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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 رمان فروشی میباشداین 

  

 همتا یبه نام خالق ب

 ایثر تا

 

 ...زدمیو فک  م  دادمیمامان  حرکت م  اهیو س  دیسف  یموها  یرنگ  البه ال  یفرچه   یظاهر  یاقیاشت با

با   کردمیم یسع نیهم یافتاده و قدرت  اعتراض کردن را رو ندارد  برا ریداشتم  کالفه اس ..مطمئن  بودم  گ نیقی

 یمزاحم رو ازجلو یها ی دیسف  نیسرش گرم کنم  بلکه بتوانم به طور موقتم  که شده  ا  ختنیحرف  زدن و مزه ر

 چشمم دور کنم...

که پشت سر گذاشته  و  ییسال ها یاز همه  شتری..ب یگریاز هر وقت د شتری..بامدیبه نظر م دیسف ادیروزها ز نیا

 مادرانه اش شروع کرده بودم.. یهرروز صبحم را با نگاه کردن به چهره 

 ...دادیغم م یکه بو یزیواز هرچ" یریگ نیاز درد و زم"یاز ضعف  وناتوان"بودم  زاریب

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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نشان  یتر از هر زمان ریتر و پ فیاو را ضع کردمیاز غم بزرگ درون مادرم بودو حس م یکه نشانه ا ییها دیسف از

 دهدیم

 خم کردم تو صورتش  سرم

 مامان؟ یخوب _

 خلقش رو تنگ کرده بود. یکه دور گردنش بسته بودم تا لباسش آلوده نشود حساب یرنگ یبود... مشما کالفه

 حال  خنده رو جواب داد :  نیبا ا 

 کن مادر...کارت ب _

 راست کردم و گفتم : کمر

 گازت؟ یرو یغذا ای ییمامان خوشگله...نگرانه بابا یتو لک _

 ...دیکرد وآه کش یاش  و خال نهیس ینگفت فقط قفسه  یچیه

 نگران هردوشم.. یعنیسکوت  نیکردم ا حس

 جواب سکوتش گفتم : در

 یزنیشوهر جونت هم به غذات سر م شیپ یریهم م کنمینباش االن آزادت م یچینگران ه _ 

 با خنده ادامه دادم : بعد

 گذرا از باال به صورتش انداختم که منتظر جواب هستم یموهاتو خراب کنم ؟ آره؟نگاه ینکنه نگران نمیبب _

از  ییلحظه ام که شده لبش نما  کی یحالت دپرس بودن خالصش کنم...دوست داشتم برا نیاز ا خواستیم دلم

 کند.. هیرا به من هد ایو دن دیریلبخند بگ

 

 داد وزمزمه کرد : رونیلبخندهم نزد...در عوض باز هم  نفسش  با صدا ب ی..حتدینخند 
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 اال خودت.... ینگران همه هست یفهمیم یمادر که بش _

 گفتم:" دمیکشیموهاش م یبه حالت اول و همانطور که فرچه رو رو برگشتم

به فکر  کممیواال! "شن دیسف نقدریموهام ا ذارمیحداقل نم "اول نگران خودم باشم کنمیم یمادر که بشم سع _

 ..کنهیتو صورتت نگاه م یوقت رهیگیبابام باش..بنده خدا دلش م

 کنهیم یوقتا با آدم بد  باز ی..زمونه بعضستیشدن و چروک شدن دست خود آدم ن دیسف یفهمیم یمادر که ش _

 هوی میمستق ریتو مس یو افتاد یرد کرد یاصل چیپ گهیروبه راهه..د یهمه چ یکنیفکر م یدختر جان....درست وقت

که  اگه  یو خم رد نکرده دار چیراه نرفته و پ یکل وز..هنستیخبرام  ن نینه بابا..از ا ینیبیپات م یجلو ذارهیم یچ هی

 ..یزنیو همون وسط راه جا م یایزود از پا در م یتنت چرب نکرده باش

 دیکش آه

جاده  هیافتاد تو  هویرد کرده و  یاصل چیپ کردیکه فکر م یآره دختر جان...ساده نباش...مثله منم مثل همون آدم _

 ...چیدر پ چیپ ی

 گرفت دلم

 و عاجز از درمانش بودم... دانستمیرا م دردش

  ختیپوشاک آتش گرفت و سقفش فرو ر یدیشد که تول ادیز یما از وقت یزندگ یو خم ها چی...پگفتیراست م مامان

بلکه  یبود افتاد دنبال از کار افتادگ یدیتول کیکه کارگر  ضمیشد و پدر مر یدستمان خال"شد نینش لچریبابام و 

 چهار نفره رو سرو سامان دهد... یخانواده  نیا ردیگیکه م یبتواند با  چندر غاز

 مادرم نشست... دیسف یموها یحرف رو یونگاهم ب  دمیکش ییصدا یب  نفس

وقتش  رو صرف  شتریب دویرس یشده بود..کمتر به خودش م دیسف شیهفتاد درصد موها بایآن اتفاق به بعد تقر از

 یکرده  و خنده رو از رو دیمادرم سف یبود که موها یبزرگ چیدرست همون پ نی...اکردیبابا و امورات روزمره اش م

 محو کرده بود... شیلبها

 امیکنار ب طیبا شرا کنمیم یمامان ..فقط دارم سع ستمیساده ن _
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به  بنیاز بس نج ایبچه هام کبابه ..طفل یبرا گرمیج دونهیبه غصه خوردن...خدا م یافتاد یمادر...تو جوون دونمیم _

 همه درد رو دلش باشه دم نزنه؟ نیکه ا هی..وگرنه کارنیخودشون نم یرو

 رو مسدود کرده .... ژنیوراه ورود اکس دهیچیدورگردنم پ رومندین یکردم دست حس

رو به  شیبود ومرد زندگ لچریبابا رو و یتا وقت یعنی..شدیحرفها سبک نم نیبود که با ا نیسنگ یمادرم به قدر غم

 ..شدیوقت سبک نم چیه دید یشکل م نیا

کار  نیمن بازهم ا  یخوبه! احمقانه بود...ول یوانمود کنم  که همه چ یو ظاهر ساز یبا مسخره باز خواستمیمن م بعد

 ...کردمیاحمقانه رو تکرار م

 میقد یمیشاد و صم یهمون خانواده  میشیودوباره م کنهیروزا بابا عمل م نیهم شاهللیا "باز کردم که با گفتن  لب

 دهم   شیدلدار

 تواتاق و گفت: دیفرشته پر هویکه  

  

 ! خورهیزنگ م لتیموبا یآبج _

 کاره مهیرنگ بود و سر مامان ن یبه فرچه  دستم

 حوصله گفتم: یب

 جوابش بده؟ هیک نیخب بب _

 سمتم گرفت لیآمد و موبا جلو

 بدم؟ ویناشناسه ...جواب چ _

 هم گذاشتم .. یرا رو میپس دادم و پلکها یحوصله نفس یب

 : دیاز فرشته پرس مامان

 ؟یبه غذا سر زد _
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 ...خوردیهمچنان زنگ م لی...موبادمیکش رونیاز دستم ب دستکش

 در جواب مامان گفت: فرشته

بابا رو دادم..تو با دل درست خودت بسپر به دست  یآره قربونت تونگران نباش...هم به غذا سر زدم هم قرصا _

 نه؟ ایبده  لمونیتحو ایزلخ تونهیم مینیبب شگرتیآرا

 به فرچه و رنگ اشاره کردم و گفتم:"از دستش گرفتم  یکردم و گوش  یبانمک اخم

 امیادامه بده تا ب _

 رنگ گذاشتم کف دستش یومن به زور فرچه  دیابرو در هم کش یناراض

 برقرار کردم وآهسته گفتم: تماس

 ...گهیبجنب د _

مجبور بود که  نیهم یبرا" زدیداشت وزود  تاول م تیسمت دست کش ها رفت... پوست سر مامان حساس یناراض

 اوامر من رو اجرا کند ودم نزند

 د؟ییالو بفرما _

 کرد کیرا بهم نزد میخط ابروها یآن سو یمردانه  یصدا

 با؟ی...فرناز شکبایخانم شک _

 د؟ییبفرما"بله خودم هستم  _

 ...دیاریب فیتشر حاتیاز توض یپاره ا یخواستم بهتون اطالع بدم برا"رمیگیباهاتون تماس م یمن از آگاه _

 ...ختیفرور قلبم

تمام  زیهمه چ کردمیداستان ادامه داشته باشد...فکر م نیقرار بود  ا یمن!...تا ک یخدا یحات؟وای؟توضیآگاه

 زرایکه همه چ کردمینبود ..آرامش برقرار شده بود و من داشتم تالش خودم  رو م یخبر چیه گریشده...دوماه بود د

 و وحشت رو... ترسپراز  یآن دردها..آن روزها"آن اتفاقا  یفراموش کنم..همه 
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مهم  یاز اعضا یکیکه حذف کردنش ازفکروذهنم شده بود مثل قطع کردن  یمهمتر آن آدم؟!..کس وازهمه

از  یکی یکیتاهمه و همه را  کردمیهمان قدر دردناک... به هر جهت داشتم تالش خودم رو م"بدن...همان قدرسخت 

 خاطرببرم...

 مرد فقط آدرس به خاطر سپردم... حاتیتوض نیقلبم گذاشتم  و از ب یرا رو دستم

 چسباندم... واریرا بستم و سرم را به د میدادم...چشمها هیتک واریاتاق به د رونیب همانجا

 صورتم بشکن زد.. یشد که فرشته جلو یبه مرور خاطرات تلخ گذشته سپر قهیچند دق دانمینم

 از کردمو چشم ب دمیجا پر از

 ؟یدیخواب _

 دمیبه صورتم کش یرو جمع کردم و دست خودم

 ..کردمینه داشتم فکر م _

 شد... گوشیباز نگاهش

 آنوقت؟ یبه ک _

 شد دهیکش میلبها

 ؟ینه به چ یبه ک _ 

 شهیدارم زود باورم م بیدرازگوش نج وونیبا اون ح یکیباشه!..منم نسبت نزد _

 زدم  وگفتم : شیبه بازو یضربه ا بادست

 شد؟ یمامان چ "شر نشو بچه _

 صورتم باال گرفت  یهارو جلو دستکش

 خودتون... لیتحو نامیها...تموم شد!ا یکار در رفت ریاز ز دمیفکر نکن نفهم _
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 : دمیسمت اتاق و پرس دمیچرخ"زدم و دستکش ها رو از دستش گرفتم لبخند

 رو سرش؟ یکاله رنگ گذاشت _

 راه افتاد.... دنبالم

 ...ادیساعت دل و قلوه رد و بدل کنه حالش جا ب میآقاشون ن شیتازه فرستادمش بره پ"آره گذاشتم _

 پر جنب وجوش تر یبود ول کتریسال از من کوچ کیبود... یوپر انرژ طونیش شهی...فرشته همدمیخند

 ...یکردی..کاش اتاقم جمع و جور میکرد یخوب کار _

 ستادیبه کمر وسط اتاق ا دست

همه رو من  گهید یچیاتاقم جمع کنم...ه یگیبعد م یرفت ینام من به کام تو...نصفه کاره ول کرد ؟بهیچ گهید _

 واسه تو... مونهیانجام دادم تشکرش م

 دادم لشیتحو یسمتش و و اخم با مزه ا برگشتم

 همه از تو تشکر کنن خوبه؟ گمیدفعه م نیا _

 باال داد ابرو

 ..اگه خوشگل شد من کردم اگه بد شد کار تو بوده ردخورم نداره.. ادیاز آب در م یچ مینینچ..بذار اول بب _

 ام گرفت... خنده

 را از وسط اتاق برداشتم و زمزمه کردم: یو رو فرش دانیرنگ و اکس کاسه

 جلب!_

 یبا صدا و پر انرژ"دیخند

بودم..مامان و بابا  رشیهمزمان داشت...البته فقط من تحت تاث وخنداندن را دنیبود که هنر خند ی.فرشته تنها کس

 نمانده بود که شاد شود شانیبرا یدل گریکه د
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 پشت خط بود؟ یک یبگ  یخواینم _

 نگاه موشکافانه اش سمت در اتاق رفتم...از کنارش رد شدم و گفتم: ریز

 ؟یزبون منو بکش ریز یاومد گهیکارت بچه...تود یبرو پ _

 دنبالم راه افتاد.... بازهم

تو خودت  یغرق شده بود یبوده که تو اونجور یکیحتما  ستمی...بابا اسکل که ندارمیدست از سرت برنم یتا نگ _

 ؟ گهید

 وبرو بر نگاهش کردم ستادمیا

 پرو زل زد تو چشمام پرو

 .....دیبلند خند ینکرد و با صدا یانصاف یخنده ...اوهم ب ریزدم ز یخنده اش گرفت...پک"ام گرفت خنده

 با ته مانده اش  گفتم: دمیخنده که رس یانتها به

 بود... یاز آگاه"بهت گمیاز دست تو!م _ 

 :دی..نگاهش زل شد و پرسدیخشک شیلبها یآمدوخنده رو یاسم آگاه 

 ؟یآگاه _

 تکان دادم... دییبه عالمت تا سرم

 .یآره آگاه _

 ...کردینگرانش م ی...اسم آگاهکردمیبار پلک زد تا توانست نگاهش  را متمرکز کند...حالش  را درک م  نیچند

و  افتادیتا آن اتفاق وحشتناک فراموش کنم م دادیو دل به دلم م امدیمن م یکه پا به پا یسخت یآن روزها ادیبه  

 ...شدیحالش  خراب م

که توانستم راز  ی...و من به تنها کسمیروح در دو بدن بود کی...میبود ...دوتا دوستمیو فرشته فقط خواهر نبود من

 یاز سرم گذشته و چه روزها یچه خطربزرگ دانستیخواهر مهربان و دلسوزم بود..فقط او بود که م نیهم میدلم بگو
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رازبزرگ را  در قلبش  حفظ کرد  تا پدر و  نیو لب باز نکرد...خواهرانه ا دانستیرا پشت سر گذاشته ام...م یجهنم

 ..ننیینب بیآس نیاز ا شتریمادرم ب

 ندارن؟ مگه نگفتن؟ یباتو کار گهیمگه اون پرونده بسته نشده؟ خودشون گفتن د _

 داخل دستم دادم... لینگرانم را به وسا نگاه

 ...یبرم آگاه حاتیاز توض یپاره ا یفقط گفت برا "نداد که بفهمم  یاضافه ا حیتوض چی..ه دونمیمنم نم _

 گرفتم.... نفس

 عجوالنه گفت: فرشته

 کرده باشن ریدستگ یکس دیشا _

بود....فرشته نا مطمئن  یکیو نگاهم در جا در مردمک لغزان  چشمانش نشست...انگار حرف دلمان  ختیر یهر دلم

 زمزمه کرد:

 ممکنه اونم گرفته باشن؟ _

 کرد.... شتریزد به هدف و آشوب دلم را ب قایزد..دق رونیبا صدا ب آهم

 فشردم و زمزمه کردم:  میپنجه ها انیرا م یروفرش "دمیرا دزد نگاهم

 ..دونمینم _

سنگامو با خودم وا  دیو با خودم خلوت کنم...با اورمیب ریگوشه گ کیچشمش دور شوم...که  یکه  از جلو دمیچرخ

ودر هر  یطیتحت هر شرا دمشید یروزگار ی...که اگه روز امدمیدل صاب مرده کنار م نیبا ا دی...باکندمیم

وقت  چیپراز التهابم ظهور کرد و ه یروزها انیم "یکه روز یکینگاهش کنم نه  یخاط کیفقط به چشم "یمکان

 بدهم... یدرست صیخوب و بد بودنش تشخ نینتوانستم ب

 ...دیرا کش میقدم از قدم برنداشته بودم که فرشته بازو هنوز

 ...میهم شد یورودر رو دمیچرخ
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 گفت: تیبا جد فرشته

 ؟یکار کن یچ یخوایم شینیسفت جوابمو بده ..اگه بب ستایفرار نکن !وا _

 و لب زدم:  دیشدم...مردمک چشمانم لرز مستاصل

 !دونمینم_

 آورد و گفت: میبه بازو یفشار فرشته

تو رو  نداره فرناز..  هیدلسوز اقتیگوشش ..اون آدم ل ریز یخوابونیمحکم م یلیس هیجلو و  یری...مدونمیمن م یول _

 بفهم!

فقط  اقتشیل گرید یآدماها یکه به گردنش بود از نظر فرشته و همه  یبود..اون آدم با آن گناه بزرگ یمنطق حرفش

 ییاو هو گرفتیوقت سراغش  را م ی...هنوزهم وقت و بشدینم شیحال زهایچ نیمرگ بود..اما دل زبون نفهم من که ا

 ..شدیم

 ...یگیکنم که تو درست م یبه خودم حال کنمیدارم تالش م _

 کردیکردم و سرم باال گرفتم..منتظر نگاهم م یمکث

وقت  چیکاش ه یبه بد بودنش فکر کنم...ا تونمیکرده که اصال نم یکار هیفرشته؟..المصب  شهیچرا نم دونمیاما نم _

 بودمش ! دهیند

 :دیغر "رنگ خشم گرفت  نگاهش

 .زنمیمن م ی...تو نزنامیشد خودم باهات م نطوریدختر..حاال که ا یا ونهیتو د _

 شد دهیکش یبه تلخ لبم

 کرده باشن؟ ریحاال از کجا معلوم اونو دستگ _

 داد وگفت: رونیو پرحرص نفسش ب یعصب

 حاال  _
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 وگفتم:  برگشتم

 ...رمیخودم م"...تو به دانشگاهت برسستیالزم ن _

 کاره اس؟ یرفته اون آدم چ ادتی...انگار یتو چشماش نگاه کن فیبالتکل یستیکه وا یبر _

 که پشت سرم جا گذاشته بودم گفتم: ییباال بردم و به او دستم

 انجام دادم یکه توگفت یعقلم اومد سرجاشو همون کار دمشیاگه د دی...شاستیمعلوم ن یچیهنوز ه _

******************************** 

که  یریکه با تصو کردمیو در دل دعا دعا م گذاشتمیپشت سر م یکی یکیو دلهره  شیرا پراز تشو یآگاه یها پله

آدرس  یاز دژبان نییکه پا یچشمام نقش بسته بود رو به رو نشوم...پشت در اتاق یاز هزار بار جلو شیشب قبل ب

 حبس کردم... نهیس ررا بستم و نفسم را د می...چشمها ستادمیروگرفته بودم ا قشیدق

 :دیمقابل در نشسته بود پرس زیکه پشت م یمامور

 خانم؟ نیداشت یامر _

 دادم و آخرسر نام خودم راهم گفتم.... حیتوض شیبودم برا دهیکه پشت تلفن شن یکلمات یسمتش وهمه  دمیچرخ

 بلند شد... زشیپشت م از

 ..دیاول بپرسم بعد داخل ش دیاجازه بد _

 یام درد گرفته بود...نگاهم رو نهیس یو قفسه  زدیمحابا م یتا راهش را باز کنم...قلبم ب دمیکنار کش محترمانه

 نکهیا یبود افتاد...دلم هوس آب خوردن کرد..اما نه جراتش را داشتم و نه رو وترشیکه کنار کامپ یو پارچ آب زشیم

..درحال کلنجار رفتن با خودم بودم که در ام را تازه کنم. دهیخشک یو گلو  زمیخودم بر یآب برا یوانیاز آن پارچ ل

 آمد... رونیاتاق باز شد و مامور ب

 را خجالت زده از پارچ آب گرفتم.. نگاهم

 قرار گرفت زیکرد وپشت م یرا ط زیدر تا م یچند قدم فاصله  مامور
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 داخل.. دیببر فیتشر دیتونیاز قبل هماهنگ شده بوده..م نکهیمثل ا _

...بسم کشدیآتش زبانه م یاز کف کفشم گدازه  کردمیرفته بود و حس م میشده بود..توان  از زانو ها نیسنگ میپاها

 ....دمیسمت در کش یرا به سخت میسرباز جوان را کنجکاو نکنم قدم ها نیا نکهیا یلب گفتم و برا ریاهلل ز

 "..سرباز از پشت سرم گفتامدین یبه در زدم...جواب یا تقه

 داخل لطفا دیبر _ 

زبانم  آمد و همانجا  یتا رو دیببخش کی.... دمیدر تو کش یخودم را از ال اطیرا آهسته باز کردم و با احت در

صورتش  یو نگاهم رو ستادی...قلبم درجا ادمیکشیزد و همان شد که  انتظارش را م یدر اتاق چرخ میماند...چشمها

..فقط نگاهم  کردمی....فقط نگاهش مستمچطور داخل شدم و چگونه در را پشت سرم ب دمی....نفهمدیخشک

.....دو بردیمن لذت م یحالت درماندگ نیاز ا دیفرم گرفت....شا یبار تکان خوردند...گوشه  نیچند می....لبهاکردیم

 خم شدو ذهنم پرواز کرد به گذشته... نیزم یرو میقدم سمتش برداشتم و زانو ها

******************** 

 

صفته خدانشناس...تا توان  داشتم  وونی...دوتا غول تشن..دوتا حدندیکشیم نیزم یآش و الش و پراز دردم را رو  تن

 دفاع کرده بودم...در اتاق  را باز کردند و مثل تفاله پرتم کردند داخل   تمیثیو از آبرو و ح  دهیجنگ

 گفت: شونیکی

 سگ  هارو جمع کنه.... نیا ادیب یکی  _

 به صورتش زد... یوبا دست ضربه ا دیگفتم...بهار وحشت زده سمتم دو یفیشدم کف اتاق و آخ خف پهن

 آخه؟ یسرخودت آورد  یخدامرگم بده ...چ _ 

 :دیسرم نشستو بغض آلود پرس یباال

 انصافا چطور دلتون اومد ؟ یآخه ب _

 گشت شصتش به نوازش زخم کنج لبم رفتوان دینگاه وحشت زده اش تو صورتم چرخ بعد
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 درآوردن! یروبه روز  چارهیدختر ب "تورو خدا نیبب_

 :دیغر دیفرش

چموش...جلوش نگرفته بودم کم مونده بود چشم و چال فرامرز از  ی...دخترلمهیهمه اش ف"شلوغش نکن یخودیب

 ....ارهیکاسه در ب

بلند شد و خرامان خرامان " کردیتختش نشسته بود و خونسرد صحنه رو تماشا م یکه تا آن لحظه ساکت لبه  شراره

 شد... کینزد

 که بلندم کند... کردیرا م  شیسع یداشت همه  بهار

 غر زد: دیرو به فرش شرار

که هربار تا  ینیبی...مدهی...بابا پا نمنیبه ا دیکرد لهیهمه دختر شماها پ نی.اد؟یبش یکی نیا الیخ یب شهیحاال نم _

که  نجای...ایکش ضیتورو خدا ..هرشب هرشبمون شده جنگ و جدل ومر دیدم مرگ رفته و برگشته ...ول کن

 ستین مارستانیب

 :دیمجددا غر دیفرش

 ادیم ی...هرککین کیپ ومدهین نجایبشه ا شیتا حال خورهیکتک م نقدری...خالصه ایعوض یغلط کرده دختره  _

 ادا کرد.. دیآخر با تاک ی!....کلمه سیییی؟سرو یفهمیبده م سیسرو دیبا نجایا

 باحفظ همان لحن غر زد: "ونیکارچاق کن آقا ییجورا کیبود و  نجایا یها یمیکه از قد شرار

 بکنم.... دیکار با یچ نمیبذار بب رونی..برو بدمیدیخب بابا فهم _

بغلم را  ری...بهاره زدیدست بهاره لرز یجان من رو یشد که تن ب دهیشد اما در آنچنان محکم به هم کوب یچ دمینفهم

درد  میاستخوان ها یتخت رها شدم و بلند ناله زدم...همه  یکرد...لبه  تمیتخت هدا یگرفت و کشان کشان تا رو

بودند که حس  دهیرا  کش میآنقدر موها شرفایبود...ب تادهبه ذوق ذوق اف میاز فرق سرم تا نوک انگشتان پا کردویم

 ..شودیپوست سرم  از جمجه ام جدا م کردمیم

 :دیخم شد تو صورتم و نگران پرس بهار
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  ارم؟یبرات ب یخوریآب م _ 

 من جوابش را داد : یسمت کمد رفت وبه جا شراره

 کار؟ یچ خوادیاوضاع و احوال آب م نیها..تو ا یتو هم کم دار _

  دیکش رونیب نیدر کمدرا باز کرد و پنبه و بتاد بعد

 بذار رو زخمش .... نارویا ریبگ ایب_

 تخت بلند شد... یاز لبه  بهار

 اومد.... یشده بود و تک تک باال م نیتوان نگاه کردن هم نداشتم.. نفسم سنگ یحرف زدن نداشتم...حت ی نا

 است... شتریب یلیکه خوردم خ ییها یلیاز درد س نهایگرفت و فکر کردم سوزش ا لیوسا بهار

و براقش  را به حالت  دیسف یکه پاها یکنان نگاهم کرد و درحال حیتفر"شد نهیداد و دست به س هیبه کمد تک شراره

 گذاشته بود گفت: شیهم به نما یرو یضرب در

هرشب هرشب "نبود...هرشب هرشب کتک نیاالن اوضاعت ا یاومد یبار با دلشون راه م هی!اگه گهید یندار عقل

 تو بود همون اول وا داده بود. یجا ی؟هرک یدار یدختر تو چه جون"یریدرگ

 ...با نفرت نگاهش کردم وگفتم:نمیکرده بودم که بتوانم بش لیتخت حا یرا لبه  میدستها

 بود ادامه دادم: یاما به هر بدبخت سوختیلبم به شدت م ی...گوشه دهیهمه جواب نم یرو یتکرار ینسخه  نیا _

 ندم ییآبرو یب نیو تن به ا رمیمکه وا دادن..حاضرم ب مییاونا یهمه  یمن سوا _

 خند زد کج

 ...نهیات قابل تحس هیروح یکه نوش جان کرد یهمه کتک نیخوبه...با ا _

 اش از کمد گرفت و سمتش تختش رفت.. هیتک

که  یاس تو هم ملزم گهیکس د رندهیگ می...تصمیریگیم میکه تصم یستیتو ن نجای؟ا ستیاما انگار حواست ن_

 ..شهیکه هست بدتر م ینیوضعت از ا ی....نکنیدستوراتش اجرا کن
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 پا انداخت یکنان پا رو حیتخت و تفر یرو نشست

 به هوا رفت.. غمیج یلبم و صدا ینشست گوشه  ینیبتاد یجوابش بدم که پنبه  خواستم

 :دیعقب رفت وپرس یکم "هول کرد بهار

 ...رمیبم ینه؟اله سوزهی...م دیببخش _

 مشتم فشردم تا بتوانم به سوزش کنار لبم غلبه کنم.... ریرا بستم و ملحفه رو ز میچشمها

 گفت: شراره

شکسته ام بمونه  یدست و پا هیکمه کم  دمیقول م یمقاومت کن گهی..دو روز دسوزهیفقط صورتت م ؟االنینیبیم _

 داینجات پ یدرد و بدبخت نیاز اعمر  هیو  یریشب م هی...شهیشب که هزار شب نم هی..ایرو دستت...دختر کوتاه ب

 هرشب هرشب..... ادی..خوشت میکنیم

آبرو رو بدهم...شک  یب هیکیزن نیکه نتوانم جواب ا  ینه به قدر یاز درد بهم جمع شده بود وناتوان بودم ول صورتم

 زن بدبخت کرده بود.... نیخانه رو هم نیا ینداشتم نصف دخترها

 :دمیبه درد بودرفتم تو حرفش و  غر ختهیکه آم یبا لحن یحرص

 یخفه شو عوض _

 چهار تا شد.... شیچشمها

 ؟یبامن بود _

 که انتها نداشت یپراز نفرت بود..نفرت نگاهم

 ؟ یبنیم یا گهیخودت مخاطب د ریغ_ 

 تشر رفت : ی..عصباندیاز سرش پر برق
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شد بزاربهت  نجوری...حاال که ایخوریحقته که هرشب مثل سگ کتک م ه؟یچ یدونیدختر...اصال م ییپروو یلیخ _

... آنوقت بهت یکنی..التماسشونم میایکنار ب انیجر نیبا ا یشی..باالخره مجبور مگهیشب د هیبگم ..امشب نشد 

 شهیغمبرت میخدا پ یوادعا یتو که دور شرافت برداشت ای..من ه؟یعوض یک گمیم

 زدم ادیفر یبلندتر یصدا با

 خفه ات کنم برو به جهنم کثافت ای یشیخفه م _

 ناخواسته باال رفته بود.. میصدا

 کرد و گفت: یگریانجیم بهار

 تو آرووم باش..خب ؟_

 برگشت سمت شراره و گفت: یعصب بعد

 ؟یکه چ یخونیتوروش روضه م یه  ی..نشست ستیحالش خوش ن یبنی..مگهیتو هم بس کن د _

 ..دیتخت کش یمعترض قدم برداشت و خودش تا باال شراره

 یدختره   دهیمنو جر م ی..چرا لنگ و پاچه ستیکه خوش ن نی...به اسفل السافلستیکه ن ستیخوش ن _

 ...ادیکتک بخوره تا جونش باال ب نقدریبذار ا گمینم گهیعذاب نجات بده..خب د نیخودش از ا گمی...بده مکارهی

 گریکه د کردمیخودم  خفه اش م یو با دستها  شدمیکه توانش را نداشتم وگرنه بلند م فیکرده بودم..ح حرص

 نحسش  رانشنوم.. یصدا

 :دیبلند غر یبا صدا بهار

قائله رو ختم  نی..فقط خواهشا ا رونیبخواب ..اصال برو ب ریبگ یتونیبس کن شراره...سکوت کن بذار کارمو بکنم...نم _

 کن....

 گفت: " دیپر نییبا اکراه روگرفت کرد واز تختش پا شراره

 ....نیاقتیل یجفتتون ب _
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در گلوش  ینشست...انگار حرف رهیو دستش رو دستگ ستادیمقابل در رفت..رفتنش با نفرت دنبال کردم..مقابل در ا تا

 زد و ادامه داد: یشخندی..برگشت ... نشدیخفه م گفتیکرده بود که اگر نم ریگ

شک ندارم  ادیاون که ب یدووم آورد نایا یجلو رمی...گادیم یاصله کار گهیتا چند روز د دمی...شنگهید زیچ هیفقط  _

 حرفا نیوا ی..چه برسه به جفتک پرونیافسارت بکشه که نطق نکش نیهمچ

 وارفت...قشنگ معلوم بود ترس برش داشته... بهاره

 :دیپرس

 ؟یاصله کار _ 

 داد وجواب داد: لشیتحو  یلبخند پراز شرارت شراره

 ...گمیبرنده شده...صاحبتونو م دهیکه تو مزا ی..اونیآره جونم...اصل کار_ 

 یراهیهم گذاشتم تا بد و ب یبود؟...چشمامو محکم رو یزن  ک نیخدا ا ی...اخوردیداشت از حرفاش بهم م حالم

 حواله اش نکنم

 :دیپرس بهاره

 ه؟یک یدونیتوم _

 وگفت: ستادیدر ا یاتاق  را روشن کرد ...ال کیتار مهین یدررا باز کرد..نور راهرو فضا شراره

بابت  یباشه و پول خوب بیکه دست به ج یکار بلد تره...هرک"که از همه پولدار تره یکیحتما "نه..من چه بدونم  _

 شماها داده باشه...

 و زمزمه کرد: دی..چهره در هم کش نطوریبهاره به وضوح برگشت...لحن شراره هم هم رنگ

کارا رو واسطه  ها  نیا ی..قبال همه دونیتو م انیخودشون ب خوانیمکردن  یزیناپره نباریچرا ا فهممیفقط نم _

 رفت... رونی...گفت و باخنده از در ب دادندیانجام م

 رفت و بهاره شل شد...  شراره
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 دیکشیم گاریبود که هم اتاق ما شده بود....صبح تا شب فرت و فرت س یک نیا یهمه اتاق و هم اتاق نیا نیب دانمینم

از  نهمی...اکردیموجبات آزار ما روفراهم م نشیری..شبها هم با حرفا وخاطرات تلخ و شکردیگندش خفه مون م یو بو

 از راه نرسد اهیصد سال س خواستمیتو راهه...م یاصل کار که دیمژده بد گفتیحال خرابم..آنوقت م نیامشب!من با ا

 گفت: یرفته ا لیتحل یبا صدا بهار

 کنه؟ یدل مارو خال یتو خواستیفقط م گه؟نکنهیراست م یگیتوم یعنی _

 سرم تکان دادم... درمانده

 یارزش داشت..تا فردا خدا بزرگ بود...خسته و ب ایدن کیکه امشب هم توانسته بودم قصر در برم  نیمن هم یبرا

 :دمیرمق نال

توبه خودت  "شده لیعقلش زا دهی....بس که کشبافهیبه هم م ادیچرت و پرت ز نیکه  ازا ینیبیولش کن بابا ..م _

 رینگ

 با دست پسش زدم وگفتم: "پنبه..ترس به جانم نشست  یکرد رو یخال نیبتاد دویکش آه

 به دست و صورتم بزنم یآب هیکمکم کن بلند شم  "خوادینم _

 با اشاره  گفتم: یلبخند بزنم ول توانستمینگاهم کرد...نم متعجب

 برم ...بعد دستم رو باال آوردم و نشانش دادم دیحتما با_

..کمک کن برم دستامو بشورم خورهیناخنم مونده...حالم داره از خودم بهم م ریپوست اون کثافت ز کنمیحس م _

 الاقل

 و ترس لبخند زد ینگران انیم

 یوچشم و چال طرف درآورد گفتیراست م دیپس فرش _

 گفتم... یفیفخواستم لبخند بزنم لبم سوخت و آخ خ تا

شانه  یوزنم را کنترل کنم و بار اضافه رو کردمیبغلم را گرفت و کمکم کرد بلند شوم ..خودم هم  تالش  م ریز بهاره

 نباشم... فشینح یها
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 گفت: زدیکه زور م نطوریهم

خودم و خدا  یشرمنده  نقدری...کاش منم جون تو رو داشتم تا االن ایاریدووم ب یخوب تونست میخودمون یول _

 نبودم

 کنن یمن باز تیثیبا ح هیمثل بق توننیکور خوندن اگه فکر کردن م نای...اخوادی...اراده و شهامت مخوادیجون نم _ 

 یحرفا معن نیا گهیکه د فیپولدار کث یعربا نیاز ا یکیفروختنت به  ینکردن...وقت نای..فکر کن ایآخرش که چ _

 نداره

 وگفتم :  ستادمیپا ا یرو ییدر دستشو یجلو

 کنهیباز م یدر هی....حتما خودش کنمیکه بتونم از شرافتم دفاع م ییخدا بزرگه..من تا جا _

 افتاد ریز سرش

 یلی..من که همون شب سوم با دوتا سیبه خاطرش بجنگ یدار یزیچ هی...الاقل تویوار دیام نقدریخوبه که ا _

اگه  ی....حتشینه راه پس دارم نه را پ گهی..حاال دارنیسرم ب خوادیدلشون م یینشستم سرجام و اجازه دادم هر بال

سر  ییام ندارم...مامان بابام بفهمن چه بال خونهبرگشتن به  یرو گهیکنم د داینجات پ نجایخدا مقدر کنه از ا

 ...کننیدوردونشون اومده سکته م

 بهاررو؟... ایبدهم  یخودم را دلدار دانستمینم

 دمیصورتش کش یا م  را باال آوردم و رو دهید بیآس دست

 نگاهم کرد نیغمگ

 گفتم نوازشگونه

فراهم  طشیبرامون بسازن بهتره...اگه شرا خوانیم نایکه ا یمامان و بابا جهنمم که باشه از بهشت یخونه  _ 

افتاده  ریگ یسخت طیشعور دارن که درک کنن تو چه شرا نقدریمامان و بابات...مطمئن باش اونا ا شیشد..برگرد پ

 ..یبود

 برد ریداد ونگاهش را ز لمیتحو یمحزون لبخند
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 یاز خدا ب نیا یکه مجبور شده بود به خواسته  یآورد...شب اول یدل آدم به رحم م تشیمظلوم نیبود و ا مظلوم

دو بار اول سخته و  یکیکه فقط  شیپا ریگفت....بعد  شراره نشست ز ونیخبرها تن بدهد تا خود صبح تب کرد و هذ

هرروز  "چیکه نشده ه یعاد شیبرا ییآبرو یب نیکه ا کردمی...اما من هنوزهم حس مشهیم یبرات عاد  یبعد همه چ

 ...بردیم لیبدتر از روز قبل روح وجسمش تحل

حوله آوردتا صورتم را خشک کنم...حوله رو از  دستش  میتخت نشستم و لباسم در آوردم..بهار برا یکمک بهار رو با

 گرفتم

 :دیپرس

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزیچ_

 وتکان دادم سرم

 خورمینم نجایا یکه بشه از غذا ییکه تا جا یدونینه ..م_ 

 یاریدووم نم ینجوریا یول _

 شد دهیلبم سخت کش ی گوشه

 نگران نباش.... خورمیم ازین یبه اندازه  _

 باال داد و کنارم نشست...دستش را دور بدنم  حلقه کرد وگفت شانه

 یدووم نم یلیمن خ یاگه تو نبود کنمی...همش فکر میرنگارنگ تو کنارم یهمه آدما نیا نیچه خوبه که ب _ 

 آوردم....

 شانه اش گذاشتم یو رو سرم

فرشته  کنمیفکر م یزنی...حرف که میفرشته رو برام پر کرد یخال یحس به تو دارم...تو جا نیمنم هم یکنیباور م _

 طونیو فرشته ش یتفاوت که تو مظلوم نی..با اکنهیم یداره سخنران ستادهیجلوم وا

 :دیسر دادو پرس میبازو ینوازشگونه رو دستش

 دلت براش تنگ شده؟ _
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 ؟یخندیبگم بهم نم یزیچ هی...یمیقد یاون خونه  یمامان و بابا...برا یفرشته..برا ی...برایلیخ _

 ...زمیبگو عز _

 گفتم: محزون

 اطیدور همون ح لچرشویچند دور و یو روز زنمیبابامو بوسه م یکف پا رمیجون سالم به درببرم م نجایاگه از ا _

 یروز هیکه  لچریاون و فهممیشدم م ریاس نجایچقدر دلم هواشونوکرده....االن که ا یدونی....نمچرخونمیم یمیقد

 برام هیدقم بود امروز چه نعمت ی نهیآ

 دونمیم _

 گفتم: محکم

داشته   یبهتر هیلیتحص طیکه شرا یمهاجرت کن یفرق داره...تو خواست یلیتو با من خ طیبهار...شرا یدونینم"نه  _

 هی امیفروختم تا ب مونیزارو زندگ یمن همه  ی...ولیکن لیتحص ییاروپا یدانشگاهها نیتو بهتر ی...که بتونیباش

....چقدر به بابا التماس کردم..چقدر مامان رو نوازش ارمیربکار کنم بلکه بتونم خرج عمل پدرمو د ایدن نیگوشه از ا

تو کشور خودت کار کن..گفتم کو کار؟نشونم بده...هفت  ستایوا گفتیکارو بکنم..مامانم م نیکردم که اجازه بدن ا

 هیتو  ایبهداشت کار کنم  یبرم توخونه  دیبا ایاز قدم بردارم...قدم  تونمیسال درس خوندم ..مثال اسمم دکتره ..نم

طال برا  کهیشدن..مامان چند تا ت یگفتم تا راض نقدری...اشگاهیتو آزما ستمیبا چند غاز حقوق وا یدرمانگاه دولت

خام  الیبه خ نوریا امیکه مثال من ب میفروخت میداشت یمن و فرشته گذاشته بود کنار...من و فرشته ام هرچ ی هیجهز

کثافتا...حاال اونا اون طرف منتظرن من خبرشون  نیرو به اون رو کنم که افتادم تو دام ا نیاز ا شونویخودم زندگ

 امیمشت لگد از پا در م ریهرشب دارم ز نطرفیکنم.من ا

 داد رونیپر ازآهش ب نفس

هم من...هم تو خانواده ات  یتو گول خورد ..هممیجهت با هم وجه اشتراک دار نی....الاقل از ایگیم یچ دونمیم _

 منتظرن هم من...

 تکان دادم دییشونه اش به تا یرو سرمو
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لنگه پا  هیدر سفارت خونه ها  یجلو نقدریا ه؟منکهیچ یدونیم یعنیچه جورم.... میآره واقعا..رو دست خورد _

اون  یسرو کله  هویکه  شدمیم مونیم پشبودم  که خسته شده بودم..کم کم داشت دهیدو زایبودم ودنبال و ستادهیوا

 شد وگفت دایپ شرفیب

خسته بودم که  نقدریسه روزه نشوندمت تو آلمان...هوا برم داشت...ا ی...پول بدیکنیتلف م یچرا عمرت دار _

 کجاست دونمیقبرستون که اصال نم نیآلمان نشستم تو ا یعقلمم گم کرده بودم...پول دادم و به جا

 موهام... یباال اومد و نشست رو دستش

 یدرس ب ای دیدیپول م ایشر گرفتم سر خانواده ام که  دمیشن شنهادیپ نیعجله داشتم که تاا نقدریمنم مثل تو..ا _

 خوادیم دونستمینم کنهیاز مرز ردم م یآدمه...فکر کردم قاچاق هیقاچاقچ اروی دونستمیدرس....خبر مرگم چه م

 مو قاچاق کنه... هیخودمو و سرما

هربار که کنار  یهم مرور کرده بودم ول یداستان برا نیاز ده بار ا شتریب دیهفته شا کی نیهردومون پر بود..تو ا دل

از  یخالص یبرا یبه راه حل انیجر نیا فیکه با تعر میداشت دی..انگار هردفعه اممیگرفتیبازم از سر م مینشستیهم م

 ...میجهنم برس نیا

روحم....آن شب تا خود صبح  ینه به اندازه  ی....بند بند بدنم درد داشت ولدمیتخت دراز کش یکمک بهار رو به

که شراره  یحرف زد یبه قدر گفتی..میزدیتا صبح مادرت صدا م گفتینبود بهار م میگفتم...خودم که حال ونیهذ

 بند و بساطش  رو جمع کرد رفت تو اتاق اون دوتا لندهور بخوابه....

خودشان   یسه نفر بودند که آزاد برا نیزندان مخوف فقط ا نیا یآدمها نیبود....از ب دیفرامرز و فرش منظورش

 ونقاب زده  بودند که شناخته نشوند... دهیپوش  هی...بقگشتندیم

اتاق تنها  نیا یتخت گوشه  نیدادم دوباره برگشتم به تختم...ا نییاره چندتا لقمه صبحانه پابه اصرار به نکهیاز ا بعد

 نیداشتند و من تمام ا یدوساعت وقت هوا خور یکنم...دخترها روز تیاحساس امن توانستمیبود که م ییجا

 ...گرفتمیغم بغل م یو زانو کردمیتختم کز م یدوساعت گوشه 

 جمع کرد و گفت: زیم بهار

 ها؟ یشیم ضی...مریدیهفته اس رنگ آفتاب ند هی..ستیبد ن یقدم بزن کمیبه نظرم تو هم  _

 مهمانش کردم یتخت دادم و به لبخند گرم یام را به پشت هیتک
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 راحتترم نجایبرو..من ا یبر یخوایتو م _

 باال داد و گفت: شونه

 در اتاق باز بذار هواش عوض شه......الاقل گمیخودت..من  به خاطر خودت م لیم _

 مطمئن شد آهسته غر غر کرد : یگذرا  سمت در اتاق انداخت و وقت ینگاه  

 ارهی...واال آدم نفس کم مدهیم گاریگند  س یاتاق بو یهمه  دهیکش گاریس نقدریدختره ا نیا _

 خند زدم... تک

مردم  یکه که از پشت نقاب تن و بدن دخترا ییغول تشن ها یتا راه رفتن جلو دمیم حیو ترج گاریگند س یبو _

 ..زننیم دید

 ...دیدزد نگاهش

 یکه رو یرنگش با  دوتا بند یخودش انداخت...لباس کوتاه سرمه ا یتنه  نییزود  گذر به پا یجمع کرد و نگاه لبش

 گذاشته بود دیدر معرض د یرا حساب  فشیشانه اش داشت اندام ظر

 دلخور شد  یکم لحنش

 تشیاذ شتریمقاومت کنه ب شتریب یمثل تو بجنگم...شراره گفت هرک تونمیبگم من نم دیمنظورت به منه بااگه  _

سر و شکلش عوض شده..منم  دهیروز اول به روز دوم نرس نجایاومده ا یکه هرک ینیبی..منهیا نجای...رسم اکننیم

 مثل همه ...

 کار بکشم توانستمیبدهم اما از زبانم که  م شیبلندشم سرپا و دلدار توانستمینم قتایزدم...حق لبخند

 خودمو گفتم ی دهی...من عقیریتقص یتو ب دونمی..میمنظورم به تو نبود خانم _

  دیمحزونش  را باال کش نگاه

 رو دارن..فقط چاره ندارن  دهیعق نیهم نجایا یدخترا یمسلما همه  _

 دونمیم_
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که  نمیبیم یگناه یب ی سهیذهنش خطور نکند که   خودم رو قد..که به ادیکه از دلش درب دونمیگفتم م یجور هی

 بمیو  لبخند قشنگ خواهرانه اش نص ندیکه به دلش بش یافتادم... جور ریخبرم گ یمشت گناه کار از خدا ب کی نیب

 شود...

