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AraD_آراد 
شم ست؟اون اینجا.کردم باز هامو چ  می  قدم جاده تنهاتوى که کیه دختر کجا

-.ادد ادامه رفتنش راه به و ماتیسددا؟ایسددتادولیشرنگشددت.زنم می زنه؟صدددا 
 تو  غصددده و غم که صددددایی با باناراحتی.نرولعنتی...بهم نگاه کن عشددقم

یدادمی فت کرد ب ید-:گ جا به من برم با یام منم-.ندارم تعلق این  اب منم... م
یام یا.بشر خودت  می که نشودى مغرورى پسددر همون تو-.برى ذارم نمی یا م

-بیرون؟ انداختم خونه از  که کرد؟همون ولم جاده تو منو که برم؟همون گفتی
 دسددتشددو.دارم دوسدددت.شدددد خاطره برام همش-حرفاییه؟ چه این ماتیسدددا

 به ودوآل اشك هاى چشم با برگشت بود منجمد االن که لطیفش دستاى.گرفتم
 بعد و انداخت منتظرم و خواهش پر هاى چشددم به نگاهی ا  نشددسددته خون

 .زد سردم لشاى به اى ب*و*سه
AraDآراد_ 

شاره ا  رو لشام  شت ا ستم دهن باز کنم انگ شید و تا خوا شو روى گونم ک ست د
هیس وقت نیست گو  کن شاید دیگه نتونم این حرفارو بزنم.شاید -گذاشت.

صتو  شه که کنارتم و لم*س*ت می کنم.از خدا ممنونم که این فر آخرین بار با
ق اومد و بهم داد.اینجا سددرده.اینجا براى تو مناسددس نیسددت.صددداى رعد و بر
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آراد بعضی از -باران شروع به باریدن کرد و با صداى آرامش بخشش ادامه داد:
که گو  می  گه هم اونی  که می  ها خیلی درد داره هم براى کسددی  حرف 
کنه.باید برم نمی تونم بمونم می خوام ولی نمی شه.بعضی از حرف هارو نمی 

شون.همش شه زد و من خیلی از این حرف ها دارم که نمی تونم حت سم ی بنوی
جا بمونی و  ها پرم.تو نمی تونی این داریم زخم می خوریم و من از این زخم 
گه  که دی هات می ذارم.بشخش  که تن قدیرو ورق بزنی. بشخش  هایی ت ید تن با
شقتم  شقتم.عا شتم ولی عا سر چیزى برات ندا ستم.جز درد همدم تنهاییات نی

یه کردى.می دونم از که خو  ترین روزها رو برام سددداختی وعشددقو بهم هد
چشددمت می افتم ولی وقتی از چشددمت بیافتم دیگه هیت افتادنی برام سددقو  
ست.آراد من بدون بچمون نمی تونم نمی تونم بمونم.جاى زخمش می مونه  نی
انقدر درد داره که نمی تونم انكار  کنم.خیلی حالم خرابه...خیلی دلم برات 

ست دارم. شه.دو سا.-تنگ می  شت آراد من ه-ماتی یت وقت هیت وقت فرامو
نمی کنم.همه ى خاطراتمون اینجاسددت.همینجا تو قلشم.دسددتامو روى قلشش 
یدى و منو سددیراب  بار پاى من  به  هال بودم و  که ن گذاشدددت.آراد همونطور 
شه  سوزم.من همی شقت می  کردى؛منم با هر قطره ى این بارون به پاى تو و ع

از تقدیرمون بود.دیگه بغض براى تو و عشقمون تس می کنم.جدایی هم جزئی 
شم پرت کرد و هق می  شو تو آ*غ*و* شت حرف بزنه.خود شكا  نمی ذا و ا
زد.قلشم می سوخت و بغض به گلم چنگ می انداخت.چرا این قصه هی تكرار 
می شد؟چرا باید تا آخر طی شه؟چرا باید تقدیرو ورق بزنم؟صداى مرد و زنی 

ید: پیچ با.-آراد پسدددرم.-تو فضدددا  مده؟واى سدددر ب-با -چه ام چی او
اید بیمارستان؟ماتیسا:آراد ب-مامان.پرستار:هیس خانوم آروم  اینجا بیمارستانه.
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نه من تنهات نمی ذارم.ب*و*سه اى -برى.ماتیسا رو تو آ*غ*و*شم فشار دادم.
-ماتیسددا.فریاد زدم:-رو لشام نشددوند و از آ*غ*و*شددم خار  شددد و محو شددد.

 ماتیسا...ماتیسا نرو...ماتیسا.
AraDآراد_ 

ستار:دکتر به هو  اومد. صدا می زدم:-پر شو  سم سا...داد می زدم و ا -ماتی
سر. سا.دکتر:آروم با  پ سا..ماتی ست؟بگو -ماتی ساى من کجا ست؟ماتی کجا

حالش خوبه.همه سكوت کرده بودن.داد زدم:زنم کجاست؟بچم زندست؟چرا 
 چی؟چی-متأسفم.-حرف نمی زنی؟دکتر سرى به نشانه ى تأسف تكون داد.

-گی؟سددرمو از دسددتم دراوردم و از رو تخت بلند شدددم.سددرم گی  رفت. می
ست.بچتون  شون نی صاًل امیدى به،به هو  اومدن ست ولی ا سرتون تو کما هم
شك می  شت.فقط ا شونم گذا شو روى  ست ستم  و پدرم د ش هم...روى زمین ن
شاشددم.دلم گرمی  گه ن که می خواسددتم دی حالم جورى خراب بود  ریختم و 

ى خنده ا  رو می خواسددت.دلم آهنگ برف و روزاى آ*غ*و*شددش و صدددا
خوب  رو می خواست.دلم می خواست بشنوم زندست.دلم می خواست یكی 

 بگه همش یه کاب*و*س بود.رفتنش  کاب*و*س بود.
AraDآراد_ 

که بهش - ید بشینمش.هنوز کلی حرف دارم  بذار خدا  می خوام بشینمش.تورو
کلی سددورپرایز مونده بود.آخه هنوز  بزنم.هنوز کلی اعتراف دارم که بكنم.هنوز

لشاس عروسی تنش نكرده که.مگه چند سالشه که باید بره؟ها؟مامانم و پرستارا 
هنوز بهش نگفتم که روحم با روحش حل -گریه می کردن.با بغض ادامه دادم:

http://www.roman4u.ir/


 7 ویرانگر تنهایی )جلد دوم(

شده.هنوز بهش نگفتم بدون اون دیگه زنده نیستم.هنوز نشردمش ماه عسل.می 
سرو ستم بچه ام از  ششا پیش خودم بخوابه.می خوا ستم  کولم باال بره.می خوا

بام ب*غ*لم کرد. با لس -خواسددتم... نه ق بدو ید  با ها  حرف بزنم. با ید  با
منه.مگه آدم بدون قلشش زنده می مونه؟من رو همون یك درصددد حسدداب می 
ستا   شه د کنم که به هو  بیاد.آخه قول داده بهم که تنهام نذاره.قول داده همی

.قول داده ناراحتم نكنه.خود  گفت می خواد پیشم باشه.اگه بره تو دستام باشه
ید  بذار ندارم. دلم فقط بهونه می گیره.برا  دلشددوره دارم براى دیدنش آروم 
عا کن  عاى تو می گیره د مان د ما که برگرده. ماس کنم  ید الت بذار بشنمش.

