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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

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

بینه. دختری که با عشق متولد نشده های اطرافش میتر از انساندیدی 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 عشقه شده، الفبای عشقک

 !داره؟

 

:خالصه
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 :1پی نوشت

جا خارج از دالیلی که مطرح کردنش اینی دوستان گلم. بنا بهسالم به همه

رو از این انجمن « آخرجلد»شااهلل در ادامه بحث و حوصله است؛ جلد دوم و ان

 .کنمصمیمانه عذرخواهی میخونید. بابت تاخیر به وجود اومده، می

شناسید. رو 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، انیم و توی کشور من، مردم سرزمینایربه ناحق برچسب خورده. من یک

ن کنند؛ حتی اگر ایدختر تنهاست، با دید درستی بهش نگاه نمیاگر بدونن یک

 .العاده باهوش و زیبا باشهدختر فوق

واقعی، یخانوادهسرد، کنار یکِساده، توی این هوایشام گرمدونید یکاالن می

و الخصوص بدسرپرسته.  سرپرستخیس 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 از دستِ« امیدرهایی»گاهی مثل رهای 

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

 .زودهکیه؟ خیلی کار واقعیرمز و راز رها گناه

رمان و به اشتراک گذاشتنش با دنیا این بوده به تکرار میگم هدف از نوشتن این

ا کم بتونیم به هیچ طریقی مرحم د*ر*د این عزیزان باشیم؛ دستکه 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 درحالاین نوشتن

تک ماها خیلی کارها برمیاد که وقتشه قبول کنیم توی انجامشون دست تک

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

اً از سطح که پرورشگاهیه الزامهامون یاد ندادیم کسیکردیم. ما به بچه

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

مالی خانوادگیش، آدم ارزشمندی کنند؛ به صرف اعتبار و وضعیتساپورتش می

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

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

که دورش شلوغه )اخالقی، شخصیتی، روحی، مالی، جسمی و...( نداره و کسی
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که که چادریه، الزاماً متدین نیست و کسینقص نیست. کسیالزاماً پرفکت و بی

 .دین نیستچادره، الزاما کافر و بیبی

و اگر روزی فرزندی بیاید درست زندگی کردن رو یاد بگیریم و یاد بدیم 

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

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

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

 

 :2پی نوشت

و رسوماتی خاص هست، که من تصمیم  در طول رمان اشاره های ریزی به رسم

گرفتم همین االن برای درک بهتر شما عزیزان توضیحشون بدم. رسم دستبند 

یه چیزی مثل نشون شدن قبل از ازدواج هست. هر طایفه داری یه دستبند 

قدیمی، قیمتی یا عتیقه دارن که نسل به نسل بینشون می گرده و به اولین 

یه داده میشه. دقت کنید گفتم هر ادم طایفه عروسی که وارد خونه میشه، هد

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 و عتیقه ترین 
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دستبند پیش وارث اصلی طایفه هست. در مورد رها، این دستبند به آرمان که 

 .ول محمدخانه تعلق داره و دستبند االن پیش اونهوارث اول و پسر ا

یه رسم دیگه، رسم کاغذ ارزش هست که من این رسم رو با اسم های دیگه ای 

مثل کاغذگیری، ثبت خانوادگی و... در بین قومیت های عزیز دیگه کشورمون 

 دیدم. حاال این کاغذ ارزش چی هست؟

امزد شدنشون نوشته می توی این کاغذ جد عروس و داماد معرفی می شن، ن

شه، امالک و اموالی که به عروس پیشکش شده، تاریخ نشون و مراسماتش، 

تاریخ نامزدی و مراسماتش، تاریخ عقد، تاریخ عروسی، مقدار جهاز و مهریه 

و... به طور کامل و دقیق به زبان و دست خط باستانی طایفه نوشته می شه و 

 ی کنن. حاال دلیل این کار چیه؟بزرگترهای جمع اون رو با خ*ون مهر م

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 

هم نصیبش می شه. در واقع اسمش روشه! کاغذ ارزش! ارزش هر دختر از 

 .شخص می شهسنگینی مقدار طال و اموال کاغذش م

این قضیه مختص به این طایفه نیست. همین االن هم مهریه و سرویس طالی 
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 .عقد و عروسی همین حکم رو داره که کال به نظر من از ریشه غلطه این قضیه

 

 :3پی نوشت 

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

گرده. تشخیص این گذشته برمیانهای متعدد به زمبکمیشه و با فلش

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

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

 .پیشنهاداتتون هستم

 

 :4پی نوشت

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

عمیق و هاتون به حمایتها و دعوا کردنها و فحشکنید. بیشتر از هیتمی

 کنندتون نیاز دارم. توی شرایط سختی دارم خط به خط اینگرمنظرات دل

خوام یادتون بیارم که خط به خطش توی شرایط نویسم و میرمان رو می

 .گرمتونز نگاهدختر اتفاق افتاده. پیشاپیش سپاس ابدتری برای یک

 .سامی
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 :مقدمه

 ... قلبمیاگر من قلبم، تو ضربان

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

تو هرچه هست و نیست را دور از تو دیدنی نیست. من بیمرا نبین! حال من 

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

اهی باید ابراز کرد. فقط ابراز عشق کافی فقط دوست داشتن کافی نیست، گ

 !مرگ کافی نیست، گاهی باید مُردنیست، گاهی باید اثبات کرد. فقط آرزوی

 

 

 «منان ایزد یگانه نام به»
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. کردم باز رو چشمام آروم نداشت، شدن ساکت قصد که کالغی صدای با

 و تار ایچشم با که بودن چیزهایی تنها سردرگم، کالغیک و دور آسمونِیک

 باز. بودم کشیده دراز مزارشسنگ روی عادت،طبق هم باز. دیدممی سرخم

 ات که ایدلتنگی هم باز. بود برده خوابم کنارش حالی،بی و گریه شدت از هم

 هک بغضی و دلتنگی خوردم؛ فرو ناکام، آرزوییک مثل رو بود اومده باال گلوم

 .بریدمی رو امونم داشت کمکم

 هم االن. آوردممی پناه خودش به خودش، برای دلتنگیشدت از همیشه من

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

 بودم، عاشقش من که وقتی تا اما بود؛ اون ابدیسکوت و زدهیخ سنگ

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

 ... رو کندندل

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

 رو گلم تنها یزدهیخ هایگلبرگ. نشستم مزارشسنگ روی چهارزانو،

 :تمگف داشت نامحسوسیلرزش که صدایی با و کردم جدا فالنیّت به یکییکی
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 تا دادم قول. بشکنم رو هامقول کنیمی کارییک داری همش روزا این -

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

 ...انصافبی توام طاقتبی وقتهخیلی که من کنی؟ طاقتم کم خوایمی

 عصبی کرد،می پیدا صورتم روی رو خودش راه داشت که لجبازی اشک یقطره

 :زدم غر سرش و زدمپس

 دهرچن پسرخوب؟ زنت کشیِمنت بیای نباید تو کنم،می ناز تبرا من حاال -

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

 ... اما

 ادامه کرد باز صورتم روی رو خودش راه دوباره که ایارادهبی اشک به توجهبی

 :دادم

 .میاد بهت هنوز سفید اما -

 خودم دست کنترلش که حسادتی با و زدم کنار رو اسمش کنار هایگلبرگ

 :گفتم شوخی به نبود،
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 کات باهات بری،می دل ازش جوری همین و میری اونم خواب به بفهمم اگر -

 !امید کنممی

 کنار ریزه،می صورتم روی تندتند که هاییاشک این دونستمی امید

 هب نشه، مبد حال متوجه کهاین برای. منهتنهایی حالت بدترین لبخندتلخم،

 :کردم عوض رو بحث خودم قول

 غیرتی. امید شده سخت چقدر آرمانتحمل وقته چند این دونینمی -

. ندارم آرامش اشخونه تو. ندارم دوست رو نگاهش جنس اصال من اما ها؛نشی

 حس حتی. ریزهمی دلم نگاهشته یکینه و حرص از کنه،می نگاهم وقتی

 از یکی من انگار کنهمی رفتار جوری. نداره بهم یابرادرانه حس هیچ کنممی

 تو با یا مهربونهباهات. خداست اتخونه صاحب که تو حالبه خوش! امالکشم

 داره؟ پدرکشتگی من مثل هم

 هامخنده بین و خندیدم دلته از شیرینمون و تلخ خاطرات یادآوری با باراین

 :گفتم بریدهبریده
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 مثل کردم، احترامیبی خداجونت به چون رسید؛می بهم دستت اگر االن -

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

 سح بود، غمگین بود، ترسناک. پیچیدمی خالیقبرستون توی هامخنده صدای

 و ناامنی احساس بودم، کنارش وقتی تا من اما کرد؛می القا رو عجیبیتنهایی

 ،بگیره رو سردمدست تونهنمی هدیگ که نداشت اهمیتی. کردمنمی کسیبی

 دیگه نبود مهم برام. شنوهمی رو هامحرف هنوز داشتم باور عمیقاً که وقتی

 .منه به نگاهش مدت تمام اون داشتم ایمان که وقتی ببینمش، تونمنمی

. موندم جوابش منتظر همیشه از تراحمق و کردم جدا رو ایدیگه برگگل

 ظرمنت. بودم محروم شنیدنش از داشتم، عمر تا دیگه که صداییشنیدن منتظر

 سرد و زدهوحشت هاینگاه توی فروغیشبی هم هنوز که گرمی نگاه

 پاک رو اشکم گرمش دست بودم منتظر. انداختمی تنم به لرز آخرش،یلحظه

 .بود شده دراز من سمتبه آخرش هایلحظه توی که دستی کنه؛

 عجزهم منتظر پناهیم،بی تمام با و هامگـناه تمام با اعتقادیم،بی تمام با من! آره

 سیاهسنگ سرمای کردم، حس که چیزی تنها همیشه، مثل وقتی اما بودم؛
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 این آدمِ تریناحمق نابغه، منه. زد گ*ن*چ گلوم به بغض دوباره بود، مزارش

 .دادم قورت رو بغضم و کشیدم عمیقینفس. بودم خاکی یکره

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

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

 «کن؟

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

 :گفتم بود شده دورگه کامال دیگه که صدایی با هامگریه

 رو این وقتهیچ کنیمی انتخاب رواون دونستممی اگر که الهی بشم الل -

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

 !فروختی؟ بهشتت به منو تو. بمونم تو

. دبو همین همیشه. بود من هایگریه صدای شد،می شنیده که صدایی تنها بازم

 زا شکایت و گله و زاریگریه و بیداری به د،شمی شروع خواب و گریه تاسف، با

 .شدمی ختم امیدخدای و امید
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 به که حرفی باید. بود نمونده باقی برام زیادیفرصت و شدمی تاریک داشت هوا

 رامب که برگیگل آخرین به. گفتممی رو بودم کرده خطر همهاین گفتنش، خاطر

 :گفتم و شدم خیره بود مونده

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

 تریآروم باصدای. گذاشتم مزارش روی رو آزمایشم یبرگه و خوردم رو حرفم

 :دادم ادامه کرد،می بیداد توش بغض که

 .طورهمین هم آزمایش این -

 ودنب باری اولین این. زدممی بهش رو حرف این داشتم که نبود باری اولین این

 تنها. نبود آسون امید به گفتنش هم باز ولی بودن؛ دهکر جوابم دکترها که

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

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

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

. بود اون از تردلسنگ اون خدای اما کنه؛ رها منو اومدنمی دلش توقهیچ

 .داشت دوستم امید یاندازه هم امید خدای کاشای
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 با و گرفتم مزارش سمت رو اماشاره انگشت. پاشدم جام از و زدم تلخی لبخند

 :گفتم تهدیدوار لحنی

 .کنمیم جهنم رو بهشتت که ورته و دور حوری مشتیک ببینم نیام -

 نم! افتادم؟ روز این به که چیشد! برانگیزترحم لحنی با تهدیدآمیز حرفیک

 جهنم رو دنیام که بودم آرزوهام قدمییک. بودم ایستاده خوشبختی قدمییک

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

 چطور. بودم کرده باور رو تیمخوشبخ من. بود داده سفارش عروس لباس

 !اومد؟ دلشون

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

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

 .بکشه دست تپشش

 وسیدم*ب رو مزارشسنگ بدم، دست از رو خودم کنترل دوباره کهاین از قبل

 .زدم بیرون رضوان بهشت از و
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 درست. برسم ایستگاه به موقعبه تونستم هم باز اما بودم؛ کرده دیر کمی

 یکم با و شدم پیاده اتوبوس از بود، کرده امپیاده غزال که جاییهمون

 .کردم پیداش کردن، چشمچشم

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

 در بازیمسخره داشت معمول طبق! ص*ق*ر جز بود، هرچیزی شبیه رکاتشح

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

 رد وجود این با. بود قانونبی و قیدبی اون بودم، پایبند اصولم به من هرچقدر

 به همه که نیاو و بودم من دادن، باری و بندبی حکم بهش که اونی نهایت

 و بودم تنها من چون فقط. بود اون شناختنش،می دارخانواده دختر یک عنوان

 .نامردی دنیای چه که آخ بود؛ سرش باال پدر اون

 خوبشحال نداشتم قصد. نشستم کنارش و کردم باز رو ماشین در حوصلهبی

! بدم گوش امیدجهان هایآهنگ به تونستمنمی االن واقعا اما کنم؛ ب*را*خ رو

 دلخور و سالمبی. کردم قطع رو آهنگ هاش،انداختن تخته شلنگ به توجهبی

 :گفت
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 ... قطع چرا رو آهنگ -

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

 :گفت ترمتعجب لحنی

 !کردی؟ گریه -

 اذیتم بودنش، خوش الکی این. کردمی اذیتم هامچشم به اششده میخ نگاه

 فهمید،نمی رو من هایحرف دیگه هایآدم یهمه مثل هم اون که این. کردمی

 .کردمی اذیتم داشتم، فرق بقیه با من که این. کردمی اذیتم

 دروغ گواه دارمخش صدای اما گفتم؛ آرومی ی «نه» و برگردوندم رو روم

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

 :گفت احتیاط

 .رهایی شده سرخسرخِ چشمات -

 الح تا نمیاره روم به و دونهمی دونستممی. بودم رفته کجا فهمیده دونستممی

 حرف دنیا کل از پوشیدم، رو امید سیاه که وقتی از. نکنه ترب*را*خ رو خرابم

 به مالمت. کردن ممالمت همه ،کردن قضاوتم و زدن برچسب بهم همه. شنیدم
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 مردم ولی بودم، باردار بود محرمم که کسی از من. نکرده گناهی و شرعیجرمی

 بغضم که بود کسی تنها غزال. کردن می خطاب «نامشروع» منو مشروع ی بچه

 دید، رو هامگیریبهانه و تابیبی. زد ضجه دید، رو اشکم. کرد گریه دید، رو

 .موند کنارم هم باز اما شنید؛ رو سرمپشت سنگین هایحرف

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

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

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

 !ریاست؟بی بهم اشعالقه وقتی داره، تفاوت

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

 مه از که بود وقتخیلی ما اما اومدیم؛می نظر به صمیمی شاید ظاهر در. نشنید

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

 این اما بذاریم؛ احترام هم ایدعق به بودیم گرفته یاد ما. رو من غزال نه کنم،

 با غزال، فقط نه. شمصمیمی باهاش نتونم وقتهیچ بود شده باعث هاتفاوت

 همیشه که دونستممی خوب. باشم راحت تونستمنمی هم دیگه کسهیچ
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 تنها فعال بود، که هرکی و هرچی غزال هرحال به. لعنتیمه هوش و من از مشکل

 .بود غریب تمام شهرِ این توی من آشنای

 زده زانو احمق یک مثل پیش ساعتیک همین تا بیارم روم به کهاین بدون

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

 .خونه ببر منو فقط -

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

 فرو هم از دیگه، لرزشیک با و بنده مویی به که تکه هزار آدم یه. بودم

 با. بودم شکستنی اما رُخ؛خوش ترک، از پُر چینیِ ظرف یه مثل. پاشهمی

 این اگر حتی. باشم قوی کردممی سعی داشتم اول، روز مثل درست حالاین

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

 غرورم دونستنمی کهاون. فهمیدنمی رو فرق ینا کسی وقتی نداشت؛ فرقی

 آخرهای این دونستنمی کهاون شده، نابود روحم دونستنمی کهاون شکسته،

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

 زا بعد همیشه. برد خوابم واقعا دقیقه چند از بعد که زدم، خواب به و نشنیدن

 .کردممی ضعف زیاد یگریه از جورایی یک انگار. گرفتمی خوابم گریه

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

 ازب. نشست ابروهام بین ریزیاخم ارادهبی و افتاد شد،می باز اتوماتیک داشت

 آرمان از بود قرار هم باز! آرمانعمارت گشتم؛می بر سلولم به داشتم هم

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

 .بایستم عرفش از خارج های نگاه و یخ کوه یک هایاتهام مقابل بتونم

 بود، تادهایس در کنار طلبکار نگاهی با که عمارت یراننده سه از یکی دیدن با

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

 .بود منع این یادآوری برای هشداریک اش،راننده ایستادن در جلوی این

 :گفتم شرمندگی و مالیمت با و کشیدم عمیقی نفس

 .داخل کنم دعوتت تونمنمی که ببخش -
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 راننده. زد ریزی چشمک در جلوی یراننده به شیطنت با و زد مصنوعی لبخند

 به دی*شا*گ لبخند. کشیدم ایکالفه پوف ارادهبی من و کرد غلیظی اخم

 :گفت سرخوش و زد راننده اخم

 تونیمی. بازه یکم پشت از اشیقه. ربعهسه آستین و تیره ایسورمه لباست -

 .بگذره خوش. روش بندازی شال یه

 .دش پیاده ماشین از نه، یا خورهدل ازم هنوز کنم کنکاش نمبتو که این از قبل

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

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

 نترلک رو خودم نتونستم باراین! بیاد دنبالم و بشه پیاده تا کرد باز رو ماشین

 :گفتم عربی به حرص با و سمتش برگشتم و کنم

 داده، رو دستورش بهت که همونی کنممی کاری بیوفتی راه من دنبال -

 .کنه چالت زندهزنده
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 باز معمول طبق در. رفتم داخل بدم، رو العملیعکس فرصت بهش کهاین بدون

 هم خالی ننشیم دیدن بدون. شدمی شنیده راحتیبه موزیک بلند صدای و بود

 .باالست یطبقه از صدا بزنم حدس تونستممی

. اومده مراسم برای بودم مطمئن و بود سهیال برای باال یطبقه هایاتاق از یکی

 جااین رو چترش قبلش روز چند از سهیال برن، جایی باهم خواستنمی هروقت

 جااین شب خواستمی که هاییوقت بود این دارشخنده قسمت. کردمی پهن

 خودش راه بود، که هرطریقی به و داره اتاقی جااین که شدمی این منکر بمونه،

 خوشگذرونی آرمان برای نبودش و بود هرچند. کردمی پیدا آرمان اتاق به رو

 .نبود مهم نداشت سرخاروندن وقت دخترها بین که

 بهش نشم مجبور و نشه اومدنم متوجه تا رفتم باال رو هاپله صدابی و بادقت

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

 .ودب اتاقم کنار که اتاقی رویروبه درست برگشتم، عقب به رو رفته راه دومتر

 .داشتم دید اتاقداخل به و بود بازنیمه در
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 و تل و بودن شده پرت اطراف به که هاییمجلسی لباس از بود شده پر اتاقکل

 روی راحتی شلوارک و تاپ با سهیال. بود شده طالکار با کدوم هر که هاییتاج

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

 مشغول که خانمی ذاشتنمی و خوردمی تکون جاش توی مدام. کشیدمی

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

 بقیه اگه بزنی حدس بتونی بود محال که شدمی ظاهر خوب انقدر بقیهجلوی

 !کنه جمع تونهنمی هم رو موهاش نباشن

 طوس! شطایفه رسم و اسم جز هیچی نبود، دختر این توی مثبتی ینکته هیچ

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

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

 :زد صداداری پوزخند

 !برگشتی؟ بازی خاک از -

 ریبدتلحن با که بدم رو جوابش نباید کنم قانع رو خودم کردممی سعی داشتم

 :داد ادامه
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 اصال حتی نمیای، حساب به رقیب من واسه تنهانه تو. گفتمی راست آرمان -

 وقتی داده، راه اشخونه توی رو تو چرا نیست مهم برام. نمیای حساب به

 .ایکارهچی معلومه نمیارتت جمع توی و کنهنمی معرفیت

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

 دلم اول بار یاندازه به هربار چرا! کردم؟نمی عادت ناروا هایتهمت

 !شکست؟می

 و نشست ابروهام بین ریزیاخم. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه بار این

 بدم، بهش شکندندون جواب یک و بخرم جون به رو بعدش دعوای خواستم تا

 آب مثل که ایمادرانه دست. نشست امشونه روی سرم پشت از آشناییدست

 .برد فرو رو خشمم آتیش، روی

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

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

. دادم تکیه بهش و بستم سرم پشت حکم*م رو در بیاد، دنبالم زیور کهاین

 .نداشتم باریدن یاجازه اما بود؛ اومده گلوم تا امخورده فرو بغض
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 حتی زیور طفلی که کردم فرار سریع انقدر بریزه، اشکم مبادا کهاین ترس از

! دونمنمی نکرد؛ جرات هم شاید. کنه صحبت باهام کلمه یه نکرد فرصت

 کف مثل منو کهاون برای عصبانیتم مطمئنم اما بترسونمش؛ خواستمنمی

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

 بیاد، دنبالم و کنه جرات خواستمی دلم که بود هاییموقع اون از االن ولی

 بگه، بیان قراره که خوبیروزهای از برام و کنه جرات کنه، بغلم و کنه جرات

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

 .بودم کشیده کار احساساتم

 توی رو من بود مجبور امشب. بشه سختی شب هم آرمان برای بود قرار امشب

 حتی. کنه معرفی خونیش خواهر عنوان به نامزدش، یطایفه و خانواده به جمع،

 سهیال هایحرف تالفی اما شه؛ درست قراری جَوی چه کنم تصور تونستمنمی

 .کردم موکول لحظه همون به رو

 همه و ستادمای سردآب زیردوش لباس، با عادتطبق فروخورده، خشمی با

 .شکست هم در خاطراتم مرور برابر در مقاومتم

*** 
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 خوردم، قرص شدم، رد تـجاوز یه از من. بفهمم رو حکمتش تونستمنمی

 از ون*خکلی و زدم رو رگم چندبار حتی زدم، بهم رو بدنمدمای کردم، مـست

 راحتم که بودم کرده التماس بهش دلم ته از من! امزنده هم باز اما دادم؛ دست

 من که شانسی. بود داده دیگه شانس یک بهم رحمیبی با هم باز اما کنه؛

 و بودم آورده طاقت رو تیغ د*ر*د دیگه ثانیه چند فقط اگر. نبودم طالبش

 خودم روحبی تصویر به آینه توی نبودم مجبور االن زدم، می رو آخر ی ضربه

 حتی کردن،می ولم اگر که بودم عصبانی خودم دست از انقدر. شم خیره

 .کردمنمی معطل ناتمامم کار کردنِ تمام برای هم لحظهیک

 زیر. بردم پناه یخآب دوش به کنم، آروم رو خودم کهاین برای همیشه مثل

 ور دوردستم باند آروم و ایستادم بود، انداخته تنم به لرزخفیفی که سردشآب

 خیره جدیدم گلدسته به و برداشتم زخمم روی از رو استریل از*گ. کردم باز

. کردمی خودنمایی دستم ظریف مچ روی عمل از بعد هایبخیه جای. شدم

 زشت دریضرب ردیفیک روش، بخیه هاینخ و بود آورده اضافهگوشت زخمم

 !گوشتی یجسته*ر*ب هزارپاییک شبیه چیزی بودن؛ بوده کرده درست
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 یاد به رو فاجعه عمق و بگذرم دستم ظاهر از تا کشید طول چندثانیه فقط

 با. بودم داده دست از رو چپمدست یاشاره انگشت هایعصب من. بیارم

 یسع هرچی! نتیجهبی تالش یه کردم؛ تالش دادنش تکون برای بازهم حالاین

 ویت خودم تصویر به. کنم حسش حتی یا بدم تکونش تونستمنمی کردممی

 :کردم زمزمه ختیارا بی و شدم خیره گرفته بخار و مات آینه

 ...ننگی ی مایه -

 یآینه سر رو حرصم تمام کی نفهمیدم و شدم عصبی ثانیه از کسری تو

 .کردم خالی حمام یبیچاره

. شد شروع زیور حکم*م هایزدن در صدای آینه، شدن خرد بلندصدای با

 داشتم که ایلحظه. همیشه از ترصمیمی همیشه، از تر بلند کرد؛می صدام

 شنیدن حسرت دلم چقدر کشیدم،می رگم روی رو تیغ تعلل ایلحظه نبدو

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

 ... اما میشه؛ درست چیزهمه که بگه بهم دروغ،
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 نابود رو خودم کهاین از قبل تا چرا! نکردم؟ فکر زیور به موقع اون چرا راستی

 !ندیدم؟ رو محبتش توقهیچ کنم،

 رو رد هوابی بپوشم، له*حو یکه یاحداقل باشه وضعیتم به حواسم کهاین بدون

. زدمی سفیدی به روش و رنگ و لرزیدمی نگاهش توی نگرانی. کردم باز

 و باززخم ماتِ و گذشت بود چسبیده تنم به که خیسمهایلباس از نگاهش

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

 احمق یه من یا. ترسیدمی هم دیدنش از حتی زیور که بودم کرده کاری خودم

 !ترسو یه زیور یا بودم

 :گفت کنه، کنترلش تونستنمی که ذاتی فضولی و دلواپسی با

 کردی؟ قفل رو در چرا -

 .کردم بهش طلبکاری نگاه

 !؟بگیرم دوش و بذارم باز درو! کنم؟ کارچی -

 :گفت سریع که گفته چی فهمید تازه انگار

 ... شما کردم فکر آخه -
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. کرد خرابش داشت بیشتر اما کنه؛ مالیماست رو قبلش حرف خواست مثال

 له*حو میرم: »گفتن با. شد سکوتش باعث نشست، صورتم روی که اخمی

 شحال هیچ کهحالی. گذاشت خودم حال به رو من و کرد فرار دستم از «بیارم

 .نبود خوب

 جودو با بود، افتاده برام اتفاقی چه شدنم هوشبی از بعد دقیقا کهاین فهمیدن

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

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

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

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

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

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

 از کسهیچ. بیان آمبوالنس همراه بودن نشده راضی هاهمسایه از کدومهیچ

 .اومدنمی خوشش اضافه دردسر

 اصال بود رفته کامال همسایه و در توی آبروم کهاین به قضایا، این یهمه بین

 حریمم به رو هاغریبه من یاجازه بدون زیور که بود این مشکلم. نداشتم کاری
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 دسعی بود، کشیده بیرون حمام از رو من هک کسی بود این مشکلم. بود داده راه

 دخترونه یمدرسه توی کمش،سن وجود با که همسایه پسرناخلف. بود

 گرفتن دست سیگار کارش کمترین توجهجلب برای که کسی! بود معروفخیلی

 اب ها همسایه قراره این از بعد بدونم تا نداشتم هوش کردن خرج به نیازی. بود

 .کنن نگاه بهم دیدی چه

 رو مخانواده تاحاال هاهمسایه از کدومهیچ کهاین خاطر به هم جوریهمین من

 نای سر. شد هم بدتر برام وضعیت کاراین با داشتم؛ بدی شهرت بودن، ندیده

 یحت اگه باراین بودم مطمئن دیگه که انداختم راه زیور با دعوایی چنان قضیه

 جوری قضیه این. بزنه زنگ سیک به کنهنمی جرات بگیره، آتیش هم خونه

 شدنم مردود و زدن زنگ بهش مدرسه از وقتی حتی که شد عبرت درس براش

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

 .شد بیست هاینمره با سبز یکارنامهیک به تبدیل مردودیم،

 باز رو دستم دور باند خرهباال وقتی و برگشت سابق روال به زندگیم کمکم

 انداختم مچم روی ابد تا که ردی با باید فهمیدم کشیدم، رو هامبخیه و کردم

 برای تضمینی که عملی. کنم آماده بعدی عمل برای رو خودم و بیام کنار
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 تکون رو چپم دست هایانگشت هم باز بتونم کردمی کمک اما نبود؛ موفقیتش

 .بدم

 که دردی با نه داشتم، مشکل بود کرده خوش جا دستم ویر که ابدی رد با نه

 داد،می آزارم که چیزی. شه دائمی بود قرار که آسیبی و بکشم بود قرار

 هک تلخی حرفای شنیدن. کردنمی قضاوتم رحمیبی با که بود مردمی هاینگاه

 سن وجود با که قرضی پر و سنگین های نگاه و زدن می م خانواده ی درباره

 دفاع بی و رو خوش عروسک یه اطرافم مردای برای من. انداختن می بهم کمم

 به های زندگی بنیان برای تهدید یه اطرافم های خانم برای و بودم پولدار و

 برای رو اوضاع تا ندم، نشون حساسیت کردممی سعی اولش! استوارشون ظاهر

 .شد سخت برام ها این ی همه تحمل کمکم اما نکنم؛ ترسخت خودم

 یهعتیق سنگیک با زیبا، و ظریفچرمی دستبندیک و اومد سر طاقتم باالخره

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

 از کسی جلوی وقتهیچ که خوردم قسم خودم با کردم، دستم باراولین برای

 تاصال از هیچی که بندیدست. ببینه رو زیرش کسی نذارم و نیارم درش دستم

 ایزس و شد تر پسرونه م پسرونه های لباس. نداشتم خبر طایفهتوی اهمیتش و
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 جلوی و برسم نظر به زشت کردم می سعی طریقی هر به. تر بزرگ هام لباس

 رنگ هیچ و کشیدم می پایین آخر تا رو کالهم. بگیرم خودم به رو نگاهی هر

 هتوج کسی هیچ به و زدم نمی حرف سیک هیچ با مطلقا. پوشیدم نمی روشنی

 .گذروندم می رو روزام فقط متحرک ی مرده یه مثل من. کردم نمی

 با اما بودم؛ مطلقاستراحت خونهتوی چندروز دقیقا عمل از بعد نمیاد یادم

 حال چپم، دست یاشاره انگشت استثنای به زیور، مداوم هایرسیدگی

 رنگ. کنم مشت رو دستم آرومی به ستمتون می حتی حاال و بود خوب جسمیم

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

 نابود داشتم من. بود روحیم حال شد،می ترداغون و داغون داشت لحظه

 .بودم نشسته نابودی این تماشای به همیشه از ترحسبی و شدممی

 تصمیم قبال. بودم مصمم گروه این توی دنمون برای همیشه از بیشتر حاال

 ،بودن آورده سرم که بالیی از بعد چون. بودم مجبور چون بمونم، بودم گرفته

 هاشونقانون گذاشتن زیرپا داره، عواقبی چینهم تاخیرم وقتی بودم فهمیده

 خواستممی چون موندم، لحظه اون توی من. باشه داشته تونهمی حکمی چه

 خواستممی بودم، برگشته و بودم رفته مرگپای تا که االن ماا بمونم؛ زنده
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 بتونم که برسم قدرتی چنان به روزیک و بمونم خواستممی. بگیرم انتقام

 .کنم تالفی رو کارهاشون یهمه

 زما سراغی کهاین و بودم نزده سر باغخونه و نینا به که بود ماهیک از بیشتر

 تمدونسمی. داشتن خبر حالم از یعنی بودن، دهنفرستا دنبالم و بودن نگرفته

 ومدانمی خوشم چون. کنم معطلشون شدنمی این از بیشتر و گرفتن نظرم زیر

 هایکار زیور تا شدم منتظر بزنه، پرسه امخونه توی کسی نیستم خونه وقتی

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

 .زدم ونبیر خونه

. شههمی از ترپرانگیزه اما بودم؛ متنفر ازش دیگه که رفتممی رو مسیری داشتم

. رسیدم باغخونه به همیشه از زودتر و کردم عوض ماشین همیشه از ترکم

 چندتا که رفتممی انبار سمت داشتم مستقیم اطرافم هایآدم به توجهبی

 .شدن سد راهم جلوی جدید، یچهره

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

 به و برگشتم گذاشتن، که احترامی از متعجب. رفتن کنار راهم سر از کنم،
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 نگاهم غلیظاخمی با و بود ایستاده سرمپشت رسول. کردم نگاه سرم پشت

 .نداشتم هم رو رسول با زدن کله و سر یحوصله حتی دیگه. کردمی

 اول که نفری دو. افتادم راه انباریسمت دوباره هاشآدم و اون به توجه بدون

. رفتن کنار راهم سر از احترام با دیدنم، با و شناختنمی رو من بودن راهرو

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

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

 !بود راهرو عرض یاندازه به دقیقا پاشطول! بود؟ دیده

 نظرم به. بود وزنش و تنه باال پاها، بین تناسب یمحاسبه درگیر ناخوداگاه مغزم

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

 کرد،نمی محاسبه دقیق کسی تا که انقدر. دادمی پوشش کامال رو قضیه

 .شدنمی متوجهش

 با. نبودم مخیره نگاه متوجه اصال که بود غرق انقدر درگیرم و شلوغ ذهن

 طعنه با. نشست صورتم روی ظریفیاخم و اومدم خودم به صدادارش پوزخند

 :گفت
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 !سالمعلیک -

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

 با که دارم نینا یا زادهخان با نسبتی چه من مگه کنهمی فکر داره بودم نمطمئ

 فکر داره شدم؟ نینا راست دست حتی و گروهیم همچین توی کمسن این

 دستور ازم که دارم برم و دور آدمکلی و بلنده اسمم که وصلم کجا به کنهمی

 گیرن؟می

 :زدم صداداری پوزخند و کردم مثل به مقابل

. کنن خرد رو استخوانات شده خشکاِسکِلِت یه مثل تا بدم تونمیم -

 !نپرونمزه

 :گفت اششده کلید هایدندون بین از حرص با

 .کنیممی امتحان -

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

 .موند سرجاش سرش،

 !واردشین؟ داده اجازه بهتون کی -
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 بودم تونسته شاید ظاهر توی. بودیم خیره بهم زخمی هاییاهنگ با دومون هر

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

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

 .خوردمی بهم ترسو

 کهاین با رسول که داشت جذبه انقدر. اومدمی خوشم استاد یجذبه از همیشه

 وبخ که االن تا! بود بعید رسول از. بود شده ساکت کامال شناختنمی رو استاد

 بود خیره استاد به جوری هم سکوتش توی حتی! کردمی زبونیبلبل داشت

 :گفت و داد خرج به جرات باالخره. شناستشمی انگار

 .ثابتم عضو پیش ماه از من -

 ثابت عضو هرچند. داره رو راهروها به ورود یاجازه که ودب این حرفش معنی

 توی رو انبار کنترل که منی مقابل در هم هنوز اما نبود؛ آسون اصال شدن

 من که جایی به تا دویدمی چندسالی باید. بود ترپایین خیلی داشتم، مشتم

 یجرات چه با پس. دونستمی خوب رواین هم خودش شکبی. برسه ایستادم
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 از رو جرات همهاین و گرمه کی به پشتش دونستممی کاش! افتاد؟می در باهام

 :گفت و کرد بهش حسیبی و خنثینگاه استاد. میاره کجا

 .ندن راه رو کسی بودم گفته هانگهبان به -

 رو اشخنثی نگاه دوباره و کرد هانگهبان یحواله داری معنی و سنگیننگاه

 :داد ادامه و تدوخ رسول هایچشم توی

 .دارن نیاز بیشتری سکوت به هاگاوصندوق از سریاین کردن باز -

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

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

 کنه،می مودوان داره که چیزی از بیشتر خیلی رو رسول استاد، کردممی

 .شناسهمی

. شد ثابت من روی نگاهش آخر در و کرد هانگهبان و رسول به گذرایینگاه

 قبل. شد پاک هم زودخیلی بست، نقش صورتش روی که محوی و کمرنگاخم

 :گفت و افتاد جلو بده، بهمون رو العملیعکس فرصت کهاین از

 .منتظرته که وقتهخیلی خانم. بیا دنبالم سامی -
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. افتادم راه استاد دنبال مطیعانه کنم، نگاه ایدیگه کس به کهاین بدون

 حتی. میده بهم جدی تذکر یک قضیه این سر فرصتاولین توی دونستممی

 جمع تا باغ دور رفتن پر کالغ از. بودم کرده آماده هاشتنبیه برای رو خودم

 نظر در برام که یاتنبیه نگران. پایین هایمنطقه بُرهای جیب یهمه کردن

 کردممی درک. کردممی حس رو عمیقش حمایت چون نبودم، گرفتمی

 .گرفت سخت بهم همین برای بده، نجاتم رسول با درگیری از خواستمی

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

 هایخنده صدای که ماومد خودم به وقتی فقط. شد خیس پام تا سر از طورچه

 بهم نداشتن جرات هانگهبان از کدومهیچ هرچند. بود برداشته رو اتاق کل نینا

 مانند دالون فضای نینا هایخنده صدای اما خودم؛ درحضور نه حداقل بخندن،

 .شنیدممی رو شخصیتم شدن خرد صدای من هم باز. بود کرده پر رو اتاق

. بود کرده خالی روم رو جوآب لیوانیک بیاره، رمد هپروت از کهاین برای نینا

 و کامالخیس شرتمتی حاال که بود، جیبشش شلوار و گشادشرتتی یه لباسم

 .بود چسبیده بدنم به و بود شده چسبناک
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 رو کرد می چکه هام مژه از که جویی آب تا کشیدم چشمام به دستی آرامش با

 هایدست روی نگاهم. بودم شده یعصب و کالفه مرگ حد در هرچند کنم، پاک

 بیرون هاشرگ حرص شدت از و بودن شده قفل همتوی سرشپشت که استاد

 بود؟ شده استادمیخ نگاهم لحظهاون توی چرا دونمنمی. خورد سُر بودن، زده

 یک با فقط گشت، صورتش توی حمایت ایذره دنبال کنجکاوم نگاه وقتی اما

 و تک گرگ عالمه یک بین من! داشتم؟ نتظاریا چه. شدم مواجه پوکرفیس

 کمک انتظار کسهیچ از نباید بود گفته بهم اول از استاد. بودم مونده تنها

 قتیو کنم گله تونستممی کی از. کنم اعتماد کسهیچ به نباید و باشم داشته

 من این بود، داده اخطار بهم اون! بودم؟ گذاشته راه این توی قدم آگاهانه خودم

 حتی نبود؛ کسهیچ تقصیر این و بودم نکرده درک رو ماجرا عمق که بودم

 انقدر رو احساسات کردن مخفی و خودداری درس این که بود کسی اون. خودم

 رو احساسش بتونم نگاه یه با بود ممکن چطور پس بود، داده یاد بهم خوب

 بفهمم؟
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 یمستانه هایخنده یتماشا به واکنش بی و صدابی انقدر شده، خرد غروری با

 هایخنده برعکس. رفت مطلب اصل سر و شد خسته باالخره که ایستادم نینا

 :گفت لحنش ترینجدی با قبلش لحظه چند

 جاهر بودم داده دستور همه به. گرفتنت پلیسا کردممی فکر مدتاین تمام -

 .کنن تمام رو کارت دیدنت، انبار این از بیرون

 :داد ادامه و ردک بهم پرشماتتی نگاهی

 .نهک باز سامیار بدیم بارو از سری ترینمهم شدیم مجبور که نیومدی انقدر -

 کل بودم، مطلق استراحت خونه توی که مدتی تمام توی کهاین از فارغ من

 داشت؟ وجود این از تر جالب چیزی بودن، من کشتن دنبال شهر خالفکارهای

 رو دستش اون مچ دستشیک با داشت انقدر. بودم خیره استاد هایدست به

 هرلحظه بودم نگران واقعا من و بود شده سفید سرانگشتاش که دادمی فشار

 وقتی بده یادم که این برای. بود ماهر کار این توی واقعا اون! بشکنه مچش

 تا مبشکن رو انگشتام یا دست مچ ای وسیله هیچ بدون چطور ست بسته دستم

. ودب انداخته جا و بود شکسته بارها رو استخوانم هر کنم، آزاد رو دستم بتونم
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. بود درگیرش هایدست با تناقض ترینبزرگ حسشبی و پوکرصورت

 هک چیزی برعکس فهمیدممی ولی! آروم؟ یا عصبیه االن کنم درک تونستمنمی

 از اما بچسبم؛ رو خودم کاله فقط گفتمی! دادمی اهمیت اون داد،می یاد من به

 اما بدم؛ نشون خودم از احساسی نباید وقتهیچ گفتمی. کردمی مایتح من

 !بود عصبی االن اون

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

 :گفتم سرخوشسرخوش

 شینید؟نمی چرا استاد؟ -

 متوجه زهتا که نینا. کردم اشاره خودمصندلی به و دیدم نگاهش توی رو گنگی

 .شد منفجرآتشفشان مثل بود شده منظورمن

 .بشینه جااین نداره حق سامیار! سامی -

 :گفتم بیشتریلودگی با نینا، بلندصدای به توجهبی

 !بوم. شودمی منفجر نینا! پس او -
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 رامب کمتر استاد تا نیست مهم برام افتاده که اتفاقی کنم وانمود خواستم می

 :دادم ادامه و کردم نازک چشمی پشت نینا از یدتقل به. بخوره تاسف

 .دمشمی بخوام هرکی به. خودمهجای -

 :گفت شده کنترل باحرصی بود، ساکت لحظهاین تا که استاد

 .کن تمومش -

 به بغض استاد، ساده تشریک همین با که رسیدم جااین به چطور دونمنمی

 لحظهاون توی. بودم هشد درمونده و ترسو نازک،دل من. زد گ*ن*چ گلوم

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

 خواستممی فقط واقعا من. اندازممی دردسر توی رو استاد و میدم تغییر خودم

 .کنم آروم رو استاد اعصاب

 :گفتم نبود خودمدست کنترلش که تعجبی با

 بایستی؟ تریبزرگ که شما وقتاون بشینیم نینا و من چی؟ یعنی -

 :غرید اش،شده کلید هایدندون بین از بیشتری باحرص استاد
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 .باش ساکت فقط -

 و ادمد قورتش عمیقنفس یک با اما شد؛ کشیده چشمام تا گلوم از لعنتیمبغض

 :گفتم باخنده و زدم رو لودگیمماسک دوباره. ایستادم ـینه*سـ به دست

 !دیگه شمخفه بگو یهو ستاد؟ا کنیمی سانسورش -

 هاشچشم. کشید ایکالفه و حرصینفس بود، نیورده در سر کارهام از که نینا

 :پرسید شده کنترل باحرصی و بست رو

 !مستی؟ -

. مکن تقدیم دیگهیکی به رو جایگاهم عادیمحالت توی کنه باور بود محال! آره

 نوم بتونه بود محال. بایستم جلوش طوراین عادیحالت توی کنه باور بود محال

 لبخند. نداشتم لودگی جز ایچاره پس بگیره، جدی کممسن این با

 :گفتم لودگیهمون با و زدم نماییدندون

 .مستم نخورده من -

 و درخشید هاشچشم خورد، دستبندم به که نگاهش اما بده؛ رو جوابم خواست

 :گفت کردنمی تالش کردنش مخفی برای که ذوقی با. رفت در دستش از بحث
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 .ببینمش بیار درش. کنی دست دستبند دخترها مثل نداشتی عادت -

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

 .فهمیدمی رو چیز همه مطمئنا نقیضم و ضد رفتارهای

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

 ههم روز همون بودم کرده دقت اگر اومده؟ جالب نینا نظر به انقدر عتیقه،سنگ

 بعدی سنگین هایخالف به فهمیدنش برای وقتهیچ و فهمیدممی رو چیز

 کرف منطقی بتونم که بودم این از ترشکسته لحظه اون من ولی شدم؛نمی آلوده

 و عتیقه سنگ نبود؛ دستبندم بود، جالب نینا برای که چیزی بفهمم و کنم

 .فهمیدنمی کاشای بودم؛ دیده آسیب یبچه دختر یه فقط من. بود قیمتی

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

. کشیدم عقب رو دستم ارادهبی. بود خانوادگی میراث یک پس بود، باباوسایل

 :گفتم باجدیت کوتاه، و تخس

 .کننیم تغییر عادتا -

 :گفت بقیه به خطاب بود، خیره من به که طورهمون و کرد اخمی نینا
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 .باشید بیرون همتون -

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

 .چرخوندم رو چشمام نموند دور نیناچشم از که باتمسخری! هه

 !جذبه بابا -

 :گفت تاکید با دوباره شه مطمئن کهاین برای

 مستی؟ واقعا -

 قتیو فقط رفتاری همچین بفهمونه بهم کردمی سعی داشت. برخورد بهم باراین

 آرامش با و شدم خیره بهش. نباشم عادیحالت توی که بزنه سر من از ممکنه

 :گفتم

 .بهترم هم تو از حتی نوشیدن توی من -

 .کشید عمیقینفس خشمشکنترل برای

 ... زدمی حرف باهام جوریینا ایدیگه هرکس -
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 اعصابش روی کافی یاندازه به. نگرفتم رو قضیه پِی منم و نداد ادامه رو حرفش

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

 :پرسید

 بودی؟ کجا مدت این -

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

 :پروندم چیزی یه فکربدون دادم،می

 .کردممی جبران رو هامتجدیدی داشتم -

 .گرفت رو نگاهش جدیت جای تعجب،

 !شدی؟ تجدید رو دبستاندوم وقتاون! اینابغه تو -

 :کردم زمزمه و گردوندم اتاق دور رو نگاهم حوصلگیبی با

 .نداره فرقی هیچ هوشت درصد دیگه باشی نخونده وقتی -

 :گفتم باحرص شده خیره بهم هنوز دیدم وقتی

 گرفتی؟ حرف به منو چرا نبود؟ شلوغ سرمون امروز مگه -
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 باهام یا بپرسه چیزی شخصیم زندگی مورد در ندارم دوست دونستمی

 :گفت و کرد نازک برام چشمیپشت. شه صمیمی

 هم حصب خود تا سامیار و تو شده! کاری؟ دنبال جااین! انباره توی کار -

 .باشن بارگیری آماده شونهمه باید فردا تا اما بمونید؛ جااین

 دادن تکون با بحثی،هیچ بدون که کنم فرار اتاق اون از خواستمی دلم انقدر

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

 ربدتهمه از و هانگهبان یجلو چسبیده تنم به که لباسی با بودم معذب واقعا

 .برم رژه رسولجلوی

 ادهد نینا که فرصتی از بودن، انبار توی که هاییگاوصندوق تعداد به نگاهی با

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

 .کنم نرم پنجه و دست سختی

 لموسای که میاره، رو دخلم کنه مپیدا نینا اگه و تمومه کارم بودم مطمئن انقدر

 سابقم سازدست قدیمیوسایل همون و موهام یگیره. بودم نیورده خودم با رو

 و کشیدم ایارادهبی آه. داشتم که بودن چیزهایی تنها بود، مونده انبارتوی که
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 به توجهبی و کردم باز رو موهام یگیره. برداشتم سرم از رو کالهم

 .شدم کارم مشغول مرطوبم، و پریشونموهای

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

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

 فرصتاولین توی حتما باید. زدممی اعتبارش به داشتم گندی چه هانگهبان

 .کردممی عذرخواهی ازش

! مکش پیش بازکردنش دیدم،نمی جلوم رو قفل اصال که بود درگیر هنمذ انقدر

 با که رفتممی کلنجار باهاش داشتم و گاوصندوق جلوی بودم نشسته چهارزانو

 .افتاد زمین دستم از گیره گوشم،نزدیک از استادصدای شنیدن

 چی؟ با -

 سرمشتپ رو هامدست تعلیم،طبق و شدم بلند جام از احترام ینشونه به

 .بردم

 داخل؟ اومدید کی -
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 بهش کوتاهینگاه و برداشت زمینروی از رو امگیره بده، رو جوابم کهاین بدون

 .کرد

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

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

 و پوشوندنمی رو موهام هرچند گذاشتم؛ سرم رو همکال و فرستادم گوشمپشت

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

 از دیگه سری یه و میالد استاد، نینا، جز. بودم داشته نگه مخفی افراد تکتک

 هم رسول حتی. نداشت خبر چیزی از کسی نینا، و خودم اعتمادقابل هایآدم

 ات بود، گذاشته دهنم به دهن که انقدر هرچند. دخترم من که دونستنمی هنوز

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

 فقط ولی ؛کنه تنبیم احتیاطیبی این برای بودم منتظر. کنم تمرکز تونستمنمی

 آورد در رو چرمشتک خونسردی با. کرد بهم اشخنثی هاینگاه همون از یکی

 مودبانه و نشست کناری گاوصندوق روی تفاوتبی. انداخت امشونه روی و

 :گفت
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 .بودی فکر توی ولی زدم؛ صدات من -

 تداش که بود باریاولین ولی شد؛می ظاهر کنارم هوابی که نبود باریاولین این

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

 .انبارم توی تنها آشفته وضعی و سر و مرطوب پوستی با االن و دخترم من که

 به ولی بمونم؛ کسی مدیون خواستمنمی. کردمی کثیف رو کتش خیسم لباس

 مهم» و شد متوجه کردم، جدا خودم از رو لباس یلبه کمی کهاین محض

 .نبود ریخودل از اثری خونسردش نگاه توی. گفت آرومی «نیست

 :گفتم رگباری عادتطبق. انداختم باال ای شونه و گرفتم نفسی

 بانک گاوصندوق. برمشوننمی خودم با جاهیچ. خونه گذاشتم رو اونا -

 چرا میشن، باز هم مو یگیره همین با وقتی. بیام مجهز که کنم باز خوامنمی

 اون به ابون،خی این از خودم دنبال هی رو سنگینی اون به پشتیکوله باید

 نیناخانم باغخونه که کنم عوض تاکسی هزارتا باید وقتی تازه بکشونم؟ خیابون

 !راحت میام؛ سبک میرم، سبک. نره لو

 :گفت و کرد بهم حسیبی نگاهی فقط ولی گرفته؛ خندش کردممی حس
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 .بکش نفس بینش ولی افتاده؛ راه خوب نفست -

 عمیق نفس یه زدههول که بکشم نفس یدبا افتاد یادم تازه حرفش این با انگار

 ور خودشجلوی نتونست دیگه که بود دارخنده کارم کجای دونمنمی. کشیدم

 دیدم،می رو خندش که بود باریاولین این کردم،می دقت که خوب. بگیره

 هبلد هماین مگه کهاین از متعجب هنوز. نکرد مخفیش اصال باراین که ایخنده

 :کرد تکرار رو اولش سوال هوابی که بودم هخیر بهش بخنده؟

 چی؟ با نگفتی -

 :گفتم گیج پیشش چندلحظه یخنده از متعجب

 چی؟ با چی -

 .بود ریلکس و آروم اون بودم، گیج من هرچقدر

 زدی؟ رو رگت چی با -

 اما بود؛ بهش نگاهم فقط. بود حسشبی هایچشم مات متحیرم، و گیج نگاه

 دلمته از که شبی به کرد پرتم دستی دو یکی انگار. ردکنمی یاری اصال ذهنم

 ادی با که هم احساسی ذرهیک همون که شبی به. کردم تالش نجابتم حفظ برای
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 از غریبهیک هایدست مس*ل اولین با بودم، داشته نگه زنده خودم برای امید

 و یتیم یبچه دختر این و خورد ورق زندگیم توش که تاریشب به. رفت بین

 شب اون از هاآدم یهمه به نسبت دیدم. شد آلوده ون*خبه دستش خالفکار،

 .نبود خودم دست این و بود گرفته ون*خرنگ

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

 .پرشده اشک از روشنم هایچشم و پریده روم از رنگ االن دونستممی

 ... کجا از شما -

 :اومد حرفم بین حسشبی صورت ونهم با

 !تجربه -

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

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

 :گفت

 .دیدم زیاد فقط. دادم انجامش نبود این منظورم -
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 وجود با کهاین از. بود داده انیتعصب به رو جاش حاال اولم، یلحظه تعجب

 رومبه رو این همه کهاین از. بودم عصبی فهمیده، رو قضیه یکی بازهم دستبند

 هک انقدر. بودم عصبی بکشن رخم به رو سنم و خودشون یتجربه تا آوردنمی

 :توپیدم بهش فکربی

 .باشین هم رازدار کاش -

 :گفت دلخورلحنی با و تنشس ابروهاشبین اخمی حالتیش،بی یهمه با

 دختر؟ خبرچینم من کردی فکر -

 پیش کم. کردمی خطابم «دختر» آخرحرفاش بودیم تنها وقتی مواقع اکثر

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

 «.نیست واقعیتاسم این میدونم» بفهونه کامال

 .دارم دنکر فکر برای تریمهم چیزهای -

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

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

 .نکن رو کار اون دیگه فقط بکشی، رو خودت

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

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

 .بکشنت پایین خوانمی هاخیلی که دارنگهش حکم*م. ندارم بهش

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

 این با هم االن. کنم عذرخواهی ازش خواستممی که رفت یادم حتی. بودم

 جمع برای که راهی تنها. بود نمونده عذرخواهی برای جایی دیگه هاحرف

 !پررویی به بزنم که بود این رسید،می ذهنم به بحث کردن

 ردنک باز مشغول و نشستم دوباره حضورش، به توجهبی و انداختم باال ایشونه

 :گفت و کشید سنگینی و عمیقنفس. شدم گاوصندوق

 هر به تونیمی و است العادهفوق استعدادت! ؟کنیمی کارچی جااین تو آخه -

 ،کنهمی بنددست رو عتیقه قیمتیسنگ یک که کسی. برسی بخوای جایی

 کردی فکر ببینی؟ آموزش خوایمی که چیه دردت. نداره هم نیازمالی معلومه
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 بیشتر هاتدشمن فقط! برعکس میشه؟ عوض چیزی بشی ایحرفه وقتی

 ون*خ باید. کنی فرار خالفکارها از هم ها،پلیس از هم عمرت کل باید. میشن

 ...باید. بریزی

 صبر همه این کرد،می که مدارهایی این داشت، روم که دقتی این دونستمنمی

 احمقانه خیلی بذارم؟ چی پای باید رو کردمی خرج من پای که رو ایحوصله و

 ارهد اگرداشم،ش تریناستثنایی از یکی من خودش قول به چون گفتم خودم با

 .ذارهمی وقت برام

 منه؟ به حواست -

 و بود آشفته ذهنم. نبود هم خودم به حتی حواسم. نبود بهش حواسم اصال! نه

 نشنیده رو هاشحرف حتی که انقدر کنم، جور و جمع رو افکارم تونستمنمی

 .بودم

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

 .بود کرده
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 بس از نینا نشده؟ شده، دوماه بزنید؟ منو رای کنینمی سعی دارین االن -

 هم. شده خسته خودش حتی که گذاشته فشار تحت رو شما و کرده اصرار

 فکر! بدین؟ آموزشم کنیدنمی قبول چرا. منو هم بده، دست از رو شما خوادنمی

 من. نه میشم؟ متحول وادهخان ش*و*غ*آ در و خونه میرم نکنین قبول کردین

 نگاه رو خالییخونه یک دیوار و در و بنویسم مشق شب به شب تونمنمی

 .کنم

 هن. کنم قبول تونستمنمی خودم اما زدم؛ می حرف منطقبی و احساسی داشتم

 می تالش داشت که بودم دختربچه یه فقط من. تونستم نمی واقعا نخوام که

 هکودکان حرفام که این فهمیدن سن این توی تدونس می اونم. بمونه زنده کرد

 و اومد پایین گاوصندوق از. نکرد بحث باهام دیگه که خارجه من درک از ست

 :گفت قاطعانه و منطقی من برعکس. ایستاد رومروبه

 .بیار برام منطقی دلیل یه -

 کهاین از ترمنطقی دلیل. شدم خیره حسشبی و قاطع هایچشم به چندلحظه

 کهاین از ترمنطقی شه؟ تکرار برام دوباره وحشتناک اتفاق این استمخونمی
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 خودم انتخاب موندنم بفهمه که گفتممی باید چی بمونم؟ زنده خواستممی

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

 .گرفتم

 تونهنمی من جز کسهیچ که بدم، انجام رو کارهایی تونممی من خب -

 من. میده بهم خوبیحس قدرت، این و بودن مطلق این. بده انجامشون

. استعداده همین دارم که چیزی تنها. ندارم رو دارن بقیه که چیزهاییخیلی

 .بدم نشونش همه به خواممی

 نه و اومدمی کوتاه اون نه. بودیم خیره بهم قاطعانه هردو که بود ایچندثانیه

 :گفت کالفه. کشید صورتش به دستی و کشید میقیعنفس باالخره. من

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

 کردی؟ استفاده ازش تاحاال اصال کنی؟

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

 مغزم خطر زنگ ارادهبی. افتادم لعنتی شب همون یاد هم باز سوالش،عمق

 برای. بود خطریک هم اون پس نبود؟ بود؛ پسر یک هم سامیار. شد روشن
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 راحتی به که گرفت جون وجودمتوی انقدر هاآدم یهمه از تنفرحس لحظهیک

 .بود بازهمیشه کتابِیک مثل اون برای صورتم خودش قول به. شد اشمتوجه

 از رفتم؛ عقب قدمی زدههول من و اومد جلو قدمی کهاین محض به

 :کرد زمزمه شوکه. موند سرجاش ناباوریشدت

 !ترسیدی؟ ازم اآلن -

 فرو صدای هم هنوز حتی. نمیشد پاک ذهنم از جوریهیچ شب اون یخاطره

 خودم دردناک هایالتماس صدای. شنیدممی بدنش توی رو چاقو تیز تیغ رفتن

 هم بهشون کردن فکر که صداهایی. کردمی بد رو حالم و پیچیدمی سرم توی

 .کردمی نامنظم و منقطع رو هامنفس

 :کردم زمزمه نبود خودم دست لرزشش کنترل که باصدایی

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

 ... زدممی فقط... رسیدمی هرجا... هرجا به دستم! کنم؟ کارچی
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 باشه یکی هم سامیار ممکنه نکردم توجه حتی که بود، ب*را*خ انقدر حالم

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

 .بودم کرده اعتماد بهش دلیلبی

 و یینپاصدایی با. بود پیدا صورتشتوی کامال کالفگی باراین همیشه برخالف

 :گفت کرد،می داشتنش نگه آروم برای رو سعیش تمام داشت که لحنی

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

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

 انگار. کنم کنترل رو ذهنم تونمنمی کردممی حس و بودم داده دست از رو

 اب. کنم فکر گذشته به ردنکمی وادارم و کردنمی عمل من از مستقل خاطراتم

 استاد سوال به توجهبی انداخت،می خط بهش داشت بدجوربغض که گلویی

 :دادم ادامه

 خدا، به. بودم مجبور من... خواستمی بزنه، دست بهم خواستمی اون -

 ... کرد مجبورم خودش
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 متوقف بعدم یجمله کردن ادا با داشت،می بر سمتم داشت استاد که هاییقدم

 .دش

 .کشتمش من... من. مُرد اون، استاد -

 که چیزی تنها حاال! حالتبی صورتش نه و بود حسبی نگاهش نه دیگه حاال

 من. قدیمییکینه یک و بود پایانبی خشمیک دیدممی صورتش توی

 از حتی لحظه اون من. ترسیدممی خشمگینش صورت از من ترسیدم؛می

 :مگفت سریع. ترسیدممی شدن قضاوت

 ...خواستممی خواستم،می فقط... فقط من. خواستمنمی من من، -

 :گرفت گرفتهباصدایی استاد

 .کنی متوقفش خواستیمی -

 رو امشده حبس نفس ارادهبی. بود شده غرق خودش خاطرات توی هماون انگار

 اشک یقطره به و دادم تکون تاییدمعنی به رو سرم تندتند. کردم آزاد

 کنترل برای دونستمی خدا فقط. نکردم توجه کرد، فرار چشمم از هک مزاحمی

 روی اشک ریختن جلوی تونستممی شاید. کشیدممی زجری چه داشتم بغضم
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 یکارهیچ شدمی بیشتر لحظه به لحظه که بغضی با ولی بگیرم؛ رو صورتم

 .بکنم تونستمنمی

 شمرده و آروم .برگشت حسشبی حالت به دوباره و کشید ایکالفه نفس

 :گفت

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

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

 :اومدم حرف به طوطیمثل

 رو اشجنازه اون مطمئنم من. بود همراهش خودش اون دونه،می میالد -

 اام بگیره؛ رو جلوش کرده سعی نینا و داده رو دستورش ادهزخان گفتمی. برده

 .ندیدم رو زادهخان هم باریک حتی حاال تا من

 حرصی با. ترسنگ نگاهش و شدمی ترغلیظ لحظه به لحظه استاد هایاخم

 :گفت کهنه

 و نینا رویبه رو قضیه این هم خودت و گفتی من به چیزی نگو کسهیچ به -

 که هاییهمون از یکی هم این. زادهخان مخصوصا نیار؛ هزادخان و میالد
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 رو هااین بگه کسی به تونهنمی مطمئناً میالد. بکشه پایین تورو خواستهمی

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

 .نداری خبر

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

 انبار این از خوادمی دلم چقدر که نکنم فکر این به کردم سعی و شدم خیره

 .بودم احساساتم غرق. کنم فرار

 زادهخان از بدتر صدتا بشی ایحرفه وقتی. دختر کن فکر بهش خوب -

 می تجربه رو بدتراش این از. دارن جایگاهت به چشم و کننمی خطر احساس

 کنی؟ قبولش تونیمی. کنی

 رفت، ازم که خونی هایقطره تکتک ها،اشک تکتک انتقام خواستممی من

 مه ثانیهیک برای کاش. بگیرم رو امشده کشته روح و شد نابود که احساسی

 .فهمیدمی رو من شده که

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

 .شد سخت نگاهش دید، که
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 آماده روحاً هم جسماً هم باید. میشه شروع دیگه یهفته از هاتتمرین -

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

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

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

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

 رو هاشآدم تونیمی تا. بدی دست از رو نینا حمایت ممکنه لحظه هر. بشی

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

 ...!باشی وت انتخابشون فکربدون شدن، ایدیگه هرکس و تو

 یادمه خوب اما زد؛ حرف برام چقدر و گفت بهم چیا دقیقا شب اون دونمنمی

 کرده دیکته بهم رو اشکلمه به کلمه که شدم چیزی همون به تبدیل من که

 ونمدمی فقط کنه؟ قبولم شب اون استاد که شد باعث چی دقیقا دونمنمی. بود

 اولش هایکردن خالی شونه و الفتمخ دلیل خوبی به سال،همه این از بعد االن

 رو بچگیم. داره نگه دور خطر از رو من جوریاین خواستمی اون. فهمممی رو

 به کاش. بذارم خودم برای خالف از برگشت برای جایی خواستمی و بود دیده

 رفتم، فرو مرداب این توی تاگردن دید وقتی هرچند. بودم داده گوش حرفش
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 چیزی چه بود فهمیده هم اون حاال. داره نگهم زنده ات بده آموزشم کرد قبول

 .میشم هرز دستای ی طعمه کنه، رهام اگر و گذروندم سر از رو

 به خوب خواستمی چون شاید. رفت و زد رو هاشحرف شب اون استاد

 باز تنهایی هاروگاوصندوق یهمه و موندم بیدار صبح تا. کنم فکر هاشحرف

 و اقشات به رفتم مستقیم پس. انبار میاد بارگیریقعمو نینا دونستممی. کردم

 :گفتم خنثی همیشه مثل مشکوکش، نگاه به توجهبی

 هست؟ هم ایدیگه کار. است آماده کار -

 .کرد نازک برام چشمیپشت

 ...می انبار از سامیار و تو پچپچ صدای گفتمی میالد -

 بود ادهایست نینا کنار. کردم میالد به سنگینینگاه نینا، حرف ادامه به توجهبی

. دزدید ازم رو نگاهش زدممی حدس که طورهمون نگاهم، دیدن با و

 ونستمدمی. کرده قبولم بگه نینا به خودش استاد تا کنم صبر باید دونستممی

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

 !کنم شروع امروز همین از
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 هاینگهبان. زدم گوشش زیر حکم*م و رفتم میالد سمت هوابی نینارفح وسط

 کمدست یا بگیرن رو جلوم کهاین جای که بودن، شده شوکه انقدر دیگه

 به و کشید بلندی «هین» نینا. کردنمی نگاه مات فقط دن،*ب نشون واکنشی

 کرارت ممکنحالت ترینباخنثی شونهمه به توجهبی. شد خیره میالد و من

 :کردم

 هست؟ هم ایدیگه کار -

 موضوع! نداشت د*ر*د میالد برای قطعا بزنم، حکم*م چقدر نبود مهم

 بفهمونم خواستم می فقط. زدنش کتک نه بود، قدرت حد کردن مشخص

 ی اندازه به بود، زدنش کتک قصدم واقعا اگر وگرنه. باالتره اون از جایگاهم

 و کرد جور و جمع رو خودش همه از زودتر نینا. داشتم کار این برای آدم کافی

 :گفتم حوصلهبی بگه، چیزی اومد تا

 صبر یکم اگر هرچند. بپرس چیتراپورت خود از و دارنگه رو سواالت بقیه -

 هابازی زنکخاله این یحوصله من. گفتمی بهتون استاد خود امروز کردیمی

 .زیادعزت. ندارم رو
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 جراتم. نیست تعجبشون این علت من ضعیف دستضرب دونستممی

 داشتم واکنشی بی وقت همه این از بعد باالخره که این. بود کرده شونشوکه

 .دادم می نشون واکنش

 ردمکمی فکر چیزیک به فقط. خونه رفتم راستیک زدم، بیرون که باغخونه از

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

 یتو. بگذرم چیزهاخیلی از هدفم این به رسیدن برای بودم حاضر که بود، یدهد

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

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

 .بپردازم هرقیمتی

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

 سازماندهی مسئولیت و کرده قبول رو آموزشم که کرد اعالم نینا

 رو فکرش که چیزی از زودتر. گرفت عهده به رو هامخالف و هافعالیتکلیه

 .شد شروع تمریناتم و رسید راه از دیگه یهفته کردممی
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. آوردممی کم واقعا گاهی که بود، گیرسخت و جدی تمرینتوی قدری به

 و کنه پشیمونم که قصده این به گیریشسخت از بزرگی بخش دونستممی

 موفق توش هرچند برگردم؛ رو اومدم که راهی خودم پای با خودم کنه کاری

 !نبود

 و ترمصمم کنه، پشیمون رو من کهاین جای به استاد،افراطی هایگیریسخت

. کنم رهاش نرسوندم، اتمام به رو تمرینی تا اشتند امکان. کردمی ترمقوی

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

 پرسیدم؛نمی هیچی و دادممی انجام رو گفتمی بهم استاد که هرخالفی

 .ایحرفهیک مثل درست

 متوجه هامرینت سر کمکم استاد کهاین تا رفتمی پیش خوب داشت چیز همه

 هوشبی کوتاهیمدت از بعد ایم،حرفه سرتمرین که باری اولین. شد بیماریم

 ردمکمی فکر که تصورم برعکس شد، ضعیفم قلب متوجه که باریاولین شدم،

 از هم باز اما شد، متر8000 دوی خیالبی. کرد ترآسون رو هاتمرین کنه،می ردم

 نظر به خواستمی که چیزی برخالف اون. نگذشت روزانه سنگین هایتمرین
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 کوتاهی،مدت از بعد که داد مختلف هایتمرین بهم انقدر. بود خوبیآدم بیاد،

 .بودم شده فرز کامال حاال

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

 گرفته یاد رو هاضربه اقسام و انواع اما بود؛ شده سالم9 من حاال. کردم شروع

 معروف قدری به امضام. داشتم امضا خودم برای کم سن همین با حتی و بودم

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

 .سامیه کار

 دیگه که انقدر. شد هابهترین ردههم اسمم بکنم، رو فکرش که اونی از زودتر

 چاقوکش ترینسال و سن کم عنوان به رو من بزرگ و یککوچ هایگروه یهمه

. شدمی بیشتر روز به روز شد،می بهم که پیشنهادهایی. شناختنمی شهر

 دادن ادامه برای رو خودم بار کردم،می قبول رو هرکدوم اگر که پیشنهادهایی

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

 انتقام من هدف! نبود بزرگ خالفکاری باند یه ریاست من هدف چون م،کردمی

 تعبیر حدبی وفاداری به رو کارم این زادهخان و نینا هرچند بود؛ گروه همین از

 و کردن ترسنگین روزروزبه رو هامخالف تشکر، ینشونه به و کردن
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 از و چاقوکشی هب گاوصندوق کردن باز از کارم که انقدر. بیشتر رو اعتمادشون

 هاییمحموله بارگیری مسئول من دیگه حاال. کرد تغییر قاچاق به چاقوکشی

 یهمه سن، سال9 با من حاال! چیه؟ بارشون دونستمنمی هم هنوز که بودم

 توی هرچند. بود آلوده هاخیلیون*خ به دستم و بودم کرده خفه رو احساساتم

 .بود زادفر مقتول تنها هم هنوز سیاهم، یپرونده

 یهمه کردممی فکر که بودم احمق چقدر فهمیدممی تازه اما بود؛ سالم9 فقط

 به گروهاصلی هایآدم تعداد. شهمی ختم منطقه همین به گروه هایخالف

 مثل درست. بودم نفرسی همون از یکی هم من حاال و رسیدنمی هم نفرسی

 رو خودمون افراد م،بودی اصلی عضو که ما از کدوم هر هرمی، هایشرکت

 هام، موفیقت تمام بین. رو خودشون افراد افراد، این از هرکدوم و داشتیم

 هی که این. اومدمی بدم خودم از بیشتر کردن،می اعتماد بهم بیشتر اونا هرچی

 !نبود خوبی حس اصال کنن، اعتماد بهم خالفکار عده

 کسی تا کردممی متمقاو جسمانیم ضعف برابر در خیلی مدت این تمام توی

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

 انبارها توی وقتهیچ بودن، همراهم جاهمه و همیشه که رو قرصام و اسپری
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 مرگه با مساوی دشمن دست دادن آتو بود معتقد استاد چون بردم،نمی همراهم

 .دیدممی دشمن رو همه من و

 بود که هرچی نداشت، وجود محمدی رهای دیگه رسیدم، سالگیده به وقتی

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

 هب چیزی. نداشت رو بهش کردن نگاه چپ جرات کسی که رحمبی خالفکار یک

 هایدست با رو رها من. شد فراموشم رهایی و مرد وجودم توی احساس اسم

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

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

 هم خدایی که هست، هم جهنمی که گزیدنمی ککش و ریختمی ون*خ

 .هست

 ضااع یهمه سنگینم، ی سابقه خاطر به بلندم اسم و نینا هایحمایت اعتبار به

 داشتم، مشتم توی رو شهرم خالفکارهای یهمه جوری. بردنمی حساب ازم

 رو دلش بقیه که رو کارهایی. خداست مشت توی جهان کل رفت یادم که

 .رفتممی من رو برن ترسیدنمی بقیه که جاهایی. دادممی انجام من نداشتن،

 .زدممی من بزنن، ترسیدنمی بقیه که رو هاییحرف
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 زادهخان که پیچید اعضا یهمه بین جوری نترسم، سر و جرات و دل تعریف

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

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

 ترفیع جورایی یک. نبودم نینا راست دست دیگه و کردممی کار زادهخان برای

 رو رسول سریع و بگذره خالیم جای از هم روز یک نذاشت نینا. بودم گرفته

 .بودم کرده عادت چیزها این به من هرچند. کرد جایگزینم

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

 رامب دیوار از رفتن باال دیگه الحا. بودم گرفته یاد پیشرفته رو شخصی دفاع

 یا مجهز ارتفاعی، هر با و هرجایی از. بود صافزمین روی رفتن راه از ترآسون

 و انواع با بودم گرفته یاد حاال. شدممی رد و پریدممی راحتی به مجهز، غیر

 زا بیشتر رو نفسم بودم کرده عادت دیگه حاال. کنم کار سرد هایسالح اقسام

 ایحرفه ساعت یک روزی حداقل روز هر کردم عادت. دارمنگه هدقیق یک

 مک که جایی تا رو دمایی هر و کنم گیرینشونه گذشته از تردقیق کنم، ورزش

 های زخم و بودی*ک و هام استخوان شکستن به. کنم تحمل بده اجازه خونیم

 و کمح*م بدونه، و بخونه رو فکرم کسی نذارم کردم عادت. کردم عادت بدنم



www.taakroman.ir  

 
  

 
71 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 رو کسیهیچ جواب و برم راه ایاضافه یدخترونه حرکت هیچ بدون و استوار

 چیزها خیلی به. بمونه مخفی جنسیتم تا ندم ایدیگه هرجای یا باغ، خونه توی

 مدوننمی. ندادم شنا یادگیری به تن کرد، هرکاری استاد هم باز اما کردم؛ عادت

 .برم یکی این زیربار نتونستم چرا

*** 

 هوش، هایتست کردن حل! روتین کار یک. بود همین کارم سالگی11 تا

 بهم استاد که هاییتمرین انجام و مدرسه مسخره هایسوال سخت، معماهای

 اما بود؛ شده عادت جور یک برام دیگه هاتمرین این انجام هرچند. دادمی

 سال4 تا3 ور سنم رفتممی هرجا. نخوره هیکلم به اصال سنم بود شده باعث

: گفتمی استاد اما کرد؛می خرد رو اعصابم خیلی این و زدنمی حدس بیشتر

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

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

 زیاد هم فرعی خالف کارهای هرچند. گذروندممی ایحرفه خالف و آموزش به

 فقط رو کار این. بفهمه رو هویتم کسی وجه هیچ به ذاشتمنمی اما کردم؛می

 سامی اسم به شد، باز پام که هرکاری توی. کردممی اسمم کردن پرآوازه برای
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 میگن همه که سامی سامی کردنمی فکر درشت و ریز خالفکارهای یهمه. بود

 افراد فقط! باشم دختر من که جیدگننمی ذهنش توی حتی کسهیچ. پسره

 برعکس بود شده باعث هم همین و داشتن خبر هویتم از خودم اعتمادقابل

 .بیارم دووم جااین تا واردها، تازه یهمه

 حتی که زدمی زل بهم نفرت با چنان دیدم،می رو زادهخان هربار مدت این توی

 ازش دیگه حاال. آوردنمی خودش روی به اما بود؛ شده اشمتوجه هم نینا دیگه

 ام،بخو هرلحظه تونستممی که بودم رسیده قدرتی چنان به حاال. ترسیدمنمی

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

 چشمش جلوی ترکم کردممی سعی هرچند. بیارم در سر کارش از خواستممی

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

 .بودم

 بخش دادگستری، از رشدم حکم گرفتن از بعد و سالگییازده به رسیدن با

 بود، شده عوض هویتم چون. خریدم رو پدرم سابق شرکت سهام از ایعمده

 هچ پرسیدممی کی هر از اما طرفن؛ کی با واقعا که دونستننمی کدومشون هیچ

 سال که تصادفی توی گفتنمی اومده؟ شرکت این سابق مالک رس بالیی
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 رو حرف این که باری اولین. شدن کشته هاشبچه یهمه و خودش کرد،1380

 اما بشه؟ آرمان و من بودن زنده منکر کسی باید چرا گفتم خودم با شنیدم،

 در رو زهره و آرمان با باید بگیرم، رو قضیه پِی اگر که کردم فکر این به وقتی

 .گرفتم نشنیده بشم، رو

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

که خودم بخوام یا کردم، بدون اینسهام شدم. زودتر از اونی که فکرش رو می

گذار شناخته ای داشته باشم، توش موفق شدم و به عنوان یه سرمایهعالقه

گذار مودب و کرد، رهای سرمایهصورش رو هم نمیکس تشدم؛ اما حتی هیچ

 .رحم باشهراه، همون سامی خالفکار بیسربه

*** 

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 . نگاهچوب به دهانم چسبیده بود ز*ب*ون مثل

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

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

 .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 میهربار یک همیشگی متفاوت بود.

خواب هم با ناباوری بهشون زل سامی زنده؛ اما غرق به خ*ون بودن. حتی توی

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

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

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

 .ریختمی

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  بی یادم بود. یکرو به خوتپید. من اینرویا می قلب
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 که کارمندهای شرکتجایی بند نبود. از طرفی اینرویا زنده است؛ اما دستم به

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 میاشون صح*نهبود بر

 اومد؟کار چی گیرش میکار رو بکنه؟ از اینبخواد این

به  سردونستم تا یکاتفاقی افتاده و عمیقاً آشفته بودم. میدونستم چهنمی

همه اگر بعد از این»گیره. با خودم فکر کردم: خاکشون نزنم، دلم آروم نمی

بار، برم سرخاکشون که اتفاق خاصی بار دیگه و اون هم برای آخرینیک مدت

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 اونمیرو توجیه 

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

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

کردم هم تردید میی آخری که داشتم تاریخ رفتنم رو مشخص حتی تا لحظه
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 .کردرهام نمی

رو بشم، ای کردم و ممکنه با زهره یا حتی مریم روبهکه 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 

 .تمیز بودن نمی کردم وقت حسچسالگی هی8بعد از 

*** 

ی نسبتاً محکمی که به دَرِ حمام خورد، به خودم اومدم. پو*ست با صدای ضربه

بدنم از بس م*حکم سابیده بودمش، قرمز و متورم شده بود. انگار می خواستم 

جایی که فرزاد ل*مس کرده رو نابود کنم. با ضربه ی بعدی در، از فکر بیرون 

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

 ساعتجان 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

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

اصلی نیست دستش انداختم. انقدر بهش گفتم فقط  که ضد آب و مارکینا
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 رو گفتم، که طفلی باورم کرده بود. من هیچدوستات این واسه آبرو داری جلوی

ذاشتم و ساعتش واقعا سرش میوقت فرصت نکردم بهش بگم داشتم سربه

ن با ذوق ایاصله، وقت نشد بگم واقعا برای کادو خریدن براش استرس داشتم و 

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

لندی ی ب«باشه»ی بعدی که به در خورد، بینیم رو باال کشیدم و عصبی با ضربه

 .گفتم

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

م که با گرفتموهام رو می خیسم انداختم و داشتم آب کوچیکی رو روی موهای

نگاه خیره و متعجب دختر سرایدار، دستم از حرکت  حس کردن سنگینی

 .ایستاد. شیطنتم گل کرد و لبخندکجی روی ل*بم نشست

خوای این هیکل ندیدی؟ تعارف نکن میجون؟ خوشگل و خوشچیه بچه -

 مترپارچه رو هم از دورم بردارم راحت ببینی؟یک

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

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

ای که کدوم اون یکی رو ناراحت نکرده باشیم. با هردفعه خندیدیم که هیچمی
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مشتم گرفتم و دارم  کردم قلبم رو تویفرستادمش، حس میاز خونه بیرون می

 .کنمبه یه زن دیگه تقدیمش می

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

کس رو نداشتم. با ی دیدن هیچنشست. شیطنتم پریده بود و دوباره حوصله

 :توپیدم لحنی که ناخواسته تند شده بود بهش

 .برو بیرون -

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

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

 :گفت

ام وای نه تورو خدا. آقا گفتن برای کمک به شما بیام. اگر برگردم مواخذه -

 ... کنن. خانم توروخدامی

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

 .کوتاهی بهش انداختمه کشیدم باعث سکوتش شد. نگاهای ککالفهپوف

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

 .نظر میام
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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 -

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

 اش رو خشک کنم؟همه -

 :از آینه نگاهی بهش کردم و گفتم

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

 اش خودش موج بگیره؟تا بقیهبینی جلوش رو جدا کردم نمی

ای بود. تنها راه و سادهریزی از مهلکه در رفت. دختر سربه« ببخشید»باز هم با 

 !پرسیدکرد و زیاد سوال میبزرگش این بود که کم فکر میعیب

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

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

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

ام زدم و برنزه رنگ پو*ستایه، اکتفا کردم و مشغول شدم. کرمی همسورمه

ای که توی رنگی زدم و بامداد سورمههای بورم. رژ کمای به موژهقهوه ریملی
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 .شیدم کار رو تمام کردمچشمم ک

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

گر*دنم حساس بودم و فنر از جام پریدم. بدجور به پشت گر*دنم، مثلپشت

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

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

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

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

 :چشماش از ترس گرد شده بود. با لکنت گفت

 .آقا، صداش ... صداش کرد -

 :بازم دلم براش به رحم اومد. پوفی کشیدم و گفتم

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

دونست ی تایید تکون داد. زیور خوب میزده و تندتند سری به نشونههول

که بهم دست بزنه، موهام رو سشوار کنه، ببافه و باز کنه؛ ولی چطور بدون این

ت، اون رسید. توی این عماروقتی پیش آرمان بود من دیگه دستم بهش نمی

 .رئیس بود. ناچار دوباره سرجام نشستم
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 اگر یه چیزی بگم عصبانی نمی شین؟ -

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

 :داد

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

دار چشم اکلیلید ستش کنید یه خطخواسایه 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 -

م ! به نظردونم چی توی نگاهم دیده بود؛ اما من اصال بد نگاهش نکرده بودمنمی

توجه به عذرخواهی برد. بیهام ازم حساب میفقط 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 میدستش نشستم؛ اما دیگه کم نفهمیدم چقدر زیر
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کرد باهام چشم تو چشم نشه و خودش 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

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

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

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

مجلسی  ای نداشتم. مانتویی دیگهغزال بود و چارهمشکل بود؛ ولی انتخاب

 سرم، بدون نیم شالی رویبلند و آزادی رو روی لباسم پوشیدم و با انداختن

 .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 کی پوشیده بود و سهیال مثلمشکی شی اسپرت

ظریف و  فانتزی و کوتاه بود و به اندام کرده بود. لباسش طبق معمول

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

 .گیر شده بودموهاش گذاشته بود، واقعا چشم
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ده بودن. آرمان از دیر کردنم کالفه بود و در منتظر من ایستا 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. هیچر کس دیگهندیده بودم دربراب

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

 !کردمنامزد شدن این دو نفر رو درک نمی

سهیال رو که مدام روی  آخرش هم طاقت نیورد و بعد از کمی تحمل، دست

کراواتش رو شل کرد رو به  بدنش می چرخید، م*حکم پس زد. کمی گره

 :افرادش، با حرصی کنترل شده گفت

 .برید بیاریدش -

 :هاش بهم حمله کنن، باصدای رسایی گفتمکه آدمقبل از این

 .جاممن این -

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

 :طعنه گفت
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 ف دستی کم داره؟کیشاهانه 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 میداخلش بود، باید حتما بر می

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

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

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

 :گفت

 .گفتن من براشون بیارم -

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

 :گفت

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

 .بری ماهرتریانتخاب کنه. وگرنه تو توی همون جیب

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
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 :و با ناز بهش گفتحلقه کرد 

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

 .رسیمدقیقه دیر می

تندی به سهیال کرد. نگاهش انقدر اش رو ازم گرفت و نگاهآرمان نگاه پرکینه

کوتاه حس کردم از  ایعصبی بود که سهیال به وضوح قالب تهی کرد. برای ثانیه

شده؛ ولی وقتی کالفه دستش رو مشت کرد و همراهش از در  حرفش عصبانی

خارج شد، فهمیدم اشتباه کردم. چرا باید براش مهم باشه نامزدش به من 

دونستم چقدر ازم متنفره. نگاهم سخت شده بود و توهین کرده؟ من خوب می

تکه کنم. دختر سرایدار کیفم رو تونستم هر دوشون رو تکهخواست میدلم می

 :داد و آروم گفت دستم

 .اهمیت ندید خانم -

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

لوم راه جهوا، بیندنبالشون راه افتادم. همین که به پارکینگ رسیدیم، احمد بی

 .سبز شد
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کنن و همراه سهیالخانم میرن. من امشب در دشون رانندگی میآقا خو -

 .خدمت شمام

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

تر از قبلم کرد. لبخند ملیحی به پوزخندش زدم. پوزخندی 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

بعد از سوار شدن آرمان، کنارش نشست و با حرص در ماشین رو بهم کوبید. 

رد شد و تفاوت و آروم از کنارمون آرمان هم به محض سوارشدن سهیال، بی

 .حتی در پارکینگ رو هم نبست

ی آرومی بهش «باشه»ای کشیدم و منتظر احمد رو که دیدم، پوف کالفهنگاه

که عادت از پنجره به بیرون خیره شدم. این حوصله سوار شدم و طبقگفتم. بی

 ترینداری مثل من، بزرگاش، برای دختر طایفهآرمان پاسم داده بود به راننده

کردم، با احمد مشکلی نداشتم! حداقل ولی هرچی به دلم رجوع می توهین بود؛

 .شد، احمد بودعمارت آرمان پیدا می اگر یه مرد توی کل
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درازی  کردم راهزد، فکر میجور که سهیال حرص دیر کردنمون رو میاین

آرمان بود و  درپیش داریم؛ ولی برخالف انتظارم ویالشون نزدیکی عمارت

 .عت هم رسیده بودیمزودتر از سا

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 ی آروم و خونسرد ایمان خیره شدم. دوباره نگاهی به دست دراز شدهچهره

 :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 چیخواستم ازش بپرسم اینجیبش فرو کرد. می هاش رو تویدست

والم رو کنه؟ مگه اون هم دعوت شده؟ اما کار درستی نبود. ممکن بود سمی

گیجم خوند  حال انگار خودش سوالم رو از نگاهآمیز برداشت کنه. با اینطعنه

 :که مودبانه توضیح داد

 .آرمان گفت برای همراهی شما بیام -
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 :ها تکرار کردمخنگاراده باتعجب سرم رو باال آوردم و مثلباحرفی که زد بی

 آرمان گفت همراه من بیاین؟ -

کون داد، باعث نشد دلم قرص بشه. هرچند همراه حرف برام تسری که بی

 ی برادرم بود؛ ولی بازهم حستر از رانندهبرادرم آبرومندانه شدنم با دوست

 .خوبی نداشتم. از طرفی از آرمان بعید بود انقدر بامالحظه رفتار کنه

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  دم. نگاهکر

جوری به یه پسر غریبه تونستم همینچنان منتظر تایید اون بودم. نمیهم

 .تر رو الزم داشتمسالم بود و جدا تایید یه بزرگ 17اعتماد کنم. من فقط 

ن ی تایید تکوهحرف سری به نشونمصمم و منتظرم رو که دید، باالخره بینگاه

گذرایی داد و نگاهش رو ازم گرفت. ایمان که دیگه داشت کالفه می شد، نگاهی

 :به اطراف کرد و گفت

 بهتر نیست بریم داخل؟ -

ی تایید تکون دادم. مقابل به مثل کردن، حرف سری به نشونهخودش بیمثل

هم دادم. باز ترین خصلتم بود؛ هرچند اغلب به قصد انجامش نمیمعروف
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 .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 بارش بود که به ویالیهم اولیناطرافمون کردیم. یعنی اون

 :تمودبانه، خطاب به ایمان گف 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. خدمت داد، دیدم هنوز هردو به من نگاه میرو در آورد و به پیش

 ... د؛ ولی ایمانخدمت منتظر تحویل گرفتن شالم بوپیش

ام سُر دادم. های بر*ه*نهریزی بین ابروهام نشست و شال رو روی شونهاخم

 :ایمان باآرامش گفت

 .خواسته شما تنها نباشید. توهین تلقیش نکنیدآرمان فقط می -

زیرلبی اکتفا کردم؛ اما بعد از چندثانیه تازه متوجه « اوهوم»اولش فقط به 

اش کردم و بدون ادا و آماده و تقدیم شده زویمنظورش شدم. نگاهی به با
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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 

 :من نبود. باصدایی آروم زمزمه کرد

 .خواستم کمک کنمماشین فقط می جلوی -

تیز تر از اونی بود که الزم باشه بلند باهام صحبت کنه و خودش هم  من گوشم

چیزها یادم اومده بود؛ ولی هنوز هم خاطراتم  دونست. من االن خیلیرو میاین

خواستم به چیزی از گذشته خاصی نداشتن. هر وقت هم می ذهنم نظم توی

ه ام بودم کگذشتهشدم. انقدر درگیر رو میدقیق فکر کنم، با سردرد بدی روبه

 :هوا با خنثی ترین حالت ممکن زمزمه کردمبی

 !ی خودت کمک کنمگه من افلیجم؟ برو به ننه عمه -

تکه کالمم بود. امید بار اولی که شنید چقدر بهم خندید. االن هم با « عمهننه»

آروم زمزمه کرده بودم؛ اما ایمان شنیده بود و واکنشش همچین که خیلیاین

اشت. آزاد و راحت زد زیرخنده و به این فکر نکرد که منی که کنارش فرقی ند

معذبی به اطرافم کردم تا با نگاهم  دارم، چقدر دارم آب میشم! نگاهقدم برمی

جفت هایی که احتماال بهمون خیره شدن، معذرت بخوام؛ اما با دیدن یکاز آدم
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 .شدهای عصبیش خشک ی چشمسبز 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

 .بود ی خاکیترین 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*ثافترو با لباس

 ...امید رو، شوهرم رو توی آغ*وشم کشت و خودش به

 !لعنتی

ی شدههای گشاد های من و ایمان سُرخورد و دوباره تا چشمنگاهش روی دست

من باال اومد. دختری که بهش لم داده بود رو کنار زد و خواست سمتم بیاد که 

روش ایمان جدا کردم و روبه هوا با یه حرکت غیرمنتظره دستم رو از بازویبی

ی شهاب، نگاه به خ*ون نشسته دیدم، جایایستادم. حاال تنها چیزی که می

 .شداز معمول، باال و پایین میتر ی ایمان بود، که سنگینی س*ی*نهقفسه

هایی که در حقم کرد، ترسیدم. برای تالفی ناحقیمن دیگه از شهاب نمی
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ها داشتم. فقط االن چون انتظار دیدنش رو نداشتم، انقدر جاخورده بودم. نقشه

کردم هم ازم متنفر گفتم آرمان انقدر که فکر میتازه داشتم با خودم می

کاری دریغ نکرده بود، حتی ی آزار دادن من از هیچنیست؛ ولی اون امشب برا

 !دعوت کردن شهابی که خودش هم ازش متنفر بود

شتم گکردم. باید بر میام، 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 باید نقاب

 .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

نگینی که دست کرده بودم، دستم رو عقب کشیدم و برای عوض کردن جوس

 :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 میبر نمی
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 :تر صداش زدمتر و آرومکالفه

 آقاایمان؟ -

 .عمیقی کشیدمصمم، نفس ن سُر خورد و با دیدن نگاهم 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

ستم دونفهمیدم. اون از خواهر صدا زدن من متنفر بود. میبه 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. هرچند آرمان عمال از هیچی خبر نداشت و تنهاـچیزی که خیلی

عقدم با شهاب فرار  یالنامی از سفرهدونست این بود که من با پسر مجهولمی

 .دونستن رو در رو شدنم با نامزد سابقم برای آزارم کافیهکردم؛ اما همه می

برادرمه و باید کردم آرمان هرچی باشه، باالخرههروقت که با خودم فکر می

بودنش هم شک  کرد که حتی به انسانباهاش درست رفتار کنم، یه کاری می

 .کنم
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*** 

بدون خشک کردن موهام، لباس پوشیدم. سرکی به  از حمام بیرون اومدم و

م خیسدستم 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 جوشیدن بودن. نمی

 .قاطی شده بودن، تشخیص رو غیرممکن کرده بودنمختلفی که باهم 

کرد تا فریز کنه. از نبودش ام غذا آماده میهفته 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 ترشدونم از کجا سر و کلهنمی

جان. نکن قربون روی خیسِ فِدابوِم. )نکن خانومنَکِن مِن تِه جان.نَکِن خانوم -

 (ماه خیست برم منروی

ترش کرده بود، جدا بهش های ریز سبزی که روحانیچادر نماز سفیدش با گل

های سبز روشن و براقی داشت. اومد. تسبیحی که توی دستش بود، دونهمی

 !اپارچ آب بخورم؟واقعا از سرنماز اومده بود که فقط نذاره من ب

هام رو میز گذاشتم. عصبی یکی از بطری توی دلم غری زدم و پارچ رو روی
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 :هوا پرسیدبرداشتم و خواستم به اتاقم برگردم که بی

جان؟ )بازهم خواب پریشون دیدی پریشون بَدی خانوماَی دِبارِه خویِ -

 (جان؟خانوم

خودش معطوف کنه. با  خواست با حرف زدن حواسم رو از نو*شی*دنی بهمی

ای که توی صداش بود رو مادرانهسوزیدونستم؛ ولی دلکه این رو میاین

ون ی منفی تکتونستم نادیده بگیرم. برگشتم سمتش و سری به نشونهنمی

 :دادم. بطری رو بامالیمت از دستم کشید و باناراحتی گفت

 (.خ*ونکاسههات شده دوتا خ*ون بَیِه. )چشمشِمِه چِش دِتا کاسه -

 .تکراری رو گفتم نگاهم رو ازش گرفتم و همون دروغ

 .چشمم رفتشامپو توی -

 :لهجه گفتبغض قاطیش شده بود بی باصدایی که حاال کمی

ی منی؛ ولی اون بچه با اون مغز نخودیش کجا و شما شما هم سن و سال نوه -

کنی که رزها فکر میهمه غم و غصه کجا؟ آخه چرا انقدر به اون خدابیامبا این

 ...شون بیان سربختت وهربار سرت روی بالشت میره، روح آزرده

میز ناهارخوری کوچیک آشپزخونه نشستم. از ای کشیدم و پشتپوف کالفه
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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*دنیفایدهبی

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

 .دونستم بیشتر از گذشته دوستش دارمدلم میحواسم بهش بود. حتی ته

دونستم مادرم کجاست؟ من نمی دونستم؛ اماسفید زیور رو میمن تعداد موهای

دونستم مادرم چرا دونستم؛ اما نمیهای زیور رو میی قرصدونهبهساعت دونه

دونستم؛ اما ی زیور رو میانقدر از من متنفر بود؟ من غذای موردعالقه

 !دونستم اصال مادرم زنده است یا مرده؟نمی

ردم. تا اومدم چیزی موهام حس ک زیور رو بین تفکراتم بودم که دست غرق

 :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

ن اعتراضم رو ساکت کنه. او اومد. دیگه خوب بلد بود صدایبدمزه به نظر نمی
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موهام بود، طور که مشغول بافتنمن رو بهتر از مادر خودم بلد بود. همون

 :باآرامش گفت

خورین. یه چندبار بگم موهاتون رو بعد از حمام خشک کنین؟ سرما می -

 آباهمیت باشه. یه خانوم نباید پارچخانوم نباید انقدر نسبت به خودش بی

 ... اش رو سربکشه کهخونه

 :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

فِردا شِسِه اَتا کسی بونی. شونی جامعه دِلِه بین هزارتاآدِم. تا شِما فِردا پس -

نی؟ که هَسی. هزاراهلل و نی؟ که هَسی. قِشَنگدِلِه نَمونی. باهوشکه این خِنِهابِد 

فردا برای خودت کسی میشی. میری آفتاب رِه مونی... )شما فردا پساکبر پنجه

مونی. باهوش نیستی؟ توی جامعه بین هزارتا آدم. تا ابد که توی این خونه نمی

ی آفتاب هلل و اکبر مثل پنجهکه هستی. خوشگل نیستی؟ که هستی. هزارا
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 (...مونیمی

 :حرفش با لودگی گفتموسط

 س؟ی آفتاب برنزهتو پنجه توی والیت -

 :دونست، باگیجی گفترو نمی« برنزه»چون معنی 

 !چی زه؟چی -

ام رو بگیرم؛ اما در نهایت بعد از چندثانیه تالش، خیلی سعی کردم جلوی خنده

خندم؛ اما با دیدن نفهمیده بود به چی دارم می پقی زیرخنده زدم. زیور اصال

خندیدم،  لباش شده بود. وقتی خوب رنگی مهمونی من، لبخند کمخنده

 :زد، گفتمباصدایی که هنوز خنده توش موج می

 های شما گندمین؟گندمی زیور، گندمی. داف -

 :ی شیرینش گفتجدی بالهجهبار خیلیاین

 یاه نیست. داف چیه که سیاهه؟ماهت گندم که سقربون 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
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 :زدم

 .سیاهه 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 دوباره به تخت« بخواب سبک»

دونم عربی رو زمزمه کرد و بهم فوت کرد و سرکارش برگشت. نمی جمالت

عربیش؛ اما واقعا خوابیدم،  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 قولایران و برای آخر هفته به خونه

که به اصفهان رسیدم، ت که به محض اینببینه؛ ولی اصرار شدیدی داش

م دونستدلم نمیمستقیم به دیدنش برم! پیشنهادش رو قبول کردم؛ ولی ته

 !گرمش رو؟رویی اولش رو باور کنم، یا دعوتترش

همیشه یه چیزی درمورد رفتارهای رفیعی عجیب بود. همیشه در مقابل من 
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رو مثل یه باراضافه منگرفت و هام گارد میاسترس داشت، در مقابل سوال

کردم؛ هرچند دیگه االن واقعا وقت علتش رو درک نمیدید 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 میشدم تا به اصفهان برم. از دست کابوس

ها بار مزارشون رو ببینم تا باور کنم که اونهرچندوقت یک انگار الزم بود

 .مردن

آب توش بود رو دستش  نگاه به زیور کردم. یه سینی که قرآن و یک کاسه یک

 نگاه به آقای ام کنه. یکدر ایستاده بود و آماده بود تا بدرقه گرفته بود، جلوی

سال بود برام کار 3و  ای که رفیعی برام فرستاده بودحسنی کردم. راننده

 کسیمرادیاتور ماشین بود. لبخند تلخی به بی کرد، مشغول چک کردن آبمی

رو بهش سپردم. بعد از  کلید خونه رو به زیور دادم و خونه زدم و تنها دسته

 :سفارش گفتم کلی

 .هاهام آب بدییادت نره به بچه -

 ست. نگاهی به آقایتههام بسدونست، جونم به جون گلدیگه خودش خوب می
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 :حسنی کرد و وقتی مطمئن شد حواسش به ما نیست، آروم روبه من گفت

ها. ی آقا بذاریندهن طایفهبهجا دهنخدا نرین اونجان محض رضایخانم -

 ... یتنها، توی اون طایفهدختر دست یک

ه رو به دندون گرفت. می خواست بگه توی اون طایف حرفش رو خورد و ل*بش

 ال»ی وحشی. اون تنها کسی بود که ب*دن سیاه و کبودم رو دیده بود. باذکر 

 :ی دوباره ادامه داد« اهلل اال اهلل

ان. به خاطر من هرچی ها مصیبت دیدهکشنتون. اونزنن میوقت مییک -

ها سر آقا پویا شما رو اذیت کردن؛ اما شما دونم اونگفتن جواب ندید. می

 .ببخش

ها وحشیانه کتک خوردم بیوفتم، یاد روزی که به خاطر پویا ساعت خواستمنمی

ای کشیدم و کالفه حمایت رو نیاز داشتم. پوف زمانی که بیشترین هم تویاون

ماشین گذاشتم  پشتیم رو داخل ی سرسری گفتم تا ساکتش کنم. کوله« باشه»

ه قرآنی که که خواستم سوارشم دوباره صدام زد. برگشتم سمتش و بو همین

 .سمتم درازش کرده بود خیره شدم

با لبخند مهربونی که بهم زد، دلم نیومد دلش رو بشکنم. دلم نیومد بگم من با 
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 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 داشتکه اعتقاد نداشتم؛ ولی حس. با اینشدم

صبح 6حسنی گفتم. ساعت  ی به آقای« خسته نباشید»سوار ماشین شدم و 

ساعت اول با  شد. یکخواب من شروع می بود؛ اما از این ساعت تازه ساعت

کم کمزحمت بیدار موندم؛ اما دیگه نتونستم در برابر خواب مقاومت کنم و 

 .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

که به اصفهان رسیده بودم، دیگه طاقت حال، حاال جا. با اینراست برم اون

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
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 .رضوان رفتم راست به بهشت

زیادی همراهم نبود که مجبور باشم اول برم وسایلم رو خونه بذارم.  وازمل

ور، که اگر ور اونرفتم اینپشتی سبکم. همیشه سبک میخودم بودم و کوله

 .هم از تجربه بودمجبور شدم از دست کسی فرار کنم، سرعتم پایین نیاد. این

 ن ایستادم، بغضیرضوا روی بهشتتاکسی رو حساب کردم و روبه وقتی پول

دلخوری به آسمون کردم و راه افتادم  ناخوانده به گلوم چ*ن*گ زد. نگاه

ود باری بترین ایستگاه بود. این سومینروی نزدیکفروشی که روبهسمت گل

ش گل ازتا تاجبار با مریم اومده بودم و سهفروشی میومدم. اولینکه به این گل

سالی بود، وقتی فهمید جز مادرم، کل  انخریده بودیم. فروشنده که مردمی

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

رو شناخت و همون دعارو سال من ه رفیعی اومده بودم. مردمیانبار همرادومین

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
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 .اومده بودم

دیگه من رو نشناخت. هرچند سن گذاشته بود، سال 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

مون راه افتادم. من دیگه کسی رو نداشتم تا دعا کنه خدا خانوادگی 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 بینکه می کردم،ازش محروم بودن. من داشتم به مزار کسایی نگاه می

همه فداکاری رو رو انتخاب کنن. واقعا من ارزش این من و خودشون، خودشون

کم براشون یه فاتحه بخونم؛ اما هرچی فکر کردم دیدم داشتم؟! خواستم دستِ

 .من حتی فاتحه خوندن هم بلد نیستم

خوشگلش دست کشیدم.  روی مزار بابا نشستم و روی اسمبا شرمندگی روبه
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بابا تنها اسم دوبخشی بود که اومد اما اسمهای دوبخشی بدم مییشه از اسمهم

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، دیوونهرمن تغذیه میگل داره از پدکه ایناین

تونستم گریه کنم. هرکار کرد؛ اما نمیخار 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. آخرینی س*ی*نهدیگه قلبی تو

 .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

ا رو روی مزار رویا گذاشتم هکردم 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
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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 گلقی موندهنشستم. با

جونم! من هم ازش جونم و گالیه برای نجاتگالیه کردم. تشکر برای نجات

خدا نه به خواستم نجات پیدا کنم؛ ولی بهممنون بودم و هم دلخور. آره! من می

 !قیمت این

سامی  آخر رو برای مععمیقی پایین فرستادم و ش 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.  شده روی متن حک ی خودم پایین اومد و رویشده

 !ناکامم؟ این قبر، قبر منه؟ من کودک« ناکام 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
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 .قبرها فاصله گرفتماومدم که لرز خفیفی به تنم نشست و با وحشت از 

ای بهم غلبه کرده بود. قبری خواستم منطقی فکر کنم؛ اما ترس ناخواستهمی

قضیه منطقی برخورد  که کنار قبر سامی بود، قبرمن بود! چطور باید با این

 !جا ایستادم، چطور همچین چیزی ممکنه؟کردم؟! وقتی من زنده اینمی

 تونستمنمی« امناکام نیستم! من زندهمن کودک»اراده باخودم زمزمه کردم: 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

بود! حتی  چیز درستروز 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

عمیق کشیدم  م؟! چندتا نفستصادف مرده هم توی اون ها یعنی منی اینهمه

خودم شک نداشتم! من رها  و جور کنم. من که به کردم خودم رو جمع و سعی

کردم کردم، درک نمیریاحی، زنده و سالم بودم. هرچی با خودم باال پایین می
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تونه به کسی برسه که بخواد همچین کار من، چی می سازی مرگاز صح*نه

 !وحشتناکی بکنه؟

ها کشته ی بچهها گفته بودن همهونکارمندهای پدرم افتادم. ا 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

م حال باشدونستم باید از پیدا نکردن قبرش خوشآرمان گشتم؛ اما نبود! نمی

بد؟ خوبه یا شروع یه اتفاق دونستم این پایانه یه اتفاقنمییا ناراحت؟ 

 .م کرده بودزدهگذره و این وحشتدونستم دور و برم چی مینمی

 یمناسبی برای کنکاش نبود! خانواده شد. االن وقتهوا داشت تاریک می

ی چیز قضیه بویی ببرن یا به دادم از اینرفیعی منتظرم بودن. نباید اجازه می

قضیه خبر داره. باالخره توی شک کنن. مطمئن بودم رفیعی بیشتر از من از این

که مزار رو دیده بود. این جا اومده بود و اینبار اینکم یک مدت دست این

 .دونستسکوت کرده بود و چیزی به من نگفته بود، یعنی بیشتر از من می

ی برادر رفیعی ای، به خونههبار بدون کار اضافحسنی زنگ زدم و این به آقای

ی خودش برادرش، صد پله از خانواده تونستم بگم خانوادهرفتم. می
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 !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. عجیب، همه تارهایها، اون رفاون 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. اینکه چیزی بهم بگه، میایندونست که بدون می

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

ت رفیعی باهاش قرار گفکه مهری میدونستم کسیمیشد؛ ولی هنوز هم نمی

رو از ایران خارج کنه و جلوی  خواسته منذاشته کی بوده؟ کی بوده که میمی

 ام وانمود کنه که من مُردم؟طایفه

ه توجه بشم رفیعی از چیزی خبر داره یا نه، بیکه مطمئنسر میز شام برای این
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تغفار کردن ترها، و اسهای 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 کمیپچصدای پچ

 خب؟ -

 :ساختگی گفتمتعجبی کردم، بادرحالی که داشتم با غذام بازی می

 !جا دیدمیه چیز عجیب اون -

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 کردم شدم و با لحنی بهش خیره

 .یه گل کنار مزاربابا رشد کرده بود -

 :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
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چیز خبر داره، ه بودم از همهرو داشت، برام جالب بود! حاالکه مطمئن شد

 .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  رفیعی داشت طوالنی و شک منتظر شنیدن جوابم بودم و سکوت

رفیعی بود، روترش کرد و  سن و سالطایفه، 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 ال نتونستم جلویحبدم. با این

 :آروم، گفتمصورتی

 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
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های پیر جمع که آروم کنه. یکی از خانم صدا زد تا وادار به سکوتم کنه و جو رو

 :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 صندلی چرخ ی رویرو انداخت 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 حرف های جمع دنبالدیگه از خانومیکی

دایه برات آورد  یک داداشم دلش برای یتیمیت سوخت. برات خونه خرید و -

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

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
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دونم با هربار آوردم. فقط میهایی رو تاب میچطور شنیدن همچین حرف

شنیدم، خودم رو میشکستن دل ای که صدایها، با هردفعهشنیدن این حرف

 .شدمیه قدم از خدای ساکت امید دورتر می

اش متنفر بودم. کدوم پدر های ناحق طایفهبیشتر از حرفرفیعی،  از سکوت

جا نشسته بود و من پرنیان این پدری؟ اگر االن جای خوانده؟ کدوم محبت

 !نشست؟خورد، بازهم ساکت میداشت از طایفه حرف می

ها رفیعی رو ببینه. جور موقعکردم که خدا نذاره بابام ایندلم دعا میاز ته

رفیقش رو ببینه و غصه بخوره. من هنوز هم مثل همیشه  ردیخواستم نامنمی

 .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

 .شمن دیوونه میاکه رویا و سامی زندهدارم از فکر این

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
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خواستم پیدا رو که می گشتن، باالخره چیزی یآوردم. بعد از کمسردر می

ی پرسکندن. سالم و احوالتر، یه قبر میکردم. 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 سن و سالی ازش گذشته بود و داخل خنده زد؛ اما اون یکی که

 :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 قبر نشسته بود، داشت از شدت دفعه پسری که باالیاین

خدا اموات شمارو »دونستم جواب خدا بیامرزه، موقع نمی که اونگرفت. منمی

 .«!مرسی»است نه « هم بیامرزه

ای به اون یکی رفت. غره سال، کلنگش رو کنار گذاشت و چشم مرد میان

 :بامهربونی گفت
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 !خوای؟ میت چه نسبتی باهات داره؟ینه دخترجون میگم برای کیت م -

 :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 قبر بیرون اومد. کمی خودشکرد و از 

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 ترین راهنبود. پس سختمن آسون  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

چیز رو براش توضیح دادم؛ اما اون رو نشونش دادم. همه ها و قبر خودمریاحی

 .من خشک شده بوداول، نگاهش به عکسین لحظهاز همو

چیز رو باجزئیات براش توضیح دادم و منتظر جوابش موندم، درست وقتی همه
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 :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

 :بر کردم. باحرصی کنترل شده گفتمص 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

 .مزندگی من زن و بچه دارم. بذار برم پی -

 :بار باحرص گفتماین

چرا پرت میگی آقا؟ شما کارت قبرکندنه. منم که دارم میگم این قبرخالیه،  -

 .روتم؛ پس این قبر رو بکن دیگهچون من روبه

 :بار رنگش کامال پرید و شوکه شده گفتاین

 قبر کنم؟ چی؟! یعنی نبش -

 :پوزخند صداداری زدم و با تمسخر گفتم
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قبر چیه؟ نکنه واقعا فکر  روتم. نبش. من درست روبهبابا دست بردارای -

 کردی من روحم؟

 :کنه، تکرار کردچیز 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 سهنمی

 :گفتم

 !و کَری یا خنگ؟ت -

بلند شده بود  هوا باصدایی که حاال کمیهم عنان از کف داد که بی انگار اون

 :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

قبر هم کسی  م، پس توی اینوقتی من زندهدونم؛ اما هارو میی اینمن همه -

دیگه کنده رو  قبر باشه. تو فقط داری قبری که یکی نیست که بخواد نبش

 .کنی، همیندوباره می
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 :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؟

ریاحی واقعی بودم، من زنده بودم. گیج شده بودم؛ اما دیوونه که نشده  هامن ر

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

شده بود.  ای بودم که بارها و بارها دستش به خ*ون آغشتهکار حرفهخالف

که این قاچاقش، از تعداد افرادش بیشتر بود. من هایکه تعداد انبار جنسکسی

 .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

هام رو پیدا سوال قبر خوابیده. من باید جواب نمن توی او بفهمم کی جای

 .من رو بترسونه تونست کسی مثلنمی« کبیرهگناه»کردم و چیزی به اسم می

موجودی عابر بانکم رو برای راضی کردنش خالی  که نصفروز بعداز این اون
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لحد رسید،  کردم، باالخره قبر خودم، رویا و سامی رو کند. وقتی به سنگ

فهمه. رو می خواستم خودم تنها کسی باشم که حقیقتادمش بره. میفرست

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

خودم روش حک شده بود.  اسم وقتی تنهام گذاشت، من موندم و قبری که

 که مزاحم یکلحد با یه جسد فاصله داشتم. از این 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 سنگدم و یکیجراتم رو جمع کر

 ترسیدم باواری 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
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 .هام رو آزاد نگه دارمدهنم گذاشتم تا دست شکاریم رو توی

دل خاک  ها تویی قبر گذشته بود، سنگزیادی از حفر اولیه چون مدت

قبر م*حکم شده بودن و جدا کردنشون اصال آسون نبود. از این گذشته اطراف

 .اومدنتر از چیزی بودن که به نظر میهم سنگین خیلی

 بزرخ و اموات و... خونده بودم، جلوی هایی که درمورد عالمتک کتابتک

سال؛ اما 11گرفت. من چندسالم بود؟! فقط اومد و تمرکزم رو ازم میچشمم می

 ی موهایتا از عزیزهام رو به خاک داده بودم. به اندازه4با همین سن تاحاال 

سن داشتم  مینبار آدم کشته بودم. حاال با هسرم جسد دیده بودم و حتی یک

من چی مونده  اس. از معصومیتگفتن کبیرهکردم؛ گناهی که میقبر می نبش

 .بود؟! واقعا هیچی

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

قبر کردم. من چندقدمی قبرپدرم، زیر  واضحه که من نبشقبر هم کفن هست، 

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 
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 .د، پاره شدکه دستم به کفن خورد، از بس پوسیده بو تجزیه شده بود. همین

 رو کنار بزنم. خیلی ایستادم تا بتونم کفنقبر می شد. باید تویجوری نمیاین

کوتاهی به اطراف کردم  داشتم. نگاهچندش بود؛ اما باید از این راز پر*ده بر می

ی یه و وقتی مطمئن شدم کسی نیست، رفتم داخل. هه! شده بودم همسایه

 !مرده

ها، تندتند و کنار زدم؛ اما... شوکه شده، مثل دیوونهحرکت، کامل کفن ر 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 گفت. من دین نداشتم. با یه نگاه دقیق، راست میمردی که قبر رو برام کند

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

 هاجسد اونزدم که اون دوتا قبرخالی نیستن؛ ولی وقتی با قبر بیحدس می

افته. آخه چطور ممکنه؟ یعنی جنازه رو شدم، حس کردم فشارم داره میروبه

شون رو دفن کردن و بعد بیرون آوردن؟ آخه جنازه خواهر و برادر من به چه 
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قبر قالبی  ها رو برداره و یکخورد؟ چرا کسی باید جنازه اوند*ر*د کسی می

 من بسازه؟ برای

 ...فن کردیم؛ ولیمن خودم یادمه که رویا و سامی رو د

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 رویصورتمون می ویامن سامی، کامیونی که داشت ت

 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 اشکیاد آوردم، لرزشبهسردم رو  رفت و بغضمی

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
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ویا رویام که خواب بود. بمیرم که یادم نیاد ر بین رفته بود. رویا! بمیرم برای

خودم،  خواب مرد و حتی نتونست بفهمه چی به سرمون اومد. دردهای 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

 .نشستمعزیزهام  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 نیستن. جنازهغسل دادن  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

رویا و سامی  جا بودم؛ اما به فوتبابا کنار زدن اون بار کفن رو از صورتآخرین

وجودم  لحظه بیشتر تویبه. شک و تردید داشت لحظههمیشه شک داشتم

گرفت. چه تضمینی وجود داشت که رویا و سامی هم مرده باشن؟ جون می
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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 من چه 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

. گیج و سردرگم بودم؛ ولی ها بودن رو از دست دادمسال 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

دی که حسابی دست سر مَرها رو سرجاش برگردوندم، باالیکه سنگبعد از این

 .و پاش رو گم کرده بود، موندم تا دوباره قبرها رو پر کنه

رو بشم. خواست با رفیعی روبهحاال که قبرها رو دیده بودم، اصال دلم نمی

 همدونستم نباید بذارم رفیعی بفهمه که من قبرها رو باز کردم؛ ولی اینمی

 تونمتحلیل نکنم، نمی دونستم که تا این قضیه رو برای خودم تجزیه ومی
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 .روی رفیعی نیارمخودم رو کنترل کنم و چیزی رو به

 .اصفهان پرسه زدم و فکر کردم هایخیابون تا صبح توی

شوکه « شادیبوستان»قدیمی و آشنای  وقتی به خودم اومدم، با دیدن تابلوی

بودم، شدم. من ناخودآگاه اومده بودم به همون پارکی که بچگی با امید اومده 

بدون این که حتی آدرسش رو بلد باشم. انگار حتی بدنم به خوبی لحظه هایی 

 که با اون بودم رو به یاد داشت. اولش خواستم برگردم؛ اما نتونستم جلوی

اخیر پرت  تونست ذهنم رو از اتفاقخودم رو بگیرم. االن تنها چیزی که می

تابی که امید  همون روی اراده رفتم داخل وگذشته بود. بی کنه، خاطرات

رسید و نیازی نبود حتما سوارم کرده بود نشستم. حاال دیگه پام به زمین می

 .یکی هولم بده

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 پس بغضی

 .کردم

اش کنه به خاطر رفتارهای طایفهسر و تهش معلوم بود فکر می های بیرفاز ح

چیزی رو که انتظار  قهر کردم و از خونه بیرون زدم. پس من هم فقط همون
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م کرد. بهش گفتم نتونستجوری رفتنم طبیعی جلوه میداشت، تایید کردم. این

گردم. انتظار هرجوابی اش رو تحمل کنم و دارم به اهواز بر میطایفه رفتارهای

 .«جادیگه برنگرد این» رو داشتم، جز 

حسنی که مرد ساکت و صبوری بود رو هم  ی دیدن آقایاالن حتی حوصله

تنهایی به خونه برگشتم. دیگه  نداشتم. از ترمینال یه بلیط گرفتم و خودم

ا و فهمیدم رو فهمیده بودم. با خودم قسم خوردم که اگر رویهرچی که باید می

 .سامی زنده باشن، هرجای دنیا هم که باشن، به هر قیمتی پیداشون کنم

*** 

صبح بود و من تازه به اهواز رسیده بودم؛ ولی اصال دل برگشتن به  4ساعت 

کسی و معما، به همه بیدونم چرا میون اینخالی رو نداشتم. نمی ییک خونه

به خودم اومدم که زیور کرد، رفتم. فقط وقتی 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 بود. نگاهم رو از نگاه

 :کرد زمزمه کردمداد میلعنتیم توش بی

 !از سرنماز بلندت کردم؟ -
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ار زیور می تونست از نگاهم بخونه که من جوری به زمین خیره شده بودم، انگ

خرابم رو  دونم چطور حالنبش 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 از پدرم و امید پناه برده بودم. من برای اولین

ام رفت، تا باالخره تونست صدقه نم چقدر نوازشم کرد و چقدر قربوندونمی

 هفته تب روز تا یک آرومم کنه. حتی چیز زیادی از اون روز یادم نمیاد. از اون

 .کوچیک و کلنگی زیور موندم یشدیدی کردم و توی خونه

ار شد. ی خودم برگشتم، مغزم از خواب بیدهفته 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! میآوردن، یا اصال جسدی در کار نبوده و رویا و سامی زنده

 .هام باعث شده بود به زنده بودنشون ایمان پیدا کنمفکر کنم؛ اما کابوس

 هایود؛ حتی توی گروهرویا و سامی ب از اون روز کار من گشتن دنبال

خوزستان  ها بودم. مطمئناً اگر تویهایی به سن اونخالفکاری، دنبال بچه

 .جوری پیداشون کنمتونستم اینهام میبودن، با تکیه به آدم



www.taakroman.ir  

 
  

 
128 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

وار دنبال پیدا کردن رد چنان دیوانهگذشت و من همچند ماهی از این قضیه می

خودم  تونسته بودم این قضیه رو براییا نشونی از سامی و رویا بودم. هنوز ن

 .بعدی افتادهضم کنم که اتفاق

گوشم بود معمول زیور جواب داد. هندزفری توی خونه زنگ خورد و طبق تلفن

خط بود طوالنی شده شنیدم. صحبتش با کسی که پشتزیور رو نمی و صدای

ی ساده متوجه خوانابروهاش افتاده بود. با یک ل*بکوچیکی بین یبود و گره

کرد، خطه با من کار داره؛ ولی چون خودش رو معرفی نمیکه پشتشدم کسی

زیور قصد صحبت کردن. هربار مودبانه  من قصد جواب دادنش رو داشتم و نه نه

 .کرددست به سرشون می

ها چند روزی ادامه داشت. همیشه تحمل سر کردنبهها و دستاین تماس

خورد زده مدرسه با یکی دعوام شده بود و تا می توی کردم؛ ولی امروز کهمی

 .رو پیچونده بودم؛ اصال اعصاب درست و حسابی نداشتم 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

ای برداشتم و دوباره از اش رو تصور کنم. کاغذ دیگهی آیندهتم چهرهتونسنمی
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 .نو شروع کردم

شما اول خودتون رو معرفی »تکراری  هایپرحرص زیور و شنیدن جمله صدای

 «دقیقا با کی کار دارید؟« »کنممن باید بدونم با کی دارم صحبت می« »کنید

ت و طرحم رو خ*را*ب کرد. بازم تمرکزم رو بهم ریخ« لطفا مزاحم نشید»

 :بار انقدر کالفه شدم، که باالخره گوشی رو از زیور گرفتم و عصبی گفتماین

 کار دارید؟با 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 بدونودم رو معرفی کنم؟! از اینخ

 :توپیدم

 دونی تو باید خودت رو معرفی کنی؟وری که نمیاز کدوم -

باعث شد کفرم در بیاد و باور کنم فقط یه مزاحمه. « چه عصبی!» ی ریززمزمه

 :هوا گفتتا خواستم دهن باز کنم و چندتا درشت بارش کنم، بی

 ها؟ی ریاحیطایفه دار شرکتریاحی هستید؟! رها ریاحی سهامما خانمش -
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دستم لرزید و  غریبه، گوشی توی واقعیم از ز*ب*ون یک با شنیدن هویت

من، فکر ی پیشزیور چرخید. زیور هم مثل چند دقیقه اختیار روینگاهم بی

، بهم خیره بود. صورتش بود چنان مهمونریزی که همکرد مزاحمه و با اخممی

محکمی که به زیور گفتم، باعث شد دست و پاش رو جمع کنه « به کارت برس»

 .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 -

بابا خبر  رو زیر نظر داشت که از سهامم توی شرکت هرکی که بود، کامال من
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دونست. از طرفی واقعیم رو میشناخت که هویتام رو میداشت. مطمئناً طایفه

کرد و فکر قبرم رو باور میهمه باید سنگام رو بشناسه، مثلکه طایفهکسی

خطه، تنها کسیه که از زنده بودن  کرد من مردم! پس احتماال کسی که پشتمی

که شاید از رویا و سامی هم خبر داشته باشه، باعث شد من خبر داره. فکر این

 :سریع بگم

 کجا؟ کی و -

 :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 و به خاک بسپارم؛ اما اینواقیعیم ر هویت

 وقت از رفیعی هیچکرد. مطمئن بودم هیچرو دیوونه میخبری داشت منبی

 :شنوم. پس با اطمینان گفتمتوضیحی نمی

 .ششملت ساعت پارک -

اومد، خداحافظی سریعی کردم و زیور که از آشپزخونه بیرون می با دیدن
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چیز زیادی نمونده بود. باید زیور رو  6ش گذاشتم. تا ساعت رو سرجا گوشی

 .شدمفرستادم بره و خودم آماده میمی

ی آخر مدام منتظر بود تا از اون تلفن چیزی بهش بگم؛ اما نه من زیور تا لحظه

 کمدم رفتم وکرد بپرسه. باالخره وقتی رفت، سراغگفتم و نه اون جرات میمی

پسرونه و راست کمدم پر از لباسموندم. سمت مناسببین انتخاب لباس

خریدم و هارو خودم میدخترونه بود. پسرونهچپ پر از لباسسمت

وقت تا هایی که هیچخرید. دخترونهخودش برام میهارو زیور از حقوقدخترونه

 .خواستم بپوشمحاال نپوشیده بودمشون و نمی

ام میرم، باعث شد برای طایفهکه شاید دارم به دیدن کسی از اعضای فکر این

 ایمشکی ساده، شلوارپارچهدخترونه رو انتخاب کنم. مانتویبار لباساولین

ای رو از کمد بیرون کشیدم. جوری نخی مشکی و سادهمشکی راسته و شال

رفتم سرمزار. هرچند من هنوز چیز رو ساده انتخاب کردم، انگار داشتم میهمه

 .م بودام تنخانواده هم سیاه

کردم یعنی ممکنه از رویا و با استرس از خونه بیرون زدم. مدام با خودم فکر می

پوشیدم، دخترونه می باری بود که لباسسامی خبر داشته باشه؟ چون اولین
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لباسم راحت نبودم و از  مردم بهم عوض شده. اصال توی کردم نگاهحس می

 لَختم هم به این الم روی موهایهای بقیه معذب شده بودم. لیز خوردن شنگاه

 .سرم نگه دارمزد. جدا بلد نبودم شال رو رویاحساس دامن می

گشتن پیداشون کردم. یک مرد مسن و  باالخره به پارک رسیدم و بعد از کمی

نیمکتی نشسته بودن. هر  شباهت بهم نبودن روییک مرد جوون که بی

 .کردننسرد باهم صحبت میدوشون اتو کشیده و شیک بودن و آروم و خو

وار شروع نیمکت ایستادم. نگاهم اسکن هام کم کردم و نزدیکاز سرعت قدم

نفس کت و شلوار شیک سفیدی تره با اعتماد بهبه آنالیز کردنشون کرد. مسن

صورتش و...  نشستن و طرز صحبت کردنش، غرور توی پوشیده بود. ژست

کار و با  ساله، به شدت محافظه50دا دکتره. حدوباعث شد حدس بزنم که یک

نیمکت نشسته  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 بیتی و طرز لم دادنش، شبیه نوجوونساله بود؛ ولی راح30

هاش ریز شد و غرق تجزیه و تحلیل بودم که جوونه متوجه حضورم شد. چشم
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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 

 .بهم خیره شدن شدن و باتعجب

 :عمیقی پس زدم و آروم و متین پرسیدم استرسم رو با نفس

 خواستین منو ببینین؟شما می -

 :جوونه سریع گفت

 خواستیم خودشون رو ببینیم. چرا شما رو فرستادن؟ما می -

 :تا خواستم جوابی بدم، پوزخند محوی زد و گفت

 قایم شده؟ ی خودشیم رفتهترسیده؟! 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 طایفهشم؟ اتفاقا من اومدم سرقرار، چون فکر می

 .شد حقیقت رو به من بگه؟ کامال گیج شده بودمرو ببینم! چرا یکی پیدا نمی

ی واقعی، مودب و با خانزاده مثل یکزیور، خوب بلد بودم  به لطف غرغرهای

وار بود! مقابله به مثل کردم و با معمول، رفتارم آینه وقار باشم؛ ولی بازهم طبق

 :پوزخند محوی جواب دادم
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 .محترمدیدار از شما آقایونرهاریاحی هستم و منتظر توضیح علت این -

 :مدت باتعجب بهم خیره بود، مودبانه گفت مسنه که تمام

 .سال رو پر کردین14کم سالشون باشه؛ اما شما دست11هاخانم االن باید ر -

 :خودش مودبانه گفتملبخندتلخی 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

 :فتشد و خطاب به مسنه گ

 !هاش رو ببیندایی هیکلش رو ول کن، چشمخان -

یکی گرفت و باتعجب 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 دستوشی، بیی کوچیک گصفحه

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
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 .واکنشی به من خیره شده بودن سمتی پرت شدن؛ اما جفتشون بدون هیچ

ای از مریم ببینم و دست و پاهام سست نشه. امکان ونهامکان نداشت نش

مریم روحم رو آزار نده.  هاینداشت یادگذشته بیوفتم و وحشت شکنجه

عرق بود، مانتوم رو چ*ن*گ زدم. با دیدن  هایی که خیساراده با دستبی

کردم. دیدن چندتا مریم، داشتم به درست بودن تصمیمم شک می عکس

مرگم خبر  شناسن، از جعلام رو میدونن، طایفهاقعیم رو میو غریبه که هویت

 تونه درست بوده باشه؟شناسن، چقدر میدارن و مادرم رو می

ریزی بهشون گفتم. خم شدم و « ببخشید»معذبی بهشون کردم و  نگاه

لرزید، باتریش رو جا هایی که میهای گوشی رو از زمین برداشتم. با دستتکه

کردم روشنش کنم، که مسنه به خودش اومد و تم سعی میانداختم و داش

 :سریع گفت

مشکلی نیست، راحت باشین. انگار حالتون خوب نیست! بفرمایید  -

 .بشینین

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
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 :یدمپرس

ی مریم رو از کجا آوردین؟ از کجا طایفه های مادرمین؟ عکسشما از فامیل -

من رو  یی خونهدونین؟ شمارهرو می واقعی من شناسین؟ از کجا اسمرو میمن

 ... از کجا

 :یهو جوونه از کوره در رفت و با حرص زیرلب گفت

 !سرم رفت -

 :مسنه سریع بهش توپید

 ین؟ادبت کجا رفته حس -

 :ای کشیدم و گفتمپووف کالفه

میشه یه لطفی بکنین اول خودتون رو معرفی کنین؟ منو کامال گیج  -

 .کردین

 :مسنه با خجالت گفت

حرف اومد به کل فراموش کردم. امیری هستم دخترم،  انقدر حرف توی -

 سعادتی وکیل ام، حسینقلب و عروق. ایشون هم خواهرزاده متخصص

 .تخانوادگی شماس
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حرف بیاره. خیال رو بههام انقدر واضح بود که سعادتیِ بیتعجب چشم

 :حوصله گفتبی

 میشه راحت حرف بزنیم؟ -

 :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 من، پدر من و من، وکیلپدربزرگ  -

ی تغییر هویت یک من بعد از گرفتن مدرکم، پرونده ی رسمیپرونده

اش چشم دیدنش رو ندارن، چون ساله بود. دختری که طایفه4ی دختربچه

 هایی محمدرضاخانه. من فقط چون بعد از پدرم پروندهتنهاوارث دختری زنده

 .کردم، سراغ این پرونده اومدم. وگرنه... بگذریماش رو تمام میهباز موند

 :عمیقی کشید و گفتنفس

مورد بعدی انتقالت به پرورشگاه بود. این تغییر هویت و انتقال به  -

ی جونت در برابر طایفه پرورشگاه، فکر هرکس که بوده، به نظر قصدش نجات
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دونم. ترتیب م؟ چون خودم هم نمیباباطماعت 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 نیارم که سرپرسترو د*ر*د سرت

 ... گرفتم

گلوم جا خوش کرده بود. گوش دادن به  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

دونی کنار اومدن با حمید رفیعی چقدر سخت بود؟ یه ذره اصال هیچ می -

شناسم که بگم دیگه ات رو مینگاهت نیست! انقدری طایفه قدردانی هم توی

 ... وضعیت صالح نیست. باید موندنت توی این

وری داشت از جواب ج سوالم چقدر برام مهمه که این دونست جواب ایننمی

که حالی دارم؟ بدون اینتونست درک کنه االن چهرفت؟ نمیدادن طفره می
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بلند شده بود سرش  حاال کامالعصبانیتم تالش کنم، باصدایی که برای کنترل

 :داد زدم

 گفتم از رویا و سامی خبر داری؟ -

خیره بود، با  هامچشم حسی بهم کرد و بعد از چندثانیه که تویخنثی و بینگاه

 :آرامش گفت

دونی هایی؟ نمیشنوی میگم تو تنها وارث دختری از خ*ون ریاحینمی -

 تصادف فوت شدن؟همون شب

 هام داشت تویام رو از نگاهش جدا کنم. چشمخیره تونستم نگاهنمی

کرد. حاال که گشت. درست مثل کاری که امید میچشماش، دنبال حقیقت می

مشکوکی کردم. سعادتی با لحنده بودم، داشتم درکش میسن رسی این به

 :گفت

 مگه غیراز اینه؟ -

که هرچی که داشت بهم دونم چرا، ولی از سوالش هول شدم. با ایننمی

هاش رو با مدرک بهم اومد، تا حرفگفت، منطقی بود و با عقل جور در میمی

 .ش بگمتونستم روش حساب کنم و حقیقت رو بهکرد، نمیثابت نمی
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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  دونم این چندمیننمی

از رویا و سامی هم خبر داشته باشه. واقعا امیدوار بودم با پیدا کردن رویا و 

 ع کنم. واقعا امیدوار بودم این معمایام رو دور هم جمسامی، بتونم خانواده

 ...غریبه حل بشه؛ امازجرآور با دیدن این

پارک چیزی برام بخره.  های اطرافامیری حال بدم رو فهمید و رفت تا از دکه

 :از فرصت استفاده کردم و به سعادتی گفتم

 !هات داری؟مدرکی واسه حرف -

رنگ رو ازش بیرون کشید.  صورتی یتا 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، بایدکه بتونم اون زمینجا به بعد برای اینکنم؛ اما از این

و زنده  هاکه مرده باشی، برای پس گرفتن زمینموقع این کنارم باشی. اون

موندنت بیشتر به نفعت بود؛ اما االن برعکسه. باید هویت و اصل و نسبت رو 

 .ایپس بگیری و به همه ثابت کنی تنهاوارث زنده
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کردم سرم داره هام گرفتم. حس میدست رو بینی طوالنی کردم و سرممکث

ای از همه افکار مختلف منفجر میشه. من به امید پیدا کردن نشونهاز هجوم این

عالمه که نصیبم شده بود، یکجا 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

 م؟انداختارزش بودن به خطر میبرام بی

 :ای کردم و گفتمپوف کالفه

قانونی رو پس بگیرم. من به سن تونم هویتمحتی 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 ریانی به شدت از من متنفرن و اجازهج اش سر یکباشم متنفره. طایفه

 .کار رو بهم نمیدناین

 :نفس گفتسعادتی با اعتمادبه

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
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 .خبر بشهذارم بابدیم. اگر نخوای حتی نمی

 :مکثی کردم و گفتم

 !همه زمین نداشتههات هم درست؛ اما پدرمن اصال اینگیریم 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 هیچهیچ وقت پدربزرگم رو ندیده بودم و بابامن هیچ

بار جوری که زنه! اینبهم نزده بود. طبیعی بود که ندونم داره از چی حرف می

 :زنه زمزمه کردخنگ حرف می یبچهانگار داره با یک

 ای؟زادهدونی که خاناحیانا تو اصال می -

 :نگاهم رو ازش گرفتم و کالفه زمزمه کردم

 .دونممن از هویتم می فکر کنم این تنها چیزیه که -

ای فکر کردن، کارتی رو سمتم گرفت. با جدیتی که مکثی کرد و بعد از ثانیه

 :ساعت ازش ندیده بودم گفت این یک توی
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ه دونم به یکنیم. باید ازصفر شروع کنیم. نمیبیا دفترم باهم صحبت می -

ه، چقدر ایش بودحرفهاش ورزشساله که احتماال تمام دغدغه11دختربچه ی 

شه اعتماد کرد؛ ولی حمید رفیعی از این دیدار خبر نداره و به نفع جفتمونه می

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

 د کنم؟قضیه بهت اعتماتونم توی اینافته. میمی

تمسخر بهم زده بود.  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

 عتماد کنم؟تونم بهت امنم هست! می سوال -

 :ای باال انداخت و دست به س*ی*نه نشست. حق به جانب گفتشونه

 .فهمیمتا امتحان نکنیم نمی -

م. تونستم اعتماد کنکس نمیتونستم اعتماد کنم. نه فقط به اون، به هیچنمی

روزگار رو چشیده بودم که بدونم، هنوز  کم، انقدر سرد و گرممن با همین سن
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سعادتی رو به  اگر حسین زوده. از طرفی حتیبهش خیلی برای اعتماد کردن

کردم که چرا داییش رو همراه خودش کردم، درک نمیوکیلم قبول می 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 

ها رو از کیسه بیرون آورد و مشغول شد! امیری نگاه پرحرص و تاسفی تنیبس

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

با ادب شیطون بود؛ اما داییش برعکس خودش،  شغل کسل کننده زیادی

 :شیرینی رو سمتم گرفت و با محبت گفت

 .کنهاین فشار رو تنظیم می -

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 -

 :حرفم اومد ای که دستش بود رو کنار گذاشت و میونمیوهآب

 !االن حالتون مساعد شنیدنش هست؟ -
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ی کافی ای هم نداشتم. امروز به اندازهایدهخواد بگه و هیچدونستم چی مینمی

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 -

کرد سومش 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 جومیبینمون داشت طوالنی  سکوت

 .سکوت رو شکست

گذاری برای تاسیس  خوام اگر موافق باشین، پیشنهاد یک سرمایهمن می -

 ... دونید کهکلینیک رو بدم. مطمئناً می یک

اش نبود! دنبال حرفش رو خونده بودم. دیگه نیازی به شنیدن بقیه تا ته

 .انتخاب بودم هاش، بهترینگزینهاً من بین همهگشت و مطمئنگذار میسرمایه

کمه و قانوناً برای استفاده از عظیم که از قضا سنش زاده با یک ثروتیک خان
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 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 دلیل رو درک میدوخته. 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

سوالی ازم کرده بود. این من بودم که باید تصمیم  تاخ بود که همچینگس

 حجم از پررویی رو ازوار! اینگرفتم بهش اعتماد کنم یا نه، یه تصمیم دیوونهمی

 !کجا آورده بود؟

چنان داشت گ*از بزرگی از بستنیش نگاه پرحرصی به سعادتی کردم که هم

 !شدیش جدا نمیای از بستننگاهش ذره گرفت. المصبمی

که سعادتی خودش رو قاطی ی قضیه کرد. اینلحظه مغزم شروع به تجزیه یک

بزرگ و واضح بود؛ اما مطمئناً از قصد داییش خبر  مخالفت بحث نکرد، یک

که موافقت زیر پوستیه! مگر این خودش آوردتش و این یک داشته و همراه

 !مجبور بوده داییش رو همراه خودش بیاره
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تر از چندثانیه از ذهنم گذشتن. سعادتی ها، کمتجزیه و تحلیل مام اینت

 !خوبی داشت. چرا من نداشته باشم؟ سیاست

 :محکمی گفتم رو به امیری، با لحن

 ی ایندفترشون درباره کنیم تا توییه وقت رو با خواهرزادتون تنظیم می -

 .مالی نیست مورد مسائلصحبت در قضیه حرف بزنیم. االن حالم زیاد مساعده

سعادتی نشست، به طرز عجیبی باعث شد باور  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

 جریان بین خودمون بمونه. حمیدخان از این هم خوب. فقط لطفا این خیلی -

 .جریان با خبر نشن بهتره

اش خوشی از رفیعی و خانواده و طایفهکه هیچ دلحرف، با اینباشنیدن این

 :نداشتم، سریع و حق به جانب گفتم

 !وقت؟چرا اون -
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 :فهمید از حرفش خوشم نیومده که سریع دلجویی کرد

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، گفترضایتی که از چشم امیری با غرور و

ها که از قضا اون هم وکالت خونده، خانوادگی ریاحینه، اون به پسر وکیل -

 .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 ولی بی دونم چرا،کنه! نمیباهوشی می احساس

 !دیدمهم مینگاه اونحرص رو توی سعادتی سُرخورد. من این روی

ثانیه هم داییش رو تحمل کنم. تاریک شدن هوا رو تونستم یکدیگه واقعا نمی

سردی ازشون جدا شدم. هرکاری کردم خودم رو  بهانه کردم و باخدافظی

 تر از اونی بود که بتونم دیوارهاینم آشفتهراضی کنم برم خونه نتونستم. ذه



www.taakroman.ir  

 
  

 
150 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .خونه رو تحمل کنم

دونستم هرکس که دونستم رو کنار هم گذاشتم. حاال میچیزهایی که میهمه

نفر رو جعل کرده، خواسته از طایفه دور نگهمون داره. مسلما االن ما سه مرگ

راحتی نبود.  رویا و سامی هم عوض شده بود و پیدا کردنشون اصال کار هویت

تنها کسی که از زنده بودن رویا و سامی خبر داشت رفیعی بود که مطمئناً 

خواست بگه تا االن گفته رو لو بده که اگر میامکان نداشت حرفی بزنه و چیزی

کردم. فشار واسه به حرف آوردنش استفاده میبود. پس باید از یک اهرم

 !اشطایفه غیرت و آبرویاهرم مثل امیری و از جنسیک

دونم کی به خونه رسیدم. خیابون 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

بهش بزنم، براش انقدر سنگین هست خوام دونستم حرفی که میرسه. مینمی

خواست از دستم بار ممکنه جدا قیدم رو بزنه. هرچند اگر واقعا میکه این

ایران داشت که الزم نباشه  قوی و محکمی توی خالص بشه، انقدر روابط
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 .ترسیدمخودش مستقیما ایران باشه؛ ولی من دیگه نمی

ه بودم، دیگه از هیچی نینا رسیدسطح قدرتانگار حاالکه به قدرتی هم

خالف گرم بود. دلم به  ترسیدم. پشتم به اسم و رسمم توی دنیاینمی

ی خودشون کنده بودن؛ خالفکاری گرم بود، که دل از خونه و خانوادههایآدم

 !هم به خاطر پولاون

واقعی؟! ام یا یک احمقی واقعیکردم که من یک نابغهخودم هم شک میگاهی

خیالم زد و بیقدیمیش رو می ی رفیقرفیعی قید خواستهزیاگر واقعا رو

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

تونستم از االن، به شدم؛ ولی نمیاش میاً توی اون شرایط تسلیم طایفهمطمئن

 .خاطر ترس از واکنشش، قید تصمیمم رو بزنم

ای که از زیور ای به چیزی فکر نکردم. تلفن رو برداشتم و شمارهدیگه ثانیه

رسا و  کوتاه، باشنیدن صدای یکش رفته بودم رو گرفتم. بعد از چند ثانیه

فیعی که به انگلیسی چیزی گفت، توی یه لحظه تردید سرتاسر ر سرحال
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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؟ -

 اومد، معلوم بود دور و برش شلوغه و اصال زماناز 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

 که من برای کسی مهم نیستم و کسی هم نباید برای بود. من یاد گرفته بودم

دستش  چیز رو کفمهلتی همه بار بدون هیچمن مهم باشه. پس منم این

سعادتی،  که حسینسعادتی گرفته تا این گذاشتم. از دیدن حسین

ها پیش اش، دکتر امیریه. بهش گفتم سالطایفهی رقیبش و دشمنخواهرزاده

تک اش بدجور رکب خورده. حتی بهش گفتم از تکیفهاز رقیبش و دشمن طا
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اش رو برای دکتر امیری سرمایه خوام همهام خبر دارم و میهای ارثیهزمین

 !حدش قابل توصیف نبودکنم. حاال عصبانیت بی

تر از قبل بهش گفتم که از دستی بزنم. م*حکماولش سعی کردم بهش یک

حرف زدن و بد و بیراه گفتنش به  زنده بودن رویا و سامی خبر دارم. وسط

امیری، یهو ساکت شد. بعداز چندثانیه شروع به انکار کرد و وقتی  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 اینن زندهدونست که خواهر و برادر ممی

ام رو از داشتن من محروم کرد. آخه ام و خانوادهمدت من رو از داشتن خانواده

 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 -

هارو میدم به ی زمینجور آدمی هستی؟ همهمنجالب دست و پا بزنم؟ تو چه

کنم دیگه ات میگم که از امیری رودست خوردی. کاری میامیری. به کل طایفه



www.taakroman.ir  

 
  

 
154 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .ات بگه که تو پدرشیطایفه پرنیان هم روش نشه توی حتی

های عصبی خودم و رفیعی بود. هردو از دم صدای نفسشنیتنها صدایی که می

هم خسته بودیم. نه من هم کفری بودیم. من و رفیعی واقعا از دست 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 براییک وقتش بود

 زنم، فقط یکهایی که دارم به رفیعی میدونستم تمام حرفهرچند من می

رو رفیعی که این عصبانیته؛ ولی مشت تهدید پوچ و تو خالی از روی

هام رو باور کرده بود. تک حرفدونست. اون من رو بد شناخته بود و تکنمی

کاری درحقش بکنم. من تونم همچینوقت نمیدونستم هیچب میخودم خوولی

 .رحم بودم؛ ولی هنوز هم معرفت داشتمبی

 .چیز میشمخیال همهرو بهم بده، منم بی رویا و سامی آدرس -

 :بالجبازی و تمسخر، پرحرص گفت

 .دونم داری چی میگیپزشک معرفی کن. من نمیبرو خودت رو به روان -

 :کردم کنترلش کنم گفتمقبل، بالحنی که واقعا داشتم سعی میتر از کفری
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 .ات یه سالمی بکنمپس 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 اونبه کردم یه راه دیگه برایداشتم سعی می

 !تهدیدم رو جدی گرفته بود

حرف ساعت هم نگذشته بود که خودش بهم زنگ زد. بدون هیچ12هنوز 

 :کرد گفتداد میای، 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 -

 شونتونم یکیان یا نه. من فقط میدونم هنوز زندهها اومده. نمیبالیی سر اون

 رو؟ خوای یا سامیرو پیدا کنم. بگو رویا رو می

 :سته بود زمزمه کردمبالحنی که ناخواسته بغض توش نش
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 .خوامخوام هم برادرم. من هر دوتاشون رو میرو 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  م و فقط یکایران دار قوی تویمورد فقط یه رابط درشتی دارم. در این

 .رو انتخاب کنکار رو بکنم. یکی تونم اینمی

ام، برای بارصدم به گوشم رسید. آخه این چه خردشدهشکستن قلب صدای

تونم تونم؟ هر دوشون برام عزیزن. چطور میایه که من دارم؟ چطور میزندگی

رکدوم رو دونستم هرو انتخاب کنم؟ می خانوادم یکیبین دوتا ازآخرین اعضای

 .کنهیکی رهام نمی که انتخاب کنم بازهم عذاب از دست دادن اون

ی برای داشتن هرکدومشون حاضر بودم در لحظه از جونم بگذرم. باوجود همه

رویا برام فرق داشت. به رویا یه احساس تعهد عمیق داشتم و به  ها بازماین

رم تکیه دادم و عمیق. گیج و درمونده به دیوارکناسامی یه احساس دین

ی عصبی و کشداری که «رها»گرفتم. با هام رو بستم. باید تصمیم میچشم

 :بسته سریع گفتمرفیعی گفت، به خودم اومدم. با چشم

 .رویا، رویارو برام پیدا کن -
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من بود؛ اما حاال خودش، من و رویا، نجات جون سامی بین نجات جون انتخاب

تونستم روی بروبرگشت رویا بود. من نمیبیمن بین سامی و رویا،  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. باصدایباتپش قلبآروم و عمیقی که کشید، کامال متضاد  صدای نفس

 :ای گفترفته تحلیل

همکاری و مالقاتی با اون  خوام هیچکنم. فقط نمیی سعیم رو میهمه -

 مردک امیری داشته باشی. فهمیدی؟

اراده پاهام شل شد و ی لعنتیش بود؛ من اما بیاون فقط فکر خودش و طایفه

و از بس بغضم رو با لجبازی  هام پراز اشک شده بودکنار دیوار سُرخوردم. چشم

ی آروم و پر بغضی گفتم. قبل « باشه»نگه داشته بودم، سرم د*ر*د گرفته بود. 