 که زد دلم باز شد...مهربان گفتم: لبخند

 تازه کن برگرد..فقط!  ییهوا هی اطیبرو توح یمن ..نداشت شیبرگرد پ یبذار تو آشپزخونه..دوست داشت نارویبرو ا _

 نگاهش...منتظر بود..گفتم : ممتد

 نکرده...... ییخدا یدید هویتو سرشونه ... یچ دونهینگهبانا نرو...خدا م نیفقط سمت ا _

 تر شد و گفت: ضیعر لبخندش

 حواسم هست.. دونمیم _

 تکان دادم و اشاره کردم که به کارش برسد.. شیبرا یسر

 

مکان طلوع و  نیبودم و از هم دهیرا ند رونیهفته بود رنگ ب کیبه خودم دادم.. یگرفتم و تکان یکه رفت نفس بهاره

و با  دمیتخت کش یتازه....خودم را تا گوشه  یهوا  یذره ا  ی..دلم لک زده بود براکردمیتماشا م دیغروب خورش

بگذارم   رونیکه حاضر نبودم قدم ب یمن یبرا نیو ا داتاق را پس زدم...تختم درست کنار پنجره بو یدست پرده 

زندان را گرفته بودند گرفتم و به  نیکه دور تادور ا یبلند  یها واری....نگاهم از دشدیمحسوب م ینعمت  بزرگ

 دادم... اطیدرختان اطراف ح

ته  توانستیکه م یزیبلند بود ...در کل هرچ شیوارهاید یکدام کشور؟درختانش به اندازه کجا بود؟کدام شهر؟ نجایا

 بود... دهیسر به فلک کش نجایدر ا ردیزندان بگ نیفرار از ا یانسان را برا دیام یمانده 

 دمیکش یپوف

سروته درحال قدم زدن  یب یدوتا دوتا..سه تا سه تا...با آن لباس ها چارهیزد...دختران ب اطیدر ح یدور نگاهم

 ....یو خارج یرانیا"و مستاصل دهیهمه ترس"همه مغموم"بودند...همه افسرده
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 بستم ودردم را فروبردم....  میها چشم

 نینازل نشده بود که به ا یاصل یهنوز بال دیبودکه  بر سرم آمد...شا ییچه بال نیخدا ا یکردم؟ایچه م نجایا من

 یو بعد......حت کنندیم ریباند قاچاق دختر...دخترها را اس کیباند هستند.. کی نهایبودم که ا دهیبال...شن گفتمیم

 از سگ ها افکارم را پاره کرد... یکی ردنپارس ک یفکر کنم.....صدا هیقض  نیبه ا توانستمینم

 شد... زیت نگاهم

سگش را مهار  کردیم یکه نقاب به صورت داشت سع یافتاده بود و مامور نیزم یوحشت زد ه رو یدخترک

..چندتا از دخترها به کنندیم یگناه باز یچطور با جون دختر ب نیکلمه از ذهنم عبور کرد..بب نیکند....کثافتها....ا

 کمک دخترک وحشت زده رفتند....

 یمبادالت یکاال کیمثل  چارهیبا زنان و دختران ب نکهیصحنه ها را نداشتم....ا نیا دنیرا انداختم...تحمل د پرده

 نیا دمیفهمیبه ترسش قهقهه بزنند...اصال نم حیتفر یآزارش دهند و برا نکهیبگذارند..ا متیق شیرفتار کنند و برا

 نیبا ا یاطیقدرت داشت از ح یکس ند؟چهیگویچه م اطیهار دورتا دور ح یهمه هرکول نقاب زده با آن سگ ها

 ی دهیچندتا دختر ترس یه بود فرار کندکه براشد دهیکش وارهاید یکه رو ییخار دارها میبلند و س یها وارید

 همه مامور گذاشته بودند.. نیدرمانده ا

را  یشراره گوشم را پر کرد...به ناچار بلند شدم و تا در یمستانه  یخنده  ی.افکارم در حال پرسه زدن بود که صدا

 یکربن استشمام کنم اما صدا دیحاضربودم منوکس چیکه ه گاریس یکه بهار هنگام رفتن باز گذاشته بود ببندم...بو

 رونیدر ب یاراده از ال یپچ پچشان سرم ب یاما از صدا خواستمیرفتم...نم شیعجوزه را نشنوم...تا کنار در پ نیا

 رفت....

 داخل راهرو انداختم... یاجمال ینگاه

گناه در انتظار سرنوشت  یدختر ب نیاز ده اتاق داشت و در هر اتاقش دست کم چند شیکه ب یلیو طو ضیعر یراهرو

 "یناگهان یلی...خزدیم بشانیدو نفر غ یکی هویروزها  یو بعض شدندیاضافه م یدونفر یکیروزها  یشومش بود...بعض

 آب از آب تکان نخورده است.... ایکه گو یطور

بود و  ستادهیمقابلش ا نهیدست به س حشیاندازه قب یمقابل داده بود و شراره با لباس ب واریاش را به د هیتک دیفرش

..تا خواستم در را  دمی....سرم را تو کشکردیم یدلبر شیبلوندش برا یو آن موها دادیکه به گردنش م یبا چرخ ناز

 تکان خورد میحرکت کنم شاخک ها نیبه ا یمحکم ببندم تا اعتراض
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 :دیپرس شراره

 ؟ یمطمئن _

 فرامرز خودش باهاش صحبت کرده"آره بابا  _

 شدم کنجکاو

 کردم.. زیرا ت میپشت در و گوش ها رفتم

 گفت: شراره

 جا تبادل کردن نیاز هم میمستق ریغ ایواسطه داشتن  ایوسط...  ندازنیوقت خودشون نم چیه نای...ابهیعج _

 کرد و گفت: یتک خنده ا دیفرش

 تبادل کنه.. میمستق خوادیمغز خر خورده که م یکی نیاحتماال ا _

 کرد یدلبرانه ا یخنده  شراره

 افتهیپل م نتریا ریگ شیکله خراب نیامروز و فردا با ا نیکه هم رهیت یازون نابلدها یکیصددرصد  "شک نکن _ 

 :دینگران پرس دیفرش

 سرمارو به باد نده حاال _

 دیخند شراره

گفت..امسال سال آخرمونه ..بعدش  یفرامرز چ ستین ادتی...میلب باز کنه ما فلنگ بستترسو!نه بابا تا اون بخواد  _

 میکه بخوا ایدن نیا یهرجا میکنیکوچ م

 مستانه گفت: دیفرش

 توئم.... یکوچ کردنا نیآخ که من عاشق ا _
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که نفهمن فال گوش  یآهسته ..طور یلیشراره باعث شد در ببندم..اما نه محکم ..خ یمستانه  یخنده  یصدا

 بودم... ستادهیا

خانمان  یواسطه قرار بود آن بال یب ای..با واسطه کردیم ینشد...به حال من چه فرق رمیاز حرفشون دستگ یادیز زیچ

 رو تباه کند... میو زندگ ندهیسوز بر سرم نازل شود  و آ

 دهیخواب اطیروزها رو با احت نیا یتختم...همه  یسرم منظم کردم و دوباره برگشتم رو یرو رو رو شالم

 سر وقتم و نتوانم از خودم دفاع کنم.... ادین یکی ینصفه شب نکهیبا مانتو شلوارو شال..از ترس ا"دهیبودم...پوش

 کیمجزا بود با  سیسرو کی یو فرامرز بودند..تو هر اتاق دیاوامر فرش یناچار به اجرا یعنیمثل من نبودند.. هیبق یول

دوروز بعد به قول بهاره با دوتا  یکی یول"و مقاومت  کردندیم ینصفه...همه ابتدا نافرمان مهین یکمد پراز لباس ها

و تا خواستم چشم ببندم در باشتاب باز  دمیباال کش میگلو خیتا ب را...ملحفه شدندیم نیفرام یمجبور به اجرا یلیس

 ....نمیششم و آماده باش ب زیدردناک ت یشد و مجبورم کرد با آن استخوان ها

 دادم... رونیراحت ب الیهول زده وارد اتاق شد و نفسم را با خ بهاره

 چه طرز اومدنه؟ نیدختر..ا دمیترس _

 تخت نشست... یآمد و لبه  شیزده پ جانیه

 شده؟ یفرناز بگو چ یوا _

 و تکان دادم سرم

 مونده ؟ یساعت از وقت هواخور هیباال؟...هنوزکه   یاصال بگو چرا زود اومد ؟تویچ _

 ...دهیکه مارو خر یاون دمیاز دخترا شن یکیمارو فرستادن باال...از  یهمه  نیول کن اونو..بب _

 و گفت: دیدرهم شد....شرمنده نگاه دزد میها اخم

 !دیببخش _

 گفتم: ناراحت

 اش؟ هیخب؟بق _
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 گفت: یشتریب اطینادمش باال آمد وبا احت نگاه

وسواس داره ..عکس دخترارو  یلیخ یکی نیا دهیمحافظا شن نیاز ا یکیاز  گفتی....آرزو مادیداره م گهید یچیه _

 غربالشون کنم... کیبرم از نزد دیگفته با دهید

 کردم...نگاهم را سمت پنجره چرخاندم و غر زدم: اخم

 داره؟ یآشغاال چه فرق نیا ی هیهول شدن داره...مثال اون با بق گهید نمی...اادیبه جهنم که م _

 گفت : ینه چندان طوالن یشل شد وبا مکث شی...حس کردم شانه هاوارفت

 کنهیکه هست بدبخت تر م نینحسش مارو از ا یبا قدمها نکهیاصال به ما چه...مگه نه ا"ها یگیراست م _

 کردم نگاهش

نسبت به  دیسال از من کوچکتر بود...شا شیش قایسالش بود..دق ستیشدم...همش ب قیمظلوم شده بود...دق واقعا

 نکهینه ا ستیگر دیموضوع با نیا یبرا دانستیبچه گانه که نم نقدری..ا کردیهم بچه گانه تر فکر م یسنش کم

 زده شد.... جانیه

 ..دادیخبر از برگشتن دخترها به اتاقشان م رونیب یشلوغ یصدا

 سمت در انداخت  ینگاه بهار

 از امروزمون.. نمیا"میرینامردا نذاشتن نفس بگ _

 کرد بلند شود که  مچ دستش  را گرفتم... اراده

 زبانم آمد یکه ناخواسته رو خوردیتو ذهنم چرخ م یسوال

 :دمیکرد..پرس نگاهم

 بودن؟ اطیچندتا زن و دختر تو ح بایتقر یبگ یتونیم _

 را سمت سوق داد و چهره اش حالت تفکر گرفت.. شیلبها

 بودن.. ییتا یس ستیبه نظرم ب یبگم..منکه دونه دونه نشمردمشون...ول یچ _
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 رها کردم دستش

 : دیپرس

 شده؟ یزیچ _

 و تکان دادم و زانوهام و تو بغل گرفتم... سرم

...مگه پول چقدر ارزش داره کننیم یوجدانا هربار با سرنوشت چندتا آدم باز یب نیا کنمینه فقط دارم فکر م _

 واقعا؟

 پس داد و بلند شد ینفس

 نیا یهمه  شمیم داریب یخواب وحشتناک باشه که وقت هی نیا کنمی..همش دعا مهیمثل بق"منم مثل تو "بگم یچ _

 ها تموم شده باشه... یخفت و خوار

....قطعا دیکرد...سر بهاره سمت پنجره بلند شد و گردن من چرخ اریمارو هوش یبزرگ هردو یباز شدن در آهن یصدا

 یکه قرار بود تن و بدنمان را به حراج بگذارد و روحمان را سالخ ی....آمد آن کسمیکردیفکر م زیچ کیبه  مانیهردو

 .. گفت: دیجلو کش پنجرهتخت نشست و خودش را تا دم  یکند....بهاره دو زانو رو

 حتما خودشه!_

هاره کارم را ب نیهم یهمه ادعا پرده را با دست خودم کنار بزنم برا نیبا ا دمیکشی...خجالت مدمیگردن کش ناخواسته

گردنم را تا  شتریتسلط ب یاز قبل بلند کرد و من مجبور شدم برا شتری....خودش را بدیآسان کرد و پرده را پس کش

 ممکن باال ببرم... یجا

شد و در  اطیپارس سگ ها و تالش محافظ ها وارد ح انیم یدود یها شهیرنگ با ش اهیبلند س یشاس نیماش کی

 ستادیجلو آمد و ا یچند متر نیبزرگ پشت سرش بسته شد...ماش یآهن

 زمزمه کرد: بهاره

 خود نامردش!"گفتم ..خودشه یدید _
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 یرو یتباه اهیکه قراراست  خط س یآن جغد شوم نمیگردنم باال نگه داشته بودم تا بب ینگفتم...به سخت یچیه

 ؟ ستیبکشد ک میزندگ

که با روح و جسم  یتصورم از شخص گرگ صفت یاز محافظ ها جلو رفت و با احترام دررا عقب باز کرد....همه  یکی

که  ییها لمیبودم..ف دهیها د لمیکه فقط در ف یزیخوش پوش بود....چ یفربه  انسالیمرد م کی کندیم یآدم ها باز

 خودم شده بود.... یزندگ هیشب بیروزها عج نیا

 دشیسف راهنیرنگش باال آمد وبه پ یرنگش نشست و از شلوار کتان طوس یچرم مشک یهاکفش  یرو نگاهم

خاص  یاش و آن چهره  دهیپهن و ورز یتصوراتم دود شد رفت هوا...قد و قامت بلند و شانه ها ی....همه دیرس

 که اشتباه کرده ام... گفتیوخشکش م

 ...نمیو طراوت پوست صورتش را بب یفاصله شاداب نیاز ا توانستمیاضافه نداشت و من م هیچرب یذره ا شکمش

پرپشت  یموها یاش را از چشم برداشت و رو یآفتاب نکیزده ع خیفاصله گرفت...پرغرور و  نیاز در ماش یقدم دو

 چرخاند.... اطیدور در ح کیتفاوتش را  یرنگش گذاشت...دست به کمر شد و نگاه سرد و ب یمشک

 پچ پچ کنان گفت: بهاره

 ؟یبتیچه ه _

 شده بودم... بتشیچرا؟..اما من هم محو ه دانمینم

 افتهیپل م نتریا ریگ شیکه با کله خراب رهیت ینابلدها نیاز ا یکی..صددرصد  دافتادمیشراره و فرش یحرفها ادی

لو برود  یکله خراب باشد که با ندانم کار یکه سهم ما شده به قدر یکی نیا شدیم یعنیامکان داشت ؟ یعنینترپل؟یا

که احتماال شانسش زده و با  یجوانک نی..با اافتد؟یما ب یقراربود برا ی... چه اتفاقم؟یکن دایجهنم نجات پ نیو ما از ا

آماده  شیخودت رابرا یتا بتوان بردیزمان م یلیکه خ ی...نقطه ااست دهینقطه رس نیبه  ا سکیچند تا کار پر از ر

 یآدمها معامله کن یسر عمرو جوان یراحت بتون یلیکه خ یاحساس شده باش یپوست کلفت و ب یلیخ دی...بایکن

 دیافکار من کش یهم رو یپرده رو انداخت و پرده ا بهار

 نویبعد از ا یماجراها میکه داشته باش میتمومه....بر یینمایس لمیف _

 دیکه دو زانو آمده بود دوزانو هم خودش را عقب کش همانطور
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 :گفتم

از  یکینفهمه که با خودش فکر نکرده اگه  نقدری...اانیاومده تو دل جر میمستق هیناش نقدری...طرف ا؟ییماجرا ؟چه

توقع ماجرا  یآدم نیکنن سرخودش به باد داده...آنوقت تو از همچ شیو شناسا سیپل شیپ میو بر میما فرار کن

 ...یدار

 وگفت: ستادیپا ا یرو

مسلح فرار کنه که  یمحافظا نیرایبلند و از گ یوارهاید نیهم  تونست از ا یکه خوش به حال ما...اگه کس هیناش اگه

بخور خون به مغزت  یزیچ هیپاشو  ایباف الیخ نیا یتو به جا گمیمن م یبازم خوش به حالش..اصال ناز شصتش...ول

 من و تو هم نداره یبه دلسوز یازی...نکنهیکار داره م یچ دونستهیباشه حتما م یبابا هرچ نیا یاریب ادیبرسه که  

 زدم یکج لبخند

 سر به تنش نمونه..آشغال گرگ صفت خوامی...میهه...دلسوز _

 زد و گفت : میبرا یچشمک

 ...ادیبهش م شتری!همون آشغال گرگ صفت بقایدق _

 زد سمت کمد و گفت: یچرخ بعد

 بهتره نتمینب یختیر نیبچه هارو چک کنه....ا ادیبخواد ب دیشا گفتیدختره آرزو م نی....ارمیحموم دوش بگ رمیم من

 ...ستادیدر حمام ا یجلو

 گفتم: یحرص

 تر بهتر... ختیر یب یهرچ_ 

 ...دیخند

 از شر بوش خالص شم رمیآفتاب گرفتم..م یآفتابش تند بود بو نییکردم بابا....اون پا یشوخ _

 کنار حمام .. یسکو یگذاشت رو لباساشو
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 : دمیپرس

 اره؟یخبرا رو از کجا م نیا یگیآرزو که م نیا _

 دیرس یصدا به صدا م نیهم یباز گذاشته بود..برا مهین درو

شبا هم باهم  یبعض نکهیروهم...مثل ا ختهیمحافظا ر نیاز ا یکیبا  دمیکه از تو حرفاش فهم نطوری...ادونمینم قیدق _

 از اونه دهیشن ی....هرچذارنیقرار م

را  یآمد....به خاطر آوردم شب اول یم نجایداشت سر زنان و دختران ا ییهم نشست...چه بال یسفت رو میها دندان

 و گفت: دیکش رونیبسته قرص کرم رنگ از داخل کمد ب کیکه شراره 

 ....دی..گفت و غش غش خنداطیمحض احت _

 یبه کجا م میداشت اینامشروع...خدا ی...رابطه هایضد باردار یدخترها گناه داشتند....قرص ها نیا"خدا یا

 و گفت: دیکش رونیدر ب یدر را کامل ببنددسرش را از ال نکهیقبل از ا م؟بهاریرفت

 خودمون بمونه... شیپ گمیم یزیچ هی _

 ادامه داد:"شد زیر چشمانم

کاسه  هیهست همشون دستشون تو  یفاب فرامرزه...هرچ قی....انگار رفنجاستیا یایمیآرزو مثل شراره از قد نیا _

 اس

 سرشو ببرد داخل گفتم : نکهیدرشت شد...قبل از ا چشمانم

 خودتو داشته باش یبهار توروخدا هوا ی...وایپریکاره اس و باهاش م یچ یدونیتو م_ 

 زد لبخند

..بعدشم فقط آرزو رمیگی...من فقط ازش اطالعات مستمیساده ن یکنیکه فکر م نقدرامی....اقینگران نباش رف _ 

 الیخ یب ارمیهمشون در ن یدخترا تو اتاقا پخش شدن...من تا ته تو نیهم هستن که ب گهیکه...چندتا د ستین

 ..شمینم

 تو دیدهان من به سر زنش باز شود کش نکهیو قبل از ا گفت
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 ....دمیرا بستم و لبم را به دندان گز میچشمها

عاقبت کار دست خودش بدهد..اصال به ما چه  دمیترسیکنجکاو...م یادیدختر هم ساده بود و هم ز نی...ادمیترسیم

 میهنر کرده بود میو کمتر غرق کثافت شو میکه مقاومت کن نیکاره اس؟...ما هم یچ یخراب شده ک نیکه تو ا

 

*************************************** 

بود و منتظر  دهیلن خوابداخل سا یهمهمه  یدستم ذکر گفتن....صدا یسالم نمازم دادم و شروع کردم با انگشتا 

 ....اوردیب  میرا برا دیجد یبودم بهاره خبرها

 :دمیبهارست در همان حالت پرس نکهیا الیکه در اتاق باز شد...به خ گفتمیتند ذکر م تند

 گرگ صفت افتادن؟ یشد؟دخترا مقبول شازده  یچ _

دخترها را در راهرو به صف کرده بود  دهیتازه از راه رس نیبود که ا یساعت کی....شک برم داشت...امدین یجواب چیه

 تا از الک نگاه خودش ردشان کند...

ندهد...هرچه ساکت تر بهتر....خب بهاره هم  یجواب چیبه بهاره سفارش کرده بودم که سرش را بلند نکند و ه چقدر

 ....کردیم یدلبر یداشت و به راحت یجوان یبود و هم ترگل ورگل...شور و شاداب بایز

شراره غلبه  گاریس یعطرش به بو یکه بو یگرگ صفت!همان ی...همان شازده دمیبرگشتم ودر قاب در او را د زیت

 مست کننده... ی حهیرا نیاتاق را پر کرده بود از ا یکرده بود و فضا

 لبش بود یگوشه  یپراز تمسخر شخندین

که به جانم افتاده بود  یترس ی.سرم را چرخاندم و با همه ...دیخندی...حتما به نماز خواندن من مدمیرا دزد نگاهم

که  کردمیوانمود م ی..طورکندیو نگاهم م ستادهیمشغول کردم....انگار نه انگار که پشت سرم ا میخودم را با ذکرها

 ... ستیخاک یکره  یگونه از موجودات رو  نیارزش تر یباور کند ب

 دمیفرامرز را شن یصدا

 ستین ایرقمه کوتا ب چیه "چموشه یلیآقا...خعرض نکردم  _
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شاخ دم  یغول ب نیا لیجواب دندان شکن تحو کیرا بستم تا خودم را کنترل کنم..تا برنگردم و  میچشمها

 و لب فرو بستم دمییندم..دندان بهم سا

 چه مرگشه؟ نمیاتاقم بب ارشیام ب گهیساعت د هی..اریپروندشو ب _

 یبود که با ب یمن؟....کدام پرونده؟نکند منظورش همان مدارک ی...پرونده زدیخدا داشت راجع به من حرف م یا

 داده بودم؟ یآن مردک قاچاقچ لیدر سفارت خانه تحو یتمام جلو یعقل

 یوانیح یهمه خو نیکرده بودند؟...ا یخودشان چه فکر شیپ نهای...اخوردیخون خونم را م"پا مشت یرو میدستها

 را چطور در وجود خودشان جمع کرده بودند؟

به عقب  ی...بهاره وحشت زده قدمدمیشانه ام نشست و از جا پر یرو یچقدر در آن حالت ماندم...دست دمینفهم

 برداشت و گفت:

 منم بابا نترس! _

 قلبم نشست یرو دستم

 رفتن؟_

 رفته اش را جبران کرد یرا تکان داد و قدمها سرش

 ش؟یدیآره..د_

 وهوم...ا_ 

 بود گفت: رهینامعلوم خ یکه به نقطه ا یشد و درحال نهیبه س دست

 ستین لشیکدوم باب م چیانگار ه کردیبه دخترا نگاه م یجور هی...دهیبرامون د یچه خواب ستیمعلوم ن _

مدت   نیفرشته را که ا ادگاریرا جمع کردم و دستمال  کردمیپهن م رمینماز ز یمدت برا نیرا که ا یشال"دمیچرخ

 گذاشتم میمانتو بیرا اخل ج کردمیسجده م شیرو

 ...متیق هیبا  یمارو معامله کنه...هرکس یآقا قراره همه  نیرفته؟ا ادتیآقا باشه... نیا لیباب م یکس ستیقرارم ن _
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 تلخ  ادامه دادم: کردمیلباسش لمس م ی قهیکه با انگشت  یدرحال شیو رو دررو دمیکش ینفس"بلندشدم

 فقط خدا کنه ارزون نفروشتمون  _

 شد محزون

 خوادیفرناز....از فکرش قلبم م یطرف....وا هیهرکدوممون بندازن  خوانیم یعنیخدا به دادمون برسه .. _ 

 م؟یکه ما دار هیچه سرنوشت نی..آخه استهیوا

 گفتم " ستادمیوکنار تخت ا دمیکش کنار

 ...میبال جون سالم به درببر نیشه و از ا یبسپار به همون خدا....بلکه فرج _

 ترس مشخص بود.. نیبود و از نوع نگاهش ا دهیدهانش را قورت داد...ترس آب

 زدم وگفتم: یلبخند

کردن  یو طناز ختنیسر سخن نشو...زبون ر یبا کس یلیلباس مناسب تنت کن.خ یتونیسفارش نکنم....تا م گهید _

 یکه چ یفهمی...مینیبب بیتا کمتر آس ریو اون گرم بگ نیتو اتاق بمون...کمتر با ا شتریممکن سرتو به باد بده..ب

 نییپا میاریب بیتالش کنم تا در صد آس دی...ما باگم؟یم

 یهوا بغلم کرد...دستمو دور کمرش حلقه کردم..دخترک دلنازک ترسو....از حرکت قفسه  یاز هم باز کرد و ب دستاشو

 بغض کرده است دمیاش فهم نهیس

 فرناز؟ _

 دمیکمرش کش یرا نوازش وار رو دستم

 جان فرناز؟ _

 ..ترسمیم یلیفرناز من خ ینباشه؟...وا ییآشنا چیکه ه ییجا هی افتمیاگه ب ؟یاگه ..اگه از هم جدامون کنن چ _

آرامش کنم؟...فقط دستم بود که حرکت  دیچطور با دانستمیدارد اما نم یچه حس دمیفهمی...مکردمیم درکش

 دیجمله چرخ نی..زبانم فقط به همکردیم
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 خدا بزرگه! _

 اتاق باز شد و قامت لندهور فرامرز در چهار چوب در ظاهر شد در

 دیاز آغوش من فاصله گرفت...فرامرز سمت من غر یقدم فرناز

 تو؟ یه_

 کردم اخم

 داد و گفت: لمیتحو یشخندین

 آقا کارت داره؟ _

 لب زمزمه کردم : ریدرهم شد وز شتریب میها اخم

 ....شاهللیا دیآقا بش یکه ب یا _

 چشمش گرفت... ریبا دست قطره اشک ز بهار

 افتمیاز قاب در کنار رفت و با دست اشاره کرد که راه ب فرامرز

 افتد ینم میبرا یاتفاق چیبدهم ه نانیکردم به او اطم یبهار نگران شد و من با نگاهم سع نگاه

آمد  یخودش م رفتمینبود..من نم یراه چی..اما هدادمیگرگ صفت گوش نم یشازده  نیداشتم هرگز به دستور ا راه

 کردی...در هر صورت عقل حکم مردیادب کردنم بگ یبرا یانتحار میتصم کیممکن بود  یبحران طیشرا نیودر ا

 دنبالش بروم....

 از دختر ها باشد.. یمحل اسکان تعداد کردمیبود که تا به امروز فکر م یسالن اتاق یشدم..انتها یفرامرز راه دنبال

 به در زد... یتقه ا فرامرز

 تو! ایب _

 در را باز کرد و گفت: فرامرز
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 آقا آوردمش..بعد با دست هولم داد تو... _ 

نگاهش کردم و در قبالش لبخند چنش آورش را   ظیدستش با پشت کمرم لرز به تنم انداخت...برگشتم با غ برخورد

 گرفتم... لیتحو

 پشت سرم بسته شد در

که به عرض شانه باز بود پشت به من و روبه  ییگرگ صفت دستش را پشت کمرش قفل کرده بود و با پاها ی شازده

 بود ستادهیپنجره ا

 !نیبش ایب _

 کنم  یچیکه دلم خواست سر پ  یداشتم به قدر حرص

 جا خوبه! نیهم _

 را برانداز کرد میبرگشت و گذرا سرتا پا یتان با

 نگفتن راهمیپر ب نکهیمثل ا"نه خوشم اومد"یچموش و سرکش یلیگفتن خ _

 :دمیبردم غر ریو ز سرم

 ؟یکار د ار یبا من چ _

 آمد شیزنان پ قدم

 ؟یچرا تو سالن نبود _

 که داشتم خودم رو مقاوم نگه داشته بودم یتوان یبا همه  یول دیترکیداشت ازترس م قلبم

 دوست نداشتم.. _ 

سر بلند  دی...قد و قامتش  بلند بود و باکردیام م وانهیعطرش داشت د ی...بوستادیشد و مقابلم ا کیبه قدم نزد قدم

 ....نمیصورتش را بب قیتا بتوانم دق کردمیم

 باال آمد و پر شالم را گرفت.. دستش
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 :دمیقدم به عقب برداشتم و غر کیدرهم شد و ناخواسته  میابروها

 به من دست نزن "بروعقب _

 خند زد...پر شالم را رها کرد و گفت: تک

 قبوله؟ ی؟مطمئنیکنیم فیرفع تکل ینطوریهم ای یکدوم سمت بخون دیبا یدونیدختر خانم؟...م یخوندینماز م _

 :دمیغر میدندان ها نیدارش نشست...از ب هیصورت براق و چهره زاو یپراز خشمم  رو نگاه

 قبول کنه خداست نه تو دیکه با یاون _

 ؟ یکرد تشونیاذ یلیخ دمیشن"یایبچه ها راه نم نی..خوبه!...حاال بگو چرا با ایکنیم فیپس رفع تکل _

 زدم: ادیباال رفت و فر میاراده صدا یوجودم پراز خشم و نفرت بود....حالم دست خودم نبود..ب یشد...همه  زیر نگاهم

تو وجودت هست...اگه مادر و خواهر خودتم  تیجو انسان هی نمی؟هان؟اصال بگو بب یهست یچه جور موجود گهید تو

 خبر مثل خودت سر ناموسشون ..... یاز خدا ب هی یذاشتیباهاشون بکنن..آره؟م یکار نیهمچ یذاشتیبود م

 :دیکالمم رو بر ادشیفر یصدا

 دهنتوتا نزدم دندونات تو دهنت خورد نکردم....ببند "خفه شو _

گم  اهشیس ینگاهم در دو دو زدن مردمک ها دویلرز میمدت بغض کردم....مردمک چشمها نیبار تو ا نیاول یبرا

 شد...

 گردنش برجسته شده بود..انگشت اشاره اش باال آمد یشده  و رگ ها زیچپش ر چشم

 "گذرمیبار از خطات م نیباال ...ا یبریدختر خانم؟.بار آخرت باشه صداتو م گمیم یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب _

 تکرارشه منتظر اتفاقات خوب نباش...

 که زدم..هرچه بود خشمش را باال آورده بودم... ییحرفها ایبلندم بود  یمشکل از صدا دمینفهم

 آهسته و بغض کرده  گفتم:   _ 

 بذارم؟ نیبشه که اسمش بدتر از ا یقراره چ گهی....دیبذار متیبدتر که قرار روم ق نیاتفاق از ا _
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 تر شد و گفت: میمال شیگرفت..تن صدا یقیرا بست و نفس عم شیچشمها

....اشتباه خودتون گیتو د نیافتاد میو عشق وحال از هول حل یآزاد ی...به هوانیخودتون خواست"یخواست خودت

 !یمواخذه کن یکس یتونیبود..نم

 ..رمیبگ توانستمینم دنشیلرز یراحفظ کنم  اما جلو  میتن صدا کردمیم یسع

کرده بودن....بعد  زیناموسمون دندون ت یمشت گرگ که برا هی یطعمه  میو  شد میواشتباه کرد میآره..اشتباه کرد _

ارتزاق کنن....ما  یکیشکار اون  یمونده  یکه منتظرن از باق گهیمشت کفتارد هی ریگ میافتیم دنمونیکه خوب در

 دیبردو تو و امثال تو از کنار اشتباه ما سود  میاشتباه کرد

 شدو حالت انتظار گرفت... کیبار شیچشمها

 گرفتم و ادامه دادم: ینفس

..خالف میخواستینم نویکدوم ا چیمنتظر سرنوشتش شومشون نشستن ه رونیکه اون ب ییاونا ینه من نه همه  یول _

 ...میروز افتاد نیکه به ا مینبود یکدوم از ما دنبال عشق و حال وآزاد چیتصورت ه

 ...ادامه دادم:دیکشیو آدم به حرف م دادیکردم..خوب گوش م مکث

 دیکمک احوال خانواده ام باشم که کارم کش خواستمیاروپا رفتن تو سرم نبود...من فقط م یسودا یکیحداقل من   _

 ..نجایبه ا

 را نشانه گرفتم و لب فرو بستم میپا ریز نیبا دست زم 

 از هم فاصله گرفت شیلبها

 توممکلت خودمون برات کار نبود؟ یعنی..یتو که دکتر _

نبود..خب به قول خودش قبل از خودم پرونده ام رو  مرور کرده بود  بیعج میباخبر بود برا  میلیمدرک تحص  نکهیا

 ..کردیم میدر کالمش عصب یزیاما چ

 رو باال گرفتم و گفتم: سرم

 .....شمیم زاریبودنم ب یرانیلطفا خودت با من جمع نبندکه از ا _



 ایتا ثر

 
42 

 

 کردیجذابش م یادیکه ز ییهمان ها"اهشیپرپشت و س یآن ابروها"شد کیبهم نزد شیابروها

 تر ادامه دادم مصمم

 یچیتو ه"یستین یرانینه! تو ا"کنه انتیبه ناموس خودش خ"به هم وطن خودش یرانیا هی یدیکجا د _

 !!یچیه"یستین

 :دیغر

 یزنیگنده تر از دهنت حرف م یدار گهید_ 

 شد  دهیکش یبه تلخ لبم

 تشیکه ماه یهر آدم تیانسان نی..اریسازه..نه خ یآدما رو م تیپول  وقدرته که شخص یبهت برخورد؟....فکر کرد _

که  تیانسان نیا تیداره..حاال تو کرور کرور پول خرج کن و از قدرتت استفاده کن..درنها یرونیو تبلور ب سازهیم

 کنهیاول مال خودش م یسکو

 گفت: زیآم هیزد و کنا یزیتمسخر آم تلخند

 ستیافسوس که کارساز ن یحرفات قشنگه ول _

 بود.... یرو شد...آهنگ صداش  جور خاص ریچرا دلم ز دمینفهم

 یمسائل ظاهر نیا ریاحساسم درگ دادمیاجازه م دیبودو من نبا طانیآدم خود خود ش نیدم....ارا لعنت کر طانیش

 ریاحساسم را درگ ایمسخره ام کند  خواستیمنظور بود..م نیهم به هم شیظاهر یخونسرد نیا دیشود....شا

بلندم  یو جواب ندهد..تنها به صدا نودبش نیهمه توه نیا تواندیم یممکن بود..وگرنه چطور  آدم یزیکند..هرچ

 جمیجمله در جوابم گفت...داشت گ کیو تنها  دیو درشتم را به جان خر زیر یها نیتوه یهمه  یاعتراض کرد.ول

 .. خواستمیرو نم نیو من ا کردیم

 :دمیحق به جانب پرس نیهم یبرا

 مردمه؟ یبدبخت کردن دخترا نیمنظورت از کار هم _

 داخل شد یکیهوا در اتاقش باز شد و  یرا  باز کرد جوابم را دهد که ب دهانش
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 !.....گهیفرامرز م ایک _

 لیمن حرفش را ناتمام گذاشت...ومن درحال تحل دنیبا د اینشست که گو یشخص یمن رو یشانه ها یاز ورا نگاهش

 هم داشت ؟ شوندیاسم پسوند و پ نیا ا؟یاسمش در ذهنم بودم..ک

 ؟یگفتیم یداشت ی..چحرفتو بزن _

 کردیبود ونگاهم م ستادهیکه پشت سرم مردد  ا دمیرا د یو مرد بلند قامت دیچرخ سرم

 چشم به من گفت: یلبش گذاشت وبا اشاره  یشصتش را گوشه  _

 آخه؟ _

 پرجذبه گفت: استیبودم نامش ک دهیگرگ صفت که تازه فهم ی شازده

 ؟یادامه بده..فرامرز چ _

شراره و فرامرز حق  دینداشت...شا یتیاهم چیه ایک یبرا کردیم جادیمزاحمت ا بهیمرد غر یحضورم برا هرچقدر

 بزنند؟... بهیرا در مقابل منه غر اشانیخصوص یحرف ها دیداشتند او را نابلد بخوانند...آخر چرا با

همراه او آمده  دمیاش فهم یمیبودمش و از لحن صم دهیمدت ند نیجلو آمد واز کنارم رد شد...در طول ا بهیغر مرد

 است...

 من و او قرار گرفت و گفت: نیب

 اطیخودشونم دارن ح میمهمون داشته باش یقراره کل نکهیدادن..مثل ا بیامشب برنامه ترت یبرا گهیفرامرز م _

 گذرا به من انداخت  ی...بعد برگشت پشت سرش و نگاهکننیآماده م

 شب آماده کنه.. یکه دخترا رو برا ادیلباسم م یسر هیو  شگریچندتا آرا _

پنهان کردن ترسم نداشتم....نگاه  یبرا یتالش چیو ه دیپر شدند؟رنگمیدخترا آماده م دیبا یچ ی.....برادیلرز تنم

 افتاد.. ایدرهم ک یچهره  یپهن مرد رو یشانه ها یوحشت زده ام  از رو

 درهم بود و متفکر دستش را به چانه اش گرفته بود... شیاخمها
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 زمزمه کرد: یناراض

 شدن؟ینگ ماز قبل با من هماه دینبا ه؟مگهیچه برنامه ا گهید یخراب شده چه خبره؟...مهمون نیتو ا ستیمعلوم ن _

 روبه روم نامحسوس شانه باال داد وگفت: مرد

 داره... یدرآمد خوب ایمهمون نیا گفتیبگم...فرامرز م یچ_ 

 و آهسته تر گفت:   اطیبا احت دوینگاهش سمت من چرخ  دوباره

 ..ستیبه تبادل ن ازین گهید کننیم دایموردشون پ ایمهمون نیها تو هم یلیخ گهیم _

 دیو آهسته غر دیبه صورتش کش یدست

 فرامرز غلط کرد... _

تعجب  یبود و اگر خسته بود جا دهیشده بود...به هر حال تازه رس ریغافل گ دهمیکالفه شده..شا کردمیم حس

 نداشت..

 ..دیپا چرخ یدست به کمر شد و رو کالفه

 :دیجوان  پرس مرد

 ؟یگیکار کنم م یچ _

 و کالفه گفت : دیکش شیموها یرو یدست

 ادیندارم..بگو زودتر جمعش کنن تا صدام درن ارویخاله باز نیا یحوصله  یلیبرو بگو من خ _

 :دیپرس نانیاطم یبرا بهیغر مرد

 ؟ گهیبرقراره د یپس مهمون _

 :دیرفت تو صورت مردو غر یمثال زدن یبرگشت و بااخم زیت

 حرف تکرار کنم ؟ هی دیچندبار با _
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 باال برد و گفت: شیبرا یوار دست میمردتسل

 یبرگشت و با نگاه ندیاز او بب یگریحرکت د نکهیکارش...و قبل از ا یزودتر جمعش کنن بره پ گمیم"خب یلیخ _

 رفت... رونیکه در صورت من انداخت  از کنارم رد شد و ب یاجمال

 ینیام حس سنگ نهیس یو قفسه  امدیداخل اتاق کم شده....نفسم سخت باال م ژنیاکس کردمیم حس

 :دمیتنم قالب کردم و مضطرب پرس نییرا پا میداشت...دستها

 ؟یکار کن یچ نجایا یبا دخترا یخوایاد؟میسرمون ب خوادیم یچ _

 سفت شد.. فکش

 ترسناک و دلهره آور  شده است... یلیاش خ افهیق کردمیچرا؟  اما حس م دانمینم

 شد.... انیکنار چشمش کامال نما یشد که چندتا خطوط پنجه کالغ کیآنقدر بار نگاهش

 جوان و ناپخته بود.... یلیخ ایکثافت کار نیا یبازهم برا یدو سه سال سن داشت..ول یس یباال دیشا

 ...ستمین یکار فیمن اهل کث _ 

 شدم: معترض

 فیکث نیاز ا یچ گهی...دیستین یکار فیاهل کث یگیو م یکنیسر ناموس مردم معامله م ی...هه...تو د اریستین _

 بدتر؟ یکنیکه تو م یکار نیاز ا یتره؟چ

 کرد و جواب  داد : رییشد..رنگ نگاهش تغ دهیلبش کش یگوشه  _

 زیهم به تم ارویکار دن نیتر فیدارم که کث یعادت هی..من ستمین یکار فی...گفتم اهل کثستمیکاره ن نینگفتم ا _

 یو پرسود...خوش ندارم پول ییجا هیاما  کنمی...معامله مزارمیو ناخنک زدنم ب ی..از دله بازدمیشکل ممکن انجام م

 جا پرداخت کردم ذره ذره برش گردونم.. هیکه 

 کرد... نیرا سنگ میشده بود نفس ها ریکه از نوع کالمش در وجودم سراز ینفرت

 داشتند یحکم اسباب باز شی..انگار آدم ها برازدیصفت!...چقدر راحت مقابل من از معامله حرف م وانیح مردک



 ایتا ثر

 
46 

 

 زبانم از کنترل خارج شد و گفتم: 

 .....یرذل یلیخ_

 قابل هضم نبود اما رذل بودنش چرا... میبرا کردیداشت خودش را کنترل م نکهیرابست..ا شیچشمها

 کرد: زمزمه

 ینش مونیروز از حرفت پش هی دوارمیام_ 

 ...یاز سر ناچار یعصب یخنده ام گرفت..خنده ا دشیتهد به

 وجب چه صد وجب. کینکن...آب که سر بگذرد چه  دمیتهد _

 گفتم" کردی...بغض داشت خفه ام مدمیپاشنه چرخ یرو

 یتحت فشارم بذار یبخوا ادی...زگهیوقت د چی...نه امشب نه هکنمیدر هر صورت من تو مراسم امشبت شرکت نم _

 از ناموسم نه... یول گذرمیاز جونم م

 زد: میصدا

 فرناز؟ _

 خوانده بود ییکذا یراهم از همان پرونده  نی..حتما ادانستیرا م اسمم

دوم را  یلیخودمورو  جمع کنم س نکهیو قبل از ا دیبلند کش ینیگوشم....ه ریز دیجانانه خواب یلیس کیبرگشتم  تا

 کردم.... افتیهم در

 یبرا دانستمی....تعادلم را از دست داده بودم و نمدیکشیممتد م یسوتها میو گوشها خوردیم جیداشت گ سرم

 دادن... هیتک یبرا یبه دنبال محل گرمیدهانم بود دست د یرو میاز دستها یکی... رمیدستم را به کجا بگ ستادنیا

 دیچیفرامرز درگوشم پ یآشنا یدر اتاق باز شد و صدا همزمان

 ....امدیبود که از دستم م ینشستم...تنها کار نیزم یکه.....رو نیشما گفت گفتیآقا اشکان م _

 :دیحرفش را خورد و پرس فرامرز
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 چشه؟ نیا _

 دیکشیو لحن محکم کالمش که آتش به جانم م کردمیرا حس م نشیسنگ هیبود...سا ستادهیسرم ا یباال بایتقر ایک

 طرفه یبا ک ادیزبونش درازه..کوتاش کردم دستش ب یادیز _

 گفت: زندیلبخند م  کردمیکه حس م فرامرز

 ...دیآدمش کن دیفرق داره..مگه خودتون بتون هیبا بق یکی نیگفتم که بهتون آقا...ا _

 یکه از ال یکرد...دستم را باال آوردم و قطرات خون خیرا باز شد...حس کردم کف دستانم گرم شدو سرم   میچشمها

 ...دمیرا د دیچک نیزم یانگشتانم رو

 لبخند زدم تلخ

 جلو آمد و گفت: یقدم فرامرز

 ...دیبه گند کش نجارمیآخ آخ ا _

 و گفت:به پهلوم زد  یبا نوک پا ضربه ا بعد

 ینشون بد یخود دیبا میدار ی..امشب مهمون نمیپاشو خودتو جمع کن بب _

 صورت غرق خون سرم را باال گرفتم  باهمان

 برو به جهنم... _

 :دیغر ایبرداشت که ک زیسمتم خ فرامرز

 کارا برس... ی هیبرو به بق ادیوضع امشب بتونه ب نیولش کن...فکر نکنم با ا_

 گفت: ایبرگشت به حالت اول ..تا خواست لب باز کند ک فرامرز

...حرف اشکان حرف یریتو اتاق من ازم حرف بگ یایب یه ستین میازیگفتم..برو به کارت برس...ن یچ یدینشن _

 منه...