 گند زدم.تقصددیر منه.مگه جرممون-آراد پسددرم.داد زدم:-برگرده.بابا دعا کن.
حد  یه؟مر ؟بیش از  جازاتش چ مه؟م عاشددق شددددن جر گه  چی بود؟م

 نیست؟باید بشینمش.به خدا خودمو می کشم اگه بره و تنهام بذاره
AraDآراد_ 

دکتر :خیلی نمی تونی بمونی.سددرى تكون دادم ووارد اتاق شدددم.به جسددم بی 
صل بود.رفتم و  ستگاه بهش و ستان نگاه کردم.کلی د جونش روى تخت بیمار

ستم. روى تخت ش شیدم و -کنار  ن ستمو روى گونه ها  ک ساى من؟د ماتی
پیشددونیشددو ب*و*سددیدم.خیلی نامردى که دارى تنهام می ذارى. من بدون 

ستتحمل کنم؟ ىچجور.ارمیتوطاقت نم صه بگم. هی بزاروا صهق شن هی ق  ییاآ
ى بود روزى یه فرشددته ا یهنازو مهربون که بی پناه بود. ىفرشددته  هیفرشددته. هیبا
دروغ  گفت پام درد می  بهروز بارونی که خودشو انداخت جلوى ماشینم. هیتو

سوار  کنم. درحال صال چ كهیکنه تا  شده بود. شیزیا شد و  سوارن شینم  ما
شجاع بودنش خیلی خوشم اومد ولی خیلی مغرور  ازپرسید که می رم تهران؟
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شه ول شینم خار   شت یبود و کارى کردم از ما ستن به فر ى  هچند نفر می خوا
 شسیبرمش خونم و چون د میمن ت* *ا*و*ز کنن ومن فرشتمو نجات دادم.

ه وازخونه ش یبا فرشتم دعوام م بازلشاسش پاره شده بود. برا  لشاس می گیرم.
تنها می ره خونه دوسددتش و چندروزبعد دوباره تو یه  دختركکنم . یم رونشیب

ه پسر می ر*ق*صه. مهمونی می بینمش و بازباهم بحث می کنیم . از لجم با ی
من حرصم می گیره  و بدون اینكه فرشته کوچولوم منو بشینه از پشت ب*غ*لش 

سمت دیوار. سیمی کنم و هولش می دم  شنوه و من  ک شو نمی  صداى جیغ
ید. که از ترس می لرز بدن لطیفش  از گرفتن  ترسبدنشددو لمس می کنم 

ی می شه و صشع  فرشتمنجابتش ولی مگه می تونستم به فرشتم آسیس بزنم؟ 
شته ى  من بودن. شه. ولی عده اى دنشال فر شینی  سواراز اونجا خار  می  ما

شه که مال منه. شتمی  سته بود  تا پیدا   پ ش شین ن صندلی راننده رو کف ما
شتمو نمی بینم. ینكنن  و وقت شم  فر شینم می  یاى که بعدًا رو دخترىسوار ما

به خونه می رسددم  و تو حیا   رم و می رم تا میزندگیم می شدده رو نمی بینم .
کنه  من رفتم در ماشینو باز می کنه و کفش هاى  یمی ایستم ودخترك  که فكرم

شه  که خدمتكار خونه با  شین خار  می  شو پرت  می کنه و از ما شنه بلند پا
شو م سر -.پایین ندازهیدیدنش جیغ می زنه. من برمی گردم و اونو می بینم که 

-رم سمتش که از ترس می ره عقس. میر می کنی؟تو؟تو تو ماشین من چی کا
سام..من من چیزه. سا،در ستشرو بردن من.. در سا رو دزدین و منم رفتم  را در

ن زدی دروکه نمی دونستم ماشین شماس خس؟ منقایم شدم پشت این ماشین.
شدم. سوار  سا رو برد؟-و من  ست...-کی در شس از د  ناالٓ-همونایی که اون
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فاتوکردى من َخَرم؟ فكرهسددتی؟ مهمی آدم خیلی بگی خواى می زدى  حر
 دختركسدداکت.-کن من.. باوراشددتشاه می کنی.-.مزاحم.هرىحاال برو بیرون.

ابا ب-ِد َهه چرا وایستادى باز؟-نرفت و به من خیره شدو من بازم سر  داد زدم:
تار می کنی؟ هام رف با که اینطورى  چی می -چه هیزم ترى بهتفروختم 

 ام اینجا بمونم.می خو-چیه؟ جریانخواى؟
AraDآراد_ 

دستاشو تو دستام فشار دادم و اشكام از چشمام لغزیدند و سر خوردند.هنوزم 
مه دادم: با بغض ادا ندم گرفت و کلی -بغض گلمو می فشددرد و  ازحرفش خ

مسددخر  کردم ولی اون بغض کرد و از خجالت سددرشددو پایین انداخت و من 
صدددایی که نجواگر درد و  خیلی جدى بهش گفتم نمی شدده.ناراحت شددد و با

فت: ندوهش بود گ جا -ا یارم.این ناه م هت پ ندارم برم.دارم ب جایی رو  ما من  ا
موندن خیلی بهتر از اینكه اون بیرون میون هزار تا گر  گرسددنه باشددی.مسدد  
شك و تردید عزم رفتن کردم.ولی  شدم ولی رومو از  برگردوندم و با  نگاهش 