آزاد تلفن که حتی فرصت خدافظی بهم بده، برای بارصدم صدای بوقاز این

 !جایگاهم رو براش یادم آورد، همون باراضافی
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*** 

ه صبرم تمام شده بود. گذشت؛ اما دیگهفته از تماسم با رفیعی میفقط یک

 مدام منتظر بودم که زنگ بزنه و یه خبری از رویا بهم بده. من زیادی روی

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

سعادتی و امیری نذارم؛ اما  ی با حسینرفیعی رو قبول کردم بودم تا قرار مالقات

 .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 میراه

دروغ  ی زندگیم بر پایهکه همهاین ترسیدم. من ازقرار بود سعادتی بهم بگه می

که دوباره به پرورشگاه برگردم، ترسیدم. من از اینو خالف بنا شده بود، می

 !امیدترسیدم؛ مخصوصا پرورشگاه بدونمی

آسانسور رو زدم و منتظر موندم. نگاهم  ساعت دو دلی، دکمهباالخره بعد از یک

 کهو دلم کیلومترها دورتر از جاییی ساختمون بود های طبقهمعکوس به شماره

جون پدرم رو رضوانی که جسم بی ایستاده بودم. دلم درست توی بهشت
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تونم از تونستم تا میخواست میآ*غ*و*ش داشت، جا مونده بود. دلم میتوی

ی تونستم همهخواست میهاش فرار کنم. دلم میشهر و مردم و طایفهاین

 .سرم جا بذارم دنیارو پشت

تر از چیزی بود که بقیه چشمم جمع شده بود، سخت کنترل اشکی که توی

ی باز شد و خانمی که « دینگ»کردن. در آسانسور باصدای فکر می

آفتابی بزرگی زده بود، نگاهی بهم کرد. من سرراهش ایستاده بودم. با عینک

ر لبخند گرمی که بهم زد، از سرراهش کنار رفتم؛ اما جای بیرون اومدن، د

 متعجبی بهشآسانسور رو بادست برام نگه داشت و منتظر شد تا برم تو. نگاه

 .رو زدم 5یکردم و داخل رفتم. تشکرکوتاهی کردم و دکمه طبقه

 اومد. بوی عطرمالیمی داشت و کمی از موهایساله به نظر می40حدودا 

رسمی مشکیش بیرون زده بود. از مانتو شلوار  یاش، از مقنعههایالیت شده

الیت و محوش، کامال مشخص بود که کارمنده. ای که تنش بود و آرایشسورمه

ره ادبانه بهش خیانقدر 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  یشدت چهره بیرون برم. حتی باوجود عینکی که زده بود هم به
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خواست لبخندملیحی داشت. در رو باز نگه داشته بود؛ اما من اصال دلم نمی

 !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

 .شناختمش عزیزمکسی هستی که قبال میتو شبیه  -

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  رو فشار داد. در آسانسور که بسته شد، تازه دوهزاریکف هم یطبقه

زارم انقدر واضح بود؟ جا اومده بود. یعنی حالافتاد از اول هم به خاطرمن تااین

 .حتی نشد ازش تشکر کنم

دنیا وجود خوب توی اینای کشیدم و باخودم گفتم هنوزهم آدمپوف کالفه

نفس عجیبی پیدا کرده م؛ ولی اعتماد بهشناختغریبه رو نمیکه اونداره. با این
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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 مبلیک

اد. کال چهارتا میزساده و کوچیک منشی، جدا بهم حس یک دفتروکالت رو د

« دفترمدیریت»اتاق بزرگ نوشته شده بوداتاق داشت که باالی در آخرین

 .گفتمسادگی دفترش به دلم نشسته بود. جدا باید به طراحش آفرین می

 اومد. تندتندای به نظر میبرعکس جو آروم دفتر، منشی دخترعبوس و شلخته

که هرلحظه منتظر خرد  کوبیدهارو چنان م*حکم میتایپ بود و دکمهمشغول

 !روش بودمسیستم روبهشدن اجزای

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! پوف کالفه ای کشیدممناسبی برای بیتوجیه

 .رمالقات داشتمسعادتی قرابا آقای -

 :که بهم نگاه کنه گفتبازم سری تکون داد و بدون این

 قبلی داشتی دخترجون؟وقت -
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 :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! گفت رو تحویلش میمن میرروز تو گوشهایی که زیور هداشتم 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 -

کوتاهی به « سالم»نگاهی به منشیش که حاال اخماش توهم رفته بود کردم و 

آرومی بهم گفت. « بفرمایید»سعادتی کردم. بادست به دفترش اشاره کرد و 

 :روبه منشیش باجدیت گفت

سال پیش تا االن، از بایگانی 20ی ریاحی هارو از ی طایفهباکس پرونده -

 .بیارید خانم

خاصی بود. شخصیتش برام جالب بود. جدی و خشکش سرزنشتوی همین لحن

 .اش هم خشک و جدی بودبود؛ ولی به موقعگیری خیال و آسونآدم بی

مبل نشستم. پام رو دوباره نموندم. رفتم داخل و روی اولیندیگه منتظر تعارف
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راست، چپ روی پایپام گذاشتم، پایهام رو رویپام انداختم و دستروی

ها آزاد، تحت هرشرایطی آماده جلو و دستقوز و کامالصاف، س*ی*نهبدون

ی مقابل داشتن و آمادهله، آمادگی هرحرکتی رو از طرفبرای دفاع و حم

 .طور که استاد یادم داده بودای؛ دقیقا همونزدن به هرنقطهضربه

 اساسی درمورد وارثت و برگشتتا کتاب قانونهفته بیشتر از دهتوی این یک

ه ها یدونستم که برای پس گرفتن زمینهویت رو خونده بودم. االن تقریبا می

که جرات کنه و یه وکیل رو به ی بیشتر از جرات و انگیزه نیاز دارم. کسیچیز

ی رها هم بچهکشه. اونخاطر زمین بکشه، به خاطر کشتن یه بچه عقب نمی

 .ی خودش فراریهای که حتی ازدست طایفهشده

ز جاش بهقفسهکوچیکی که کناراتاقش بود. توی کل ینگاهم خورد به کتابخونه

خدا یه حافظ یا یه ای پیدا نمیشد. حتی محض رضایقانون چیزدیگه هایکتاب

قانون همه کتابکردم چطور میشه ایندیوان هم نبود! داشتم باخودم فکر می

 :رو خوند و دیوونه نشد؟ که باخنده پرسید

 خواستی صبر کنی تعارف کنم؟نمی -

دستش و یک ی قطوری تویشیکی پوشیده بود و پروندهایکت و شلوار قهوه
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میز جلوم گذاشت و اش بود. سینی رو رویدیگهکوچیکی توی دستسینی

مبل رو باز کرد و رویی کتشمیز خودش بشینه، دکمهکه پشتجای اینبه

 :حوصله گفتمروم نشست. بیروبه

تلف  نشستم. این وقتکردی و به هرحال منم میبه هرحال شما تعارف می -

 ه؟ها دیگه برای چیکردن

 .صورتش که به محض داخل اومدن من خندون شده بود، دوباره جدی شد

مطلب. باید اعتراف کنم ذارم و میرم سر اصلموافقم. پس تعارف رو کنار می -

زنن ایمان بیارم. تو واقعا وقشته به هوشی که همه توطایفه ازش حرف می

 !باهوشی

 :حرفش گفتمگیجی بهش کردم و وسط نگاه

 زنی؟ی حرف میدر مورد چ -

 .جاخوردنش رو به وضوح دیدم. اخم کمرنگی مهمون صورت جا افتاده ش شد

 !دونستی؟اینو هم نمی -

 .مکث کوتاهی کردم و با گیجی به چشمای جدیش خیره شدم

 .ای بود که بچگی دوبار ازم گرفتنهوش سادهتنهاچیزی که یادمه تست -



www.taakroman.ir  

 
  

 
165 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :زد و گفت پروندهباخودکاری که دستش بود، چندبار روی

تست رو دیدم و نتونستم حلش کنم. تو ساده بوده! من اونساده؟! واسه -

 .سن و سال بودیالبته بهت حق میدم. وقتی ازطایفه طرد شدی خیلی کم

کار کردم؟! من فقط یه دختربچه بودم! توی من ازطایفه طرد شدم؟ مگه من چی

اطرش از طایفه طردم اون سن کم چه اشتباهی ممکن بود کرده باشم که به خ

ه همیشهم خبر نداشتم؛ اما مثلشد بگم حتی از اینکنن؟! دیگه حتی روم نمی

نگاه جاخوردنم رو فهمید. پوف دوم بدنم بود. با یکهام ز*ب*ونچشم

میز پرت کرد. نگاهی به ساعتش کرد ای کشید و باحرص خودکار رو رویکالفه

 :و گفت

خودت رو تنها جایگاهکنسل کنم. تو نه امروز روباید تمام قرارهای -

 .دونی واقعا کی هستی؟ باید ازصفر شروع کنیمدونی، حتی نمینمی

که من حرفش اگرچه کمی برام تحقیرآمیز بود؛ ولی حقیقت بود. تنها چیزی

ام به دالیل نامعلومی عوض شده و دونستم، این بود که شناسنامهازهویتم می

 .سال تغییر پیدا کردهتولدم به هفتم مهرماه همون فامیلم به رضایی و تاریخ

می تونستم حس کنم که آدم بدی نیست؛ ولی رفتار و حرف های داییش هنوز 
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عمیقی کشیدم و سامی مشکوک وجودم بیدار هم نقطه ی کورم بود. نفس

 .شد

 داییت بهم بدی؟کنی قبلش باید یه توضیحی درمورد خانحس نمی -

 خواستمکه جلوم بذاره، مستقیم سمتم گرفت. اگر میاینقهوه رو جای فنجون

ادبی بود. در واقع داشت میز بیاز دستش بگیرم و دوباره بذارمش روی

کرد! ناچاراً فنجون رو ازش گرفتم؛ اما محترمانه مجبور به خوردنم می

 :نخوردمش. فنجون خودش رو برداشت و باجدیت گفت

تی، با یه تاجر مثل یه تاجر برخورد درمورد اون بهترین تصمیم رو گرف -

پیش وقتتر از اون بگیری. پدرمن خیلیکردی؛ اما حاال باید یه تصمیم مهم

هاپیش به کرد. پدرت سالها کار میزمینپدرت بود و داشت روی اینوکیل

ساالری، کامال ازطایفه طرد شده بود؛ اما اسمش خاطر ازدواج بامادرت، مریم

وقت قبول خاندانتون هیچ تون هست. بزرگنامه خانوادگیچنان توی شجرههم

کردن اسمش نامه خط بزنه. هرچند همه فکر میپدرت رو از شجرهنکرد که اسم

نامه محفوظ مونده بود و به همین دلیل هم، بعد خط خورده. اسمش توی شجره

عنی خاندان بود؛ اما خودش خبر نداشت. یچنان وارث کلپدربزرگت، هماز فوت
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کس خبر نداشت. وقتی پدربزرگت فوت شد، تو حتی به دنیا هم نیومده هیچ

 .رو مقصر بدونیها خودتبودی. پس نباید به خاطراین اتفاق

شنیدم. زیور همیشه بار بود که میزد رو اولینهایی که داشت میتمام حرف

شبیه به یه  جمله برامام؛ اما همیشه اینزادهخانکرد که من یکبهم تاکید می

ام پیچیده بودم، با بزرگ قهوههام رو که دور فنجونمزه بود! دستبیجک

 :گیجی بهش کردم و گفتماسترس به فنجون فشردم. نگاه

 ها؟کدوم اتفاق -

 هام دید.چشمای باتعجب بهم خیره شد و گیجی و درموندگی رو تویچندثانیه

تر از همیشه یشد، مودببالحنی که تاحدودی موجی از دلداری توش حس م

 :گفت

 ... پدرت رو تسلیت میگمفوت -

. با گفتهام، بهم تسلیت میچشمباری بود که کسی داشت خیره تویاین اولین

هام نشست، نگاهش رو ازم گرفت؛ چشماراده تویاش بیجملهاشکی که میون

 :اش رو ادامه دادولی جمله

 .ها کشته شداین زمینولی پدرتو تنها کسی نبود که به خاطر  -
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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 رو سمتم گرفته بود و با نگرانی می قندی اومدم که سعادتی لیوان آب

 .که بخورمش

سر کشیدم؛ ولی ها لیوان رو ازش گرفتم و طبق عادت تا تهمثل مسخ شده

قورتش  قند بتونملیوان آبگلوم بود چیزی نبود که با یکسنگینی که تویبغض

 ندونستم االتونستم جوابش رو بدم. میپرسید؛ اما نمیرو میبدم. مدام حالم

 .صدام ازبغض خش برداشته

ارزش بکشه؟ زمین بیچطور کسی دلش اومده پدرم رو به خاطر چندتا تکه

تونه انقدر خانواده رو ازهم بپاشن؟ چطور کسی میچطور دلشون اومد یک

 پست باشه؟

توصیف نبود؛ ی باریدن. حسی که داشتم قابلخودم بودم و آمادهحسابی توی

عالمه لتنگی و تاسف. داشتم هجوم یکانتقام و عصبانیت و دحس

مرددی بهم کرد و کردم. سعادتی نگاهزمان تجربه میمختلف رو هماحساسات
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 :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  تی که پدرت کشته شده پس دنبالدونساگر 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

نم توش رو مخفی کتونستم بغضصدایی که دیگه نمیل باهمونحاببینه. با این

 :زمزمه کردم

خواستم کمکت کنم قاتلش رو پیدا کنی. حتی اگر من صاحب این فقط می -

 .کردمها هم نبودم، غیرقانونی هم که شده کمکت میزمین

 :بانگاهی ناباور و پرتاسف پوفی کشید و گفت

 !ای به دنیا بیاد؟طایفههمچین رحمی تو چرا باید تویکسی به دل -

 .گیجم کارخودش رو کردمن؟ از چی حرف می زد؟ بازهم نگاه« دلرحم؟»
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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

ی. روستا معرفی بشپس بگیری. باید به اهالیهمین گفتم باید هویتت رو برای

های زیادی زادهجوری خانهمه بایدبدونن تو کی هستی. درسته که این

تادشمن کنن. دهروستا قبولت میی مردمدشمنت میشن؛ ولی عوضش همه

 .داشتن بهتر از چندهزار دشمن داشتنه

ی از زندگیم جایترسیدم. یکواقعا دیگه از هیچی نمیترسیدم. منمن نمی

کردم دیگه چیزی نمونده که تجربه نکرده باشم. من ایستاده بودم که حس می

جهنم رو دیدم. کردم تهدیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و حس می

د حال بایآسونی 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

 :با اعتماد به نفس گفت

 !سربازهاش جنگی رو ببره؟تاحاال دیدی شاه بدون -
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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، بیام گذروند؛ ولی خوب میگذشته

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

دونستم مادرم تنها موردی نبود که بابا در موردش بهم دروغ گفته بود. حاال می

 ها یکآرمان به طایفه، به اونسعادتی بهم گفته بود که بابام با سپردن

زدواج کنه. بهم جدید داد تا خودش بتونه از طایفه بیرون بیاد و بامریم اوارث

درمان بوده، که پدرم رو اغوا کرده تا از گفته بود مادرم یک بیمارروانی تحت

که بامریم ازدواج کرد و اسماً از طایفه طرد زهره جدا شه. گفت بابام وقتیزنش

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 عدمخانیک
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هاش به خاطر تر بود. بابام عمال به زهره و بچهارزشطایفه بیعادی هم تویآدم

 .مادرم پشت کرده بود

کردم. تازه حاال تازه داشتم کمی زهره و تنفرش نسبت به مریم رو درک می

نگر و فهمیدم آرمان چرا انقدر ازم متنفر بود. مادرزیبا، افسوداشتم می

ها رو بهم ریخته بود. مادرمن باعث شده مند اونآروم و قانونمن، زندگیروانیِ

اش و حتی به اش، به خانوادهکل احترام و قوانین طایفهدار، بهبود یه مرد زن

 .هاش به راحتی پشت کنهبچه

آرمان گذاشتم و سعی کردم قضیه رو با دید اون ببینم. رو جایلحظه خودمیک

ی اتفاقات رو باچشم خودش دیده تر بوده و همهما بزرگکسی که از همه بادید

زاده و تنهاوارث یه رو به یاد داره. تصور کردم من پسربزرگ یه خانو همه

صبور و مادرم نیست؛ ولی مادرم یه زنبزرگم. اگرچه پدرم عاشقخاندان

ی توی رم. همهرویا دازهره است و یه خواهرزیبا و بازیگوش مثلمهربون مثل

 .خاندانم دارموصفی تویکنن و احترام غیرقابلروستا ارباب صدام می

ر خاطپسری بودم که دنیا به کاممه؛ اما یهو پدرم بهتصور کردم اگر من همچین

کنن، بامن مثل یه شی بی یک دختررعیت که همه دست خورده صداش می
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زادست، مثل یک ارزش واسه آزادی خودش و بامادرم که یه زن ارباب

گرفت تا با کرد و خواهرم رو ازم میارزش رفتار میکاغذی بیدستمال

خواستم داد؟ چطور میجدیدش زندگی کنه، چه حسی بهم دست مییمعشوقه

صداش کنم؟ تا کی « بابا»تونستم هنوز هم باغرورم کنار بیام؟ چطور می

گناهکار و هوسبازم دفاع های بقیه از پدرطایفه در برابر حرفتونستم تویمی

 کنم؟

ی غرور و که دخترم، حتی از تصورش هم به خودم لرزیدم و حس کردم همهمن

حال اش. وای بهحال آرمان و غرورمردونهشخصیتم خرد شده؛ وای به

نزده. یه لحظه یادامید اش شنیده و دمتندی که از مردهای طایفههایحرف

شکست. چشمش میه خاطرپدرش جلویکه هرروز غرورش بافتادم. یاد این

هوسرانی بزنن و اون حتی برای یه پسر چقدرسخته که هرروز به پدرش تهمت

 نتونه ازش دفاع کنه، چون پدرش رهاش کرده؟

هم نقطه از زمان، برای یه لحظه کوتاه، امید و آرمان رو درست مثلتوی اون

ثانیه هم که شده، یکای بود که تونستم برای دیدم. شاید اون تنها لحظهمی

ساله بود و توی 16آرمان رو درک کنم. راستی االن چند سالش بود؟ اون االن 
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کس دل ازخدا خواستم جایی باشه که هیچنوجوونیش. فقط از تهاوج

اش و کاری که پدرش باهاش کرده خبر کس از گذشتهکه هیچنشناستش. جایی

 .نداشته باشه

بخشش کردم. دلم از آرمان طلباز ته مادرم،عمیقی کشیدم و جاینفس

مادری که تا همین مادری که مادری کردنش رو به یاد نداشتم. جایجای

دونستم و تنهاجرمم این بود که خونش چندساعت پیش حتی فامیلش رو نمی

 .رگام در جریان بودتوی

سالگی از 4دنیا ندارم. من پدرم رو گاهی تویکردم دیگه هیچ تکیهحس می

که کنارم کردم پدرم یه قهرمانه. باوجود ایندادم؛ ولی همیشه حس می دست

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

بام پناه بردم. ترسم به بابابام رو آورده بودم و توی اوجناامیدی اسماوج

بابام حواسش پرت شد و تونستم شب فرزاد باشنیدن اسمیادمه که اونخوب

شب حس ی نجات بود. من اونبزنمش. پدرم حتی وقتی نبود هم برام فرشته

کردم تصویرپدرم پدرم شکست؛ اما امشب حس میکردم تصویرم پیش
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 من شکست. کسی بود که دردمنو بفهمه؟پیش

هایی سست داخل ونه رسیدم و کی در رو باز کردم. باقدمنفهمیدم کی به خ

سرم بستم. پشت درحیاط سرخوردم و زانوهای لرزونم رو رفتم و در رو پشت

 .ب*غ*ل گرفتم

بدی کردم دیگه هیچ اتفاقمن واقعا دلم شکسته بود. هروقت که حس می

ام ر برتونه شکستم بده و به زانو درم بیاره، یه اتفاق بدتزندگیم نمیتوی

که دیگه تهشه، دیگه بدتر از اینگفتم اینافتاد. هربارکه با خودم میمی

 .کردتونه بشه، یه اتفاق بدتر نابودم مینمی

که خودکشیم به کل باخدا قهر کرده بودم، باز هم بدون اینکه از شببا این

کردم. یه لحظه باخودم گفتم دلم داشتم به خدا گله میحواسم باشه، توی

که به اش خیانت کنه. اونکه به بابام نگفته بود به طایفهقصیرخدا چیه؟ اونت

 وقت پیش افتاده بود. ایناتفاقات خیلیبابام نگفته بود به من دروغ بگه. این

زندگیم بهم فهمیدم. این من بودم که همه تویمن بودم که تازه داشتم می

گفت باز هم خدا ه دلم میدیگدروغ گفته بودن و رهام کرده بودن؛ ولی طرف

تونست نذاره محمدخان عاشق مریم تونست جلوشون رو بگیره. خدا میمی
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ی عشق هدیه»گفت: تونست نذاره من به وجود بیام. بابامحمد میبشه. خدا می

ای به بابامحمد بده؟ چطور تونست خدا چطور تونست همچین هدیه« الهیه

 ی آرمان ازهم بپاشه؟بذاره خانواده

ای که باعشق، به اسم هرکدوم از روم افتاد؛ باغچهی روبهپرم به باغچهگاهن

 امباغچهگل توش کاشته بودم. حتی آرمان و مریم هم تویام یکخانوادهاعضای

 !عشقیه گل داشتن؛ هرچند نه به نیت

ام روی پاهام نشستم. به باغچههایی سست ازجام بلند شدم و جلویبا قدم

 :شدم و بابغض گفتم بابا خیرهگل

مهربونی و صبوری کنم چطور مردی به اینکنم بابا. درک نمیدرکت نمی -

کاری باپسرش بکنه؟ چطور تونستی حیثیت و آبروت رو واسه تونه همچینمی

ی زنجیری دیوانه و ناپاک کنار بذاری؟ چطور تونستی پای یه دیوونهیه زن

خودش رو خرد کنه؟ در شخصیتتونه انقخطرناک بمونی؟ چطور یه مرد می

 مگه تو غرور نداری؟

مریم نگاهم رو تغییر دادم. چشمم به گلنچکه، جهت که اشکمبرای این

 .بانفرت بهش خیره شدم .افتاد
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زندگیت سختی کشیده باشی، بازم من فهممت. هرچقدر هم که توینمی -

تونه پست باشه که مردی فهمم یه زن چقدر میفهممت. نمینمی

دار؟! حتی یه بار هم دلت محمدخان رو ازپا دربیاره. آخه لعنتی مرد زنمثل

کار رو کردی؟ اصال اگه واقعا دیوونه بودی و نلرزید؟! من به درک چرا با اونا این

 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 -

هات بکنه؟ دلت به حال آرمان نسوخت؟ اگر جلوی این دوتارو گرفته با بنده

بودی، اگر من به دنیا نیومده بودم، همه االن زنده بودن لعنتی. اصال چرا شبی 

انقدر  که داشت به مریم ت*جاوز میشد جلوشون رو نگرفتی تا مریم

 باز تماشا کردی؟هارو باچشمع*و*ضی نشه؟ همه این

دیدمش از ته س*ی*نه م خودم رو بگیرم و سرخدایی که نمینتونستم جلوی

 :فریاد زدم

 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 روین. بیبیرو

العملی بده، از جاش بلند شد. که بهم فرصت عکساخمم رو دید و قبل از این

دوشم انداخت. حاال یادم اومده بود که ازهمون کتش رو در آورد و روی

ومد! بدون اشناختمش؛ اما از کجا؟ یادم نمیاول نامزدیم با امید، میروزهای

هام رو شناسمش؟ چشمواکنشی سعی کردم به یاد بیارم دقیقا از کِی میهیچ

باری که دیدمش رو به یاد بیارم؛ اما مغزم حتی برای بستم و سعی کردم اولین

خودم غیرقابل کنترل بود. چیزهایی که اصال قصد به یاد آوردنش رو نداشتم 

اراده کتش رو بیشتر به خودم و بی رحمانه یادم اومده بود. لرزشدیدی کردمبی

زدم توی هام رو باز کنم. نگاه وحشتتند عطرش باعث شد چشمفشردم. بوی

آرومش نشست. به من خیره شده بود! باصدایی که حاال کمی گرفته بود، نگاه

 :هوا گفتمشوکه و بی

 .تسلیت میگم -

سرد دوباره عرق لبخندغمگینی زد. دستمالی بهم داد و به پیشونیم اشاره کرد.
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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 هربار که همه -

 .فراموش کنم

کنترل نبود. وجودم جون گرفت قابلحرصی که ازحرفش و آرامشش توی

 :گفتملبخند حرصی زدم و کفری 

ام رو با شما شاید بتونی آرام رو فراموش کنی؛ ولی من هنوزم دارم هرلحظه -

 ...کنمامید زندگی می

حرفم و با همونطور که نگاهش رو به میزخالی کنارمون دوخته بود، پرید وسط

 :دراری گفتآرامش حرص

کار کنم؟ تا آخر عمرم سیاهش رو بپوشم زنده میشه؟ خودم رو براش چی -

 گرده؟م برمیبکش

دهم زندگی منم خبر نداشت، انداخت؟ چطور کسی که از یکداشت تیکه می

فهمید من طایفه دارم؟ چرا تونست انقدر ناعادالنه قضاوتم کنه؟ چرا نمیمی

سفید عزام رو دربیارم، صبحش مجبورم لباسفهمید شبی که لباسنمی
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حالت مجبورم بشم رینفهمید در بهتدیگه رو بپوشم؟ چرا نمیعقد یکیسفره

که هم فقط برای ایندیدنش رو ندارم، اونشهاب، پسرعمویی که چشمعروس

ام رو، که امیدرو، عشقم رو، نامزدم رو، پدربچهیه پسر به دنیا بیارم! کسی

دید طلبکارانه چشمم کشت و باز هم هربار که من رو کنار کسی میجلوی

 دیگه ازشدید که یکیاز امالکش می کرد؟ کسی که من رو مثل یکینگاهم می

 .دزدیده

فهمید من هرباری که خودکشی کردم، باتمام وجودم تباهی رو ل*مس چرا نمی

کنم، فهمید کارهایی که میام رو از خودم گرفتم؟ چرا نمیکردم که زندگی

ریزم و حتی تالشی که برای ادامه هایی که میزنم، اشکهایی که میحرف

فهمید من یه مادرم؟ کنم، از سرِخوشی نیست؟ چرا نمیندگی میزدادن به این

اگر به خاطر محمدطاها نبود تا حاال هزاربار آرمان رو سرجاش نشونده بودم. 

ه طایفشهر و از اینپسرم نبودم، تاحاال هزاربار از ایناگر یه مادر نبودم و نگران

 فرار کرده بودم. چرا همیشه مجبور بودم سکوت کنم؟

سنگینم رو حس کرد و نگاهش رو از اطراف گرفت. بهم که خیره شد، سرم هنگا

پرم رو نبینه. هرچند دیگه دیر شده هایتلخ و چشمرو پایین انداختم تا نگاه
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 :ل*بش دست کشید و آروم و شمرده گفتبود. کالفه روی

 .رفتمخوام. نباید تند میمعذرت می -

سردی سابق. همون رهایهمون رهای گردوند بههاش، برمحرفتلخی و تندی

های خودش خفه کنه. که از سامیار یاد گرفته بود احساساتش رو با دست

تونستم خودم رو قانع کنم چرا نباید رفتم نمیهرچقدر باخودم کلنجار می

همیشه جوابش رو بدم؛ اما بار برایجوابش رو بدم؟ سرم رو باال آوردم تا یک

ش اکنه کنجکاو شدم. چی توجهسرم نگاه میبه پشتریزی وقتی دیدم با اخم

سرم رو نگاه کنم، هم خواستم برگردم پشتزمان هم میرو جلب کرده بود؟! هم

یقی عمتونستم بزنم تو سرش! نفسخواست میاز دستش عصبی بودم و دلم می

 :کشیدم و کوتاه و سرد گفتم

 .به من نگاه کن -

خیره بود. داشت از نگاه کردن بهم طفره  سرمتغییری هنوز به پشتبدون هیچ

کسایی رفتار سرم بود انقدر جذاب بود؟! مثلکه پشترفت یا واقعا چیزیمی

دونن گناهکارن، اما حتی جرات اعتراف کردنش به کرد که خودشون میمی

 .کردمرو حس میخودشون رو هم ندارن. این
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روسی منطقی برخورد اون داشت سعی می کردم با خودکشی نامزدش قبل از ع

کنه و این قضیه رو مثل یه اتفاق بد فراموش کنه. می خواست من هم با مرگ 

امید مثل خودش منطقی برخورد کنم و همه چیز رو فراموش کنم. اون منو یه 

 .ساله می دید و رفتارهام رو لجبازی برداشت می کرد 17دختر بچه ی 

نه و آرام رو فراموش کنه؛ ولی کنه منطقی رفتار ککردم داره سعی میدرک می

دادم بعد از کنه. بهش حق میگـ ـناه میمنکر این بود که از این قضیه احساس

دادم به منم بگه نامزدش رو فراموش کنه؛ اما بهش حق نمیدوسال بخواد مرگ

که خودش از فراموش کردن نامزد فوت شدش امید رو فراموش کنم! کسی

 !ره به من بگه باید امید رو فراموش کنمکنه حق نداگناه میاحساس

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 تویمرد باش و وقتی داری بهم طعنه می -

هات رو بگو تا باور کنم که خودت حرف رومزنی، تویوقتی داری حرفی می

هات دونی چقدر حرفقبول داری. چیه؟ دلش رو نداری؟ خودت هم می

 رحمانست؟ خودتم می دونی از فراموش کردن آرام عذاب وجدان داری؟بی
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 :سردم گفتسرم گرفت و خیره توی نگاهباالخره نگاهش رو از پشت

 رحمانست؟م بیکه بعداز دوسال بخوام به آرامش برساین -

زد؟ ما هردو ها تخس و لجباز شده بودم. کی رو داشت گول میمثل دختربچه

 :دونستیم که چقدر عاشق نامزدهامون بودیم. حرصی گفتممی

دارم »ی رحمانست. خودت رو باجملهوقتی هنوز هم عاشقشی آره بی -

 .گول نزن« کنمفراموش می

داد؛ ولی دیگه ی من برزو نمیدازههم عصبی شده بود. هرچند به انحاال اون

کنه. باحرصی که شناختمش که بدونم داره خودش رو کنترل میانقدر می

 :کشید گفتهاش زبونه میچشمتوی

تو  کنی؟حداقل من هدفم تو زندگیم معلومه. تو چرا پیوندقلب رو قبول نمی -

وای کنی؟ به خاطر این که امید مرده می خکار میداری با زندگیت چی

 ...همینطور بچگانه با زندگیت بازی کنی؟ تو

هاش خیره باال گرفتم. به چشم« ساکت باش»حرفش دستم رو به معنی وسط

 :شدم و سرد و مطمئن گفتم

زندگی  امیدامید بیدار میشم. با عشقخوابم، به عشقامید میمن با عشق -
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 ...کنم ومی

، ی دیگه بگمکلمهم اگر یککردبغضم به قدری سنگین شده بود، که حس می

م. کردام رو تمام میحال باید جملهخودم رو بگیرم؛ با اینتونم جلویدیگه نمی

نقابم از بین تالشم برای حفظمزاحم همشیگی اشکم که چکید، تمامیقطره

 .هم روشکه بارها منو درحال گریه دیده بود، اینکرد؟ اونرفت. چه فرقی می

عمیقی کشیدم. باصدایی که حاال حسابی کردم و نفس اشکم رو باحرص پاک

 :دار شده بود گفتمخش

 .میرمامید هم میبه عشق -

 !تو غ*لط می کنی -

هام رو بستم. کشش حرص چشمکه سرم رو برگردونم، از شدتبدون این

شهاب دهن به دهن بشم. از نداشتم! امشب واقعا کشش نداشتم بانامردی مثل

؟! کردده بود؟ یعنی ایمان داشت با اخم به شهاب نگاه میسرم ایستاکی 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
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ش، به خ*ون نشسته بود. های سبزوحشیهام رو باز کردم. بازهم چشمچشم

 .شدهاش قرمز میهنوزهم وقتی عصبی میشد، چشم

ام برداشت و م*حکم توی هام، کت رو از روی شونهچشمخیره توی

ای که کشیدم بیشترعصبیش کرد. ارادهبی« هین»ایمان پرتش کرد. صورت

کنه یا غیر هاش خرد میدستدستم رو بیندونم حواسش بود که داره مچنمی

صورتش پایین کشید و بهمون خیره شد. مدیه؟! ایمان آروم کتش رو از رویع

 ایماناراده خواستم برم سمتجا نباید دعوا راه بندازه. بیدونست اینانگار می

که قدمی وحشی ازش عذرخواهی کنم؛ اما همینتا کت رو بردارم و جای این

 رفت ودتند راه میشهاب کشیده شد. تندستم وحشیانه دنبالجلو رفتم، مچ

کم ریم؛ اما کمدونستم کجا داریم میکشید. نمیخودش میمن رو هم دنبال

 .شدیمداشتیم از بقیه 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

 :کشونده، باحرص گفتم خودش

 کنی فرزاد؟چه غ*لطی داری می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
186 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

صدا « فرزاد»گروه، از دهنم در رفته بود؛ ولی انگار مستعارش تویهرچند اسم

واکنشی که دستم رو ول کنه، بدون هیچکردنش بیشترجریش کرد. جای این

ه کرد، بیشتر بدستم رو بیشتر فشرد. با هرفشاری که به مچم وارد میفقط مچ

هچلی انداخته. چطور یه نفر فرستادم که منو توی همچینآرمان لعنت می

سوخت و قبول توز باشه؟ از اولش نباید دلم براش میتونه انقدر کینهمی

ای، موجود کینهکردم همچین جایی بیام. چطور نفهمیدم وقتی همچینمی

سرم به خواد پشتگیره، برام نقشه چیده و میی مظلومی به خودش میقیافه

دونه بعداز خودش، ازشهاب تاسرحدمرگ ریشم 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 تهمی

خونسردم رو نگه دارم و ابسالگیم افتادم و دلم لرزید. دیگه نتونستم نق8

سرکشم داشت بیدار میشد و سامی مصنوعیم رو حفظ کنم. دوباره خویآرامش

 .کردوجودم داشت به رها غلبه می

مناسب، درست کنار یه درخت، وقتی مطمئن شدم دیگه کسی توی یک فرصت
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سرش ای، دستش رو پیچوندم. پشتحرفهرومون دید نداره، با یک حرکت

حرکتی رو ازم قدرتم کوبیدمش به درخت. انتظار همچینبا تمامایستادم و 

 !نداشت وگرنه زدنش اصال آسون نبود

هاش حرکتی زد و نه من دیگه جون داشتم که نه اون برای آزاد کردن دست

 .اگرهم کاری کنه بخوام مقاومتی در برابرش بکنم

گار تازه عرقم چسبیده بود. انزدم و موهام به پیشونی غرقنفس مینفس

ار ام به بیدخودم حالجی کنم. من برای نقشهفرصت 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؟تفاده میخودم استوزیش بهم داده بود، به نفعباکینه

زد، نه برای آزاد کردن حرفی میدقیقه 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

 ...دی رو داشتم؛ ولیبعخواست کاری کنه، آمادگی حرکتحاال اگر هم می

من تصمیمم رو گرفته بودم. چه امید بخواد و چه نخواد، چه کارم شرعی باشه و 
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خواستم بند و باری محکوم بشم و چه نشم، میچه نباشه، چه آخرش به بی

 :ام رو عملی کنم. آروم؛ اما پرحرص زمزمه کردمنقشه

ایم. ونیم چه کارهدهارو در میاری ع*و*ضی؟ ما هردو میچرا ادای مبتدی -

 معکوس تالفی کنی؟حرکت نباید االن با یک

 :که کاری کنه، بالحنی آروم و غریب گفتبازهم بدون این

 .شکنههات میحرکتی که میگی جفت دستبا این -

کردم که آرومش مورمورم شد؛ یه مورمور بد! یعنی االن باید باور میاز لحن

تونستم صداقت رو ولی گاهی مینگران منه؟ گرچه ازش متنفر بودم، 

وقت نتونستم عشقش رو باور کنم؛ ولی گاهی با رفتارهاش ببینم. هیچتوی

نوع عشق باور زندگیم فقط به یککرد. من توی کلکارهاش گیجم میاین

شهاب با امید فرق داشت. امید امید بود؛ اما جنس عشقداشتم و اون عشق

زد؛ اما شهاب چیز میشاد کردنم از همه دوست نداشت ناراحتیم ببینه و برای

امید هرجایی که من « فقط من حق دارم ناراحت یا خوشحالت کنم»گفت: می

تو باید جایی باشی که من هستم، »گفت: شاد بودم، شاد بود؛ اما شهاب می

عشق فداکار بود؛ اما شهاب خودخواه. من امید توی«. حتی اگر شاد نباشی
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ی حرکاتش ببینم؛ اما ودخواهانه رو توی همهختونستم این عشقمی

گذره. هرچی باشه صحبت از ارث سرم میتونستم بذارم بفهمه چی توینمی

 !خاندان بودیک

تونم ازش فاصله خواد تا میکردم دلم میحاال که انقدر نزدیکم بود حس می

 یوقت نبینمش. باخودم که تعارف نداشتم! من هنوزهم وقتبگیرم و دیگه هیچ

خودم از انتقامم تونستم به خاطر ترسترسیدم؛ ولی نمیتنها بودیم ازش می

 .بگذرم

م. تاثیر قرار گرفتکردم این بود که وانمود کنم تحتتنهاکاری که االن باید می

ام ی داشتنمه؛ اما من برای پیش بردن نقشهدونستم همین االنش هم تشنهمی

شهاب د مطمئن نبودم آدمی مثلخواستم! هرچنخواستم، 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 ارم. آروم دستکردم تا بدستش بیفقط باید اراده می

 :تر گفتمبالحنی آروم
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 خوای؟مگه همین رو نمی -

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

 یم؟ی سامیار وحشپروردههای دستمگه من مثل سگ -

احترامی به کسایی که برام محترم و 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 -

 .اندازنافراد من گوشت هم رو بخورن، استخوون هم رو دور نمی

 :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 بیخیالهیچ زدم رسولبه وضوح از حرفش جا خوردم. باید حدس می

آورد. پوزخند کرد چه بالیی سرم میدونست اگر پیدام مینمیشه. فقط خدا می
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 :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

ه بینمون بود رو پر کردم. ای ککارم رو بزنم. بی مقدمه یه قدم فاصلهاستارت

هاش خیره شدم و ترین فاصله به چشمجاخوردنش رو حس کردم؛ اما از نزدیک

 :آروم گفتم

 پس چرا به رسول لوم نمیدی؟ -

وقت این روی مکثی که کرد، باعث شد فکر کنم به کارهام شک کرده. اون هیچ

رو ندیده بود!  رومای 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

ازش بهم گرفت؟ پس چرا هرلحظه بیشتراز قبل حالم داشت آتیش می

 !خورد؟می
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 :پشیمونیش رو توش بریزه گفتکرد تمامبالحنی 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 . مثلسال پیش یه خبطی کردمتونی ازش قسر در بری؟! من دهنمی

همیم. دیگه چه کنی؟ منو تو که اول و آخرش مالپشیمونم. چرا فراموشش نمی

 کنه؟فرقی می

آورد. امید رو یادم میهام و داشت مرگچشمشرف زل زده بود تویاین بی

کرد و حاضر بودم قسم سال پیشش رو توجیه می10شرمانه باپررویی کار بی

شب فقط داشتم پشیمون نشده. منی که اون ثانیه هم از کارشبخورم حتی یک

مرگ بردمش پشیمون شدم؛ ولی که تا پایکردم بارها از ایناز 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 بگیرمباید از تصمیمم بگردم و باید انتقامکرد که نمی
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امید یه بار بهم گفته بود بازیگرخوبیم، شاید حاال وقتش بود از استعدادم 

ازدواج نیاز داشتیم؛ شهاب برای بدست آوردن استفاده کنم. ما هردو به این

 .ثروتش و من برای رسیدن به انتقامم

و باحرص و بغضی که دروغ نبود  هاش خیره شدمچشمتر ازقبل تویمصمم

 :گفتم

 کنم؟کار میآرمان چییخونه پس من توی -

باال رفته بود ادامه که بهش فرصت حرفی رو بدم، باصدایی که کمیبدون این

 :دادم

 !چرا ساکت نشستی تا من رو بین کیوان و کیهان پاس ب*دن؟ -

چیزی حساب کرده یباطل! رومن غیرتش رو نشونه رفته بودم؛ ولی زهی خیال

ازش توی وجودشهاب نبود. کیوان و کیهان، برادرهای ذره هم اثریبودم که یک

طایفه حتی حاضر شده بودن نامزد ترش که برای به دست آوردن ثروتکوچیک

 !ترشون رو ازش بگیرن! چه خاندان پاکی داشتم منبرادربزرگ

 دونمسمتم خم شد. میهوا واکنشی نگاهم کرد و بعد بیچندثانیه بدون هیچ

دونم به خاطر آوردم، میموندم تا فکر نکنه ترسیدم یا کمکه باید سرجام می
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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*دنبلم کم میاومد، چون همیشه در مقاازش خوشش نمی

شیطنت و برای کارم هردفعه از رویخیلی بیشتراز حدتصورش بود. اگرچه این

ترس انجامش داده اراده و از رویبار فقط بیاذیت کردن امید بود؛ اما این

 .بودم

ر متبانفسش که به صورتم خورد، از فکرامید بیرون اومدم. فقط چندسانتی

ه لحظبهکنم، لحظهکه دارم به امید خیانت میاشت. حس اینتاصورتم فاصله د

هاش رو بست و چندبار عمیق بوم کشید. کرد. چشمتر میحالم رو دگرگون

کارش رو بگیرم عصبی زیرلب یکه کنایهحالم انقدرخراب بود که بدون این

 :غریدم

 !نکن -

م، کامالخنثی ی کهام از همون فاصلهچشمهاش رو باز کرد و خیره تویچشم

 :گفت

مستم که نیستی. کی جنس به این نابی داده بهت؟ داره از این روت خوشم  -
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 !میاد

روی نکردم. شهاب یعنی رفتارهام انقدر ضایع بوده؟! مطمئن بودم زیاده

روم وحشیم عادت کرده بود. سخت بود بخوام یه شبه اونبدجوری به خوی

بهم انداخته بود، لبخندملیحی زدم و  ی سنگینی کهروهم ببینه. عصبی از تیکه

کس جز پاش کوبیدم. هیچجور که بهش خیره بودم، م*حکم توی ساقهمون

 بدنشپاش گلوله خورده و هنوز هم ضربه به این قسمتدونست که اینمن نمی

ت بلندی گف« آخ»که خوددار باشه مبارزه ست. بدون اینضعفش تویتنها نقطه

 .ی بهش گفتم و ازش دور شدم« شعوربی»همون لبخند و بادرد زمین خورد. با

خواسته درمورد ایمان سوال و جواب کنه؛ ولی خواسته و مطمئن بودم می

ناخواسته بحث رو به نفع خودم عوض کرده بودم. چون حقیقتاً خودم هم 

دونستم اگر یکی درمورد ایمان ازم بپرسه، باید چه جوابی بهش بدم؟ نمی

ی سابقم؟ شاگرد و همکار شمال پدرخوندهیالیی قدیمی وهمسایه

 خونیم؟صمیمی برادری سابقم؟ یا دوستپدرخونده

هارو به شهاب بدم. در هرصورت کرد کدوم یکی ازاین جوابفرقی نمی

که ازجانب ایمان احساس خطر کنه، ایمان بدجور دونستم به محض اینمی
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ایمان درست شکلی برایخواستم سر هیچ و پوچ مافته. نمیدردسر میتوی

من ایمان هم از ماجراهای زندگیدونستم روحهم وقتی که میکنم. اون

 .خبرهبی

عادت موهام رو از صورتم کنار فرستادم که تازه ای کشیدم و طبقپوف کالفه

سالگیم درست  8متوجه شدم دستبندم نیست. این همون دستبندی بود که 

وقت از دستم درش نیارم. همونی که امید کرده بودم و قسم خورده بودم هیچ 

بار تونسته بود طلسمش رو بشکنه و از دستم بازش کنه. اون برای اولین

 .نفری بود که تونسته بود زیر دستبندم رو ببینهاولین

کردم و به دونم چرا به هرچیزی که نگاه میتر شدم. نمیعصبی بودم، عصبی

هاش ختم میشد. تمام خاطره سرش به امید ورفتم، یکهرسمتی که می

خودش برده بودم رو چندبار دنبالش گشتم، اما نبود راهی که شهاب همراهطول

دستبندم به جمع برگردم. که نبود. دیگه کالفه شده بودم. امکان نداشت بدون

 .رفتهمه میکرد و آبروم پیشتوجه میی دورمچم بدجور جلبجای بخیه

مچم های شهاب رویودم کردم. جای انگشتکبآهی کشیدم و نگاهی به مچ

 .سوختهفهمیدم چرا دستم انقدر میمونده بود. حاال می
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زمین دیگه ناامید شده بودم. خواستم برگردم؛ اما چندقدم جلوتر چیزی روی

که اطرافم رو نگاه کنم، سمتش خوشحالی، بدون ایندیدم. تقریبا از شدت

ها برش داشتم؛ اما اشتباه از بین سبزه حمله کردم. روی پاهام نشستم و باذوق

ای کشیدم و کالفهبسکوییت بود. پوفبراق یکدیده بودم. فقط پو*ست

ای که دقیقا مردونهجفت کفشخواستم بلند شم که نگاهم خورد به یک

هاش ها نگاهم رو از کفشکه بلند بشم، مثل ابلهروم بود. جای اینروبه

 .تاصورتش باال کشیدم

باصورتی برافروخته بهم خیره شده بود. نگاهم میخ خشم آرمان 

کرد انگار من بابا رو کشتم! هاش شده بود. جوری عصبی نگاهم میچشمتوی

جا دنبال من اومده بود؟! چرا باید نامزدخودش رو ول کنه و یعنی تا این

 !هم جلوی هزارتاچشم؟من بیاد؟! اوندنبال

ه بود، از همون پایین بهش خیره بودم تعجب گرد شدهایی 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 اینوحشی توی اینخوی

بلندی گفتم. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و از « آی»بازی و کولی
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رو به که صدام رو خفه کنم ل*بم. برای ایندستم رو چسبیدمد*ر*د، مچشدت

 .سوختهام بدجور میدندون گرفتم ولی جای بخیه

سرم رو پایین انداختم تا صورت ک*بود شده از دردم رو نبینه؛ اما دیگه 

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 بودنگران و متفاوتش مستقیم به مچو حتی کمی

دستم رو گرفت و بادقت به که بهم فرصت فکر کردن بده، مچقبل از این

خودکشی رو از نزدیک جای بخیهدونم تاحاال هام خیره شد. نمیبخیهجای

خواست از سوزشش کم کنه، که آروم انگشتش رو روش ندیده بود یا واقعا می

حساسم و هربار فهمه روشدونستم اگر دستم رو عقب بکشم میکشید. می

دونستم باید وانمود کنم برام مهم نیست؛ اما کنه. میبایادآوریش اذیتم می

اراده معذبم کرد. کمی دستم رو ناکم بیحرکت نرم انگشتاش روی مچم درد

 .عقب کشیدم

تر ازقبل دستم رو نگه داشت. ابروهاش نشست و م*حکمریزی بیناخم
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کرد، چیزی زوم میفایده بود! اون هنوز هم ااین عادت رو داشت. وقتی رویبی

خیالش نمیشد و وقتی چیزی رو از دستش می آورد بیدیگه تا ازش سر در نمی

دونستم شنیده که *حکم تر اون رو سمت خودش می کشید. میکشیدم؛ م

دونست. با ناموفق داشتم؛ اما چرا و چطورش رو نمیبار خودکشیتاحاال چندین

ام مچم باال و پایین میشد بیشتر از قبل توی گذشتههربار که انگشتش روی

 .شدمغرق می

*** 

دا گالیه کردم. فقط ام زانو زدم و به خدونم 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

که بهم بود و چادرش ازسرش سُرخورده بود. بانگرانی سعی داشت بدون این

 .یارهدست بزنه صدام کنه و از هپروت درم ب

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
200 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

نیست، من هنوزم یکی رو  داشتم که نگرانم باشه. برام مهم نبود که زیور مادرم

دونستم؛ اما زندگی جوری باهام تا داشتم که رهام نکرده. من قدرزیور رو می

ن همیبقیه من رو دور بندازه. برایهم مثلکرده بود که هرلحظه منتظر بودم اون

کردم بهش عادت نکنم و نادیدش بگیرم تا بهش وابسته نشم. باهاش سعی می

ذاشتم بهم نزدیک شه، چون از دوباره تنها شدن می بداخالقی می کردم و نمی 

 .ترسیدم

صدقه و ذکر و صلوات، بردم داخل. انگار حس از تنم هرجوری که بود، با قربون

ور کنم تونستم بارفتن هم زیربغلم رو گرفته بود. نمیرفته بود که حتی واسه راه

تی بهم زده بود، هایی که سعادرحمی بوده. این حرفبابام انقدر آدم سست و بی

باشخصیتی که من همیشه از بابا دیده بودم، زمین تا آسمون فرق داشت. 

گفتم؛ ولی هارو به خودم میآروم و صبورمن همچین آدمی نبود! مدام اینبابای

 .دونستم باید کی رو باور کنمخودم هم دیگه نمی

میشه تر از هگیاهیش، 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
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 .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 جلوییره بودم و داشتم باخودم کلنجار میخ

کردم اگر گریه کنم، بار حس میزد؛ اما اینچنددقیقه آزادانه گریه کردن پر می

غم کردم، اینام بند نمیاد. حتی اگر تاابد هم گریه میوقت گریهدیگه هیچ

 .سبک نمیشد

دم به خودکشی ختم شد و اصال مطمئن نبودم دل گریه کرباری که از تهآخرین

عیف ضخواستم مثل یک آدماگر بازهم گریه کنم، باز دست به این کار نزنم. نمی

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 همهحس تهی و بیی االن وقت به اندازههیچ

لحظه دلم حسرت امید رو کرد. چقدر توی اینهوا هوایهای بدم، دلم بیحس

. کردبابارو میآوردم، دلم هوایزندگیم کم میبودنش رو داشت. هرباری که توی

ه ککه بدون اینخواست. کسیولی االن که از بابا دلخور بودم، دلم امید رو می

ه. که حرفی بزنم درکم کنکه بدون اینیزی ازم بپرسه، بتونه آرومم کنه. کسیچ
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 ...کسی که

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 صحبتاش جای دوباره کانال عوض کرده بود و لهجه

 .استرس داشت

دونم توی سفید گرفتم و بهش خیره شدم. نمیخالیم 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

ر باسرد و تنهاییه، برام کافی بود. هرچند ایننه، حمامِ آبتونه آرومم ککه می

 .رسیدآروم شدنم غیرممکن به نظر می

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

باور رسیده بودم که عشق وجود نداره و اینرهام کنه، وقتی من دیگه به 

مادری برام مفهومی داشت مونه. حاال دیگه نه عشقکس تا ابد با کسی نمیهیچ

محکمی که باعشق از پدرم ساخته بودم، جلوی پدری. اون بُتو نه محبت
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 .هام شکسته بودچشم

 :سردم رو ازش گرفتم و آروم گفتمنگاه

 .بشین پیشم -

مرتعشم بود؛ ولی دیگه تالشی برای مخفی کردنش وی صدایبغض هنوز هم ت

ای سال بزرگم کرده بود، چه فایده5کردم. فیلم بازی کردن برای کسی که نمی

دونستم و از این ضعف خودم انگیزه؛ میدونستم چقدر حالم ترحمداشت؟! می

 .متنفر بودم

دیده بود. گیج طور درمونده نزیور جز شبی که به خونش رفته بودم، منو این

واکنشی فقط شوکه 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، 

تر از همیشه، سرم رو روی پاش پناهو بیهوا روی لبه ی تخت نشست. بی

گذاشتم. جا خوردنش رو حس کردم و لبخندتلخی زدم. اگر امید بود 

بغضم کشیدم و عمیقی برای کنترلخوام؛ ولی زیور... نفسدونست چی میمی
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دامنش مخفی کردم. خودم دستش رو گرفتم و روی اراده صورتم رو تویبی

 :کرد گفتمداد میصدام بیموهام گذاشتم. با بغضی که توی

 .یکم نازم کن. برام قصه بگو زیور. تورو خدا قسم، فقط برام قصه بگو -

چندثانیه طول کشید تا به خودش بیاد، با این حال وقتی مادرانه موهام رو 

نوازش کرد، آرامش بهم برگشت. انقدر حالم زار بود که حتی نمی فهمیدم داره 

 .ی که واقعا خوابم ببره خودم رو به خواب زدمای میگه. فقط تا جایچه قصه

*** 

یر کابوسم گباصدای بلند جاروبرقی از کابوسم بیرون کشیده شدم. بازهم توی

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 

 ...بارها بهش گفته بودم دست به پر*ده نزنه، ولی بودم!

پوفی کردم و روم رو از پنجره برگردوندم. چشمم خورد به دمنوشی که درست 

دونستم دیگه سرد شده و احتماال کرده بود و هنوز روی پاتختی مونده بود. می

ی زهرمار میده، با این حال برش داشتم و یه نفس سرش کشیدم. مزه

ه جوری محبتش رو جبران کرده باشم. اون حتی با دیدن خواستم یمی
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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

گرفتم.  هام خورد. برای یه لحظه یاد تصادف افتادم و سردردبدیتوی چشم

زمان تصادفم و اون کامیون همین االن انگار یه لحظه حس کردم دقیقا توی

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 ، مثل یکلیوانبلندی شکست. صدای شکستنافتاد و با صدای

ای که از ماشین پرت شدم بیرون و ی بعد از تصادف هولم داد. لحظهلحظه

ی ای بودم. حتی صدای نالهچندثانیه شاهد پرت شدن ماشین به سمت دیگه

 !شنیدمسرم میکوتاه و دردناک خودم رو توی

 دیدمهام رو باز کردم، به پهلو روی زمین افتاده بودم و میوقتی با زحمت چشم

کرد اثرانگشت بابارو روی کاغذی که دستش بود بزنه. که 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
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 .تجربه ی دردی خیالی بسته شد هام از شدتچشم

حال! نفسم محکمی که زیور بهم زد، انگار یکی پرتم کرد توی زمانسیلیبا 

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 دوباره بسته شدچشم

بیمارستان بودم؛ ولی علتش رو یادم ز کردم، تویهام رو بابار وقتی چشماین

ای که دارم گیجی به دورتادورم کردم و سعی کردم آخرین خاطرهاومد! نگاهنمی

که چیزی یادم رو به یاد بیارم؛ اما جز سردردی شدید چیزی گیرم نیومد. از این

 .اومد هم ترسیدم و هم عصبی شدمنمی

های جوونی داخل اومد و با دیدن چشمتا خواستم از جام بلند شم، پرستار

 :بازم، بامهربونی گفت

 کوچولو؟به به باالخره بیدار شدی خانوم -

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 -



www.taakroman.ir  

 
  

 
207 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

لندم، پرستاربیچاره سرجاش خشکش زد و زیورسراسیمه داخل با صدای داد ب

هاش حلقه زد و رو به پرستار های بازم، اشک توی چشماومد. با دیدن چشم

 :گفت

 .خودم مراقبشم -

اش رو دید، دستش رو گیجی به جفتمون کرد. زیور که گیجیپرستار نگاه

اراده و ومده بود. بیچیز یادم اگرفت و از اتاق بردش بیرون. حاال کامال همه

ها به بدنم دست کشیدم. من سالم 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 ر که نورشدیدی به چشمم میفهمیدم چرا هربانمی

کرد نورمستقیم خورشید باشه، یا افتم؟ فرق نمیلعنتی مینورچراغ اون کامیون

کرد هوا چراغ اتاق رو روشن میقوه کوچیک. حتی وقتی زیور بینور یک چراغ

ها چیزایی رو فهمیدم چرا توی این حملهداد و نمیهم بهم حمله دست می

ه وقت موقعی کنم که واقعا برام اتفاق نیافتادن؟! من مطمئن بودم که هیچبیمی
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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

 ده باورشیادم نمیاد. بهم گفته بودن این قضیه کامالطبیعیه و من خیلی سا

 ماشینهوش بودم، چندثانیه حرکتکرده بودم. پس چطور ممکن بود وقتی بی

 !بعد از پرت شدن خودم رو دیده باشم؟

باری که چشم باز کردم، کامال مرتب و من مطمئن بودم بعد از تصادف اولین

کسی هم توی آسفالت روی ک*م*ر دراز کشیده بودم و هیچصاف کف

بخواد اثرانگشت بابا رو بدزده! پس اون تصویرگنگی  ی تصادف نبود کهصح*نه

حمله مرز تونستم موقعدیدم چی بودن؟! چرا نمیهام میکه مدام توی حمله

 !ام رو پیدا کنم؟بین حال و گذشته

کردم دارم دیوونه کم حس میهام نداشتم و کمجوابی برای سوالمن هیچ

دیدم، روز به روز بیشتر به مریم که توی آینه میی اینمیشم. هیچی به اندازه

های حد چشمی 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
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بسته و هایی که با دستتم. حتی تمام لحظهمریم بشم وحشت داششبیه

کردم دیوونگی ارثیه! انقدری بچه بودم 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، ر یا زود منم دیوونه میشم! اما حاال با ایندخترشم، دی

وحشت دست از سرم برنداشته بود. کاش یکی بود که با اطمینان هنوزم این

یور که کنارم داشتم زتنها کسی« مریم بشیتو قرار نیست شبیه»گفت: بهم می

 ... همبود که اون

های م رو بلند کردم و به چشمهای زیور، سربا صدای باز شدن در و صدای قدم

که بیشتر از این نگرانش نکنم، لبخندی زدم اش خیره شدم. برای اینپف کرده

 :و گفتم

 .ات برسترسوندمت. عوضش زودتر برو خونه و به نوهببخش. امروز خیلی -

 :ی شیرین شمالیش گفتخیسش کشید و با لهجهدستی به صورت

سرد رو دراز بَکِشیه؟ اَمشو تِه وِبالِمه خانوم تختِ کِجِه بوِم وقتی مِه دِتِر این -

سرد دراز کشیده؟ امشب وبالتم جان. )کجا برم وقتی دخترم روی این تخت
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 (.جانخانوم

ی روانیم رو دیده بود؛ ولی ی تنفسی یا حملهباری نبود که زیور حملهاین اولین

ه بود، حسابی باری بود که هردو حمله هم زمان بهم دست دادچون اولین

هاش رو بهم گره زده بود و نگاهش رو به زمین دوخته بود. ترسیده بود. دست

چیزی بگه؛ اما جراتش رو خواد یکدونستم این کارش یعنی میدیگه خوب می

خواست باید ی کافی اذیتش کرده بودم. هرچی هم که مینداره. امروز به اندازه

 :دلی زدم و به شوخی گفتمخند از تهکردم. برای این که نترسه، لبقبول می

کنم، نه عصبانی میشم و نه 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

عصبی با یکی از  هایراستش همین چندلحظه پیش در مورد این حمله -

 ... جا حرف زدم وهمین دکترهای این

دونست هیچ خوشم نمیاد که در 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. لبخندی خیلی
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 :مصنوعی زدم

 .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؛ اما اگر زودتر بری دنبالش ممکنه کامال 

 .درمان شه

وقته که مثل مسخ وقتی با اضطراب سرش رو پایین انداخت، فهمیدم خیلی

ترسیدم سرم شی بهش خیره شدم. چرا از هرچی که میواکنها، بدون هیچشده

 اومد؟اومد؟ چرا خدا انقدر از من بدش میمی

ای هام و بهم گفت قراره به دیوانهباورم نمیشد زیور زل زد توی چشم

دادم اگر واقعا دارم به همچین بیماری دچار مادرم تبدیل بشم. ترجیح میمثل

 !دم، خودم رو خالص کنمکه پیشرفت کنه خومیشم، قبل از این

 :زیور با همون سرپایین، با لکنت گفت

 .کنیناالن گفتید، هرچی بگم، قبول می -

کردم روی صورتم نگهش دارم لبخندی که هنوزم داشتم سعی میبا همون
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 :گفتم

 کنی منم دارم مثل مادرم دیوونه میشم؟نکنه فکر می -

کردم خبر نداشت؟! فکر می هوا سرش رو باال آورد و بهم خیره شد. یعنیبی

چیز رو در موردم بهش گفته! تردید توی نگاهش جاش رو به تعجب رفیعی همه

 :داده بود. با تعجب گفتم

ی زنجیریه دونستی مادرمن یه دیوونهدونستی؟! واقعا نمینمی -

 ی اینبدکاره بوده که بابام رو اغفال کرده و من و داداش مرحومم نتیجهعوضیه

دونستی مادرم بارها از ام؛ ولی نمیدونستی من یک خانزاده! تو میاغفالیم؟

ام منو دور دونستی طایفهتیمارستان فرار کرده تا بیاد منو بکشه؟! نمی

عیار و ناپاک بوده؟ ی تمامانداخته، فقط چون من دخترزنیم که یه دیوونه

قدر منو دونی گفتن این که منم قراره مثل اون ع*و*ضی دیوونه بشم چنمی

 کنین؟ترسونه؟ آخه چرا همتون منو اذیت میمی

کردن به هایی که دم در اتاق جمع شده بودن و با تعجب سعی میبا دیدن آدم

زدم! داخل سرک بکشن، تازه فهمیدم که تمام مدت داشتم سرش فریاد می

که بخوام به خودم بیام و گندی که زدم رو درست کنم، با یک قبل از این
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 .دیگه از حال رفتمی حمله

*** 

بعد از رفتارتندی که ناخواسته داشتم، نه زیور دیگه حرفش رو پیش کشید و 

خواستم به رفتم چون نمینه من دیگه چیزی درموردش گفتم. دکتر نمی

خاطرهوش یا بیماری خاصم، مثل موش آزمایشگاهی بین شون دست به دست 

یوانه بشم وحشت زده بودم، که که مثل مادرم دشم. 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 رو درمورد مادرم باور کرده باشه. مطمئنا فکر می هامنبودم حرف

طور دونستم که اینشدم و اون لحظه پرت و پال گفتم؛ ولی فقط خودم می

 .نیست

گذشت و من حسابی به روستا رفت و آمد داشتم، ماه از اون جریان می3

می ی قدیسعادتی یه خونههرچند هنوز خودم رو معرفی نکرده بودم. با کمک
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ممکن توجه کسی رو جلب نکنم و مثل یه جا خریدم و سعی کردم تا جایاون

خواستم واسه چندساعت هم که عادی کنارشون وقت بگذرونم. من میآدم

 .دغدغه زندگی کنمشده، مثل یه آدم عادی بی

ها یه تقاضا بدم؛ ولی وقتی سعادتی بهم گفت خواستم برای کل زمیناول می

ام کنن، نظرم تیکهروستا بریزن سرم و تیکهه کل اهالیکه این جوری ممکن

خواست یکی عوض شد! همین جوری هم کم دشمن نداشتم! انقدر که استاد می

ها همراهم بیاد! درست جا، حتی توی معاملهرو بیاره تا همیشه و همه

جوری زندگی تونستم اینجوری که میالد مراقب نینا بود؛ ولی من نمیهمون

 .کنم

تار من با افرادم، مثل رفتارنینا با افرادش نبود! من با افرادم مثل خانوادم رف

کردم و اونا هم متقابال همین حس رو داشتن. امکان نداشت توی رفتار می

وقت حاضر نبودم حتی یکی از افرادم رو هم فدا ای ببازم، چون هیچمعامله

ی از افرادش رو کنم. برعکس نینا که هربار نزدیک بود گیر بیوفته، یک

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
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بار هم سپردم و حتی خیلی از انبارها رو تا حاال یکهارو دست افرادم میجنس

ن با من بودن، از کار کردن با نینا ندیده بودم! هرچقدر همه عاشق کار کرد

کم خود نینا داشت به بیزار بودن! انقدر بین افرادنینا محبوب بودم که کم

ها بود؛ اما همیشه وانمود ی ایندشمنم تبدیل میشد. من حواسم به همه

 .کردم از هیچی خبر ندارم و برخوردم با نینا درست مثل گذشته بودمی

دشمن سعادتی بگم که همین االن هم کلی سربسته بهسعی کردم خیلی

ه ای کتونم اسمی ازشون بیارم؛ ولی به اندازههایی که نمیگنده دارم. دشمنکله

ای پرسید و نه ها، ازم آتو دارن. نه اون چیز اضافهعمر بندازنم پشت میلهکل

 .بیشتری دادممن توضیح

اما بعد از کمی فکر ها پشیمون میشه؛ کردم بعد از شنیدن این حرففکر می

هارو پس تکه زمینپرونده رو عوض کرد. قرار شد اول تکهکردن فقط سیاست

روستا رو با سندرسمی به نام زدیم، تقاضای که حداقل نصفبگیریم و بعد از این

تونم روستام رو پس بگیرم، می گفت وقتی نصفهویت کنیم. میبازگشت

بالیی سرم بیاره، با خاندانم طرفه. به  وقت اگر کسیهویتم رو فاش کنم و اون

عبارتی مجبور شدم برای هرزمین، یه تقاضای جدا بدیم و یه دادگاه جدا برگزار 
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سرد و آشناش دست و پنجه نرم بار دادگاه داشتم و با محیطای یککنیم. هفته

انداخت، که زهره برای همیشه رهام کردم. محیطی که من رو یاد وقتی میمی

ها انقدر زیاد بود، که ها و داداگاهه منو پرورشگاه سپرد. تعداد زمینکرد و ب

 .شناختمی کارمندهای دادگستری و همه ی قُضات رو میدیگه تقریبا همه

ام رو های طایفهشناختم! حاال دیگه هم بزرگحاال همه رو تا حدودی می

ی من، دختر هدونستم توی طایفام رو. حاال میشناختم و هم قوانین طایفهمی

دونستم بین پدرم و عموم، پدرم سهمی از ارث پدرش نداره. میهیچ

دونستم که زهره ی پسری طایفه بود. میخاندان بود، چون بزرگترین نوهوارث

دخترعموشه و از بچگی به عنوان نامزدش انتخاب شده بود و ازدواجش باهاش 

خاندان رو از قبل زد وارثکامال از پیش تعیین شده بود. چرا؟ چون همیشه نام

نه. طایفه بمودارشن و ارثشون فقط بین خود اهالیکنن تا زودتر بچهتعیین می

دونستن. ها رو کثیف میها نبودن و خ*ون اونوقت پذیرای غریبهها هیچاون

دونستن. فقط خودشون رو قبول داشتن و فقط خ*ون خودشون رو خالص می

 .ای بود که بینشون پذیرفته نشدن غریبهجماعتی مادرمن هموبین همچین

بدی نبوده. دونستم کسی که من رو به دنیا آورده، از اول هم انقدر آدمحاال می
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دونستم بابام به خاطر جدا شدن از زهره و ازدواج بامریم از طایفه خوب 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. یه ی بابام با اینمیشن. یعن

خاندان لحظه با خودم فکر کردم! چرا بابا باید آرمان رو به عنوان وارث توی

دونه که آرمان طرد شده؟ چرا باید فامیلش رو عوض کنه وقتی بذاره، وقتی می

وقت هیچ دونست با برداشتن فامیلش از اسم آرمان، آرمان دیگهکه می

 ی دیگه حساب میشه؟تونه از خاندان ارثی ببره و عضو یه طایفهنمی

بابا  رسیدم کهکردم، بیشتر به این باور میتر به قضیه نگاه میطرفهرچقدر بی

دیدم اگر منم جاش بودم، با کردم میکار رو کرده. خوب که فکر میآگاهانه این

رو می کردم. اگر منم جاش بودم و کار زادگیم دقیقا همینخانآخرین لحظات

ام از طایفه طرد میشن، از قبل خانوادم، خانوادهدونستم که بعد از ترکمی

ام دور کنم. درسته که داشتم تا ننگش رو از خانوادهاسمم رو از روشون بر می

خاندان خودش باشه و عمال برای تونست وارثجوری دیگه پسربزرگم نمیاین

تونست بازهم احترام یک ب میشد؛ ولی حداقل میخاندانش مرده حسا

 .ی دیگه داشته باشهزاده رو توی یه طایفهخان
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کار آرمان رو از سر خودش باز کنه یا اون رو خواسته با اینوقت نمیبابا هیچ

دید و جور اسارت میزادگی رو یکدور بندازه یا ازش استفاده کنه. اون خان

طایفه نجات داده باشه.  از بندقوانین سختجوری پسرش رو خواست اینمی

کردم که تنها قصدبابا از حاال که عصبانیتم فروکش کرده بود، داشتم درک می

دونست زادگی برای آرمان بود. شاید چون بابا خوب میهویت خانکار، حفظاین

زاده زندگی کنه. اون تونه بدون پسوند خانکه آرمان برعکس خودش، نمی

زادگی عادت کرده بود. اولین نگاهی که به من کرده بود، هنوز ارباببدجوری به 

به خوبی یادم بود. توی نگاهش جزتحقیر هیچی نبود. مطمئن بودم بابا هم به 

ترین ترین و خالصانهشناخت. در واقع این آخرین، بزرگمن، آرمان رو میخوبیِ

رمان این رو درک بابا از پسربزرگِ مغرور و خودخواهش بود! یعنی آحمایت

 کرد؟می

سالگی ازدواج کنه و پسردار بشه. حاال 15حاال آرمان مجبور نبود قبل از 

تونست آزادانه زندگی کنه و آزادانه انتخاب کنه؛ همون آزادی که بابا به می

طایفه به سرپدرم آورده بودن، که خاطرش از خانوادش گذشته بود. چی توی

جوری چقدر بهش سخت گذشت که این طایفش دید؟آزادیش رو توی ترک



www.taakroman.ir  

 
  

 
219 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 دستش گرفت و روش ق*مار کرد؟آبروش رو کف

کرد. منی سوزی تغییر میوجدان و دلکم حسم از عصبانیت داشت به عذابکم

نالیدم، پدرخودم رو بدون هیچ ی بقیه میکه همیشه از قضاوت عجوالنه

کل دنیا دفاعی سرزنش کردم. من حق نداشتم بهش شک کنم. حتی اگر حق

 .کردمکردن، 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 ایناز طایفه و به دنیا اومدن سامی، چون طایفه بدون

خاندان رثپوشی کردن و به عنوان وامادرش یک زن دیوانه و رعیته چشم

انتخابش کردن. برای همین هم به زور از پدرم و مریم گرفتنش تا توی طایفه و 

آداب خودشون بزرگ بشه؛ ولی بعد از به دنیا اومدن من، به خاطر دیوانه طبق

تصادف، ناچاراً با بودن مادرم از طایفه طردم کردن و با کشته شدن سامی توی

ای ندانم کردن. شاید من اولین طرد شدهخاوجود اینکه طردم کرده بودن، وارث

ای داشت، من مجبور نبودم ی دیگهخاندان شده! اگر بابا بچهبودم که وارث

 .بار رو به دوش بکشماین

ذارن؛ ولی دلم دونستم هرلحظه که به طایفه برگردم منو روی چشمشون میمی
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فه نگذرونده روز رو توی اون طایکه حتی یکخواست برگردم! با وجود ایننمی

ها زندگی آرمان ها زندگی نکرده بودم؛ ولی قوانین اونقوانین اونبودم و طبق

رو ویرون کرد و از مادرمن یه دیوونه ساخت. پدرم رو انقدر کالفه کرد که به 

ی خودش پشت کنه و با پدربزرگم کاری کرد که پدرم رو مجبور به خانواده

 .خواستمایفه و قوانینش رو نمیازدواجی ناخواسته کنه. نه! من این ط

که خودم بدونم یا خودم بخوام، عمال جایگاه آرمان رو ازش گرفته من بدون این

بودم. من صاحب تمام چیزهایی بودم، که آرمان باید درلحظه صاحبش میشد. 

چیز رو دیدم حاضر بودم همهطماعی نبودم! اگر آرمان رو میحال من آدمبا این

تقصیرم؛ ولی مطمئن بودم و متقاعدش کنم که من بیبراش توضیح بدم 

وقت این ثروت رو بهش پس نمیدم. این ثروت تنها علت زنده بودن من و هیچ

ای که برای زنده بودن داشتم، برندهطایفه بود. تنها برگسامی توی اون

وقت دادم، دیگه هیچخاندان بودنم بود. اگر این رو از دست میوارث

دونستم با پیدا کردنشون، که مییا و سامی رو پیدا کنم. با اینتونستم رونمی

روستا پس گرفتم، هارو از اهالیام ازم بگذرن، چون من زمینحتی اگر طایفه

دونستم خواستم پیداشون کنم. میذارن، باز هم میام نمیروستا زندهاهالی
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 دیگه به من وارث پسر مثل سامی،ام با داشتن یکتوی همچین شرایطی طایفه

شون حال همچنان داشتم دنبالکنه. با ایننیازی نداره و ازم دفاع نمی

شدم هم برام مهم گشتم. 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

*** 

ن با خودم و فحش دادن به زمین و زمان، از یه کلنجار رفتباالخره بعد از کلی

تولد که موقعچیز رو بهش گفتم. از اینپزشک معروف وقت گرفتم و همهروان

های مادرم گرفته تا جدا شدنم از تکلم نداشتم تا فلج شدنم. از شکنجهقوه

 یبینم. حتی از سابقهتصادف تا چیزهایی که توی توهماتم میزهره. از جریان

قلبی خودم و ت*ج*اوز ناموفقی که از سر روانی مادرم، بیماریریبیما

دونست جز دوتا چیز. یکی چیز رو میگذرونده بودم هم گفتم. حاال اون همه

تونستم درموردش باکسی صحبت کنم. یکی ی خالفکاریم که اصال نمیسابقه

گم تونستم بهش بکنم. نمیکه گاهی خاطراتم رو به کل فراموش میهم این

 !دونستم چی باید بگم؟چون اصال نمی
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ی روانکاویم رو بعد از دوماه رفت و آمد و مشاوره، باالخره امروز قرار بود نتیجه

بگه. روی صندلی آخر توی مطبش، منتظر نشسته بودم و بیشتر از هرروز 

کردم تا رفتم و سعی میاراده مدام با موهام ور میای استرس داشتم. بیدیگه

ی کسایی که کردم همهن به بیمارهای دیگه نگاه نکنم. حس میجای ممک

رد؛ ککنن. این اذیتم میدونن و بد بهم نگاه میمنتظرن، هم دیگه رو دیوانه می

 .کافی داشته باشم، همیشه نفرآخر بودمکه وقتولی برای این

بدبختم دست کشیدم، که باالخره دونم چقدر منتظر نشستم و توی موهاینمی

شنیدن اسمم، باصدای ظریف و مودب منشی که دخترساده و آرومی بود، به با 

اتاق نبود. لبخندمستاصلی بهش زدم و با خودم اومدم. جز من و اون کسی توی

 .تشکرکوتاهی از جام بلند شدم

له متر فاصاز صندلی که من روش نشسته بودم، تا در اتاق دکتر، به زحمت پنج

ای گین بود که راه برام طوالنی شده بود. چند ثانیههام انقدر سنبود؛ ولی قدم

بود که پشت در اتاقش ایستاده بودم؛ اما جرات در زدن و داخل رفتن رو 

ظریفش از نداشتم. انقدر دست دست کردم که باالخره منشی با صدای

 :سرم گفتپشت



www.taakroman.ir  

 
  

 
223 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 اجازه میدی عزیزم؟ -

رایی از من بود. نگاهی به سینی توی دستش انداختم. این سینی برای پذی

لبخندعصبی زدم و از سر راهش کنار رفتم. برخالف من با آرامش در زد و 

آرومش بالفاصله در رو باز کرد. باسینی داخل رفت و بعد از چند لحظه صدای

 :رو شنیدم

 تونم برم؟دهقان من میخانم -

دونست که فرقی نداره بیمارهای دکتردهقان کی همیشه همین بود. خودش می

مام میشن، وقتی من آخرین نفرم، اون باید دفتر رو ترک کنه. حاال توی ت

هرساعتی که باشه. من بیمار وی آی پی این مطب بودم. هم از نظرمالی و هم از 

 .اولویت بودمام، من توینظروضعیت پرونده

ام دسترسی نداشت و این پرونده کس به جز خود دکتردهقان به پروندههیچ

 ام ازشخواستم بعدا توی دادگاه کسی بر علیهه بود. نمیحتی ثبت هم نشد

خواستم تا زمانی که مطمئن نشدم مشکلم چیه، کسی بهم استفاده کنه. نمی

 .که من دختر یک زن مجنونمبزنه، اون هم فقط به جرم این« دیوانه»انگ 

وقت چیزی ازم نپرسیده بود. با دستی منشیش دخترجوون و آرومی بود و هیچ
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ی آرومی گفتم. با دست به « بله»صورتم تکون داد به خودم اومدم و لویکه ج

 :داخل اشاره کرد و گفت

 .دکتر منتظرته عزیزم -

هایی که اطرافم کالم اکثر خانمکالمشه. در واقع تکهتکه« عزیزم»واضح بود 

ها بهم کالمی که مادرم موقع شکنجهدیده بودم همین بود. دقیقا همون تکه

ی هایی که کرده بودم، دیگه از شنیدنش به اندازههرچند با مشاورهگفت. می

دونست که من چقدر از این کلمه شدم؛ ولی بازم فقط خدا میقبل، عصبی نمی

 .بدم میاد

ساله 40ی جراتم رو جمع کردم و داخل رفتم. تقریبا لبخندمصنوعی زدم. همه

قد متناسبی داشت و  بود و برعکس من کامال چشم و ابرو مشکی. اندام پر و

همیشه، آرایش نسبتاغلیظی روی صورت گردش نشونده بود. وقتی از مثل

درونم، با اعتماد به نفس سالم و جاش بلند شد و سمتم اومد، برخالف آشوب

ی راحتپرسی کردم و روی دورترین صندلی از میز بزرگش نشستم. نفساحوال

 :کشید و گفت

شنوم بعدی تویی. خفه قتی از ملیحه میدونی چقدر خوشحال میشم ونمی -
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 .شدم توی این مانتوی بلند

که منتظر جواب من باشه، مانتو و شالش رو در آورد و روی رخت آویز بدون این

روم ی اتاق آویزون کرد. دستی به تاپش کشید و روی صندلی روبهگوشه

ستم نشست. روز اول کمی از این کارش تعجب کردم؛ ولی االن دیگه می دون

دونه بعد از من قرار نیست آقایی توی مطب بیاد، راحت چون آخرین نفرم و می

 .کنهرفتار می

ریزی روی صورتم نشست. اراده اخمی 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 حرفه ی تغییر حالتم شد ونوشت. سریع متوجهمی

 :گفت

 توی این هفته هم حمله داشتی؟ -

تکون دادم. با مدادی که دستش بود روی « نه»با لبخند سرم رو به معنی 

 :دفترچه زد و گفت

قرارمون چی بود؟ تا جای ممکن جای استفاده از ز*ب*ون ب*دن، باهم  -

 .مستقیم حرف بزنیم
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رم که فشاکه تعارفم کنه، قبل از اینینی آرومی بهش گفتم و بدون ا« باشه»

کار دستم بده، لیوان شیرین شربتم رو یه نفس سر کشیدم و لیوان رو با ضرب 

روی میز برگردوندم. وقتی پشت دستم رو روی دهنم کشیدم، تازه نگاهش رو 

دیدم. برای یه لحظه از رفتارم خجالت کشیدم. من همیشه جلوش مثل یه 

و متین رفتار کرده بودم؛ ولی امروز استرس کار دستم زاده، مودب دختر خان

 .داده بود

حاال داشتم درک می کردم زیور واقعا راست می گه. انتظارات مردم از یه دختر 

توی جامعه، خیلی بیشتر از چیزی بود که من فکر می کردم. لبخند گرمی زد و 

 :گفت

ه گفته بودم ات چطور گذشت؟ تمرین چیزایی کنوش جونت. خب این هفته -

 سخت بود؟

من داشتم تمرین می کردم که از مردم نترسم. داشتم سعی می کردم با 

ل*مس شدن و با تنفری که از جنس مذکر توی وجودم ریشه دونده بود کنار 

بیام. دخترونه لباس بپوشم و دخترونه بگردم. من با تمام وجود داشتم سعی 

 .می کردم تمرین کنم که دختر بودن جرم نیست
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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 حس می کردم چیزی که می خواد بهم بگه، نتیجه

همین هم داره دست دست می کنه. با این حال اگر اآلن باهاش مواجه نمی 

 .باره جراتم رو جمع کنمشدم، دیگه هیچ وقت نمی تونستم دو

 :بدون این که جواب سوالش رو بدم، لبخند غمگینی بهش زدم و گفتم

من دیگه آمادگی شنیدن هرچیز عجیبی رو توی زندگیم دارم. هرچی  -

 .خواد باشه، باشه. من اآلن می خوام بشنومشمی

صبریم رو فهمید و دفترچه رو کنار گذاشت. دستاش رو توی هم قفل کرد و بی

 :ا اطمینان گفتب

ی پزشکی مادرت رو خوندم. اون نگرانیت رو درک می کنم. بارها پرونده -

ای خطر جانی داشته. بیمار شرایطش حاد بود. وجودش کنار هر موجود زنده

حتی مرخص شدنش از بیمارستان روانی هم کامال به خاطر قدرت پدرت بوده 

امال سالمی که فقط داره نه روند درمانی خودش؛ ولی تو یه دختر نوجوون ک

 .شرایط روحی پیچیده و سختی رو می گذرونه
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باز هم داشت مقدمه چینی می کرد. باز هم نفهمیدم من مشکل روانی دارم یا 

 :نه؟! با تردید پرسیدم

 ... این یعنی من سالمم؟ اگر سالمم پس اون حمله ها -

ودش منظورم رو رو ادامه ندادم؛ چون جرات ادامه دادنش رو نداشتم. خحرفم

 :فهمید و گفت

ای نیست که توی ببین دخترم، بیماریی که تو درگیرشی اصال مسئله -

زندگی عادیت اختالل ایجاد کنه. اگر بخوام دقیق بگم تو فقط به خاطر شوک 

شدید تصادف، هر بار با دیدن هر مُحرکی که تورو یاد تصادف بندازه، یه 

 .نیگذروی وازوواگال رو از سر میحمله

چند لحظه ای صبر کرد تا واکنشم رو ببینه؛ اما من بدون این که حتی پلک 

بزنم، فقط بهش خیره بودم. حتی اسم بیماری که گفت هم به نظرم ترسناک 

 :بود! باالخره بعد از چند ثانیه، با گیجی گفتم

 گین چی هست اصال؟اینی که می -

و حالت مهربونی به مکثی کرد تا جمالتش رو بچینه. ژستش رو عوض کرد 

ای که نمی تونست تلخی حرفاش رو بپوشونه. شمرده و اش داد؛ مهربونیچهره
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 :با حوصله گفت

ساده ترش اینه که توی سنگکوپ نوروکاردیوژنیک، یا همون حمله ی  -

وازوواگال، معموال تا محرکی خاطرات رو ت*ح*ریک نکنه مشکلی برای بیمار 

ای یه بیمار دیدن خ*ون باشه، برای یکی پیش نمیاد. این محرک ممکنه بر

دیگه دیدن یه شی خاص؛ ولی این جور که من فهمیدم، محرک خاطرات تو، نور 

مستقیم و شدیده. دیدن یه نور مستقیم برای تو، یادآور نور چراغ اون کامیونه 

و تورو به لحظه ی تصادف می بره. بهترین کار اینه که از محرکت دوری کنی. 

اش مواجه شدی و حمله بهت دست داد، دیگه نباید ازش فرار کنی. ولی اگر باه

نباید موقع حمله هات سعی کنی زمان حال و گذشته ات رو جدا کنی. این کار 

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 ز حرفاش شوکه بودم که درک نمیانقدر ا

 :حرفش پریدم و گفتم

ی ی لحظهاصال می دونین تحملش چقدر سخته؟ من هر بار درست به اندازه -

ای که به هوش اومدم ی لحظهترسم. من هر بار درست به اندازهتصادف می
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سته. هر بار درست به های بدنم شککنم تمام استخواند*ر*د دارم. حس می

شکنم. ام رو غرق خ*ون دیدم، توی خودم میی بار اولی که خانوادهاندازه

ام، به توهماتم شم توی گذشتهگین هر بار که اینجوری پرت میدارید می

 .ی پیش روی بدم؟ سالم هم باشم این جوری دیوونه می شماجازه

با دوتا جمله نظرم رو عوض  من کامال عصبی شده بودم؛ ولی اون با مهارت، فقط

 .کرد

 از کجا می دونی توهمه؟ این همه اطمینان رو از کجا میاری؟ -

ای به حرفی که زد، باعث شد برای اولین بار، بعد از این همه وقت، جور دیگه

این توهمات فکر کنم. چطور تا حاال به ذهن خودم نرسیده بود؟ از کی انقدر 

ودم که تا باور دیوانه بودن خودم پیش برم؛ اما اعتماد شده بنسبت به خودم بی

 !هام واضح می بینم رو باور نکنم؟چیزایی که توی کابوس و حمله

اون یه روانپزشک بود! الزم نبود حتما بگم تا بفهمه نظرم عوض شده. الزم نبود 

حتما به ز*ب*ون بیارم تا بفهمه گیج شدم و از خودم ترسیدم. از همون 

ام ایم هم می تونست بفهمه که توجهتوی فکر رفتنای لحظه ای وسکوت ثانیه

 :به حرفاش جلب شده. کامال جدی و مطمئن گفت
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هوش ای که نور چراغ اون کامیون بهت خورد بیمگه نه این که از لحظه -

شدی؟ از کجا می دونی وقتی بی هوش بودی چه اتفاقی افتاده؟ شاید لحظه ای 

دی از دست داده بودی، دوباره از هوش رفتی. به هوش اومدی و چون خ*ون زیا

شاید واقعا کسی داشته اثر انگشت پدرت رو می دزدیده و وقتی دیده تو یه 

لحظه دیدیش و از حال رفتی، جابجات کرده تا فکر کنی توهم زدی. وگرنه چه 

ی تصادف به هوش اومدی؟ توجیحی براش داری که این همه دور از صح*نه

ی جدی ندیده باشی؟ چرا فاصله پرت شده باشی و صدمه چطور ممکنه از اون

 !کنی؟تر بهش فکر نمییکم دقیق

ی کافی توی خاطراتم غرق و از یادآوریش در عذاب بودم، من خودم به اندازه

تر از همیشه سرم رو بین دستام ترم کرد. گیجاین هم با این حرفاش فقط کالفه

هرچیزی خالی کنم. واقعا اآلن برای  گرفتم و سعی کردم چند لحظه ذهنم رو از

 !دست آوردن آرامشم به چند نخ سیگار نیاز داشتمبه

حال خرابم رو که دید، از جاش بلند شد و روی مبل کناریم نشست. نگاهی به 

 :ام کرد. آروم دستام رو از صورتم پایین کشید و گفترنگ و روی پریده

کنه؛ چون از قیقت مقابله میناخودآگاهت داره در برابر به یاد آوردن ح -
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ساله بودی.  5ی دم. تو فقط یه دختر بچهترسه. من بهت حق میحقیقت می

اومده. هر واکنشی که اون موقع داشتی، بهترین کاری از دستت بر نمی

مورد بردار. مهم نیست اون کی واکنشی بوده که داشتی. دست از جنگیدن بی

ی تصادف ی اون کسی که توی صح*نهی بعدی، بذار چهره بوده. توی حمله

 ... دیدی رو به یاد بیاری. از حقیقت نترس. تو مقصر هیچی نیستی

قدر باهام حرف زد، که باآلخره قانعم کرد من یه دیوانه مثل مادرم 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

اال یک سال از اون روز گذشته بود و من با وجود این که هنوز هم ماهی دو بار ح

ی اون فرد رو توی توهماتم ببینم. خیلی ویزیت می شدم، نتونسته بودم چهره

تونستم بخوابم ها نمیچیزها هنوز مثل سابق بودن. هنوز هم مثل گذشته شب

بودم. هنوز هم هوشم رو  و هنوز هم روزها، توی بیداری، درگیر توهم و کابوس

کردم که بقیه از همه مخفی می کردم و هنوز هم ته ذهنم، به چیزایی فکر می

 .تونستن فکر کنننمی

خیلی چیزا هم عوض شده بود. چهره ام دخترونه تر و زیباتر و قدم بلندتر 
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د خورشده بود. به قول زیور یهو قد کشیده بودم. حاال قدم کامال به هیکلم می

تونستم بگم که خوشگل شده بودم. شخصیتم آروم و متین شده بود و و می 

رفتارم در ظاهر کامال عادی بود؛ ولی در حقیقت تمام مدت داشتم از خودم 

 .کردمفرار می

کردم. اگر هم بیرون تا جای ممکن از این که توی روز بیرون برم خودداری می

م بود، یا مدام دستم رو رفتم، همیشه یا یه عینک آفتابی بزرگ روی صورتمی

های خونه رو در آورده بودم و به جاش داشتم. تمام چراغجلوی صورتم نگه می

اراده از نور متنفر شده بودم و داشتم کل خونه رو شمع معطر گذاشته بودم. بی

گرفتم. ترس از اجتماع ها از زندگی توی روز فاصله میمثل خ*ون آشام

وی جاهای شلوغ قدم بذارم. چون اگر حمله بهم اومد تنداشتم؛ ولی خوشم نمی

تونستم کاری کنم و آبروم می رفت. بیماریم رو به دست می داد، دیگه نمی

های خونه رو زیور توضیح داده بودم و ازش خواسته بودم هیچ وقت پر*ده

 .عقب نکشه

می دونستم تا پس گرفتن هویت واقعیم و برگشتنم به طایفه، چیز زیادی 

ام؛ ی برگشت به طایفهکردم هر لحظه آمادهجلوی سعادتی وانمود مینمونده. 
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م تونستکردم، غیرقابل توصیف بود. نمیولی استرسی که از درون تجربه می

تونه باشه؟ هرچند تصور کنم زندگی توی طایفه چه جور کابوسی می

 یدونستم دیگه عمال چیزی به اسم بزرگ طایفه، مثل سابق، وجود نداره؛ ولمی

 !باز هم ناخودآگاهم ازش متنفر بود

انگار همه چیز توی زندگیم دست به دست هم داده بود تا برای فرار از 

مشکالتم، بیشتر از قبل توی خالف غرق شم. هرچقدر که توی زندگی شخصیم 

شکست خورده بودم، توی دنیای خالف، فقط از همه بُرده بودم. ترس بزرگم 

سال خالف  5ای که با ی وجههیتم لو بره و همهاین بود که یه روز سن و جنس

به دست آوردم، به خاطر دختر بودن و سن کمم جلوی چشمم نابود شه. 

مخصوصا رسول که چون فقط درجا زده بود، حسابی به خونم تشنه بود و 

 .دادمطمئنا با اولین آتو لوم می

همه بفهمن  ام با این ترس می گذشت که اگر رسول لوم بده چی؟ اگرهر لحظه

تونه باعث شه بازم توی این گروه ام چی؟ هوشم میساله 12من فقط یه دختر 

بمونم؟ البته که نه! مخفی موندن هویت من، تنها شانس زنده بودنم بود! نه باید 

ذاشتم انقدر کم رنگ می ذاشتم انقدر معروف شم که هویتم لو بره و نه باید می
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ی باریک شته شم. من داشتم روی یه لبهشم که دیگه به دردشون نخورم و ک

 .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 میهرچی بزرگتر می

ترین کاری بوده که توی اوج می شدم مخفی کردن هویتم از همه، درست

 .دمبچگیم کر

یک سال گذشته بود؛ ولی من هنوز هم داشتم دنبال رویا و سامی می گشتم. 

رفیعی هنوزم داشت به آشناش برای پیدا کردن رویا فشار می آورد؛ اما هرچی 

ها، سرد ها، بیمارستانکردیم. تمام پرورشگاهگشتیم کم تر پیدا میبیشتر می

گشته بودیم؛ اما حتی یه هارو ها، گزارشات پزشکی قانونی و قبرستونخونه

نشونه هم پیدا نکرده بودیم. انگار یکی از قصد همه رو نابود کرده بود. دیگه 

بعد از یک سال عمال نا امید شده بودم تا این که سال اول راهنمایی، درست 

ام رو شدید جلب کرد. یه دختر با سالگی، یه دختر توی مدرسه توجه 12توی 

 ... ر به اسم رویاچشم و موهای مشکی. یه دخت

ام بهش جلب شد. با این اولین بار فقط به خاطر این که اسمش رویا بود، توجه
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که در کل هیچ شباهتی به خواهرم نداشت؛ ولی همین که رنگ موها و 

 !های اون هم مشکی بود، کافی بود تا دیگه دست از سرش بر ندارمچشم

بود و به نظر منتظر کسی توی حیاط شلوغ مدرسه، زیر سایه درخت، ایستاده 

حوصله با بود. قد متوسطی داشت و از شدت گرما کالفه شده بود. تند و بی

اش، خودش رو باد می زد. صورت گرد و سفیدش، کنار ی صورتی مدرسهپرونده

اراده من رو یاد معصومیت خواهرم انداخت. ناخواسته های بانمکش، بیچتری

اش، مل ببینم. با دیدن کامل چهرهسمتش قدم برداشتم تا صورتش رو کا

رو یاد رویای مطمئن شدم که اون خواهرم نیست؛ اما دیدنش انقدر عمیق من

 :خودم انداخته بود که بی هوا صدا زدم

 رویا؟ -

 جانم؟ -

ه؟ شناسانقدر سریع و مطمئن این رو گفت که یه لحظه فکر کردم نکنه منو می

دید، نگاهش باهام غریبه شد. مطمئنا ام رو 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 همین یه کلمه هم برام کافی بود، تا بفهمم می
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اون لحظه انقدر درمونده و تنها بودم، که حتی دیدن کسی که منو یاد رویای 

ه هم برام مثل یه معجزه بود. شاید این بدترین کاری بود که با رویا خودم بنداز

دونست که توی اون نقطه از زندگیم، اگر همین کار رو کردم، ولی فقط خدا می

 .هم نمی کردم، از شدت تنهایی به چه خالفای دیگه ای آلوده نمی شدم

 !با من بودی؟ -

تکون دادم. « نه»و به معنی از هپروت در اومدم و بدون هیچ جوابی فقط سرم ر

 :نگاه متعجبی به سر تا پام کرد و گفت

 !شناسی؟ولی اآلن صدام زدی. منو می -

هایی که می رفتم، دیگه هیچ مشکلی توی آداب اجتماعی و به خاطر مشاوره

روابط عمومیم نداشتم؛ ولی دوست نداشتم کسی صدام رو بشنوه. دلم 

خواستم کسی توی دنیا هم ناسم و نمیخواست هیچ کسی رو توی دنیا بشنمی

هام کسی رو نمی من رو بشناسه. دلم می خواست همون طور که من چشم

 .اهمیت باشمبینه، کسی هم منو نبینه و برای همه نامرئی و بی

من دیگه به این طرز زندگی عادت کرده بودم و به این سادگی نمی تونستم 

ی مدرسه با کسی حرف بزنم. انقدر خودم رو عوض کنم. واقعا عادت نداشتم تو
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که تا حاال یکبار هم کسی توی مدرسه صدام رو نشنیده بود. به جرات می 

ای بود که داشتم با کسی توی مدرسه حرف تونستم بگم این اولین کلمه

 :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

اش واقعا کار سختی بود. هرچی دانش آموز اینجا بود، بود و پرداختن شهریه

دختر سرشناسای شهرمون بودن و همه هم دیگه رو می شناختن. اینجا با 

و سخت آدم انتقالی ها رفتار درستی نداشتن. همه اکیپی باهم دوست بودن 

های دبیرستان کناری هم گاهی از رو بین خودشون راه می دادن. بچهجدید

 .کردنهای مدرسه ما زورگیری میانتقالی

دونستم اگر با نمی دونستم از کجا و چرا به این مدرسه اومده؛ ولی خوب می

دختر یه آدم پولدار رفیق نشه، عاقبت خوشی در انتظارش نیست! دستی 

تکون داد و وقتی دید بدون هیچ واکنشی فقط بهش خیره ام با جلوی صورتم 

 :تعجب گفت

 ایستاده خوابیدی؟ -
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اش باال اومد. هنوز هم داشت خودش نگاهم روی دستش سُر خورد و تا پرونده

زد. رنگ صورتش کم کم داشت به سرخی می زد و مطمئنا اگر به این رو باد می

 .شده کامال گرمازده میداد، تا چند دقیقه دیگکارش 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 تر گرما زده شه. مطمئنا بومی اینمی شد زود

ه های مدرسکرد. قبل از این که توی اولین روز انتقالیش، جلوی کل بچهرو نمی

چ توضیحی پرونده رو از دستش بیرون کشیدم و روی از حال بره، بدون هی

کیفش انداختم. اولش نگاه گیجی بهم کرد و بعد از چند لحظه با کمی حرص 

 :گفت

 .ای هاواه! دیوانه -

کیف و پرونده ش رو برداشت و سریع ازم دور شد. تا گ*ردن توی هپروت فرو 

وغ مدرسه بین این رفته بودم و با رفتنش تازه به خودم اومدم. توی حیاط شل

هارو دنبالش گشتم؛ ولی همه آدم گمش کرده بودم. اون روز تک تک کالس

فایده بود. بدون دونستن فامیلش پیدا کردنش مشکل بود. باید سر فرصت بی

اش پیداش می داشتم و از عکسش توی پروندههای مدرسه رو بر میپرونده
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 .کردم

اره کالسم رو ببینم. اول هر سال همین حوصله به بُرد کالس نگاه کردم تا شمبی

هارو جوری تقسیم می کردن که دختر همه ی آش و همین کاسه بود. کالس

کله گنده ها باهم توی یه کالس نیوفتن. علتش هم واضح بود! نمی خواستن 

مدرسه به یه باند زورگیری و خفت گیری توسط دخترای پولدارای شهر تبدیل 

دونستم چرا کالس منو بود. نمی« سه-لفا»شه. مثل همیشه کالس من 

ام می دونستن این بود کنن؟! تنها چیزی که همه از خانوادهوقت عوض نمیهیچ

کنم و به زودی منم که پدر مادرم رفتن خارج، با خدمتکارم تنهایی زندگی می

کی قراره از راه « به زودی»دونستم این 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

 !ام بودن و زیور واقعا فقط یه خدمتکار، دیگه دروغ نبودخانواده

ه ری کنفس عمیقی کشیدم و عصبی از وضع پیچیده زندگیم و گم کردن دخت

ای، منو یاد خواهرم انداخته بود، سر کالس خودم رفتم. به حتی شده ثانیه
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محض این که در کالس رو باز کردم، وقتی دیدم بالتکلیف وسط کالس 

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 ، جای خالی دیگهجز نیمکت من

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 می نشستم و همه می

 زیا باهام حرف بزنن. بین خودشون به دیوونه ی مدرسه معروف بودم. نه کسی ا

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 نگاهی به کالس شلوغ و بی

ای نمی کنه، با آرامش سمت میز من رفت. به زنن و هیچ کس بهش توجهمی

که به میز من رسید، همه ساکت شدن و با تعجب نگاهش کردن. اون  محض این

ها، نگاهی بهشون کرد و جا، متعجب از سکوت یهویی بچهخبر از همههم بی

 .همینطور که بهشون خیره بود، با تعجب روی نیمکت نشست
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ها روی من چرخید. همه در سکوت منتظر دیدن عکس ی نگاههمه بی هوا

هام پا بذارم و ی اگر خودم هم می خواستم روی عادتالعمل من بودن. حت

اجازه بدم کنارم بشینه، باز هم این کار به صالحش نبود. مطمئنا وقتی با جو 

شد. مدرسه آشنا می شد، خودش از این که این جا نشسته پشیمون می

رو گرفته هرچند دیگه واسه هرکاری دیر شده بود. خودش تنهایی تصمیمش

اون جا نشسته بود! حاال همه چشم به واکنش من دوخته بودن.  بود و ندونسته

 .ی بقیه رو باهاش تعیین کنهتونست رفتار آیندهواکنش اآلنم می

حاال تنها جای خالی روی همون نیمکت، کنار دیوار بود. جای من! پوف عصبی 

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 شدم و سرجام نشستم. هرچند حرکت ساده رد

دخترونه، این حرکت خفن حساب می شد. می دونستم این جوری توجه ها 

بیشتر از قبل بهم جلب می شه؛ ولی اگر باهاش حرف می زدم، توجه ها به اون 

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 



www.taakroman.ir  

 
  

 
243 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

کشداری گفت. انقدر بامزه این کار رو کرد که نتونستم جلوی خنده ام رو 

ل وبگیرم و زدم زیر خنده. جو دوباره به حالت نرمالش برگشت و هر کسی مشغ

 .حرف زدن با کناریش شد

باآلخره اون روز وقتی اسمش رو از لیست خوندن، تونستم فاملیش رو بفهمم. 

 .دانش آموز انتقالی، رویا رستگار

مردم، ولی باز هم تمام مدت با وجود این که داشتم از شدت کنجکاوی می

ه رو حفظ کردم. باآلخره توی یه فرصت مناسب، پرونده اش رو از مدرسظاهرم

کش رفتم. طوالنی تر از حد معمول بود و منم چون ممکن بود یکی سر برسه، 

فرصت خوندنش رو نداشتم. نگاهم خورد به دستگاه کپی که گوشه ی دفتر 

مدرسه بود و سریع از کل پرونده کپی گرفتم. پرونده ی اصلی رو سرجاش 

 .برگردوندم و کپی هارو برداشتم

م انتقالیش بود. مدرسه ی قبلیش رو نمی توی اولین صفحه ی پرونده اش، فر

شناختم و این یعنی از شهر دیگه ای اومده. نمره هاش همه کامل بودن و با 

انضباط ترین دانش آموز مدرسه ی قبلیش بود. چندتا مدرک معتبر زبان و هنر 

اش ی قبلیش ضمیمه پروندهی کتبی از مدیر مدرسهداشت و یه معرفی نامه
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ی ی من از سابقهی مثبت سنگین بود و پروندهن از سابقهی اوبود. پرونده

انضباط و گستاخ 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 

شبختانه نگهبان داشت و ساعت یازده شب خاموشی ساختمون بود. حتی خو

 .آمار تک تک همسایه هاش رو هم در آورده بودم

کردم بهش توجه دونستم و سعی میی اطالعات ریز و درشتش رو میحاال همه

رو داشتم و ام معطوف اون بود. دورادور هواشنکنم؛ ولی ناخواسته تمام توجه

 .الش می رفتمهرجا می رفت دنب

ها سرویس داشتن و عمال هیچ کس پیاده و تنها ی بچهموقع خونه رفتن همه

رفت؛ ولی چون اون تنها بود و همیشه با بی خیالی از کوچه میانبر خونه نمی

پیچوندم و می زد، برای این که بین راه کسی اذیتش نکنه، راننده م رو می

ال از مدرسه دور شه و به خیابون بدون این که خودش بفهمه، تا جایی که کام

 .اصلی برسه، پشت سرش می رفتم
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توی تمام اون مدت، با این که همه جا دنبالش بودم؛ اما حتی یه کلمه هم 

های زیر لبی که گاهی « روانی»باهاش حرف نمی زدم. فقط نگاه های من بود و 

ون هم کرد! فکر کنم برای اموقع رد شدن از کنارم، توی مدرسه، نثارم می

احساس جالب بود دختری که توی کل مدرسه به یه دختر خشک و سرد و بی

زنه و کسی تا حاال صداش رو نشنیده، این 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 

اوت بود تفگفت بیا! بی تفاوتِ بیفت نیا و نه میگهیچ 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 نمیی ساده می« چرا»یه 

 !من از آدمای متفاوت خوشم می اومد و این دست خودم نبود

یکی از شَرترین هم « چرا دنبال رویام؟»ازم پرسید: این وسط تنها کسی که 

دردسر از کنار هام بود. طبق معمول محلش نذاشتم و سعی کردم بیکالسی

ترین افراد شهرم بود و اگر باهاش فضولیش رد شم. اون دختر یکی از مهم

شدم، احتمال این که هویت خالفکاریم لو بره و در نتیجه قبل از این درگیر می
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ت پلیس بهم برسه، نینا کارم رو تموم کنه، زیاد بود؛ اما هرچی من که دس

رفت و بیشتر پاپیچش گرفتم، بیشتر سمت رویا میاش میبیشتر نادیده

 .شدمی

خیلی سعی کردم تحملش کنم؛ اما وقتی دیدم داره برای رویا مشکل درست 

ونم اون کنه، بی خیال خودداری و احتیاط شدم و باهاش دعوام شد. نمی دمی

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 خانوادهمن کسی رو زدم، که با وجود سابقه

دونستم که حماقت شد. خوب میای داشت، حتی مدرسه هم حریفش نمیآوازه

زدیک بود به خاطرش هم از مدرسه اخراج بشم؛ اما اصال پشیمون کردم و ن

 داد! هرچندنبودم! شدیدا معتقد بودم باآلخره یه نفر باید این کار رو انجام می

اش سراغم کردم، کار به دادگاه کشیده شد و خانوادهزودتر از اونی که فکر می

 .اومدن

بر بدم تا توی دادگاه تنها کسی که توی این موقعیت به ذهنم رسید بهش خ

ام، حسین سعادتی بود. کسی که برای کنارم باشه، جای به اصطالح پدرخوانده
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پیدا کردن قاتل پدرش روم حساب کرده بود. کامال حس کردم که با این کاری 

که کردم ازم ناامید شد؛ اما چیزی به روم نیاورد. بدون این که چیزی ازم 

پولی به مدرسه، تونست از اخراج شدن نجاتم  بپرسه، با پرداخت دیه و دادن یه

دونست من اون دختر آرومی که همیشه به نظر بده. هرچند حاال اون دیگه می

 .میام، نیستم

شرایط توی مدرسه کامال عوض شده بود! از قبل اسمم به عنوان دیوونه و قلدر 

می  ای نگاهممدرسه 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 

بردن. هرچی باشه، من حتی 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

کردن سمت بودم! حاال دیگه حتی زورگیرای دبیرستان کناری هم جرات نمی 

های مدرسه ذاشتن. هرچند بچهمن یا رویا بیان. یه جورایی بهم احترام می

دیدن؛ اما عمال با این کارم، به اسم و رسم خودم به تقریبا من رو یه قهرمان می

زاده گند زده بودم! ولی ابدا برام مهم نبود. انگار تا زمانی که رویا عنوان یه خان

هم نبود. من اون موقع اصال حواسم نبود که رویا حالش خوب بود، هیچی برام م
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 .از همون لحظه ی اول، تبدیل به خط قرمزم شده

ی خواهرم رو برام تداعی می دو سال تمام دنبالش بودم، فقط چون یاد و خاطره

کرد. من خوب می دونستم که این رویا خواهرم نیست/ ولی نمی تونستم بی 

ود؛ ولی اون برقی که توی چشمای خیالش هم بشم. اگرچه چشماش مشکی ب

خواهرم بود، توی چشماش نبود. همون برقی که توی چشمای منم بود. همونی 

 .که همه به اشک تعبیرش می کردن و امید به د*ر*د

حاال که بعد از دوسال تونسته بودم با خودم کنار بیام که باید دست از سر 

رها و »ای دو سال پیشم، دختر مردم بردارم، دیگه دیر شده بود. از سر دعو

های مدرسه هم ما توی مدرسه معروف شده بودن و حتی سال اولی« رویا

دوتارو می شناختن. من واقعا هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که روزی این 

 ... کارم برای رویا دردسرساز بشه

ساله بودم و توی این دو سال خیلی کارها کرده بودم. بیشتر از  13حاال من 

زمینارو پس گرفته بودم، به نامم زده بودم و دوباره با مبلغ ناچیزی، به  نصف

خود صاحبای قبلی اجاره شون داده بودم. این بهترین راهی بود که هم اونا 

آواره نشن و هم من به حقم برسم. هیچ دلم نمی خواست برای پیدا کردن قاتل 
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ه رو بم و آه و نفرینشونرو آواره کنپدرم یا برگردوندن هویتم، مردم یه روستا

داد و من جون بخرم. سه ماه دیگه دادگاه رای نهایی برای برگشت هویتم رو می

بعدش می تونستم به طایفه برگردم؛ اما هنوز هم نتونسته بودم رویا و سامی، یا 

 .رو پیدا کنمحداقل قاتل بابام

و توی این دو هام رکردم و بیشترین خالفتر از دیروز خالف میهر روز بی حس

سال انجام دادم. انقدر که دیگه خ*ون ریختن واقعا برام از آب خوردن 

تر شد. انگار ذره ذره انسانیم رو به شهرتم توی دنیای خالف فروخته آسون

بودم. دیگه دختر بودن که سهل بود، حتی انسان بودن فراموشم شده بود. 

دم و توی این مدت، بدون توجه به خطرش، تعداد انبارارو زیاد کرده بو

 .شدهای من، با باالترین سود و امنیت انجام میهامون به خاطر ایدهمعامله

ی انقدر کارم گرفته بود که حتی داشتم کم کم به این که خودم رو به همه

افرادم نشون بدم، فکر می کردم که یه پیشنهاد همکاری بزرگ و وسوسه، از 

یت هام توی اون دوسال، رد کردن بنی، ی این موفقبنیامین گرفتم. بین همه

 .شاید بزرگ ترین اشتباهم بود

اولین باری که پیشنهادش رو رد کردم و خبرش به گوش استاد رسید، دیگه به 
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ها ی معاملهخواسته ام اهمیت نداد. یه پسر به اسم شایان رو آورد تا توی همه

های رگترین قاچاقچیپابه پام بیاد. می گفت بنی یا همون بنیامین، یکی از بز

گفتم بدم میاد یکی مثل مرزیه و با رد کردنش گور خودم رو کندم. هرچی می

گفت جونم در خطره و میالد که مدام دنبال نیناست، دنبالم راه بیوفته؛ می

 .خودم حالیم نیست

گفت؛ ولی من برام سخت بود که یه شبه با همچین هرچند واقعا درست می

 !ه هرحال دستور استاد بود و الزم االجراتغییری کنار بیام! ب

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

کرد. حتی اگه معرفش سامیار معروف باشه! د اعتماد نمیوارپسر تازهیک

جا رسیده سال هر نوع خالفی رو انجام داده بودم تا به اینهرچی باشه من پنج

سال انسانیتم رو فروختم و هرکاری رو بدون سوال پرسیدن انجام بودم. پنج

ر، ته مهمشده داشتم. از همریزیای و فعالیت برنامهسال تمرین حرفهدادم. پنج

کس ازم هیچ اطالعاتی نداشت. ابداً قابل هویت مخفی داشتم و هیچیک
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دونستن من واقعا چندسالمه، از تعداد هایی که میپیگیری نبودم و تعداد آدم

دم دیکردم؛ میهای دست هم بیشتر نبود؛ ولی شایان، خوب که فکر میانگشت

هم بدونم. مطمئن بودم به خواستم دونم. نمیمن عمالً هیچی از شایان نمی

 .تونم بندازمش بیرونگل 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 ه. هرچند اگر میدونستم کیه و چه جایگاه بلندی دارنمی

 .!ترکردم؛ ولی حداقل کمی مودبانهردش می

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 

رو نجات بدم. هرچند بندازه؛ ولی هر بار به هر طریقی که بود، تونستم خودم 

ار کردن ثابت کنم ککارهایی که باهام کار میوقت نتونستم به بقیه خالفهیچ

تر از ایبنی بوده تا وادارشون کنم ارتباطشون رو با بنی قطع کنن. بنی حرفه

 .این بود که مدرک پشت سرش جا بذاره

عد از رسه و بوقت به پای قدرت اون نمیدونستم قدرت من هیچمن خوب می
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خیالم شده؛ ولی زهی خیال دوهفته، وقتی ازش هیچ خبری نشد، فکر کردم بی

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. یکفکر می

دست و بالم رو بسته  کارشدر ظاهر کامالً از راه دوستی وارد شده بود و این

ی بزرگی به اعتبارم زده بودم. مسلماً بقیه رفتم سر قرار، خدشهبود. اگر نمی

دونستن؛ ی احترام میکه بنی گفته خودش شخصاً میاد سرقرار رو نشونهاین

خواد خودش شخصاً کارم رو تموم کنه. انقدر دونستم میولی من خوب می

ی خالفکارهای دیگه رفتم؛ حمایت همهنمیدقیق همه رو گول زده بود که اگر 

 .شدمرفتم هم، کشته میدادم و اگر میرو از دست می

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

ه کسی رو توی زندگیم داشتم که چیزی برای از دست دادن نداشتم. من ن

بار خواستم یکدوستم داشته باشه و نه کسی که دوستش داشته باشم. پس می

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
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جز دوتا از ردم و به همه گفتم سر قرار نمیرم. بهدر ظاهر حرف استاد رو قبول ک

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 سر قرار که یهو شایان، مثل جن، جلوم ظاهر شد. بدون اینبرسم 

 :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 بدمن فرصت رو بهخوام اینمی

وقت بود کسی جرأت دونم از صداقتش خوشم اومد یا از جسارتش؟! خیلینمی

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 فهمیدم فقط دلش تنوع مینینا رسیده بودم؛ میسطح هم
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 .بهش زدم

ر. کنه؟ نه گل پسواقعا 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

وی هم گارد گرفته بودیم. چند ثانیه خیره نگاهم جانب رو به رهر 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

ام رو بگیرم و بلند زدم زیر خنده! اخم غلیظی روی خنده نتونستم جلوی

صورتش نشست؛ ولی چیزی نگفت. از سر تا پا نگاهش کردم و با لحنی که 

 :های خنده توش بود؛ گفتممایههنوزم ته

 !دونی بنیامین کیه؟می -

 :با تعجب گفت

 !بنیامین؟ -
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فت. به زحمت ام شدت گردونست؟! دوباره خندهحتی اسم کاملش رو هم نمی

 :خودم رو کنترل کردم و گفتم

 دونی من کیم؟می -

قدر دل و تونست اننفر میمحکمی گفت. چطور یک« نه»بار با جدیت این

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 داشت و حدوداً صدوهشتادسانت قد. پوستش روشن بود و چشماش قهوه

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

 قبولت کنه؛ اول از همه باید کچل کنی؟که استاد دونی واسه اینمی -

تعجب نگاهش برام جالب بود. کامالً جا خورد و حتی توی فکر رفت! 