 ایتا ثر

 
48 

 

 اتاق ترک کرد دیگفت و با ترد یبه عقب برداشت...چشم یمردد قدم فرامرز

 قدم سمتم برداشت وگفت: کیپس د اد ... ینفس کالفه ا ایک

 خانم دکتر! ..."یکه امشب درحقت کردمو فراموش نکن یلطف دوارمیام _

 را گرفت..خواستم با نفرت پس بکشم نذاشت..بلندم کرد و گفت: میخم شد و بازو 

 فهم شد؟ ریش"مجلس تموم شه  نیتا ا یکنیتو اتاقت  درم از پشت قفل م یریم _

 ...دیچکیشالم م یبود و رو یلبم جار یو گوشه  ینی..خون از بکردمینگاهش م رهیخ همانطور

 ادامه داد: زیآم هیزد و کنا شخندین ایک 

 مزاحمت بشه... یکس یالبته اگه دوست ندار _

 اس وانهیمرد د نیتر شدو من حس کردم ا ضیعر لبخندش

 کرد تمیاز اتاق هدا رونیباز کرد وب میو در برا دیمانده بودم کش ریتا مقابل در من  روکه مات و متح بایتقر 

 ....دیو نگران سمتم دو دیبود؟بهاره وسط راهرو من رو د یحرف آخرش چ نیبود؟ا یشده بودم....کتک زدنش چ جیگ

 را گرفت و گفت  میبازو ریز

 بدبخت... هیدست روت بلند کنه..عقده ا خواستهیها..نگو م زنهیبشکنه دستش ..گفتم دلم داره شور م یاله_ 

**************************** 

اعصابم خط  یها رو یبعض یمستانه  یساز و دهل و خنده  یتختم مچاله شده بودم...صدا یبودو من گوشه  شب

....هرچقدر رنگشان کم شود بازم اثرشان یکنینم دایپاک کردنشان پ یبرا یپاکن چیکه ه یی..از آن خط هادیکشیم

...هرچند به خواست خودش نبود و به زور نییپا ودرفته ب یب بود...بهاره با سر شکل نامناسب....دلم بدجورآشوماندیم

درهم  میسگرمه ها یبدجور یکرده بود..دم آخر یباز من را کفر یمزخرف را به تنش کرده بودند ول یآن لباس ها

باز شود...با خودم که تعارف  میابروها نیکور ب یکند که گره  یکار خواستیکج شده فقط م یبود و او با گردن

از  دمیترسی...مدیجوشیو سرکه  م ریبودم دلم مثل س دهیکه در اتاق شن ییبودم...با حرف ها نشنداشتم...نگرا

آرام کردن  ی...براشدیگران تمام م یلیکم از فرشته نبود خ میدخترک ساده که برا نیدستش بدهم...از دست دادن ا
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خواندم...مادرم  یالکرس تیر لب آیدادم و ز هیپشت تختم تک واریو سرم را به درا بستم  میآشوب درونم چشمها

آتش  یمثل آب رو هیآ نینگران است ا یلیهر وقت خ گفتیو م کردیلب زمزمه م ریرا ز هیآ نیا شهیهم

 یکه صدا خواندمی...تند مبردمیرا از خاطر م شیجاها یبعض یکه گاه خواندمیاست....آنقدر تند تند و پشت سر هم م

 ....دمیدر را نشن یکه صدا یغلبه کند....موفق هم بودم اما همآنقدر رونیساز و دهل ب یپچ پچ خودم به صدا

به در  یباز ضربه ا گرید یا هیتکرار شود...ثان گریشک کردم...چشم باز کردم و صبر کردم ضربه بار د میگوش ها به

 در سرم زنگ خورد ایآخر ک یاتاق خورد...هول به جانم افتاد...جمله 

 مزاحمت بشه؟؟؟؟ یکس یالبته اگه دوست ندار _

سفارشش را  یبودم و ل زاریرا از دور زانو باز کردم و سردر گم وسط تخت نشستم..هرچند از خودش ب میدستها قالب

 انجام داده بودم و به محض خروج شراره و بهاره در را از داخل قفل کردم.... یمعطل یب

هر نوع  یکه از قبل برا کردمیگلو سفت م ریشالم را ز یصدا لبه ها یو من وحشت زده و ب شدیمها تکرار  ضربه

 از خودم آماده باشم.... یدفاع

 که از پشت در گفت: ییبه در خورد وپشت بندش صدا یدر پ یپ یضربه  چند

 نترس درو باز کن برات شام آورد"یداریب دونمیم _

 دهید ایبود که ظهر در اتاق ک یآشنا متعلق به مرد یصدا نیدادم...ا نییپا یدهانم را به سخت آب

 کنم... اطیکه احت کردینبود...عقل هم حکم م یکس اعتماد چیبه ه نجایچه کار کنم؟...ا دانستمیبودمش...نم

 گفتم: یبودم با لحن کنترل شده ا دهیکه به تخت چسب همانطور

 ..برو رد کارتخورمینم یزیمن چ _

 ختیبا خنده  در آم  شیکردم تن صدا حس

 ارهیدخلم م ایکار کنم؟ برگردم ک یچ ینیس نیپس من با ا _

 تو سطل زباله.... زشینداره..برو بر یربط چیبه من ه _
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سفارش کردن شب  ایدر باز کن برش دار...آقا ک یپشت در هر وقت مطمئن شد ذارمشیچرا سطل زباله ؟...م _ 

 یگرسنه نخواب

شکم   یبرا ایآقا ک نیا دیغلط کرد با هفت جدش اما لب فرو بستم....اصال چرا با ایبزنم آقا ک ادیفر خواستیم دلم

 نیو با ا بافتیهم مرد پشت  در دروغ م دیبه او داشت؟شا یمن چه ربط دنیخواب شد؟گرسنهیمن نگران م یگرسنه 

 کی ینبود که حت یمش برسد..نه !نه..اصال منطقشو هدفمن در را باز کنم تا به محض باز شدن به  خواستیترفند م

خم شد و  دیاز من نشن ییصدا ی....اشکان وقتکردمیتر از قبل عمل م اریهوش دیروزها با نیقدم سمت در بردارم...ا

 یمشخص بود و از برخورد جسم خارج دیتابیدر م ریکه از ز ینور یاش به واسطه  هیرا پشت در گذاشت...سا ینیس

 ینیس نیا دینداشتم....شا یدر لعنت نیباز کردن ا یبرا یا زهیانگ چیحال ه نی...با ادیگویبه در متوجه شدم راست م

 کرد اطیو احت دی..ترس دیترس دیبا یکوچک و بزرگ زیاز هرچ نجایطعمه باشد؟در ا کیغذا هم خودش 

 ومدهین ای...زودتر برش دار تا کرمیگذاشتمش پشت در..من م _

 نداشتم... شیبرا یجواب چیه

 یکه برا ی...گرسنه بودم اما نه به قدردمیتخت باال کش یو خودم را رو دمیرا شن شیدور شدن قدم ها یصدا

 ریکه شکمم را س یکه زنده بمانم...نه به قدر خوردمیم یهم به قدر نجایا یبزنم...از غذاها رجهیش ینیبرداشتن س

 کنم ..

 دهیطول کش نهمهیها قرار بود جشنشان را زود تمام کنند پس چرا ا یاز سر گرفتند...لعنت یصداها در سرم باز بازهم

 یامشب را سادگ کیکاش  یبهاره افتادم و دلم عزا خانه شد...ا ادی.باز به  گرفتیداشت اوج م میبود...کم کم نگران

...فقط خدا کند دیاینکند و ناز و عشوه ن یسخن نیریو ش ردیکاش زبان به دهان بگ ینکند و دست گل به آب ندهد...ا

اتاق  یسمت پرده  میاز ده بار انگشتها شتری...بدیترس دیبا طانیش یزن به اندازه  نیدم دست شراره نباشد که از ا

را  ستیچ دانستمیرا که نم اطیداخل ح یپرده را پس بزنم و صحنه ها نکهیاراده افتاد...توان ا یهربار ب یرفت ول

 اشتم..ند "نمیبب

 ...دمیزده ام کش خی یپاها یگرفتم و ملحفه را رو یقیعم دم

 ....شهیروزها سردتر از هم نیسرد بود و ا میخدا دست و پاها ی شهیهم

 را ربود میشد و خواب چشمها نیسنگ میبستم و باز ذکر گفتن را از سر گرفتم..آنقدر گفتم و گفتم تا پلک ها چشم
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 یکه مهمان دمیشراره تازه فهم یو از سرو صدا دمی..از جا پردیچرتم را بر خوردیکه به در م یمکرر یضربه ها یصدا

 پشت در مانده کالفه ست... نکهیتمام شده و حتما از ا

 سرم قفل در باز کردم... یو همزمان با مرتب کردن شال رو دمیپر یجلد

فاصله نبود...البته اگر تخت بهاره و شراره را  شتریو از تخت من تا در چند قدم ب شدیاتاقمان دوازده متر نم سرجمع

 .....بردیوقت نم هیاز چند ثان شتریبه در ب دنیرس گرفتمیدر و تخت من قرار گرفته بود را فاکتور م نیکه ماب

 ...دمیعقب کش یو باز کردم و خودمو کم در

 دیخودش را داخل کش زانیآو یخسته و لب و لوچه ا یغرولند کنان وارد شد و پشت سرش بهاره با چهره ا شراره

روغن  یبود و برق موها دکردهیرا سف شیشدم...سرتاپا ایراه چشم در چشم ک ی انهیبستن در اقدام کردم که م یبرا

 ..زدیراهرو به چشم م ینور چراغ ها ریخورده اش ز

صحنه من را  نیاز ا یزیچه چ دانستمیو من نم  بردندیو به اتاقشان پناه م شدندیاز کنارش رد م یکی یکی دخترها

که داخل  یآن دست ایلبش  یگوشه  زیتمسخر آم یاش شده ام.....آن خنده  رهیجذب خودش کرده است که بروبر خ

 بود؟ رفتهبه خودش گ یا روزمندانهیپ لیشلوارش فرو کرده بود و استا بیج

 :دیهم چفت نشده بود که پرس ی..هنوز در رودمیآن ذهنم تلنگر زد و خودم را عقب کش کی

 کنم؟ هیتو رو تنب ایاشکان بچسبم  ی قهیحاال  _

 دمیابرو درهم کش یباز کردم و پرسش یدر را اندک یشدم...ال کنجکاو

 اشاره کرد که از چشم من دور مانده بود.. یزیجلو آمد و با نوک پا به چ یقدم

 منظورش شدم وگفتم: یغذا کنار در همانطور دست نخورده مانده بود...تازه متوجه  ینیس

 بکن..گفتم و در محکم بستم.... یدوست دار یهرکار _

 یجور خاص کیگرگ صفت  یشازده  نیا یول "دانمیاراده بند رفته بود...از چه نم یب نفسم

 یو بعد قدم زنان سمت اتاقش راه افتاد...صدا ستادیپشت در ا یا هینوع نگاهش....چند ثان"شیصدا"بود..خودش

 دادم... رونیو نفسم را ب دمیرا شن شیگام ها
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 ستیچ دانستمیکه نم یاما بهاره به علت زدینامتعادل م یلباس بودند...شراره کم ضیو شراره مشغول تعو بهاره

 شیتخت ولو کرد و آخ یلباس خواب خودش را رو را گرفتم..شراره با شیدرهم بود..جلو رفتم و بازو شیسگرمه ها

 گفت.. یبلند

 شد و برگشت دهیسمتش کش یمتنفرم لحظه ا نگاه

 شده؟ یزیچ _

 داشت اما سرش را تکان داد و گفت: بغض

 کم خسته ام هینه..فقط  _ 

 گفتم: یآوردم وجد شیبه بازو یفشار

 بهار؟ _

 حوصله پسم زد یرا قورت داد و ب بغضش

خودش را مانند نوزاد داخل  دویتختش خز یحرف زدن ندارم..گفت و رو یبعد باشه؟االن اصال حوصله  یبذار برا _

 شکم مادر جمع کرد...

 یبرا یزمان وقت مناسب نیآزرده خاطرش کرده است اما ا یزینبود...شک نداشتم چ زیکردن جا یوکنجکاو ستادنیا

..خودم دمیکش شیگرفتم و خم شدم و ملحفه را رو یقیکنترل احساساتم نفس عم یبازخواست کردنش نبود....برا

 نیسنگ شینوازششان دادم که پلک ها رسرش...آنقد یهم کنار تختش نشستم و شروع کردم به نوازش دادن موها

هم  دنیشدراز ک الیبود وخ دهیشد و به خواب رفت...از کنار تختش بلند شدم و سمت تختم رفتم..خواب از سرم پر

 یو پرده را پس زدم....ماه در وسط آسمان کامل شده بود..لبخند کمرنگ ستادمیاتاق ا ینداشتم..رفتم پشت پنجره 

 کاررا کردم... نیاز اوهم یرویو من هم به پ فرستادیصلوات م دیدیهربار که ماه کامل را م ملبم نشست ...مادر یرو

 فیح"بایماه ز نیاز ا فیح"بایشب ز نیاز ا فی....حکردیم ییشب ساکت دلربا نیصاف بود و نور ماه وسط ا آسمان

 یکسان ی...هم من هم همه میبود فی..واقعا حمیندار ییو راه به جا میافتاده ا ریزندان گ نیا یوارهاید نیاز ما که ب

 شدندیرد م ایاز کنار ک دانهیکه ناام ییمغموم دخترها ی..چهره دگرفتار کرده بودن نگونهیخودشان را ا یفکر یکه با ب
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قدم بزند و  انشانیآنقدر راحت م توانستی....چطور مدمیکش یاز سر درماندگ یشد و آه ریدر مقابل چشمانم تصو

و آنها را  دانستیخودش را مالک م یدخترها انسان بودند نه کاال!...به  چه حق نینباشد؟ا الشیخ نیع

 سر درد دلم  با خداباز شده بود... ایلب گفتم....گو ریز ییخدا یرا بستم و ا می...چشم ها؟مملوک

 نیسنگ نقدری...به مجازات کدام گناهمان؟کدام گناه مجازاتش اا؟یخدا میزندان شد نیگرفتار ا یچه جرم به

و امثال او  ایپس مجازات ک میشو فیخارو خف نینچنیاست که ا نیدخترها ا نیاست....اگر مجازات گناه من و ا

 نکهیا ای..یتا در آخرت مجازاتشان کن یسپردرا به آنها  ای..دنیآنها فقط جهنمت را در نظر گرفت یبرا ایست؟آیچ

اگر صبر کنم به چشم مجازاتش را  ایاست.؟آ دهیاشخاص فرا نرس نیصبر من کم است و هنوز زمان مجازات ا

در غم از دست دادن نجابتم در آتش درونم  نکهیا ایمن حالم خوب است.. شودیآن زمان که او مجازات م اینم؟آیبیم

 به حال من درمانده دارد؟ یچه نفع ای...درآن صورت مجازات شدن امثال کشوم؟یو جزغاله م سوزمیم

 و از پس پرده کنار آمدم... دمیکش ینفس

تاچه  یانستم افکار منف دیو م گرفتیتختم نشستم و با دو دست صورتم را پوشاندم...افکارم داشت بال و پر م ی لبه

 یکار دی..بابرندیم لیرا هم زمان تحل یآنقد قدرت دارند که روح و جسم آدم یمخرب باشد..افکار منف تواندیحد م

حفظ ناموسم  یتا بتوانم برا داشتمینگه م یخودم را قو دی..بادادمیخودم را از بند افکار مخرب نجات م دی.باکردمیم

به نماز  هیشکوه و گال یکوچک اتاقمان رفتم..وضو گرفتم و جا سیخاستم و سمت سروبر یآن میتصم کیبجنگم..در 

 یدنحتما ش خواستیکمک مان  کند و بس..او اگر م توانستی...تنها او بود که م خواستمیاز او کمک م دی...باستادمیا

 و بس... کردیخدا اراده م دیبود...فقط با

********************** 

 :دمیاز بهار پرس عیاستفاده رو کردم و سر تیرفتن شراره نها رونیب از

 بودن؟ یبودن؟چه شکل ایچند نفر اومده بودن؟ک یبگ قیدق یتونیچه خبر بود؟م نییپا شبید _

 لقمه رو تو دهنش گذاشت و گفت: نیتفاوت آخر یب

از چشم  یدید یهرچ ادیگفتن صداتون در ب نییتو سالن پا ختنمونیکردن...ر ریهممون اس خودیبابا ..ب یچیه _

 یخاموش میو چندتا محافظ...شام که خورد می..ما مونداطی...بعدم در بستن و خودشون رفتن تو حدیدیخودتون د

 الال.. دیبر ی..همگاالی..دییزدن گفتن بفرما
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 درشت شد میها چشم

 درکاره.. یمارت یپارت کردمیسرو صدا بود..من فکر م یلیخ ی؟ولیگیم یجد _

 اش را قورت داد لقمه

 خودشون یبرا"ما ینه برا یبود ول _

 خودشون؟ _

که صداش کرد  دیکه همراهش اومده..فکر کنم اسمش اشکانه...فرش یکیبا اون "ایک  پهی...اون پسر خوشتاوهوم

 فشونیخودشون همه کاره بودن..آرزو وشراره هم که تکل یدونیکه  م دمی...فرامرز و فرشرونی....اونا رفتن بدمیفهم

 ..میمعلوم بود..اونا رفتن ما موند

 :دمیپرس شتریرا باال دادم و با دقت ب می...ابروهاشدیم شتریهر لحظه ب میکنجکاو

 بود؟ یعلت کارشون چ یدینفهم _

 انداخت باال  شانه

بزک دوزکمون کردن بعد مثل  یگرفتن...کل سگامونیقشنگ ا بگم  تونمیم نوی...فقط  ادم؟یفهمیم دینه..از کجا با _

 دیدیاز چشم خودتون د یدید یهرچ ادی..صداتون دربنیمترسک نشوندنمون تو سالن گفتن از جاتون جم نخور

 کارشون برام سخت بود...به فکر رفتم ... لیتحل

 گفت: هوی بهاره

 گفت.. یزیچ هیآرزو "آها  _ 

 بهار ادامه داد:"کنجکاو شد نگاهم

 معامله کردن مفت گرونه  ینجوری..گفته اگمیم ارویپسره ..ک نیا"گفت  _ 
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بدش  ی...گفته بود که از دله بازکنمیو پرسود معامله م ییجا هیتو اتاقش گفته بود که من  روزیخبر دار شد...د شصتم

کرده رو   نهیجا هز کیکه  یوذره ذره مجبور شود پول انیب یکی یکی نکهیبود...ا نیهم شبشیرفتار د لی..پس دلادیم

 ..دیپسندیرا نم ردیپس بگ

فکر حالت انزجار بهم  نیبفروشد...از ا شتریمثل خودش البته با سود ب یکیجا به  کیمارو  یهمه  خواستیم احتماال

 کنند... نییتع میبرا یمتیق کیدست به دست شوم و هر بار   نکهیدست داد..از فکر ا

 تختم اشاره کردم و گفتم: یرو کیکوچ یسفره  به

 تموم شد جمعش کنم؟ _

 و گفت: دیرا بهم مال شیدستها

 .خورمینم گهید"جمع کن _

 دهیکش یحصارها یمدت پنجره را باز کردم و از ال نیبرداشتم و دادم دست  بهاره و طبق معمول ا ریمربا و پن ظرف

 یفرد یشد و رو دهیکش نییسفره پا یتکان ها نیشده پشت پنجره ها سفره را تکاندم...ناخواسته نگاهم از ب

سرش را باال گرفته بود   افهیو ق پیبود و با آن ت ستادهیا اطیدست به کمر وسط ح یتکرار لینشست که با همان استا

 و در حال نظاره کردن من بود..

 ..دمیبه اعتراض پنجره را بهم کوب هیشب یو با رفتار دمیخودم را عقب کش عیسر

 :دمیحال خرابم نشود پرس یبهاره متوجه  نکهیا یآدم تو قلبم نشسته بود...سفره را تا کردم و برا نیاز ا یبد حرص

 ؟یبود شب؟پکریحاال تو چت بود د _

 نشست ریظرف پن یو آخر سر رو دیهدف در اتاق چرخ یدور ب کی نگاهش

 نبود...نگران نباش یصخا زیچ _

 را تا کردم..جلو رفتم و گفتم: سفره

 خاصم وجود داره انیجر نجایخاص نبود....مگه ا _

 شد دهیلبش کش یبرد و گوشه  ریرا ز سرش
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 ..لماستیخاصه...درست مثل ف افتهیم نجایکه ا ییاتفاقا یهمه  _

 خب؟ _

 در پنهان کردنش داشت.. ینشسته بود..اما با لبخند سع ی..در عمق نگاهش غم بزرگدیرا باال کش نگاهش

 مامان بابامو کرده بودم یهوا ینطورینبود..دلم گرفته بود...هم یخاص زیخب که خب! گفتم که چ _

 حرف زل زدم تو چشماش یب نیهم یبرا دیگویدروغ م دمیفهمیم

 گرفت یشتریغلظت ب لبخندش

 ..گهید گفتمیبود م یفرناز...گفتن الیخ یب _

 مجبورش کرد.. شدکهیدوست نداشت حرف بزند نم ی...وقت گفتم؟یم  دیبا یچ

 دادم و گفتم: رونیب نفسم

 مواظب خودت باش.. یلیخ _

 را تکان داد سرش

 آخه؟... یهستم...تو چقدر نگران _

 گرفتم وگفتم: یدستم به باز یرا رو سفره

 

 فرشته رو از دست بدم... گهیبار د هیچون دوست ندارم  _

 شانه ام گذاشت... یدستش را دور گردنم حلقه کرد و سرش رو یناگهان یلیخ

 ...زدیم بیو غر بیلوس دلنازک...معلوم نبود تودلش چه خبر بود که حرکات عج دخترک

 کیحرف فقط پناهگاهش شود و بس..ولو در حد  یکه ب یکیبه آرامش داشت.. ازین دینکردم بغلش کردم...شا ینامرد

 بغل گرفتن ساده..
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******************** 

و نه  یآرام بود..نه رفت و آمد یبیبه طرز عج ی...همه چگذشتیصفت م یبود که از آمدن شازده گرگ ب یروز دو

 ...دمیکوب شیو معترض در را به رو دمشیموقع باز و بسته کردن دراتاق د یدوبار یکی..یخاص هیمراسم و مهمان

را  شیکه کنجکاو شوم و پ ینه به اندازه ا یبود ول بیعج میهم برا دادیاز خودش نشان نم یعکس العمل چیه نکهیا

 یرا باال م شدیم هیته رونیاز ب دیرا که هرروز توسط فرامرز و فرش ی...طبق معمول بهار شام و نهار و صبحانه ارمیبگ

 ...میکردیمن سرو م ینفره  کیتخت  یآورد و باهم رو

سرگرم  دیبود که با فرش نی! حدسم ادانمیرفت ؟نم ی..کجا مگشتیرفت و شب برم یوسط شراره بود که صبح م نیا

غازش   هیصد من  یبا حرف ها ای..گرفتیم رادیبه سرو شکلم ا ایبود  یبودم..وقت یهم از نبودش راض یاست..البته کل

 ..بستیسمان را مو راه نف کردیروشن م گاریپشت س گاریس ایرفت  یرو مخم  را م

 وجب جا؟ هی نینگرفت تو ا رون؟دلتیب یایاتاق ب نیاز ا یخوایتو نم _

 تکان دادم و گفتم: شیبرا ینگاهش کردم..سر مهربان

 کنن؟یکنن؟مینم  راتیداره؟ حلوا که خ یمگه چ رونیراحتترم...بعدشم اون ب نجایا _

 دهانش گذاشت و گفت: یلقمه نان بهار

 خورهیبه کله ات م یباد هیبهتره..الاقل  یریجا نشستن و گوشه گ هیاز  یحلوا که نه ول _

 یطبقه را به مقصد طبقه  نیکه پا را فراتر از حد گذاشته و ا یبار نینوک قاشقم را در ماست فرو بردم...آخر آهسته

بود که آن دوتا لندهور به قصد نجابتم  حمله کرده بودند وبه لطف خدا به خواست  یترک کرده بودم شب نییپا

 بودند... دهینرس  دشانیپل

 نیچشم ا یجلو ادیخوشم نم یلیخ ینداره...از طرف یریتوف رونشیکه تو وب نهیسنگ نقدریزندان ا نیا یهوا _

 هیکاف کنمیکه از پشت پنجره آفتاب و مهتاب تماشا م نیمحافظا رژه برم..هم

 ماست را به دهانم بردم.. قاشق

 گفت: بهار
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 زندان نه کمپ _ 

 کمپ؟ _

 را سمت دهانش برد قاشق

 که قرار مبادله بشن... هییاز دخترا یکمپ نگه دار نجایا گفتی...مگفتیآرزو م _

ام هم  لهیفکر کرده بودم که در مخ یزندان و زندان یبه واژه   نقدریبودم و ا نجایاز ده روز بود که ا شتریکمپ؟ب

ما  یبه آزاد ایزندان؟آ ای..کمپ کردینم  هیهم در اصل قض ی...در واقع فرقندیگویکمپ م ییجا نیبه همچ دیگنجینم

 که!.. کردیکرد؟نمیم یکمک

 

 من رفت تو نخ بهاره.... یموشکافانه  ینگاهها ریشد و ز دایشراره پ یاز نهار سرو کله  بعد

 نیاز بس ا یدخترک ساده دل بند کند و مخش را شستشو دهد...لعنت نیکه کمتر به ا دمیرا درهم کش میها اخم

کم  یرا ب شیکه تمام حرف ها کردیدخترها را به خودش وابسته م یشده بود...جور یکاررا انجام داده بود که حرفه ا

که چطور دختران جوان را دور خودش جمع ده بودم ی...بارها با چشمان خودم از پشت پنجره درفتندیپذیو کاست م

 ...کندیشو اجرا م شانیکرده و برا

دل نگران  دیکه طول کش نشانی...پچ پچ بدیچیپیو بهاره مضطرب انگشتان دستش را درهم م زدیحرف م شراره

 شدم...

 :دمیغر یشدم و عصب بلند

 هان؟ یداریساعته..چرا دست از سرش برنم هیگوشش  ریز یخونیم یچ _

 پرو تو صورتم نگاه کرد و گفت: پرو

 ؟یشیوص لیتو وک _

 تو فکر کن هستم..._

 قدم سمتشان برداشتم و ادامه دادم: چند
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اربابت خوش  یکه برا یدیو مغزش شستشو م ینیشیپاش م ریز یشراره...اگه بفهمم دار دمیدارم بهت اخطار م _

 ...دیزیعاقبت  کنمیخدا روزگارت م یبه خداوند یکن یرقص

 هم به بها ره رفتم وتشر زدم: یغره ا چشم

 !؟یکار نکن یچ یکار کن یبهت بگه چ نیا ینشست ه؟یطرف..چ نیا ایتوهم پاشو ب _

 ...دیلبش را به دندان کش ریسربه ز بهار

 کنان ادامه دادم: غرغر

 نبود نیاگه حرفش حرف بود که اوضاعش ا نیا _

 شراره با نگاه خصمانه اش همزمان شد یها اخم

 اشاره کنم دخلت اومده.."...نه جونم هیبرت داشته خبر ابوی یها....دوروزه کتک نخورد یدور برداشت یلی...خیهو _

 ...دمیجلو رفتم و مچ دست بهار گرفتم وکش یحرص

 ...شدیبلند نم"بود به تخت  دهیطور چسب نیهم خورمیدارم حرص م دیدیم رهیخ ی دختره

 سمت خودم و گفتم: دمشیکش

 ...کنمیم اهیروزگارتو س یکنیگوشش پچ پچ م ریز نمیبب گهیبار د هینه من... ییبرش داشته تو ابویکه  یاون _

 :دیشد..گارد گرفت و پرس بلند

 ؟هان....د بگو..نترس  یکنیم یمثال چه غلط _ 

 پشتم و خودمو سپرش کردم دمیکش بهارو

آب دماغت  ییتنها یتونیکه نم ادیمواد بهت نرسه تا دست ب هی..مسخره اس...کاف یمعتاد مفنگ هیترس؟..اونم از  _

دخترم مثل خودت بدبخت  نیا دمیپهن..من اجازه نم گهید یجا اتوی...برو خانم...برو بساط خوش رقص یباال بکش

 یکن

 ...یمفنگ یگیبه من م _
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 ..دیچسب قمویآورد سمتم و  هجوم

 قدم جلو برداشت و گفت: هیو  دیترس بهاره

 ...مقصر منم خوبه؟ ..دیخدا بس کنتورو  _

 گفت: زدیصورتم دو دو م یکه نگاه به خون نشسته اش رو یروبه شراره ا بعد

 خوامیبس کن شراره جان..اصال من ازت معذرت م _

 :دمیسمت بهاره رفتم و غر یغره ا چشم

 ...یکن یازش معذرت خواه یحق ندار _

 گفت: یحرص شراره

 ؟یریگیبچه ام م نیا یجلو یخودت که شعورش ندار _

 ..کردیگند دهانش داشت خفه ام م یچنگالش بود..بو ریام همچنان اس قهی

 دور مچ دستاش حلقه کردمو و گفتم: دستام

  ادیسگ من باال ن یگوشش وز وز نکن تا اون رو ریز نقدریبکش کنار...ا یتو که شعور دار _ 

 ؟یکنیکار م یچ ادیباال ب _

 بغض آلود گفت: بهاره

 تو روخدا نی..تمومش کنکنمیخواهش م _ 

 توجه به التماس بهاره جواب شراره را محکم دادم یب

 ..کردمیم دیکه روز اول با یهمون کار_

 باز هم التماس کرد بهاره

 ایفرناز الاقل تو کوتاه ب _
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 زدیبود ونگاهش نگران م دهیچشم نگاهش کردم...رنگش پر یگوشه  از

 اجازه سرش را داخل آورد وگفت: یب دیاتاق باز شد و فرش در

 ....میمهمون دار ایشراره ب _

 ...میدیکشیخط و نشان م گریکدی ی...چشم در چشم هم برامینداشت دنیکدام قصد عقب کش چیه

 آمد شیجدال ما قدم داخل گذاشت و با اخم پ یصحنه  دنیبا د دیفرش

 شده شراره جون؟.... یزیچ _

 .دمییبهم سا دندان

 هولم داد عقب و گفت: شراره

 رسم... یبعدا به حسابت م_

 ...دمیقدم به عقب رفتم و چندتا نفس تک تک کش کی

 خواست دهان  باز کند که شراره گفت: دیشده  بود..فرش سیبهاره خ چشمان

 میولش کن..بر_

 کرد و به فرمان شراره از اتاق خارج شدند.... یظیغ میبرا دیفرش

و آهسته  دیرا چسب میآمد..بازو شیبودم..بهار نگران و نامطمئن پ ستادهیوسط اتاق ا یو عصب نیخشمگ همانطور

 زد میصدا

 فرناز؟ _

 پراز سرزنشم را روانه اش کردم و گفتم: نگاه

 ساعت؟ هی خوندیگوشت م ریز یحواست به خودت هست؟چ ینطوریا _

 سر خورد و گفت: میبازو ی..دستش از رودیرا دزد نگاهش
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 ..یشگیهم یحرفا ..همونیچیه _

 چانه اش بردم و سرش را بلند کردم.. ری..انگشتم را زستادمیاش ا نهیبه س نهیو س برگشتم

 تو چشام نگاه کن _

 باال آمد دیبا ترد سشیخ نگاه

 ...نه؟یکنیاز من پنهان نم یزیتو که چ _

 کرد دییسرسختانه حرفم را تا یبود ول دیپر از ترد نگاهش

 نه! _

 پس دادم  و انگشتم را انداختم .. یقیعم بازدم

 جرات گفتنش را نداشت... گرید زیهر چ ایاما از ترس بود  کندیرا پنهان م یمهم زینداشتم چ شک

 :دمی...پرسدیشد ونگاهش را دزد زیر نگاهم

گفت آرزو اونو گفت..تو مگه  نویآرزو ا یگیم شهیم ی...اصال چرا هرچیپلکیدختره شراره م نیپس چرا دورو بر ا _

 ؟یچ یعنیکارا  نی؟حرف بزن...ا یکاره ان که باهاشون دم خور شد یدوتا چ نیا یدونینم

 ختیبود فرو ر شیبخش چشمها نتیکه تا آن لحظه فقط ز یاشک ی قطره

 ؟یتو به من شک دار _

 گفتم: محکم

  یکنیپنهان م یزیچ هی یدار کنمیبهت شک دارم...حس م"آره _ 

 ....نگاهش دلخور شد و گفت:دیاش لرز چانه

تو باشم و مدام سوال جواب  نیزره ب ریز یه خوامی...نمکنمیم یتو فکر کن حق با توئه...آره من دارم پنهان کار _

 ی....دست از سرم بردار..چ؟یفهمیآزاد باشم..رها..م خوامیکارو بکن اون نکن..م نیا یبشم...خسته شدم از بس گفت

 ؟یکنیم یبرام بزرگتر یه یدنبالم راه افتاد یکارم دار
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 دهانم باز مانده بود..با پشت دست اشکش را پاک کرد.. دمیشنیکه م ییاز حرفا ریو من متح گفتیم او

 زدم: شیمتعجب صدا 

 بهاره؟ _

 ادیسرم ب خوادیم ییچه بال دونمیم یحرف بزنم وقت یو با ک نمیبش یداره با ک یبهاره مرد....تو بگو چه فرق _

 دمیراچسب شیبازو

 توکلت به خدا باشه..من مطمئنم... ؟یاز دست داد دتویخودت ؟تو چرا ام یتو برا یگیم یچ _ 

 تو حرفم رفت

؟با خودت رو راست  یزنیخودتو گول م ی...چرا داریحرفارو زد نیبس که ا یبس کن تورو خدا..خودت خسته نشد _

با سرنوشت تلخمون کنار  میو ما مجبور فروشنی...م؟یفهمیم فروشنیآخرش مارو م نای..استین یراه فرار چیباش ..ه

 میایب

 نامش را به زبان آوردم  ملتمسانه

 بهار؟ _

 بلند گفت: یصدا با

 بشنوم... یزیچ خوامینگو!...نم"نگو بهاره _

 یتخت انداخت و مشت ها یرا تکرار کرد و خودش را دمر رو شیقدم به عقب برداشت...نگاهش کردم..قدم ها کی

 بالش کرد...هق هق کرد و گفت: بیمحکمش را نص

 داینجات پ نجایباز شه از ا یدر دیخودمو گول بزنم..خسته شدم از بس امروز فردا کردم تا شا خوامینم گهید _

 ..خسته....یفهمیکنم...خسته ام فرناز م

 کردم: زمزمه

 دلم...بهار؟ زیعز_
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 بالش تکان دادودوباره هق هق کرد یرا رو سرش

سرم اومده پسم  ییبفهمن چه بال یپدر و مادرمم وقت یکس!..حت چیکنه؟هیمنو قبول م یبه فرض برگردم...ک _

 زننیم

 رفتم  جلو

 ....یکنیم تیخودتو اذ یتو دار _

 ...نیهم امیکنار م تیمن دارم با واقع _

گوش دخترک  ریز ی...معلوم نبود چشدیها از گور او بلند م شیآت یشراره...همه  نیتختش نشستم...لعنت  به ا کنار

 کرده بود... دشینا ام یخوانده بود که به طور کل از زندگ

 و او هق هق کرد....آنقدر ناله کرد تا خوابش برد.... دمیخواهرانه ام را از سر گرفتم....پشت کمرش را مال یها نوازش

 تخت بلند کردم.. یخسته ترم از رو ی هیرا همراه با روح و تن خسته  ام دمیکش شیرو یا ملحفه

 بود!... دهی...چقدر نالچارهیب دخترک

که بتوانم بهتر فکر کنم...پنجره را باز کردم ...نگاهم  خواستیآزاد م یپشت پنجره و پرده را کنار زدم...دلم هوا رفتم

کردم...اما  یپرو خال رونیب ژنیرا از اکس میها هیبه صورتم برخورد کرد...ر ینسبتا خنک میزد...نس یچرخ اطیدر ح

داخل شد...تا  یرنگ دیسف نیباز شد و ماش یکشاکش غم و اندوه در آهن نی...در اکردیم ینیام سنگ نهیهمچنان س

 اهیرا که با دستمال س یشد و در عقب را باز کرد..دست انداخت و دخترک ادهی..فرامرز پستادیآمد ..ا شیپ اطیوسط ح

را دنبال  رو دخت دیرا کوب نی....دخترک هاج و واج مانده بود..فرامرز در ماشدیکش رونیچشمانش را بسته بود را ب

 ..دیخودش کش

سربه فلک  یوارهایزندان با د نیشکل وارد ا نیکه من را هم به هم یخودم افتادم و روز ادیرا بستم...به  میها چشم

 نیوارد ا کهیبسته بود تا زمان میدختر هاج و واج بودم..از لب مرز چشم ها نیکرده بودند...من هم مانند ا دهیکش

 بودم... دهیچقدر ترس داندیمکان شدم و خدا م

 معصوم بهاره بود زمزمه کردم.. یکه نگاهم به چهره  یکوفتم شده بود....پنجره را بستم و درحال ی..هواخوربرگشتم

 ام به جمعمون اضافه شد گهیبدبخت د هی _
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*************** 

وهنوز برنگشته بود...از شراره هم  نیی..بهاره از غروب رفته بود پادیجوشیسرکه م رویشب بود..دلم مثل س یها مهین

 رفت... یم جیکرده بودم که سرم گ نییباال و پا  یاتاق چند وجب نینبود...آنقدر طول و عرض ا یخبر

دنبالش  دیکردم...سرم را رو به سقف گرفتم و فکر کردم کجا با لیتخت نشستم و و دو دستم به پشت حا ی لبه

 یدر اتاق ها یو گشت نییپا یرفتم طبقه  یم دیبا دیو در کدام اتاق را بزنم؟...شا رونیاتاق بروم ب نیبگردم؟...از ا

آب  وانیل کیکه بلند شد هنوز دلخور بود....خواستم  بسرش امده؟..از خوا ییچه بال دانستمی....نمزدمیم نییپا

 و نگاه نگران من از همان لحظه به بعد دنبالش ماند.... رونیمهمانش کنم  قبول نکرد واز اتاق زد ب

 را به دندان گرفتم ورها کردم... لبم

عمر  کیاش  یشمانیرفتم وگرنه ممکن بود کار از کار بگذرد و پ یم دیوقتش بود که از اتاق خارج شوم...با گرید

 ود....دق ش ی نهیآ میبرا

به اتاق  یابتدا سر شومیدر که خارج م نیسر محکم کردم و بلند شدم..در صدد بودم از ا ینشستم..شالم را رو صاف

 بروم.. نییپا یکردنش به طبقه  دایپ یبزنم بعد برا یکنار یها

 ینتوانستم خودم را راض گریکه کتک خورده بودم د یواهمه داشتم...درست از شب یکم نیریز یاز طبقه  راستش

 طبقه بگذارم.. نیبروم و قدم به ا نییکنم که از پله ها پا

 ننشسته بود که در باز شد... رهیدستگ یدستم رو هنوز

 ....نمیتا بهتر بب  دمیزده خودم را کنار کش هول

 ....دیبغل بهاره را گرفت بود جسم نامتعادلش را داخل کش ریکه ز یدر حال شراره

 برداشتم زیگرفتنش خ یدلم پاره شد و برا بند

   شرفا؟یب نیکارش کرد یچ _ 

من  یشانه  یبهاره را رو یشده  نیسنگ کلینداشت از خدا خواسته ه یکه خودش هم تعادل درست  وحساب شراره

 مستانه گفت: عیانداخت و با آن لحن فج
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 ...شهیم..صبح که پاشه دوباره مثل روز اولش ستین شیچینترس بابا...ه _

 ی..بودمیتختش کش کیتا نزد یبهاره را به سخت نی.آره؟...تن سنگی....باالخره کار خودتو کردیخفه شو لعنت _

 تخت بنشانمش که سکسه کرد.... ی..خواستم روکردیالکلش داشت خفه ام م

 ....دیشرا به گند ک کلمینداشت..دستش را از دور گردنم برداشتم که ناگهان باال آوردو تمام ه تعادل

را ادامه داد...آنقدر عق زد تا از نفس  شیو عق زدن ها دیبه پهلو چرخ یتخت ول یبودم....درازش کردم رو دهیترس

 افتاد و از حال رفت

 نعشه گفت: شراره

 خورد یادیکرد ز یگر یناش _

 زدم : ادیسمتش  وفر برگشتم

 صداتو بشنوم... خوامی...نم؟خفهیفهمیتوخفه شو..م _ 

 تخت افتاده بود... یرو تیقطع شده بود و تنش مانند م شیصدا یناگهان یبرگشتم سمت بهاره که به شکل عیسر

 نکردم... افتیدر یجواب چیبا دست ضربه صورتش زدم و ه"اسمش را صدا زدم"دادم تکانش

 با فاصله شده بود.. شیکرده بود و نفس ها خی بدنش

...دستش را گرفتم و به کردمیم ارشیبود هوش یبه هر نحو دی...بازدینم ایبود که گو فیرا گرفتم..آنقدر ضع نبضش

 بود دور شانه ام انداختم و بلندش کردم یهرسخت

 ش؟یبریکجا م _

 ...کپه مرگتو بذار نکبت ..ستیبه تو مربوط ن _

م و بعد وان را خودم رو خارج کرد ینشاندمش...رفتم تو ابتدا لباس ها نیزم یرو واری....پشت ددمشیدم حمام کش تا

 پراز آب ولرم کردم..
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آب  یباز کردم...سرما شیآب سرد را رو ریو ش دهیکش رونیرا ب شیتو..لباس ها دمیکش یو بهار را به سخت برگشتم

 ....دیکش فیضع ینیکرد...چشمش را باز کرد و ه ارشیهوش

من  یرفتارها یمتوجه  یلیخراب بود و خ...حالش دیاین نییپا نیاز ا شتریبندش ب یآب را متعادل کردم تا دما یدما

وجود مجبور بودم که هم او را بشورم هم  نیکوچک داخل حمام را گرفته بود..با ا یبد الکل و استفراغ فضا ینبود...بو

 بود هم زمان بر.... ریهم نفس گ"هم زمان باهم  انخودم را که سرتا پا کثافت شده بودم...شستن جفتم

 واریواو را کنار د دمیچیدور خودم پ یتا سرما نخورد..بعد حوله ا دمیچیحمام که خارج شدم...ابتدا دور او حوله پ از

 رو کردم.. رویمناسب کمد را ز ینشاندم و به دنبال لباس

 خمار گفت: شراره

 ..اه... گهید می...بخواب بذار ماهم بکپینصفه شب یکنیکار م یچ _

 زدم: غر

 ...یخواب به خواب بر دوارمیبخواب که ام _

جابه  دیهر تکه با دنیپوش ینبود .برا یدست بلوز شلوار مناسب تنش کردم...کار آسان کیتن بهار را گرفتم و  آب

تخت  یو رو دمیچیدور سرش پ یرا با حوله گرفتم و شال شی...آب موهادیبرینفسم را م نیو هم کردمیم شیجا

 نبود... یتا آدم گنده کار راحت دونمانده بود...شستن   مین براتوا یخودم درازکشش کردم...از خستگ

 گوشش گفتم: ریوآرام ز دمیبهار کش یرو ییپتو

 ..یشیبخواب تا صبح بهتر م _

 ....شدینم میحرفها یمتوجه  یلیبودو خ اریهوش مهین

...شال دمیبلند همراه با شلوار برداشتم و حوله را از دور تنم انداختم و لباس پوش کیتون کیاز داخل کمد  عیسر

لباس ها  نیا یرا پوشاندم...همه  سمیخ یو موها دمیکش رونیاز رگال ها ب یکی یهم از گوشه  یرنگ دیسف

 شدمیکه تا مجبور نم ییبودند..لباس ها دهید رکزندان تدا نیمسافران ا یبرا نایقیبود که  نجایصاحبان ا یشکشیپ

حمام  یگوشه  یتخت بهار را جمع کردم و داخل حمام انداختم که فردا با لباس ها یرو ی...ملحفه کردمیتن نم

 و برگشتم به اتاق.. دمی...دستم را آب کشمیبشو
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 یبرا یپتو بکشم...دنبال محل شیرو امدیدلم ن یزن  تنفر داشتم که حت نیاز ا یخوابه خواب بود..به قدر شراره

 بهار بلند شد... فیضع یناله  یکه صدا گشتمیخواب م

 سرش خم شدم یهجوم بردم و باال سمتش

 شده؟ یزیچ زمیبهاره جان؟حرف بزن عز _

 نییبدنش پا یاش گذاشتم سرد سرد بود...هول برم داشت...دما یشانیپ ینامفهوم....دست رو یی..ناله هاکردیم ناله

 یداشت و از من دست تنها کار ازیدختر به دکتر و سرم ن نیبودم..ا جیو گ دهی...ترسدانستمیبود و علت ناله اش را نم

 ساخته نبود...