سی ته دلمو قلقلك داد و ناخوا همراهم بیا.مثل جوجه اردکی -سته گفتم:یه ح
که پشددت مامانش راه می ره دنشالم راه افتاد.خواسددتار شددنیدن داسددتان غمناك 
ستار کنار زدن  سوال هاى توى ذهنم بودم.خوا زندگیش بودم.دنشال جواب براى 
پرده ى زندگیش و نقاب روى صورتش بودم.گفت و گفت وگفت تا یه دل خون 

اه آورد و بهش چنگ انداخت.هنوزم یه عالمت سوال گریست.به آ*غ*و*شم پن
تو سدرم هسدت.ماتیسدا اون شدس،شدس تولد دوسدتت چی شدد؟کی بهم می 
گی؟چرا نمی گی چه بالیی سرت آورد؟لعنتی چرا پا نمی شی.داد زدم و اشكد 
مام  که االن  ت یه پسددر براى دخترى اشددكددددد می ریختم  می ریختم.من 
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ر اون خالصه شده بود.در اتاق باز شد و زندگیم،روحم،قلشم،وجودم و عشقم د
ول کنید...حرفام تموم نشددده.قول -سددعی داشددتن منو از  جدا کنن.داد  زدم:

 می دم آروم باشم ولم کنید.
AraDآراد_ 

بعدًا ادامه ى حرفاتو بهش -از اتاق بیرون آوردنم و دکتر اومد سددمتم و گفت:
نه. ک حت  ترا که اسددد یاز داره  ن چه -بزن.اون االن  گه  می خواد دی قدر 

شقمو  ست؟چرا داره اذیتم می کنه؟می خواد ع بخوابه؟ها؟چرا دیگه به فكرم نی
ن بزنم حرفی ندارم بهتو-امتحان کنه یا تالفی وقتایی که اذیتش کردمو در بیاره؟

اما فقط می دونم همه چی دسددت اون باالییه.به خدا توکل کنید و اینو بدونید 
سرتون اال شمونو مر  حقه ولی امیدوارم  هم سه.ما همه ى تال ن به این حق نر

کردیم و می کنیم.ازم دور شددد و از پشددت شددیشدده بهش نگاه کردم و سددرمو به  
شددیشدده چسددشوندم و قطره ى اشددكم روى شددیشدده افتاد و لیز خورد تا پایین.از 
بیمارسددتان خار  شدددم و سددردرگم تو خیابونا قدم می زدم.به پارك سددر کوچه 

سیدم.آخرین روز...اون ر شش و بچه اى که ر سه ى فراتر از آت وز برفی.ب*و*
از وجودم بود.همه چی دوره شددد و قلشمو فشددرد.وارد خونه شدددم.خونه اى که 
که می  هاى هیسددتیریكی  نه شددددم از نشود .داد عطر تنشددو داشدددت.دیوو

خداااااا این حقم -کشددیدم.نقاشددی هاى روى دیوار .اولین ب*و*سددمون.
ست.چه  *ن*ا*هی کردم که این ت شتم نی اوانش؟ *ن*ا*هم این بود که نذا

به تشاهی بره یا این که دوسددش داشددتم؟می دونی مثل چیه؟مثل اینه که بچه اى 
بازى نكن.کسددی خونت نمیاد.بزنی تو گوشددش بگی و تو دیوانه  بگی خاله 
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لد نیسددتی.می فهمی؟منو می  گه دارى.تو هیچی ب چه ن اى؟تو نمی تونی ب
ام بغضش رد پا می شه روى گونش.این فهمی؟اون بچه فقط اشك می ریزه.تم

صیر منه.پس  شقم داره می میره تق صیر منه.اگه ع حكایت منه.اگه بچم مرد تق
شم.من باید بمیرم نه بچم.من باید برم اون دنیا...اون مر   من باید جاى اون با
سرد پر کردم و تو  هرچی  شدم و وانو از آب  سا.من.وارد حموم  نشاتی نه ماتی

شتیم ریخت سادگیم ُبر ی  دا شتنت با  ست دا شتم.دوباره باور دو م و تیغ و بردا
ستاى   سر خورد.تموم خاطراتم رو به د شقت رو تن تنهاییام  خورد.دوباره تیغ ع
تو می دوزم.با هر قطره تو این بارون دارم پاى تو می سوزم .با اینكه که هر دقیقه 

 ت دارم.از تو و عشق تو بیمارم برام مثل نفس می مونی و بازم دوس
Samiarسامیار_ 

بایلم زنگ خورد. سددالم پرهام -تو فروشددگاه داشددتم خرید می کردم که مو
می -جواب نمی ده.-آراد چی؟-سددامیار آراد.-خان.چه عجس یاد ما کردى؟

ماتیسا تو کماست.بچه ى آرادم -شه شمرده شمرده بگید و واضح منم بفهمم؟
مثل اینكه کاًل در جریان -شته؟وایسا وایسا.مگه آراد بچه دا-فوت شده.آرادم...

لعنتی.آدرس خونه ى آرادو نمی دونم ...نمی دونم تو کدوم -نه واال.-نیسددتی.
سا بوده.آدرسو بلدى؟الو. اس -آدرسو بده منم بیام.-االن می رم.-خونه با ماتی

ست -می کنم براتون. سریع برو این بچه عقل تو کلش نی سریع، فقط توروخدا 
االن می رم.خریدارو ول کردم وسوار ماشین -ده.می ترسم کار دست خود  ب

سته بود  و زنگ زدم.جواب نداد  سیدم.در  ب شدم و فقط گاز  دادم.به خونه ر
سالم من سامیارم همسایه جدیدتون.خونه -بله؟-که زنگ یكی از طشقه ها زدم.

شه لطفًا درو باز کنید؟ شتم می  -رو از آقاى راد اجاره کردم ولی کلیدو جا گذا
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سریع از پله ها بله ب شش؟چه خشره؟ سورو زدم.طشقه ى  سان فرمایید.دکمه ى آ
نه وایسدددادم و در زدم. نان جلوى خو آراد؟آراد اون -باال رفتم و نفس نفس ز

بایلشددو گرفتم که صددددا  از تو خونه اومد.یا ابوالفضدددل . -تویی؟آراد؟مو
سریع از پله ها رفتم پ شذ که.تفنگم. ین و ایآراد؟محكم به در زدم ولی باز نمی 

در ماشینو زدم و صدا خفه کنو گذاشتم سر جا  و از پله ها رفتم  باال و هدف 
آراد؟همه ى اتاق هارو دیدم ولی نشود که دیدم -گرفتم و شددلیك کردم ورفتم تو.