که استاد آموزشش بده، وارد گروهی تونستم تصور کنم کسی واسه ایننمی

کاری مثل من بذاره. با کسی به گندگی سر خالفمثل گروه نینا بشه. سربه

ای کوتاه کردن موهاش بیاد وسط، بره توی بنیامین درگیر شه؛ ولی وقتی پ
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 !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 ه بود. به هرحال اون آموزش استاد رو میاش گرفتی 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 میبود. اگر شخصاً آموزشش هم می

قدر تونست بهش بگه باالی چشمش ابروئه. انه کسی نمیگروه خودم، دیگ

 .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؛ 

 :پرسیدم

 چندسالته؟ -

 :اون هم جدّیتم رو فهمید که قدمی فاصله گرفت و گفت
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 .البیست و چهارس -

سال رو رد کرده بودن، یا سنش واقعا کم بود! اکثر افراد من و نینا، یا سی

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

نش رو نداشتم. کردم. با این حال بازم قصد رد کردچیزیه که فکر می

کنه؛ ولی مصمم بودنش رو چیزا میدونستم چرا داره خودش رو قاطی ایننمی

گفتم شاید خواستم جلوش رو بگیرم. با خودم میکردم و نمیکامال حس می

 .سالگی من، دالیل خودش رو دارهاون هم مثل هفت

 دقیق با نگاهی به ساعتم، زمان دستم اومد. داشت دیرم میشد. نه وقت داشتم

روی تصمیمم در مورد شایان فکر کنم و نه بنیامین کسی بود که بشه منتظرش 

 .گذاشت

 یکه مثل من همهکردم، بعد از چهارسال فعالیت توی گروه، وقتیاگر ردش می

که دیگه هیچی از ع*و*ضی شد. وقتیانسانیتش رو فروخت و تبدیل به یک

 که هرکاری بهشوده شد، وقتیپاکی و معرفتش نموند و دستش به هر خالفی آل

گناهی آغشته شد، چون و چرا انجام داد و دستش به خ*ون هر بیدادن رو بی
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تونست بدون هیچ کردم همین اآلن میوارد گروه میشد و اگر قبولش می

تجربگیش احتمال جوری به خاطر بیای وارد شه. درسته که اینسابقه

ین بود که باعث شم یکی دیگه هم مثل کاریش زیاد بود؛ ولی بهتر از اخ*را*ب

دیدم و من به تباهی کشیده شه. من معصومیت رو توی نگاهش می

خواستم اون هم معصومیتش رو به یه مشت ع*و*ضی ببازه. من نمی

 !خواستم یه ع*و*ضی جدید بسازمنمی

خواسته و ناخواسته، قبولش کردم و با خودم سر قرار بردمش. به هر حال عضو 

کار تازه وارد، دیدن بنیامین از نزدیک، مثل یه شد و برای یه خالفگروه 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

رادش رو که حکم چون بنیامین زد زیر حرفش و به جای خودش، یکی از اف

 .دست راستش رو داشت، فرستاده بود

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
259 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

خواستم با قاچاقچی مثل بنیامین کار کنم. ن واقعاً نمیخواستم بذارم! منمی

 .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 

تونستم تصور کنم اگر کنارم ای بود و نمیحرفهآوردم. اون واقعاً توی مبارزه 

 .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 رو نمی« نه»خواستم قاچاقچی شم و اون معنی ریخت. من نمیمی

کردم و اون تحمل دیدن من کنار رقیبش رو نداشت. درک نینا کار می

کردم چرا روی من دست گذاشته، وقتی هیچ اطالعاتی ازم نداره؟! سن نمی

 !دونست من دخترمکش، اون حتی نمیکمم پیش

 زتر اخیالگذشت و با وجود موقعیت بحرانیم، بیای از اون قضیه میچندهفته

همیشه، مشغول معامله بودم. دست خودم نبود، ترسیدن رو بلد نبودم! انگار 

ی پدریم و زیردستای مریم جا گذاشته بودم. حس ترس رو توی زیرزمین خونه
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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 قدر نترس شده بودم که شایان رو بدون خبر قبلی، همه، انبرعکس

چی فرق داشت. این دفعه همهام نترسم؛ اما اینببرم و از بهم خوردن معامله

ها ی نینا بود و باید به هر قیمتی انجام میشد. طرف معاملهمعامله توصیه شده

ی معامله، ریسک کنم. تونستم با بردنش پابه 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

یامین، افراد آموزش که بناز 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

تتوی خاص رو روی پشت دست چپشون داشتن، همون تتویی نفری که یکده

حاال بنیامین رو ندیده بودم؛  که پشت دست خود بنیامین هم بود. هرچند تا

دونستم شناختن. خوب میی خالف کارای شهرم میولی اون تتو رو همه
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م دونستبازیه 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

 !انتقام بودم دنبال اعتبار نبودم. دنبال

شدم، گیر پلیس تقریباً وسط شهر بودم و اگر با افراد بنیامین درگیر می

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 کم دیگه به دویدن ادامه میو منم دیگه نفس نداشتم. اگر ی

 .شدمهوش میبی

دیدمشون. دیگه توان فرار سرم میسرعتم خیلی کم شده بود و داشتم پشت

بست گیرم ی بنکوچهقدر دنبالم اومدن که آخرش هم ته یککردن نداشتم. ان

و  زدمنفس میآوردن. با دیدن دیواری که ته کوچه بود، سرجام وا رفتم. نفس

ری نفی ذوب رسیده. برگشتم و نگاهی به سهکردم دمای بدنم به نقطهحس می

رفتم. دادم از حال میکه 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
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دستگیری توسط پلیس و درگیری با افراد  ای جز قبول ریسکانگار 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

 .ستدم بدون شایان، کارم ساختهزهم حدس می

هام رو روی زانوهام گذاشتم و زدم، خم شدم. دستنفس میطور که نفسهمون

کرد. جین خس میهام خسسوخت و نفسعمیق کشیدم. گلوم میچندتا نفس

دار مشکی پوشیده بودم و کالهش رو روی سرم ای و سوییشرت کالهسورمه

کاله پسرونه هم زیرش پوشیده بودم. یککشیده بودم. هرچند برای اطمینان 

 .فقط باید مراقب می بودم صورت ظریفم معلوم نشه تا جنسیتم رو مخفی کنم

 ی باالیانداخت؛ تقریبا دیدن نیمهام روی صورتم میای که کاله پسرونهسایه

صورتم رو غیرممکن کرده بود. امکان نداشت دختر بودنم رو تشخیص داده 

ودم سن کمم رو تشخیص دادن. این از فرصتی که آگاهانه باشن؛ ولی مطمئن ب

گیری بهم داده بودن مشخص بود. شاید هم از اعتماد به نفس برای نفس

 .دونمزیادشون بود، نمی
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تفنگدار ایستاده بودن و با نگاهی پرادعا بهم خیره شده بودن. جوری مثل سه

 «!هنفس آخرته ایننفس بکش ک»گفتن: کردن انگار با نگاهشون مینگاهم می

ی کردم. حتکه شایان رو پیچوندم کمی احساس پشیمونی میتازه داشتم از این

حال تونم جون سالم به در ببرم، با اینبار نمیخودم هم مطمئن بودم که این

دادم خواستم قاچاقچی شم و ترجیح میکردم. من واقعاً نمیباید تالشم رو می

اما عضوی از یه باند قاچاق نباشم. از همون جوری زیر دستشون بمیرم؛ این

بچگی توی خونه ی ساقی به خوبی با مواد مخدر آشنا شده بودم و می دونستم 

هیچ چیزی خونه خ*را*ب کن تر از مواد نیست. من آدم بدی بودم، ولی هنوزم 

 .اصول کاری خودم رو داشتم

ا نفهمن دخترم، بکه از صدام وقتی خوب نفس گرفتم، صاف ایستادم و برای این

و  شون بیشتر بوددست 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
264 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

کرد؟! وقتی در جوابش با شیطنت باخته بودم، دیگه چه فرقی میه پاکمن ک

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 دستب بهم نزدیک شدن، تیغهوقتی خو

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 قلبش، 

 .انداختکارم رو راه می ها سمی بودنبه کتفش خورد؛ ولی باز هم چون تیغه

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

دم کردقیقه بود که با دو نفرشون درگیر بودم و داشتم سعی میبیشتر از ده

بردار یزی بیشتر، به این دعوای لعنتی خاتمه بدم؛ اما دستربدون خ*ون

سال به نظر میومد، از اون یکی که پسر نبودن. برخالف تصورم همونی که میان

رحمی، به قصد کشت ای و بدون هیچجوونی بود، مبارز بهتری بود و کامالً حرفه
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 .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. من در مقابل اونا ضعیف بودم و صدا و تکنیک تنها 

 .ال من هر دو رو از دست داده بودمشانسم برای بردن این مبارزه بود و حا

ساله بهش داده بود، بهترین استفاده رو کرد. از جوونه از فرصتی که میان

ای که دستش بود، قلبم رو نشونه گرفت. برای متریم، با اسلحهی یکفاصله

ی توی دستش شد؛ اما بدنم به خاطر هام مات اسلحهلحظه چشمیک

اش زدم و وقتی ش نشون داد. با پا زیر اسلحههای استاد اتوماتیک واکنآموزش

سرش اش شد، روی زانوهام از بین پاش سر خوردم پشتحواسش پرت اسلحه

ی چپش رو تونستم بگم که کلیهراه با چاقو زدمش. از همین اآلن هم میو بین

 !از دست داد

سالِ وحشی که تونست با نفر دیگه مونده بود. همون میانحاال فقط یک

ره. تاینفر، اون حرفهربه گیجم کنه. کامالً فهمیده بودم که بین این سهضیک
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که بتونم برگردم و پشت سرم رو ببینم، سریع 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. ارزههای آموزشم یادم داده بود، برای مبکه استادم توی دوره

 «.وقت کسی رو از پشت سر نزن. مشتی باشهیچ»گفت: همیشه می

سر رو هم یاد گرفته هرچند من زیرآبی رفته بودم و حرکات مبارزه از پشت

جا کار نامردیه، به احترام استادم حتی اینبودم؛ ولی چون استاد گفته بود این

ا بود ببینه تاوان مشتی بودن، از هم استفاده نکرده بودم؛ اما حاال استاد کج

 پشت سر چاقو خوردنه؟

که روی آسفالت سُر خورده بودم، زخمی بود و حاال خاطر اینزانوهام از قبل به

ی توانم از بین رفت و روی زانوهای زخمیم افتادم. با چاقویی که خوردم. همه

ست. ی چاقو نشاراده 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 

اره هام به شمای فکر کنم و نفسدوستش رو ازم گرفت! نتونستم به چیز دیگه

 .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 من اگر جاش بودم و کسی رو توی این وضعیت می ل*ذت تماشام کرد.

کردم تا د*ر*د نکشه؛ ولی اون بالبخند رضایتی که روی ضربه خالصش مییک

رحمی صورتش نقش بسته بود، بدون هیچ واکنشی عقب رفت، تا بدون هیچ

 .شاهد بادرد جون دادنم باشه

ود؛ اما جون نداشتم فقط چند قدم باهام فاصله داشت و جیبم پر از تیغه ب

کم از حال میرم دونستم دارم کمبزنمش. انگار دیگه توی حال خودم نبودم. می

دونم چرا یاد امید افتادم. یاد قرارمون که وقتی منتظر همیم، اگر یکیمون 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! ا پوزخند صداداری که بهم زد، بیب

 عمیقیکنم؟ فقط با هر نفسکار رو میدونستم چرا دارم اینحتی خودم هم نمی

 «یک»شمردم. انگار منتظر بودم با رسیدن به عددعدد میکشیدم؛ یککه می

ی . دیگه اجازهرسیدم« یک»هاش به به معجزه برسم. وقتی خیره توی چشم

 هرکاری رو داشتم! مگه نه؟

ام رو رها کردم. با وجود دید تارم، شدهلبخند تلخ و پردردی زدم و نفس حبس
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 خواستگیره. میتونستم ببینم که داره قدم به قدم ازم فاصله میهنوز هم می

ی آخر رو بزنه و خالصم کنه. اگر از جام بلند شدم، فرصت داشته باشه ضربه

هیچ تعادلی، آروم و بازحمت از جام بلند شدم. چندبار نزدیک بود بدون 

خواستم بهش نشون بدم که بیافتم؛ 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 فاصله، با آرامش و تمسخر نگاهم میهمون 

 های آخری چه کاری از دستم برمیاد؟این لحظه

ی چاقویی که از بدنم بیرون مونده بود، فهمیدم اون برق نگاه به دستهبا یک

چاقوی ، یکاش توی بدنم بودخاطر چیه. چیزی که تیغههاش بهپیروزی چشم

اش هم جوری کار شده بود ای بود. حتی چوبِ دستهیه خنجر حرفه ساده نبود!

 .که توی زخم بشینه و د*ر*د رو بیشتر کنه

های ریزی داشتن که با بیرون آوردن خنجر از ب*دن، نوع خنجرها، تیغهاین

شدن. حتی اگر کسی خ*ون جابجا میموندن و با جریانتوی ب*دن جا می

رو تحمل کنه، نهایتاً بیست و چهارساعت  تونست د*ر*د بیرون آوردنشمی
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 کهمرد. مگر اینشد، میجا میهایی که توی بدنش جابهخاطر اون تیغهبعد، به

هاش رو به جون بخره. این پر زجرترین ی تیغهدونهبهزجر بیرون آوردن دونه

رحم تونه بیشناختم. واقعاً یه انسان چقدر میمرگی بود که من با خنجر می

ام، سالهدختر سیزدهفهمید من فقط یک؟! برام سوال بود اگر بنیامین میباشه

باز هم تا حد کشتنم، طالب به دست آوردنم بود؟ باز هم انقدر رقیب حسابم 

می کرد و از جانبم احساس خطر می کرد که همچین مرگ دردناکی رو برام 

 انتخاب کنه؟

دادم اگر واقعا حال، ترجیح میننوع خنجر آشنا بودم. با ایخوب 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. فرصت کنم بگیرمش. با این

دم. مردی که زده بودم زیر حل نگاه گیجی به اطرافم کراراده دنبال یه راهبی

اش، بیهوش کنارم افتاده بود و اسلحه چند متر کنارش. من تیراندازی با اسلحه

اسلحه رو پیش استاد یاد نگرفته بودم و تنها چیزی که از تیراندازی به یاد 

های چندمتری توی اتاقم بود. آوردم، همون وینچسترهای سبک و هدفمی
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 .مزدپس باید قید اسلحه رو می

با دردی که یهو توی زخمم پیچید، جدا شدن اولین تیغه رو حس کردم و 

اراده دستم روی پهلوی خونیم نشست. درسته! من برای مبارزه با انواع چاقو بی

ای دیده بودم، نه اسلحه! پس باید کاری که توش و خنجر و قمه آموزش حرفه

 .دادمای بودم رو انجام میحرفه

دونستم کاری که ی ل*بم نشست. مید؛ پوزخندی گوشهاز فکری که به سرم ز

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 نمیاین

 هی خنجر رو گرفتم. پیروزی توی نگاهش حاال جاش رو بزدم 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 اینکشیدن برام غیر

شدیدش رو اراده روی زخم بازم نشست تا جلوی خونریزی دست راستم بی

 .بگیرم

جا خوردنش رو به وضوح دیدم. مطمئناً حتی فکر همچین چیزی رو هم 
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واری کرد. د*ر*د توی کل بدنم پیچیده بود و جای زخمم به طرز دیوانهنمی

دادم. ام داشتم زخمم رو فشار میموندهکه با تمام جون باقیسوخت. با اینمی

زد و دیدم به شدت تار شده یهام بیرون مبازم خ*ون داشت از بین انگشت

ی کالهم رو جلو کشیدم و ل*بم رو به دندون گرفتم تا صدام در نیاد. بود. لبه

خواستم د*ر*د کشیدنم رو ببینه و ل*ذت ببره. داشتم از شدت د*ر*د نمی

 .مردم؛ اما خونی که از پهلوم راه افتاده بود، باعث شد وقت رو تلف نکنممی

اش قرمز و خیس بود رو با آستین خ*ون خودم تا دستهچاقویی رو که حاال از 

سویی شرتم تمیز کردم و چندتا حرکات نمایشی انجام دادم. برخالف تصورم 

کردم به این آسونی حواسش پرت نمیشه، به ثانیه پنجم نرسیده که 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 م، به اندازهپهلوم در آورد

 .داشتنمی

اش ای یک دور دیگه چرخوندمش تا دستهاآلن بهترین فرصتم بود. کامالً حرفه

کف دستم بیاد و مستقیم قلبش رو نشونه گرفتم. بدون هیچ تردیدی از همون 

 !ی دور، پرتش کردم سمتشفاصله
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که بدونم قلب کی رو هدف کی چاقو خوردم، بدون اینکه بدونم از من بدون این

دونستم کسی که جلومه خود گرفتم؛ فقط خنجر رو پرت کردم. من نمی

زدم و یا حاال که زده دونستم، یا از اول بهش خنجر نمیبنیامینه! 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 

من فرزتر بودم. نتونست کامالً جا خالی بده و خنجر توی کتف راستش نشست. 

ی پر دردم ی خالی نشست. نتونستم جلوی خندهصدای دادش که توی کوچه

دم و صدام در دختربچه بودم، از پشت خنجر خوررو بگیرم. من که فقط یک

وقت اون! باصدای بلند خندیدم و به خونی که با فشار بیشتری از نیومد. اون

که به این اومد توجه نکردم. به هرحال هیچ دلیلی برای اینزخمم 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، هموند. بعد از چندثانیه نفسسرش تکیه ز

دیوار تکیه داده بود، سُر خورد پایین و روی زمین نشست. شاید اگر کس 
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که ثانیه هم که شده، از ایندید؛ برای یکای رو میای همچین صح*نهدیگه

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 نشونهو 

آشنا نبودم و نمی تونستم « رحم»ای به اسم احساس رضایت نداشتم! با کلمه

 .حتی وانمود کنم دلم براش سوخته

با تموم دردی که داشتم، با زحمت رفتم کنارش و از نزدیک نگاهی به زخمش 

اش، توی بدنش فرو رفته بود. چون عصبی دستهکردم. خنجر تقریباً تا انتهای 

شده بودم، زورم زیاد شده بود. وگرنه فرو کردن خنجر توی ب*دن انسان، اون 

خواست. هم کتف که استخونی تره، واقعا کار آسونی نبود و مهارت زیادی می

ای هست، نبود و واضح هرچند خنجرش از این خنجرهایی که دست هر بچه

تونستم با ای بود که میقدر عضلهشده؛ ولی بدنش انبود سفارشی درست 

ها به استخونش نرسیدن و وضع زخمش از من، هزاردفعه اطمینان بگم، تیغه

 .بهتره

ی خمار از دردش ای سوختههای قهوهنگاهم رو از زخمش گرفتم و به چشم

کردم از د*ر*د نلرزه و هنوزم م*حکم به نظر دوختم. با صدایی که سعی می



www.taakroman.ir  

 
  

 
274 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :اد؛ گفتمبی

شنوی ی سامی رو... مینفس کشیدن... سخت شد... نه؟ فکر کردی... ناله -

 !اش که... حقتهآشغال؟ بچه

*ر*د ای از دافتاد، نشونهای که بین کلماتم برای نفس گرفتن میهرچند فاصله

حدم بود؛ ولی انگار اون باورش شده بود که زخم من د*ر*د نداره! اون بی

م نبود که نباید صحبت کنم، مبادا از تن صدام متوجه لحظه اصال حواس

فکری خودم، قبر خودم و هویتم و شهرتم رو کندم. امید جنسیتم شه. با بی

اراده سرم رو تکون دادم تا از فکر بودم. بیگفت، من یه دختر بیراست می

صدام میزد، خالص شم. باید « فکری بیدختره»امید توی سرم، که اکوی صدای

 .کردمرکز میتم

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 نالهبدون این

لحظه از با فکری که یک داشتم حتی متوجه شده باشه چی دارم بهش میگم.

حرکت، خنجر رو از سرم گذشت، روی همون زانوی زخمیم نشستم و با یک
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قدر بلند بود که ناچاراً قبل از هواش، انبدنش بیرون کشیدم. صدای فریاد بی

هاش اش کردم. نفسمحکمی حوالهکه توجه کسی بهمون جلب شه، مشتاین

 :پوزخندی زدم و گفتمد*ر*د گشاد شد. هاش از شدتتند و چشم

زنی؟ گل بگیرم، همتون رو که اگر، مردی به چرا مثل دخترا، جیغ می -

 .لشا، مردترمچیزا باشه، من از شما تناین

حالش منتظر نگاهم کرد؛ اما واضح بود جون حرف زدن نداره. های 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 شدمستقیم به چشم

ای مثل من، وقتی همچین خنجری دستش دونه آدم حرفهمطمئن بودم می

دونستم منتظره کارش رو کنه! مینمیباشه، دیگه برای کشتن دشمنش صبر 

ی چاقو با خونش تموم کنم؛ اما من خنجر رو بیرون کشیده بودم، تا هم تیغه

پخش نشه و احتمال زنده موندش باال بره و هم دردی که من کشیدم رو بکشه. 

کار خواستم تالفی کنم. هرچند با اینخواستم نجاتش بدم و هم میهم می
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اش به رفت؛ ولی دیگه بقیهریزی بمیره هم باال میونکه از خ*احتمال این

اش بستگی داشت! اگر از افراد بنیامین بود مطمئناً زنده خودش و عرضه

ی اشتراک من و بنی این بود که افرادمون رو تا آخرین نفس 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 -

شد. صورتش خیس از  هاش بستهآخر، 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 نتونستم خودم رو کنترل کنم و سیلی محکمی نثارش کردم. دوباره چشم

سرخ شده بود. حتی خودم هم هاش حاال کامالً با د*ر*د باز شد. چشم

که از هوش نره و بتونه زنده بمونه زدمش یا از پوزخندش نفهمیدم برای این

اش بدم اومد و با هر زحمتی که بود؛ ایستادم و خیره کفری شدم؟ از نگاه خیره
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 :توی نگاه خاموشش، بدون مکث گفتم

نم، حتی تر از خودت بگو، اگه نخوام با کسی کار کبرو 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

ها برم. مطمئن بودم اون هم حواسش هست که من هم از د*ر*د، حرف

سرد کردم و به زور سرپا ایستادم. چاقویی رو که از بدنش در آورده بودم، عرق

دونستم کرد. خونی که دیگه نمیبود و ازش خ*ون چکه می هنوز توی دستم

هایی نامتعادل ازش مال منه یا اون؟ با حرص پرتش کردم کنار پاش و با قدم

 .دور شدم

تر، جای خلوتی گیر آوردم و سوییشرت خونیم رو با د*ر*د چندتا کوچه پایین

ده بود. زخمم رو ای که هنوز خونی نشاش کردم و با تکهاز تنم در آوردم. پاره

ای برداشتم و با زحمت بستم. از کوله پشتی سنگینم، سوییشرت دیگه

حواس کنار خیابون پرت کردم و با قدم های خونی لباسم رو بیپوشیدم. تکه

 .هایی که تعادل نداشت، توی خیابون پرسه زدم

 یدونستم باید کجا برم. چون تواز شدت د*ر*د مغزم از کار افتاده بود و نمی
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کردم که صاف راه برم تا کسی خیابون اصلی بودم، داشتم تمام سعیم رو می

بردم بیمارستان، آورد و میبازی در میمتوجه مشکلم نشه. اگر کسی سوپرمن

که پام به زندان صورت قبل از اینمطمئناً مقصد بعدیم زندان بود و در این

 .زاده از شرم راحت میشدبرسه، خان

م توی این موقعیت چه جاهایی نباید برم و چه کارایی نباید دونستمن خوب می

اری نبود بدونستم 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

و  اش کنموقت 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 

هام اآلن از د*ر*د حسابی سرخ و دونستم چشمرفتم. چون خوب میمی

 .کنه، مجبور بودم خوددار باشماول بهم شک میخمارن و هرکسی با نگاه

تونستم د*ر*د و رفته بودم؛ ولی دیگه نمیدونم چقدر با د*ر*د راه نمی

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
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کردم که داره از پهلوم مشخص نبود که زخمیم؛ اما گرمی خ*ون رو حس می

هوش کرد و دیگه داشتم بیام سنگینی میی شونهپایین میاد. کوله پشتیم رو

 .رفتم یه جای امن؛ اما من که جایی رو نداشتمشدم. باید هرچی زودتر میمی

*** 

با بار آخری که دستش روی مچم کشیده شد، از فکر بیرون اومدم. بغضم رو 

قورت دادم و سرم رو پایین انداختم تا اشکی که از یادآوری خاطراتم توی 

جمع شده بود رو نبینه؛ اما دیگه دیر شده بود. نگاه خیره اش رو ازم چشمم 

 :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

 همون طور که دستش دور مچم بود، کمی خم شد تا هم قدم بشه و خیره توی

 :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 

خورده بودم! قبل از این که من به خودم بیام و بتونم حداقل جوابش رو بدم، 
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 :پشت سرم گفت شهاب از

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 

رو بین انگشتام ای، دستش رو از مچ دستم سُر داد پایین و انگشتاش نشدنی

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. نفس حرصیش رو بیرون داد و سعی کرد خودش رو 

 :ه کردکنترل کنه. کنار گوشش با لحنی خالی از حس زمزم

باال بری، پایین بیای، ستاره به نام منه. حاال هی خودت رو به در و دیوار  -

 .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

بزنه و شال دختر طایفه داری توی شب عقدش، باید شنل عروس رو کنار 

سبزی رو دور ک*م*ر عروس ببنده. رسمی که من ازش متنفر بودم ولی به 

 .جرم خانزاده بودن مجبور به اجراش بودم
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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 

ف می زد و آرمان داشت می زد تو پرش! شهاب داشت داشت از آرزوهاش حر

به خاطر این که بابامحمد فامیلش رو از آرمان برداشته، به آرمان تیکه می 

 .انداخت و آرمان داشت سعی می کرد با استفاده از من تالفی کنه

خواد سر خاندان، قانونای خواستم تنهاشون بذارم تا هرچقدر دلشون می

ث دعوا کنن؛ اما همین که قدمی دور شدم، آرمان خاندان و ارث و میرا

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 

و اعصابم متشنج شد، انقدر که حتی حواسم نبود  نشست. جو حسابی سنگین

 .باید دستم رو بردارم! تا چند ثانیه هیچ کدوممون هیچ واکنشی نشون ندادیم

؛ 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، 

اراده دستم رو زیر موهاش که روی ه این که اآلن وسط دعواییم، بیتوجه ببی
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پیشونیش ریخته بود، بردم و با دقت پیشونیش رو ل*مس کردم. انگار یادم 

رفته بود کسی که داره جلوی شهاب می ایسته، برعکس بابا، فقط داره برای 

میشه نفع خودش این کار رو می کنه. یادم رفته بود که شهاب عصبی تر از ه

داره مارو نگاه می کنه. من واقعا اون لحظه یادم رفته بود که این بابام نیست! 

من حتی این کار رو برای در آوردن حرص شهاب نکرده بودم. من صادقانه 

 .نگرانش بودم

نگاه عصبی و نافذ آرمان که توی چشمام نشست، به خودم اومدم. نمی دونم 

زدیک ندیده بودمش این جوری به نظر می چون تا حاال از این زاویه و انقدر ن

اومد یا به خاطر حرصِ توی چشماش؛ ولی به هر حال چشماش درست به 

 :زیبایی و گیرایی چشمای بابا بود. دستم رو پایین آوردم و مثل خنگا پرسیدم

 چرا تب داری؟ -

گشت. نمی تونست بین چشمام یکی رو بازم نگاهش داشت بین چشمام می

از هم حرصِ توی چشماش، جاش رو به یه حس عجیب داده بود. انتخاب کنه. ب

حسی که برام غریبه بود. کم کم داشتم از این کارش عصبی می شدم که 

 :باآلخره آروم گفت
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 !واقعا نمی فهمی مَستـم؟ -

با این حرفش، انگار تازه متوجه موقعیت بدم شدم. سریع خواستم عقب بکشم؛ 

قبل منو سمت خودش کشید. باید همون  اما طبق عادت بدش، م*حکم تر از

ی باز پیرهنش، می فهمیدم اون هم مثل شهاب اول از داغی تنش و سه تا دکمه

تا حدودی از خود بیخوده. می دونستم این جور وقتا اصال نباید سربه سرش 

بذارم؛ اما دیگه تحمل آغوشش واقعا داشت سخت میشد. می دونستم عمیقا 

کنه؛ اما بازم کارا رو واسه در آوردن حرص شهاب میازم متنفره و داره این 

درک نمی کردم چرا این راه رو انتخاب کرده؟ این روش روی سهیال، که نمی 

دونست من خواهرشم و به من به چشم یه رقیب نگاه می کرد، جواب می داد؛ 

دونست. پس چرا داشت حرص ولی شهاب که نسبت من و آرمان رو می

ن زیرپوستی که اون شب توی مستی به طایفه کرد رو خورد؟! اگر توهیمی

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 

خورده بود. هرچند بعد از کردن؟! حال شهاب بهتر از من نبود! اون هم جا می
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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 -

آرمان هم اگرچه صورتش رو آروم نگه داشته بود؛ ولی کامال کفری بود. من 

خواست می داشتم صدای بلند تپش قلبش رو می شنیدم. قلبش وحشیانه

س*ی*نه اش رو بشکافه! حاضر بودم شرط ببندم اگر هنوز هم فامیل بابا روش 

شد، تا حاال هزار بار شهاب رو ها محسوب نمیبود و عضوی از طایفه ی رضایی

کشته بود! دست نگه داشته بود فقط چون می دونست با کشتن یکی از خان 

و ریاحی جنگی می شه که  ی ریاحی، بین طایفه ی رضایی هاهای طایفهزاده

اون سرش ناپیدا. غرق تجزیه تحلیل اتفاقات بودم که جوابی که آرمان داد، 

 .کامال نابودم کرد

بدون این که تهدید شهاب رو جدی بگیره، خیره توی چشمای شهاب با آرامش 

 :حرص دربیاری گفت

 .پس جیگر شیر داشته باش و دمت رو از زیر دست و پام بکش بیرون -

تموم حرفایی که زدن، این حرف آرمان بیشتر از همه بهم برخورد. کامال  بین
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واضح داشت به من توهین می کرد! داشت با من مثل یه جنس رفتار می کرد. با 

این حرفش تازه دوهزاری کجم صاف شد که دعوا سر عالقه ی به اصطالح 

انزاده دارن ی شهاب نیست. فقط دوتا خی عاشقانهی آرمان یا عالقهبرادرانه

سعی می کنن وارث یه خاندان رو به دست بیارن. براشون مهم نیست روحیه و 

ای که توی گلوم ارادهشخصیت من این وسط چقدر آسیب می بینه. بغض بی

نشست، داشت تحمل همه چی رو برام سخت می کرد. نتونستم خودم رو نگه 

خیره توی نگاه عصبی دارم و یه قطره اشکم آروم روی صورتم سُرخورد. آرمان 

 :شهاب ادامه داد

 تر از تو نمی توننچه قانونا، چه عرفا سرپرستیش با منه و تو و صدتا گنده -

روش حرف بیارن. این دختر اختیارش دست منه. به هرکس که بخوام شوهرش 

می دم. شاید همین فردا صبح با یکی از خواستگاراش عقدش کنم و جفتشون 

 ت هیچ احدی بهشون نرسه. به تو چه مربوط؟رو بفرستم جایی که دس

 :شهاب هم کامال آمپر چسبوند و مثل آرمان م*حکم گفت

ستاره از نظر طایفه همین اآلن هم به من حالله. کاری نکن همین فردا  -

ات ببرمش محضر. فکر نکن ام بیام و از توی خونهصبحی که میگی با طایفه
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قتی حتی پدرت هم اسمش رو از چون هم خ*ونِشونی بهت نگاه می کنن، و

 .روت برداشته بدبخت

ی آخرش تیر خالص عصبانیت آرمان بود. این نباید این حرف رو می زد! جمله

ای بود که می تونست آرمان رو توی یه لحظه از صفر به صد همون 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 بر وسوسهرو در برا

ترسوند، عصبانیت آرمان نبود، تهدید شهاب بود! حتی از تصور این که به می

ی قدرت طایفه، به زور منو از آرمان بگیره هم تمام تنم لرزید. من هنوز واسطه

 .هم از شهاب وحشت داشتم. کاش یکی درکم می کرد

ن خیره شدم. امیدوار بودم حالم رو از چشمام بفهمه. نگاهم به بی اراده به آرما

موهاش که به خاطر من حاال کمی بهم ریخته شده بود افتاد. بی توجه به لرز 

خفیفی که به تنم نشسته بود و دعوای جدی ای که بینشون بود، دست آزادم 

برای صاف کردن موهاش جلو رفت. چشماش بی اراده به خاطر نزدیک شدن 

ستام بسته شده بود، ولی باز هم لرزی که به تنم نشسته بود رو حس کرد. د

 .حاال کامال حواسش از شهاب پرت شده بود
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بی توجه به شهاب که شوکه به من خیره شده بود، با آرامش و با دقت موهای 

آرمان رو صاف کردم. من فقط می خواستم به نوعی باهاش همدردی کرده 

ی من نمی تونست درک کنه حرف شنیدن از بقیه باشم. هیچکس به اندازه 

چقدر سخته. دستم رو که عقب کشیدم، آرمان هم چشماش رو باز کرد و چند 

 تر ازثانیه بهم خیره شد. باز هم نگاهش داشت بین چشمام می گشت؛ کالفه

 .همیشه

خواست چی کار کنه؛ دونم التماس رو توی چشمام دید یا نه و نمی دونم مینمی

ه خاطرم کوتاه اومد. نفس عمیقی کشید و همون طور که مشغول نگاه ولی ب

 :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 

رم نمی شد شدم که با این حرفش حس کردم چیزی توی وجودم شکست. باو

توی یه ثانیه هم امیدوارم کرد و هم همه ی امیدم رو نابود کرد. اگر یک نفر 

توی طایفه بود که می تونستم پشتش قایم شم تا به زور با شهاب عقدم نکنن 

آرمان بود. اگه آرمان هم کوتاه می اومد دیگه هیچ کس رو نداشتم تا بهش پناه 
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که دوباره خودش رو جلوی طایفه ای  ببرم. باورم نمی شد داشت به خاطر این

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 

می کرد؟ چرا یه راه رو انتخاب نمی کرد و جفتمون رو از این سردرگمی نجات 

 نمی داد؟

افته و دیدم تار شد. افت دمای بدنم ه حس کردم فشارم داره میبرای یه لحظ

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

آروم و سنگین قدم بر می داشت و مدام اطراف رو نگاه می کرد. دیگه خوب 

وقتی موقع حرف زدن اطراف رو نگاه می کنه، یعنی داره دروغ دونستم 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 

بم رو بده، فقط اما اون بدون این که جوا« تورو خدا منو نده شهاب!» گفتم:

تر شد. قدماش رو تند کرد و قبل از این که به مهمونا برسیم دست عصبی
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 .سردم رو رها کرد

با دیدن میز های پذیرایی و نگاه کنجکاو مردم به خودم، که داشتم دنبال 

رفتم، لبخند زورکی زدم و دیگه چیزی نگفتم. ایمان هنوز هم روی آرمان می

ی از تمام حرکاتش می بارید. متوجه اومدنمون شد میز نشسته بود؛ ولی کالفگ

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

 گفتم مواظبش باشی، گذاشتی شهاب جلوی چشم همه با خودش ببرتش؟ -

فی فقط پوف کالفه ای کشید. حتی منم حس می کردم که ایمان بدون هیچ حر

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؟ -

نفهمیدم.  ای به اطراف کرد و خطاب به ایمان چیزی گفت کهآرمان نگاه کالفه

شاید وقتش بود زبونشون رو یاد بگیرم! قبل از این که ایمان فرصت کنه جوابی 

توجه به ایمان که هنوز ایستاده بود و بی.بهش بده با عصبانیت ازمون دور شد

به دور شدن آرمان نگاه می کرد، سرجام نشستم و مچ دستم رو ماساژ دادم. 
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 :باآلخره سرجاش نشست و گفت

ی بود که هر دوتون انقدر بهم ریختین؟ خیلی بد بهت نگاه می مگه اون ک -

 .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 

 :ماساژ می دادم، زمزمه کردم

 .پسر عموم بود -

جاش نشست؛ اما معلوم بود جوابم براش قانع کننده ای سربدون 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

دست راستم رو از روی مچ دست چپم کنار زد. کمی دردم گرفت؛ ولی به روم 

. با فشار عمدی که به مچ دستم آورد، دیگه نتونستم تحمل کنم و بی نیاوردم

 :اراده دستم رو عقب کشیدم. اخم ریزی روی صورتش نشست و گفت

 .خدارو شکر در نرفته؛ ولی کامال ضرب دیده و کوفته شده -
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کردم من قراره با ام گرفت! وقتی به این فکر میدلیل خندهنمی دونم چرا بی

ام م که با یه حرکت معمولیش، ناخواسته بهم آسیب زده، خندهکسی ازدواج کن

 :می گرفت. ایمان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 خندی؟می گم کوفته شده، به چی می -

خواست بهم آسیب بزنه دیگه چی می شد؟ از فکر از فکر این که اگر واقعا می

می گرفت! من  اماین که من هنوز هم با تمام وجودم ازش وحشت دارم، خنده

 :ام مثل احمقا گفتمخندیدم! 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 -

برای این که به خودش ای بدون هیچ واکنشی بهم خیره بود. چند ثانیه

 :بیارمش، گفتم

 .جا ویزیتم کنی. فکر نکنم چیز مهمی باشهمجبور نیستی این -

آرومی گفت. دوباره « ببخشید»متوجه شد خیلی وقته داره نگاهم می کنه و 
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مچ دستم رو گرفت و چشماش رو بست تا نبضم رو بگیره. با این حال بازم 

 :یاط پرسیدنتونست جلوی خودش رو بگیره و با احت

 !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

. چه جوابی باید می دادم تا آدم معمولی مثل اون بتونه درک نامزد شهاب بودم

 کنه؟

 :نفس عمیقی کشیدم و دستم رو کنار کشیدم. کامال جدی گفتم

 .اسفکر نکنم نیازی به معاینه داشته باشه. یه ضرب دیدگی ساده -

خوام در موردش حرف بزنم و دیگه چیزی نپرسید. دستبندم رو فهمید نمی

 :وقتی نگاه سوالیم رو دید گفتروی میز گذاشت و 

 .آرمان گفت بهت بدمش -

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
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چ کرد بهم هیحال چطور دستبند من رو می شناخت وقتی که مدام وانمود می

 !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، نمیکنار هم می

 .گفت یه ربع دیگه میاد دنبالت و تا اون موقع نذارم با کسی صحبت کنی -

یرون اومدم و دستبندم رو برداشتم. با دقت با حرف یهویی ایمان از فکر ب

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

*** 

 ستهمن توی کارم تا حاال زیاد آسیب دیده بودم. دست و پام تا حاال بارها شک

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

 .هیچ وقت از کسی خنجر نخورده بودم

شه و هر لحظه ممکنه از حال برم. دونستم افت فشارم داره شدید میمی
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م و با دیدن اسم آشنای کوچه، چند ثانیه مغزم قفل کرد. نگاهی به اطرافم 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

در ظاهر قد  افتادم. انگار فقطکه از شدت درموندگی دنبال مردم راه می

ای بود که وقت درموندگی، به هر کشیده بودم. باطنم هنوز همون دختربچه

 .ذاشتفرعی که سر راهش می دید، پا می

حاال که تا این جا اومده بودم دلیلی نداشت برگردم! با قدمایی که دیگه تعادل 

نداشت، رفتم داخل کوچه و بعد از رد شدن از چندتا متجمع، اسم آشنای یه 

ن بودم. با ای« رویا رستگار»تمع باعث شد یادم بیاد کجام. من جلوی مجتمع مج

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

ی آخرین بار ببینمش، خواستم برای آخرم بود، تنها کسی که میواقعا لحظه

 .رویا بود

شب از نیمه گذشته بود و چراغ همه ی واحد ها خاموش بود. می دونستم 

اش طبقه دومه؛ اما واحدش یادم نمی اومد. سعی کردم به یاد بیارم؛ اما خونه
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رفت. چند قدم کرد. هوشیاریم پایین اومده بود و سرم گیج میمغزم یاری نمی

ونم بدون این که نگهبانش رو بیدار کنم از ساختمون تعقب 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

کنار ناچارا روبه روی آیفون ایستادم و نگاهی به آیفون کردم. اسم هر کس 

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، 

 :بی فکر گفتم

 شه بیاید پایین؟می -

 :بارید، با لحنی غریبه گفتاز صداش گیجی می مرد مسنی که

 شما؟ -

 :هول زده و پر د*ر*د گفتم

 .با رویا کار دارم -
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بدون این که جوابم رو بده آیفون رو گذاشت. انگار تازه به خودم اومدم. این 

چی بود من گفتم؟! آخه من دوی نصف شب با این زخمم بابای رویا رو 

خواستم یه لحظه رویا یاد پایین؟ من فقط میخواستم چی کار؟! چرا گفتم بمی

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

 برای مراسم فردا اومدی دخترم؟ -

 کردم سرم رو باالته بود دخترم. حتی جرات نمیخیلی وقت بود کسی بهم نگف

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

ی تایید تکون دادم. با روی باز دعوتم کرد همون سر پایین، سری به نشونه

اخل و خودش رفت تا رویا رو بیدار کنه. با این که تعارفم کرده بود بشینم؛ د

ولی بدون این که به چیزی دست بزنم یا حتی سرم رو باال بیارم، فقط سرپا 

 !تونستم بشینمایستاده بودم. از شدت د*ر*د حتی نمی

باآلخره رویا اومد. با دیدنش نتونستم خودم رو کنترل کنم و چشمام پر از 
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دید. من آگاهانه هاش به خواهرم رو میشک شد. انگار چشمام فقط شباهتا

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

ه اومد ی اول از دیدنم شوکه شد؛ اما زیر ذره بین پدرش، بعد از چند ثانیلحظه

 .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 نشست، شد و خودش رو عقب کشید. نگاهی به پدرش کرد و 

بعدش با اطمینان دعوتم کرد اتاقش. دیگه  انگار با نگاه ازش اجازه گرفت که

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 

کردم روی مهمونایی که غرق افتادم بودم سمت اتاق خوابش. بین راه سعی می

شدم. نمی دونم مراسم چی نذارم و با احتیاط از بینشون رد میخواب بودن پا 

های خرمایی که روی اپن آشپزخونه بود، معلوم بود جشن بود؛ ولی از دیس

 نیست. عزادار بودن؟
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 .بالتکیف وسط اتاق رویا ایستادم و با حرص اشک توی چشمم رو پس زدم

 !رها؟ -

جبش خیره شدم که هول زده چرخیدم سمتش و با د*ر*د به چشمای متع

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؟خوبی؟ اتفاقی برات افتاده؟ این جا چی کار می -

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 کردماحمقانه

 عالیم. اصال مگه می شه من هم بد باشم؟ -

اش صدام انقدر گرفته و بم بود که خودم هم تعجب کردم،؛ ولی رویا متوجه

چون قبل از این لحظه، اصال صدام رو نشنیده بود که بتونه تفاوتش نبود. شاید 

ای از خ*ون رو دید، چیزی رو حس کنه. نگاه ناباورش وقتی که روی لباسم لکه

 .نبود که بتونم باهاش کنار بیام
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دونم اون همه پررویی رو اون لحظه از کجا آوردم که ازش خواستم بدون نمی

های اولیه بیاره. فکر می کردم ی کمکام جعبهاین که خانواده اش بفهمن بر

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

به بینه! جعحرکتش لبخند تلخی روی ل*بم نشست. معلوم بود زیاد فیلم می

و با نگاه کنجکاوش بهم خیره شد. نگاه مرددی بهش کردم و رو کنارم گذاشت 

 :گفتم

 .شهچندشت می -

 :نگاه گیجی بهم کرد؛ اما مصمم گفت

 .خوام کمکت کنممی -

شه، خیال نمیای به چشمای مصممش خیره شدم و وقتی دیدم بیچند لحظه

 .اومدخیالش شدم. به هر حال این جا اتاق اون بود و کاری از دستم بر نمیبی

ام رو از سرم برداشتم. کاله سویی شرتم رو عقب کشیدم و کاله پسرونه

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 
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تنم بیرون آوردمش. ده! زیپ سویی شرتم رو پایین کشیدم و به زحمت از می

ه نسبتا بلندی ک« هین»حاال تاپ سفید غرق به خونم، کامال توی دیدش بود. با 

 .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 

دختربچه ی کنجکاو، ساکت کنه. لبخند تلخی روی ل*بم نشست. من فقط یه 

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 باشهاون هیچ وقت نمی

که از نزدیک باهاش برخورد داشتم این رو می فهمیدم؛ ولی بازم از این که  حاال

 .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

ه و کمکم کنه. من نسبت بدر بیارم. نمی دونست باید از اتاق بیرون بره یا بمونه 

اون هیکل پرتری داشتم. اندامم دیگه شکل گرفته بود و این شرمنده ش می 

کرد. باآلخره تصمیمش رو گرفت. بی خیال خجالت، شرم و حیا شد و کمک کرد 
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 .ای که دور زخمم بسته بودم رو باز کنمتا تاپم رو دربیارم و پارچه

ال از زخمم جداش کنم. تار و پود پارچه پارچه رو باز کردم ولی نمی تونستم کام

به زخم بازم چسبیده بود و جدا کردنش از گوشتِ داخل زخمم، باعث می شد 

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 

رنگش داره می پره، فهمیدم فقط خودم باید به خودش رو باخته و کم کم 

خودم کمک کنم. با تمام دردم بازم نمی تونستم چشم از چشمای ترسیده اش 

 :بردارم. آروم پرسیدم

 ازم ترسیدی؟ -

شد و حاضر بودم شرط ببندم تا حاال هیچ ای از زخمم جدا نمینگاهش ذره

ی چشمش سر خورد. با وقت توی زندگیش انقدر نترسیده بوده. اشکی از گوشه

 :این حال با لحنی که ترس و اطمینان توش موج می زد، زمزمه کرد

 .خوام کمک کنمتو دو سال همه جا مراقبم بودی. می -

دونستم هم چیزی بلد نیست و هم انقدر دونستم قصدش کمکه؛ ولی میمی

ه بتونه انجامش بده. پس خودم دست ترسیده که اگر هم بلد باشه، اآلن نمی
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کار شدم. اشکش رو با پشت دستم که هنوز تمیز بود پاک کردم و چند ثانیه به 

 .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 

باید بدون « مشکلت رو با خودت حل کن!» اد همیشه می گفت:حلش کنم. است

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 میت همهی بریده بریده هم داشحتی گفتن همین جمله

ای از تاپم رو که هنوز تمیز بود پاره کردم و توی دهنم گذاشتم تا صدام تکه

بیرون نره. روی زخمم ا*ل*کل ریختم و عمدا باز ترش کردم تا بتونم تیغه 

 .هارو بیرون بیارم

رویا کامال چندشش شده بود و با دستی که لرزشش کامال محسوس بود، مدام 

ال عرقم رو خشک می کرد. چون پنس نبود، با موچین توی زخم با دستم
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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 

 .ام خفه شددهن بسته

همراه هر با دیدن د*ر*د کشیدنم نتونست خودش رو کنترل کنه و بی صدا 

هارو بیرون کشیده بودم؛ ولی ی تیغهریخت. همهصدای من، اشک میفریاد 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

که حس می کردم جون از تنم رفته. به زحمت چشمای سنگینم رو باز بودم 

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 

ن بسته ترین شکل ممکساعت بی هوش بودم. زخمم رو به مبتدی 2نزدیک 

بود و لحاف نازکی رو جای لباس روم کشیده بود. نمی دونستم چون تب داشتم 

ای نداشتم؟ تاپم رو که تکه پاره کرده این کار رو کرده یا چون لباس دیگه
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ای همراهم نبود. شاید هم نمی بودیم و سویی شرتم هم خونی بود. لباس دیگه

بزنه. حتی توی مدرسه خواست حتی برای لباس پوشوندن بهم هم بهم دست 

تونستم نیمه هم همه می دونستن که نباید بهم دست بزنن. با این حال نمی

 !ی یه غریبه بمونمبر*ه*نه توی خونه

با تمام دردم نیم خیز شدم و لحاف رو کنار زدم. رو تختی آبی مالیمش حاال 

 .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 ی اتاق گذاشتمش. م*الفهتختی خونی رو برداشتم و یه گوشه

ال روم انداخته بود، روی تشکِ تختش کشیدم. با احتیاط روی تختش که حا

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

باهاش راحت شدم که لباسش رو بپوشم و توی تختش بخوابم؟ چرا استرس 

 بودم؟این رو نداشتم که ممکنه لوم بده؟ آخه چرا بهش اعتماد کرده 

جود ای فکر کنم و با وبدنم 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. بود که جلوی آینه ایستاده بود و داشت برای مدرسه رفتن آماده می

 :رسیدچشمای بازم رو دید و دست از کارش کشید. آروم پ

 خواد؟بهتری؟ مطمئنی بخیه نمی -

ی تایید تکون دادم و بی حواس از جواب سوال دومش، از سری به نشونه

تختش بلند شدم. پارچه ی نم داری از روی پیشونیم پایین افتاد. رویا گیجیم 

رو نفهمید و فکر کرد از قصد جوابش رو ندادم که بی اعتنا چرخید سمت آینه 

 .اده شدن شدو دوباره مشغول آم

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 بودبود، کنار یه کاسه

منو یاد صدای هیاهویی که از بیرون می اومد، کنار صدای صوت قرآن، بی اراده 

دیدم که های خاکسپاری انداخت. خودم رو در حدی بهش نزدیک نمیمراسم

ام رو برای این که بخوام ازش چیزی بپرسم. یه دستم رو به پهلوم و دست دیگه

 .نور بیرون به صورتم نخوره، جلوی چشمام گرفتم و از تختش بیرون اومدم
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ه گیر کرد؛ اما قبل از این کهنوز یه قدم بیشتر برنداشته بودم که پام به چیزی 

بیوفتم تعادلم رو حفظ کردم. نگاهی به رخت خوابی که دقیقا کنار تخت پهن 

شده بود، کردم. دیشب این پایین خوابیده بود؟! تختش یه نفره و نیمه بود و 

مسلما من تختش رو گرفته بودم. بی توجه به من مشغول مرتب کردن 

نگش پریده و غم عمیقی توی چشماشه؛ کردم امروز راش بود. حس میمقنعه

خواستم خودم رو درگیر زندگیش خواستم چیزی بپرسم. من نمیاما باز هم نمی

؛ تونم رهاش کنمکنم چون می دونستم اگر بیشتر از این درگیر شم، دیگه نمی

 .اما کمکی 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 گرفتهن بیکنترل لح

ای باال انداخت. یه لحظه یادم افتاد که من دیشب چندتا چیزی بگه شونه

زخمی رو وسط کوچه رها کردم. باید هرچه زودتر می رفتم سراغشون تا ببینم 

ذاشتم قبل از خودم دست کسی بهشون برسه؛ در چه حالین. نباید می

ا اونی که با خنجر زده بودم. بدون این که وقت تلف کنم، کالهم رو مخصوص

 :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 مهلت جواب بهش ندادم و از پنجره

ی عزاداری که انوادهاش روبرو شم! مخصوصا خسر 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 

از د*ر*د جیغ نکشم، ل*بم رو به دندون گرفتم. دستم رو روی زخمم گذاشتم 

د شدم. دیدم به شدت تار بود و حتی پام و با وجود د*ر*د شدیدم، از جام بلن

 !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 

چرا دیشب کمکم کرد؟ چرا هیچی نپرسید؟ کمک کرد؛ اما چیزی نگفت! نگفت 

نصف شب تو خیابون چه  2گفت چرا زخمی شدی؟ نگفت کی زخمیت کرد؟ ن

غ*لطی می کردی و نگفت چرا اومدی سراغ من؟ نگفت بمون و نگفت برو. فقط 

د، پرسیبدون 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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راه افتادم. بی اراده از شدت د*ر*د دستم رو روی پهلوم گرفته  خیابون اصلی

زدم. هنوز به سرکوچه نرسیده بودم که با دیدن بودم و دیگه کامال لنگ می

شایان سرجام خشک شدم. فقط خدا خدا می کردم که ندیده باشه از خونه ی 

 .رویا بیرون پریدم

هیچ احدی از افراد نینا یا  خواستم دستتر 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 

می دونستم موقع درگیری چه  چرخوند. زنجیری که من دیگه خوبمی

کنه. وقتی دید با دیدنش شوکه شدم و مات وسط کوچه ای ازش میاستفاده

 .اش رو از دیوار گرفت و سمتم اومدخشکم زده، تکیه

حتی نمی دونستم چی باید بهش بگم؟ باید تهدیدش کنم و بترسونمش که 

واهش کنم نباید به کسی چیزی بگه؟ یا باید حقیقت رو بهش بگم و ازش خ

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 بود. من هنوز هم رییسش بودم! توی تصمیمم مصمم بودم؛ اما با دیدن قیافه

 .و گفتمعصبیش، فقط اولین چیزی که به ذهنم اومد ر

 چطور پیدام کردی؟ -

 :پوف کالفه ای کشید و گفت

 ... اگر دیشب منو هم با خودت برده بودی اآلن -

ام، بین حرفش پریدم و وسط کوچه فریاد اراده با تمام نیروی باقی موندهبی

 :زدم

 چه جوری پیدام کردی؟ -

و ی ربدون هیچ جوابی فقط به چشمام خیره شد. مطمئنا انتظار همچین واکنش

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

ترسوندن کسی کافی بود. قدمی بهش نزدیک شدم و خیره توی چشمای 

 :عصبیش گفتم

دیگه هیچ وقت اگر فقط یک بار دیگه مجبورم کنی حرفم رو تکرار کنم،  -

 .تونی حرف زدن رو تجربه کنینمی
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، ترسهای بهم کرد و قدمی عقب رفت. واضح بود که اصال از من نمینگاه کالفه

دونست؛ اما به هرحال اآلن چاره ای چون برخالف بقیه سن و جنسیتم رو می

 :جز اطالعت ازم نداشت. با حرص گفت

شه؟ جز سامی ه چاقو می جز سامی کدوم کله خرابی جفت کالنتری منطق -

 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

که زدم بنیامین بود؟ یعنی اون مسنه واقعا بنیامین بود؟! حتی از فکر کردن به 

م خورد. شایان سمتم اومد تا گندی که زده بودم هم سرم گیج رفت و تعادلم به

ر صب»کمک کنه؛ اما قبل از این که دستش بهم بخوره، کف دستم رو به معنی

توجه به عرق سردی که هر لحظه بیشتر و بیشتر کل باال گرفتم. بی« کن

 :صورتم رو خیس می کرد، با حرص پرسیدم

 کردی؟این حرفت یعنی از دیشب تعقیبم می -

 :ی چشمام و گفتبدون هیچ ترسی، زل زد تو

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 نبودکه میای خونه

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 نمی وقت

در مورد من و رویا اطالعات جمع می کرده و من حتی خبر نداشتم. من بدون 

ام به رویا چه عواقبی ممکنه برای جفتمون داشته این که حواسم باشه توجه

ند نم تا حاال چتونستم تصور کباشه، 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

کفری شدم، یا از این که شایان چیزی رو در موردم حدس زده بود که حتی 

برای خودم هم قابل پیش بینی نبود؟! من واقعا تا لحظه ای که اسم مجتمع رو 

اور کنم اومدم خونه ی رویا! اون وقت پسری که فقط یه ندیدم، نمی تونستم ب

 .مدت کوتاه بود همراهیم می کرد، این رو به راحتی حدس زده بود

از جوابی که این طور با گستاخی و بدون ترس بهم داد، انقدر شوکه بودم که 

ی برای یه لحظه ی کوتاه مغزم فرمان درستی نداد و سیلی محکمی حواله

مقدمه بود که فرصت نکنه واکنشی نشون بده کنشم انقدر بیصورتش کردم. وا
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و ضرب دستم انقدر قوی بود که موهای همیشه مرتبش، بهم ریخت و صورتش 

 .کامال به چپ متمایل شد

صدای هینی که از پشت سرم اومد، توی صدای سیلی گم شد. از حرص نفس 

ی کردم نفس می زدم و از شدت استرسی که داشتم تحمل می کردم، حس م

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

شونه اش سُر خورده بود. ترس توی نگاهش موج می زد و نگاه سردرگمش بین 

ی مارو شنیده شد. اون تمام حرفامن و شایان می چرخید. بدتر از این نمی

 .بود

م خواستدونستم 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 

 «برو»که بتونه بهم اعتماد کنه، با این حال این تیر آخرم بود. آروم ل*ب زدم:

و تمام افراد اون خونه باغ، من هرچقدر هم که آدم  حقیقت این بود که بین من

بدی بودم، بازم تنها کسی بودم که واقعا طرفش بود و باید باورم می کرد؛ اما 

ز تونستم ابدون هیچ واکنشی فقط بهم خیره بود. این بار با نگرانی که نمی
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دونم نگرانی عمیقم رو نمی« فرار کن احمق!»نگاهم جداش کنم، ل*ب زدم:

کرد یا ازم ترسید؛ ولی به هر حال راهش رو کج کرد و برخالف مسیر  حس

قبلش شروع به دویدن کرد و ازمون دور شد. جوری که انگار اصال نه من رو 

 .شناسه، نه چیزی دیده و نه حتی چیزی شنیدهمی

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 مام جون باقی موندهاراده با ت

؛ اما بازم عقب نکشیدم. با این حال دوباره ی خ*ون روی پهلوم رو حس کردم

 :اون خیلی قوی تر از من بود. راحت دستم رو با حرص پس زد و گفت

 .اون همه حرفامون رو شنیده. نباید بذاری در بره -

تر می شد؛ اما هنوز یاد نگرفته بود صورتش پر رنگ هر لحظه رد انگشتام روی

بین من و اون، اونی که تصمیم می گیره منم. علتش هم واضح بود! اون هیچ 

ی خالفکاریم نداشت و با دونستن سن کمم نمی شناختی از من و سابقه

 .تونست ازم حساب ببره

ا دیدم. بنمیزخمم باز شده بود و دیدم به شدت تار و دیگه تقریبا صورتش رو 

صدایی که بیشتر به زمزمه شبیه بود و شک داشتم حتی صدام رو شنیده باشه 
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 :گفتم

 !راحتش بذار. اون... خواهرمه -

تحمل وزنم برام سخت شد و دید تارم، این بار کامال سیاه شد. تنها چیزی که 

ی آخر حس کردم، دستای قوی شایان بود که درست قبل از این که نقش لحظه

 .بشم، نگهم داشت زمین

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 توی همون حالت بمونم. هنوز کامل بلند نشده بودم؛ اما حو*له

 .روی لبام بود، پایین افتاد

ی سفیدی که کامال نمناک بود رو برداشتم و بی اراده منگ، حو*لهگیج و 

ام رفت. اولین باری بود که بعد از زخمی شدنم، دستم سمت لبای خشک شده

یکی جز خودم مراقبم بوده و حتی حواسش به خشکی لبام هم بوده. من هیچ 

 !ای نداشتم که ناجیم کیه و حتی اآلن کجامایده

به خاطر نشستنم پیچید، خواستم دستم رو سمت  با دردی که توی پهلوم

زخمم ببرم که متوجه سویی شرت بزرگی شدم که جای پتو روم انداخته شده 
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بود. نگاه گیجم به سویی شرت شایان خیره مونده بود و کامال گیج شده بودم. 

 متوجه نبودم اگر قصد لو دادنم رو داشته پس این کاراش چه معنی داره؟

شاید منو گرفته و سعی کرده مواظبم باشه چون هنوز براش از فکر این که 

استفاده دارم، ترسیده بودم. مطمئنا با تحویل دادن زنده ی من به میالد و 

ام! شاید همین ی خیلی بیشتری به دست می آورد تا مردهرسول، پول و وجهه

 .اآلن هم رفته تا رویا رو بهشون تحویل بده

تمام تنم پیچید. اگر واقعا منو به میالد  حتی از فکرش هم لرز بدی توی

ام فروخته باشه، پس رویا اآلن توی بد دردسری افتاده بود. گوشیم رو از کوله

برداشتم تا به افراد مورد اعتمادم بگم شایان خیانت کرده و بهشون بسپارم تا 

قبل از غروب آفتاب از شرش خالص شن؛ اما درست قبل از این که این کار رو 

، مغزم از خواب بیدار شد. تلفن رو قطع کردم و برای این که آرامشم رو به بکنم

هام رو دست بیارم، چند ثانیه توی همون حالت موندم و با دست شقیقه

 !کردم. اآلن اصال وقت اشتباه کردن نبودفشردم. 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 

ی گروه بشه. دلیلی نداشت با یه اعتراف بی موقع همه ساکت بمونه و آدم خوبه

 !اشته بودچی رو برای خودش سخت کنه. اون حتی گوشیم رو کنارم گذ

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 

من رو بفروشه دلیلی نداشت تا این حد بهم رسیدگی کنه! کافی بود فقط زنده 

رویا، رد شدن از من اصال براش  نگهم داره. اگر واقعا می خواست بره دنبال

سخت نبود. اون نه از من می ترسید، نه حساب می برد و نه حتی من براش 

مهم بودم! از من قوی تر بود و می تونست همون موقع خالصم کنه؛ ولی نکرد. 

من هزار تا دلیل برای اعتماد کردن داشتم و یه دلیل برای کشتنش! قانون گروه 

ون یه دلیل بسنده کنم و همه چی رو تموم کنم؛ اما می گفت که باید به هم

شایان هم هزارتا دلیل برای رد شدن از من داشت و بازم این کار رو نکرد. باید 

 .براش جبران می کردم

همون حسی که روز اول باعث شد توی گروهم قبولش کنم، اآلن هم می گفت 

م دوندم و تصمیکه باید بهش یه فرصت دیگه بدم. گوشیم رو توی کوله برگر
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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 

برسه، فرار کنم. قبل از این که فرصت کاری رو داشته باشم، شایان با عجله 

داخل اومد. فقط یه پیرآهن نازک تنش بود و کیسه ی خرید بزرگی پر از 

*کل و پنس و... توی یه دستش و کیسه ای پر از خوراکی های بتادین و ا*ل

اش بود. هر دو از دیدن هم جا خورده بودیم! نه اون مقوی توی دست دیگه

انتظار داشت من رو با چشمای باز ببینه و نه من انتظار داشتم به این زودی 

 !برگرده؛ حداقل نه با کیسه های خرید

 :م رو سرجاش برگردوندم و با پررویی گفتمد تر به خودم اومدم و سِرُمن زو

می خواستم بچرخم روی اون دستم بخوابم. برای همین سِرم رو جابجا  -

 .کردم

 :حاال اون هم از شوک در اومده بود. چشماش رو ریز کرد و گفت

منو با اون پسرای احمقی که همیشه دور و برت می پلکن اشتباه گرفتی!  -

بود، پس نمی خواستی بچرخی! در ثانی زخمت  سِرُم از اول هم سمت راستت

اون سمته و اصال نمی تونی روی اون پهلوت بخوابی. اگر هم می خواستی 
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 ...جابجاش کنی پس چرا دوباره گذاشتیش سرجاش؟ ضمنا

دیدم که مثل خودم همه جزئیات اولین بار بود! این اولین بار بود که یکی رو می

لین بار بود که یکی رو شبیه به خودم می رو می دید و به ذهن می سپرد. او

 :دیدم. کامال شوکه و گیج گفتم

 !بسه -

حرفش رو قطع کرد و کیسه هارو زمین گذاشت. چاقویی رو از جیبش در آورد 

 :و سمتم اومد. نترسیده بودم؛ ولی بی اراده خودم رو عقب کشیدم و گفتم

 کنی؟چه غ*لطی داری می -

شده بود که ترسناک به نظر می اومدم؛ اما شایان  صدام انقدر از د*ر*د دو رگه

 !چاقوم رو کنارم گذاشت. این چاقوی خودم بود

ها توی یخچال کوچیک اتاق شد و با صبر و حوصله مشغول جا دادن خوراکی

 :توضیح داد

دونم عمل غیرقانونی انجام توی کوچه از حال رفتی. تنها دکتری که می -

ادزهر و یه واحد خ*ون زده. تبت رو کنترل کرده ده رو آوردم خونه. بهت پمی

و زخمت دیگه سمی نیست؛ اما گفت باید بخیه بخوره. منتظر بودیم وضعیت 
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 ...عمومیت نرمال شه تا بتونه بخیه بزنه

اون من رو آورده بود خونه اش و یه دکتر غیر قانونی رو برام آورده بود تا به 

ی رو درک نمی کردم! بی هوا یاد زخمم برسه. این همه محبت و انسان دوست

رویا افتادم و بی توجه وسط حرفش با صدایی که دیگه داشت ته می کشید 

 :گفتم

 رویا کجاست؟ -

خونی کمی که روی لباسم پخش شد، باعث شد سوالم رو فراموش کنه. حو*له 

ی تمیزی رو از کیسه بیرون آورد و خواست روی زخمم بذاره که با حرص از 

کشیدمش و منتظر نگاهش کردم. نفس عمیقی برای کنترل دستش بیرون 

 :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 زدی. آب بدنت کم شده بود و گرفتن خ*ون

 آسون نبوده. اون وقت اولین سوالت اینه؟

روز؟ یعنی با امروز من دو روز بود که بیهوش بودم. مطمئنا اگر می خواست از دی

آسیبی به رویا بزنه تا حاال دیگه زده بود؛ ولی هنوزم بدون هیچ واکنشی بهش 
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 :خیره بودم. انقدر که فهمید برای دونستن جواب سوالم مصمم. باحرص گفت

بال اون بچه نمی تونستم وقتی یکی داشت جلوی چشمام جون می داد دن -

 .برم

قبل از این که حتی فرصت فکر کردن بهم بده که اآلن ازش تشکر کنم یا نه، با 

 :کنایه ادامه داد

اگه تا اآلن از ترس کالنتری محل نباشه و یا همه چی رو به بزرگترش نگفته  -

 .باشه، پس مدرسه ست

ی حو*له رو روی زخمم گذاشتم و با کمی فشار سعی کردم جلوی خ*ون ریز

رو بگیرم. بوی خونی که توی کل اتاق کوچیک و مرتبش پخش شده بود، حالم 

 .کردرو لحظه به لحظه بدتر می

توجهی برداشتش چون 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

 :گفت حرص و نگرانی توش موج می زد

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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اگر یه دلیل بود که باعث شد جلوش کوتاه بیام، حس نگرانی عمیق و صداقتی 

دیدم. حس این که اون هم دنیارو مثل من بود که داشتم توی چشماش می

س این که اون با آدمای اطرافم فرق داره. شاید همون فرقی که بینه. حمی

 ... خودم داشتم

تونستم به کسی که باهام صادقه دروغ بگم یا براش فیلم بازی به هر حال نمی

حسم کم کنم و دورش بزنم. برای یه لحظه رهای وجودم بیدار شد و چشمای بی

جا خوش کرده بود  ای که توی گلومکم 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

منو مجبور به همکاری کنن. باید می ذاشتم منو با خودشون ببرن؟ تو که خوب 

می کردم؟ کار درست چی بود؟ قاچاق چند  بلدی قضاوتم کنی بگو چی کار باید

 !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 میپسری که هیچی از دختر بودن نمی
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 :با حرص گفتم گریه کنم. باید جلوی خودم رو می گرفتم؛ ولی

تو هم مثل بقیه فقط چون می دونی چه پول هنگفتی توش هست می گی  -

کارم اشتباه بوده؛ ولی من چشمم دنبال پول نیست. منم مثل همه از بنیامین و 

گیره می ترسم؛ اما هنوزم پشیمون نیستم. دیگه خوب انتقامی که به زودی می

 .آب بیرون بکشمبلدم چطور گلیم خودم رو بین هزارتا گرگ از 

ته مونده ی بغضم رو قورت دادم و دستم رو روی زخم دردناکم گذاشتم. حاال 

حو*له هم کامال بوی خ*ون گرفته بود. دیگه هیچ اثری از بغض و ضعف توی 

صورتم نبود. حاال دوباره همون سامی بی احساس بودم. با لحن م*حکم و جدی 

 :که تهدید توش موج می زد گفتم

می تونی حدس بزنی با کی در افتادی شایان. کافیه حس کنم تو حتی ن -

قصد فروختنم رو داری تا بالیی به سرت بیارم که حتی فرصت پشیمون شدن 

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

کاری رو می کنم که به نظرم درسته. الزم باشه از صدتا بنیامین هم برات فقط 

تر می شم. دارم بهت یه فرصت دیگه می دم. انتخاب کن. من یا خطرناک
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 میالد؟

خیلی خوب می دونستم که میالد داره زیرآبی می ره و خیلی وقته که آدم 

، رسول بوده نه رسول شده. در واقع کسی که می خواسته واقعا ازم آتو بگیره

 .شخص خود میالد. شک داشتم حتی خود شایان هم این رو بدونه

از همون اول که شروع به صحبت کرده بودم، بدون هیچ واکنشی فقط بهم 

 12خیره بود. روی تنها صندلی قدیمی و کهنه ای که توی فضای جمع جور و 

 :متری اتاقش بود، نشست و گفت

 ... رسناک باشیاصال به چشمات نمیاد انقدر ت -

بستمش؛ اما همین توی همین مکث لحظه ایش داشتم توی ذهنم به رگبار می

 :که جمله هام ردیف شد و خواستم جواب بدم ادامه داد

جام. از اولش هم گفتم من به استاد قول ولی من به خاطر چیز دیگه ای این -

برای میالد دادم ازت محافظت کنم. استاد از قصد من رو وارد گروه کرد تا 

 .اطالعات غ*لط ببرم

کم باز شد و آرامشی که از دست داده بودم رو توی یه لحظه ی 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

باشه هم خوشحال بودم که بین اون همه آدم ع*و*ضی، یکی هست که مراقبم 

و هم عصبی بودم که بدون این که از چیزی خبر داشته باشم، شایان تمام مدت 

اطالعاتم رو برای استاد می برده. از بین هجوم همه ی حسای مختلفم، فقط 

 :حس عصبانیتم رو از صورتم خوند که گفت

 .بهت نگفته بود تا همه چیز طبیعی باشه. ازش دلگیر نشو -

! این دیگه چه مدل آدم فروشی بود؟! دیگه حتی اآلن داشت دلجویی می کرد؟

 :دونستم باید عصبانی باشم یا متشکر! خنثی گفتمنمی

 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 میتو چرا انقدر گیری؟ می -

هیچ وقت برای کسی اطالعات درست رو نبردم. اطالعات درست رو اآلن فقط 

 !ایمن و تو می دونیم. نه استاد و نه هیچ کس دیگه

 پسر از اعتماد به نفسی و حس رضایتی که از خودش داشت حرصم گرفت. این
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 :ای هم از کارش پشیمون نبود! پوزخند عصبی زدم و گفتمحتی ذره

الزم نیس فداکاری کنی! زودتر از اونی که فکرش رو بکنی می فهمن دروغ  -

 .گفتی و تقاصش رو با جونت پس میدی

 :لبخند پر شیطنتی زد

فکر کردی تو تنها بچه ی باهوش این محلی؟ تا قبل از اون موقع، تو منو  -

 .کنه چیزی بگهمیاری توی گروه و اون وقت دیگه کسی جرات نمی رسما

تر از همه افراد خونه باغ بود و داشت با اتکا به هوشش گفت. باهوشراست می

ای رفتم سال زحمت حرفه 5خواست راهی که من با گرفت. اون میازم باج می

 کردم. تا حاالرو یه شبه بره. این اولین باری بود که همچین چیزی رو تجربه می

هیچ کس جرات نکرده بود ازم باج بگیره. البته این که هیچ کس تا حاال سامی 

 !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

اره اخم ریزی مهمون صورتم شد کنه تا بتونه رویا رو پیدا کنه! دوبسرگرمم می

 :و مشکوک گفتم

 گفتی از کجا استاد رو می شناسی؟ -
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 :متوجه سوءظنم شد و بعد از مکث کوتاهی گفت

منم مثل تو شاگردشم. دوره تو تمام شده؛ ولی دوره من وقتی شروع شد  -

 .که قبول کردم مواظبت باشم

توجه به د و بیپوشید، داخل اوممرد مسنی در حالی که داشت دستکش می

 :این که وسط حرف ما پریده گفت

 کی بهوش اومده؟ -

اصال حس خوبی نسبت به نگاهش نداشتم و از طرفی هنوز برای اعتماد کردن 

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 دم بخوام اآلن توی خونهاز این که بدون این که خو

تم تونسی کافی برام سخت بود، دیگه نمیبودم. کنار اومدن با شایان به اندازه

 یتر 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 گفتوت شونهتفابی

 .خواددمای بدنت ثابت شده؛ ولی زخمت هنوزم بخیه می -
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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 -

ای جلوی سرش کامال ریخته بود و قد نسبتا کوتاه و هیکل پری داشت. موه

لباسش کامال معمولی بود. اگر توی خیابون می دیدمش، امکان نداشت بتونم 

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

 :تلحنی که هیچ ازش خوشم نیومد گف

 .باید بیهوشت کنم -

تونستم به مرد جماعت اعتماد کنم، چه برسه 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؟ م وقتی بیهوشم چه غ*لطی میداروی بیهوشی باشه، از کجا معلو

دونستم دقیقا کجای شهرم که اگر خواستم فرار کنم بدونم 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

 .کنممی پس بی حس -

دونم چه اصراری داشت که حتما یه چیزی به من تزریق کنه؟ این بار با نمی

 :حرصی که نتونستم کنترلش کنم رو به شایان گفتم

تنها دکتری که می شناسی هوس مردن کرده نه؟! این اصال توجیهه با کی  -

 !طرفه؟

الوه اون ساله نبود! به ع 13لحن جدی و زخم بازم اصال شبیه دخترای نوجوون 

یه دکتر غیرقانونی بود و کامال باخبر بود که بیماراش، افراد عادی و پاکدامنی 

 !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. 

 :و به دکتر گفتشایان هم که حسابی اخماش توی هم بود ر

 .گه انجام بده و پولت رو بگیر. این جا رییس اونههرچی می -
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دکتر که حاال حسابی عصبی شده بود، بدون هیچ حرفی سرنگ رو کنار 

گذاشت و مشغول شد. به محض این که کمی لباسم رو کنار زد تا زخمم رو 

بیعی ببینه، بی اراده کمی خودم رو از جهت مخالف کنار کشیدم. واکنش ط

بدنم بود و اصال عمدی در کار نبود؛ ولی شایان متوجه حساسیتم شد و سویی 

شرتش رو که حاال کنار تختم بود، برداشت. کمی دکتر رو عقب کشید. لباسش 

 .رو روم انداخت و دست به س*ی*نه کنار دکتر ایستاد

 و های اطرافم متفاوت بودحاال 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

جزئیات رو ببینه و افکارم رو بفهمه. هنوز برای گفتنش زود بود؛ ولی اون می 

تونست مثل من فکر کنه. با این حال هنوزم از من خیلی بهتر بود. اون هنوز 

 .وجدان داشت و انسانیتش زنده بود

نالیز شایان بودم که حواسم از زخمم پرت شد و نفهمیدم دکتر انقدر درگیر آ

کی کارش رو شروع کرد؛ ولی دردش خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می 

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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م کف دستم زخم شد. گرمی خونی رو کف دستم کامال حس می کردم؛ هاناخن

 .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 

ر کنم اون واقعا نباید توی شایان که کنار تختم خوابش برده بود، باعث شد باو

شد یکی بتونه در عین باهوش بودن تا این حد ساده گروه 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 

. یعنی واقعا یه دونه پتوی اضافه هم توی خونه نبود؟ توی خواب خیلی آروم بود

اش انقدر مرطوب چرا پدر مادرش خونه نبودن؟ تنها زندگی می کرد؟ چرا خونه
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خواستم قضاوت کنم؛ اما مشخص بود اصال وضع و قدیمی و کوچیک بود؟ نمی

 .مالی خوبی نداره

از دستم در رفته. با دیدن هوای تاریک بیرون تازه یادم افتاد که زمان کامال 

ای نداشتم که چقدر بیهوش بودم؛ اما حتما زیور تا اآلن نگرانم شده هیچ ایده

 .گشتمبود. باید زود تر به خونه برمی

تخس بازی رو کنار گذاشتم و آروم شایان رو صدا زدم تا بهش خبر بدم که 

د شه. لگتر از این بود که با این صدا زدن بیدار 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

ق خواب؛ اما باز هم قبول نکرد برام هنوز هوا گرگ و میش بود و شایان غر

تاکسی بگیره و تا خونه همراهم اومد. همین که به خونه رسیدم خدارو شکر 

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

مشکلش با من چیه و حتی یه درصد هم در موردش  نمی دونستم دقیقا

احساس بودم که هیچی برام مهم نبود و عاطفه و بیکنجکاو 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 

و شبا انقدر تنها و دلتنگ بودم « تو»د! روزا کسی جرات نداشت بهم بگه محم

 .زدمنشستم و تا صبح طرح میکه 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

دیوار خونه پر شده بود از شعر، طراحی و دلنوشته. رویا، سامی و امید. در و 

جوری که توی نگاه اول بیشتر به گالری هنری شبیه بود تا خونه. کی باورش 

ریزه و عین خیالش نیست، شبا انقدر شد کسی که روزا اون طور خ*ون میمی

 .شداحساساتی بشه؟ حتی خودم هم باورم نمی

ور بود. اون تنها کسی بود که به دید زیتنها کسی که حال خرابم رو می

ی رویا رو دید و گفت های خونه راه داشت. تنها کسی که طراحی چهرهاتاق
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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

باهت من و رویا مال بچگی بود و شاید اآلن خیلی از نظر ظاهری با هرچند ش

 .من فرق کرده باشه ولی باز هم شباهتمون زیاد بود

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، به مریم، این قضیه رو به کل منتفی میزیاد من 

بیشتر شبیه یه راه گریز بود تا از این حقیقت که مادرم زنی مثل مریمه، فرار 

 .کنم

تمام دردی که موقع بخیه کشیدم، باعث شد برخالف همیشه قضیه رو جدی 

ی خونه بگیرم و یک ماه استراحت مطلق رو قبول کنم؛ اما فقط سه روز تو

زدم شایان به خاطر پول وارد گروه شده و من دووم آوردم. تقریبا حدس می

گشتم به گروه تا بتونم ازش محافظت درکش می کردم. باید هرچی زودتر برمی

کنم. هرچی بود اون به خاطر دروغی که به خاطر من به میالد گفته بود، ممکن 
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 .بود هر لحظه توی دردسر بیوفته

اعتی رفتم خونه باغ تا فقط بتونم رسما بیارمش توی گروهم. همون روز چند س

باهاش توافق کردم که دیگه نپیچونمش و همه جا همراه خودم ببرمش. ما قبول 

کردم؛ ولی کردیم به هم اعتماد کنیم. هرچند صداقت اون رو کامال حس می

 خواستمکنم. 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

تا یک هفته زخمم د*ر*د شدیدی داشت؛ اما همین که به دردش عادت کردم 

و تونستم از جام بلند شم، رفتم مدرسه. من باید برای رویا همه چیز رو توضیح 

بودم و حاال  کردم. من جونش رو به خطر انداختهمی دادم، باید آرومش می

خواسته و ناخواسته مجبور بودم تا آخرش پاش وایسم و ازش محافظت کنم. 

 .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 

اش بردونستم باید دنبالش برم و دید، راهش رو به سمت مخالفم کج کرد. نمی

توضیح بدم یا راحتش بذارم تا این قضیه رو برای خودش هضم کنه؟ اصال از 

کجا معلوم که تا اآلن همه چیز رو به باباش نگفته باشه؟ برای یه لحظه از شدت 
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استرس با خودم فکر کردم شایان درست می گفت. رویا توی این قضیه اصال 

ی معمولی ن یه دختربچهکردم. اوآدم مورد اعتمادی نبود و نباید ریسک می

ای که احتماال بود که مطمئنا تا حاال یه زخم رو از نزدیک ندیده. دختربچه

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 تویله پشتی کوچیکش سنگین به نظر میترسیده بود؟! کو

بغلش گرفته بود. درست برعکس من که نه کتابی توی کیفم بود و نه دفتری، 

 !اون همیشه یه کتابی توی دستش داشت

خریدم که بخوام همراه خودم بیارمشون. های مدرسه رو نمیمن اصال کتاب

شد؛ جز وسایل یزی پیدا میفقط یه کوله پشتی همراهم بود که توش هرچ

مدرسه. از نخ و سوزن و ضامن دار گرفته تا تیغ و پنجه بکس و هندزفری. چند 

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 

دم. مخصوصا باتری موبایل که وقتی شارژش تموم آورچیزی دوتا همراهم می
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 .شد، جای شارژ کردن باتری رو عوض کنم

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 منو نمی کرد انگار اصالاون بود؛ ولی اون جوری رفتار می

ام صمیمانه حالم رو بپرسه یا نگرانم باشه؛ اما انتظار هم نداشتم کامال نادیده

 !بگیره

ه بینه، طبیعیبا 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 

وانمود کرد که نشنیده، دیگه سمتش نرفتم. این بار منم داشتم اون رو  زدم و

 .گرفتمنادیده می

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

انجام شد؟ ردی ازم به جا موند؟  کنه؟ جنسا سالم رد شدن؟ کار درستکار می

کسی لو رفت؟ خسارت داشتیم؟ اگر داشتیم چقدر و کی مسئولش بوده؟ با چه 

 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 

و نه سوالی ازم که از زیر میز گوشی دستمه؛ اما هیچ وقت نه لوم داده بود 

دید که همیشه نمره 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

این که نه چیزی ازم می پرسید و نه با  همینش خوشم اومده بود! اما حاال

کرد. روز سومی داد، داشت عصبیم میی 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

 .الت. وسایلت رو جمع کنرضایی اولیات اومدن دنب -

ی سیاه، کنار گرد 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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 :ه نگاهی به من که خشکم زده بود کرد و گفتدوبار

 .عجله کن. وقت کالس رو نگیر -

اما من واقعا شوکه شده بودم. حتی لحن عصبی و نگاه اخموی ناظم هم باعث 

شد که با لگد آروم رویا به پام، نشد از هپروت در بیام. مکثم داشت طوالنی می

د خیلی سریع روش رو به خودم اومدم. نگاه سنگینی که بهش کردم، باعث ش

 !برگردونه؛ ولی همین که امروز بهم واکنش داده بود هم برام کافی بود

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

راغم اومده باشه تا دخلم رو بیاره هم گروه دشمنم. حتی این که بنیامین س

 .ترسیدمغیرممکن نبود. چیزی که حتی از تصورش هم می

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 

یچ کس منو مجبور نکرده بود خالفکار که خودم توش قدم گذاشته بودم. ه

 !شم

ی بدون هیچ حرفی کیفم رو برداشتم و دنبال ناظم راه افتادم. درست لحظه
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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

دم جلوی خودم رو بگیرم و ترسم رو بروز ندم؛ با این حال دیگه خیلی سعی کر

 :طاقتم طاق شد و تا جایی که تونستم خیلی طبیعی پرسیدم

 کی اومده دنبالم؟ -

 :بدون این که نگاهم کنه کوتاه گفت

 .داداشت -

 :اراده زمزمه کردمبا حرفی که زد پاهام سست شد و بی

 !داداشم؟ -

ین یه ثانیه چه فکرا که به سرم نزد. از این که دونست توی همفقط خدا می

ممکنه سامی زنده بوده باشه و فهمیده دنبالش می،گردم و اومده دنبالم تا این 

 .که آرمان اومده همه چی رو سرم تالفی کنه

دیدن سامی برام مثل یه معجزه و دیدن آرمان مثل یه مصیبت جدید بود. با 

ین دوتا، دیدن سامی رو خیال بافی کنم. این حال به خودم اجازه دادم بین ا

گذاشتم توی همون یه ثانیه باور کنم که یه روزی واقعا داداشم میاد دنبالم. این 



www.taakroman.ir  

 
  

 
340 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

که منم کسی رو داشته باشم که براش مهم باشم؛ اما با دیدن شایان که توی 

 .ی تصوراتم بهم ریختمحوطه منتظر ایستاده بود، همه

مشخص نبود، استرس و کالفگی شایان کامال برخالف من که ترسم از ظاهرم 

دونستم مدل موهاش براش مهمه و قابل ل*مس بود. حداقل من دیگه خوب می

ریزه، باید اتفاق کشه و بهمش میوقتی این جوری عصبی توی موهای دست می

 .مهمی،افتاده باشه

شم و قزیر نگاه تیزبین ناظم، تا زمانی که کامال از مدرسه دور شیم، رفتم توی ن

طبیعی رفتار کردم. وقتی مطمئن شدم دیگه کسی روم دید نداره، کامال خنثی 

 :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 ه استاد نگرانیش رو بروز داده بود؛ ولی کمبا این که این دومین باری بود ک

 :داشت برام عادی می شد! دست به س*ی*نه ایستادم و طلبکارانه گفتم
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 اون وقت دلیلش؟ -

 :از خونسرد بودن من حرصش گرفت. عصبی بهم توپید

ی تونی به کسی بگی چون بنیامین زنده است و دیر یا زود میاد سراغت. نم -

های دیگه از ترس بنیامین ازت دست ی گروهزدی چون همهبنیامین رو با چاقو 

 .کشنمی

 .ای باال انداختمهدف 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 وف کالفهپ

کردم. واقعا این که دیدم؛ اما درکش نمیشوت کرد. من داشتم نگرانیش رو می

 :کردم! روبه روش ایستادم و آروم زمزمه کردمکسی نگرانم بشه رو درک نمی

 .دونم دقیقا نگران منی یا خودت؛ اما نگران نباشنمی -

ستاش رو به ک*م*رش زد و با اخمی که انگار باز شدنی نبود خواست چیزی د

 :بگه که سریع گفتم
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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

 بیشتر به خطر بندازیش؟خوای این جوری می -

 :نگاه چپی بهش کردم و گفتم

ه ای رو بذار. کسی کتو حرفم نپر بدم میاد. گفتم نامحسوس! یعنی یه حرفه -

 .جای مراقبت دردسر اضافه براش درست نکنه

اون روز خواسته و ناخواسته مجبور شد شرطم رو قبول کنه. به محض این که 

ضروریم رو برداشتم. همه رو توی یه رفتم خونه، چند دست لباس و وسایل 

هام جا ساز کنم که نگاهم کوله پشتی ریختم و خواستم چاقوهام رو توی جیب

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 ه اش بود. حتی خودم هم نمیتونستم پیداش کنم سر سجاد

لحظه چرا ازش خجالت کشیدم؛ اما اون خیلی سریع متوجه حال بدم شد. 
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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؟ -

گفتم خالفکارم؟ گفتم چاقو خوردم؟ از یه قاچاقچی؟ میگفتم؟ میچی باید می

ه گفتم دارم با پسری کبینمت؟ 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، 

ه، شدونستم اگر به این کارم ادامه بدم نگران میره بودم. میفقط به زمین خی

تفاوتیم رو زدم. دستش رو از صورتم پایین پس نفس عمیقی کشیدم و نقاب بی

ش تونستم بغلخواست میکشیدم و کلید خونه رو کف دستش گذاشتم. دلم می

 :کنم و از ته دل زار بزنم؛ اما فقط سرد تر از همیشه گفتم

 .که گالم خوب باشن خوبم. توی نبودم خوب مواظبشون باش تا زمانی -

ای رو بهش ندادم با برداشتن چندتا از ظرف های غذا، از فرصت حرف دیگه

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 نمیشهری بیشتر از یه نصف روز نمی

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 

یه پسر جوون که از صد کیلومتری معلوم بود هیچ نسبتی باهم ندارن،  همراه

کردم که حتی کم داشتم درک میی سرگرم کننده بود. کمبرای همه یه سوژه

 !دعوا هم گروهیش خوبه

بعد از یک هفته خسته شدم و بدون موافقت استاد و شایان به خونه برگشتم. 

ونم بی سر و صدا توی خونه بشینم. نه ها انقدر از آسیاب افتاده بود که بتآب

زدم. بازم کارم شد شعر و طراحی و رفتم و نه به انبارام سر میمدرسه 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 میبودم مسـت می

دونستم خودم رو با سیگار آروم نگه دارم، با این که میکردم هر طور شده می

 .دود برام سمه

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

این که نتونستم پیداشون  وقتی که رویا یا سامی رو پیدا نکنم ادامه داره و از

ی من بودن و پیدا کردنشون کنم از دست خودم حرص می خوردم. اونا خانواده

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

، از فکر بیرون اومدم و پیام رو باز کردم. سه با صدای زنگ اس ام اس گوشیم

مورد اطالعات و آدرس جدید که ممکن بود رویا باشن. خیلی وقت بود به آدمام 

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

ون رو بفرستن. حتی اگر یک درصد احتمال داشت که سامی یا رویا اطالعاتش

ی کار و زندگیم رو ول می کردم و برای تشخیص هویتشون می باشن، همه

 .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. ید برم؛ اما باز هم تیری توی تاریکی بود و به امتحان کردنش میجد



www.taakroman.ir  

 
  

 
346 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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 نمیرو می

 .رفتم دنبال سامی و رویاهمون بهتر که می

ام رو برداشتم. داشتم از ی پوشیدم و کوله پشتی همیشه آمادهیه لباس سرسر

زدم که تلفن خونه زنگ خورد. بدون این که بهش اهمیت بدم، خونه بیرون می

بند کفشم رو م*حکم کردم و در حیاط رو باز کردم. هنوز پام رو بیرون نذاشته 

و م کتابی ربودم که نگاهم به رویا خیره موند. یونیفرم مدرسه تنش بود و باز

ام، موقع اش جلوی در خونهتوی بغلش گرفته بود. از شدت شوک دیدن بی

ردم اون که ظهر بود و وقت مدرسه رفتن. درک نمی  12نگاهی به ساعتم کردم. 

 ازم فراری بود چرا باید قبل از مدرسه به دیدنم بیاد؟

؟! گرفتاومد. کتفش د*ر*د نمیهوا گرم بود و کیفش سنگین به نظر می

اراده دستم سمت بند کیفش رفت تا از روی دوشش برش دار؛، اما اون بی

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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 هتلفن خون» دستم رو عقب کشیدم و با همون نگاه غمگین بهش خیره شدم. 

دونم کنم؟! نمیدونست من تنها زندگی میی من و کی؟! هنوز نمیخونه« مون؟!

 .غم چشمام رو چطور فهمید؛ ولی اشتباه برداشت کرد

 از من ناراحتی که نمیای مدرسه؟ فقط برای این که من رو نبینی نمیای؟ -

هیچ  من از این که خواهر و برادرم رو پیدا نکرده بودم ناراحت بودم. از این که

کسی خودم دلگیر راه 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

نشست و از در فاصله گرفتم تا بیاد تو. فکر کردم  لبخند تلخی روی صورتم

تونن مثل زیور بدون این که حرفی بزنم منظورم رو متوجه شن؛ اما همه 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، بیبا تعجب از حرف 

موبایلی که بهش داده بودم رو از جیبش بیرون آورد و سمتم گرفت. کالفه 

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

هر  تونیباید 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

 .کنیکنی. تصمیمت رو بگیر. حق نداری انقدر گیجم رفتار می

 :ی گیجش اهمیت بدم، دستش رو رها کردم و گفتمبدون 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 

براش باز گذاشتم. حاال دیگه با خودش بود که بیاد داخل یا بره داخل و در رو 

 .تونستم بیشتر از این مجبورش کنم حرفام رو بشنوهبیرون. نمی
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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 

توجه ال می ذاشت رو بیرون آوردم. صدای داخل اومدنش رو شنیدم. بییخچ

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

ونه رو در آوردم. فندک همون دور و براست. شمعای سالن رو چراغای خ -

 .روشن کن

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

سینی رو سالش بود!  13لبخندی از سادگیش روی صورتم نشست. اون واقعا 

جلوش گذاشتم و روبه روش نشستم. سبد میوه روی میز جلوش بود؛ اما نه من 

 :خورد. آروم گفتمتعارف 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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 :ر اپن آشپزخونه بود. سریع گفتمنگاهش به بار کوچیک کنا

 .این ا*ل*کل نداره. فقط یخ و لیموئه -

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 

ا چپ و راستش رو یه مکث کوتاه لیوان رو برداشت و کمی مزه کرد. مثل بچه ه

 :نگاه کرد و با احتیاط پرسید

 مامانت خونه نیست؟ -

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

 .همامانم فوت کرد -

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

 :متعجب بهم خیره شد. بعد از یه مکث طوالنی گفتگیج و 

 .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

ی الدونست باید اظهار خوشحتونستم گیجی رو توی چشماش ببینم. نمیمی

 :کنه یا ناراحتی. با این حال با کنجکاوی پرسید

 بود؟ یعنی فوت شده؟ -

تونستم بفهمم با هر ی زمزمه کردم. می« نمی دونم»شونه ای باال انداختم و 

خواستم باهاش صادق باشم حتی جمله ای که می گم گیج ترش می کنم. می

 .اگر به گیجیش ختم بشه

فتم و خیلی چیزا رو هم نگفتم. گفتم اون روز خیلی چیزا از خودم بهش گ
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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 

کل زندگیم فقط یه رفیق و هم بازی به اسم امید داشتم؛  کنم. گفتم که تویمی

 .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 هر دومون نمیمن پرسید و نه من از اون. انگار 

 .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 عتماد کردم که قبل از خدافظی، شماره تلفنم رو بهش دادم. شمارها

 .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

 .بودجز رویا فقط سکوت 

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 

 م فروکشی عصبانیتی محکمی گفتم. با شنیدن صدای رفیعی، همه« بله»و 

 :کرد و سریع و هول زده گفتم

 چی شده؟ مورد جدیدی پیدا کردی؟ شبیه رویاست؟ -

گفت برم چکش کنم. داد و میرفیعی هنوز هم هر از گاهی آدرسی بهم می

کنه تا ساکت نگهم داره؛ اما موردایی که کردم داره سرگرمم میاوایل فکر می

شد هربار ن هم باعث میکرد، بیشترین شباهت رو داشتن. همیمعرفی 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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 .ریع چکش کن و اگر خودش بود بگو تا قانونی عمل کنیمکنی. سمی

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

 د وایران از دست داده بود؟ این اصال اتفاق خوبی نبود. این آخرین شانسم بو

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 

همون سه آدرسی بود که ظهر افرادم برام فرستاده بودن! قبال هیچ وقت این 

اتفاق نیوفتاده بود. یعنی ممکن بود خودش باشه؟! آدرس برای یکی از شهرای 

خوردم. از طرفی بنیامین هنوز کردم به شب میاطراف بود و اگر اآلن حرکت می

تاب و ه شب بیرون برم. بیتونستم ریسک کنم و تنها و نیمهم دنبالم بود و نمی

 .تونستم بدون فکر و عجوالنه عمل کنمقرار 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 دلم نبود که زودتر برسم. نمیاین دفعه فرق داشت. این بار دل توی 

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 

 کمیگشتم. پیدا کردنش بود. 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

ه کرده کالفین جایی زندگی میزندگی کرده بودم و از فکر این که رویا یه همچ

 .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

ه دندون گرفته بود و هنوز مشغول تنظیم کردنش زن مسنی که چادرش رو ب

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

من مشغول تجزیه و تحلیلش بودم؛ اما اون به محض این که نگاهش به من 

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

ی ههوا غش کرد! با دیدن سه پلرفت. 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

همه چی توی کم تر از چند ثانیه اتفاق افتاده بود و من کامال گیج بودم. نفس 

زدم و نمی دونستم چی شده و چی کار باید بکنم؟ باید برم توی خونه نفس می

 اش و اهالی خونه رو خبر کنم؟ یا ولش کنم برم و یه وقت دیگه بیام؟

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. 

از پایین پله، روی زمین سیمانی نشوندمش و سریع بطری آب معدنیم رو 
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 صورتشام در آوردم. کوله رو کناری پرت کردم و همون طور که تند تند بهکوله

و خانمی رو که « صاحبخونه؟»زدم آب می پاشیدم، بلند بلند صدا می

فایده بود. هیچ صدایی جز سکوت شناختم با دست باد می زدم؛ اما بینمی

 .نبود

، رفتم داخل. با یکم ای کشیدم و با وجود این که اجازه نداشتمپوف 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 جوونی طاقچه بود خشک شد. یه عکس از بچگی رویا، کنار

 .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 ذرهنمونده بود. دستای سردم می

 شد. دست لرزونم جلو اومد و روی تصویر چهره ی رویا نشست. حتی بانمی

ها شد. من توی تموم این سالدست زدن به عکسش هم ضربان قلبم تند می

 .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 

د، حاال کامال واضح بود. از شدت شوک، با دست لرزون لیوان کل تنم نشسته بو

 .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 ی شهر رو براش میهبردمش و بهترین خونی قدیمی میخونه

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. فقطخیال بافی بودم؛ اما با فکر این که شاید اشتباه می

تونستم مطمئن باشم که پیداش کردم. از ا دیدن یه عکس از بچگیش نمیب

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

ی دیگه از خواهرم لحظه 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 رست اطراف رو بگردم. اتاقی که فرش کهنه و رنگ و رو رفتهد

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

تم و داد که اخالقیات رو کنار گذاشانگار 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 میوسیله، عکسی از رویا توجه

، بیشتر هم شده بود. هنوزم برخالف تصورم شباهتمون کم که نشده بود هیچ

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 شد. با صدای نالهصورتش توی عکس دراز 

 !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 ت بهوش میای درست کردم و به حیاط برگشتم. داشآب 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

با اون حجم از صمیمت و هر بار شنیدن اسم خواهرم از ز*ب*ون یه غریبه، 

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 صدام می« رویا»این که 

گفت تا چند روز باهاش هامون رو جابجا میتوی اوج بچگیم هم وقتی زهره اسم

وز توی شوک بود برای همین من رو با رویا اشتباه کردم. اون زن هنقهر 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 

د و باز هم رنگش شتر میو 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 میتوروخدا باز از حال نریا! رویا رو می -

 بگو خواهرم کجاست؟

وی پیشونیش شد. این از عرق سردی که داشت ردوباره 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. 

 :دندون گرفت و سرم داد زد چادرش رو به

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 دوم آرامش؟! اون فکر میپر قو؟! کدوم پر قو؟ ک

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 قانونی پیش می من اصال نیازی به تایید کسی ندارم.

 .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 -

 !دی؟ چرا اآلن؟گردی؟ چرا بعد از این همه سال اوم

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 دم؟ وقتی دید جواب نمیبود. فکر می کرد اون آدمارو من فرستا

 :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

جا بودی ببینی سال ک 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 

مطمئن بودم یکی شنیدم. های 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 پرت شد. تمام تعلیماتم میی سوم سمتم هوا 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 اندازهمثل مسخ شده اون چند ثانیه ای که

آوردم، جرات نداشتم خودم رو ی تصادف رو به یاد میسال گذشت. وقتی لحظه

عقب بکشم و صورتش رو ببینم. جرات نداشتم توی چشماش نگاه کنم و کسی 

تر از این بودم که قدم بعدی رو بردارم. انگار رو جز خواهرم ببینم. من ترسو

ی یه غریبه دیدم، از ای که عکسش رو توی خونهام توانم رو توی لحظهتم

 .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

ا دید بابقتی که میبه چشمای مریم هم نیستن. همون نگاه پر بغض بچگی، و

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

روبه روم بود، حاال که  روم ایستاده. انگار حاال که پیداش کرده بودم، حاال که

 .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 تفاوتمهای داشت. با وجود ههیکل 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 فاصلهمی

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 میهای کهنمانتو شلوار سورمه

 یتونستم 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

دونستم باید فهمیدم و نمیاومد. حال خودم رو نمیخوشحالی هم صدام در نمی

کار کنم و اصال اآلن واکنش درست چیه؟ فقط وقتی به خودم اومدم که از  چی

 .رفتبس جلوی گریه اش رو گرفته بود، صورت سفیدش به قرمزی می

اراده قدمی که عقب رفته بود رو پر کردم و با پشت با قطره ی اول اشکش، بی

 ی رودست اشکش رو پاک کردم. همیشه توی رویا و کابوسم وقتی رویا یا سام

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 میدیدم چشمای خودم هم دارهانگار اشکاش مسری بود. وقتی 

 :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 

 :و با دست خالی تکوند و با مهربونی بهش گفت با حوصله

 ها رو راه نده داخل؟مامان؟ چرا رنگت پریده؟ چندبار بگم غریبه -

اومد و زود با بازم یه مامان جدید؟ از اولش هم خوب با همه کنار می« مامان؟!»

ی مقابل شد. اون با مریم هم راحت انس گرفت؛ درست نقطههمه صمیمی می

 .من

تونستم هضم افته؟ من نمیداد چه اتفاقی داره میبرام توضیح میکاش یکی 

تونستم تحمل کنم که باز هم دارم پس زده گیره. نمیکنم داره منو نادیده می

شم. محال بود، محال بود بتونه همچین کاری باهام بکنه. از چی دلخور بود؟ می

اده بود؟ یا از این از این که بابا نجات جون من رو به نجات جون همه ترجیح د

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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و اون شناخت، پس اون بغض شناسه. اگر واقعا من رو نمیکرد من رو نمیمی

 نگاه عمیق برای چی بود؟

عصبی سمتش رفتم و روبه روش ایستادم. دستش رو که پشت ک*م*ر 

تر بود؛ اش بود عقب کشیدم و وادارش کردم نگاهم کنه. اون بزرگمادرخوانده

ای تر بود. من تمام این مدت مشغول خالف و تر و حرفهولی ب*دن من قوی

استی اون مشغول چی بود؟ زندگی اون ای بودم و اما اون ... رتمرین حرفه

چطور گذشت؟ اصال بعد از تصادف چه اتفاقی براش افتاد؟ چطور زنده مونده؟ 

 .تونستم بپرسمکاش می

دادم. اون لحظه اصال حواسم از شدت حرص و عصبانیت مچش رو فشار می

نبود که ممکنه مچ دستش د*ر*د بگیره. با صدایی که انگار از ته چاه در می 

 :د گفتماوم

 ام؟غریبه؟! من برات فقط غریبه -

ی محبت و جسارتم توی ی ذوق و حسرتم، همهپناهیم، همهتمام گیجی و بی

ی کوتاهم جمع شده بود. اون هم این رو درک کرده بود که همین دو جمله

 .بدون هیچ حرفی، چشماش رو بست و سرش رو پایین انداخت



www.taakroman.ir  

 
  

 
369 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

تونستم منطقی فکر کنم؟ پس را نمیتر می شدم؟! چچرا 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 زدماراده برعکس جملهبی

 شناسی؟تو منو نمی -

این بار مستقیم توی چشمام خیره شد و با نگاهی که از سرماش یخ کردم، 

 :شک و جدی گفتخ

 !باید بشناسم؟ -

از شدت سردی کالمش، دستم از دستش سُر خورد و قدمی ازش فاصله گرفتم. 

سال، با دو قدم فاصله روبه روی هم ایستاده بودیم و بهم نگاه  9حاال بعد از 

کردیم. نگاه من پر از حسرت بود و نگاه اون پر از پوچی. نگاه عجیبش پر از می

 .خواست، درست مثل مریمود. اون من رو نمیحس ترس و تردید ب

نمی دونم چقدر به چشماش خیره بودم که باآلخره از رو رفت. به در اشاره کرد 

 :و گفت

 .با هرکی کار داری، اشتباه گرفتی. حال مامانم خوب نیست. برو بیرون -
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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

ذاشت. مدام با خودم می گفتم شاید فراموشی گرفته. آره! شاید از راحتم نمی

شناسه. برای همین انقدر بعد از تصادف فراموشی گرفته! برای همین منو نمی

نه. امکان نداره واقعا سرده. وگرنه امکان نداره خواهرم هم مثل مریم منو پس بز

سالی  9منو نخواد. امکان نداره دلش برام تنگ نشده باشه. امکان نداره تموم 

 .رو که من با یادش زندگی کردم، اون منو فراموش کرده باشه

این حرفارو با خودم تکرار می کردم، تا مبادا بزنم زیر گریه. تا مبادا غرورم 

دادم؛ وگرنه من خیلی خوب دلداری میتر از این بشکنه. داشتم خودم رو بیش

 .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؟ ؟ تو بابا محمدرو نمیشناسیشناسی؟ تو منو نمیتو رها رو نمی -

 ... تو
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 :ام ایستاد و بهم توپیدبا لحنی عصبی سینـه به سینـه

شی؟ باید زنگ بزنم پلیس بیاد جَمعت گفتم اشتباه گرفتی چرا مزاحم می -

 کنه؟

 .با حرص در خونه رو باز کرد و با دست به بیرون اشاره کرد

 !برو بیرون -

 .ش باال رفتاین بار منم عصبی شدم و صدام رو

ی تو تصادف رو یادت نمیاد؟ تو مامان زهره رو یادت نمیاد؟ تو جاده -

 ...اصفهان رو یادت نمیاد؟ تو بابا محمد

وسط حرفم با حالت جنون واری روی زمین نشست و چشماش رو بست. 

 :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!»

، «بینهخواد من رو بنمی» زد: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

نشست، موهای خودش رو می اون هم بعضی وقتا این جوری روی زمین می

ی من بهم چقدر خانواده« خواد من رو ببینهنمی»زد:کشید و سرم فریاد می

بقیه یکیه؟ پس چرا انقدر با من شباهت داشتن! یعنی واقعا خدای من و خدای 

 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 پاش با صدای بلند گریه می

شنوم. زنه. این که اولین باری نیست که دارم این جمله رو میداره پسم می

تر از همه جا رونده و یتیم پرورشگاهی باشم؛ ولی منم غرور شاید یه دخ

 !خواد من رو ببینه، چرا آزارش بدم؟داشتم. حاال که اون نمی

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

خوای خوام. به هر حال تحمل این که نمیچیزی که تو نخوای رو منم نمی -

دادی که  منو ببینی، از تحمل این که جلوی چشمم توی اون تصادف جون

 تر نیست؛ مگه نه؟سخت
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ی تربدون این که نگاهم کنه، صورتش رو با دستاش پوشوند و با صدای بلند

گریه کرد. قبل از این که وسوسه بشم برم سمتش و اشکاش رو پاک کنم، آروم 

صداتر صدا کوله پشتیم رو از کنار دیوار برداشتم و بینگاهم رو ازش گرفتم. بی

 .زدم از اون خونه بیرون

 تفاوت همیشگیمشد، به اجبار نقاب بیبا این که گلوم داشت از بغض پاره می

دونستم ممکنه آدمای رو 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 وانمودنبود. میحاال تصمیم گرفته بودم به رفیعی بگم که اون رویا 

خوام دنبالش بگردم. مثل همیشه کنم هیچ وقت پیداش نکردم و دیگه هم نمی

خواستم وانمود کنم که حالم خوبه. دقیقا همون چیزی که رفیعی می

می،خواست ازم بشنوه تا بدون عذاب وجدان و با خیال راحت به زندگیش 

د از این همه وقت عذاب برسه، زندگی که من خرابش کرده بودم. هنوزم بع

داشت؛ اما حتی جرات نداشتم حالش رو از وجدان پویا دست از سرم بر نمی

شد از رفیعی سراغ پسرش رو بگیرم؟ پسری که رفیعی 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

مه سال رویا رو دیدم. عصبی و دل شکسته بودم؛ ولی خوب فهمیده بودم که ه

خواستم ناراحتش کنم. خواد. 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 فکر می شد. همش با خودمترس و دو دلی نگاهش از ذهنم پاک نمی

مجبور شده باشه این کار رو بکنه چی؟ اگر واقعا اون احساس واقعیش نبود 

 چی؟ اگر اآلن اون هم دلش برام تنگ شده باشه چی؟

باز هم منطقم کور شد و احساسی تصمیم گرفتم. بیش تر از دو هفته بود که هر 

ا اون فقط شون تا بتونم باهاش صحبت کنم؛ امرفتم جلوی در خونهروز می

کرد. جوری که اگر نگاه آشنا و عمیقش توی روز اول یادم نبود، محلی میبی

 .شناسهشد 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 بازمرو تحمل می دلیلمهای بیکردم. اون بداخالقیرویا رستگار خالی می

 .باهام مهربون بود، درست مثل یه دوست

*** 
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صبح بود و طبق معمول من هنوز هم بیدار بودم. تا هوا روشن  5ساعت 

کردم. هر اومد. تمام شب داشتم به رویا فکر میشد، خواب به چشمم نمینمی

ی هخواستم بارو کنم منو یادش نمیاد، یادآوری نگاه غمگین لحظچقدر می

ای رفتار کرد؛ اما نگاه عمیقش لوش تر از هر غریبهذاشت. اون غریبهاولش، نمی

داد. حتی نسبت به تصادف و اسم بابا هم واکنش نشون داد. دیگه نتونستم می

تونستم هر روز ببینمش و جلوی این نمایش بیشتر از این تحمل کنم. تا کی می

حاضر بودم سر جونم روی این شناخت. اش سکوت کنم؟ اون منو میاحمقانه

 قضیه شرط ببندم. چی جز این مهم بود؟

توجه به گرگ و میش هوا، از خونه ام 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

سیدم، تازه یادم اومد که به شایان خبر ندادم از شهر وقتی به شهرشون ر

خارج شدم. من هیچ توضیحی در مورد رفتار اخیرم بهش نداده بودم و اون هم 

چیزی نپرسیده بود. انگار خودش فهمیده بود که حال خ*را*ب این روزام 

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 میزئیات رو میخودم ج

دونستم شاید به باهوشی من نباشه؛ ولی باز هم از زیرنظرش 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 وقتی رسیدم سرکوچه انقدر ذهنم درگیر شایان بود که

صبح گذشته بود. با خودم عهد بستم این بار اگه غرورم رو هم شکست، تا 

از  ترنفهمم قضیه از چه قراره، پا پس نکشم. خواستم برم در بزنم که مردی زود

دونستم اراده سریع خودم رو عقب کشیدم. نمیمن در خونه شون رو زد. بی

ای صبر کردم نه و حتی جرات چک کردن هم نداشتم! چند ثانیهمن رو دیده یا 

 .و وقتی صدایی نشنیدم، کمی خم شدم و کوچه رو نگاه کردم

چرخوند و پاکتی رو توی دستش مرد مسنی بود. آدامسی رو توی دهنش می

کرد. هیکل نسبتا پری داشت؛ ولی قد کوتاهش به شدت توی ذوق جابجا می

ای بودم و می بارید. من خودم یه خالفکار حرفهروش میزد و التی از سر و می

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 مورد عالقهی کردم رویا در رو باز نکنه؛ اما انگار من بندهخداخدا می

ای سرش نبودم. بعد از چند دقیقه، درحالی که چادرگل گلی ضخیم و کهنه

انداخته بود و یه طرف صورتش کامال سرخ بود، در رو باز کرد. چشمام از فکری 

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 ی شده بودم و نمیعصب

اراده باعث مشت شدن دستام شد. دستم از کثیفی که مرده به رویا کرد، بی

دونستم، مجبور به سکوت لرزید؛ اما به دلیلی که حتی خودم نمیحرص می

ش رو که دلیل بودم. ایمان داشتم که رویا به یه دلیلی این کار رو کرده و تا وقتی

 .گدار به آب بزنمتونستم بیفهمیدم، نمینمی

پاکت رو سمت رویا گرفت و چیزی بهش گفت که نشنیدم. چون داشتم از 

تونستم بکنم. هرچی که گفته دیدمشون، حتی لبخوانی هم نمیب*غ*ل می

بود، باعث اخم رویا شد. با این که جز صورتش چیزی معلوم نبود؛ اما چادرش 

ی ر جلو کشید و با همون اخم سرش رو پایین انداخت. مرده خندهرو بیشت
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تونستم دودلی، ای 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، 

بهش دستش سمت پاکت دراز شد، مرده پاکت رو عقب کشید و باز هم چیزی 

 .گفت که نفهمیدم

من دیگه انقدر توی خونه باغ بین مردای مختلف گروه وقت گذرونده بودم، که 

دونستم هدف یه مرد از این کار چیه. اون ع*و*ضی میخواست از خوب 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 میاوجش رسیده بود و دلم می

 .ع*و*ضی رو جلوی چشم رویا، توی دهنش خرد کنم

دارم و منطقی  کردم خودم رو با نفس عمیق کشیدن آروم نگهداشتم سعی می

کرد می شد فهمید این اولین باری نیست که داره فکر کنم. از مدارایی که می

گیره. قدمی از خونه بیرون اومد و دستش رو دراز این 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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ا التماس کردم، این بار نه! برای اراده چشمام رو بستم و توی دلم به خدبی

خواهرم نه! جلوی چشمای من نه! من خیلی وقت بود که با خدا قهر بودم؛ اما 

کردم نذاره پناهی قهرم یادم رفته بود و داشتم التماسش میاآلن از شدت بی

 .این اتفاق بیوفته

رای بشه. شاید 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 کردم تحمل کنم و خودم رو نشون ندم؛ اما وقتی دوباره صدای خنده

 .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 می خماری ازش

 اشکشید. 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

ی داشت اسال 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

تونستم به راحتی با یه نگاه این چیزا رو 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. نهساعت زنو

ای که سه ساعت گرون و زیبایی که روز اول دور مچ رویا دیده بودمش و خونه

ی بلند داشت. خواهری رو که یه بار جلوی چشمم تا دم مرگ رفته بود رو تا پله

 دیدم، خودشکه می ی بلند هول داده بود. قلبم از سنگینی چیزیاز 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

 م ساکت باشه؟ه

اون لحظه از همه چیز و همه کس بیزار بودم و انقدر عصبانی بودم که 

خواستم دنبال اون ساقی ع*و*ضی برم تونستم درست تصمیم بگیرم. مینمی

تم تونسخوره بزنمش؛ ولی رویا با یه معتاد الکلی توی خونه بود و نمیو تا می

پیدا کنم؛ ولی رویا اآلن از  تونستمتنهاش 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

چرا  دونمنمی 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 میهمش پشت سرش رو نگاه می

خواستم باهاش حرف بزنم و حتی اگه قبول اش کتک خورده. میپدرخوانده

ببرمش و اصال قصد تعقیبش رو نداشتم؛ ولی نکرد، با زور هم که شده، با خودم 

 .تا به خیابون اصلی رسید تاکسی گرفت

ای گیج سرجام موند؛ اما وقتی دیدم ممکنه این اخرین فرصتم برای چند لحظه

تنها دیدنش باشه، من هم سریع یه تاکسی گرفتم و دنبالش رفتم. فکر 

اساژ شیک ایستاد و کردم میره درمانگاه؛ ولی برخالف انتظارم جلوی یه پمی

داخل رفت. توی همچین وضعیتی اومده بود خرید؟! مگه خرید کردن هم این 

 !همه ترسیدن داره؟



www.taakroman.ir  

 
  

 
382 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ی های دیگه نیم نگاهیا لباس رو قبال انتخاب کرده بود که بدون این که به مغازه

بکنه، مستقیم رفت توی یه بوتیک و خیلی سریع هم بیرون اومد و یا اصال 

نیومده بود و لباس فقط برای رد گم کردن بود. احتمال مورد  برای خرید لباس

رسید کسی که توی اون محله ی داغون 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 

 .در ذوق دیدنش رو داشتم که این مورد به چشمم نیومده بودانق

تقریبا مطمئن بودم برای دیدن کسی یا دادن پیغامی اومده؛ ولی حاال باید بین 

خواد بره یکی رو این که بفهمم توی بوتیک چی کار داشته و اآلن کجا می

از  یک ورفتم توی بوترفتم و یا باید میکردم. یا باید دنبالش میانتخاب می

 .آوردمکارش سر در می

 اشخواد قبل از این که پدرخواندهای که داشت تقریبا مطمئن بودم میاز عجله

از خماری دربیاد، برگرده خونه. نگاه گذرایی به داخل بوتیک کردم. پسر الغر و 

قد بلندی که پشت پیشخوان بود، تیپ به روزی داشت و موهاش رو دقیقا مثل 

بود. با این تفاوت که انگار این مدل مو از اول هم برای شایان شایان مدل داده 
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طراحی شده؛ ولی اصال به پسره نمی اومد. خیلی جلف بود و تی شرت گل گلی، 

نازک و تنگی تنش بود. لباسی که اصال رنگش به پو*ست تیره و آفتاب 

 .اومداش نمیسوخته

منو بشناسه. ناچارا خواستم شباهتم به رویا کامال قابل ل*مس بود و نمی

عینک آفتابی بزرگی به صورتم زدم و یه راست رفتم توی بوتیک. یه ست 

لباس، مثل همونی که رویا برداشته بود رو از رگال برداشتم؛ دقیقا همون رنگ 

 .و همون سایز

زدم، لباس فوق العاده گرونی بود. شاید قیمت زیاد همون طور که حدس می

کردم رویا همچین لباس مجلسی و اصال درک نمی کردم؛ ولیلباس رو هضم می

خواد بپوشه؟! یه لباس مجلسی گلبهی رنگ، تمام شیکی رو اصال کجا می

 !حر*یر و دست دوزی شده که بیشتر به لباس نامزدی شبیه بود

محال بود حاال حاالها بتونم از رویا همچین سوالی بپرسم، پس باید از یه راه 

لباس رو روی پیشخوان گذاشتم و به پسر جلفی که  رسیدم.دیگه به جوابم می

کرد، لبخندی زورکی زدم. همون طور که انتظار با لبخند کثیفی نگاهم می

 :داشتم، نیشش تا بناگوش باز شد و با لحنی چاپلوس گفت
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 .ی منحصر به فردی داریسلیقه -

ولی  اراده از حرص مشت کرده بودم؛دست چپم که توی جیبم بود رو باز هم بی

هدف مجبور بودم فکرم رو عملی کنم. کمی ناز چاشنی حرکاتم کردم و بی

عینکم رو روی صورتم جابجا کردم. پشت چشمی نازک کردم و با صدایی که 

 :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 مییم

لباس رو روی پیشخوان گذاشتم و وانمود کردم از خرید منصرف شدم. موهای 

 :لجبازم رو از صورتم کنار زدم و با حسرتی ساختگی گفتم

 .لباس قشنگیه؛ ولی چیزی که مال منه، فقط باید مال من باشه -

ی بود؛ ولی به هرحال نمی دونم من منظورم رو بد رسوندم یا اون کال آدم مریض

ای به سرتاپام کرد و بی پروا و با به نفع من تموم شد. نگاه خریدارانه

 :منظورگفت

شه. اونی هم که قبل از تو بی پرو هم می تونم بگم توی تنت فوق العاده می -
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های خودت؛ ای نبود. هیکلش یه چیزی بود توی مایهاین رو برداشت کم تیکه

 .اتفاقا منم ورزشکارمولی تو ورزشکاری نه؟ 

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 بالید؛ ولی من اآلن داشتم میمی

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

های مزخرفش مخم رو بزنه، حتی از این که رویا از این جا خرید چرت و نگاه

ی بعدیش حس کردم حس از کرده بود، کفری و عصبی شده بودم؛ اما با جمله

 .هوا سردم شدتنم رفت و بی

و کمی خودش رو جلو کشید. با لحنی محتاط دستش رو به پیشخوان تکیه داد 

 :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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ه من؟! اصال تونسته بود مدرسه رو سال 17عروسی خواهر من؟! عروسی خواهر 

تموم کنه؟! چه به روز خواهر بازیگوش و معصوم من آورده بودن؟! چطور 

 !ساله رو شوهر ب*دن؟ 17اومد یه دختر دلشون می

ی معتاد الکلیش کردم پدرخواندهکردم. حس میحال خودم رو درک نمی

بفروشتش. داشتم خواد به خاطر پول، با اسم ازدواج به صاحب این پاساژ می

کردم. عصبی، شوکه، درمونده زمان تجربه میهجوم چندتا حس مختلف رو هم

گفتم. نباید شد؛ اما باید یه چیزی میو گیج بودم. مکثم داشت طوالنی می

کردم احساسات ضد و نقیضم ازش ذاشتم شک کنه. با صدایی که سعی میمی

 :نچکه گفتم

 ساله بود نه؟ 17قش اما اون که بچه به نظر اومد. فو -

 :ی از ته دلی کرد و گفتخنده

اس؟! معلومه مال این جا نیستی. لهجه هم که نداری خانم 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 لرزید که حتی نمیزدم. 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

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم، خودم رو آروم کنم؛ اما محال بودم 

ی کارهارو انجام بدم. به یه فرد مورد اعتماد نیاز خودم دست تنها بتونم همه

، جز شایان کسی توی ذهنم نبود. مردد بودم؛ کردمداشتم و هرچی فکر می

ولی دست آخر آدرس بوتیک رو بهش دادم و ازش خواستم مشخصات 

صاحبش رو برام پیدا کنه. این تنها راهی بود که بدون دردسر، بفهمم همسر 

ی خواهرم رو دادم و خواستم همه اطالعات ی خواهرم کیه. آدرس خونهآینده

 .یدا کنهافراد اون خونه رو برام پ

دونم دخالتم کار درستی بود یا نه؛ ولی وقتش بود خودم دست به کار شم. نمی

خواستم همه چیز رو به رویا واگذار کنم، مطمئن بودم تا پای عقد کردن اگر 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 لش رو میده، فقط کاش دلیدلیل محکمی انجام می

اعتماد داشت که باهام حرف بزنه. کاش انقدر قبولم داشت که خودش بهم بگه 

 !توی زندگیش چه خبره؟

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 رسش رو ازش گرفتم و یه راست رفتم اونجا. یه خونهآد

ی خالفکاری بود که حتی مطمئن نبودم قبل از من دست کی بوده! اما یه محله

 .کردبرای من فرقی نمی

ی موهام قفل قدیمی در رو باز کردم و بدون این که به بدون کلید، با گیره

نم، داخل رفتم. در اولین اتاق رو باز کردم های مشکوک اهالی محل توجه کنگاه

 .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 اینجا نه خبری از نو*شی*دنیمسلط باشم. 
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های گیاهی زیور. ناچار به سیگارم رو آوردم و سعی کردم مثل همیشه دمنوش

خواستم شایان یا هرکسی از افرادم توی اون گروه واکنشی نشون ندم. نمی

خودم خواستم بعدا به عنوان یه طعمه و آتو علیه 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

 .سکوت رویا رو درک کردموقتی اطالعات رو دیدم، تازه علت 

ی رویا زن خونگرم و صبوری بود. نازا بود و طبق اطالعاتِ شایان، مادرخوانده

زمانی که رویا رو به سرپرستی گرفتن، همسر اولش یه بساز بفروش و 

دار بوده و وضع مالی خیلی خوبی داشتن. یک سال بعد از به سرپرستی سرمایه

کنه و به خاطر ضرر مالی سکته می شه.گرفتن 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. همهها میصاف کردن بدهی

های کله شه. بدهی یه مرد رذل و هوس و باز، که با آدممرحومش، صاف می
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ی هر نوع خالفی که مربوط به ملک بود، دست داشت و ای دوست بود. توگنده

تونست از ها 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

خودش باهاش  اش ناچارا برای صاف شدن بدهی، به جای رویا،مادرخوانده

ازدواج کرده بود؛ اما اون هنوز هم چشمش دنبال رویا بود. انقدر که حتی بعد از 

 .ازدواج هم دست از آزار دادن رویا برنداشته بود

شه و از یه بعد از مدت کوتاهی اون هم توی این حرفه ورشکست می

رو  دهنششه. معتادی که برای این که دار، به یه معتاد الکلی تبدیل میسرمایه

باز نکنه و اطالعات خیلی از مافیای امالک رو روی دایره نریزه، مدام بهش 

رسونن و سرویس میدن. از مواد و ا*ل*کل گرفته، تا ساقی و دختر. جنس می

 .کردن تا دهنش رو بسته نگه دارنهمه جوره راضیش می

اومده  ها، از رویا خوششتوی 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 نمیدن. این تهدید انقدر کارساز بود که پدرخوانده
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 .این ازدواج موافقت کنه

اراده مچاله کرده بودم. دیگه حتی سیگار هم پاکت خالی سیگارم رو بی

روز خواهرم آورده بودن؟ واقعا اگر من بودم  تونست آرومم کنه. چی بهنمی

های ی بچهتونستم این همه اتفاق رو تحمل کنم؟ یعنی واقعا همهمی

 !پرورشگاهی همین قدر بدبخت بودن یا فقط من و رویا انقدر بدشانس بودیم؟

کردم اون هیچ وقت توی موقعیتی نبوده که بتونه دنبالم حاال دیگه درک می

قت زندگی نرمالی نداشته که بتونه سراغم بیاد. اشکی که بگرده. اون هیچ و

توی چشمم جمع شده بود رو پس زدم و سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم تا 

تونستم تصور کنم اش رو بزنم! نمیخوره پدرخواندهاش و تا میمبادا 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 قتایی که سیگار هم جواب نمیو

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

م. ای پرت کردام 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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کردم ذهنم رو آزاد کنم. این کار وقتایی که کنار امید بودم، بهم حس سبک 

 .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 ریش برنمیام. اون وانمود کرد من رو نمیاجبا

اش که هنوزم با همچین آدمایی در ارتباطه و قدرت مافیای مِلکه، از پدرخوانده

خواست ازم حفاظت داره، دور نگهم داره. اون توی بدترین حالش بود؛ ولی می

 .کنه

که من یه خالفکار بودم، بازم  کرد. شاید با وجود اینشاید 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 ای خالف میچه حیطه

 دونستم خالفم چیه؟نمی

خواستم امتحان کنم. نمیرسه یا نه؛ اما میدونستم زورم به اونا میمن نمی

تونستم دست روی دست بذارم تا هر کاری که دلشون خواست با خواهرم 

بکنن. من توی زندگیم کم گناه نکرده بودم قبول؛ ولی گناه خواهرم چی بود؟ 

مون جلوی پرورشگاهی بودن؟! مگه ما خودمون انتخاب کرده بودیم که خانواده
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هی شیم؟ کنیم که پرورشگاچشممون بمیرن؟ آخه مگه ما خودمون انتخاب می

کنیم؟ اونان که میان پرورشگاه و ما رو مگه ما سرپرستمون رو انتخاب می

کنن؛ پس چرا بعدا به خاطر انتخاب خودشون ما رو سرزنش انتخاب می

 کنن؟می

کردم. دیگه حتی حاال که دلیلش رو فهمیده بودم، با تمام وجود درکش می

کرد، من یه دختر فکر میازش دلخور هم نبودم. شاید اگر همون طور که رویا 

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 میوسط یه محله خالفکار می

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 می ی غریبهیه خونه

پسرای در حال تعلیم خوابیده بودم. توی شرایط سختی تعلیم دیده بودم و 

 .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 گلهخوره، با هم می

وحشی بار اومده بودم. ترسیدن و عقب کشیدن رو بلد نبودم. وقتش بود برای 
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 .یه بار هم که شده، برای چیزی بجنگم که بابا ازم خواسته بود؛ برای رویا

 خوانده وبعد از سه روز سر زدن مداوم، باآلخره تونستم تنها گیرش بیارم. پدر

اش خونه نبودن و یک ساعتی برای دیدنش فرصت داشتم. اگر مادرخوانده

بردمش جایی که دزدیدمش و میدست خودم بود، توی همین یک ساعت می

 !دست هیچ کس بهش نرسه

؛ کردکردم که حتی در خونه رو هم روم باز نمیداشتم به دزدیدن کسی فکر می

ای کشیدم و نگاهی به دو طرف کالفه ولی من تصمیمم رو گرفته بودم. پوف

کوچه انداختم. وقتی از خلوت بودنش مطمئن شدم، از دیوار خونه باال رفتم. 

 .صدا پریدم توی حیاط و یه راست سمت اتاقش رفتمبی

ی آرومی خواستم صدای زمزمهصدا راه برم. نمیکردم که بیتمام تالشم رو می

 :شنیدم رو از دست بدمکه می

 ال نخواب سودی نداره، همون بهتر که بشماری ستارهالال ال

 اش نشه، تنها بیدارههمون بهتر که چشمات وا بمونه، که ماه غصه

 دونم به کارون یا خزر رفت؟الال الال نخواب باز هم سفر رفت، نمی

 خبر رفتفقط دردم اینه مثل همیشه، بدون اطالع و بی
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 بینی یه تفنگهمی الال الال نخواب میدونه جنگه، دست هر کی

 یه عمره دور چشماش گشتم؛ اما نفهمیدم که اون چشما چه رنگه؟

 الال الال نخواب زندونه دنیا، سر ناسازگاری داره با قلبای ما

 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 صبورهی خلوت میتو

 الال الال نخواب خواب که دوا نیست، دل دیوونه داشتن که خطا نیست

 !میگن دست از سرش بردار، نمی شه؛ آخه عاشق شدن که دست ما نیست

 مونم، کمک کن قدر چشماتو بدونمالال الال نخواب تنها می

 مگه من مثل اون نامهربونم؟چرا چشمات پر خشمه عزیزم؟ 

 الال الال نخواب ماه رو نگاه کن، من اسفندو میارم تو دعا کن

 بگو برگرده پیش ما بمونه، کتاب حافظ و بردار و وا کن

 الال الال نخواب سرما تو راهه، همیشه عمر خوشبختی کوتاهه

 میگن با یه فرشته اون و دیدن، دروغه جون رویا اشتباهه

 وفاییشه زیر بیب تلخه جدایی، ک*م*ر خم میالال الال نخوا
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 تو بیدار باش همه تو خواب نازن، برای کی بخونم پس الالیی؟

 الال الال نخواب تنهایی زرده، اگه طوالنی شه مثل یه درده

 گردهاگه چشم انتظار باشی که هیچی، دروغ میگی به دل که بر می

 ل وصالهالال الال نخواب اشکت زالله، مثل بارون پای نخ

 خیالهمن و تو هم شب و هم قلب و کشتیم؛ ولی اون چی؟ چقدر اون بی

 نویسهالال الال نخواب دنیا خسیسه، واسه کم آدمی خوب می

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 بیالست رسیدهتا اون با

 الال الال نخواب این جا سیاهی، پر اما تو تنگه قصه ماهی

 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

 د، بخواب با یاد عکسی که تو قابهزمونی که یقین کردم بیدار ش

 الال الال بخواب بیداره حاال، دیگه باید بخوابی پس الالالال
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 تونی بخوابی، ببین خورشید اومد باالی باالبخواب دیگه تو می

 امالال الال اینم بود سرنوشتم، این از امروزم و این از گذشته

 ون روز گذاشتمنمی خوابم تا تو برگردی یک روز، منم خواب و واسه ا

 ... الال الال نخواب سودی نداره، همون بهتر که بشماری ستاره

*** 

الالیی تموم شده بود؛ اما باز از اول شروع به خوندن کرد. هِی از اول و از اول. 