 دختر طفل معصوم آورده نیبال را اوبرسر ا نیافتاد که انگار نه انگار ا یشراره ا یبا نفرت رو نگاهم

...خودم را به اتاق رونیدم و از اتاق رفتم بز ای...دل به درکردمیرا روشن م کهیزن نیا فیتکل دیگرفت..امشب با لجم

 زدم: ادیراهرو رساندم وبا مشت و لگد افتادم به جان درو فر یانتها

لحظه از خواب  هی....رونیب ایب"یدیممکن انجام م زشکلیکاراهم به تم نیتر فیکث یدادیکه شعار م ی....اونیآها _

 ...؟یسر دختر مردم آورد ییچه بال نیبب اینازت دل بکن ب

 کردند.. یخواب آلود گردن کش یمن باز شد وچندتا از دخترها با چشمان یدوتا از اتاق ها از سرو صدا یکی در

 را تکرار کردم وداد زدم: میندام وضربه ها تیاهم

 خداکه اگه.... هی...به خداوند؟یدیخواب یتو گرفت رهیمیپس؟....دختر مردم داره م ییکجا _

 را قطع کرد میکه قامت بلندش در قاب در ظاهر شد با آن ابهت و جذبه اش صدا یشد و مرد درباز

 از خواب نداشت یدرهم بود اما چشمانش نشانه ا شیها اخم

قدم به عقب برداشتم....انگار تازه به خودم امده بودم...من  کی...؟یراه انداخت دادیدادو ب یشده نصفه شب یچ _

 بود که از ذهنم گذشت.. یسوال نیکردم؟ایچه م نجایا

 رفتم.. یراه راهم م یمابق دیآمده بودم با نجای...تا اکردندیاز دخترها پچ پچ کنان داخل راهرو من را نظاره م چندتا

 ؟یزنیبا تو بودم دختر؟چرا حرف نم _
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 توانم را جمع کردم ..با دست اتاقمان را نشان دادم ی همه

 یچطور در عمل کم آورد نیه....ببخودت نگاه کن...شعار دادن آسون ایب _ 

 نداشتم... نیهم جز ا ی..توقعدیفهمیرا نم میشد...مسلما حرف ها کیبهم نزد شیابروها

 :گفتم

 سرم الزم داره...."نهییبدنش پا یدما"رهیمیبهاره داره م_

 ...شدیم کتریو بار کیبار چشمانش

 آلود گفتم : بغض

 بشه... شیاگه طور _

 از قاب در خارج شد وسمت اتاق ما قدم تند کرد.. "حرفم را بزنم  ینکرد ادامه  صبر

 چشمان همه دنبالش راه افتادم.... مقابل

 رفت سر تخت من... کراستیاجازه وارد اتاق شد و  یب

 :دی..پرسستادمیپشت سرش ا نهیو دست به س فیبالتکل

 نه؟یبهاره ا _

 :دمیپرس معترض

 ؟یکن یبراش کار یتونیم _

 نگاهم کرد.. ظیو با غ برگشت

 دادم وگفتم: لشیتحو یلبخند مسخره ا"گر نگاهش کردم  مالمت

 بمونه؟ ای رهینداره که بم یبرات فرق دمیشا _

 اش گذاشت یشانیپ یمحکم شد..برگشت سمت بهار و دست رو فکش
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 روز افتاد؟ نیشد به ا یچ _ 

 ...دادیاستفراغ و الکل م یجلو رفتم..اتاقمان هنوز بو نهیبه س دست

 شراره را نشان دادم وگفتم: معترض

 آوردن؟... چارهیبال رو سر دختر ب نیبپرس...بلندش کن بپرس چرا ا قاتیاز رف _

 سمت شراره انداخت..  یرا کج کرد و نگاه سرش

 نشسته است... ینگاهش تنفر خاص  یکردم انتها حس

 :گفتم

...پس چطور ادعا ه؟یهرک یقانون مقرارات نداره؟هرک نجایا یعنیممکن به خوردش دادن و فرستادنش باال... یتا جا _

 ؟یدیانجام م زیکاراتو تم یکنیم

 سر شراره قرار گرفت... یو باال دیپا چرخ یرو"ستادیا صاف

 نگاه رفتارش را دنبال کردم با

 گفت:تخت دمر افتاده بود و یرو یبا نوک پا زد تو کمر شراره که به شکل شرم آور "را باال آورد  شیپا

 ..رونیاتاق برو ب نی..پاشو تن لشتو جمع کن از ایه_

 زد وجابه جا شد...مست وخمار جواب داد: یغلت شراره

 ولم کن بذار بخوابم _

 مرد به هوا رفت ادیفر

 ...رونیباتوام ..پاشو تااز پنجره پرتت نکردم ب _

خودش  یتا نوچه  گرفتیشکل ممکن از کلمات کمک م نیسخت بود..اما او واقعا داشت به بدتر میرفتار برا نیا باور

 کند.. رونیرا ب
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 :دیاو درجا نشست و سردرگم پرس ادیفر یاز صدا شراره

 ن؟ییشما _

 ...خوردیزن بهم م نیاز ا حالم

 :دیپرس یاعصبیک

 ؟یدختر آورد نیبالرو سر ا نیتو ا _

 :دیسمت بهاره انداخت ونال ینگاه  شراره

 نکردم... یاصرار چیمن ه"خودش خواست آقا _

که صورت عجوزه اش را مقابل صورتم نگه  یو در حال دمیاش را چسب قهیاز کف دادم و سمتش هجوم بردم.. اریاخت

 :دمیداشته بودم غر

 گندت همه جا رو برداشته... ی...ببند دهنتو که بویخفه شو عوض _

 ...گفتم:شدیم اریاز قبل هوش شتریب گذشتیکه م هرلحظه

 کارت کنم؟... یچ نی! آره؟..حاال ببیختیدختر ر نیهشدار داده بودم دورو بر بهاره نباش....باالخره زهرتو به ابهت  _

 شد... نهیدست به س ایک

 اش را ول کردم هلش دادم عقب.. قهی

 آهسته گفت: ایک

 ..ستایکنار وا _

 تخت بلند شدم... یبه من بود!حرص کرده از لبه  منظورش

 افتاد گفت: یکه از ترس داشت پس م شراره

 :دیغر ایآقا به خدا من....ک _
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 ...رونیپاشو گم شو ب _

 آقا من که گفتم _

 پا به تخت زد موجب شد شراره از جا بپردو حرفش را قورت دهد.. ابایکه ک یا ضربه

 زد: ادیفر ایک

 روشن کنم.... فتیتا خودم تکل رونیگم شو ب _

زده  و درمانده تن  کروحشتیدرو پ یب یو با همان لباس ها دیکش نییخودش را جمع و جور کرد....از تخت پا شراره

 برد.. رونیلشش را از اتاق ب

 به من انداخت و دستور داد : ینگاه ایک

 اریآب قند ب وانیل هیبرو از تو آشپزخونه براش  _

 فرمانش را اجرا کنم.. دمیدینم یازین

 دمیترسیم یلیرفتن  هم خ نییکردم...اگرچه از پا اخم

 خودت برو _

 دییمن را پا یشتریبا دقت ب نگاهش

 ن؟ییپا یبر یترسیم _ 

 احساسش نداشتم ... یاز نگاه سرد و ب یبرداشت چیدرجا باال آمد....ه نگاهم

 تکان داد و گفت: یسر

 الزمه براش بردار.. یهرچ میبر اینترس...ب"امیمنم باهات م _

 ...د؟یترس دیبا یاز هرکس شتریکه از او ب دانستینم یعنینترسم؟

 شد دهیلبش کش یهم چفت شد ونگاهم پراز تمسخر ..گوشه  یرو میلبها
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 ره؟یدوستت بم یخوایم _

 هم زهرمارم شد دنی...نفس کشدادیاتاق بو م نی..اه..چقدر ادمیکش یقیعم نفس

 مثل تو ندارم یبه دختر گوشت تلخ یلیتما چیه یراحت ...نصفه شب التیخ"دختر افتیراه ب _

 ناراحت بودم.... خواندیافکارم را م یهمه  نکهیاز حرفش از ا شتریکه در نگاهم بود روانه اش کردم....ب یخشم تمام

 خودش کرد بیبهاره نگاهم را نص یناله  یصدا

 گفت: ایک

 خودته...دختر خانم؟ یپا تشیمسئول یبجنب رید _

 ...کندیقشنگ معلوم بود مسخره ام م "گفت دختر خانم یجور 

گرفتم به ترسم غلبه کنم...برگشتم سمت در اتاق...پشت سرم  میپس دادم و به خاطره بهاره تصم ییپر صدا نفس

پشتم بود و مسلط به  نکهیآمد...ازا یشدم ..همچنان با متانت پشت سرم م ریقدم زنان راه افتاد..از پله ها سراز

به نرده ها گرفته بود..بدون در نظر گرفتن حضور من  اپله ها اشکان منتظر دستش ر نیینبودم..پا یرفتارم اصال راض

 :دیاز او پرس

 ا؟یباال چه خبر بود ک _ 

 رد کردم .... ظی..اشکان را با غدمینفسش را پشت سرم شن یصدا

 گفت: قشیجواب رف در

 براش کرد... شهیکار م یچ نیبب ایش خرابه..باز دخترا حال یکی _

 ....دادیکه ناخواسته گوش را نوازش م ییبود..ازآن صدا ها یطور خاص شیصدا

 خواستمیبود که م یبار نی...اولافتمیسالن بزرگ  یحرکت آشپزخانه را در انتها کیرا لعنت کردم ودر  طانیش دوباره

 بودم... دهیمکان ند نیکمپ شده بودم ا نیکه وارد ا یمکان بگذارم....در کل از روز نیپا در ا
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کله پا وسط آشپزخانه دورو برم نگاه  هیطور  نیبگردم..هم یدنبال چ دیکجا با دانستمیبودم...نم جیوارد شدم گ یوقت

 از کنارم عبور کرد یبا تان ای...ککردمیم

 نتیاول ..کاب نتیها را باز کرد..کاب نتیاز کاب یکیدر  امیکن..تا به خودم ب دایپ وانی...بگرد ل؟یستادیچرا وا _

 سوم  نتیدوم....کاب

 بود ستادهیا یمقابل ورود اشکان

 را نگرد ییباال خودیب نییپا ینتایتو کاب وانایل

 اخم آلود سمت اشکان انداخت و  تشر زد: ینگاه

 ..ستاین یتکون به خودت بد هی _

 دیبا صدا خند  اشکان

 ..دیآ یست که به نظر م یزیتر از چ یمیصم نشانیب یرابطه  کردمیم حس

 نتیاز کاب یکیاشکان از داخل  یبه گفته  ایقدم داخل گذاشت واز کنار من گذشت.. با چشم دنبالش کردم..ک اشکان

 و گفت: خچالیکنار  نتیرفت سراغ کاب کراستی..اشکان هم دیکش رونیب وانیل کی نییپا یها

 نجاست؟یا یالزم دار ییاگه قندو چا _

 دیابرو درهم کش ایک یچرا..ول دمینفهم

 نزن...بده من اون قندونو یادیحرف ز _

 و گفت: دیکش رونیقند بود ب یکه حاو یبزرگ شهی...شدیباز هم  خند اشکان

 ظرف قند چرا.. یو ل میقندون ندار"جان ایشرمنده ک _

 را دراز کرد .. شهیراست کرد ولبخند به لب ش کمر

 ..دیرا از دستش قاپ شهیپراز سرزنش ش یبانگاه ایک 

 بودم... یینمایس لمیف یبودم و در حال تماشا ستادهیمصرف ا یب یلیهم که تمام مدت خ من
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 و ظرف قند را سمتم گرفت و گفت: وانیل ایک

 خچالهیآب تو  یبطر _

 گفتم: زدیکه خصومت درآن موج م یاز دستش گرفتم...با لحن لینگاهش کردم و وسا متنفر

 باشه بهتره.. ریآب ش _

آب پشت  ریو من موفق شدم ش دیتکان داد...کنار کش میسمت باال رفت و نامحسوس سرش را برا یکم شیابروها

 ...نمیسرش را بب

 گفت: اشکان

 بدم خدمتتون؟ نیخوایپارچ م _

 نتیپارچ آب از کاب کیرا پر کردم  اشکان فلفور  وانیقدم برداشتم و ل  نکی...تا سمت سدمینفهم ا؟یک ایمن بود  با

 و گفت: دیکش رونیپشت سرم ب یها

 پر کن... نویا _

 آب رفت و غرزد: ریسمت ش یو حرص دیپارچ را از دست او قاپ ایک نیهم یبرگشتم...دستم بند بود....برا _

 ...یگرفته نصفه شب شیشوخ _ 

 گفت:   کردیکه پارچ پر م یباز کرد و در حال ریش

 ....ارمیم تو برو باال من پارچ _

وارد تر از  نجایاشکان به امورات ا نیاز خدا خواسته دستورش را اجرا کردم...از آشپزخانه خارج شدم و فکر کردم ا 

 نیرا ب وانی....لکردی..اه ..بازهم پشت سرم بود و معذبم مدیآ یاوست..اواسط پله ها بودم که حس کردم پشت سرم م

 فشرد.. میپنجه ها

 پشت سرگفت: از

 از دوستت نداره ی....رنگ و روت دست کمستیبد ن یخودت درست کن یآب قندم برا وانیل هی _
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 یحرفش چه منظور نی؟ واقعا از ا سوختیم می...نگرانم بود؟دلش براکرد؟یام گره خورد...مسخره ام م نهیدر س نفس

تا بتوانم به داد   کردیکمکم م دانستمیم دیکه ازاو بع یدنبالم راه افتاده بود و با متانت ینصفه شب یچ یداشت؟اصال برا

 بهاره برسم؟

 آخر گفت: یپله  یجواب گذاشتم.....رو یو حرفش را ب دمیسرعت بخش میگام ها به

 کنار دست بهاره خانم.. یافتاد یسرما خورد ی....عوضش نکنسهیپشت لباست کامال خ _

درون  کردمیبود حس م یقیبود و دقا ختهیلباسم ر یچکه چکه رو سمیخ یآخر خشکم زد....آب از موها یپله  یرو

 عوضش کنم... دیبه فکرم نرس یو مستاصل شده بودم که حت جیگ نقدریام اما ا دهیوان آب سرد دراز کش

 گرفتم تا به خودم مسلط شم... یقیعم نفس

 ای دادمیو جوابش را م گشتمیبرم دیتمسخر؟با ایحرفش کرد...هشدار بود  لیبه سرعت شروع به تحل ذهنم

سرعت  میبرسد به گام ها نکهیزد قبل از ا بیتشکر کنم....عقلم نه یآدم نیتشکر؟مسخره بود بخواهم از همچ

 بخشم...

 شدم... ریسرعت دادم و سمت اتاق سراز میقدم ها به

 وارد اتاق خودمان شدم ... تیاهم یاز دخترها هنوز در راهرو بودند ..ب یبعض

 دمیتشر زدنش را شن یصدا

  االیتو اتاقاتون... نی..برگردینصفه شب نیراه انداخت یبحث علم _ 

 منشاش کجاست خشک شده بود.. دانستمیکه نم یجانیاز ه دهانم

 بدنش را چک کردم... یتخت بهار گذاشتم و ابتدا دما یرا رو شهیو ش وانیبهاره رفتم ...ل سمت

دستش بود و  کی یآب را مقابلم دراز کرد..پارچ تو وانیبرگشتم ل نکهیحض اسرد بود..دلم آتش گرفت....به م سرد

 ..گرشیپر در دست د وانیل

 رفت وبرگشت شیصورت و دستها نیب نگاهم

 ؟یهست ی...معطل چگهید ریبگ _
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 را گرفتم.... وانیدستم را دراز کردم و ل دیترد با

 کف دستش.. ختیقند باز کرد و چندتا حبه قند ر ی شهیتخت گذاشت ودر ش یرا رو  پارچ

 جلو!... ارشیب_

....قندها را از کف دستش داخل کردمیاجرا م گفتیرا از دست داده بودم..هرچه م ارمیجلو بردم..انگار اخت وانیل

 یکه رو یبرجسته ا یرا از رگ ها نیبود..ا یورزشکار شی...دستهاکردمی....مو به مو حرکاتش را دنبال مختیر وانیل

 دادم.... صیدستش بود تشخ

 از پشت سرش گفت: اشکان

 رفت... ادتونیقاشق  _

حواس او از ما جمع تر بود....قاشق را که از دستش  ایسمتش برگشت و با چند قدم خودش را به او رساند...گو ایک

 گفت: گرفتیم

 ..شهیم ازشیبشه احتماال ن دارکهی.بشه؟یم دایتو آشپزخونه مسکن پ نیبپر بب _

 زد شیتکان داد..برگشت که برود..صدا یسر شیبرا اشکان

 اشکان؟ _

 جانم! _

 دخترا رو بفرست تو اتاقشون _

 سرش را تکان داد و رفت.. دییبه تا بازهم

راحت از کنار اعتراض من و  یلیخ توانستیدارد؟...م یبیعج تیآدم چه ماه نیسمت من آمد و من فکر کردم ا او

گزاف  یمتیمارا به ق ندهیچند روز آ نیکه قرار بود هم یمن آمد تا به او کمک کند...آدم یدرد بهاره بگذرد اما پا به پا

شده بودم؟چرا  یشکل نیو شروع به هم زدن کرد...چرا ا دیکشرا از دستم  وانیو سردرگم بودم...ل جیبفروشد....گ

 دم نداشتم؟از خو یاراده ا چیه

 دستورش آمد یصدا بازهم



 ایتا ثر

 
78 

 

 بلندش کن.. _ 

 ...دمیهم راتا نگاه سردش باال کش نگاهم

 گفتم بلندش کن...."باتوام  _

 چه کار کنم تا همان کار را انجام دهم.. دیبگو یکیداشتم  ازیاراده شده بودم....ن یب

 را به دستم داد و گفت: وانیشانه اش انداختم و بلندش کردم...ل ریدست ز "تخت نشستم  یکنار بهاره لبه  رفتم

 کم کم بهش بده.... _

 زدم... شیتکان دادم و صدا یبهار را کم یها شانه

 زم؟یبهار جان؟بهاره عز _

 را سمت دهانش بردم.. وانیکرد و من ل فیضع یدهانش ببرم...ناله ا کیرا نزد وانیشود تا ل اریهوش خواستمیم

 تو گلوش شکنهی....مواشی واشی _

جز تحمل کردن  یچاره ا زدومنیم یو هربار حرف کردیحرکاتم را نظاره م زیبه ر زیبود و ر ستادهیسرم ا یباال

 نداشتم...

 را به خورد بهار داده بودم که اشکان وارد اتاق شد و سمتمان آمد وانیاز ل یمقدار

 کردم دایپ نارویا _

 رفت...خطاب به من گفت:قرص هارو از دست اشکان گ خشاب

 مسکنا ضرر نداشته باشن؟! نینگاه کن ا _

 ناچار سرم را باال گرفتم.. به

 ...نمیصورتم آورد تا بهتر بب کیانگشتانش بود نزد نیراکه ب یبسته قرص مسکن دو

 به نام مسکن ها انداختم و گفتم: ینگاه
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 هیهردوش معمول _

 کدومش بهتره؟ _

 ...هیاش کاف ....دوتا دونههیاون صورت _

 بالش بهار گذاشت... یرا رو یرنگ را به اشکان پس داد و صورت دیسف خشاب

من  ستین ازی..نیبهش دارو بد یچطور یدونیاحتماال سر درد داره..حتما خودت بهتر م دارشهیروش پتو بکش...ب _ 

 بدم... ادتی

 تفاوت نشان دهم ..ادامه داد: یخودم را ب کردمیم یرا دراز کش کردم...سع بهاره

 قوز باال قوز.. شهیم یش ضی....مرینره لباس خودتم عوض کن ادتی _

از سر  ایبا نفرت  ایسر بلند کنم و نگاهش کنم ..حاال  شدمی...مدام وسوسه مکردیم یبدجور بدقلق احساسم

 ..کردیم ریرا درگ حس و حالم بیبود که به جانم افتاده بود اما عج یچه مرض دانمی...نمیکنجکاو

خدا هم  ایهم فشردم تا احساساتم را مهار کنم...گو یرا رو میو دندانها دیآخر عقلم افسار احساسم را کش ی لحظه

عمر  کیاز من سر بزند و مجبور شوم  ییخطا نکهیحرف از اتاق خارج شد...قبل از ا یکمکم کرد...عقب گرد زد و ب

 بخاطرش خودم را سرزنش کنم...

***************************** 

 یباال م یبه سخت میو سوزش گلو صدا یو ازفرط خشک کردیدرد م می..تمام استخوان ها سوختیم چشمانم

که نوش جان کرد  یآب قند و چند لقمه نهار وانیل هیبود با دوتا قرص و  دهیکه کش یدیآمد..بهاره بعد از سر دردشد

داره بند بند تنم را از هم باز  یکی کردمیمرا به من داد...افتاده بودم رو تخت و حس  شیسرپا شد و جا بایتقر

 ..کندیم

 بهاره باعث شد چشمم را باز کنم نیف نیف ی.صدا

 دیکشیم میشانیدست به پ یتختم نشسته بودو هراز گاه کنار

 :دمیوحشت کرده بودم  متعجب پرس دنشیکه خودمم از شن یخش دارو گرفته ا یصدا با
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 ؟یکنیم هیگر_ 

 ..انیو بغضش نما یبودونگاهش پراز شرمندگ سیخ چشمانش

 من بود....اگه من....اگه.... ریهمه اش تقص  _

 ....گرفتیاتاق را در برم شیصدا داشتیکه اگر ترک بر م  یبزرگ بود ..به حد یلیخ بغشض

 ....ختیتخت ر یملحفه  یچشمش دانه دانه رو یها دیمروار رافتادویسرش ز "نصفه ماند  حرفش

 فشردم یدستش گذاشتم و به نرم یرا رو دستم

 ....زمیعز _

 بود و نگاهش پراز التهاب.... سیباال آمد...صورتش خ یسرش کم _ 

 خب؟ دیببخش _

 ؟یکنیم تیخودت اذ یببخشم؟ چرا دار یچ _

 دهندیچاقو خراش م کیرا با  میگلو کردمیحس م گفتمیکه م یا هرکلمه

 را تکان داد... سرش

 ...من حقمه...من ...من.....آب دهانش را قورت داد ....کنمینم تیاذ _

 کردم لبخند بزنم تا بارعذاب وجدانش کم شود..ادامه داد:  یسع

 چیانگار ه یکنیرفتار م یجور هی...چرا یشد ضیروز انداختم...تو به خاطر من مر نیتو رو به ا میمن با احمق باز _

کار  یچ دیبا دونمیو آنوقت منه احمق نشستم دست رو دست گذاشتم نم یسوزیتو تب م ی..تو دارافتادهین یاتفاق

 کنم...

 تر کردم و گفتم: انیبه دستش آوردم..لبخندم را نما یشتریب فشار

 ....نمیکمکم کن بش ایب ایبچه باز نیا یبه جا _
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 شانه ام که بلندم کند..با آه و ناله نشستم ...به پارچ کنار دستش اشاره کردم و گفتم: ریدست انداخت ز عیسر

 ازون قرصا بده .. یکیآب با  وانیل هیحاال  _

رفت سراغ پارچ و من  ی...جلدکردیراگم م  شیدست و پا کردمیو به سرفه افتادم....هول شده بود....تا سرفه م گفتم

 ..نمیغم بغل گرفته بودرا بب یرا که از صبح تخت شراره را اشغال کرده وزانو یموفق شدم دخترک افسرده ا

 ...نمشیتا بهتر بب دمیجلو کش یکردم و خودم را کم لیتخت حا یرا رو دودستم

کلمه حرف هم نزده بود و من به  کی یآمده بود حت ینوزده..از وقت ای جدهیه دیکم بود....شا یلیو سالش خ سن

که  یکه از شب قبل گرفتارم کرده بود نتوانسته بودم سر حرف را با او باز کنم..تنها حدس یصکامال مشخ لیدال

 زندان شده بود... نیبسته وارد ا یکه روز قبل با چشمان ستیدختر همان نیبود که ا نیبزنم ا توانستمیدرموردش م

 و قرص را مقابلم گرفت... وانیل بهاره

خودم را  یکردم کم یرا به بهاره پس دادم و سع وانیدادم..ل نشییو به زور آب پا یرا باال انداختم و به سخت قرص

 کنم... دایحال نزار نجات پ نیجمع و جور کنم تا از ا

 آنکه بپرسدهولم داد به عقب یوب دیدوباره کنار تختم نشست و شانه ام را چسب بهاره

 را باال آوردم وگفتم: دستم

 بهتره.. نمیبش"خوابمینم_

 نابلدبود... اریقصد کمک داشت اما بس یافتاد...طفل شیدستها

 برد وزمزمه کرد: ریزده سرش را ز خجالت

 کمکت کنم خوامی..من فقط میهرجور راحت _

چانه  ریبه خجالت و عذاب وجدان بود ...انگشت ز ختهیآم ی...حسکردمیشد..احساسش را درک م دهیکش ی گوشه

 وگفتم: دمیاش کش

من پشت  یها حتینص یبهت گفت که همه  یشد؟شراره چ یچ شبیزبون باز کن بگو د یمکم کنک یخوایاگه م _

 ..یگوش انداخت
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تر رفت و حس  نییو پا نییبلندش پا ی...مژه هادیدزد یممکن نگاهش را از من م یبود و تا جا ریهمچنان ز سرش

 هم نشست.. ینمناکش رو یکردم پلک ها

 آلود گفت: بغض

 ..ارمشیبخوام به زبون ب نکهیبهش فکر کنم..چه برسه به ا تونمینم ی...حت ینپرس شهیم _

 کردم... شیشانه کج کردم و مهربان صدا یرو یرا کم گردنم

 بهاره؟ _

 دیاش را با صدا باال کش ینیب آب

 ....یشیتو خودت به مرور افسرده م یزیو بر یاگه حرف نزن یدونیبهاره جان؟م _

 یخشک کردم...آنقدر صدا ی....دستم را مقابل دهانم مشت کردم و چند تا سرفه سوختیم میکه چقدر گلو آخ

 دخترک مغموم چند قدم  آن طرف تر افکارش پاره شد و سرش سمت ما برگشت....  یترسناک بود که حت میسرفه ها

 هول زده گفت : بهار

 آب بدم.. _

...مدام در حال نقاب زدن بودم تا کردمیم یسع بیروزا عج نیکردم لبخند بزنم...ا یکه تمام شد سع میها سرفه

 تر از قبل کند را بپوشانم... دیدخترک ساده دل را ناام نیکه ممکن بود خودم و ا ییودرد ها میها ینگران"میضعف ها

 بود؟... ونیدرم میا گهیکس د یپا ایسر شراره بود  ریکلمه...همه اش ز هی...فقط زمینه عز _

به  دانستمیکه م یزبانش بکشم تا هم او را از حالت ریاز ز خواستمیبود م یقیکنجکاو بودم که بدانم...به هر طر بیعج

 خودم را ارضاء کنم  ینجات دهم هم کنجکاو شودیدچارش م یزود

داستان  کیگرفت...مسلما قرار نبود  یقیدرهم قفل شد....بغضش را قورت داد و نفس عم شیپا یرو شیدستها

 بخندد... شیبدرخشد و لب ها شیچشمها جانیکند تا از شدت ه فیتعر کینرما

 و لب باز کرد دیکش یقیسرم داد...آه عم ینامعلوم باال یو به نقطه ا دیرا باال کش نگاهش
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آب  یشراره منو به بهونه  ادیدر ن کتونیتو سالن گفتن ج ختنیهممون ر ی؟...وقت ادتهی نییپا میکه رفته بود یشب _

 تو آشپزخونه... دیکش زایچ نیو ا

 .. دیدوباره آه کش"لبش را از تو به دندان گرفت یوگوشه  دیاش لرز چانه

 را بقاپم... گفت: شیحرفها یکردم تا کلمه به کلمه  زیرا ت میها گوش

رفت چند  یبه دخترا سر بزنه...اون که رفت......وقت دیکم تو آشپزخونه سرگمم کردبعد دوباره بهونه آورد که با هی _

 بعد..... قهیدق

 پا مشت شد و ادامه داد: یرا بست....انگشتانش رو شیچشمها

 دمیبودم....همون جا فهم دهیبازوم گرفت ونذاشت تکون بخورم...ترس رونیفرامرز اومد سراغم....خواستم برم ب _

 گوشم گفت: ریکه فرامرز ز شدمیانداختن من...داشتم قبض روح م ریگ یتله بوده برا هیکارا  نیا یهمه 

 اگه!...._

 ....ختیگلوله گلوله ر شیها اشک

...فرامرز ختیر یبدن...دلم هر یباند قاچاق اعضا ریگ یافتیکه ب کنمیم یکار یگفت اگه هر وقت الزمت دارم نباش _

 یفرامرز جد دیکه تهد گفتیمدام م دمیبود ترس دهیولم نکرد...فهم گهیو ولم کرد...بعد از اون شراره د دیخند

خواستن  یکارو کرده....وقت نیهم نجایا یدخترا زکه فرامرز با چندتا ا دهیخودش د یبا چشما گفتی..مرمیبگ

 بدن فروخته.... یتبادلش کنن فرامرز با زد و بند اونا رو به باند قاچاق اعضا

 یم یوحشتناک یبه جمع بند زدیم رونیکه با آه وافسوس ب یجمالت یو من از جمع بند زدیتکه تکه حرف م بهاره

 ...چشمان داغ و سوزناکم تا حد امکان باز شده بود....بهاره ادامه داد:دمیرس

 یدارم چه غلط دمیبودم نفهم دهیترس یداد....منم که حساب امیشراره پ قیفرامرز از طر روزید نکهیتا ا _

 ....رفتم....کنمیم

 اش اتاق را برداشت..... هیگر یها یها یو صدا دیبغضش ترک باالخره

حواسم را  شتریافتاده بود؟....چرا ب چارهیدخترک ب نیا یبرا یو سردرگم مانده بودم....چه اتفاق جیزده بود....گ خشکم

 مواظبش نبودم؟... شتریجمع نکرده بودم؟....چرا ب
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خودم را سرزنش  توانستمیمن فقط م کردویم هیگر یها یرا مقابل صورتش گذاشته بود و ها شیدست ها بهاره

دادنش   یبه دلدار یدیشد لیو من تما کردیم هینکرده بودم.....او گر یاحساس درماندگ نقدریکنم...تا آن زمان ا

 ....دیچرخیدر ذهنم گم شده بود و زبان در دهانم نم ایکلمات آرامبخش دن یهمه  ای...گوتوانستمیداشتم اما نم

 از خودم نشان دهم  توانستمیبود که م یتنها عکس العمل دیچشمم چک یکه از گوشه  یاشک قطره

و من  زدی..او زار مدمیکمرش کش ی...دستم را رودیرا از هم باز کرد و تن تب د ار من را درآغوش کش شیدستها بهاره

دف ه یب میو من ناتوان تر از آن بودم که بتوانم کمکش کنم...دستها دیکشی...بهاره زجر مختمیر یصدا اشک م یب

 یکه مانده بود با برچسب ب یدخترک نادم یبود برا دهش یو آغوش تب دارم مامن شدندیم نییکمرش باال وپا یرو

 چه کند.. ییآبرو

ما دونفر نشسته  یبود که رو یقیرا از قالب دستش رها کرد...نگاهش دقا شیتخت شراره بودپاها یکه رو یدخترک

 ...دمیدیبغضش را م یبه راحت میبود و من از پس نم اشکها

شده  ی...احساساتکردیحرکاتش را دنبال م زیبه ر زیآمد....نگاهم ر نییسپرد و خودش را سر داد و پا ایرا به در دل

 بود...بغضش را فرو داد و خودش را به ما رساند....

را باهم  شانیو من هردو ....کنار بهاره نشستمیگرفتار شده بود نجایما ا یباز کردم...هرچه بود همه  شیرا برا دستم

 قیعم ازین کی...میداشت ازینبود...ما به هم ن بیکس عج چیاز ه یحرکت چیلحظه ه نیام چسباندم....در ا نهیبه س

 ...دادمیم شومن جفتشان را نواز کردندیم هی....دخترها گریعاطف

 محزون رو به او گفت: یخودش را جا به جا کرد و با لبخند یکه تمام شدبهار کم مانیها هیگر

 ..می..امروز تو رو هم زابراه کرددیببخش _

 اش به تاراج برود یبود که شاداب فیپلک زد...چشمان محزونش هنوز شاداب بود....ح دخترک

 چیدوتا اتاق عوض کردم...ه روزی...از دکنمیم تیکه احساس امن هییاتاق تنها جا نینداره...راستش ازا یاشکال _

 نبودن... نجایمثل اکدومم آدماش 

 پشت دست رطوبت گونه ام را گرفتم با

 ه؟ی...اسمت چزمیعز یخوش اومد _
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 سرفراز... تای....بتایب _

 نشست شیزد و رودر رو یچرخ بهاره

 تا؟یچند سالته ب _

 سالم نشده هنوز ستیب _

 دیکشیمن سخت بود اما بهاره بود و جور من را م یسنش کم باشد...حرف زدن برا زدمیم حدس

 ....میاز هم پنهان ندار یزیچ نجایکن..ما ا فی؟تعریروز افتاد نیشد که به ا یتو چ _

 ادامه داد.. "برد  ریزد و سرش را ز یتلخند بعد

 یبنیکه م ینیا شهیاش م جهینت میکه اگه بکن _

 یاش چهره  یپت و پهن و پوست گندم یبا آن ابروها اهشیس ی...چشمهادیصورتش کش یکف دستش را رو تایب

 از او ساخته بود یقشنگ

 یبرا یدانشگاهها درس بخون نیبفرستم تو بهتر نجایا ایفرستاده بود که ب غامیبرادرم...پ شیبرم پ خواستمیم _

برام دعوتنامه  یتا بتونه قانون کردیصبر م دیبا گهیبشه...چند سال د زنیتیس تونستی...خودش نمیبش یخودت کس

بابا..تا  ی...طفلمیکرد شیکم کم با برادرم راض یول بودن ی...اولش بابام راضمیاقدام کرد یقاچاق نیهم یبفرسته برا

 کاش به حرفش گوش داده بودم... یبشم..ا مونیبود که پش دواریآخرم ام یلحظه 

 را تر کرد..  نشییپا لب

 :دیپرس عیاجازه نداد حرفش را ادامه دهد..سر بهاره

 بود؟ ی؟راضیمادرت چ _

 باال آمد تایب نیغمگ نگاه

کس  چیداشت ه دهیبرادرم عق ینبود ول ی..زن بد کردمیم یزندگ یبود که با نامادر یمادرم فوت شده...چند سال _

 خودش... شیاصرار داشت برم پ نیهم یبرا شهیمادر خود آدم نم



 ایتا ثر

 
86 

 

 :میو بهاره هم زمان باهم گفت من

 خدا رحمتش کنه... _

 محزون تشکر کرد... تایب

 :دمیصاف کردم و پرس یرا کم میصدا

 ؟یاریدووم ب گهید یتو اتاقا یچرا نتونست _

به  ازیدختر به شدت ن نیدوستانه در دست گرفت....حس کردم ا یلیبهاره را خ کیبرد و انگشتان بار شیرا پ دستش

 هم صحبت دارد..

 جواب داد: کردیم یکه با انگشتان بهاره باز همانطور

 میخانم هیدوبارم باهم دعواشون شد... یکی...دادنیبودن..اصال بهم محل نم یجور هیجوشون خوب نبود....آدماش  _

 ایب گفتیم دونمی..چه مزدیم ییحرفا هیکنه.. کیخودش به آدم نزد خواستیبود...فکر کنم اسمش آرزو بود..همش م

 یحال و هوات عوض شه..خالصه ازش خوشم نم میزندور ب اطیتو ح میباهم بر ایب ای..یبکش آروم ش گارویس نیا

 دمیترس یازش م نیهم ینداشت برا تیتو رفتارش حسن ن یاومد...راستش بخوا

آرزو چه کارست....قطعا  نیما دونفر مسجر شده بود که ا یمن و بهاره رد و بدل شد..حداقل برا نیب یمعنا دار نگاه

 در سر داشت... شیدختر چشمش را گرفته بود و نقشه ها برا نیا یو شاداب یجوان

 د؟یینجایشما چند وقته ا _ 

 از من بهاره گفت: قبل

 افتادم ریمن سه روز زودتر از فرناز گ _

 :دیشد و رو به من پرس دهیمحو کش لبش

 ؟یشما فرناز _

 دستم را مقابل دهانم مشت کردم تا بتوانم بهتر جوابش را بدهم .. بازهم
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 دختر خوشگلم که کنارت نشسته بهاره ست... نی..من فرنازم...ازمیبله عز _

 ..دیمن و بهاره چرخ نیب تایب نگاه

 نیا ری..غنجایبرو ا یتیگفت اگه دنبال آرامش و امن نجایکه من فرستاد ا یی..اون آقانیایم یخوب یبه نظر دوستا _

 کنمینم نیتضم یاتاق چیمن ه

 :دیفلفور پرسبهاره "دیباالپر میابروها

 آقا؟کدوم آقا؟ _

 خونسرد جواب داد: تایب

 اخموئه... یلیشم خ افهیداره و ق ی..همون که قدبلندستمیمن که اسمش بلد ن _

 :دیباز پرس بهاره

 ؟یگیهم داره..اونو م یپرپشت یهمون جوونه؟چهار شونه اس و موها _ 

  دیرا جلو کش شیمتفکر لبها تایب

 بهش؟ بمه.. گنیم ی..چهیجوره خاص هی.همون..صداشم اووممم...آره فکر کنم.. _

 :دمیصاف کردم و پرس ییبود....کنجکاوشده بودم...صدا ایخبردار شد..منظورش ک شصستم

 حرف بهت زد؟ نیشد که ا یچ _

 وسط حرفم و گفت: دیپر بهاره

 

 داره.. یچه فرق _

 ادامه داد: تایرو کرد به ب بعد
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جا  هی خوادیو م دهیجا خر هیماست..اونه که مارو  یهمه  یعامل بدبخت یگیکه م پهیآقاخوشت نی...ازمیعز نیبب _

 معاملمون کنه

دختر  نیمواظب گفتارش باشد..هرچه بود ا شتریبهاره گذاشتم تا ب یپا یبهم خورد..دستم را رو دهیترس تایب یلبها

 ...دیایکنار ب طشیبه زمان داشت تا با شرا ازیهم همانند ما ن

 :دمیپرس ادیب رونیاز بهت و ترس ب نکهیا یبرا

 حرف زد؟ نیشد اون آقا ا ی...چزمیبگو عز _

 بهاره گرفت و به من داد یاش را از چهره  رهیخ  نگاه

اعتراض کرد...حوصلشون  یکیاون  دیکشیم گاریس شونیکی...صبح دوتا از دخترا دعواشون شد....؟آهانیچ _

 دیدعوارو شن یتا صدا یول هیک دونستمیآقاهه روبه رو شدم ..نم نیکه با ا رونیاز اتاق زدم ب نیهم ینداشتم...برا

تا  گفت  یندادم ول تیاعتمادن...اولش اهم قابلهست..آدماشم  یتخت خال هیاتاق  نیجمع کن تو ا لتیگفت برو وسا

کردم  ریگ یتو کدوم جهنم دونمیآشفته بازار که نم نیتو ا دمیمعطل نکردم...د نجایبرو ا یتیاگه دنبال آرامش و امن

 درصدم حرفش راست باشه بهتره بقاپمش.. هیاگه 

 گرانید تیآرامش و امن یآدم نیهمچ یبرا ت؟مگریزد؟آرامش؟امنیم یحرف نیهمچ دیشد...چرا با ریدرگ ذهنم

 نیبحث ب هیشده بود که متوجه بق ریذهنم درگ ی..طورخوردیسوال جورواجور در ذهنم چرخ م یدارد؟....کل تیاهم

 دو دختر نشدم...

جفتشان از کنار تختم بلند  نکهی....تا ازدیم ییحرفها هی یهم هر از گاه تایو ب دادیم حیتوض تایب یداشت برا بهاره

بود را برعکس کردند...چقدر  شیرو یبزرگ یشدند....سمت تخت بهاره رفتند و تشک تختش را که از شب قبل لکه 

 شده بودند!!.... یمیزود باهم دوست و صم

هم در کنارش بود و  تایبهاره تنها نبود..ب گری...دکردمیحواسم را جمع م شتریب دیبه بعد با نیرا پس زدم...از ا افکارم

 نسبت قبل داشتم... یشتریب تیمن احساس مسئول

 ضمن کار کردن گفت: بهاره

 ؟یکنیضرر نم یفرناز گوش بد یبگو چشم...به حرفا گهیفرناز م یهرچ یمثل من گرفتار نش یخوایاگه م نیبب _



 ایتا ثر

 
89 

 

 زدم لبخند

 نگاهم کرد و گفت: تایب

 هیاز چهره اش معلومه آدم درست _

 در جوابش گفتم... یزیر ممنون

 گفت: بهاره

 خودش یبرا هیزن ریوا نداده...ش ی...تا سر حد مرگ کتک خورده ولیباور نکن دیلحظه اشه..شا هی یدرست برا _

 و با نمک شد یپرسش نگاهم

 ..ادامه دادم:کردندیبودند و نگاهم م ستادهی...هردو وسط اتاق ابرهیچرا خوابت نم یبلد ییتو که الال _

 ...رمیشراره رو بگ یتا زودتر جلو یچرا به من نگفت _ 

 منتظر نگاهش کرد....بهاره زمزمه کرد: تایافتا د...ب ریسرش ز بازهم

چهل  یس نیدختر ب هی ی...فکر کردهیبه ک یک نجای..گفت اارهیگه دهنمو بازکنم دخلم مکرد..گفت ا دمیفرامرز تهد _

 هی..به خدا دیمن نبود یشما که جا یاشتباه کردم...ول دونمی...مدمی....خب منم ترسخورهیبرم ییتا کم بشه به جا

 باور کردم که اگه بگم فاتحه ام خونده اس زدیحرف م یجور

 کرده بودند..گفتم: یو ترس دختر چه سوء استفاده ا یتجربگ یاز ب شرفایآروم شم..ب یتا کم دمیکش ینفس

 شیپ یایبهت گفت اول م یهرچ ی..من بعد هرکیکردم...توهم بهتره فراموشش کن ی!...شوخگهیخب  د یلیخ _

از خودمون و نجابتمون  دیبا میتونیکه م ییکس اعتماد نکن...ما تا جا چیبه حرف ه نجای...اتا؟یخودم..با تو هم هستم ب

 میمواظبت کن

 دیآه کش بهاره

 از من که گذشت..تو حواست جمع کن _

 گرفت یرنگ دلسوز تایب ی چهره
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 :گفتم

باش...ترس  یتازه اس...از االن به بعد حواست جمع کن...قو یریرو هر وقت از آب بگ یگفته از تو گذشته...ماه یک _

ضعفت  یاستفاده رواز ضعف آدم ببره...اجازه نده دشمنت متوجه  تیدشمن نها دهیو اجازه م کنهیم فیآدمارو ضع

 بشه

 گرفته  انگشت اشاره اشو باال آورد وبا مزه گفت: یانرژ یکم کردمیکه حس م تایب

 خانم اجازه؟ _

 ام گرفت.... خنده

 جانم؟_

 ..دیکنیاشتباه م دیدار ی..ول دایببخش _

 باال رفت..با لبخند ادامه داد: میابروها

 ...رهیمیم یریهر وقت از آب بگ یکه ماه نکهیدرستش ا _

 ....دیو خند گفت

 داشت... یمن هم در پ یآنها به تبع خنده  یو خنده  ردیخنده شو بگ ینتوانست جلو تایکرد ..نها یمکث بهاره

 

 

که از صدقه سر بهاره تو اتاقمان جا  یبسته قرص کیرا پشت سر گذاشتم...تا صبح تو تب سوختم و   یسخت شب

که از داخل  یرنگ یآب هیسرم نشسته بودند و مدام با شال نخ یهم باال یپا به پا تایمانده بود را تمام کردم...بهاره و ب

تا تبم را کنترل  کردندیام را مرطوب م یشانیکرده و دست و پ سشیکمد برداشته بودند و با آب پارچ خ

آرام گرفت و تبم فروکش  میتنم را در بر گرفت...استخوان ها یصبح بود که رخوت لذت بخش  کیزدکنند..ن

 کردم دایبه خواب پ یدیشد لیشد و تما نیسنگ میکرد...پلک ها
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..مادرم شدیم یگریتر از هر وقت د نیریخواب ش شدیبه صبح و اذان صبح که م کیگونه بود ...نزد نیهم شهیهم

تا انسان از نماز اول وقتش جا بماند ومن بعد از مدت ها  کندیلحظه تمام تالشش را م نیدر ا طانیش گفتیم شهیهم

 بود به خواب رفتم.. رگرفتهکه تنم را در ب یضعف یلینتوانستم به خواب غلبه کنم و به دل

   

پخش و پال بودندو قدم زنان و متفکر منتظر بودند تا  اطیبودم....دخترها در ح ستادهیپشت پنجره ا نهیبه س دست

 سرنوشتشان رقم بخورد...

 :دیاز پشت سرم پرس بهاره

 چه خبره؟ رونیب _

 آنکه برگردم پاسخ دادم : یب

 چرخنیمتحرک دور خودشون م ی..طبق معمول همه مثل مرده یچیه _

 :دمی...پرسدیکش  آه

 ؟یهواخور یتو چرا نرفت _

..اگر نبود به کردیگرم م تایو سرش را با ب شدیبود که خوش به حالش م تای..اگر برونیرفت ب ینمبود که  یروز دو

دخترک  کیکه پشت سر گذاشته بود از او  یتلخ یرفت...تجربه  یو ناخواسته در خودش فرو م دیچسبیتختش م

و دوکلمه مهمانت  شدیاز هم باز م یبه سخت شیهالب یکردیافسرده ساخته بودکه اگر سر سخن را با او باز نم یترسو

 ...شدی...هر روز هم بدتر از روز قبل مکردیم

 رمینم گهید _ 

 ؟یترسیم _

 با شراره و دارو دسته اش رو به رو بشم نکهیهم متنفرم از ا ترسمیاوهوم....هم م _

 یکن یدر خفا زندگ دیبا یو گرنه تا عمر دار یبه ترست غلبه کن دیبا _
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دامن  یک نینفر دمیبراش نقشه داشتم و نفهم یکه کل یزندگ نیکاش زودتر تموم شه ا ی...ارمیاز عمر خودم س _

 آرزوهام به باد رفت یگرفت که همه 

 میگذاشتیسربه سرش م تای..هرچقدر هم که من و بدادیم یدینا ام یچند روز بو نیا یط شیرفتارها"شیها حرف

 یمدل نیحق ندارد ا گریبرگردم سمتش و تشر بزنم د زی...خواستم تشدیدر خودش غرق م ییبازهم به محض تنها

 ماند و حرف در دهانم قلع وقمع شد رهیخ اطیحرف بزند که نگاهم وسط ح

 ...دمیاراده سمت در دو یکلمه را دوبار تکرار کردم و ب نیشراره...شراره....ا _ 

 :دیهاج و واج پرس بهاره

 ؟یریم ؟کجایشراره چ _

 ....امیبمون تا ب _

 نیبار بعد از روزها پا به ا نیرساندم....اول اطیرفتم و خودم را به ح نییپا مهیزدم...پله هارا سراس رونیدر اتاق ب از

که شراره  یکند اما نه تا زمان جادیا میبرا یحس دلچسب توانستیآزاد به تنم م یگذاشته بودم....برخورد هوا اطیح

 ...کردیوز وز م تایگوش ب ریز

 ..دمیرا از پشت سر کش تایب یو بازو دمیرا سمت آنها کش میقدمها

 برگشت... دهیو ترس دیکش ینیه

 :دی.....شراره غردیهم تن مدریابروها

 بچه رو ی؟ترسوندیچته وحش یهو _

 دمییبهم سا دندان

 ....زدیهم م تایبهاره کم بود داشت مخ ب"چشم رو یب ی کهی.زن

 شراره باال بردم یبرا دیکردم و انگشت اشاره ام را به تهد تیرا به پشت سرم هدا تایب

دختر وز وز  نیگوش ا ریز یدار نمیبب گهیبار د کی...یکنیم یکه براشون خوش رقص ییو اون نامردا ییتو یوحش _

 شد؟ تی..حالدمیدودمانتو به باد م یکنیم
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از من به دل گرفته  یبد ی نهیکه از اتاقمان اخراج شده ک یاز شب دانستمیگرد شد..خشمش باال آمد..م شیچشمها

 است....