با دیدنش کر کردم.وان پر از خون   بازه.وارد حموم شددددم که  در حموم نیمه 
.دسددتمو رو گردنش گذاشددتم و و سددریع آدرسددو دادم بود.زنگ زدم به اورژانس

پسر چی کار کردى باخودت؟ از وان خارجش -نشضش ضعیف بود و آب ی .
شتم وپیچیدم  ستم و حوله بردا شو ب ست شتم ومت د کردم ویه تیكه پارچه بردا

 دور  .
Samiarسامیار_ 

تو حیا  بیمارستان نشسته نشسته بودم و فكرم درگیر تمام این اتفاقات بود.چه 
دور شددده بودم.درسددا کجاسددت؟حالش خوبه؟صددداى تلفن روى قدر از آراد 

شید. شی پیچید.-افكارم ناخن ک صشیش  تو گو صداى ع چرا -بله جناب راد؟
من معذرت می خوام.حق -آدرسددو بهم ندادى؟آراد کجاسددت؟حالش خوبه؟

ستانه. شو زده ولی االن حالش خوبه .تو بیمار -دارید.آراد یه خریتی کرده و رگ
مون جایی ماتیسددا  بسددتریه.تلفنو قطع کرد.بی ادب.وارد ه-کدوم بیمارسددتان؟

به پرسددتار گفتم: -رما.بف-می تونم برم تو پیشددش؟-بیمارسددتان شددددم  و 
شاکی گفتم: صورتش زدم و  ستم و چكی به  ش کره  هوى-مرسی.کنار تختش ن

http://www.roman4u.ir/


 13 ویرانگر تنهایی )جلد دوم(

َخر اعظم بدون اجازه ى  من رفتی زن گرفتی؟گوالخ در حال انقراض من باید 
غز پشمكی با تواما!یه چكددد دیگه بهش زدم که چشم هاشو االن بدونم؟هوى م

باز کرد.با دیدن چشم هاى آبی پر از اندوهش حرفام تو دهنم ماسید.هیت وقت 
کدوم زن؟سدددامیار نابود -چشددما   این رنگ نگاهو نداشدددت.با غم گفت:

تو چی می دونی؟چرا همه چی رو شوخی -آراد.-گند زدم.-شدم.نابود.داد زد:
صالً  صاًل جواب  می بینی؟ا سیدى؟ا صاًل حالمو پر می دونی چه حالی دارم؟ا

صاًل  صاًل فهمیدى ازدوا  کردم؟ا شدم؟ا صاًل فهمیدى که بابا  تلفنامو دادى؟ا
فهمیدى اون اشكان الشخور چی بالیی سرم آورد؟نقشه اشوفهمیدى؟نه.چون 
نشودى.جا زدى.سددر چی؟یه مشدددت خاطرات چرت.سددر خاطرات یه دختر 

ت سواستفاده کرد.االن اومدى چی می گی؟ها؟تو منو قاطی آشغال که فقط از
ماجرا کردى.تو گفتی اونشددس برم اونجا.باعث شدددى ماتیسددا رو بشینم.باعث 
به خیالت منو نجات دادى؟آره؟از حرفا  حالم  بانیش تویی سدددامیار.االن 

حالت -خراب شد ولی می دونستم حال خود  خیلی خرابه و هزیون می گه.
حالم بهتر نمی شه بلكه بدترم می شه.پرستار -زنیم.داد زد: بهتر شد حرف می

شمت.می -فكر کنم آرامشخش نیاز داره.-چه خشره؟-اومد تو. سامیار نمی بخ
شدم  که پرهام راد اومد. ستم -سامیار.-فهمی.از اتاق خار   آراد تو اتاقه.خوا

سمت پذیر   سارو بشینم. سی گفت برم ماتی شم که یه ح ستان خار   ازبیمار
بشخشید مریضی به اسم ماتیسا راد رو گویا آوردن اینجا.می شه -تم و گفتم:رف

می خواى بشینیش چی کار؟ -بگید کجاسددت؟صدددایی از پشددت سددرم اومد.
 برگشتم سمت صدا.

Samiarسامیار_ 
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تو چی؟اومدى دختر -با دیدنش چینی به صورتم دادم.خشمی ته دلم نشست.
کنم اومدى اون  جسددم بی جونشددو  ناتنی جذابتو برانداز کنی نه  اصددال   می

مدى بشریش؟ نه او یا  فك می -بشینی ل*ذ*ت بشرى  نت دارى  نده تر از ده گ
اصدداًل اینجا -زنی!تو چه سددنمی دارى باها  که اینطورى حرف می زنی.ها؟

ته.دسددتمو رو -چه غلطی می کنی؟ چه هم داشدد ها خشر دادن.گفتن ب کالغ 
گذاشددتم و گفتم: تت ولی در-شددونش  به غیر کل تف تو ذات  حاشدددا 

کثیفت.استعفا می دم دیگه نمی تونم با چنین آدم کثیفی کار کنم.خیلی حیوون 
صددفتی.خوشددحالم قشل از اینكه با اون پسددره برخوردى داشددته باشددم می 
رم.خداحافظی جناب فروزان فر.از بیمارستان خار  شدم و کنترل کارام دست 

 .به درك.دیگه که پیشش کارخودم نشود.لعنتی منم گند زدم.اگه شك کنه.به درك
نمی کنم.حرص چی رو بخورم؟کم خودم مشددغله دارم.مرده شددور این زبونتو 

 بشرن سامیار.
Samiarسامیار_ 

سوار ماشینم شدم.نگران و سردرگم فقط می روندم.دلم پیش کسی گیر بود که 
االن خود  درگیره.نیسددت  که بشینه چه حالی دارم و فقط دارم با خاطره ها  

شم مرحم  دردام  سر می شتر تنها و تنها تر می  کنم.خاطراتی که هر چقدر بی
می شد.هه مرحم؟بیشتر آزارم می داد و نشودشو بهم یاد آورى می کرد.پس چرا 
چه بالیی داره سددرم  خدا  گذرونم؟نمی دونم. خاطراتش این روزارو می  با 

کمدددكد  میاد؟همه  چیز توى زندگیم داره تو نمی دونم  ها خالصه می شه.خدا
کن پیدا  کنم.کمدددكددد کن.به زندگی خودم و آراد فكر می کنم...چه زندگی 
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دردناکی رو این روزا می گذرونیم.چه جاده ى پر پیت و خمی رو این روزا طی 
شد و  شقی که به جون خریده  شمام دیدم ع شق زیشایی رو با چ می کنیم.چه ع