خوند. این الالیی با این لحن پر بغض، همونی بود که مامان زهره برامون می

ض سنگینم، لبخند تلخی روی چطور ممکن بود فراموشش کنم؟ میون بغ

تونست منو فراموش صورتم نشست. وقتی این الالیی رو یادش بود، پس نمی

ی اراده فقط بهش خیره بودم. جلوی آینهکرده باشه. جای صدا زدنش، بی

کرد. با بغض برای کوچیک اتاقش ایستاده بود و با آرامش موهاش رو شونه می

وم بود، انگار نه انگار که زندگیش خوند؛ ولی جوری آرخودش الالیی می

جهنمه. انگار نه انگار که قراره به پول بفروشنش. انگار نه انگار که ناچار شده از 

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 افتاد. انقدر بی هوا صداش زده بودم، که ترسید و شونه

 :چند ثانیه مات و مبهوت بهم خیره بود. شوکه زمزمه کرد

 .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 باشییمگه نگفتم نم -

اآلن وقت فیلم اومدن نبود! این بار منم عصبی شدم. دستش رو با حرص پس 

 :زدم و با صدایی که بغض و حرص قاطیش بود گفتم

 تونه منوی که راه انداختی، نمی«یادم تورو فراموش»بس کن رویا! این بازی  -

 .نجات بده

کرد و هم خیره بود. مثل کسایی که روح دیدن نگاهم میبدون هیچ حرفی، ب

زد که بغلش خوردن پایین. دلم پر میکنترلش 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

 .شناسیکن و بگو منو نمیبهم نگاه  -

بارید، با این حال، بدون این که به چشمام نگاه کنه، با استرس از سر و روش می

 :تونست گفتسردترین حالتی که می

 .شناسمتنمی -

اشکی که به چشمم دوید رو نادیده گرفتم و قبل از این که ازم رو برگردونه، 

دونم چرا این کار رو یهاش رو گرفتم و سمت خودم نگهش داشتم. نمشونه

 :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

 :حکمی که خوردم، حرف و فکرم نصفه موند. ناباور زمزمه کردمبا سیلی م

 رویایی؟ -
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کرد تنها زدم. بچگی هم وقتی اذیتم میبچگی هم همین جوری صداش می

هایی که کنارم ی تمام سالدفاعم همین یه کلمه بود. دردم گرفت؛ به اندازه

بیخیالش نبود، دردم گرفت. دلم شکست؛ ولی به خودم قول داده بودم دیگه 

نشم، دیگه نه! کاراش به جای این که دلسردم کنه، برعکس فقط عصبی و 

اراده روی رد سیلی نِشسته کرد. پوزخندی زدم و دستم رو که بیترم میمصمم

توجه به تقالهاش بود، عقب کشیدم. با حرص سمت آینه چرخوندمش و بی

ردم و پشت سرش ایستادم. با یه دست جفت دستاش رو پشت سرش قفل ک

اش زدم تا به زور نگهش دارم. حاال کامال عصبی و ام رو دور شونهدست دیگه

 .یاغی شده بودم! به قول استاد از اون وقتایی بود که افسار پاره کرده بودم

شناسی؟ اینم به درک! پس شناسی؟ به درک! سامی رو هم نمیمنو نمی -

دفی که از هم جدامون بابامحمد چی؟ پس تصادف چی؟ اینم یادت نمیاد؟ تصا

 ...کرد؟ تصادفی که بابارو... که بابارو

مرد  من« تصادفی که باهاش بابارو کشتن»نمی تونستم. نمی تونستم بگم: 

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 -

ام گرفته بود! از ناچاری، از بس کارد به استخونم رسیده بود، از بغض، خنده

 :ام گرفته بود! وسط بغضم خندیدم و گفتمخنده

 .هنوزم بچه ای رویا. منو ببین، شباهتمون رو بیین -

کرد. جلوی پاش، روی زانوهام قط داشت گریه میبدون این که نگاهم کنه، ف

 :نشستم و این بار با لحنی که ناخواسته التماس ازش چکه می کرد گفتم

 .فقط یه لحظه منو ببین رویایی -

اش بند اومد و بهم خیره شد. جوری لحن ملتمسم کار خودش رو کرد. گریه

شمای مشکیِ بلوریش، بینه. چکرد، انگار اولین باره که داره منو مینگاهم می

ی خدا اشک توشون جمع زدن. انگار همیشهبه خاطر گریه حسابی برق می

شده بود؛ همون اشکی که توی چشم من هم بود. فقط چون چشم من روشن 

م دیدمش. انگار تازه داشتبود، بیشتر معلوم بود. انگار منم اولین بار بود که می

شده. قبل از این که بخواد چیزی دیدم که چقدر خانوم شده، چقدر بزرگ می

 :بگه، کفری و عصبی گفتم
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 .کوبم تو دیواراشناسی، 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 گریه کردم. اون

کردم حتی بغضم رو هم پس بزنم. شاید این همون تفاوتی بود که بابا می

 .بودمگفت. رویا همیشه دختر بود و من همیشه باید مرد میمی

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 نمی توی نگاهش بود و

نه؛ کاش معتاده و اگر من رو ببینه، اذیتشون میبهم 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 ری مجبورش کنم همه چیز رو از لحظهخواستم همین اولین کانمی

 دونم.اش میی 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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 .جلوی این عروسی رو بگیرماش بایستم و پدرخوانده

اش قبل از پدرخونده اش سر رسید. نگاه سرزنش باری که به رویا مادرخونده

شد. رویا هم سنگینی این نگاه رو حس کرد که کرد، از جلوی چشمام دور نمی

اش خیلی خواد منو هم توی عروسی همراهش ببره. مادرخواندهسریع گفت می

بارید. ما استرس و نگرانی از سر و روش میکرد طبیعی رفتار کنه؛ اسعی می

اش انقدر از پیدا کردن رویا خوشحال بودم که اون لحظه استرس مادرخونده

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

ه افرادم سپرده بودم تا جایی که طبیعی به نظر بیاد و شبیه یه دعوای ب

خ*یاب*ونی باشه، یه درس حسابی بهش ب*دن و نذارن امشب برگرده. برای 

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

رو مرور کردیم؛ اما هیچ حرفی از خاطرات بد نزدیم. ازش نپرسیدم چطور زنده 
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از  دونه؟مونده؟ قبل از به سرپرستی گرفته شدن کجا بوده؟ از سامی چیزی می

دونستم ظرفیتش ه؟ میکنه که اون مُرددونه زهره فکر میمریم خبر داره؟ می

ی هیستریک دیگه براش درست خواستم یه حملهبرای امروز تکمیله و نمی

 .کنم

روی رختخوابی که برام پهن کرده بود، کنارش دراز کشیده بودم و به چشمای 

تونستم شب بخوابم و تمام مدت، به رویا خیره اش خیره بودم. من نمیبسته

هام اشه؛ درست مثل وقتی که توی خوابترسیدم دیدنش یه رویا ببودم. می

کردم، ناپدید کردم. همیشه توی خواب وقتی لمسشون میپیداشون می

اش دست کشیدم تا باور کنم که واقعیه و هر لحظه ترس شدن. روی گونهمی

 یاراده 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 زدمبی

 .سالته رویا. اصال منطقی نیست 17ازدواج برات زود نیست؟ همش  -

لبخندش آروم آروم محو شد. انتظار داشتم بگه که این ازدواج اجباریه. بگه که 
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ین اتفاق بیوفته؛ ذاره اخواد 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 میهنوز عاشق نشدی که این جوری می -

 .نه منطق

گفت و گفت. گفت که نامزدش یه سرمایه گذاره ملکه و ارتباطاتش خیلی قویه. 

ورشگاهیه و در شان کنه و بهش گفته پرگفت 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؟*ضی، جرات میع*و

ای بهش موقع انحصار وراثت از نظر قانونی رویا مرده بود. برای همین هم ارثیه

س مون رو پتعلق نگرفت؛ اما من کاری به قانون نداشتم. بهش گفتم دارم ارثیه

همین گیرم و سهمش رو بهش میدم؛ اما اون فقط با آرامش گفت که آرش 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 بگیره و به طایفه برگرده. اون خوب می

 .یکی از پسرای طایفه ازدواج کنه

کنم، چون پشت پا زدن به اصل و نسبش و این همه تونستم بگم درکش مینمی

خاطر عشق، به نظرم احمقانه بود؛ ولی این تصمیم خودش بود و  ارثیه، فقط به

خواد مجبورش کنم. حتی اگر واقعا ازدواجش تونستم به کاری که نمیمن نمی

ی بردنش به طایفه چی بود، وقتی که اونجا هم مجبور به اجباری بود، فایده

 .کردج میشد؟ حداقلش این جا با عشق ازدواها میزادهازدواج با یکی از خان

اش با خودم به طایفه ببرمش، یا بذارم دونستم باید برخالف خواستهنمی

رسیدم که کم داشتم به این باور میعروسیش سر بگیره و ازش بگذرم؟ کم

ترین ظلم در حقشه. تصمیمم واقعا عاشق نامزدشه و بهم زدن عروسیش، بزرگ

خواست. اون برای رویا میخواستم همون کاری رو بکنم که رو گرفته بودم. می

خواستم مجبورش کنم به 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

این دوتا شهر رو رفته بودم که دیگه  ی رویا. انقدر مسیربود و یه پام خونه
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دیدم؛ اما برای این که عقدش بهم آدرس 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

اشتم تا بتونم چیزی به کسی بگم و ازش مشورت بگیرم. هیچکس اعتماد ند

رفیعی پیش کش، حتی به حسین سعادتی هم چیزی نگفتم. با این حال مدتی 

گرده؛ مون میگفت که آرمان داره دنبالزد و میبود که رفیعی مدام زنگ می

 !مخصوصا دنبال رویا

ق رویا بود که خواستم ببینمش؛ اما این حاومد و نمیمن که ازش خوشم نمی

و  شهبرادرش 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

ه، شناسکرده منو نمیبه هیچکس هیچی نگم. گفت حتی این که اول وانمود می

یفه برگرده و یه ازدواج اجباری داشته خواسته به طابه خاطر این بوده که نمی

 .باشه، یه ازدواج مثل ازدواج بابا

ترسیده قبل از عروسی خواسته بعد از عروسی سراغ من هم بیاد و میگفت می

دونم چطوری؛ ولی باآلخره از همه چی بهم بخوره و آرش رو از دست بده. نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
408 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ه چیز رو به همه دلم در آورد. قرار گذاشتیم بعد از عروسیش با آرش، هم

 .بگیم

 تونستممن 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

ده بود. با این حال ها شپوشیده بود و با یه آرایش ساده و ملیح، مثل فرشته

این فقط ظاهر ماجرا بود. شب قبل از ترس این که آرمین، برادر بزرگ آرش، 

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 میسابقه داره و هیچی براش مهم نیست. 

 .کشه یا آرش روندارن، یا رویا رو می

کردم. تا صبح کرد؛ اما باید رویا رو آروم میشنیدن این حرفا واقعا عصبیم می

دونم بهش دلداری دادم که مگه شهر هرته؟ کاری از دستش برنمیاد؛ اما نمی

ده بودم و دیگه خوب چرا ته دل خودم خالی شده بود. آمار آرمین رو در آور
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 .علت نبوده. اون یه کله خرابی بود که دومی نداشتدونستم 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

رو می دونستن و بازم کنارم مونده بودن. همونایی بودن که سن و جنسیتم 

 یتونم بهشون اعتماد کنم یا نه؛ اما چارهدونستم توی این قضیه هم مینمی

 .ای نداشتمدیگه

خودم رو برای هرچیزی آماده کرده بودم؛ اما یه چیزی خیلی ذهنم رو درگیر 

ه شه یکی زن برادرش رو تهدید به مرگ کنه، فقط چون بکرده بود. مگه می

تونه برای نظرش در شان برادرش نیست؟! آخه مگه این دلیل چه قدر می

آرمین مهم باشه که بخواد رویا یا آرش رو به خاطرش بکشه؟! اگر انقدر براش 

مهمه، چرا نمیره جلوی برادر خودش رو بگیره که رویا رو تهدید کرده؟! اصال 

آرش همراهش بود؟! چرا پدر و مادر آرش توی مراسم نبودن؟! چرا فقط خواهر 

 !پس بقیه خانواده چی؟

دونستم یه مطمئن بودم همش همین نیست و رویا یه چیزی رو بهم نمیگه. می

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 

 .عقد گرفته تا لباس و پذیرایی و تشریفاتش یانجام دادم. از سفره

تا قبل از عقد آرش رو ندیده بودم؛ اما توی عقدش هم نتونستم جلو برم و از 

رفتم، همه از شباهتمون متوجه نزدیک ببینمش. اگر بیشتر از این پیش می

 .خوردشدن و همه چی بهم مینسبتمون می

فقط از دور ایستادم و براش  نتونستم برم و به خواهرم یه تبریک ساده بگم؛

دونم چقدر با حسرت بهش خیره بودم که از آرزوی خوشبختی کردم. نمی

« امشرمنده»همون دور نگاهم رو حس کرد. برگشت نگاهم کرد و ل*ب زد: 

 «دشمنت»لبخند از ته دلی بهش زدم و مثل خودش گفتم: 

کنه، به م میروز عقدش به خیر گذشت و با قول این که فردا به آرش معرفی

فکر  ایاهواز 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 ر سختی بود؛ ولی اون واقعا نقطهمنو رویا در ظاهر، کا
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 .دختر واقعی بود

ی سحر از خواب بیدار شده بود و بیشتر از دو ساعت برای آرایشش وقت کله

گذاشته بود. از وقتی رسیده بودم مشغول الک زدن بود. شونه کردن و مدل 

ورتی بود و دادن به موهاش، بیشتر از یک ساعت زمان برد. عاشق رنگ ص

مختصر وسایل و لباسی که داشت، صورتی بود. ناخواسته لوند بود و توی تمام 

حرکاتش آرامش عجیبی بود. جوری آروم بود انگار دنیا تا ابد ادامه داره و 

هیچی فانی نیست. انگار هیچ پایانی در کار نیست و برای هرکاری تا ابد فرصت 

نداشت و واسم معنی آرامش محض  ایداره. اون برای هیچ کاری هیچ عجله

 .بود

حوصله بودم. تعریف درستی از آرایش نداشتم و حتی حدس 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  9که  کرده بودم و با عشقی

 .کم خوابم بردکردم. انقدر به آماده شدنش خیره شدم که کممی

وقتی بیدارم کرد دیگه ظهر شده بود. با ذوق از رخت خواب کشیدم بیرون و 
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 .گفت باید باهم ست کنیم

به  !نگاهی به لباسی که برام گذاشته بود انداختم. دقیقا مثل لباس خودش بود

افتاد. ای بود؛ ولی با یه لباس پوشیدن که اتفاقی نمینظرم کار بچگانه

خواستم دلش رو بشکنم. وقتی لباس رو پوشیدم تازه فهمیدم منظورش نمی

 .خواست کال باهم ست کنیمچیه. اون می

زیر بار نرفت. مثل « عروس تویی، من چرا باید به خودم برسم؟»هرچی گفتم: 

« برای من، به خاطر من»زمین کوبید و با لجبازی گفت: بچگی پاش رو روی 

 «نه»انقدر دلم براش تنگ شده بود، که حاال حاالها محال بود به خواسته هاش 

بگم. آخرش هم گذاشتم توی صورتم دست ببره؛ اما دیگه زیر بار آرایش نرفتم. 

 بازم« جون رویا»؛ اما وقتی گفت: «نه»از آرایش متنفر بودم و یه کالم گفتم: 

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 تازه داشتم می

 .کسی بغضش نگیرهاز بی« جون عزیزت»گه: می

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 نمیاه میخودمون رو نگ
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م: دیدم، با خودم می گفتلباسم دقیقا از همونایی بود که وقتی پشت ویترین می

آرایشم روی صورتم نشسته بود و ابروهای « پوشم!بمیرم هم از اینا نمی»

ا من واقعا زیبتر شده بود و حالت زیبایی گرفته بود. مرتبم، حاال کمی باریک

شده بودم. انگار تا قبل از این هیچ وقت خودم رو توی آینه ندیده بودم. انگار 

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 ت باورم میچشمام گیرا، براق و روشنه. تازه داش

 .تنها زشت نیستم، بلکه واقعا ملیحم

دستی به موهای مرتبم کشیدم و به رویا نگاه کردم. برای عقدش موهاش رو 

ای قشنگی رنگ کرده بود و موهامون اآلن تقریبا همرنگ شده بود. لنز فیروزه

مال شبیه من شده بود. گرفتم، کاگذاشته 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  

 
  

 
414 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

طر رویا سعی کردم بپوششمون. هرچند نتونستم نداشتم. با این حال به خا

فایده است و مدام زمین حتی یه قدم هم باهاشون راه برم. وقتی دید بی

 .خورم، خودش هم کفشاش رو در آوردمی

برای آخرین بار توی آینه به خودمون نگاه کردم. دو تا دخترِ تقریبا هم قد و 

الکمون هم ست بود و  هم شکل، که دیگه تفاوت زیادی نداشتن. حتی رنگ

عمال هیچ تفاوت ظاهری نداشتیم. جز این که اون هنوز رویا بود و من هنوز 

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 ه؟ چرا میخواست شبیه من بشدونم چرا مینمی

باشه؟ من که چشمای مشکیش رو بیشتر دوست داشتم، با این که هیچ وقت 

 .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، 

و توی صورتش ببینم. با اومدن آرش خواستم از جام بلند تونستم اشتیاق رمی

شم؛ اما با فشار کوچیکی که رویا به دستم وارد کرد، وادار به نشستن شدم. 
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چون بهش قول داده بودم تا زمانی که خودش حرفی نزده، منم چیزی نگم، 

 .مجبور به سکوت شدم

ای که که با ضربه ی کوچیکی که روبه روم بود خیره بودم،گیج به بشقاب میوه

رویا به پهلوم زد تا سرم رو باال بیارم و آرش رو ببینم، از د*ر*د سیخ نشستم 

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

اشت. حاال این من بودم که دست رویا رو اما هنوز هم زخمم خیلی د*ر*د د

 .فشار می دادم! من از د*ر*د زخمم و اون از عشق آرش

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

رو آواره کردن؟ یعنی واقعا  پدرش به اسم سرمایه گذاری امالک هزاران نفر

 عشق انقدر خام و بچگانه است که چشم آدم رو روی همه چیز ببنده؟

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

من رو جای اون  شم. مطمئنا خودش هم حس خوبی نداشت، اگر آرشمی
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 .گرفتاشتباه می

ی تفکراتم بهم غرق تفکراتم بودم که با دیدن پسری که روبه روم بود، همه

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 میمی بین چشمای من و رویا

چکید رو ببینم! چطور ممکن بود پسری که این 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

یشتر شبیه دانشجوهای سانتی مانتال کله باشه. باین که یه آدم خالفکار و بی

دانشگاه و بچه مثبتا بود تا یه خالفکار بی،رحم! با وجود سن کمش، به نظر پسر 

 .فهمیده، پخته و با فکری میومد

 :هدف گفتبدون این که بشینه، مات و مبهوت، بی

 !رویا خواهر دوقلو داره؟ -

حرف بشنوه. اون هم بینگاه گیجی به نامادری رویا کرد، بلکه یه توضیحی ازش 

فهمیدم قصد رویا ای باال انداخت و از اتاق بیرون رفت. تازه داشتم میشونه
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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 غ رو به یه بچهشد عشق بتونه یه آدم بالنمی

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؟ -

کش داری گفتیم. « نه»ویا همزمان باهم، کامال حرصی و کفری این بار من و ر

ابروهای آرش از تعجب باال پرید و من و رویا هم با تعجب به هم خیره شدیم. 

آخه وقتی بچه بودیم و کسی این فکر رو می کرد هم دقیقا همین واکنش رو 

 .دادیمنشون می

هم جواب دادیم خواست از صدامون رویا رو تشخیص بده که چون باآرش می

اش سر رفته بود و دیگه طاقت این کارای بچگانه 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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د، از بس که رویا دستم رو فشار دیگه چیزی تا در اومدن صدای دادم نمونده بو

تونستم حس کنم که اگر آرش نتونه تشخیصش بده چقدر ناراحت داد. میمی

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

 .یلی بچه شدی امروزخ -

نفس راحتی که از سر آسودگی کشیدم، از چشم آرش دور نموند. تا شکستن 

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

توی اتاق خواب رویا و در رو پشت سرم بستم. مطمئن بودم نامادریش هم  رفتم

برای این که رویا و آرش راحت باشن، به آشپزخونه پناه برده بود. خونه 

 .ای نبودی دیگهکوچیک بود و چاره

آخه مگه شبیه سازیه؟ این دیگه چه جورشه؟ از دست رویا عصبی بودم و 

م بود. این مدت هم انقدر از دست رویا فضای اتاق هم زیادی مرطوب و گر
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کردم دوباره دارم نفس حرص خورده بودم و سیگار کشیده بودم، که حس می

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

 .شدیا از صدام متوجه جریان میگرفت و قطعا روبعدش صدام می

لباسم رو عوض کردم و زخمم رو دوباره بستم و مشغول باد زدن خودم شدم. 

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 نمیقعا بابا درست میخواد بکنه. وامی

 کنه؟شوهرش رو با خواهرش آزمایش می

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 

م که اش هی تالفی کار بچگانهنشست، شیطنتم گل کرد. براکم روی ل*بش می

 :بود، گفتم

 .ان هاگن عاشقا دیوونهراست می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
420 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :سریع چشماش رو باز کرد و هول زده گفت

 !تو کِی اومدی تو؟ -

. ام گرفته بودبا تعجب نگاهی به در اتاق که بهش تکیه زده بود انداخت! خنده

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .و قلوه دادن شدین من اومدم توی اتاقهمون اول که شما مشغول دل  -

 :چشمکی زدم و گفتم

ها رو ولش. رنگت چرا لبو شده؟! نگو از خجالته کاریه که با من حاال این -

 .دمکردی که درسته قورتت می

فایده است، فقط با بالش به جونم اولش سعی کرد منکر بشه؛ اما وقتی دید بی

آسیبی برسونم، مهارش کنم؛ اما کردم بدون این که بهش افتاد. سعی می

ترسیدم ناخواسته شد. من الکی دعوا کردن رو بلد نبودم و میخیال نمیبی

سته هاش ناخوابهش 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

 .خودش مهارش کنمبالشم رو برداشتم تا مثل 

های شادمون، کل خونه رو بعد 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 -

مارو دید که حرفش رو نصفه رها کرد و با تعجب به اتاقی که داغون  انگار تازه

 .شده بود، خیره شد

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 ت، پریدیم جلوی آینه! با این که از مادرخواندهبیرون رف

نداشتم؛ ولی حق با اون بود. یکی از بندای تاپم افتاده بود و به کل بدنم پَر 

چسبیده بود. آرایش جفتمون پخش شده بود و موهامون توی صورتمون پخش 

 .دده بوی لباس رویا چروک شده بود و عمال لباسش نابود شو پال بود. باالتنه

رویا که سریع رفت دوش گرفت و دوباره لباس پوشید و مشغول آرایش شد. 

واقعا پشتکارش توی آرایش قابل ستایش بود! من برای خودم هم حوصله 

حوصله آرایشم رو نداشتم چه برسه به آرایش کردن برای یه سرخر دیگه! بی
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 .رفتمپاک کردم و بدون این که به زخمم آب بخوره، یه دوش سرسری گ

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 ش بود! حتی جزئیاتی که فکر نمیاون یاد

 :رو به یاد داشت. لبخند تلخی زدم و گفتم

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 

 .ارش بلند شم که مچ دستم رو گرفت و کشید پایینبستم. خواستم از کن

دوباره کنارش نشستم و به صورت غمگینش نگاه کردم. موهای خیسم رو از 
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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 یاصال عوض نشدی رهایی. تا وقتی خودم چیزی نگم، تو هم نم -

 !چیزی بپرسی نه؟

گفت. من عوض نشده بودم. اگر این سکوتش صد سال هم طول 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

تی، فقط حال خوبت ی گفتنش نیسپرسیدن من، وقتی خودت هنوز آماده -

 .کنه رویاییرو خ*را*ب می

 :لبخندش آروم محو شد و گفت

من اصال چیز زیادی یادم نیست رها. وقتی بهوش اومدم، تهران بودم و تمام  -

هام شکسته بود. ترسیده بودم و نمی دونستم باید چی کار کنم؟ دست و دنده

از جام تکون بخورم و از  تونستمکرد. نمیپام تو گچ بود و تمام بدنم د*ر*د می

این که کچلم کرده بودن شوکه بودم. خ*ون ریزی مغزی داشتم و مجبور شده 

 .های خ*ون رو بردارنبودن عملم کنن و لخته
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

برای بقیه چه اتفاقی افتاده؟ چرا »بعد از عملم هرچی از بقیه پرسیدم:  -

گفتن من یه بیمار پرستارا فقط می دونست. همههیچ کس چیزی نمی« اینجام؟

دونستن انتقالی از کجا؟ انقدر گریه کردم و غذاها رو 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

هیچ وقت ندیدمش. بعد از یه ماه، تازه دست و پام خوب شده بود و  اون دیگه

موهام دوباره در اومده بود، که فرستادنم پرورشگاه. قبل از این که بخوام درک 

سرپرست چیه؟ به ی یتیم و بیکنم اصال پرورشگاه چیه؟ مردن چیه؟ بچه

تی با کردم دیگه همه چی تمام شد؛ ولی وقسرپرستی گرفته شدم. فکر می

 ...، این جا همناپدریم 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 رویایی. بهت قول میدیگه همه چی تموم شد  -
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 .اون اتفاقا دیگه برات بیوفته. بهم اعتماد کن رویا

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

ای کسی تعریف کنم، جرات گفتن نداشتم. خواستم برمن حتی اگر روزی می

 .محال بود بتونم دردی که کشیدم رو توی چندتا جمله خالصه کنم

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

 !ه انقدر بداخالق بود؟خانواده،اش رو از دست داد

دیدم این اتفاق برای من هم افتاد. پرستاری که به کردم، 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 رو می شناخت. حیف که نه اسمشاون رو نمی

 .کردماومد؛ وگرنه پیداش میخوب 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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که من و رویا توی تصادف  مطمئنا اگر سامی هم زنده بود، بهش گفته بودن

ی اون تصادفیم و هر مردیم! به هر کدوم از گفته بودن ما تنها بازمانده

 .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 و این نقشه رو چیده، عصبیم میکرده، اون پرستار رو فرستاده 

لحظه با خودش فکر نکرد که این جوری داره بدتر همه چیز رو برای ما سخت 

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 قعی خانواده داشتن رو هیچ وقت نچشیدیم. من حتی نمیوا

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 آرمان زندهدونست که من و قانونی حتی اگر می

کرد؛ اما خوشحال بودم که همش یه هفته توی 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 این که به چه بیماری روحی من االن جزو یه باندم! جز

خواستم بدونه خالفکارم و نمی،خواستم خودکشیم و علت خودکشیم. نمی

 !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  9مونده. رها حواست هست؟ فقط روز دیگه  10فقط » گفت: میزد و می

کردم مدام سعی می« روز دیگه مونده. 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

ن که نگران های قبل از ازدواج باشه، نه ایهاش، نگرانینه این که نگرانی

آبروریزی راه انداختن ناپدریش باشه، نه این که استرس شروع یه زندگی 

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

د. فایده بوه، مگر این که قضیه ن*ا*موسی باشه، بیتوی شب عروسیش بکش



www.taakroman.ir  

 
  

 
428 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

های رویا، ناخواسته به جون خودم هم افتاده بود. انقدر بهم ریختم انگار 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

 .شدر ارث و میراث هم تهدیدی برای آرمین حساب نمیس

تونستم جای تمام این موش و گربه بازیا مستقیم از رویا بپرسم؛ اما من می

خواستم به استرس خواهرم دامن بزنم. من بعد از این همه سال دوری، نمی

 .خواستم همدمش باشم نه سوهان روحشمی

راغ نامادری رویا رفتم. با خودم شایان رو دنبال آرمین فرستادم و خودم س

ای که شایان برام جور کرده بود، تا بتونیم راحت حرف بزنیم. 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

 :م آخر. با حرص گفتمنگرانی، زده بودم به سی

حاال که شما حرفی برای گفتن نداری، باید برم سراغ شوهرت. فکر کنم اون  -

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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پستی که به خواهرم چشم  دونستم که من هیچ وقت به آدمخودم خوب می

کنم، م*ش*ر*وب و ق*مار پیش کش؛ اما اون که 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

 !هدِ خب اون غ*لط کرد -

 .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 -

ی کشید. درموندگی و تردیدی که توی نگاهش بود دل من رو به نفس عمیق

 .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

یه روز یه آقایی اومد و دادن و هنوز درگیر دوادرمون بودیم. پرورشگاه بچه نمی

کنه از پرورشگاه یه بچه بیاریم، به شرط این که بعدش از گفت 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

اش رو 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

ی حسین سعادتی رو نشونش گوشیم رو از جیبم در آوردم و عکس رفیعی و دای

 :دادم. گوشی رو دستش دادم و گفتم

 با دقت به این دو نفر نگاه کن. اینا بودن؟ -
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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

دس تونستم حشناختم و حتی نمیی و دایی وکیلم، دیگه کسی رو نمیجز رفیع

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

 .. بعدش رو بگوی ازدواجت با این حیف نون رو فاکتور بگیرقضیه -

 .غمی توی صورتش نشست

زد و توی خونه زندانیش مسعود اصال با رویا سازش نداشت. کتکش می -

ها بگیره. بعد از این که سر کرد جنساش رو از ساقیکرد. مجبورش میمی

 ... قماراش کلی بدهی باال آورد، توی مستی رویا رو به آرمین فروخت و

کردم. برای یه که توی دستام بود خالی میداشتم حرصم رو سر لیوان آبی 

هوا لیوان بین فشار دستم شکست. مات و لحظه کنترلم رو از دست دادم و بی

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

 .ت رو بزنبشین سرجات و حرف -

ریش ی روستونستم این رو توی نگاهش ببینم. دوباره با گوشهترسیده بود. می

 :مشغول شد و گفت

آرمین رو »گفت: خواد. فقط میای رو میرویا اصال به من نگفت کس دیگه -

آرمین هم کم آدمی نبود. کاری از دستم براش برنیومد؛ اما خودش « خوامنمی

غا به پا کرد. آرمین رو با چاقو زد و از خونه فرار شب نامزدیش با آرمین، غو

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

ه نامزدی آرمین نیومده بود. اون هنوز هم خبر نداشت نامزد آرمین، ب

 .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

لت خشم های پازل توی ذهنم تکمیل می،شد، عن*ا*موسی بوده. حاال که تکه
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فهمیدم؛ اما هنوزم اون به نظرم یه ع*و*ضی بود. کسی که سر آرمین 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

هم دست کمی از من نداشت. برای این که حالم بدجور خ*را*ب بود. اون 

 :تر از قبل گفتاش رو بگیره، دستی به صورتش کشید و آرومجلوی 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 

« نه»ازه فهمیدم چرا انقدر س*فت و سخت پای اومد و از آرش بهم گفت، ت

گفتنش ایستاده. هرچند هنوزم بهم نگفت که آرمین برادر آرشه. من بدون این 

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 یمسعود و اول تا م

دونست که رویا دیگه نامزد نامزدی رو بهم بزنه. آرش اون موقع هنوز هم نمی

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 برادرجوری می

 .بفروشه

توجه به زخم باز دستم، دستام رو از حرص مشت کرده بودم. خ*ون از بی

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 میمشکل خواهرم توی این خونه، فقره. فکر می

خوام براش بسازم، از یادش ببرم؛ اما محال بود. سر 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

حد  فقط چند ساعت طول کشید تا آرمین قضیه رو فهمید و آرش رو در -

کشت زد. تهدید کرد اگر یک بار دیگه رویا و آرش رو باهم ببینه، یا آرش رو 

 ...کشه و یا رویا رومی

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 میدهسا

چرخه. برای یه لحظه کردم دنیا دور سرم میسرم 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

ی کرد. با سیلدونستم تا بیهوشی کاملم چیزی نمونده؛ اما بدنم مقاومت میمی

محکمی که لحظه،ی آخر به صورتم زد، چشمام ناخواسته باز شد. با د*ر*د 

 :زمزمه کردم

 !کیفم، کیفم رو بیار -

م صدام رو شنید یا نه؟ دوناومد. اصال نمیانقدر د*ر*د داشتم که صدام در نمی

ای بسته شده بود و توی تاکسی نشسته وقتی 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

ا درست کنم. دستم رو سمت کیفم که خواستم یه دردسر تازه برای روینمی

کنارم بود، دراز کردم. دستم بهش رسید؛ اما حتی جون نداشتم قرصم رو 
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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

 .نهام رو آروم کقلب خسته

کرد؛ اما اآلن وقت ضعف نبود. با تمام ام 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

صدپله از اون بدترم. به منم فرق زیادی با آرمین ندارم! بخوام مقایسه کنیم  -

 .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 

ت خواسمی نبود. بهم دروغ نگفته بود؛ اما راستش رو هم نگفته بود. دیگه کی

بهم بگه؟ شب عروسیش؟ وقتی که کار از کار گذشت و آرمین کار خودش رو 
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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 یی که آرش براش فرستاده بود، خیره بودم و با خودم فکر میبه چیزا

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؟

بهش وصل کرده ای رو روی موهاش گذاشته بود و تور سفیدی رو یه تاج نقره

بود. از دیدن خودش با یه تاج ساده ذوق زده بود و خودش رو توی آینه نگاه 

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

 دستم رنگ از روشسکوتم که طوالنی شد، با تعجب سمتم برگشت و با دیدن 

پرید. خ*ون از زخم بازم بیرون زده بود و نصف پارچه رو غرق به خ*ون کرده 

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 و میرویا خوب این ر

 :کرد دلجویی کنه با لکنت گفتمی

 چی... چ...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 

 :ره شدم توی چشماش و گفتماهمیتی ندادم. خی

خواد عروسیت رو بهم چرا دلیلش رو بهم نگفتی؟ چرا نگفتی آرمین چرا می -

 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

 .عقب رفت قدمی

 :دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و عصبی سرش داد زدم
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 ... جواب منو بده تا نزدم یا تو یا خودم رو ناقص کنم از دستت -

 :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 مگه چه کاری از دست تو برمی -

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؟ اگرخدا نمیبه 

 :زدم وسط حرفش و با حرص داد زدم

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

عجیب رو شب عقدم از چرا؟ مگه تو همه چیز رو به من گفتی؟ اون مردای  -
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ساله اون طور  13کجا 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 چیزی که داشت می بودیم.

کردم، قابل مقایسه با چیزایی که اون ازم مخفی کرده بود، نبودن. فهمیدن و 

نفهمیدن چیزایی که من مخفی کرده بودم، فرقی توی مرگ و زندگیم نداشت؛ 

 .اما رویا یه قدمی مرگ ایستاده بود

کنم و روزای شاد عروسیش رو خ*را*ب نکنم. خواستم نگرانش نمن فقط می

کرد؟ چرا حتی رویا هم خواستم ازش محافظت کنم. چرا درکم نمیمن 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

لخی زدم و قدمی عقب رفتم. دستم رو به معنی تسلیم باال گرفتم و لبخند ت

 :گفتم
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 .حق با توئه. از اولشم این جا اومدنم اشتباه بود، ببخشید -

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 ه نمیدونم چقدر پیاده خیابونای شهری کنمی

تلفنی که شایان بهم زد، از هپروت بیرون اومدم. اطالعات رو بدست آورده بود 

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 یرهبرگشتم خونه و طبق عادت با گ

هوا از کنار گوشم شنیدم، بدون در رو کامل نبسته بودم که با صدایی که بی

ی فکر دستش رو پیچوندم. با یه حرکت پشت سرش ایستادم و با ضربه

 .محکمی که به پشت زانوش زدم، وادارش کردم زانو بزنه

ه اتفاق افتاده بود. انقدر که حتی فرصت تر از چند ثانیی اینا توی کمهمه

تجزیه تحلیل نداشتم. کاله سویی شرتم از سرم افتاده بود و نفس کم آورده 

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 ، با خشنکنهخودش نمی

 .رو عقب کشیدم

با دیدن شایان که صورتش از د*ر*د جمع شده بود، اول ماتم برد و بعد پوف 

 .ای کشیدم و رهاش کردم. با حرص لگدی بهش زدمکالفه

« پخ»فهمی اآلن وقت شوخی نیست؟ ای؟ نمیتو احمقی؟ کودنی؟ بچه -

ایه؟ اصال کی بهت اجازه داده بیای تو؟ یه جور ص*ی*غهکردنت دیگه چه 

 بزنمت شش تا شایان دیگه ازت دربیاد احمق؟

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؟! جیغ نکن. زانوم به جهنم، چرا موهام رو خ*را*ب می اه بسه! جیغ -

موهای نازنینم از ریشه در اومد. دختر هم انقدر وحشی؟! سامیارم گرگ رام 

 .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؟

 :کش داری گفت و با ادا اصول گفت« ایش»مثل دخترا 

 !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 -

 :رداشت و شوکه گفتانگار تازه دستم رو دید که دست از مسخره بازی ب

 چه بالیی سر دستت آوردی بچه؟ -

 :همین که سمتم اومد خودم رو عقب کشیدم و گفتم

 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

ره این جوری دونست کسی که داتعریف کردنِ اطالعات جدید کرد. اون نمی

مثل یه فیلم پلیسی زندگیش رو برام تعریف می کنه، خواهرمه. نه من چیزی 

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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*** 

شکسته بود؛ اما چیزی عوض نشده بود. اون هنوزم با رویا دعوام شده بود، دلم 

کردم. بدون این که خواهرم بود و من هنوزم نسبت بهش احساس مسئولیت می

به رویا چیزی بگم، با همون ده تا آدمم هماهنگ کردم تا دو روز قبل از عروسی 

ی بین راهی ولش کنیم. رویا، آرمین رو بگیریم و دو روز بعد هم توی یه جاده

فهمید از کجا افتاد، نه آرمین میجوری نه اتفاقی برای رویا و آرش می این

 .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

ه بود و از استرس آروم و قرار نداشتم. رویا انقدر پنج روز دیگه تا عروسی موند

بهم زنگ زد و پشت تلفن گریه کرد، که با این که از دستش دلخور بودم، 

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 نبودن زودی نمیبازداشتگاه و به ای
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ام در مورد آرمین چیزی بهش بگم. مطمئن بودم به آرش تونستم از نقشهنمی

گه و من به آرش اعتماد نداشتم. مطمئن نبودم بتونه بین رویا و همه چیز رو می

یطی آرمین، رویا رو انتخاب کنه. همون طور که من حاضر نبودم تحت هیچ شرا

 .تونست برادرش رو رها کنهرویا 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

آرمین »می کرد:  پرید و پشت سر هم تکراردید، با جیغ از خواب میکابوس می

گفت کرد و نمی؛ اما هیچ وقت کابوسش رو تعریف نمی«کشه.منو می

 !چطوری؟

کنم. من حلش می»به هر طریقی سعی می کردم آرومش کنم. مدام می،گفتم: 

شه. فقط یه خواب بد بود. دیگه تموم کنم. طوری نمینگران نباش. درستش می

وم بشو نبود. این جور موقع،ها فقط آرش ؛ اما اون آر«افته...شد. این اتفاق نمی

هاش رو جدی تونست آرومش کنه. منه احمق، هیچ وقت حرفا و نگرانیمی

 ...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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، اطالعاتش رو پیدا شداش که اصال وفاداری سرشون نمیبُنیهلطف آدمای بی

کردم و به شایان دادم تا برام بیارش. هرچند بیشتر از چند ساعت درگیر 

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 یج میبدون هیچ رحمی افرادش رو زده بودم، سرم گ

کمی خیس شده بود و بوی خ*ون مشامم رو پر کرده بود؛ ولی بازم به گرفتن 

ارزید. پر بودم از حس تنفر، خشم، کینه، سردرگمی و حتی آرمین می

 .کردم نه راه پس دارم و نه راه پیشبیچارگی. حس می

ر آزاد کردم. توقتی آرمین رو برام آوردن، آدماش رو چند کیلومتر دور

کردم با این کارا ی حواسم فقط به آرمین باشه و بس. فکر میخواستم 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 خودم اآلنش هم کم دشمن نداشتم! نمی همین

 .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  5ا ردیف زدمش تا حرصم خالی شه. آدمام طبق عادت، توی دوت

زدم تفاوت، به من که داشتم آرمین رو با چوب میطرفم 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

که چشماش رو بسته بودن، باز هم سرش رو م*حکم  شد. با اینبودن، خفه می

داد، تا شاید پارچه از صورتش کنار بره و بتونه ببینه و پشت سر هم تکون می

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

 کردم؛ ولی اولینزدم یا شکنجه میاولین باری نبود که داشتم کسی رو میاین 

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

شت صندلی بود اشاره کردم م*حکم نگهش داره. خودش فهمید به کسی که پ

خوام با یه ضربه کتفش رو بشکنم که پوزخند کجی زد و م*حکم نگهش می

داشت. چوب رو باال بردم و با تمام توانم کتفش رو هدف گرفتم؛ اما همین که 

 .ای که شایان کشید، بین راه متوقف شدم« بسه»خواستم بزنم، با فریاد 

س می زدم و آب دهنم خشک شده بود. خشمم از آرمین انقدر زیاد نفس نف

اراده دست از زدن آرمین برداشتم و به بود که با دیدن این واکنشِ شایان، بی

هوا چوب رو م*حکم شایان خیره شدم. پوزخندی زدم و از همون فاصله، بی

رو سمتش پرتاب کردم. با این که چشماش بسته بود، صدای رَج خوردن هوا 

 .شنید و درست قبل از این که توی صورتش فرود بیاد، چوب رو گرفت

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

نه، کردم تا بعدا ورم نکحسم رو باز و بسته میبودم. همون طور که مشت بی

تر شد. از ته دلم خندیدم و رفتم خیره 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 ی این چوبه بهم میاگه حالت داره از خونی که رو

 .ای بچه جون. این تنها راهه زنده موندنت بین ماستخ*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

ه چوبی که به خ*ون آرمین آغشته بود، اشاره کردم. خودم رو عقب کشیدم و ب

خونی که از قبل روی صورتم پخش شده بود رو، با پشت دست پاک کردم و 

 :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

 .ه انقدر مامانی نباشدلیته؛ پس دیگ

گفت، دیگه نتونستم های نامفهوم ناسزاهایی که آرمین میبا 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. 

. اون توی شکنجه چند برابر کتش رو در آورد و به جای من ساکتش کرد

هوش شد. چون تر از من بود و انقدر م*حکم زد، که این بار سریع بیایحرفه

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

با قدمایی م*حکم رفتم سمت کسی که بیهوشش کرده بود. چوب رو از دستش 

 :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 سپردمرداپوزخندی زدم و چوب رو به سابقه

اصال بهش رحم نکنین. اون لیاقت یه قطره آب زالل رو هم نداره. فقط زنده  -

 !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 -

نیتش با حرص تفاوت بودن؛ اما شایان میون بهت و عصبااون ده نفر هنوزم بی

 :گفت

 !وجدان؟چی؟! با این بی -

 :نفس حرصی کشیدم و گفتم

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 

رای مراسم و ادای یه سکوتش پوزخندی زدم و از انبار بیرون رفتم. باید ب

ها رو گذاشتم شدم. چند نفر از بچهتر 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

تناقض قشنگی درست کرده بود و به قول سفیدی و ماتی لباس عروسش، 



www.taakroman.ir  

 
  

 
452 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .خوش، بدجور خوردنی شده بود

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

بین  نفر دیگه از آدمام رو به عنوان مهمان داخل تاالر و 25خوبی پیش میره. 

های آرش، مهمونا گذاشته بودم، تا همه چیز رو کنترل کنن. به هرحال فامیل

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

ها بودن، برای سخت نبود؛ ولی انگار وجود این همه آدم که شبیه بادیگارد

 .ی آرش خیلی عادی بودخانواده

امشب بیشتر از همیشه به خودم رسیده بودم. آرایشم رو کامال متقاوت با رویا 

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 

کرد. با این حال، همه چیز های توی دیدم، کمی معذبم میی 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
453 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .آرمین فرار کرده. زودتر مجلس رو جمع کنید -

دستم رها شد. نگاه کنجکاو و نگران رویا رو که دیدم، هوا بشقاب کیک از بی

تونستم بهش بگم. محال بود این جمله رو بشنوه و لبخند مصنوعی زدم. نمی

ها رو با لبخند ژکوند بده؛ بتونه باز هم به مهمونا خوش آمد بگه و جواب تبریک

ر اما اون لبخندم رو بد برداشت کرد. نگاهش روی شایان که هنوز داشت کنا

کرد چرخید. شایان رو کمی به عقب هل دادم تا برای رویا گوشم 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 

یگه چیزی تا تموم شدنش کردم زودتر مراسم رو جمع کنم و دداشتم سعی می

کردم. از هر ده باری زد و مدام شایان رو سرزنش مینمونده بود. دلم دل دل می

تقصیر من »گفت: ، فقط یه بار می«رسمبعدا به حسابت می»گفتم: که می

؛ اما این اآلن اصال برام مهم نبود. اآلن دیگه مهم نبود که تقصیر کی «نبوده

ا و آرش توی خطر بودن و من دیگه هیچ غ*لطی بوده. مهم این بود که روی

 .دونستم اون ع*و*ضی اآلن کدوم گوریهتونستم بکنم، چون نمینمی
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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 

ا و آرش رفته بود. منتظر برگشتنش بودیم تا ی رویهم برای چک کردن خونه

مراسم رو تموم کنیم؛ اما اون لعنتی دیر کرده بود. باید یکی عروس و داماد رو 

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

 .نده، نامادری رویا بود که انگار قصد اومدن نداشتمو

یکی از خدمتکارا بهم گفت عروس کارم داره و ناچار شدم شایان رو بذارم جای 

خودم و برگردم داخل. تاالر خیلی بزرگ بود و داشتم با چشم دنبال رویا 

کردن و رویا های جایگاه رو جمع میگشتم. چند تا خدمتکار داشتن صندلیمی

ای ایستاده بودن و مشغول عکس رش برای خالی نبودن عریضه، گوشهو آ

 .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 

ین که امشب خوشحالش طاقت بیارم و حمله بهم دست نده؛ ولی به خاطر ا
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 .کردمکنم، هر کاری می

 :حین ژست گرفتن، آروم کنار گوشم گفت

 .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

دادم فکر کنه عاشق شایانم، تا این که بینمون نیست؟ ترجیح میای ر*اب*طه

 «شوخی کردم»بفهمه خالفکارم؛ حداقل امشب نه! با دیدن اخمم سریع گفت: 

 .و بحث رو عوض کرد. فهمید یه چیزیم شده؛ اما دیگه چیزی نگفت

ی گفتم و کمی از رویا فاصله گرفتم؛ اما « ببخشید»با زنگ خوردن گوشیم، 

ی وصل تماس رو زدم، دنیا روی سرم آوار شد. بین اون همه سر دکمه همین که

 :زداومد، شایان تقریبا داشت فریاد میو 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، 

روم تاثیر گذاشته بود که من هم آرمین رو جدی بگیرم و ته دلم ازش انقدر 

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

ن بیان داخل. پس شما دارین اون بیرون چه غ*لطی می کنین احمقا؟ نذاری -

 .شایان جلوشون رو بگیر

ی فایده. رویا با ناباوری آخرم بیشتر به التماس شبیه بود؛ یه التماس بیجمله

 :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

 .االرهآرمین جلوی ت -

حرف به حرفم ی کوتاه هم، برای این که دسته گلش بیوفته و بیهمین 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 

پریده بود؛  اش رو توی دست آرش گذاشتم. رنگشدستش دادم و دست دیگه

ولی اآلن وقت آروم کردنش رو نداشتم. سعی کردم استرسم از صدام مشخص 

 :دونم چقدر موفق بودم. روبه آرش گفتمنباشه و نمی
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کنم براتون وقت شه. سعی میآرمین با افرداش داره به زور وارد تاالر می -

ن آرش. م کشه. از در پشتی تاالر ببرش بیرونبخرم؛ ولی این هم زیاد طول نمی

درگیری ازشون رد شو و از پشت هواتون رو دارم. با هیچ کس درگیر نشو. بی

 .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

ده بود، پسر نترسی بود و با اخم به در آرش برعکس رویا که از ترس خشکش ز

گذره. اون قد و یه تونستم بفهمم چی توی سرش میاصلی زل زده بود. می

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

 :م غریدمادندونای کلید شده

کنی؟ حتی فکرش رو هم نکن! نکنه انتظار داری 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

با  مه باید دعواشکافی تلنگر بزرگی به غرور آرش بود که به خودش بیاد و بفه
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ای موکول کنه. اآلن رویا توی اولویت بود و باید ازش 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

تونست خشمش رو فایده بود. آرش نمیونا سالم رد شن؛ اما بیشدیم تا امی

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 رویا، رش همراهم نمیرویا بدون آ

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 ه نتونه پسم بزنه. میدستش رو انقدر م*حکم گرفته بودم ک

ای نداشتم. اآلن حتی یه ثانیه ی دیگهشه؛ ولی واقعا چارهدستش 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

ی آرش چی ولم کن رها. ولم کن آرش هنوز نرسید. رها آرش جا موند. رهای -

شه؟ رها تورو خدا! رها تورو قرآن. رها صبر کن. رها عشقم جا موند. اون 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 

اراده گیره، یه لحظه بیبازوش بعدا از جای دستم د*ر*د می تصور این که

دستم از دور بازوش شل شد. من صدای قدمای آرش رو که داشت پشت 

تونست تمرکز کنه که انقدر شنیدم؛ اما انگار رویا نمیاومد میسرمون می

قرار بود. همین که دستم از دستش جدا شد، دوید سمت آرش؛ اما وقتی بی

 .م با یکی درگیر شد، بین راه مونددید آرش ه

کرد. دوباره برگشتم سردرگم و گیج بین من و آرش ایستاده بود و گریه می

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 مستقیم میشون، مطلقا رویاست نه خودش. 

 شدن و بهشدیم درگیر میهیچکسی کاری نداشتن. فقط با ما که سدشون می

ها رو کردن؛ اونا مهمونی مهمونای باقی مونده حتی نگاه هم نمیبقیه

 !شناختنمی

فرستادمش کردم و می شد رو مهار میهرکسی که دستش به رویا نزدیک می

 .و چند نفر از افرادم ترتیبشون رو ب*دنعقب تا آرش 

رویا هم با تمام گیجیش، کم کم متوجه شد، هدف خودشه و از ترس الل شده 

ها فقط دنبالم زد. مثل مسخ شدهکرد و نه جیغ میبود. دیگه نه گریه می

 .شد و رنگش از ترس پریده بودکشیده می

. زخمی بود و خیس از باآلخره بعد از یه ربع درگیری، شایان هم اومد کمکم

داد که دیگه چیزی جلوی عرق؛ ولی بازم کنارم موند. اومدنش این معنی رو می

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

ای گرفت. شایان رو و ده نفر آدمام، مبارزه مون جون تازهبا اومدن شایان 
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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 

برده بود. حاال هر دو بدون کنار گذاشته بود. انگار غیرتش، رحمش رو از بین 

کردیم. شایان انقدر وارد بود که حرکات من رو رحم، هماهنگ باهم مبارزه می

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

 .و آخر رو خودش میزد کرد و ضربه کاریکامل می

از بس با دست خالی مبارزه کرده بودم، مشتم د*ر*د گرفته بود؛ اما مهم نبود. 

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

یکی با یه لگد حرفه ای توی پهلوم کوبید. زخم  که جلوم بودن که بی هوا

خوردم؛ اما اون پهلوم انقدر سوخت که یه لحظه دیدم تار شد. داشتم زمین می

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 وقتی دید طرف دست بردار نیست و دوباره داره سمتم میاد تا ضربه

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

و از جام بلند شدم. اش رو مهار کردم ی آخر، ضربههوا گرفتمش و درست لحظه

چکید، خورد زدمش. از خونی که از پنجه بکس میوحشی 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

خوام تا این کردم، چون هیچ وقت چیزی نداشتم که بهمیشه با چاقو مبارزه می

رگ شده حد ازش محافظت کنم. این اولین باری بود که تا این حد وحشی و بی

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 

زدم؛ اما رفتم رفت و کمی لنگ میکردن. سرم گیج میتن دعوا میداش

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

شبایی تا صبح کتک  تر از این حرفام. یهدلت پاک رویایی. من سگ جون -

 .خوردم و زنده موندم؛ این که دیگه چیزی نیست

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

ن، آرش، شایان و چند نفری که از ده نفر آدمام مونده بود، مثل یه زنجیر دور م

خوردیم، تا مبادا یه خط به رویا زدیم و کتک میرویا 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

افراد من فقط دستور گرفته بودن هر کس که به عروس نزدیک شد رو بدون 

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 

ه ذاشت بکرد. 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

ر شد. قبل از این که رویا دنبالش بره، دستش رو بیرون زد و باهاشون درگی

 .گرفتم و م*حکم کشیدمش عقب

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 ریهتونه دووم بیاره؛ اما صدای گمطمئن بودم آرش می

زد. همیشه صدای گریه اعصابم رو بهم زد، تمرکزم رو بهم میاسمم 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

ما قرص شه، برعکس  رویا وسط حلقه ایستاده بود؛ ولی به جای این که دلش به

کردم آرومش کنم؛ اما وقتی دیدم فقط ترسش بیشتر شده بود. هی سعی می
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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

با بیرون رفتن من، حلقه شکست و دوباره هرکس مشغول مبارزه شد. دیگه 

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 ه خوبی میسرش دستشون گرفته بودن رو ب

ها ازش استفاده کرده بودم. اونا با این چوبا، اصال مهربون به نظر شکنج

 !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

تا برای رویا زمان بخرم، یا پیش رویا بمونم و آرومش کنم؟! رویا از درگیر شم 

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

آرمین انقدر بهمون نزدیک  اصال حواسم نبود کِی یکی از همون دو نفر آدمای

شدن؟ اما همین که چوبش رو باال برد و رویا رو هدف گرفت، به خودم اومدم. 

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. 

فرود اومد، نذاشت ببینم که آرش فرصت کرد ی محکمی که توی سرم ضربه

 رویا رو قبل از این که زمین بخوره نگه داره یا نه؟

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 

من بیاد، به هر طریقی بود، از جام بلند زد تا سمت مدام دست آرش رو پس می

شدم. راهشون باز بود و اآلن بهترین فرصت بود تا رویا با آرش بیرون بره؛ اما به 

رفت. شایان با دیدن من که دیگه تقریبا از پا افتاده بودم، سمت خاطر من نمی

 .آرمین رفت و باهاش درگیر شد

سمت رویا و آرش، جای این که رفتن با دیدن دو نفر آدم آرمین که داشتن می

برم پیش رویا، موندم تا با این دوتا مبارزه کنم. آرش سریع متوجه شد و 



www.taakroman.ir  

 
  

 
467 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

خواست رویا رو ببره؛ اما رویا توی ب*غ*ل آرش جمع شده بود و با وجود این 

 .رفتلرزید، همراهش نمیکه از ترس می

کردیم ی میسه نفری که از آدمام مونده بودن، کمکم اومدن. همه داشتیم سع

هوا از پشت سر بهم چاقو زد. دقیقا نذاریم دستشون به رویا برسه که یکی بی

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 

 .شده بودم، اآلن این طوری نمیی جوانمردانه نداداستادم قول مبارزه

اهمیت خواستم به راهم اومد رو حس کردم. بیگرمی خ*ون رو که از پهلوم می

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

ی پهلوم فرو نره و زخمم رو بدتر نکنه؛ اما کامال حس بدنم کردم تا چاقو تو

 .کردم که دستم ضرب دید

 یصدای 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 

ام کافی بود. خودم رو از منو بزنه؟ همین که شایان تونست ازم دورش کنه بر
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بین دست و پاشون، کنار دیوار کشیدم و بهش تکیه دادم. رد خ*ون سرخم که 

کرد. این های سفید تاالر مونده بود، وحشت رویا رو بیشتر میروی سرامیک

. داداولین باری بود که صدای نزدیک شدن آژیر ماشین پلیس، بهم آرامش می

گ زدن و از این بابت ممنون شون بودم. با مطمئن بودم خدمتکارای تاالر زن

خوش خیالی محض فکر کردم دیگه همه چیز تمام شد؛ اما هیچ کس به صدای 

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 

لحظه دیدم، آرمین از جاش بلند شد و سمت رویا رفت. پس آرش  بودم که یه

 توجه بهکدوم 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 

زه بارکردم باهاش مخیلی تار شده بود و به شدت تشنه بودم. داشتم سعی می

رفت. آرمین هم این رو فهمید که این بار با کنم؛ 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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بر اومده بودم. این که نبودم کار درست چیه؟ اما من قبال هم از پس این کار 

 .دیگه فقط یه چاقوی معمولی بود

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

و  ام رو مهار کرده بودایش ضربهاین که م*حکم زده بودم؛ ولی هیکل عضله

اش توی بدنش فرو رفته بود. من از د*ر*دِ کشیدن چاقو 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

ن افتاد. با این که تحلیل و واکنش من! چوب از توی دست آرمین زمی

وجه تدونستم اآلن اصال نباید تکون بخورم، چه برسه به حرکت زدن؛ اما بیمی

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 ردن، زخم بازم بازم*حکم زمین خوردیم. از شدت زمین خو

 .بیشتر توی ب*دن آرمین فرو رفت
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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 کمکشید و حس میمی

ما همین رو نفهمه، به هر زحمتی بود، به دستاش تکیه زدم و سرپا ایستادم؛ ا

که رهام کرد، نزدیک بود دوباره زمین بخورم. برای این که سرپا نگهم داره، 

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، قطرهریخت. قطرهصدا اشک میشد، بیاش رد میکشیده

ی های قرمز توی اون زمینهریخت. اون دایرهدار سفیدش میروی دامن پف

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 رویاییلباست خونی می بذار برم، عقب! لباست، -

تونستم درست حرف بزنم. دیگه رسما از نفس افتاده بودم و خودم حتی 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
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کردم. شد، باید خودم رو مرده فرض میمی کردم؛ اما اگر طوالنیخوب دفاع می

خواستم قوی باشم، قلب داغون و آسمم، همیشه چون هرچقدر هم که می

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

فدای سرت رهایی، فدای سرت عزیزم. ببخش رهای من، تورو خدا ببخش!  -

 ...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 

ستادن نداشتم، به ک*م*رش چ*ن*گ زدم تا بتونم خودم رو تعادلی برای ای

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 

ن شد؟ نفهمیدم کِی؟ نفهمیدم از کجا؟ نفهمیدم چرا؟ چاقو جای سپر بالی م
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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

ی بود که از صدای فرو رفتن چاقو توی گوشت تن یه آدم مور مورم اولین بار

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 میآرمینِ بی

داد. است چاقو از رویا رد شه و به من بخوره؛ اما مغزم فرمان حرکت نمیخومی

خواد چی کار کنه؟ اما از روبه روی رویا تکون نخوردم. نه که دونستم میمی

جا شدن جون عقلم قد نده باید کنار برم؛ نه که حتی در حد چند سانت جابه

ودم؛ اما از عمد کنار خواستم کنار برم. شوکه شده بنداشته باشم؛ نه! من نمی

رفتم. رویا چاقو خورده بود و این برام معنی رنگ سیاه بود. باالتر از سیاهی نمی

 .که رنگی نبود

ره، چاقو رو ول کرد و ی چاقو کوتاهه، چاقو جلوتر نمیوقتی دید چون تیغه

یا کرد. روعقب کشید. چشماش قرمز شده بود و با کینه و عشق به رویا نگاه می
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ام دردی که داشت، چرخید و نگاهش کرد. حاال پشت من ایستاده بود و با تم

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 تهحاال که رویا چرخیده بود، تونستم دس

ضامن داری بود که اول مهمون پهلوی من و بعد آرمین بود. چرا حاال توی 

کردم! مثل فیلم ترسناکی کردم! واقعا درک نمیب*دن خواهرم بود؟! درک نمی

موقع برات پخش کنن و تو به امید این که واقعیت نداره و به زودی تموم که بی

شی برای نجات نکنی و منتظر پایانش بمونی. مثل کابوسی که شه، هیچ تالمی

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. 

نه؟ کدونستم چرا خدا هیچ کاری نمیدونستم 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
474 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 ود. از نگاه عصبیشباز به رویا خیره شد؛ اما این بار هیچ عشقی توی نگاهش نب

 اشی 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. میو کنار نمیپشت از خودش جدا کنه. لج کرده بودم 

خواستم رویا بدون من جایی بره. دادن کسی از همچین زخمی محاله و نمی

 .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 حتی اونم میکردم. انگار داد 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 ترس این که چیزایی که میک*م*ر رویا رو گرفته بودم و از 

خوردم. دیگه برای همه چیز دیر شده بود. لرزش تنش داشته باشه، تکون نمی

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 

با دست خالی تیغ تیز چاقو رو گرفته بود تا مبادا چاقو  د*ر*د گشاد شده 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 

رسید. آخه دستای ظریف رویای من کجا و این ش به دور تا دور چاقو نمیدست

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 دم. کاش یکی بیدارم میداداشتم 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

ده، فقط بغلش کردم تا نیوفته. انگار به زمین چسبیده بر نمیاد و به زمین چسبی

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 همترسیدم همین جون باقی موندهخواستم فریاد بزنم؛ اما مینداشتم. می

خواستم از این کابوس بیدار شم؛ اما هیچی دست بدم و زمین بخوریم. میاز 

 .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 نداشتم. اصال نمی زخمی بودم و حتی توان ایستادن رو هم

 !رویا رو هم سرپا نگه داشته بودم؟

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

رو صدا زدم. دورم شلوغ  ها فریاد کشیدم و شایان و آرشاومدم. مثل دیوونه

کردم هرچقدر هم صدای فریادم بلند باشه، هیچ کس صدام بود؛ 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 بگیرممیتنها راهی بود که 

خواستم به هر قیمتی شده رویا رو عقب کشیدم و خودم به جاش ایستادم. می

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 

خوردیم. فقط چند لحظه طول کشید تا زخماش باز شه و لباس  باهم زمین

 .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 

مون توری که برای پیدا کردنش کرد. هآرش از سرش بردارش داره، ذوق می

کل بازار رو زیر پامون گذاشته بودیم. همون توری که آرزوهای رویا بهش گره 

 .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 

زد. انگار یه چیزی راه تنفسش رو بسته نفس میز د*ر*د نفسبود که داشت ا



www.taakroman.ir  

 
  

 
478 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 !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

 !تونست هنوزم بخنده؟! با این همه د*ر*د؟چطور میزد. آخه می

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 

ی دربیاره؛ محال بود. از شدت بغضی که توی گلوم جا خوش کرده بود، حت

 .شدتونستم نفس بکشم؛ اما بازم اشک نمینمی

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 رحموی آرمین و بیآرش هنوز هم قابل کنترل نبود. افتاده بود ر

به باد کتک گرفته بودش. آرمین بیهوش شده بود؛ اما آرش از کتک زدن برادر 

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 رمینه و میرسیدم که آرش هم هرچی باشه، برادر آمی

 .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 

اش که با ریخت، صدای گریهکرد و اشکایی که میمیداد، تقالهایی که می

دل سنگ رو « ی آخرشهبذارین برم پیشش. لحظه»کشید: التماس فریاد می

 !کرد؛ اما منهم آب می

دونم من چه مرگم بود؟ انگار داشتم توی یه خال دست و پا دونم. نمینمی

واقعی  بینم توهمه و هیچ کدومکردم هرچی که دارم میزدم. حس میمی

نیست. من توی اون لحظه واقعا نمی تونستم مرز حقیقت و کابوس رو پیدا کنم. 

ی از ز*ب*ون آرش، باعث شد با ته مونده« ی آخرشهلحظه»ی شنیدن جمله

 .جونی که برام باقی مونده، خودم رو از زیر رویا بیرون بکشم

ونی شد. انگار ا تیکهچکید. آخ که قلبم تیکهآخ از پایین لباس رویام خ*ون می

شد، رویای من نبود، ایمانم بود. انگار اون که داشت جلوی چشمام نابود می
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روز بود پیداش کرده بودم. من  40اعتقادم بود که پرپر شد، نه خواهری که تازه 

 .دیدمداشتم مرگ ایمانم رو می

نگاهی به دور تا دورم انداختم. هر کسی یه طرفی افتاده بود و خ*ون روی 

کشید. این کرد. لباسم غرق خ*ون بود و آرش داشت فریاد میین غوغا میزم

تونست حقیقت داشته باشه؟ چطور ممکن همه خشونت و اتفاق بد، چطور می

 ی سنگ کوب دیگهبینم؟! نکنه اینم یه حملهبود؟! نکنه بازم دارم کابوس می

و دردناکی است؟! آره! آره، این فقط یه خواب بده. یه خواب درست به بدی 

ا کنه. بابهای چند شب پیش رویا. یکم دیگه تحمل کنم یکی بیدارم میخواب

گفت من باید قوی باشم. فقط یکم دیگه قوی بمونم، این کابوس بد تموم می می

. تر از توانم بودشه. فقط یکم دیگه؛ اما تموم شدنی نبود. این کابوس طوالنی

م که این یه کابوسه. واقعا منتظر یه معجزه من دیوونه نبودم؛ اما واقعا باور داشت

ی اعتقادی که از حرفای امید توی وجودم ریشه دونده بود، بودم. من با همه

 گم؟فهمید چی میمنتظر بودم خدا برام خدایی کنه! کسی می

قدر گفت چپناهیم منتظر بودم یکی بیدارم کنه. کاش یکی بهم میبا تمام بی

دونستم چقدر دیگه باید منتظر پایانش بمونم، قط میباید منتظر بمونم؟ اگر ف
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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  -

 .نکردم ببینمش. بیدارم کنین. من هنوز هیچ کاری براش

کافی بلند  شنید؟ نکنه صدام به اندازه جون من رو میهای 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 

ام زخم شه، پس چرا خدا نشنید؟ با حس دست سرد و رهبلند بود که حنج

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 

ی که این همه خ*ون از دست داده رو با حرارت ب*دن ملتهبم خواستم کسمی

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

ای هی امیدم رو نابود کرد. قطرهخونی که با شدت از دهنش بیرون پرید، همه

خ*ون روی صورت خیس از عرقم پاشیده بود؛ اما عقب نکشیدم. بهت زده 

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 

د، شبیشتر می گرفتم. سرمای تنش که لحظه به لحظه داشتدرون آتیش می

ترسوند. چرا رویا توی این کابوس انقدر سرد بود؟! سرد بود، مثل من 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

رو گرفتم تا نبضش رو بگیرم؛ اما دست لرزونش رو باال آورد. سریع مچ دستش 

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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م های نامنظحرکت موند. وقتی تپشخونیش روی قلبم نشست. چند ثانیه بی

شکافت حس کرد، لبخندش جون گرفت. ام رو میلبم رو که داشت س*ی*نهق

 :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 روند؛ اما من، من چی؟ چرا نمیگذآخرش 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 گفتمرو کنار قلبش گذاشتم و مثل بچهدستم 

 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

هیچ کنترلی ها ایمان، کافر شده. نبود! حس عابدی رو داشتم که بعد از سال

روی رفتار و حرکتام نداشتم. مثل کسی که توی خواب راه میره، فقط داشتم به 
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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

 :ه به چشمام گفتام، لبخند ملیحی زد و خیربه جای جواب این سوال احمقانه

 ...قلبِ رویا، تویی. تو، قلبِ رویایی -

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 

م سُر خورد پایین. دو قطره اشکی که از کنار چشماش سُر جون از دستابی

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 

 ن خیره است، مرده باشه؟چشمای م

مثل دیوونه،ها، دستش رو چ*ن*گ زدم و دوباره روی قلبم گذاشتم؛ اما دست 

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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زد به خودم حمق با این که نبضش نمیرفت. نبضی نبود. درست مثل یه ا

دادم که شاید هنوز امیدی باشه. شاید قلبش هنوز بتپه. مگه امید دلداری می

پس چرا پاره شد؟ چرا « شه؟به مو میرسه؛ اما پاره نمی» گفت: همیشه بهم نمی

ای که باهاش خودم رو به این زندگی درب و داغونم بند زده بودم طناب پوسیده

گفت خدا مهربونه؟ کدوم خدای چرا نبض نداشت؟ مگه امید نمیپاره شد؟ 

معجزه »گفت: اش این جوری جون بده؟ مگه امید نمیذاره بندهمهربونی می

 شد؟پس چرا هیچ وقت برای من معجزه نمی« بینیمشوجود داره، فقط ما نمی

 مشنیدم، این بار با تماخواستم چیزی بشنوم؛ اما میبرعکس همیشه که نمی

 ...وجود سرم رو روی قلبش گذاشتم تا تپشی بشنوم؛ اما

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 الر ساکت شدن؛ اما هنوز صدای پچ پچ پلیسا میکارگرای تا

وار از ته قلبم ای، دیوانههم همین طور. این بار با صدای کر کننده سیمشونبی
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 :فریاد کشیدم

 .خفه شین. خفه خ*ون بگیرین لعنتیا -

هقش رو حرکتم انقدر هیستریک بود که همه ساکت شدن. حتی آرش هم هق

و با ناباوری به عروسش که دیگه نبضی نداشت خیره شد. توی گلوش خفه کرد 

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 محضی که تاالر رو پر کرده بود، برام کر کننده صدایی نبود. سکوت

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 -

ده! تو بهش بگو، تو بگو داره! فقط به تو گوش می نبض نداره! فقط تورو دوست

شه. تورو خدا یه کاری بکن. بیا بگو چشماش رو باز کنه! به خاطر تو بیدار می

نم کدوسش داری تا چشماش رو باز کنه. یکی یه کاری براش بکنه. التماس می

 ...یکی نجاتش بده



www.taakroman.ir  

 
  

 
487 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

چرا چشمای همه هام از کی به فریاد تبدیل شده و نفهمیدم نفهمیدم جمله

خواستن به داخل سرک بکشن و نفهمیدم خیس شده؟ نفهمیدم چرا مردم می

 گیرن؟بقیه دارن از چی این حال خرابم فیلم می

بغضِ توی صدام، لحنم، حال خرابم، چشمای سرخم، همه و همه باعث شد با 

گار نقانونی بودنش، دستای آرش رو باز کنن. حاال دستاش باز بود؛ اما اتمام غیر

دیگه هیچ جونی براش نمونده بود. با قدمایی سست سمتمون اومد و جلوی 

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

نو زد و با دونم چقدر توی سکوت زابراش خریده بود، دیگه تنش نبود. نمی

لرزید، خیره به چشمای باز رویا به پاش چ*ن*گ زد. فقط وقتی دستایی که می

ها از بغلم بیرون کشیدش و منو م*حکم هل داد کنار، وقتی از مثل مسخ شده

رو فریاد زد، وقتی صورتش از اشکاش خیس شد، باورم « خدا»ته دلش اسم 

 .یادشد. باورم شد که دیگه از دست هیچ کس کاری برنم

همه به رویا خیره بودن. به عروسی که پر پر شد. به عروسی که رفت تا 

خواهرش بمونه. به عروسی که حاال تورش از سرش افتاده بود و رد اشک 
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 .اش مونده بوداش، روی شقیقهخشک شده

بخدا این حقش نبود. بخدا این انصاف نبود. تازه عاشق شده بود. تازه پیداش 

خواستم خواست رنگ آرامش رو کنار آرش ببینه. تازه میکرده 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

دساتی که من حتی اسمشون رو هم نشنیده بودم. رویا؛ اما نگاهش کنه. مق

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. 

ر آروم که آرش کفر بگه. انقدر آروم که یکی از پلیسا بهم تسلیت بگه. انقد

انقدر آروم که افسر مسنی که رو به روم بود، در حالی که پشتش به من و رویا 

انقدر آروم که تا آمبوالنس برسه، یکی « فقط خدا صبرت بده»بود، بهم بگه: 

از نگاه مردمی که  اش بکشه، تاچادر عروسی رویا رو روی جسد نیمه بر*ه*نه

 .گرفتن، در امان بمونهجلوی در تاالر جمع شده بودن و ازمون فیلم می
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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 چادری نبود که آرش میقرار بود روی شنلش بپوشه؟ این همون 

پارچه،اش تبرکه و از مکه اومده؟ همونی که با ذوق تا مشهد بـرده بود و برای 

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 دش روی خواهرم؟ مگه قرار نبود این پارچهپس چرا اآلن یه مرد غریبه کشی

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

شه؟ چرا خدا یه نیم نگاه به من نمی ی خدا نیومده؟ پس چرا معجزهخونه

 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

 برسه بیمارستان؟ چرا همه از رویا قطع امید کرده بودن؟ اخه چرا؟



www.taakroman.ir  

 
  

 
490 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

میفهمیدم. ضربان قلبم انقدر کوبنده و نفس گیر بود، که حس حال خودم رو ن

شه. تنم یخ بود؛ اما عرق کرده ام داره منفجر میی سـ*ـینهکردم قفسهمی

ذاشتم رویا رو ببرن. رفت؛ اما نمیذاشتم ببرنش. از زخمم خ*ون میبودم. نمی

 .رنشذاشتیم ببهم من و هم آرش راه برانکارد رو سد کرده بودیم و نمی

دونست باید چه واکنشی نشون بده. انگار جو بدی بود. انگار هیچ کس نمی

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 دید. انگار من توی کل این جهان هستی، یه نقطهانگار 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

تادم. هیچ پلیس زنی در کار مهارش کنن، ناباور از جام بلند شدم و سرپا ایس

دونستم! هرچند من تونستن به من دست بزنن. این رو خوب مینبود و نمی
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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

ی درگیری یا قتل رو از نزدیک ندیدن و صح*نه مردمی که معلوم بود تا حاال یه

 .تر از یه خواب معمولی بودنگرفتن، واقعیبا تعجب فیلم می

. کردنهای 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 

دونستم این خ*ون زخم منه یا خ*ون قلب رویا؟ یچکید. حتی نمخ*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

کردم. دستم رو روی قلبم گذاشتم؛ اما حس قلبم رو حس نمی حتی ضربان
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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

ا ا دو پرستاری که برانکارد رویتونستن از بین مردم راه رو باز کنن تپلیسا 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

*** 

از فکر بیرون اومدم و گیج و منگ زمزمه  ی آرومی که به میز زد،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

اش رو هم نشنیدم. دونست انقدر ذهنم درگیر بوده که حتی یه کلمه از حرفمی
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 :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

کنم و چطور به یاد میارمشون. اولین بار شمال دیده چیز رو فراموش می

ساحل نشسته بودن و لبخنداشون واقعی بود. من و امید  بودمش. با آرام کنار

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

کردیم. اگر اون روز توپم نرفته بود سمت گذروندیم و به هیچی فکر نمیمی

 .کردید آرمان هیچ وقت پیدام نمیایمان، شا

خوایم داد تا اون اتفاقی که ما میانگار گاهی همه چی دست به دست هم می

نی یع« افتهتا خدا نخواد یه برگم از درخت نمی»گفت: نیوفته. امید همیشه می

خدا خواست آرمان پیدام کنه؟! خدا خواست مجبور شم محمدطاهارو تنها 

 ...بذارم؟! خدا خواست

ی با لیوان آبی که جلوم گذاشت، از فکر بیرون اومدم و لبخندی به نشونه

شدم. دستای سردم قدردانی زدم. صورتم آروم بود؛ اما از درون داشتم نابود می



www.taakroman.ir  

 
  

 
494 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 های آخرتونستم لیوان رو ثابت نگه دارم. فراموش کردن لحظهلرزید و نمیمی

 .رویا، برای من غیر ممکن بود

 :هوا گفتمواست سمتم بیاد؛ اما همین که نیم خیز شد بیبا دیدن حال زارم خ

 .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

 .سعی کن فراموش کنی. چیزای بهتری برای فکر کردن هست -

مئن بودم خودش هنوز هم نتونسته آرام رو فراموش کنه، کردم! مطدرکش نمی

کرد! چطور می« پیش به سوی زندگی خوب»اون وقت برای من سخنرانی 

ام با یادشون ممکن بود بتونم رویا یا امید رو فراموش کنم، وقتی هر لحظه

 :گذشت؟ پوزخندی زدم و میون حرفش پریدممی

 ید، نه؟چیزایی بهتر برای فکر کردن؟! مثال ام -

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 

ر کردم. اگتونست آرومم کنه شرمنده و کالفه بود. شرمندگیش رو درک مینمی
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شدم اآلن با این صورت ور نمیداد، شاید هیچ وقت مجباون به آرمان لوم نمی

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

 :عصبی پرید وسط حرفم و گفت

به خدا فراموشش نکردم. فقط بعد از دو سال کنار اومدم  فراموشش نکردم. -

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

نبودم؟! چرا کنارم شاد نبود؟! چرا این جوری تنهام گذاشت؟! چرا اون روز 

 فهمی؟شش نبودم؟! مجبورم فراموش کنم. میپی

 :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 

تو بره خواستگاری! خوبه که انقدر مادرت برای زندگیت تصمیم بگیره و بدون 
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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

با حرص از جام بلند شدم و خواستم برم که مچ دستم کشیده شد. من جنس 

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 طایفهاییی رضکرده. چطور انتظار داشتم وقتی آرمان طایفهمی

 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 ی بکنم. نمیشد صدام رو باال ببرم و اعتراضپس بزنم. نمی

ی شد خودم باشم، چون همهدار انجام بدم. نمیعرف و شان یه دختر طایفه

دونست مجبور به دادن. رفیعی هم خوب میام ربط میحرکاتم رو به طایفه
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 :سکوتم که دستم رو رها کرد و گفت

 .تونستی مثل یه دوست خوب، یه تبریک ساده بگی رهاجانمی -

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 نمیبی

ها! یا باید اآلن خودم باشم و از بین این جمعیت فرار کنم، یا باید خاندان ریاحی

مثل یه دختر  وارث خاندانم باشم و برای حفظ آبروی چندین نسل خاندانم،

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 

بلند شده بود، چرخیدم. اونم از جو به وجود اومده حس خوبی نداشت و 

جو بد بیمون رو حس کرد، لبخند مصنوعی زد و  مستاصل شده بود. رفیعی که

 :گفت

 .اگر تو مثل دخترمی، ایمان هم مثل پسرمه عزیزم -

ای بود برام! پوزخندی زدم و خیره به ی آزاردهندهچقدر کلمه« مثل دخترم»

 :ی ایمان، با حرص گفتمچشمای کالفه
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ی ات با کسی که حتی دوستش نداری، وقتنامزدی از پیش تعیین شده -

هنوزم عاشق کسی هستی که جلوی چشمت خودکشی کرد رو، بهت تبریک 

 .ی دکتر رفیعیگم عزیزکردهمی

رفیعی آروم؛ اما با حرص اسمم رو صدا زد. قبل از این که بحث بخواد باال بگیره، 

کیفم رو برداشتم و از میز دور شدم. بحث با هر آدم طایفه داری، حتی اگر 

ف فایده بود. اونا نصمارستان بزرگ هم باشه، بیتحصیل کرده و متخصص یه 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 

ی مسخره و خ*ون خالصشون براشون آزاد باشه، اونا همیشه به شجره نامه

 .کردنافتخار می

ی کافی ازشون دور شده بودم. انقدر کافی که کسی بغضم رو نبینه و اندازه به

هقم رو توی نطفه خفه کنم. روم دید نداشته باشه. انقدر کافی که بتونم هق

خواست زدم. دلم میآروم قدم میدونستم کجا دارم میرم؟ فقط آروماصال نمی

ی این برسم. ته همههای آروم کل دنیا رو رد کنم و به تهش با همین قدم

سالم بود؟! مثل آدمی که روز  17ی طوالنیم. واقعا من فقط ساله 17زندگی 
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طوالنی و سختی رو پشت سر گذاشته و با اولین تعطیالتی که گیرش میاد، 

سال سختی که داشتم،  17خواست به تالفی این خوابه؛ دلم میها میساعت

ت. خواسابد بخوابم. دلم تعطیالت میخدا باقی عمرم رو بهم ببخشه و بذاره تا 

 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 

نیست. معلوم نبود دیگه کی بتونم همچین فرصتی گیر بیارم و صداش رو 

ی آرمان که دوربین داشت و مدرسه هم همیشه شلوغ بود. این ونهبشنوم. خ

 .کردمتنها شانسم بود و باید ریسک می

نگاهی به اطرافم انداختم و برای این که کسی صدام رو نشنوه، با احتیاط رفتم 

کارتی که از غزال داخل سرویس. وقتی از خالی بودنش مطمئن شدم، سیم

ای که حفظ بودم رو گرفتم شتم. با عجله شمارهگرفته بودم رو روی گوشیم گذا

 .و با ذوق گوشی رو به گوشم چسبوندم

کردم تا اگر آرمان گوشی رو پیدا کرد، نتونه رد ای رو سیو نمیاز قصد شماره

خواستم دستش بهش پسرم رو بزنه و پیداش کنه. تحت هیچ شرایطی نمی
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انقدر س*فت و م*حکم به برسه. پسرم محمدطاها تنها دلیلی بود که هنوز هم 

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 

شنیدن صداش هم قانع بودم. منی که از بچه متنفر بودم، حاال از ذوق این که 

 .زدتونم صدای پسرم رو بشنوم، قلبم تندتند میمیی دیگه چندثانیه

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 

 :اون سریع فهمید من پشت خطم و با تردید گفت

 !مامان لها؟ -

گفتنش « مامان لها»مشکل داشت؛ ولی بازم من عاشق « ر»تلفظ  هنوز هم توی

از  ترخواستم 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: 

خودت رو جمع و جور کن. تو تنها کسی هستی که برای این طفل معصوم »

همین که « ه. حق نداری به خاطر دلتنگی خودت روی جونش ریسک کنیموند
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 .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

کرد، حق داشت. این زندگی گُم و گنگ، حقش داد میاش بیصدای بچگونه

 !نبود

خوابه تا اها باهات قهره. تو طاها رو دوست نداری. طاها شبا با گوشی میط -

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

دعواش کرده کنه تو مامانشی. مربی مهدش 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 

نداشتم  کردم؛ ولی حقسوخت. 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. 

دونست من هیچ وقت کنترل احساساتم انقدر سخت نشده بود. این بار که می
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 تونستم مقاومت کنم؟پشت خطم، چقدر می

 :ای گفتنهبا لحن دلجویا

کشی که طاهارو اذیت کردی مگه نه؟ حاال که پشیمونی داری خجالت می -

. خرهطاها 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 

کردم و سعی کردم بغضم رو از صدام پاک کنم. تا چشمم سرازیر شد رو پاک 

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

کردم؟ داشتم 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 -

اشه؟ قول می دم زود بیام دنبالت و هرچی گرده پیشت؛ بکرده. زودی برمی
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 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

 :ز چند ثانیه با ذوق گفتطوالنیم گله کنه، اما بعد ا

دونستم خودتی. بیا بریم پیش عمو امید. طاها خونه رو دونستم، میمی -

 .بدون عمو امید دوست نداره

فایده بود؛ هر چقدر هم سعی با حرفی که زد، گوشی توی دستم خشک شد. بی

فایده بود. یه نگاه، یه لبخند، یه جمله یا کردم امید رو فراموش کنم، بیمی

خواست انداخت. انگار خدا هم نمیی دور، باز من رو یادش میی یه خاطرهحت

 .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 

از پدری کم نذاشت. با این که هیچ این که طاها واقعا پسرش نبود، براش 

 .نسبتی باهاش نداشت، براش از جون مایه گذاشت

ه. ی تلخ تبدیل شذاشتم امید براش به یه خاطرهفایده بود. نباید میسکوت بی
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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 ه. طاها نمیعمو امید خیلی دور -

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

د. انگار تازه شبخشید و چقدر ساده شاد میپاک 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 

 .رو نجات بدی؛ ولی اون عصبانی شد

گفت! روزی که ولش کردم، گفتم دارم میرم دنیارو نجات بدم. اون راست می

 ای بمونه که منتونستم راضیش کنم توی خونهموقع این تنها راهی بود که می

تونستم برای یه بچه بیارم، ای بود که میو امید کنارش نیستیم. تنها بهونه
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ها ه طایفه، واقعا جون خیلیهرچند دروغ هم نگفته بودم. اون روز با برگشتنم 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

کرد. اشکای گرمم بدون اجازه روی کرد. غرورم دیگه یاری نمییاری نمی

دونستم اگر حس کنه آوردن. خوب میریختن و تنهاییم رو یادم میمی صورتم

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

دونه. وقتی نجات دادم قربونت برم. دنیا رو نجات دادم؛ ولی دنیا نمی -

 همیدن، میام دنبالت؛ باشه؟ف

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

به چیزی شک نکنه، تنها رژ لبی که توی کیفم  پاک کردم و برای این که کسی

 .بود رو برداشتم تا آرایشم رو تجدید کنم
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خواستم برگردم سر گوشی رو ته کیفم انداختم و از سرویس بیرون زدم. می

 خواستم هرمیز و مثل همیشه وانمود کنم ناراحت نشدم و اتفاقی نیوفتاده. می

تونستم اآلن که این همه به م. نمیطور شده قوی بمونم تا بتونم به هدفم برس

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 میدیدم و خودم رو برای نقشهدست دادنم رو توی چشماش می

گرفتم. باید طعم زجری که من نتقام امید رو ازش میباید به هر قیمتی بود، ا

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 

خواستم خودم ایمان بودم که با خیال راحت به خدا واگذارش کنم. من می

 .ای انجام بدهت خدا باشم. عادت نداشتم کارام رو کس دیگهدس

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 

کرد. هرچند نیازی هم به شنیدن شد، شنیدن صداشون رو غیرممکن میمی
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داشتم! فاصله انقدر زیاد نبود که نتونم ل*ب خوانی کنم. ایمان با حرصی که ن

 :کرد به خاطر احترام به رفیعی کنترلش کنه گفتداشت سعی می

کنید. محاله بتونه با این ازدواج اجباری کنار بیاد. دارید اشتباه بزرگی می -

 .تونه مرد مناسبی براش باشهپسری که من امشب دیدم نمی

ونستم رفیعی برای ایمان احترام زیادی قائله و حرفاش براش با ارزشه. دمی

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 قعیی وااون تنها ریاحی باقی مونده بود. اون تنها خان زاده

 .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 می زد؟ اون نه خان کردم. اون داشت جوش چی رونمی

سود بردن از تجارت با منه، نه دوستم بود که بگم نگران حالمه. هر جور حساب 

کردم اون فقط یه آشنای دور بود. آشنای دوری که یهویی نزدیک از آب در می
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 .اومد و دنیای آرومی که کنار امید داشتم رو خ*را*ب کرد

خواست کاری که باهام کرده رو جبران کرد؟! میاآلن داشت به من ترحم می

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 برگتونه بزرگدونستم پسرم میمی شم.خودم از دست طایفه خالص می

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 

ا انی رو براشون بازی کنه. برگشتم تمعصومم مجبور نباشه نقش یه گوسفند قرب

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

 .ت قوانین دست و پاگیر و خرافات زندگی کنهو تا آخر عمرش با یه مش

تم خواسخواستم شبیه امید سنگ صبور و مثل بابامـحمد قوی بار بیاد. میمی
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م خواستم پسرمثل امید احساساتی و مثل بابامحمد آینده نگر بار بیاد. من می

 .مرد بار بیاد، حتی به قیمت قربانی شدن خودم

بود. قبل از این که مادرش وقت کنه صلوات ی کافی زجر کشیده طاها 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 ه سیاه مادرش رو پوشیدم و اون بیخندید. شبی کمی

 .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

شی چیزی نیست دونی فراموتر 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

فقط وضع ذهن و قلبش رو  نباید با احساساتش بازی کنید. این کاراتون
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 ... 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. وندهدیدنم جا خورد و از جاش بلند شد. اون پر

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

 .پیش ببرم و ازش انتقام بگیرم ام روبود بتونم نقشه

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

 .بودم کشید، بهش خیرهمی

مون تا خواستم چیزی بهش بگم، صدای بم، جدی و م*حکم آرمان توجه همه

 .رو جلب کرد

دوتا جام پایه بلند دستش بود. اول باغ ایستاده بود و داشت خطاب به همه با 
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کرد. نگاه خودخواهی به سهیال که میز اول صدایی رسا، از اومدنشون تشکر می

 :نشسته بود انداخت و گفت

مونی کوچیکی که سهیال جان گرفته، به مناسبت جشن صد روزگی این مه -

 .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 بیاریناز طایفه خوام یادتون بیارم منم االن جزئیبگو 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 کردمنمی

 !خندی؟کردم! با چه رویی میهمین نیم ساعت پیش بود زدم ضایعت  -

ایش فرو کرد و همون طور که نگاهش جفت دستاش رو توی جیب شلوار پارچه

 :رو به آرمان دوخته بود، کمی سمتم خم شد. آروم زمزمه کرد
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کنی خیلی فرق داره. درک این باور کن آرمان با اون چیزی که تو فکر می -

 .آدم مشکله

 .فقط گارد گرفتمتوجه به معنی حرفش اون 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 -

، یه یادگاری با ی رضایی بزرگم؛ اما از مدتی که آرمان ریاحی بودمهپسرخوند

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 

کرد، شوکه شده بودم. انقدر که خونسرد و با اطمینان داشت این کار رو می

ام شد که بی هوا  متوجه نبودم کامال بهش زل زدم. انگار متوجه نگاه خیرهاصال

 .نگاهم رو شکار کرد و لبخند دخترکشی زد

از همون اول باغ، دستش رو سمت من که کنار رفیعی ایستاده بودم، دراز کرد. 
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 .های درگوشی شروع شدی سرها سمتم چرخید و زمزمهبا این کارش، همه

کردن حس بدی بهم دست داده بود. حس اشتن نگاهم میاز این که همه د

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

 .شون مخفی کردمفهمن یه وارث دیگه رو، از همهفهمن خالفکارم و میمی

کردم، نفرتم از آرمان بود های خیره هم حسش میی که زیر این نگاهتنها چیز

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

هم توی نگاه مستاصل رفیعی افتاد. نگرانیش رو چشمام رو که باز کردم، نگا

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

اطمینان چشماش رو باز و بسته کرد و لبخند مصنوعی زد. این یعنی آرمان رو 

این معطل نذارم. این یعنی به سازش برقص و وانمود کن از همه چی بیشتر از 

 .خبر داشتی تا کوچیک نشی



www.taakroman.ir  

 
  

 
514 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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

م به وضوح سهیال رو که مستاصل کنار تونستفاصله کنارش ایستادم. حاال می

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 

م خشک شد. شهاب با چشمایی به که نگاهم به میز جفتیش خورد، لبخند

 .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 

خوب مطمئن شد حرص شهاب رو در آورده، پوزخندی زد و نگاهش رو به بقیه 

 :دوخت. با صدای بلندتری به همه گفت

ترین طایفه ترین و بزرگی ما قدرتمندها، هنوز هم بین همهی ریاحیطایفه -

 ...است و

وسط حرفش سرش رو چرخوند و بهم خیره شد. شاید دو ثانیه هم طول 
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وباره کرد. دنکشید؛ ولی با این که سرم پایین بود، سنگینیش داشت اذیتم می

دونم خودش حواسش بود یا نه؛ ولی فشار دستش که ه شد. نمیبه جمعیت خیر

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 -

اراده سرم رو چرخوندم و با بهت بهش خیره شدم. تردیدی که برای گفتن بی

کرد رو شت به کنار، این که من رو به عنوان خواهرش معرفی میدا« خواهرم»

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 

یچ کدوم به کرد انگار گفتن هکرد، این بود که جوری رفتار میاذیتم می

اش کرد و براش سخت نبوده. مکثی که بین جمله« خواهرم»ی گفتن اندازه

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 و اش، هیچ نشونهی جدی و مردونهبهش خیره بودم؛ اما توی چهره

مثل همیشه توی صورت جدی و خشکش، تنها چیزی که انسانیت نبود! 
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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 

دنیام رو روشن کرده بود و « خواهرم»مورد احساسش گیج شده بودم. با گفتن 

هم تاریکش کرده بود. این که خواهرش « های ریاحیوارث طایفه»تن با گف

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 

چون از شر این شَکی که با رفتارای ضد و نقیضش به جونم انداخته بود، رها 

 .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 ریاحیهر اشتباه من، طایفه

 ی سهیالها چون آرمان برادرم بود و حتی طایفهی رضاییسرپرستم بود، طایفه

ی من، ممکن بود دعوای ترین حرکت نسنجیدهبرد. با کوچکرو زیر سوال می
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ترین حرف ای 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

ر آوردن حرص من و تالفی کاری که مادرم با ها بود. دتر از جون آدمبراش 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 

افسرده و ناقص کرده بودم و الیق یه  ها، من وارث یه خاندان رو زمین گیر واون

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 سالی رضاییدونست طایفهاون می

کنه؛ ولی بازم این کار رو کرد. این این وضعیت رو چقدر برای من سخت می

دونستن باید چه طرف، طایفه ی سهیال بود که نمیی بیها طایفهوسط تن
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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

 :داضطرابم رو حس کرد و آروم کنار گوشم زمزمه کر

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 

 !جای بحث دارهزندگی کردنمون برای مردم 

های توهین ها بیشتر شد و زمزمهخواستم جوابش رو بدم؛ اما صدای همهمه

« اون دختر نامشروعه مریمه»هایی مثل شنیدم بلندتر. جملهآمیزی که می

محمدخان به خاطر مادر این عفریته آرمان رو « »مادرش یه وحشی روانی بود»

چشماش شبیه همون رعیت « »این جایگاه آرمانه نه این دختره« »ول کرد

و ... باعث شد نتونم هجوم اشکم رو کنترل کنم. نگاهم « هـ*ـر*زه است

تر. اینی که داشت وسط این جمعیت شد و کنترل اشکام سختداشت تر می
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شنید. این اشکی که توی چشمم شکست، دلم بود؛ اما کسی صداش رو نمیمی

کشیدم و . دردی که داشتم میدیدجمع شده بود، اوج دفاعم بود؛ اما کسی نمی

 .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

راده اکردم. بیهای کفشم؛ اما نگاه سنگین آرمان رو روی خودم حس میاکلیل

یاد حرف ایمان افتادم. گفته بود درک آرمان مشکله؛ چون من هیچ وقت سعی 

ترسیدم اگر درکش کنم، دیگه نتونم ترسیدم، مینکردم درکش کنم. من می

ترسیدم واقعا حق با اون باشه و برای نفرتش دلیل ازش متنفر باشم. می

مادرم ازدواج کرده.  تر از از این که باباش بامحکمی داشته باشه. دلیلی م*حکم

گاهش بهم رو توجیح کنه. این که انقدر های گاه و بیدلیلی که بتونه حس

 تونستفقط یه دلیل می« وراثت جایگاه من نیست»گفت: س*فت و سخت می

 ...داشته باشه. شباهتم به مریم غیرقابل انکار بود؛ اما بابا

ابامحمد نباشم، وحشت من از این که این مردم راست بگن و من واقعا دختر ب

داشتم. وحشت داشتم با این حال برای اولین بار، به جای این که خودم رو به 
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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 میون نگاهش رو ازم میاولین باری بود که ا

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

ان، چیزی به اسم انسانیت، رحم، مروت، عشق یا حتی توی قانون و قاموس آرم

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 

کرد. ازم متنفر بود و فقط دنبال این بود که با پیش کنه، به هیچی فکر نمی

رف رویا و بابامحمد و سامی، ازم انتقام بگیره؛ اما این نگاه عمیق، با کشیدن ح

شناخت من متفاوت بود. درک آرمان وقتی خودخواه و سنگ دل بود، خیلی 

 !ساده بود؛ اما اآلن برای اولین بار، درکش برام مشکل شد

کرد، توی چشماش ای که همیشه وقتی بهم نگاه میتفاوتیخیلی سریع با بی
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 :خت، بهم نگاه کرد. پوزخندی زد و باز کنار گوشم گفتریمی

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

ای بود که فقط آره، حتما اشتباه کرده بودم. این هنوزم همون آرمان ع*و*ضی

تر شد؛ اما نباید گریه شکست. بغضم سنگینبوناش قلبم رو میبا زخم ز

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

؛ ولی این حقیقت خودم اینطور وانمود کرده بودم تا شهاب رو به دست بیارم

ای فکر کنم و اگر داشتم راه رو تونستم به کس دیگهنداشت. من جز امید نمی

 ی انتقاممکردم، فقط برای این بود که شهاب جزئی از نقشهبرای شهاب باز می

 ...ها رو با فریاد بهش بگم؛ ولیی اینتونستم همهبود. کاش می

ها. درست قبل کرد سمت مهمون سکوتم رو که دید، پوزخندی زد و دوباره رو

از این که کسی جرات کنه علنی چیزی بهم بگه اخماش رو تو هم کشید و با 

 :جدیت ادامه داد
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اش این جاست، نه به هاست و به نمایندگی طایفهی ریاحیرها وارث طایفه -

ها ی ریاحیعنوان خواهر من؛ پس هر حرفی که اآلن بهش بزنید رو به طایفه

 .صرفا خواهر من گفتید، نه

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

 :ی رفیعی با صدای بلندی گفتلبخند 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

تا خواهرم رو به عنوان وارث  ها بود،جان هم قراردادی و به توافق طایفه

تونه بیاد دفتر تا قراردادش رو فسخ کنم؛ ولی برگردونیم. هر کسی ناراحته، می

 .کشممن از هم خونم و یادگار پاک پدرم دست نمی

کنه؛ اما حاال که تا کردم داره به خاطر پول این کار رو میشد! فکر میباورم نمی

 .ش رفته بود، کامال گیجم کرده بودها پیپای بهم زدن تجارتش با طایفه
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دار بهم زد؟ اون نامزدیش با سهیال رو میون این همه آدم طایفه« یادگار پاک؟»

 !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

زدی توافقی نبوده، دخترش تبدیل گفت آرمان داره دروغ می گه و ناممی

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

قدرت گرفتن خودش استفاده کنه. واو! خواد از من برای کرده و به زودی می

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

ا برد و بچند ثانیه منتظر موند و وقتی بازم تبریکی نشنید، جامش رو باال 

 :ترین حالتی که تا حاال ازش ندیده بودم گفتجدی

 !به سالمتی خواهرم -

این یه جور تهدید قوی و زیرپوستی بود. به استثنای بزرگای طایفه که سن و 
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ها، موافقتشون رو سالی ازشون گذشته بود، اآلن همه باید با نوشیدن جام

خورد. آرمان ککش هم هم میها بی ما با طایفهدادن وگرنه ر*اب*طهنشون می

کردن. ی سهیال ضرر زیادی میهای کوچیکی مثل طایفهگزید؛ اما طایفهنمی

ی ی سهیال به ثروت طایفهی سهیال نیاز داشت و طایفهآرمان به اعتبار طایفه

ها ی منصفانه! حاال که آرمان، منی که وارث خاندان ریاحیها. یه معاملهرضایی

ت، دیگه نیازی به سهیال نداشت. سهیال هم این رو خوب بودم رو کنارش داش

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

سمتش اراده با فشاری که آرمان به ک*م*رم داد، صورتم جمع شد و بی

برگشتم. با حرص بهش خیره شدم. با دیدن نگاه خنثی اما عمیقش، اخمام خود 

چرخید و اش طبق معمول بین چشمام میبه خود باز شد. نگاه کالفه

دونم توی چشمام چی دید که تونست یکی از چشمام رو انتخاب کنه. نمینمی

م اشاره نگاهش رو از چشمام برداشت، نفس عمیقی کشید و با چشم به جام

 .کرد
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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 ردم. فقط میجام آرمان کوبیدم و وانمود به خوردن ک

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 نشسته بود و بدون جام بطری رو سر می دار، سر میز ماهمه طایفه

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 طایفهنگاهدونم باقی مهمونی رو زیر نمی

گذروندم. فقط وقتی احمد اومد سراغم و مانتوم رو دستم داد، حس کردم 

بهشت رو بهم دادن. باز هم با احمد برگشتم خونه و دیگه به آرمان که از 

 .تونست سرپا بایسته، توجه نکردممستی حتی نمی
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ونستم اآلن دقیقا از دست کی دلرزید؛ اما حتی نمیاز 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

 .زد محل نذاشتمصدا می

ام رو تونستم جلوی گریهموندم، دیگه نمیی دیگه پایین میقط یه ثانیهاگر ف

 .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 میآرمان داشت به نوبت از اعتبار طایفه

ی اون بود! ؟! کدوم طایفه؟ این طایفهی ماکنه. یه لحظه به خودم اومدم! طایفه

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

ارزشم. مادر من یه رعیت ناپاک و دست خورده است. من هیچ حقی در برابر بی

گیره. خودم ان فقط داره چیزی که مال خودشه رو پس میآرمان ندارم. آرم

دونستم؛ ولی باز هم از این که مثل یه کاال ازم استفاده کرد، ها رو میی اینهمه
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 .دلم شکسته بود

رفتم توی اتاقم و در رو م*حکم بهم کوبیدم. صدای بلند بستن در که توی راه 

ی اتاقم سر ه در بستهی نیمه خالی اکو شد، بغض منم شکست. تکیه بپله

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 رای پسرم که داشت روحم رو میمحمدطاها و دلتنگی ب

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

ه خاطراتم چندین و چند صفحه ورق خورده و ساعت از دو نیمه شب گذشت

ایم قرمز شده بود. صورتم سرخ شده و آرایشم بهم ریخته بود. چشمای فیروزه

 .بود و مطمئن بودم صدام هم گرفته

ی اتفاقات هفته رو نوشته بودم، مثل همیشه به دفترم پناه آورده بودم و همه
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کنم. این دفتر، داشت نقش 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 

 .داشت؟ به هر حال که جز خودم کسی قرار نبود این دفتر رو ورق بزنه

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 شه. من حتی بچهامکان نداشت. امکان نداشت حقیقت داشته با

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

سرویس بیرون اومدم و توی آینه به خود صورت داغم رو با آب سرد شستم. از 

روح و بدون آرایش، توی یه لباس داغونم خیره شدم. یه دختر با صورت بی
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مجلسی شیک، با چشمایی که از گریه سرخ شده. دختری که حتی به هویت 

 .خودش هم شک داره. چقدر حالم گریه دار بود

راه بره، با همون توجه به این که آرمان بدش میاد کسی شبا توی عمارت 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. میبرم. می

احت خودم رو راحت کنم. من هر روز داشتم با یک بار برای همیشه خیال نار

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

نم افتاد. اگر که در رو باز کنم، وحشت از جوابی که ممکن بود بهم بده، به جو

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

گفت برادرم نیست چی؟ اون وقت چی کار باید فقط برای در آوردن حرصم می

م؟ من دیگه طاقت نداشتم. کردکردم؟ چطور باید خودم رو جمع و جور میمی
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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

تونستم حرفش رو باور کنم. پس چرا باید کرد و چه تایید، بازم من نمیرد می

ذاشتم حساسیتم روی ذاشتم بفهمه به این موضوع شک کردم؟ چرا باید میمی

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

م، کم کم نمک به زخمم پاشید؟ مگه از وقتی فهمید روی هوشم حساس

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

مونده بود، باعث شد دوباره عقب کشیده شم.  دستم که بین دستگیره و در

م*حکم سمت در پرت شدم. شهاب و آرمان از قبل مچ دستم رو داغون کرده 
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 !بودن؛ اما این بار تقریبا مطمئن بودم که مچ دستم در رفت

دردناکی گفت، انگار اون جای من دردش گرفت. « آخ»ایمان هول کرد و چنان 

خواستم واسه این که باحال به نظر ین که مینه این که من دردم نگرفت، نه ا

بیام وانمود کنم د*ر*د ندارم، نه این که خیلی قوی باشم؛ نه! شخصیتم این 

سال و چند ماهی که زندگی کرده بودم،  17ی جوری شکل گرفته بود. به اندازه

ام یاد گرفته بودم د*ر*د من فقط مال خودمه و بس. یاد گرفته بودم صدای ناله

اکت کنم تا بتونم دنبال درمون زخمم باشم، چون قرار نیست کسی برام رو س

 .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

ل*ب گزیدم. متعجب از هول شدنش، نگاه تندی بهش کردم تا از سر راهم 

ها از منظور من فاصله داشت. با میشه ذهن اون کیلومترکنار بره؛ اما مثل ه

 :دیدن نگاه گیجم هول زده توضیح داد

کردم صدای پام رو شنیدی و به روت خواستم بترسونمت. فکر مینمی -

 ... نیوردی. بریم بیمارستان. باید عکس

موردش ل*بم رو زیر دندونم کشیدم. بین حرفش پریدم و عصبی از حرفای بی



www.taakroman.ir  

 
  

 
532 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :گفتم

 کنی؟چطوری اومدی تو؟ اصال این جا چی کار می -

چند لحظه گیج نگاهم  .جا خوردنش رو به وضوح فهمیدم؛ اما علتش رو نه

کرد و سریع متوجه شد باز یادم رفته که با آرامشی که فقط وقتی روپوش 

 :دیدم، شمرده شمرده گفتاش میسفید پزشکی تنش بود، توی چهره

آرمان هوشیار نبود، من آوردمش داخل. همه رو  ما همه با هم برگشتیم. -

مرخص کرد و خواست امشب بمونم. وقتی اینا اتفاق افتادن تو هنوز پایین 

 .بودی. چیزی یادت نمیاد؟ عیبی نداره. سعی نکن به یاد بیاری

ه گچند لحظه گیج بهش خیره شدم و برخالف حرفش سعی کردم چیزی که می

نتیجه، چیزی نصیبم نشد. نگاهم به اتاق سردرد بیرو به یاد بیارم؛ اما جز یه 

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 میحتی اگه نمی -

ن امشب توی این عمارت درندشت، با آرمانی شد. فکر گذروندبهتر از این نمی
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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

 .نکنه تو هم خوردی؟! شاید برای همین یادت نمیاد -

ها نخورده بودم. فقط وانمود به خوردن حتی یه قلوپ هم از نو*شی*دنی من

 .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

 .ر بازی کنماآلن وقت ندارم باهات دکت -

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

 !چه حیف که من بیمار نیستم دکتر -
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توجه به نگاه خنثی و عمیقش، راهم رو سمت راه پله کج کردم. د*ر*د بی

 تونستمجز تحمل نداشتم. در سالن مطمئنا قفل بود و نمیداشتم؛ ولی راهی 

 .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 

یش طایفه بزرگ نشدم، همه معرفی کنه، انقدر براش سخت بوده؟! این که پ

 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 نمی دونستم امشب ازم محافظت کرد یا سواستفاده؟!نمی

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

با بودی، تا اآلن هزار بار ازت گذشته بودم اگر فقط یه کم بیشتر شبیه با -
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 خوره آخه؟رگ. برادری مثل تو به چه دردم میی 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 

دم. به طرز عجیبی حس خوبی نسبت به ل*مس بی اراده بین راه پشیمون ش

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

یض شه. هاش نبود. من تاحاال هیچ وقت ندیده بودم مرتالفی 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 

رو پس  روی پیشونی خیسش گذاشتم. با حس داغی زیادش، سریع دستم

 .کردمتر 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

بود تشنج کنه و حتی تا صبح دووم نیاره. خواستم برم ایمان رو صدا کنم که 
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اره دوب یادم اومد همین چند ثانیه پیش باهاش بد رفتار کردم. پوفی کشیدم و

ی خالی بیش از حد زدم با معدهکم داشتم حدس میآروم سر جام نشستم. کم

 عقلیش بالییتونستم 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

نج کنه تبش رو پایین تنها راه این بود که به هر طریقی قبل از این که تش

 .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

بردم، بدون این که شدت د*اغ بود. انقدر د*اغ که وقتی دستم رو نزدیک می

شدم. کم داشتم نگرانش میکردم. کمرو حس میبهش دست بزنم، حرارتش 

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

روی های درشت عرق درش نیوردم. ممکن بود از سرمای یهویی لرز کنه. دونه

گفت، هایی که میاش و هزیوناش، لبای خشک شدهی س*ی*نهشکم و قفسه
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 .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 ت گندمی و شونههای پر و مشکیش، صوربسته و اخم غلیظش، مژه

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 میاینی نامشروع مریمم. شاید آرمان همه

 ... شاید

زنه؛ اما باید هام داره یخ میحتی از تصورش هم حس کردم خ*ون توی رگ

خوردن، آخرین اجازه از چشمام سر میشدم. اشکایی که بیمطمئن می

مقاومتم در برابر فهمیدن این حقیقت بودن؛ آخرین باور و آخرین ذره ی 

 .امیدم

کرد، میون بغضم آروم هایی که میتوجه به نالهرو از دست دادم و بیکنترلم 

 :زمزمه کردم
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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 

م. ی کوفتی باشوارث این طایفهتورو توی طایفه بگیرم. من هیچ وقت نخواستم 

من هیچ وقت این همه ثروت رو نخواستم. هیچ وقت نخواستم چیزی رو داشته 

 ... باشم که مال من نیست. هیچ وقت

ریه مهابا زیر گبغض انقدر امونم رو بریده بود، که دیگه نتونستم ادامه بدم. بی

م. چشمام از زدم و برای این که صدام در نیاد دستم رو جلوی دهنم گرفت

 .سوخت و د*ر*د دستم شدید شده بودی زیاد میگریه

ام غرق بودم که دستِ قوی و داغی، دست سردم رو از توی بغضِ گُم و خفه

هوا این کار رو کرد، که نتونستم تعادلم صورتم پایین کشید. انقدر م*حکم و بی

انقدر رو حفظ کنم و سمتش پرت شدم. شوکه از این حرکت یهویی و بیجاش 

کرد و نگهم اش رو دور ک*م*رم قفل نمیترسیدم که اگه به موقع دست دیگه

 .داشت، محال بود سمت میز پرت نشمنمی

حاال ناخواسته روی پاش نشسته بودم و کامال رو به روش بودم. شوکه از این که 

با این تب شدید و مستی زیادش، باز هم حواسش بهم هست، به چشمای 
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هام منقطع و دم. به خاطر گریه زیاد و از ترس افتادن، نفساش خیره بوبسته

نامنظم شده بود. با همون چشمای بسته و 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

ای ازم بربیاد! حتی به ذهنم نرسید باید موقعیت رو ره شدن کار دیگهجز خی

 داد تا زمینعوض کنم. کسی جلوی افتادنم رو گرفته بود، که همیشه هولم می

بخورم. کسی من رو توی آ*غ*و*ش گرفته بود، که همیشه از نگاه کردن بهم 

ین که به زد که از ننگ اخورد. کسی داشت باهام حرف میهم حالش بهم می

بقیه بگه من خواهرشم، مریض شده بود. حق داشتم شوکه بشم، نداشتم؟ من 

گیج بودم. بین احساس ترس خودم و احساس مبهم اون، بین سرمای تن خودم 

 .و حرارت تن اون، گیج بودم

نمی دونم چقدر پربهت با چشمای اشکی که حاال درشت شده بود، در سکوت 

رو باز کرد. نگاهش توی چشمای متعجب و  بهش خیره بودم که آروم چشماش

چرخید! برعکس همیشه این بار نگاهش بین مبهوتم نشست. نگاهش نمی
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دونست که می خواد چی کار کنه. چرخید! انگار این بار دقیقا میچشمام نمی

مستاصل، کالفه یا عصبی نبود و توی چشماش هیچ خبری از آتیش انتقام 

 .ی آرمان برام اصال آَشنا نبودنبود! این جنس نگاه و این رو

با صورت رنگ پریده و چشمایی که از شدت مستی و تب، قرمز شده بودن، 

 :بهم خیره شد و گفت

 .منم هیچ وقت نخواستم تو خواهرم باشی -

اراده کمی عقب رفتم. دستش که برای پاک کردن اشکم سمت صورتم اومد، بی

م داد! عقب کشیدنم رو که دید، اون لحظه این تنها فرمان درستی بود که مغز

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 

کرد درست نبود! این شدم. این درست نبود! این نگاهی که داشت بهم می

نبود! حرکت انگشتش که داشت  حسی که توی چشماش نشسته بود، درست

روی صورتم به نوازشی پر احساس تبدیل می شد، 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
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ز ا ی داغش نشست تا پسش بزنم. خودم رو عقب کشیدم تای س*ی*نهقفسه

 .آغوشش بیرون بیام

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 

ع*و*ضی و سنگ دل همیشگیه. انگار فراموش کرده بودم این که شبیه 

 .باشهشه نگاهش هم بهم مثل بابا پاک باباست، دلیل نمی

ای جز عقب کشیدنم وقتی یه دستش هنوزم دور ک*م*رم بود، هیچ نتیجه

، ای رو بهم بدهنزدیک 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 انقدر ترسیده و بی

صویری توی ذهنم نبود و جز امید به هیچ کس فکر لبخند پاک امید هیچ ت

پناهیم بود. کردم. اشک سردی که آروم از چشمای بازم سر خورد، اوج بینمی

اشکام که شدت گرفت، طعم شور اشکم که رو بین لبامون حس کرد، عقب 

خواست اشکم رو پاک کنه؛ اما قبل از این که دوباره دستش به کشید. می

دونستم از شدت بسته شد و از حال رفت. حتی نمی صورتم برسه، چشماش
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 هوش شد یا از شدت تب از حال رفت؟مستی بی

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

ها، دوباره ترس رو مدتکردم. من بعد از پشت دست ل*ب ترم رو پاک می

 .تجربه کرده 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

گفت چرا بستریم؟ چرا انقدر بد آسیب دیدم یا چرا بیرون اتاقم پلیس نمی

 هست؟

ام پاک شده ساعت گذشته 24ی خاطرات ن واقعا هیچی یادم نبود! انگار همهم

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 

را اومد چنمی سالگیم که توی کالنتری نشسته بودم و یادم 8بیمارستانم؟ مثل 

 !پدر ندارم؟
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اومد چرا بهم حمله داد و یادم نمیدرست مثل وقتایی که بهم حمله دست می

دونستم چه اتفاقی داره برای روح و روانم دست داده؟! من اون موقع نمی

ه کردم، بدون این کشدم یا اتفاقی رو باور نمیافته. فقط هر بار که شوکه میمی

کردم. ذهنم به طور ناخودآگاه، اتفاق رو فراموش میخودم متوجه باشم، اون 

 .کردخواست ذخیره میفقط اتفاقاتی رو که می

اومد چه دونستم یه اتفاق بد افتاده، فقط یادم نمیبا این حال، این دفعه می

ند دونم چاتفاقی؟ ته دلم خالی بود و مدام منتظر شنیدن یه خبر بد بودم. نمی

طاقتم تمام شد و از اولین پرستاری که دیدم،  ساعت گذشت؛ اما باآلخره

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

ی دلخراش مرگ خواهرم که جلوی چشمم اومد، برای بار هزارم بغض صح*نه

دونستم؛ آورد. حاال یادم اومده بود. حاال علت این حس بد رو میم میرو به گلو

 .کردم واقعی بوده باشهکردم! باور نمیاما این بار باورش نمی

زدم و فقط منتظر بودم از وقتی همه چیز یادم اومده بود، با هیچ کس حرف نمی
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نبوده،  خواب سعادتی برسه. اگر یه نفر بود که بتونه بهم بگه اتفاقی که افتاده

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

 ...کنم؛ ولی

دونم چقدر منتظر موندم؛ اما وقتی سعادتی رو با لباس مشکی دیدم، باور نمی

ور کردم که فقط یه کابوس بد نبوده. باور کردم که کردم که خواب نیست. با

 .واقعا خواهرم کشته شده

 :نگاه گیجی به سعادتی کردم و با صدایی که گرفته بود پرسیدم

 چرا سیاه پوشیدی؟ -

رش ام سی آسیب دیدهتوجه به حنجرهتوجه به این که تو بیمارستانیم، بیبی

 :داد زدم

 م کجاست؟ رویا کجاست؟چرا سیاه پوشیدی ع*و*ضی؟ خواهر -

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
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زدن و ارایی که به زور بهم آرامبخش میتوی دهنم پخش شده بود، حتی پرست

خواستم! من این ترحم رو کردن مهارم کنن، ترحم انگیز بودن. نمیسعی می

 .خواستمخواستم، من فقط خواهرم رو مینمی

هام تموم شد. تابیتر از همیشه بودم. انگار بیاین بار وقتی بیدار شدم، آروم

م شد. فقط یه چرای بزرگ روی قلبم هام تموم شد. حتی عزاداریم تموقراریبی

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 استخونپهلوم بخیه خورده بود و جفت دستام باند پیچی شده بود. 

ام در های دست دیگههای 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 ازاومد. زیر چشمام گود رفته بود و صورتم رنگ پریدهحتی صدام باال نمی

دونم چند ساعت رو توی بودم و نمی همیشه شده بود. استراحت مطلق خورده

اون اتاق کوچیک گذروندم. فقط وقتی به خودم اومدم که سعادتی خبر داد ده 

 .نفر آدمی که همراهم بودن رو از بازداشتگاه آزاد کرده
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شب شده بود. اولین شبی که خواهرم دیگه توی این دنیا نبود. اولین شبی که 

های ی پیگیرییعی اومده بود تا نتیجهای رقم بخوره. رفقرار بود جور دیگه

ام کنه؛ اما من انگار توی این دنیا صبحش رو بهم بگه و برای دادگاه فردا آماده

 .نبودم

ای رو از کیفش بیرون آورد. عینک طبیش رو روی چشمش گذاشت و پرونده

شنیدم. برام شروع به توضیح دادن جزئیات کرد؛ اما من حتی صداش رو نمی

های آرمین همون ساعت اول آرمین رو لو دادن و زدن زیر که آدممهم نبود 

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. 

قسر در برم. تونم ی مدارک بر علیه منه و به راحتی نمیبرام مهم نبود که همه

 .کردم و اون هم کشتن آرمین بودمن 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

 .ای جهت نگاهم رو هم عوض کنمکردم بدون این که حتی ثانیهمی

ای کشید و پرونده رو بست. کالفه ید حالم سرجاش نیست، پوف کالفهوقتی د
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 :با انگشت سبابه و شستش چشماش رو ماساژ داد و گفت

کنم عزیزت رو توی آغوشت فهمم داغداری یعنی چی. من درک میمن می -

گم؛ چون اآلن وقت عزاداری و گریه بکشن یعنی چی؛ اما بهت تسلیت نمی

 .وقت سکوت و شوک عصبی هم نیست عزیزمنزاری نیست. اآلن حتی 

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 میاش پیدا کنیم؛ وگرنه یه قاتلِ بییه مدرک علیه

ساعت. اثر انگشت تو هم روی اون  48بکنی، بذار برای بعد از این  خوایمی

چاقوی کوفتی بوده. باید بهم بگی اون شب دقیقا چه اتفاقی افتاده وگرنه 

 !شیخودت هم مضنون به قتل خواهرت می

اراده بهش خیره شدم. کیفش رو روی زمین ی آخرش، بیبا شنیدن جمله

ون کردن لباسش نبود، کتش رو روی گذاشته بود و چون جایی برای آویز

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
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ها رو عزیزم رو توی آغوشم کشتن یعنی چی. حاضر بودم قسم بخورم این

باید بگه. شاید یه جور حس انسان گفت، فقط چون در لحظه حس کرده بود 

 .دوستی و همدردی

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

بود،  من غرق افکار پس و پیشم بودم؛ اما اون که باآلخره یه واکنش ازم دیده

 :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

به درخواست خودتون خاموش بودن. شهادت خودت چون ضارب بودی کافی 

هاش برای محکوم کردنش کافیه. اآلن تنها مدرکی که آدمنیست؛ ولی شهادت 

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

خودت یه شهادت نامه از مو به موی اتفاقایی که افتاده بنویسی و آدماش رو 
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 ... شون کنی شهادتیراض

ی آبیم خیره شدم و با صدایی که به سختی در میومد، وسط دوباره به م*الفه

 :حرفش پریدم

 ... 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 ظهخواست پرستار رو صدا بزنه؛ اما درست لح

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 -

 :چون غرق پرونده بود، متوجه منظورم نشد و بعد از چند لحظه با گیجی گفت

 !کار کنم؟چی  -

 :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

 .تکشون رو بخر، با قیمتی باالتر از قیمت پدر آرمینتک
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 :ی جدی ازم پرسیدچندثانیه بهم خیره موند و خیل

 !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 

های آرمین رو قبل از دادگاه خواد رای آدمدونستم میاتاق بیرون رفت. می

 .فردا صبح بزنه

ی آرمین خبر ی خانوادهاز سوسابقهسعادتی همون اول متوجه نشد، چون 

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

دونستم سعادتی انقدر توی کارش خبره هست که حتی اگر من هم اگر چه می

فهمه باید چی کار کنه؛ ولی از قصد این کار رو م، خودش باآلخره میبهش نگ

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

توجه به این که اآلن مضنون به قتل خواهرمم و نباید از اتاق بیرون برم، از بی

ها به بقین تبدیل ی شکدونستم این جوری همهیمارستان بیرون زدم. میب
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متری  12تونستم توی این اتاق تونستم هیچ کاری نکنم. نمیشه؛ اما نمیمی

گرم بمونم، وقتی هنوز باور نکرده بودم خواهرم اآلن توی یه یخچال دو متری 

به جوابش سرد خوابیده. چراهای زیادی توی ذهنم بود که اگر زودتر 

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

همون  کردم؛ هر کاری جز عزاداری. برگشتم بهمغزم 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 

بود اول مطمئن شم که این بار واقعا آدرس پزشک قانونی رو دادم. انگار الزم 

 .خواهرم رو از دست دادم

ای از قلبم داشت شنیدم و یه گوشهاین اولین باری نبود که خبر مرگش رو می

شاید این بار هم زنده باشه. شاید هنوز هم امیدی باشه. »فریاد می زد: 

 .ه بودمجونش رو دیدکرد. من این بار نبض بی؛ اما مغزم سرکوبش می«شاید...
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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 خیره شدم. نمی« اطالعات»تابلوی مستطیلی و آبی و سفید رنگ 

 :ایستادم که باآلخره ازم پرسید

 با کسی کار دارین؟ -

ن دیدم که رویا نبض نداره. من دیدم که چاقو از ک*م*رش در اومد. من م

 .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  17دیشب یه دختر  -

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

احتی خواستم ازش محافظت کنم، از دست دادم. به همین ربیشتر از همه می
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 .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 

نای گریه کردن هم نداشتم. ساکت و بدون هیچ واکنشی، فقط اطرافم رو نگاه 

کردم یا واقعا زندگیم افتاده دونم من دیگه به اطرافم توجهی نمیکردم. نمیمی

 !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

 !دن پیشکششد جواب سالمم رو بده، شهادت داراضی نمی

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 نداشتمآب از آب تکون نمی

 هامگناهی من و آدمه سعادتی سپرده بودم تمام تمرکزش رو برای اثبات بیب

پلکن راحت شم هایی که دور و برم میخواستم زودتر از دست پلیسبذاره. می
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تا خودم آرمین رو بکشم. رویای من با زجر توی آغوشم جون داده بود. 

 ایشه. کینه تونستم بذارم اون ع*و*ضی به راحتی با یه طناب دار راحتنمی

که ازش داشتم، انقدر زیاد بود که بدون هیچ عذاب وجدانی بتونم زجرکشش 

 .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. 

مروز توی سوم رویا، دادگاه دوم پرونده کالبد شکافی رویا تمام شده بود و ا

 .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

 .دیدم نشستم، هرچند فقط دو ردیف صندلی چوبی توی اتاق بود

ه پلیس زن و سعادتی که دو طرفم نشستن، فقط به زمین خیره بودم. توجه ببی

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

هم کنترل کنم. سعادتی به شدت بهم تاکید کرده بود حتی به آرمین اخم 
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ها رو به آرش نگفته نکنم؛ چه برسه به کتک زدنش توی دادگاه! اما انگار این

 !بود، یا شاید آرش حرف گوش کن نبود

من و آرمین رو از بیمارستان به دادگاه انتقال داده بودن و آرش رو از 

بازداشتگاه. دست آرمین و آرش هنوز به دست ماموری که کنارشون بود 

همین که دست آرش رو باز کردن، به آرمین حمله کرد. دستبند شده بود؛ اما 

د. خندیوار 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 کرد و از شکنجه دادنم ل*ذت میهایی که جنون بهش غلبه میوقت

های کم جونم خودم رو از زیر دست و پاش هایی که مجبور بودم با دستوقت

 ...کنار بکشم. یاد وقتایی که

دونم چرا با دیدن آرمین یاد مریم افتادم؛ اما سرم رو تکون دادم تا از شر نمی

ی لعنتیم خالص شم. وقتی باآلخره تونستن از هم جداشون کنن، دوباره گذشته

ند صندلی دورتر از آرمین نشوندنش. سعادتی که به آرش دستبند زدن و چ

 :ها زمزمه کردمکنارم نشست، مثل مسخ شده

 .اس. حاضرم قسم بخورمآرمین دیوونه -
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اش نبود. سعادتی عصبی هیچی سرجای خودش نبود و هیچ کس مثل همیشه

خندید. آرش د*اغ ها میبود و آرمین با دهن خونی هنوزم داشت مثل دیوونه

یِ پرونده گیج و عصبی بود و این که نظم رو بهم زده بودیم، حسابی دار و قاض

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 

جمع کردم. سرم رو باال ی جراتم رو نشنیدم. نفس عمیقی کشیدم و همه

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  -

ی رضایت داد. وکیلش ادعا کرد که آرمین مشکل روانی داره و تا دادگاه بعد

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 -
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 .دیم. نگران هیچی نباشدرخواست جریمه نقدی می

م خواستای نگران خودم نبودم. اگر میثانیهنگران؟ من نگران نبودم! من حتی 

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؛ 

دادگاه اما آرش هنوز بازداشت بود. هم آرمین رضایت نداده بود و هم دعوا توی 

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 تویپدر آرمین سر رسیده و گفته اگر به آرش رضایت بده، کاری می

 !زندان بپوسه

نداشتم که به این روز افتادم یا ای حال کدوممون بد تر بود؟ منی که خانواده

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

ذاشت آرمین تونست انقدر سنگ دل باشه؟! چرا نمیبیاد؟ چطور پدری می

 ق شدن تنبیه کنه؟رضایت بده؟ که آرش رو به جرم عاش
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اد کردم. انقدر زیشون خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر میمشکالت خانوادگی

ای که آرمین از آرش داشت که دودش توی چشم رویای منم رفت. کینه

 .کردمتر از چیزی بود که فکر میعمیق

های سعادتی، تونستم رای دادگاه آرش رو بگیرم ی پی گیریباآلخره بعد از همه

تونستم بذارم موقع مراسم رویا توی به قید ضمانت آزادش کنم. نمی و

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

ر ده که هزندان بپوسه؛ مخصوصا وقتی سعادتی بهم گفت حال روحیش انقدر ب

 .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

یم آرش رو بیارن. سعادتی از همین توی کالنتری نشسته بودیم و منتظر بود

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
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 !عذا رو باور نداشتم

کرد؛ اما من دید، با آب و تاب شروع به تسلیت گفتن میهرکس من رو می

شدم. من د*اغ زیاد دیده بودم؛ ولی ون هیچ واکنشی فقط بهشون خیره میبد

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 

 شدممات می رفت و چنانشنیدم، حس از تنم مینبودم. با هر تسلیتی که می

 .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؟هنوز شوکه»های تونستم بیشتر از این بیمارستان بمونم. زمزمهنمی

 چرا«»احساسه؟چرا انقدر بی«»خواد تو خاکسپاری شرکت کنه؟چطوری می»

« خواهرش اشتباه کرد خودش رو برای همچین آدمی فدا کرد« »کنه؟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
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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

کشم؟! مردم واقعا همین قدر سنگ دل شده بودن یا من انقدر نازک نارنجی می

کردم، به نظر ! چرا به هرچیزی که نگاه میگرفت؟شده 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 میدیگه هیچی نمی

شد. اشک تا پشت اومد؛ اما اشک نمیاومد. بغض تا گلوم باال میازم بر نمی

 .چکید. انگار این تاوان زنده موندنم بوداومد؛ اما نمیچشمم 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

 .کردم و مثل یه مجرم خجالت زده بودممی

اومد و روی لباس دامادیش نشست. لباس های مشکیش باال 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 

بود گذرونده بود؟! چرا حتی محض رضای خدا از خونه یه دست لباس براش 
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 !ای بود؟چه جور خانوادهنیورده بودن؟ این دیگه 

اراده بغض به گلوم چ*ن*گ زد. چقدر هنوز به صورتش نگاه نکرده بودم؛ اما بی

گذشت. کنجکاو بودم بدونم خود مون بد بود. چقدر داشت سخت میحال همه

سوزه؟ این روزا انقدر ازش دلگیر بودم که دیگه حتی خدا دلش برامون نمی

ست آرومم کنه. شک نداشتم اگر خود امید تونیادآوری حرفای امید هم نمی

شد به کسی دید، دیگه هیچ وقت روش نمیهم اآلن حال و روزم رو می

 «!خدا مهربونه»بگه:

ام غرق بودم؛ اما آرش مثل کسی که از د*ر*د من توی افکار گم و بغض خفه

حسه، بدون این که حرکتی بکنه، فقط سرجاش ایستاده بود. انگار منتظر بی

 خواستخواست غمم رو توی چشمام ببینه. انگار میگاهش کنم. انگار میبود ن

 .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 کشیدم. موهاش بهم ریخته و رنگ و روش به شدت پریده بود. آستین

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
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افسر پرونده متوجه جو غیرطبیعی و سنگین بینمون شده بود. نگاه پر از 

ترحمی به جفتمون کرد و تسلیت گرمی گفت. نفهمیدم مخاطبش من بودم یا 

 .ای کردهر دومون تشکر مودبانه آرش؛ اما سعادتی به جای

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

جای صورت رویا مجبور بود به کشیدم. از این که اآلن به از آرش خجالت می

کشیدم. از این که حتی خودم نتونستم مراقب صورت من نگاه کنه، خجالت می

 .کشیدمخواهرم باشم، خجالت می

 :ای کرد و روبه آرش گفتافسر برای عادی کردن جو، سرفه

تونی بری به مراسم برسی پسرم؛ اما باید کتبا تعهد این جا رو امضا کنی می -

 ...ی کتبی دادگاه، از کشور خارج نشی وازهبدی تا اج

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 میزد. از بچگی از شیرینی بدم میداشت حالم رو بهم می
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کرد مربای هویج بخورم؟! خدا زنه، چرا مجبورم میرو بهم میشیرینی حالم 

تونم، چرا ازم گرفتش؟ دونست هرچی رو بتونم تحمل کنم، نبود رویا رو نمیمی

چرا به آرش خیره بودم؟ چرا انتظار داشتم حال بدم رو از چشمام بخونه؟! 