 :دیدر چشم  من غر چشم

 ؟... یباش یخر ک _

شکل ممکن  نیرا به بهتر نشیفشردم تا جواب توه میپنجه ها ریز تارایب یشده بود....بازو نیسنگ میها نفس

 بدهد....چند تا از دخترها دور مان جمع شدند ..

 دادم.... رونیب ینیبستم ..نفسم را با صدا از ب چشم

 به تمسخر گفت: شراره

 ؟یشد ه؟اللیچ _

 رو به دخترها گفت: یشینما بعد

 من... یبرداشته برا یپاک پیری..خودش همه کاره اس تزنهیدخترا..کم آورد...بلوف م نیدید _ 

و کف   دیچیپ اطیح یدرفضا یلیس ی.صداصورتش نشست... یاراده شدم...دستم باال رفت و با ضرب رو یآن ب کی

 تنم خشک شد... نییدستم سوخت..دستم افتاد و پا

پچ پچشان بلند  یو صدا دندیکش ینیبودم...دخترها ه میروبه رو یصحنه  رهیکه کرده بودم خ یاز کار ریو متح مات

صورتم  یدستش رو نکهیبرداشت و قبل از ا زیکرده سمتم خ ظیگونه اش گذاشت و غ یتر شد....شراره دست رو

 مچ دستش درهوا مهار شد... دیفرود آ

همه آدم ؟دستش درهوا مهار شده بود آن  نیافتاده بود؟...شراره را زده  بودم...مقابل  ا ی..چه اتفاقزدیامان م یب قلبم

مچ دست  ایقدم به عقب برداشتم ..ک کیشده بود... دایسرو کله اش از کجا پ دانمیکه نم یمرد؟مرد نیهم توسط ا

 :دیو آهسته غر دیکش نییبهاره را پا

 تمومش کن....  _

 زد: ادیفر یبلند یکه دفاعش نافرجام مانده بود از کوره در رفت..با صدا شراره
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 اون؟با انگشت من نشان داد و ادامه داد: ایمن  _

 به کارش نداشتم.. ی..همه..من کار دنی..اون اول دعوا رو شروع کرد ..همه دیگیچرا به اون نم _

را از دست داده  لشیاو و شراره در رفت و آمد بود وذهنم قدرت تحل نی....بدیچرخیم اریاخت یچشمانم ب مردمک

 بود..

 کند تا دوباره سمت من حمله ور شود شیرها دیترسیم ایدست بهاره همچنان در دستش بود ..گو مچ

 :دیتوجه به اعتراض شراره با همان تن صدا غر یب 

 نجایکه من از ا یوقت یبزار برا یبکن یخوایم ی..گفته بودم هر غلط یزیرو بهم نر نجایبهت تذکر داده بودم جو ا _

 نه؟ رهیرفتم..انگار حرف تو مخت نم

 ..گرفتیاز قبل آتش م شتریکه هرلحظه ب شراره

 زد: ادیفر

 ...بازهم من را نشان داد...؟یچ نیچرا من؟؟؟پس ا _

 نبود ییجا یهم توقع ب یلیخ طیمن را هم مواخذه کند..که البته درآن شرا ایتوقع داشت که ک انگار

شستشو  یکیمغز  ی...هواتو دارم.. هربارداریکنیکه جنجال شروع م یی...تویخرده دار شهیکه ش ییچون تو _

 ...یدیم

 گفت: ریمتح شراره

 من؟ _

 جوابش را داد: یبلند تر یبا صدا ایک

فراموش کن تا من برم...گفتم  یکردیچند سال م نیا ی..گفتم هرکار ادیخوشم نم یکار فیتو!..گفتم من از کثآره  _

 نگفتم؟ ای

 مچ دستش را رها کرد و ادامه داد: ایمات شده بود..ک شراره
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 گهیبار د هی..یبد ادشونی یزیتو چ ستیمعلومه ...الزم ن فشونیتکل نای...ایدورو بر دخترا بپلک یحق ندار گهید _

 ....روشن شد؟کنمیروشن م شهیهم یبرا فتویتکل یخونیگوششون م ریز نمیبب

به ضررشون...به شراره  ای زدیساکت شده بودند....منکه کال هنگ کرده بودم...االن داشت به نفع دخترا حرف م همه

همشون آخر سر  یعنی؟یچ یعنیمعلومه... فشونیتکل نایا گفتیم یاز طرف یدورو برشون باش یحق ندار گفتیم

 ....د؟یکه نبا ییجا رنیم

 دادم... نییپا یدهانم را به سخت آب

روشن  فیتکل فیهمه آدم بالتکل نینمونه نداشت....چه راحت مقابل ا"آدم در بد بودن محض  نیشراره بد بود ا اگر

 سخت و جان فرسا.... فیتکل کی..آنهم کردیم

 را به تاسف تکان دادم... سرم

 را تکان دادم و گفتم: می...لبهاخوردیصورتم چرخ م یرو اهشیس چشمان

 ....دیکه مثل من گرفتار شد ییکسا یبا همتونم..همه  _

 دادم: هیرا از او گرفتم و به بق نگاهم

 کردندیمجادله را نظاره م یبودند و صحنه  ستادهیسراپاگوش ا همه

 یشتریبده چطور از تن و بدنتون پول ب ادتونیپاتون که  رینشست ز ی...هرککننینم ریحلوا خ یکس یبرا نجایا _

و  تیانسان یجرات نکنه برا گهیکه د دیتو دهنش ..بزن دیبزن یقبل از هرکار دیکن یدردسر تر زندگ یکه ب دیاریدار ب

 یکرد..حت نییتع متیکه بشه براش ق ستین یزیچ تینسان....ادیکنه...خودتون ارزون نفروش نیینرخ تع تتونیماه

 ی....خودتون برادییکارو بکنن ...خودتون نخوا نیخواستن ا تشونیصفت با استفاده از زور و موقع یب یاگه عده ا

 ...دییخودتون بخوا ینخواد ول ایدن دی...شادیخودتون ارزش قائل ش

 ... دادیگوش م میحرف به سخنران یبود و ب ستادهیاش ا یشگیهم لی...با همان استاکردیسکوت نگاهم م در

 دمیبغض کرده را کش یتایب یرا رصد کردم و عقب گرد زدم...بازو شیدور با انزجار سرتا پا کیکه تمام شد  میحرفها

    دمیو با خودم داخل کش
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گوشم که  چرا  ریجلو بزند ز دیای...اصال بریجوابت بگ ستایصبر کن..وا دیرا بلند کند و بگو شیداشتم صدا انتظار

 کردم؟.. نیهمه آدم به او توه نیمقابل ا

 و دست به کمر رفتنم را نظاره کرد... ستادیکه به عرض شانه باز بود ا یی..با همان پاها ستادیا اما

 می...وارد اتاق که شدکردیم جمیتر از گ جیکه با رفتارش گ ییو هم از دست او تایب یهم از دست نافرمان"بودم  کالفه

مرد داشته  نیا بیو غر بیاز رفتار عج یدرست لیتا تحل رفتمیدم رو رفتم...قدم رو متشر زدم و بعد ق تایاول به ب

از  یعکس العمل خشن چیه گریباالوبعد از آن د یصداتو برام ببر یباشم...چش بود واقعا؟روز اول گفته بود حق ندار

 بودم.. دهیاو ند

گرفتن سفارشاتم ازجانب اوست..اما  دهیقدم رو رفتنم به خاطر ناد کردیمحزون کنج تختش کز کرده بود و فکر م تایب

نبود بپرسم  ادمی یمرد و برخوردش بود که حت نیا ریدرگ ی..به قدرکردیم ریس یگرید یفکر من خالف تصور او جا

 ....گفت؟یداشت بهت م یشراره چ

ما استفاده کرده و به  بتیبود که بهاره از غ نیا انگریشر شر آب نما یو صدا میبود که ما وارد اتاق شده بود یقیدقا

 حمام رفته است...

 را به چانه گرفتم... گرمیبغلم قفل کردم و دست د ریدستم را ز کی

 ....جلو رفتم...سرش را باال آورد...سرم را نامحسوس تکان دادم وگفتم:کردیم هیگر زیر زیر تایب

 رتویخ یفهمیکه م ادیروز م هی یباشه ول نیامروز من برات سنگ یحرفا دی...شایباخت یحواستو جمع نکن _

 ...خواستمیم

 اش را باال گرفت التماس گونه گفت : ی...نگاهش باراندیبهم جمع شد و آب دماغش را باال کش شیلبها

 نکردم..شراره خودش اومد جلو یبه خدا من کار _

سرش را باال  یچانه اش بردم..کم ریرا ازچانه ام گرفتم و ز..انگشتم دیگویقدم جلو تر رفتم..مطمئن بودم راست م کی

 آوردم و گفتم:

سرت  دیکه نبا ییاون بال یبعد که کم کم نرم شد کنهیم کی...اول خودشو بهت نزدنهی...شراره کارش ادونمیم _

 ...درست مثل بهاره...ارهیم
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 هم گذاشت... یرا رو شیها پلک

 دادم: ادامه

سر حرف باز  خوادیم یدیاس...تا د دهیاون گرگ بارون د یول یتا رو مغزت کار کنه...تو بچه ا نستایوقتا وا نجوریا _ 

 ..یاون گوش بد یبه حرفا یستیکه وا نهیبهتر از ا یو بپوس ی...تو اتاق بمونایکن بذار ب

 عوض کردن فضا گفتم: یو برا دمیکش یلبم نشست...نفس راحت یگوشه  یتکان داد.لبخند محو دییرا به تا سرش

 رون؟یب ادیرفته حموم ؟چرا نم یدختره از ک نیا _

 گذرا سمت در حمام انداخت و گفت: ینگاه تایب

 آب بازه... زیر هی"رهیگیخوبه قلبش نم _

 اون تو؟ کردیکار م ی....بهاره داشت چشدیشر شر آب قطع نم ی...صداگفتیم راست

 به در زدم یکردم و سمت در حمام رفتم و تقه ا یشور افتاد...اخم دلم

 بازه؟ یجور نیچرا هم ؟آبیبهاره؟بهاره خانم...خوب _

 به در زدم یمحکمتر یبار ضربه  نینکردم...دل شوره ام اوج گرفت و ا افتیدر یصبر کردم....جواب یکم

 ؟یکنیکار م یچ یبهاره...بهاره جواب بده..دار _

و از  دیهم نگران شد..خودش را جلو کش تای..بکردمیم افتیشرشر آب بود که در پاسخ به سوالم در یفقط صدا بازهم

 آمد نییتخت پا

 ده؟یچرا جواب نم _

 گفتم: نگران

 ...دونمینم _

 هوی رهیگیذره جا برداشتن وان گذاشتن....خب جا تنگه بخارش ادمو م هیقلبش گرفته اون تو...تو  نکنه
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وقت  هودینگرفتم....در زدن و معطل کردن ب یجواب چیه یبه در زدم ول یشتریب ی...ضربه هاشدیرو م رویداشت ز دلم

بودم  که بشود قفل در باز کنم  یزیفقط دنبال چ" دانستمیتلف کرن بود...رفتم سراغ کمد لباس ها ..درست نم

 جز لباس نبود... یچی...ه

 و واج برگشتم وگفتم: هاج

 ..میدرو باز کن دیبجنب ..با _

 :دیسردرگم پرس تایب

 آخه؟ یچه جور _

 بروکنار._

تا درطاق به طاق  میهم آمد کمکم و آنقدر زد تایب نکهیعقب رفتم و من با لگد رفتم تو در....چندتا ضربه زدم تا ا تایب

 شد... دهیکوب واریباز شد و به د

جان بهاره داخل وان دراز به دراز  یب ...آب و خون کف حمام را گرفته  وتنختیبا بهت من درهم آم تایب غیج یصدا

 تر.... نیسنگ میشده بود و گام ها نیسنگ میافتاده بود....نفس ها

 ایجانش را در م یسمتش پرواز کردم و تن ب یآن میتصم کیمن.....در  یخدا یسرخودش آورده بود؟چرا؟وا ییبال چه

 شده بود.... دیسف واریدستم افتاد بود و رنگش مانند گچ د یرمق رو ی...سردو  بدمیآب و خون در آغوش کش

 یوقفه  یب یها غیج یصدا شدیم بمیکه نص یزیدادم ...چند ضربه به صورتش زدم...نامش را بردم اما تنها چ تکانش

 بود که شوک زده کنار درحمام زانو زده بود ودست کنار گوشش گذاشته بود... تایب

 یفیخف یها غیوحشتناک روبه روج یصحنه  دنیاجازه وارد اتاق شدند و با د یه و بتن از دختر ها وحشت زد چند

 و کمک کند... دیایجلو ب کردیکس جرات نم چی..هستادندیو کنار ا دندیکش

و لباسش را از سر  ستادمیپا ا ی..روکردیاش کمک م ینیبه سنگ شیلباس ها یسیشده بود و خ نیبهاره سنگ تن

در  یکمک چیهوش بود ه یکه خودش هم ب ییبود  و از آنجا نیسنگ یلیشانه گرفتم تا بتوانم از وان خارجش کنم...خ

 شد.... دایپ ایک یکرده بودم که باز سرو کله  ارجکمر از آب خ ی مهیرا تا ن شی...شانه هاکردیحرکت دادن بدنش نم

 : دیتمام پرس تیجد با
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 چه خبره؟ نجایا _

معطل  دیرا شکار کردم ...صحنه را که د رشیو نگاه متح دیسرم سمت در حمام چرخ شیصدا دنیشن با

 نکرد...دخترها را پس زد و داخل حمام شد....

دستش بلند  یحرکت تن بهاره را از داخل وان رو کیو او در  ستادمینبود... کنار ا نیکل کل و توه یبرو کنار....جا _

 ..از حمام خارج شد وروبه دخترها تشرزد:دیکش رونیکرد و از آب ب

 همه برن تو اتاقاشون.... _

 و پچ پچ کنان پراکنده شدند دهیترس دخترها

سر بهاره  یخودم را باال سیخ یتخت خودش دراز کرد...با همان لباس ها یشدم...بهاره را رو ریسراز دنبالش

 ..رساندم و نبضش را گرفتم

 لب زمزمه کردم: ریز

 را باال بردم و گفتم: می....بعد عجوالنه صدافهیضع یلیخ _

 ...زود؟خوامیم نیباند وبتاد _ 

از نفس افتاده بود و اشک  تایرنگش غرق خون شده بود....ب یتونیو شلوار کتان ز دیسف راهنیسرم بود....پ یباال ایک

 زد: ادیسمت در رفت و از همان مقابل در فر ایداده بود..ک هیحمام تک واریبه د زانیر

 اشکان؟ _

 زد تا اشکان جوابش را داد شیبار صدا نیچند

 ا؟یجانم ک _

 ..اریبا خودت ب لمیوگاز استر نیباال ...بتاد ایزود ب _ 

که چه در سرش  دمیفهمیم دیکه زده بود با یی...از حرفهازدمیحدس م دی....باکردیم یصورت بهاره باز یرو دستانم

بودم افسرده و کم  دهیشده...د ریبار گفته بود از عمرش س نیافتاده بود چند شیکه برا ی...بعد از اتفاق تلخگذردیم
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گونه ام  یسرد سرد بود....قطرات گرم اشکم رو فشیو لط ماز کنارش رد شده بودم....پوست نر یحرف شده اما سطح

 و نامش را زمزمه کردم: دیچک

تازه اس....چرا  یریهروقت ازآب بگ یگفتم ماه ؟منکهیبود با خودت کرد یچه کار نیدلم!...آخه ا زیجان؟عزبهاره  _

 ؟یبالرو سرخودت آورد نیا ؟چرایحرفمو گوش نداد

 :دیپرس"لرزاندیکه هربار دلم را م یبم یبلند مرد را پشت سرم حس کردم..وصدا قامت

 مونه؟یزنده م _

 آمد: رونیپراز خشم و بغض ب میبرگشتم و با نفرت نگاهش کردم..صدا زیت

 برات مهمه؟..._

 ....ندیتا بهاره را بهتر بب دمیخودم را کنار کش یکم بعد

 چرا؟آره؟ یدونیکرده...م یکن...خودکش گایکن.....خوب ن گاشین"ایب _

 زدم:  ادی..فر کردیحرف نگاهم م یب

 آره؟ _

 ییکه جوابم را ندهد...با صدا کردیداشت خودش را کنترل م ایهم فشرد..گو یرا رو شیمحکم شد و چشم ها فکش

 گرفته و بغض کرده ادامه دادم:

ازدست دادن  یبرا یزیچ گهی....چون ددونمیمن م ی..ولیکه بدون ستی...اصال برات مهم نیدونیمعلومه که نم _

 به تاراج بردن... ثتشویو نجابتش قمار کردن و ح یخبره منفعت طلب سر جوون یعده از خدا ب هینداشت...چون 

  دمی.....تلخ خندشدیاش هر لحظه برجسته از قبل م یشانیپ یها رگ

 یاون دختر پرانرژ گهیاگه بمونه د ی...حتکنهیم یبه حالش فرق ی...فکر کردمونه؟یزنده م یپرسیم یحاال اومد _

 نایا یوهمه  کشهیاش نقشه نم ندهیآ یوبرا کنهیآغوش باز نم یزندگ یبرا گهی..دکنهینم یجوون گهی...دشهیقبل نم

 توئه..تو وامثال تو.... ریتقص

 ....دیکنیمردم معامله م یدخترا یکه سر عمر و جون یی..شمادینبرد تیاز انسان ییبو چیکه ه ییشما



 ایتا ثر

 
101 

 

 دادم...با انگشت بهاره را نشان دیایرا از توگاز گرفتم تا لرزش چانه ام کمتر به چشم ب لبم

جوون  یلیتباه شدن هنوز خ ینبودن.برا یفرار دنیپر نییکردن وباال وپا ینبودن..از جوون زاریاز از عمرشون ب نایا _

 وقت نبخشتتون.. چیه خوامیتباه شدن...از خدا م یبودن ول

 یسرد وب یچهره  کرد؟بهیعمل م کسانیهمه  یبرا ایبود  نگونهی...فقط در مقابل من اکردیطور نگاهم م نیهم

حواله ام کند و دهانم را ببندد اما تنها  یلیس کی توانستیراحت م یلیآمد...خ ینم یهمه متانت و صبور نیروحش ا

 ...دادیو گوش م کردینگاه  م

 پر وارد شد یبا دستان اشکان

 ...ا؟یشده ک یچ _

 اوضاع بهاره گرد شد دنیسمت اشکان زد و چشمان اشکان با د یچرخ مین

 شده؟ یباز افق نکهیا _

 من داد و گفت: لیرا از دستش گرفت...همه را تحو لیرفت و وسا یچشم غره ا شیبرا ایک

 شروع کن _

 ..چرا؟شدیکم حرف و ساکت م دیرس یمن که م به

امان از دستش روان  ی..رگ دستش را زده بود...خون ب چارهیرا گرفتم و به سرعت مشغول شدم...دخترک ب لیوسا

 بود و کف اتاق را گرفته بود...

 دیکش یبه حمام زد و سوت یرا شروع کردم...اشکان پشت سرم سر کارم

 کارو کرده؟ نیا یباش...حاال باچ نجارویا _

 آمد و گفت: رونیبعد از حمام ب یقینداد....دقا یجواب چیه چکسیه

 داشته واقعا؟ یرگش زده؟عجب دل نیکنم با ا ا؟فکریک نیبب نیا _

 :دیرا از دست او گرفت و روبه من پرس لیفو ایبود...ک  ومینیالوم لیتکه فو  کیبه پشت برگشت.... ارسرمیاخت یب



 ایتا ثر

 
102 

 

 ه؟یچ نیا یدونیم _ 

 دادم میرا از او گرفتم و به حرکت دستها نگاهم

 لب غر زدم: ریمال شراره اس...ز_

 ..یمعتاده عوض _

 :دیکرد و مجدد پرس ی..مکثدمیرا شن شینفس پرصدا یصدا

 ره؟یالزم داره بگم اشکان بگ یچ _

 که مشغول بودم طعنه زدم: همانطور

 ؟یکنیضرر م رهی؟..بم هیچ _

 الزم داره؟ یچ دمی..پرسیحرف بزن هیو کنا شیبدون ن یتونیم _

 صیموضعش را تشخ توانستمینم کردیهم خوب بود..سکوت که م نی...هماورمیرا در ب شیموفق شدم صدا خالصه

 :دمیدهم...غر

 جبران کنه دیازش رفته با یادی...خون زیتیسرم الزم داره باچندتا تقو _

 گفت: تایدر به ب یکه جلو دمیاشکان را شن یفکر کنم به اشکان اشاره کرد چراکه صدا یول دمیند

 .... شهینترس خوب م"...پاشو برو کمکینشست نجایتو چرا ا _

 

کردن او را  ریکارش قصد تحق نیبا ا گفتیکند...حسم م زیشراره را صدا زد که کف اتاق را تم ایاز اتمام کار ک بعد

برد...بهاره را با دست  رونیو تشک تخت بهاره را که غرق خون بود را ب دیکش یدارد...شراره با نفرت کف اتاق را ط

...دست بهاره را با اورندیتشک نو ب کیتخت او  یداد برا تورتخت من خواباند و دس یخودش جابه جا کرد...رو یها

تختش  یهمچنان در شک بود....رو تای...بدمیکش شیگرم شدن تنش پتو رو یشکمش گذاشتم و برا یرو اطیاحت

 یبود...رو یو خون سیخ کلمیه یغم بغل کرده بود...تنم خسته بود و روحم درب و داغون..همه  ینشسته بود و زانو



 ایتا ثر

 
103 

 

را عوض  میبعد لباس ها اوردیرا که گفته بودم ب یی..منتظر بودم تا اشکان داروهاستادمیو کنار ا دمیکش بهاره را

 گذاشتم واریسر به د نهیتخت ها چسباندم و دست به س نیماب واریکنم...کمرم را به د

 بمونه ششیپ دیبا یکی شهی....همیتنهاش بذار دینبا _

بهاره نسخه  یبودوبرا ستادهیو قد و قامت بلند مقابلم ا یخون یباز شد...مرد مقابلم با آن لباس ها میها چشم

 دیچیپیم

 :دمیرا حرکت داد وپرس میابرو یتا کی

 افتهینونت م یکه از رو یگلوله ا ای سوزهیدختر م نیا یدلت برا _

 شد و گفت: زیدرهم شد..نگاهش ر شیها اخم

 زهر دار دختر..مواظب باش سرتو به باد نده یلیزبونت خ _

 زهر هالهل بود یلبخندم به تلخ 

زبون سرم  نیبلد بودم چطور ازش کار بکشم که با  هم نیکردیپهن نم میشومتون  رو زندگ ی هیتو و امثال تو سا _

 باال رمیبگ

 ه شد دینرم کش شیلبها

  شهیاعتماد به نفست قابل ستا _ 

 امیاش خودم برم هیکارت...از پس بق ی..برو پنجایا یستادیتو ندارم...اصال چرا وا دیو تمج فیبه تعر ازیمن ن _

 کنه... رونمیب تونهیم یک نمیبب ستادمیوا _

 سپر کرم وگفتم:  نهیگرفتم...مقابلش س واریرا از د کمرم

 من!..._

 رد خنده گرفت و گفت: شیلبها"برق زد چشمانش

 ؟یمحاسنت  اضافه کنم....آنوقت چه جور ی هیبه بق دیخوبه! شجاعتم با _
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..با انگشت در دیکشیمن با او برابر نبود..اما غرورم سربه فلک م یزکیهم نشست...مسلما توان ف یرو میها دندان

 اتاق را نشان دادم و گفتم:

عده سود  هیکردن  چارهیکه از کنار ب یکرد دایدالل خوب پ هینداره..برو هر وقت  اجیبه تو احت یکس نجای...ارونیب _

 ...  ایب ادیب رتیگ یخوب

 گفت:  یبا لبخند کنترل شده ا خونسردو

 کار کنم؟ یچ امیبعدش ب _ 

 با مقلته کردن حرف را  کش بدهد خواستیکردم..انگار م حرص

پات...معامله سر  ریز یو گذاشت تیکه بخاطرتش شرافت و انسان یکه برات مثل آب خوردنه...همون یهمون کار _ 

 و ناموس مردم ثتیح

 کم شد....چشمانش تنگ شد و گفت: شیابروها نیب ی فاصله

 ؟یریتند م یدار یکنیفکر نم _

 لبم به تمسخر باال رفت ی گوشه

 ....ادیم جادیتو سرنوشتم ا رییتر برم تغ واشی رمیمثال ترمز بگ _

 تر شد و گفتم: قیرا به هم فشرد..لبخندم عم شیلبها

 گه؟ی...ممکنه د؟هومیمعامله رو زد دیبار ق نیدلت به رحم اومد و ا دمی؟..شا یدیخدارو چه د _

 دنیکدام قصد پس کش چی....همیدیکشیهم خط و نشان م یودر سکوت برا میبود ستادهیدر چشم هم ا چشم

 ناگفته.... ینداشت....نگاه من منتظر جواب بود و نگاه او پراز حرفها

 جهت دهد گفت: رییآنکه مردمک چشمانش تغ یتکان خورد....ب شیلبها

  یتا اون روزبرسه  فقط صبر کنم ولحظه  شمار خورمی...قسم میبش مونیبرسه که از حرفات پش یروز دمیقول م _

 شد دهیاز قبل کش شتریب میلبها
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رومحور  یافتیتو ب دهیم یرو به دلت بذارم....آخ که چه حال یمونیحسرت وپش خورمیباشه  پس منم قسم م _

 خودم یبرا رمیبگ یروزیومنم جشن پ یبدشانس

 پس داد.... یشد نفس بلند نهیشد ودست به س دهیکش شیلبها

...هق هقش بند آمده بود و زل زده بود به ما..انگار انتظار نداشت  کردینگاهمان م یبود که در بهت و ناباور یقیدقا تایب

 ...ستدیبا شیسرشاخ  شود رودررو یآدم نیبتواند با همچ یکس

 واریبود که من خودم را با بهار مشغول کرده بودم و او به د یقی..البته دقاافتیما هم خاتمه  نیآمدن اشکان بحث ب با

که از بابت بهاره  الشیکردم...خ قیرا داخل سرمش تزر یتیتقو یزده بود...سرم بهاره را زدم و آمپول ها هیروبه رو تک

تخت بدون  یرو یجسم  یروح یخستگ یتوانستم بعد از ساعت نترک کرد و م راحت شد همراه اشکان اتاق را

 بود.... ریبه شدت درد گرفته بود و بدنم خورد و خم میتشک بهاره ولو شود..پاها

 لباس حاضر کرد میبلند شد واز داخل کمد برا تایب

 پاشو لباساتو عوض کن _

 معصومش نگاه کردم یخسته ام را باز کردم و به چهره  چشمان

 ؟یتو خوب _

 برد ریرا ز سرش

 یخودتو کنترل کن یتونست یسکته کرده بودم..چه خو یاوهوم...نبود _

 زدم و گفتم: شیبرا یلبخند

 یدگیرس دیکه با ومدیموارد م نیچندتا از ا ی..اورژانس که بودم روزدمید ادیز زایچ نیخوب من از ا _

 ختهیترسم ر..چشمم پره...بهتره بگم کردمیم

 زد یمحزون لبخند

 یکنیلباستو عوض نم _

 همه تنم نجس شده.."بعد رمیدوش بگ هیاول "چرا_
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 باال رفت شیابروها

 ...پس پاشو برو حموم .من حواسم به بهاره هست ستیاصال حواسم ن یگیم یراست "اوه _

 به بهاره انداختم و گفتم: یشدم..نگاه زیخ مین انیگو یعل ایکردم و  دییسر حرفش را تا با

 خطرناک بزنه ی..تنها باشه ممکنه دست به کارامیبمون ششیپ مونیکی دیبا شهیتنهاش گذاشت...هم شهینم گهید _

 یومتوجهنشد...ول بردیهنوز هم در حالت شوکبه سر م تایرا تکرار کرده بودم...البته ب ایک یهمان جمله  ناخواسته

 خودم کامال واقف بودم

 کرد.... دییرا تا میرا جمع کرد و حرفها شیلبها

 یگرفتم تا بدنم را  پاک کنم و جلد ییدوش سرپا کیحمام را بشورم..بعد  واریاز حمام مجبور شدم وان و در و د قبل

 ..رونیآمدم ب

نو تشک  کی دمیزدم د رونیسردرگم بماند که چه بکند...از حمام که ب تایسرم بهاره تمام شود و ب دمیترسیم هرآن

 تخت بهار قرار گرفته است.. یرو

 :دمیو پرس دمیچیرا دور خودم پ حوله

 از کجا اومد؟ نیا _

 گفت: دادیبهار را نوازش م یشانیکه با دست پ تادیب

 منم گفتم نه.. دیالزم ندار یزیچ دی...پرسیاشکان آورد..تو تو حموم بود _

 کمد رفتم و گفتم:  سمت

 نشد؟ داری..بهاره که بیکرد یخوب کار _

 ادیبدنش گرم شده خدارو شکر...فکر کنم حالش داره جا م ینه..ول _

 زدم و در کمد باز کردم یلبخند
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 ی فهیقرار بشه..در هر صورت وظ یب ایکنه  ی....ممکنه بدقلقمیتحملش کن دیسرپا شه....با کشهیطول م یچند روز _

 یجور کرده بود به دلم نم میبرا تایکه ب یی...لباس هادیچرخیمن و تو مدارا کردنه..پشتم به او بود و چشمم توکمد م

 بودم... یتر دهینشست و دنبال لباس پوش

رخ به رخ شدم....چشمانش پر بود و  تایکف پام...درجا برگشتم و با ب ختیاز پشت کمرم گرفت و قلبم ر یکی ناغافل

 :دمی.. متعجب با دو دست صورتش را قاب گرفتم و پرس دنیمنتظر بار

 ؟یکنیم هیگر یچ ی...برازمیشده عز یچ _

 ام گذاشت و گفت: نهیس یحرف سرش را رو یب  

 ..یلیفرناز....خ یخوب یلیخ تو

 و گفت: دیاش را باال کش ینیرفت...ب شیبه نوازش موها می!!!.دستهایشکوفا شد...دخترک احساسات لبخندم

 وقت مارو از هم جدا نکنن  چی...کاش هیمهربون و صبور _

 را دورش حلقه کردم و فشردم دستم

 ...ادیوقت ن چینداره..دعا کن اون روز ه یخدا کار یبرا _

 زد و گفت: یام برداشت...لبخند محزون نهیس یرا از رو سرش

 یالگو یتونی..میتو شجاع ی....من ترسوام ولکنمیم داتیپ امیکه باشه م ایدن ی.هرجامیکن داینجات پ نجایاگه از ا _

 یبرام باش یخوب

 انگشت شصت گونه اش را نوازش دادم با

 یکنیم یرو ادهیز یدار گهید _

 را تکان داد.. سرش

...واقعا یتو بدون ترس حرفتو زد یبزنه...ول ایاون حرفارو به ک کردیتو بود جرات نم ی....هر کس جاگمیم ینه جد _

 ؟یدار یعجب دل
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 شد دهیپر غرور کش میلبها

 یبترس یزیاز چ دینبا یزنیحرف حق م یوقت _ 

 قدم به عقب برداشت..دستم هنوز دورکمرش بود...با کف صورتش  راپاک کرد و گفت: کی

 ...نییپا ارهیصورتتوب ستمیم ستمیبودم...هرلحظه منتظر بودم س دهیترس یلی..خ میخودمون _

 کرد و گفت: یکوتاه ی..اوهم خنده دمی خند

 نیو فنجون بود لیف نیجلوش ع یبود ستادهیکه...غوله...وا ستیواال!آدم ن _

 وتک تک  گفتم: دهیخنده بر انینداشت....م یام تمام خنده

 یکردیاز کف اتاق جمعم م دیرحم کرده بهم...وگرنه با یلیپس خدا خ _

 و گفت: دیخند بازهم

زن جماعت بلند  یدست رو ادیدمش گرم...خوب خودشو کنترل کرد..احتماال ازوناست که کسر شانش م ینه ول _

 کنه

 را باال دادم ینیب یاز پره ها یکیکردم و  زیبه لب چشم ر لبخند

بود  شیحال زهایچ نیمن فکر کردم او اگر ا یخنده اش بلند نشود ول یدهنش مشت کرد که صدا یدستش جلو تایب

 ...کردیکه سر ناموس مردم معامله نم

 را رها کردم و گفتم: تایب یکرد...شانه ها اریما را هوش یبهاره هردو یناله  یصدا

 شد داریفکر کنم ب _

 تکان داد و گفت: یسر تایب

 ...خوادیم یچ نمیتو لباستو عوض کن..من بب _
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 ییزهایکرده بود..چ رییتغ زهایچ یلی...با گذشت زمان خکردمینگاه م اطیبودم و ح ستادهیمعمول پشت پنجره ا طبق

مغموم و سردرگم  یاول همگ یرفتار دخترها بود..روزها ریچشمگ راتییاز تغ یکیکامال مشهود بود... راتشانییکه تغ

 یتعجب داشت  وقت یکه مشخص بود به زور تنشان کرده اند..اما جا ییاز هم در رفته و لباس ها یها افهیبودند...ق

 ...کنندینقاب دار باب صحبت گشوده و بگو بخند م نیبا محافظ یکه عده ا دمیدیم

بودند و خودشان با جو ناسالم  رفتهینامعلومشان را پذ ی ندهیکنار آمده بودند..چه زود آ طشانیراحت با شرا چقدر

 ستادهیا یمشهود بود ...کنار شانیدر چهرها یکه سردر گم یوفق داده بودند...البته هنوز بودند کسان طیمح نیا

بود که زود وا داده  یاما افسوس من مال کسان ودندنامعلوم درخودشان غرق شده ب یبه نقطعه ا رهیبودند و خ

 انتخاب کرده بودند...آهمرا پس فرستادم.... دنیجنگ یراه را به جا نیکه آسان تر ییبودند...آنها

سر بهاره....خواب  یبزند و خودم مانده بودم باال یکه قدم اطیفرستاده بودم تو ح حتیسفارش و نص یرا با کل تایب

به  دانستمی....مدیپر یاز خواب م هیبا گر دیدی...مدام کابوس مداشتیخواب هم دست از سرش برنمدر  یبود اما ناآرام

 یبود که از دستم م یکار نیشتریدادن ب یدارد اما دستم کوتاه بود...نشستن و دلدار اجیمشاور و روانشناس احت کی

شدند  اطیموتور غول وارد ح کیبه همراه اشکان سوار بر  ایک زدمیگشت م اطیطور که با چشم در ح نیآمد...هم

و  دیپر نیی..اشکان از پشتش پاستادیا اطیجلو نشسته بود و اشکان پشت سرش کمر او را گرفته بود...وسط ح ای...ک

شد...کاسکتش را به اشکان داد و با عجله  ادهیجک گذاشت و پ یکاسکتش را خارج کرد...خودش هم موتور را رو

 ساختمان آمدسمت 

اش  یشانیپ یو دست رو ستادمیسر بهاره ا یبه من نداشتند...باال یربط چیه شیآدم و رفتارها نیگرد زدم...ا عقب

...به چارهیوتاسف خوردم...تنش سرد بود و مشخص بود خواب آرام ندارد..دخترک ب دمیرا داخل کش می....لبهادمیکش

 شدی...از نوع  قدم برداشتن و راه رفتنشان مدیچیو اشکان در راهرو پ ایتند ک یگام ها یافتاده بود...صدا یچه روز

شد بر حدس من..به   یدییتا نیوا دندی...وارد اتاقشان شدند و دررا بهم کوبکنندیعجله م یمهم زیچ یکه برا دیفهم

 شیبرا نهرا که از صبحا یچند لقمه نان خواستمیکردنش بود...م داریلب گفتم و بهاره را صدا زدم....وقت ب ریز یجهنم

 نیزودتر دوران نقاهتش را پشت سر بگذارد...هرچند روحش با ا ردینگه داشته بودم به خوردش دهم بلکه جون بگ

بهاره و همه  یروزها کارم شده بود دعا کردن..برا نینداشتم جز دعا کردن...ا ییدوا چیآن ه ی..براشدینم میترم زایچ

از  یخبر یدر ب نایقیکه  یی..خانواده هامانیخانوادها ی...وبراندحصار شده بود نیا ریکه مانند من اس یکسان ی

 تنگ شده بود.... شیبرا تینها یکه دلم ب یفرشته ا یپدرو مادرم..و برا یفرزندانشان جان به لب شده بودند...برا

 دمیهم آه کش باز
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هنوز منتظر تماسم هستن ؟قرار بود به محض  ای گردند؟ینگرانم شده و دنبالم م یعنی...ن؟یاالن تو چه حال یراست

بودم  ریماه بود که اس کیبه  کیرا اطالع بدم اما نزد دنمیو رس رمیفرصت با آنها تماس بگ نیبه مقصد در اول دنیرس

 ... کشند؟یاز من چه م یخبر یآنها در ب دانستمیونم

 

 پخش شده بود گفت: تایتخت ب یکه رو ییزد و با اشاره به لباس ها یشخندین آرزو

 راحت ... یلیخ انیم دیفرامرز و فرش ینپوش خودت

 ؟یشانه باال داد و گفت : حاال خودان بعد

 ....رونیپا از اتاق بندازم ب یت هیرا با  میرو به رو یپروا یدخترک ب خواستیدرهم شد...دلم م میها اخم

 :دمیغر

 ...میکنی..تو جشن مزخرفتونم شرکت نم میپوشیلباسارو نم نیکدوم  ا چیبچه ها ..ه نینه من نه ا _

 تفاوت نسبت به حرف من سمت بهاره رفت و گفت: یباال رفت..ب شتریلبش ب ی گوشه

و با لحن  دیسر بهاره کش ینداره...دستش را رو یشوخ یبدون فرامرز با کس نوی...فقط ایمنکه گفتم خوددان _

 گفت: یدلسوزانه ا

 رفته می....چه خوابیناز _

 : دمیغر

 ؟یکارش دار یور...چ نیا ایب _

 کردومتوقعانه جواب داد : نگاهم

 ؟ی...کورکنمیکار دارم....دارم نوازشش م یچ _
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 نیندهم...اما نشد...به قول مامان سگ زرد برادر شغاله...ا لشیتحو یهم فشردم تا جواب دندان شکن یرا رو میلبها

خطا  یو مغزشان را برا ندیمردم بش یدخترها یپا ریگرفته بود ز ادیکه  یبود..آدم  تیفیک یزن هم مثل شراره  ب

 رفتن وخطا کردن آماده کند

 و همانند خودش لبخند زدم ستادمیا شیگرفتم و چند قدم سمتش برداشتم....رو در رو ینفس

 را تکان دادم وخونسرد گفتم: میها لب

 تو نداره... یبه همدرد ازیبهاره ن _

 جلو داد ییرا با پررو شیهاو لب دیباال پر شی:ابرو

 چرا آنوقت؟ _

 بردم... ریزدم و سرم ز یخند تک

 ! ...گمیم یچ یخاله خرسه اس....متوجه که هست هیدوست ایبعض یچون دوست_

 کردم وگفتم: یمکث "شد زیت نگاهش

 ..کنهیوبن نابودت م خیاز ب زنهیم_

 هم قفل شد یرو شیها دندان

 توجه ادامه دادم: یب

 بچه روخراب نکن نیحال ا نیاز ا شتری...بروبشهیدوباره حالش خراب م نهیتورو بب دارشهیب_

خودش  یآرزورا برا هیخنده و نگاه جهنم ریزد ز یاراده پق یب تایکش آمد...ب شتریشد...لبخند من ب یبرزخ نگاهش

 ...دیخر

 سمتم برگشت و گفت: یو آرزو حرص دیلب گز تایب

سراغت..گفت و با حرص پسم زد و از اتاق  ادیحد.....بمون تا فرامرز ب نینه تا ا یداره ول غیبودم زبونت ت دهیشن _

 رونیرفت ب
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 از لباس ها را لمس کرد کرد و گفت: یکی یمن و لباس ها در گردش بود..با نوک انگشت پارچه  نیب تایب نگاه

 ؟یاریاز کجا م ناروی...دختر تو ایداد یعجب جواب _

 نمیاز تو آست _

 دی..پارچه را رها کردو نگاهش را باال کشدیندخ

 سروقتمون ادیب یابونیاون غول ب هوی....نکنه میکار کن یحاال چ _

 هیچشم بق یجلو  نکهیکار نداشتند..از ا نیاز ا ییابا چیو فرامرز ه دیبودم...فرش دهیترس دشیخودم  از تهد راستش

 لخت و عورت کنند و لباس به تنت بکشند...

احساس  شتریرفتند ب "که آمده اند یو اشکان با همان عجله ا ایبودم ک دهیهم که فهم یبود...از وقت یدلم خال ته

 هیکار به کار بق یلیحضور داشت همه جا امن و امان بود ..نه شراره و آرزو خ یوقت یچرا؟ول دانمی...نمکردمیم یناامن

 ...کردندیم تیاذ روخبر دخترها یدوتا برادر از خدا ب نیداشتند نه ا

 

...نه میشده بود نشسته بود دهیکه از قبل چ ییها یصندل یتو دستم فشردم....کنار هم رو تارویب یزده  خی یدستها

...دو کردیهم پشت سر من حرکت م تایبزک دوزکما ن کنند...ب مینه اجازه داد میدیآرزو را پوش هییاهدا یلباس ها

هم  یرنگ یانتخاب کردم و شال آب یسارافون مشک هیبا  ردا نیآست دیبلوز سف کی...میدست لباس از تو کمد برداشت

...به جهنم که چروک دمیبودند را به سر کش دهیسرو دستم کش یفروکش کردن تبم تا صبح رو یبرا تایکه بهاره و ب

موجود بود که  یس هاتنها لبا نهای...ادادیزده نشان م بتیافتاده بود وچهراه ام را مص متیبود...به درک که از ق

شده  هیقبل جا مانده بود و قسمت من و بق یکه از مسافران سر ییشرافت خودم را حفظ کنم...لباس ها توانستمیم

 بود..

 نیشده بلند تر دهید هیآرزو و شراره از قبل ته ی قهیداخل کمد که مشخص بود به سل یلباس ها  نیهم از ب تایب

قشنگ  دیچیکه دور گردنش پ یهم به تن کرد..با شال مشک یساپورت مشک کیرنگ را برداشت و  یمشک راهنیپ

رفتن به مراسم ختم خودش را آماده کرده وغمسرسر چهراه ش را فرا گرفته  یشده بود که برا یمانند کس

 ییبا نگاه ها دهیترس یمن شده بود...دخترها رویروزها کامال پ نیاهل حجاب نبود اما ا یلیخ تایبود..هرچند ب

شده بود   دهیچ شانیها رو یدنیها و نوش ینشسته بودندکه انواع و اقسام خوراک ییها یصندل زویسرگردان دور م
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از خودش نداشت .. همه منتظر بودند  ییرایپذ یبرا یکس رغبت چیشده بود ه جادیا هک یدر آن جو رعب و حشت یول

درآورده بود...فکر  یام باز نهیان ببرند...قلبم در ساز راه برسند و آنها را به مسلخ گاهش یاشخاص ای یهرآن شخص

و انگشت اشاره اش  امدیم ی....اگر کسکردیام م وانهیداشت د اورندیبر سرمان ب ییامشب قرار است چه بال نکهیا

و اضطراب من اوج  شدیهر لحظه سردتر م تایب ی....فرار؟به کجا؟دستهاکردمیم دیرفت چه با یسمت من م

 چی....هنوز هزدیما دامن م یشراره و آرزو هم به حال خراب همه  یمستانه  یو خنده ها کیموز ی...صداگرفتیم

 ریقلبم ت یباز شدن درآهن ی....باصدادادیزجرمان م شتریب نیمو ه افتدیب یقرار است چه اتفاق دانستیکس نم

 انگشتانم حس کردم... زیرا ر تای....منقبض شدن عضالت بدیکش

 کنار گوشم گفت: تایخواندم...ب یالکرس تیلب تند تند آ ریبستم و ز چشم

 کار کنم؟ یباهامون چ خوانیم یعنیتو دهنم.... ادیقلبم داره م _

 به انگشتانش وارد کردم وگفتم: یاندک فشار

 ..شهیدرست م یآروم باش...خودتو بسپار به خدا..همه چ _

 ط؟یشرا نیچند در ا ییآوردم...آرامش کلو یآرام را در م یآدم ها ی....داشتم اداگفتمیم دروغ

راننده  کی نیپارک کردند...از هر ماش فیوارد عمارت شدند وبه رد بیمدل باال پشت سرهم و به تر ت ییها نیماش

 ادهیمارک پ ییو کت و شلوارها متیچرم گران ق یبا کفش ها یباز کرد...مردان ینفر بعد یشد و درعقب را برا ادهیپ

 ینبود....شب نسبتا گرم یمعمول یآدم ها هیاصال شب انبود و سروشکلش یگریبهتر از د یکی لیو استا پیشدند...ت

...راننده ها گذاشتمیپا نم اطیح نینبود هرگز به ا تایآرزو و اصرار ب دی....اگر تهددیلرزیاراده از درون  م یبود اما تنم ب

قرار گرفتند    گاردیباد کی تیر را پشت سرشان بستند و در موقعکردند د ادهیخود را پ یبا احترام روسا نکهیبعد از ا

خشک شد....هرآن ممکن بود پس  می...خون در رگ هاکلیجوان و درشت ه ییگاردهایبا باد انسالیم ی...مردان

 شوم.... نیو نقش زم افتمیب

 گوشم وحشت زده زمزمه کرد: ریز تایب

 نیک گهید نایخدا به دادمون برسه...ا _

خودم به  ینداشتم وقت تایآرام کردن ب یبرا یجواب چیرا به دندان گرفتم...چشم بستم و االبذکرااهلل گفتم....ه لبم

 شدت  ناآرام بودم 
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مقابل  دیبا یعنیبود؟... یبتیچه مص گرید نیا ای...خداکردمیسمت خدا  پرواز م شتریآمدند و من ب یسمت ما م مردان

نرخ  شیرا انتخاب کرده و رو یکیما  یهمه  نیتا افتخار دهند و از ب ستادمیا یجفت چشم نامحرم م نیچند

....نفسم م؟یمانده بود تااز الک نگاهشان رد شو فقطرا زده بودند و  شانیهم از قبل چک و چونه ها دیبگذارند؟ شا

کنم تا خود صبح  دایپ مخمصه نجات نیرفت ..چشمانم رابستم و با خودم عهد کردم اگر از ا یفکر بند م نیداشت از ا

 از سر سجاده بلند نشم... 