عنی  می شدده چشددم دردا  حاال مرحمی رو می طلشه که جانی در تن نداره. ی
هاشو باز کنه؟باز کنه و بشینه عاشقش کنار تخت معشوقش نشسته؟عاشقی که 
شقی که اگر تو مو رو می بینی اون پیچش مو رو  شما  اونو می بینه.عا فقط چ
شقی  شم رو می بینی اون نوع نگاه رو می بینه.عا شقی که اگر تو چ می بینه.عا

 که تنفس نمی کنه وقتی عطر موها  نشاشه.
DoRدرسا_ 

چشم هامو باز کردم  ولی تاریكددد بود  وهیچی رو نمی دیدم.نمی دونستم کجا 
ستامو تكون بدم ولی نرمی  ساس کردم بدنم بی جونه و نمی تونم د ستم.اح ه

-رو که رو  بودم  حس می کردم.تمام جونمو جمع کردم وداد زدم: جسددمی
ضم گرفت. صدایی نیومد و بغ ست؟آهاى!اما هیت  سی اینجا نی آروم با خودم ک

خدایا این چه بالهایی هستش که سرم میاد؟چرا من؟اینا چی از -زمزمه کردم:
باره داد زدم: جا -جونم می خوان؟دو هام؟کسددی این ما با شدد تا  ثاف هوى ک

سمت  سرمو به  صدایی نیومد و ناامید  ست؟چی از جونم می خواید؟بازم  نی
لس کرد و و ج راسددت چرخوندم که صددداى چرخیدن کلید تو قفل در توجهم

سددرمو چرخوندم سددمت چر.در باز شددد و نور شدددیدى وارد اتاق شددد که 
صداى زدن کلید برق اومد ستم که  شم هامو ب سریع چ شمامو زد و منم  به  چ

آرومی و آهسته چشم هامو باز کردم و با دیدن قامت همون پسرعصشی که الشته 
شورى به دلم افتاد.لشخند کجی رو لشا شت   سقیافه ى پخته اى دا ش ت و   ن

من فقط خیره شدددم بهش.سددعی کردم از حالت چهره ا  و نگاهش  چیزى 
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بفهمم اما با قدمی که به سددمتم برداشددت  نگاهمو به زمین و به کفش ها  
 دوختم.
 Dorsaدرسا_

شد و  صشی اما محكمش نزدیكددددتر و نردیكددددتر می  صداى قدم هاى ع هی 
یزى برق می زد.جلوى نگاهم همچنان به کفش هاى مشكی رنگی بود که از تم

تخت ایستاد و من حتی نمی تونستم دستامو تكون بدم از این بی حسی عصشی 
شو جلو  سر شید و  صورتم ک شو روى  ست شدم و فقط حرص می خوردم.د می 

چه بالیی سددرم -خس حال مهمونمون چطوره؟-آورد و در گوشددم زمزمه کرد:
شو خیلی حس بدیه ...-آوردى؟چرا نمی تونم بدنمو حرکت بدم؟ سر مگه نه؟

آشغال می گم چه  بالیی سرم آوردى.جوابی نداد و حتی -بلند کرد که داد زدم:
سمت در خروجی  که منم داد زدم: شت  هوى -نیم نگاهی هم بهم نكرد و برگ

کرى  یا خرى؟راهشو ک  کرد و برگشت و جلوى دراور ایستاد و کشو رو کشید 
چی.پشددت به من  کنار تخت  بیرون و یه  چیزى از تو  دراورد  ولی نفهمیدم

تاد. ئت دارى حرفتو تكرار کن.-ایسدد یدم هم کرى و هم -جر خس پس فهم
باشددم و جواب  ها  حاال هم گمشددو بیرون می خوام تن یدى؟ خرى.اینو شددن
ساس  شی رو روى تنم اح سوز ست  که  سمت را سرمو برگردوندم  ستم. نخوا

مد و جیغ  بدنم فرود می او که روى  هاى متوالی  به  می زدم.از کردم  و ضددر
درد،سددوز  و بدتر از اینا از اینكه نمی تونسددتم بدنمو تكون بدم.عربده ها  

چه زرى -انقدر بلند بود که احسدداس کردم پرده ى گوشددم در حال پاره شدددنه.
ته  گذشدد یار  با سدددام یت  گذرون قت  تایم و ها؟از  زدى دختره ى خراب 
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که برى ب*غ*لش آره؟ یه؟نیسدددت  خدا تمومش کن.-آره؟چ اره درد د-تورو
دسددت از سددرم بردارید.بابا به پیر به پیغمشر اشددتشاه گرفتی.از شدددت -...نه؟

 عصشانیت کمربندو تو دستش فشرد .
 Dorsaدرسا_

دیگه نزد واون کمربند لعنتی رو پرت کرد رو زمین چونمو توى دستش گرفت و 
ید: یت غر شان بار -با عصدد یه  خوب گو  کن بشین چی می گم چون من فقط 

زنم.اینجا قرار نیسددت بهت خو  بگذره وکسددی قربون صدددقت بره حرف می 
می فهمی یانه؟تو به من سددامیارو می دى.تو اینجا فقط یه اسددیرى و هروقت 
بهت نیاز داشددتم  میاى.دسددتشددو روى موهام کشددید و نیشددخندى زد وبا لحن 

االنم بد نیسددتی براى وقت گذرونی هیت مخالفتی هم نمی -خاصددی گفت:
ست شك بارم نگاهش کرد و تونی بكنی.د شم هاى ا شید وبا چ شو روى بازوم ک

بدنتم که نمی تونی حرکت بدى تا اثر این آمپول از بین بره کار منم -ادامه داد:
سامیار...ها؟از حرفا  زبونم  ستیم براى  شده.چطوره فیلم رابطمونو بفر تموم 

بدم بدنمو حرکت  خت.سددعی کردم  یاد رو ت که دیدم داره م مده بود  ند او و  ب
دستامو تكون بدم ولی نمی تونستم انگار هیت انرژیی تو بدنم نیست. سنگینی 
تنشو روى تنم احساس کردم که صورتشو آورد نزدیك  صورتم.هرم نفس هاى 
شیدن که محكم  شروع کردم به جیغ ک صورتم می خورد و بی اختیار  داغش به 

شه ستش توى دهنم کوبید و انگار چیزى یاد  اومده با شت د لند .از روم ببا پ
 شد و سمت دراور رفت که نگاهم به دوربین افتاد.