 !چرا؟

تعادل سمت میز هایی نامتوجه به افسر، نگاهش رو ازم گرفت و با قدمآرش بی

ی ازدواجش، رفت. به وسایل شخصیش که روی میز بودن نگاه کرد. حلقه

ال ی طی 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 سفرهجعبه خوب که دقت کردم، یادم اومد این همون

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

فقط وقتی دیدم دیگه دارم کم میارم، برای این که جلوی اشکم رو بگیرم، نفس 

 .عمیقی کشیدم

اش رو دستش ی متحرک، آستین لباسش رو پایین کشید و حلقهمردهمثل یه 
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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

 .سمتم اومد

دمی عقب رفتم و دونستم شباهتم به رویا، اآلن چقدر باعث عذابشه. قمی

ه ای کسمت مخالفش چرخیدم، تا صورتم رو نبینه. وانمود کردم دارم به پرونده

م خواستخواستم داغش رو تازه کنم. نمیکنم چون نمیدست سعادتیه نگاه می

سوهان روحش باشم. من نتونستم مراقب عشقش باشم. من نتونستم مواظب 

م. از فکر کردن به این چیزا خواهر خودم باشم و دستی دستی به کشتنش داد

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 چون عشق خواهرم بود؟ یا چون شرمنده

تحمل بغض یه مرد برام به معنی ته دنیا بود. حتی اگر اون گذشته بود؛ ولی 

 .مرد، شوهر خواهری باشه که برادرش خواهرم رو کشته

هام سنگین شد، که سعادتی به جام مداخله کرد. از بغضم انقدر شدید و نفس
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تونم ام آسیب دیده و نمیجاش بلند شد و برای آرش توضیح داد که حنجره

 .صحبت کنم

شون ایستاده بودم و برای کنترل بغضم، بند رفی پشت به همهبدون هیچ ح

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 چشمای قرمز و پف کرده

 !شد؟ی الهی تموم نمیحومشه نگاه کنه. چرا این شکنجهمر

افسر خواست مداخله کنه؛ اما سعادتی با نگاه ازش خواست که بهمون فرصت 

 تونست نگاه منتونست نگاه سعادتی رو بخونه؛ اما آرش نمیبده. چرا افسر می

 د؟کرخوند؟ چرا با این نگاه زخمی نگاهم میرو بخونه؟ چرا شرمندگیم رو نمی

کردم داد، که حس میام رو توی مشتش فشار میچنان 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

 امقربانیدونستم من این وسط واقعا اشتباه می کردم. من حتی خودم هم نمی

 یا مقصر؟
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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

ام رو روی ساعدم نگه داشتم و خواستم چیزی ام سُر خورد. عصبی کولهشونه

 .رو باز کردبهش بگم که خیره توی چشمام، جعبه 

ی لعنتی جدا ی من دیگه از اون جعبهدونم چقدر گذشته بود؛ اما نگاه خیرهنمی

« اهلل»شد. زنجیرش عوض شده بود، اما پالکش هنوز هم همون بود. پالک نمی

گردنبندی که شب تصادف به زور از گر*دنم کشیده بودن، زیر نور المپ برق 

ممکن بود؟! این گردنبند دست زد. چطور ممکن بود نشناسمش؟! چطور 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 نتونستم تعادلم رو حفظ کنم. با تمام بی

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
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 .ببخش. اشتباه گرفتمت -

اشکی که بعد از حرفش از چشمش سُر خورد، اشک رو به چشمام کشوند. 

ست به شباهتم و کردم این یه جور طعنهدیدم، فکر میر اشکش رو نمیشاید اگ

ترین چیزی بود که تا حاال کشه؛ اما لحن غمگینش، صادقانهعذابی که داره می

شنیده بودم. گردنبندم رو با دست لرزون از جعبه بیرون کشیدم و قدمی عقب 

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

دیدی چی شد؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی برادرم زنم رو کشت و  -

 !آخ نگفت؟

کم داشتم احتمال زد. کمصورتش 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

عروسیش، چند روز بازداشت باشه و دیوونه نشه؟! حال خودم داغون بود؛ ولی 
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کردم باید جای رویا رو میتونستم دست از نگرانی برای اون بردارم. حس نمی

 .خواستم کنارش بمونمبراش پر کنم. حداقل تا زمانی که از جاش پاشه، می

 تر و پر صدا ترهاش عمیقپرید و نفسرنگش لحظه به لحظه بیشتر داشت می

شد. عالئمش اصال طبیعی نبود. مکثی کردم و با صدایی که به سختی باال می

 :می اومد زمزمه کردم

 ...لت خوب نیست. بذاراآلن حا -

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، 

 :دستاش رو جلوم گرفت و با صدایی که حاال کمی باال رفته بود گفت

د سیاه بپوشم. باید دفنش ببین! این خ*ون رویاست. این خ*ون زنمه. بای -

 .کشمتونم. به خدا دیگه نمیکنم؛ ولی، نمی

مون بود. سربازی اش که توی اتاق پیچید، تیر خالص همهی مردونهصدای گریه

ود تفاوت نبود. سعادتی کالفه بحوصله و بیکه کنار دیوار ایستاده بود، دیگه بی

 .کردو افسر هنوزم با ترحم نگاهمون می

ه تر از گریه علی کشنیدم. سوزناکای بود که داشتم میترین گریهکاین سوزنا
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ی رها های امید؛ یه پسربچهتوی پارک گم شده بود. شاید به سوزناکی گریه

 .پناهی و به همون غریبیشده، به همون بی

قبل از این که کسی تصمیم بگیره با این مرد د*اغ دار چی کار کنه؟ قبل از این 

م باید به جای رویا آرومش کنم یا از جلوی چشمش دور شم تا که بتونم بفهم

 .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

که زمین بخوره، نگهش داشتم. زخم پهلوم سوخت؛ اما بازم رهاش نکردم. از 

گفت عشقش رو آروم کرد؟ میهنم گذشت اگر اآلن رویا این جا بود چیکار میذ

های بدی بود. از زمانی که درخواست کنم یا ازش فاصله بگیرم؟! چه لحظه

آمبوالنس کردیم، تا زمانی که به بیمارستان برسیم، بیشتر از یک ساعت 

 .گذشته بود و دل من هزار راه رفته بود

ی خروجش رو ارستان؛ اما چون قبل از این که برگهباآلخره رسوندیمش بیم

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 میرفت توجهی نکردم. میویبره می
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 .ی حال آرش برام مهم نبودده؛ اما اآلن هیچی اندازهب

نیم ساعتی بود که توی راهرو ایستاده بودم که باآلخره پرستار از اورژانس 

اراده از شدت بیرون اومد. از دیوار کنده شدم و سر راهش ایستادم. بی

استرس، طبق عادت قدیمم و بدون این که حواسم باشه، پالک گردنبندم رو 

م فشار دادم. پرستار که استرسم رو دید، لبخند آرامش بخشی زد و توی مشت

 :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 

 .نباش

ه پرستار رفتی آخرش انقدر شوکه شدم که نتونستم جوابی بهش بدم. 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، 

کالهش رو روی صورتش گذاشته بود و خوابش عمیق شده بود. آروم بهش 

بیرون کشیدم. طاقت نداشتم صبر  نزدیک شدم و موبایل آرش رو از جیبش
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فهمیدم گرنبندم رو از کجا کنم تا سواالم رو از خود آرش بپرسم. باید می

 آورده؟

وقتی خوب گوشیش رو زیر و رو کردم و چیزی پیدا نکردم، وارد گالریش شدم. 

با دیدن عکسای رویا، گردنبند رو به کل فراموش کردم. نگاهش انقدر پاک و 

تونه بهم نگاه کنه. به لبخند شد دیگه هیچ وقت نمیورم نمیشفاف بود، که با

 .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 داره کنار گوشم نفس می

توی صورتش بشینه، متوقف شد. سرمش رو توی دستش گرفته بود و به که 

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؛ اماعکسای رویا حالش رو خ*را*ب نکنه. نمی

نگاه منتظرش که توی چشمام نشست، راهی برام نذاشت. گوشی رو دستش 

 .دادم و عقب ایستادم
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حس بود. انقدر کرد؛ اما برعکس من صورتش بیها رو نگاه میدونه دونه عکس

کرد این یه مرد داغدار باشه. فقط چشماش که داشت حس که کسی باور نمیبی

اش غلتید، یادم آورد روی گونه هدفشد 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 

 .ریختصدا و مردونه اشک میکرد، فقط بیهق هم نمیهق

 :م نشسته بود گفتممکثی کردم و با کینه و نفرتی که توی صدای زخمی

 .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 کردمشوکه از چیزی که شنیدم، بی

 !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
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حس شد؛ اما قبل از این که از زمین بخورم، دستم رو به دیوار گرفتم و بی

شد. هنوز هم حس میخودم رو سرپا نگه داشتم. من هنوز هم گاهی پاهام بی

ای بودم که تحمل وزنم برای پاهام مشکل بود. هنوز هم همون دختربچهگاهی 

 .ترسهاز مادر دیوانه و مجنونش می

تونستم دروغ بگم. من دختر زنی بودم که جنون داشت. زن به خودم که نمی

تک ای رو روی من امتحان کرده بود. تکشیدایی که هر نوع شکنجه

دونستم هویت پریشی یعنی ی خوب میشناختم و خیلهای 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 میحاال کم

خواست برادرش رو از حمله ی عصبی که بهش برای حمله به آرمین نبود! می

خواست اون رو به خودش بیاره تا همه چیز کنه. میدست داده بود، خارج 

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

رسوند، عشق و نفرت توی نگاهش، برام غریبه بود. من از زمانی که می
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توی سالن عروسی دیدمش، بیشتر از سه تا شخصیت دزدیدمش تا زمانی که 

مختلف ازش دیده بودم. چطور همون موقع متوجه نشدم؟! چرا از همون اول 

ای که توی دنیا هست، مادر منه؟! چرا کردم تنها دیوانهنفهمیدم؟! چرا فکر می

ی روانیه و ممکنه همه چیز با صحبت حل احتمال ندادم که اون توی یه حمله

ا با وجود این همه نشونه بازم چیزی نفهمیدم؟! مگه منه احمق باهوش شه؟! چر

 !نبودم؟! مگه منه لعنتی نابغه نبودم؟! این دیگه چه جور عذابی بود؟

شه، یه چیز بدتر اتفاق کردم دیگه بدتر از این نمیهمیشه وقتی فکر می

یعنی  قوی باش! زندگی»افتاد. همیشه تا میومدم خودم رو دلداری بدم که می

کرد. حالم بد بود. حالم داشت از اومد که خونه خرابم میبالیی سرم می« همین.

خورد. خورد. حالم داشت از این زندگی بهم میخودم و حماقتم بهم می

دونم چقدر گیج بهش خیره بودم؛ اما باآلخره به خودم اومدم و با ناباوری نمی

 :زمزمه کردم

 خوای چی کار کنی؟می -

ی چشمش سُر خورد، آروم پر بغض توجه به اشکی از گوشهنگاهم بی خیره توی

 :زمزمه کرد
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 ...اون برادرمه -

توجه به د*ر*د گلوم با حرص سرش فریاد پوزخند صداداری زدم و بی

 :کشیدم

رویا هم زنت بود لعنتی. رویا هم خواهر من بود. برام مهم نیست تو از حقت  -

کنم روزی هزار بار از کاری که کرده می بگذری و بذاری آزاد شه. من کاری

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

صدام انقدر بلند بود که سربازه از خواب بیدار شه و چند نفری دورمون جمع 

کشیدم ساکت کنه؛ و نشون می شن. پرستاری سعی کرد من رو که داشتم خط

 :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  -

فروختیش؟ اون به خاطر تو همراه من نیومد. اون به خاطر تو کشته شد. برادر 

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
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ناتمام موند. سرباز بیچاره بین و من آرش مونده بود و برای تمام کردن ماجرا 

برای بیرون انداختن من دست به دامن آرش رو به تختش برگردوند و 

 .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

درصد زیادی داروی آنتی سایکوتیک و آمفتامین و ا*ل*کل پیدا کرده بودن. 

تونه وخامت این دونست که ا*ل*کل و مواد، چقدر میهتر از من میکی ب

دونست که زندگی کردن با یه مجنون ی من میبیماری رو بدتر کنه؟ کی اندازه

 !ی من زندگی با یه دیوانه رو تجربه کرده بود؟چقدر سخته؟ کی اندازه

رو نه من سعی کردم قبل از مراسم سراغ آرش رو بگیرم و نه آرش سراغم 

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 

بوده و کی بهم چاقو زده. من اون موقع از شدت د*ر*د و به خاطر خ*ون 
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اش ن به خوبی چهرهزیادی که از دست داده بودم، دیدم تار شده بود؛ اما شایا

 .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 

بودم. آرش یه شب قبل از عروسی،از بازداشت آزادش کرده بود و بهش پول 

چندبرابر از آرمین گرفته داده بود تا آرمین رو دست به سر کنه؛ اما اون نامرد 

 .بود و جای عروسی رو به آرمین لو داده بود

دونست من خودم ناپدری رویا رو انداختم بازداشت و آرمین رو نه آرش می

دونستم آرش ناپدری رویا دزدیدم تا از مجلس دور نگهشون دارم و نه من می

 .افتادا نمیدونستم اآلن هیچ کدوم از این اتفاقرو 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

تونستم جلوی این اتفاق رو کردم 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
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ی روانی شدم، اگر توی عروسی متوجه حملهمتوجه آزاد شدن ناپدریش می

کردم، اآلن امروز هفتم خواهرم ارا رو میشدم، اگر یکی از این کآرمین می

 .نبود

کردم. ها رفتار نمیی دنیا، صاحب عذا بودم؛ ولی مثل اونترین نابغهمن، احمق

کردم، خودم اشک کردم. اشک بقیه رو تماشا میکردم، گریه نمیبغض می

ریختم. کردم و روی سر خودم خاک نمیریختم. مثل آرش شلوغ نمینمی

کردم. فقط مثل یه مجسمه، دادم و به کسی نگاه نمیها رو نمیجواب 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 میامضا کنه و نه می

و منتظر بود مراسم تموم که کشته شدن عروسش براش هیچ اهمیتی نداشت 

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؟

 د، کسی که حقشکردم که توی کفن سفیدش آروم خوابیده بوبه رویا نگاه می
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 ترین آرامگاهنبود توی این شهر کوچیک دفن شه، کسی که توی طایفه بزرگ

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

اومد؟ اصال زندگی یعنی چی؟ یعنی واقعا زندگی بوده که از اولش انقدر بال سرم 

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 

ه آدم خوبی نیست! پدر آرش هم تمام مدت ساکت بود؛ اما اون ساکت باشه، ک

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 

داشت من رو به جنون « اصال خدا وجود داره؟!»ر این که کردم! فکمی

 .کشوندمی

به سعادتی سپرده بودم خبر فوت رویا رو به رفیعی بده؛ اما این که چیزی بهم 
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ا باید گشت؟ چرنگفته بود، یعنی رفیعی قصد برگشتن نداشت. چرا باید برمی

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 واقعا عضوی از خانواده

شکست؟ دونستم اون فقط صوری سرپرستم شده، چرا دلم میبود! 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 نمیه توی چشمام دنبال اشکم میهم

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

یه عده قتل خواهرش اون جا بوده و بازم سر پاست. چقدر خود داره؛ اما 

گفتن: چه دختر چشم سفیدی! خواهرش به خاطر نجات این خودش رو می

 !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 همحالتم نمونده بود. شده بودم یکی لنگهصورت بی

ی احساساتم رو همراه تونستن توی چشمام احساسی پیدا کنن. من همهنمی
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 .ی خواهرم به عمق خاک سرد سپردمجون و تیکه پارهجسم بی

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، فرین شده بیرون زدم. جز شایان، دیگه هیچ کس نمیشهر ن

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

و یه بغض جای فقط یه نگاه پر « چی شده؟»پرسید: 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 خواستم، نه محبت کسی. فقط دلم میسی رو میبدونه. نه ترحم ک

 .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 

 13گنجید صاحب این وبالگ یه دختر هاش نمیذهن هیچ کدوم از دنبال کننده
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 .دونستباشه. درواقع جز غزال هیچکس سنم رو نمیساله 

 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 بخشپس بفرستن. این کار رو می

 .شد نبودای یک بار چاپ میای که هفتهخوندن آثار خودم توی مجله

 یترین صفحهی آثار گمنام معروفدیدم به خاطر شعرای من صفحهاین که می

توی ای شده، حس خوبی بود. حس این که جز خالف، استعداد مثبتی هم مجله

شد از پا درنیام. حس خوب این که هنوزم یه ذره وجودم هست باعث می

 .کرداحساس برای خودم قایم کردم، احساسی که یه زمانی عجیب آرومم می

گ های بزرتقریبا چند هفته بعد از آشنایی با رویا، با غزال توی یکی از سایت

ی وبالگم، رو دربارهتفریحی آشنا شده بودم. اآلن بعد از دوسال، اون همه چیز 

دونست؛ اما از هوش و رفتم میآثارم، 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
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هایی که ی شیطنتدادم. اون با همهتونست به شهر من بیاد. بهش حق مینمی

 .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 

ک بش کردم، چون سبلبخند تلخی زدم و از بین تموم دوستای اینترنتیم انتخا

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! خودم رو که نمیفکرم رو از زندگیم منحرف کنم؛ اما نشد. 

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 نگفتهاشکای نریختهخواستم سبک کنم. می

رو توی حرم بگم؛ اما از وقتی اومده بودم، حتی یه بار هم پا توی حرم نذاشته 

 .بودم
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شد برم داخل. رفتم جلوی در ورودی؛ اما روم نمیروز بود که هر بار می 20

شیمونم اومد و از زندگی پهایی که کرده بودم جلوی چشمم میتصویر 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

و راضی کنه، که اش رآدرس 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 تکرفتم، برام باقی نمونده بود. حتی جز عادت شب شعرهایی که می

دونستن که یه چیزیم هست؛ اما هیچکس های انجمن شعرسرایی هم میبچه

 .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
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ردم و کزندگی می گشتم. مثل یه رباتمریم عصبانی بودم و نه دنبال سامی می

 .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

رفتم و از هیچی کمال میل میخواستم دختر بودنم رو فراموش کنم، حاال با نمی

کردم، حاال به تعداد انبوه جا نمیترسیدم. جنسایی رو که قبال جابههم نمی

هایی رو که قبال کردم و حتی برام مهم نبود که جنسا چین. محمولهجا میجابه

 هایی روکردم و معاملهکردم، به بهترین شکل ممکن ساپورت میساپورت نمی

دادم. شرط کردم، با بیشترین سود جوش میمیکه قبال توش شرکت ن

ه کشیدم، شَـرابی ککردم و مواد و قلیونی که قبال نمیهایی که قبال نمیبندی

کردم، حاال برام مثل نقل و خوردم و قرصایی که قبال مصرف نمیقبال انقدر نمی

 .نبات شده بود

ای کثیفی که بهم هنشستم و اهمیتی به نگاهبا تازه واردا سر میز قُـمار می

ترین قُـمارباز شهر بین دادم. حاال اسمم به عنوان کم سن و سالشد نمیمی

همه پخش شده بود. انقدر پر آوازه شده بودم که نصف درآمد گروهم از همین 
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شد و شهرتش هم بین اومد. درآمد گروه روز به روز بیشتر میدست میراه به

و  ترهام بزرگهام بیشتر و محمولهد انباررفت. تعدابقیه 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

زه دادم و توی زمین مبارتر از همیشه انجام میهام رو جدیبترسونه. تمرین

دونستن اگر وارد زمین شن، هیچ کردم که همه میجوری وحشیانه مبارزه می

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

 کی خالی کنم، برامخواستم دق و دلیم رو سر یکردم 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 

شدن  هایی که انگار قصد خوبهای چاقو و ک*بودیشده بود پر از لکه

 .نداشتن
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هام رو ی خواهرانهتمام مدت رویا و غزال رو کنار خودم نگه داشته بودم و همه

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

ام شبیه یه غار تاریک و ساکت ، خونهذاشتنام 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 

غزال مجبور شده بود به  غزال دوست اینترنتی من بود نه رویا! از روزی که

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. 

ختری که توی هر دورهمی و پارتـی پام برعکس من که تبدیل شده بودم به د

 !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
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هایی که حتی اسم مهمونی انتقام گرفتن از گروه هم نبودم. خودم رو توی

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 مده و از این کارا منصرفم کنه؛ اما وقتی دید زورش بهم نمیسرم او

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

تم از بچگی اسمم توی لیست دونسکنه 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

 .اعی ازش نداشتمزدم و هیچ ابمی

هایی بود که ماهی یک بار تنها چیزی که هنوز سرجاش باقی مونده بود، چکاپ
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 .دادمانجام می

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 

زنم. من هنوز به هیچکس نگفته بودم که بیشتر ت و پا میتوی چه برزخی دس

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

*** 

بودم و خیره به نگاه جدی و اخم  ترین صندلی به میزش نشستهروی 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

گردنبند بچگیم بود،  ی که هیچ باوری بهش نداشتم و فقط چون« اهلل»پالک 

کردم دادم و با خودم فکر میهنوز دور گر*دنم جا خوش کرده بود رو فشار می

ا ام؟ یخواد کجا دفن بشم؟ پیش رویا یا توی آرامگاه خانوادگی و طایفهدلم می
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حتی شاید توی قبر قالبی و خالی خودم توی اصفهان، کنار بابا؟ حتی به سرم 

سی چیزی بگم برم یه جای دور افتاده و این سال زده بود بدون این که به ک

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 

اولین قفلی که باز کردم تا کردم، از 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 

قیم کشتمش. کسی که اگر جای تونستم منکر این بشم که غیر مستنمی

کرد و فروخت، اگر نامردی نمیاش رو نمیداد و دخترخوندهعروسی رو لو نمی

 .کرد، اآلن خواهرم زنده بودزخمیم نمی

از اون روزی که بیش از حد ظرفیتش بهش مواد رسوندم و باعث اور دوزش 

اه پیش م 9گذشت؛ ولی من هنوز فراموشش نکرده بودم. اگر ماه می 9شدم، 

دادم، اآلن من کسی بودم که مرگش به علت اوردوز با اون مواد رو به اون نمی
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 !شدمواد مخدر اعالم می

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 بودمالت یه آدمه و نمیترین حناامید

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 

 :انداخت و اعتراض کرد

 !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

یعی ی رفو گلستون رفیعی بود و کوچکترین واکنشم به ضرر طایفه،ی کوفت

 .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  -
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 رشن! کلی آدم پشت این در منتظهای این برگه کمرنگ نمیکردن شما که خط

 .یه اکو و نوار قلب ساده موندن

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 ندارههیچکس 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 میحس همدردی

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 قبل از شما به ده تا متخصص دیگه هم نشون -

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
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 :و دستی به ریش کم پشتش کشید. دلجویانه گفت نگاهش رو ازم گرفت

 ... 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  -

ه دونستم کی محکمی گفت. من همیشه می« نه»این بار نفس عمیقی کشید و 

ه؛ ولی هیچ وقت انقدر بهم نزدیک نبود. با شنیدن شیه روز اینجوری می

جوابش انگار یه پارچ آب سرد رو روی صورتم خالی کرده بودن. به معنای 

 .حس بودمبی« حسبی»ی واقعی کلمه

خواستم با دادم به مرگ طبیعی بمیرم؛ چون نمیهرچند قلبا ترجیح می

لی بازم این جوری خودکشیم توجه همه بهم جلب شه و دنبال علتش بگردن؛ و

 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

ه گناهی کرده بود؟ رویا که بعد از مادر مرحومش به من دل خوش کرده بود چ

اش با دوست گناهی داشت؟ یا غزالی که هربار بعد از بهم زدن ر*اب*طه
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کرد، تکلیفش چی آورد و یه دل سیر گریه میپسـرای جدیدش به من پناه می

سال چیا بهم گذشته.  14خواستم کسی بدونه توی این شد؟ نمیمی

 .خواستم کسی برام دل بسوزونه و انگ ضعیف بودن بهم بزنهنمی

 ...ه مجبور نبودم با حس بد خودکشی کنار بیام راضی بودم؛ ولیاز این ک

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 

تونستم ببینمش. کسی که توی بدترین شرایطم با لبخند و مردونه نمیحتی 

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 قوی و ورزیدهکنی؟ هنوز هم دیر نشده. تو ب*دن چرا 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 مصرفباشی. اگر همه

ماه  18استرس دور بمونی و یه مدت توی یه هوای سالم زندگی کنی، می تونی 
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 ... شه وقلب پیدا می دووم بیاری. ان شااهلل تا اون موقع هم یه

 :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

وی لی کافی جقبل از این که منتظر جوابش بمونم از اتاق بیرون زدم. به اندازه

ام از ی پدرخوندهدوست رفیعی خوددار بودم و به خاطر حفظ آبروی طایفه

ه فکر اوفتاعصابم 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

های پرورشگاهی یه حس ی بچهسالگی برای همه 18نه فقط من، رسیدن به 

داد و ها بوی ترس و وحشتِ تنها وارد جامعه شدن میعجیب 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

نستم به قولم عمل کنم. اون اآلن داشت بدون بودم براش جشن بگیرم؛ ولی نتو

 .کرد؛ یه گوشه بیرون از اون پرورشگاه لعنتیی دنیا زندگی میمن یه گوشه
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دونستم چقدر دیگه وقت دارم، دلم هوس دیدنش رو کرده بود. حاال که می

دیدن کسی که دیدنش برام یادآور بدترین روزای زندگیم بود. دیدن کسی که 

که از پرورشگاه رفته بودم، حتی یک بار هم دنبالش نگشته  سالی 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، وسوسـههم از دور میبار 

 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

م؛ حداقل نه با امیدی که بعد از بابا لبخند رو یادم آورده هیچکس قسمت کن

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 
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رآورده کردن آرزوی من رو پرورشگاه مونده بود؟ موسیقی رو ادامه داده بود یا ب

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

 .رام کافی بودشد، بحداقل 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 میمی

خواستم از حال برم و با خبر مثل یه احمق توی بیمارستان زمین بخورم. نمی

خواستم این د*ر*د لعنتی میهای سرمم بدون همراه بهوش بیام. نصدای 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

شته التماس بزرگ بود. کار من از دعا و صدا زدن خدا و حرف زدن باهاش گذ

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
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 :زمزمه کردم

 !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 

وس نشون بده. پرونده رو رها کردم و برای این ایم ناخودآگاه واکنش معکحرفه

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

م. جای این که خودم قلبش رو که زیر دستای سردم حس کردم، به خودم اومد

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
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 .شه اصال چیز خوبی نبود

میقا ممنونش بودم که نذاشت زمین بخورم؛ ولی بدون این که سرم رو هرچند ع

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 میدقیقا از کی؟ ولی از وقتی خودم رو یادم 

ی دونستم کسشه زندگی کرد. میترین عضو بدنه و بدون قلب نمیقلب اصلی

 مونم.شه و من زیاد زنده نمیسوزه، 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؟ نستن. رویا هم میدوفقط 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 می مادرمه، وقتی که فکر

بودم، وقتی که هنوز سامی و رویا به خاطر من نمرده بودن و وقتی که هنوز الل 
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گفتن الل به دنیا اومد، کرد. این جوری همه میبودم، خدا این بازی رو تموم می

بود. اصال  تر از تحمل این زندگیالل 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

آرمین برام  و به این وضعم خاتمه بده. شاید مردن به دست خودم یا

 !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 میآخر حساب باز کنم. می هایماه

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؛ می وارگرفت دیوانهی وجودم رو میقلبم از هجوم یاسی که داشت همه

کردم. آروم و اما توی صورت آرومم هیچی مشخص نبود. به هیچکس نگاه نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
601 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

شد داشتم؛ انقدر آروم که هیچ کس باورش نمیای قدم برمیبدون هیچ عجله

 .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 

 ایاراده 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 متوجههای قلبش برام غریبه نبود. توی لحظهکردم، تپشبهش فکر می

کردم، حتی بوی بدنش هم برام آشنا بود. نبودم؛ ولی اآلن که عمیق فکر می

ردم توی ذهنم صاحب این بوی آشنارو پیدا اراده چشمام رو بستم و سعی کبی

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
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ام، سریع باز شد. چشمام از فکری که کردم ایِ به اشک نشستهچشمای فیروزه

 .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 

ناهی هیچی از اون رهای قدیم نمونده بود، محال بود. دیدنش حاال که به هر گ

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 

 .کردین کار رو میکرد. من تنهاش گذاشته بودم، اون هم باید هممی

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

 گردی با چه روییگفت، اشتباه نگرفتی، خودشه. اگر بری قلبم میطرف دیگه

ماه  18خوای توی چشماش نگاه کنی؟ اصال توانش رو داری که دوباره بعد از می

معرفتی که خودت از خودت ساختی به تنهاش بذاری؟ بذار تورو همون آدم بی

تره تا این که جلوی چشماش جون بدی. تو که یاد بیاره. این براش خیلی آسون
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اقت تماشای جون دادن یه آدم رو دونی چقدر حساس و احساساتیه. طمی

 .نداره

دستام از جنگی که بین قلبم راه افتاده بود، مشت شده بود و سرجام خشکم 

ماهم با  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 نگاه حسرت می

ی یگه کسی توی راهرو نبود. نگاهم به چراغ آسانسوری که طبقهکردم؛ اما د

 .رفتداد خشک شده بود؛ آسانسور داشت به پشت بوم میآخر رو نشون می

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

الم کرده بود. من که صورتش رو ندیدم، حتما اشتباه گرفته بودم. این حتما دنب

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. میگ برام ذرهخن
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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 زی میزدیم. امشب اولین باری بود که داشتیم باهم باحدس 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

م هم رحم نکرده رفتم؛ حتی به پول تاکسیباختم باید تا خونه پیاده میمی

 .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 ــار میفراموش کنم داشتم دیوانه وار قم

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، شونهبدون 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 ی من؛ ولی همیشه تقلب میشایان باهوش بود، حتی شاید به باهوش

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 

 .لکهپجدید 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 دیوارای حفاظتی و هک کردن سیستما ازش استفاده می

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

بپرسه و هیچ کس جز  کرد ازم چیزیعضو گروه نینا بودم کسی جرات نمی

ام دونستن من حرفهای نداشت؛ ولی همه میاطاعت 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

 .انم کرده بوددونست، نگردل 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.  -

شرته رو برام نخریدی  ناخن خشک نباش دیگه آبجی. اون سری هم اون تی

 .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

 :رو جمع کرد و دلخور گفتی آویزونش نگاه 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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و پسر پاکی بود. بعد از امید تنها کسی بود که باعث شده بود  ای داشتو ساده

 خندیدنگاه منفیم به جنس مخالف به تعادل برسه و دیدم عوض شه. راحت می

اش کنم، اون جز پول همه چی خواستم سادهبخشید. اگر میو راحت می

 .داشت

 ید بهدونستم باخواد؛ 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

حمله کرد. تا کسی بهش ریخت 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

ه با کرد کنقدر اذیتم میقاتی خالف شه تا بتونه پول جور کنه. حتی فکرش هم ا

 .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 

ین افرادش بشه، واکنشش چقدر تری شایان به یکی از مهممتوجه 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 ن رو میچیز مهمی نبود و شایان ای

 .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

ن که ناراحتم نکنه، صبر کرده بود اول من میز رو خواست ببرم و برای ایمی

 .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

و شم نه تمظلوم نمایی نکن برادر من! نه من با این چند میلیون پول گدا می -

 .کن بریم من این هفته محموله دارمشاه. جمع 
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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

بردمون تا زمین تمرین. وقت نفسم اگه اآلن استاد این جا بود با چوب می -

 .دادنمی بهت

 .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 و سال دادواکنشی نمی

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 خودمهتنبیهولی من  -
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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 نفر  6گیرن. من رو میشون همه دارن جلوی خنده

کردم. شش سال بود که توی این خونه باغ، توی انبارهای مختلف و توی کار می

های خالفکاری مختلف، با هم زندگی کرده بودیم. ما با هم برده بودیم و منطقه

م مون، شادی و غممون و حتی خالفامون باهبا هم باخته بودیم. اشک و خنده

هامون با هم شریک بودیم. از شب قتل رویا، صمیمت و ی گناهبود. ما توی همه

ها من رو توی بدترین وضعیتم دیده بودن و بگو بخندامون بیشتر شده بود. اون

 برام از جون مایه گذاشته بودن، چطور ممکن بود رهاشون کنم؟

دش اشاره دست به س*ی*نه ایستادم و لبخند بدجنسی به شایان زدم. به خو

 :کردم و گفتم

 .این رو که همین اآلنشم دارم -

های اش رو بگیره. صدای خندهاین بار دیگه کسی نتونست جلوی خنده

شادمون کل انبار رو گرفته بود. اآلن بعد از این همه سال و این همه اتفاق، ما 
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 اش خ*ون ونفره که روتین روزانه 12ی دیگه یه خانواده بودیم؛ یه خانواده

 .زورگیری و تهدید بود

های نجومی هم های دیگه با دستمزدنفری که منو به پشنهادهای گروه 11

کردن و نفری که همه جا ازم حمایت می 11نفروخته بودن و کنارم مونده بودن. 

ام نبودن، پس چی بودن؟ رازم رو این همه سال نگه داشته بودن، اگر خانواده

دور انداخت و اگر کسی یکم بیشتر از این ازم برای منی که حتی مادرم من رو 

ام بودن و من نگران حال نفر خانواده 11افتادم؛ این کرد به گریه میمراقبت می

 .شون بودمتکتک

دونستم شایان ماه، قرار بود چه بالیی سرشون بیاد؟ می 18بعد از من، بعد از 

دونستم اون از این میتونه بعد از من جام رو بگیره؛ ولی هوشش 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

نه و احتیاطی کتونستم بذارم بیم نمیبزنه و انسانیتش رو بفروشه. از طرفی ه

 .بیشتر از این به شادی نزدیک شه
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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 یهخواستم بذارم قضکردم 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، بنیامین و بقیه دشمنام نمیدونستم اگر روزی من نباشممی

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 نه؟! چی کار باید میمن آسیب نبی

 !کس نباشم؟

شدم؛ اما دیگه حتی برای کردم کاش هیچ وقت وارد این کار نمیگاهی آرزو می

آرزو کردن هم دیر شده بود. کنار گذاشتن خالف برای هیچ کدوم از ما دیگه 
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ده کار کرد، خالف رو زاممکن نبود. محال بود کسی بتونه بعد از این که با خان

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

همه بیچارگیم روی ل*بم نشست. نگاهی به دو میز دیگه لبخند تلخی از این 

 4تاشون 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. 

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، نوادههیچ خا

 .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 

و با  کشیدنشون برای هم خط و نشون میی هم می زدن. با نگاهتوی سر و کله

 .کردنها رو جمع میسر و صدا کارت

گفتم، مطمئن نبودم بعدا بتونم دوباره جراتم رو جمع کنم. اگر اآلن بهشون نمی
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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

موضوع جدیه و دست از مسخره بازی برداشتن. بغض گلوم رو  جدیم فهمیدن

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 اه آینده یه هدف بزرگ داریم. میبرای چند م -

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

تی یا تعجب نبود؛ فقط پرید وسط حرفم و با شادش هیچ خبری از ناراح

 :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

دونستن نباید توی حرفم بپرن؛ ولی شایان همیشه قانون شکنی همه می
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تر کردم. با همون زدم و با آرامش ل*بم رو با ز*ب*ون کرد. لبخندیمی

 :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 میاومد؛ اما همهشاید حرفم شوخی به نظر می

دونستن حاضر نیستم خار همه می نیست؛ هرچند در مورد شایان جدی نبودم!

 :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. خانوادهخانواده

زنین تا گروه برین و دارین دورم می خواین ازیه جای امن و وانمود کنین می

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 اگر کار به جاهای باریک کشید، حتی میجلب کنین. 

 .هم پیش برین
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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

 !ونیدقراره زنده بم -

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 

ات رو دوبار ازتون نمیخره. هیچکس انتخاب نکنن؛ چون هیچ گروهی یه اطالع

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 

خطر انداخته؛ بدون این که سودی گیر خودش بیاد. این ماموریت هاشون رو به 



www.taakroman.ir  

 
  

 
618 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 بینمتون باید گروهتونی 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

من رو بشکنن تا خودشون و اطرافیانشون  ی عمردادم شیشهداشتم 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

 .کردم، کاری که هیچ وقت هیچ کس برای من نکرده بودام رفتار میخانواده

خواستم رم رو زده بودم و دیگه دلیلی برای موندنم نبود. نمیحرف آخ

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

 از داشتم؛ یه تنفسبدون حرف اضافه ای از انبار بیرون زدم. به یه تنفس آزاد نی

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 
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ای که انتهاش به کوهی خلوت و دور افتاده ختم کردم. جادهو باریک پیدا می

مهم نبود چقدر بلند فریاد بزنم، هیچکس اون جا نبود که بخواد صدام شد. 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

 .ا این بار بدون امیدپناهگاه امن بود. یه پناهگاه شبیه پشت بوم پرورشگاه؛ ام

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 زدصدا زدن« سامی»مام این فکرم نگذشته بود که بین ت

 !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

 فقط برگشتم سمتش و نگاه عصبیم رو بهش دوختم. معموال همین نگاه کافی

 .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؟

خوش حالتش دست کشید. بدون هیچ واکنشی هنوز بهش  کالفه توی موهای

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 گفتهچند قدم فاصل

 .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

ونستم یه دل تپرسید، میاگر پارسال موقع مراسم رویا کسی این رو ازم می -

 .سیر پیشش گریه کنم؛ ولی اآلن واقعا از شنیدنش هیچ حسی ندارم

دم کربدون 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 میبی

د از من اون به این ارتفاع نیاز شدم. شاید بعبه 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  -

ای به خاطرش خودت و گروهمون رو نابود کنی؟ بعد خوتمام شده چرا اآلن می

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

بد برداشت نکن داداشم، فقط بحثش پیش اومد؛ وگرنه تصمیم امشبم هیچ  -

 .بطی به رویا ندارهر

دونست بحث کردن باهام وقتی خودم نخوام چیزی رو توضیح بدم می

دیدم، چرا اون ناامیدی رو توی اس. من ناامیدی رو توی چشماش میفایدهبی

 دید؟چشمام نمی
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ه بود. فایدفایده بود؛ این که بین این همه غریبه دنبال درک شدن بگردم، بیبی

صبیش بودم. منتظر بودم بهم فحش بده! منتظر بودم ی نگاه کالفه و عخیره

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 

کردم الیق تمام این حرفام؛ اما اون فقط عصبی و به طرز عجیبی حس می

 :ومانه گفتمعص

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

باهوش! لعنت به این هوش! لعنت به هرچی  اون فهمیده بود از قصد باختم؟ چه

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، خندهمی

ها ول نچرخ. چندتا از افراد رو با خودت ببر یابونبا این همه پول نقد تو خ -
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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 -

همه دونست؟! چرا مثل کرد؟! چرا مثل همه من رو مقصر نمیچرا 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

عید بود. پوفی های اطرافم کشیده بودم. این کارا ازم بی 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 

نی پول جمع کن و تره. تا می،توو این یعنی احتمال زنده موندنت از همه کم

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 م رو بینه. نیپایین بود کمی خم شد تا بتونه چشما

 :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

داشت؟ مقاومتم شکست. توی ای ریا بود، چه فایدهکسی که انقدر باهوش و بی

زدم مبادا ای چشمام پر از اشک شد. از ترس شکستن غرورم پلک نمیثانیه

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 

 :ار شده بود، صادقانه زمزمه کردمدادم و با صدایی که حسابی خش د

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

بره. انگار من تنهاترین آدم این کنن. انگار خدا از بازی کردن باهام ل*ذت می

 ...ر، انگاراطرافم. انگا

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

رو بنداز دور و با این پوال یه جدید محض رضای خدا این سویی شرت کهنه  -

 .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

تنهام بذاره. واقعا نیاز داشتم با خودم خلوت  انگار اون هم فهمیده بود باید

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 میبح شده بود. صدای بادی که توی درختدیگه ص

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

نزدیک بودم. انقدر که حس  فکر نکنم. از همیشه بیشتر به طلوع آفتاب

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

ه بودم؛ ولی دونم از تصور خودکشی بود یا چون راه زیادی رو باال اومدنمی

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

آسمم گشتم. داشتم برای یه  های سویی شرتم رو دنبال اسپریجونیم 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 بیریه

 .کردمخیال داشتم تماشا میو چقدر بی

دستای نفسی گشاد شده بود و دستام یخ زده بود. اسپری از 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 میآوردم و دکمه

 تونم تاب بیارم؟ی دیگه رو میکشیدم و با خودم فکر کردم چندتا حمله

ی م و به شمارهاین بار با صدای ویبره، گوشیم رو از جیبم بیرون آورد

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 پیام ها وی تماسقبل از این که وسوسه شم، همه

 .اش رو به بعد موکول کردمپیگیری شماره

*** 

شدم. توی این یک ماه ساله می 14یک ماه از اون شب گذشته بود و من امشب 

 زاده باکاری نمونده بود که نکرده باشم. حتی برای اولین بار به دستور خان

وریت سریه و بدون این که به گروه نینا کار کرده بودم. بهم گفته بودن یه مام

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

ه اجازه بدیگه چیزی برای باختن نداشتم. انقدر که حتی منی که هیچ وقت بی
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، یه سرقت انجام دادم. تا مشهد رفتم، وارد ویالی زدموسایل 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

بعد از عملیات استاد بهم گفته بود یه مدت طوالنی خودم رو گم و گور کنم؛ 

سالگیم تنهای تنها  14ی من هنوزم توی شهر مونده بودم و اآلن توی تولد ول

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، 

برای شرکت  ی زیور شاگرد اول شده بود و زیورتونست 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

 :با خودم زمزمه کردمپوزخندی زدم و خیره به کاپ کیکی که خریده بودم، 

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 

مزاحم داشتم؛ ولی هیچ وقت یک ماه طول نکشیده بود. هیچ وقت ساعت 

ها عادت نکرده بودم. با این که در منظم نبود. هیچ وقت انقدر به پیامها انقپیام

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 ها میاراده زیر خنده زدم. امشب واقعا نباید تنسوخت و بی

 .ذاشتنتنهام نمی

! کردم؟حاال که حتی شایان هم در دسترسم نبود، باید با این مزاحم چی کار می

ار ی این کتونستم خودم پیگیریش کنم؛ ولی واقعا توی شب تولدم حوصلهمی

ای که دیگه حفظش بودم، بدون این که رو نداشتم. خیره شدم به شماره

. امشب انقدر تنها بودم که حتی حاضر بودم با سگ غزال صاحبش رو بشناسم

 .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. میتوی یه تصمیم آنی، شماره

ی مش رو باز کردم و به صفحهتصمیم بگیرم که باهاش چی کار کنم. پیا
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 «من هنوزم تنهام، دیگه باهام حرف نمی زنی؟» کوچیک موبایلم خیره شدم. 

اول فکر کردم حتما منو با کسی اشتباه گرفته. از ته دل خندیدم و با خودم 

ای داره حتی انقدر تنهایی که یه مزاحمم نداری. به عشق کس دیگه»گفتم: 

دم بو« اشتباه گرفتی داداش»ی تایپ کردن جملهبا خنده مشغول « دهپیام می

 «!من تنهام، پیشم نمی مونی؟»راده صدایی توی گوشم زنگ زد: که بی

حتی از فکرش هم لبخندم خشک شد. چرا یاد امید افتادم؟! شاید چون اون 

هم اولین بار بهم گفته بود که تنهاست. اون هم اولین بار ازم خواسته بود که 

رفت؟ چه مرگم شده ا این روزا فکرش از سرم بیرون نمیپیشش بمونم. چر

خواستم بذارم یاد امید دادم. نمیی پیشروی میبود؟! نه! نباید به افکارم اجازه

» گفت:وادارم کنه ریسک کنم و جواب پیام یه غریبه رو بدم. استاد همیشه می

 رفتارها حق نداشتم مثل مبتدی« ترین خطاشه 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

 «.فقط می خوام حرف بزنیم» نشده بودم که پیام بعدی اومد:

ین های زندگیم بودن. اینا اولترین 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! میصفحه

دون این که منتظر من زده بود. من مثل مسجمه سرجام ایستاده بودم و اون ب

 .دادوقفه پیام میبمونه، بی

ی بعدش، ای با سه تا نقطههمین پیام سه کلمه« تولدت مبارک رفیق...»

تونست دنیام رو ویرون کنه. درسته که هویتم رو پس گرفته بودم و اآلن می

تاریخ تولدم و فامیلم درست شده بود؛ ولی هنوز جز رویا و غزال کسی از این 

خبر نداشت. هنوز حتی مدارکم با هویت اصلیم به دستم نرسیده بود! قضیه 

صدای دوری توی سرم زنگ زد. وقتی که امید تاریخ تولدم رو پرسیده بود و 

 و اون از ته« من دختر آخرین روز بهارم»من با تمام صداقت بچگیم گفته بودم: 

 .دل خندیده بود

م میده رو از سرم بیرون کنم؛ اما خواست فکر این که امید داره بهم پیادلم می

صمیمت کلماتش مغزم رو فلج کرده بود. انگار احساسی که پشت این پیام بود 

بیا دم »ی گوشی خیره بودم که پیام بعدی رسید. دیدم. مات به صفحهرو می



www.taakroman.ir  

 
  

 
632 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 «...در

فقط چند ثانیه طول کشید تا از شدت تعجب چشمام گشاد شه! مزاحم یک 

 !م بود؟اام دم در خونهماه

ا تونستم فقط بشدم. نمیباید 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

ه همیشه توش کلی سالح سرد سریع از جام بلند شدم و سویی شرتی ک

های داخل اتاق رو با دست ی کوتاهم پوشیدم. شمعذاشتم 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

روبه روم رو هدف گرفتم و در سالن رو باز مونده بود رو پُر کردم. درست 

 .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 اراده از شدت شوک زدگی با یه اسلحه ی پر، کیک بیخیره بودم و بی

 !فته بودمهدف گر

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 

یاد امید بتونه انقدر حواسم رو  شدنزدیک شده و من حواسم نبوده؟! باورم نمی

 .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 

ن شدم و روی پشت بوم پریدم؛ انداختم. با یه حرکتِ سریع به سایه بوم آویزو

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 ام نبود کلی پشت سرم حرف میخونه

 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

امید باشه؟ چی کار  شه اگر واقعاشد، با خودم فکر کردم چی میداشت آب می

 باید بکنم اگر واقعا امید توی این شهر باشه؟

دونستم کی آوردتش دیوونگی محض بود؛ ولی منم خوردن از کیکی که نمی

 هایهمچین عاقل نبودم. کیک رو داخل بردم و به شمعی که دیگه داشت نفس

کشید خیره شدم. بوی شکالتش اشک رو به چشمام آورده بود. آخرش رو می

ز امید کی ممکن بود بدونه من کیک شکالتی دوست دارم؟ کی ممکن بود ج

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

که نباید کردم خودم رو قانع می« اش یه سوتفاهم باشهشاید همه»ی 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 ی کوچیکی از کیک رو جدا کردم؛ اما هیچ مزهکهمردد ت

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 ام هیچ وقت نبینمش. چه تناقض غریبی بین آرزوها و خواستهدهمون

 .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 مریم گرفته تا رویا، سامی و زهره رو قاب گرفته  ی بابامحمدی 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 جایآدم بی

 .خدای نامهربونم بپرستمش، بهش فکر کنم و حتی دلتنگش بشم

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 ممکنه با خوردنش این اتاق آخرین چیزی باشه که می

 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

ی گوشیم به خودم اومدم. ، فقط با صدای ویبرهاش رو خوردمنفهمیدم 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

زد. نه! نمش هم قلبم تند تند میکردن به این که یه روز بتونم دوباره ببی

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 

ت. اون تنها امیدی بود که برای ادامه دادن داشتم؛ با این دونسکه 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 میدنبالش می

اش رو برای شایان نخونده حذف کردم و شمارهتوی یه تصمیم آنی، پیامش رو 

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 

برد؛ اما حداقل فهمیده بودم خط از اصفهانه. اسم صاحبش زمان می کردن

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

دم؛ چون هاش رو باز نکربود. توی این چهار روز سمت گوشیم هم نرفتم و پیام

 .کردفکر این که آرمان یا زهره سراغم اومده باشن هم دلم رو زیر و رو می

چطور ممکنه پیدام » گفتم:رفتم و با خودم میها توی خونه راه میمثل دیوونه
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کردم چون هویتم رو پس گرفتم، ردم رو زدن. یعنی فکر می« کرده باشن؟

سالگی سن رسمی  15نستم دوخواستن به زور به طایفه برم گردونن؟ میمی

سالگی من، پیدام کنن؛ وگرنه  15ازدواج طایفمه و اونا مجبورن تا قبل از 

 .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

ن همه رو به خطر بندازم، انقدر فکر این که مجبور شم گروه رو رها کنم و جو

 .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

م. حتی فکر این که مریم اومده باشه سراغم هم من رو تا هوا یاد مریم افتادبی

 .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

کردم، دقیقا از روزی که دکترا آب پاکی رو روی حاال که خوب بهش فکر می
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کنه؛ اما هیچ وقت کردم یکی داره تعقیبم میدستم ریختن، همش حس می

 هایکرد که شاید دشمنهیچ کس رو ندیده بودم. این حس بیشتر مطمئنم می

کله بازی در آوردم و کم داشتم از این که انقدر بیزاده دنبالمن. کمخان

 .شدمدونم، پشیمون مینجام دادم که هیچی ازش نمیماموریتی رو ا

تونستم تا پیدا کردن صاحب سیم کارت منتظر بمونم. هرچی بیشتر دیگه نمی

تونم ها هم میشدم. مطمئن بودم با خوندن پیامتر میموندم 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 پیامسرم توی گوشیم بود و داشتم تند

« یرشب بخ»گفتنا و « صبح بخیر»کرد. ها بود، ته دلم رو خالی میکه توی پیام

گفتناش، حتی د*ر*د و « شب بیدار نمون»و « خوب غذا بخور»گفتناش، 

ه شبیه لحن آرمان و مریم بود؛ نه هاش برام آشنا بود. این لحن حرف زدن، ندل

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، واردآب معدنی کوچیکی گرفتم و بی 

 .ای که اولین بار ساقی رو توش دیده بودمپارک شدم. همون پارک نفرین شده

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

ترسناکی درست کرده  یی شهر کنار خلوتی پارک، منظرههوای آلوده و تیره

بود؛ اما نه برای من. مثل همیشه مجهز از خونه بیرون زده بودم. سه تا ضامن 

 ام بهمهای 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

توی جیب سمت چپ و یکی هم توی  باشه. یکی توی جیب سمت راست، یکی

 .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

 هنگ روکنه. بدون این که هندزفریم رو دربیارم، آکردم یکی داره تعقیبم می

قطع کردم و به راهم ادامه دادم تا اگر واقعا کسی دنبالمه، فکر کنه هنوز 
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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. ی پارک رو تکون مید و کوتاه نشدههای بلنداشت مخالف جهت من سبزه

شدن، هم جهت با من بودن و تر میهایی 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

تما برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم؛ حتی از صدای قدم هاشون نیازی نبود ح

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

هم قطع شد. دیگه توهم ها های اونهم زمان با ایستادن من، صدای قدم

حس شد و بطری کوچیک آب هام بیمعنایی نداشت؛ اونا دنبالم بودن! دست

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 میصدای پای اون دو نفر لحظه به لحظه بهم نزدیک

استم یه بار دیگه اشتباهی که در مورد بنیامین کردم رو خوفرار نداشتم. نمی

رادم شدم و افشناختمش درگیر میتکرار کنم. نباید وسط شهر با کسی که نمی

خواستم کسی به خاطرم آسیب ببینه، انداختم. من فقط نمیرو به خطر می

 .شدم همین جا بکشمشون هم برام فرقی نداشتوگرنه اگر مجبور می

کردم تندتر از اون ها بدوم و حتی وقتم رو ام سعی میباقی مونده با تمام نفس

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

ی هندزفریم وصل بود، اتوماتیک بعد از چند ثانیه تماس برقرار شد. صدا

 :خونسرد و دلخور شایان توی گوشم پیچید

 ...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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 .رسونمایی؟ چند نفرن؟ اصال نایست رها. من خودم رو میتنه -

خوری توی صداش نبود. استرس و دلهره از صدای ناآرومش دیگه اثری از دل

ان، ی شایکرد شایان کجاست؟ انبار و خونه باغ نینا و خونهبارید. فرقی نمیمی

ی من باالی شهر. دست کم دو ساعت زمان همه خارج از شهر بودن و خونه

ظر تونستم منتتونستم بیشتر از این بدوم و نمیبرد 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

 ...هاگیر نشیتونی بدو. باهاشون درچرا ایستادی؟ رها فقط تا می -

دیگه به حرفاش گوش ندادم. خیلی خجسته بود که انقدر راحت 

دم، دویتر از این میچوب خط قلبم پر شده بود و اگر یکم بیش« بدو!»گفت:می

آخرین کلماتی بودن که از شایان « احمق»و « دیوونه»شدم. هوش میبی

بودم و نه شنیدم. تماس رو قطع کردم و چرخیدم سمتشون. من نه دیوانه 

تر از این توان دویدن رو نداشتم. چیزی که تا کسی احمق. 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

بودم یا خدای من! دوتا مرد ورزیده که درصورت درگیریِ همزمان، چون تنها 

 ...شدم و یازخمی 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

تر بود، فقط زخم کوچیکی اما اونی که بلند عجیب غریبی پوشونده شده بود؛

ای داشتن. کامال های روی فرم و بدنای آمادهی 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 سی رو بریزم؛ اما همیشه واقعا چارهخواستم خ*ون کهیچ 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

اومدن، یه قدم عقب . با هر قدمی که سمتم میآوردداشت 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 پ یا راست برام فرقی نداشت. با هر دو دستم میچ

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 

زد و با لبخندی ضامن جفتشون رو همزمان کشیدم. بلندتره چشماش برقی 

 :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 

مشهد انجام دادم؛ انقدر بودن؟! یعنی ماموریتی که چند هفته پیش توی 

 خطرناک بوده؟! مگه چی توی اون گاوصندوق لعنتی بوده؟

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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 :آوردمش گفتمدونستم از کجا انداختم و با جراتی که نمی

 .شههات رو به خورد سگام دادم معلوم میفقط وقتی روده -

های مریم حتی از یه چیزی روی هوا پرونده بودم؛ وگرنه من به خاطر شکنجه

ترسیدم. چه که یه سگ کوچیک و پشمالو بود هم می« جین»سگ غزال، 

 !برسه به این که خودم سگ داشته باشم

شون کامال جدی گفته بودم. خنجرهایی که توی هابا 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

رات داشتن. حتی بنیامین هم با تمام اسم بلند شناختن و یا خیلی دل و جنمی

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؟

 :با همون لبخندش گفت ترهکوتاه
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 ...حیف نیست خشک و خالی ببریمش؟ اول ما، بعد بقیه -

 :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

 . شاید اگر اون تجربه بدبیشتر از این که از حرفاشون بترسم، چندشم شده بود

 ...رو با فرزاد نداشتم، انقدر خاطرات بدی برام زنده نمی شد؛ اما حاال

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 کردم و یا باید تسلیم خواستهد دفاع مینداشتم. یا بای

 .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 

 نمای مانعش شد. م*حکم عقبش زد و سد راهش شد. قبل از این که بتومردونه

صورتش رو ببینم، به خاطر حرکت بعدی بلنده چرخید سمتش و باهاش درگیر 
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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 

ببندم رییسشون برای  کردم با هم دوست نبودن! حاضر بودم شرطفکر می

 .کسی که بتونه منو زنده براش ببره، جایزه گذاشته

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

خالی  بود. انگار قسم خورده بود بدون من نره پیش رییسش که هرچی جا

ای نبود. انگار واقعا باید خ*ون خودش رو روی شد. چارهخیال نمیدادم، بیمی

 .خیالم شهدید تا بیخنجرم می

ی نجات و داره با یکی شون ترسیدم همین کسی که اآلن شده فرشتهچون می

ی کوتاهه رو بهش بخشیدم و ام شهادت بده، رودهکنه، بعدا علیهمبارزه می

ی ی محکمی که با دستهه گرفتم. با یه حرکت زدمش و با ضربهبازوش رو نشون

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

گشتم عقب. گرچه این یه حرکت بود؛ اما دوتا خط قبلی، منحنی وار برمیخط 

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

ستش رو ول کرد و م*حکم هولم هوا دثانیه 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 رت دستم رو روی سنگ فرش پارک کوبید که شیشهرو مهار کرد. انقدر با قد

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 

ا چاقوهام رو از دست داده بودم و دست چپم زخمی چاقو و ازم دورش کرد. دوت

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

داشتم از بین برده بود. بدون این که حواسم به زخم باز دستم  رحمی رو هم که

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

 .خ*ون زیادی از دست داده بود هم

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 امال توی دیدم بود. اَبرای تیرهی شهر، کنارنجی و آلوده

 دونستمانداختن؛ 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

ی واقعی بودم. دیگه نه جونی برای بلند شدن داشتم؛ باختهبودم. من یه پاک 
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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 میفرشته

ز این ا بریده بود. به هر زحمتی بود نشستم و دستم رو باال گرفتم تا بیشتر

 .خ*ون ریزی نکنه؛ اما خ*ون راه خودش رو تا آرنجم باز کرد

شه و دارم ای که روی زمین چکید، حس کردم دیدم داره تار میبا اولین قطره

دونم توهم زده بودم یا واقعا دویدم. نمیاز هوش میرم. از اولش هم نباید می

قدر سردم شده بود شد. هنوز اول تابستون بودیم؛ ولی انبدنم داشت سرد می

 .زنهکردم استخونام داره یخ میکه 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 

م*حکم توی آغوشش فرو رفتم. کالهم از سرم افتاده بود و نور مستقیم کنم و 

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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خورده بود، برام مثل ناقوس مرگ بود. دکترم ای هم که نور بهم همون 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 های تصادف جلوی چشمم اومده بود و بیهبرد. بازم صح*نمی

 .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 کممی

به خوبی به یاد داشتم. عطر آشنایی که توی گردوند. من این عطر رو می

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؟

 .پلیس داره میاد از این جا برو. -

تونستم چشمام رو باز کنم و صداش تمام محاسبات ذهنم رو بهم زد. نمی
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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

صمیم آنی، با چشم بسته کنارش با صدایی که از پشت سرش شنیدم، توی یه ت

تونستم صدای قد بلنده که از جاش بلند شده بود و داشت حمله زدم. من می

ه ای ککرد 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

ش ایستادم تا نذارم یکی دیگه هم به خاطرم آسیب ببینه، حتی به قیمت جلو

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 ده پرت شد. حاال عمال توی آغوشش بودم؛ اما جرات نمیدست بلن

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 -

ای که شوک قدیمیم به نور یشنیدن اسمم، برام مثل یه شوک بود؛ شوکی قو

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 و میصدا زدن ر« رها»شناختم. من این لحن من این صدا رو می

زد. هیچ کس بلد نبود مثل امید اسمم کس جز امید من رو این جوری صدا نمی

صدا زدن رو بلد « رها»رو صدا کنه. انگار جز اون هیچ کس توی این دنیا، 

 .نبود

خواستم به حرفش گوش کنم؛ اما پاهام به زمین چسبیده بود. نگاهم می

ت خواسبینمش. دلم میهیچ وقت نمیکردم دیگه ی 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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و وسط پارک با دوتا ی بن بست دیدم. اآلن من چی کار کردم؟! امید رته کوچه

جانی و مامورای پلیس تنها گذاشتم؟ اون هم وقتی که از هیچی خبر نداره؟ به 

 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 

ولی من که تا حاال توهم خوب نزده بودم! همیشه  هم یه توهم دیگه ست؟

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

توجه به خونی که روی دستم خشک شده بود، مثل کسی که توی خواب راه یب

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 ش رد میبودنشون؛ جایی که خالفکاری مثل من حتی نباید از کنار

دونستم نباید برم اون جا؛ ولی وقتی به خودم اومدم جلوی در خوب می
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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 مشهد انجام داده بودم، دیگه حتی نباید توی شهر دیده می

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

ردم. حق نداشتم جون افرادم رو به ایستاده بودم. نه! نباید این کار رو می ک

 .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. 

دلم امیدوارم بودم حداقل به ذهنش برسه که برای دیدنم باید به پارک  من ته

 .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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دیوونه اش رو خالی کردم دنبالم فرستاده، داشت من رو گاوصندوق خونه

کرد. با این حساب اون آدم هرکی که بود، سن و جنسیت من رو فهمیده 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 ی ناشناس امید بوده، همهتر بودم. فکر این که شاید اون شمارهخیالبی

 .فکرم رو مشغول کرده بود

ی مزاحمم رو گرفتم. اراده سریع گوشیم رو از جیبم در آوردم و شمارهبی

خاموش بودن گوشیش، مهر تایید حدسم بود. اگر درست حدس زده باشم، پس 

 !اون آدرس من رو داره

از جام بلند شدم.  ام، سریعبا این فکر که ممکنه بعد از کالنتری بیاد خونه

خواستم به خونه برگردم. توجه به شایان که بی هوا جلوم سبز شده بود، میبی

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 نمیخودش رو می

 :ول زده گفتهاش منظم نشده بود. ههنوز نفس

های خودی بودن؟ چرا شون؟ از بچهچی شد؟ چند نفر بودن؟ شناختی -
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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؟ -

م دستم رو فراموش کرده بودم. با گنگی زمزمه انقدر ذهنم درگیر بود که زخ

 :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

اهش قفل شد ور تر، سنگ فرش پارک رو پوشونده بود. نگچند سانتی متر اون

ترین ساعت روی دست زخمیم که جای ساعت کریستالم روش خالی بود. گرون

 .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؟طی میچه غ*ل -
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اما اون خالف و خالفکاری رو کنار گذاشته بود و مثل زیور شروع به غر زدن 

 :کرده بود

 شکنهخریدی 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

 ...و؟ کل زمین خونیهاصال این همه خ*ون توی بدنت داشتی ت

 :عجول و بی طاقت وسط حرفش اومدم

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. 

رم داد یعنی ممکن بود پشت در مونده باشه؟ دوباره سد راهم شد و این بار س

 :زد

 ری احمق؟کجا 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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 .دمرحمی رهاش کربا بی

شایان از دیدن چشمای پرم جا خورد. مطمئنا از من انتظار نداشت مثل 

 :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 

 ی افتاده؟! اذیتت کردن؟اتفاق

به طرفین تکون دادم؛ اما حال « نه»با همون چشمای اشکی سرم رو به معنی 

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 کمکه نایلون خرید و جعبهنمی دونم کجا رفت؛ ولی با ی

 .ی کوچیکی زد و دستم دادکه دستش بود برگشت. نی رو توی آبمیوه

ا هدونه 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
661 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .رسونمتی بری میحاال هرجا بخوا -

 :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 یگه؛ به خودت بیا رها. خودت به بچهبسه د -

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 

ردی. گفتم نفر رو با خودت ببر؛ نب 11نکن؛ قبول کردی. گفتم یا من یا یکی از ما 

حداقل اول تحقیق کن هدف ماموریت چیه؟ گوش ندادی. تنهایی با میالد و 

ی یه 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 حض بود؛ ولی چارهگفت. تمام کارهام حماقت مراست 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

اعث شدم برگردم به همون سامی م*حکم و خونسرد همیشگی. بود؛ ولی ب

 :های عصبیش خیره شدم و خونسرد گفتمچندثانیه 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

. اون دو نفر رو ببر یکی از انبارهای خودمون و اون خوامتاشون رو زنده می

 .یکی رو راحت بذار

باال گرفتم و ادامه « ساکت باش»تا خواست حرفی بزنه، دستم رو به معنی 

 :دادم

ی کوچیک خوام حتی یه سوءسابقهاون هیچ ربطی به این قضایا نداره. نمی -

دربیار و تا خودم نیومدم اش ببینم. آمار کامل هر سه تاشون رو هم توی پرونده

سراغت، دست به اون دو نفر نزن. آدرس محل ماموریت مشهد رو هم برات 
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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 -

هایی که بهش سپرده بودم؛ ولی من رمنو رسوند خونه و خودش رفت سراغ کا

 .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

آب بدم. این کار همیشه  شه، رفتم توی حیاط تا باغچه رودیدم 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 

بود دنبالم، الزم بود دوباره رهاش کنم.  دیدم امید بود، اگر واقعا امید اومده

 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

ر با بار دومی که صدای زنگ توی خونه پیچید، به خودم اومدم. حتی اگ

کردم. مطمئن نبودم با دیدنش خواستم رهاش کنم هم اول باید در رو باز میمی

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

شدم. مثل مجسمه فکر کنم این اولین باری بود که از دیدن رویا خوشحال ن

جلوی در ایستاده بودم که با دست کنارم زد و داخل اومد. دستش رو خیس 

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 -

ه نگاهش به دست زخمیم افتاد که آروم دستم رو گرفت. شوخی رو انگار تاز

 :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

المون بود. غزال ازش خوشش اومد. فکر کنم تو راه یه پسره سال باالیی دنب -

 !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

ار پسرای رنگ و رفت؛ اون هم توی این سن. دیدنش کنی جدید میر*اب*طه

ی من و رویا عادی شده بود. وسط حرفش با چشمای گرد شده وارنگ واسه

 :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  -

 .قید دبیرستانش رو بزنی مدرسه

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

 :ن ریخت و کنارم نشست. با مالیمت پرسیددو لیوان شربت برای هر دومو

 !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

 ز منتظر کسی بودی؟امرو -

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

بلندم کرد. این بار بدون رفتن رویا نگذشته بود که صدای پیام گوشیم، از جا 

 «زنگ زده بودی؟»تردید پیام رو باز کردم:

 «شما؟»برای اولین بار، برای این که بفهمم امیده یا نه، جواب دادم:
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داد یا واقعا این بار جواب دادنش انقدر طول دونم اون داشت لفتش مینمی

ه م کشدم و کم مونده بود بهش زنگ بزنکشیده بود. دیگه داشتم کالفه می

یه رفیق قدیمی، یه رفیق فراموش »ی محاسباتم رو بهم زد. ی بعدش همهجمله

یه جواب گنگ و مبهم! قبل از این که بخوام ازش اسمش رو بپرسم، با « شده...

 «امید ایزد پناه»ی وجودم یخ زد. پیام بعدش همه

هوا گوشی از دستای یخ حتی با دیدن اسمش هم تپش قلب گرفته بودم. بی

ام رها شد. با صدای خرد شدن گوشی، انگار چیزی توی وجود من هم هزد

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

و تا خرخره ماهه دیگه وقت دارم  17نه؛ اآلن وقتش نیست. اآلن که من همش 

تر بود. توی خالف فرو رفتم، وقت دیدن امید نیست. اون بدون من خوشبخت

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
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خونه رو داره و با فکر این که ممکنه بیاد این جا، بی  یهو یادم اومد که آدرس

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

خواستم من رو ببینه. من ترکش کرده یخواستم ببینمش. من نممن نمی م

« ؟چرا رفتی»گفت: شد توی صورتش نگاه کنم. اگر میبودم؛ اآلن حتی روم نمی

این چند وقت چی کار »پرسید: تونستم بهش بدم و اگر میهیچ توضیحی نمی

 .تونستم راستش رو بگمنمی« کردی؟می

وز کاله سویی شرتم کردم، آمادگی دیدنش رو نداشتم. هناز 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  8که توی کل این  ببینش! اون امیده؛ کسی» قلبم سرم فریاد می زد:

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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حتی همین یه بار » گفت:تر از همیشه میاما مغزم س*فت و سخت« ببینش.

تونی ازش فرار کن. بندازه. هر جور که میتونه جونش رو به خطر دیدنت 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 

ل ستورات مغزم باشه. دنبود قلبم چقدر زخمی بشه، بدنم یادگرفته بود تابع د

لعنتی من براش تنگ شده بود؛ ولی حق نداشتم بذارم توی صورتم اثری از این 

 اراده با انگشتایدلتنگی 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  8پناهی، بعد از جم از بیکردم کمکم کنه. این حالتماس 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 لحظهمین کار رو میدونست هانگار از اول هم می
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تونست من رو حدس بزنه و رو بین در گذاشت و مانعش شد. اون هنوز هم می

م فهمیدتر از این، برای من توی دنیا وجود نداشت. اآلن میچیزی دیوونه کننده

 .مغزم همیشه برنده بود؛ چون هیچ وقت هیچ کس مانعش نشده بود

حسم از در جدا شد. این آتش بس مغزم بود. دستای بیاین بار قلبم برد و 

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  8ولین فکرش بعد از سال، این بود. ا 8پس این بود. اولین جمله بعد از 

 ای بود؛ وقتی حرفرحمانهخوام 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 

ش فکر کنم. برای من چه جوری بودنش مهم چیزای خطرناکی مثل نگه داشتن

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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ایی شنی این سادگی و پاکیش بودم؛ ولی این صدای آازش بدم میاد. من شیفته

آورد، این لحن دلخور و دلتنگ ام رو جلوی چشمم میی گذشتهکه داشت همه

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

دستای کشیده و همیشه زخمیش، حاال صاف و سالم روی در آهنی و د*اغ 

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 شدم عمیقسکوت من که طوالنی شد، دلخوری اون

 !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 فایدهبرونمش، بی

تونست باعث شه حتی منه غرق شده و سرتا پا شنیدن صدای دلخورش می

 .نجات کنم گناهکار هم، هوس
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اومد و کار رو برام گفت. ای کاش هیچ وقت دنبالم نمیای کاش این رو بهم نمی

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

نا بود؛ اما حتی دلش رو نداشتم ی دیدن یه آشزندگی 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

یی شد که بعد از دیدن چشمای آوردم. من ترسیده بودم؛ اما نگاهم میخ چشما

 .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  22هنوز هم مثل سابق بود. امید 

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

قدر تنها زندگی کرده گناه غلت زده بودم که دیگه آب از سرم گذشته بود. ان

بودم که دیگه داشتن یه رفیق مثل امید برام رویا شده بود و انقدر بزرگ شده 

ه. تونه داشته باشبودم 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

 !ه آقا بودخواستم مثل زیور بگم: اون یه پارچمی

ی عقاید، باورها، انسانیت و وجدانم رو توی زندگیم باخته بودم و من دیگه همه

هیچ اعتقادی به چیزی که امید هنوز هم بهش اعتقاد داشت، نداشتم. همیشه 

خدای مهربونی که توی ذهنت »گم کردم اگر روزی دیدمش، بهش میفکر می

اهر پاک من توی آغوشم ساختی وجود نداره. خدای مهربون تو گذاشت خو

خدای مهربون تو، گذاشت » خواستم سرش فریاد بزنم و بگم: می« جون بده.

اما حاال که روبه روم بود، « هاش رو بکشهپدرم جلوی چشمای من آخرین نفس

خواستم بگم چرا با صداقتت خواستم سر این چیزا باهاش بحث کنم. نمینمی

خواستم نگاهم کنه. چیزی که فقط میباعث شدی باورای غلطت رو باور کنم؟ 

 .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

م رو پوشوندم، تا نگاهش رو ی بازرفت. 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؟ داست. چی رو میکرد انگار دوست خجوری 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 بمونه و انقدر موجه جلوه کنه. نمیامروز بتونه پاک 

خواستم هم تنهایی رو به جون خریدم، تا حق زندگی رو از اون نگیرم. نمی

ر تآدم کسی رو که ازش متنفره، راحت»گفت:وقت بفهمه. بابام همیشه میهیچ

 .خواستم راحت فراموشم کنهمن می« کنه.فراموش می
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فیقم توی جهنمی به اسم پرورشگاه، تنها تصمیمی بود که توی رها کردن تنها ر

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

تردیدم از بین رفته بود. االن حس می کردم این درست ترین تصمیمی  یهمه

بوده که گرفتم. من به ته خط رسیده بودم؛ ولی از این که اون توی اوج 

 .جوونیش بود خوشحال بودم

هرچند مطمئن بودم این یه توهمه؛ اما این توهم رو مدیون چی بودم؟ کی 

ین توهم شیرین رو بهم داده بود. دونه؟ شاید خدا دلش برام سوخته بود و امی

بهش خیره بودم تا واقعی بودنش رو باور کنم؛ اما امشب فقط دیدنش برام کافی 

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 
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تلخی زدم و ل*بم رو زیر دندون کشیدم. قدمی جلو رفتم و با این فکر احمقانه 

ی راستش رو مثل یه شی قیمتی با دقت ل*مس شه، گونهکه اآلن غیب می

 .کردم

شوک واقعی بودنش اراده از ای که دستم پوستش رو ل*مس کرد، بیلحظه

ها، خشکم زد. اون چشماش رو بست تا باز هم خوددار بمونه؛ اما من بعد از سال

میون بغض سنگینم، لبخندی از واقعی بودنش روی صورتم نشست. 

دونستم داشت مقاومت کرد؟ نمیدونستم اون داشت به چی فکر مینمی

چشماش رو بست؟ دونستم چرا زد؟ و نمیکرد دلم رو نشکنه که پسم نمیمی

 خواست حتی نگاهش به نگاهم بخوره؟یعنی انقدر ازم متنفر بود که نمی

خواستم دونستم اون چقدر ازم متنفره؛ اما من چشمام رو بستم، چون نمینمی

وقتی دستم رو برمی دارم، با چشم باز غیب شدنش رو ببینم؛ ولی صدای 

رش بود؛ اما این هم برام شید، اثبات واقعی بودن حضوهای عمیقی که می نفس

 .کافی نبود

 8خواستم باورش کنم. انگار اراده لمــسم به نوازشی آروم تبدیل شد. میبی

 دونم چقدر جلویشد. نمیسال دوری به این آسونی از قلب دلتنگم شسته نمی
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این نوازش مقاومت کرد؛ ولی باآلخره با حس عقب کشیدنش، چشمام رو باز 

ترین فاصله توی شدم که حاال نگاه دلخورش از نزدیککردم. به کسی خیره 

 .نگاه دلتنگم نشسته بود

رسید، بغضم گرفت. از اراده بغضم گرفت. از این که هنوز هم قدم بهش نمیبی

این که جلوم بود؛ اما حق نگه داشتنش رو نداشتم، بغضم گرفت. از این که اینی 

های تر از بغضیه بغض سنگین که روبه روم بود، واقعا امید بود، بغضم گرفت.

 .گذشته

دونم و دونست که اعتقادش رو میمن دلخوریش رو توی چشماش دیدم. می

خودداریش رو واسه این که لمسم نکنه فهمیدم؛ اما نتونستم به اعتقادش 

ام بشکنه و غرورم رو احترام بذارم. قبل از این که بغض چندین و چند ساله

دنش شد و م*حکم بغلش کردم، درست مثل نابود کنه؛ دستام قفل گ*ر

بچگی. هرچند هنوز هم در برابرش انقدر کوتاه بودم که اگر خودش کمی جلوم 

 .رسیدشد، دستم بهش نمیخم 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
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 .کردم توی وجودم کشتمش، نفسی دوباره گرفتکه فکر می

خدای من! این واقعی بود! چیزی غیرقابل باورتر از این که رویام واقعی شده 

بود، وجود نداشت. بدون توجه به این که هنوز جلوی دریم و هر لحظه ممکنه 

وی ی تچشم و رویها 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 بودآ*غ*و*ش گرمی که از طرف اون کامال بی

ن دادم که چیزی تا حل شدنمون نمونده بود، بدوانقدر م*حکم فشارش می

واکنش بود. برای منی که اخالقش رو توجه به این که اون هنوز هم بی

دونم زندگی سختی که دونستم، همین که پسم نزده بود، کافی بود. نمیمی

 .گذرونده بودم من رو انقدر کم توقع کرده بود یا شدت دلتنگیم

ن باز هم اون بود که عقب کشید. آروم خودش رو از حصار دستام جدا کرد، بدو

ای عقب رفت و دوباره نگاهش رو به زمین این که بهم دست بزنه. قدم دیگه

دوخت. اون هنوزم همون امید پاک سابق بود، همون رفیق بچگی و همون نگاه 

تونستم بهش عسلی؛ ولی من دیگه اون رهای معصوم قدیم نبودم؛ ای کاش می
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کرده بود و بگم؛ اما تمام حرفام توی بغض سنگینی که توی گلوم جا خوش 

 .اشکی که به چشمام دوید، خالصه شد

قدمی عقب رفتم و من هم نگاهم رو ازش گرفتم. حس کردم من تنها کسی 

 .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 میصدایی بود که می

 .هام هم بغضم رو بفهمهحتی 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 بیست سانتی ازم بلندتر بود و 

 تر؛بایی آشنا بود، فقط کمی روشنچشمای روشنش هنوز هم همون عسلی کهر

 !دونمیا شاید هم مال انعکاس نور بود؛ نمی

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
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 !کسی خونه هست که بیام تو؟ -

اصال حواسم نبود که جلوی در نگهش داشتم. اصال حواسم نبود که هنوز حتی 

یه کلمه هم باهاش حرف نزدم. حواسم نبود که هنوز بهش خیره شدم و نگران 

کنه. اون تنها کسی ام چه برداشتی میهای خیرهاین هم نبودم که از این نگاه

یم بودم و نگران نبودم براش سوتفاهم شه. اون من رو بود که جلوش خود واقع

 .کردبهتر از هر کسی درک می

ام، باید فهمیدم چرا برای این که بتونه بیاد توی خونههرچند هنوز هم نمی

شخص سومی هم توی خونه باشه؟ از شوک بیرون اومدم و نگاهم رو ازش 

ه کردم. این یه جور حرف قدمی عقب رفتم و با دست به داخل اشارگرفتم. بی

 .تعارف مودبانه بود، نبود؟ انقدر شوکه بودم که انگار صدام رو گم کرده بودم

صدای گرم و لحن مظلومش، تصمیمم رو از یادم برده بود. با دیدنش به کل 

فراموش کردم که قرار بود نذارم کار به اینجا کشیده شه. قرار نبود بیاد دنبالم 

 ...چشم تو چشم شم؛ ولی و قرار نبود دوباره باهاش

ای داخل اومد و در رو پشت سرش بست. وقتی قدم از قدم آروم قدم دیگه

برنداشت، بی اراده سرم رو باال آوردم. به در که تکیه داد، نگاهش توی نگاه 
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دونم چقدر بهم خیره بودیم؛ ولی انگار هیچکدوم باور دلتنگم قفل شد. نمی

. ی زندگیم نبودم. این دیدار اصال توی برنامهکردیم هم دیگه رو پیدا کردینمی

 چرا سرنوشت با من شوخیش گرفته بود؟

انگار اون هم به چندثانیه زمان نیاز داشت تا تصمیم بگیره واکنش درست 

چیه؟ باالخره از در جدا شد و قدمی سمتم برداشت. کالهم رو روی موهای بازم 

شوکه و گیج بودم که توی گذاشت و محجوبانه نگاهش رو ازم گرفت. انقدر 

دستش ندیده بودمش. درست مثل بچگی که از ذوق دیدنش ظرف غذارو توی 

 .دیدمدستش 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 سالبچگی

ذاشت. با بافت و خودش کالهم رو سرم میموهام رو میهایی که خودش شب

 .یادآوری پرورشگاه، ناخودآگاه اخم کمرنگی روی صورتم نشست

 تو هم نتونستی فراموش کنی؟ -

تونست فکرم رو لحن آرامش بخشش اخمم رو کمرنگ کرد. اون هنوز هم می

! اون متونست این رو هم بفهمه که چقدر دلتنگشم؟ فکر نکنبخونه. یعنی می
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تونست درک کنه چقدر بهم سخت گذشته. برای اون من فقط هیچ وقت نمی

رحمی ترکش کرده؛ ولی برای من اون مثل یکی از اعضای دوستی بودم که با بی

 .ام بودخانواده

ته. تر از گذشبا این که اآلن روبه روم بود؛ اما باز هم دلتنگش بودم، حتی دلتنگ

! ترم هم کرده بودتنگیم کم نکرده بود، که دلتنگانگار دیدنش نه تنها از دل 

شاید من تنها کسی بودم که احساساتم انقدر پیچیده بود. اون همیشه ساده 

 .بود، پاک و ساده

بدون هیچ حرفی افتادم جلو و در سالن رو براش باز گذاشتم. من هنوز هم 

 .رسم مهمون داری رو بلد نبودم

سرد بود. به خاطر حساسیتم به نور،  خونه طبق معمول مثل غار، تاریک و

های خونه رو در آورده بودم و به جاشون شمع معطر گذاشته بودم. ی چراغهمه

آشپزخونه تنها جایی بود که به خاطر زیور المپ داشت، هرچند چند سالی بود 

 .که المپ اون جا هم سوخته بود

ت، دستش پشت سرم اومد و بدون این که حواسش باشه المپی در کار نیس

نتیجه اش، رفتم های بیتوجه به اون و تالشهای المپ رفت. بیسمت کلید



www.taakroman.ir  

 
  

 
683 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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

ه، اولین صندلی میز آشپزخونه رو اوفتقبل از این که فشارم از شدت د*ر*د بی

بیرون کشیدم و نشستم. وارد آشپزخونه شد و دوباره سمت کلید المپ رفت. 

 :نگاهی به المپ غبار گرفته کرد و آروم پرسید

 چند وقته سوخته رها؟ -

حرف فندکم رو از جیبم بیرون آوردم و دوتا شمع روی میز رو روشن کردم. بی

 :و متعجب پرسیدنگاه مرددی به شمع ها کرد 

 !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

وزم خیلی بزرگ شدی، رنگ موهات عوض شده؛ ولی رنگ چشمات، هن -

 .همونه
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ها و آهسته حرف زدنش از سرش هنوز هم این عادت مکث کردن بین جمله

د گفت یا واقعا بعها 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

ی گفته. نگاه سردرگمش که به کلی با خودم گفتم از بس من ساکتم یه چیز

 :فندک خورد، زمزمه وار گفت

 .فندک خوش دستیه -

 :انگار تازه متوجه شد که اخم غلیطی بین ابروهاش نشست و متعجب گفت

 کشی؛ مگه نه؟تو که سیگار نمی -

کرد، چطور باید بهش وقتی حتی با فکر سیگار کشیدنم هم این جوری اخم می

چه چیزایی رو از سر گذروندم، چه جاهایی رفتم و گفتم توی این چند سال می

تونستم راستش رو بگم و نه دل دروغ گفتن بهش رو چه کارایی کردم؟ نه می

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؟ -

حرف سرم رو به دی حرف زدن از یادم رفته بود. مثل بچگی بیانگار جدی ج
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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

عمق زخمش رو ببینم؛ اما اون قبل از این که دستم به خواستم فقط 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 

کردم. حتی مطمئن نبودم توی میها رو باز و بسته سر و صدا در کابینت

 :آشپزخونه گذاشتم یا نه. انقدر گند زدم که صدای آرومش رو شنیدم

 .توی اولین کابینتی که باز کردی بود -

عالی شد! حاال من حتی یادم نبود اول در کدوم کابینت رو باز کردم؟ عصبی 

بودنش، شده بودم و این اصال دست خودم نبود. این همه خوب بودنش، این جا 

این که دنبالم اومده بود، این که دلتنگش بودم، این عقب کشیدناش و حتی 

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 
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: گفتشده بودم که اگر یکی میتاب با درموندگی بهش خیره شدم. انقدر بی

زدم. بغضم رو که حس کرد و گیجیم رو که دید، اخم زیر گریه می« پخ»

کمرنگی مهمون صورت آروم و مردونه اش شد. از جاش بلند شد و با حرصی 

 :زیرپوستی زمزمه کرد

 دونستم؟مگه جن دیدی؟ انقدر ازم متنفر بودی و نمی -

خودم نبود. انگار زمان برام ایستاده بود.  رفتارم بهش برخورده بود؛ ولی دست

نگاه دلخورش رو از نگاه گیجم گرفت و خودش جعبه رو از کابینت بیرون آورد. 

با یادآوری این که داروهای قلبم هم داخل جعبه است، با یه حرکت سریع و بی 

خواستم چیزی از شرایطم بدونه. ادبانه جعبه رو از دستش بیرون کشیدم. نمی

خواستم ببینمش. از استم بفهمه وقت زیادی برام نمونده. من حتی نمیخونمی

ترسیدم. از این که بعد از دیدنش ام کنه، میاین که دیدنش به زندگی وابسته

 .ترسیدمنتونم همون سامی همیشگی باشم، می

دستای خالیش که چند ثانیه بالتکلیف مونده بود رو عقب کشید. جعبه رو توی 

 .دم و بالتکلیف ایستاده بودمدستم گرفته بو

گفتم یا باید پسش ی حقیقت رو بهش میکردم؟ باید همهچی کار باید می
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 زدم؟می

 

بین دلتنگی خودم و دلگیری اون گم و گیج بودم. بین قلب خسته و نگاه 

نافذش مونده بودم. بین یه دل سیر توی آ*غ*و*ش آشناش زار زدن و پس 

 .کردم. ای کاش یکی درکم میزدنش واسه نجات جونش گیج بود

دستاش رو توی جیب شلوارش فرو کرده بود و مصرانه هرجایی رو نگاه می کرد 

تابی کشیده جز صورت من. قلب سرکشم باآلخره آروم شده بود و دست از بی

ی دیگه رو هم پشت سر گذاشته بودم و هنوزم ترس از مرگ بود. یه حمله

بودم؛ اما اون خیلی وقت بود که نگاه دونم چقدر بهش خیره نداشتم. نمی

 :محجوبش رو به زمین دوخته بود. بدون این که نگاهم کنه، با تاکید پرسید

 !کسی خونه نیست؟ -

تازه دوهزاری کجم صاف شد که منظورش چیه و چشمای گیجم از شدت 

تعجب گرد شد. شاید عصبی شدم، شاید هم دلگیر. بغضم رو با آه سردی که 

اراده و و کفری از این اعتقادات س*فت و سختش، کامال بی کشیدم پس زدم

اش. بهم برخورده بود و این دست هوا، با دست آزادم زدم تخت س*ی*نهبی
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خودم نبود! انقدر حرکتم براش غیر قابل پیش بینی بود که نتونست تعادلش رو 

حفظ کنه و نسبتا م*حکم روی صندلی پشت سرش پرت شد. واکنشم حتی 

دم هم غیرقابل پیش بینی بود؛ امید که جای خود داشت! انگار این برای خو

ی همه مدت زندگی کردن بین یه عالمه پسر خالفکار و خشن، دیگه همه

زادگیم رو از یادم برده بود. کالفه از این که ظرافت دخترونه و ادب خان

تونستم حتی نقش اون رهای مودب و معصوم بچگی رو براش بازی کنم، نمی

 .اهم رو از نگاه گیج و متعجش گرفتم و زخمش رو تمیز کردمنگ

ی الکلی به زخمش خورد و اخم ریزی مهمون صورت با بار اولی که پنبه

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 

گفتن عزیزام رو هم نداشتم، جون دادن خواهرم توی « آخ»ن و تحمل دید

آغوشم رو با چشم باز دیدم و دم نزدم. من ذره ذره زجر کشیدن رویا رو دیدم؛ 

اما هنوز زنده بودم. وقتی من تونستم از همچین عذابی زنده بیرون بیام، امید 

داش تونست مرگ من رو تماشا کنه و بازم عاشق خکه دوست خدا بود، نمی

 بمونه؟
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کردم. چقدر 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 

دارم و اجازه بدم  رحم بودم که از ذهنم گذشت کنارم نگهشندیده بودم. بی

مرگم رو تماشا کنه، تا ببینم می تونه بازم پای باورها و اعتقاداتش به خدا بمونه 

 یا نه؟

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

روی صورتش زدم و عقب کشیدم. عقب کشیدم  رو ل*مس کنه، چسب زخمی

و سر دلم فریاد کشیدم تمومش کنه. این جنگ اعتقادی بین و من و من بود! 

ای که عاشق خدا بود رو قاتی این جنگ کنم. حق نداشتم امید یا هرکس دیگه

 .ای کنارم نگه دارم؛ به هیچ بهونه ایحق نداشتم امید رو به هیچ بهونه

؛ اما از ظاهرم جز گیجی و بغض هیچی معلوم نبود. به محض توی دلم غوغا بود

این که سرجام نشستم، نگاهم به چاقوی ضامن دارم خورد که حاال وسط میز 

ای کشیدم، نگاهم رو ازش دزدیدم و آشپزخونه جا خوش کرده بود. نفس کالفه
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ی آرومی که گفت، لرزش بغض « رها»به سقف سفید آشپزخونه خیره شدم. با 

گلوم رو حس کردم. چقدر بدبخت بودم که دلم حتی واسه شنیدن اسم توی 

 .واقعیم هم تنگ شده بود

کرد؛ اما باز هم نگاهش رو ازم دریغ دلتنگی و بغض از چشمای پرم چکه می

 :کرد. با صدایی که دو رگه شده بود، آروم و سنگین پرسید

 تو روشون چاقو کشیدی؟ -

تونستم باهاش ود و مثل همیشه من نمیمثل همیشه صادقانه حرفش رو زده ب

شد، کاش دیگه شد این عذاب، کاش ساکت میصادق باشم. کاش تموم می

 .کردزد، کاش فراموشم میهیچکس توی این دنیا اسمم رو صدا نمی

گفتم فراموشم تونستم حرف بزنم؟ چرا الل شده بودم؟ چرا بهش نمیچرا نمی

 کردم؟نمیزدم؟ چرا بیرونش کنه؟ چرا پسش نمی

گفت زخمش یه گشت. میام میپلیس که زخمش رو دید، دنبال سوسابقه -

 ...زخم معمولی نیست. تو، تو

نگاه براقم که طلبکارتر از همیشه توی نگاه گیجش نشست، حرفش رو خورد. 

ی خوب سرپرستیش رو قبول کرده بودن و توی محیط نه! اونی که یه خانواده
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اونی که «. چاقوکش»ه بود، حق نداشت به من بگه امن و سالم خونه بزرگ شد

های من رو تجربه نکرده بود، حق نداشت قضاوتم کنه و منو 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 دای من! چطور میخ

 ؟گشتکنه؟! چرا بعد از این همه سال حتی یه قدم از مهربونی و پاکیش برنمی

نه! من سابقه دار نیستم. من چاقو کش نیستم. »صدایی توی سرم فریاد زد: 

که کسی رو زخمی هربار که چاقو کشیدم برای دفاع از خودم بوده. هر بار 

 «کردم خودم هم ترسیدم

 !اش اسمت حک شده. تو... تو واقعا... چاقوکشی؟روی دسته -

سالگی از ترس  8گفتم من کسیم که توی دادم؟ میاآلن باید چه جوابی می

، ی امنت بودیگفتم اون روزایی که تو توی خونهنجابتش دست به قتل زد؟ می

ی سرپرست پویا از دست مردای طایفه من داشتم به خاطر سقوط هواپیمای

ام حتی من رو در حد نجات خوردم و پدرخواندهقانونیم مثل سگ کتک می
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رحمم که سرتاپام پر از گناهه و دیگه گفتم من یه خالفکار بیدید؟ مینمی

 .گفتمگفت چی باید میامیدی به زنده بودنم نیست؟ کاش یکی بهم می

ای که داشت احساساتم رو با صدایی گرفته این بار خیره توی چشمای سرخم

 :کرد، زمزمه کردبیدار می

رحم نباش. بذار منم صدات رو بشنوم. بذار منم باور کنم که پیدات بی -

 .کردم

تونه مثل یه برادر جای خالی امید رو برام پر کردم شایان میهمیشه فکر می

گران و صدای آرام دیدم چقدر همه چیز فرق داشت. لحن نکنه؛ ولی حاال می

بخش امید با لحن التی و صدای عصبی شایان، احساسات پاک امید و استرس 

وجود شایان، نگاه پاک و محجوب امید و نگاه شیطون و لجباز شایان، چقدر 

 .فرق داشت

ام رو به زحمت باز کردم و با صدایی که انگار از ته چاه های بهم چسبیدهل*ب

 :اومد جواب دادمدر می

گی. شاید یکم تی اگر هم باشم، نه به این غلظتی که تو فکر میح -

 ...ترخفیف
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 .تونستمخواستم، میخواستم بپیچونمش، وگرنه اگر میمن 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 حرفهنفر رو ریختی که میتا حاال خ*ون چند  -

تفاوت در موردش حرف تونی انقدر بیزخمی کنی؟ از چند نفر رد شدی که می

 بزنی؟

 :وجودم بود، بهش پریدم« سامی»احساسی ای که مختص با سنگدلی و بی

تو فکر کن زیاد. حرف حساب تو این وسط چیه ؟ بعد از این همه سال یهو  -

وسط زندگیم که چی؟ که زل بزنی توی چشمم و قضاوتم کنی؟ وقتی پریدی 

که هنوز حتی ازم نپرسیدی چرا چاقو دستم بود؟ اومدی بگی آدم بدیم چون 

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

خوابم یا نه؟ چندبار گریه کردم؟ چند بار خندیدم؟ تونستم همه چی رو ب

م و زنفراموش کنم؟ اصال چطور تونستم زنده بمونم؟ آره! اصال من آدم بدیم. می

 ...زنمسوزه. اگه بازم ببینم شون بازم میلرزه و نه دلم میدیگه نه دستم می
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م جبهه گیرانه و اون ساکت بود؛ اما خودم وسط حرفم ساکت شدم. حرفا

هام تند و نامنظم شده بود و طلبکار بهش رحمانه بود. از شدت حرص نفسبی

کرد. همون خیره بودم؛ اما اون برعکس من، آروم بود و فقط عمیق نگاهم می

هایی که توی عالم های عمیقی که بچگی عاشقشون بودم. همون نگاهنگاه

تونه من رو این دنیا هست، که مییکی توی »داد که بچگی بهم این باور رو می

حاال که این نگاه آشنا توی نگاهم «. بفهمه. یکی هست که همه حواسش به منه

تونستم صورتش رو ببینم، بود، حاال که انقدر نزدیکم بود، حاال که می

 .سال پیش بود 8تونستم اعتراف کنم که هنوزم همه چی برای من مثلمی

ام دوستش داشتم. اگر حسرت ای خانوادهمن هنوزم درست مثل یکی از اعض

ن تر هم نبود. ایدیدنش 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 

ه من قدم گذاشتم، عزیز کرده داشتن یه نقطه ضعف دونستم توی راهی کمی

شد یه چیزی برای از دست بزرگه. این که کسی برات عزیز باشه، باعث می

شی دست به شی و مجبور میدادن داشته باشی. چیزی که باهاش تهدید می



www.taakroman.ir  

 
  

 
695 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .خوای؛ اون هم فقط و فقط به خاطر ترس از دست دادنشکارایی بزنی که نمی

تونه مرگبارتر کنه، چی میروز روی طناب مرگ بندبازی می برای کسی که هر

 از ترس از افتادن باشه؟

من به خاطر فداکاری بچگیم ازش انتظار تشکر نداشتم؛ ولی این همه قضاوت و 

تونستم تحملم کنم. ته قلبم انتظار داشتم دست کم احساسی رو هم نمیبی

 .ونستم بهش بگمتاول حالم رو بپرسه. ازش دلخور بودم؛ ولی نمی

 6دونستم اسم حسی که امید رو از اصفهان تا اینجا کشونده و منو توی نمی

سالگی وادار کرده به خاطر امید فداکاری کنم و از پرورشگاه برم، چیه؟ فقط 

دونستم که بعد از دیدنش، دیگه اون حسرت ندیدن سامی قبل از مرگم رو می

 .ندارم

ی عمیقی که توی حرفام نسبت به این ر کینهمن غرق اون بودم؛ اما اون انگا

قضیه بود رو با این نگاه عمیقش از ته قلبم بیرون کشیده بود. حتی یه لحظه 

سالگیم تجربه کردم و از چشمام بخونه و  8برای این که مبادا بتونه ترسی که 

سالگیم افتاد رو بفهمه، نگاهم رو ازش دزدیدم. باورش برای خودم  8اتفاقی که 

سخت بود؛ ولی من هنوز هم در مقابل امید فقط یه دختربچه بودم. همین هم 



www.taakroman.ir  

 
  

 
696 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .قدر ساده و همین قدر پاک

این همه تغییر فقط با یه بار دیدنش، برای کسی مثل من که هر روزِ زندگیش 

دستش به خ*ون آلوده بود، یه زنگ خطر بود. احساساتی شدن برای آدمی 

 .توی موقعیت من، مساوی با مرگ بود

س عمیقی کشیدم و سعی کردم حساسیت نشون ندم تا هم بیشتر از این نف

کنجکاوش نکنم و هم جلوی هجوم احساساتم رو بگیرم و از خودم برونمش. 

دونستم چطور باید بهش بفهمونم اولین باری که چاقو کشیدم، با تمام نمی

 نم»دونستم چطور باید بهش بگم وجودم مجبور بودم این کار رو بکنم. نمی

، تا ترسم رو درک کنه. گیج، عصبی و پر بغض بودم و حتی «فقط ترسیده بودم

 :ی دفاعم توی همین یه جمله جمع شددونم چی شد که همهخودم 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

 ...اما آخه -

 :وسط حرفش با مالیمت بیشتری گفتم
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کنی؟ من اون چاقوکشی که پلیسا فکر می کنن چرا انقدر بزرگش می -

نیستم! این روزا توی کیف هر دختری، یه چیزی برای محافظت هست. حاال 

شد. رفتم کنم، الزمم میتره که خب دارم تنها زندگی میایمال من یکم حرفه

 .یاد گرفتم دیگه

« اشهب»ونی که پلیسا دنبالش می گشتن نبودم. من خیلی بدتر بودم! آره! من ا

 8اراده به خاطرات بچگی برم گردوند. ی آرومی که این بار گفت، باز هم بی

 .ذاشتنگفته بود. کاش تنهام می« باشه»سال بود که کسی این جوری بهم 

 :مقدمه پرسیدبی

دنبالتن. ازت چی کردن. معلوم بود از در خونه داشتن تعقیبت می -

 !خواستن؟می

دونستم اگر بذارم کار به دیدنش برسه، توی نیم ساعت اول دونستم! میمی

دونستم توی دو راهی گفتن یا نگفتن باید به همچین سواالتی جواب بدم. می

مونم؛ ولی بازم نتونستم حریف دلتنگیم بشم و تا اینجا پیش رفتم؛ حقیقت می

 .تا بحث کردن و حتی تا دلخوریتا راه دادنش توی خونه، 

ها من رو از تازه حواسم جمع شد که این حرفش یعنی اون هم مثل اون غریبه
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 :کرده. سریع از حرفش بُل گرفتم و و با ناراحتی ظاهری گفتمخونه تعقیب می

 کردی؟تو منو از خونه تعقیب می -

ال پیش هیچ س 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 مردونهانگار اون هم همه چیز رو یادش بود که تک خنده

 گی؟خودت زور میتو هنوزم به بزرگتر از  -

 :رفت غر زدماراده لبام رو جمع کردم و با اخمی که از صورتم کنار نمیبی

 .زور دارم، زور میگم -

ساله ام و نه اون یه پسربچه ی  5ی انگار نه انگار که دیگه نه من یه دختربچه

ی کوتاه، هر دو موقعیتمون رو فراموش کردیم و آزادانه ساله. برای چندثانیه 13

 .روزایی که با اشک پشت سرشون گذاشتیم، خندیدیم به

مون که ته کشید، تازه یادش افتاد که کسی جز من خونه نیست و باید از خنده
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ام مهمانه و نباید بذارم تا ام بره؛ تازه یادم افتاد که به هرحال توی خونهخونه

 :چیزی نخورده، بره. تا از جاش بلند شد سریع گفتم

 .کنم بعد هرجا خواستی برو صبر کن پذیرایی -

قبل از این که بهش مهلت بدم رفتم سمت کابینت تا لیوان بردارم. چهارپایه رو 

رسید. نفهمیدم چقدر درگیر های باالیی نمیکردم و قدم به کابینتپیدا نمی

کابینت بودم؛ اما وقتی باالخره دستم به لیوان رسید و برگشتم سمت امید، با 

یخچال ایستاده بود و داشت پارچ رو یه نفس سر دیدنش که جلوی در 

هوا و م*حکم اسمش رو صدا زدم. صدای من کشید، چشمام گشاد شد و بیمی

 .ی ساکت و آرومم پیچیدو 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 ه قبل از رفتنش دم دستم میپارچی که زیور همیش

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 

اشتباهش گرفته بود و تقریبا نصفش رو سر کشیده بود! حتی منم اگر یه 

شدم، امید که دیگه جای خود ساعت گیج می 12خوردم تا لیوانش رو می
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 .داشت

هردو هنوز هم مثل بچگی این عادت یه سَرِه سرکشیدن رو کنار نذاشته بودیم. 

هر دو 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

 !؟این چه طرز صدا کردنه -

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

شربت گ*ردن من ننداز. از صدای من نترسیدی که. به خاطر رنگ روشن  -

 .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

 !این دیگه چی بود؟! اصال خوردنی بود؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
701 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

تم؟ من از وقتی که به خاطر خودت ترکت کردم یه خواب راحت گفچی 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

 ایم که دستش به هر چی که تو ازش بدت میاد آلوده شده؟حرفه

ها مشغول کردم. از کشیدم و خودم رو با جمع کردن خرده شیشهنفس عمیقی 

تونستم هیچی بهش بگم و جواب هیچ کدوم از سواالش رو بدم، این که نمی 

 .عصبی شده بودم

خم شد جارو رو از دستم بگیره که دستم رو م*حکم عقب کشیدم. با لحنی که 

گاهش کنم کردم عصبانیتم توش حس نشه، بدون این که نداشتم 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

اره ای در کبدون این که بدونم اصال خونه« بهتره بری خونتون»خواستم بگم می

ی ه سرپرستی گرفته شده؟ از خانوادهتونستم ازش بپرسم کِی بیا نه؟ کاش می
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 .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. ناچار ادامه دادم

 .تره بری خونتون. حتما منتظرتنبه -

سوییچی که روی میز رها شده بود رو برداشتم و سمتش گرفتم. بدون این که 

 :فرصت بدم چیزی بگه، سریع گفتم

 .شییه 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

د، باعث شد سرم رو باال بیارم و نگاهش کنم. سوییچ رو که ازم گرفت، مونده بو

 .ی که بهش گفتم، تیر خالص رو زدم« خدافظ»با 

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 « دارتخدانگه»شدم. حتی 

مقاومتم رو بشکنه. صدای بسته شدن در حیاط که اومد، انگار زیر پاهام خالی 
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 .شد که م*حکم زمین خوردم

من حتی یه آدرس هم ازش نداشتم که اگر پشیمون شدم بتونم حداقل یه بار 

بخوره یا دیگه ببینمش. بعد از این همه سال بدون این که حتی چیزی 

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

 لعصبی لیوانی که برای پذیرایی بیرون آورده بودم رو توی دیوار کوبیدم و مث

تر از من هم وجود ها نشستم. پاک باختههدف وسط شیشه خردهاحقما بی

 داشت؟

بغض سنگینی به گلوم چ*ن*گ می زد؛ اما نمی تونستم گریه کنم. سال ها بود 

که اشکم خشک شده بود و بغض کهنه ام سنگین تر. هیچوقت فکرش رو نمی 

باید می کردم؟ کردم حتی یه گریه ی آزادانه هم روزی آرزوم بشه. چی کار 

تصویرم توی ذهنش بد بود، با چیزی که امروز ازم دید، بدتر هم شد. حاال با 

کرد؟ نه! اآلن کرد؟ اصال بعد از این دیگه به من فکر میخودش چه فکری می

کنه. وقت این نبود که بشینم و به این فکر کنم که امید درباره ام چی فکر می
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تر یه زاری نبود. من واقعا اآلن کارایی مهماآلن وقت پا پس کشیدن و بغض و گر

 .از امید داشتم

ها رو از لباسم تکوندم. این روزایی که از جام بلند شدم و شیشه خرده

گذروندم، روزای آخری بود که توی اون خونه باغ لعنتی مشغول خالفکاری می

 و خ*ون ریختن بودم. باید تمام تمرکزم رو برای امنیت کسایی که این همه

ذاشتم به خاطر فاش شدن سن ذاشتم. نباید میسال 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

 یهای سرقتی که توی کشو بود، یکنفس عمیقی کشیدم و از بین تمام موبایل

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

*** 

از  زاده ایستاده بودبی سر و صدا وارد شدم و با دیدن سامیار که کنار خان

زاده شخصا اینجا بیاد. هر دو اومد خود خانحرکت ایستادم. کم پیش می
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 داد، نگران بودمپشتتشون به من بود و سامیار از بس دستاش رو بهم فشار می

 .هاش بشکننهر لحظه استخوان

دیدم. قدمی سمت هر دو سرشون پایین بود و به چیزی خیره بودن که من نمی

ام ی نازک درختی زیر پو بتونم ببینمشون که شاخه چپ رفتم تا دیدم بهتر شه

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 

هم با خانزاده فرق داشت. اخم خانزاده از روی خشم و کینه بود؛ اما سامیار 

ای که روبه روشون ساله 9/10ی د. نگرانی برای پسربچهنگران و عصبی بو

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، سُرخورد. ای که داشت در برابر بغضش مقاومت مینگاهم روی پسربچه

شه. تونستم از اآلن هم بگم وقتی بزرگ شه، آدم خوددار و مغروری مییم

ی کاره و واضح بود تونستم بفهمم بچهای که از چندکیلومتری هم میبچه

 .خواد به کاری مجبورش کنهزاده میخان



www.taakroman.ir  

 
  

 
706 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ی هایی که پشتوانهاین فقط یکی از کارای این گروه کثیف بود. اونا از بین بچه

های کردن، تا برای هدفهاشون رو جمع میها و باهوشنابغهمحکمی نداشتن، 

های جا کردن محمولهکثیف خودشون ازشون استفاده کنن. اوایل برای جابه

سبک و به مرور که سابقه و قدرتشون توی دنیای خالف بیشتر شد و خودشون 

رو ثابت کردن، به زور تهدید عزیزان و جونشون توی گروه نگهشون 

های رقیب هیچوقت این جوری با اعتبار افراد باهوشی که گروهداشتن. می

فهمیدن فقط یه مشت نوجوون و بچه ان، واسه گروه خودشون اسم و نمی

سالگی جذب این گروه شده بود و تا  10زدن. حتی سروش هم از رسمی بهم می

 .های دیگه معرفی نشده بودوقتی که سنش باال نرفته بود، به گروه

افرادشون، من تنها کسی بودم که با همین سن کم گروهم رو جدا بین همه ی 

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

اده بود رو ای که سامیار یادم دتفاوتیام رو بیرون دادم و تمام بینفس کالفه

 :ترین شکل ممکن گفتمحالتزاده با بیتوی صورتم ریختم. رو به خان
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 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 -

ترس و  ی معصومش جزی روبه روم انداختم. از چهرهنگاهی به پسربچه

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

ی مارو دیده بود. محال بود حتی بعد از دادن اطالعات هم اون صورت همه

دونستیم؛ اما راهی جز این رو خوب میاش بذارن. هم من و هم سامیار زنده

 .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

ی جونش رو بگیرین، تا فردا باید بفهمین برادر عوضیش حتی شده شیره -

 .کدوم گوریه

م ذاشته سامیار زد و ازمون دور شد. نه! دیگه نمیی محکمی ببا عصبانیت تنه

ی دیگه رو هم مثل من بدبخت کنن. هنوز چند ثانیه از رفتنش نگذشته یه بچه
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بود که سمت پسربچه رفتم تا حداقل بفهمم مشکل خان زاده با برادر این بچه 

چیه؟ اما قبل از این که بهش برسم دستی دور مچ دستم قفل شد و م*حکم 

ید. نگاه نگرانم توی نگاه عصبی سامیار قفل شد. خیره توی نگاهم عقبم کش

 :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؛ نکرده حتی یه قطره آب و غذا هم بهش نده. اطالعاتش رو تا امشب می

 !به هر طریقی

کرد جلوی بغضش رو بگیره، باالخره با ا اآلن داشت سعی میپسربچه که ت

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

اینجا همه ضعیف کُش بودن و برای باالرفتن اعتبارشون، احساسات و 

 .تونستم بهش بگمانیتشون رو فروخته بودن؛ ای کاش میانس

کرد؛ ولی دست م*حکم سامیار صدای گریه و زاریش دل سنگ رو هم آب می

که هنوز مصرانه دور مچم بود، مانع حرکتم شده بود. وقتی باالخره سروش به 

 :زور بردش، دستم رو م*حکم پس زد و با حرص غر زد
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ات فوران سال یهو حس انسان دوستانهاحمق شدی؟! بعد از این همه  -

 !کرده؟! اونم بین این همه چشم؟

شدن. این هایی بودم که تهدید میچون اون موقع خودم هم یکی از همین بچه

ها یکی با جون برادرش، من با شرافتم. چون برای این که بتونم از این بچه

قط یه شدم. چون اون موقع من فمحافظت کنم، اول باید خودم قوی می

 ...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

اقعا تونست خطر تعرض رو مثل یه دختر بفهمه. اآلن واون، هیچ مردی نمی

تحمل شنیدن هیچ حرفی رو ازش نداشتم. توضیح دادن شرایطم به کسی که 

 تونست داشته باشه؟ای میکرد، چه فایدهدرکم نمی

دونستم توی این گروه اون تنها کسیه که اومدم پیش شایان چون خوب می

هنوز هم انسایتش رو حفظ کرده. مطمئن بودم اون درکم می کنه. با کلی امید 

دغدغه خوابش برده بود. خیال طبق معمول بیاغش؛ اما شایانِ بیاومدم سر

برای یه لحظه انقدر از این که اگر دنیارو هم بیرون از این اتاق آب ببره، شایان 
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ام رو از جیبم بیرون آوردم و روی پیشونیش گذاشتم. بره، اسلحهرو خواب می

تونه توی قدر میمالی حسابی بهش بدم و هم ببینم چخواستم یه گوشهم می

خواب هوشیار باشه. فقط چند ثانیه گذشته بود؛ اما سریع زد زیر دستم و از 

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. 

 :وابش گفتملبخند تلخی زدم و خیره به چشمای غرق خ

 .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 -

 :ا یه جمله بحث رو تموم کنمنفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ب

 .شه استادتکرار نمی -

اما اون انگار تصمیم گرفته بود عصبانیتش رو از این که نتونسته برای اون 

 :پسربچه کاری بکنه، سر ما خالی کنه که با جدیت گفت
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 !زمین تمرین؛ هر دوتون -

ی مالحظهشایان که از خواب خوشش پریده بود و حسابی قاتی کرده بود، بی

 :حضور استاد گفت

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

 !اآلن چه غ*لطی کردم من؟ بخدا عمدی نبود -

ی اطالعاتم های رقیب اآلن همهی گروهکار گذشته بود. وقتی همه دیگه کار از

کرد استاد اسمم رو بدونه یا نه. استاد اصال جا رو داشتن، دیگه چه فرقی می

 :نخورده بود؛ ولی رو به شایان گفت

گیرم. بهتره همین اآلن این بار اگر بخواد بکشتت من دیگه جلوش رو نمی -

 .بری

های کوتاه و آروم سمت زمین تمرین تفاوت، با قدمو بی ای کشیدمپوف کالفه

کرد روز رو رفتم. وسط زمین تمرین ایستادم و به ماهی که داشت سعی می
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کنار بزنه خیره شدم. یعنی اآلن امید رسیده بود خونه؟! یعنی دلش شکسته 

های آخرم رو خودخواه باشم و برای تونستم حداقل این لحظهبود؟ چرا نمی

خواستم، چند دقیقه از برش دارم؟ چرا اآلن تمام چیزی که از دنیا میخودم 

 !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 موقع ترین دختر کرهخوشبخت

 .دونستمنمی

دی که با میل خودت وارد این ک*ثافت کاریا شدی. یادت تو اولین نفری بو -

 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 برنمیدست از نبش قبر گذشته

لغزن. برای امثال من و یادت باشه با هر لغزش تو، کل گروهت هم باهات می -

 .و دیگه راه برگشتی نیست دخترت

سمت استاد برگشتم و به صورت همیشه آرومش خیره شدم. پوزخندی زدم و 

 :حوصله گفتمبی
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دونم رو بهم نگین استاد. دقیقا چون دیگه انقدر چیزایی که خودم می -

 .گذرمخوام کسی به خاطر لغزش من آسیب ببینه دارم از خیلی چیزام مینمی

ز حرفام رو نفهمیده. طبیعی بود. من کاری کرده بودم که معلوم بود چیزی ا

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؟

 :ق گفتماراده با نفرتی عمیپوزخندم به لبخندی تلخ تبدیل شد. بی

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

 .هموندختربچه رحم نکردن نشون بدم قدرت همیشه دست اونا نمی

 :تفاوتی همیشگیش گفتبا همون بی

 .ی بدیهی ضعیفی نیست؛ ولی انگیزههوم، انگیزه -

 :اسلحه رو سمتم گرفت و گفت
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 .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 دستمبیرون رفت. خیره به اسلحه توی دستم گذاشت و از زمین تمرین

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 

موند؟ باز هم بدون این که بخوام برگشته بودم سراغ دید، بازم پیشم میمی

 .د. انگار قرار نبود حاال حاال ها از فکرش بیرون بیامامی

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 

 یعنی اآلن چه حالی داره؟ تونسته بخوابه؟ حالش خوبه؟ تهوع گرفته یا به

 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 شمارهداشتم وسوسه می

ای بعد دوباره به خودم اومدم و خدارو شکر کردم زودتر بره بیمارستان. لحظه

مین کنم اگر آدرسش رو داشتم اآلن دم تونستم تضکه آدرسی ازش ندارم. نمی
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 .اش نبودم! برای اون بهتر بود که از من و امثال من دور بمونهدر خونه

انقدر ذهنم درگیر امید بود که متوجه ورود کسی نشم. با حس چیز نرم و 

سیاهی که روی پام پرید به خودم اومدم. با دیدن سوسکی که روی پام بود، از 

درست مثل بچگی دستام رو روی گوشم گذاشتم و با  ترس زَهره ترک شدم و

 .تمام قدرت جیغ کشیدم

تونست ای که به زحمت میساله 4انگار توی یه ثانیه برگشته بودم به رهای 

 ای کهبدنش رو روی زمین سرد و نمور زیرزمین نیمه تاریک بکِشه، توی خونه

 .قرار بود منبع آرامش باشه

ز این ترس لعنتی توی وجودم بود؟ این ترس چند سال گذشته بود؟ چرا هنو

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

جیغ ی متعجب سروش رو تشخیص دادم، دست از 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
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فهمید من های این مدلیش انتخاب کرده بود. کاش میبدی رو واسه شوخی

 .محض شوخی و خنده این جا نیستم

حشتناک خودم رو تصور کنم. صورت تونستم صورت وحتی خودم هم اآلن نمی

 :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

ش با حال خوش پناه رو تا سرحد مرگ کتک زده بود و بعدی بیاون یه بچه

اومده بود با من شوخی کنه؟ اون هم بدون هیچ عذاب وجدانی؟ چه انتظاری 

کرد، چه سالگی با یه گروه خالفکاری همکاری می 10داشتم؟ من از کسی که از 

 انتظاری داشتم؟

ی معصوم فقط منتظر یه آتو بودم تا دهنش رو خودم از قبل به خاطر اون بچه

 ون بهانه رو دستم داده بود. چی از این بهتر؟سرویس کنم و حاال خودش ا

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

منی که گروه مستقل داشتم هزاربار از اونی که فقط یه هکر معمولی بود و برای 
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ه کشتمش، فقط کافی بود یکرد باالتر بودم. انقدر که حتی اگر میمیالد کار می

نیرو جایگزینش بیارم تا همه چی رو تموم کنم. خودش هم این رو خوب 

نه؛ ترم نککرد با سکوتش عصبانیدونست که رنگش پریده بود و سعی میمی

اون خودش با این فایده بود. من دیگه خ*ون جلوی چشمم رو گرفته بود. اما 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 تصوری از چهره هم از خودش نروند. کسی که سال ها هیچ

 .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 

زد. شایان قبال باهام تمرین کرده بود؛ اما من گفته بودم بدجور بهم چشمک می

 .رو ترجیح میدم و ولش کرده بودم چاقوم

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
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کنم، حتی جرات نداشت از خودش دفاع کنه. خوابونده بودمش کف انبار و با 

د*ر*د رو توی بند بند انگشتای ظریفم حس زدم، خودم هم هر مشتی که می

 .کردممی

 زدم، بهمی 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 ای که توی چندتا اتاق اونکه آرزوم شده بود و به تالفی بچه

 .رسنه و ل*ب تشنه توی خونش غرق شده بودگ

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 آروم نمیصورتش پر از خ*ون شده بود؛ اما من 

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

پس اون احساسات کوفتیم که با دیدن امید بیدار شده بود کدوم گوری رفته 

 امید باید احساساتی شم؟ آخه چرا؟ بودن؟ چرا فقط با دیدن
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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

جرات داد و جلو اومد. دست انداخت دور ک*م*رم و با یه حرکت سریع و 

 .م*حکم عقبم کشید

های سروش رو زدم و انقدر کفرم باال اومده بود که حتی آه و نالهمی نفس نفس

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 پرسیددرگاه در ایستاده بود، خورد. با بی

 !خواد؟ه خبرتونه؟ دلت دعوا میچ -

 :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 دونست اگر دوباره سر راهم ببینمش دیگه ازش نمیمی
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کشمش. رینگ بکس شایان رو چیزی رو به نینا توضیح بده دیگه جدا می کلمه

 .کرد، پرت کردم روی زمین و از انبار بیرون رفتمکه حاال خ*ون ازش چکه می

*** 

حسم پاک زیر شیرآب سرد و قدیمی روبه روم، خ*ون رو از دستای بی

ی ادامه داره؛ دونستم این خودداریم تا ککردم. نمیکردم 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 

جور که بودم خودش هم متوجه شده یه چیزی در موردم درست نیست و این

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

استم فقط یه بار دیگه مثل خوخیلی وقت بود با خدا قهر بودم؛ اما امشب می

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
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 .شدمکرد تبدیل به چی میدونست اگر این بار هم ناامیدم میخودش می

ز من به سرعت نور توی گروه نینا دونستم خبر کتک خوردن سروش امی

های خیره شون رو نداشتم با این که از شایان ی نگاهپیچه و چون حوصلهمی

دلخور بودم، باهاش رفتم دورهمی. تنها جایی که جایگاهمون مهم نبود و 

خوام قمــار کنم و بخورم. انقدر که دیگه اصال یادم تونستم هر چقدر میمی

 .شدم که تا این حد مسـت کنم نیاد از چی انقدر کفری

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 امید خفیفی رفت. باورم نمی

فهمیدم که هیچ وقت نباید همچین عهدی با پیام داده باشه چی؟ اآلن تازه 

 .گذشتمبستم. من باید همون موقع ازش میخدا می

ی ساده بود؛ اما برای من که همچین این فقط یه جمله« تونستی بخوابی؟ »

ها داشت. من انداختمش بیرون؛ اما اون عهدی با خدا بسته بودم خیلی معنی

خودم نگهش دارم. من حتی توی تونستم کنار دوباره سمتم اومد. حاال می

تونستم به راحتی دلخوری رو حس کنم. توی اش هم میی سادههمین جمله
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ی زمین وجود تر از من روی کرهها صادقحالت عادی نبودم و این جور موقع

و بی « دارم قمـار می کنم» نداشت. انقدر گیج و پرت بودم که تایپ کردم: 

ونستم امشب زیاده روی کردم؛ ولی این برام اراده زیر خنده زدم. خودم می د

 .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

همین! « نکن...»نه پرسیده بود کجایی؟ و نه پرسیده بود با کی؟ فقط نوشته بود:

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 -

دونستن نصف رونق اینجا به خاطر شناختن و میهمه اینجا من رو به خوبی می

تر شد. هاشون از صدای بلند آهنگ بلندزدنهای منه. صدای نق من و آدم

اراده تعادل تعظیم کوتاهی کردم. با صدایی که بیای کردم و بیی مستانهخنده

 :کش دار شده بود گفتم
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 .نه فقط امشب، دیگه هیچ وقت منو، در حال ق*مار، نمی بینین -

 امکاری رو که استاد چندسال بود سرش باهام درگیر بود و به خاطرش تنبیه

اهمیتی به نظر کنار گذاشتم. حرف کوتاه و بی« نکن»کرد رو، فقط با یه می

اومد؛ اما من خیلی وقت بود که دلم حسرت شنیدن همین حرف رو داشت. می

 «نکن»این که یکی تو زندگیم باشه که فقط بهم بگه: 

صبح گذشته بود. م*ست  4ی رویا رسیدم، ساعت از ی خونهوقتی به کوچه

 .ی خودم رو نداشتمی سکوت و تنهایی خونهحوصله بودم و

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 

فهمیدم. اون غرق خواب ناز بود و بودم حسابی لش بودم و حال خودم رو نمی

ام. خودم رو پرت کردم کنارش و از د*ر*د ن م*ست و خ*را*ب گذشتهم

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

 تکون خوردن تخت بیدار شده بود، چرخید سمتم و چشمای پر از خوابش نیمه

 :باز شد. اخم کمرنگی کرد و با گیجی خواب گفت
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 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 میدیگه

کشداری بهش گفتم. طبق معمول همیشه سرمایی « هوم»اراده گیج بودم و بی

ود و تنها نگرانیش باز بودن در پنجره بالکن بود. پتو رو بیشتر دور خودش ب

 :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

ن طور که هستم قبول کرده لش بودنای من عادت کرده بود. اون من رو همو

 .بود، بدون این که ازم سوالی بپرسه

م از ی گوشیدیدم که با ویبرهتازه خوابم عمیق شده بود و باز داشتم کابوس می

خواب پریدم. بدنم خیس عرق شده بود و لرز بدی به تنم افتاده بود. صدای 

یه کابوس اومد، باعث شد باور کنم فقط اذانی که از مسجدی این حوالی می

شبا  تونستمبوده. امکان نداشت شب بخوابم و کابوس نبینم. فقط وقتایی می
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 .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 

ه ستم بی سبز رنگ رو ل*مس کردم. دشماره نگاه کنم، با چشمای بسته دکمه

کرد و هنوز هوشیار نشده بودم. گوشی رو روی گوشم رها شدت د*ر*د می

 .دونستم کیه دادمکش داری تحویل کسی که نمی« هوم»کردم و 

کردم تا بتونم ای که مصرف میهای قویدر حالت عادی هم به خاطر مسکن

ه تی کبخوابم، تا چند دقیقه بعد از بیدار شدن منگ بودم. حاال وای به حال وق

این منگی بیاد کنار گیج و لش بودن دورهمی! دیگه محال بود بتونم حواسم رو 

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 ردم. اخمش غلیظی از ته دلی به اخمش کسرخوش بودم که خنده

زیرلب فحشی داد و پتو رو از روم کشید. من بدون هیچ واکنشی فقط 

 .خندیدممی

برد. کسی که پشت خط بود انقدر جواب نداده بود که دوباره داشت خوابم می

چشمام گرم شده بود که صدای مردونه ای پر تردید اسمم رو زمزمه کرد. کم 
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صدا کنه و این تا حدودی هوشیارم کرده بود. اومد کسی منو به اسم پیش می

 :اراده کمی چشمای خمارم رو باز کردم و زمزمه کردمبی

 شما؟ -

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

. کرده بود. مکث طوالنیش داشت اذیتم میبدجور از شنیدن صدام تعجب کرد

 !اومدکاش زودتر قطع می کرد. من خوابم می

 !سرما خوردی یا خوابیدی؟ -

 .ی ریزی کردمدونم اون همه سرخوشی رو از کجا آوردم اما خندهنمی

دونم کی هستی... ولی آشنایی... نه؟ رها؟ تو منو... صدا نوچ! مستم. نمی -

 .... آشناستکردی؟! صدام کن. صدات

کشیدگی حرفام و مکثی که بین کلماتم نشسته بود، باعث شد باور کنه که 

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

ی صورتم نشست و شنیدن صداش، حتی توی اوج مستی، لبخند تلخی رو
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 .دیگه نتونستم چشمای خمارم رو باز نگه دارم

عصر وقتی بیدار شدم، زمان و مکان به کل از دستم در رفته بود و سردرد 

وحشتناکی داشتم. نگاهی به دستم که مرتب و تمیز باندپیچی شده بود 

 !دونست اآلن صورت سروش توی چه وضعی بود؟انداختم. خدا می

 ؟ساعت خواب وراج -

لیوان شیرعسل رو سمتم گرفت و اشاره کرد سَر بکشم. لبخند محوی زدم و به 

 :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 میگاو دیگه دوست میبا یه  -

ی خودت. مگه هاری هم قراره بیاد. یا به خودت بیا یا لش جمع کن برو خونه

کنی؟ دستت رو دیدی؟ کلی ورم کرده بود و همش ک*بود شده مدام دعوا می

 .بود

د م. محال بوتونستم از جام بلند شسرگیجه امونم رو بریده بود، انقدر که نمی
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بتونم جلوی باباش دست و پام رو جمع کنم. باید از همون راهی که اومدم، از 

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

 :کنار زد و سرم غر زد

د اینارو شونه کنی؟ کدوم احمقی انقدر ازت خوشش اومده دونی بایاصال می -

زنه بهت؟ انقدر باهاش ندار شدی که با اون حال خرابت که دم اذونی زنگ می

 ...خندی؟ داری مثل غزالفقط براش می

ی اراده از شوک حرفش، شیر توی گلوم پرید و به سرفه افتادم. سریع ضربهبی

 :هام با ناباوری گفتمزم گرفت. بین سرفهمحکمی به ک*م*رم زد و لیوان رو ا

 من، چی کارکردم؟ -

 :نفس پر حرصی کشید و گوشیم رو دستم داد. با مالمت گفت

 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  ار شدهای تلمبی شایان و پیام رفت

هوا سرجام ایستادم و عصبی موهای مزاحمم رو با دستم که به خاطر شد. بی
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 .باندپیچی حاال تپل و سنگین شده بود؛ پشت گوشم فرستادم

ر دونستم چطوشد! حتی نمیوضعیت قشنگ زندگیم هی داشت بهتر و بهتر می

ی دیگه چطور باید تو چشمش نگاه ضیح بدم یا دفعهباید این قضیه رو براش تو

خورد که یهو یادم اومد اصال قرار نیست کنم؟ این فکرا داشت روحم رو می

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 

 .هش دارم و دوباره با ذوق از جام بلند شدمنگ

ی کرد و « نوچ»رویا که تمام مدت دست به س*ی*نه جلوم ایستاده بود، 

 :گفت

 !تو هم از دست رفتی عزیزم. بدرود -

م دونپرت کردن بالشی که کنارم بود، شروع یه جنگ بالشی جدید بود. نمی

باالخره هر دو از نفس ی هم زدیم و کشتی گرفتیم؛ اما چقدر توی سر و کله

 :افتادیم و کنار هم روی زمین پخش شدیم. نفسی گرفت و گفت

 تا حاال انقدر نگران ندیده بودمت. چی شده؟ -

 .لبخندم آروم از صورتم محو شد. نگاه نگرانم رو به سقف دوختم
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 شه جمعش کرد رویا. چی کار کنم؟یه گندی زدم که هیچ جوره نمی -

روت رو ندیده بودم. آروم شده بودی. فقط با شنیدن  تا حاال هیچوقت این -

زدی. انگار بلده خندیدی و حتی توی خواب هم لبخند میصداش هم می

 .خوشحالت کنه

پرتردید ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و با بغضی که باز به صدام برگشته بود 

 :زمزمه کردم

ون برام مثل کنی نیست. ادونی. اون جوری که تو فکر میتو هیچی نمی -

 .کنمیکی از اعضای خانوادمه؛ اما من مدام دارم از خودم نا امیدش می

 .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

شون رفتم. اصال بهش دادم و بعد از یه کشتی دیگه، از بالکن خونه فحشی

 .ی مهموناشون رو نداشتمحوصله

ا دونستم بهر 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
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گار بکشم و راحت نو*شی*دنی بخورم؟ ولی راحت پایین بپرم؟ راحت سی

دونستم فرصت زیادی ندارم. چرا حاال که این همه غرق شده بودم خوب می

دیدم؟ چرا حاال که از زندگی دست کشیده بودم، سر راهم سبز باید امید رو می

 شده بود؟

 ام بیرون بیام،ای کشیدم و برای این که از فکر روزای سخت آیندهنفس کالفه

 .های شایان رو باز کردمیم رو بیرون آوردم و پیامگوش

ی اطالعات ریز و درشت امید رو برام فرستاده بود؛ حتی کد ملیش! دیگه 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 

ای سرم رو توی گوشیم کردم. من ال دوباره با کنجکاوی وصف نشدنیاین ح

 !خواستم بدونم وقتی از پرورشگاه رفتم چی سرش اومده؟می

های مذهبی و نسبتا بزرگ اصفهانی که چندتا سالگیش یکی از خاندان 14توی 

دختر داشتن، سرپرستیش رو قبول کرده بودن و حاال اون تنها پسر خانواده 

های کشور بود. موسیقی خونده بود غ التحصیل یکی از بهترین دانشگاهبود. فار

های موسیقی اینجا به و چندماهی بود که با مدرکش توی یکی از آموزشگاه
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کرد. وسط شهر توی یه مجتمع مسکونی متوسط، یه عنوان مدرس کار می

د. وی کوچیک اجاره کرده و تنها چیزی که به نامش بود، ماشین زیرپاش بخونه

ی به تنها چیزی که عالقه داره موسیقی و شرکت توی آکادمی و اجراهای زنده

 شد امیدموسیقی 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 بودنن، برام معنای دیگههای امیددونستم اینا پیاممی

از سالم پرتردید اولش گرفته، تا وقتی که با ناامیدی اسمم رو پرسیده بود، از 

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 ارم، جوابش رو بدم. از لحظهخبری از دوستش د

کنه و مطمئنه شماره رو درست گرفته، تا جایی که قول داده بود قبل از نمی

ش هایی که بعد از پیامتک 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 خسته و پرلهجه« رماییدبف»با 
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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

تظر بمونی برم از خونه بیارم؟ پول نقد همراهم ببخشید میشه چند لحظه من -

 .نیست

ای کشید. به عربی فحشی داد و باز به راننده که حسابی خسته بود، پوف کالفه

 :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 -

اش یا پسر قاتلش هنوز 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 

من حتی گفت که اشک بودن بهم خیره شده بود و داشت چیزایی می
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 .شنیدمشوننمی

خواهر جوون من، رویای من، توی آغوشم جون داد و اون داشت از بخشش 

گفت. عروسی خواهر من عزا شد و اون داشت از جنون پسر بزرگش حرف می

زد. من خواهرم رو با یه چاقو وسط قلبش دیدم و اون از افسردگی آرشش می

 .زدحرف می

یچ حرکتی جلوش ایستاده بودم که هها بینفهمیدم چقدر مثل مسخ شده

باالخره بغضش شکست و چادرش رو رها کرد. مچ دست سردم رو با هر دو 

دستش چ*ن*گ زد. وسط کوچه ایستاده بودم و زار زدن مادر قاتل خواهرم 

 .کردم، بدون این که دلم براش بسوزهرو تماشا می

خشش پسرش دیدم که داشت برای بهای 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

در پرمحبتی داشت، چرا که چشم دیدنم رو نداشت؛ ولی آرمین که همچین ما

تونستم سرش داد اومد؟ چرا نمیبه این روز افتاده بود؟ من چرا صدام در نمی
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 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

کشیدم و با صدایی  از شدت د*ر*د به خودم اومدم. م*حکم دستم رو عقب

 :اومد گفتمکه از ته چاه در می

دیگه هیچوقت واسه بخشش اون حیوون اینجا نیا خانم. پسر تو حتی الیق  -

 .یه مرگ راحت هم نیست

ای رو بهش بدم، رفتم داخل و در حیاط رو قبل از این که فرصت حرف دیگه

وچیکم ی کم*حکم روش بستم. روی زمین د*اغ نشستم و خیره به باغچه

 .سعی کردم زیر گریه نزنم

مهم نبود من چقدر تالش کنم اتفاقات بد زندگیم رو فراموش کنم، یه حرکت، 

آورد. این یه نگاه، یه خاطره، حتی یه اتفاق کوچیک همه چیز رو یادم می

ها و خوابیهای داخلش، تنها کسایی بودن که شاهد بیباغچه و گل

ها و پسرش رو ببخشم، پس کی جواب اشک هام بودن. اگر قرار بودقراریبی

داد؟ اگر قرار بود پسرش رو ببخشم، پس کی جواب های من رو میقراریبی

 داد؟خ*ون خواهر من رو می
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و ی باغچه بود رای که لبهنفهمیدم کی عصبی شدم و با حرص گلدون شمعدونی

ای هبا 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 

زخم دستم عفونت کنه، رفتم داخل و باند دست دردناکم رو عوض کردم. وقتی 

ای به این قدرتمندی انقدر بدبخت بودم، وای به حال بقیه. من با وجود طایفه

به وجودش باور داشتم، ی وجودم وقتی خدا با من که روزی توی بچگی با همه

 .انقدر بد تا کرده بود، وای به حال بقیه

توی آینه نگاهی به خودم انداختم. باندپیچی هر دو دستم، صورت ورم کرده از 

خوابم و چشمای خمارم ازم یه احمق ساخته بود. هر دو دستم رو باال آوردم و 

ی ساله 14رای سالم بود؛ اما شبیه هیچ کدوم از دخت 14بهشون خیره شدم. من 

تونست هیچ جایی توی زندگی من داشته باشه، اطرافم نبودم. امید نمی

 .مخصوصا به عنوان یه رفیق

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

 .حظه حس حماقت کردمسرم پرید و در ل
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ه ی یای که قراره گاوصندوقش رو خالی کنم، خونهنینا به من گفته بود خونه

رباع خواره که ازشون یه عالمه چک و سفته داره. گفته بود با این کار هم اونا و 

های دیگه رو نجات میدم. گفته بود خالی کردن گاوصندوق یه رباع هم خیلی

دونستم اونجا خونه ی کیه، از اما حاال که می شه؛خوار که دزدی حساب نمی

های زاده یکی از طایفهی خانلرزید. اون جا خونهشدت عصبانیت دستام می

هام توی دادگاه معتبری بود، که قبال چندین و چند بار سر پس گرفتن زمین

ی خودم سالم بشه و بخوام به طایفه 15دیده بودمشون و مطمئن بودم وقتی 

 .شمباهاشون روبه رو می برگردم هم

شناخت، محال بود بذاره به طایفه برگردم. محال اگر خان اون طایفه من رو می

 های پدریمبود 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

کردم؟! با این گندی که زده بودم، چی کار تضمین کنم. حاال چی کار باید می

 !کردم؟کردم؟! آخه منه لعنتی با جون مردم یه روستا، چی کار باید میباید می

یه، ی کاگر فقط نینا راستش رو بهم گفته بود، اگر فقط بهم گفته بود اونجا خونه
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کردم. دیگه برای پشیمونی دیر شده هیچ وقت خودم رو قاتی این ماجرا نمی

بود. من حتی با صاحب اون خونه درگیر شده بودم و با چوب زده بودمش! 