 :دیگوشم غر ریاز پشت سر ز ییبم و آشنا یشده....صدا دهیدستم کش ریاز ز تایب دست

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا _

 ...دمیگردشد و تروفرز چرخ میها چشم

 راهنیو پ دیاز عمارت خارج شده.؟..با آن کت و شلوار سف کردمیبود تا حاال؟پس چرا فکر م ا؟کجایبود...ک خودش

 و فکش سفت شده بود... زدیم یبهم زده بود....چشمانش به قرمز یلیرنگش چه استا یعدس

 از هم باز نشده بود که گفت: میلبها هنوز

 شد.. ریتو سالن باش...گفت وبه سرعت  سمت ساختمان سراز گهید ی هیثان یس _

 :دیپرس تایدادم..ب رونیهاج وواج مانده بود..برگشتم و نفسم را پرصدا ب تایب

 گفت؟ یچ نیا _

 در جوابش گفتم و از جا بلند شدم یدونمینم

 را با التماس گرفت و نگاه وحشت زده اش را به چشمانم دوخت دستم

 ترسمیم ییکجا؟تورو خدا من تنها _

 نامطمئن گفتم: یدادم و با لحن نییپا یدهانم را به سخت یخشک شده  آب

 ..گردمیزود برم _
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و از او فاصله گرفتم....نگاه مضطربش پشت  دمیرا عقب کش یدستش رها شد...صندل ریشل شد و دستم از گ دستش

گفتم و قدم داخل  یتکان دادم تا دلگرم شود...بسم االه یسر شیبرگشتم و برا یلحظه ا یسرم بود..مقابل درورود

 گذاشتم..

 کنم لیعکس العملش را تحل یتا قبل از هر اقدام ستادمیبود اال او...مقابل در ا یاز هر جنبنده ا یخال سالن

 فشردیمحکم ومردانه اش را م یچانه  گرشیشلوارش بود و دست د بیدستش در ج کیکه  یو کالفه درحال یعصب 

را  میبرداشت و بازو زیسمتم خ  دنمیبه اعالم حضور نبود چراکه به محض د ازیدرحال قدم رو رفتن بود..ن

ده شدم و بعد هولم داد جلو و پشتم  ی...تا وسط سالن دنبالش کشستادیجلوش ا شدیبود که نم یگرفت..آنقدر عصب

 :دمیگفتم و غر یزیو آخ ر دیکش ریبه ستون وسط سالن برخورد کرد....کمرم ت

 یکنیم ینجوری...چرا ایشد ونهید _

 به محل درد آوردم یسمت کمرم رفت و فشار کم اریاخت ی...دستم بدیکالفه اش صورتم را در نورد نگاه

 ن؟ییپا یایگقت ب یک _

 دندان خارج کردم ریرا از گ نمییجمع و جور کردم و لب پا یرا کم خودم

 خودت! _

 زد رونیگونه اش ب  یکرد...فکش محکم  شد و استخوان ها حرص

 :دیباال آورد و غر دیاشاره اش را به تهد انگشت

 واریاز د یکی یاز من بخور یکی زنمینمیهمچ یدرست جوابم بده...مزخرف بگ نیبب _

نداده بود؟اصال   بیرا خودش ترت یمهمان نیبود؟مگر ا یا غهیآمد...مزخرف  چه ص یداشت از حدقه در م چشمانم

 ودند داشتم..نشسته ب رونیکه ب  یکسان یبا همه  یمن چه فرق

 از حرفش گفتم: ریمتح

 ؟یجا معامله کن هیهمه رو  ستین نیقصدت ا ؟مگهیخواینم نویمگه خودت ا _

 ....ادامه دادم:شدیهر لحظه تنگ تر م چشمانش
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و  میبزن پی..که تمیامشب آماده کن یمشت لباس دراز وکوتاه  که خودمون برا هیبا  یمگه خودت آرزو رو نفرستاد _

 ؟یببر یشتری..که تو از قبله سر ما سود بمیایب ونیکه به چشم آقا میبزک دوزک کن

 ببند دهنتو _

 شد شتریب جراتم

 ؟یخواستینم نویجوابم بده؟مگه تو ا _

 گفت: یبلند تر یصدا با

کسم  تا من  چی..هرهینم رونیعمارت ب نیکس از در ا چی....هافتهیب یامشب اتفاق ستیگفتم ببند دهنتو....قرار ن _

تموم  یمهمون نیتا ا یکنیقبل  درم از تو قفل م یتو اتاقت مثل دفعه  یریاالن م نی..تو هم همشهینخوام فروخته نم

 پله ها را نشان داد دیهمان انگشت تهد ا..گفت و بومدهیسگ من باال ن یشه...زود!! تااون رو

 کردیرا القا م تیبود که حس امن یگرفتم..رفتارش طور یشتریدلم گرم شد و شجاعت ب ته

 نباشم و آبروتو ببرم ونیآقا لیباب م یترسیومده؟میشکلم به مزاقت خوش ن ه؟سرویچ _

 :دیبهم فشردو غر دندان

 فرناز؟ _

لحظه اش بود..در دلم طوفان به پا  کیمال  دنی...لرزدیمدل فرناز گفتنش دلم نلرز نیاز ا گفتمیبود اگر م دروغ

چه مرگم شده که قدرت عکس العمل  دانستمیو من نم زدیمدت نامم را صدا م نیبود که در طول ا یشد....بار دوم

 شده بودم تو چشماش رهینداشتم....خ

 :دیبازش غر مهین یلبها انیم از

 که گفتم انجام بده یبرو تو اتاقت کار _

 نامحسوس تکان خورد سرم

 رمینم ییجا تایمن بدون ب _
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 را بست..به محض باز کردنشان گفت: شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 اشکان بفرستتش باال..... گمیخب..بروم یلیخ _ 

 آوردم.... یشده بودم...از رفتارش سر در نم جیگ

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با

 گمیم گهید برو د _

شده است...دو قدم که  نیسنگ میگامها کردمیقلبم گذاشتم ....الل شده بودم...حس م یو دستم را رو دمیجا پر از

 فاصله گرفتم  گفت:

 ....روشن شد؟یدیانجام نم یکار چینگفتم ه یزیمن بعد تا خودم چ _

رنگش  دیشلور سف بیبود و دستش همچنان در ج نیزم یلحظه برگشتم و نگاهش کردم..نگاه متفکرش رو کی

 گفت: اوردیآنکه سرش را باال ب یمشت شده بود..ب

 برو _

داشتم سر  ازیکه ن یآشفته بازار چه به روز دل من آورد....درست زمان نیدر ا دیمرد نفهم نیو ا رفتم...رفتم ومن

و به دستور او در اتاق را از داخل قفل  وستیبه من پ تاهمیبعد ب یقی..دقاکردمیرا م شیداد که آرزو یو فرمان دیرس

 ...ستادمیبسته بودم به نماز ا خداکه با  یتخت و من طبق عهد ینشست رو تای..ب میکرد

 دهیفا یرا بدهم ب خوردیرا که در سرش چرخ م یهرچقدر منتظر ماند تا از نماز فارغ شوم و جواب هزاران سوال تایب

 یبرا یزیچ دمیرس یجواب درست و درمون نم کیبه او بدهم...درواقع تا خودم به  یجواب چیبود..قصد نداشتم ه

 دیکه من را مشغول با خدا د تایآورده بود نگاه هم نکردم...ب مانیکه اشکان برا ییغذا ینیبه س یگفتن نداشتم...حت

..ومن تا خود صبح با خدا دیلباسش را عوض کرد و خواب تیکرد و چند لقمه غذا به خوردش داد و در نها داریبهاره را ب

 ده بود را آن شب به جا آوردم...قضا ش یکه در اثر سهل انگار ییاز نمازها یلیخ دی..شادانمیحرف زدم...نم

 

سبک  توانستمی..روحم را که تا مینه روح یجسم یهم گذاشتم..خسته بودم..خسته  یاز نماز صبح چشم رو بعد

 یرا نداشت که حت نیا اقتیمرد ل نیکنم....ا یکردم ذهنم  رااز فکر او ته یو سع دمیتختم دراز کش یکرده بودم...رو



 ایتا ثر

 
118 

 

بود و فرمان به  دهیاگر به موقع رس یبود..حت دهکر تمیاگر حما یسلول ازمغز مرا به خودش اختصاص دهد..حت کی

 ..کردیاز بد بودنش کم نم یچینجات بودنش ه یصادر کرده بود..فرشته  ییجا

تخت  یزدم و سمت در برگشتم....بهاره لبه  یکرد...غلت ارمیهوش خوردیکه به در اتاق م یدر پ یپ یضربه ها یصدا

بار در  نیکه چند یشدم...دخترک جوان زیخ میبود....ن رهیدستگ یباز کردن در دستش رو یبرا تاینشسته بود و ب

 در نظر گرفتن حضور بهار سمت من آمد.. بدونرو پس زد و  تایبودمش با هول و وال  ب دهید اطیراهرو و ح

 معترض گفت: تایب

 تو: یایم نییپا یطور سرتو انداخت نی...چه خبر بابا همیه _

اشاره کردم آرام باشد..دخترک نگران  تایسر مرتب کردم و با بلند کردن دست به ب یشالم را رو "نشستم  صاف

 گفت: دیکشیم نییکه من را به زور از تخت پا یدستم را گرفت و درحال

 چهیپیه خودش مچشه...ازصبح داره ب نیا نیبب ایتو رو خدا ب _

 :دمیپرس" دمیتختم جفت کرده بودم پوش نییرا که پا  ییها ییو دمپا ستادمیپا ا یشده بودم..رو جیگ

 تو؟... یگیم ی؟چیک _

 و تا وسط اتاق با خودش برد دیرا کش دستم

 گهی..مزنهیعق م ییچش شده....از صبح تا حاال نشسته تو دستشو سایدختره پر نیا نیبب ای...ب؟یستیمگه دکتر ن _

 چهیپیدل و روده ام داره بهم م

 از همان مقابل در متعجب گفت: تایب

 سا؟یپر _

اتاق ها با او آشنا شده  نیاز ا یکی...قبال گفته بود که دوتااتاق عوض کرده ..احتماال تو شناسدیرا م سایزدم پر حدس

 بود....

 دیبه حرف او نکرد و مرا با خودش کش یتوجه دخترک

 گذشتم وگفتم: تایکنار ب از



 ایتا ثر

 
119 

 

 ...میرفت رونیگرفته....از اتاق ب یزیچ یروسیو ایناجور خورده  یغذا دی..شااد؟یاز دست من م یچه کار _

 جوابم گفت: در

 ...بعد نظر بدهنشیبب ایتو ب _

 کنم نه درمانش کنم.. زیدارو تجو تونمی...من نه مادیاز دست من نم یدر هر صورت کار _

 بود..غر زد: کالفه

 دکتر یاسم خودتو گذاشت یچ یبرا ی...الکدونمیپس من م یدونی...تو نمیریگی..چقدر ازم حرف میوا _ 

...سه تا کردیبدجور دست به دامن شده بود و دکتر دکتر م ی...در هرصورت اول صبحدانم؟یگفته بود دکترم نم  یک

اتاقشان  یگرم و گرفته  یو هوا گاریس یکه تو ذوقم زد بو یزیچ نیاتاق باالتر از اتاق ما در باز کرد و وارد شد...اول

 شانیکرده بود و تختها زانیجا آو کی...هرکس لباسش را از دشاز ح شیب هینظم یو پاش و ب ختیبود..وبعد ازآن ر

 رینظ یاتاق ما ب یزینداشت اما در تم یفرق چیبود...در ظاهر اتاقشان با اتاق ما ه ختهیو بهم ر فیبه شدت کث

 ...دادندیم تیاهم شانیخودش بود و ساکنانش به حقوق هم اتاق یسر جا یزیبود که هر چ نیبود..حداقلش ا

 من را وسط اتاق رها کرد و سمت در حمام رفت دخترک

 گوشم را پر کرد..دخترک چند ضربه به در حمام زد و گفت: یکی یعق زدن و خدا گفتن ها یصدا

 نتتیبذار بب ایدختر...ب ایآوردمش....ب رونیب ای؟بیشنویم ی...پریپر _

 در گفت: یناله وار از آن سو سایپر

 جون ندارم.. گهیخدا د ی....واتونمینم _

 شدم دهیاراده سمت در کش یعجز داشت که ب نقدریا شیصدا

 بلند گفتم: یو با صدا ستادمیدر ا پشت

 آب قند حلش کرد.... وانیل هیباشه بشه با  نییپا یلیفشارت خ دیشا ای...بمیکنیدر باز کن ما کمکت م _

 با عجز باال رفت شیصدا
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 که مشخص بود خشک و زجر آور است... یی...ودوباره عق زد...عق زدن هاتونمی...نمشهینم _

 به در زدم یا ضربه

 ؟یناجور نخورد یغذا شبید _

 نه..نه..نه  _

 یکه حاو ییها ینیرا بستم و باتصور س میها جواب دادن هم نداشت....چشم یحوصله  یضعف و ناتوان یرو از

 :دمیپرس اطیجورواجوربود با احت یها یدنینوش

 که...منظورم... ینخورد ایازون زهرمار شبید _

 تو حرفم وگفت: دیپر سایپر

 ..امروز بدترم شده هینجورینه بابا دوروزه ا _

 گفتم "را کالفه پس دادم ودست به کمر شدم نفسم

 کنم.... یکار چیه تونمیمن نم رونیب یایتا ن نیبب _

 ...ومدیاز دستم برنم یهم کار رونیب ومدیم نکهیا کما

 کنار دستم التماس کرد دخترک

 رمیگیمن دستتو م یایدر ب یتا جلو یاریکم به خودت فشار ب هیتورو خدا حرف گوش کن... یپر _

 یهول به تن آدم م دشیسف یو در باز شد..رنگ و رو دیقفل از تو چرخ نکهیسکوت برقرار شد تا ا یلحظه ا چند

رمق در آغوش دخترک کنار دست  ی....خودش را بزدیم یبه کبود شیچشمانش گود افتاده بود و لبها یانداخت...پا

 ....میتخت درازش کرد یمن انداخت و با کمک هم رو

 به شدت نگران کننده.. شیبود..بدنش سرد بود و رنگ و رو فیضع نبضش

 و به دخترک کناردستم گفتم: دمیکش شیرا رو حفهمل

 یکنیم دایآرزو رو پ ایشراره  نیبب برو
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 :دیبود....پرس نگران

 ؟یکارشون دار یچ _ 

 باال.. انیسر ب هیبگو  یدی...دنهییپا یلیآب قند الزم داره..فشارش خ _

تا خود  دیکردنش با دایپ یبرا دانستمیبود  و م یحرف فرمان بردارانه  سرش را تکان داد...وقت هواخور دخترک

 :دیدستم ر ا فشرد و نال سایبرود..او که رفت پر اطیح

 ؟یتو واقعا دکتر _

 فرستاد  نییآب دهانش را پا یتکان دادم...به سخت شیبرا فیرا بالتکل سرم

 مونه؟یامانت م شتیبگم پ یزیچ هی _

 گشاد رنگ ترس گرفت...مردد گفتم؟ میشد و چشم ها یدلم خال ته

  ؟بگویچ _ 

 را تکان داد و پراز شرم گفت: شیشده بود...لبها سیخ شیباز کرد مژه ها یرا بست...وقت چشمش

 ..یکن تیخودتو اذ خوادیچمه...نم دونمیمن م _

 شد یسوال نگاهم

 ؟یدونیم _

 و گفت: دیکش ی....آهدیچشمش چک یقطره اشک از گوشه  کی

 ...هول شدم دیآره...دو هفته اس..دوهفته اس که ....لبش را گز _ 

 ..حرف بزنیدوهفته اس چ _

 را هم زمان با نفسش رها کرد و گفت: لبش

 فکر کنم حامله ام _
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 دمیرفت و نال  میلب گفتم.....توان از زانوها ریز ییخدا ای

 ؟یگیم یدار یچ _

 ختیبالش ر یچشمش رو یاشک پشت سرهم از گوشه  قطرات

 مجبور شدم که....... نجایاومدم ا یوقت_

انگشتانم فشردم  ریآمد...دستش را ز یباال م یام گذاشته بودند..نفسم به سخت نهیس یرو یتکه سنگ بزرگ ایگو

 حرفش شدم.. گفتم: یومانع ادامه 

 دمی...فهمیبگ یزیچ خوادینم _ 

 نگاهم کرد درمانده

 کار کنم؟ یچ یگیحاال م _

 و حزن شد صالیپرازاست نگاهم

 ..دونمی...واقعا نمدونمینم _

 را جلو آورد و مچ دستم گرفت گرشید دست

 ..بهم بگو چطور بندازمش... یدونیکمکم کن...تو م دمیقسمت م _

کاره بودم که   یکمکش کنم بچه رو سقط کند..با کدام مجوز...اصال  من چ خواستی...ازمن مگفت؟یداشت م یچ

 را که خدا داده حکم مرگش صادر کنم؟... یرا صادر کنم و نفس یمجوز نیبخواهم همچ

 انگشتانش خالص کردم وگفتم: انیدستم را از م مچ

بهت  تونمینم یکمک چیمن ه نی...ببدادی...نه بلدم نه اگه بلد بودم انجامش مکنمینم یکار نیمن همچ _

 رمیاس نجایکه خودمم ا ینیبیبکنم..م

 من گرفت و به سقف اتاق داد درمانده اش را از نگاه

 خدا..من چقدر بدبختم..... ی....وا زمیبه سرم بر یپس من چه خاک _
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بکند...من  دیشده چه با جادیا طیبا شرا دانستیحرفش را قبول داشتم...بدبخت بود که نم نیبود...من هم ا بدبخت

انجام دهم...همان طور که چشمش به سقف اتاق  شیآمد برا یاز دستم نم یکمک چیهم بدبخت بودم..بدبخت که ه

 ....چارهیو سمت حمام رفت.. .دخترک ب دیپر نییبرداشت و از تخت پا زیبود خ

کجا و به چه  دانستمیآمده بود...نم میگلو خیتا ب نیسنگ ی...بغضدمیپاشنه چرخ یعقب رفتم و مقابل در رو عقب

 یمردم م یداشت سر دخترها ییمعلوم نبود چه بال نیمکان نامشخص از زم نیدر ا نجای..امیدردم را بگو دیبا یکس

 کس نبود که جواب گو باشد... چیآمد و ه

و هنوز نفس  دمیدیصحنه ها را م نیپوست کلفت بودم که ا یلی...خمردمیم دیروان شد...با اریاخت یب میها اشک

 ...دمیکشیم

باشد  یزیآبرور نیا یجوابگو دیکه با  یتنها کس دی...او؟شادمیباز کردم و خودم را مقابل در اتاق او د چشم

بگذارم تا کنترل خودم را از دست بدهم...به  سایپر یلحظه خودم را جا کیبود  یاوست...حالم دست خودم نبود...کاف

عهد کردم را به در کوفتم و  میببارند...مشتها توانندیاجازه دادم تا م میبه اشک ها یبغضم را فرو دادم ..ول یسخت

 ..رمیمرد به کار بگ نیا دنیکوب یکلمات ممکن را برا نیتر نیسنگ

 هیرا  یوجودم پراز نفرت بود و همه  یصورتم خشک شد...ذره ذره  یحرکت رو یب شیبا شتاب باز شد و چشمها در

 و گفتم: ختمیدر چشمانم ر ییجا

 ؟هان؟ یخوایدخترا م نیاز جون ا یچ _

 دیشد...پرس انیدر چهره اش نما یاز نگران یبود....رد رهیهمچنان خ نگاهش

 ؟یکنیم هیگر _

 زدم و سوالش را با سوال پاسخ دادم  یپر از تمسخر لبخند

 ؟یکار کن یبا ما چ یخوایم_

 مقابل در کنار رفت و با دست به داخل اشاره کرد  از

 میحرف بزن اتویب _
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 بایحرف زدن نبود..رفتم و تقر یبرا یمناسب یدر جا رونیرا از هوا پر کردم و قدم داخل گذاشتم....مسلما ب میها هیر

 نداشت...چند قدم جلو آمدو از من رد شد گرید یبا اتاق ها یفرق یکه از نظر معمار ی..اتاقستادمیوسط اتاقش ا

 نیبش _

و خودم را تاب  نمیبنش یهمان صندل یکنار پنجره اش بود..حتما توقع داشت بروم ورو یلهستان یفرقش صندل تنها

  یسرو وضعش را بررس توانستمیبا آن حال خراب هم م یداد..حت هیاتاقش تک یبه پنجره  نهیدهم..دست به س

...افکارم را پس رودیبه تختش م یخور لوپ یآن فکر کردم نکند با لباسها کیبود.. یمرتب و رسم اریکنم...بس

 بودم... نجایا یمهمتر زیچ یزدم..برا

 جا خوبه نیهم _

 جمع کرد... نهیس یرا رو شیدستها

 شنومیبگوم"یهرطور راحت_

 هارو گفتم...دنبال جوابم.... یگفتن _

 ....؟یبشنو یخوایم یچ _

 شهیبچه ها مربوط م نیکه به من و ا یکه الزمه..هرچ یهرچ _

 لبش نقش بست و گفت: یرو یباال رفت..لبخند کمرنگ شیابرو 

 جواب سوالت بدم...هوم؟ دیبا  یکنیچرافکر م _

 گفتم: معترض

 رونیکه اون ب ییطور حق اونا نی..همادیسرم ب خوادیم ییحق منه بدونم چه بال نی....ایبد دینبا یروچه حساب _

 کننیمنتظر سرنوشتشون امروز و فردا م

 جا کرد خودش را جا به  یکم

 شرط داره؟ هی..فقط گمیخوب..حاال که حقته م یلیخ _ 
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 گذاشتیکه حقم بود شرط م یزیچ یتنگ  شد..برا چشمانم

 ؟یشرط چ _

 ؟یکرد هیاول بگو چرا گر _

 زد و جواب دادم رونیب  دهیمنقلبم کرده بود...نفسم بر شیپ قیکه دقا یافتادم و اتفاق میاشک ها ادی

قدر امروز فردا  نی...ایکردیها رو دست به دست نم چارهیب نیتو وجودت بود که الاقل ا تینقدرانسانیکاش ا یا _

به خودش اجازه بده از ترس و ضعفشون سوئ استفاده کنه و  رسهیاز راه م یو هرک ادیتا جونشون باال ب یکردینم

روشن کن  فشونیبشن...تکل یتصف وونیدست هرح ی ملعبهنشدن که  دهییگناه دارن...زا نایبه باد بده...ا تشونیثیح

 و اون باج بدن نیترس به ا یبمونن و از رو نجایا ی..تا کشونیبدبخت یبزار برن پ

 :دیکج کرد و پرس یدرهم گره خورد...سرش را کم شیابروها

 ؟یگیم یمعلومه چ چیه _

 را مه آلود کرد...بغض آلود گفتم دمیاشک د 

 ؟یکنیکار م یچ یفهمی..تو مگمیم یچ فهممیمن م _

 فیموجود ضع کیسد مقاومت من را بشکند و از من  توانستیکه م یاز همان کلمه استفاده کرد..همان کلمه ا بازهم

 بسازد

 فرناز؟ _

 دانستیداشت که فقط اوم یمدل فرناز گفتن ترفند نیا

 مقدمه گفتم یدر قلبم بلوا کند ب رفتیکه م یغلبه به احساس یبرا

 از دخترا حامله اس...  یکی _

 :دیپشت سرش گرفت و ناباورانه پرس واریاش را از د هیرنگ تعجب گرفت .. تک نگاهش

 حامله؟ _
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 شهیکه باورم نم یناراحت شد ؟نگویتعجب کرد هیآره..حامله ..چ _

استفاده را  تینها شیها یگرفتم بودم که از صبور ادی....انگار اوردمیمبارکم ن ینثارم کرد که به رو یغره ا چشم

 ببرم..

 طلبانه گفتم: حق

و اونم  ارهیب اشیبه دن یتوقع دار ایکار کنه...بچه رو بندازه  یتوئه...حاال بگو چ هیمنفعت طلب ی جهیهمه اش نت نایا _

 شه؟ی..نکنه اونم جزء اموالت محسوب میبفروش

 :دیغر ینسبتا خفه ا ی...با صداکردیو مدارا م خوردیحرص م 

 ؟یک _

تو مقاومت کنه و حاال داره از غصه  یخدا که نتونسته مقابل نوچه ها یبنده  هیآدم بدبخت... هیمگه برات مهمه.. _

 کنهیدق م

 :دیلب غر ریگرفت وبا تعلل  ز قیصورتم ماند...چندتا نفس عم یچشمانش بدون لرزش رو مردمک

 دیسرش کش یلجن....گفت و کالفه دست رو یشرفایب_

 پاک بود؟ یلیخودش خ یعنیلجن  گفتیه آنها متکان دادم..ب شیرا به تاسف برا سرم

 یجمع کرد نجایکه ما رو ا یی..توشترهیبگم ب تونمیم ی...حتستیسرزنش نکن..گناه خودت کمتر از اونا ن گرانید _

 ...شدیباز نم یبعض یکثافت کار ی...اگه امثال تو نبودن راه برایکنیوقاچاق آدم م

چشمان وق زده  و  دمیکه از او د ی..تنها عکس العملدیشنیمن را نم ی..انگار حرف هادیکش نیزم یرا رو نگاهش

 که در حال خرد شدن بودند... یفک یاستخوان ها

 االن کجاست؟ _ 

 دیصورتم باال کش یرا تا رو نگاهش

 ..االن کجاست؟حالش چطوره؟گمیاون دخترو م _
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 نداشت.... یتمام  میخندها زهر

.به ستمیاومده بود.من آدم کش ن یبد...ازم کمک خواست بچه رو سقط کنه...اما دنبال آدم اشتباه یلیبد ..خ _

 خودشم گفتم

 ...کندیاکشن به تمرکزش کمک م ینوع ر نیا کردمینشست...حس م نیزم ینگاه متفکرش رو بازهم

 ه؟یبگو ک _

به پا  گهید یزیآبرو ر هیو  فهمنیبمونه همه م نجایا گهیبفهمه..هرچند چند وقت د یمتاسفم...دوست نداره کس _

  شهیم

 ....ستیک دانستمیکرد که نم یکس یحواله  یلب لعنت ریبازهم ز 

 را بلند کرد و گفت: سرش

 یبر یتونیخب ..تو م یلیخ  _

 گرده؟یبرم تشیثی...آبرو حشهیمن برم مشکل اون دختر حل م _

 کرد یرا پرو خال شیلپها

 یگرفتار نش یگیدختر که م نی...برو حواست به خودت باشه که مثل اشهیحل نم یزیچ میبمون _

 گرفت خشمم

 یداره از ترس ب رونیکه اون ب یبدبخت ؟اونی...برم مواظب خودم باشم...پس اون چیبگ نویهم یتونی...فقط منیهم _

 ؟یچ چهیپیبه خودش م ییآبرو

 گفت: یبلند یصدا با

 ...بفهم؟ ستمیکس ن چیرفتار اشتباه ه یمن جوابگو _

 ؟یستین ؟اونمیرفتار خودت چ  یجوابگو _

 گرفت... یقینفس عم بازهم
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 کار کنم؟..مگه من گفتم خطا کنه یچ یگیم _

  یاشو فراهم آورد نهیتو زم ینه ..ول _

 گفت: یگریاز هروقت د بلندتر

 فرناز؟ _

 زدم داد

اسمم  ادی..خوشم نممیبه هم ندار یربط چینگو فرناز...فرناز باشه؟...من و تو ه نقدری..ااریاسم منو به زبونت ن نقدریا _

 یاریبه زبون ب

 وار گفتم: دیزل زده بود بهم....تهد تیبود و با عصبان دهیرا توکش نشییپا لب

تموم کن ومارو به حال خودمون  یباز نیذره احساس تو وجودت هست ا هی...اگه هنوز  گمیم یچ نیگوش کن بب _

بود و سد مقاومت  دهیفا یتذکرت ب یدیوقت د هی..ادیسر من ب ییفردا روز چه بال ستیمعلوم ن نصورتیا ریبذار..درغ

 منم شکست..

به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود  یگفتم...وقت یچ دمیمنطق شده بودم که خودمم نفهم یو ب یعصب نقدریا

نوع حرف زدن شان  نیا گذشتمیجالب نبود..از عکس العمل او هم که م یلیاش خ جهیکه نت یتو خال دیتهد هی..

 کرد جمع شدیشده را نم ختهی..افسوس که آب ربردیسوال م ریخودم را هم ز

 یسرو گردنش برجسته شد و با دو گام بلند خودش  رابه من رساند..گوشه ها یشد...رگ ها یو عصب قیدق نگاهش

 :دی...صورت به صورتش شده بودم...غضبناک غردیشالم را به دست گرفت و بدنم را باال کش زانیآو

 ....رونیب کشمیخودم زبونت از حلقومت م یبا دستا  یاریبه زبونت ب یمزخرف نیهمچ گهیبار د هی...گهیبار د هی _

نشست و  نیزم یپام رو ی کرد...پاشنه میگرفته بود..رها کلمیه یخورد و ترس همه  یبه صورتم م شیها نفس

 تا خورد... میزانوها

 سرم دست به کمر شد و گفت: یباال

 پاشو برو تواتاقت .... _
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 شدیو پخش م ختیرینشسته بود..قطرات اشکم چکه چکه م نیزم یرو میدستها کف

 زد ادیفر

 پاشوگفتم _

 بود... تیخشم و عصبان ریچهره اش درگ..هنوز ستادمیپا ا یخودم را جمع کردم...دست به زانو گرفتم و رو یسخت به

 تمام گفت: تیخروج اقدام کنم با جد یبرا نکهی..قبل از ازدمیخفه شده بود و دل دل م نهیهقم در س هق

 ...یاریبه زبون ن یزیهرچ یستادیمن وا یجلو یوقت ریبگ ادی _

 زد: مینشست..صدا رهیدستگ یو سمت در رفتم...دستم رو دمینفرت  رو گرفتم...چرخ با

 فرناز؟ _

 ....گفت:ستادمی...همانجا ارفتیحرف به خرجش نم یول اوردینکردم...گفته بودم اسمم را به زبان ن نگاهش

 کنمیبا دست خودم نابودت م"یگرفت دهیو تذکر من ناد دهیاگه بفهمم پات لغز"ریبگ یحرفم جد _

...از مقابل دمیراهرو را دو ری...مسدمیبشنوم و از اتاق خارج شدم و درو پشت سرم کوب یگرینشدم حرف د منتظر

 کردم زیو گوش ت ستادمیکرد....همانجا ا خکوبمیشراره م یگذشتم....صدا سایاتاق پر

 ...یسهل انگار ی جهینت نمیقرصارو نشونت دادم...ا یجا یاومد یاحمق...وقت یدختره  _

را از گردن من برداشته  تیگفته بود و مسئول زرایمعده ام باال آمد...خودش به شراره همه چ اتیمحتو تمام

 ...دمیبود....شالم را مقابل دهانم گرفتم و سمت اتاق خودمان دو

 

************************* 

 چند لقمه دهانم  بگذارم  که ضعف نکنم.... کردینگران کنار تختم نشسته بودو اصرار م تایب

 حوصله گفتم: یهق کنان دستش را پس زدم و ب هق
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 ...دست از سرم بردار...تایب خورمینم _

 :دیه بود پرسکرد دایبه حرف زدن پ لیزده و تما رونیب شییبود که از الک تنها یبار نیکه بعد از چند روز اول بهاره

 به کل فازت عوض شد؟ یبرگشت ی...رفتهویشد  یچ _

 اتاق دادم یگرفتم و به پنجره  شانیرا از هردو نگاهم

 ..دیبپرس نیخواست یتا من آروم شم بعد هرچ دیساعت سکوت کن هی... دیبچه ها تورو خدا ولم کن _

 حرف  ازکنارم بلند شد و به بهاره گفت:  یب تاینداشت..ب دنیخشک الیاشکم هم خ ینداشت..چشمه  یتمام بغضم

 ...میذاریبگم....باشه ما راحتت  م یچ _

 

  

کار خودش را کرده بود ضعف  یعصب یو فشار ها یی...کم غذادمیلرزیبودم و از درون م دهیچیرا دور خودم پ ملحفه

را گم کرده بود و من درخودم چنبره زده بودم و  شینگران شده بود ..بهاره دست و پا تایبر من غالب شده بود...ب

لج  یرا تاکنون از خودم سراغ نداشتم...با ک یلجباز نهمهیکدامشان گوش دهم...ا چیلجوجانه حاضر نبودم به حرف ه

دست از اصرار کردن  تایغروب بود...ب ی....دم دماکردیم یرحمانه باز یقدر ب نیکه ا یبا روزگار ایکرده بودم؟باخودم 

 هان به هم صحبت با آ یلیتما چیو ه دمیشنیرا م شانیبرداشته  و خودش را با بهاره سرگرم کرده بود....حرفها

 یاطرفم و از  همه  یآدم ها ی..از همه  ایدن نی...خسته بودم..از خودم..از اگریکس د چینداشتم...نه با آنها نه با ه

...هنوز ضعف داشتم اما نه به اندازه ظهر..ضعفم کمتر شده شدیاثر تلف م یو ب دهیفا یعمرم که داشت ب یلحظه ها

 کردمیزدم و سمت بچه ها برگشتم...اگر خودم به خودم کمک نم متخت یرو ی....غلتشتریب میروان یبود و فشارها

 شهیبر من غالب شود و در وجودم ر یافسردگ دادمیبودم و اجازه نم یم یقو دینجاتم دهد..با توانستیکس نم  چیه

 کند...

 :دیزد و مهربان پرس یلبخند"متوجه حضورم شد  تایب

 ؟یشد داریب _



 ایتا ثر

 
131 

 

دادم  لشیتحو یزورک یام عمل کنند...لبخند یباطن لیرا وادار کنم تا خالف م میکردم به زور هم که شده لبها یسع

 و گفتم

 بودم.... داریب _

 گفت: یاول از هم در رفته بود....به شوخ یمهربان نگاهم کرد..چهره اش چقدر نسبتا به روزها بهاره

 یکردیپس استراق سمع م _

 بالش تکان دادم یرا رو سرم

 قایدق _

 ابرو باال انداخت و گفت: تایب

 یدیشن یکلک..راستش بگو چ یا _

 سرم گذاشتم ریبالش تا کردم و ز یرا رو دستم

 نیبود دهیخوب خوبش رس یکه به جاها دمیکه شن یینگران نباش ...من از جا _

 هم دادند... لیتحو یقشنگ یدرهم گره خورد و خنده  شانیهردو نگاه

درونم  یزیدارد...چ انیجر یهنوز زندگ یعنیهست.. یوار دیام یهنوز جا یعنیآنها را دوست داشتم...خنده  ی خنده

پس زمان حالت را  ستین ینیب شیهم قابل پ  ندهیرا دارد...گذشته ها گذشته..آ دنیارزش جنگ یزد..زندگ بینه

بار با اراده و خواست خودم به  نیآموخته بودم ا یهداشت و از کتب دانشگا یروانشناس شهیفکرکه ر نی...با اابیدر

 شدن دادم.. دهیفرمان کش میلبها

 :دیشد و پرس زیخ میکه لبخندم سرحالش آورده بود ن تای.ب 

 یتا حاال لب به غذا نزد شبی...از د؟یبخور ارمیب یزیچ هی _

آنها به من اعتماد  شهیهم که شده خودم را به دست آنها بسپارم....هم کباری یدادم برا حیگرفتم و ترج ینفس

 شدم و گفتم: زیخ میتا احساس قدرت را تجربه کنند...ن دادمیاجازه را م نیبه آنها ا دیبارهم من با کیو  کردندیم
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 شمیممنون م شهیاگه زحمتت نم _

 بلند شد و گفت: اقیبا اشت تای....بنشستم

 ....کنمیآماده م زیهمه چ ..الساعهیچه زحمت _

  دیکش رونیغذارو ب ینیتخت س ریخم شد و از ز بعد

 غذا نمی..ایال ترج یمج یاج _

 یدهد...دستم جلو لمیشدم تحو داریب یتختش تا وقت ریمن را گذاشته ز یبه کارش نخندم...ظرف غذا نتوانستم

 دمیدهانم گرفتم وآهسته به کارش خند

 مقابلم نگه داشت ینیآمد و مثل گارسون ها خم شد و س جلو

 نیکامل داشته باش تیما رضا ییرایاز پذ دوارمیسفارشتون..ام نمیقربان..ا دییبفرما _

 کردم و گفتم: یپا گذاشتم...اخم بانمک یرا از دستش گرفتم  و رو ینیس

 سرده؟ نکهیا _ 

 شد: یو جد ستادیا صاف

گرم طرفدار  یاز غذاها شتریسرد ب ی..امروز روز غذاهادیدونیشما هنوز نم نکهیاشرمنده سرکار خانم ..مثل  _

 شناخته شده اس ایکه توکل دن لیدل نیداره...اصال رستوران ما به هم

 با خنده باال رفت میابروها

 ؟یجد _

 را پشت کمرش قالب کرد و گفت شیدستها

 دارند یشتریخواهان ب ییایدر یسرد غذاها یغذاها نیبله...البته الزم به ذکر است از ب _

 از پشت سرش گفت: بهاره
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 شهیتودماغم حالم خراب م زنهیگندش م یبو ادی..اسمش م یاه..ماه _

 با اخم برگشت تایب

 نمیشیم رونیب میجهنم رفت نی...اگه خد ا خواست و از ا یگیم نویا ستیهم دلت بخواد...چون موجود ن یلیخ _

 یریتا با زبون خودت حرفت پس بگ خورمیم یماه نقدریجلوت ا

 به اکراه صورتش جمع کردو گفت: بهاره

 خورهیبازم بهم م ی..جون به جونم کنخوردیبهم م یحالم از ماه یخودت...منکه از بچگ هیارزون _

 داد رونیب نشیکودکانه لب پا تایب

 از تونظر خواست یاصال ک _

 سرد بردم و گفتم: یپلو ایتو لوب قاشق

 نه؟ ایاز نوع سردش بخورم  اپلویدوتا قاشق لوب دیذاریم نمیبابا ...اصال من اشتباه کردم...بب دیکنبس  _

 یمزخرف زیسرد چ یدادم...واقعا غذا نییآب پا وانیپلو را به دهان بردم و به زور ل ای..قاشق لوبدندیبا خند هردو

 بود...

 

داده  نیینبود که چندتا قاشق غذا به زور پا قهیدخترها هراس به دلم انداخت..هنوز چند دق ونیضجه و ش یصدا 

 یعنیافتاده ترس به جانم افتاد.. یچه اتفاق نکهیدر راهرو به پا شد...از تصور ا یکه ولوله ا دینکش هیبودم....به ثان

 سا؟؟؟؟یامکان داشت پر

 چه خبره؟ رونیب دنیپرسیبودند و مدام م دهیو بهاره و ترس تای...بدمیپر نییتخت پا از

 سرم مرتب کردم و گفتم: یرو شالم

 ...دییاینم رونیشد از اتاق ب یهرچ _

 نگران گفت: تایب
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 شده؟   یآخه چرا؟مگه چ _ 

بفهمند ..خصوصا بهاره که خودش  یزیبچه ها چ خواستمیاگر حدسم درست بود نم یخودم مطمئن نبودم ول هنوز

 داشت ... یکار نیهمچ ی نهیزم شیپ

 ....کنمیم فی...برگردم خودم براتون تعردیکه گفتم انجام بد ی..فقط کاردونمینم _

 من من کنان حاضر شد به حرفم گوش کند... تایشده بود ..ب دیبود..رنگش برگشته و لبهاش سف دهیترس بهاره

 بهاره اشاره کردم وگفتم:  به

 حواست بهش باشه تا برگردم _

را جمع شده بودند رد شدم و خودم را به در اتاق  سایدخترها که اطراف اتاق پر یاهویه نیزدم واز ب رونیاتاق ب از

که صبح وارد اتاقم شده بود  ی....مقابل در اتاق با دخترکشدیم شتریب ونیش یصدا شدمیم کتریرساندم...هرچه نزد

 ....زدینفس هوار م کیروبه رو شدم...وسط اتاق نشسته بود 

ناتوان قدم داخل  یی...با گام هادادیتختش وجدانم را آزار م یرو سایجان پر یب یقلبم نشست...جنازه  یرو دستم

....نگاهش سقف اتاق ستادمیبخت برگشته ا یسایسر پر یاعتنا رد شدم و باال یدخترک ب یگذاشتم...از کنار هوار ها

 بود.... یرا نشانه رفته بود و از کنار دهانش خون جار

از من کمک خواسته بود و من ناتوان تر ازآن بودم که کمکش  شیدختر چند ساعت پ نیگرفت....ا یدرد بد قلبم

...بدنش سرد زدیالزم بود..نبضش نم نانیاطم یبرا یکار نبود ول نیبه ا یازینبض گردنش گذاشتم...ن یکنم...دست رو

 وتاه پراز دردش بودعمر ک انیپا یثابتش نشان دهنده  یبود و مردمک ها

 تموم کرده... _

 درهم بود..... شیپشت سرم بود...چهره اش گرفته و اخم ها ایصدا برگشتم.....ک سمت

 در چشمانم جا خشک کرد.. نفرت

 را برداشت و سمتم گرفت یخشاب قرص نیزم یقدم به جلو برداشت و  خم شد...دنبالش کردم..از رو کی ایک
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...همان قرص دیخشاب قرص ها چرخ یرو شیلبها یکرده...ده دوازده تا قرص باهم خوردنگاهم از رو یخودکش _

 ...کردیم زیتجو شیهم داشت برا شیکه چند ساعت پ ییکرده بود..همان ها هیکه شراره توص یلعنت یها

 ...معنا نداشت. یکه ترس برا میرا نداشت..انگار تنها من و او بود سایشدن به تخت پر کیکس جرات نزد چیه

 خودش بود؟ _

داده  حیترج یکه مرگ را به زندگ یدختر نیبداند ا خواستی....مدمیفهمیچشمانم حرکت کرد...منظورش را م  بازهم

 که من صبح بخاطرش اتاق را به سرم گرفته بودم.... ستیهمان

 از فاصله گرفت میلبها

 کنه؟یم یچه فرق گهید _

 افتاد...نفسش را رها کرد و گفت: دستش

 درسته _

نه عمرو  گشتیدختر برم نیا تیثی..نه آبرو و حشدیعوض نم یزیباز چ کردهمینم دییکرد...اگر تا دییرا تا حرفم

 اش.... یجوان

 ایدن نیاش را روبه ا رهیو چشمان خ دمیصورتش کش یبرگشتم ودست رو ساینشست..سمت پر میبغض درگلو بازهم

 بستم....دست را انداختم وگفتم:

 مسلمون کفن و دفن بشه هیکن بذار مثل  یبارم که شده مردونگ هی یبرا _

 :دیپرس یمعطل یب

 کجا؟ _

 گفتم:  یسمتش برگشتم و عصب تند

 ..بگو همون جا خودم خاکش کنم..یجنازشو گم و گور کن یخوایهرجا م _

 کردیتر م انیرا نماگونه اش  یهم استخوان ها یرو شیدندان ها فشار
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 الزم نکرده... _

 و گفتم دیلرز می....لبهادیتنم در هم تن نییپا انگشتانم

  یکنیبه جنازشم رحم نم یلعنت بهت که حت _ 

 که گفت: دیطول کش یا هیرا بهم فشرد..چند ثان شیرا بست و لبها شیها چشم

بذارم  تونمیانجام بده..چون نم یدونیالزم م ی...هرکاریسرش بمون یباال یتونیببرنش م نجایاز ا نکهیتا قبل از ا _

 بمونه.. نجایا

 .... سرم را متاسف تکان دادمکردم؟یکار م یسرش چ یباال موندمی....منیهم

 یرحم نیآدما کوچکتر یکه که به مرده و زنده  یی...توادیبالها سر جنازه ات ب نیکه بدتر رسهیم یروز هی _

 ..یکنینم

 بدنش گذاشتم و گفتم یشده بود رو زانیتخت آو یبرگشتم..دستش را که از رو سایو سمت پر گفتم

بغل دخترک ناالن وسط اتاق را گرفتند و به  ریبودند ز یمنتظر فرمان کس ای...دخترها که گورونیهمه از اتاق برن ب _

 تایبهاره و ب ی....از تصور چهره بردنشیبه پشت انداختم...کشان کشان و به زور م ینگاه میاصرار بلندش کردند...ن

 گفتم عیبرگشتم وسر

 ن؟یدیببره فهم ییاتفاق بو نیاز ا دیبا شمام...بهاره نبا _

حرف  نیسر خودش آورده پس قطعا منظور من رو هم از ا ییو چه بال  ستیبهاره ک دانستندیم همه

 بودم که حرف گوش کن باشند... دواریبودم..ام دواری...امدندیفهمیم

 که پشتم به او بود گفتم ی...خصمانه درحالسایپر یو جنازه  ای..من ..کمیشد و ما تنها ماند هیتخل اتاق

 رون؟یب یبر یخوایتو نم _

 و صورتش را پوشاندم دمیکش شیرو سایپر یپا نییاعتنا ملحفه را از پا یسکوت کرد ...ب یا هیثان چند

 ارن؟یبگم برات ب یالزم ندار یزیچرا....چ _ 
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 سمتش برگشتم و گفتم: هیکنا با

 ..شه؟یم دایقران...تو دم و دستگاهت پ _

 و گفت دی....با  انگشت اشک کنار چشمم ر ا گرفتم.... چرخدیکش یقیعم نفس

 انتقالش فراهم کنه طیبگم اشکان شرا رمیبخون...م یبلد یهرچ _

 دمیاراده پرس ی؟به کجا؟..ب انتقال

 ش؟یببر یخوایکجا م _ 

 سواالت بدم...به کارت برس.. یجواب همه  نمیبینم یلیدل _

 را پشت سرش بست... دودریرا سمت در اتاق کش شیها گام

کمکش کنم...بغضم  کردیو التماس م دیکشینفس م شیچند ساعت پ نی...تا همچارهیتخت نشستم...دخترک ب کنار

...بعد  ختمیاشک ر شیبرا یقیرا نقاب صورتم کردم و دقا میام اتاق را گرفت....دستها هیگر یترک برداشت و صدا

سن حفظ کرده بودم..از خدا خواستم از سر  نیاتا به  یو از کودک دیرس یشروع کردم به خواندن...هرچه به ذهنم م

را مزمزه  یکه تازه داشت طعم زندگ یدخترمعصوم یرا برا یزندگ طیشرا نیبهتر ایبگذرد و درآن دن راتشیتقص

 طیآمد...دعا کردن و طلب مغفرت...اگر کتاب داشتم و شرا یبود که از دستم م یتنها کار نیفراهم کند...ا کردیم

فکر  یزیچ نی.اما افسوس که تا به امروز به همچدادمیانجام م شیکاررا برا نیبلد بودم حتما ا لغسل دادن را کام

 ادیاز دستم م یمرده هر کار کیسر  یو مجبور شوم باال رمیقرار بگ یطیشرا نیکه تحت همچ ینکره بودم..روز

 انجام بدهم....