 Dorsaدرسا_
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ین اینم از دورب-وتنظیم کرد و برگشدددت رو به من.لشخندى زد و گفت: دوربین
معشددوقه ى سددامیار.خیلی دوسددت دارم بدونم وقتی منو با معشددوقش بشینه چه 

شه. ستم.من هیت رابطه اى-حالی می  شوقش نی باها   به جان خودم من مع
واى منم که عرعر.اومد و رو -نداشددتم و من فقط،فقط یه خدمتكارسدداده بودم.

از  نه-قربان اجازه هست؟-تخت نشست که تقه اى به در خورد و کسی گفت:
نمی شدده ...می شدده بیاید بیرون؟نگاهش با -همونجا بنال بشینم چی می گی.

باشدده امشددس اینسددرى رو قسددر در رفتی ولی یادت -نگاهم گره خورد و گفت:
شد  و درو  سا زند.چراغو زد و از اتاق خار   شه خانوم در شد فردا حتمًا می  ن
صداى داد  اومد   شم. سعی کردم آروم  صشیمو بیرون دادم و قفل کرد.نفس ع

یعنی چی نمی تونید تماس بگیرید؟یعنی فهمیده جاسددوس کی -که می گفت:
ضه  تون کنن.برید پیدا  کنید هر  سر بی عر ست.فردا بوده؟خاك بر جا که ه

شد و  ستگیرم ن صی د شو تحویلم بدید.فهمیدید؟از حرفا  چیز خا باید جناز
فقط  دعا دعا می کردم عصددشانیتش رو سددر من خالی نكنه.این مرد کیه؟حتی 

 اسمشم نمی دونم.االن تنها چیزى می خوام این که بدنمو تكون بدم.
AraDآراد_ 

ه می خنده ومی گه  عاشددقمه دوباره رفتم و از پشددت شددیشدده دیدمش.انگار دار
ولی حیف که همش یه خیال باطله.وارد اتاق شددددم و رو تخت نشددسددتم و 

امروز حالت -پیشددونیشددو ب*و*سددیدم.دسددتشددو تو دسددتم گرفتم وگفتم:
به معناى خوبم می گیرم.چی؟دلت ادامه ى داسددتانو می  چطوره؟سددكوتتو 

؟آها یادم خواد؟باشدده عزیزم االن ادامشددو برات می گم.خس خس کجا بودیم
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اومد.اون فرشته کوچولو داستان تل  و غم ناك زندگیشو برام می گه  و من براى 
اینكه بخواد تو خونم بمونه بهش می گم که خدمتكار شدده و اون جو  میاره و 
شته.زمانی که کنارم رو  شدم به زمان گذ شه....پرت  صندلی بلند می  از روى 

نكه نمی تونی اینجا بمونی مگر ای-مشل نشسته بود و با انگشتا  بازى می کرد.
یكی از خدمه اینجا شددی.نمی دونم چی به والدینم بگم که اینجا بمونی.نمی 

-دونم چی معرفیت کنم.به چه عنوانی.براى همین یكی از خدمه باشددی بهتره.
نه پس بیا تا  سددرم شددو واال.چه توقعی دارى؟تازه اگر -یعنی خدمتكار شددم؟

شته ب شدنم دا ضه خدمتكار  صاًل تو هنر دارى آخه؟همون خدمتكار عر شی.ا ا
شدددنتم شددك دارم.قطره ى اشددكی روى دسددتم افتاد و به خودم اومدم. دخترك 
بلند و رفت ولی برگشدددت و من فكر کردم می خواد بمونه و قشول می کنه براى 

حاضرم بمیرم به -همین پوزخندى زدم که با دادى که زد شوکه شدم اون گفت:
بچه عقده اى مثل تو خار شم.خاك برسر بی شعور بی  جاى این که توسط یك

شددخصددیتت کنن.حاال خوبه خونه باباته.از جام بلند شدددم که دویید و رفت 
سمت در هرچی صدا  زدم واینایستاد و رفت و درو باز کرد که پدر ناتنی ا  
رو می بینه و اون فرشددته منو با خود  می بره.فرشددته کوچولوم با چشددمام بهم 

ی کنه و من اونجا حس کردم که به این فرشددته کوچولو عالقه دارم و التماس م
 نسشت بهش بی میل نیستم.

AraDآراد_ 
وقتی برگشددتم سددمت اتاقم پام روى  جسددم فلزى می ره.یه گردنشند که هنوزم 
توى گردنمه.گردنشدى که عكس اون فرشددته و خانواد  توشدده.بعد از اون روز 

رفتم مهمونی یكی از شددرکاى پدرم.داشددتم از اون فرشددته رو ندیدم تا وقتی که 
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سنگینی نگاهی رو حس کردم و نگاهم محو نگاهی  سیگارم کام می گرفتم که 
سر بی  شت کنار یه پ سی باز به تن دا شته کوچولو که لشا شد.دیدن اون فر شنا  آ
غیرت و ه*و*س باز اصدداًل برام باور کردنی نشود.این که گفتن اجاره ایه.دخترك 

سر شكارچی از جا  از خجالت  شو پایین می اندازه و عزم رفتن می کنه که 
بلند می شه تا دخترکو شكار کنه.یه حسی گفت دنشالش برم اما دلم خون بود و 
ما رفتم  بازى داده واحمق فرضددم کرده ا ته منو  فكر می کردم اون فرشدد
دنشالش.دیدم شكارچی پشت فرشته ى من ایستاده و چاقو رو گلو  گذاشته و 

-دخترك خیس از اشكه.دخترکو نجات می دم که اسممو صدا می زنه:صورت 
می دونی،متأسددفم برات که حرفاتو باور -آراد.اما نذاشددتم حرفی بزنه و گفتم:

کردم.اما گفت با بغض بادرد...برا  سددخت بود بگه اما گفت دلش پر بود و 
ما مجشورم.اولش فك-درد نجوا می کرد... ر من ه*ر*زه و خود فرو  نیسددتم ا

ساده  صاًل  شت ا کردم براى خود  این کارو می کنه اما دیدن دنیایی که اون دا
تمومش کن.حوصله شنیدن -نشود و من هم نمی تونستم درکش کنم ولی گفتم:

حرف هاى مزخرفتو ندارم.فرشته کوچولو گریه کرد و اشك ریخت و تو خود  
ر*زه نیسددتم بفهم؛من ه*-مچاله شددد.همونطور که احسدداسدداتش مچاله شددد.