دونم تونسته بود صورتم رو ببینه یا نه؛ اما اگر دیده باشه، محال بود نمی

 .فراموش کنه

به هرحال به ته خط رسیده  من که به هرحال داشتم تموم می شدم، من که

نشوندم. عصبی چاقویی که بابا بهم داده بودم، 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

زیر سویی شرتم هیچی نپوشیده بودم و شلوار جین رو سرم کشیده بودم. 

زد که آخرین بار توی زمین تمرین پام بوده. شبیه 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

استاد هم خبر داشته باشه؟! یعنی اون هم مثل نینا  ایستادم. یعنی ممکن بود

کردم بتونه همچین کاری باهام بکنه. شد. باور نمیگولم زده بود؟! باورم نمی
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قبل از این که میالد بخواد من رو پیش نینا ببره، رفتم سراغ استاد. این که 

کار  ینا ایناستاد گولم زده باشه و اینطور ازم سواستفاده کرده باشه، از این که ن

رو باهام کرده باشه، دردش بیشتر بود. من از نینا توقع هر کاری رو داشتم؛ اما 

 ...از استاد

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

م کنار تیرک هدف ایستادم؛ اما مثل این که دستش ثابت بشه و برای همین ه

دیدم خطا رفته بود. اون زودتر از چیزی که انتظار داشتم چاقو رو پرت کرد. 

رفتم؛ اما مثل احمقا فقط بهش خیره شدم. مغزم فلج شده قاعدتا باید کنار می

 .بود؟ نه؛ من قلبم فلج شده بود

لبخوانی کردم. لبخند تلخی ی که گفت رو نشنیدم؛ اما « یا ابولفضل»ی زمزمه

روی ل*بم نشست. چاقو رو که توی چوب تیرک م*حکم شده بود، با یه 

هایی آروم سمتش رفتم. انگار از حرکتِ م*حکم بیرون کشیدم و با قدم

هام حال زارم رو فهمیده بود که وقتی چاقو رو بستم و سمتش گرفتم، قدم

 .حرف از دستم گرفتشبی
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 !چی شده؟ -

نگاه نگرانش رو باور می کردم؟ باید این همه سال مراقبت و آموزش  باید اآلن

 .کردم؟ فقط بهش خیره بودم، با یه نگاه پر از حرفرو 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

 ...دن امروز هیچکس نیاد باغنینا دستور دا -

این بار بدون این که نگاهش رو ازم جدا کنه، همون طور که توی چشمای من 

 :خیره بود سرش داد زد

 .تنهامون بذار -

های میالد، اراده از صدای فریادش بسته شد. صدای دور شدن قدمهام بیچشم

شده بود  هام جمعهای 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

 .باال گرفتم« صبر کن»دستم رو به معنی 
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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 شده بود، ترجیح 

ی اعتمادیم به همهسالگیم، 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، از بغض خش برداشته بود و به لکنت 

 :تاده بود، پرسیدماف

 !خوام... یه چیزو بدونمخوام... میفقط می -

شدم. با هر شدم؛ اگر واقعا این کار رو باهام کرده بود، من نابود مینابود 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. انتظار شنیدن این سوال رو ای از نگاه اشکیم جدا نمینگاه عصبیش لحظه
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دا بود. با این حال، نفس عمیقی نداشت. این از چشمای گیج و متعجبش پی

 :کشید و م*حکم و بدون پشیمونی گفت

دونست داره با زندگیش چی کار هر کسی که توی اون عملیات بود، می -

 .کنهمی

سال خودداری، چکید. این همون یه  6ی اشکم بعد از چکید؛ اولین قطره

ی گیرم. قطرهتونستم جلوی زار زدنم رو بچکید، نمیای بود که اگر نمیقطره

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 میالد دوباره داشت سمتمون می

زی بگه، صدای گم چرخوندم تا اشکم رو نبینه. قبل از این که استاد بخواد چی

 .ام رو پیدا کردمشده

 .منو ببر پیشش. باهاش یه کار فوری دارم -

قبل از این که بخواد جلوم رو بگیره، سمت اتاق نینا راه افتادم. میالد مدام 

رفتم. عصبی بودم توجه راه خودم رو میگفت امروز نباید اینجا باشم؛ اما بیمی

رو پرت کرد. این بو، تو خونه باغ؟! من  با این حال بویی که حس کردم، حواسم
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 .ی ساقی انقدر مواد دیده بودم که بدونم این چه بوییهدیگه توی خونه

ها رفتم و در اولین زد، سمت اتاقتوجه به میالد که هنوز داشت حرف میبی

کشیدن، با توجه داشتن مواد مینفری که بی 5اتاق رو یه ضرب باز کردم. 

ر تشون که از همه شل و ولبلند شدن و زیربغل یکی دیگهدیدن من از جاشون 

بود و معلوم بود مصرفش از بقیه بیشتره رو گرفتن و وادار به ایستادنش کردن. 

 :تکشون کردم و با حرص گفتمنگاهی به تک

 اینجا جای این کاراس؟ -

یکیشون که بیشتر از بقیه تعادل داشت و حالش هنوز سرجاش بود، سریع 

 :گفت

 .بخشید. تفریحی بودب -

 ...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. همونی که به 

 :زور سرپا ایستاده بود، سوتی زد و گفت



www.taakroman.ir  

 
  

 
744 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 خوشگله؟ چرا انقد خشنی تو جوجه؟ -

دونم از شدت سرجام ایستادم. آروم سمتش برگشتم و بهش خیره شدم. نمی

دید، یا واقعا فهمیده بود دخترم؛ هرچند دیگه مصرف مواد من رو یه دختر می

 .اهمیتی هم نداشت

اش، زد اون فقط یه تازه کاره. طرز سوت زدن ناشیانههمه چیزش داد می

کرد، لباسایی که ف زدنش، این که همچین جایی مواد مصرف میی حرنحوه

پوشیده بود و حتی طرز ایستادنش! اون تعلیم ندیده بود؛ اما من دیده بودم. به 

من یاد داده بودن ساکت باشم. من یه دختر بودم که توی یه گروه خالفکاری پر 

د نشنیده بگیرم و ها رو بایکرد. به من یاد داده بودن خیلی حرفاز پسر کار می

ها باید فقط چشمام رو روی همه چیز ببندم و رد شم. یاد داده خیلی وقت

بودن، به وقتش کر و کور باشم و به وقتش خ*ون بریزم. استاد به من یاد داده 

بود خشمم رو کنترل کنم و هیچ احساسی توی صورتم نباشه؛ اما فقط بعضی 

 .دادموقتا کنترلم رو از دست می

م کی چاقوم رو در آوردم و کی بازوش رو با چاقوم امضا زدم؛ فقط وقتی نفهمید

تا دیدم،  5هاش توی سرم پیچید و ترس رو توی صورت اون صدای فحش
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 .چاقوم رو عقب کشیدم و لبخند عصبی به میالد زدم

خوام زنی، که بندری رو برام با صوت بخونن. نمیتاشون رو جوری می 6هر  -

و ب*دن هیچ کدومشون ببینم. آب و غذا بهشون نمیدی و ی سالم تیه نقطه

 .ذاری با پای خودشون از این در بیرون برننمی

خواستم سر میالد رو با دادم؛ اما اآلن میمعموال خودم این کار رو انجام می

ی بزرگ ها گرم کنم تا خودم برم سراغ نینا. اون باز هم داشت یه معاملهاین

ذاشت افراد کرد و میها بود که دورش رو خلوت میوقتکرد؛ فقط این جور می

 .باقی مونده، راحت مواد مصرف کنن

هوا در اتاق رو باز کردم. داخل اومدن من همانا و نشونه رفتن بدون در زدن، بی

 .مغزم با بیشتر از ده تا اسلحه هم همانا! نگاه گیجی به روبه روم انداختم

لند شده بودن و آماده باش ایستاده بودن؛ ی افراد طرف معامله بهرچند همه

اما نینا و مردی که رو به روش بود، هنوز با قدرت روی صندولی شون نشسته 

 :بودن. نگاهی به افرادش کردم و با تمسخر گفتم

 !فکر کردین اومدین جنگ؟ -

چکید، سُر خورد تازه وقتی نگاهشون روی چاقوم که هنوز ازش خ*ون می
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فهمیدم. نینا برای این که جو رو توی دست بگیره  علت حساسیت شون رو

 .لبخندی زوری زد

 !های ماسکنم. سامی یکی از بهترینمعرفی می -

مردی که هنوز هم با بیخیالی نشسته بود، بدون این که سمتم برگرده، نگاهم 

 .کنه یا در موردم کنجکاو باشه، وسط حرف نینا پرید

 .ها هستکل گروهی درخشانش توی شناسمش. سابقهمی -

دیدم؛ اما صداش، صدای لعنتیش، من این پشتش به من بود و صورتش رو نمی

 صدارو کجا شنیده بودم؟

انقدر غرق فکر بودم که نفهمیدم کی روبه روم ایستاد؟ فقط وقتی دست دراز 

اراده طبق عادت از سرتاپا اش رو، رو به روم دیدم، به خودم اومدم و بیشده

تیپش برای یه قرار کاری زیادی پرت بود. انگار برای قرار  آنالیزش کردم.

دونم با نینا چه سر و سری داشت که این عاشقانه اومده بود نه معامله! نمی

جوری تیپ زده بود و نینا هم گفته بود کسی امروز نیاد خونه باغ؛ اما معلوم بود 

 .هاشون رو پنبه کردمی رشتهمن همه

اش کردم. انتظار داشت اآلن من بهش دست دراز شدهبا تحقیر نگاهی به دست 
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رفت. انقدر ی زیادی آشناش داشت روی اعصابم میبدم؟! هه! چه احمق! قیافه

های عصبیم داشت به ذهنم فشار آوردم کجا دیدمش؟ که سردرد قبل از حمله

 .اومدسراغم می

 :نینا برای این که قضیه رو رفع و رجوع کنه سریع گفت

 .ده فرزاد. عادت به سالم و خدافظی ندارههیچکس دست نمیسامی به  -

های سبز فرزاد؟ چقدر این اسم برام آشنا بود. چشماش، من قبال هم این چشم

 !رو دیده بودم؛ اما کجا؟

بچه ها. احتماال روزی که اینجا شلوغ میشه، من دیگه نیستم. پس اآلن که 

قعا نمیشه با هیچ جوهری هستم میگم، عذر می خوام. یه چیزایی هست که وا

نوشتش. یه چیزایی قاعده ی خاصی نداره. من خیلی جاهای این خطای پر 

قاعده کم اوردم. من نویسنده نیستم. هیچ درس تخصصی راجع بهش نخوندم. 

تنها چیزی که بلدم چندتا تئوری بدرد نخور برنامه نویسی و انتگراالی 

ر بار مسئولیتش شونه خالی کنما! گانه اس. اینارو نگفتم که از زی N طوالنیه

 .نه! حرفم این نیست

کم و کاستی، زیاده گویی و پرشای بی موقع، حذفیات مبهم و ... خودم می 
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دونم پر از ایراده. ولی یکم بهش دقیق کنین، پر از احساس هم هست. پر از 

بغض هم هست. حتی پر از عشق هم هست. هیچ ایده ای ندارم رها چقدر با 

نا گریه کرده یا حتی گریه هاش رو خورده؛ اما از خودم مطمئنم. من نوشتن ای

سر نوشتن دوباره اش احساس گذاشتم. پس ایراداش رو با احساس خودتون 

 .ببخشید عزیزای من

 .مخلص همتون، سامی

 

 .کاربر گرامی؛ برای دیدن متن پست را الیک کنید

 

ین جور به فکر کردن دونستم اگر زودتر جواب سوالم رو پیدا نکنم و هممی

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 

مهابا یه قدمی که بینمون بود رو پر کردم و با ریز داشتم رو به جون خریدم. بی

 اش. وقتی به چشماش رسیدم و نگاه خیرهتر براندازش کردمبینی هرچه تمام

ای که باهاش داشتم یادم اومد. اراده آخرین خاطرهرو توی چشمام دیدم، بی
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کم رنگ باخت و ناباوری جاش رو گرفت. بدون این که بتونم شجاعت نگاهم کم

 .نگاهم رو ازش جدا کنم، شوک زده یه قدمم رو پس گرفتم

ن رو پر کرد. خم شد سمتم تا چشمام رو پوزخندی زد و یه قدم لعنتی بینمو

 :زد گفتببینه و با لحنی که داشت حالم رو بهم می

 دونستی؟نگاه تیزت آدم رو ذوب می کنه؛ می -

این لحن، این نگاه و این حرف، گواه این بود که برعکس من، اون من رو به 

جلوم سال پیش قرار بود مرده باشه، حاال با لبخند  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 

مجبور شم توی این گروه لعنتی بمونم و اولین کسی حس ناامنی رو یادم داد، با 

ردم هیچوقت فراموش نمی کنم، بهم خیره شده کهمون 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 ی خفیفی که به تنم افتاد رو دید و پوزخندش عمیقرعشه
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مغزم بخواد تحلیل کنه هدفش چیه؟ با ترس دو  سمتم دراز شد، قبل از این که

 .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

های اون شب اراده تمام صح*نهبدی که توی سرم پیچید، چشمام رو بستم. بی

، کردمپناهی التماسش میهایی که با بیلعنتی جلوی چشمم اومد. تمام لحظه

کردم دستش رو از بدنم پس بزنم، هایی که با تمام زور کمم سعی میتا لحظه

کردم و ی بدنش فرو میفکر توها چاقو رو بیهایی که مثل دیوونهتمام لحظه

کردم قلب لعنتیش رو احیا کنم. آره! من هایی که با گریه سعی میتمام لحظه

احیاش کردم. هرچند مطمئن نبودم اسم اون کار رو بشه احیا گذاشت یا نه؛ اما 

 .های آخر تمام سعیم رو برای زنده نگه داشتنش کردمحداقل من دقیقه

صرانه به قصد سالم جلوم دراز شده بود، چشمام رو که باز کردم، دستی که م

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 
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 .بودم

 کردم بتونم زندهکردم ببینمش. در واقع هیچوقت فکر نمیهیچوقت فکر نمی

دادم روزی جسدش اگر توی ضمیر ناخودآگاهم هم احتمال می ببینمش! حتی

 4شناسمش؛ اما حاال بیشتر از رو پیدا کنم، مطمئن بودم که با نگاه اول می

سالگیم  8اش رو به یاد بیارم. شاید چون توی دقیقه طول کشیده بود تا چهره

ه از کردم کاش، 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 میبمونه، اما حاال که می

 .کشته بودمش کردم ای کاشمی

 .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 -

تازه یادم اومد از اول چرا اومده بودم اینجا و به نینا خیره شدم. داشت خودش 

ه دستش رو عقب کشت تا رفتار منو ماست مالی کنه. فرزاد باالخررو می
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 :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؟ -

ه تونستم ببینم کهاش هنوز به نینا خیره بودم. میتوجه به مسخره بازیمن بی

درست می گفت! من فقط وقتی بار  گیج شده. اون من رو خوب شناخته بود.

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

 :نگاهی به چاقوم که خ*ون روش هنوز هم خیس بود افتاد. با لحن بدی گفت

 .شی عادت داری خوشگلهنه، انگار تو به چاقوک -

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؟ خواست تهدید کنه و بگه تالفی مییادشه که روش چاقو کشیدم؟ می

 خواست منو بترسونه یا چی؟می

 :است جواب بده با حرص گفتاین بار تا نینا خو
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 مگه خودش ز*ب*ون نداره؟ -

 :تفاوت گفتای باال انداخت و بیبدون این که از رو بره شونه

 .ها خوشش نمیادخواستم بگم از حرف زدن با غریبهمی -

 .فرزاد با صدای بلندی زیر خنده زد و با سرخوشی بهم خیره شد

 ...ما که دیگه غریبه نیستم -

کرد من هنوز هم همون کرد؟ واقعا فکر میام قلدری میاآلن داشت بر

ام که بتونه انقدر راحت اذیتم کنه؟ انگار نینا تازه از ساله 8پناه ی بیدختربچه

تفاوتش کم کم حرف معنی دار فرزاد متوجه شد یه چیزی عجیبه که نگاه بی

 !شد. یعنی واقعا خبر نداشت؟داشت مشکوک می

در بهم خیره نشه و توی چشمام مانور نده، کالهم رو جلو برای این که فرزاد انق

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 

شرتم نپوشیده بودم، مغزم دستور حمله داد. شاید یادش رفته بود که من قبل 

، به چاقو کشیم معروفم و اآلنم چاقوم دقیقا دستمه. اون منو خیلی از قفل

 .دست کم گرفته بود
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قبل از این که دستش بتونه حتی کالهم رو ل*مس کنه، با یه حرکت سریع 

سرم رو عقب کشیدم و دقیقا از زیر دستش، از ساعد تا مچ دستش رو خط 

ماه دیگه باید  3تا انداختم. مطمئن بودم ده دوازده سانت زخم رو دست کم 

 .روی پوستش تحمل کنه

همه چی سریع اتفاق افتاد با این حال با داد بلندی که کشید، دوتا از آدماش 

سمتم اومدن و باهام درگیر شدن. چون زخمی بودم، خیلی سریع چاقوم رو از 

ای بکنن فرزاد دست سالمش رو دستم در آوردن؛ اما تا خواستن حرکت دیگه

 :ز بین دندونای کلید شده اش غریدباال آورد و ا

 .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 انداخت. بیسالگیم می 8

 :رد. لبخند بدجنسی بهم زد و خطاب به آدماش گفتمی کرد، سرش رو کج ک

 .این یکی فقط مال منه -

چندشم شد؛ اما توی صورت پوکرم هیچی جز هیچی نبود. من تعلیم دیده 
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دم. باید مونتفاوت میتفاوتی رو تعلیم دیده بودم. باید بیبودم، منه لعنتی بی

 .آوردمموندم. باید طاقت میاحساس میبی

 :ری زدم و تا خواستم جوابش رو بدم، نینا مداخله کردپوزخند صدادا

چیزی که عوض داره، گله نداره فرزاد. سامی فروشی نیست. اون توی  -

 .زاده استویترین خان

این حرفش، نه تنها دهن فرزاد رو بست، حتی منو هم شوکه کرد! نینا 

دونست نمیزد؟ 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 میواقعا هم باید با نینا حرف می

 .کنه اطالعات دارهچیزی که وانمود می

؟ گفت. واقعا چرانینا چیزی بهم نمی احساس و دستوری بود؛ امالحنم 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
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تونست به همین راحتی حذفم کنه؟! ببینم؟! چرا انقدر هوام رو داشت وقتی می

نفر بود، چرا زودتر یه همچین ماموریتی بهم نداد و کارم رو اگه انقدر ازم مت

 !تموم نکرد؟

گرفتم و مثل یه آدم خنگ و من خیلی وقت بود که داشتم هوشم رو نادیده می

کردم؛ اما حاال مغز سرکشم از خواب طوالنیش بیدار شده حوصله رفتار میبی

 .نم خالی کردبود و در لحظه، با حدسی که زدم، انقدر جا خوردم که بد

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

ید، ی عالی کشی رینگ ایستاد و یه نقشهبه جونم بیوفتن. مثل همیشه گوشه

خواد لوده شه، از شر اونی که میتا بدون این که دستای خودش به خ*ون آ

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

 اوه! صدا رو! م*ست کردی عزیزم؟ -

گفتنش  «عزیزم»اش، جفت پا وسط افکارم پریده بود. موقعفرزاد با حرف بی

های مریم، موقع شکنجه انداخت. برای این که گفتن« عزیزم»اراده منو یاد بی
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ای توجه بهش، تنهاز شر این افکار درهم خالص شم، سرم رو تکون دادم و بی

 .بهش زدم و از کنارش رد شدم

خواستم با خودم صادق باشم، حاال که دیده بودمش، ته قلبم داشتم اگر می

ش کشته بودمش. این آدم هم مثل آرمین ارزش زنده موندن کردم کاآرزو می

نداشت؛ منتها هرکس به طریقی. من دیگه با این که یه قاتلم کنار اومده بودم. 

فهمیدم زنده است، تا هوس تموم کردن کار نیمه شاید بهتر بود هیچ وقت نمی

 .تمومم انقدر به سرم نزنه

مه کسایی که تا حاال دیده بودم. زنی نینا زن با سیاستی بود. یه زن قویتر از ه

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

 عدا ادامه بدیم؟ما ب -

آره حتما ادامه بدید؛ به این حرفای کثیفتون که توش معلوم نیست دارید چه 

 !کنید ادامه بدیدای میمعامله
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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 

برن. نگاهی به دو نفری که هنوز پشت سر نینا بودن انداختم و با دنبالش 

 :تمسخر گفتم

 .البته خصوصی -

ای کشید و اونارو هم مرخص کرد. قبل از این که بخوام فکر کنم نینا پوف کالفه

اول کدوم سوالم رو ازش بپرسم، از جاش بلند شد و دستش به قصد سیلی 

که حاال نم خ*ون رو روی باندش حس می زدن باال اومد. با همون دست زخمیم 

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

این اولین باری نبود که اینجوری کارام رو توی جمع، توی تنهایی تالفی 

تاده بودم. هنوز داشت زیر دستم کرد؛ ولی اولین باری بود که جلوش ایسمی

 .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
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 :تقال کشید. بعد از چند ثانیه مکث کوتاه، آروم پرسید

 منظورت چیه؟ -

کرد؟ چرا انداخت؟ چرا دعوام نمیهمیشه دستم نمی چرا تعجب کرد؟ چرا مثل

کم دونست. کمزد؟ حدسم درست بود؛ اون هویت واقعیم رو میسرم داد نمی

کم، همه چیز آوردم. کمکم، داشتم کم میاومد. کمدمای بدنم داشت پایین می

 جونم ازشد. نفس عمیقی کشیدم و دستای بیداشت برام غیرقابل تحمل می

ام و به این آسونی کردم یه نابغهر خورد. بازی خوردم! منی که فکر میدورش سُ

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، ا میکم داشت راه خودش رو توی پیشیونش پیدنگاهم 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

مراقبم باشن. کمکم کرد و منو به این اعتبار رسوند. اون به من اعتماد کرد، به 
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خواستم منصف باشم، سامیار و نینا یی از همه جا رونده شده. اگه مساله 8منه 

 :منو بزرگ کرده بودن. به عنوان آخرین فرصت روراست ازش پرسیدم

 ام؟دونستی من خانزادهاز کِی می -

تونستم خودم رو به نفهمی بزنم. اون جا خوردنش انقدر واضح بود که دیگه نمی

راب دونست. دست زخمیم که سمت زخم بازش رفت، با اضطهمه چیز رو می

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 بیسرم گیج می

من این همه سال زنده بودن توی این گروه لعنتی رو به این  روی پاهام نشستم.

 .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. جام بلند شدم. زخمش رو بستم و بی

دونستم به کی باید اعتماد کنم و به کی نباید اعتماد نمیحالم هیچ خوب نبود. 

کنم؟ نینا واقعا از اتفاقی که بین من و فرزاد افتاده بود خبر نداشت، این واضح 
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دونست، باز هم ازم حمایت کرد و چیزی به روم بود. با این که هویتم رو می

وی گروه بمونم دونست و برای این که تنیورد؛ 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 صادقانهبه چشم

 :داشتم، زمزمه کردم

 .بذار بهت اعتماد کنم. خرابش نکن -

 :تا خواستم بیرون برم، سریع گفت

 .ردمهمین امروز با فرزاد معامله جدید قبول ک -

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 

کرد، با صدایی که کمی باال رفته شناختم توش بیداد میاصال جنسش رو نمی

 :بود گفت

ی از اینجا بری؛ ولی قبلش خواخوای چی کار کنی. می دونم میدونم میمی -

 ...باید اینو انجام بدی

خواستم بدونم چی توی سرش می سمتش برگشتم و بهش خیره شدم. می
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 :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

خواستم هرجور شده از این همه خالف خالص شم، باید بهاش رو هم می

ثل فرزاد کردم. حتی بهایی مثل معامله کردن و همکاری با کسی مپرداخت 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 داشت. لباس بلندش حاال پاره و کوتاه بود. نمی

 .د راهشون شدم. اخم کمرنگی روی صورتم نشستنتونستم طاقت بیارم و س

ی کمک های اولیه براش بیاره. تا قبل به میالد بگین یه دست لباس و جعبه -

 .رهاز اون هیچکس داخل نمی

اش تونستم میالد رو بگیرم و بترسونمش، تهدیدش کنم یا حتی شکنجهمی
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برام مهم نبود  کنم، تا حقیقت رو بهم بگه؛ اما من دیگه جونی نداشتم. دیگه

خواستم همه چیز تمام شه. گه و کی دروغ؟ من فقط میکی داره راست می

 .حتی اون آدم هایی که توی پارک دنبالم بودن رو هم آزاد کرده بودم

خورد. فرزاد هنوز هم جلوی در ایستاده بود و تقریبا با نگاهش داشت منو می

اقب من باشه؟ پس چرا هر پس این شایان لعنتی کجا بود؟ مگه قرار نبود مر

 !وقت الزمش داشتم نبود؟

 .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

 :شیک و مرتب باندپیچی شده بود کردم و گفتمبه زخمش که حاال خیلی 

 !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 و کنترل میکرد؛ عصبیم کرده بود. باید خشمم رحمایت می

کردم. این سند آزادی من از این منجالب دردسر تموم میی لعنتی رو بیمعامله
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ترین فاصله به فرزاد ایستادم. به بود. دو نفر جلوم رو کنار زدم و توی نزدیک

 :چشمای سبز عصبیش خیره شدم و زمزمه کردم

که ازم شنیدی هم، سرم گردم. برعکس چیزی من 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

خوای فقط معامله رو به همین آسونی؟! منو تا دم مرگ بردی، اون وقت می -

 تموم کنی و خالص؟

اما جلوی خودم رو گرفتم. نفس عمیقی تا سر زبونم اومد؛ « حقت بود»ی جمله

 :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

ذهنم شروع شد. قدمی عقب رفتم و سکوت کردم، به امید شمارش معکوس 
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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 دم. پس بیکرشمارشم به عدد پنج رسیده بود. باید هنوز تحملش می

حرفی سرم رو پایین انداختم و خشمم رو خاموش کردم؛ اما اون دست بردار 

 .نبود

 ...یه شب رویایی برات بسازم که -

تونستم هر تصمیمی رسیدم، دیگه میاین قانون ما بود. وقتی از ده به یک می

بگیرم و اآلنم به یک رسیده بودم. مشت محکمی که توی دهن فرزاد خورد، 

گم از دیدن شایان خوشحال نشدم و احساس ث شد سرجام بمونم. نمیباع

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 ض این که دستت هرز بره میزنی؟! به محکردی داری با کی حرف می

تونی عواقبش رو خوره. میهامون باهاتون بهم میی معاملهی صفر و همهنقطه
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 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  به خ*ون هر دوی ما تشنه بود. نگاه عصبیش لحظهخورد و حاالمی

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

 :ی ل*بش سرازیر شده بود رو با دست پاک کرد و گفتگوشه

 .گیرمهمون شب ازش می تاوان این مشت رو هم -

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 

ست از تقال و داد و بیداد بر نداشته بود. دستم شده بود؛ اما شایان هنوزم د

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
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 !شایان -

حتی اون دوتا آدم نینا انقدر بلند صدا زده بودم، که نه تنها شایان ساکت شد، 

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

م و با صدایی که دیگه جونی توش نمونده دستام رو روبه روی صورتش گرفت

 :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

نبالش برم، بدون این که بدونم کجا داره میره. من دیگه کشید. مجبور شدم د

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 شدم؟ چی کار باید میچه جوری باید از این گروه لعنتی خالص می
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 !صمیم اشتباه بچگیم رو جبران کنم؟ت

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

 :گفتم همیشه منطقی برخورد کنم. بغضم رو قورت دادم و

خوام، از اسم و رسم یه معامله با فرزاد داریم. تمام اطالعاتش رو می -

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 

 .همه کارا رو تنهایی انجام بدیم

ریخت، ا*ل*کل بیمارستان نبود. لبخند تلخی داشت روی دستم می الکلی که

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
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 !هوسط این همه حماقت همین کم مونده بود خانم معتادم بش -

 :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

یگه ازم قطع امید کرده بود. حق داشت. رو بگیرم و بلند زیر خنده زدم. اون د

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 

شناسمش؟ اما جز یه لبخند جوابی نداشتم که به سواالش بدم. وقتی دید می

 .من گرم نمیشه، رسوندم خونه و تاکید کرد استراحت کنم امشب آبی از

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 

ر فکذهنم بدجور درگیر بود. چشمای فرزاد برام خیلی آشناتر از چیزی بود که 

هاش حک شده بود. های ذهنم، تصویری از بچگیکردم. انگار توی ته مایهمی
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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

 ش؟سالگیم محال بود. کجا دیده بودم 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

تحملم کم شده بود. به خاطر لعنتی، به خاطر روز بدی که از سر گذرونده بودم، 

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 هبا شنیدن صدای امید، گیر

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
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و با دستام اراده، مثل بچه ها دستام رو پشت سرم بردم و قفل در ربی

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

اخم کم رنگی روی صورتش نشسته بود؛ اما چیزی که مبهوتم کرد، دلخوری 

ام گرفت. خم شد و گیره رو از توی نگاهش بود. نگاهش رو از نگاه وحشت زده

 .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 ؟ یعنی میی من شفاف بوداندازه

 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

که بهم دست داده بود، یه دزد، خجالت زده بودم. شرمندگی و احساس بدی 



www.taakroman.ir  

 
  

 
772 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .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؟ -

 .ایین انداختمبا دست زخمیم گیره رو از دستش بیرون کشیدم و سرم رو پ

خواستم بدونه این زخما، این حال بد، این بوی خواستم بغضم رو ببینه. نمینمی

خواستم بدونه ی منه. نمیخ*ون، این ترس و ناامیدی، جزئی از زندگی روزمره

خواستم بدونه اصال چرا اومدم بعد از پرورشگاه چی سرم اومد و نمی

 پرورشگاه؟

زدن باهام انتخاب نکرده بود. در حالت عادی  اصال وقت مناسبی رو برای حرف

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

اه گبا تمام شرمندگیم، با تمام بغض و با تمام ناامیدیم بهش خیره شدم؛ اما ن

 :اون هنوز به دست زخمیم بود. آروم و پربغض زمزمه کردم
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 .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 

اد اون گناه زدم و اون توی چه فکری بود؟ یعنی حتی یه نگاه هم توی اعتقمی

 !بود؟

تونست حقیقت رو از مون افتادم. یاد این که همیشه میهوا یاد بچگیبی

چشمام بخونه. یعنی داشت نگاهی که روز آخر ازش دریغ کردم رو تالفی 

 کرد؟ یعنی هنوزم یادش بود؟می

دونم چرا جای سامیار و نینا و فرزاد، فقط از عصبی و کالفه شده بودم و نمی

ی ار بودم. انگار ازش توقع داشتم هنوز هم مثل بچگی به همهامید طلبک

ها و این هام گوش بده، نوازشم کنه و بهم دلداری بده. این رو برگردوندنحرف

 خواست مثلشد بیشتر حس تنهایی کنم. اگه نمیهاش باعث میپس کشیدن

 خواست؟بچگی رفیقم باشه پس اصال چرا برگشت؟ ازم چی می

سمت آستینش رفت. قبل از این دستم بهش بخوره، دوباره  اراده دستمبی

قدر راحت باهاش برخورد دستم رو پس کشیدم. اون شایان نبود که بتونم این
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 .کنم

با این که مطمئن بودم اگر یه قدم بهش نزدیک شم، اون دو قدم ازم دور میشه؛ 

نگاه  اما یه قدم سمتش رفتم. برخالف تصورم، این بار جای عقب رفتن، بهم

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 -

، بگه این وقت شب زمان خوبی برای حرف زدن ما با هم «نه»منتظر بودم بگه 

، غافلگیرم کرد. سمت آروم و آشناش« باشهِ»نیست، اما نگاه عمیق و کوتاه و 

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

 کردم بهش نگاه نکنم باز هم فهمیدن اینتونستم 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
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 دونم هیچ وقت جوابمو نمیدی چی بگم؟وقتی می -

گفت. من حتی وقتی بچه بودیم هم هیچ وقت جواب سوال هاش رو راست می

ریش رو نداشتم. بغضم رو پس زدم و لبخند دادم؛ اما هنوز هم طاقت دلخونمی

 .تلخی زدم

خواستم هیج دادم چون نمیما دیگه تو پرورشگاه نیستیم امید. جواب نمی -

کنه؟ بهم بگو. ازم بپرس. باور کن تو وقت بهت دروغ بگم. چی داره اذیتت می

زنم و... گم، دورش نمیتوی این دنیا تنها کسی هستی که من بهش دروغ نمی

 .م بگوبه

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

 :بعد از مکث کوتاهی گفت کمربندش رو باز کرد و

 ...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 



www.taakroman.ir  

 
  

 
776 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .می فهمیدم از چی دلخوره. اون دید که شایان منو رسونده بود

گفتم وقتی میصدای سکوتم حتی برای خودم هم آزار دهنده بود. چی باید 

 !ام با شایان تعریف نشده است؟دونستم توی قاموس امید، ر*اب*طهخوب می

دونیم خبریم و این که تقریبا اآلن هیچی از هم نمیخیلی وقته از هم بی -

طبیعیه، ولی... ولی ساعت رو دیدی؟ اون هرکی هم که باشه این ساعت وقت 

 .خونه اومدن نیست

بار بود که یکی داشت نسبت به رفت و آمدم با غریبه  اولین بار بود! این اولین

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 

ج قدر گیزمان طعم تلخی و شیرینی، همونقابل توصیف نبود. مثل چشیدن هم

قدر مبهم. به هر حال علتش هرچی که بود، من بهش قول داده نکننده و همو

 .بودم جوابش رو بدم

 :نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم

 .ای توی زندگی من وجود ندارهآشنا، فامیل، خانواده یا هر چیز دیگه -

دونم تو این مدت رو دقیقا چطور گذروندی؛ اما مطمئنم ما کامال متفاوت نمی
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کردم عد از پرورشگاه وقتی به سرپرستی گرفته شدم، فکر میبزرگ شدیم. ب

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

 ماخواستم؛ اهم خانواده رو تجربه نکرده بودم. پرتوقع نبودم؛ فقط آرامش می

 ...اونا خیلی راحت ولم کردن و من

شد رو حس کرد مثل همیشه خیلی زود بغضی که داشت به چشمم کشیده می

 :که با پشیمونی گفت

 ...خواستم ناراحتت کنممن نمی -

نه! اون عوض نشده بود. اون هنوز هم مثل بچگی دل رحم و مهربون بود. هنوز 

نوز هم تنها کسی بود که فهمید و ههم اولین کسی بود که بغضم رو می

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 رو بفهمه، حس کردم اآلن هم فهمیده چقدر آدم بدی شدم و بی

 .ای نداشتمم براش توضیح بدم که واقعا چارهکرد
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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 

خواستم اونا هم ولم کنن. من مفهوم خانواده رو با اون گفتن کردم چون نمی

 ...یدم. برام مهم نبود اون آدما فرشته باشن یاآدما فهم

دونستم احتماال اآلن هیچی از حرفای بی سر و تهم نفهمیده، با این حال می

کرد نظرم رو عوض کنه، فقط کرد و سعی نمیاومد، قضاوتم نمیوسط حرفم نمی

فایده بود. من سال های زیادی این گوش داد؛ ولی بیدر سکوت بهم گوش می

و کم داشتم. سال های زیادی امید رو کم داشتم و دیگه محال بود کسی شنوا ر

 .ها رو برام جبران کنه، حتی خود امیدبتونه این سال

خبره، هرچند کردم چیزی رو بهش توضیح بدم که هنوز ازش بینباید سعی می

 !مطمئن بودم قرار نیست بذارم تا این حد وارد زندگیم بشه، زندگی کوتاه من

 .دم به خودم مسلط بشم و فقط جواب سوالش رو بدمسعی کر

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 
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عمیقش خورد؛ لبخند تلخی روی صورتم  من، اما وقتی نگاهم به نگاه آروم و

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 میه دختری که دوستش داره برسونمش. نمیخونریزی، ب

کنی. خط خطی های یه قدر کالفه بودی؛ اما در هر صورت اشتباه میکه این

 .تونه روابط منو با کسی تعیین کنهشناسنامه نمی

نگاهش رو ازم گرفت و به بیرون دوخت. اون به جواب سوالش رسیده بود، 

کنه برای نیومده بود و معلوم بود داره سعی میهرچند هیچ از جوابم خوشش 

خودش هضمش کنه. دستی به صورتش کشید و کمی مکث کرد. آخرش هم 

 :نتونست طاقت بیاره و م*حکم و مطمئن گفت

تونه! خدا حد روابط مارو تعیین کرده نه خط خطی های یه خدا می -

 .شناسنامه

دیدنش به این بحث ساعت بعد از  24دونستم کم تر از می.دونستم! می
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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 دیدم اون هنوز هم بعد از این همه سال اینبودم و این که می

 .ندگیم چیزی بدونه، عصبیم می کردس*ی*نه میزنه، بدون این که از ز

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

 ...خدایی داشتم. من باورش کردم فقط چون

ردم فقط چون من باورش ک»وقتی برگشت و عمیقا بهم خیره شد، جمله ی 

اراده برای اولین بار نگاهم رو ازش توی دهنم ماسید و بی« تورو باور داشتم

ترسیدم بغض و گناه و حسرت هام رو از چشمام بخونه. انگار می .دزدیدم

اش ترسیدم به نگاهش عادت کنم، به نگاه کسی که قرار نبود زیاد کنارم نگهمی

 .دارم

ودم طرف عقایدش باشه و ازشون دفاع کنه؛ منتظر بودم عصبانی بشه، منتظر ب

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
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 :فقط نگاهش رو ازم گرفت و آروم پرسید

شده که خوری؟ چیقدر از همه چی دلمن 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

کنارم باشه و نگاهش به من نباشه. من عادت نداشتم باهاش حرف بزنم و 

بیشتر از این که برام رفیق باشه برام عضوی از  دلداریم نده و نازم نکنه.

ام بود و حاال تحمل این همه بی توجهی رو نداشتم. بغضم رو قورت خانواده

 :دادم و صادقانه زمزمه کردم

 .شناختی خیلی وقته که امیدشو از دست دادهاون رهایی که می -

 بینمون در لحظه متوجه حرف دو پهلوی خودم نبودم؛ اما وقتی سکوت سنگین

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 میوقتی این
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قدر مصمم قدر تحملم براش سخت بود، چرا اینس چرا برگشت؟ اگه اینبود، پ

 !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 کنترل لحن طلبکار و گستاخانه

 :ثل همیشه. دوستانه جواب دادموقر و متین بود؛ م

 .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

کرد. هنوز هم خوب یادم بود روز آخر چه بهانه های واسه جواب دادن مکث می

رو « آرامش»و « خانواده»، «خوشبختی»ای برای رفتنم آورده بودم. 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

دونم چرا حاال که می دیدم باورم کرده، صدای شکستن دلم رو شنیدم. نمی

رحمانه توی پرورشگاه تنهاش بذارم؟ قدر بیتونست باور کنه اینچطور می

احساس؟ منو چی فرض قدر بیقدر سنگدل شناخته بود؟ اینواقعا منو این
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کرده بود؟ اون برای من عزیزترین آدم زندگیم بود. کسی که مثل بابامحمد و 

سامی و رویا دوستش داشتم. من برای اون چی بودم؟! یه رفیق نارفیق که به 

ی سطح باال یکم غذای بیشتر و یه جای خواب تو یه خانواده راحتی به خاطر

 !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 نمیولی به؛ هرحال دل شکسته

ام حرف دلم گوش کنم و نگهش دارم؛ اما بازم دل شکسته یه دفعه هم شده به

 .کار دستم داد. از کوره در رفتم و عصبی شدم

 .منو سر خیابون اصلی برسونی دیگه مزاحم نمیشم -

شاید واقعا برای ما بهتر بود دیگه هم دیگه رو نبینیم. از اولم این تصمیمم 

ر من، چیزی جز تباهی و اشتباه و خودخواهانه بود؛ به هرحال بودن اون کنا

 .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
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موقع و گنگش بود؟ من خودم عصبی بودم، اون هم داشت با این واکنشای بی

 .دکرعصبی 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 -

انگار تازه حرفم رو درک کرد که دیگه خبری از تعجب توی صورتش نبود. به 

 .جاش اخم عمیقی صورتش رو پوشوند

 ...؟ اونم این وقت شب؟ مگهوقتکه 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

 .کردتوضیح بدم؛ ای کاش درکم می

گفتم تونستم علت خونه نرفتنم رو بهش بگم؟ چطور باید میچطور می

سالگیم قصد داشت نابودم کنه، یه  8م برم خونه چون کسی که توننمی

ام رو داره؟ این چیزی نبود که امید بتونه باهاش کنار خالفکاره که آدرس خونه

تونستم کنار بیام، امید جای خود داشت؛ با این حال بیاد. حتی خودم هم نمی

اعث من هنوز هم تحمل ناراحتیش رو نداشتم. حتی از فکر این که من ب
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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.  -

امشب به دالیلی حس خوبی به تنها خونه بودن ندارم. دوست ندارم امشب رو 

غذا بخورم و تنها... امشب پیش دوستم  تنها بخوابم. صبح تنها بیدار بشم، تنها

خوابم تا فردا یه فکری واسه خودم بکنم. نگران ساعتم نباش، اون به این می

 موقع اومدنام عادت داره. حاال میشه لطفا منو برسونی آقا امید؟ باشه؟

ام نشست، حتی خودم رو هم شوکه کرد. ای که ناخودآگاه آخر جمله« باشه»

 ...نا رو خیلی وقت بود که کنار گذاشته بودم؛ امامن این تکه کالم آش

ی آرومش توی وجودم بیدار « باشه»مکث آشنا و حس آشنایی که از شنیدن 

سالگیم برام  5شد، باعث شد مطمئن بشم اگر یه راه برگشت به رهای معصوم 

 .ذاشتممونده باشه، اون امیده؛ راهی که من نباید توش قدم می

اصلی رسیدیم. تا وقتی که آدرس دقیق خونه رو ازم  نفهمیدم کی به خیابون

نو دادم که نمیتونه مدونم چطور باید براش توضیح مینگرفت، کوتاه نیومد. نمی

ی دوستم برسونه، چون صدای ماشین همسایه هارو بیدار دقیقا تا جلوی خونه
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م اآلنش هکنه و من قراره از دیوار باال برم و بپرم تو بالکن اتاق رویا؟ همین 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 داد و نه بهم توجه میکرد، نه درست جوابم رو مینگاهم می

 .رو ندارمدونست که تحملش گرفت، شاید چون میام مینادیده

رسیدم. هنوز داشتم گیج کردم، کمتر به نتیجه میهرچقدر بیشتر فکر می

زدم چطور حرفم رو بزنم که هم غیرطبیعی به نظر نیاد و هم ناراحت نشه که می

روم سریع گفتم نگهداره. ما دقیقا سر خیابون با دیدن فضای آشنای روبه

کردم رسیده بودیم و من میی رویا بودیم. زودتر از چیزی که فکرش رو خونه

هنوز توضیحی برای حرفم پیدا نکرده بودم. متعجب از واکنش سریعم، م*حکم 

 :ترمز گرفت و گفت

 !اینجا که مجتمع مسکونی نیست -

 :تعجب کالمش راهی برام نذاشته بود. سرم رو پایین انداختم و صادقانه گفتم

 ...داخل خیابون بعدیه. بهتره بقیه شو پیاده برم چون-

 :با صدای آروم تری ادامه دادم
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 ...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 از صدای آروم، اما م*حکم و پرحرصش چشمام بی

تم. چه موضوعی به اندازه دونسدونستم، من همه ی حساسیت هاش رو میمی

تونست برای بچه های پرورشگاهی حساس باشه؟ انگار از می «خانواده»ی 

خواستم بهش بفهمونم این که اآلن بیرون از پرورشگاهم، به این معنی قصد می

خواستم بهش بفهمونم بین من و اون، اون تنها کسیه می .نیست که خوشبختم

که ساعت خونه اومدنش و بیرون رفتنش با که خانواده داره. اون تنها کسیه 

 .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 کردم. لعنتی! باز هم نگاهش جای چشمای من، به فرمون بود. این بار دیگه 

هوا برم گردوند به سامی بی رحمی که توجهیش، بیبی نتونستم تحمل کنم. این

همه همیشه ازم انتظار داشتن. بدون هیچ حسی بهش خیره شدم و م*حکم 
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 :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 شت تحملم میاآلن دا

نیاز داشتم. چیزی که بتونه هردومون رو از این چرخه ی تکراری دلخوری 

 :نجات بده؛ چیزی مثل

 ...ما به طرز عجیبی واسه هم آزاردهنده ایم امید -

 و ادامه بدم.هوا بهم خیره شد. ناباوری نگاهش رو که دیدم، نتونستم حرفم ربی

 .از ماشین پیاده شدم و قبل از بستن در، لبخندی مصنوعی زدم

 .کنی آموزشگاه خوبیه. موفق باشیآموزشگاهی که توش تدریس می -

قبل از این که بهش فرصت حرفی رو بدم، در رو بستم و دور شدم. اگر یه کلمه 

زیر گریه تونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم قطعا دیگه نمیدیگه 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 

قدر برام سخت نبوده. دیدار دوباره مون فقط داشت همه چیز رو برای این
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 .کردهردومون سخت تر می

اتاق رویا بودم. با دیدن صورت آرومش توی وقتی به خودم اومدم، درست 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 

صدای بلند نفس های عمیقم رو خفه کنم. این روزا حتی باال اومدن از بالکن 

م رو منقطع می کرد. آره! این که به تحرک و ضعف قلبم ربطش رویا هم نفس

 .بدم، برام ساده تر از این بود که قبول کنم باز هم به بغض رسیدم

*** 

طور که به بازی بچه صدای زنگ موبایلم، باعث شد دوباره از کوره در برم. همون

 روم توی پارک خیره بودم، زیرلب فحشی دادم و تماس رو قطعهای 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  "بابام آدم بی فکری نبوده و مطمئنا وصیت نامه داشته. "گفت:می

صیت نامه توی دنبالش گشته بود؛ همه جا جز خونه ی پدریم. مطمئن بود و

 .خواست به هر قیمتی شده به دستش بیارهست و میخونه
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اون یه وکیل بود و زندگی من هم با تمام باال و پایینش برای اون فقط یه پرونده 

کالن بود و بس. دنبال وصیت نامه برای تقسیم زمین هایی بود، که هنوز حتی 

مئن بود دادگاه رو قدر مطتوی 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 تونست ازم بخواد خونهجلوم شخم بزنه؟ چطور می

 دیدم؟بگردم، که هنوز هم کابوسش رو می

وصیت نامه »ه هرحال توی آخرین تماسش تیر خالصش رو زده بود. جمله ی ب

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 روی نیمکت پارک نشسته بودم و بی

با شنیدن دوباره ی زنگ موبایلم، بدون این که به کشیدم که 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 -
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سکوتی که داشت طوالنی می شد و صدای همهمه و شلوغی محیط اطراف 

و از گوشم دور کنم و به شماره مخاطبم شخص پشت خط، باعث شد گوشی ر

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 دیگه

 اجع بهش فکر می کرد؟احتماال داشت ر

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

زنگ بزنه. یعنی ممکن بود دکترم دهن لقی کرده باشه و وضعیت بدم رو بهش 

ده باشه؟! مطمئن بودم دکترم به همکارش گفته باشه؟ ممکن بود نگرانم ش

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 

صدا زدنش، مثل « دکتر»دونم. حسی که باعث شد جای ذوق یا امید، نمی

 :صداش کنم بچگی های دور و گنگم

 !عمو؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
792 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :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 عصبانیت، نا امیدی و استرس. چرا این

یه پدرخوانده بهم توجه کنه؟! چرا هنوز باورش واسه یه بار هم شده واقعا مثل 

 قدر احمق بودم؟داشتم؟ آخه چرا این

اراده یاد وقتی افتادم که تازه منو از پرورشگاه آورده بود. اون موقع هم بی

وقتی در مورد فامیلم ازش پرسیدم، اول سنم رو پرسیده بود. دیگه خوب 

خواد ای شنیدن چیزی که میکنه تا مطمئن شه، بردونستم 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

 .سالم نشده 15اگر واسه ی این زنگ زدی، هنوز  -

ه م، یکردگشتم، 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
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 .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 میخوبه پس. نمی -

بودی و برای محرم شدنت به خانواده ما راهی جز هم ندارم. تو شیرخوار ن

موقع تو و پویا رو عقد کردم؛ اما فرصت نشد ص*ی*غه محرمیت نبود. من اون

 ...باطلش کنیم

انگار از یه بلندی پرت شده بودم. زیر پام خالی شده بود. این یه شوخی نبود، 

تونستم نمیبود؟! چطور ممکن بود؟ یعنی من تمام این مدت، با پویا... حتی 

تونستم روی درست بهش فکر کنم. دهانم خشک شده بود و دیگه حتی نمی

 :توجه به من که شوکه شده بودم ادامه می دادحرفاش تمرکز کنم؛ اما اون بی

موقع همین که به من محرم ابدی بشی واسه آبروم و آروم شدن مهری اون -

 ش کنیم. یه وقت خالی کنکافی بود. به کل فراموش کرده بودم شرعا باید باطل

 .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 
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ی این سال ها محرم پویا بودم، زن پویا شدن ص*ی*غه مهم نبود؟ من همه

 دونستم؟ این مهم نبود؟بودم و حتی نمی

کرد و رفتارای عصبانیت پویا از این که منو خواهرش بدونه، اذیت هایی که می

صدا زدنش... اون از این محرمیت خبر داشت، مهری « گشنه گدا»بدش و حتی 

 !دونستن؛ جز منخبر داشت، کل طایفه ی رفیعی خبر داشتن، همه ی دنیا می

اراده داشتم گذشت؛ اما باز هم بیستم نمیهنوز دو روز از باز کردن باند د

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 م میهواپیمای لعنتی خوردم، آزار

 !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 من فقط یه دختر بچه

قدر بد کتک بزنن؟ اون هم مقصر بدونن و اینچطور دلشون اومد منو  .بودم

دونستن دست کم شرعا هنوز زن پویام. من ناموسشون بودم؛ وقتی که می
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 !نبودم؟

تونستم درست نفس بکشم. انگار یه چیزی راه گلوم رو بسته بود، چیزی نمی

 .مثل یه بغض تازه یا شاید یه کینه ی قدیمی

*** 

ه کردم واقعیه یا بازم دارم توی یه کابوس تونستم باور کنم چیزی که تجربنمی

تونستم بفهمم حسی که اآلن دارم بغضه یا وحشت؟ از زنم؟ نمیدست و پا می

سوخت؛ اما مغزم هنوز هم کردم، 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 میه به آرمان که بیتوجعقب 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، دیدم تار شده بود. موهای بازم دورم رو گرفته بودن و مثل یه مرده

 خواستم بهداشتم. نمیبیارم، فقط قدم بر می بدون این که حتی سرم رو باال

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
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ی آرومی به در اتاق ایمان زدم و بی عجله منتظرش جونم ضربهبا دستای بی

شتم، به یه فضای کافی واسه نفس من عمیقا به یه تنفس آزاد نیاز دا .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 

خونسردش نگران شد. دستش که سمت پیشونی خیس از عرقم اومد، خودم 

 :رو عقب کشیدم و مثل یه ربات، خشک و سرد گفتم

 .ر بمیره، باید زنده بمونهنذا -

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 میاصطالح نبود! من واقعا نمی

تونست این زندگی تحمیلی یشتر از نمیقلب دردناکم دیگه ب .هوایی نبود

 .لعنتی رو تحمل کنه

قبل از این که بتونم خودم رو نگه دارم، د*ر*د شدیدی توی کتف چپ و قفسه 

ی س*ی*نه ام پیچید؛ دردی فراتر از تحملم. این بار حتی برای ثانیه ای 

هوشیاری بیشتر هم تالش نکردم و بی دغدغه خودم رو به سیاهی پشت پلکم 
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ام آرزو کردم، ای کاش زندگی طاها به من دم. توی لحظه ی آخر حملهسپر

 !وابسته نبود؛ ای کاش

*** 

چشمای سنگینم رو باز کردم و به محیط آشنا و نفرت انگیز بیمارستان رفیعی 

 .نگاه کردم. انگار از هرچیزی که فرار می کردم، بیشتر غرقش می شدم

حرکت به سقف سفید ت و چقدر بیگذشدونم چقدر از به هوش اومدنم مینمی

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 

چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که ایمان با روپوش سفیدی که روی همون لباس 

 .ظاهر شدخونه پوشیده بود، جلوم 

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

ست و بعد از این باید بره سراغ آرامبخش مخدری که برای بیمارهایی فایدهبی

رچه د*ر*د رو تسکین با سطح د*ر*د من قانونی بودن. آرامبخش هایی که اگ

 .دادن؛ اما هنوز هم مخدر بودن و اعیتادآورمی
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 .زدکرد مهربون باشه؛ اما باز هم نگرانی توی چشماش برق میسعی می

احساس خستگی، ضعف یا کوفتگی نداری؟ توی قسمت چپ بدنت گرفتگی  -

 کنی؟حس می

بودم. دلم  شد، یخ زدهسردم 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

مثل یه مجسمه بدون پلک زدن فقط به سقف سفید بیمارستان خیره بودم. 

ای کشید. طبق اشکی که از گوشه ی چشمم سر خورد رو دید و نفس کالفه

و توی جیب روپوشش عادت دستی روی ل*بش کشید و با کالفگی دستاش ر

 .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 ت حالم رو بهم میبوی پالستیک ماسک داش
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. ی آرمانکنم 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

 ر واضح یادم بود؟ چرا؟قداین

درموندگی رو که توی نگاه آشنام دید، مطمئن شد که چیزی رو فراموش نکردم 

 :و نفس راحتی کشید. با آرامش برام توضیح داد

حال عمومیت خوبه. نگران نباش مجبور نیستی زیاد اینجا بمونی. حتی به  -

 .احتمال زیاد تو زودتر از آرمان مرخص میشی

دونستم چقدر بستری بود؟! زمان رو گم کرده بودم و نمیآرمان هم اینجا 

تونستم برای ثانیه ای ماسکم رو بردارم و ازش بپرسم. هوش بودم؟ حتی نمیبی

 .پیچیدمهمین االن برای هر دم و بازدم از د*ر*د به خودم می

 .پرستار با کیت آرامبخش برگشت. ایمان هوای سرنگ آماده رو خالی کرد

 رمقتزریق کنه، دردم تموم میشه؛ اما دست کم یه روزی رو بی دونستم اگرمی

هوش مهمون این تخت سرد میشم. من فرصت زیادی نداشتم که بخوام یه و بی

  .روزش رو هم توی بیمارستان بگذرونم
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خواستم مچ دستش رو چ*ن*گ زدم و به چشمای مبهوتش خیره شدم. نمی

ر*د. پرستار که زن مسن و جا بیهوش بشم، حتی به قیمت رهایی از این د*

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  -

 .کنترل بشه آروم باشی تا ضربانت

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 

 .بهشون فرار کرده بود

خورد رو دید و کالفه تر شد. کنترل از چشمم سُر میهایی که حاال بیاشک

دید ام رو میتالش های بی نتیجه .تونمم چیزی بگم؛ اما نمیخوادونست میمی

موبایل و قلم موبایلش رو از  .دونست دارم از هجوم این ضعف کم میارمو می

 .جیب روپوشش بیرون آورد و سمتم گرفت

 تونی تایپ کنی؟می -

دست سردم از مچ دستش جدا شد و قلم رو به زحمت دستم گرفتم. گوشی رو 
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بود، با این حال باز هم دستم لرزشش محسوسی داشت؛ لرزشی جلوم گرفته 

کی فراموش »که دست خطم رو تقریبا ناخوانا کرده بود. با بغض تایپ کردم: 

 «کنم؟کنم؟ دوباره کی همه چیز رو فراموش میمی

 :چند لحظه ای گیج و نگاهم کرد و با تردید گفت

ست. این فقط دست دونه. حتی قابل پیش بینی هم نیهیچکس اینو نمی -

 .خودته

 :گیجی رو که توی نگاهم دید، توضیح داد

برات آشنا نیست؟ فراموشی تجزیه ای. هرچیزی رو که برات « آمنزیا»اسم  -

کنی. هرچیزی رو که بخوای ازش فرار کنی، برات ناخوشایند باشه، فراموش می

بری. اگر می آزاردهنده باشه یا به هر علتی نتونی باهاش کنار بیای رو از یاد

هنوز منو یادته، برای اینه که هنوز برات آزاردهنده نشدم. هنوز داری سعی 

  .کنی کنار بیایمی

اشک هایی که تند تند از چشمم سُر می خورد، ترحم انگیز تر از همیشه 

ی ایمان و آرمان، فهمیدم چرا مرگ امید، ر*اب*طهنشونم می داد. حاال می

 .ی گاهی بچه ی خودم رو یادم نمیادمرگ آرام جلوی چشمم و حت
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کردم این بود که یکم دیگه صبر کنم تا اتفاق حداقل تنها کاری که اآلن باید می

قدر برام آزاردهنده بوده که از یادم امشب رو فراموش کنم. مطمئن بودم این

 .کردم؛ دیدن رفیعیبره. اآلن باید روی چیز دیگه ای تمرکز می

فتم باید رفیعی رو ببینم و وضعیت جسمی آرمان رو به هر زحمتی بود بهش گ

بدونم. رفیعی توی بیمارستان نبود و رسیدنش بیشتر از یک ساعت زمان 

آرمان حالش خوب نبود و بعید بود زودتر از دو روز از بیمارستان  .بردمی

اش رو شست و شو داده بودن؛ اما هنوز هم هوشیار نشده معده .مرخص بشه

 .ومیش خوب نبودبود و وضعیت عم

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

بوره تنهام بذاره. لبخند آرامش بخشی بهش زدم تا حس بدی از تنها مج

گذاشتنم نداشته باشه. لبخندم رو جواب داد و ساعتش رو از مچ دستش باز 
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 :موبایل و قلمش رو نزدیکم گذاشت و گفت .کرد و کنارم گذاشت

 .ممکنه تا چند ساعت دیگه که دکتر میاد هنوز بهش نیاز داشته باشی -

می که اسمش رو پیج کردن، پوفی کرد و از اتاق بیرون رفت. من توی با بار دو

دونستم ممکنه هر لحظه تحملم در مقابل این پی بودم؛ اما میآیاتاق وی

کردن ای رو تجربه کنم. اون وقت منتقلم مید*ر*د تموم بشه و حمله دیگه

 .بخش مراقب های ویژه و دیگه معلوم نبود کی بهوش بیام

و ساعت بود که منتظر رفیعی بودم و اون نیومده بود. د*ر*د امونم بیشتر از د

دونه اآلن دارم چه دردی داد. مطمئن بودم میرو بریده بود و اون اهمیتی نمی

های کاریش کشم و چقدر سخت خودم رو هوشیار نگه داشتم؛ اما جلسهمی

ش دونستم براش هیچ ارزشی جز حفظ آبروبراش 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 نفس بکشم. نگاهی به گوشی ایمان که مدام زنگ می

کردم و بیمارستان تماس داشت. بدون این که جواب بدم گوشی رو خاموش 
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خواستم توی جییم گذاشتم. به هر حال که ایمان این جا نبود و منم نمی

 .شارژش به این زودی ها تمام بشه

وقتی باالخره رفیعی بعد از سه ساعت شیک و آراسته داخل اومد، سالم گرمی 

کرد و با لبخند حالم رو پرسید. لبخندش باعث گُر گرفتن آتیش زیر خاکسترم 

خیال زندگی کنه وقتی زندگیِ نابود من قدر بیت اینتونسشد. چطور می

 رسید؟داشت به انتها می

اش به نفعش پیش رفته و حال خوبش به این آسونی پُر واضح بود جلسه

 :خ*را*ب نمیشه. ماسکم رو کنار زدم و به سختی گفتم

 .باید...حرف بزنیم -

دلی کنار لبخندش آروم رنگ باخت و جدی شد. در اتاق رو بست و روی صن

 :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 ونامزدیش با سهیال به چه هدفیه. هنوزم نمی

 :وسط حرفش پریدم و به زحمت و پربغض گفتم

 ...من دختر بابامحمد نیستم دخترش نیستم... -
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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 ین فریاد ها مرگ باورم بود. مرگ همهزدم و سرش داد می زدم. اکنار می

چیزایی که بهش اعتقاد داشتم. مرگ باور پاک بودن مریم و مرگ باور حالل 

بودن من. مرگ عشق و محبت پدری، که سال های سال با پررنگ کردن چندتا 

خاطره ی کوتاهی که ازش داشتم، بزرگ شده بودم و تنهایی رو تحمل کرده 

رهام در لحظه جلوی چشمم نابود شده بود و کسی بودم. همه ی هویت و باو

فهمید. من دردی شدم و کسی نمیدید. من از درون داشتم نابود میمنو نمی

خواست ساکتم کنه تا کردم و اون فقط میورای تصور رفیعی رو تحمل می

دونست و این همه سال همه چیز رو می .آبروش رو توی بیمارستان حفظ کنه

 .آبروی لعنتیش رو نگه دارهدهنش رو بست تا 

من، باور من، پدر واقعی من، خانواده و طایفه ی واقعی من، براش مهم نبود. 

 .هویت لعنتی من، براش مهم نبود
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نفهمیدم کی به زور مچ دستای پر خونم رو گرفت و مهارم کرد. با التماس می 

اد دبه 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 خونی که داشت از رگای کبودم سُر می

چقدر دیگه باید موندم؟ تونستم دیوونه نشم؟ چقدر دیگه باید خوددار میمی

کرد مثل همیشه با آوردن اسم خاک بابامحمد آروم کردم؟ فکر میتحمل می

 میشم؛ اما کدوم بابا؟ کدوم خاک؟

کامال غیرقابل پیش بینی، از شدت درموندگی جیغ بلندی کشیدم. وقتی دید 

تونه کنترلم کنه، وقتی جنون آنیم رو دید، سمت کیت پزشکی رفت. با نمی

ام دیازپامی رو که از قبل آماده بود، برداشت و مچ دستم رو احساسی تمبی

قفل کرد. بی توجه به تقالهای من به زور بهم تزریقش کرد. مطمئن بودم چیزی 

رفتم با این قدر سریع داشتم از حال میقاطی اون سرنگ لعنتی بود که این

 :حال با آخرین جون باقی مونده ام گفتم

ر بیرون... وگرنه... آبروت رو می برم... به روح پاک منو از اون عمارت... بیا -
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 ...خورمامید... قسم می

تونستم این یکی رو هضم کنم. خودش تونستم هضم کنم. منه لعنتی نمینمی

 .دونست، روح امید، ختم کالم منهخوب 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 فقط این باشم، من

 .تونستم چشمام رو باز نگه دارمدوز انقدر دارو قوی بود، که نمی

جونی زیاد حتی سرمی رو که جدا کرده بودم دوباره وارد رگم کرد و من از بی

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 مینبود. اون تا چهار روز دیگه می

ن و پسرش رو باطل کنه؛ شناخت، محرمیت مسر و صدا، توی محضری که می

اما من، من چی؟ احساس بدی که من داشتم چی؟ احساس گیجی پویا چی؟ 
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 احساس ناامنی مهری چی؟

داد. اگر کس جز خودش اهمیت نمیرفیعی 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 ازدواج  15گردم؛ خبر نداشت. با این حال برمی

پویا باشم.  سالگی هم محرم 15خواست حتی یک روز بعد از بود و رفیعی نمی

 !ترسید اسم من تا آخر روی پسرش بمونه؟می !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 دهنم خشک شده بود و نمی

گم؟ صدای بوق های کوتاه توی گوشم از این که بتونم تصمیم بگیرم چی باید ب

 .پیچید. باز هم بدون این که منتظر من بمونه، گوشی رو قطع کرده بود

سوخت. از بس جلوی اشکم رو از بس جلوی بغضم رو گرفته بودم، گلوم می

قدر شلوغ نبود از شر گرفته بودم دیدم تار بود. گرمم شده بود. اگر دورم این
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 .شدمم بود خالص میاین سویی شرت بزرگی که تن

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

دیگه برام مهم نبود ممکنه بیاد سراغم و تهدیدش فرزاد آدرس اینجا رو داره. 

 .رو عملی کنه

مثل مسخ شده ها گیره موی کوچیک بچگیم رو از موهام باز کردم. گیره ی 

کوچیکی بود ولی تنها پُلی بود که این سال ها منو به خاطرات امید وصل 

 .کردمی

وی صورتم حالتی که بعد از در آوردن گیره آزادانه تتوجه 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 بدنهاآلن مثل من بود. رنگش پریده بود، دیگه نمی

تبدیل شده بود. دیگه زیبا نبود، پس قرمز گلبرگ هاش حاال به یه سیاه تیره 
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ای گمش قدر برام مهم بود و اگر ثانیهچرا نگهش داشته بودم؟ چرا هنوز این

 شدم؟قرار میتاب و بیمی.کردم بی

پر تردید گیره رو سمت قفل بردم. بعد از اون شبی که امید منو موقع این کار 

شه. شاید باید دسته دیده بود، دیگه مطمئن نبودم این کار، کار درستی با

 .گرفتمکلیدم رو از زیور پس می

باز شدن در، به خودم اومدم. این گیره با همه ی سیاهیش، هنوز « تق»با صدای 

هم یادگار امید بود. مهم نبود چقدر عوض شه، هنوز هم برام قفل هارو باز 

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، 

شیر آب رو باز کردم. سرم رو زیرش گرفتم و مثل دیوونه ها خودم رو دست 

 .کرد، سپردمآب خنکی که سرتاپام رو خیس می

کردم. شده بود نشسته بودم و فکر می ام که حاال خیسوسط حیاط گرم خونه

کردم و یه مرگم نزدیک بود، اما هنوز که نمرده بودم. باید منطقی فکر می !آره

 .گرفتمتصمیم درست می
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 دونستم برای این کهخبری رفیعی، برای من یه برگ برنده بود. خوب میاین بی

به  دونستم اگریبتونم قاتل پدرم رو پیدا کنم، باید توی طایفه باشم و خوب م

کردم محرمیت من طایفه برگردم، باید ازدواج کنم؛ اما حاال چی؟ اگر قبول نمی

و پویا تمام بشه چی؟ اگر زمانی که وارد طایفه میشم، از قبل ازدواج کرده باشم 

 !تونستن بکنن؟چی؟ اونا با یه زن شوهر دار چی کار می

کنه، اما برام رو باطل می مطمئن بودم رفیعی به هر قیمتی شده این محرمیت

مهم نبود! واقعا برام مهم نبود نفر دوم این نقشه کی باشه، من فقط به یه نفر 

 .نیاز داشتم که بتونم به عنوان شوهرم به طایفه معرفیش کنم

تونستم آزادانه به گرفتم و میاین یه تیر و دو نشون بود. هم ثروتم رو پس می

م با کسی که بهم میگن ازدواج کنم؛ ولی نیاز طایفه برگردم و هم مجبور نبود

 !داشتم یه نفر برام توضیح بده فکری که توی سرمه، از نظر قانونی، شدنیه؟

*** 

گفت برای محرمیت به همون روز همه چیز رو با سعادتی هماهنگ کردم. می

تونستم گروکشی کنم ام نبود! میاجازه ی رفیعی نیاز دارم؛ اما این اصال دغدغه

خواد محرمیت من و پویارو بی سروصدا باطل کنه، باید مجبورش کنم اگه میو 
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خوام ادامه بدم؛ وگرنه برای من فرقی نداشت اگه حتی بذاره با هرکی که می

این محرمیت اصال باطل نشه. این وسط فقط یه نفر دوم کم داشتم که این هم 

 .برام پیدا کنهدغدغه ام نبود. به سعادتی سپرده بودم یه آدم مطمئن رو 

ام زمان بود. از چهار روزی که تا برگشت رفیعی مونده بود، فقط تنها دغدغه

سه روز مونده بود و ما باید توی این مدت تمام کارهای حقوقیش رو انجام می 

گرفتیم و باید سعی دادیم و دقیق همه چیز رو چک می کردیم. باید محضر می

 .بیاد کردیم تا جای ممکن واقعی به نظرمی

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 

برای طراحی رو نداشتم، پس ترجیح دادم باز هم به سازم پناه ببرم. از قبل 

ر گذاشته بودم، اما سعادتی برای شرکت توی انجمن ادبی امروز، با غزال قرا

 .هنوز زنگ نزده بود و این نگرانم کرده بود. قرار بود امروز بهم خبر قطعی بده

با صدای زنگ تلفن خونه، به خیال این که سعادتیه، سریع تلفن رو برداشتم و 

 :هول زده گفتم

 شد؟چی -
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یدن ای؟ روت میشه باز دیر کنی؟ از دشد؟ 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؟ی من چی بود و دغدغهوقت دغدغهخبر بودم. اون

 :پوفی کشیدم و همه ی عصبانیتم از سعادتی رو سر غزال خالی کردم

نفر  30ادن و بلند بلند شعر و داستان خوندن وسط ای به ایستمن هیچ عالقه -

آدم مضحک و تعریف و تمجیدای الکی یه مشت بچه دبیرستانی و دانشجو رو 

 ...اگر به خاطر استاد جاللی نبود .ندارم

 :وسط حرفم اومد و جیغ بنفشی کشید

دونی چند وقته نیومدی؟ تا سر موسیقی داستان من اینجا غ*لط کردی! می -

ه استاد جاللی می گم: رها بهت فحش داده و گفته از کله ی کچت نباشی ب

 !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 بیشکلی بود! رفتارای بچگانه، بی

م و با عجله از خیال سعادتی شدم. سازم رو برداشتواقعا انجام میده که بی
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 .خونه بیرون زدم

ی غبار گرفته ماشین تکیه دادم. سوار اولین تاکسی شدم و سرم رو به شیشه

منی که شلوغی انجمن رو دوست نداشتم، پس چرا هنوزم داشتم ادامه 

 دادم؟می

ی داستان های کوتاه، حقیقت این بود که اجرای موسیقی مالیم برای زمینه

انی ها و شعرخوانی های بقیه، واقعا بهم آرامش گوش دادن به داستان خو

کرد، خوندن شعرهای خودم وسط جمعیتی که چیزی که اذیتم می .دادمی

شناختم، بود. برای همین هم اجرای موسیقی رو به شعرخوانی اکثرشون رو نمی

ترجیح داده بودم. هم توی دید نبودم، هم از دیدن استعداد بقیه ل*ذت 

 .بردممی

لی و یکی از دانشجوهای مستعدش که توی دفترمجله کار می کرد، استاد جال

ذاشتن، ایراداتمون رو برطرف تنها کسایی بودن که واقعا برامون وقت می

داد و ی آثار رو گوش میکردن و با عالقه بهمون گوش می دادن. استاد همهمی

د از سپرد تا بعبهترین 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
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 ...دادخواننده و طرفدار نداشت؛ اما دست کم به بچه ها ذوق نوشتن می

 !همین جاست دیگه؟ -

قدر متعجب بود؟ مگه من اولین با صدای بلند راننده به خودم اومدم. چرا این

دونست فرهنگی بود؟! یا واقعا نمی یمسافرش بودم که مقصدش کتابخونه

 !ی فرهنگی شهر کجاست؟کتابخونه

خواستم ضربه بخوره حرف حساب کردم و با احتیاط سازم رو برداشتم. نمیبی

تونستم وسط و کوکش بهم بریزه. همین اآلن هم اجرا شروع شده بود و نمی

 .اجرا سازم رو کوک کنم

رسم که تازه از اجرای غزال مینگاهی به ساعتم کردم تا مطمئن بشم قبل 

علت تعجب راننده رو درک کردم. کتابخونه این ساعت بسته بود و برای همین 

قدر آزادانه ساز بزنیم و داستان بخونیم و ما اجازه داشتیم طبقه ی باالش این

 .دونست طبقه ی دوم کتابخونه مختص چه کاریهکمتر کسی می

قدر سریع هارو دوتا یکی کردم. این سازم رو ب*غ*ل گرفتم و با عجله پله

زدم. بدون در زدن و بدون این که جَو رو خ*را*ب اومده بودم که نفس نفس می

 ایکنم، با سر سالمی به استاد کردم و از کنار همه ی صندلی های چوبی ساده
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که دایره ای توی سالن بزرگ مربعی شکل چیده شده بود، گذشتم. یکی از دو 

ایره، که برای نوازنده ها گذاشته شده بودن، هنوز خالی بود؛ صندلی خارج از د

 !جای همیشگی من

جواب لبخند هدیه، همنوازم رو با لبخند دادم و سرجام نشستم. سازم رو 

آرومی برای دیر کردنم بهش گفتم، هرچند این کار « ببخشید»بیرون آوردم و 

 .ت، همراهیش کردمی نام بود. کاغذ نت رو جلوم گذاشتم و از ادامههمیشه

هدیه دختر شوخ، سرزنده و با استعدادی بود. نگاهش به سازش بود و دستاش 

ای لغزید. توی تمام حرکاتش ظرافت دخترونهماهرانه روی تارهای گیتار می

وجود داشت و کسی از انجمن ادبی نبود که عاشقش نباشه. برعکس من که 

د، اون موهای رنگ شده، هدف توی صورتم رها بوهمیشه 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

کاری با لوندی از کسی کمک لباسام تیره بود. ورزشکار بودم و توی هیچ 

 .گرفتمنمی
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با این حال من و اون تنها کسایی بودیم که موسیقی رو انتخاب کردیم، چون 

نوازنده ها همیشه خارج از کادر توجه بودن. شاعرها، داستان سُراها، استاد و 

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

 .چشم بیاد خسته شده بود

 دیدمشنیدم، نه کسی رو میشدم، دیگه نه صدایی میوقتی 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

خوردم، عصبی دستش رو پیچوندم و کشیدمش سمت خودم. این کار د*ر*د 

 .رو بیشتر می کرد

آخ! آخ! ول کن جون مادرت! دیر اومدی کتکم میزنی؟ ای! ول کن وحشی  -

 !ازونی بدبخت، آیمونه... آمبخدا 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 میغزال همیشه سربه .شناختنپ
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کردم. خیلی وقت بود به انجمن سر نزده بودم یه گوشمالی از خودم جداش می

کرد. وقتی داشت پشیمونم میو حاال هم که اومده بودم، غزال با این کاراش 

 :دیدم همه با خنده از کنارمون رد میشن، دستش رو رها کردم و با حرص گفتم

 خوای بزرگ شی بچه؟کی می -

لبخند بدجنسی زد و قبل از این که بتونم جلوش رو بگیرم، پیچ کوک گیتارم 

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؟

یا تو؟! ل*ب هام به لبخندی اجباری برای اتمام بحثی که هنوز حتی « همه»

 .شروع هم نشده بود، کش اومد

اومد. ظاهر فوق سی بودم که از هدیه خوشم نمیمن استثنا بودم! من تنها ک

گرفت؛ داد. مثل غزال با همه گرم نمیای داشت؛ اما شخصیتش آزارم میالعاده

اما همیشه همه رو زیر نظر داشت. آمار همه رو داشت و همیشه با غزال در 
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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 یچی کار م

 .وقت نسبت بهش حس خوبی نداشتمهیچ

 :غزال از پشت سرمون، سمتمون خم شد و گفت

این کوه یخ رو ول کن. با من حرف بزن جونم! ما سه تفنگ داریم؛ تو رویارو  -

تو یه غار به خوبی و  تونن صدسال باهمندیدی. 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 بودمصدا می« غزال»تنها کسی که غزاله رو 

اومد کسی اسمش رو اسمش خط قرمزش بود و به هیچ وجه خوشش نمی

 :ی غزال آروم محو شد. جدی و خشک گفت خالصه کنه. خنده

 .ستاسمم غزاله -

خواستم هم بدونم. جو دونستم و نمیحتی من هم دلیل این حساسیتش رو نمی

 :شد که غزال برای عوض کردن بحث با خنده گفتبینمون داشت متشنج می
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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

من هنوز «. چه حالل زاده»غزال هنوز داشت حرف می زد که هدیه زمزمه کرد: 

سازم پاره شده بود و « سُل»درگیر گیتارم بودم و حتی سرم رو باال نیاوردم. تار 

چ تار اضافه همراهم نبود. سانس بعدی تا یه ربع دیگه شروع دقت هیمن بی

 .تونستم به اجرا برسمشد و حاال به خاطر شوخی بچگانه غزال نمیمی

من عصبی بودم و اون دوتا هنوز داشتن پسر مردم رو با نگاهشون قورت 

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

دیگه طاقتم رو تموم کرد. با تاسف سری تکون دادم و از جام بلند شدم. بیشتر 

تونستم به تصورات فانتزیشون گوش بدم، واقعا حالم رو بهم از این نمی

 .زدنمی
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خونه ایستادم و دور از جمع، لیوان آب خنکم رو یه سَره سَر توی آبدار

کردم یا دونم از بس به امید فکر کرده بودم، این جوری فکر مینمی .کشیدم

 چیده بود؟واقعا بوی عطر کمرنگ امید توی آبدارخونه پی

 خوای همنوازت رو عوض کنم؟می -

. از اولین باری که سریع سمت استاد چرخیدم و احوالپرسی گرمی باهاش کردم

توی کتابخونه هم دیگه رو دیده بودیم، حس خوبی بهش داشتم. مرد 

ی ادبی داشت. موهای جلوی ای 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 -

آموزشگاه اصلی آوردن که توی اجراهای زنده ی تئاتر خودش رو ثابت کرده. 

 لسرش شلوغه ولی خیلی بااستعداد و با کماالته. مطمئنم من ازش بخوام قبو

 .کنهمی

 !شد زیرآبش رو بزنماومد، ولی دلیل نمیاز هدیه بدم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
822 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .هدیه هم دختر بااستعدادیه. نباید فقط به خاطر من جابجا شه -

 :با لبخند گفت

بااستعداده ولی رو مخته. مگه واسه همین نیست که دیر میای؟ که مجبور  -

 نباشی باهاش خوش و بش کنی؟

قدر دقیق حواسش به همه چیز دم. چه طور ایناراده با تعجب بهش خیره شبی

 :قدر واضح بود که توضیح دادبود؟ تعجبم این

کنه دخترجان. فقط هم به داد میتفاوت شخصیت شما از چند متری هم بی -

 .تونه بیادخاطر تو نیست. خودش گفته یه مدت نمی

 .رو زد چندتا لیوان و فالسک چای رو برداشت و قبل از بیرون رفتن حرف آخر

 !ی بعدی همنواز جدید داری، عوضش یکی طلبتاز جلسه -

دونست از هیچی به دونستم منظورش یه شعره و خودش خوب میمن خوب می

اندازه ی شعرخوانی توی این جمع بدم نمیاد؛ اما توی عمل انجام شده قرارم 

همه شعرهام رو دیده بودن و از سادگی و روونیش تعریف کرده  .داده بود

 .ودن، ولی من فقط شعرگفتن رو دوست داشتم نه شعرخوانیب

کالفه از آبدارخونه بیرون زدم. غزال و بقیه ی بچه ها دور هدیه جمع شده 
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زد و همه باهاش هم خوانی بودن. هدیه یکی از آهنگ های معروف رو می

تا کسی حواسش بهم نبود، بی سروصدا بیرون رفتم. سعادتی هنوز  .کردنمی

زده بود، تارم پاره شده بود و یه شعرخوانی به استاد بدهکار شده هم زنگ ن

 .بودم. اآلن واقعا به سیگار احتیاج داشتم

ی وقتی از خالی بودن محوطه مطمئن شدم، سیگاری روشن کردم و کنار لبه

ی محوطه نشستم. توی تمام این سال ها، حتی یک بار هم جلوی کسی باغچه

پرستیدم و حرفش برام ز هم بابامحمدم رو میسیگار نکشیده بودم. من هنو

 .مقدم تر از همه چیز بود

این گوشه از محوطه اصال توی دید نبود و پاتوق سیگار کشیدنم بود. پُکی به 

سیگارم زدم و اسم سعادتی رو ل*مس کردم. برخالف تصورم خیلی سریع 

 :جواب داد

 ...خواستم خودم بهت زنگ بزنممی -

 :تم و منتظر موندم. با تردید گفتی گف«خب»تفاوت بی

همن فکنم. همه شون وقتی میکسی که بتونه با طایفه کنار بیاد پیدا نمی -

زنن. سعی کردم با پول راضی شون کنم، اما ارزون در نمیاد. حتی وارثی جا می
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 ...ای نداری؟ یه چیز کم ریسک ترقابل اطمینان هم نیستن. نقشه ی دیگه

 :ه سیگارم زدم و دودش رو بیرون دادم. با اطمینان گفتمپُک عمیق دیگه ای ب

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 ایند*ر*د من نمی

م. رفیعی ای رو هم نداری دیگهیا باطل کردن کردنش دبه نکنه. فرصت نقشه

 .سه روز دیگه میرسه

 :ی گفت و بعد از مکثی با تمسخر گفت« اوهوم»

رو شدن با طایفه ات رو داشته باشه، هروقت کسی که دبه نکنه، جرات روبه -

تو گفتی باهات محرم بشه و هر وقت هم تو خواستی باطلش کنه، تازه دست و 

اد و چپ نگات نکنه، دلش نلرزه و با فرمالیته بودن این محرمیت هم کنار بی

 !باید بدم کارخونه بسازه

کرد، با این تفاوت که این بار بدجور درست مثل همیشه داشت مسخره می

کرد، اعتماد کردن بهش کار به هرحال حتی اگر کسی رو هم پیدا می !گفتمی

 .مخصوصا منی که هنوز با هیچ مردی کنار نمی اومدم .سختی بود

کنم اصال محرمیت من و پویارو باطل نکنه که شد رفیعی رو راضی کاش می
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 ...مجبور شم با یکی دیگه

ام پوفی کشیدم و از جام بلند شدم. نباید پویارو درگیر مشکالت طایفه

کردم. اون همین اآلن هم حسرت راه رفتن داشت و برای حرف زدن معمولی می

 .ده کنمکرد. انصاف نبود ازش سواستفاساعت ها با استاد خصوصی تمرین می

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  .کردنش کردم

شه. برای قدر مطمئن باشناختم که اینآشناها جز خود سعادتی کسی رو نمی

خواستم بگم مردد بودم با این حال برگ های ریز شده رو گفتن چیزی که می

رها کردم و برگ دیگه ای از درخت جدا کردم. دلم رو به دریا زدم و با پررویی 

 :و بی خجالت گفتم

 .خودت چی؟ چرا خودت انجامش نمیدی؟ یه خط عربیه دیگه -

به هرحال ما هردو دنبال یه هدف مطمئن نبودم حرفی که زدم درست باشه؛ اما 

بودیم. هردو دنبال وارد شدن به اون طایفه ی لعنتی و پیدا کردن قاتل 

پدرامون بودیم و حاضر بودیم به خاطرش از همه چیز بگذریم. از همه مهم تر، 
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 .دونستیم که این محرمیت یه نقشه ی فرمالیته استهر دو می

خرابم رو خ*را*ب تر کرد. فقط  مکث کوتاه و صدای خنده ی بلندش، اعصاب

 .چند دقیقه اینجا بودم؛ اما زیر پام پر از برگ های ریز شده و فیلتر سیگار بود

 :با حرص گفتم

من االن محرم یکیم که حتی قیافش رو یادم نیست و کم تر از سه روز دیگه  -

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؟ر میهره

داد. به هر حال اون از سعادتی تنها کسی بود که به جدیت من اهمیتی نمی

ساله  14قدرت من خبر نداشت. برای اون من فقط یه دختربچه ی طایفه دار 

 .بودم

 :ای که انگار تموم شدنی نبود گفتبین همون خنده

 !.. بانمک... گفتی... یه خط عربی؟آخه خیلی. -

کرد. از بس عصبانی بودم، حتی حواسم نبود صدای خنده بلندش عصبیم می

کنم؟ همه ی حرصم رو سر قلب داغونم خالی دارم سیگار چندم رو روشن می

کرد. دادم. حداقل سیگار آرومم میکردم و به سوزش گلوم اهمیتی نمیمی
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م و داشتم توی جیبم دنبال فندک برای آتش سیگار قبلی رو از دست داد

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 زهرمار! این یه معامله ی دو طرفه -

 !ازت خواستگاری هم بکنم؟

سمت صدا چرخیدم هوا که از نزدیکم اومد، بی« خش خشی»با شنیدن صدای 

اراده و مثل احمق ها بهش زل زدم. نگاه مبهوت و ناباورش رو که دیدم، بی

دستم پایین افتاد. بدون این که حتی به ذهنم برسه باید این تماس لعنتی رو 

قدر که دست پایین افتادم حتی تحمل قطع کنم، فقط ماتش شده بودم. این

 .وزن موبایلم رو هم نداشت

رد. کمتریم ایستاده بود و بدون هیچ حرفی فقط بهم نگاه می تو فاصله ی یه

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 زده بود.کیف سازش روی شونه

مدل دار بودن، کامال ساده توی صورتش رها شده بودن، ساده و شیک! اون 

 .ی مقابل منه آشفته بودا نقطهدقیق
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شد توی همچین وضعیتی ببینمش و هر دو گیج بهم خیره بودیم. من باورم نمی

 .کرد همچین حرفایی رو از من شنیدهاون... شاید باور نمی

کردن هاش کامال واضح، قابل « الو، الو»سعادتی جدی شده بود و صدای بلند 

دو به خودمون بیایم که من با عجله شنیدن بود. انگار همین صدا باعث شد هر

تماس رو قطع کردم و اون نگاهش رو ازم گرفت و کالفه دستی به پشت 

کرد خودش گ*ردنش کشید. رگای دستش بیرون زده بود و داشت سعی می

 .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 ه. میبدم و حرفام رو باور نکن

 .ترسیدم حتی نخواد صدام رو بشنوهبدتر، می

کرد چیزی بهم تعجبم حاال جاش رو به بغض سنگینی داد. اون داشت سعی می

 قدر عصبی ببینمشتونستم ایننگه، ناراحتم نکنه و خوددار بمونه؛ اما من نمی

زدم؛ ولی انگار تمام کردم، باید حرفی میمی و بی تفاوت باشم. باید کاری

شدم، صدام رو کلمات از ذهنم پر کشیده بودن. مثل همیشه وقتی شوکه می

 .گم می کردم
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رو روی لبه ی باغچه گذاشت و با صدایی که « سل»با سر پایین، بسته ی تار 

 :بدجور گرفته بود، زمزمه کرد

 .دم... الزمش داریخواستم... مزاحمت بشم فقط... فکر کرنمی -

این مکث های بین کلمه هاش، این صدای گرفته از شدت حرص و این رگ 

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

و  آورد باال« نه»برداشتم و تا خواستم چیزی بگم، عصبی دستش رو به معنی 

خواست حتی ترسیدم سرم اومد. اون نمیقدمی عقب رفت. چیزی که ازش می

 توجه به من و چشمایبهم گوش کنه. بغض سنگینم سنگین تر شد، اما اون بی

 .پرم، قدم قدم عقب رفت و بعد چرخید و کامال ازم دور شد

 یوقتی رفتنش رو دیدم، صدای شکستن دلم رو شنیدم. انگار زیر پاهام خال

تعادل لبه ی باغچه نشستم و تاری که کنارم بود رو برداشتم. جوری به بی .شد

شد همچین اتفاقی بسته 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 همهمی
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قدر مثل بدبخت ها، به این بسته ی تار لعنتی زل زدم که با شنیدن دونم چنمی

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 ایندیدن دوباره

 .ی یه تلنگر دیگه برای باریدن بودن، فقط بهش خیره شدمآماده

میم ایستاده بود؛ اما اآلن برام دست نیافتنی ترین آدم شده بود. نفس چند قد

قدر گیج و مظلومانه بهش زد و کمی عرق کرده بود. دویده بود؟! ایننفس می

خیره شده بودم که شک داشتم حسرت نگاهم رو نبینه. اگه سرش رو باال 

و از چشمام تونست همه.ی حقیقت رکرد، 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

با خودم عهد کردم اگه نگاهم کرد، همه چیز رو بهش بگم، حتی اگه نخواد 

بشنوه، حتی اگه منو از خودش برونه و حتی اگه باورم نکنه. حتی یه ثانیه 

اما اون « نگاهم کن»کرد: عهدم کافی بود. قلبم التماس مینگاهش هم برای 

 .مصرانه به زمین خیره بود
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نفسش هنوز جا نیومده بود با این حال قدم سنگینی برداشت و بدون این که 

خواد چی کار کنه، فقط با تمام دونستم مینگاهم کنه، نزدیکم ایستاد. نمی

اراده دستم روی تم خم شد. بیهوا کمی سمحواسم بهش خیره بودم که یهو بی

بچیگیم که بعد از رویا مهمون گ*ردن من بود، نشست و سرم رو « اهلل»پالک 

بردم، عقب کشیدم. من فقط وقتی استرس داشتم به گردنبندم پناه می

دونستم چطور به دست رویا رسیده؟! من فقط گردنبندی که هنوز هم نمی

شد! من اآلن دم؛ اما... باورم نمیکردم، جاخالی می داوقتی احساس خطر می

درست مثل یه بچه از واکنشی که امید ممکن بود نشون بده، ترسیده بودم. 

 .ای که پدر و مادرش مچش رو موقع اشتباهش گرفتنمثل بچه

هوا نگاهش به نگاهم انگار انتظار همچین واکنش سریعی رو ازم نداشت که بی

ود که خشم توی نگاهش پر رنگ تر از گره خورد. باالخره نگاهم کرد! مهم نب

مهربونیش بود. مهم نبود که نگاه نافذ و سرزنش بارش مستقیم به چشمام بود 

و عصبیانیتش، بی حد بود. حتی مهم نبود که اآلن یه اخمش کافی بود، تا مثل 

سالگیم کف زمین بشینم و زیر گریه بزنم؛ من فقط به همین نگاه راضی  5



www.taakroman.ir  

 
  

 
832 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .بودم

کرد و نه من کاری جز تماشا کردن. انگار هردو ز نگاه کردن مینه اون کاری ج

فراموش کرده بودیم واکنش درست چیه؟! حاال که از این فاصله ی نزدیک 

تونستم بفهمم اون هم بغض کرده، درست مثل دیدم، میعسل چشماش رو می

دونم از ذوق بود یا چشمام دیگه تحمل سنگینی این بغض رو نداشتن، من. نمی

ما اشکم که راه خودش رو توی صورتم پیدا کرد، انگار تازه به خودش اومد و ا

متوجه موقعیت شد که ل*بش رو گ*از گرفت و سریع نگاهش رو ازم گرفت. 

هوا سیگارم رو که هنوز حتی روشنش نکرده بودم، از بین لبام بیرون کشید بی

  .و کامال عقب رفت

چیده بود، عطری که توی م پیعطر سرد و مالیمش حاال کامال توی مشام

خواست بره که باالخره به خودم اومدم. آبدارخونه ندیده گرفته بودمش. می

مگه من چه کار اشتباهی کرده بودم که الیق این رفتار بودم؟! عصبی و پر بغض 

 :گفتم

 اآلن باید باهات قهر کنم؟ مگه نه؟ -

چی گفتم. وقتی بچه  به محض این که این رو به ز*ب*ون آوردم، تازه فهمیدم



www.taakroman.ir  

 
  

 
833 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

بودیم هم این رو بهش گفته بودم. وقتی که دلش رو شکسته بودم و توجهش 

خواستم به هر قیمتی شده از پرورشگاه 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؟

رگرده، سرجاش ایستاد و بند کیفش رو فشرد. مکثش که بدون این که سمتم ب

طوالنی شد، مطمئن شدم اون هم به خوبی من همه چیز رو یادشه. بعد از این 

همه سال اون تنها کسی بود که سیگار کشیدن من رو دیده بود، تنها کسی بود 

تونست دونست؛ چطور میام نمیکه از همه بهم نزدیک تر بود و هیچی درباره

 !احساس باشه؟قدر بینای

 :با صدای آرومی زمزمه کردم

چطور دلت میاد وقتی حتی چیزی ازم نپرسیدی رهام کنی؟! چطور دلت میاد  -

  ...قدراین

قدر سنگ دل چطور دلت میاد این»وقتی برگشت و نگاهم کرد، جمله ی 

تونستم توی چشماش نگاه کنم و این رو توی دهنم ماسید. نه! نمی« باشی؟

 .مبگ
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تونی بپرسی؟ خب بی انصاف، ازم بپرس، بذار مگه نگفتم تو هرچی بخوای می -

 ...توضیح بدم

بغض و دلخوری توی صدام دست خودم نبود. من واقعا دلم ازش شکسته بود. 

شنوه. اون یک سال تمام به صدای من صدام آروم بود؛ اما مطمئن بودم اون می

ممکن، زیر سقف آسمون و روی  گوش کرده بود. یک سال با کم ترین صدای

مون رو سقف پرورشگاه، باهم حرف زده بودیم، گریه کرده بودیم و خنده

 .خورده بودیم

هوا راه رفته رو برگشت و دستش رو سمتم دراز کرد. این بار عقب نکشیدم؛ بی

فهمیدم. نگاهی به دستام کردم. تار قدر منگ بودم که منظورش رو نمیاما این

ت خواسام بود. مطمئنا نمیه دستم و فندک بابا توی دست دیگهگیتار توی ی

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 ن داد. مثل بچهاش رو تکوفقط با همون سر پایین دست دراز شده
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خوان به زور اسباب بازیش رو ازش بگیرن، لبام رو جمع کردم و فندک بابام می

رو پر تردید کف دستش گذاشتم. نگاهش به حلقه ای که توی دستم بود، 

 .خشک شده بود و دستش هنوز دراز شده مونده بود

اج کردم؟ و تازه فهمیدم چه فکری می کرد. روز اول هم ازم پرسیده بود ازدو

طور نیست؛ من قاطعانه توی چشماش نگاه کرده بودم و مطمئنش کردم که این

اما حرفای اآلنم باعث شده بود فکر کنه اون روز بهش دروغ گفتم. چطور باید 

دادم من خودم دیروز فهمیدم که متاهلم؟ آخه چطور باید این توضیح می

 دادم؟زندگی پر ماجرا رو براش توضیح می

ام دیگه توی گیجی و درموندگی، دستم رو عقب کشیدم تا حلقه از شدت

دیدش نباشه. بعد از چند ثانیه اون هم نفس عمیقی کشید و دستش رو عقب 

برد. فندک رو توی مشتش فشرد و با صدایی که از شدت حرص لرزش 

 :محسوسی داشت، زمزمه کرد

 .حاال دیگه مالقات بعدیمون برات بی دلیل نیست -

طور بیا دیگه این»ی ین که بتونم بفهمم چی گفت، تنهام گذاشت. جملهقبل از ا

توی سرم تکرار شد. خدای من! اون ناراحت شده « دلیل هم دیگه رو نبینیمبی
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شد؛ اما انگار من اونی بودم که اول ناراحتش کرده بودم. این بود؟! باورم نمی

 !رد؟کخواست 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

نگاهی به تار توی دستم کردم و دستی روی چشای پرم کشیدم. باید اول این 

 .کردماجرای لعنتی رو تمام می

*** 

توجه به بوی غذاهای مختلفی که توی کل و بیی اتاقم گذاشتم سازم رو گوشه

ام پیچیده بود، کف زمین وارفتم. به زیور گفته بودم یه مدت اینجا نیاد؛ خونه

 یغذا بمونم. اتاقم تمیز و مرتب شده بود و همهاومد بیاما اون باز هم دلش نمی

 .لباس هام خوش بو و اتو شده، توی کمدم چیده شده بودن

دونست؛ کردم. اون حساسیت ماجرا رو نمیسابی باهاش میباید یه دعوای ح

تونستم بذارم به خاطر ام چقدر خطرناکه، نمیدونستم اآلن خونهاما من که می

من به خطر بیوفته. فرزاد آدمی نبود که ساکت بمونه و این که اآلن هیچ کاری 

بل از دونستم این آرامش، آرامش قکرد. خوب میکرد، بیشتر نگرانم مینمی
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 .طوفانه

دونستیم برای انجام هر کاری باید اول ما هردو از هم متنفر بودیم و هر دو می

اون ماموریت لعنتی رو تمام کنیم، ماموریتی که هنوز هیچ خبری از جزئیات و 

زمان انجامش بهم نداده بودن و من مثل یه احمق منتظر بودم بهم دستور 

 .ب*دن، آخرین دستور

م به خودم اومدم. بغضم رو قورت دادم و سرفه ای کردم بلکه با ویبره ی گوشی

 :صدام کمی صاف بشه. تماس رو وصل کردم و با صدای گرفته گفتم

 ...اگر کارت مهم نیست -

 :با هیجان وسط حرفم اومد و گفت

 خواستی؟مگه راجع به ماموریت و اون پسربچه اطالعات نمی -

که به کل اون بچه رو فراموش کرده  قدر درگیر زندگی خودم شده بودممن این

دیدم. حتی بودم. اولین باری نبود که همچین موردهایی توی خونه باغ می

خواستم از خیلی ها رد شده خودم خیلی وقت ها برای رسیدن به چیزی که می

 !دفاع؟ نهی بیبودم و دستم به خ*ون خیلی ها آغشته بود؛ اما یه بچه

 :وابم بمونه ادامه دادشایان بدون این که منتظر ج
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فروشه و برادر معتادش یکی از افراد هاشم خطی بوده. چون خودش دست -

گ*ردن تا خَالصش کنن، مطمئنا چیزی ی افراد خان دارن دنبالش میهمه

 ...بلند نکرده پس

 :هر دو هزمان گفتیم

 !دیدهچیزی دیده که نباید می -

ه، زنده موندن برادرش دونستیم اگر حدسمون درست باشهر دو خوب می

خواست کسی رو نابود کنه، غیرممکن ترین اتفاق این حوالیه. وقتی خان می

 !ی بدبخت خدا نبودمنجات دادنش محال بود. انگار من تنها بنده

 :سکوت سنگین بینمون رو شکست و با ناامیدی زمزمه کرد

تونه ازش یاون بچه هنوز خیلی برای وارد خالف شدن کوچیکه. خانزاده تا م -

اندازتش پشت میله های زندان. همین اآلنم از کنه و تهشم میسواستفاده می

اش دادن شک دارم زنده بمونه. واقعا هیچ راهی نیست ازش بس شکنجه

 حمایت کنی رها؟

اینا چیزایی نبود که خودم ازش خبر نداشته باشم، اما اآلن واقعا وقت 

 :حوصله گفتماحساساسی شدن نبود. بی
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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 ون مهربون بود و همیشه میبود، ا

تفاوت رفتار کردن رو از سامیار یاد گرفته بودم هم این مورد فرق منی که بی

 !کردداشت؛ یه فرق بزرگ. این بچه هنوز داشت سرسختانه مقاومت می

م واسه کردم؛ اما اآلن که خودم داشتاگه چند وقت پیش بود، شاید کمکش می

ای رو زدم، توان و قدرت حمایت از کس دیگهزنده موندن افرادم دست و پا می

 .کردنداشتم. اون هم کسی که خانزاده برای نابود کردنش هرکاری می

 خواستی کمکش کنی پس اصال چرا گفتی ته و توش رو دربیارم؟اگه نمی -

اآلن مارو  من فقط در موردش کنجکاو بودم که رفع شد. بفهم چیزی که -

 ...فروش نیست، اون ماموریت لعنتیهی دستنجات میده اون بچه

 :باز هم مظلومانه وسط حرفم اومد

کار سختی نیست که. فقط کافیه بیاریش توی گروه خودمون. مگه چی میشه  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
840 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .ازش حمایت کنی؟ همون طور که از من حمایت کردی

 :مکث جواب دادمکفری شدم و بی

 .کردمی باور کنم که در مورد تو هم اشتباه میکنداری کاری می -

مکثی که کرد، نشونه ای از ناباوریش بود. چندثانیه طول کشید تا به خودش 

 :بیاد و با حرص بگه

 !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 یچی مطابق میل من پیش نمیچرا این روزا ه

این زندگی پردردسرم خسته بودم. لعنت به رفیعی و طایفه اش و لعنت به گروه 

خواست برای چند ساعت و ماموریت هاش، اصال لعنت به همه. من فقط دلم می

 .خواستمبا خیال راحت بخوابم، فقط چند ساعت خواب آروم می

 

*** 

شد، ناچارم کرد لحظه داشت بدتر میبهو سردرد شدیدی که لحظه حس کسلی
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چشمام رو باز کنم. با نور شدیدی که به چشمم خورد، قبل از این که دچار 

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

ظهرت بخیر خانوم جان! این همه غذا پختم برات بخوری قوت بگیری که تا  -

یه ذره نور بهت خورد این جوری دراز نشی. دست به هیچ کدوم نزدی که، 

 ...ثل سابق خوب نیست کهدیگه دست پختم م

د*ر*د وحشتناکی که توی سرم پیچیده بود، کم کم داشت غیر قابل تحمل 

 :شد. دستم رو به سرم گرفتم. پوفی کشیدم و بین حرفش پریدممی

مگه نگفتم نیا اینجا؟ باز سر از خود پاشدی اومدی که چی؟ کلید خونه رو  -

 ...گیرماازت می

س های دیروزم رو که حاال هر کدوم به طرفی پرت توجه به من و تهدیدم، لبابی

 .شده بودن، از کف زمین جمع کرد و توی سبد رخت چرک ها گذاشت

کلید میام. دلت ام عزیزی برام. کلید بگیری، بیای خانوم جان! شما قدر نوه -
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 میاد درو روم باز نکنی؟

ود؟ قدر خالص باومد چیزی بهش بگم وقتی محبتش اینآخه چطور دلم می

ام چقدر فهموندم اآلن خونهچطور باید به همچین آدم ساده و روراستی می

خطرناکه؟ قبل از این که تصمیم بگیرم برخورد درست چیه، از اتاق بیرون رفت 

اش کردم و با و با لیوان شیرعسل سردی برگشت. نگاهی به دست دراز شده

 :حرص گفتم

م. خوب میشم چند ساعت خمار نیستم زیور. فقط مسکن قوی مصرف کرد -

 .دیگه

ی سیگار، جام لیوان رو کنار پاتختی گذاشت. نگاهی به فیلترهای سوخته

ام و پاکت خالی مسکن هام انداخت. جام استفاده شده رو خالیم، بطری نصفه

 :باال گرفت و مثل مامان ها گفت

 اریخوابی که از این زهرمبره 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
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 :با حرص گفتم

 .کنی منو؟ میگم خمار نیستم یعنی نیستم دیگهبازجویی می -

خواستم شد. نمیرفت و لحنم داشت دستوری میباز هم صدام داشت باال می

روز کذایی فقط  4لی این مدت واقعا ظرفیتم تکمیل بود. از اون ناراحتش کنم؛ و

دو روز مونده بود و من هنوز کاری نکرده بودم. هم امید و هم شایان ازم دلخور 

خواستم زیور هم به این تونستم بکنم. نمیبودن و من هیچ کاری جز صبر نمی

 .لیست اضافه شه

 :ش دادم و دلجویانه گفتمدرصد نوشته شده روی بطری نیمه خالی رو نشون

قدر پایین دونی ظرفیتم ایناینو ببین! فقط نصفش رو خوردم. تو که می -

نیست که با نصف یه بطری سبک بیهوش بشم. گیجیم به خاطر مسکنه. خستم 

 لطفا فقط باور کن، باشه؟

ام شده بود، دلخوری امید رو یادم ی جملهای که باز هم مهمان ناخوانده« باشه»

د. واقعا چرا اون کار رو کرد؟ اآلن باید برای پس گرفتن فندکم هم که شده آور

دادم؟ این چیزی بود که رفتم و اتفاق دیروز رو توضیح میدنبالش می

ی خواست؟ استفاده از فندک به عنوان یه بهانه؟ اصال به فرض این بهانهمی
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 کردم؟دیدنمون بود، از کجا باید شروع می

 :کف دستم گذاشت و وسط افکارم پریدزیور موبایلم رو 

 .از صبح خودش رو کشت بس که لرزید -

 :با حرصی که این بار اصال جلوش رو نگرفتم گفتم

 !ی منی؟تو از صبح تا حاال خونه -

خواست خودش رو به نشنیدن زد و از اتاق بیرون رفت. اغلب وقتی که می

نشنیده و جوابم رو  کرد اصال چیزیجلوی بحث بیشتر رو بگیره وانمود می

 :داد. پوفی کردم و تماس سعادتی رو جواب دادم و بهش توپیدمنمی

  .تا موقعی که یاد نگرفتی وقتی جدیم نباید بهم بخندی به من زنگ نزن -

 :انگار اون هم مثل من عصبی و دلخور بود که با حرص گفت

چرا جواب دونی از دیروز چند بار بهت زنگ زدم؟ این چه کاریه؟ هیچ می -

 .اتاومدم دم خونهزدم و مینمیدی؟ دیگه تقریبا داشتم قید همه چیزو می

بهش گفته بودم هیچ وقت این ورا پیداش نشه و نذاره زیور چیزی بفهمه، چون 

داد. اگه بعد از این همه سال هنوز هم هر اتفاق مهمی رو به رفیعی خبر می

د، نقشه شروع نشده به آخر بررفیعی بویی که از نقشه ی من و سعادتی می
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ام برگردم. اون به آب و دونستم محاله اجازه بده به طایفهرسید. خوب میمی

آتیش زد تا من به طایفه برنگردم. حتی تا فرستادن من و پویا به خارج هم 

پیش رفت، اونم به دلیلی که من هنوزم ازش خبر نداشتم. اگر حرفای مهری 

خواسته این کار رو بکنه، کسی که زیور فکر می راست بوده باشه، یه نفر ازش

کرد منم، در صورتی که من روحم هم از چیزی خبر نداشت. دستم روی می

ی گفت کسی که از رفیعگردنبندم نشست. یه حس عجیبی بهم می« اهلل»پالک 

خواسته منو از کشور خارج کنه، در مورد این که این گردنبند چطور به دست 

 بر داره؛ اما چه فایده وقتی دستم به هیچ جا بند نبود؟رویا رسیده هم خ

کرد چندبار به زیور یادآوری کنم که رفیعی فقط اسما سرپرست منه، فرقی نمی

تو چشم اون رفیعی یه مرد تحصیل کرده، محترم و خیر بود. با این حال این 

ر اطخواستم به خکردم. 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 -

قدر توی فکر بودم که سعادتی رو فراموش کرده بودم. پالکم رو رها کردم و این

 .توجه به نگرانی و عصبانیتش با آرامش شیرعسلم رو سرکشیدمبی
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خوام باز بخوابم. کاری داشتی پیام درد دارم و میخواب بودم. اآلن هم سر -

 .خونم سرفرصتبده می

خدافظی ای رو بهش بدم، طبق عادت بیقبل 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

ی من با جبورم نکرد یه وعده غذای کامل بخورم، دست از غر زدن و مقایسهم

اش برنداشت. وقتی باالخره تونستم قانعش کنم که حالم خوبه و بفرستمش نوه

تونستم با خیال بره، دیگه عصر شده بود. حاال که خبری از آفتاب نبود می

 .راحت و بدون عینک بیرون برم

وصیت نامه رو فراموش نکن. باید »عادتی انداختم: ای به پیام سنگاه دوباره

جوری دستت برای انجام پیداش کنی تا قبل از اومدنش رسمیش کنیم. این

ات خیلی پُر تَره. اون هرچی باشه هنوز هم قانونا سرپرست توئه. فقط دو نقشه

 «روز دیگه مونده. خبر از تو

از این همه سال باید برای باالخره اون هم مثل من استرس گرفته بود. چرا بعد 

ای که حتی معلوم نبود واقعا وجود داره یا نه؟ به اون خونه بر وصیت نامه
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دونستم محاله بتونم تنها به اون جا برگردم؛ اما دیگه گشتم؟ خوب میمی

 .فرصتی برای شونه خالی کردن از این موضوع نداشتم

دلخور بودن و اآلن زنگ  گشت. هر دو از دستمنگاهم بین اسم شایان و امید می

چرخید و زدن به هیچ کدومشون کار درستی نبود. دستم مردد روی گوشیم می

 .تونستم تصمیم بگیرمنمی

ی قدیمی بچگیم رو از کشو بیرون آوردم و شیر یا خط پوفی کشیدم و سکه

انداختم. با دیدن تصویر عددی که بهم دهن کجی می کرد، وا رفتم. به هرحال 

ین دو گزینه رو داشتم؛ ولی واقعا باید با پررویی به امید زنگ من فقط هم

 زدم؟! کنار اومدن با شایان راحت تر نبود؟می

داد رو انجام تا حاال هیچ وقت کاری خالف چیزی که این سکه بهم نشون می

نداده بودم. پوفی کشیدم و روی تخت نشستم. دلم رو به دریا زدم و براش 

 .ی بابام رو براش فرستادمو آدرس خونه« ه رو ببینیم...بیا هم دیگ»تایپ کردم:

موند، با وجود این که با 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
848 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

از جوابش ناامید شدم، از جام بلند نیم ساعتی منتظر جوابش موندم و وقتی 

 .قدرها وقت نداشتمتونستم تا ابد منتظرش بمونم. من ایننمی .شدم

ای از کمد برداشتم؛ اما درست قبل از پوشیدنش پشیمون سویی شرت ساده

درسته پیامم رو جواب نداد، اما اگه می اومد چی؟ به هرحال من  .شدم

 .تونستم پیش بینیش کنمنمی

بودم که به این چیزا اهمیت بدم یا تو نخ لباس باشم؛ اما این بار من کسی ن

واقعا دوست نداشتم باز هم منو با این قیافه ببینه. سویی شرت ساده ی توی 

ای پرت کردم و دوباره سمت کمدم برگشتم. در دوم کمد رو باز دستم رو گوشه

س های نرم و ام خیره شدم. دستی به لباکردم و به رگال لباس های دخترونه

ی من نبودن کشیدم. نه! این لباس های رنگارنگ و لطیفی که هیچ کدوم سلیقه

خواستم بهش دروغ دخترونه با این ظرافت، توی شخصیت واقعی من نبود! نمی

 .بگم یا براش فیلم بازی کنم

دوباره در دوم کمدم رو بستم و سراغ لباس های خودم رفتم. سویی شرت 

اسپرت چهارخونه ای و گ*شا*دی رو از کمدم بیرون مشکی برند و پیرهن 

 .آوردم و در کمد رو بستم
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موهام رو با حوصله شونه کردم و مثل همیشه پشت سرم جمع کردم. شومیز 

قرمز و سفیدم رو پوشیدم و جلوش رو داخل شلوار مشکیم جا دادم. یه طرف 

گه رو آزادانه موهام رو با همون گیره ی قدیمی از صورتم مهار کردم و طرف دی

توی صورتم رها کردم، درست مثل همیشه. نگاهی به صفحه ی خاموش گوشیم 

 .زدمکردم و با خودم فکر کردم شاید باید بهش زنگ می

برای وقت تلف کردن، نگاهی به پک لوازم آرایشی که رویا برام خریده بود، 

ن همه انداختم. قشنگ بودن؛ اما من حتی کاربردشون رو بلد نبودم. از بی

چیزای ریز و درشت و پر زرق و برق، چیزی که شبیه مرطوب کننده بود رو 

 .بیرون آوردم

زهره همیشه قبل از این که بابامحمد برسه به دست و صورتش نرم کننده 

کرد؛ با این که کرد و لباسش رو عوض میزد، آرایشش رو تجدید میمی

 .کنهدونست بابا هیچ وقت بهش توجهی نمیمی

د تلخی زدم و کرم رو با ضربه های آروم روی صورتم پخش کردم. این لبخن

اش کنم. چشمام رو بستم و عمیقا بوش تنها چیزی بود که بلد بودم استفاده

 .دادبوی خوب و مالیمی می .کشیدم
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دستم که سمت یکی از رژ ل*ب های پک رفته بود، بین راه موند. این دیگه 

سبت به همیشه عوض شده بودم. رنگ روشن زیاده روی بود! همین اآلن هم ن

پوشیدم. نگاهی به چهره مضطربم کردم. لباسم، چیزی نبود که همیشه می

ایم کنار رنگ و ابروهای مرتب و قهوههای کمچشمای درشت و فیروزه ایم، مژه

لبای رنگ پریده و گوشتیم ازم یه چهرهِ معصوم ساخته بود. من واقعا شبیه 

 .ن زیبایی و شاید به همون دیوونگیمریم بودم، به همو

عصبی از این که باز یادش افتادم، شال مشکی ساده و سویی شرتم رو 

برداشتم و از خونه بیرون زدم. امید هنوز هم جوابم رو نداده بود. مطمئن بودم 

تا وقتی که نتونه این قضیه رو اول با خودش هضم کنه و منطقی باهاش برخورد 

ون به زمان بیشتری نیاز داشت، دقیقا چیزی که من خیلی کنه، سراغم نمیاد. ا

 .کم داشتم

ن رفتم، با ایعجله میبا 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

بود. نفس عمیقی  حتی با دیدن در آشنای خونه هم قلبم شروع به تپش کرده

 .کشیدم و با قدم هایی نامطمئن سمت در رفتم
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اش، معلوم بود مدت زیادیه کسی سراغش نیومده. برای از 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 میمی

دونستم به چرخید. میکرد میقفل قدیمی و بزرگی که بهم د*ه*ان کجی می

رو بشم؛ اما محض باز کردن این قفل، باید با همه ی خاطرات دردناکم روبه

ا بودم، یعنی عادت نداشتم کاری رو نصفه رها کنم. همین که اآلن اینج

 .کردمشروعش کرده بودم؛ پس باید تمامش می

هوا تاریک بود و دید خوبی نداشتم، از اینجا بودنم حس وحشتناکی داشتم و 

 .حالم خوب نبود، با این حال دست لرزونم به آرومی سمت قفل رفت

 .سالم -

 .ام رو کنترل کنمقدر ترسیدم که نتونستم صدای جیغ خفهبرای یه لحظه این

قدر هوا سمتش برگشتم. ایناز شدت شوک دستم رو روی دهنم گذاشتم و بی

توی ناخودآگاهم غرق ترس و اضطرابم بودم؛ که بدترین واکنش ممکن رو 

ترسیدم به محض دست زدن به قفل، با مریم نشون داده بودم. من واقعا می
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 .رو شمروبه

بود. قدمی بهم  انتظار همچین واکنشی رو ازم نداشت و حسابی شوکه شده

 :ام کرد. با نگرانی و مهربونی ذاتیش گفتنزدیک شد و نگاهی به رنگ پریده

 ...آخ ببخشید. ترسوندمت؟ حالت خوبه؟ رنگت -

چون بدجوری ترسیده بودم، هنوز نفسم جا نیومده بود، با این حال با صدایی 

ش وسط حرفکرد و کمی باال رفته بود، طلبکار و دلخور 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 برای این که پیامم رو جواب نداده دارم این

 !واقعا دست خودم نبود

دیگه از  کردماون پیام شاید برای اون معنای خاصی نداشت؛ اما من فکر می

 .کردم، این اصال برام آسون نبوددست دادمش و برخالف چیزی که وانمود می

 :نگاه خیسم رو از نگاه متعجبش گرفتم و با تمام صداقتم گفتم

خوای منو ببینی، فکر کردم دیگه هیچ وقت جوابم من فکر کردم دیگه نمی -
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 ...میدرو نمیدی، فکر کردم، فکر کردم ولم کردی، فکر کردم ازم ناا

ام رو تموم کنم. با آرامشی که همیشه توی رفتارش بود ، با نذاشت جمله

 :اطمینان گفت

 .گفتی ازت بپرسم، اومدم که بپرسم -

اراده سرم رو باال آوردم بهش نگاه کردم. چند ثانیه طول کشید تا سرش رو بی

هم  کوتاه پایین بندازه و نگاه محجوبش رو از نگاه دلخورم بگیره؛ اما همون نگاه

 .دیدممثل آب روی آتش خشمم بود. من توی این نگاه کوتاه اعتماد رو می

 .ذاره به آسونی ترکش کنمکرد که این بار نمیانگار 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 رو دیده بود، فقط باور نمی اون همه چیز

گرفته بود؛ اما واقعا از این که اینجا بود، خوشحال بودم. بدون این که جوابش 

 .گرفتشرو بدم، نگاهم رو ازش دزدیدم، نگاهی که ندیده می

 !ی کیه رها؟اینجا خونه -
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رو بدم. مردد ل*بم رو  گیره رو پشت سرم بردم. من عهد کرده بودم جوابش

 .زیر دندونم کشیدم

 .خونه ی پدریم، جایی که توش بزرگ شدم -

ای به خونه کرد. منتظر رنگ نگاهش عوض شد. قدمی عقب رفت و نگاه دوباره

 :هر واکنشی بودم جز جمله ی

 کلید داری یا از در برم باال؟ -

بعد از شنیدن اون  شدشد 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

 .هیچ کدوم -

 .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

 .شون کرده بودمچیزهایی رو می.دید، که من عمری از همه مخفی

بلندی باز شد، انگار زیر پاهای من هم خالی شد. « تق»قفل که با صدای 
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چشمام رو بستم و بدون هیچ واکنشی از شدت استرس سویی شرتم رو توی 

ام بود؛ اما گیره توی یه دستم و سویی شرتم توی دست دیگه دستم فشردم.

ذهنم کیلومترها ازم دور بود. ذهن شلوغ و درگیرم غرق خاطراتی بود که برای 

 .من واقعی تر از یه خاطره ی دور بودن

ی باز «قیژ»هوا با صدای کردم ذهنم رو آروم کنم که در بیداشتم سعی می

دم. از پشت سرم خم شده بود و در رو هل وحشت زده چشمام رو باز کر .شد

 !کرد در گیر کرده؟فکر می .داده بود

سوختم؛ اما سردم شده بود. لرزش دستم بیشتر شده بود و حس توی تب می

 کردم اینکردم اگه پام رو داخل بذارم، دیگه نمی تونم بیرون بیام. حس میمی

ن سال ها ذره ذره خونه ی جهنمی منتظره تا همه ی آرامشی رو که توی ای

جمع کردم، یه جا ببلعه. حتی مطمئن نبودم اگر داخل برم بتونم بتونم جلوی 

ای که بهم دست میده رو بگیرم. حاال هم که امید به خاطر من این جا بود، حمله

 .قدر ضعیف باشمتونستم جلوش اینتونستم جا بزنم. نمینمی

دم و با تردید یه قدم داخل رفتم. دلم رو به دریا زدم، ل*بم رو زیر دندونم کشی

پشت سرم داخل اومد و آروم در رو بست. همین صدای آروم هم برای باز شدن 
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چشمای من و پرت شدنم به گذشته کافی بود. صدای م*حکم بسته شدن در 

زیرزمین، صدای ناله های خودم و صدای با د*ر*د سُر خوردنم روی زمین، توی 

داد. یادآوری لحظه هایی که و بهم هدیه میپیچید و سردرد بدی رسرم می

اومد و من با دستای کم جونم خودم رو مریم برای شکنجه قدم، قدم سمتم می

 .دزدیدی جراتم رو ازم میکشیدم؛ داشت همهروی زمین عقب می

امید هنوز پشت سرم بود و بدون این که متوجه حال بد من باشه، اطراف حیاط 

کردم خودم رو قانع کنم این صداها واقعی سعی میزد. هنوز داشتم قدم می

نیستن که نور شدید المپ همه چیز رو بدتر کرد. نور که توی چشمم خورد، 

تصویر مریم پشت پلکم جون گرفت. با همون دلبری همیشگیش و با همون 

ی شکنجه هایی که کشیده بودم رو زیر پوستم اراده د*ر*د همهرحمی. بیبی

 .حس کردم

 تونستماش تلقینه و این د*ر*د اآلن دیگه وجود نداره؛اما نمیستم همهدونمی

لرزش بدنم رو کنترل کنم. چشمام رو بستم و دستم رو جلوی نور گرفتم. سعی 

کردم به خودم حالی کنم که اون اتفاقا دیگه قرار نیست تکرار بشه؛ اما روح 

ز دستم رها شد. زخمیم این چیزا حالیش نبود. بدنم سست شد و سویی شرتم ا
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 .ی دیگه رو تجربه کنم که شدت نور کم شدچیزی نمونده بود یه حمله

 قدر عرق کردی؟شده؟ چرا اینچی -

المپ دقیقا پشت سرش بود و قد بلندش، مانع نور شده بود. با همون چشم 

اش بسته، بی این که حواسم به چیزی باشه، با دست آزادم به آستین تا شده

 :زمه کردمچ*ن*گ زدم و زم

 .خاموشش کن، خاموشش کن -

تونستم شوکه شدنش رو حس کنم. این از سکوتش حتی با چشم بسته هم می

 .پیدا بود

که قدمی عقب قدر م*حکم آستینش رو چسبیده بودم؛ که به محض ایناین

هوا سمتش کشیده شدم. بی هیچ مقاومتی رفت تا المپ رو خاموش کنه، بی

م؛ اما قبل از این که تعادل جفتون بهم بخوره، دست ی زمین خوردن بودآماده

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 میداشت قطع می
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ام حاال از همه چیز خالی شده بود. من هنوز هم وقتی توی گیج 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

کردم، شده. به هیچی جز قلبی که تپش های محکمش رو زیر دستم حس می

 .کردمفکر نمی

آرامشم رو که حس کرد، آروم دستش رو عقب کشید و ازم جدا شد. قدمی 

د؛ عقب رفت و نگاهش رو به زمین دوخت. اون هنوز هم همون امید سابق بو

قدر آرامش بخش؛ من اما حالم عجیب ترین حالی بود قدر آروم و همونهمون

که توی این سال ها تجربه کرده بودم. من توی زندگیم خیلی گناه کرده بودم و 

قدر احساس بدی نداشتم. آرامش وقت اینها گر*دنم بود؛ اما هیچحق خیلی

هم ازش خجالت داد. آرامشی که 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
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کرد؟! پس خداش چی؟! کسی که تا همین چند دقیقه پیش حتی نگاهمم نمی

 !خط قرمزاش چی؟پس 

خواستم ببینمش. اراده روی صورت خیس از عرقم نشست. نمیدستام بی

گرفت. من کسی نبودم که بخوام به این 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 

حتی با فرزاد تجربه این سادگی چیزی نبود که قبال تجربه نکرده باشم. من 

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 این درسته از وقتی دیده بودمش، این اولین باری نبود که

شده بودم، ضربان قلبش رو حس کرده بودم، یا بهش دست زده بودم؛ ولی 

اولین باری بود که اون پیش قدم شده بود، اون این کار رو کرده بود و این 

 .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 نمیکرد، دقیقا توی لحظهیم
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ی در حیاط هم نتونست منو به خودم خاموش 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

این که اون خط قرمزش رو برای آروم کردنم زیر پا گذاشته بود؛ این بود که من 

تر از این که بخوام این تر و وسوسه کنندهآروم شده بودم! مگه چیزی ترسناک

 رام خودم نگه دارم وجود داشت؟آرامش رو تا ابد ب

 .نفس عمیقی کشید و کالفه دستی به پشت گ*ردنش کشید

 .خاموشش کردم رهایی. همه چی تموم شد -

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

  .دستم رو بردارم، دوباره درگیر حمله بشمترسیدم اگه می

 .ترسونی دختر خوبداری منو می -

فهموندم اونی که اآلن تا سرحد مرگ ترسیده، منم؟ چطور چطور باید بهش می
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  !فهموندم دارم توی چه برزخی دست و پا میزنم؟باید بهش می

 .رهایی؟ بذار ببینمت -

ر عمیق اسمم رو صدا زده بود، یادم قداومد؛ آخرین باری که یکی اینیادم نمی

زد؟ چرا حتی این کار رو هم وقت اسمم رو صدا نمیاومد. چرا مریم هیچنمی

 ام نکرده بود؟واسه

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 میچهمثل ب

 .اشک میشه

 .قدر وقت داشتم که به خاطرش توبه کنماش دارم. کاش اینشد نگهکاش می

قدر که بتونم توی لباس دامادی ببینمش و براش آرزوی خوشبختی کنم. این

بودن باشم؛ حاال به قدر آدم خوبی باشم که الیق کنارش تونستم اینکاش می

 .هر عنوانی

بطری آب معدنی کوچیکی رو که سمتم گرفته بود، ازش گرفتم و قبل از این که 

 .کنترلم رو از دست بدم، روم رو برگردونم
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 !میشه تو جلو بری؟ -

دونستم خیلی یهویی بحث رو عوض کردم و اآلن گیج مکث کوتاهی کرد. می

خواستم هیچی ه؛ اما من اآلن نمیدونستم برای گفتن حرفی مرددشده، می

  .بشنوم. باید بهم زمان می داد

 !قدر وحشت کردی؟آخه از چی این -

گفتم تمام چیزایی رو که بارها از زیر گفتنش در یعنی وقتش بود؟ باید بهش می

م قدر براش مهم بودقدر 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

خواستم از دستش بدم. تحمل نگاه پر ترحم آدما تونم تحمل کنم و نمینمی

هنوز هم برام سخت ترین کار ممکن بود، خصوصا اگه اون نگاه متعلق به امید 

میشه حمایتم کرده باشه؛ کسی که ناخودآگاه ازش توقع حمایت داشتم چون ه

 .بود

حرف جلو تردیدم رو که توی جواب دادن دید، دستی به گ*ردنش کشید و بی

من ازش خواسته بودم بپرسه، اما بازم وقتی دید آمادگی گفتنش رو  .افتاد
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تونه خوب کردم یه آدم مگه چقدر میندارم، از سوالش گذشت. واقعا درک نمی

ی آدم خوبی بود. ما دوتا کنار هم، مثل باشه؟ اون برای کنار من موندن زیاد

 ...دوتا تضاد بزرگ بودیم، شاید چیزی مثل شب و روز

قبل از این که ازش جا بمونم، با قدم های آرومی پشت سرش راه افتادم. حیاط 

هنوز هم مثل قبل بود. تقریبا چیزی عوض نشده بود؛ ولی حال و هوای عجیبی 

ده بودن. درخت های دو طرف حیاط کامال انگار توی خونه خاک مرده پاشی .بود

 .خشک شده بودن و موزاییک ها پر از خاک

گشت. ای خوش میروحم همه جای خونه دنبال خاطرهنگاه سرد و بی

خواستم نگاهم به در زیر زمین بیوفته؛ اما انگار کنترل چشمام دست خودم نمی

 دونم. نمینبود. با دیدنش ترس بدی توی وجودم نشست و سرجام خشک شدم

ای متحرک حواس بهش خیره بودم که اسمم رو صدا زد. مثل مردهچقدر 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
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به کرده بودم بیام؛ اون هم با امید! انگار رویا و کابوسم باهم مخلوط توش تجر

 .شده بود، واقعی تر از همیشه

نه کردم؛ وگرسرم رو تکون دادم تا از این افکار رها بشم. باید به ترسم غلبه می

تونستم وصیت نامه رو پیدا کنم. لبخندی بهش زدم و جلوتر وقت نمیهیچ

کل خونه، پله های در ورودی کامال تمیز بودن. فکر ازش راه افتادم. برعکس 

 .کردم در سالن قفل باشه؛ اما وقتی در نیمه باز سالن رو دیدم، وا رفتممی

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

 ...انه فکر کرده بودم مریم اومده وسایلش رو جمع کرده؛ اما اآلنبین

به امید اشاره کردم سرجاش بایسته، دستم رو سمت جیب شلوارم بردم و 

چاقوم رو بیرون آوردم. هرچی چاقو و تیغه داشتم رو توی جیب های سویی 

د اای که استشرتم 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

 .حاال جز همین چاقو هیچی برای دفاع نداشتم

صدا ضامنش رو زدم و طبق عادت با یه حرکت حرفه ای توی دستم بی
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ای به پله ی زیر پاش و کل حیاط چرخوندمش. اخم امید رو که دیدم، اشاره

نیه طول کشید تا تناقض تمیزی و کثیفی خونه رو حس کنه کردم. فقط چند ثا

و اون هم مثل من احساس خطر کنه. اخم عمیقش با درک موقعیت کمی باز 

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 

اراده دست آزادم رو جلوی قدر حالم رو بهم زد که بیای اینه، برای لحظهکنند

دهنم گرفتم مبادا باال بیارم. تا خواستم قدم بعدی رو بردارم آستینم کشیده 

 .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 نیستیاحتماال م -

توجه به تاریکی خونه، با احتیاط و در سکوت دستم رو آروم عقب کشیدم و بی

کل خونه رو گشتم؛ اما خبری از کسی نبود. نفس راحتی کشیدم و به راهرو 

با دیدن امید که به حرفم گوش نکرده بود و اومده بود داخلِ راهرو،  .برگشتم

م که با دیدن نگاه عجیبش به دیوار روبه روش، مسیر خواستم چیزی بهش بگ
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 .نگاهش رو دنبال کردم

قاب عکس بزرگی که به دیوار مقابلش آویزون بود، برای من شوکه کننده بود. 