ملحفه  یبار دست رو نیآخر ی...از کنارش بلند شدم و برادیفرا رس سایاز پر یورود شراره و آروز وقت خداحافظ با

 و زمزمه کردم: دمیاش کش

 حاللم کن... _

 روبه شراره گفتم: شدمیاتاق که خارج م از

 ....یکیباشه تو مردنش شر ادتی _
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 لبم به تنفر باال رفت و گفتم... یدرهم شد....گوشه  شیها اخم

 گهیبرن....د نجایبخوان از ا یتا وقت یدیم ادشونی یپاشون و راه وچاه کثافت کار ریز ینیشیم انیکه م یاز روز اول _

..در هر صورت تو نقش  رهیوم کشهیبه گند م شیخودش زندگ یبا پا یکی رهیم سایمثل پر یکیمونده به شانس...

 گذاره.. ریحرفات تاث یلیده خینشون م نی....خوشحال باش...ایکنیم فایوسط ا نیا یمهم

بودند..وارد اتاقم شدم و در  ستادهیدر ا یکه جلو ایو از کنارش رد شدم..هم از کنار او هم از کنار اشکان وک گفتم

 دادم.... هیبستم و به پشت در تک

 کردمیمنتظر نگاهم م تایو ب بهاره

 :دیتخت کنار بهاره نشسته بود پرس یکه لبه  تایب

 خب؟چه خبر بود؟ _

به شعور  نیجور توه کی نی..ایچیکه برگردم بگم ه رونیساعت بود از اتاق رفته بودم ب کیپنهانش کرد؟... شدیم

 آنها نبود؟...لب باز کردم و گفتم: 

 بودن... دهیاز دخترا حالش خوب نبود....اوممم..بچه ها ترس یکی _

 گرفتم نفس

 لب زد: تایب

 سا؟یپر _

 بستم دییرا به تا میها چشم

 :دیتر پرس نگران

 بود..گفتم: دهیرا باز کردم...رنگ بهاره پر میشده؟....چشمها یزیچ _

 نی...گفتم که تو استیسرش گفت که حالش اصال خوب ن یبود..صبح که رفتم باال ختهیدل و روده اش بهم ر _

 بود یجد شیضیکنم نه درمان....فکر کنم مر زیدارو تجو تونستمی...نه مادیاز دستم نم یکار طیشرا
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 وحشت زده لب زد: بهاره

 بود؟ _

 دخترها سخت بود نیخداچقدر جواب دادن به ا یوا

 زدم:  لب

 متاسفم _

ام را ببخشد..چاره  یبودم خدا دروغ مصلحت دواریرا پر از بغض بستم...ام میبغض کرد و بهاره واررفت....چشمها تایب

بهاره مجبور بودم..ناتوان خودم را تا  یاز دست رفته  ی هیو هم روح سایپر یحفظ آبرو ینداشتم..هم برا نیجز ا یا

به گردنم مانده بود در بستم و ابتدا  تیکه غسل م ییاز آنجا وتا از مقابل چشم آنها دور شوم  دمیداخل حمام کش

از حمام  نکهیکردم..بعد دوش گرفتم و غسل کردم....قبل از ا هیصدا گر یب ریدل س کیپشت در حمام نشستم و 

 یدادم تا از طناب لشیخودم را هم تحو یشسته شده  ی...لباس هااوردیلباس ب میخواهش کردم برا تایخارج شوم از ب

نمانده  میکه آمدم رمق برا رونیپهن کند..ب میکردیم زانیرا از آن و مانیو لباس ها میبسته بود واریکه کنار د

 هیومی..ابتدا نماز ستادمیکه از ساعت نماز گذشته بود به نماز ا ییو از آنجا دمیچیبلندم پ یبود...حوله را دور موها

که   یچه برسر جنازه اش آورده اند اما من کار دانستمیسا خواندم..نمیپر ینماز شب اول قبر هم برا کیخواندم و بعد 

 ...دادمیامد انجام م یاز دستم م

آمده درون گرا شده بود و  سایسر پر ییبود چه بال دهیفهم یهم به او اضافه شده بود...از وقت تایکم بود ب بهاره

...روز به روز شدیم رهیسرش خ یت به سقف باالو ودر سکو دیکشیتختش دراز م یشتررویو ب زدی..کم حرف مدیناام

آوردن نهار و شام خودم به آشپزخانه بروم و سهم  یبرا مروزها مجبور بود نیو توانم کمتر...ا شدیم شتریب میدردها

اما به خاطر بچه ها  گذاشتمینم نیینحس پا یپله ها نیخودم بودم هرگز قدمم را از ا لی...به ماورمیبچه ها را هم ب

 نبود.. یچاره ا

 یشدم....سع ریحرف سمت پله ها سراز یکانتر برداشتم و ب یرا از رو یشگیهم یغذا ینیآشپزخانه شدم و س وارد

 یارتباط نداشته باشم....از شانس بدم رو یبا کس یسر سوزن یتفاوت رفتار کنم تا به اندازه  یخونسرد و ب کردمیم

 ...دیرا چسب میو خواستم از کنارش عبور کنم که بازو مپله با شراره روبه رو شدم...متنفر خودم را کج کرد نیاول

 دست و صورتش رفت وبرگشت ... تشر زدم نیرفتم....نگاهم ب شیبرا یغره ا چشم
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 دستمو ؟ولیکنیکار م یچ _

 رنگش را تکان داد و گفت یسرخ آب یپراز خشم وتنفر بود...لبها نگاهش

 ؟یکنیم ینکنم چه غلط _

 منزجر کننده گفتم: یوبا لحن دمیرا کش میبازو

گند دهانش  ی..بودیصورتم جلو کش کیوارد کردو صورتش را تا نزد میبه باز یگم شو کنارحوصلتو ندارم..فشار _

 ...زدیحالم را بهم م

 مالحظه لب زد: یب

 کرده ری... بد جور مخم درگشیچند روزپ یکرد یزرزر هی _

 ....دیدرهم تن میابروها

 زد و گفت: پوزخند

 یکی نیآب زدنات بگذرم محاله از ا ریو ز ایجفتک پرون یمرگشم...از همه  کیمنم شر یگفت یپر یسرجنازه  _

 بگذرم...

 را گرفتم و گفتم: می..منزجر رودادیم گاریالکل و س یشد...دهانش بو چندشم

 ..بکش کنار ردشم بابا یستین یعدد _

 فشار انگشتانش  رامضاعف کرد..دردم گرفت و صورتم جمع شد بازهم

 ..ول کن دستمویضیمر _

 عقب و گفتم:  دمیصورتش را آورد جلو...سرم کش بازهم

   ی..بکش کنار خفه ام کردهیزیفهم و شعورم خوب چ _

 افتاده؟ یجان اتفاق یشر _
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 از پشت سرمان گفت: دیانگشتان او بود...فرش ریهمچنان گ می..بازودیچرخ مانیهردو سر

 کوتاه کنم ارویکه خوب بلدم زبون دراز بعض یدونیبگو....م یخوایکمک م _

 داد و گفت: لشیتحو یهیلبخند کر شراره

 اون موضوع آماده کن ی....تو برو خودتو براامینه جونم....خودم از پسش برم _

 ی..موضوعزندیحرف م فیموضوع کث کیکه از  دمیفهمیم گفتیکه م یتک تک کلمات انیاز م ی..ولزدیحرف م یرمز

 اوردیکه تن و بدن آدم را به لرزه در م

 چشمش گذاشت و خنده کنان گفت: یدستش را رو کی دیفرش

 ...بعد به من اشاره کردگهید ستیبه من ن یاجیاحت یبه چشم...مطمئن یا _

 لبخند زشتش را تکرار کرد و گفت: شراره

 گفت و زمزمه کرد: یلب جون ریز دینه جونم..برو به سالمت...فر ش _ 

 بانو؟ ینکن ریتا شب..د میپس ما رفت _

 فرستاد... یبوسه ا شیبا دست آزادش برا شراره

 و گفتم:  دمیرا با شدت کش میاعصابم....بازو یو رفتار آنها رو کردیم ینیدستم سنگ یرو ینیس

 ..ول کن دستمو...دمیند میتر تو زندگ ریاز تو حق _

 ینیس نکهیآب برگشت ....تعادلم از دست دادم و قبل از ا وانیتودستم تاب خورد و ل ینیو س دیکش بازومومحکم

رفت تو  ینی..سدمیبلند کش ینیو ه دیلباسم پاش یرو وانیل ی.ول ستادمیکامال واژگون شود خودم و جمع کردم و ا

 ....میشکم شراره و آخش بلند شد...هردو حالت نامتعادل داشت

 شده؟ یباز چ _

 ...کردیرا دعوت به سکوت م یمونث یبم و آشنا که هر شنونده  ییصدا از باال بود...صدا نباریا
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پله  کیدستم  درد گرفته بود...به محض رها شدن میرا رها کرد...دستم خسته شده بود و بازو میبازو رکانهیز شراره

 باال رفتم و گفتم

 رنیگیمردم م یجهت لنگ و پاچه  ی...بیرفته قالده سگاتومحکم کن ادتی انایاح _

 شراره را مجسم کنم....معترض از پشت سرم گفت: یچهره  توانستمیهم م دهیشد...ند ریهارا سراز پله

 و..... یسگ خودت _ 

 تمومش کن.... گهیخوب د یلیخ _

 :دیانداخت و پرس میبه سرتا پا ی..نگاهستادیپله باال تر از من ا کی ایماند ... ک مهیزد ن ایکه ک یشراره  با تشر حرف

 چه وضعشه؟ نیشده؟ا سیلباست چرا خ _

 زدم و به شراره اشاره کردم یپوزخند

 ..ایاز اون بپرس...افسار پاره کرده گو _

 ....خوردمیشراره رفت که اگر به من رفته بود تا دوروز از اتاقم جم نم یبرا یغره ا چشم

 نداشته باش یچته تو؟نگفتم به دخترا کار _

به گوشم برسد و حال  شدی..نمیبم محکمش...لعنت یصدا دادوآنیشامه ام را نوازش م بیعطر مردانه اش عج یبو

 دلم را دگرگون نکند!!...

 در جوابش معترض شد: شراره

 یبهش فروختم هراتفاق یتر زمیچه ه دونمیبپرس که نم نیبارم از ا هی..؟یچسبیخر منو م شهیم یرا هرچچ _

 به من؟ کنهیبند م افتهیم

 شراره نشست.... یرو نانهیب زیر ایک نگاه

ازاو  یآورد..هرچند دل خوش یندارو به حساب نم یچیه یدختره  نیو ا گرفتیطرف من م نکهیخنک شد از ا دلم

 زن پشتم در آمده بود نیدر مقابل ا شهیمورد خوب عمل کرده  و هم کی نیتو ا شییخدا ینداشتم ول
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 محکم و آهسته گفت: یبا لحن "آمد و کنارم قرار گرفت  نییپله پا کی

 رهیدامنش نگ شتیآت ینفر ردش هیداره...محال از بغل  یجنست ناخالص دونمیچون م چسبمیتو رو م ی قهی _

نبود وقت باارزشم  رابا دهان به دهان  یازین گریباال رفتم....تا او بود د یکیتو دلم گفتم و پله هارو دوتا  یولیا

 گذاشتن شراره هدر بدهم...

 که کرد لباسم دوباره عوض کنم... یمصرف..مجبور شدم بخاطر کار یب آشغال

 دمیپرس تایو از ب دمیکش رونیکه به در خورد سرم از پشت در کمد سرم ب یکیت یبا صدا 

 تا؟یبود ب یک _

 دادیم یلبش باز یداده بود و متفکر با انگشت گوشه  هیدر بسته تک به

 هان؟ _

 ؟یهپروت ه؟تویبود...چ یک دمیپرس _

 اشو گرفت و گفت: هیزد..تک لبخند

 طلبش... یکیبگو  تیقیدختر شراره بود..گفت به رف نی..ا یچکیه _

 :دیتخت کنار بهاره نشست و پرس یرفت رو بعد

 منظورش به تو بود؟ _

 تخت نشستم  گریکمد بستم و رفتم سمت د در

 ..ریبه خودت نگ زنهیم ادی..اون حرف مفت ز الیخ یب _

 نامطمئن شانه باالداد وگفت: تایب

 ...ستین دیبع یچیدختره ه نی..از ای..حاال ضرر نداره مراقب خودت باشزدیم یاش که مگس افهیق _

 خودم برداشتم و گفتم: یقاشق برا کی
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خواسته برام  امی..حتما انتظار نداشته جلوش درب دیگفت دوتا شن یکیشدم... ریغلط کرده..تو راه پله باهاش درگ _ 

 ...ادیب ییچهارتا

 شد گوشیباز نگاهش

 اثر کرده ینی..خوبه انگار کمال همنشادیب یی...چهارتاینه بابا راه افتاد _

 دمیخند

 چطورم.... _

 گفت: بهاره

 ...دادیکاش عکسشم جواب م یا _

 پر گفت: مهیبا دهان ن تایب

 ؟یچ یعنی _

 غذاشو مزه مزه کرد و گفت: بهاره

 ..رفتینم یدور ی...واال جامیگرفتیم ریکمم ما ازخانم دکتر تاث هی _

 ....دیدهنش گرفت و  خند یجلو تادستشیب

 

 یحرفا با کس نیخانم دکتر...خودشم که دست و دلباز..اصال از ا نمیتو و ا نی..ازمیعز ریبگ ریجلوتو گرفت ...تاث یک _

 نداره...

 دیرو کرد به من پرس بعد

 زم؟یعز یدار _ 

 تکان دادم شیو برا سرم
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 ..من متعلق به همتونمیچه حرف نی..ازمینه عز _

سخت  طیتو اون شرا خواستیهنر م یلیهم بد نبود...خ یسطح یخنده ها نیهم یبلند ول یلی..نه خمیدیخند هرسه

 یجا ستیکه مطمئن  بود بعد آن قرار ن شدیم یزندان ریاس میماه و ن کیما بود و  یبتواند بخندد...هرکس جا یکس

و از  میبمان دواریکه ام میکردیتمام تالشمان  را م می..اما ما داشتکردیخودش حرام م یبرود قطعا خنده رو برا یبهتر

 ..میاستفاده رو ببر تینها مانیلحظه ها

 افکارم  گفت: انیم تایب

 گذاشتم هتل کارتون  نجارویبچه ها من اسم ا_

 :دیمتعجب پرس بهاره

 ؟یچ یعنی_

 لقمه شو فرو داد  و جواب داد: تایب

آخرش  میدونیفقط نم میخوابیوم میخوریکارتون خوابا..م نیع قایدق میفیبالتکل یبه راه ول مونیخب همه چ _

 بشه  یچ خوادیم

 با اکراه روگرفت بهاره

زندان الکاترازه..واال اونجام شام و نهارو صبحانه شون آماده  هیشب شتریحرف زدنت.؟..به نظر من که ب نیتو هم با ا _

 ؟یگیبگو دروغ م گمی..دروغ ملهیکال تعط میو خونه دار یست...آشپز

متن کتابا درآورده  ای لمهایف الوگیاز تود ییحرف جا نیا تایب زدمیحدس م نکهیاشارمو باال بردم وبا توجه به ا انگشت

 گفتم:

 تیتفاوت که طبق قانون زندان ...بعد از اتمام محکوم نینداره..با ا یفرق چیبا زندان ه نجایموافقم...ا ویکی نیا _

 کننیم دتیکجا تبع ستیمعلوم ن نجای..بعد از استین نطوریا نجایقانون ا یول یآزاد

قاشقش را کنار بشقابش  لیم ی....بهاره بمیدانستیکه هرسه علتش را م یشد...سکوت جادیا نمانیب نیسنگ یسکوت

 ...دیندارم کنار کش لیگذاشت وبا گفتن من م
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 مغموم گفت: تایب

 برسه؟ نجایروز کارش به ا هی کردیاز ما فکر م یکیشد؟...کدوم  ینطوریشد که ا ی؟چ یبچه ها راست _

 یرا رو میخوردن همان چند قاشق غذا را هم از دست دادم..قاشقم را کنار بشقابم گذاشتم و پنجه ها یرا برا لمیتما

 پا درهم قفل کردم و گفتم:

 نقطه.... نیبه ا میدیکه رس میبهتر بود یروزا دیما به ام ی..همه کردیکس فکرشو نم چیه _

 و گفتم: دمیکش یکردم...آه مکث

 دیبا میاقدام کن یقانون ریغ میخواستیم ی...وقتمیحتما اشتباه اومد"که نه دی..شامیاومد یاز اول راه اشتباه دیشا _

 میکردیروزاشم م نیفکر ا

 کرد..بهاره پاشو توشکمش جمع کرد وگفت: دییبا سر حرفمو تا تایب

و فکر خارج رفتن  میبه درس و زندگ چسبمی...تو همون کشور خودمون مکنمیاشتباه نم گهیاگه برگردم به عقب د _

 رونیب ندازمیاز سرم م

 یفکر پوچ خارج رفتن و خوشبخت نیا یک دمیمامان و بابام تنگ شده بچه ها...اصال نفهم یچقدر دلم برا دونهیم خدا

 بدبخت شدم؟ ینطوریانداخت تو سرم که ا

 گفت: تایب

هزار بار دورش بگردم  یاگه بگم من دلم واسه زن بابامم تنگ شده..به خدا حاضرم برم روز یکنی...باور میآخ گفت _

 یلیمن خ یبود ول یزن خوب"خدا یکنم..بنده  داینجات پ نجایاز ا یکشورمون دل بدم ول یوبه همون  نظام آموزش

 بوده و من خر قدرش ندونستم یچه نعمت فهممی...االن مکردمیم تشیاواخر اذ نیا

 جفتشان چرخاندم... نیرا ب نگاهم

 دیپرس بهاره

 فرناز ؟دلت تنگ نشده؟  یتوچ _

 دادم شیتحول یخفه کردم و لبخند محزون نهیرا در س آهم
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 ینگران دهیآزارم م یلیکه خ یزیوسط چ نیا ی...ولکنهیدلم براشون پرواز م یا گهیهر وقت د شترازیچرا نشده...ب _

 ن؟یکه االن تو چه حال خوابمیفکر م نیاوناست...هرشب با ا یو دلواپس

 را بست و سرش را تکان داد شیچشمها تایب

شده و افتاده  دیقطعا نا ام گهی...البته االن دششی..منو بگو که برادرم اونطرف منتظره که برم پیآخ آخ آخ..گفت _

 شدم ستیکجا سربه ن نهیدنبالم بب

 گفت: وسانهیچسباندو ما شیچانه اش را به زانوها بهاره

 کنن؟ دامونیپ گردن؟ممکنهیدارن دنبالمون م یعنی _

 گفتم: دانهیخودمان دادم و نا ام یدورتر از جمع سه نفر ییرا به جا نگاهم

فرشته که  هی مونهیکه فلجه..مامانم که خودشو وقف بابا کرده..م ی...بابام طفلستمین دواریام یلی...منکه خدونمینم _

 انه؟یکار کنه  یچ دیبا دونهیاصال م دونمیاونم دختره..نم

عاقبت  یمهمانمان کند بدون شک برا هیمرث کیبود که  یو اگر کس میدیخوردن زهرمارمان شد...هرسه پس کش غذا

 ..میکردیم هیگر یها یدردناکمان ها

 

 

کرده  ریسر شام بدجور ذهنمو درگ یبود...حرف ها میزندگ یشبها نیاز سخت تر یکیتا صبح خوابم نبرد... شب

از آن قدم  شتری...وبدادیسرشان آورده ام وجدانم را آزار م ییچه بال یاطیاحت یب کیبا  نکهیبود...فکر خانواده ام وا

 کج... وارید رودیم ایاول چون نهاد معمار کج تا ثر تکه برداشته بودم...درست گفته اند بزرگان...خش یاشتباه

در سفارت  یجلو یبه قاچاقچ یکه از فرط خستگ یمن هم از همان قدم اول کج بنا شده بود...از همان روز وارید

کج تر از روز قبل  وارید نیا گذشتیبه دستش سپردم...حاال هرروز که م قیکردم و خودم روبدون تحق نانیاطم

 طور کج باال رود.. نیتا کجا ها قرار بود هم داندیو خدا م شدیم
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 ...کردیو مدام سرتا پاشو جستجو م خوردیمثل مرغ سر کنده دور خودش چرخ م اتیب

 کالفه از داخل کمد صدا بلند کرد بهاره

 ....گهید میکن داشیبرات پ رتایلحظه آرووم بگ هیرومخمون؟... یبابا..چته تو از صبح رفت یا _

 و گفت: ستادی...بغض آلود وسط اتاق اوارفت

 کردم انداختمش یعقل یبازم ب "قفلش خرابه ها دونستمیکردم ...م یعجب غلط _

 گفت: گشتیلباس هارو م یتنه اش را داخل کمر فروکرده بود و البه ال میکه تمام ن بهاره

 هی یبرا یستادیبعد وا ستین التیخ نیبه حراج گذاشتن ع تیغصه خوردن داره...خودتو و جوون گهید نمیا _

 ..؟یکنیم هیارزش گر یگردنبند ب

 کنم....از همانجا به بهاره تذکر دادم: دایپ تایاز گردنبند ب یتختم خم شده بودم بلکه اثر ریز

 بهاره؟ _

 :دیو نال دیآب دماغش باال کش تایب

 مادرم بود... ادگاری _

که  یدیبه دخترک ناام میحواسمانرا بده یو همه   میبود که من و بهاره از گشتن فارغ شو یجمله کاف نیهم

 مغموم شده بود... یگریاز هر زمان  د شیاش ب یباران یچشمها

 و بغلش کرد... دیراست کردم..بهاره قبل از من چرخ کمر

 نداشتم... یبه خدا منظور دی...ببخشرمیبم یاله _

 دمیبه کمرش کش یو دست ستادمیبهاره جا به جا کرد...پشت سرش ا یشانه  یرا رو سرش

 شاهللیا میکنیم داشیغصه نخور...پ _
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دفاع شده که انگار تازه مادرش از دست  یمعصوم و ب یمثل کودک دمیدیم یوقت شدیم شی...دلم رکردیهق  م هق

 داده

 گوشش زمزمه کرد: ریز بهاره

 شیننداخت ییدستشو ای...تو حموم ؟یکجا ها رفت نیخوب فکر کن بب _

 بهاره تکان داد یشانه  یرو سرش

 از صبح هزار بار گشتمشون..."نه  _

 :دمیپرس

 باهات بود؟ یرفت ی؟وقتیچ اطیح _

 یکه جلو فمیتوک ذاشتمیگردنم نبود م یوقت ی...حتی...حتکردمیوقت از خودم دورش نم چیباهام بود..ه شهیهم _

 همه اش تو گردنم بود ایآخر نیا یچشمم باشه..ول

 گرفتم وگفتم: ینفس

 ..حمام...تو راهرو اطیممکنه افتاده باشه..ح ییحساب هرجا نیبا ا _

 دیصورتش کش یسرش بلند کرد و کف دستش رو تایکمرش نوازش داد...ب بهاره

نشه  دایکه بدنش به من...اگه پ کنهیم تیاون گردنبند بابام سر عقد به مامانم داده بود..مامانم موقع مرگش وص _

 ..اگه نشه....

 صورتش قاب گرفت و محکم گفت: "دستاشو باال آورد  بهار

 یکن هیگر ینطوریا نمینب گهیخب..د"شهیم  _

 آن بلبشو مردمک چشمانم گشاد شد.... انیم

از ترس  شیبود که تا دوروز پ یهمان بهاره ا دادیم یو دلدار زدیمحکم حرف م نقدریکه ا یدختر نیبهاره بود؟ا نیا

 م؟یداشتیچشم ازاو برنم اوردیسر خودش ن ییبال نکهیا
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گذاشتم و  تایب یشونه  یدور ماند....سرم را جلو بردم و رو شانیزدم که از چشم هردو یآرام گرفت..لبخند دلم

 گفتم:

 شهیحل م ی....تو غصه نخور همه چگهیبهاره راست م _

 هیو روح کردیم زهیانگ جادیا شینوع نگاه برا نیصورتش نشست...ا یوار رو دییشاکرانه نگاهم کرد...نگاهم تا بهاره

 ...خواستمینم نیجز ا یزیومن چ بردیاش را باال م

 وار گفتم: زمزمه

 ...  اطیح رمیمن م نیاتاق رو بگرد شما

 باز کنم شیعقب رفتم تا فضا را برا یفاصله گرفت و من قدم یکم تایب

 گرفته گفت: ییباصدا

 رمی...خودم میبگرد دیکجا رو با یدونینم ینبود اطیتو ح یلینه ..تو خ _

 را گرفتم وگفتم: شیمهمان کردم..شانه ها زینگاه محبت آم کیو من را به  برگشت

 برم همون جا یکردیاتراق م شتریدرست بگو کجاها ب _

 ها..خودم برم بهتره یشیم جیگ _

 آوردم  شیبه شانه ها یکم فشار

 ..یخودت جیاوال گ _

 ...دیصدا  خند یب بهاره

 کنن برات.. زیمحافظا دندون ت نیا یبر ترسمی..مستین یدوما االن وقت هواخور _

 را کج کرد وبا لبخند گفت: گردنش

 آخه؟! شهیزحمت م _
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 ...بگو کجا برم؟ستیزحمت ن _

 فشرد  یرا متفکر رو شیلبها

اوالش  نیهم یجلو بر خوادینم یلی..خدادیخنک بود حال م شونی....ساستادمیمیدرختا وا ریز شتریاومممم...ب _

 که فقط هوام عوض شه رفتمیم

 سرم محکم کردم و گفتم: یتکان دادم و فاصله گرفتم....شالم  را رو شیبرا یسر

 ...امیتا ب دی..مشغول شدینمون کاریشمام ب _

در سالن  یجلو ی..خوشبختانه از غول تشن ها اطیراست رفتم تو ح کیشدم و  ری...پله هارو سرازرونیاتاق زدم ب از

خاله که  یبرگردم...خالصه خونه  یکلنجار برم و آخرش دست خال ینبود که اگه بود مجبور بودم کل یخبر

 خودش.... یبود برا ینبود...زندان

 یدیام ی....ولمیبگو یزیگفته بود...نخواستم تو روش چ تایکه ب ییرفتم سروقت همان درختها کراستی

 دایپ ستین اتیدر بند اخالق یلینفر که خ هیسر گردنبند آمده باشد...ممکن بود توسط  یینداشتم...ممکن بود هر بال

 بهتر بود... کردمینم دشیکرده است...به هرحال ناام دایرو پ یزیچ نیکه همچ اوردهیخودش ن یشده و طرف به رو

تالشم رو  تیبود و نها تایب یدیفکرو ذکرم گردنبند خورش ی...همه چرخاندمیدرختها چشم م ریدقت تمام ز با

بود چقدر  یکه خال یو زمان کیاز نزد اطیح نیمسلحش نرود...ا یو محافظا اطیکه نگاهم سمت ته ح کردمیم

 یم نییپا نیانداخت که  ا یجونت نم ههول و وال ب نقدریا یکردیم یآمد...از باال که نگاه یترسناک به نظر م

 انداخت...

نظر گرفته  ریوجب به وجب را با دقت ز دانهیبود که نا ام یقیرا پس زدم که تمرکزم خراب نشود....دقا یمنف افکار

 نفر ترس به جانم انداخت ... کی سیپ سیپ یبودم...صدا

پا به فرار بگزارم و خودم رو داخل  یحرکت ناگهان کیشود در  کیخواست نزد یگرفتم و عهد کردم اگر کس ینفس

 چیتحت ه یتم حساب باز کرد ولسرع یرو شدیهم نم یلیخ یابر یها ییدمپا نی...هرچند که با ااندازمیساختمان ب

 شومش شوم.... ربه افکا دنیرس یبرسد و من  طعمه برا یکی شدمیمنتظر نم یطیشرا
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 یبتوانم هر حرکت نکهیاراده سمت صدا برگشتم و قبل از ا یسوت زد....ب یکیتمام کمر راست کردم.... اطیاحت با

سگ  نمیو چشم بستم که نب دیدرخت پشت سرم چسب....کمرم به دمیکش یبلند غیانجام دهم نفسم بند رفت و ج

 چطور قراراست  تکه پاره ام کند... یشکار اهیس

 نیگوشم سنگ یلحظات یکه از پشت سرم بلند شد سبب شدبرا یوحشتناک یصورتم قرار گرفت و صدا یرو دستانم

 نشنوم.. یزیشود و چ

 نشستم... نیزم یتا خورد و رو میفرو رفت وزانوها ینیو سکوت سنگ یکی..همه جا در تارستادیومکان ا زمان

 ینوع عکس العمل چیقدرت ه یول کردمیرا حس م دادیرا که به شانه ام م ییفرناز گفتنش و تکان ها یصدا

افتاده بود و خون از  نیزم یمن رو یبود که در چند قدم یسگ یالشه  یحرکت رو ینداشتم....چشمانم باز بود اما ب

با مرگ فاصله  شتریبودم....چند قدم ب دهی...ترسدیکشیو زوزه م زدیبود...زبان بسته دل دل م یشکمش جار ریز

 جانم را نجات داد..  ایبه موقع ک کینداشتم که شل

 مردانه اش گرفت و صورتم را چرخاند..نگران تحکم کرد: یپنجه ها نیام را ب چانه

 فرناز باتوام...حرف بزن حالت خوبه؟ _

 مقابلم نشست اهیسگ س یچشمانش سر خورد و باز رو یاهیاراده از س یه بود...مردمک چشمانم ببند آمد زبانم

ومن شوکه جان دادنش را  دیکشیآخرش را م یرمق در وجودم نبود....سگ نفس ها یخشک شده بود وذره ا دهانم

 ...کردمیتماشا م

 هول زده خودش را به ما رساند  اشکان

 بود؟ یک لکیش یا؟صدایشده ک یچ _

 چانه ام را رها کرد و سالحش را پشت کمرش جاساز کرد و گفت: ایک

 سگ مال کدومشونه؟ نیا نیبب _

 جان انداخت ونگران گفت: مهیبه سگ ن یبه من و  نگاه ینگاه  اشکان

 کرده؟یکار م یچ نجایساعت روز ا نیا _
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 یسگ شکار اینبودم که بفهمم منظورش منم  یحال و روز تو

 آنکه نگاهش کند محکم گفت: یب ایک

 که گفتم بکن یکار _

انداخت و با حلقه کردن  میزانو ریدست ز تیاهم یب ایخودشان به ما رساندن..ک کیشل ی.چندتا از محافظها با صدا

از خودم نداشتم...تا کنون  یاریاخت چیرا بستم..ه میاراده چشمها یدست بلندم کرد...ب یدور کمرم رو گرشیدست د

 حد وحشتناک باشد.... نیتا ا دیگنجیدر باورم هم نم یلمس نکرده بودم...حت کیاز نزد نقدریمرگ را ا

 ....دندیو فرامرز جلو دو دیقل قله بود...فرش سالن

 فرامرز تشر زد: ابهیک

 من.... شیپ ارشیقالده سگ ول کرده ب یکدوم احمق نیبب _

و  شیپ قیدقا ریوتازه تازه ذهنم داشت تصاو شدیرو م ریاز پله ها باال رفت...دلم داشت ز یحرف اضافه ا یب

 ...شمیدارم جابه جا م یدست ک یرو شدمیو متوجه م کردیم لیبودم را تحل دهیکه شن ییصداها

 شته بود...همهمه و پچ پچ دخترها راهرو را بردا یتمام شد...صدا میبرا زیهمه چ ستادیدر اتاقمان که ا مقابل

 تختم فرود آمدم.... انیم یینگران از مقابل در کنار رفت و آخرسر جا بهاره

 :دیزدمو تو دستش گرفت و پرس خیو دست  دیناله زنان جلو دو تایکمر راست کرد...ب ایک

 ...رمیبا خودت؟من که گفتم خودم م یکار کرد یچ _

 کردمی....حس مکردیخوش رنگش رو مرطوب م یو پوست گندم دیچکیگونه اش م یقطره اشک بود که رو قطره

 یب مینداشتم...لبها یحرکت اضافه ا چیه رامونمیاتفاقات پ لیاز مغزم فلج شده است..جز نگاه کردن و تحل یقسمت

 ...دادیواکنش نشان م شاطراف طیچشمام بود که به مح یبود و فقط مردمک ها دهیحرکت به هم چسب

 گفت: ایک "بهاره تجمع دخترها مقابل در را پراکنده کند و خودش را به ما برساند نکهیا قبل

 ارنیآب قند ب وانیل هیبگو براش  نیی..شوکه شده ..برو پاستین شیزیچ _
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به  شیلب زمزمه کرد...عقب رفت  و جا ریز یدستم رو ول کرد...با پشت دستش اشکش گرفت و باشه ا یبه سخت تایب

 بهاره داد...

 :دیپرس ایبا من تکان نخورده بود که  ک یبهاره به همدرد یلب ها هنوز

 اط؟یرفته بود تو ح یچ یبرا _

 صورتم گرفت و در جوابش گفت: ینگاه نگرانش را از رو بهاره

 دنبالش بگرده... اطیبره تو ح خواستیم تایتو اتاق نبود..ب میگشت یگم شده بود...هرچ تایگردنبند ب _

 نداخت و با دست نشانم دادبه من ا ینگاه 

 خودش رفت نیهم یبا محافظها خطرناکه...برا اطیتنها تو ح ستین یفرناز نذاشت..گفت ساعت هواخور _

 قفل کرد و لب زد: نهیس یباال رفت...طبق عادت دستش  رارو ایپرپشت  ک یابروها

 ن؟یمهم بود که به خاطرش جونتون به خطر بنداز نقدریا _

 جواب داد : بهاره

 ...ستین اتیح دیمادرش بود..مادرش درق ادگاری _

 به حالت اول برگشت و گفت: عیشد..سر جادیا ایک یدرچهره  یاندک رییتغ

 تو نه؟ یخطرناک بود برا تایب یجالبه..برا _

داشت  یبه نوع دیبود...شا هیاز هرگونه تمسخر و کنا یمن نگاه کرد....دنبال جواب سوال نبود ...لحنش هم عار به

 ...کردیسرزنشم م

 یونگران  شیدستم  را گرفت....نگاهش پر بود از تشو بهاره

 شد آخه؟ ینه..چ یدیترس یلیبگو....خ یزیچ هی _

 نگاهش کردم... فقط
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 درجوابش گفت: ایک

 بزرگش گوشش بود کهیبودم ت دهیسگ بهش حمله کرد..نرس هی _

 برگشت بهاره

 ن؟یکرد کیشما شل _

 برداشت یزیخط ر ایلب ک ی گوشه

 کردم؟یم دینبا _

 مند و شجاعانه گفت: هیلبش را به دندان گرفت ..گال دوینگاه دزد بهاره

 ...میخسته شد گهی..به خدا دنیخوایاز جونمون م ی...چنیداشتیکار  دست از سرمون برم نیا یکاش به جا یا _

 او نشست و محکم تر ادامه داد: ینگاهش رو باز

 به خدا هیزی...انصافم خوب چمونیبدبخت یپ میبر دیروشن کن فمونیتکل ای...مونیزندگ یپ میبر دیولمون کن ای _

 بهاره شد.. بیبود که نص یزیتنها چ ایاحساس ک یب  نگاه

 اعتماد به نفس از دست رفته اش را به دست آورده بود.. ییکه امروز به شکل معجزه آسا یبهاره؟دختر

 وگفت: دیبند کنار لبش سمت من چرخ میبا همان لبخند ن ایک

 ادیاز دستم نم یا گهیکار د نیازا ریآب قنده...غ نجایا یدارو نیشرفتریکه پ یدونی...میکن زودتر خوب ش یسع _

 برات بکنم...

 جواب گذاشت یخونسرد بهاره رو ب یلیکار خ نیجواب نشد...برگشت  و از اتاق خارج شد....وبا ا منتظر

 زده ام گذاشت و زمزمه کرد: خی هیشانیپ یرو گرشیدستم  را در دستش گرفت و لبه تخت نشست...دست د بهاره

 گرانیو جور من و د یخودت سپر بال کن یخوایم ی...آخه تا کیدیدست خودت م یکار هیآخرش  دونستمیم _

 ....االن خوب شد؟یحرف بزن یتونیکه نم یدیترس نقدری...به خودت نگاه کن....انی...ببیبکش
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هنوز  می...گوش هایجنبده ا چیهمه جا سکوت باشد...خلوت و بدون حضور ه خواستیرا بستم....دلم م میها چشم

تنم را از کار  یتجربه کرده بودم اکثر عضله ها شیپ یقیرا که دقا یو ترس وحشت دیکشیبود و سوت م نیسنگ

 انداخته بود....

ذره ذره آب  تای...بنمیرا گرفت و وادارم کرد که بنش میآب قند هول زده وارد شد ....بهاره شانه ها وانیل کیبا  تایب

پتو مچاله کردم و از ترس در خودم جمع  ریتا استراحت کنم...خودم را ز دندیکش میرو ییقند را به خوردم دادو پتو

 دیطول کش یآرامش به وجودم برگشت....ساعت شد تا کم کم دهیشسرم ک ینوازشگر بهاره آنقدر رو یشدم....دستها

تخت خودم  یآنقدر به کارش ادامه داد که باورم شد خطر رفع شده و در کنار دوستانم ورو دوارانهیاما بهاره ام

شد  نیسنگ می..کم کم پلک ها استیدن یحس ها نیتر نیریاز ش یکی تیحس امن دمیهستم...آن لحظه بود که فهم

 خواب رفتم... هو ب

 

 

کردند بلند نشدم....توانم  یشام هرکار یبودند ..برا دهیشامشان خورده وخواب تایشب بود....بهاره و ب یها مهین

 ی...روزدیدامن م مییاشتها یبرگشته بود و قدرت کالمم را به دست آورده بودم اماهنوز ترس تو وجودم بود و به ب

 تکرار وتکرار شد... میبود برا ازدهیبه ک ارهکه به ییرا بغل کردم....حرفها میتختم نشستم و زانوها

من در اتاقش گفته بودم...ناخودآگاه ذهنم  سایقبل از مرگ پر شیپ یرا زده بود که مدت ییهمان حرف ها قایدق

مرموز با  یبودم...مرد دهیبود که درطول عمرم  شن ییصدا نیگوش نواز تر شیکه صدا یشد..مرد دهیسمت او کش

 تیبودم که راحت از جانب او حما یکس تنهاهمه زن و دختر من  نیا نیقابل درک نبود..ب میکه برا ییها تیحما

 زدم بیزانو گذاشتم و به خودم نه ی...سرم را روشدمیم

باشد بازهم  یو در صوت داوود نب امبریپ وسفی ییبایمرد در ز نی...خودتو جمع کن فرناز..ایکنیم یکار دار یچ _

رحمانه ارزش  یگناه به حراج گذاشته و ب یارزش است که در کمال وقاحت تن و بدن دختران ب یموجود پست ب کی

 کیکه به تو به چشم  یکس ی...دل باختن آن هم برایبباز ایدل ودن ی...توحق ندارگذاردیپا م ریآنها را ز یانسان

 ...استیگناه دن نیخود بزرگتر کندینگاه م یمبادالت یکاال

و باز نوار مغزم رفت  دمیکش ییصدا ی...نفس بداشتیزانو چرخاندم...فکرو ذکرش دست از سرم برنم یرا رو سرم

بود..جانم را نجات داده بود و مهمتر از همه  دهیکرده بود...به خاطر من اسلحه کش تمیدور تکرار...حما یرو
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سرد  نیهم یاحساس بود ول یممکن نبود....نگاهش  ب زهایچ نیفراموش کردن ا یوا ی...آغوشش...عطر تنش...ا

به تالطم وادار  شیها نهیتنفرها و ک یمرا با همه  یدلچسب درخودش داشت که دل دخترانه  یگرما ایدن کیبودنش 

 کردیم

 دمیکش یبلند مهین اه

 ....داشتیفکرش دست  از سرم برنم یلعنت

 زانو گذاشتم یرا بلند کردم و چانه ام را رو سرم

 سرت وگفت یشراره آمد باال یخواب بود یه گفته بود وقت بهار

 باشه دهیکه قالده اش بازمونده رو فهم یسگ هیمعن دوارمیام _

 من  را جبران کند؟... یحرفها  ییکرده باشد تا  جا یممکن بود کار شراره باشد..ممکن بود با محافظها تبان یعنی

 طلبم رو پس داده  بود.... دیطلبت...شا یکیکرده بود و گفته بود  دمیتهد ینبود...حت دیشراره بع از

 را به زانو چسباندم.... میشانیگرفتم و چانه ام  رابرد اشتم و پ یقیعم نفس

 یهمه  شیشد و صدا ریاز محافظها درگ یکیتو اتاقش با  ایک گفتیسروصدا شد...م یدیخواب یگفت وقت تایب

 چشم همه گفت یکرد و جلو رونشیاتاق ب ...بعدشم ازدیکش رونیدخترارو ب

ضررشو بدم..حاالم  دیکم بشه من با شونیکیتار مو از سر  هیکردم.... نهیچقدر هز نایمن بابت تک تک ا یدونیم _

 یکه عرب ن ییجا فرستمیاتفاق تکرار شه همتونو م نیبگو حواسشون باشه..ا هیچشمم به بق یگم شو ازجلو

 انداخت..

کرده...صاف و پوسکنده گفته بود  نهیهز شانیهمه گفته بود..با شجاعت گفته بود که برا یرحم...جلو یانصاف..ب یب

 چیکس تحت ه چیآوردم..ه یقطعا طاقت نم دمیشنیم نهارویضرر دهد....اگر من بودم وا خواهدیو نم دهیآنها را خر

 انسان مثل کاال برخورد کند کیحق ندارد با  یطیشرا

فکر  یو جا امدیبدتر م زیچ کیکه فکرم عوض شود  چرخاندمیکه چقدر ذهنم آشفته بود....سرم و هرطرف م آه

 ریغ میفکر نکنم اما هردو حالت برا یزیدراز بکشم الاقل به چ توانستمی..کاش مبردی...کاش خوابم مگرفتیم یقبل

 ممکن بود..
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افکار تا عمر داشتم دست از سرم  نیبودم وا دهینبود چراکه تمام بعد از ظهر را خواب یخواب خبر از

را  شانیتجربه ها توانستندیم یبودند و انسان ها به سخت میزندگ نیریتلخ و ش یتجربه ها نهای...اداشتیبرنم

 نهیس یاز  قفسه  قیعم یپشت سرم چسباندم...آه واریتخت دراز کردم و سرم را به د یرا رو میفراموش کنند..پاها

 لب زمزمه کردم... ریز ییخدا یو ا دمیکش کردیم یام که به شدت تنگ

آمده بودم و هرروز بابت  نجایکه به ا یاول یامروز از روزها میبگو توانستمیروز بر من گذشته بود...به جرات م چه

 یکند وخوابم ببرد...لحظات یکه خدا رحم دیسخت تر بود...چشمانم را بستم شا خوردمیمقاومتم کتک م

راحت بود که در  المیکرد....خ ارمیهوش شدیبرداشته م اطیکه با احت ییپچ پچ دو مرد و گام ها یگذشت...صدا

 اتاقمان را بچه ها قبل از خواب از تو قفل کرده اند....