نیسددتم؛اجاره اى نیسددتم.گفت مامانمو می کشدده.دیدم؛عكس هاى مامانمو 
دیدم.دیدم اون عوضددی به سددتون بسددته بودتش.دیدم دیگه جون نداره.عصددشی 

ت باشه راس-شدم و سر  داد زدم ولی دلم حرفاشو باور کرده بود.بهش گفتم:
 یمی گی دیدیش؛که چی؟فكر کردى مادرت راضیه که خودفروشی و تن فروش

جاره اى  نش ا جو جات  ن براى  تر   خ که د یه  کردى راضددد كر  ف نی؟ ک
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سفم براى طرزفكرت و عقاید پوچت.ولی دخترك مگه دیگه  سفم.متأ شه؟متأ با
چی تو دنیا داشت؟جز مادرى که نمی دونست دخترشو به پول فروخته.دنیایش 
مادر  بود و اون نمی دونست ومی خواست خودشو فداى مادر  کنه.اشك 

ِدآخه لعنتی اگه قشول نمی کردم که نه من زنده -ه بود ولی گفت:امانشددو برید
سو ندارم.دردمو به  ضی بودم که فرار نمی کردم.من هیچك بودم نه مامانم.اگه را

 کی بگم؟بگو دیگه.چرا ساکتی؟به کی بگم ها؟
AraDآراد_ 

کتمو روى شددونه ى دخترك انداختم و از خونه خار  شدددیم .دخترك تنها راه 
بازم خودشددو پیش  به گرگی برخورد می کنه و من  ما تو راه  می گیره و می ره ا

ماد می  نه و بهم اعت جاتش می دم.حس می کنم اون دخترك منو قشول می ک ن
کنه و اما نا پدریش مارو باز هم از هم جدا می کنه.اون دخترکو می ذاره براى 

من فرو  اما به من نمی فروشددتش و فقط مارو بازى می ده.از عشددق دخترك 
مجنون شدم و براى داشتنش وارد بازى کثیفی شدم.از خودم و جونم گذشتم تا 
عشددقمو داشددته باشددم.دلشاخته ى لیلی شدددم وخواسددتار قلشش که براى من 
شتش برام مهم نشود و تنها خود  برام مهم  سی برام مهم نشود.گذ بتپه.حرف ک

 ا راضی می شهبود.وارد گروه ناپدریش می شم و کلی کار کثیف انجام می دم ت
شس تو  شه یه  ستان دخترك بهم عالقه مند می  دخترکو بهم بده.بعد از کلی دا
خونه دسددتمو می گیره و می بره تو اتاق.یه نقاشددی بهم روى دیوار نشددون می 
ده.نقاشی خود  و من و بچه هامون.اونشس اولین ب*و*سه رو بهم هدیه می 

می شه و عضوى از من تو ده اون شس ما باهم یكی می شیم اون شس مال من 
وجود  رشددد می کنه و ماه بعد می فهمه حاملسددت.ما اون شددس بهم یه قول 
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دادیم ...ماه تنهاى من دیگه تنها نمی مونه...اون قول داد پیشم بمونه.می فهمی 
شته ى کوچولو ى من تو بودى.تو قول  سا...فر شته تو بودى ماتی ماه تنها؟اون فر

نذار هام  تانو بگم.می دونی دادى...قول دادى تن مه ى داسدد ى....قول دادى.ادا
گفتنش درد داره.درد داره.یادآوریش درد داره.حرفات درد داره.التماس هایی که 
می کردم درد داره.من کلی برات سددورپرایز داشددتم.چرا می خواى برى؟نرو. 

 سرمو روى سینش گذاشتم.نرو.
Samiarسامیار_ 

شدم و دی شس حرف می زنی.وارد مخفیگاه  صداها بیزار ام گه از همه ى اون 
حرف می زنه.برید خانوادشددو بیارید.هرکی که باها  -نه.-حرف زد؟-بودم.

شو بیارید. ست صشرم -اما...-صمیمی ه شو و کارى که گفتم رو بكن.منم  الل 
نه نمی زنم.تازه اول -که حرف نمی زنی.-حدى داره.وارد اتاق شددددم و گفتم:
الم بیرون نمیاد.سمتش هجوم بردم و مشتی درد کشیدناته.اون دختر از اونجا س

صورتش کردم. شغال.-حواله ى  سامیار فكر کردى می -حرف می زنی آ واى 
تونی باها  مقابله کنی؟اون اومده انتقام بگیره.دونه دونه عزیز ترین کسددداتو 

هه اى زد. با .قهق ظس  از کی حرف می زنی؟کی؟جواب -می گیره.موا
گلوشددو فشددار دادم که داشددت خفه می بده.کی از کی دارى  حرف می زنی؟

ید می خوام بكشددمش.-شدددد.اومدن تو و جلومو گرفتن. قربان آروم -ولم کن
اون کثافت دیگه رئیس من نیسدددت.فروزان فر:پس توام -باشددید رئیس اومده.

سددامیار همینطورى پیش برى زیاد -براى اون اومدم نه تو.-نشاید اینجا باشددی.
گه هم نم كه دی یارى.و این جا.دوام نم یاى این نه -ی تونی ب تا وقتی حرف نز
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جام مایلی فكر کن.-همین فا دادى.هر طور  فت اسددتع من -پس نمی شددده گ
اگر خودت عرضددشددو دارى کارى کن -کارى کن حرف بزنه.-اینطورى مایلم.

زنده بودن یا نشودنش فرقی -اعصدداب ندارم اونقت زنده نمی مونه.-حرف بزنه.
شد. حاال هر خرى.تند -رئیس.-سا فروزان فر.وای-برام نمی کنه.از اتاق خار  

که کالفه اطرافو نگاه کردم و گفتم: -برگشدددت سددمتم.چشددم غره اى رفت 
رئیس.لطفًا از عرضدده و توانایی تون اسددتفاده کنید و کمی خر  من کنید تا این 

 االغ حروم لقمه به حرف بیاد.
Samiarسامیار_ 

هر چی می گی انجام مگه من مسخره توام که -زهر خندى زد و با غیض گفت:
بدم یا تو هر کارى بخواى بكنی و من سكوت کنم؟سرى بعد اول فكر کن بعد 
یاد بهم می گی.اصدداًل بگو بشینم  نت در م بار آخرته هر چی از ده حرف بزن.