وقت این جا نبود! حاال مطمئن بودم یکی قبل از ما اینجا این قاب قبال هیچ

دی نیست که رفته. کسی از بوی مواد پاک کننده پیدا بود حتی مدت زیا .بوده

ذاره و از در حیاط داخل نمیاد، جوری که قفل زنگ زده که در سالن رو باز می

 تونست باشه؟مونه، کی میدست نخورده می

تونستم جوری داخل بیان کم بود؛ ولی نمیاحتمال این که مریم یا آرمان این

شدن  روروبهتونستم بگم ترس بگم ترس برم نداشت و ته دلم خالی نشد. نمی

 .ام نکردباهاشون ضربان قلبم رو باال نبرد و وحشت زده

خواستم به یاد بیارم؛ اما خاطرات کم رنگی توی ذهنم جون گرفت. نمی

خاطرات وقتی که توی کشور خودمون بودیم. بابا خوشحال بود و با لبخند کنار 

 ای تویگرفت. 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

فضای نیمه تاریک عکس، مریم که روی مبل سلطنتی نشسته بود، دستش رو 
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اش گذاشته بود و با چشمای خمار، غمگین و روشنش، بهمون خیره زیر چونه

تدر ساخته بود. جزئی از ب*دن مریم نبود که زیبا بود، ازش یه الهه ی مق

نباشه، اما به خوبی یادم بود که بابا فقط عاشق چشماش بود؛ این چشمای 

 .لعنتی

ای از وقتی که امارات بودیم توی ذهنم نداشتم، اما مطمئن بودم که هیچ خاطره

ای برای یادآوریش بود. من حتی صورت عکاس رو به انگار این عکس جرقه

گرفت. دوباره ذهنم وبی به یاد آورده بودم. دوباره سرم داشت د*ر*د میخ

ای که من ناخواسته فراموشش کرده بودم، داشت 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 باز هم وقتی به زور ذهنم رو وادار به یادآوری می

 .شدنصیبم می

مون ماتش نگاهم به امید افتاد که مثل بچه ها با دیدن مریم، از شدت شباهت

اراده جبش، برام حس شیرین و عجیبی بود. بیی متعبرده بود. دیدن قیافه
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لبخندی از معصومیتش روی ل*بم نشست. حاال جواب دادن به سوالش برام 

 :آسون تر شده بود. من هم نگاهم رو به قاب دوختم و زمزمه کردم

 ...مادرمه، مادر واقعیم -

دونم کدوم قسمت حرفم باعث شد فکر کنه مریم مُرده که صورت مبهوتش نمی

 :گین شد و با تاسف گفتغم

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 بی« کی به تو اجازه داده منو مادر صدا بزنی؟» :شد

خواستم؛ حتی توی قاب هم نگاهم به نگاهش رو بستم. نمی گرفتم و چشمام

 .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 

 ...رسوندنو به مرز جنون میمن... او

آتیش امروز برای اینه که همیشه یادت » صدای پر نفرت مریم رو به یاد آوردم:
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 «.باشه اگه یه بار دیگه منو مادر صدا کنی، زنده زنده آتیشت میزنم عزیزم

چشمام رو با وحشت باز کردم و به چشمای جذابش توی قاب قدیمی خیره 

 .ی توی وجودم نبودشدم. حاال جز نفرت هیچ احساس

انتها واسه زنده موندن بود. اون حتی هر شب زندگیم با اون زن، یه تالش بی -

ام می داد تا خودم قدر شکنجهکرد. اینیه مرگ راحت رو هم برام انتخاب نمی

ست یا نه و میونه ای دونم اآلن زندهاز زنده بودنم پشیمون بشم. هرچند نمی

رحم باشه که همچین کسی رو خدا باید خیلی بی هم با خدای تو ندارم؛ اما

 رحمت کنه، مگه نه؟

قدر مطمئن و حس، اینقدر سرد و بیدید؛ 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 جملهای مهربونش نگاه کردم. فکر میبه چشم

خوره؛ اما توی نگاه آشناش چیزی جز غم کنه و بهش برمیخداش برداشت می

 .نبود. نفس عمیقی کشید و سرش رو پایین انداخت

 .قدر... بهت سخت گذشتهدونستم اینببخشید که یادت انداختم... نمی -
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دای آرومش ،بغضش رو حس کنم. چطور تونستم توی صمن حتی می

کرد رو به خاطر تونستم مردی که فقط با شنیدن حرفام به خاطرم بغض میمی

که به خدا نزدیک بود از خودم برونم؟ شاید خدای مهربون امید از من این

اومد؛ ولی سختی هایی که من کشیده بودم، تقصیر امید نبود. قرار خوشش نمی

 .از امید بگیرمنبود انتقام مریم رو 

 .برای عوض کردن جو بدی که درست کرده بودم؛ لبخندی مصنوعی زدم

وقت ی بچه های پرورشگاه زندگی سختی داشتن بابا. وقتی من هیچهمه -

 ...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 میپرسید! باید اینه! باید میآر

کرد. اگه؛ وقتی از زیر سوال جز اون کسی رو نداشتم. اگه بیشتر ازم سوال می

کنه و بهم ترحم شد، اگه از این که ترکم نمیخیالم نمیرفتم بیاولش در می

ار نیست مثل مادرم به داد قرکرد. اگه بهم قول میکنه مطمئنم مینمی

 ام رو با ترسگفتم و هر لحظهی عذابم تبدیل بشه؛ همه چیز رو بهش میفرشته



www.taakroman.ir  

 
  

 
871 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ساله بودم که بعد از  5ی کردم. من فقط یه بچهاز دست دادنش زندگی نمی

اش رو جلوی رو شده و خانوادهفهمیدن حقیقت هویتش، با مادر مجنونش روبه

وحشت زده و داغدار بودم که شدیدا به یه  یچشمش 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

 .اومد رو با همون سن کمش برام انجام داده بوددستش بر می

وقت چیزی س از دست دادنش رو نداشتم؛ هیچدونست اگه ترکاش اون هم می

کردم، توی تنهایی خودم برای بابام، رویا و سامی اشک رو ازش مخفی نمی

 .کردمریختم و تنهایی همه چیز رو تحمل نمینمی

سرش هنوز هم پایین بود. نفس عمیقی کشیدم و لبخندی زدم. با شیطنت خم 

 .شدم و بهش خیره شدم

 .برام بس بود، هنوزم خودت برام بسیموقع فقط بودنت اون -

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 میرد شدم. اگه همین

 .شدمدفن می
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خونه توی الیه ی نازکی از غبار فرو رفته بود و وسایل چوبی خونه، پر از تار 

گشت و به همه چیز دست بوت بود. نگاه کنجکاوش همه جای خونه میعنک

  .هنوز هم مثل بچگی عادت داشت همه چیز رو لمـس کنه .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 

مون منو ختم شده؟ چرا مادرم با وجود وضع مالی عالیراهش به پرورشگاه 

 .نخواسته؟ پوزخند صدا داری زدم

سالگی واسه  5وقت همون کاش واقعا همه چیز با پول خریدنی بود؛ اون -

 ...کردم وخریدم! لباس شیک تنشون میجفتمون یه مامان بابای تر و تمیز می

ی کالمم رو حس دم. طعنهبا دیدن قیافه ی متعجب و دلخورش حرفم رو خور

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 خرج  14بابام فقط تا  -

خودش رو دربیاره. کار و بارش که گرفت، برگشت امارات و اونجا سرمایه 

از ازدواجش با دخترعموش هم به اونجا برگشت. دقیق گذاری کرد. حتی بعد 
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سالگیم هم برگشتیم  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

ذهنش رو درگیر کرده. دونستم وقتی واکنش نشون نمیده، یعنی چیزی می

حرف نگاه پر سوالی بهش کردم. اون هم مثل بچه ها اولین سوالی که به بی

 :ذهنش اومده بود رو به ز*ب*ون آورد

 یعنی، ایرانی نیستی؟ -

 :لبخند از ته دلی به پاکیش زدم. دستام رو توی جیبم کردم و با خنده گفتم

ی واقعیم رو که شناسنامهالبته که هستم، فقط ایرانی االصل نیستم. تو  -

 فکر؟دیدی چرا اینو میگی پسر بی

ی که گفتم جا خوردم، امید که جای خود « فکرپسر بی»حتی خودم از هم 

ی خاطراتمون رو رحمی ترکش کردم، همهکرد من با بیاون فکر می .داشت

« خانواده»فراموش کردم و تمام مدت با آرامش و دل خوش، کنار چیزی به اسم 

موقع وانمود کردم من آدم بدیم تا راحت تر فراموشم کنه؛ اون .گذروندم وقت

 روی من، بازم الزم بود نقش بازی کنم؟اما حاال که اون اینجا بود، درست روبه
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تم تونساگه قرار بود رهاش کنم تا به زندگی عادیش برگرده، آره الزم بود. نمی

تونستم جلوی چشماش پوشه. نمیبذارم تا آخر کنار من بمونه و سیاه عزام رو ب

 .جون بدم و عمری حسرت براش بذارم

دونستم با این جوابایی که بهش میدم؛ فقط دارم سوال هاش رو بیشتر می

پرسید. باید همین کرد و چیزی نمیکنم؛ ولی اون داشت مراعاتم رو میمی

 .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

واقعا دوست نداشت نفس کشیدن منو ببینه. خوب حس بودم؛ ولی اون 

ای که منو با لبخند کردم من شبیه کسیم که اون ازش متنفره. هر دفعهمی

کرد. جوری ازم متنفر دیدن چشمای بازم عصبیش می .شددید، دیوونه میمی

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
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 ...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 

 :ی کنترل بغضم جهت نگاهم رو عوض کردم و ادامه دادممنظورم شده. برا

از  دونست. بعدمریم بیشتر از قبل ازم متنفر شد. اون منو مقصر مرگ بابا می -

 .چهلم برادر، خواهر و بابام، دست خالی از خونه بیرونم کرد

ام چشمام رو بستم. انگار سرمای اون موقع رو برای کنترل اشکای ناخوانده

 .کردمستخوانم حس میهنوز توی ا

 .اصفهان واقعا برام سرد بود امید -

ردم کشد ولی باالخره گفتم؛ هرچند گفتنش از اون چیزی که فکر میباورم نمی

تر بود. هنوز خیلی چیزارو نگفته بودم، چون مطمئن نبودم بتونه با همین سخت

 .ها هم کنار بیاد

اش، توی هم رفتهچشمای عسلیش حاال کامال قرمز شده بود و اخمای 

کردیم م*حکم ترش کرده بود. ما هر دو در سکوت داشتیم سعی میجذاب

 .باشیم و جلوی بغضمون رو بگیریم
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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 خونهنامهوصیتگشته. پس اگه 

 .کنیم قبل از این که همه ثروتشو باال بکشن

تونست دستی به چشماش کشید و نگاه مرددی به خونه کرد. واقعا چطور می

 :تفاوت گفتماراده ای زدم و بیقدر محجوب باشه؟! پوزخندی بیاین

 .این خونه خیلی وقته که مردنراحت باش و همه جارو بگرد. آدمای  -

*** 

دونم چقدر مشغول گشتن بودیم که دیگه هر دو از نفس افتادیم؛ ولی نمی

کردیم. وسط نشیمن خونه، گشتیم، کم تر پیدا میتر میهرچی بیشتر و دقیق

زدیم. روی مبل های خاکی نشسته بودیم و از گرما با دست خودمون رو باد می

توجه به حضورش سر کشیدم. اده بود رو برداشتم و بیبطری آبی که امید بهم د

طبق عادت دستی دور دهانم کشیدم و موهام رو از صورتم کنار زدم. اصال فکر 

قدر طول بکشه؛ وگرنه حتما یه چیزی برای خوردن با خودم کردم ایننمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
877 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .آوردممی

ونه ی خهیچ اثری از پاکت نامه، پوشه یا هر کاغذی که شبیه وصیتنامه باشه تو

کردم اگه کسی که قبل ترم کرده بود. مدام با خودم فکر مینبود و این عصبی

خواست زودتر از این جا فرار کنم؛ از من اینجا بوده دوباره برگرده چی؟ دلم می

تونستم بدون وصیتنامه برم. مطمئن بودم اگه امشب که امید کنارمه اما نمی

وباره برگشتن به این جارو پیدا وقت جرات دنتونم 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 طایفهبرش داشته باشه چی؟ مطمئنا خیلی

فکری نبود. اون هم از ثروت خودش خبر داشت و هم از هوش بابامحمد آدم بی

یتنامه رو جایی بذاره؛ که فقط من پیداش کنم، کجا خواست وصاگه می .من

 ذاشتش؟می

با کشیده شدن آرومِ بطری از دستم، به خودم اومدم. قبل از این که بخوام 

چیزی بهش بگم، بطری نیمه خالی رو سر کشید و مثل من دستی دور دهانش 

ا ب تکون داد،« مشکل چیه؟»ی ام رو که دید و سری به نشونهکشید. نگاه خیره

 :تعجب گفتم



www.taakroman.ir  

 
  

 
878 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 !دهنی بود -

 :توجه گفتبطری خالی رو کناری گذاشت و بی

 مگه اولین باره؟ -

طور که سمت بدون این که منتظر جواب من بمونه، از جاش بلند شد. همون

 :رفت گفتاتاق بابا می

 .این بار دقیق تر بگردیم پیدا میشه -

رفته بود که اون امیده و به  ای کشیدم و از جام بلند شدم. انگار یادمپوف کالفه

 .این آسونی ناامید نمیشه

تقریبا همه جارو یه دور دیگه گشته بودم و امید هنوز از اتاق بابا بیرون نیومده 

اومد. پشت در نیمه باز اتاق ایستادم و آروم در بود. هیچ صدایی هم از اتاق نمی

 .رو باز کردم

دیدم چیه، خم شده که نمیپشت به در، کف زمین نشسته بود و روی چیزی 

اش رو جلب کنم. بدون این که ی مصلحتی و آرومی کردم تا توجهسرفه .بود

 :سمتم برگرده یا نگاهم کنه، با جدیت گفت

 .بیا اینجا. باید اینو ببینی -
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قدر جدی شده بود؟ ته دلم خالی شد، با این حال با چی پیدا کرده بود که این

کردم چیز مهمیه. با دیدن آلبوم م. فکر میقدم هایی نامطمئن سمتش رفت

در دنبال وصیتنامه بودم بههوا 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 -

 ...آلبوم ورق میزنی که چی

ی عکس ها از خونه جمع ی آخری که این جا بودم، همهم اومد دفعههوا یادبی

 کرد؟شده 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 من اون موقعکردم، اآلن که داشتم فکر می

بودم. پس ممکن بود از همون موقع این عکس ها این جا بوده باشن و من 

 ندیده باشمشون؟
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ی عکس هارو جمع حتی این هم عجیب بود! چرا باید یکی وارد خونه بشه، همه

قعا کنه، همه رو توی یه آلبوم بچینه و توی کمد یه مُرده بذاره؟! این کار وا

ترسناک بود؛ اما چیزی که ترسناک تر بود، قاب عکس بزرگ مریم بود که 

جدیدا به خونه اضافه شده بود؛ واقعا ممکن بود مریم اومده باشه؟ چرا باید از 

حواس در سالن رو باز بذاره و یه عکس بزرگ از قدر بیدیوار بیاد داخل و این

 ستان برگرده؟خودش رو به دیوار بزنه؟ اصال چرا باید به خوز

حوصله نگاه گذرایی به عکس امید هنوز هم به یکی از عکس هام خیره بود. بی

 .خودم انداختم

 قدر جالبه امید؟چی توی عکس من این -

 :بی مکث جواب داد

دستت، روی دست چپت پر از جای دندونه. یکی وحشیانه گازت گرفته و  -

شده. یادت میاد کی صورت پسری که کنارت عکس انداخته کامال خط خطی 

 بوده؟ چرا خط خطیش کردی؟

کنارش نشستم و به عکسی که نشونم داد خیره شدم. واقعا عکس ترسناکی 

تونستم بفهمم واقعیت خاطرات محوی از بچگیم داشتم؛ خاطراتی که نمی !بود
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 .دارن یا توهمات خودمن

 .ای کشیدمارادهآه بی

ور شدیدی بهم بخوره، شوکه من سنگکوپ نوروکاردیوژنیک دارم. وقتی ن -

دونم این چیزایی کنم. اآلن نمیمیشم و مرز بین واقعیت و توهماتم رو گم می

اش توهمه. باور کن من اآلن از تو که داره یادم میاد واقعا اتفاق افتاده یا همه

 .گیج ترم و هیچی هم یادم نمیاد

 :ضیح دادمکه بپرسه خودم توبرای گفتن حرفی تردید داشت. قبل از این

دکترم میگه عوارض شوک بعد از تصادفه. از اسم ترسناکش نترس و نگران  -

 .نباش. تا زمانی که نوری یهو سمتم گرفته نشه، حالم کامال خوبه

برای فرار از صحبت بیشتر درباره ی این موضوع، از جام بلند شدم و نگاهی به 

برام مشکوک نبود. اصال  دور تا دور اتاق انداختم. هیچی به اندازه ی این کمد

 .حس خوبی نسبت بهش نداشتم

 :هوا با تعجب گفتزد. 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
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می رفتم، سرجام  اون دیگه حرفش رو ادامه نداد؛ اما من که داشتم سمت در

هوا خشک شدم. یه عکس از رویا؟ اون هم وقتی که موهاش رو از ته زده؟ بی

بعد از یه ماه، تازه دست و پاهام خوب » جمله های رویا توی گوشم زنگ زد: 

 «شده بود و موهام در اومده بود، که فرستادنم پرورشگاه

شد بعد از قریبا میروز بعد از بستری شدن رویا و یک ماه بعد از عملش، ت 15

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 زندهچرا؟ اگه می

خواست حاال که خودش زهره داغدار بشه؟ چون خودش داغدار سامی بود؟ می

برای خودش داشته باشه؟ چرا؟ مطمئنا اون سامی رو از دست داده بود، رویا رو 

 .دونست که به خاطر مشکل روانیش سرپرستی رویارو بهش نمیدنخوب 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

، من شبیه اونم. ما دوقلو نیستیم. اون دختر زن اول رویا شبیه من نیست -

 .بابامه و از من بزرگ تره

من، دور « اهلل»شد. توی این عکس گردنبند انگار تازه مغزم داشت فعال می
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گ*ردن رویا بود. با صورت پر اشک روی تخت بیمارستان نشسته بود. 

های رویا شونه پرستاری کنارش ایستاده بود و دستاش رو کامال دوستانه دور

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 

 به خونه ی پدریم؟شده بود ولی چطور به این جا رسیده بود؟ 

داد؟ تا کی باید با این همه سوال زندگی کس سواالی منو جواب نمیچرا هیچ

 می کردم؟

 ات کرده رها؟قدر کالفهشده؟ چی اینچی -

دزد گردنبندم توی شب تصادف، کسی بود که این گردنبند رو به رویا رسونده 

تونستم جواب طعا میی اون دزد رو به خاطر بیارم، قتونستم 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 نمیتشخیص بدم. من هیچ

 .میارم واقعا چهره ی همون دزده

کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. واقعا اآلن ذهنم کار نمی
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 .جیر گردنبدم رو گرفتم و پالکم رو از لباسم بیرون کشیدمزن

اینو ببین. شب تصادف توی جاده اصفهان یه مرد به زور این گردنبند رو از  -

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 

شناخته؟ رسیده؟ مردی که گردنبندم رو گرفته و بهش داده، چطور رویا رو می

کی ازشون عکس گرفته؟ پرستاری که کنارشه همون پرستاریه که من توی 

 دونم کیه؟اطفهان دیدم؛ اما نمی

 .نگاه گیجی بهم کرد

 ...عد از چهلم بابات؟ مگه خواهرت شب تصادفچی میگی؟ ب -

 .زدم وسط حرفش و سرم رو به نشونه ی نفی تکون دادم

نه، نه، نه! این چیزی بود که به من گفته بودن. سه تا قبر نشونم دادن و گفتن  -

همه جز مریم فوت شدن؛ ولی این جوری نیست. به رویا هم گفته بودن همه 

ی این ام. مطمئنم سامی هم یه گوشههجز مریم فوت شدن؛ ولی من زند

دنیاست و بهش گفتن من و رویا شب تصادف مردیم. حتی پرستاری که این 



www.taakroman.ir  

 
  

 
885 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 ...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

 تار و عکاس کین؟پرسی پرسیعنی اآلن خواهرت زنده است؟ چرا ازش نمی -

هوا غم دنیا روی دلم سنگینی کرد. نگاهم رو از نگاه جدیش گرفتم و انگار بی

سرم رو پایین انداختم. من خودم بهش گفته بودم بپرسه؛ ولی فقط خدا 

دونست چقدر جواب دادن برام سخته. با صدایی که از بغض می لرزید می

 :زمزمه کردم

 .شد شب عروسیش...به خاطر من... کشته-

آلبوم رو رها کردم و دستام رو جلوی صورتم گرفتم. تحمل بغض و کنترل 

اشکم اآلن برام سخت ترین کار دنیا شده بود. کاش تمام چیزایی رو که داشتم 

قدر بد یادم زدم، اینبرای فراموش کردنشون خودم رو به آب و آتیش می

هر چقدر هم تونستم بهش بگم یادآوری این خاطرات، کاش می .آوردنمی

قدیمی و دور باشن، باز برای من و قلب ضعیفم خیلی سخت و دردآوره. کاش 

قدر برام عزیز نبود، که بشینم و از گذشته ی وحشتناکم براش بگم؛ تا فقط این

 .از دلخوریش کم کنم
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ادم. دتونستم ضعیف باشم. هنوز خیلی کارها داشتم که باید انجام مینه، نمی

ی امید، داشت منو به همون رهای ضعیف، دیدن دوباره منکر این نبودم که

کرد؛ اما به قدرت تعلیمات سامیار تو این احساساتی و معصوم سابق تبدیل می

احساسی باید سامی وجودم رو شش سال ایمان داشتم. برای اون حد از بی

 .کردمبیدار می

از صورتم ی بغض و حسرتم رو، با یه نفس عمیق قورت دادم و دستام رو 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. میتوی صورت بی

 که بهشهوام، عمق تعجبش رو بخونم. قبل از اینمبهوت امید از این تغییر بی

 :فرصت حرفی رو بدم، با بی حسی گفتم

 .د کمد رو ببینمبای -

بدون این که منتظرش بمونم، هر دو در کمد رو باز کردم. جای خالی آلبوم 

کرد. دو دست لباس مجلسی مستطیلی روی گرد و خاک کمد خودنمایی می

ی قدیمی و پیرهن های اتوکشیده ی بابا روی رگال، کروات های تاشده و زنانه

ی کمد، شوار قدیمی گوشهکمربندهای ردیف شده، ادکلن های چیده شده و س
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ی کرد. حال و هوای کمدش اصال شبیه کسی که آمادهداشت حالم رو بد می

مردن باشه، نبود. کمد جوری مرتب و شیک بود که اگر خاک روش رو 

 .سال پیش چیده شده 9شد دیدم، باورم نمینمی

 :تامید انگار تازه حال بدم رو درک کرده بود که با شرمندگی و هم.دردی گف

 ...متاسفم که -

 :حسی مطلق زمزمه کردممیون حرفش پریدم و با بی

ماه آینده به این  16نباش، هیچ.وقت به خاطر من متاسف نباش؛ وگرنه باید تا  -

 .کار ادامه بدی

لباس هارو کنار زدم و با ضربه های آروم و فاصله های منظم همه جای کمد رو 

به خوبی یادم بود که این کمد رو برای چک کردم. بابا عاشق کار با چوب بود. 

زهره و یه جعبه ی موسیقی کوچیک رو با دست خودش برای تولد من ساخت. 

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
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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 -

ماه؟  16گشت، توی هوا موند. همه جای کمد دنبال یه جای مخفی میدستام که 

قدر تونستم جلوش اینمن واقعا همچین سوتی بدی دادم؟! چطور می

 احتیاط باشم؟بی

الزم نبود حتما سمتش برگردم تا گیجیش رو بفهمم. من صداش رو بلد بودم. 

د تی نبود که بایل*بم رو زیر دندونم کشیدم و چشمام رو بستم. این جزو سواال

دادم، بود؟! این عمیق ترین راز من بود؛ رازی که اگر فاش بهش جواب می

 .ریختشد همه چیز بهم میمی

 .خیالیم رو به صورتم زدم و سمتش برگشتمنقاب بی

دری که توی حیاط بود رو دیدی دیگه؟ یه زیرزمین خیلی خیلی بزرگه. ببین  -

 یدا کنی؟تونی یه کلنگ یا همچین چیزی پمی

خوام این سوال رو جواب بدم و باز هم پافشاری نکرد. آلبوم رو فهمید نمی

کناری گذاشت و از جاش بلند شد. درست قبل از این که بیرون بره، زمزمه 
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 :کردم

 .اش باش. اون جا خیلی... تاریک و شلوغهمواظب راه پله -

 بود و چقدر مثللبخند اطمینان بخشی بهم زد و بیرون رفت. چقدر مثل سابق 

سابق نبودم. اون چقدر آقا و متین بود و من چقدر خانوم و محجوب نبودم. 

قدر قشنگ بهم لبخند دیدم؛ اما ای کاش ایندیدم؛ همه ی تفاوت هارو میمی

کرد. آرامش حضورش چیزی نبود قدر محجوب نگاهم نمیزد و ای کاش ایننمی

تنش با هر لبخندی که بهم ی نگه داشکه بتونم ازش دست بکشم. وسوسه

. من افتادکرد، 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 بودم و به وسوسه داشتنش فکر می دونم چقدر ایستادهنمی

هوا زیر خنده صورت خیس از عرق و بیل و کلنگی که دستش گرفته بود، بی

زدم. لباس شیکش کنار این کلنگی که دست گرفته بود و نفس نفس زدنش، 

 .واقعا بانمکش کرده بود

ک شده ی طرح لیش کمی چروجین مشکیش حاال پر از خاک و پیرآهن مردونه
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دونستم عادت داره تاشون بزنه، نامرتب شده بود آستین هایی که حاال می .بود

و موهای لَختش به پشیونی خیسش چسبیده بود. برای گرفتن کلنگ سمتش 

ام سمت موهاش رفت تا رفتم و بدون این که حواسم باشه، دست دیگه

 .مرتبشون کنم

شده ام توی هوا موند.  سرش که کمی عقب رفت، به خودم اومدم و دست دراز

 .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 

ترکشیدم و عرق پیشونیش رو با دقت و بدون این که دستم لباسم رو جلو 

اراده برای این که دستم بهش برسه و بتونم تعادلم بی .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

کرد. اآلن که بودیم وقتی که می خواست خودش رو کنترل کنه این کار رو می
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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؟ -

و از دستش بیرون کشیدم و سمت بدون این که منتظر جوابش بمونم، کلنگ ر

کمد رفتم. دور شدنم رو که حس کرد، چشماش رو باز کرد و نفس حبس 

 .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 -

 .د، کم رنگ و کم رنگ تر شدلبخند کم رنگم با حرفی که ز

این خونه تنها جایی نیست که بدون تو غمگینه. تو هم برای این شهر فقط یه  -

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 می واقعی بودن. یعنی

که محکوم به مرگ بودن، ناچاری و مشکالتی که داشتم توش دست و پا 
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 !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

ام حرصم رو توی بازوم جمع کردم و قسمت خالی کمد رو هدف گرفتم. تم

هیچ حرف و ضربه ی کاری و محکمم کمد چوبی قدیمی رو لرزوند، اما امید بی

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 -

 .خواستم کلنگ رو از کمد بیرون بیارم؛ اما با حرفی که زد دستم سُرخوردمی

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 اد. شمارش ذهنم به پنج رسیده بود و من خوب میدمی

دادم؟ واقعا باید ی من هیچ به مذاقش خوش نمیاد؛ اما... باید جواب میصادقانه

تونست حسم تونست احساسم رو درک کنه؟ واقعا میگفتم؟ میراستش رو می

 رو حس کنه؟ باورم رو باور کنه؟
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بفهمه برای من چه معنایی داره. اون ازم محال بود خودش هیچ وقت بتونه 

سوال پرسید و من به خودم قول داده بودم صادقانه جواب بدم. به عدد یک که 

خوام بکنم، مگه نه؟ تونستم هر کاری که میرسیدم، سمتش برگشتم. حاال می

 .این قانون ما بود

توی  کردم نگاهش به زمین باشه؛ اما نگاه مصممش رو که دیدم، خیرهفکر می

 :نگاهش صادقانه گفتم

 .دونم از کجا اومدی ولی... برای من تو تنها خدایینمی -

تونستم به راحتی این رو ی پیشش حاال کامال رنگ باخت. مینگاه مصمم ثانیه

گشت و توی چشماش ببینم. وقتی نگاهش این طور سردرگم توی نگاهم می

یزی بهتر از خیره شدن خواست راست و دروغ حرفم رو از چشمم بخونه، چمی

تونه صداقتم رو توی چشمام به چشماش وجود داشت؟ من باور داشتم می

 .ببینه

ل*بش رو گ*از گرفت و نگاهش رو ازم دزدید. دست راستش رو توی جیبش 

 :فرو کرد و زمزمه کرد

 .کفر نگو -
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طور نبود. زمزمه ی کفر؟ کفر برای کسیه که ایمانی داشته باشه. برای من این

 .روم اما محکمش، لبخند تلخی رو به ل*بم آوردآ

 !کار کنم وقتی کفر تو ایمان منه؟چی -

این بار حتی منتظر دیدن واکنشش و گرفتن جوابم نموندم. این سوالی نبود که 

بتونه بهش جواب بده. این فقط یه اعتراف تلخ بود، شاید یه نوع خاص از 

دستی گرفتم. پای راستم دوست داشتن. چرخیدم سمت کمد و کلنگ رو دو 

رو به کمد جک زدم و کلنگ رو که حاال توی کمد م*حکم شده بود، با یه 

حرکتِ م*حکم بیرون کشیدم. زخم دستم هنوز کامال خوب نشده بود؛ اما 

توجه به زخم بازم چون باند دورش رو باز کرده بودم، سوزشش بدی داشت. بی

ی کلنگ نشست. نرم و آروم هخواستم کلنگ دوم رو بزنم که دستش روی دست

 :کلنگ رو از دستم بیرون کشید و ل*ب زد

 مطمئنی پشیمون نمیشی؟ -

دونستم خ*را*ب کردن کمد رو میگه یا حسی که همین چند لحظه پیش نمی

بهش اعتراف کرده بودم. با این حال من جوابی برای حسم نداشتم؛ پس کمد رو 

 .بهونه کردم
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 :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 این کمد رو بابا ساخته بود؛ ولی وصیت نامه

بود توی وصیتش چیزی ازم خواسته باشه؟ خواسته یا حرف آخری داشته 

 باشه؟

ازدواج هست. هر رسم دستبند یه چیزی مثل نشون شدن قبل از  :1پ.ن

طایفه داری یه دستبند قدیمی، قیمتی یا عتیقه دارن که نسل به نسل بینشون 

می گرده و به اولین عروسی که وارد خونه میشه، هدیه داده میشه. دقت کنید 

گفتم هر ادم طایفه داری، نه هر وارثی؛ پس این فقط مختص وارث ها نیست! 

این دستبندها داره اما اصلی ترین  هر پسر طایفه داری از طرف پدرش یکی از

و عتیقه ترین دستبند پیش وارث اصلی طایفه هست. در مورد رها، این 

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
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در بین قومیت های عزیز دیگه  ...ذگیری، ثبت خانوادگی ودیگه ای مثل کاغ

 کشورمون دیدم. حاال این کاغذ ارزش چی هست؟

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، 

تاریخ عروسی، مقدار جهاز و مهریه  تاریخ نامزدی و مراسماتش، تاریخ عقد،

و... به طور کامل و دقیق به زبان و دست خط باستانی طایفه نوشته می شه و 

 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 

از ازدواجش برده باشه، ارج و احترام بیشتری باشه و رک بگم، سود بیشتری 

هم نصیبش می شه. در واقع اسمش روشه! کاغذ ارزش! ارزش هر دختر از 

 .سنگینی مقدار طال و اموال کاغذش مشخص می شه

همین االن هم مهریه و سرویس طالی  .این قضیه مختص به این طایفه نیست

 .ن از ریشه غلطه این قضیهعقد و عروسی همین حکم رو داره که کال به نظر م

اطمینانم رو که دید، به جای من جلوی کمد ایستاد و م*حکم تر از من کمد رو 

ی کمد خ*را*ب شد و هدف گرفت. زودتر از چیزی که فکرش رو بکنم، دیواره
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ی چوبی کوچیکی هر دومون رو شوکه کرد. امید که حاال نفسش به پنجره

رو ی بابام روبهر رفت تا خودم با آخرین نوشتهشماره افتاده بود، از سر راهم کنا

 .بشم

قدر بهم نزدیک بود، تردید گشتم؛ اما حاال که اینچند ساعت بود دنبالش می

بدی به جونم افتاده بود. نگاه مرددی به امید انداختم. لبخند اطمینان بخشی 

 .که زد، دلم رو قرص کرد

ی موسیقیم اشک رو دیدن جعبهروم رو که باز کردم، پنجره ی کرکره ای روبه

به چشمام کشوند؛ اما جز این جعبه، دیگه هیچی نبود! جعبه رو بیرون آوردم و 

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؟طور با دقت مخفی کنه؟ به دردسرش میموسیقی رو این 

مطمئن بودم مثل بچگیم برای هر معمایی که بهم میده، یه راهنما هم سر راهم 

قدر به اش، ای کاش اینذاره؛ اما این بار، سر چیز مهمی مثل وصیت نامهمی

 .کردام اعتماد نمیهوش و حافظه

یره شدم. این کادوی تولدم ای بزرگم خپوفی کشیدم و به جعبه موسیقی دایره
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ام بود. کادویی که بابا با دست خودش برام درست کرده بود. روزایی که خانواده

ام حرف زدن و فرار از مربای شد و تنها دغدغهبه رویا و زهره و بابا ختم می

 .هویج بود

 ...چشمات -

ه لی جمحرفش 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

 .داره کم کم قرمز میشه -

 .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. لبخند تلخی زدم و دستی روی چشمای پر شدهسرم در میارن. 

 :سرم رو پایین انداختم و صادقانه اعتراف کردم

 .امید... دلم... خیلی براش... تنگ شده -

کرد، باعث وقفه بین کلماتم می بغض بدی که مثل خار داشت گلوم رو زخم می

که پر بغض ی محو و گُمی منتظر شنیدن هر چیزی ازش بودم، جز زمزمه .شد
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 :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

 !مگه تو...باباتو یادت میاد؟ -

تکون داد. دیدن « نه»لبخند آرومی بهم زد و بی حرف سرش رو به معنی 

تر کرد. دلِ مش وقتی این همه غم داشت، بغض سنگینم رو سنگینصورت آرو

 .دلخورم بیشتر از قبل از خدا گرفت. این سرنوشت حق هیچ کدوم ما نبود

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 

 :دکر

 شناسیش؟قدر... میاین جعبه چیه که این -

کردم. به خواست بحث رو عوض کنه، باید بهش کمک میحاال 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 -
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نه ایستاد. نگاه گذرایی به به دیوار پشت سرش تکیه زد و دست به س*ی*

 :اطرافش کرد و زمزمه کرد

فهمم چرا پرورشگاه برات جهنم بود. تو قبلش سلطنتی زندگی حاال می -

 .کردیمی

تونستم حرف بزنم و حتی موقع د*ر*د هنوز نگفته بودم. از روزایی که نمی

سم ام 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

تنها ترم کرده بود، چیزی نگفته بودم. اون هنوز چیزی در این مورد ازم 

خواستم تا وقتی که میشه، فکر کنه تمام مشکلم تو نپرسیده بود و من می

ی رای امشب به اندازهبچگی داشتن یه مادر روانی و بی سرپرست شدنم بوده. ب

 .کافی حال جفتمون رو خ*را*ب کرده بودم

نگاهی به جعبه ی آشنا کردم و با خودم فکر کردم، این جعبه چطور ممکنه 

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 کردم. نه عروسک چوبی سادهآروم و با دقت درش رو باز 
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چرخید و نه صدای موزیک مالیم و آرامش بخش همیشگیش به گذشته 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

این جعبه گوش می کردم. بابا اون روز ازم  اتاقم نشسته بودم و به موزیک

وقت این جعبه رو گم نکنم و هیچ وقت عاشق نشم. گفته بود 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 بیموقع چیز زیادی از حرفاش نمیکنم. من اون 

فهمیدم، این توی اون سن تمام چیزی که از احساسات بابا می .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 میجواب دونست همیشه بیاین که می

ام درست همون کاری که من حاال از بی کسی با گل های باغچه .کردمی

 .کردممی

قدر دقیق بود که محال بود فقط یه آوردم اینجزئیاتی که از خاطراتم به یاد می
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ی حقیقت تونستم همهتوهم باشن؛ اما چرا فراموششون کرده بودم؟ چرا نمی

آوردم؟ بیارم؟ چرا اون خاطراتی رو که دوستشون نداشتم به یاد نمیرو به یاد 

نکنه این واقعا یه بیماری بود؟ من توی اون روز و توی اون لحظه، هیچوقت 

 .نفهمیدم که این واقعا یه بیماریه

به امید این که با شنیدن موزیکش چیز بیشتری یادم بیاد، دوباره درش رو 

دونم چند بار این کار رو کردم که فایده بود. نمیا بیبستم و دوباره باز کردم، ام

 :باالخره امید به حرف اومد

 .باتریش تموم شده -

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 

ون آوردن محفظه ی کوچیک باتریش، چشمم به پاکت اش کردم. با بیرو وارونه

نامه ی کرمی رنگی خورد. سریع بسته رو بیرون آوردم و مثل یه شی قیمتی 

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، امامی
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باز بودن پاکت، منو به شک انداخته بود. بدون هیچ فکری، پاکت رو برعکس 

 .ی محتویاتش خالی بشهکردم و چند بار تکونش دادم تا همه

دیدن یه پاکت رسمی کوچیک که عبارت وصیت نامه روش مهر شده بود، یه 

ی تا شده که اسمم روش نوشته شده بود، یه دستبند قدیمی، یه کاغذ با نامه

 !ام کردی عجیب و یه حلقه کامال شوکهخط

دیدن اسمم با دست خط بابا، باعث شد به هیچی جز خوندن نامه فکر نکنم. 

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، 

ین ز*ب*ون، اولین چیزی بود که بابا سرسختانه و به اجبار خوندن و نوشتن ا

 .کردمیادم داده بود، زبونی که دیگه داشتم فراموشش می

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 رو به یاد داشته باشم؛ اما خاطراتم با بابا برام این

 .تونستم فراموششون کنمخواستم هم نمیمی
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دوید. کلمات رو چشمام زودتر از مغزم دنبال کلمات روی کاغذ قدیمی می

تونستم باورشون کنم. با هر خطی که ف؛ اما نمیدیدم، واضح و شفامی

 .شد و تحملم کم ترخوندم، سوزشش چشمم بیشتر میمی

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 کرده بود، داشت. از عشق ممنوعه از یه تعرض نجات پیدا

ای که خودش به مریم داشته. از ارث و میراثی که دیگه داشته، تا عشق ممنوعه

ی با وجودی که ازش دست کشیده بود، هنوز به نامش بود تا قوانین خفه کننده

 و کهشد! چیزی رطایفه. از دلیل خودکشی عمه، تا... نشون شدن من! باورم نمی

 !کردم. بابا منو نامزد کرده بود؟دیدم باور نمیمی

کردم قوی باشم و نامه رو تا آخر بخونم؛ اما لرزش دستام کامال سعی 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

با این فکر، مصمم تر از قبل به خوندن ادامه دادم. همه چی رو توضیح داده بود 
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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 کنه و بهم التماس کرده بود اگه روزی این موافقت

 .وقت به این اجبار تن ندم و با شهاب ازدواج نکنمرو پیدا کنم، هیچ

دونم زد، یعنی مطمئن بوده من میقدر با اطمینان از شهاب حرف میوقتی این

ر مونه، دیادم میکرد من شهاب کیه. یا قبال برام توضیح داده بود و یا فکر می

هم برام آشنا نبود. این اولین باری نبود که بخشی « شهاب»حالی که حتی اسم 

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 امه قفل شده بود. میگیر کرده بود، اما نگاهم همچنان روی ن

بفهمم چی کار باید بکنم؟ کار درست االن چیه و اصال شهاب کیه؟ اما با خط 

 .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

ره و همیشه بار عذاب درک کنم مجبور بوده اون زمان تصمیم درست رو بگی

کرده. نوشته بود تمام مدت سعی وجدان این تصمیم روی دوشش سنگینی می



www.taakroman.ir  

 
  

 
906 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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 

هره، دوباره برای من هم تکرار بشه. ی خودش و زبزنم و نذارم تاریخ گذشته

اون تماما از بهم زدن این نامزدی گفته بود؛ اما من مثل مسخ شده ها به کاغذ 

 .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

منو پیشکش کرده بود تا جلوی یه  نامزد داشتم و حتی خودم خبر نداشتم؟ بابا

قدر بود؟ همه ی اون ای رو بگیره؟ همین؟ ارزشم براش فقط همینجنگ 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 م بکنه وقتی میچطور تونست این کار رو باها

باورش کرده بودم، من محبتش رو باور کرده بودم، من دوستش داشتم، منه 

 ...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 ناخواستهتم، تموم شد. من رها ریاحی، نتیجهاز عشق و محبت داش
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عشق ممنوعه بودم. مریم عاشق کسی جز بابامحمد بود و بابامحمد عاشق زنی 

 .جز مامان زهره بود

افتاد سخت بود. این چقدر سخت بود. چقدر تحمل اتفاقاتی که داشت برام می

شده بود، عذاب هنوز تموم نشده بود؛ کاغذ دوم که رد خ*ون روش خشک 

گفت هنوز تموم نشده. دستای سردم سمتش رفت. تاریخ عقد و عروسی، می

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

نمی دونستم متعلق به  اثر انگشت هایی که با خ*ون مهر شده بودن و من حتی

 کی هستن؟ اگه این یه کابوس بود، کی قرار بود بیدار بشم؟

 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

یه؛ اما اآلن به پوچی رسیده بودم. از هر اعتماد و کردم که نامه جعلباور می

عشقی خالی بودم و کل وجودم پر از حس خال شده بود. دیگه حتی عشق 

پدری هم برام یه توهم شیرین بود. اگه اون هم مثل مریم هیچ وقت دوستم 
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نداشت، کافی بود محبت نکنه. چرا گذاشت باورش کنم وقتی حسش فقط 

ه ازش نخواسته بودم محبت کنه، من که ازش عذاب وجدان بود؟! من ک

 .وقت هیچی از هیچکس نخواسته بودمنخواسته بودم جبران کنه، من هیچ

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 شد. انگار همین حرکت کوچیک امید، جرقه هوا کاغذ از دستم کشیدهبی

کندم به آتیش کشیده نشه؛ آتش حرص و خاکستری شد که داشتم جون می

 ی قویکردم سرکوبش کنم تا عالقهخشمی که با تمام وجودم داشتم سعی می

 .و عمیقی که به بابام داشتم رو نگه دارم

م رو سرگردون منه احمق خودم رو به آب و آتیش زدم، این همه مدت خود

دادگاه و پس گرفتن زمین هایی کردم که برام هیچ اهمیتی نداشتن، خودم با 

یه روستا و چندین و چند طایفه دشمن کردم و ادعای ارث کردم، فقط برای 

 خواستماین که اموال بابا رو پس بگیرم و به طایفه برگردم. با تمام وجود می

من فقط یه عذاب وجدان ساده  قاتل کسی رو پیدا کنم که محبتش نسبت به

شناختم هم پیش رفته بود. منه لعنتی حتی تا محرم شدن با کسی که نمی
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 .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 

یه ناجی مثل بابامحمد نیاز داشت. یه  ناخوادآگاهم برای تحمل زندگی سختم به

 .ناجی که امروز بعد از سال ها ناامیدم کرده بود

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 

ا صدای بلند زیرخنده زدم. دیوانه وار ترسونم، از ته دل و بدارم امید رو می

خندیدم تا مبادا کارم به گریه برسه. من دیگه از هرچی خنده و گریه بود، می

 .زار بودمبی

شده؛ اما بی فایده بود. سعی کرد بفهمه چیزد و سعی میامید 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

 .شده بود« نبود»های زندگیم « بود»ی امشب همه

دونم چقدر باهام حرف زد و بدون این که بهم دست بزنه، کنارم نشست و نمی
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بهم امید داد که همه چیز درست میشه؛ اما باالخره اثر کرد. شنیدن صدای 

 .ناآرومم اثر کرد آرومش روی قلب

حاال که خنده های هیستریکم ته کشیده بود، هیچ حسی نداشتم. پر از خالی 

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 بودهمیشه سرپا نگه تضاد بود. بخشی از وجودم نابود شده بود، که

حسم رو تغییر دادم. نگاهم به تاج سلطنتی تخت بابا 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 

 .ودمدیگه حتی کنجکاو هم نب

 .توجه به لرزش نامحسوس زانوهام از جا بلند شدمبی

 .باید از این جهنم بریم؛ همین االن -

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

توش بود رو برداشتم و زودتر از آلبوم، جعبه ی موسیقیم و همه چیزایی که 
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ه توجه به گوشیم کتعارف صندلی جلو نشستم و بیامید 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

لقه مال پرسه اون حپرسه توی نامه چی بوده؟ میکردم باالخره ازم میفکر می

زدم، ازم سوال کی 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، 

د افتاعادت مختص سعادتی بود. وقتی اتفاق مهمی می چشمام رو باز کردم. این

دونم داد. نمیموند، 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

متن  بشدم. گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و نگاهم بهرو مباید باهاش روبه

 «.ستنفر دوم حاضره. همه چی آماده»پیامش خیره موند: 

حاال که همه چیز جور شده بود، من دیگه به تصمیمم مطمئن نبودم. واقعا باید 

خواست تا اینجا پیش برم؟ کاش دادم؟ هنوزم دلم میاین کار رو انجام می
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ین شد کمی سبک بشم از اشد مثل قدیما با امید حرف بزنم. ایکاش میمی

دونم توی این سن د*ر*د دل کردن با کسی درست بود یا نه، اما نمی .حال بد

 .ی که گفت، وادار به سکوتم کرد« رسیدیم»تا خواستم چیزی بهش بگم، 

 .شاید واقعا درست نبود بعد از این همه سال، اون رو هم وارد مشکالتم کنم

خودم خوب قدر راحت کنارش بشینم، وقتی شاید واقعا درست نبود این

اندازه. شاید فقط باید مون 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 میبی

 :که سمتش برگردم، م*حکم و مطمئن گفتمبی این

 .خوب میشم -

در رو باز کردم؛ اما درست قبل از این که پیاده شم، سرجام موندم. یه کار نیمه 

تموم بین ما بود؛ یه قول نصفه نیمه. من به خودم قول داده بودم براش توضیح 
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یدم و دوباره پرسید. ل*بم رو زیر دندونم کشبدم، این اون بود که ازم نمی

حس و سرجام نشستم و در رو بستم. با حرصی که ناخواسته توی صدای بی

 :طلبکارم نشسته بود گفتم

پرسی چرا باید با زدم؟ چرا نمیپرسی اون شب با کی حرف میچرا ازم نمی -

 ...شناسمشیکی که حتی نمی

؛ اما هوایی که بهم کرد، حرفم توی دهنم ماسید. منو ساکت کردبا نگاه بی

زدیم؛ من بین گفت. هردو توی بالتکلیفی دست و پا میخودش هم چیزی نمی

 .«نپرسیدن»و « پرسیدن»و اون بین « نگفتن»و « گفتن»

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 -

س درست حدس زده بودم. تمام مدت داشت با فکری که حقیقت نداشت پ

داد. امشب از همه چیز و همه کس عصبانی بودم؛ اما جز خودش رو آزار می

 .امید هیچ کس دم دستم نبود

 .پوزخند صداداری زدم
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هه! منو بگو منتظر بودم یکم ارزش قائل بشی و حداقل قبل از قضاوت کردن  -

قا حتی الیق یه سوالم ندیده منو. تحملش آسون تره؟ ازم بپرسی. حضرت آ

 ...تحمل چی آسون تره؟ اصال چیزی برای

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

چی هم باشه، باز دونم حتما یه دلیلی براش داری؛ ولی دلیلش هردونم. میمی -

 ...کنم؛ آره؟تحملش سخته. دارم اشتباه برداشت می

مثل من کفری بود؛ ولی صدای پر حرصش برعکس من ذره ای باال نرفت. نگاه 

 :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

چیه؟ رفیعی همیشه منو به حال خودم « غیرت»دونستم آخه من چه می

خبر از ایران رفته بود. خدافظی و بیآرمان ازم متنفر بود و بی .گذاشته بود

ی خودش به یکی پیشکش پدرم منو به خاطر جلوگیری از دعوا بین طایفه
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خوردنم زیر  دونست؛ اما کتککرده بود. من محرم پویا بودم و رفیعی این رو می

کس روم اش رو در سکوت تماشا کرد. قبل از این هیچدست و پای طایفه

 .غیرتی نشده بود

کشیدم. با کاش امشب که حال خودم خ*را*ب بود، بحثش رو پیش نمیای

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 هلحن م*حکم و رگ ب*ر*جست

ای دیگه خبری از خودداری چند ثانیه پیشش نبود. حاال تا انفجار فاصله

فهمیدم چه کار اشتباهی کردم که امید صبور رو نداشت. هرچند هنوز هم نمی

 تا این حد عصبانی کرده؟

اهش تی نگتونستم وقل*بم رو زیر دندونم کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم. نمی

 .به منه، از همچین چیزی باهاش حرف بزنم

 :به کوچه بیرون خیره شدم و صادقانه گفتم

توی زندگی من دیگه هیچ چیز درستی وجود نداره امید. هیچی نیست که  -
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بخوام به خاطرش از ریسک کردن بترسم. هیچی نیست که بتونه پابندم کنه. 

 .شیحتی دیگه چیزی نیست که بخوای براش غیرتی ب

ی آخرم فهمید؟ مطمئن نبودم حتی اگه مستقیم فهمید؟ منظورم رو از جمله

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

رو کنار گذاشتم و مشتم رو باز کردم. حلقه رو جلوش گرفتم و  مقدمه چینی

 :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

ش تعیین کرده، ازدواج سالگی، با کسی که طایفه برا 15رسوم باید قبل از 

ام تا دو روز دیگه میرسه و توی این زمان کم، یه محرمیت پدرخونده .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
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اش افتاد، کلماتم رو گم کردم. حرفام نه تنها ای مشت شدهنگاهم که به دست

رو شده آرومش نکرده بود، عصبی ترش هم کرده بود. از وقتی دوباره باهم روبه

اراده دست آزادم روی پالکم قدر عصبی ندیده بودمش. بیوقت اینبودیم، هیچ

رو نشست. انگار اون هم فهمیده بود که فقط وقتی استرس دارم این کار 

ی گفت و با حرصی « اهلل اکبر»کنم که سعی کرد خوددار باشه. زیر ل*ب می

 :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 

م و اکرد گفتن این حرفا، باز کردن گذشتهکاش درک مییکرد. اقضاوتم هم می

یادآوری چیزایی که از سر گذروندم چقدر برام سخته. اآلن داشت منو سرزنش 

در قای 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

 :بیارم، جدی، سرد و پر حرص گفتمرو در

آره خب! اگه بشناسمش کارم راحت تره، نیست؟ سعادتی، تو و شایان تنها  -
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شناسم. سعادتی که قبول نکرد. پس دومین کسی که مردایی هستین که می

 بهش میگم تویی. نفر دوم این بازی میشی؟

این از نگاه کامال معلوم بود که تا حاال هیچ دختری به پررویی من ندیده. 

 :ای صبر کنم ادامه دادمکه ثانیهاش مشخص بود. بدون اینشوکه

مونه. اصال کی بهتر از شد؟ نامزد داری؟ حتما داری. پس فقط شایان میچی -

 .گفتمشایان؟ از اول هم باید به اون می

 ی زمینم و اینحیاترین دختر این کرهکرد انگار من بیام میجوری با بهت نگاه

قدر که این بار به سیم آخر زدم. پالکم رو رها کردم، ش کفری ترم کرد، اینکار

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؛ اما امید که این رو نمی ی من آماده بود؛دونست. نفر دوم نقشهرو نمی

کرد، این برای من فقط یه بازی بود تا ثابت کنم پاش حتی اگه اون هم قبول می

دونست! کنه؛ ولی اون که این رو نمیبیوفته خودش هم همین راه رو انتخاب می

 .دونستاون هیچی نمی

 تتونسچرخید. انگار نمینگاه شوکه، عصبی و گیجش بین من و گوشیم می
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ت باور تونساعتقاد باشه. انگار نمیحیا 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

ی اتصال رو داد. با پررویی دوباره دکمهطبق انتظارم شایان جوابم رو نمی

ردم و با همون نگاه خالی به امید خیره شدم. هنوز چندتا بوق بیشتر فش

نخورده بود که انگار تازه به خودش اومد و معنی حرفام رو فهمید. پربهت 

 :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 -

ز این بازی ل*ذت ببرم. نه این که از حرص دادنش خوشم بیاد یا که انه این

خواستم ببینم تا کجا پیش میره؟ تا کجا بخوام لجش رو دربیارم. من فقط می

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 میرفت و قضیه کمکم داشت توی هم میاخماش کم
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 :جدیت گفت

 .این کار درست نیست -

 .تفاوت شونه باال انداختمنگاه خالیم رو بهش دوختم و بی

 !منم هیچ وقت نگفتم آدم درستیم -

 .بذار بهش فکر کنم -

ه اصال ام کرده بود؛ جوابی کمکث، شوکهمثل همیشه، با یه جواب کوتاه و بی

روش بود و از قصد انتظار شنیدنش رو نداشتم. نگاهش حاال به فرمون روبه

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

د! یه قسمت از زندگیم که مجبور بودم به هر قیمتی ازش قسمت از زندگیم بو

 .بگذرم، حتی به قیمت خودم

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 
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 شک نبود، بود؟طور نبود. این واکنش یه آدم خبود؛ ولی انگار این

کردم اآلن از ارزش و اهمیت ازدواج اصال توقع این جواب رو نداشتم. فکر می

کنه راضیم کنه به حرف بزرگترام توی طایفه گوش ام میگه و سعی میواسه

کردم بهم کنم و با هرکی اونا میگن ازدواج کنم؛ ولی این طور نبود! فکر می

صدا کنم و حق ندارم در مورد میگه حق ندارم اون آیه رو یه خط عربی 

کردم شدیدا از خدا دفاع طور نبود. فکر میازدواجم تصمیم بگیرم؛ ولی این

  .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

قدر زود نظرت عوض بشه! چی شد؟ کار غ*لط من وقتی به کردم ایننمیفکر  -

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 

یشتر حرصم رو در آورد. اون از قصد مبادا دعوامون بشه. ذکری که گفت ب

که بخواد چیزی کرد باهام د*ه*ان به د*ه*ان نذاره. قبل از اینداشت سعی می
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 :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

که داشتم حرصم رو سر اون خالی واکنش 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

 وحدش و گیجیش از رفتار بی سر و تهم، داخل اومدم توجه به عصبانیت بیبی

در رو بستم. همه وسایل رو توی سالن رها کردم و با قدمایی نامتعادل به حمام 

م کردپناه 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

ری و خودخوری غمگین بود. هرچی اطراف من بود، غمگین بود. این خوددا

هام، این تنهاییم و این محرمیت اجباری، این زندگی پر اتفاق و پر ماجرام؛ 

 .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 
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باس که سهله، اگه خودم رو هم گذاشتم؛ ولی اهمیتی برام نداشت. یه تکه ل

اونجا جا گذاشته بودم؛ دیگه حاضر نبودم به اون خونه برگردم. خونه ای که 

 .هام اضافه می کردها و سردرگمیفقط به سوال

ی وسایلی که عجیب بوی ی نم دار، روی مبل نشستم و به همهبا همون حو*له

 روم، برامی طالیی روبهداد خیره شدم. بین تمام این وسایل، حلقه کهنگی می

شدم روزی این حلقه رو دستم کنم دردناک تر از همه بود. اگه واقعا مجبور می

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

 .شده بودمی ازدواجی ساخته نهیچ حلقه

صدای زنگ پیام گوشیم که اومد، حلقه رو از دستم بیرون آوردم و روی میز 

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 شب شعر برگزار کرده بود و همهاش فردا توی خونه

کرد. خوب بار این کار رو میدعوت کرده بود. همیشه هر چند وقت یک
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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 موسیقی، تنها چیزایی بودن که خانم جاللی ازش ل*ذت می ساز و این

برد. تونست به شب شعر بیاد، استاد شب شعر رو به خونه میچون اون نمی

اش بود؛ حاال ای نداشت، همسرش تمام خانوادهبرای استاد جاللی که هیچ بچه

تونستم دونستم هدیه داره میره، مجبور بودم دعوت رو قبول کنم. نمیکه می

 .دونستم فعال تنها نوازنده شون منمبدون 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 ده بود کوک بهم ریختهراه یه تار جدید خریده بودم؛ اما هنوز وقت نش

تنظیم کنم؛ به هر حال برای اولین بار به موقع رسیده بودم و برای تنظیمش 

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 

ن بودم جای فندک من هم مثل تار اون کردم. مطمئگرفتنش هم تالش نمی
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 .امنه

نفس عمیقی کشیدم و آروم داخل رفتم. جلوی افسانه، همسر استاد جاللی، 

کشیدم دیر کنم، دست خالی بیام، یا حتی بداخالق باشم. انگار خجالت می

باهاش یه حس مشترک داشتم. ما هر دو وقت کمی برای زندگی داشتیم. هردو 

تا ازش خدافظی کنیم و هر دو این پایان رو قبول کرده ای نداشتیم خانواده

 .بودیم

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

این جا اومده بودم و رفته بودم که دیگه خونه شون رو حفظ بودم. قدر 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

چیکی که با گلیم قرمز و زیبایی پوشیده شده بود، واقعا به آدم چوبی کو

 .داداحساس خوبی می
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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 -

 جاللی؟ کسی نبود؟ برم؟

صدا کردم که پارچ شربتی که دستش بود رو روی میز رها کرد و قدر سر و این

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 که هیچ وقت مادر نشده بود. اونواقعا یه مادر تمام عیار بود؛ با اینمادر! 

 .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

اومد لبخندم پرید. یعنی چقدر  ی آرومش کههنوز دم در ایستادم. صدای خنده

دیگه برای شنیدن این خنده فرصت داشتم؟ دلم برای استاد جاللی سوخت. 
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حداقل من کسی رو نداشتم که بخواد نگران رفتنم باشه، بعد از من غصه 

 ...بخوره، یا برام عزاداری کنه؛ اما اون

والتو شرمنده کردن ما تو خ*ون تو دختره. نوبرانه گرونه مادر. چرا پ -

 کنی؟جوری خرج میاین

ی خونه زیبا بود، ولی دست به س*ی*نه دم در ایستادم تا نفسم جا بیاد. پله

 .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 د و لیوان شربت خنکی رو دستم داد. میاز آشپزخونه بیرون اوم

دونست دم در موندم چون دارم یه نفس سر بکشم و جلوی بقیه معذبم. می

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

 .خل که نمیای اینو بخور یکم خنک بشی مادردا -

گفت خانوم باشم، درست رفتار کنم، کتونی نپوشم یا برعکس زیور بهم نمی
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زد توجه به شیرینی بیش از حدی که دلم رو میآرایش کنم. لیوان شربتم رو بی

 .سر کشیدم و دستم رو دور دهنم کشیدم

 ...م شده کهقدر گرآخیش! خدا خیرت بده ای بانو. هوا این -

دستش روی شالم که از موهای صافم سُر خورده بود نشست. با آرامش شالم رو 

 .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 

ر ذوق کنه. سِنِت واسه عزادار موندن تا آخر عمر خیلی کمه قدیه 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، نمینمی

 .قدرا هم طوالنی نیستبرام نمونده، این

 :نشده بود که دانشجوی استاد بین حرفمون پریدهنوز حرفش تموم 

 خواین بچه هارو صدا کنم؟خانم جاللی کمک نمی -

اومد. فقط با اساتید و بچه هایی که شاغل برعکس همه من ازش خوشم نمی
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داد. یه غرور گرفت و جز اون دفتر روزنامه به چیزی اهمیت نمیبودن گرم می

پسندیدم. همون غروری که اولین صال نمیای توی رفتارش بود که اآزار دهنده

اراده منو یاد آرمان قدر بیبار توی نگاه آرمان هم دیده بودم. نگاهش این

 .تونستم با دیدنش اخم نکنمانداخت، که نمیمی

خانم جاللی با محبت ازش تشکر کرد و به داخل دعوتش کرد. نموندم تا ببینم 

به جای این که پله هارو پایین برم، با  حوصلهکنه یا نه؟ بیدعوتش رو قبول می

یه حرکت حرفه ای از سکو پایین پریدم و سازم رو برداشتم. طبق عادت مثل 

 .بچه ها سازم رو ب*غ*ل گرفتم که با دیدن امید سرجام خشکم زد

د. اش بوکیف ساز ویالونش توی یه دستش و گوشی سفیدش توی دست دیگه

رد و اسم خودم رو دیدم، گوشیش رو نگاهم که روی صفحه ی گوشیش سُرخو

 داد؟عقب کشید. داشت به من پیام می

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

ر آورد. تا که نگاهش رو گرفت، سرش رو پایین انداخت و حرص من رو د

خواستم چیزی بگم، استاد جاللی جلو اومد و احوال پرسی گرمی با هردومون 
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 .کرد

 هنوز معرفیتون نکردم؟  -

 :رو کرد سمت من و ادامه داد

تونی خیلی چیزا ازش یاد نواز جدیدت جانم. استاد خوبیه. میخب اینم هم -

 .بگیری

یه مهمان اینجاست؛ اما  های دیگه به عنوانکردم امید هم مثل خیلیفکر می

اختیار به استاد جاللی خیره شدیم. فکر کنم؛ این که نواز؟ استاد؟ هردو بیهم

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

 .بخورنزود باشین بچه ها منتظرن جانم. دوست ندارم به شب  -

امید زودتر از من چشمی گفت و هم قدم استاد شد ؛ اما من گیج و کمی عصبی 

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

غرق خنده با بقیه بود، به امید که روی صندلی نشسته بود و سازش رو از کاور 
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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

 :م، استاد گفتبیرون آوردم. تا خواستم شروع کن

 .شما نه خانم رضایی. شما اول طلبتو بده -

 :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 -

من! امید به وضوح جا خورده ی بچه ها بود، همه به جز بداهه گویی کابوس همه

کرد دوست پرورشگاهیش بتونه شعر بگه؛ وقت فکر نمیبود. 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

به امید سپردم. واقعا از این که جلوی این همه آدم  پوفی کشیدم و سازم رو

اومد. بدون هیچ دفتر یا کاغذی آخر حیاط ایستادم. نگاهم شعر بخونم بدم می
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از چشمای پر شیطنت غزال و نگاه پرذوق خانم جاللی گذشت و روی امید 

کوک »ای روی تارها نشست، ل*ب زدم: دستاش که کامال حرفه .متوقف شد

ش رو به معنی تایید باز و بسته کرد و مشغول کوک گیتار شد. چشما«. نیست

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

ر وقفه شعم. فکر کردن به یکی شون هم کافی بود تا بتونم ساعت ها بیآورد

 .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،

 از نوره/ اغواس واسه پیامبرش،روز زیبا و پر 

 ...من که براش خیلی کمم/ فوق فوقش من یه شبم

ای که پوشیده بود، هارمونی شلوار کتون سفید و پیرهن خاکستری تیره



www.taakroman.ir  

 
  

 
933 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

قشنگی داشتن. ساعت بند چرم مشکی و نسبتا ظریفی که دور مچ دستش 

مثل شب اومد و موهاش ای گیتار من، بیشتر به چشم میبود، کنار رنگ قهوه

. ای داشتشعر قبلی ساده توی صورتش رها شده بود. تیپ نسبتا هنری و ساده

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 نبودمن بودم و هیچیکی بود یکی نبود،/ 

 زیر گنبد حسود/ من بودم و روز ک*بود،

 عبور،من و اون خدای دور/ تو یه شهر بی

 کس نبود/ تو یه شب سوت و کورجایی که هیچاون

 !صدا اومد: آهای شرور/ نگاه بکن به روز و نور

 !تو شبی تو ماتمی/ اول و آخرش غمی

 نداره، هیچ.کس تورو دوست نداره/ روز به دلت راه

 هرجایی که پا بذاری/ هر بذری که تو بکاری،

 بازم هیچکس نیست کنارت/ این شعر همه کار و بارت،
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 / !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

 ،تو شبی تو ماتمی/ اول و آخرش غمی

 ...بریتو 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 

هوا نگاهم کرد. از اون نگاه های عمیقی که ی آخر شعرم بیجمله با .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،

 !دل داده بود/ به روز و این حرفای زور دلم این بار

 من هنوزم مرد شبم/ هر مردی رو من مامنم،

 شکنم ببین/ من شبم و شبم منم،ساده نمی
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 !خدا سفیده مثل تو/ اون روشنه بیشتر از تو

 !اما تنهاست شبیه من/ مامن اونه بهتر از من

 !ممن که سیاه و ماتمم/ هر چقدرم م*حکم باشم/ بازم محکوم به ابد

 من که شبم، تو روشنی/ سفید و پاک، تو شبنمی

 !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

 مردم شهر/ میون هر آشتی و قهرتو برای 

 شکنی؟روشنی رو رقم زدی/ چرا راحت دل می

 ...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

کرد. وقتی ؛ ولی واقعا نگاهش داشت حواسم رو پرت میشدباورم نمی .کردمی

یه قطعه موزیک خالی رد شد و از نگاهش کوتاه نیومد، مجبور شدم نگاهم رو 
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 .ازش بگیرم

 جواب نداد سوال من/ اون که همه نوای من

 من اومدم! اون رفته بود/ جاشو داد به صدای من

 اسمه منه یه شب تار/ من و یه کوچ بی وصال

 وی فصل بهار/ قوی، اما توی حصارخزون ت

 بذار برات کوتاش کنم! / نرسیدیم ما به هم

 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

 دنور شدم منو ندید/ به جاش ازم ماهمو چید/ عاشق ماه شد و پریبی

 سیاه شدم، بشه سفید/ زمین خوردم، تا اون پرید

 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
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 اونه/ تنها نیاز من اونه دیگه خدای من

 اون سرگرمه با ماه من/ ماه و خدای من اونه

 ...کالم سرد و ساکتم/ این بود همه حکایتم

 .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

گه این بدترین شعر دنیا هم بود، برام مهم نبود. من از ته دلم کرده بودم، حتی ا

 .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 

عظیم کردن رو در شد. اومد کنارم ایستاد و به گر*دنم آویزون شد و ادای ت

 .ی مسخره بازیاش رو نداشتمآورد. 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 چیزایی شرعی با مسخره بازی یه عقب تر کشید. شایان قبال در مورد فاصله

بهم گفته بود؛ اما باز هم چند ثانیه زمان برد تا بفهمم امید داره چی کار 
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ی کافی از اجرایی که براش آماده نبودم عصبی شده بودم،پ؛ کنه. به اندازهمی

کردم سرکوبش ی انفجاری که داشتم سعی میاما این حرکت امید شد جرقه

 .کنم

فاصله گرفت؟ مگه من جزام اآلن توی جمع خودش رو عقب کشید و از من 

قدر بهم برخورد که بدون توجه به حضور بقیه، من هم صندلیش رو دارم؟ 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 

رکشم که توی نگاه آروم و گیجش نشست، همه عصبانیتم نگاه س .نگاهش کنم

تونست فقط با یه نگاه آرومم کنه؟ تونست؟ چطور میفروکش کرد. چطور می

م ذاشتکردم. نباید میکردم، 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 برو اون -

 ...میشی. دارم
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 .ای بود. خسته نباشیاجرای فوق العاده -

کردم، چرا عصبانی اش میکرد؟ من داشتم مسخرهچرا این کار رو باهام می

گردوند؟ چرا با یه جمله برمی شد؟ من از دستش عصبانی بودم، چرا ورق رونمی

دادم کرد؟ چرا داشتم اجازه میهمه احساساتم رو به نفع خودش عوض می

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

 :رفت و گفتدستم که از سازم سُر خورد، ساز رو سمتم گ

 .دوست دارم سطح نوازندگیت رو هم ببینم -

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

مثل اون آدم برون گرایی نبودم که بتونم احساساتم رو کف دستم بگیرم  وقت

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
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که برای بار دوم اجازه داده بودم بهم چیز رو بهش گفته بودم، از اینکه همه این

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

م؛ کردرفتار می روش باز کرده بودم، پشیمون بودم. من فقط باید مثل همیشه

دونستم هرچی بیشتر کنارش اما این کار اآلن برام خیلی سخت شده بود و می

 .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 میچی میاین همه سال اون رو تا این جا کشونده بود؟ 

ام؟ یکی که همیشه برام سوال بود چرا روی همین اآلن هم محرم یکی دیگه

 گفتمشد اگه میکنه؟ 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؟

حرف سازم رو از دستاش بیرون کشیدم. سنگینم رو بیرون دادم و بینفس 

 :اراده با طعنه گفتموقتی دیدم هنوز منتظر جوابه، بی
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 بندم تو هم از اون فندک استفاده نکردی، چرا؟شرط می -

کردم بهش بفهمونم راه ما جداست. نه تونست بفهمه؟ داشتم سعی میمی

و نه تار اون برای من! اون پسر خوبِ  فندک من برای اون ساخته شده بود

طور که من کرد. همونوقت از اون فندک استفاده نمیخانواده بود و هیچ

کردم. نگاهم رو ازش گرفتم، ای استفاده نمیوقت از اون تار ظریف و حرفههیچ

 .سرجام نشستم و خودم رو با سازم مشغول کردم

کردم، رو که از اول حس می باآلخره سرم رو باال آوردم و سنگینی نگاهی

ترین دخترِ اصیلِ یکی از طایفه های عرب و غافلگیر کردم. شیدا محبی بزرگ

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. 

هرچی داشت رو مدیون اسم و رسم پدریش بود.  نفوذ خیلی خوبی داشت و

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 نمیمی

داد، تا ثابت کنه احتیاطی بود و همه کارهاش رو تنهایی انجام میشلوغ و بی

 .اهش هستی جایگشایسته
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شناختم، چون توی تحقیقاتی که در مورد طایفه ام 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

 خبر نداشتن؟ی خودم هم از زنده موندن من داشتم وقتی حتی طایفه

تونستم دونستم نباید بذارم چیزی از هویتم بفهمه؛ اما باز هم نمیخوب 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

ل متفاوت. اون وارث بود چون هیچ اش بود، هرچند به دو دلیبودن وارث طایفه

ی اونا وجود نداشت؛ اما من وارث بودم چون پسری با خ*ون خالص توی طایفه

پدرم به خاطر مادر بدکاره و مجنون من پسر خالصش رو کنار گذاشت. وضع 

 .اون به مراتب خیلی بهتر از من بود

گی بود که کرد، حلقه ی بزرام رو بهش جلب میچیزی که بیشتر از همه توجه

ای که خبر از نامزدیش همیشه روی انگشت دومش جا خوش کرده بود. حلقه

سالگی هم عقب  15داد، با این حال اون تونسته بود عروسی رو بعد از می

 بندازه؛ اما چطوری؟
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اگه رازش رو فهمیده بودم، دیگه نیازی نبود با کسی که حتی اسمش رو هم 

ی ما متفاوت بود؛ ی اون با طایفهین طایفهدونم محرم بشم. شاید هم قواننمی

 .خوردمدونم. من فقط حسرت قدرتی که توی طایفه داشت رو می پنمی

ی گفت. طبق عادت « خسته نباشید»چشم تو چشم که شدیم، لبخندی زد و 

ی احترام خم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. دلم حرف کمی سرم رو به نشونهبی

 .ای رو کنارم ببینمطایفه دار و خان زاده خواست دیگه هیچ آدمنمی

*** 

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

به روشویی بلند اتاقم بود. حاال بزرگ شده بودم و دغدغه هامم رسیدن قدم 

 .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

اومد. دستی به سازم کشیدم و اولین بار، توی دست کسی به جز من به صدا در 
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ها قبل آرزوی شنیدن صدای نواز کسی بودم که سالفکر کردم من دیشب هم

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

کس بهم نزدیک بشه. واسه کسی مثل اون، هیچذاشتم بیشتر از این نباید 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 م و بیجواب گذاشتپیام رفیعی رو که خبر اومدنش رو داده بود، بی

 .حالتم رو شونه زدمجام بلند شدم. جلوی آینه ایستادم و موهای بلند و بی

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

شده بود و  خوابی قرمزی دخترای حساس و ظریف، از بینه چشمام مثل همه

های خشکم به قرمزی ل*ب های یه دختر سرزنده بود. نه نخی به نه ل*ب

صورتم خورده بود و نه موژه های بورم بلند و پر پیچ و خم بودن. مثل همیشه 
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ای براقم، تنها چیزی بودن که روح و سردم چشمای فیروزهتوی صورت بی

ن هرچی که باشم، اول کرد مکردن؛ چیزایی که بهم یادآوری میجلب توجه می

و آخر یادگار مریمم و از خ*ون یه زن بدکاره. اگر چه بابامحمد همه چیز رو 

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

های خودش رو رها کرده، باور کنم؛ و بچه زیبایی یه زن افسونش شده و زن

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

موند و من باید باهاش کنار کشیدم روی پیشونیم میاون طایفه می که توی

 .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

باس ارزونی بود، برام خریده بود رو پوشیدم و جلوی آینه نشستم. اگر چه ل

ولی سبک، ظریف، ملیح و دخترونه بود. صورتم برای یه عروس زیادی 
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آرایش بود. پک لوازم آرایش رو بیرون آوردم و بهش خیره معصومانه و بی

 .کردم یه روز واقعا ازش استفاده کنموقت فکر نمیشدم. هیچ

*** 

ام زیر و چهره فقط با یه کرم ساده روی پو*ست صاف گندمیم و یه رژلب مات،

رو شده بود. هرچند خط چشمی که بلد نبودم بکشم رو کنار گذاشته بودم و به 

کشیدم اکتفا کرده بودم؛ ای که گاهی توی چشمم میکشیدن مداد سیاه ساده

ولی واقعا عوض شده بودم. من خانوم شده بودم. موهای بورم رو آزادانه رها 

 .موهام انداخته بودمهدف روی کرده بودم و شال سفیدی رو بی

گفت باز هم مثل همیشه دیر کردم. خیلی خورد، میگوشیم که مدام زنگ می

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

وقت شبیه مادرم نمیشم؛ ولی اآلن فقط چند هیچکردم من همیشه 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



www.taakroman.ir  

 
  

 
947 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ام رو باز کردم. مهم نبود گوشیم رو خاموش کردم و دستای سرد و مشت شده

که ای کاش اآلن امید کنارم بود، خودم رو ستم و از آرزوی اینچقدر اینجا بای

سرزنش کنم؛ مهم نبود چقدر مقاومت کنم و جلوی این محضر از ده تا یک 

بشمارم و منتظرش بمونم، مهم نبود چقدر خودم رو دلداری بدم که دارم کار 

دار  درست رو انجام میدم، وقتی به هرحال قرار بود اسمم به عنوان یه زن مدت

 .توی د*ه*ان مردم طایفه بچرخه، دیگه هیچی مهم نبود

فایده بود. همین اآلن هم نیم ساعت دیر کرده بودم. دستی به پالک انتظار بی

دور گر*دنم کشیدم و از پله های سفید محضر باال رفتم. نگاهی به در « اهلل»

 .نیمه باز واحد انداختم و نفس عمیقی کشیدم

زخم ز*ب*ون ها و توهین های مهری رو به رو بشم و  کردم قراره بافکر 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

ز شکسته شدن رفیعی گرفت. چرا پاهای پویا خوب نشده بود؟ چرا شد. دلم ا

نتیجه بود؟ هنوز به این ویلچر وصل بود؟ یعنی اون همه هزینه و درمان، بی
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چقدر پویا مرد شده بود و رفیعی شکسته و سالخورده. شاید؛ واقعا انتظارم 

ندگی جا بود. رفیعی هم این مدت بهش خوش نگذشته بود! اون هم درگیر زبی

جا هم زیاد از خودش مایه گذاشته بود و و مشکالت خودش بود. اون تا همین

برای بیرون آوردن دختر یه زن بدکاره از پرورشگاه، تا پای محرم کردن من با 

ی که اپسر بزرگش که وارث خاندانشون بود، پیش رفته بود. شاید واقعا زندگی

نبال مقصر گشتن رو تمام شاید باید د .کس نبوداآلن داشتم، تقصیر هیچ

 .کردکردم. شاید خدا، واقعا داشت نگاهم میمی

با قدم هایی سست سمتشون رفتم. صحبت های آرومشون که با دیدنم قطع 

 .ام رو پیدا کردمشد، صدای گم شده

 .سالم -

 ای کوتاه، خجالتحسم نشست، برای یه لحظهنگاه نافذ پویا که توی نگاه بی

دونستم محرمشم، چشم تو چشم شدن باهاش برام سخت 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
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ن داشتم با نگاهم ازش اجازه اراده نگاهم روی رفیعی سُر خورد. مدراز شد، بی

 .گرفتم؛ اما اون نه تنها جواب سالمم رو نداده بود، روش رو هم برگردوندمی

پویا که متوجه رفتار پدرش بود، منتظر من نموند و دست سردم رو گرفت. 

 :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

اخمام توی هم رفت. همون یه « گشنه گدا»اراده با شنیدن زده شدم؛ اما بی

ذره خجالتم هم از بین رفت و دوباره خشم بچگی توی چشمام رنگ گرفت. 

زدم؛ اما حالتم رو از صورتم کنار بهش خیره شدم و با دست آزادم موهای بی

 :قبل از این که جوابش رو بدم، رفیعی با حرص گفت

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 

به بود که من این همه به خودم رسیده بودم تا آبروی اون رو حفظ کنم، چرا 

دونستم مُد چیه و مدل موی مُد روز چیه؟ فکر اومدم؟ من چه میچشمش نمی
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 ...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

 .کردممی خودم رو کنترل

وقتی نوازش آرومش رو حس کردم، شوکه شدم و نگاه گیجی به دستامون 

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

اون نوازشش کنه!  نبود که من بتونم دستش رو بگیرم و من کسی نبودم که

 .اشکی که به چشمام دوید رو حس کردم و سرم رو پایین انداختم

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

ی نگاه مغرور و لجبازش دنبال اراده مثل امید توموهای من رو یادش بود. بی

صداقت حرفاش بودم. خوب بود! این که بازم نگاهش رو با این غرور آشنا و 
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اش رو به دست که دوباره انگیزهدیدم، خوب بود. ایناعتماد به نفس باال می

 .آورده بود و همون پویای سابق شده بود، خوب بود

واب تعریف پویا، به زد رو پس زدم و در جبغضی که به گلوم چ*ن*گ می

کردن مرده، چیزی لبخندی اکتفا کردم. واضح بود از اون زمانی که همه فکر می

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

عمیقی کشیدم و نگاهی به ساعت ساده و مارکم انداختم. سعادتی دیر نفس 

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

ی نه چندان استیصال هنوز روی هوا مونده بود، خشک شده بود. آثار زخم ها

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 
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بود، خیلی هارو زخمی کرده بود، خیلی قفل ها رو  ها فرود اومدهصورت 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

روی صورتم نشست. اون هنوز هم  دستم که از دیدش خارج شد، نگاه تیزش

 .مثل سابق باصالبت بود

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. 

ی قول چقدر رو بهش داده و چقدر الزمه تا زندگیش عوض دونستم سعادتنمی

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 

بیخیالی من اومد و کنارم ایستاد. مثل همیشه تیپ اسپرتی زده بود و با 

ی مدارک رو توی دستش گرفته بود. عینک آفتابیش رو برداشت و بی پوشه
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 :کرد، کنار گوشم آروم پرسیدتوجه به رفیعی که با تعجب نگاهش می

 مطمئنی؟ -

حرف سری به نشونه ی اراده مشت شد. بیدستم که هنوز پشت سرم بود، بی

 :د شد و شوکه گفتها از جاش بلنتایید تکون دادم. رفیعی مثل مسخ شده

 ...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

یادتونه. اون موقع برای معامله اومده مطمئنم منو از زمان فوت محمدخان  -

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
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 .کنی؟ عقد موقت؟ این دختر امانتهکر کردی داری چی کار میف -

ه ارادصدای 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

که به من فقط حس عذاب وجدان داشت، برام مهم نبود. من دیگه از هرچی 

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، 

 .تباهام همدردی کرده بود و کنارم مونده بود رو نداش

چشمام رو باز کردم و قدمی که عقب رفته بودم رو پس گرفتم. بس بود؛ دیگه 

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 

 :بود، زمزمه کردشده؛ اما وقتی با اخمی که انگار دیگه از صورتش جدا شدنی ن

 این یارو مجبورت کرده؟ -

مطمئن شدم اون هنوز هم همون پویای بدجنس سابقه. خیره توی نگاه تیزش، 
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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

ی همه. این همه پررویی رو از کجا میاری؟ مجبورم وارث عزیز کردههی!  -

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 

ی همه مثل اش؟ یا فکر کردداده، بتونه بندازتم زیر دست و پای مردای طایفه

 ...ساله رو 8ی شرفن که یه دختربچهقدر بیات 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 

ترسیده و گیج بود.  بود و پسر جوانی که سعادتی همراهش آورده بود، کامال

 .دونست پا توی چه مردابی گذاشته. این تازه اول ماجرا بودشاید هنوز نمی

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
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شکنجه های مریم، فوالد آب دیده  ساکتم کنه؛ اما اشتباه کرده بود. من زیر

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 

 :خیره شدم و با خونسردی گفتم

زنه هم از ه زنت رو کتک میقدر راحت جلوی چشمات دارکه 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

ه توجیگه از کنترل خارج شده بود، بیتوجه به صدای رفیعی که دبی .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 

ودم، چون زخمی رو که ممکن بود عفونی بشه رو برات بستم. من داشتم نب
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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 مهگفتم زنده ای؛ وقتی هزدم و میدست و پاشون اسمت رو فریاد می

ی اونا باشه. منه زخمی و از کردن مرده باشی تا وارث جدید از خانوادهآرزو می

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

 .خورهه دیگه به دردم نمیپس غیرتی شدن این شکلیه. چه حیف ک -

ما کرد رو گفتم؛ اگفتم. باالخره حرفایی که این همه مدت توی دلم سنگینی می

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 

اش میرن، روزی از خبر مرگش و طمع هی کسایی که دارن قربون صدقهمه

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
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ی خواد با امانت طایفهولش کنین. من هویتم رو پس گرفتم. بذارین ببینم می -

 تونه بکنه؟احی ها چی کار کنه؟ هه! چی کار میری

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

 .سرجاش وارفت و روی صندلی پشت سرش افتاد

 .آبرویی روکنم. تموم کن این بیامضا می -

ی ام گرفت. لحن بدش، صدای لرزونش و جملهدم؛ عمیق. خندهبهش نگاه کر

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

 .رهتر از افکار بقیه مردم هم وجود داواسه اون خیلی دیر بود بفهمه چیزی مهم

 :ام که ته کشید، به نگاه زخمیش خیره شدم و خطاب به سعادتی گفتمخنده

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

ردم قوی کشد و من با وجود این که داشتم سعی میسریع داشت انجام می
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باشم، ته دلم خالی شده بود. محرمیتم با پویا که باطل شد؛ عقد نامه ی بعدی 

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

، که این بار واقعا رهام کرده. نگاهی به امروز برای اولین بار حس کردم

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

طول کشید تا مطمئن بشه مخاطب حرفامه، اما باالخره دنبالشون  چند ثانیه

کتفا ا« خوبم»بطری آبی که سعادتی جلوم گرفت رو کنار زدم و به گفتن:  .رفت

 .کردم

اگر دودلی الزم نیست تا اینجاها پیش بری. یه راه دیگه برای دووم آوردنت  -

 ...نیستیکنم. مجبور تو طایفه و پیدا کردن قاتل بابام پیدا می

 زد،با دیدن امید که توی درگاه در ایستاده بود و خیس از عرق، نفس نفس می
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 .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

 :ه جفتمون کرد و پرتعجب کنار گوشم گفتدنبال کرد. نگاهی ب

 شناسیش؟می -

 هاییانگار همین سوال ساده برای این که شوک بیرون بیام کافی بود. با قدم

جه به توحرف آستین لباسش رو گرفتم. بیتند و م*حکم سمت امید رفتم و بی

 .ی باال پشت بومه، دنبال خودم کشیدمشکه طبقهاین

تر از دو رو بشن؛ چون مطمئن بودم کمامید با هم روبهخواستم سعادتی و نمی

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 

ناک ی خطرتونستم امید رو وارد این چرخهچیزی بود که ازش فراری بودم. نمی

تونست دونست. هیچی نمیکنم؛ وقتی هیچی از طایفه و قانون و مردمش نمی

 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
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ه به کل قدر شوکه بودم کچشمام رو بستم. از دیدنش توی همچین جایی این

اراده عینکم رو فراموش کرده بودم. با اولین دردی که توی سرم پیچید، بی

 .دستم روی سرم نشست

 خوبی؟ -

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 

کرد. باید ازش عذرخواهی داشتم رهام نمیعذاب وجدان وحشتناکی که 

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

ه م*حکم حرف میزنه خوشحالم. باید بهش بینم دوباره مثل سابق دارمی

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. 

اش به آرومی باال پایین می شد. نفسش جا اومده بود و قفسه ی س*ی*نه
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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 

که جواب سوالش رو شدم و بدون این امید بدترینش بود. طلبکارانه بهش خیره

 :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 

ا جدونه و حتی مهم نبود چرا این جاست؟ دلیلش هرچی که بود، باید از ایننمی

رفت. مکثش که طوالنی شد، عصبی صداش زدم؛ اما وقتی نگاهم کرد، همه یم

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 میکم داشت باورم میکم

وقت نمیاد؛ اما اآلن که چون مطمئن بودم هیچ بودنش رو آرزو کرده بودم

نگاهش توی نگاهم بود، فقط گیج شده بودم. اگه یه لحظه دیگه به این نگاهش 
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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

 .ر بهم بخوره، یه قدم جلوتر اومدکه نو

احتیاط شده بودم؟ چرا داشتم به این که مدام مراقبم باشه، قدر بیچرا این

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 از بین تمام افکار درهمی که داشت مغزم رو می

 :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 -

 دی محضر دنبال ثوابش آقای برادر؟درست نیست... یا نکنه اوم

اش رو از جیبش کردم، شناسنامهاش میکه عمال داشتم مسخرهتوجه به اینبی
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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

ال باشه یا مثل شب رو پشت بوم بودن ممنوع، مهم نبود رفتن از پرورشگاه مح

مثل کارکردن تو پرورشگاه طاقت فرسا باشه یا مثل غذا خوردن رو پشت بوم 

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

 .دهباد می

 :م*حکم تر از قبل گفت

 ...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 ی منو ندیده بود و فکر میرموندهوقت این روی دهیچ

فهموندم هیچی از اون ی معصوم سابقم. چطور باید بهش میساله 5ی دختربچه



www.taakroman.ir  

 
  

 
965 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 ساله نمونده؟ 5دختر 

ای فایده بود. یه قدم فاصلهنفس عمیقی کشیدم تا خودم رو آروم کنم؛ ولی بی

ره شدم. آروم و دلجویانه که بینمون بود رو پر کردم و اون عقب نرفت. بهش خی

 :با صدایی که تحلیل رفته بود زمزمه کردم

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

اشک سردی که با  ناپذیر شده بود. من زیر بار این اعتراف شکستم و این

خورد، آخرین دفاعم بود. صدام از بغض مرگ آورم پناهی از صورتم سُر میبی

 :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 -

نگاهش ببینم. اشک  تونستم تویحاال جز یه مهربونی آشنا، بغض رو هم می

من، بغض رو به چشمای اون هم کشونده بود. لبخند آرومی بهم زد و با همون 

 :مهربونی گفت

 .تونه آدم بدی باشهکسی که چشمای یه فرشته رو داره، نمی -
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تونستم صداقت و مهربونی رو توی عمق چشمای شفافش ببینم و این می

ی بود. مهربونی عمیقی که توی ترین چیز روی این زمین خاکام خطرناکواسه

چشمای روشنش داشت، باعث شده بود خدارو باور کنم، امضای یه عقدنامه که 

 .در مقابلش چیزی نبود

ی مصلحتی و دونم سعادتی از کی به پشت بوم اومده بود؛ اما با سرفهنمی

آرومی که کرد، امید قدمی ازم فاصله گرفت؛ اما من مصرانه به امید خیره 

  .بودم

 :سعادتی پوزخند صداداری زد و گفت

 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

 .شناسین. از نگاهتون معلوم بوددیگه رو میمدیدی گفتم ه -

متوجه جو سنگین بین مون بود و برای بهتر کردن فضا، سمت امید اومد و 

 .باهاش دست داد
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کنی داداش؟ من وکیل خانوادگی ریاحی هام و قدر بد نگامون میچرا این -

 شما؟

 دستش که امید حتی فرصت کنه جوابش رو بده، شناسنامه رو تویقبل از این

 .دید و اخم کمرنگی بین ابروش نشست

 ...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

نم، پشیمون دونستم اگه االن ردش کشدم اهمیت نداشت. میتوش غرق می

دونستم امید دست بردار میشم و اگه قبولش کنم هم باز پشیمون میشم. می

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. ه با اون طی کرده بودی رو بهش بده و شناسنامهپولی ک -

 .خوام ناهار خونه باشممی
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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 

د که درست و غ*لط زندگیم برام مهم رو گم کرده بودم؛ ولی اولین باری بو

اهمیتی مثل رنگ و مدل لباسم، زخمی بودن و شده بود. حتی چیزای بی

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

 !شداین اصال یه آپشن محسوب نمی برای کسی توی موقعیت من،

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

 .ستم ازش محافظت کنمتونجوری 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 ن بودم اآلن داره مغز امید رو با سواالتش میکرد و مطمئرو قبول نمی
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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 کرد. من هیچاشت عصبیم میاین انتظار کم کم د

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

 .جا نشستی عروس خانم؟ برو بشین تو جایگاهچرا این -

ای با تم ی عقد آمادهنگاهی 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. 

د و فیای که باالتر از سفره کنار هم گذاشته شده بودن و با پارچه سدو صندلی

ربان آبی قشنگی به سفره نما داده بودن، برای یه عقد موقت مصلحتی زیادی 

اومد هم به شدت توی که من از رنگ آبی هیچ خوشم نمیهرچند 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
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کردن. نگاهم روی دو نفر از پرسنل های خانم، با لبخند به من و امید نگاه می

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، ولیدارن باالی سرشون قند میتونم جای یکی از کسایی باشم که نمی

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 -

برای عقد با امید روی که منتظر جوابش بمونم، از جام بلند شدم و 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

 ینه، چون به اون ویلچرای نشسته بود که پویا نتونسته بود روش بشصندلی

  .سرد زنجیر شده بود

که امید هم داشت مثل من سعادتی به رفتار من عادت کرده بود؛ اما از این
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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 هم توی شدت عصبانیتش بی کردممی

ی بزرگی برام چیده باشه. تصور من از عقد موقت؛ کردم همچین سفرهنمی

 !واقعا همون یه خط عربی بود

 :توجه به امید، کنار گوشم گفتسعادتی طبق عادت و بی

ات توی اش اخمیکم لبخند بزن؛ عروسی مثال. مجبورت که نکردنن همه -

 ...همه

 :لبخند مصلحتی زدم و به همون آرومی میون حرفش جواب دادم

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

گاه جدی و مصممی که به سعادتی خواستم بیشتر از این اذیتش کنم. ننمی

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 
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 :عاقد گفت

 .شروع کنین حاج آقا -

ه خوندن کرد، دیدن امید که قرآن کوچیکی رو از جیبش رو در آورد و شروع ب

شنیدن کلمات عربی که عاقد تند و بدون ذره ای دقت ادا می.کرد، پوزخند 

  «عروس خانوم وکیلم؟»ی آشنای: تلخی رو به ل*بم آورد. با شنیدن جمله

 ...بلـ -

قبل از این که حرفم رو تموم کنم، یکی از همون پرسنل که هنوز هم به طرز 

 :کند، با ناز وسط حرفم اومدیش نمیای دل از کله قند های عروسکاحمقانه

 .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

ن که کامال کفری به خانمه خیره شده بودم و امید هم به وضوح جا خورده و م

کمی خجالت کشیده بود. تنها کسی که انگار کامال انتظار این لحظه رو داشت و 

 .با دست پر سمتون اومد، سعادتی بود
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دست امید برای گرفتن سرویس طالی ظریفی که سعادتی سمتش گرفته بود، 

کرد که ازش دونم چه فکری میورده بود؟! نمیرفت. بهش برخجلو 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

شد که باآلخره دست از نگاه سنگینش به سعادتی برداشت. لبخند سنگین می

رنگی که تشکر مودبانه ای کرد و دستش رو پس زد. اخم کم آرومی بهش زد،

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

رو باز کرد. برای یه روی صندلی سمت من چرخید و دکمه ی اول پیرهنش 

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 

بند رو کرد، پالک آشنای اسمم جلوی چشمم درخشید. همه منتظر بودن گردن

ای رو بگم؛ اما من تنها کسی بودم که ی افسانه« بله»گر*دنم بندازه تا 



www.taakroman.ir  

 
  

 
974 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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 -

فت. عاقد زودتر از ما به خودش اومد و کس دست نزد، هیچ.کس تبریک نگهیچ

ای که زیر شکنجه های مریم فکر همین سوال رو از امید هم پرسید. لحظه

، قدر د*ر*د نکشمکردم شاید بهتره خودم به زندگیم پایان بدم تا دیگه اینمی

کردم روزی توی محضر جلوی دوست پرورشگاهیم بشینم و وقت فکر نمیهیچ

یم باشه؛ واقعا بین منی که خان زاده بودم و اسمم توی یادگار بابام زیرلفظ

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

ا ب کردم،تمام تالشی که داشتم برای نگه داشتن بغضم می .اذیتم نکرده بود

 .بم و مردونه ی امید به انتها رسید« بله»صدای 

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
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شدم. باید نقابم رو حفظ کشیدن، اشکم رو پاک کرد. نه! نباید احساساتی می

این تازه شروع نقشه های من و سعادتی بود. ما هنوز راه زیادی تا کردم. می

 .پیدا کردن قاتل پدرامون داشتیم

*** 

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 میی خاموشم داشت کمحافظه خوردن، ذهن خالی وتکون می

اومد و حس عجیبی داشتم. انگار این دفعه چیز به طرز عجیبی چیزی یادم نمی

دونستم کردم ته دلم خالی شده؛ اما نمیمهمی رو فراموش کرده بودم. حس می

 چرا؟

 دستی به موهای باز و نامرتبم کشیدم. یکی لباسام رو عوض کرده بود؛ اما بدنم

 ی بازداد. کمی نیم خیز شدم تا از پنجرههنوز بوی ا*ل*کل بیمارستان رو می

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

بودم؟ دونستم! چه مدت بیهوش عصر شده؛ اما عصر چه روزی؟ نمی
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 .دونستمهوش بودم؟ نمیدونستم، اصال چرا بینمی

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

تونستن منو تسکین شدن، مدت زیادی نمیکه توی دوز کم استفاده می

قدر مصرف کرده بودم که دیگه بدنم بهش ی ساقی اینخونهب*دن، چون توی 

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 کممی

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

بترسم. کدوم احمقی بیمار پردردسری مثل  دونم کجامکه نمیذاشت از ایننمی

 !آورد پیک نیک؟داشت میمن رو از بیمارستان برمی

کردم کار مهمی دارم. اش حس میای نداشتم و همههیچ دردی عضالنی
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چشمام رو بستم و سعی کردم هر طور شده به یاد بیارم. با د*ر*د شدیدی که 

رم رو بین دستام فشردم. با اراده سچید، ل*بم رو گزیدم و بیتوی سرم پی

دیدن پانسمانی که دور مچ دست چپم دیدم، وا رفتم. دوباره خودکشی کرده 

 بودم؟! چرا؟

هرچیزی رو که »هوا جمله ی خواستم دست از حدس زدن بردارم که بیمی

ای که توی گوشم زنگ خورد. جمله« کنیبرات ناخوشایند باشه، فراموش می

 یدمش؟حتی نمی.دونستم از کی شن

وحشت زده شدم؛ از این ذهن خالی و این خاطرات پس و پیش، از این 

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

ا یبم کردم و بدونستم واقعیه یا توهم؟ اما برای اطمینان نگاهی به جحتی نمی

 .دیدن موبایل، ماتم برد

نگاهی به اطرافم کردم و با دقت از جیبم بیرون آوردمش و به مارک ناآشناش 

کردم! سایزش برای دستای وقت از این مارک استفاده نمیخیره شدم. من هیچ

جاییش سخت بود و ظریف من زیادی بزرگ بود، مخفی کردن و جابه
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مطمئن بودم این گوشی من نیست. حسی بهم  حساسیتش به ضربه زیاد بود.

 .گفت اگه روشنش کنم چیزای زیادی دستگیرم میشهمی

که گوشی رو روشن کردم، اسم آرمان روی گوشی نقش بست. به محض این

زد؟! دونستم مال کیه زنگ میآرمان داشت به موبایلی که من حتی نمی

نداخت و ویبره اش ی خفیف گوشی توی دستم، رعشه ی بدی به تنم اویبره

ای شد برای یادآوری همه اتفاقات بدی که توی روز گذشته تجربه کرده جرقه

اسم آمنزیا برات آشنا نیست؟ فراموشی »گفت:بودم. صدای دکتری که می

 «...ایتجزیه

تونستم باور کنم خشک شده بود و خاطراتی که نمی« آرمان»نگاهم به اسم 

اومد و . آروم آروم همه چیز داشت یادم میواقعین، توی ذهنم جون می.گرفتن

 .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 

تا پارک شادی رو به خاطر  کردم و آدرس جایی که بودم و مسیر درست

خواستم سپردم. دوباره گوشی رو خاموش کردم و توی جیبم برگردوندم. نمی
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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

تِ فاجعه بار آرمان، به سعی کردم فکر نکنم؛ به پستی رفیعی و به احساسا

یگه که چند نفر دمریم 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 دونستم. اون از خودش و خانوادهمدیون رفیعی میهمیشه خودم رو 

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 

ازم  دونسته وبودم؛ و حاال که فهمیده بودم رفیعی تمام مدت همه چیز رو می

دونستم چه حسی باید داشته باشم؟ خشم، نفرت مخفی کرده؛ حتی دیگه نمی

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
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زندگی اون و مادرش رو بهم بذارم، بهش حق بدم و درکش کنم، چون مادر من 

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 

که ازم متنفر بود ایمان داشتم. من ازش متنفر بودم عادت کرده بودم و به این

گیره؛ اما حاال... اگه من خودم اشتباه مادرم رو از من می که داره انتقام اشتباه

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 نسبتی باهاش دارم. همه ی چیز رو میدونستم چه نمی

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 

م. باید به کسی که قانونا برادرم بود؛ اما جای اسم فامیلش، قلبش رو دونستنمی

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 
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 کردم؟ دوست داشتنم کرده بود، چی کار می

قت داشت، اگه بابامحمد واقعا بابام نبود، همه چیز منطقی اگه این واقعا حقی

قدر ازم متنفره و چرا طرف مریم رو فهمیدم چرا آرمان اینشد. حاال میمی

ای که ی حروم از یه قربانی. نتیجهگیره. مریم یه قربانی بوده و من یه نتیجهمی

 .بود کرده بودنه تنها زندگی مریم، بلکه زندگی محمدخان و بچه هاش رو هم نا

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

بیشتر از این برای خودم خیال  فقط عذاب وجدان؟ همین؟ شاید... نه! نباید

 .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 ! سامی اولین بچهحاصل اون شب نبودم

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 
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تونستم درست درست بودن این قضیه منطقی بود و هم غ*لط بودنش. نمی

 .شدم و سرم داشت منفجر میفکر کن

هوا از شدت درموندگی م*حکم زیر گریه زدم. صدای گریه های دردناک و از بی

کسیم رو م*حکم تر از همیشه توی پیچید و بیی خالی میته دلم توی خونه

اراده دادم. بیام رو قورت میکوبید. خونه خالی بود؛ اما من باز هم گریهسرم می

ام رو ساکت کنم. روی دهنم گذاشته بودم تا صدای گریهطبق عادت دستم رو 

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

کس توی زندگیم عادت کنم؛ اما سخت بود. بودم حق ندارم به حضور هیچ

هویتی خیلی سخت تر از چیزی بود که از پسش بالتکلیفی و این بی تحمل این

 .بربیام

قدر سرم رو پایین گرفته بودم که موهای بازم مثل یه حصار ناامن، دور تا این

ر قددورم رو گرفته بودن. صورتم رو از زیر موهام با دستام پوشونده بودم و این

صدای ریزی که از پشت در اتاق هام گم و غرق بودم که دیگه حتی به توی گریه

شنیدم هم اهمیت ندادم. صدای باز شدن در اتاق، صدای سُر خوردن چیزی 
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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

؛ اما من فقط مثل یه احمق بهش خیره گشتروی صورت خیس از اشکم می

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 

منه. محرم منی که یه روز محرمش بودم و حاال، حاال بود شوهرخواهرش، محرم 

 !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 

نگاهم رو ازش دزدیدم. به محض این که روم رو برگردوندم، دوباره موهای بازم 

صورتم سُر خوردن و جلوی دیدم رو گرفتن. جلوی بغض و اشکم رو گرفته  توی

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 
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متعجب آروم اشکم رو با انگشت شستش پاک کرد. با دقت بهم خیره شد و 

 :زمزمه کرد

 !گشنه گدا؟ -

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 ن، هربار که داشت آرومم میشد و چه شب عقد پرنیا

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 -

 !احمق

اش شد. وقتی دی شد و اخم کمرنگی مهمون صورت مردونهنگاه متعجبش ج

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 
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ها صورتم رو با پشت نبود، بود؟ مثل بچهکرده بود؛ اما اآلن وقت گریه زاری 

 .دستم پاک کردم و خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم

 کنی؟جا چی کار میتو این -

خنده رو به وضوح توی چشماش دیدم؛ اما چون حال زارم رو دیده بود، جلوی 

ی باز اتاق اشاره ای به مسیر صاف و شیب داری که خودش رو گرفت. از پنجره

 :رسید کرد و گفته در ورودی میاحتماال ب

 .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 

عی یخواستم به هیچ قیمتی به عمارت آرمان برگردم؛ اما انتظار این که رفنمی

 یتونه منو به خونهدونستم نمیی 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 بیعمولی بود؛ اما االن اینی ماین فقط یه جمله
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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

 کردتوی صورتش نگاه کنم رو نداشتم. برعکس امید که همیشه مجبورم می

 .ذاشتاصرار منو به حال خودم میه کنم، پویا همیشه بیبهش نگا

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

ز پدرش دونستم رفیعی از همه چی خبر داره؛ اما پویا صادق تر 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

 :رو ازم گرفت. آروم و کالفه زمزمه کردتردیدم رو که حس کرد، نگاهش 

 .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
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بخوام خاطراتش رو یادش بیارم. بند بند وجودم برای دونستن حقیقت التماس 

داد یکی دیگه رو هم با خودم به د*ر*د اما قلبم بهم اجازه نمی کرد؛می

 .اش ایستاده بودبکشونم. اونم پویایی که تا حاال بارها به خاطرم جلوی طایفه

قدر کالفه دونم از چی ایندونم درموندگیم رو توی چشمام دید یا نه و نمینمی

ید تا بلندم کنه، هوا مچ دستم رو گرفت و کمی م*حکم کششد؛ 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

 :دست سالمم روی مچ دست دردناکم نشست و صادقانه گفتم

 .تای من که دارهدس -



www.taakroman.ir  

 
  

 
988 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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

 :پرسیدمهوا برای پایان دادن به این نگاه سنگینش، بی

 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 ساده می« یادم نمیاد»که باز هم بداخالق شد و با یه 

اش اومد. همیشه فاصلهوقت از حرف زدن با من خوشش نمیبازم کنه. اون هیچ

کرد ازم حمایت زمان سعی میکرد؛ اما همکرد و ازم فرار میظ میرو باهام حف

  .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 

 ر کنمشد باوگذاشته بودم؛ اما از همون اولین برخورد هم نگاه آشناش باعث می

 .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
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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 همه همیشه این اینجوریه یا زندگی

قدر قوی باشه، تحمل همه دونستم من تنها کسی نیستم که مجبوره اینمی

 .شدچی آسون تر می

 :هوا جواب سوال اولش رو دادمرفت که بیهیچ حرفی بیرون میداشت بی

 ...اتفاق بدی برام افتاده. دارم اذیت میشم -

ضی که توی گلوم بود نتونستم حرفم رو ادامه بدم. نتونستم بگم از شدت بغ

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

بغضی که توی صدام بود، دست خودم نبود، ولی اون رو متوقف کرد. بعد از 

 :والنی، با همون لحن همیشگیش گفتمکثی ط

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

 تماد دارم؟فهمید اآلن اون تنها کسیه که به حرفاش اعنمی
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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

 ...بری؟ چرااز این که اشکم رو دربیاری ل*ذت می -

 :بدون این که سمتم برگرده نفس عمیقی کشید و وسط حرفم پرید

تون براش گرفته بودن. همه ی د آرمان بود و جشن مجللی تو باغ طایفهتول -

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

 دسنگین کرده بود. توی مراسم بودیم که یکی اومد سراغ بابام و گفت محم

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

شش نمیاد نیستی. مادرم در واقع از مادرت تو مقصر این که مادرم ازت خو -

ذاشت تنها مریم رو وقت نمیخوشش نمیاد. از اولش به بابام شک داشت و هیچ
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چک و کرد. اون بارم بیویزیت کنه؛ اما بابا به خاطر محمدخان هرکاری می

چونه دور از چشم بقیه اومد خونتون. من بچه بودم؛ اما معنی خیانت رو خوب 

واسه اولین بار دنبالش اومدم. می.خواستم مطمئن بشم مادرم  .فهمیدممی

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 داد. محمدخان میمریم اسپریت رو برداشته بود و بهت نمی

نگاهت  گفت وقتیگفت باید بمیری تا بتونه نفس بکشه. میاما مریم... میباشه؛ 

قدر وحشی و ات کنه. اینخواست خفهکنه از خودش بدش میاد. میمی

تونست کنترلش کنه. وحشتناک شده بود؛ که حتی محمدخان هم نمی

محمدخان تورو زمین گذاشت تا جلوی مریم رو بگیره؛ اما زورش نرسید. بابام 

حتی  .ش آرامبخش قوی تزریق کرد و باالخره اسپری از دستش افتادبه

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

 :حرفش زمزمه کردممثل احمق ها، شوک زده وسط 
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 طایفه ی واقعیم؟ -

 کنم که شوکای مکث کرد و انگار تازه فهمید به چی فکر میساکت شد. لحظه

 :زده گفت

کنی؟ چه طور می تونی به همچین چیزی فکر کنی؟ اگه به چی فکر می -

گفت. بابای من همچین آدمی نیست. مادرت مجنون جوری بود بابا بهت میاین

ی نداشت. نباید حرفاشو باور کنی رها. نباید حرفای بقیه رو در بود! سالمت عقل

 ...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

 و کیو باور کنم؟پس حرف کیو باید باور کنم؟ تو بهم بگ -

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 نمیاجازه روی صورتم سُر میاشکای سردم، بی

شکی که داشت روحم رو  .خواست شک رو توی چشماش ببینمانگار نمی

 .خوردمی
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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 -

چطور دلتون اومد با غرور و احساساتم بازی کنین؟ چطور تونستین این همه 

نگه دارین؟ چرا جلوی مریم رو  سال منو با این دروغ توی این زندگی نکبت

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 

ل اون رو هم شکونده ی آخرم دشکسته بود؛ به همین سادگی! حاال با جمله

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 کردمه دیگه یاریم نمیرفته و پر بغض، با نفسی ک

 .بهم نگاه کن -
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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 راست و دروغ حرفای آدمارو از چشماشون بخونم. حاال می

و که تمام سال های عمرش با این قضیه دست و پنجه نرم کرد و در مقابل ر

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

 ون ببره؟تونست مثل یاد امید منو تا جنمونده. توی این حال و روزم چی می

و اش رمن 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؟ی باید حرفاش رو گوش میپرسیدم؟ با چه جراتباید هویت واقعیم رو می

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. منزندگی کسی اینپویا میگه... باباش کسی نیست که با  -
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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

 .رو هم از دست داده بودم

 :اراده سرش جیغ کشیدمروش رو که ازم برگردوند، بی

 .و ببینمن -

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 ه، همیشه فقط صدام رو خفه میکرد آرومم کنوقت 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 خیره توی نگاه شوکه و گیجش باند دور دست بی حس شده .پرت کردم کنار

 .رو با حرص سمتش گرفتمرو باز کردم و دستم 
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 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 

برای من تیر خالص بود. من دختر بابامحمد نبودم. بابامحمد به خاطر عشقش 

و زهره رو نابود نکرده بود، اون از منم رد شده بود.  به مریم فقط آرمان

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

دی که به در نزدیک شنیدم. صدای قدم های بلنشنیدم؛ 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 هاش بلند میفهمیدم چرا موقع شکنجه دیدم؛ حاال میچشماش می

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
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ست، حتی توی جنونش هم از همه عاقل تر کردم دیوونهکه همیشه فکر می

 .م متنفر بودی من هم دوستم داشت و هم ازبود. مادر نابغه

کرد آرومم کنه. اون گفت. دیگه حتی پویا هم سعی نمیهیچ.کس هیچی نمی

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

 !دونستم پدرم کیهنمی

ه کنم برای حفظ غروری که دیگه چیزی کردم هق هقم رو خفداشتم 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

کردم. شاید فقط باید کار ناتموم مادرم رو بودم. شاید فقط باید تمومش می

این درست ترین کار ممکن بود. لبخند تلخی زدم و دلخور کردم. 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
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نده از بس سرنگ رو توی دستم فشار داده بودم، چیزی تا خرد شدنش نمو

انگار پویا باالخره فکرم رو خوند که دستش سمت ویلچرش رفت؛ اما  .بود

 باال برد. اون« صبر کن»رفیعی زودتر موقعیت رو فهمید و دستش رو به معنی 

دونست اآلن مثل تیریم که با هر حرکت کوچیک از کمان در میرم. نگاه هم می

د لرزیز نگرانی مینگران و مستاصل پویا توی چشمام نشست. با صدایی که ا

 :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

اعث اوردوز بشه؛ اما هم مرگ تونست بی این مخدر، میباال آوردم. تزریق همه

 ...قطعی نبود، هم فرصت تزریق کامل نداشتم پس

ی رفیعی گذشت و های کالفههای پویا و چشمنگاهم از مردمک لرزون چشم

زد و آب از موهای نفس میروی صورت خیس آرمان قفل شد. هنوز نفس

وش هنوز رنگ و ر .چکیدحالتی که روی صورتش ریخته بودن، پایین میبی

پریده و حالش خ*را*ب بود. هنوز لباس مهمونی تنش بود؛ همون کت و شلوار 
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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. 

م نمی شد؛ ولی کسی همون قد بلندی که تکیه گاه نبود، سوهان روح بود. باور

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

اش زیر دستم بود؛ وقتی حتی خواهرش دلیل اون، منم، منی که ثروت طایفه

نش بود و اون، بهم احساس پیدا کرده مادرم باعث و بانی نابودی خاندا .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، خیرهکرد؛ ولی عمدا نگاهش میدیدنش اذیتم می

بغض گلوم رو از شباهتی که به بابامحمد داشت، سنگین تر کردم و می

کردم و دونستم چرا حامیم شده؟ بهش نگاه میای که دیگه نمیکردم؛ حامیمی

شد از حسی که این همه وقت توی خودش ریخته بود؛ وقتی ته دلم خالی می

 .دونستهمه چیز رو می
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گه چیزی برای از دست به من خیره بود، داغون تر از همیشه. انگار اونم دی

 .دادن نداشت. اشکی که از چشمم سُر خورد رو دید و اخمش عمیق تر شد

ه قدر تحلیل رفتنگاه خیس و پرم رو به رفیعی دوختم. با صدایی که دیگه این

 :بود؛ که حتی مطمئن نبودم شنیده بشه، زمزمه کردم

جا بیمارستان فهمی چقدر سخت بوده؟ اینبینی با ما چی کار کردی؟ میمی -

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

و بعد فقط متاسف بود؟ دلیل داشت! متاسف بود؟ زندگی ما رو نابود کرده بود 

کردم؟! کردم و دلیلش رو قبول میمن باید مثل یک دختر خوب صبوری می

 تونستم بیشتر ازاین چیزی بود که ازم انتظار داشتن! انتظاری که دیگه نمی

 .اش کنماین برآورده

خواستم چیزی بیشتر از این بدونم. نگاهم روی آرمان خواستم بشنوم. نمینمی
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 .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 

اون هم مثل من بود؛ ولی نه  من. اون هم حرف زیاد شنیده بود؛ اما نه مثل من.

 !مثل من

فت گکرد؛ 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 ضربان قلب ضعیفم سنگین و سنگین تر می

دونستم اگه خودم شناختم. میکرد. من بدنم رو به خوبی میجم میداشت فل

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

کنم. فقط آرمان بود که با دقت اش رو تزریق خوام همهکردن میهمه فکر می

دونست شایعه هوشم توی طایفه، بهم خیره شده بود. اون تنها کسی بود که می
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گذره. وقتی ای توی سرم میدونست چیز دیگهفقط یک شایعه نیست. می

خیره توی نگاهش مایع سرنگ رو خالی کردم و با یه حرکت سریع با هوا پرش 

ای کوتاه وحشت رو توی نگاه همیشه هبرای ثانی .کردم؛ دستم رو خوند

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

بلند پویا نتونست « نه»اگرچه  .توانم سرنگ رو توی بازوی راستم فرو کردم

رحمانه دست چپم رو با ؛ اما دست سنگین و بزرگی که بیمنو متوقف کنه

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

با وجود « آروم باش... آروم لعنتی»ام گذاشت و کنار گوشم زمزمه کرد: شونه

ز نتیجه. گر*دنم که اکردم؛ یه تالش بیست دردناکم، برای تزریق تقال میمچ د

 .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 زد و من اینزده بودن؛ پویا حتی پلک هم نمی
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نگی که بیش از حد توی بازوم فرو رفته بود، سرازیر شد. با دیدن خ*ون از سر

خونی که لباسم رو لکه دار کرد، باالخره صبر آرمان لبریز شد و سر رفیعی 

 :فریاد زد

مثل اون دفعه خشکت نزنه احمق! بیا این سوزن لعنتی رو از دستش بکش  -

 .بیرون

دار شد. این اولین باری نبود بی« مثل اون دفعه...»ی مغز خوابم با شنیدن جمله

آوردم، واقعی فهمیدم؟ تمام خودکشی هایی که همیشه به یاد میکه این رو می

فهمیدم، خودکشی می کردم و بعدش بودن؟ یعنی هر بار که این حقیقت رو می

 کردم؟ همه چی رو فراموش می

شش آغو ای کوتاه دست از تقال برداشتم و توی حصار تنگماتم 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 ضربهبیخوی وحشی وجودم بیدار شد و 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1004 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

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 دور ک*م*رم شل شد و از د*ر*د خم شد، ازش فاصله گرفتم. می

 .ی بعدی رو نداشتمربههنوز از پا در نیومده؛ اما فرصت ض

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 

دستاش گرفته بود. مهم نبود چقدر تالش کنم تا دستم رو از دستش بیرون 

 .رسیدبکشم، من زورم به آرمان نمی

زود »نفس افتاده بودم. رفیعی با دیگه جونی توی تنم نمونده بود و به نفس

ی که آرمان بهش گفت، سرنگ رو از دستم بیرون کشید. سرنگ رو که « باش

که زمین بخورم دستش توی دستای رفیعی دید، رهام کرد و درست قبل از این

که حاال شدت توجه به خونی ام داشت. بیرو دور ک*م*رم حلقه کرد و نگه

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
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دونستم ممکنه بعد از بهوش اومدن، دوباره خواستم بیهوش بشم وقتی مینمی

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

آرمان که حاال م*حکم بغلم کرده بود، لرز بدی که به تنم نشست رو حس کرد. 