هوس  یاتاق  آخربودند که نصفه شب نیزدم...قطعا ساکن یالیخ یدادم و خودم را به ب هیتک واریسرم را به د بازهم

 قدم زدن کرده بودند...

 ریت کیحرکت با  نیبکشم ذکر گفتن را شروع کردم...با ا هودهیو دست از افکار ب رمیبگ یشتریتمرکزب نکهیا یبرا

 ....شدیدست م کیو هم افکارم متمرکز و  گرفتمیدونشان زده بودم هم آرامش م

  

اشتباه  دیکردم..شا زیکرد..گوش ت ستیا میبه در اتاقمان خورد...وحشت زده  چشم باز کردم و لبها یزیر ی ضربه

را پشت سر گذاشته  یشیست..من هم که روز پراز تشو یشانیترس و پر یاز حالت ها یکرده بودم...توهم هم جزئ

بود که به شدت  نیو تا خواستم چشم ببندم بازهم ضربه تکرار شد...صادقانه اش ا میبود..برگشتم سر جا

که از  شدیکرده بود نم شهیکه از ترس در دلم ر یبد یعمارت سرتا پا وحشت با سابقه  نیدر ا"شب مهی...ندمیترس

 ...دمیجلو کش یزده  خودم را کم د؟وحشتینترس بانهیغر یضربه  کی

 از بودند....درخواب ن تایو ب بهاره

...با خودم عهد کردم تا ضربه تکرار نشود قدم از قدم برندارم دمیرا پوش میها ییدمپا یآمدم و به آرام نییتخت پا از

 ...ماندمیرفتن و نرفتن م نیب فیکه تکرار نشود وگرنه بالتکل کردمی...خدا خدا م

 یبهانه بود به دنبال راه تای..البته بدمیرا کش شیرفتم و رو شیرا پس کرده بود...مضطرب پ شیطبق معمول رو تایب

 دلم بودم... یفرار از آشوب احتمال یبرا
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 مادرش گذشته بود... ادگاریکردن گردنبند  دایپ ریدخترک به خاطر من از خ یطفل

ضربه تکرار نخواهد شد آهسته سمت تختم قدم برداشتم که باز تکرار ضربه باعث شد  نکهیا دیشدم وبه ام صاف

 شوم.... خیم میسرجا

کرده بود و درمانده سر  خی میکرده بود...دست ها ریام را درگ نهیس یقفسه  یو استخوان ها زدیمحابا م یب قلبم

سمت در  یآن میتصم کیدر  میچشمها تنم مشت کردم و با بستن نییرا پا میمانده بودم....دستها یدوراه

حاصل کردم و سپس آهسته قفل در را  نانیسرم اطم یو از وجود شال رو دمیبه سرم کش ی....ابتدا دستدمیچرخ

 چرخاندم....

...سرم دیاز درز در داخل اتاق تاب ی...نور کمرنگدمیکش نییپا یرا به آرام رهیپشت در قرار گرفتم و دستگ اطیاحت با

 شدم ریمقابلم متح یصحنه  دنیبردم و از د شیپ

 بهم زدم یرا به سخت میلبها

 تو؟ _

 شکل ممکن گفت: نیگذاشت و به آهسته تر ینیب یاشاره اش را به عالمت سکوت رو انگشت

 یکمکم کن دیبا _

 درهم شد  میابروها

 وقت شب؟ نیا یچه کمک _

 حرکت دست به سکوت دعوتم کرد وگفت: با

 یفهمیتو اتاقم م یایب _

 یاحمق بودم که به بهانه  نقدریا یعنیاشتباه گرفته است... شعوریآدم ب کیمن را با  کردمیگرفت...احساس م حرصم

 :دمیگرفته بود..غر یمن را به باز ینصفه شب ایبذارم....احمق بود  یکس نیپا تو اتاق همچ یکمک نصفه شب

 تواتاقت؟  اونم االن ! باشه حتما..توبرومن اومدم. امیهان؟ ب ؟یکرد یتو رومن چه فکر _

 را بست....هم زمان با باز کردنشان گفت: شیچشمها
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 بدم... حیتا برات توض رونیب ایلحظه ب هیلحظه..فقط  هیخوب  یلیخ

 شنومیخوبه...بگو م نجایهم _

 داخل اشاره کرد به

 ...میحرف بزن ایبفهمه ..ب یکس دی...نباشنیم داریدخترا ب  _

را  میکه بازو دینکش هی...به ثاندمیدر کش یکه در لحنش بود دلم را نرم کرد..محتاطانه خودم را ال یالتماس حس

عمل کرده بود که شوکه  یو ضربت یبکشم دستش را مقابل دهانم گذاشت ...آنقدر حرفه ا غیج نکهیگرفت و قبل از ا

 شده بودم..

کارو  نیدردسر ا یراحت و ب یلینداشتم خ یبه موش و گربه باز یازیکنم ن یکار خواستمی..من اگه م نیبب _

لباس هم مشخص بود  یکه از رو یام و ضربان نهیس یقفسه  ی...نگاهش روزدمی...نفس نفس  مکردمیم

 انکار بود... رقابلینشست..ترسم واضح و غ

 زمزمه کرد: 

 تا دستم بردارم... ادیصدات درن_ 

 چشمم را پر کرده بود... یو اشک حلقه  دیلرزیم بدنم از ترس مکردم....تما دییسر حرفش تا با

 و  گفت: دییچشمانم را پا ی..مردمک سرگردان و وحشت زده دیرا چسب میبرداشت و شانه ها اطیرا با احت دستش

 شینیحتما بب دیداره...تو اتاق منه..با اجیهست که به کمکت احت یکی

 صورت نشست و گفت: یرو یاز ناراحت ی...رددیقطره اشک از چشمم چک کی

 نکن هیگر _

 خفه گفتم: "کرده بودم  بغض

  کنمیم نانیبه حرفت اطم یچرا فکر کرد _

 به شانه ام آورد وگفت: یاندک فشار
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 ..چون من مطمئن تر از تو سراغ ندارم...یبکن دی...بایکنیم _

 دادم سرموتکان

 یاشتباه کرد_

 ایدنبالم ب یریازم حرف بگ نکهیا یاومده  اشتباه کنم...حاالم به جا شیکم پ _

 .....یتونی...نمامینم _

در اتاق را بست و سپس من را دنبال خودش  یشد حرفم  نصفه رها شد ..ابتدا به آرام دهیکه  کش بازوم

در اتاق تالش کردم بازوم رو از  ی...تا جلوشدیمانع م یکیشب و سکوت و تار یاعتراض کنم ول خواستمی....مدیکش

 :دمیاس خفه غر دهیفا یتالشم ب دمید یپنجه هاش خالص کنم....وقت ریگ

 یاگه ولم نکن زنمیم غیبه خدا ج _

 در باز کرد و گفت: ی...الستادیدر اتاقش ا مقابل

 ی..تو جونت به من بدهکاریزنینم _

 ستادمیپا ا یرو محکم

 ...ستمین _

 راهرو را روشن کرد کیتار مهین یفضا یادیباز کرد..نور ز شتریرا ب در

 بعد برگرد برو هرجا که دلت خواست... گمیدروغ نم نیبنداز اول بب گاین هی نجای..الاقل از ایستیباشه ن _

تخت نشسته  یبودم چشم چرخاندم...داخل اتاقش تمام و کمال مقابل چشمانم بود...اشکان لبه  ستادهیکه ا همانجا

 تخت افتاده بود توسط اشکان استتار شده بود... یکه رو یبود و مرد

 ا؟یک یاومد _

 من گفت: دنیاشکان بود...برگشت و با د یصدا

 ..ش؟یآورد_
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رنگ از  زدیکه درخون خودش غلت م یمرد دنیچه خبر شده....اشکان از کنار تخت بلند شد وباد دانستمینم هنوز

 باز مانده بود.. مهیز ترس و تعجب ن..دهانم ادیرخسارم پر

 جلو آمد و گفت: اشکان

 بفهمه.. دینبا یتو ...کس ایب _

 زده سرم را تکان تکان دادم وحشت

 من..من... _

 ملتمسانه لب زد اشکان

 ...ارهیتا صبح دووم نم  ی..کمکش نکنکنمیخواهش م _

 کنار گوشم زمزمه کرد: ایبه شماره افتاده بود...ک میها نفس

 یریبهش بندازکه بعدا عذاب وجدان نگ گاین هیحداقل  _

 یاشکان هم دسته کم یبود..چهره  ختهیهم درهم ر یبه پشت سرم انداختم....چهره اش مصمم و البته کم ینگاه ن

 بدهم از پشت سر هولم داد داخل و در بست... یجواب نکهیاز او نداشت....قبل از ا

 کرد تمیو با دست هدا دیکنار کش اشکان

 یکن یبراش کار یتونیم نیبب _

 زیهمه چ انگریب یبه اندازه کاف دیچیپیتخت که مثل مار به خودش م یرو یدر کار نبود...مرد زخم یو کلک لهیح چیه

تخت را گرفته  یو ملحفه  نیخورده بود و خون تمام زم ریت شیجلو رفتم....بازو و ساق پا یبود..به ناچار چند قدم

 دیرس یبود...جانم داشت به انتها م

 و گفتم: دمیچرخ عیسر

 مارستانیبره ب دیبا ی...متاسفم ولادیاز دست من نم یکار _

 و گفت: دیرا تو کش شیلب باال ایک
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 تالشت بکن... _

 تونمینم _

 یتونیم _

 را فرو دادم بغضم

 یا لهیوس چیه نجایا میکه بگذر نمیانجام ندادم...از ا ییسرپا یجراح ینکردم...حت ی...من تا به حال جراحشهینم _

 ...ارمیدرب ریکه بتونم بافت برش بدم و ت ستین

 :دیپرس ایاز ک دویسرش کش یکالفه دست رو اشکان

 م؟یکار کن یحاال چ _

 :دیگرفت واز من پرس یقینفس عم ایک

 ؟یالزم دار یچ _

 شده بودم....مضطرب گفتم: درمانده

 ارهیباالست...ممکنه طاقت ن سکشیکار ر نی...استیمن ن گفتم که کار _

 باز شده بود گفت: شیبرا یدیراه ام ایکه گو اشکان

 ارهی..طاقت مهیاش قو هیبن _

 دادم رونیرابا صدا ب آهم

 هوشیب دیدارو الزم داره..حتما با نی..امارستانیب دشیچشمتون جون بده برسون یجلو دیخوای....اگه نمشهیبازم نم _

 گهید یزایچ یلیداره و خ ازیخون ن سهیبشه...چندتا ک

 شروع کرد به رژه رفتن و غر زدن اشکان

 ...شهی..نمشهینم_



 ایتا ثر

 
164 

 

 برگشت وآهسته تشر زد: زیبود ورنگ به رو نداشت...ت کالفه

 میاومد یوگرنه سراغ تو نم مارستانیب مشیببر میتونیبفهم....نم یلعنت شهینم _

هم  تینام آدم دیکه شا ییبودند..آدمها یخطرناک یها آدم ها نیرا مقابل دهانم گرفتم که هق هق نکنم...ا دستم

 آمد... یقرار داشتند که ناخواسته دل آدم به درد م یطیبزرگ بود ..اما در شرا شانیبرا یادیز

کنان  هیرا پس زدم و گر ایکلمه را به زبان آورم..ک نیتوانستم کلمه متاسفم را زمزمه کنم...جان کنده بودم تا هم فقط

مدرکم را  نکهینشست..وجدانم زنگ زد...من قسم خورده بودم...قبل از ا رهیدستگ یتا مقابل در رفتم.دستم رو

دستها  نی..ارمینجات جان بندگان به کار بگ یکه توان دارم آنچه را آموختم برا ییقسم خورده بودم تا جا رمیبگ

اگر مجبور بودم سالها  ینداشت..حت یاگر اعتبار آنچنان ی...حتدادندیممکن انجام م یتا جا دیداشتند که با یفیوظا

 رتبودند...درهرصو یکره  یموجودات رو نیتر ریحق نهایاگر ا ی..حترمیمطب را بگ کیکنم تا مجوز داشتن  یدوندگ

 ...شدیاز گردن من ساقط نم فهیوظ

 ....برگشتم

 یچیق ای نیمثله...مثل موچ زینوک ت لهیوس هی.... زی...چندتا دستمال تمزیت یچاقو هی...خوامیظرف آب ولرم م هی _

 کنم یهارو ضدعفون لهیکه بشه وس یزیهرچ ای یچراغ الک هیو نی...پنبه..بتادیکاغذ بر زینوک ت

 شد.... دهینرم نرم کش یاشکان از هم باز شد..لبها ی چهره

 تخت رفتم وگفتم: سمت

 دیشما مقصر رهی...اگه بمرمیگیبعدش گردن نم تیاما مسئول دمیکار انجام م نیمن ا _

 :دیپرس ایکرد..ک دییحرفمو تا اشکان

 ؟یخواینم یا گهید زی؟چ نایهم _

 هیچرک خشک کن مصرف کنه...مسکن و ضدالتهابم که ضرور دی...قطعا بادیکار کن یباشه تا بعد بگم چ نایفعال ا _

 رهیم نیاز درد حتما از ب رهینم یزیوگرنه اگه از خونر

 سرشو تکان داد..اشکان گفت ایک
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 تذکر داد: ای..کارمیم ریگ یچ نمیبب رمیمن م _

 نفهمن....  یزیمواظب باش اون دوتا لندهور چ _ 

خبر نداشت  یبه اون دوتا غول تشن از خدا ب یربط بهیمرد غر نیبود ا یاز پشت براش دست بلند کرد...هرچ اشکان

 بفهمند... یزیآنها چ خواستندیو اشکان نم ایو ک

 :دمیوپرس ستادمیا یکلیسر مرد ه یباال

 ه؟یاسمش چ _

 تخت قرار گرفت گریسمت د ایک

 کنه؟یدونستنش به خوب شدنش کمک م _

 نبود کارش به من افتاده....انگار حواسش داشتیمدل حرف زدن برنم نیدست از ا طمیشرا نیا تو

 کردم و گفتم : یاخم

بدونم  دیوسط کارمجبور شدم صداش کنم...با دیصداش کنم...شا دیبا یبدونم چ خواستمی..م اطینه...محض احت _ 

 ه؟یچ

 ...ریام _

 است.. ریدرجا باال آمد...جوابم را داده بود...گفته بود اسمش ام نگاهم

 صدا زدم دیچیپیرا که صبورانه از درد به خودش م یو مرد مینگاه دزد بالفاصله

 یقول بد دی..باستین یکار آسون یدونی...حتما مرونیاز توبدنت بکشم ب رویت خوامیآقا..من م ریام گمیم یچ نیبب _

 باشه؟ یکن یهمکار

 کبود شده بود..ناله زد شیو لبها دهیپر رنگش

 از درد... رمیمیم ....توروخدا زودتر ..دارمکنمیم ی...سعکنمیم یسع _

 ناله زدنش سوخت یبرا دلم
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 صورتش خم شد ومهربان گفت یرو ایک

 یزود خوب بش یلیخ دمیقول م یاریخانم دکتره..کارشم خوب بلده...طاقت ب نیآروم باش پسر...ا _

که تابه حال از نخ  ینامناسب و دکتر یاتاق با جو نیآنهم  در  ا زاتیبدون تجه ی...جراحزدیداشت بچه گول م انگار

 فراتر نرفته بود که قول دادن نداشت هیبخ

 گفتم: قاطعانه

 ...یکمکم کن دیبا _

 راست کرد و نگاهم کرد.. قامت

 ...ادامه دادم:ریبود و نگاهم به ام ریز سرم

 یرگایمو شهیدست من باعث م یتکون بخوره...هر حرکت وخطا دی...شونه هاش نبایریدستاشو محکم بگ دیبا _

دندونش که اگه  ریز دیبذار زیتم یملحفه  هی...ستین یکار آسون ندهیو جبران کردنش درآ نهیبب بیآس یشتریب

کل  دمیقول نم شیری...محکم نگکنمیم اشاره دمی..هروقت به گلوله رسرهینره و زبونش گاز نگ رونیزد صداش ب ادیفر

 ساختمون روسرمون خراب نشه

 به حرفام گوش داد و آخر سرفقط سرش برام تکان داد.. قشنگ

 کردیم نییباال و پا یسررا به راحت لویو چندک دادیمثقال زبان را تکان نم می!!ننیهم

 

را   نینبود در عوض برام فندک آورده بود...در بتاد یکردم...چراغ الکل یضدعفون یفدنک اتم شیرابا ات  یچیق نوک

 ..ردیرا محکم بگ شیاشاره کردم شانه ها ایباز کردم و به ک

و قدرتمندش نگاه نکنم به اشکان  دهیکردم به انگشتان کش یکه گفتم انجام داد....سع یکنار تخت وکار نشست

 ی... حرف گوش کن شده بودند وهرکارردیحرکت دادنش را بگ یممکن جلو یو تا جا ندیبنش شیاشاره کردم کنار پا

 ... دادندیانجام م گفتمیم
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 شیدندان ها نیکه اشکان آورده بود را ب یزیتم یرا تا سرشانه پاره کردم...پارچه  نشیبزرگ آست یچیبا ق ابتدا

باعث شده  ایدرگلو خفه شد...فشار انگشتان ک ادشیفر یکردم...صدا یرا اطراف زخم خال نیگذاشتم و سپس بتاد

 بزند... یدیبود نوک انگشتانش به سف

نداشتم...تنها خدا  یواهمه ا چیبلند نام خدا را به زبان آورده بودم ه یلیخ نکهیگفتم و مشغول شدم...ازا یالله بسم

 شینبود..عضله ها یبه محل مورد نظر کار ساده ا دنیکمکم کند...برش دادن و رس توانستیم طیشرا نیبود که در ا

را به حداقل برسانم...ترس  بیتا درصدآس رفتمیم شیپ اطیداشت...با احت یرومندین یها چهیو ماه یقو

وقطرات عرقم را پاک  دمیکش یشانیپ یرا رو نمیآست ی..همه و همه عرقم را درآورده بود...لبه ی..دلهره...نابلد

را با قدرت و  ریام یاشاره کردم...با اشاره سر حرفم را گرفت و شانه ها ای...به کدمیکردم...به محل مورد نظرکه رس

 نگه داشت.. یترشیب کزتمر

لب زمزمه  ریرا نشان داد..نام خدا را ز ایاکشن ک ی...اشکان هم همان رردیرا محکم بگ شیاشکان اشاره کردم پاها به

شده بردم و با  جادیا قیکرده بودم را داخل زخم عم یو فندک ضدعفون نیرا که از قبل با بتاد یچیکردم و نوک ق

صدا بود  یب یشده بود و فقط خدا خدا گفتن ها ری......قطرات عرق از پشت کمر سرازدمیکش رونیگلوله را ب اطیاحت

با قدرت تمام درجدال با  ایاز درد عضالتش را منقبض کرده بود..دستان اشکان و ک ریکه سرپا نگهم داشته بود...ام

 ...ستادیتخت ولو شد و از حرکت ا یبدنش رو دمیکش رونیرا که ب ریدردآلود او بود..ت یحرکتها

 وحشت زده نگاهم کرد اشکان

 شد؟ یچ _

 نبضش گذاشتم یآب انداختم و دست غرق خونم را رو یرا داخل کاسه  گلوله

 بمونه بهتره هوشیب کنمیاز حال رفت...نگران نباش...تا دستش پانسمان م _

 بازوش و پانسمان را شروع کردم.... یرواو را گرفت...خم شدم  یشانیپ یبا دست قطرات سرد عرق رو ایک

در  یناشناخته ا یو گرما دمینگاهم را باال کش اریاخت  یام حس کردم...ب یشانیپ یرا رو یزیچ دنیکار خز اواسط

 دهیام کش یشانیپ یرا رو ستین یکه مشخص بود دستمال معمول یپارچه ا دیدستمال سف کیشد... ریقلبم سراز

به  شیکه با هر کلمه حرف زدنش با صدا یمرداحساس مقابلم؟ یمرد؟مرد سرد و ب نیبود تا عرقم را پاک کند...ا

حس ممنوعه فقط  نیفرستادم...ا طانیبه ش یدهانم را فرو دادم و لعنت ی...آب نداشته دادیدخترانه پروازم م یاهایرو
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از  یباک چیعشق نبود هوس بود...ه کردیم ریکه من را درگ یزیچ نی...ایبود...عشق هم عشق منطق طانیاز جانب ش

 که باشد  یتی...در هر درجه و مقام و موقعردیکه اشتباهات خود را بپذ ینداشتم..انسان عاقل کس ناعتراف کرد

 دستش که تمام شد...از اشکان خواستم چند قطره آب به صورتش بپاشد.... پانسمان

 مقابل دهان نشست یآب وانیپاره کنم که ل یچیشلوارش را با ق یپاچه غرق خون بودند...خواستم  دستانم

 بعد.... ریبگ ینفس هیبخور .. _

چه برسد  خوردمیآلوده زهرهم نم یگرفتنش نبود..باآن دستها یبرا یراه چیبود...ه میبه لبها دهیدرست چسب وانیل

 ری...قطرات خنک آب از زدمیخم کرد و من با ولع آب را نوش اطیرا با احت وانیبه آب..پس خودم را به او قانع کردم...ل

 لباسم گرفتم و مشغول شدم... نیآب را با آست ی..ادامه ختیشالم ر یشد و رو ریچانه ام سراز

 :دیبه هوش بود...اشکان چند کلمه حرف زد و پرس بایتقر ریام

 م؟یشروع کن_

 ران پاره کردم و گفتم: یشلواررا تا باال  پاچه

 ارهی...فقط خدا کنه دووم بمیبهش اضافه کن دیبا میزیکارمون سخت تره...طاقتش کم شده..ضعف و خونر _

 نشست ریام ی دهیصورت رنگ پر یاشکان نگران تر از قبل رو نگاه

 پسر..خب؟ اریطاقت ب _

 ریمرد مثل پروانه دور ام نیکه وارد اتاق شده بودم ا یباهم دارند..از لحظه ا یکینزد یرابطه  گفتیم حسم

 ...گشتیم

 :دیگوش اشکان نال ریز ریام

 :دیسرش را بلند کرد و پرس اشکان

 بهش آب بدم؟ شهیم _

 کردمیآغشته م نیپاک کردن اطراف زخم به بتاد یپنبه را برا داشتم
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 شهیم شتریب یزیکن...آب بخوره خونر سیدستمال بردار لباش خ هینه.. _

 یلهستان یصندل یدسته  یرا که خودش آورده بوداز رو یبه اطراف انداخت و دستمال یسردرگم نگاه اشکان

 کرد... سیبرداشت و از آب پارچ خ

 :دیپرس ایک

 بعد کار جابه جاش کرد.. شهیم _

 کار خطرناکه نیا دانستیساله ام م شیش یبچه   ینگاهش کردم..حت تند

محل زحم بسته  یرگایاستراحت کنه تا مو دیقل چند روز باحالتون خوبه...معلومه که نه...حدا دیشما مطمئن _

 شهیم شترمیو بمونه زمانش ب ارهیاگه دووم ب میکه گلوله رو خارج کرد یطیشرا نیبشه..تازه با ا

 میمنتقلش کن دینگهش داشت..حتما با نجایا شهینم _

 کنن؟به کجا؟ منتقلش

 باال دادم شانه

 مارستانیمثل ب دیمنتقلش کن یبهتر یبه جا دیبخوا نکهی..مگر اکنمینم دییکارو تا نیدرهر صورت من ا _

 و سکوت برقرار شده گفتم: زنهینم یحرف چیه دمیکرد...د سکوت

 گه؟ید دیآماده ا _

 نیبندازم خداا ادشیکه  کردمیدهانش م یحواله  یاگر دستم بسته نبود اول  مشت یعنیسرش را تکان داد... بازهم

 به او داده است یچ یزبان  رابرا

استخوان  کینزد بایجاشو با اشکان عوض کرده بود...کارم سخت تر شده بود ..گلوله تقر بایشروع کردم..تقر کارمو

 ایو ک ختمیر یپاشو از دست بده...شر شر عرق م شهیهم یبرا شدیاشتباه باعث م نیساق پا قرار گرفته بود وکوچکتر

 ...گرفتیم میشانیبا دستمال عرق پ زیمسالمت آم یهمکار کیدر 

نمانده بود...گلوله را که خارج کردم و تو ظرف آب انداختم دلم  میبرا یبود...انرژ یشتریگلوله از پا زمان ب درآوردن

بود...به زور خودم  هودهیهنوز مانده بود...نشستن و وقت تلف کردن ب شیخواست همان جا زانو بزنم....پانسمان پا یم
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کارم را نظاره  یعقب رفتم و ثمره  یغرق به خون قدم ینگه داشتم....پانسمانش که تمام شد...با دستهارو سرپا 

 کردم...

که تمام  یتیبابت خرسند بودم...با لبخندم سرجنگ نداشتم...بااحساس رضا نیآورده بود و من چقدر از ا طاقت

 ....دانستمیرا حق خودم م روزمندانهیلبخند پ کیوجودم را گرفته بود 

 ...دندیکش زیتم یپارچه ا شیرا خارج کردند و رو ریام ریز یبا کمک هم ملحفه  ایو ک اشکان

کند...خواستم  ییرفت که خودنما یرفت  و کمکم ضعف م یم یاهیدوام دار نبود...چشمانم داشت س یلیخ لبخندم

 سقوطم را گرفتم... یجلو یام نشست و به سخت یشانیپ یقدم بردارم تلو تلو زدم....دستم رو

 به سرعت بلند شد وگفت: ایک

 باشه... ریاشکان حواست به ام _

 کرد تمیاش هدا یلهستان یرا گرفت و سمت صندل میبازو

 ...   نیبش قهیدق هی ایب _

 ذوق ذوق و التماسشان درآمده بود... یخسته است..صدا میشدم تازه دستم آمد چقدر پاها ریکه جاگ کامال

 :دمیسمتش انداختم و پرس ینگاه

 ساعت چنده؟ _

 انداخت وجواب داد: لشیاست یبه ساعت مچ ینگاه

 صبحه... کینزد _

 کرده بودم.. میتنظ یبیتقر یرا به شکل میصبح بود...قطعا از ساعت نماز گذشته بود..روزها بود زمان نمازها کینزد

 کردم زمزمه

 برگردم تو اتاق دیبا _

 بعد ادیحالت جا ب نیلحظه بش هی _
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تماما  شیبودم...به دستانم که خون خشک شده رو زاریو ادعا ب یاکاری...از راورمیاسم نمازرا به زبان ب نمخواستم

 سرخش کرده بود اشاره کردم و گفتم:

 بهتره امیسر وشکل جلوشون در ن نی...زودتر برم که با اشنیم داریبچه ها ب _

 شد و گفت: دهیکش یش کملب یشد..گوشه  نیپراز تحس نگاهش

 بکن یخواست یجا بشور..بعدش برو اتاقت هرکار نیپاشو کمکت کنم دستاتو هم _

که اشتباه  دمیرفت د جیبلند شدم و سرم گ یوقت یول ستیاولش فکر کردم ن یعنیبه کمک نبود.. ازین

قطعا تا آخر  بردمیمهلکه به در م نیکه جان سالم از ا دیرس یم  یرا گرفت...اگر  روز میاجازه بازو ی...بازهم بکردمیم

 ...کردمیشده بود استغفار م ازکه سمتم در یاجازه ا یهمه دست ب نیو بابت ا نشتمیم دیعمر با

 ستادیدر ا رونیباز کرد وخودش ب سیسرو در

غرق خون شد...کامل خونها را شستم و سپس از  ییرفت و کف روشو ریش ریرا باال دادم....دستم ز ریآرنجم اهرم ش با

 کردم... یو ضدعفون ختمیدستم ر یرو یادیمقدار ز واریکنار د عیما

 بشور تمیشونیپ _

 ..نمیدرکار نبود که خودم را بب یا نهیآ

 نگاهش کردم یپرسش

 بهش یدیبوده مال یدستت خون _

...به هر حال به دستورش عمل  زدمیکه داشتم تلو تلو م یلحظه ا دی...شامیشونیدستم زدم به پ ینبود ک ادمی؟یک

 کردم و صورتم را هم شستشو دادم..

شال صورتم خشک  یکه با لبه  یشد..جلو رفتم و درحال بمیاشکان نص یکه خارج شدم نگاه شاکرانه  سیسرو از

 گفتم: کردمیم

 ده؟یخواب ای ارهیحالش چطوره..هوش _

 حاله یب _
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اش نشان  دهیرنگ پر یشده و لبها دیسف ینبود..رنگ و رو هوشیگذاشتم..سرد بود اما ب شیشونیپ یرو دست

فرم  نیشکلش شد..ا لیمحکم و مستط یچانه  ریآن نگاهم خ کیاز دست داده ... یادیبود که خون ز نیا یدهنده 

 تینها یصورتشان ب کیمیبود....م ودشصورت اشکان نشست..خ یآشنا بود....درجا سرم باال آمد و رو میچانه برا

 که به علت اضطراب قبل از عمل  دقت نکرده بودم... یزیبود...چ هیبهم شب

 داد و گفتم: شیتحول ینگاهم شد..لبخند مرموز یمتوجه  اشکان

 ازشینره که حتما ن ادتی..مسکن هم ریحتما براش چرک خشک کن بگ یدار یاگه به داروخونه دسترس _

 یدنیسفت و جو یاستفاده کنه حتما...غذا لهیواجب از وس یو کارا ییدستشو ی...برادیتکونش ند دیکن ی...سعشهیم

که چون فعال  افتیسرم در دیموقع با اونتا  یزی..البته بعد از قطع خون رنیمل ی..فقط سوپ و غذاهاادیبه کارش نم

 می..فشارش تنظستید نب دیزیذره نمکم تو آب قندش بر هی... دیکم کم و ذره ذره بهش آب قند بد ستیموجود ن

 کنهیم

 ...عقب رفتمدادیخوب به حرفهام گوش م اشکان

 گهیاشم با خودتونه د هیاز دستم اومد براش انجام دادم..اول خدا بق یمن هرکار _ 

 ممنون _

 دارد... ینسبت خون ریبودم با ام دهیکه تازه فهم یتشکر کوتاه و آهسته از سمت اشکان بود...مرد نیا

 گفتم و سمت در اتاق برگشتم یفیضع کنمیم خواهش

 امیمن باهات م _

 گذرا سمتش انداختم و گفتم: یبودم...نگاه ایبار مخاطب ک نیا

 ...رمیخودم م _

 ...کردیم یهمان را هم عمل یول گفتینم شتریکلمه ب کیکالم است.. کیبود که حرفشان  ییدسته مردها ازآن

نبودم..معذ ب بودم و دوست داشتم زودتر به اتاقم پناه  یراض داشتیکنارم قدم برم نکهی..از امیاتاق خارج شد از

 ببرم...مقابل دراتاق گقت:
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 اجازه هست ازت تشکر کنم؟ _

 ..رند؟یگیاجازه م یتشکر کردن هم از کس یبودم....مگر برا دهیبود که در عمرم شن یسوال نیتر بیعج

 گفتم: ییحال  در کمال پررو نیا با

 نه _

 جمعش کرد شدیبود که از دهانم در رفته بود و نم یکالم یکه خودم هم جا خوردم..ول نقدریگفتم ..ا قاطعانه

  دیباال پر شیابرو یتا کی

 چرا؟ _

 که لبخند نزند..مردک ناجنس! کردیمقاومت م داشت

 تو نکردم...انگشتم سمت باال گرفتم وگفتم یکارو برا نیا چون

 جواب بذاره... یکه کارمو ب  هیکار براش انجام دادم بزرگتراز اون نیکه ا یاون _

 ییکه خالصه خودنما یدور با لبخند سمج کیابروهاش باهم باال رفت...چشمان خسته و به خون نشسته اش  جفت

 گفت: تیکرده بود در صورتم چرخ زد و در نها

 یلیهرطور ما _

 داریجز در زدن و ب یندارم و راه دیکه کل دمیخودم اومدم د را سمت مخالف من برداشت و من به شیقدم ها او

 .شودیمطرح م شانیموقع من برا یرفتن ب رونیب نیکه مطمئن بودم از ا یسوال ایدن کینمونده...و  میکردن بچه ها برا

 

 : دیاول در باز کرد و هراسان پرس یبود ..با همان ضربه  دهیپشت در خواب تایکه ب انگار

 تو؟ یکجا بود _

 دادم و قدم داخل گذاشتم ... لشیتحو یزورک یلبخند 
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 شیکه به رو یبخش نانیتخت نشسته بود..لبخند اطم یدرا پشت سرم بست.. بهاره  نگران و دلواپس لبه  تایب

ونگران سرتا  دیرا چسب میبلند شد و دوگام بلند سمتم برداشت...بازوها دنمیموثر نبود..به محض د یلیخ دمیپاش

 را برانداز کرد میپا

 چند ساعته؟ یی؟کجایتوخوب _

 اعتراض کردم:  ی... به شوخ دیدور چرخ کیچشمانم  مردمک

 نیشب که من مجبور شدم برم جفتتون آماده باش نشست هیها.. نیوقت به زور بلدوزرم از خواب پا نمشد چیه حاال

 ..خوبه واالیریمچ گ یبرا

 شانه ام گذاشت وبه دفاع ار بهاره گفت: یرو یاز پشت دست تایب

 بهارو صدا کردم دمیترس یستین دمیشدم...د داری..اول من بگناههیبهاره ب _

 سمت عقب زد یچرخ مین سرم

 ؟یدیکه ترس یمگه بچه ا _

 سرشانه ام وگفت: یاش را گذاشت رو چانه

 ؟یدیترسینم یتو بود _ 

 گفت: یجد بهاره

 زده  بتیشک کرد ..تو که چند ساعت غ دیشم با قهیدق هیبه  نجایحرفارو نداره......ا نیا نجایا _ 

چه  دانستمیخالص شوم..نم یبه نحو ییپاسخ گو ریاز ز خواستیپشت وجلو محاصره بودم...لبخند زدم..ته دلم م از

 بود یخودم نگه دارم..البته اگر شدن شیدوتا مرد پ نیبود که دوست داشتم راز ا یحس

برا نماز  خوامیم دیمورد بوده  حاالم اگه اجازه بد ی...پس ترستون بستادمیکه سرومورو گنده جلوتون وا دینیبیم _

 آماده بشم

 ابرو باال داد ونگاه پراز حرفش را نثارم کرد بهاره
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 ؟یبه ما بدهکار حیتوض هی یکنی!نشد...فکر نم گهینه د _ 

 و گفتم: دمیتر شد...لپش کش قیعم لبخندم

 یشجاع شد یلیخ دایجد یکنیتو هم فکر نم _

 کج کردو با ناز گفت: گردن

 بده؟ _

 و گفتم: دمیکش یآسوده ا نفس

 رمیگیم یبرگشته انرژ تیروح نمیبیکه م نی...همهیاتفاقا ..عال _ 

 که سرش را بلند کرده بود گفت: تایب

 تا حاال؟ یحرفا اعتراف کن..کجا بود نیا یخب...به جا یلیخ _

 ...نداختیم یرتیغ یشوهرها ادیآدم  لحنش

 ام گرفت.. خنده

 انداختم  نییو مظلوم سر پا تایسمت ب دمیبرد..چرخ ریلبهاشو بهم فشرد و سرش ز بهاره

 تکرار نشه گهید دمیبار عفو کن..قول م نی..شما ادیببخش _

 کرد ودست به کمر شد یبا نمک اخم

 یاجازه  یب یجرات نکن گهیتا د کنمیشل و پلت م زنمیجا م نیهم ای یوقت شب کجا بود نیتا ا یگیم ایخود... یب _

 رونیب یاتاق بزار نیمن پاتو از در ا

 آهسته بهاره با لبخند من هم زمان شد..بهاره از پشت گفت: یخنده  یصدا

 بردیازت حساب نم یزن چیه یبود یشدی...مرد می..همون بهتر دختر شدیشیچقدر زشت م یشیم یرتیغ _
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جور  فشیظر کلیکردن با ه یمدل حرف زدن وقلدر نیبود که ا فیکه ظر نقدریکردم...ا دییخنده حرفش تا خنده

 نبود....

 خنده گفتم: یته مانده  با

 ی..همون بهتر دختر شدادیاصال بهت نم یمدل نیحق با بهاره..ا _

 گفت: هیاز پشت سر زد روشونه ام و با کنا بهاره

 یتونیچپ بن بسته ...گفتم که هوابرت نداره م ی...کوچه علایریجواب در م ریاز ز یخانم..حواسم هست دار یآ _

 یچونیمارو بپ

 و گفتم: دمیکنار کش انشانیافتاده بودم...از م یریگ عجب

.. چونمیدادم..نماز که بهانه بود...دنبال فرصت بودم که بپ حیدلم به رحم اومد توض دینماز بخونم شا دیاجازه بد _

 بسوزد نه کباب خیکه نه س یجور

 مانتو رو باز کردم...شالم کنار در انداختم.. یو دکمه ها دمیسمت در حمام...شالم رو کش رفتم

باز  مهیدر ن نیبرداشت واز ب نیزم یباز بود..بهاره خم شد و شال از رو مهیآمد..در حمام ن یهمچنان دنبالم م بهاره

 گفت:

 آدم دل نگران کنه... تونهیم یخونه هر اتفاق نیحق ماست فرناز..قبول کن تو ا ینگران _ 

 و گفتم: دمیصورتم کش مسح

 دمیم حیحق با شماست...گفتم که نماز بخونم توض _

 گفت: یبا لحن بلند تایب

 باال مونیفضول ینباشه..چون هم صبرمون کمه هم درجه  اریکه نمازت جعفر ط شاهللیا _

 زدم .. رونیو از در حمام  ب دمیخند

 تفاوت از کنارش گذشتم که گفت: ی...بکردیم یداده بود و داشت با دقت شالمو بررس هیوارتکیبه  د بهاره
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 ه؟خونه؟یچ نیفرناز ا _

 شال باال گرفت و مقابل چشمانم نگه داشت... ی....گوشه برگشتم

 شالم را آلوده کرده بود یخون لبه  زیباکنار شلوارم خشک کردم و شال گرفتم...قطرات ر دستامو

 پاسخ فرار کنم ریدست به دست هم داده بود که نتوانم از ز زی...رسما همه چدمیکش یبلند نفس

 که نگاهم به قطرات خون بود گفتم: یرو تکان دادم و درحال سرم

 ...دیباشه دخترا...شمابرد _

 سراپاگوش انداختم و گفتم: یبه بهاره  یو جد رهیخ ینگاه بعد

 داشتم یچندتا اتاق اون طرف تر جراح _

 :دیاز پشت سرم پرس ریمتح تایب

 ؟یجراح _

 کردم نییباال و پا دییزدم و سرم  به تا یکمرنگ لبخند

 خبر دار شه دیکس نبا چیخودمون بمونه خب؟ه شیپ دیبچه ها فقط با _

 :دیکه از تعجب حجم چشمانش درشتر از قبل شده بود پرس بهاره

 کرد.. نیخونه؟با دست اشاره به زم نیتو ا ی؟جراحیزاریسر به سرمون م یدار ای یگیواقعا م _

 و گرم گفتم: یمقابلش باال گرفتم و جد شال

 چشم به قطرات خون اشاره کردم   یسندش...با اشاره  نمیخونه...ا نیتو هم قایدق _

 ستادیزده کنار بهاره ا جانیه تایب

 شده بود؟ ی..چ نمیفرناز!درست بگو بب یوا _

 و گفتم: دمیباز پرت کردم داخل حمام که بعد برم بشورمش..چرخ مهیاز در ن شال
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 اول نماز..._

نشستند و لحظه  نیهم یکدام اهل نماز  نبودند...برا چیگفتم که هردو سکوت کردند...متاسفانه ه یجد یقدر به

 م.... دیتخت کش یخسته خودم را رو یکردند تا نماز من تمام شد...سالم نمازرا که  دادم  با تن یشمار

تخت بهاره چمباتمه زده  ی..جفتشان روخواستیخواب با آرامش م کیدرآن لحظه چقدر دلم  دانستیخدا م فقط

 و گفتم:  دمیکش میپا یبودندو مثل عقاب منتظر بودن تا من  را شکار کنند... خنده ام گرفته بود...ملحفه رو رو

 خوادیدلتون م یحاال درخدمتتونم ..هرچ نیبابا .من از هم نیفرار کنم...نترس خوامیانگار م نیکنینگا م یجور هی _

 دیبپرس

 گفت: ییهوی تایب

 بده حیتوض _

 پشت دست خنده ام محوکردم و گفتم: با

 واضح تر؟ نیاز ا حیداشتم...تو ض یگفتم که جراح _

 :دیپرس تایتر از ب یجد بهاره

 میخوایم قیدق حیطفره نرو فرناز..ما توض _ 

 کردم نییزنان سرم رو باال و پا لبخند

 ...گهیهنگام عمله د  اتییجز حیاستاد ..منظورتون از توض دیخوبه..خوبه...ببخش _

 ..دمیشد...آهسته خند یبهاره حرص نگاه

 گفت: تایب

 ..بگو هم خودتو خالص کن هم مارو..یکنیم تمونیاذ یحاال ه ینگه داشت داریفرناز..تا االن مارو ب گهیبد نشو د _

 ...لجوجانه گفت:خوردیهمچنان حرص م بهاره
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 کشمتیدنبال خودم م ایو تو...تا اون سر دن دونمیکن..من م چیمن سوال پ گهیبار د هیدارم برات فرناز خانم..فقط  _

 کلمه بهت جواب بدم کیتا 

بودند و البته  اریو اون دوتا کامال هوش امدی..من خوابم مکردیم ییپرده خودنما یصبح کم کم داشت از ال ی دهیسپ

حقشان  یجواب منطق کیبودند و  دهیکش یو نگران یداریبود به خاطر من ب یمنصف باشم چند ساعت خواستمیاگر م

 بود..

 از آزار برداشتم و گفتم: دست

 ذارمیتو طبق اخالص وم ذارمیبوده  ونبوده م ی..فقط شما خودتو کنترل  کن ...من هرچگمی....باشه ممیتسل _

 جفتتون... ارتیدراخت

 شده باشد وا رفت  یپس داد و انگار بادش خال ینفس تایب

 مارو یکشت _

 ...ادیکفرشان باال ن نیاز ا شتریو لب باز کردم تا ب دمیخند

 

***************************** 

کم بود  نقدریا نجایتا آبش گرفته شود...امکانات ا دمیچیپ یشال نخ یراال  سمیبلند وخ یحمام خارج شدم و موها از

گذاشته  ارمیرو که همان ابتدا شراره دراخت یدیسف یکردم...حوله  یقانع م زهایچ نیخودم رو به حداقل تر دیکه با

 شیبغل گرفته بود و بهاره داشت پچ پچ کنان دلدار یزانو تای...ب دمیبود را دور تنم کش یهم نازک و پرپر یلیبود و خ

 ...دادیم

 کنم زانیکه شسته بودم را آو ییشدم....سمت طناب لباس رفتم تا شال و مانتو کنجکاو

 ا؟بچه ه ی هیخبر _

 چشمان قرمزش شدم... یباال آمد و متوجه  تایفلفور برگشت...سر ب بهاره

 :دمیطناب رها کردم و پرس یکردم...لباس ها را همان طور که مچاله بود رو اخم
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 ؟ یکرد هیشده؟گر یچ_ 

 دیدستش رو صورتش کش پشت

 ینش ضی....خودتو خشک کن مرستیمهم ن _ 

 درهم شد.. شتریب میابروها

 ی...خصوصا چشم هازدیو نگران م ختهیمهم بود. ..سروشکل جفتشان به شدت بهم ر یعنیمدل حرف زدن  نیا

 آدم را مشکوک کند... توانستیم یزیعمارت هرچ نی...به قول بهاره تو اتایب یباران

 که باز نشود دمیحوله را با دست چسب یرفتم و گره  جلو

 گفتم: یجد

 منم بدونم خب؟ دیشده بچه ها؟چرا حالتون گرفته اس..بگ یچ _

 گفت: تایبرد..ب ریحوصله سرش ز یب بهاره

 بهتره ی..ندونیخودت ناراحت کن یخوایفرناز..چرا م الیخیب _

 ناراحت شوم خواستینم تایکه ب شدیبود که به من مربوط م یزیدوچندان شد...قطعا چ میکنجکاو

 چشم غره رفت و تشرزد: تایبه ب بهاره

خدا آخرو عاقبتمون  یعنی...میریدهنمون بگ یمدل حرف زدنت...مگه قرار نشد جلو نیبا ا یتوام خودت خفه کرد _

 کنه ریبه خ یکیبا تو 

 و گفت: دیسرخورده لبش به دندان کش تایب

 ...فهمهیخودش نم میما نگ یبگم خب...فکر کرد یچ _

 کالفه نفسش پس داد.. بهاره

 کردم میتنظ میپا یحوله را رو یتخت نشستم و لبه ها یو نگران تر لبه  کنجکاوتر
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 دیدیحرف بهم قرض م یه ه؟چرایچ یبرا ایادا باز نیشده؟ا یبگه چ تونیکی _

 دلخور  رو گرفت و جهت مخالفش نگاه کرد... تاینفسش تکرار کرد...ب بهاره

 بهاره رو گرفتم و گفتم: یبازو

 ؟ گایمنو ن _

 را بهم فشرد...اخم کردم شیکرد و لبها نگاهم

 بهاره؟ _

 

 این رمان رو میتوانید از سایت رمانکده دانلود کنید یا مستقیما از لینک زیر تهیه قرمائید ادامه 

https://Zarinp.al/232011 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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