اراده کامال چرخیدم سمت آرمان و بیشتر توی آغوشش با قدم بعدی رفیعی، بی

چارگی به پیرآهن خیسش چ*ن*گ اراده با بیپناهی، بیرو رفتم. از شدت بیف

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، بیدوباره شده بود همون آرمان بی

م رو با تعجب از لباسش جدا کرد که با دیدن سرنگ پر از دیازپام توی دستا

اش نشست و کمی عقبم کشید. از بین دست رفیعی، اخم غلیظی توی چهره

 :اش، غریدهای کلید شدهدندون

 تونی مثل مریم باهاش رفتار کنی؟دیوانه که نیست! فکر کردی می -

 کنترلش کنی؟ تونیواقعا فکر کردی بدون این داروها می -

چند ثانیه مکث کرد و بدون این که جوابی به رفیعی بده، رهام کرد. فکر کردم 
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هوا زیر زانوهام رفت و با یه حرکت خیالم بشه؛ اما وقتی دستش بیخواد بیمی

اراده با همون دست زخمی به پیرآهنش چ*ن*گ زدم. نه از بلندم کرد، بی

خواستم دوباره همه تی، من فقط نمیترس افتادن، برام مهم نبود به چه قیم

  .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

خالف ظاهر آروم و سردش، الزم نبود به صورتش نگاه کنم تا بفهمم اآلن بر

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  -

دونستی هدفم انتقامه. وقتی یه بار خفه 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. دیگهشروع شده بود و این بار دیگه، حتی برای آروم موندن تالشی نمی
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داره و کدومشون منو دور برام مهم نبود کجا باشم، کدومشون منو نگه می

 .چی تموم بشهخواستم همه تر از همیشه، فقط میمیندازه، من داغون

ی بعدیش، رفیعی از جواب آرمان حرصش گرفته بود. این نه، فقط از جمله پ

 .حتی از صدای مرتعش و کفریش هم مشخص بود

وری جتونی اینی طایفه ریاحی نیستی، نمیتو خیلی وقته که دیگه خانزاده -

اش در دونست که اسمتو از شناسنامهبا من حرف بزنی. محمد یه چیزی می

 ...رد و آو

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 

شنیده بودم؛ ولی این اولین باری بود که از تحقیر شدن آرمان قلب مریضم به 

چون محمدخان جای موندن پای شد، 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 اش فشرد و با بیذاره و میره؛ اما فقط منو به س*ی*نهمی

 .رفیعی زل زد



www.taakroman.ir  

 
  

 
1008 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

ی منه؛ به نام ز خ*ون من نباشه؛ ولی اسمش تو شجره نامهشاید خونش ا -

ی منه؛ حتی اگه نخواد پیش من بمونه یا نخواد باهام برگرده آمریکا، شده طایفه

وقت ی خودش، ولی هیچخرم و پسش میدم به طایفهآبرویی رو به جون میبی

م یست. تو هجا نی من بمونه. اون متعلق به اینذارم پیش تو یا توی طایفهنمی

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

 .وقت یادت نره این دختر، دختر کسیه که محمدخان عاشقش بودهیچ -

 یا دختری که خودت عاشقشی؟ دختر کسی که محمدخان عاشقش بود، -

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 سنگین، اما آرمان که جواب پویا زو نداد، پویا با صدای تحلیل رفته

 :کرد

دووم بیاره. اگه اآلن بهش حمله دست بده،  تونه زیاد توی این وضعیتنمی -

 .مونه. نباید بذاری قبل از ثابت شدن ضربان قلبش بیهوش بشهزنده نمی
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ی کم رنگ و دور پویا، آخرین چیزایی تند شدن ضربان قلب آرمان و جمله

خواستم در برابر بیهوشی مقاومت بکنم هم، بودن که شنیدم. حتی اگه می

د توانم بود. سُر خوردن دستم از لباس آرمان و صدای د*ر*د قلبم بیشتر از ح

 .چکیدن قطره ی خونم آخرین چیزی بود که شنیدم

*** 

زد، پله توجه به سعادتی که بلند اسمم رو صدا میکردم؟ بیداشتم فرار می

کردم تا فقط دور بشم. اتفاقات های غیر استاندارد محضر رو دوتا یکی می

د. حس عذاب وجدان از حرفایی که به پویا زده امروز بیش از حد سنگین بو

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

امید، کنجکاوی کنم. فقط عینک آفتابی بزرگم رو زدم، کاله آفتاب گیرم رو تا 

ی تاریک و کمی نمور محضر بیرون زدم. قدمای و از راه پلهآخر جلو کشیدم 

 .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 

رو شدم، عمیقا اشتباهم رو حس کردم سعادتیه؛ اما وقتی با نگاه امید روبه
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تونستم بذارم کردم. اون لجباز بود و نمیوارد این ماجرا مینباید اون رو  .کردم

با لجبازی خودش رو به خاطر من به خطر بندازه؛ شاید اگه جای پس زدنش 

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 -

اولش حتی متوجه منظورش هم نشدم! مثل احمق ها ایستادم و بهش خیره 

ریبا بهمون رسیده بود؛ ولی هنوز هم داشت بلند اسمم رو سعادتی تق .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
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 .ذاری میری رها؟ بگیرین شناسنامه هاتونو باباقدر یهو میچرا این -

ش تفاوت یکیبه دو شناسنامه ای که سمتمون گرفته بود انداختم و بینگاهی 

 .رو از دستش بیرون کشیدم

امید به سعادتی خیره شد و با اخم کمرنگی که بین ابروهاش نشسته بود، 

 :خیلی جدی بهش گفت

 !قدر بلند اسمشو توی خیابون صدا نزن. نه... اصال صداش نزناین -

هوا زیر خنده زد. اون آدم مذهبی شد و بعد بیسعادتی چند لحظه بهش خیره 

دونستم این دو نفر کرد. مییا 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 سخره میسعادتی امید رو م

 .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

هوا دستم رو م*حکم عقب کشیدم. به محض این که قدمی بهش فهمیدم. بی

 :عقب رفت. پوزخندی زدم و زمزمه کردمنزدیک شدم، قدمی 
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شنیدی و نشنیدی، قرار بذار به حساب اون خدافظی آخری که باید می -

 .دادی و ندادیاومدی و نیومدی. فرصتی که باید میآخری که باید می

 .ای به سعادتی کردمام رو پس گرفتم و اشارهقدم جلو رفته

 !برات پستش کنهات رو ازش بگیر. فکر نکنم کسی شناسنامه -

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

قتی حتی چیزی گذشت رو بهش گفتم، واراده 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 

جواب موند و شب آخری که توی اون پرورشگاه با اشک صبح شد. که بی

ه و بغض و حسرتی که همه ی این دونم اصال تونست پیداش کنای 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 بوداین کار برام محال بود؛ مخصوصا وقتی امید این
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*** 

کرد، ز بس زیور بهش زنگ بود، داشت شارژ تمام میتوجه به گوشیم که ابی

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 شد؛ ولی وقتی در سالن رو باز کردم، با صح*نهشنیده می

 .ه ای خشکم زدثانی

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

دادن و همه چیز رو خرد و خاکشیر کرده بودن. غزال با ناخن های کاشته می

دست سنگینش صورت ظریف اش بازوی رویا رو خط انداخته بود و رویا با 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

 د. جلو رفتم وای حال خرابم فراموشم شبا دیدنشون توی این وضع، برای ثانیه
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دست غزال رو از رویا کنار زدم. نگاهی به سر و وضع شلخته شون کردم و 

 :شوکه شده زمزمه کردم

 .خجالت بکشین -

ات نمیام. جا راه بدی دیگه خونهبخدا اگه یه بار دیگه این عفریته رو این -

 ...خونه خودمونم راهت

رد سمتش و موهاش رو اش تموم نشده بود که غزال دوباره حمله کهنوز 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 شد. نگاهی به چهرهدوستاش وسط می اومد، کامال جدی می

ه چقدر امروز ازشون پذیرایی کرده و حاال دونی زیور انداختم. خدا میکالفه

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
1015 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 :به رویا پرسیدمتر. رو تر و خانومغزال جوشی و احساساتی بود و رویا عاقل

 غزال چی میگه؟ تو چی کار کردی؟ -

 :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 لباس بپوشه و بره خونه

 :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 -

زیر  هوا زدمکردم اخم کنم؛ اما این بار دیگه نتونستم. بیخیلی داشتم سعی می
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 :مبل پشت سرم پرت کردم. بین خنده هام گفتم خنده و خودم رو روی

 .سردیت نشه... یه وقت؟ شلخته... درو کن... یه چیزی گیر من و رویا بیاد -

اومد؛ با این حال این بار اون هم نتونست زیور از این جور روابط خیلی بدش می

اش رو بگیره. همیشه همین بود. غزال بدون توجه به جنسیت با جلوی خنده

کرد یه کرد دوست می شد و رویا همیشه سعی میی که بهش سالم میهر کس

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 

زندگی  کرد و من، پدر و مادرم رو از دست داده بودم و تنهامادرش زندگی می

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

م مثل دخترا تونه با پسرا هگرفتم؛ هرچند سعی کردم به غزال بفهمونم نمی

 .فایده بوددوست باشه؛ ولی مطمئنا بی

نفس عمیقی کشیدم و در رو بستم. به در تکیه زدم و دستی به پالک آشنای 
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که زنجیری که تمام این سال ها گ*ردن امید بود؛ اسمم کشیدم. حس این

کردم حاال دور گ*ردن من بود، حس عجیبی بود. انگار تازه داشتم فرصت می

که چرا اومد محضر؟ چرا نظرش رو امروز فکر کنم. چیزایی مثل اینبه اتفاقات 

عوض کرد؟ تمام این سال ها چطور زندگی کرد؟ توی زندگیش چه خبره؟ چرا 

 پیدام کرده؟ نکنه نامزد داشته باشه؟

ای فکر کنم. اگه نامزد کرده بود؛ با رسیدن به سوال آخر، نتونستم به چیز دیگه

ام انداختم. من این همه سال به دستای خالی از حلقهحتما حلقه داشت. نگاهی 

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

ای. یعنی ممکن بود امید هم نامزد داشته باشه؟ حتی فکرش هم حس حلقه

داد. تا همین دیشب از تصور دیدنش تو کت و شلوار دامادی و ی بهم نمیمثبت

 !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، س میاین که سعادتی اسمم رو صدا زده عصبانی شده؟ ولی ته دلم ح

کردم! این فقط یه محرمیت فرمالیته و دقیقه نودی چیزی رو که نباید حس می
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پر  قدربود. نباید به این حس مالکیتی که از امروز توی دلم جوونه زده بود، این

 .دادمو بال می

این همه سال بین یه لشکر پسر خالف کردم، ورزش کردم، غذا خوردم، 

ولی خودم رو با هیچ کدوم جمع نبستم.  خوابیدم، گشتم و بزرگ شدم؛

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

لم شد داحتیاط باشم. اون نگرانم بود و این باعث میشد دلم بخواد بیباعث می

شد و این باعث ر نگرانش کنم. اون همیشه به موقع پیداش میبخواد بیشت

بستم؛ شد همیشه ته دلم منتظرش باشم. من خودم رو باهاش جمع نمیمی

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 « اهلل»دستم از پالک 

ا کردم تشناختم. 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

تونستم یه د*اغ دیگه رو تحمل کنم؛ حتی در مورد امید هم تکرار بشه. نمی
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 .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

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

نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. به خودم قول دادم این آخرین باری 

کنم. ما از بچگی بدون هیچ نسبتی، بهم به که به این چشم نگاهش می باشه

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 نسبتا محکمی که به در فلزی خورد و صدای بلندی که اکو شد، با ضربه

ها مطمئنا تا اآلن به خونه اصله گرفتم. زیور کلید داشت و بچههوا از در فبی

شون رسیده بودن. تا خواستم برگردم داخل و آیفون رو چک کنم، صدای زنگ 

  .گوشیم، متوقفم کرد

اراده ی گوشیم نقش بسته بود رو ل*مس کردم و بیاسمش که روی صفحه

 :زمزمه کردم

 !چه حالل زاده -
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جا ی که به خودم داده بودم نگذشته بود و حاال اون اینهنوز چند ثانیه از قول

شد در رو باز نکنم؛ اما مطمئنا بود. مردد ل*بم رو زیر دندونم کشیدم. کاش می

 .صدای زنگ موبایلم رو شنیده بود

دونست توی حیاطم. دستم روی پالکم کرد، میحاال که داشت صدام می

 .کنم شد ازش فرارنشست 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

گذشت؛ ولی بازم اون کسی بود که ترک شده. درسته که حسرت دیدنش توی 

رو رها کرده  آخرین لحظات همیشه به دلم موند؛ اما من کسی بودم که اون

 .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

 !کردم! مگه مشکلش محرم نامحرمی نبود؟ االن که دیگه محرم بودیمنمی

ردم و تماس رو قطع پوف عصبی کشیدم و گوشیش رو از دستش بیرون آو

 :کردم؛ وقتی حتی این حرکت هم باعث نشد نگاهم کنه، با حرص گفتم
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 ای مستر؟منتظر دعوت نامه -

که بدونم چرا؟ ازش عصبانی بودم. بعد از یه مکث طوالنی، با همون بدون این

 :سر پایین، کوتاه گفت

 .اماومدم دنبال شناسنامه -

اراده نگاهی به سرتاپای آورد. بیر میاین همه سربه زیریش داشت حرصم رو د

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

نازکی که مثل همیشه روش پوشیده بودم. به نظر خودم لباسام راحت و آزاد 

کرد انگار لباس بدی پوشیدم! این کارش بهم این ار میبودن؛ ولی جوری رفت

 .داد که دختر بدیم و این بهم برخورده بودحس رو می

 .خجالتم از حرف ظهرم فراموشم شد و عصبانیت کل وجودم رو گرفت

تونی جلوی صدتا چشم مثل چوب خشک دم در خونه ی من بایستی. یا نمی -

 .ظر باش، پیدا کردم میارم براتکامل بیا تو و یا کامل برو بیرون منت

 :این بار سریع و با جدیت گفت

 هوا تاریک شده، این موقع بیای بیرون؟ -
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مطمئنا این جواب آخرین چیزی بود که انتظار شنیدنش رو داشتم. داشت 

آورد. قدمی بهش نزدیک کرد و اون روی معروف سگیم رو باال میکفریم می

 .شنش دوختمشدم و نگاه حرصیم رو به چشمای رو

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؟ -

ازش فاصله گرفتم و کالفه تر از همیشه، شقیقه هام رو ماساژ دادم. زیر ل*ب 

 :ردمزمزمه ک

 .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. تکهبه محض این

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
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جای شربت و دمنوش های زیور، بطری های خالی نوشیدنیم که گوشه کنار 

و جعبه های فسفود  خونه افتاده بودن، جام های نیمه خالیم، ساالد کپک زده

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

بوی بدی گرفته بود! بوی عطر تند غزال و عطر دخترونه رویا، خوراکی های 

حشتناکی رو درست کرده بودن. چطور تا مونده و ظرفای غذا، با هم ترکیب و

 االن حتی متوجه این بو نشده بودم؟

قدر کثیف و بهم ریخته بود که دلم نیومده بود زیور رو اذیت کنم و خونه این

بهش گفته بودم فردا از بیرون براش کمک میارم؛ ولی االن که امید فقط چند 

تاده بودم. ما همین امروز قدم با این بازار شام فاصله داشت، به غ*لط کردن اف

 .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 خورد. دم در ایستاده بود و نگاه ناباورش همه جای خونه می

قدر که حتی اگه اون مدت ست برعکس من. اینبچگی مرتب و منظم بود؛ در

زد، احتماال یکسال موهام شونه که توی پرورشگاه بودیم، موهام رو شونه نمی
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 !موند؛ حتی همین االن هم موهام رو شونه نزده بودمنشده می

 :وقتی دیدم شوک نگاهش داره جاش رو به اخم کمرنگی میده، سریع گفتم

 .گردمکنم و برمیعوض مییه جا پیدا کن بشین. لباس  -

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 نمیفاجعه این

موقع رو واسه اصرار به داخل اومدنش انتخاب کرده بودم؛ ولی مهم این بود که 

  .بودجا حاال 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

باخت. چرا داشتم از فکر کردن به این که به خاطرم یه قدم کوتاه اومده، 

 !زدم؟جوری لبخند میاین

یی هوااحساساتم رو دنبال جواب زیرورو کنم، با د*ر*د بی قبل از این که بتونم

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

 .برسه داروهام



www.taakroman.ir  

 
  

 
1025 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

کردم، شد، ل*بم رو جمع 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 

کشم. لرزش دستم که شروع شد به خودم اومدم. باید قبل از این که یه می

کردم. با این فکر، به هر ی شدید دیگه رو تجربه کنم، داروهام رو پیدا میحمله

بس هول زده و پر سروصدا کشوهارو زحمتی بود، خودم رو به دراور رسوندم. از 

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

 :ی رنگ پریده و چشمای قرمزم نگاه کردم و زمزمه کردمتوی آینه به چهره

 !ی دهن تو نیستمرکز کن! اون لقمهروی هدفت ت -

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

کرد، کافی بود. اون به خاطر من یه قدم عقب نشینی کرده بود، 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 
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سرم کشیدم. از اتاق که بیرون رفتم، وقتی دیدم هنوز سربه زیر و محجوب دم 

در ایستاده، بین تعارف کردن برای داخل اومدن و نیومدنش مردد شدم. دستی 

 .دن کشیدمبه موهای صافم که از زیر کاله بیرون زده بو

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

 !کنهیه نفر همین امروز ظهر بهم گفت برام پستش نمی -

شد لبخندش به منم سرایت کنه؛ ه اش اگرچه باعث میی مردونشنیدن 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، میام وسط میکسی بود که وقتی پای اعضای خانواده

اد کنم؛ حتی در مورد رویا هم، اون تنها کسی بود که همه چیز رو اعتم

خواستم مورد اعتماد ترین آدمم رو بفرستم؛ اما با دونست. من فقط میمی
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دیدن اخم کمرنگی که بین ابروهای پرش نشست، حسابی از حرفم پشیمون 

 .شدم

 حالت خوب نیست؟ -

گذرایی به بطری های اش دید، نگاه مقدمهنگاه 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 -

رد؛ کای رو نگاه کنم؛ وقتی اون داشت به من نگاه میتونستم جای دیگهنه! نمی

وی محضر، عمیقا گیره؟ من امروز تام 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 میکاش میای

 ی حرفام تویکنه و بگم این همه وقت چی بهم گذشته؛ اما همهاذیتم می

تونستم مثل بچگی پیشش بشینم و همه چیز رو کاش میای .چشمام جمع شد
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براش بگم و اون مثل همیشه بغلم کنه و به حرفام گوش بده. من فقط خیلی 

 .ساده، دلم براش تنگ شده بود

که کنترلم رو از دست بدم، نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش قبل از این

دونستم بغضم رو، حتی از باشه؛ اما می شاید چشمای پرم رو ندیده .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 سورمهجا کفشی رها کرد. آستین های پیرآهن چهارخونه

کشید و بعد از روشن کردن شمع های اطراف، مستقیم سمت میز اومد. باال 

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

 .دستش رو عقب کشیدم

 .کنهکنی؟ خدمتکار فردا تمیز میچی کار داری می -

قدر حس بدی پیدا رو عقب نکشید؛ اما با نگاهی که به دستش کرد، اینخودش 

کردم؛ که خودم دستم رو از بازوش عقب کشیدم و قدمی ازش فاصله گرفتم. 
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  .دوباره باعث شده بود حس بدی به خودم داشته باشم

 !جوری زندگی کنی؟خوای تا فردا اینمی -

تالشش برای عوض کردن من و  فایده بود.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

دلش یه دریا بود. هنوز هم نگرانم بود و هنوز هم مثل یه دوست بهم اهمیت 

 .دادمی

قتی موهام رو نوازش اومد. اون تنها کسی بود که توی بچگی وخوابم 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

  .دادمون بود؛ دیواری که داشت هر دومون رو آزار میبلندتری بین
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چشم دنبال کردم؛ اما وقتی دونم چقدر بهش خیره بودم و حرکاتش رو با نمی

خواست اراده ای زدم. اون نمیهام دیدم، پوزخند بینگاه مرددش رو به بطری

کردم. این اختالف هام رو باهاش پر میبه چیزی دست بزنه که من تنهایی

که پا به چنین جایی بذاره، داشت آزارش داد. اینعقیده، داشت آزارم می

 .دادشت هردومون رو آزار میداد. این دیدار دوباره، دامی

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

 حکم کسی که اینو بخوره چیه؟ -

ذارم. جوابم رو سر به سرش میکرد دارم عصبی شده بود؛ شاید چون فکر می

 :کرد. پوزخندی زدم و با تمسخر گفتمداد، حتی نگاهمم نمینمی

 ترسی به بطری دست بزنی و اعدامت کنن؟چیه؟ حکم سختی داره؟ نکنه می -

 .کالفه دستی به پشت گ*ردنش کشید و نگاه کوتایی بهم انداخت

 .ز... نجسهرو 40خوردنش حرامه. گناه کبیره.ست. شرابخوار تا  -

ی حرصی که از افکارش پرید، همه تمسخری که توی کالمم بود، همه
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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

ن ردم، مکبودم که هنوزم به اون به چشم دوست و پشت و پناه بچگیم نگاه می

 .های کبیره بودمبه چشم اون، فقط یه گناهکار با گناه

 .های بلندی تبدیل شدکم به خندهی آرومم کمام گرفت. خندههوا خندهبی

ام که ته کشید، اشکی که از شدت خنده از چشمم سُر خورده بود رو خنده

خ و لپاک کردم. در بطری رو باز کردم و بغض سنگین گلوم رو با نو*شی*دنی ت

شد فهمید کم تر از چند دقیقه دیگه اش میگسم، یه نفس سَر کشیدم. از مزه

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

. بهت نزدیک نمیشم، بهت روز دیگه... نجس شدم؛ پس.. 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
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 .کنمفقط از این جا نگاهت می -

که از شدت گیجی زمین بخورم، خودم رو روی مبل پشت سرم که با قبل از این

 .چرک پوشیده شده بود، پرت کردم و چشمام رو بستمهای 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

یدگی کلماتم و حتی بغض توی گلوم، دست خودم مکث بین جمله هام، کش

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، کردم و با همون گیجی نگاهی به خونه انداختم. خونه مکثی

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 
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ختم. طبق معمول به خاطر نوسان ولتاژ برق رفته بود و باید با گرما خونه اندا

اومدم. دستم رو به سرم گرفتم و سمت اتاقی که زیور همیشه توش کنار می

خواستم بهش بگم حمام رو برام آماده کنه؛ اما حتی خوند، رفتم. مینماز می

 .نای حرف زدن نداشتم

دیدم تار بود. آخرش هم سوخت و گلوم 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

که این بار ونهای م*ستانه من، با صدای کلمات عربی ذکرهای اصدای 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

ومدم. توی این 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
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ذاشتم. صدای دعای صبحگاهی بعد از اذان، هنوز از مستی هم بهش احترام می

 .رسیدمسجد محل به گوش می

ی سنه بودم و منتظر بودم نمازش تمام بشه؛ ولی انگار سجدهشدیدا گر

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

م قدر عصبی شدباور نکردنی رو از دست میدم. صدای ذکرها که قطع شد این

 :که غر زدم

 .ترهبلندتر... 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

رو  یحشبرداشت و آروم مشغول ذکر گفتن شد؛ تسبیحی که سبز نبود! تسب

گرفت، درهم رفت. من از ام میعوض کرده بود؟ اخمام از این که داشت نادیده

 .دونستتوجهی متنفر بودم و زیور این رو خوب میبی

بدون این که از جام بلند بشم، خودم رو داخل اتاق کشیدم. گرما داشت 

ه بتونستم خودم تعادل بودم؛ که حتی نمیقدر بیکرد و من اینام میکالفه
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تنهایی لباسم رو دربیارم. جلوی پاش نشستم و دستام رو باال بردم. با همون 

 :اخم و لحن دستوری همیشگیِ کوتاه، اما کشیده و بی تعادل گفتم

 .درش بیار -

ای دستش از حرکت ایستاد و با چشم هایی ناباور بهم خیره شد. برای ثانیه

کردم چرا حس می« هوم؟» سرم رو کج کردم و با نگاه طلبکاری زمزمه کردم:

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. 

چیزی از اطرافیانم نشنیده بودم؛ « چشم»این برام جدید بود! من تا حاال جز 

 !مخصوصا زیور

تونستم بشینم. سرم رو روی پاهاش گذاشتم و چشمام رو یدیگه حتی نم

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 و عسل و دمنوشسعی نکرد با شیر 

 .خماری درم بیاره
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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

 ...خواستم ناراحتت کنم. فکر کردممنظور من اون نبود. نمی -

زد؟ چقدر امروز عجیب شده بود. کاش مثل همیشه فقط برام از 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 نمیمی

باز کردم. بیشتر توی آغوشش فرو رفتم و زمزمه کالهم رو برداشتم و موهام رو 

 :کردم

 .برم... جهنماحرف نزن... واقعا م*ستم... تورو هم... با خودم می -

 هایتونستم جلوی خندهبغضم از صدای مرتعشم مشخص بود؛ ولی باز هم نمی

ام رو بگیرم. دستش رو روی موهام گذاشتم و با لحن دستوریِ مستانه

 :ه کردمجدانشدنیم، زمزم

 .ببافشون... گرممه -

وقتی بعد از یه مکث طوالنی، دستش روی موهام نشست، حس کردم یه چیزی 
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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

ی اش، بوی آشنا، اما غریبهزبر زیور بود. عطر مردونه تر از دستای پیر وکشیده

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 حمت باز کردم و بهش خیره شدم. تار میچشمای سنگینم رو به ز

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؛  .کردممحکمش رو زیر پوستم حس می نبض قوی و

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. افی که بهم خیره شده بود؛ نمینه! این نگاه روشن و شف
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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

 تر از این هم وجود داشت؟بخشآرامش

قدر ناآروم بود؟ نکه کنارم بود، عمیقا آروم بودم: ولی اون از چی ایاز 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 

؟ حتی خودم هم نفهمیدم من کار اشتباهی کرده بودم .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

 .احمق! به خاطرِ خودم... ترکت نکردم... به خاطرِ... تو بود -

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
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 خواب و رویا هم تحمل دیدن ناراحتیش رو نداشتم، ولی انگار این حرفم به

 .ناراحتیش دامن زده بود

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. میجز به جز صورتش می

طراحی کنم. این اولین باری  اش رووقتی 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 میود؛ چه دستور میفایده ببی

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 نمیبی .شدم
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کرد. دست قدر بهش نزدیک نبودم؛ ولی اون هنوز هم نگاهم نمیوقت اینهیچ

آزادم رو توی موهای نرمش فرو بردم؛ اما قبل از این که فرصت کاری رو داشته 

باشم، صورتش رو ازم برگردوند؛ اون حتی توی رویام هم داشت تحملم 

 .دستم از نوازش دستش ایستاد .کردمی

های عمیق و جلوی چشمم بود. من حتی از نفسحاال جای صورتش، گلوش 

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 بار چیزی رو با من تجربه می اون داشت برای اولین

کردم. شد! این رو حس میاش کرده بودم. اون داشت اذیت میفرزاد تجربه

 .خواستم اذیتش کنمعقب کشیدم. نمی

لبخند تلخی روی صورتم نشست و این بار مچ دستش رو رها کردم. دستم رو 

حداقل موهاش هنوز هم مثل دور دهن ترم کشیدم و با خودم فکر کردم، 

 .بچگی نرمه
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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 

 .اسمم رو ل*مس کردم

 ...دلم... برات... تنگ... شده بود -

*** 

به زحمت باز کردم. سرم حسابی سنگین با صدای زنگ گوشیم، چشمام رو 

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 نمیاز حدم می

 !روی چه برسه به زیاده

قدر زیاده روی کنم؛ که حتی یادم نیاد چرا زیاده روی اومد اینکم پیش می

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 

قدر م*ست بودم که اینو استفاده ینی خونه بود! یعنی ادستی ترین ملحفه
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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 

 .دادتنم باشه، تا شده کنارم بود و گرمای هوا، خبر از قطعی برق می

ای از حضور زیور بود؛ خالی لباس های این هفته، نشونه اتاق مرتب و سبد

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 با حالت تهوع شدیدی که گرفتم، بی

ی خالیم رو باال آوردم و بعد از چندبار باال آوردن، ی محتوایات معدهکردم. همه

ی بهم رمق خودم زل زدم. صورتم سرخ و ملتهبم، معدهتوی آینه به صورت بی

 !رده بودم؟ام و سردرد وحشتناکم، با شکم خالی م*ست کریخته

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

پیام نگفته بود و فقط از سعادتی رو باز کردم. برخالف همیشه کارش رو توی 
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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

سمت کمدم رفتم و اولین لباس تمیزی که دم دستم بود رو برداشتم؛ ولی به 

 !ام توی دستم اومدرم مدرسهجای یه لباس راحتی و خنک، یونیف

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

دونست وسواسیم؟ یه چیزی درست میهم به یه غریبه سپرده بود؟ وقتی 

 .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

یزی از بعدش ناراحتم کرد و یادم اومد که م*ست کردم؛ ولی... بعدش؟ دیگه چ

مطمئن بودم وقتی منو توی این وضعیت دیده ازم ناامید شده؛  !اومدیادم نمی

  .اش شده و منو به حال خودم رها کردهخیال شناسنامهبی

دیشب حواسم سرجاش نبود، پس ممکن بود اشتباه کرده باشم؟ این شک برای 
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ی به لباس هام قدر قوی شد که هر دو در کمد رو باز کردم و دستای اینلحظه

حتی طرز چیدمان لباس هام هم عوض شده بود و اسپری آسمم اول  .کشیدم

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

از سر آسودگی کشیدم. اون همین اآلن هم زیادی در با دیدنشون نفس عمیقی 

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

 !ردکروریزی دیشب کم نمیدرسته اینارو پیدا نکرده بود؛ ولی این چیزی از آب

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

ال خیبا زنگ خوردن دوباره ی گوشیم و دیدن اسم سعادتی، پوفی کشیدم و بی

شدم؛ ولی فرصتش می اومد. باید هوشیارکمد شدم. به هرحال چیزی یادم نمی

 :حوصله گفتمدادن. کالفه تماسش رو جواب دادم و بیرو بهم نمی
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 .اولشو بذار اخرش. اآلن اصال وقتش نیست -

هیچ معلوم هست کجایین شما دوتا؟ از دیروز غیبتون زده. چرا هیچ  -

 کدومتون جواب تلفن نمیدین؟ صدات چرا گرفته؟

شد؛ اما و ضربان قلبم داشت سنگین میبرد 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 که همیشه رعایتش میبرنامه ی غذایی مشخصی داشتم 

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.  -

 .زنم رو پروندهحداقل امروز بفرستش دفتر باید ب

 .قدر یهویی بود که به کل وصیت نامه رو فراموش کرده بودماتفاقات دیروز این

 می فرستمش. دیگه؟ -
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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 

دونست بلدم غذارو گرم کنم و نیازی به این م! زیور میچطور باید گرمش کن

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؟ میدیگه این -

رستش دفتر براش کنه؟ اومدنش با خودشه رفتنش دست خودش نیستا. بف

 ...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
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دونستم از جوابش بود، دلخوری ای که تهش با ا*ل*کل شسته شد. حتی نمی

 کی از پیشم رفته؟

 :حواس گفتمخل جیبم جا دادم و هول زده و بیکاغذهارو دا

 .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

ه بودم که حتی دیشب قدر زیاده روی کردخورده 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... نمی زده 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

مطمئن بودم که توی اون حال رفتن تا جوری ببینه. دوست نداشتم منو این
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تختم محاله. یعنی منو گذاشته بود توی تختم؟ اونم بعد از این که غیر مستقیم 

 !بهم گفته بود نجسم؟

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 وسوسهبود. فکر کردم شناسنامه

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 

رش بود شناسنامه رو براش بفرستم. اون شناسنامه رو پیدا کرده بود؛ اما ب

 !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 -

اون بچه باهام بحث کنه؛ ولی کوتاه نوشته خواد سر کردم باز هم میفکر می

 «ی بعدیمبیا بیرون. سر کوچه»بود:

تونستم با عجله بخورمش ولی دلم نگاه پرحسرتم هنوز هم به غذاها بود. می
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اومد. ارزشش برام بیشتر از این بود که توی چند دقیقه تمامش کنم. وقتی نمی

تر از ده بود؛ یعنی موضوع مهمی من اومیدر خطر کرده بود و تا محلهشایان این

 .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 شناسنامهکشیدم و لحظه

کردم متعادل باشه، می بدون 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 -

زیاد  قدرتفاوت پاکتی رو سمتم گرفت. مشکالتم اینای باال انداخت و بیشونه

وش کرده بودم از دلش دربیارم، هرچند اون دیگه ناراحت به نظر بود که فرام

 !اومدنمی

 از طرف کیه؟ -
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 :نگاهی بهم کرد و کفری شده گفت

 .خواستی از طرف کی باشه؟ از طرف نینامی -

 :فکر گفتمقدر عصبانی شدم که بیای اینبرای لحظه

 حاال شدی آدم اون؟ -

 .ای جلو اومددیگه نگاه 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  کنیممیای 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 -

دیوار پشت سرش زد. هوا مشت محکمی به کالفه دستی به موهاش کشید و بی

مشتی که احتماال اگه پسر بودم قرار بود توی صورت من فرود بیاد. بغض بدی 
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اش به گلوم چ*ن*گ زد. هم موندنم براش دردسر بود و هم رفتنم واسه

موند. نفس عمیقی کشیدم و جوری زنده میناراحت کننده، ولی حداقل این

 .م بگیرهاهوا گریهجهت نگاهم رو عوض کردم، مبادا بی

شد؛ ولی باالخره اتفاق افتاده بود. حاال دیگه تک و تنها بودم؛ حاال باورم نمی

ن ای کار می کندیگه گروهی وجود نداشت. تحمل این.که ببینم برای کس دیگه

 .سخت بود؛ ولی... تنها راه زنده موندنشون بود

ای لجویانهای رو دستم داد و با این که خودش عصبی بود، با لحن دپاکت 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

 .هرو حس کنپوفی 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 -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1052 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 ...ی تک تک تونو دارم وثابت کنین و جا پاتونو م*حکم کنین. من همیشه هوا

 :کالفه دستی به موهاش کشید و وسط حرفم پرید

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 

 امکرد توی این گروه لعنتی نگهتالش می دست رفته بودم و اون هنوز داشت

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

 اشتنقاب بی.تفاوتیم رو م*حکم روی صورتم نگه داشته بودم، چون شایان د

شدم و کم می.آوردم، دیگه کسی نبود که آورد. اگه منم احساساتی میکم 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

جیبم مونده بود رو توی  لبخند حرص دراری بهش زدم و عکسی که هنوز توی
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 .دستش گذاشتم

ای خوام. پسربچهاسم و آدرس عکاسی پشتش چاپ شده. اصل عکس رو می -

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 هوا گرم بود؛ ولی چون هنوز نور اذیتم می

رو شنیدم و بهش نگاه کردم. این آخرین باری « کنیتب می»ی کشیدم. 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 س خانوادگیه و ربطی به کارمون نداره. اگه برات سخته مییه عک -

 .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 

ز خدافظی هم اسالم وارد زندگیم شده بود و بیکنم. امید تنها کسی بود که بی
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یه شروع دوباره بود. شروعی که « سالم»زندگیم بیرون رفته بود و حاال این 

 دونستم چطور باید کنترلش کنم؟نمی

م دونستم! میقدر توی فکر بودم؛ که حتی متوجه نشدم کی به خونه رسیداین

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؟ -

هارو پشت سرم بردم با اخمی ناخواسته ازش دور شدم. خواستم به اتاقم  بسته

وی ام ربرم 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

ای هنکردم، از بین دندوبا 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 نمیشده بهم زل زده بود؛ ولی هنوز هم بی
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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 اینمین

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

؛ ولی خودش اش، این بدترین کاری بود که باهام کرده بوددستی 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

حتی با ورود زیور هم  دونم چقدر مثل سگ و گربه دنبال هم دویدیم؛ امانمی

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
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ببین سر یه لقمه غذا... داره چه کولی بازی ای... درمیاره زامبی. معلومه هنوز  -

 .مسته... زیور ببینش

از قصد این رو گفت تا زیور رو بندازه وسط بحث و خودش رو خالص کنه. اون 

ین قضیه بدش میاد. زیور اخمی کرد؛ اما قبل از دونست زیور چقدر از امی

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

 .خ! ولم کن آمازونی. آی آی بخدا مچم در رفت ع*وضیآ -

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

 .بدجنسی زد کرد و لبخند

کنی؟ هنوز در نرفته ولی بخدا دیگه داشت در بگم دروغ گفتم دعوام می -

 .می.رفت



www.taakroman.ir  

 
  

 
1057 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

توجه به نیش بازش نگاهی به چشماش که هنوز از اشک خیس بود، انداختم. بی

 !این اشک ها الکی نبود

دونستم واقعا دردش گرفته؛ ولی اون دست آرومی گفتم؛ چون می« ببخشید»

 :هوا جیغ زدی ملتهبم کشید و بیداشت. دستی به گونهرنمیاز مسخره بازی ب

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 نتکنه و کاری به کارمون نداشت. اون تنها کسی بود که به شیط

 .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 -
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 :ام رو که دید گفتنگاه عاقل اندر سفیه

 !کنم! بوی عطر مردونه میدیشوخی نمی -

چند لحظه با جدیت نگاهش کردم ولی وقتی بُهت نگاهش رو دیدم، دستم رو 

گفت. من هیچ ولی درست می باال 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

شوخی برداشت؛ اما  حتی غزال هم وقتی جدیت موضوع رو حس کرد، دست از

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
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ی بابامحمد االن به سعادتی رسیده راحتیم دوباره اول کمد بودن. وصیت نامه

رو پیدا کرده بود. دمنوشی که زیور برام درست  بود و شایان تا اآلن حتما عکس

کرده بود رو تا آخر خورده بودم و حاال کامال هوشیار بودم؛ هوشیار و تنها، مثل 

 .همیشه

م دونستتونستم تمرکز کنم. به خودم که نمیهمه چیز سرجاش بود؛ ولی نمی

یه طرف فایده. از دروغ 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. نمیماموریتم فکر می

خالیش کردم. آدرس، پاکت اول رو باز کردم و طبق عادت، کامل روی میز 

هام؛ ی پر، عکس و اطالعات کامل طرف معاملهاطالعات 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 ن محمولهصاحب ای
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کردم و به هر مهمونی و خوردن نو*شی*دنی باهاش، اعتمادش رو جلب می

 .دادمقیمتی معامله رو جوش می

همیشه بهم تفهیم شده بود که اگه نتونم معامله رو جوش بدم، چون صورتم رو 

داشته باشم. همیشه می دونستم با دیدن، انتظار حمایت یا حتی زنده موندن ن

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

ن ترسیدم ایخودم رو کنترل کنم. می رو بشم و نتونمترسیدم 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
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ین شغل کرد تا آخرش ادامه بدم. آخر اترسیدم و این مجبورم میخودم می

 .تونستم به این شغل پایان بدمکثیفم تنها جایی بود که می

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. بییر دستش کار میکه ز

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 شد ی 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

اون چیزی نبود که  چاقویی بود که بابامحمد توی دستم گذاشته بود؛ ولی این

ها سر زده توجهم رو جلب کرده بود. من مدت زیادی از عمرم رو به بیمارستان
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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

ول زندگیم بود، سخت نبود! حتی طیف توی عکس که حاال مهم ترین مجه

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

 !از آلبوم بیرون کشیدم و کنار عکس فرزاد گذاشتم؛ خودش بود رویارو

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 

 ما آخه چرا؟کرد هر کدوم مردیم و از هم جدامون کرد، فرزاد رو نجات داده؟ ا

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 میدیدن پرستاری که خانواده

 ام داره؛ ولی چه ارتباطی؟فرزاد یه ارتباطی به خانواده
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رسیدم؛ اما از یه ال بی جواب داشتم به مرز دیوونگی میاز هجوم این همه سو

چیز مطمئن بودم. حاال که پیدا کردن کسی که فرزاد رو نجات داده بود کار 

آسونی نبود، این پرستار شاه کلید پیدا کردن سامی بود. برای پیدا کردن 

زاد رکردم و برای پیدا کردن پرستار به اطالعات فسامی 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 

ریتی که اصال حس خوبی نسبت بهش نداشتم. حس خواستم؛ مامورو 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 نشده، تموم می کارهام بعد از من شروع

 !هم به این شناسنامه نیاز داشت

خواستم هیچ تونستم از پیک برای فرستادنش استفاده کنم؛ چون نمینمی
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تونستم به کسی جز شایان اعتماد مدرکی از ارتباطم با امید به جا بذارم. نمی

ای جز این که خودم د. انگار چارهای بوکنم و اون هم اآلن درگیر ماموریت دیگه

 .رو بشم، نداشتمباهاش روبه

سالگیش خیره شدم. حتی توی عکس  15اش رو باز کردم و به عکس شناسنامه

اش رو جا فهمیدم چرا شناسنامهرسید. هنوز هم نمیهم آروم به نظر می

 ام رو با خودش برده. هنوز هم برام غیر قابل پیشگذاشته 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
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دونست؛ ولی دیده بود و تاریخ تولدم رو میاون قبال شناسنامه واقعی من رو 

وقت چیزی بهم نگفت! اون با همون سن کمش، همیشه سنگ صبور من هیچ

 ...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 ست خونه

 .نداشتم

ز کردم همه چیخیالی 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

 .دیدمشن واقعا باید میشد و وقتی برای فکر کردن نداشتم. اآلتاریک می

ام رو اش و اسلحهمون، شناسنامهساده 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

ب ی اتفاق دیشکردم 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
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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

 تولدش رو خواستم برای یه بار هم شده،اون 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 

 دیدنم رو نداشته و خوشحال نشده. اولین باری بود که با لباس راحتی

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
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جواب گذاشتمش، بلکه بتونم ی گفت. سالمی که بی«سالم»مکثی طوالنی 

دوخته شده بود. اون نگاهش رو بخرم؛ نگاهی که همچنان مصرانه به زمین 

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

 .نهکه نگاهم کنگاهش 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، میاه میاگه حتی یه لحظه به صورتم نگ -

فهمیدی خوب کردی، میکنی؛ اگه حتی یه لحظه به چشمام نگاه مینمی

کنی. بهم بگو چی کار باید بکنم تا دوباره مثل رفیقم رفتار نیستم؛ ولی نمی
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 کنی؟ مگه اون مانع با این محرمیت برداشته نشد؟

د هم نگاهش رو گرفت. داشت ای کوتاه بهم خیره شد و خیلی زوبرای لحظه

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 مه. واسه تو سرگرم کنندهاعتقاداتم برام مه

 .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

 .تونم برگردم عقبنمی

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
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 من اونه؟

فهمیدم. اون میفهمیدم! علت این دلخوری و کالفگی عمیقش رو ننمی

گرفت. مگه ام نمیشد و نادیدهوقت، وقتی مقصر نبودم ازم دلخور نمیهیچ

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 اینلش که میرفتار کنه؟ خوشبحا

 .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

ه در چوبی واحدش ستون شده ی لباسش رو باال کشیده بود و یه دستش بیقه

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
1070 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

جا ببینن و نه برای من هاش یک دختر رو ایننه برای اون خوب بود همسایه

 .د مدرکی از حضورم به جا بذارمخوب بو

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 -

مربوط باشه، اهمیت میدم. برای تو اعتقاداتت مهمه؛ ولی  هرچیزی که به تو

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 شناسنامهم رو میزمزمه کنم؛ اون صدا

 .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
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عقدنامه هم باشه پیش خودت. برعکس تو من برای مراقبت از رفیقم به این -

 ...ای نیازی ندارمهیچ سند و آیه

 :یک متری که بهش قول داده بودم رو عقب رفتم و ادامه دادم

 .تونم مراقبت باشماز همین فاصله هم می-

تر قدمی بهم نزدیک شد و با جدیت بهم کالفه 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

 ی داره؟ مزاحمتن؟به کسایی که اون روز تو پارک دنبالت بودن، ربط -

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
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هوا مچ دستم رو اش رفت، بیتم سمت یقهوقتی قدمی بهش نزدیک شدم و دس

 .روی هوا گرفت و باالخره نگاهم کرد

 تونی بهم اعتماد کنی؟تونی بهم بگی؟ نمینمی-

قدر مهم بود که برای فهمیدن براش مهم بود. جواب این سوال براش این

حقیقت به چشمام خیره بشه و نگاهم رو بخونه. خیره توی نگاه مهربون، نافذ و 

 :، صادقانه اعتراف کردمدلخورش

 .ترسم... بعد از گفتنش از دستت بدممی-

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

ه کالهم که تا آخر پایین کشیده بودمش، انداخت. بدون این که نگاه کوتاهی ب

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
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اراده هوا و بیبودی شاهرگش خورد و بیدستش رو عقب بکشه، نگاهم به ک*

بین راه مچ دستش رو گرفتم. وقتی دستش رو عقب کشید نه تنها متوقف 

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

راه دووم آوردنم بین آدمای اطرافم بود. من  این دست خودم نبود. این تنها

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 

هارو پوشوند. این ک*بودی، ضرب دست من بود؛ اولین حرکتی که استاد برای 

خواستم دم داده بود. من توی مستی نتونسته بودم بشناسمش و میدفاع یا

 !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 نمیوقت وقتی کسی رو هدف میهیچ

 !ود منو به خودم بیاره؟اومدم. چطور تونسته بشدم و کوتاه نمینمی

 خیلی د*ر*د گرفت؟ -
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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

 .فهمیدصدام هم بغضم رو می

وار بود. انگار امید که منظوری داشته باشم، دستم به نوازشش نشستهبدون 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 خورد، نوازش معصومانهکارش 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

دادم؛ ولی حتی همین عمیقا از دستم دلخور بود و حاال کامال بهش حق می

 !شناختمش، یه جور واکنش بودواکنشی هم برای منی که میبی

« نکن»اش رفت، زمزمه.ی 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 
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اش رو ی اولش رو باز کردم و یقهکه دستم پوستش رو ل*مس کنه، دکمهاین

ام کرده بود؛ ولی نمی زدم. ک*بودی دستش اگرچه ناراحت و شرمنده کنار

 !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

ه به وقت نافتاد. هیچین اولین باری بود که این اتفاق میکابوسای شدیدم؛ ولی ا

 .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. مینمی بودم؛ ولی خودم یادم

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 برمیاون اگه می وحشی میشم؛ ولی

 :شوکه شده بودم و مثل همیشه صدام رو گم کرده بودم. وا رفته زمزمه کردم
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 کردی؟چرا داشتی ازم مخفیش می -

گشت داخل. ام گرفت و داشت برمیکه جواب سوالم رو بده، نادیدهبدون این

 :هوا صدای طلبکارم کمی باال رفتبی

کردی؟ ترسیدی بگم چرا جلومو نگرفتی؟ شتی قایمش میفقط بگو... چرا دا -

 ...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  -

ین حتی این اول کهگفتم؟ وقتی از فکر، اینگفتم؟ 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

ر د و با هنشست و باالخره با چشم بسته چکید. با هر کلمه قدمی جلو اومده بو

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
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اه بود و نگوقتی به دیوار پشت سرم خوردم، چشمام باز شد. یه قدمیم ایستاده 

اش، به نگاه ترم خیره بود. رگای دستای مشت عصبی و به خ*ون نشسته

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

 ؟سرم... داد... زدی -

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؟

شتناکی رو از سر گذرونده بودم و همیشه قوی توی زندگی کوتاهم چیزای وح

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 

رفت رو روی آب دهانش رو قورت داد. دستش که باز داشت سمت موهاش می
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پایین آوردم. این عادتش جدید بود؛ عادت بدی بود! اون توی  هوا گرفتم و

داد بهشون دست زد که به من اجازه نمیعصبانیت موهایی رو چ*ن*گ می

بزنم، چون من توی زندگیش یه زن موقت بودم. کسی که همیشه باعث آرامشم 

کدوم زد، برای چیزی که من مقصرش نبودم! هیچبود حاال داشت سرم داد می

سالگیم به انتخاب و میل من نبود! دست* د*رازی  8تفاقای اون شب از ا

 !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

؟ کردشد؛ باورم میم ازم سواستفاده میی تنها بودم داشت خالف میلدختربچه

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 

قدر بد با غیرتش بازی کنم؟ بزنم؟ اجازه داشتم اون رو قاطی زندگیم کنم و این

ش رو داشت؟ نه؛ اون یه پسر مذهبی بود که همین اآلن هم از مرز طاقت شنیدن

 .تونست بیشتر از این رو تحمل کنهانفجار گذشته بود. نمی

 .آورد توی این حال رهاش کنمگفتم، ولی دلم هم طاقت نمینباید بهش می
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تونستم عصبانیتش رو ببینم و برای آروم کردنش تالش نکنم. باید یه کاری نمی

 .شدم، حتی اگه به قیمت افتادنم از چشماش برام تمام میکردمی

شم نوقیدم 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 

 .بود گناهیم بود؛ ولی این بهترین راه آروم کردنشتر 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

 .سردی مختص خودم رو توی چشمام ریختم و با آرامش بهش خیره شدم

 ن اولین بارم نیست. حاال چی کار کنم؟ عذرخواهی کنم تمومه؟آره؛ ای -

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

ت میده؛ ولی باز هم ترسیدم و مطمئن بودم بعد از این حرفم کنترلش رو از دس

اراده به پیرآهنش چ*ن*گ زدم. صدای بم و بلند مشتش که توی قلب بی
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 .دیوار فرود اومده بود، دلم رو لرزوند

ه پناهی بام از شدت بیلرزید و دست دیگهدستش توی دستم از عصبانیت می

شت چکید، دالباس خودش قالب شده بود. اشکایی که تند تند از چشمام می

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 

فقط باید نداشتم. من به عنوان یه دختر حتی ارزش رفاقتش رو هم نداشتم. 

از  تونستم بیشترکردم. دیگه نمیای 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

جدا کرد و با گفتن ذکری که برام آشنا نبود، فرستادم و اون دستش رو از دیوار 

 .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
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بغضی که توی گلوم بود، مثل خاری که نه میشه قورتش داد و نه میشه باال 

کاش بهم اجازه برید؛ ولی تمام فکرم این بود که ای، داشت نفسم رو میآوردش

کرد دیدن اذیت شدنش برام یه سرگرمی کاش باور میای .داد آرومش کنممی

 ...کرد؛ اماکاش باورم مینیست و ای

جوری واسه اون همه چیز آسون تر دونستم ایناون نقابم رو باور کرده بود. می

ه من بازیگر خوبی بودم؛ حتی اگه ظاهر زندگیم غ*لط انداز میشه؛ اما حتی اگ

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 همهمی

 .کرددروغ رو باور می

رتش رو با دستاش پوشوند، نگاهم به وقتی نفس عمیقی کشید و کالفه صو

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

 د؟کرخودش رو برای یه چیز موقتی اذیت می

کردم اصال چطور به اینجا رسیدیم؟ مگه بهش خیره بودم و با خودم فکر می
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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

کرد. حدس صدای در چوبی واحدش داشت اعصاب خرابم رو خ*را*ب تر می

ها توی این وضعیت قصد باز کردن در رو نداره؛ ولی مطمئنا همسایه زدممی

 .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

زنن. من حرف پشت سرم زیاد بود، ولی تحمل نداشتم بدی پشت سرش می

ی بگه. مهم نبود کی پشت دره، اون باید این در لعنتی رو باز کسی به اون چیز

 .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

ر رو باز کرد تونستم وقتی ددر ورودی خونه به اون پنجره دید نداشت. می

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 
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 :رو پُر کرد

 ...کجا-

وسط حرفش دستم رو به معنی سکوت باال  نگاهم رو از پنجره گرفتم و سریع

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 

و گرفت و دستم رو از خودش عقب کشید، بغض دیوار جدا کرد، مچ دستم ر

م زدم؟ فقط به جرتر شد. حتی به لباسش هم نباید دست میسنگینم 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

ت اون فقط به فکر اعتقادات وقذاشتم تا بغضم رو مهار کنم و اونمایه 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 

برد؛ ولی حاال سامی وحشی چشماش منو به رهای ضعیف و رنجور گذشته می
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احساسی همیشگیم اآلن دوباره به دونستم بیشده بود. خوب می وجودم بیدار

 .های یه روح، سرد و ناخوانا شدهام برگشته و چشمام مثل چشمچهره

فهمید. این از نگاه گیج و اخم ی این تغییرات رو میاون می.فهمید؛ اون همه

 :بین ابروهای پُرش پیدا بود. عمیقا بهش خیره شدم و با خونسردی ل*ب زدم

 !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

همسایه که بلند بلند فامیلش رو خواست چیزی بگه اما صدای جوون دختر 

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

د*ه*ان باز کردم تا چیزی بگم؛ اما منصرف شدم. یادم اومد چقدر این جمالت 

همون حرفایی بود که امید به سعادتی زده بود. همین دو  آشناست. این دقیقا

روز پیش بود که درک همچین طرز تفکری برام غیرممکن بود؛ ولی امروز چی 
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 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

 :کنار گوشش زمزمه کردم

 .ات رو ببنداز رفتن دکمه قبل -

ی سردم بفهمه. تونست چیزی از چهرهمهم نبود چقدر بهم خیره بشه، اون نمی

اش رو کرد؛ اما باالخره با دیدن صورت جدیم، دکمهنمی دونم به چی فکر می

به  کهبست و سمت در رفت. وقتی بیرون رفت و در رو پشت سرش بست، با این

اش سرد بود، ودم، سرجام وا رفتم. سرامیک خونهدیوار پشت سرم تکیه داده ب

 .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 ، فقط با قدمپریدم. کف دستم خاکی شده بود؛ اما بدون تکوندن خودم

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
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که به مقصدم فکر کنم. داشتم، بدون اینتوجه به زنگ گوشیم، قدم برمیبی

خونه، خودم رو توی مسیر خونه قدر درگیر بود که به جای ام اینذهن خسته

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

اکسی عوض کردن باالخره رسیدم بودم، دیگه دلم حاال که بعد از چندبار ت

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

 سمت انبارتوجه به احترام دو نفر از افراد نینا که طبق معمول دم در بودن، 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

دستش رو م*حکم این که حتی زحمت دیدن صورتش رو به خودم بدم، 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1087 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 !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 

کشت و یا مجبور به تسلیم ای، یا حریف رو میسه حرکت جانانه و حرفه

کرد، به وحشی بودن ر کار میکرد. سامیار و هر کسی که با سامیاشدنش 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

 مچ دستم کامال آسیب دیده بود. فقط یه ثانیه مکث کرده بودم؛ ولی حاال

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 اد بوده باشه؛ ولی من حرفهشد. شاید اون هم روزی شاگرد است

 .مکث خ*ون ریختنای بودن، یعنی بی پشغل من، حرفه

که زانوش بخواد قفسه ی که از صداش شناخته بودمش، قبل از اینبا این
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های گ*ردنش کوبیدم و دوباره ام رو خرد کنه، با آرنج روی مهرهس*ی*نه

 .تیغه رو روی شاهرگش گذاشتم

کنه، پس از من خوشش نمیاد و برای پایین کشیدنم هر کاری میدونستم می

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 

راه افتاده بود اهمیتی ندادم و خواستم چاقوم رو دربیارم که صدای استاد 

 .توقفم کردم

 .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. 

 :شش زمزمه کردمتوجه به صدای داد و بیدادش، آروم کنار گوبی

 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
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 .اون اول حمله کرد-

 :رسول فحش بدی داد، داد بلندی کشید و با فریاد گفت

تونی هیچ رتی نداری. نمیفکر کردی چه کثافتی هستی؟ تو دیگه هیچ قد-

 .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 بکنهوم! پس هرکاری می-

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

همیشه بودم، ولی آدمکش نبودم؛ با این حال باید رسول رو یه بار برای 

 .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
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بزنه، تیغ عمیق تر توی گ*ردنش فرو میره، دستش رو عقب کشید و به 

 .نفس افتادنفس

قدر سطحی که بتونه ضرب دستم و نه اونقدر عمیق زده بودم که بمیره نه 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

 !خونریزی رو بگیره؟

 :ری زدم و با آرامش گفتمپوزخند صدادا

 ی کافی تمرینی 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-

زیادی برای رسوندن خودش به بیمارستان  دونست زمانمطمئنم 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
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  !رفتن به انبار منصرفم کنه

حاال نگاهی به زمین بزرگ و خالی تمرین انداختم. لبخندم رنگ باخت. 

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 

ب و جوش و حرکات تندم، جای مناسبی برای گریه کردن نبود! به خاطر جن

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 

 .ام رو باز کنمتونست باعث بشه االن چشمهم نمی

 ...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

و ش رذاشت باور کنم یکی از شاگردااز سامیار نسبت به خودم دیده بودم، نمی
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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؟

متنفر بودم؛ ولی غمی که توی صدای آروم و « متاسفم»هنوز هم از جمله ی 

 .اش بگیرمشد نتونم نادیدهاش بود، باعث میلحن همیشه خنثی

 :تلخی زدم و با همون چشم بسته زمزمه کردم لبخند

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 خندیدمو موشکافانهحس نبود. نگاه عمیق 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 دم از آدم بودن می دستام هنوز هم به خ*ون یه آدم آغشته بود و

  .داشت باورم نکنه. دوباره لبخندی زدم و ازش گرفتمش

 .تونستی با یه گلوله متوقفش کنی، ولی مبارزه کردیاسلحه همراهت بود، می-
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دونستی به خونت تشنه است، ولی بازم نکشتیش. حرکاتشو فهمیدی کیه، می

کنه و یکا استفاده میدیدی، فهمیدی شاگردم بوده، فهمیدی از همون تکن

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

خبر رسیده بود که سامی داره برای نجات  خواست. از گوشه کنار بهمکننده می

شنیدم و همه ی فروشه. میجون خودش، افرادش رو به گروه های دیگه می

کردم خوددار باشم و دست و شنیدم و سعی میخوردم. میخشمم رو فرو می

دادم؛ اون هنوز هم پرسید، باید جواب میدلم نلرزه. حاال که استاد ازم می

 .استادم بود

من نبود! اون آدمی نبود که وقتی دلیل واقعی کارم رو بفهمه تنهام  اون مثل

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

ی خونیم کشیدم و دوباره سعی کردم با ای دست از تمیز کردن دستابرای ثانیه
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 :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  -

خواستم اسلحه دربیارم و نشونه بگیرم، رفته بود اسلحه همرامه. اگه هم می

که درجا نکشتمش از خوبیم نیست. مثل رسول شدم. این 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 بهت گفته بودم وقتی وارد این بازی شدی دیگه نمی-

 .مونیبری؛ وگرنه زنده نمی بیرون

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 -

کنترل شده خیالیم باالخره حرصش رو در آورد. اخم غلیظی کرد و با حرصی بی

 :گفت
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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

 .وقته که پشیمون میشیبرای از دست دادن داری. اون

همیشه توی  آروم محو شد. فکر از دست دادن امید، پررنگ تر ازلبخندم 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 -

ه جایی تموم بشه؛ من واقعا چیزارو از دست بدم، این وحشی بازی باید ی

 .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 پوشوندم و قول داده بودم هیچها باهاش جای بخیه های خودکشیم رو می

 .ی امید جا گذاشته بودمنیارم رو، توی خونهاز دستم درش 

دونی حواستو هم همون جایی خوای انکار کن، ولی خودت هم میهرچقدر می -
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 .احتیاطت کردهکه دستبندت جا مونده، جا گذاشتی و این بی

ای رو بده، تنهام گذاشت. به دور شدنش که بهم فرصت حرف دیگهبدون این

بینمش. اون ، احتماال این آخرین باریه که میخیره شدم و با خودم فکر کردم

 .ی فردا، آخرین معامله ایه که انجام میدمخبر نداشت معامله

*** 

آماده کردن مقدمات عملیات خیلی زودتر از انتظارم تمام شد. تازه هوا روشن 

شده بود؛ ولی دیگه کاری برای انجام دادن نداشتم. لباس فردام رو توی کاور 

رده بودن، نقشه ی عملیات رو حفظ کرده بودم و به خوبی موقعیت برام آماده ک

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 شباید برای اینی فردا نبودم. االن فقط بو نگران تنها بودن توی معامله

خوابیدم. باید ذهنم رو از هرچی که به امید مربوط انرژی داشته باشم، کمی می

 .کردمشد خالی میمی

داشتم که صدای حواس قدم برمیدستام رو توی جیب لباسم کرده بودم و بی

آجر این خونه ای متوقفم کرد. بعد از این همه سال که دیگه آجربهضعیف ناله
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دونستم صدا از کجا میاد. نگاهم که به قفل قوی و فظ بودم، خوب میباغ رو ح

اش خورد، پوزخندی گوشه ل*بم نشست. جز من و سامیار کسی نبود پیشرفته

 دونم؛ اما اعتمادسر و صدا باز کنه. سامیار رو نمیکه بتونه این نوع قفل رو بی

 .خانزاده به من بزرگترین اشتباه زندگیش بود

های صافم رفت و گیره ی قدیمیم رو بیرون آوردم. پام رو باال دستم بین مو

آوردم و از زیر کفشم، سوزن مخصوصم رو جدا کردم. فقط چند ثانیه طول 

کوتاهی که دیگه برام دلنشین نبود، « تق»کشید تا سرهمش کنم در با صدای 

 .باز بشه

ی چید. وقتصدا داخل رفتم، بوی بدی توی بینیم پیکه 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

دستوری  دونستم وقتیکردم و خوب میمن هم روزی زیردست نینا کار می

گیری، جز انجامش هیچ راهی نداری؛ ولی چطور تونست مردی رو جلوی می

چشم برادر کوچکش بکشه، فقط چون خانزاده دستور داده؟ اون خیلی 
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 .تر از چیزی بود که فکرش رو می.کردماخالقتر و بیسنگدل

جونش، روی پاهام نشستم. برای این که مطمئن بشم مُرده، نزدیک جسم بی

و روی شاهرگ گ*ردنش گذاشتم؛ ولی... ضربانی نبود. جسدش دستم ر

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 

کردم و دست و پاهاش رو از طناب ضخیم دورش آزاد کردم. از ب*دن مرطوب 

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

که جیغ بزنه، سریع سمتش خیز برداشتم و دستم رو جلوی دهانش این
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تونستم ساعت پیش رسول رو زخمی کرده بودم، نمیگذاشتم. من همین چند 

یه دردسر دیگه رو هم توی یه روز برای نینا و خانزاده توجیه کنم. مطمئنا فکر 

کردن رسول رو زخمی کردم که بتونم این بچه رو فراری بدم و این اصال برام می

 :خوب نبود! آروم زمزمه کردم

 .کن لعنتیهیس! نیومدم اذیتت کنم... صبر کن... صبر -

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. 

ت داده بود. دست اون برادرش رو جلوی چشماش زیر شکنجه و مواد، از دس

 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 

بودم. کسی که در مقابل گریه هرکس دست و پاهاش سست میشه، کسی که 

عیت حساسی مثل بچگی شوکه میشه و دوباره قدرت تکلمش رو از توی هر موق

 .دست میده
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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

ار قدر هوشیداد اینخوردن، نشون میصدا از صورتش سُرمیاشکاش 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، اش، درموندگی و حس بیفایدهکرد هوشیارش کنه. تالش های بیمی

 .داخته بودعجیب من رو یاد خودم ان

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 یاز ب*دن یخ زده و عفونت زخمش، م

داشتم وگرنه احتمال این که اش میبه زودی دوباره از حال میره. باید گرم نگه

 .شددوباره بتونه بهوش بیاد کم می
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توجه سویی شرت ضخیمم رو از تنم بیرون آوردم و به زور دورش انداختم. بی

تم ساکت باشه. امشب باد به تقالهاش، زیپ لباس رو باال کشیدم و ازش خواس

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

ده جا دین مثل بقیه کساییم که ایندونستم به چشم اون، من فقط یه حیوومی

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 نمیکس به اندازهباز 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

کردم. وقتی باالخره آروم گرفت و دستاش دورم م*حکم قدیمی رو زمزمه می

کردم. این الالیی، به خودم اومدم. این اولین باری بود که این کار رو میشد، 
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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

 .رفتمخط مرگ راه می

 یب باآلخره زیردستش جون میدم؛ وقتی همهکردم امشهمیشه 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

قدر م*حکم که مرز بین خواب و انگار من عزیزترین آدم زندگیشم. این

زد و منو توی اون موقع بود که از ته دل زار میکردم. فقط بیداریم رو گم می

کرد. غمی داد و زیر ل*ب این الالیی رو زمزمه میآغوشش با خودش تکون می

اش رو توی جون بچهکه توی صداش بود، درست شبیه مادری بود که جسد بی

کشه، کرد انگار اون هم داره د*ر*د میآغوشش گرفته بود. جوری گریه می

قدر برام ملموس بود، که غمش این .ای جز شکنجه.ی من ندارهرهانگار هیچ چا

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 هردومونمخاتمه بدم. من سنم کم بود؛ ولی می
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کنم؟ چرا دارم مثل یه مجنون زنجیری چرا دارم مثل مادرم رفتار می چرا؟

 کنم؟ چرا دارم اون الالیی رو می.خونم؟رفتار می

قدر وحشت زده شدم، که م*حکم پسش زدم و عقب رفتم. ای اینبرای ثانیه

داد، انگار این الالیی یه مرض مسریه که از این ذهن درگیرم جوری واکنش می

وهای صاف و بلندم که دورم رو گرفت، چشمام رو که از شدت بچه گرفتم. م

وحشت گشاد شده بود، پوشوند. ضربان آروم قلبم تند شده بود و نفس 

 .کشیدن رو برام مشکل کرده بود

ت ای وحشتونست کمی صورتم رو ببینه؛ حاال که برای ثانیهانگار حاال که می

ی نابالغم، فقط یه دختربچه عمیقم رو دیده بود، حاال که فهمیده بود من هم

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 ذاشتم اطالعاتم جور دیگهکردن. جز افراد خودم نباید میمی

کردم. باید رو دیده بود، باید خودم کارش رو تموم میکنه. حاال که صورتم 

گشتم؛ ولی تمام فکرم این بود که چرا اون الالیی رو خوندم؟ دنبال یه راه می

 چرا دوباره یاد اون روزای نحس افتادم؟ چرا؟
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ام حسابی بهم ریخته بود. انگار ذهنم به خاطر یادآوری خاطرات تلخ گذشته

یل اون الالیی وحشتناک فکر کنم. منه احمق، تونستم به هیچی جز دلنمی

 .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

انی یکی از قربکردم باید بهش خبر بدم. باید خبر بدم گرفتم، چون فکر میمی

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

تونم بهش اعتماد کنم؛ ولی نبود. اون توی این مسائل آدم مورد اعتمادی می

دید، خودش رو برای نجات این اوضاع رو میجا و اون اومد 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

جور اشتباه هارو نداشتم. من بارها و بارها این کار من حق این .بود؛ ولی من نه

بودم و از آدم های زیادی برای رسیدن به این موقعیت رد شده بودم؛  رو کرده

 ...ولی
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تقصیر نبودن. این هیچ کدوم از آدم هایی که از زیر دست من رد شده بودن، بی

بچه نه یه خالفکار بود، نه به گروهم خیانت کرده بود، نه خسارتی زده بود و نه 

 .گروگان گرفته شده بود شناختمش. اون فقط یه بچه بود کهمن، 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

کشتش. من درگیر چیزی شده بودم که نباید کرد، یا خیلی ساده میمی

کشتمش؛ ولی... خواستم به قانون خانزاده عمل کنم، باید میگه میشدم. امی

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، رو نمیدادم. اگه من این کار داشته باشه؛ اما این بچه رو باید نجات می

 .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

تونه بهم اعتماد کنه؛ ولی وقتی سمتم اومد دونم چی باعث شد فکر کنه مینمی
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تونم کرد چون دخترم، نمیر میو دوباره بغلم کرد، شوکه شدم. شاید فک

کرد منم اینجا خطرناک باشم. یا شاید چون وحشتم رو دیده بود، فکر می

 گفتم وحشت من از مادر خودمه نه همکارام؟چطور باید بهش می .زندانی شدم

کرد آرومم کنه، نبودم. من الیق این دستای کوچیک و مهربونی که سعی می

کردم. طبق عادت م بلند شدم. باید تمرکز میدوباره م*حکم پسش زدم و از جا

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... -

 .کننکمکمون می

آوردم. چرا اآلن باید یی رو به یاد هم نمیچرا اآلن؟ من حتی دیگه اون الال

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 

می.شنیدم؛ من صدای بلند کوبش سنگین قلبم رو  .زخمای باز بدنش

باری بود که همچین حسی داشتم. من  شنیدم. توی تمام عمرم، این اولینمی

اش نکرده بودم و من گروگانش برادر این بچه رو نکشته بودم. من شکنجه
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من مسبب هیچ کدوم از اتفاقایی  .نگرفته بودم، ولی من عذاب وجدان داشتم

ی وجودم رو گرفته که برای این بچه افتاده بود، نبودم؛ ولی احساس گناه همه

اومد. ستم نجاتش بدم؛ ولی کاری از دستم براش برنمیخوابود. 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 میشد. یعنی مریم هم وقتی شکنجهنداشت و هم باید کشته می

داشت؟ من چی دیده بودم؟ اشتباه من چی بود که باید کشته همچین حسی 

 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

 :بهش خیره شدم و با صدایی که از بغض خش برداشته بود، زمزمه کردم

 .ات دارماز ازم طلب داری. باید زنده نگه حاال یکی -

 :گوشیم رو توی جیبم برگردوندم و با اطمینان ادامه دادم

زنه. پلیس هیچ وقت این جارو پیدا کس اینجا به پلیس زنگ نمیهیچ-

کنه. خدا برات کس بهت کمک نمیکس طرف تو نیست و هیچهیچ .کنهنمی
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درت رو بگیری، خودت باید این کار رو خوای انتقام براکنه. اگه میمعجزه نمی

خوای زنده بمونی، خودت باید زنده بمونی و اگه چیزی رو بکنی. اگه می

فهمی چی می.خوای، خودت باید مانع رو از سر راهت خودت برداری. می

 میگم؟

ام دوباره اشکاش سرازیر شده بود؛ ولی باید به دونم 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

ه ها و چاقوهام های مچی سیاهم رو پوشیدم و تیغشک برانگیز بود. دستکش

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

اش که به اسلحه خورد، ساکت شد. انگار با نگاه داشت برای نگاه وحشت زده

کرد. انگار باالخره فهمیده بود من مثل اون یه می زنده موندن بهم التماس
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 .ترسیدگروگان نیستم و تازه داشت ازم می

لباسم رو کنار زدم و چاقویی که بابا بهم داده بود رو کف دستش گذاشتم. 

اش رو باال کشید و چاقوی طال رو که توی دستاش دید، نگاه خیس و درمونده

 .بهم خیره شد

کس نیستم. من یه ع*و*ضی بدتر نیستم. من آدم هیچ نه! من آدم اون عوضیا-

 .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

 :جدیت چاقو رو کف دستش گذاشتم و آروم تر زمزمه کردم

 .خوام کمکت کنمم. به حرفام گوش کن. میخوام بهت آسیب بزننمی-

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 کرد منم دقیقا یکی مثل خانزادهکرده بود! چرا باور نمی

 بود؛ ولی چرا نبود؟اده متنفر میی خانزدرست 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
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ه ی این شهر، بهم نگو چه اتفاقی برات افتاده و کی دنبالته. توی گوشه گوشه

 تونه جونتوقصد جونتو کرده، دیگه حتی این چاقو هم نمی هرکی بگی خانزاده

 .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 ذارم و سرشون رو برات گرم میدر رو باز می -

محوطه رسیدی، حواست رو جمع کن. همه ی ورودی ها نگهبان  رفتی و به

ز تونی ای بیرون راه دارن. میدرختای انتهای باغ خیلی بلندن و به کوچه .دارن

 درخت باال بری؟ فقط کوفتگیه درسته؟ جاییت نشکسته؟

ی حرفام رو شنیده؛ ولی برای این که خیالم راحت بشه مطمئن بودم همه

 :پرسیدم

 مونه؟ادت میحرفام ی -

دیدم. اون همین بدون حرف بهم خیره شده بود. من توی چشماش مرگ رو می

 .االن هم مرده بود

 چرا باید زنده بمونم؟ -
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وقتی نگاهش روی مچ دستم که خط خطی های تیغ و برآمدگی های بخیه 

 .کنهکرد، سُرخورد؛ فهمیدم به چی فکر میجراحی روش خودنمایی می

هام رو پوشوندم. سرانگشتام پایین کشیدم و جای بخیه آستینم رو تا روی

 :بهش خیره شدم و با جدیت گفتم

خوای که زنده بمونی. منم دارم تو باید زنده بمونی؛ چون از ته دلت می -

کنم چون عصبانی کردن اون ع*و*ضی ارزشش رو داره. دیگه کمکت می

 .چیزی ازم نپرس

لباسم رو پایین کشیدم. خواستم  اسلحه رو روی ک*م*ر شلوارم جا دادم و

 :هوا پرسیدبیرون برم که بی

 چطور... چطوری پیدات کنم؟ -

کرد. یه جای خواب داشت و یه داد و ازش استفاده میساقی دزدی رو یادش می

ی خرابه و توی محله خالفکارها گیرش غذا برای خوردن. یه اتاق توی یه خونه

شد یکی مثل من. اگه ساقی رو پیدا یاومد و اگه استعداد داشت، تهش ممی

 .کردکرد؛ دیگه برای زنده موندن به من نیازی پیدا نمیمی

 .وقتی ساقی رو پیدا کنی و این چاقو رو نشونش بدی، دیگه در امانی -
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ای از انبار بیرون اومدم. هنوز مطمئن منتظرش نموندم و بدون حرف دیگه

انگیزه فرار رو داره یا نه؟ این چیزی بود خواد فرار کنه یا نه؟ جرات و نبودم می

تونستم به زور گرفت. من نمیاش تصمیم میکه خودش تنهایی باید درباره

  .کسی رو وادار به زنده موندن کنم

سرگرم کردن نگهبانا، برای من اصال کار سختی نبود، ولی اآلن بیشتر از یه ربع 

ادم، بهم مشکوک دمعطلشون 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

*** 

 دم روبا لباسی که لکه های خ*ون روش مونده بود، راهی که با تاکسی اومده بو

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

آورد تقریبا یه روزه که چیزی نخوردم. در حالت عادی برام مهم نبود؛ ولی 

 .شدموقع عملیات همه چیز مهم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
1113 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

که روی آسفالت این شهر قدم زده بودم و چاقوی بابا  این اولین باری بود

همراهم نبود. زندگی بدون اون یادگاری، اونقدرا هم وحشتناک نبود! ولی 

 .داشتنش هنوز هم برام یه دلگرمی بود

که داخل برم، دستی ام باز کردم؛ اما درست قبل از اینطبق عادت در رو با گیره

 .و م*حکم عقبم کشیدزنونه به دست زخمیم چ*ن*گ انداخت 

مقدمه، شروع به قسم دادن کرد. بهش گفته بودم دیگه اینجا سالم و بیبی

؛ کردهاش رو ردیف میفکر جملهنیاد؛ ولی اون دست بردار نبود. تند تند و بی

 .دیدقدر که حتی خ*ون روی لباسم رو نمیاین

. خودم ام پرپر بشهپرستی 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

رون چند ثانیه به عمق چشمای خیسش خیره شدم. مچ دستم رو م*حکم بی

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
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 :کردم

چندتا آدم دیگه باید زیر دست اون حیوون جون ب*دن تا باور کنی پسرت  -

 روانیه؟

فهمه. ندونسته کرده. نفهمیده ام مریضه. نمیبخدا 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 مون ایستاده بود و عمیقا بهم خیره شده بود. بیچند قدمی .شدم

ت پسر قاتلش از اعدام، خودش رو به آب و آتیش می که هنوز داشت برای نجا

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 

 ...خودمه که سریع سمتم اومد؛ اما

و آستین تا  اراده قدمی عقب رفتمهمین 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 

ام، توی ماشینش منتظرم بوده. شاید از دیشب که جواب وقته دم در خونه
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 ...تلفنش رو ندادم

امید بودم که دستی دوباره به پایین لباسم  غرق نگاه عصبی، خسته و شوکه.ی

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 میکار کرده. نمیببین 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؟

که خودش هم یه قربانیه؟ مسخره بود! به خواست چی رو ثابت کنه؟ اینمی

ربار چشمای خیس و قرمزش که از شدت گریه ورم کرده بود، خیره شدم. ه

گرفت و بیشتر از دیدمش، لحظه های آخر خواهرم جلوی چشمم جون میمی

شد و دیدمش، د*اغ دلم تازه میشدم. هربار میهمیشه از خودم متنفر می

 :گرفت. خیره به چشمای کبودش، خونسرد گفتمخشم همه ی وجودم رو می

 ی؟تونی بهم برش گردونی؟ می.تونتونی؟ میخواهرم رو زنده کن. می -

صدای فریاد بلندم توی جمله آخر، باالخره بغض سردش رو شکست. رنگش 
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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

تونی بهم برش گردونی، فقط برو خودت رو بُکُش. بچه ها دست حاال که نمی -

ر مادر امانتن. شاید خدا به خاطر این.که گذاشتی شوهرت جلوی چشمت پد

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 -

ت قوی و اگرچه آروم صدام کرده بود، ولی لحن م*حکم و پرسرزنشش و دس

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 بیداشتم 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

 :مزمه کردرها کنه، ز

 .یکم آروم باش -

خواست به کسی احترام بذارم فهمید. ازم میفهمید. وسعت حرفش رو نمینمی
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ی این اتفاقات بود. اون هنوز هیچی از من که باعث و بانی اصلی همه

اراده ای که زدم، دست خودم خواست آروم باشم. پوزخند بیدونست و مینمی

 :نبود. خیره به چشماش گفتم

گناه من رو جلوی چشمام کشته و میگه م باشم؟ پسر این زن، خواهر بیآرو -

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

خواهر من... خواهر جوون من... توی روز عروسیش... با پسر کوچیک همین 

 ...انوادهخ

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

نتونستم بگم خواهرم زیر تیغ برادر شوهرش جون داد. نتونستم، ولی  .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

ر قدکشم رو بفهمه. اینتونست حس کنه. انگار تازه تونست دردی که دارم می

جا خورد که دستش از دستم سُر خورد. انگار فهمید دیگه جایی برای 
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 .پادرمیونیش در این مورد نمونده

آرش به چشمای پر نفرتم خیره بود و اشکاش صورتش رو خیس کرده  مادر

انگار اون هم باالخره کم آورد که چادرش رو روی سرش کشید و  .بودن

 .م*حکم زیر گریه زد

هاش به جای این که دلم رو نرم کنه، لحظه به لحظه عصبی ترم صدای گریه

ده بودم، ساعت بیش از ظرفیتم صدای گریه شنی 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

که با حرص قدمی سمتش رفتم، امید با یه قدم م*حکم سد راهم به محض این

د. کربود، نگاهم می ریزی که به خاطر جدیتش روی صورتش نشستهشد. 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 

لم روی د مردونه مقابلم ایستاده بود تا از کسی که بزرگترین د*اغ زندگیم رو

گذاشته بود، محافظت کنه. تحمل این شرایط عصبی ترم کرده بود. اگه کل دنیا 
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 .تونستم امیدرو مقابلم ببینمایستادن مهم نبود؛ ولی نمیمقابلم می

زد، بهم خیره مهابا وسط کوچه زار میدونم چقدر باالی سر زنی که بینمی

کرد. با یه نفس عمیق بودیم؛ اما معصومیت نگاهش باالخره کار خودش رو 

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

گفت. این روزا حضور امید توی زندگیم، باعث شده بود شبیه استاد درست می

دونستن من آدم بدیم؛ ولی وقتی اون نگاهش به من بود، م. همه میخودم نباش

تونستم سامی همیشگی باشم و تونستم بد رفتار کنم. من مقابل اون، نمینمی

 .این برای هیچ کدوممون خوب نبود

شد، ولی گاهی هم کرد و دلم قرص میدرسته دیدنش توی هر حالتی آرومم می

اآلن. من ازش انتظار دلداری یا همچین داد؛ درست مثل 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 
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ودم، خودم که کار وحشتناکی ازم سر بزنه خروم. باید قبل از اینکرد، روبهمی

 .کردمرو آروم می

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 بود. بغض داشت امونم رو می

گرفتم و این حالِ قلب م کرده بود. از شدت بوی خ*ون داشتم تهوع میادیوونه

کرد. نه! اآلن وقتش نبود. من تا قبل از انجام ماموریت پریشونم رو بدتر می

 .امشب حتی حق مردن هم نداشتم

د*ر*د سمت چپ بدنم که بیشتر شد، مغزم به کار افتاد. جیبام رو توی اولین 

رصام رو زیر زبونم گذاشتم. دمای بدنم از شدت کشو خالی کردم و دوتا از ق

رم اراده ستونستم تب بُر مصرف کنم. بیرفت؛ ولی نمید*ر*د داشت باالتر می

 .فایده بوددادم بلکه دید تارم شفاف بشه، هرچند بیرو تکون می

مثل همیشه به حمام پناه بردم و با دستایی که لرزشش از کنترلم خارج شده 

سرد چ*ن*گ زدم. زیر دوش، برای حفظ تعادلم به دیوار  بود، به شیر آب
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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

با چشم بسته، تکیه به دیوار، سرجام سُر  .تحمل وزن خودم رو هم نداشتم

ی رو روی گوشام گذاشتم تا صدای برخورد قاشق فلزی به بدنه خوردم. دستام

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

 .شنواییم رو هم کنترل کنم

از کل دنیا منحرف کردم؛ ولی دونم چقدر زیر دوش نشستم و فکرم رو نمی

 .کم خوابم بردقدر قوی بود که کماحساس سبکی که داشتم این

*** 

با حس گرمای دستی که دیگه برام غریبه نبود، چشمای سنگینم رو باز کردم. 

صورت خسته، نگران و خیس از آبش، اولین چیزی بود که با چشم تار دیدم. 

 .یرش برام واضح شدبعد از چند بار پلک زدن، باالخره تصو

 .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
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 .شده بودم

ی آبی که از موهای صافش روی صورتم چکه کرد، منو به خودم آورد. قطره

ام جا خوردم. و تازه از دیدنش توی حمام خونه نگاهی به دور تا دورم انداختم

گیج و منگ دستام رو باال آوردم و نگاهی به خودم کردم. حو*له ی سفری 

 .بزرگی که دورم بود، برای مهمان بود

اش روی بخیه های مچ دستم که حاال حسابی ملتهب شده بود، وقتی نگاه خیره

ای کوتاه همه چیز رو رای لحظهسُر خورد، انگار تازه همه چیز یادم اومد. من ب

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

کنه چه خاطراتی رو به یاد بیاره و چه خاطراتی رو فراموش کنه؛ کنار اومده می

 .بودم

آب سرد عادت داشتم؛ ولی اون... ممکن بود سرما بخوره. انگار من به دوش 

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 سال ها به اندازه
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 .ه که دور بودن از اون واسه من سختهسخت

تردیدم رو که دید، با مالیمت مچ دستم رو گرفت و از خودش عقب کشید. اخم 

 .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 یره بودم؛ به کسی که حتی به ذهنش نمیحرف بهش خبی

عمیق، ممکنه کار خودم باشه. حتی اولین سوالش بعد از دیدن این زخم هم با 

 «کی دلش اومد؟»بقیه متفاوت بود. 

 تونستحسم رو دید، حقیقت رو فهمید. هنوز هم میفقط وقتی نگاه خیره و بی

 .فقط با یک نگاه، همه چیز رو بفهمه

چرخید. جوری با احتیاط حس و زخم ملتهبم میاش بین چشمای بینگاه 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 رصت زیادی برای زندگی نداشتم و همیشه مطمئن بودم دیگه هیچمن ف
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 ...قرار نیست بازم این نوازش رو تجربه کنم؛ ولی حاال

اومد. اون موقعیتی که توش بودیم برای هیچ کدوممون درست به نظر نمی

دونم. بین من و شد. شاید دلش برام سوخته بود؛ نمیداشت احساساتی می

کشید، اگه اون هم سی بود که خودش رو عقب میاون، همیشه اون ک

 کرد؟شد، دیگه کی باید متوقفمون میاحساساتی می

بغضم رو قورت دادم و بعد از مکثی طوالنی، دستم رو م*حکم عقب کشیدم. با 

هوا حو*له رو از دورم برداشتم و روی دست آزادم زخمم رو پوشوندم و بی

 .بلند شدم و از حمام بیرون زدمحرف از جام موهای 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 

نم داد، مطمئن نبودم بتواینه که به موقع بود! اگه فقط یه ثانیه بیشتر ادامه می

 .نگه دارمبازم رازم رو 

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 بهی آخر شنیده بودم رو یادم آورد. لحظهفلزی صداهایی که لحظه
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شدم. اون به مادر تر میریلحظه کفبهجزئیات بیشتری یادم می.اومد و لحظه

داد پاش رو توی قاتل خواهر من آب قند داده بود؟! چطور به خودش جرات می

ی من بذاره و از مادر کسی که خواهرم رو توی آغوشم کشت، پذیرایی خونه

جوری توی سال برگرده و این 9کنه؟ چطور به خودش اجازه می.داد بعد از 

 زندگیم سرک بکشه؟

شمم منطقم رو کور کرد؛ اما تمام حرصم رو جای امید سر لیوان نفهمیدم کِی خ

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 .خودم برگشت

 .سرازیر شد بود،

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

اونه حال خرابم رو بفهمه؛ اومده بود. مطمئن بودم اآلن حتی از چشمام هم می

 دورگه و بم شده بود، با ناباوری اما تا خواست چیزی بگه، با صدایی که حاال

 :پرسیدم
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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

ی من، پذیرایی کردی؟ خواهرم رو جلوی چشمم توی آغوشم کشت توی خونه

 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 کردمبا صدایی که هنوز هم داشتم سعی می

 !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 -

زنده نمیشه رها. اون اختالل روانی داره. اگه رضایت بدی هم دل مادرشو شاد 

 ...کردی هم خدا

وقت این بحث رو شروع می کرد. نباید با منی که به این سختی نه! نباید هیچ
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خودم رو توی گروه لعنتی زنده نگه داشته بودم و برای رسیدن به موقعیتی که 

بتونم خواهرم رو پیدا کنم از خ*ون ده ها نفر رد شده بودم، صحبت از بخشش 

ام یداری حسرت دیدار خانوادهکرد. نباید با منی که سال ها توی خواب و بمی

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 برخالف چیزی که فکر می

 .ین بار ازش عبور کرده بوداون برای اول

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

 .چشمای قرمزم؛ بهش فهمونده بود باید تمومش کنه

 :م گفتمهاهوا 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
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ببخشم تا خدا منو ببخشه؟ رضایت بدم تا خدا ازم راضی باشه؟ اینارو  -

واستی بگی؟ من از هیچ کدوم از گناه هام پشیمون نیستم! چرا باید دنبال خمی

شرف نجابت خواهرم رو به بازی ذاره یه روانی بیرضایت خدایی باشم که می

بگیره و مثل یه جنس روش قیمت بذاره؟ رضایت خدایی که راضی شد خواهری 

وسش جون روز بود پیداش کرده بودم، با د*ر*د توی لباس عر 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

 .زد رو پس زدم و به چشمای غمگینش خیره شدمچ*ن*گ می

تونن آدم بکشن امید؟ تالل دارن میاختالل روانی داشت؟ مردم چون اخ -

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

تونه هر کاری دلش خواست باهام بکنه؟ کی بهش چون منو به دنیا آورده می

اش ساله 17نه عروسی خواهرم رو با کشتن زن برادر اوحق داده چون روانیه می

 ...قدر ظالمه امید؟ کدوم خداییعزا کنه؟ آخه کدوم خدایی این
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قدر حرص خورده بودم ام رو تموم کنم. توی همین چند ثانیه ایننتونستم جمله

که تحملم تموم شده بود. تعادلم بهم خورد و کف زمین وا رفتم. دستش که 

نگه داشتنم سمتم دراز شده بود رو م*حکم پس زدم. بی.اراده برای 

 غلتیدن، حالمخواستم ضعیف باشم؛ ولی اشکای سردی که روی صورتم مینمی

 .رو ترحم بار کرده بود

ذاشت. من به تنهایی د*ر*د کشیدن عادت داشتم؛ ولی از کاش تنهام میای

تر یچیدهوقتی اون دوباره پا توی زندگیم گذاشته بود، همه چیز داشت پ

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

روبه.روم نشست و موهای نم دارم رو از صورتم کنار زد. هرچی مهربون تر 

تر اشکام رو پاک حبتشد. هرچی با مکرد، بغضم سنگین تر مینگاهم می

کشیدم، شد. هرچی صورتم رو عقب تر میام شدید تر میکرد، گریهمی

« همه چیز درست میشه...»گفت: شد و هرچی بیشتر بهم میتر مینزدیک

 .شدکنترل اشکام سخت تر می

 ...جوری ببینمتتونم ایننمی -
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دستش روی دونم؛ فقط وقتی دلش برام سوخت یا دلخوریم اذیتش کرد، نمی

صورتم از حرکت ایستاد، وقتی چشمای قرمز و پر اشکش رو دیدم، فهمیدم 

من هنوز هم کسی رو توی زندگیم دارم که دیدن بغضش، اشک رو به چشمای 

 .من میاره

تونستم ببینم اون هم مردونه داره جلوی حاال که کمی آروم شده بودم، می

کرد، ولی خدایی که بغض می که با دیدن ناراحتی منگیره؛ 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

 .بین من و خدات... یکی رو انتخاب کن-

ازی بدی بود؛ کرد سر اعتقاداتش بمونه باین 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 اینتو آدم بدی نیستی رهایی. نمی -
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تونی با عذاب وجدان اعدام یه آدم کنار نمی اعدام بشه، پشیمون میشی.

 ...زندگیت با این عذاب وجدان .بیای

ی ممکن رحم باشم؟ توی کمترین فاصلهتونم بیکرد من نمیچرا فکر می

نشسته بود و بوی خ*ون رو حس نکرده بود؟ خ*ون رو روی لباسم دیده بود و 

ونست تمام شب درسید 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 

لبخندش واقعی بود و احساساتش، حتی از صورتش هم معلوم بود. چطور باید 

تم گفگفتم؟ چطور باید بهش میشناختم، دروغ میترین آدمی که میادقبه ص

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

 .کردماون بیش از حد بهم اعتماد داشت. باید یه جایی این قضیه رو تموم می

د راهی که سمتم اومده بود رو برگرده. وقتش بود دوباره از خودم وقتش بو

 .متنفرش کنم
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دونستم برای این که حرفم رو باور کنه، باید به چشماش نگاه کنم و حرفم می

 ...رو بزنم. پس

 :رحمی بین حرفش اومدمهوا با بیبی

 ...من از این که ترکت کردم... پشیمون نیستم امید -

م ناراحتش کنم تا ازم دست بکشه، ولی طبق معمول هیچی خواستمن 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

 .اما من پشیمونم که گذاشتم بری -

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

بود بعد از تموم شدن این عقد همه چیز قراره سرجای اولش برگرده، چرا 

رصتی برای دونستم من دیگه فشد؟ وقتی میداشت از خط قرمزش رد می

 ذاشتم قلب مریضم برام تصمیم بگیره؟زندگی ندارم، چرا می

 کاش نمی ذاشتیای»زد: تونستم منکر صدایی بشم که ته قلبم فریاد مینمی
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، کردمکرد؛ ولی من داشتم تمام سعیم رو میدونم اون به چی فکر مینمی«. برم

بمونم و بهش نگم  خواستم سامی مغرورتا صدام رو خفه کنم و حرفی نزنم. می

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 روتونم بهش بگم یا نه، بیدونستم میپر تردید از حرفی که نمی

با این حرکتم روی ل*بم کشیده شد، به زیر دندونم کشیدم. نگاه تَرِش که 

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

شده بود، صورتش درهم رفت. دست آزادش که دوباره از شدت کالفگی داشت 

ین راه گرفتم و آروم پایین کشیدم. خیلی رفت رو بسمت 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

دغدغه داشته، این حجم از خ*ون و خشونت و د*ر*د، زندگی بی

م خواستداشته باشه. نمی ست. من از زندگیش رفتم تا زندگی راحتیآزاردهنده
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 .گیرهخودم کسی باشم که این آرامش رو ازش می

 :حسم کرد و زمزمه کردنگاه پرسرزنشی به چشمای بی

 ...کی به کی میگه زشت -

اراده چشمام از این همه حاضرجوابی گرد درسته فقط یه شوخی بود، ولی بی

لند شد و سمت توجه به من که سرجام میخکوب شده بودم، از جاش ببی !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 

 :گ*از استریلی بیرون آورد و خونسرد جواب داد

 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

 «زشت»گفت:بود که یکی بهم می
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که فرصت بده جوابی بدم با بدجنسی زخمم رو ضدعفونی کرد و قبل از این

 :ادامه داد

 ...حتما کسی جرات نکرده بگه -

دیگه نتونستم بیشتر از این ساکت بمونم و « زشت و زورگو!»وقتی زمزمه کرد: 

 :کنترلم رو از دست دادم

 !شنومگفتم صداتو می -

اراده از صدای بلندم بسته شده تقریبا سرش جیغ زده بودم! چشماش که بی

 .ین چسب پانسمانم رو هم زدبود رو آروم باز کرد و با آرامش لبخندی زد. آخر

 :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 کرد حواسم رو از زخمم پرت کنه؛ ولی من باز داشتم با بیسعی می

 :زدم. با شرمندگی پرسیدمسرش داد می

 کردی؟شوخی می -

مظلومیت نگاهش جاش رو به شیطنت داد. لبخند بدجنسی زد و م*حکم 
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 :گفت

 !نه -

شد منی که همین چند ساعت پیش یه باند رو دور زدم دونم چی باعث مینمی

روی امید بشینم و مثل یه احمق گولش رو و یکی رو فراری دادم، حاال روبه

 !بخورم

کلیم؛ اما اآلن اخم ریزی که روی وقت برام مهم نبود به نظر بقیه چه شهیچ

دونستم اون ظرافت دخترونه رو صورتم نشسته بود، دست خودم نبود. می

انصافی بود؛ حتی اگه زشت دیگه خیلی بی« زشت»که بهم بگه ندارم؛ ولی این

قدر توی افکار خودم بودم هم عوضش هیکل متناسب و روفرمی داشتم! این

والنی امید شدم. بدون این که دستم رو رها غرق بودم که تازه متوجه سکوت ط

های مچ دستم خیره بود. دیگه اثری از شیطنت چند ثانیه قبل کنه، به بخیه

 .توی صورتش نمونده نبود

تونست دردی که سر این کرد، انگار میهنوز هم جوری معصومانه نگاهش می

 بفهمه تونهکرد، 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 
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 .خودکشی بزنه

اراده نگاهم رو وقتی نگاه پُرش رو از زخم دستم تا چشمام باال کشید، بی

ترسیدم از چشمام همه چیز رو بخونه. من همین جوری هم دزدیدم. انگار می

دونستم بودم، حتی خودم هم نمی ارادهدر 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 حرف نزده بودم. بعد از دیدن واکنش تند دیروزش، حتی فکر این

 .کردام میرو بفهمه هم وحشت زده

کردم کنم که دستم رو رها کرد. فکر میارم چیزی رو ازش مخفی میفهمید د

اش حرف بزنم، کوتاه اومده و دیگه خوام دربارهمثل همیشه چون دیده نمی

طور نبود. آروم صورتم رو باال آورد و مجبورم پرسه؛ ولی این بار اینچیزی نمی

عمیقا بهم کرد نگاهش کنم. با چشمایی که به خاطر بغضش قرمز شده بود، 

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
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 .روی چشمام خیره موند

 خوای بهم بگی... چرا؟نمی-

کنه، برای لحظه ای مغزم فلج شد. از ذهنم گذشت درسته این عصبانیش می

قدر عمیق ولی شاید فهمیدن این موضوع باعث بشه زودتر ازم دور بشه. این

اندازه رو حس تونست بغض بدی که به گلوم چ*ن*گ میکرد که مینگاهم می

 :قدر که باالخره تسلیم شدم و پربغض اعتراف کردمکنه؛ این

 ...ن که بهت گفتم... اون اولین بارم نبودهم-

ی گشت؛ ولنگاه گیجش گنگ و پرابهام دنبال فهمیدن حقیقت توی چشمام می

 .حرف و وحشت زده از واکنشش بهش خیره بودممن فقط بی

دونم چقدر طول کشید تا حرفم رو بفهمه؛ ولی اولین قطره ی اشکم که نمی

کرد و با وجود این که داشت سعی میهوا نگاهش یخ زد 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؟ -
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صدا راه خودشون رو باز کردن. اشکام رو که باالخره بغضم شکست و اشکام بی

اش تلخ شد. خودش رو عقب کشید و به مبل پشت سرش کهدید، نگاه شو

 .کالفه چشماش رو روی هم گذاشت و به موهاش چ*ن*گ زد .تکیه داد

کنم... فقط بگو اشتباهه... داره 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

ید، لرزفکر، با صدایی که از بغض میاراده، تند و بینتونستم تحمل کنم. بی

 :خواست رو تکرار کردمهرچی که می

سالم بود... اون  8تقصیر من نبود. من به پلیس زنگ زدم؛ ولی من فقط... من -

هش نرسید... چاقوم دم دستم بود... زدمش... همه جا م*ست بود... زورم ب

 ...پرخون شد... تقصیر من نبود

بستن چشمام برای کنترل بغضم، اآلن بدترین کار ممکن بود. خاطرات تلخی 

تر از همیشه پشت پلکم دادن، حاال واضحکه همیشه توی کابوس هام آزارم می

ه های مستانه و پرهوس جون گرفته بودن. صدای بلند شکستن در اتاق، قهق
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های از ته دلم و فرزاد، نگاه ها و ل*مس های کثیفش روی بدنم، التماس

 ...ب*وسه های وحشیانه و اجباریش و

کردم. وحشت کرده من باز هم از داشتم مرز بین توهم و بیداریم رو گم می

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  .گیرمرو ب

 .زدم

شکوندم. این اولین باری بود که داشتم بغض فروخورده اون شب تاریک رو می

این اولین باری بود که غرورم رو زیرپام گذاشته بودم و از ته دل برای اون 

های بلندم داشت توی گریه ها باالخره صدایزدم. بعد از سالاتفاق زجه می

 ...پیچید. بغض لعنتیمی خالیم میخونه

 رهایی؟ -

جوری آرومم تونست ایندفعه نمیمهم نبود چقدر با محبت صدام کنه. نه! این

قدر عمیق بود که به این آسونی از دلم شسته کنه. این بغض قدیمی این

رو به بازی گرفته بود، جوری از این کابوسی که توی بیداری روانم این .شدنمی

شدم. من به یه آ*غ*و*ش م*حکم نیاز داشتم، درست مثل بچگی؛ خالص نمی
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ی ولی دیگه برای هر آغوشی دیر بود. فرزاد تا آخر عمرم منو از همه

روی احساسی که روبهها متنفر کرده بود. این حیوون سرد و بیآ*غ*و*ش

ن به خالف ادامه دادم، تا دست امید نشسته بود رو فرزاد از من ساخته بود. م

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

رفت و  یه حرکت م*حکم منو سمت خودش کشید. دستام از صورتم کنار

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 

 .کردم؛ حتی لیاقت این آ*غ*و*ش رو ندارملحظه من واقعا حس می

دستاش رو دورم انگار باز هم فکرم رو خوند که دستام رو با مالیمت کنار زد، 

ای که همیشه خودش مون رو پر کرد. فاصلهحلقه کرد و با اطمینان فاصله بین

کرد حاال از بین رفته بود. حاال کامال توی آغوشش گم شده بودم و رعایتش می

 .زدممهاباتر از همیشه، داشتم از ته دل زار میتر و بیضعیف

به خاطر گریه خش برداشته  کرد و با صدایی کهموهای نم دارم رو نوازش می
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 :کردبود، کنار گوشم زمزمه می

هت قدر بدونستم اینذاشتم. نمیببخشید. تقصیر من بود. نباید تنهات می-

دونستم، ببخشید پیشت نبودم، ببخشید کنارت نبودم. سخت گذشته. نمی

 ...ببخشید

به کس از من 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

م دونکس بغلم نکرده بود. نمیفهمه چقدر اون اتفاق برام سخت بوده و هیچمی

چقدر نوازشم کرد و چقدر ازم عذرخواهی کرد؛ ولی این اولین باری بود که 

حس. حس کسی رو بیبدون ا*ل*کل، سیگار و دود، آروم شده بودم؛ آروم و 

  .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 ذاشت. هر وقت که سعی مییه قدم فراتر می

ون کسی بودم شد و این توی موقعیت من اصال خوب نبود. من همتر 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 
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ای که ساله تبدیل می.شدم. همون دختربچه 5آ*غ*و*ش به همون رهای 

وی و عجیبی روم محال بود خودش بدونه چه کنترل ق .اشکش دم مشکش بود

 .داره

از گریه زیاد ضعف کردم یا به خاطر آرامش آغوشش بود؛ ولی باالخره توی 

 .هاش خوابم بردهمون حال و با زمزمه

*** 

کردم حتی نظم صدای دادم و سعی میبا 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 ترسیدم چشمام رو باز کنم. هم از روبهمی

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
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ت. گرفتر میکردم، زندگی بهم سختهرچقدر 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

ما گذشت؛ افقط چند ثانیه از وقتی که پلک های سنگینم رو باز کرده بودم می

تونستم باز نگهشون دارم. دستم که سوخت که عمال نمیقدر میچشمام این

چید، بین راه موند. صورتم از سمت چشمم رفت، با دردی که توی بازوم پی

 .ر*د جمع شد و برای کنترل صدام ل*بم رو زیر دندونم کشیدمد*

سوخت انگار سوزن توی بازوم شکسته بود. بغض سنگینم رو زخمم جوری می

قورت دادم و نگاهی به اطرافم کردم. االن وقت گریه و زاری نبود. مهم نبود من 

 نگناه زندگیش به زنده بودن من بستگی داشت. اوی 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 

شد فهمید اینجا اتاق خواب آرمانه. روی مبل راحتی کنار تخت، نیمه هم می

به س*ی*نه و صاف نشسته بود و پاش رو بر*ه*نه خوابش برده بود. دست 
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 .ی تخت تکیه زده بودروی لبه

خواستم اینجا باشم و هم ترسیدم از تخت بیرون بیام و بیدار بشه. هم نمیمی

ای رو برای رفتن نداشتم. هم ازش متنفر بودم و هم ازش خجالت جای دیگه

دم. احساس اش بوکشیدم. هم از دستش عصبانی بودم و هم عمیقا شرمندهمی

ای قلبم از آوردم. برای لحظهکردم؛ ولی باید به خاطر پسرم طاقت میپوچی می

قدر که دیگه نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم. این همه ناچاری شکست، این

 .دست سالمم رو جلوی صورتم گرفتم و صدام رو خفه کردم، مبادا بیدارش کنم

کشید. نگاه خیسم رو که  هوا روی بازوم نشست و منو سمت خودشدستی 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 

 .کنه باهام مهربون باشه، با منی که باعث و بانی تباهی خاندانش بودممی

 !د. اون آدم صبوری نبودسکوتم که طوالنی شد، دستش سمت صورتم اوم

 .اراده لبام رو داخل کشیدم و روم رو برگردوندمبی

 :شوکه شده با چشمایی که کمی درشت شده بود، زمزمه کرد
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 چرا هنوز یادته؟ -

هوا حرفای ایمان توی سرم تکرار شد. اون گفته بود هرچیزی که برام بی

 دم بود؟برم؛ ولی پس چرا هنوز یاآزاردهنده باشه رو از یاد می

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 تازه فهمیدم باید وانمود می

کاش حداقل لباس تر بود. ایمعذب کنندهنگاه معنی دارش از همیشه 

کردم لباس بپوشه؛ ولی تا قبل از این اتفاق ها، همیشه مجبورش می !پوشیدمی

  ...اآلن

ی اون بود. این اتاق اون بود و حتی این تخت، تخت اون بود. من 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 
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اون این کار رو کرد، چون مطمئن بود که یادم میره؟ این عمال یه نوع  .کردممی

 ال هم تکرارش کرده باشهسواستفاده از موقعیت بود، نبود؟ یعنی ممکن بود قب

 و من فراموش کرده باشم؟

حتی از فکر همچین چیزی هم وا رفتم. وحشت زده چشمام رو باز کردم و گیج 

 :و سردرگم پرسیدم

 این... اولین بار... بود؟ -

که جوابم رو بده، با اخمی ریزی که روی صورتش نشسته بود، فقط به بدون این

. چرخیدتمرکز بین چشمام میباره داشت بیچشمام خیره بود. نگاه تیزش، دو

 .اون باز هم دودل شده بود

ی کافی از تناقض رفتارها و احساساتش به ستوه من توی این مدت به اندازه

اومده بودم؛ولی اآلن دیگه صبرم تموم شده بود. بغضم رو قورت دادم و 

 :پرحرص گفتم

 زنی؟چرا حرف نمی -

 :جا کنه، با همون اخم جواب دادابهای جبدون این که نگاهش رو ذره

 !کنهدونم چه حرفی آرومت میچون نمی -
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شناختم این عجیب بود! این آرمان جدید برام عجیب بود. آرمانی که من می

برد؛ ولی حاال همه چیز عوض شده بود. کسی همیشه از آزار دادنم ل*ذت می

خواست آرومم کوبید، حاال میام رو توی سرم میکه همیشه داشت گذشته

 .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

حتی تمام عمرم به جای مادرم ازش معذرت خواهی کنم، باز هم کمه. حس 

 شکاری نیست که بتونم براش بکنم تا این غم قدیمی رو از دلکردم 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

 .مثل یه خانزاده زندگی کنه، ولی مدام مجبور بود حرف بشنوه و دم نزنه

و با خودم فکر  شد. دستام روی سرم نشستسردردم 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 میبرمی

ر نیمه تموم کار و در عین حال نشدنی ترین کار ممکن بود! من هنوز یه کا
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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

ی خودم برگردم و باز هم بتونم با شهاب ازدواج کنم. کنم. محال بود به طایفه

 .کردمیکی از همون طایفه ازدواج میگشتم، باید با اگه 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

 حتی یه ثانیه هم نمیتونی دردسر درست نکنی؟ -

با این حرفش از افکار درهم و برهمم بیرونم آورده بود. من واقعا قصد نداشتم 

دونم چرا حرفش بهم برخورد. من و دربیارم یا آزارش بدم؛ ولی نمیحرصش ر

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 می

تر هم نبود. ما هردو قربانی راش سخت نباشه، کمقضیه اگه بیشتر از من ب

 .ی والدینمون شده بودیمتصمیمات گذشته
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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 بستهچشماش رو ماساژ داد. بی

ام رو ای مارکی که پاش بود، توجهکنار تخت برداشت. خط اتوی شلوار پارچه

این شلوار راحتیش نبود؛ ولی از جنس شلوار هایی که بیرون از  .جلب کرد

پوشید هم نبود! ما یه مهمان ناخوانده داشتیم! با یه نگاه به پیرآهنی خونه می

جا بوده شد فهمید که یه زن اینی صندلی پرت شده بود هم میکه روی دسته

عادت نداشت توی خونه کامل لباس بپوشه، به خودش زحمت وگرنه آرمانی که 

 .داداضافه نمی

ی تمیزی رو باز کرد و بدون این که نگاهم کنه، توجه به نگاه خیره من، پنبهبی

 :پرسید

 این بار چطور فهمیدی؟ -

 .منه احمق، هنوز هم منتظر بودم. هنوز هم امیدوار بودم اشتباه فهمیده باشم

بودم آرمان یه آشغال باشه که به منی که خواهرشم به چشم هنوز هم امیدوار 

ی یه شبه باشم. امیدوار بودم که من حاصل یه ر*اب*طهکنه، تا اینبد نگاه می

آرمان یه ع*و*ضی باشه که هنوز نتونسته منو به عنوان خواهرش قبول کنه و 
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 ...ر کنمتوی مستی برای یه لحظه فقط منو به چشم یه زن دیده، تا این که باو

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

احمقانه تر از امید واهی من سوال اون بود! جدا از سوتی های قبلش، بعد از 

ت رو نفهمم. نگاه عقال اون ب*وسه، باید خیلی احمق باشم که باز هم حقیق

 :اش رو دزدید و گفتام رو که دید، نگاه کالفهاندر سفیه

 به جز اون... چطور فهمیدی؟ -

کرد، وقتی این بار فهمیدم. چرا روی دونستنش پافشاری میاصرارش رو نمی

 :قرار نبود از یاد ببرم؟ صادقانه پرسیدم

 چرا برات مهمه؟ -

 .رکت ایستاد؛ ولی دوباره مشغول کارش شدای کوتاه از حدستش برای ثانیه

ی باند رو کنارم گذاشت و لبه ی تخت نشست. اخم ریز روی صورتش از بسته

 .همیشه عمیق تر بود

دیر یا زود باالخره همه چیز یادت میره. باید بدونم کجا اشتباه کردم که  -

 .تریتکرارش نکنم. وقتی که خبر نداری آروم
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ای کشید. چرا تا حاال دقت و دید و پوف کالفهاشکی که از چشمم چکید ر

کنه، فقط جنس توجه کردنش فرق داره؟ چرا نکرده بودم که اون بهم توجه می

دقت نکرده بودم اون بیشتر از همه هوام رو داره، فقط جنس مراقبت و 

 کنه و ازاش میوقت نفهمیده بودم که اشکم کالفهمحبتش فرق داره؟ چرا هیچ

 شهاب کفرش در میاد؟ دیدن من کنار

مهم نیست چقدر باهوش باشم، تا وقتی که فکر میکردم برادرمه، محال بود به 

 .احساسش شک کنم

هوا خودم رو عقب کشیدم. این اراده و بیدستش که سمت زخم بازوم اومد، بی

کردم وانمود کنم حالم خوبه، حرکتم دست خودم نبود. هرچقدر هم سعی می

  .نوز شوکه بودمفایده بود. من هبی

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

 :حرکتم بهش برخورده بود با این حال با حرصی کنترل شده گفت

 .کنمایمانو صدا می -
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با هیچ کدومشون راحت نبودم؛ ولی حداقل تکلیف  نه! مشکلم این نبود. من

ام با ایمان معلوم بود. ایمان یه آشنای نیمه نزدیک بود، یکی که ر*اب*طه

ی شناختمش؛ ولی آرمان چی؟ کسی که حتی برای کشتنم هم به اندازهمی

کافی دلیل منطقی داشت، ولی به جاش تصمیم گرفته بود دوستم داشته باشه. 

بینی کنم قراره هولم بده تا زمین بخورم، تونستم پیشت نمیوقکسی که هیچ

. دیدمیا قراره از روی زمین بلندم کنه. من دودلی رو توی تک تک حرکاتش می

اون هنوز تکلیفش با احساسات خودش هم روشن نبود. حتی حس واقعی 

شناخت. من فرصتی برای تکیه کردن به یه احساس زودگذر خودش رو نمی

ه تا وقتی که انتقام امید رو نگرفته بودم. باید این سوتفاهم رو براش نداشتم، ن

 .کردم؛ ولی اینا چیزایی نبودن که بتونم بهش بگمروشن می

سعی کردم خودم رو قانع کنم بین ایمان و آرمان، حداقل آرمان شبیه 

تونستم بابامحمد صداش کنم. بغض سنگینم کسی که دیگه نمی !بابامحمده

گلوم چ*ن*گ انداخت. با دیدن بغضم باالخره صبرش تموم شد و دوباره به 

 :عصبی کشید. کالفه و م*حکم گفت« پوف»

کنی لعنتی؟ صداش نکنم چی کار کنم؟ با من راحت نیستی، از چرا بغض می -
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خوای. بگو چی بیمارستان بدت میاد، چشم دیدن رفیعی رو نداری و ایمانم نمی

 خوای؟می

 :ا بینیم رو باال کشیدم و وسط بغضم گفتممثل بچه ها پر سروصد

 !لباس بپوش -

شد چی شنیده که وسط عصبانیت چند ثانیه بهم خیره شد. انگار باورش نمی

جدیتم رو که دید، با حرص لباسش رو پوشید؛ اما باز هم دکمه هاش رو نبست. 

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 اینی ژل زدهموها

 مگه گشت ارشادی؟ -

شد حتی مردی مثل آرمان هم سر چیزی به کوچیکی یه لباس باورم نمی

جوری غر بزنه. لبخندتلخی روی ل*بم نشست. بهش خیره شدم و پوشیدن این

 :با اطمینان گفتم

 .من خواهرتم-

تش رنگ باخت و صورتش سرد و ناخوانا شد. در لحظه عصبانیت صور

مون رو خواستم ر*اب*طهدونستم این حرف چه معنی عمیقی داره، ولی میمی
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کرد؛ حتی اگه عمرم تا روزی براش شفاف کنم. یه ب*وسه هیچی رو عوض نمی

داد، باز تمام دنیا مارو خواهر برادر ی خودم برگردم هم قد میکه به طایفه

تا ابد برای اون یه میوه ممنوعه بودم، کسی که محال بود بتونه دونستن. من می

کردم؛ ولی بهش برسه؛ اگرچه عمق احساسش رو حتی از نگاهش هم حس می

این احساس درست نبود. حس من مثل اون نبود؛ حتی اون اهمیت متفاوتی که 

دادم هم، برای این بود که در مورد احساس اون گیج شده بودم نه بهش می

تونه برادرم باشه. آره من دونستم اون نمیاس خودم! انگار قلبا میاحس

ام؛ نه بیشتر و نه کمتر. دوستش داشتم؛ ولی به عنوان یه عضوی از خانواده

 .امیدوار بودم بفهمه این حرفم جوابم به احساسشه

برای این که بحث رو تموم کرده باشم، لباسم رو که حاال لک شده بود، کنار 

هاش رو بست و وی خونیم رو سمتش گرفتم. با اخمی غلیظ دکمهزدم و باز

 .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.کشیدخواست اینمی

 .گیره فقط زودتر تمومش کندردم نمی -
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و بدون این که تغییری توی صورت سرد و جدیش بده، نگاه کوتاهی بهم کرد 

 :م*حکم و مطمئن گفت

 .گیرهمن دردم می -

گفت قصد کوتاه اومدن نداره. این هم جواب اون بود! غیر مستقیم داشت می

خیال نشه. اون هنوز هم آدم زدم کسی مثل اون به این راحتی بیحدس می

رسید تا آروم بگیره. نفس میخواست خودخواهی 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

 :پشیمون شدم! گیره مخصوص پانسمانم رو م*حکم کرد و باحرص گفت

 .زن عمو اومده بود تاریخ مشخص کنه -

ای یت دیگه ازدواج با شهاب برام به دردناکی قبل نبود. زخم تازهتوی این وضع

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 -
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*ردنش ک*بود شد و انگار باورش نشد چی شنیده. به ثانیه نکشید که گ

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، 

 :پرسید

 قدر اون ع*و*ضی رو دوست داری؟این -

وقتی من دختر بابامحمد نبودم، دیگه چه اهمیتی داشت که چه اتفاقی 

هایی که این همه وقت از همه در مورد مادرم ه؟ وقتی تمام شایعهافتمی

 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

ت سر رو دوست ندارم، بلکه ازش متنفرم، دیگه محال بود بذاره این وصل

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 -

 

*** 
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با حس سنگینی چیزی دور بدنم، چشمای سنگینم رو باز کردم. اون باز هم یه 

 تر ازبود. اون باز هم کنارم مونده بود، نزدیکبینی کرده کار غیرقابل پیش

همیشه. نگاه پُرم روی تسبیحی که دور مچش بود، خشک شد. اولین باری نبود 

دیدم، ولی این به چشمم زیباترین تسبیح دنیا بود، تسبیحی با که تسبیح می

 .مهره های چوبی و ساده

 شد؟ اشکیاامید نمیترین راز زندگیم رو بهش گفته بودم، چرا ازم نمن تاریک

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 میخاطر گریه

 .تونستم چشم از صورتش بردارمنمی

ی معصوم و شخصیت آرومی داشت، ولی ی کافی چهرهتوی بیداری به اندازه

پاکش توی خواب، از این نزدیکی، حس متفاوتی بود. از بچگی  دیدن صورت

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 میکردم اجازهموهاش رو مرتب کنم؛ ولی حس می

اجزای صورتش رو ل*مس کنم؛ ولی دوست نداشتم وارد تونستم تک تک می
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 .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 

ودم که این کرد که کنارم نبوده. من کسی ببودم؛ ولی اون ازم عذرخواهی می

 .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، 

روی  زمین بود؛ ولی یه دستش رو زیر سر من گذاشته بود و یه دستش رو

 .ترسید تنهاش بذارمشکمم. انگار حتی توی خواب هم می

 کاش میخواستم تنهاش بذارم. ایوقت نمیتونستم بهش بگم هیچکاش میای

 .تونستم پیشش بمونم؛ ولی درست نبود. برای من دیگه فرصتی نبود

آورد رو پس زدم و آروم دستش رو بغضی که دوباره داشت به گلوم هجوم می

دونستم خوابش سبکه، پتوی نازکی روش انداختم و چون می کنار زدم.

شد. اون شد، جو بینمون عجیب میخیال بالش شدم. اگه اآلن بیدار میبی

 !گفت؛ ما دیگه بچه نبودیمدرست می
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اومد بیدارش کنم. از ته دلم باور هم اینجا موندنش امن نبود و هم دلم نمی

من سخت گذشته و به استراحت نیاز  یداشتم که به اون هم درست به اندازه

 .رفتدید نیستم، خودش میشد و میداره؛ به هرحال وقتی بیدار می

نگاهم که به ساعت خورد، حسابی جا خوردم. برای اولین بار وقتی فقط 

ترین حالت چندساعت به ماموریتم مونده بود، جای خونه باغ، هنوز با شلخته

 .ممکن، خونه بودم

دونستم به سرعتی آماده شدم، ولی باز هم دیرم شده بود. مینفهمیدم با چه 

که بیدار بشه و ببینه کنارش نیستم، بهم زنگ می زنه، ولی محض این

 .تونستم گوشیم رو همراهم به ماموریت ببرمنمی

قدر که اگه دست خودم بود، اصال دلم دلشوره ی عجیبی داشتم. این

ای نبود. آخرین نگاهم رو از صورت هخواست اآلن تنهاش بذارم؛ ولی چارنمی

 .سروصدا از خونه بیرون زدممعصومش گرفتم و بی

 .دونستم برای مهمونی های شبانه چقدر باید موجه و متین جلوه کنمخوب می

برد و مطمئنا این بار من آخرین مهمان آرایشم به تنهایی چند ساعت وقت می

 .بودم
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اش چیزی معلوم د راهم شدن. از قیافهکه رسیدم، نینا و آدماش سبه 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

 .چون افرادت رو مرخص کردی، خانزاده برات همراه فرستاده -

کامال مشخص بود  تری به افرادی که پشت سرش بودن، انداختم.نگاه دقیق

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

 .احتیاط قانون این خونه باغه -

ی توی چشماش هشدار عجیبی موج اگرچه لحن و کالمش مثل همیشه بود؛ ول

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

شد ازش فرار کرد. راهی جز قبول کردن افرادش نداشتم، با این که حتی نمی

ست، یا کشتن من کمک به من توی انجام معاملهمطمئن نبودم هدف این افراد 
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 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 میشونه

ه خردونستم باالقدر عجیب کرده. میتونسته فرار کنه و این جو اینجا رو 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

*** 

وقتی باآلخره آرایشم تمام شد، از جام بلند شدم و نگاهی به کفش های تختی 

دونستن و این تم. اونا همه چیز رو در موردم به خوبی میکه جلوم بود انداخ

 !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 ابهولی دیگه برای هر کاری خیلی دیر بود. یه حرکات ن

تونستم بکنم، این بود که طبیعی رفتار کرد. بهترین کاری که میترشون می
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 .کنم

نفری که دم در اتاق صف کشیده بودن،  10از اتاق که بیرون اومدم، با دیدن 

 .اخمام درهم رفت

 :نگاهی به تک تکشون انداختم و با جدیت گفتم

کشم. از تون رو بیرون میاد، قلببدون دستور من، خ*ون از دماغ کسی بی -

 .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 

افظی ترکش شد مجبورم بدون خدتوصیه های ایمنی نیومده بود. باورم نمی

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

توی این زمین تمرین و زیر این  .جا گذرونده بودمسال از عمرم رو این 6من 

ودم، بغض کرده بودم، توی آفتاب د*اغ بزرگ شده بودم. شیطنت کرده ب

هام خرد شده مبارزه ها کتک خورده بودم وکتک زده بودم، تک تک استخوان
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بود و جوش خورده بود، خونم روی زمین ریخته بود و خ*ون بقیه رو ریخته 

بودم، شکنجه شده بودم و شکنجه کرده بودم، خالفکارهای زیادی رو دیده 

فکار شده بودم؛ ولی حاال حتی از یه بودم و درنهایت خودم تبدیل به یه خال

 .خدافظی ساده هم محروم بودم

؛ گشتغرق 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 نداشتماشاره کرد، چاره

*** 

ی خیلی ها کردم. چهرهشلوغ تر از چیزی بود که فکرش رو میمهمونی خیلی 

د. شبه 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

. کردمحفاظ های پنجره، جنس شیشه ها و تعداد راه های خروجی رو چک می

 .تونستم ترک کنمرو نمی« هر لحظه آماده فرار بودن»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
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 .پشت سرم اومد

 .اون شبی که بهت قولش رو داده بودم امشبه -

کرد، انداختم. من گاهی به دستش که به اتاق خواب های طبقه باال اشاره مین

اینجا حتی حق اخم کردن هم نداشتم، چه برسه به خ*ون ریزی؛ مخصوصا 

 .وقتی افراد خانزاده چند قدمیم ایستاده بودن

لبخند بدجنسی زدم و آروم سمتش چرخیدم. لبخندم بهش جرات بیشتری 

هام حلقه کرد. انگار تازه اومد و دستش رو دور شونه ای جلوداد 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 -

گرفتم، اصال دست خودم نبود. عصبی شده بود، التی شدنم وقتی تیغ دست می

دونست برای انجام این معامله مجبوره اومد. میدستش بر نمی ولی کاری از

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 
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م این چشم ها کردم قبال هاندازه که حتی دقیق یادم نمیاد چیه؟ حس میمی

سالگیم؛ حسی که با دید منطقی کامال  8رو یه جایی دیدم، خیلی قبل تر از 

 .محال بود

سالگیم فقط خونه و  8چطور ممکن بود قبل از اون شب دیده باشمش، وقتی تا 

کس هم به خونه ی پرورشگاه بودم؟ مطمئنا از بچه های پرورشگاه نبود و هیچ

محمد به خاطر ازدواج با مریم طرد شده بود. ما رفت و آمد نداشت؛ چون بابا

 ...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؟ -

ه یاد خواست بانگار خاطرات گنگ و مبهمی توی سرم بود که مغزم عمدا نمی

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

اتون تنهام بذارین. جز برای انجام معامله یه نو*شی*دنی قوی بیار و همه -
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 .سراغم نیاین

امی گذاشت و بعد از دادن جامی بلند، تنهام گذاشت. به آرومی احتر

کردم که با دیدن نگاه کسی که بهم نو*شی*دنی تلخ و گسم رو مزه مزه می

شناخت، همین جا کارم تموم بود! صورتم خیره بود، جا خوردم. اگه من رو می

ود، ولی طور که استاد یادم داده بمثل همیشه پوکر و ناخوانا بود؛ درست همون

 .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 

ه کشده بود! شهابی که منتظر یه فرصت بود تا از دستم خالص بشه و بنیامینی 

 .شناخت، کارم تمام بودبرای کشتنم جایزه گذاشته بود و اگر منو می

کردم و شرایط رو به نفع خودم تغییر باختم. باید تمرکز مینباید خودم رو می

دادم. فرزاد در مقابل بنیامین هیچ شانسی نداشت. کافی بود کنار بنیامین می

ن آوردم و بنیامینسی میوایستم تا فرزاد نتونه کاری بکنه. اگه یکم خوش شا

 .تونستم زنده برگردم خونهشناخت؛ میامشب منو نمی

تونست فقط از کرد، نمیقدر زخمی بود که حتی اگه شک هم میاون شب این
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 .جا بهم حمله کنهروی صدام منو بشناسه یا به خاطر یه سوءظن احتمالی، این

ز جاش بلند شد و سمتم وقتی جواب لبخند بنیامین رو با لبخندی آروم دادم، ا

اومد. کنجکاو بودم بدونم این چه جور معاملیه که بنیامین شخصا پا توش 

 گذاشته؟

 .نگاه خریدارانه ای به سرتاپام انداخت

 بینمت، چرا همیشه تنهایی؟اولین باری نیست که این جا می -

توجه به جامش که سمتم دراز بود، جامم رو عقب کشیدم و بهش خیره 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

ت خودش به بنوشم. منو چی فرض کرده بود؟ یه نوجوون احمق که دنبال اثبا

 این و اونه؟
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 :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

خورد چیزی جز خالفکار باشم؟ ام گرفت. آخه به من میدونم چرا خندهنمی

 :ای باال انداختم و با بدجنسی گفتمشونه

معرفم. حتی اگه معروف باشی هم خوب نیست معرف هارو من خودم  -

 .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 میمعمولی پوشیده بودم؛ ولی اون

حدسی که اون لحظه حتی به درست بودنش هم شک  !ستخانزاده نسبتم با

 .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

 .شد که بفهمه سامی، خالفکار مجهولی که تونسته زخمیش کنه، منممی
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 :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

کردم. هیچ.وقت علتش برام مهم نبود، چون خودم رو دخترعموش معرفی می

ازم اطاعت کنن اصال چیز  به هرحال استفاده از اسم خانزاده برای این که بقیه

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

قدر نترس باشه که مشتری امشبش حتی دخترعموی خانزاده هم نباید این -

 .رو نشناسه

ای میار بودم هم، بعد از شنیدن این حرف، برای لحظهحتی منی که شاگرد سا

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 معامله مواد کرده بود. با یه نقشه

تادن فرزاد توی معامله، وادارم کرده بود معامله رو انجام بدم. فرزاد فرس

قدر براش مهم پتانسیل کشتن من برای انجام این معامله رو داشت. پول این
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 .بود که به خاطرش از من رد بشه

دادم؛ حتی مطمئن کم داشتم کنترلم رو از دست میعصبی شده بودم و کم

 .م بدم هم افراد خانزاده منو زنده بذارننبودم اگه این معامله رو انجا

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 نمییچمواد، قتل و قاچاق انسان، خط قرمزای کار من بودن. ه

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. که معامله رو بهم زده بودم، ولی بغض سنگینی گلوم رو میبا این

 که جام خالیمهیچ کنترلی روی نوشیدنم نداشتم. به محض این عصبی بودم و

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
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 :عصبی دستم رو بیرون کشیدم و بهش توپیدم

 .خوریا خرخره میکنی تقدر کم ظرفیتی غ*لط میوقتی این -

هوا زیر خنده زد. از شدت چند ثانیه بدون هیچ واکنشی بهم خیره شد و بی

تعادل سمتم اومد. عصبانیت چشماش رنگ خ*ون گرفته بود. با قدم هایی بی

که از جام تکون بخورم، بهش خیره شدم. دیدن چشمای سبز وحشی بدون این

سر و تهم رو یادم خاطرات بی اش، از این نزدیکی، دوبارهو 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

ولی به خوبی یادم بود که اون شب به اسم بابام واکنش نشون داد و منو 

ای از ذهنم گذشت شاید اینا توهم نباشن. شاید برای ثانیه .صدا زد« ستاره»

 .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

امزد لق به نای بود که بابا گفته بود متعشد. این حلقه مردونه، جفت همون حلقه

 :اراده و پربهت زمزمه کردمچطور ممکن بود؟ وقتی بی .منه
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 !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

ننده رو حس کنم. تونستم بوی شدید مواد پاک کافته؟ انگار تازه میداره می

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 

پانسمان روش بود، سُر خورد. خ*ون روی تخت خ*ون اون بود؟ اون همیشه 

 جا بوده؛ ولی چرا؟قبل از من اون

صدا زدنش، شخصیتش رو عوض کرده بودم. نگاهش دیگه « شهاب» انگار با

اراده چشمام رو بستم. قدر شدید شد که بیبرام غریبه نبود. سردردم این

ای که توی اوج بچگی موهام رو خطرات محوم پشت پلکم جون گرفت. پسربچه

 .اومدبست، خیلی مهربون به نظر میکرد و با ربان مینوازش می

ز کردم و گیج و شوکه بهش خیره شدم. من از فرزاد متنفر بودم؛ چشمام رو با

 !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
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اومد. چاقویی که دستش بود، درست مثل مدل چاقوهایی داشت سمتمون می

حتی حالتی که چاقو رو دستش گرفته بود هم کنم. بود که من استفاده می

 !شبیه تکنیک من بود

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 همجوری هم معاملهاین

دونستم فرزاد همون شهابه، پس حاال که می .شدزاد خالص میفر

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 

 از دستشایستادم؛ یکی دیگه جای من شهاب. این یه فرصت بود! اگه کنار می

 .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

ار و دم کنتوی قلب فرزاد بشینه، توی یه تصمیم آنی فرزاد رو م*حکم پرت کر

خودم جلوش ایستادم. هنوز هم یه راه سومی برای فرار از این ازدواج وجود 
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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

رکات رزمیم من که انگار از حتعادل بود که زمین خورد و اونقدر بیفرزاد این

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 خوشبینانه ترین حالت ممکن می

 .ن رو برسونن، معلوم بود که طرف من نیستنخودشو

ی کافی تحمل کرده بودم. وقتش بود اون روی سگم رو هم امشب به اندازه

ه ای با یای که حاال بین انگشتم نشسته بود رو سریع و حرفهببینن. تیغه

حرکت سمتش پرت کردم. چشمش رو هدف گرفته بودم، ولی دستش رو جلوی 

 .ا کف دستش نشستصورتش گرفت و تیغه دقیق

رو  امداد 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
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 .تکون بخور تا خونت رو حالل کنم -

رو  دونستم کیه، فرزادانگار جنب و جوش من و فریاد های مردی که هنوز نمی

کمی به خودش آورده بود که باالخره با نگاهی ثابت و شوکه بهمون خیره شد. 

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

 :گیجش کنم. رو به فرزاد پرحرص گفتم

ا کنی یا هنوز سگ مستی احمق؟ فکر کردی چقدر خوای افرادت رو صدمی -

 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 

قدر از بین نرفته بود که بتونه زنگ زد؛ ولی اثر نو*شی*دنی ها هنوز این

 .تصمیم درستی بگیره

که دست آزادم رو روی دهن این حیوون گذاشته بودم تا صداش رو  طورهمون

 :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
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*** 

با اومدن افراد فرزاد، کارم راحت تر شده بود. اگرچه به فرزاد اعتمادی نبود، 

شناختمش رو ای هم نداشتم. دست و پای مردی که هنوز هم نمیاه دیگهولی ر

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

د، و گیج شده بوتوجه به فرزاد که مستاصل ترین جای شهر ایستاده بودیم. بی

 .کردم موقعیت رو درست تجزیه و تحلیل کنمداشتم سعی می

 دونی آدم خانزاده بود؟از کجا می -

 :نگاه بدی بهش انداختم و با حرص گفتم

قدر احمق جز بنیامین و خانزاده کی از معامله ما خبر داشت؟ بنیامین این-

با کشتن ما نیست که توی مهمونی خودش به خاطر بهم خوردن معامله، 

 .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
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 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

 .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

خانزاده امشب برام پاپوش درست کرده بود و این یعنی من و فرزاد اآلن یه 

ئنا تا اآلن فهمیده بود از مهمونی فرار کردیم؛ ولی اون مهره سوخته بودیم. مطم

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

 .با این یارو چی کار کنیم؟ صورت جفتمون رو دیده -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1179 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos اربر انجمن تک رمانک 
 

 .ی منهی من رو بلده و امید هنوز توی خونهادم اومد اون آدرس خونههوا یبی

 .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

دونستم اآلن ام رو دادم. میسوار اولین ماشین شدم و آدرس خونه .دویدم

 .خیال امید بشمونه رفتنم با خودکشی هیچ فرقی نداره؛ اما محال بود بیخ

چندتا نفس عمیق برای کنترل ضربان قلب ناآرومم کشیدم. ما آخر شهر بودیم 

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 رو به گوشم چسبونده بودم انگار داشتم التماسش می
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روند. به راننده هم از حال زارم فهمید یه چیزی شده که سریع تر از معمول می

چیده بود، ی دودی که توی فضا پیمحض این که به محله رسیدیم، سنگین

 .نفس کشیدن رو برام سخت تر کرد

که ماشین از حرکت بایسته، در رو باز به سر کوچه که رسیدیم، قبل از این

کردم و پایین پریدم. صدای فریاد های راننده که درجا روی ترمز زده بود و 

محو و سوخت؛ 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

مغز باهوشم دوباره از شدت یاس و وحشت، فلج شده بود. آتش نشان  .بود

کردن آتش رو خاموش کنن، از زنده بیرون اومدن آتش هایی که سعی می

ولی من مثل کسی که توی  هایی که داخل رفته بودن، ناامید شده بودن؛نشان

 .رفتمخواب راه میره، با قدم هایی سست سمت آتش می

همین امروز صبح تنهاش گذاشته بودم، من فقط یه نصف روز تنهاش گذاشته 

قدرا هم آدم وحشتناکی نه! این انصاف نبود. این عادالنه نبود. من این .بودم

تونست خدای امید نمینبودم که خدای امید بخواد باهام این.جوری تا کنه. 
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رحم باشه. امید به مهربون بودنش باور داشت. امید به اون ایمان قدر بیاین

 ...داشت

که دست زنی دور دستم م*حکم شد و از آتش عقبم کشید، بقیه به محض این

ر چند نف»پرسید: توجه به آتش نشانی که مدام میهم متوجه حضورم شدن. بی

« شروع شده؟ مواد اشتعال زا توی خونه دارم؟ان؟ آتش از کجا توی خونه

ام داشته بودن و ذاشتن. م*حکم نگهخواستم داخل برم، اما نمیمی

ام دارن. انگار خبر نداشتن من همین اآلن هم دارم خواستن از آتش دور نگهمی

دونستن امید ام داشته بودن، انگار نمیزنم. جوری نگهتوی آتش دست و پا می

 .سوزهی من زنده، زنده مینهداره توی خو

که من رو به جهنم ببره، این آتش تاوان کدوم گناهم بود؟ چرا به جای این

که من توی آتش بسوزم، جهنمش رو روی زمین فرستاده بود؟ چرا به جای این

سوخت؟ چرا هیچی سرجای خودش نبود؟ من مهم امید داشت جای من می

رحم باشه؟ امید که اون رو قدر بیینتونست با امید انبودم؛ ولی چطور می

 .پرستیدمی

چید. من از امید خواسته بودم بین من و خداش یکی صدای خودم توی سرم پی
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که هنوز انتخابی نکرده بود. اون که نگفته بود رو انتخاب کنه؛ ولی... اون

 یهوا سر کسخواد منو ولم کنه. اون بغلم کرده بود. اون کنارم مونده بود. بیمی

 :دیدم جیغ زدمکه نمی

 ...دمش، این بار نهحق نداری ببریش. اون تورو انتخاب نکرد بهت نمی-

تونه منو ببینه که داشتم براش خط و نشون انگار هنوز هم باور داشتم می

کشیدم. صدای جیغای بلندم، توی صدای موج شدید انفجاری شدید، گم می

ل*کل و ش*ر*اب بود. آتش با قدرت ی من پر از ا*شد. مواد اشتعال زا؟ خونه

کرد. وا رفتم؛ دیگه حتی ی امیدم رو پرپر میکشید و همهبیشتری زبونه می

ام داشته بودن هم برای خالص شدن از دست کسایی که م*حکم عقب نگه

کردم. من قدرتی نداشتم. من در برابر این مردم قدرتی نداشتم. من تالشی نمی

 .نداشتم در برابر خدای امید قدرتی

ام سُر خورد. وقتی به خودم اومدم، بعد یکی روی صورت دود گرفتهاشکام یکی

ناباور « خدایا، توروخدا، بهم برش گردون»کردم:از سال ها داشتم دعا می

 :زمزمه کردم

 ...کنمکنم، بخدا توبه میتوبه می -
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 :هق افتادم و صدام باال رفتبه هق

کنم. به خدا توبه ام توبه میرده و نکردهی گناه های کشنوی؟ از همهمی -

 ...کنم، باهاش مهربون باش... با امید... مهربون باشمی

خواستن به هر قیمتی آتش رو خاموش صدای فریادهام بین مردمی که می

شد؟ من داشتم تنها آدمی که توی زندگیم مونده بود رو از کنن، شنیده می

 .بخورمذاشتن تکون دادم و اونا نمیدست می

کرد. باالخره با وحشی شده بودم؛ ولی قلب ضعیفم بیشتر از این یاری نمی

چندتا حرکت م*حکم، کنارشون زدم و سمت آتش دویدم ولی موج انفجاری 

شد و تنها چیزی که که پرتم کرد عقب، نفسم رو گرفت. چشمام داشت تار می

. بدون امید، من دیدم دود بود؛ ولی من حتی دستم رو جلوی صورتم نگرفتممی

 ...دیگه هیچ دلیلی برای این زندگی نداشتم

 

 زندگی تون پر از آرامش، خواباتون پر از آسایش

 آرزوهاتون حقیقت، نرسیده به ابدیت،

 .ی رویا، نیست گلی برای فرداتوی باغچه
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 رحمگالرو انگاری چیدن، دستِ مردمانِ بی

 توی بارون و بی چتر، هسفرِ دختری پردرد

 قطره ای احساس، از رزی سفید، اما خاص بچینید

 رزای سفید دیروز، از دوری اگر پژمردن

 وقت نداره، خیال رفتن و مردنعشق پاک هیچ

 ...ای نیست مشتی خاک، یادگاری میدم با دلی پاکگله

 آخرین حرف من اینه، دعای قلب من اینه

 رویاهاتون آسمونی، هواتون نشه بارونی

 هر آب و دونینشید اسیر اسارت، برای 

 قلبتون دور از جدایی، زندگیتون پر از خدایی

 ...وقت صداییبینه؛ اما نداره هیچکه مارو می

 

1:5:15 

 99مهر 
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 :سخن نویسنده

سالمی دوباره خدمت دوستان عزیزم. ممنونم که تا این قسمت همراه 

کنم. امیدرهایی بودید و بابت تمام کمی و کاستی ها و تاخیرها عذرخواهی می 

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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