د از اونجا خار  شدیم و وار-بهتر بریم بیرون .-...پریدم وسط حرفش و گفتم:
گارى بر لس گذاشت.پكی به اتاقش شد.روى مشل مشكی رنگی نشست و سی

شنوم.-سیگار  زد و گفت: ستان.-چیو؟-خس می  صل دا ستان -ا صل دا ا
یعنی چی؟من -بچه سددعی نكن منو بپیچونی که خودم جاده چالوسددم.-چیه؟

اوه جدًا؟پس چرا گفتی ماتیسا راد؟انگار -نپیچوندمت.بالحن مسخره اى گفت
خس راجس -فتم:آب سددردى ریختن روم.جا خوردم ولی خودمو نشاختم و گ

اون پسره تحقیق کردم.وقتی اونشس تو کلوپ میكس گفتی حواسم بهش باشه 
شتم. -خس ،خس به جمالت.-خس-منم  راجشش تحقیق کردم و زیرنظر  دا

که زیر نظر  -من چنین جسدددارتی نمی کنم قربان.-فكر کردى من هالو ام؟
ی نگفتچرا -فكر نمی کردم مهم باشدده.-پس چرا بهم نگفتی؟-آره.-داشددتی؟
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خت.-ازدوا  کردن؟ ندا گاهی بهم ا جا می -خودمم نمی دونسددتم.ن پس ازک
دونستی ازدوا  کردن؟از کجا می دونستی حاملست؟جوابی نداشتم بدم.واى 

 به من راستشو بگو.-خس...داد زد:-خدا به اف رفتم
Samiarسامیار_ 

ه گحقیقتو بگومی دونی که ا-بله؟-سامیار.-سكوت کردم که رو به روم ایستاد.
که -خودم بفهمم برات گرون تموم می شددده. حقیقتو نمی تونم بگم.قول دادم 

باشدده خودم از زیر زبونت می کشددم.بیاین تونگاهم به نگهشانا  -بهت نگم.
تاد. کار می خواى بكنی؟-اف جا -چی  بال و پر دادم این دمو از ک هت  خودم ب

بال و پرت رو می چینمخودم.احسددداس می ک نم دراوردى نمی دونم!خودم 
-حقیقت.-چی رو می خواى بدونی؟-سامیار می خواد اینجا مهمونمون باشه 

باها  حرف زدم.فهمید دارم تعقیشش می کنم.گفت دوسددش داره ولی بهش 
ماتیسدددارو -خس...بقیش...-نمی دیش. مك کنم  فت بهش ک كه گ بقیش این
شدید آره؟-بهش بدى. شفیق  صورت ولی از -آها هنوز نیومده رفیق  نه به اون 

ص ست که شخ شم اومد.باها  راه بیاى باهات راه میاد مثل عرشیا نی یتش خو
هی می -خس؟-فقط به فكر خود  باشه و همه رو فداى خواسته خود  کنه.

گه خس.اگه می خواسددتم بپیچونمت هیت وقت دیگه اینجا نمیومدم و ازت 
باید صددحت -کمك نمی خواسددتم.هیت وقت این یارو رو نمی آوردم اینجا.

 ت شه.بذار بشینم آرادم همین حرف تورو می زنه یا نه.کالمت ثاب
Samiarسامیار_ 
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براى چی؟بازم پكی به -یعنی بهم اعتماد ندارى؟اون االن دلش از من خونه.-
براى اینكه فكر می کنه من اونو لو دادم.براى اینكه منو مقصددر -سددیگار  زد.

بدى  چاقو  مه حرفی ضدددد حرف من می زنه.االن بهش  نه.معلو و منو می دو
-بندازى جلوى پا  گو  تا گو  سددرمو می بره بعد می اندازه جلوى سددگا.

شه.دارم به این نتیجه می رسم دیگه به دردم نمی خورى. هه مرسی از -خس با
شاشددده هر غلطی دلت می خواد  یدا می شددن لطفت.هی روزگار چه آدمایی پ

شتشاهی که نكردم عذ  ر خواهیبكن.براى زنده موندنم التماس نمی کنم.براى ا
باز.-نمی کنم.  که  باز کردى  به  زبون  نه توقع تعریف دارى؟نمی -هه خو نك

دونم چه حسددابی روت داشددتم که فكر کردم ارز  وفادارى رو دارى؟تف تو 
شتشاه کردم. ستم که حرفاتو باور کنم.-ذاتت ا شتشاه کردى ولی منم خر نی -آره ا

بچه ا   کنه وقتی  قاتلپس برو دنشال حقیقت.برو بشینم چه رفتارى باهات می 
ار نیست با بشر صداتو.قر-رو بشینه.وقتی نابودگر زندگی ا  رو می بینه.وقتی ...

کارت دعوت بیارمش و با آ*غ*و*  بازبرم اسددتقشالش.خود  میاد اینجا با 
ماتیسا -چه نقشه کثیفی تو سرته؟-میاد عشقشو بشره.-چطورى؟-پاى خود 

سترو میارم اینجا.لشخند کجی رو لشش  ش ضولیش به ت-چی؟چطورى؟-ن و ف
فت: نا گ شا به نگه مده.رو  ید ولی خوب از  -نیو تاق حشس کن یارو تو ا سدددام

سامیاربراى خودت می گم.اینجا -نمی تونی اینجا نگهم دارى.-پذیرایی کنید.

ساس نا امنی نمی کنم.پوزخندى -برات امن تره. امن؟هیت جایی جز اینجا اح
به برات  شددخصددی رو که درسدددا رو بر-زد. ده پیدا می کنم.نگران نشا  اما 

وقتش.من از بازى خیلی خوشددم میاد  ولی بازى که باب میلم نشاشدده  یا قانون 
 رو عوض می کنم یا بازى رو بهم می زنم.
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 samiarسامیار_
واقعًا مسددخرسددت.بعد از این همه کارى که کردم می خواى منو اینجا نگه -

تر ترى از اون دخ هم  م لی  ی خ کاراى  تو  نمی  دارى؟ كر  ف طورى  ن ی دارى.ا
تو جاى من بودى -کنی؟میاى می گی بهم اعتماد ندارى؟هه دستت طال واقعًا.

دقت کردى این چند روز خیلی -آره می کردم.-به خودت اعتماد می کردى؟
من اینجا نمی مونم.مشددكوکم نمی زنم.سددعی نكن بحثو -مشددكوك می زنی؟

حت بگو نمی تونی از  حرف بكشددی. من دارم بحثو -عوض کنی.خیلی را
آره از بحث درسا به اون پسره و دختر ناتنیت رسیدیم.منم که -عوض می کنم؟

بسدده -هالو عقلمو دادم دسددت تو.اصدداًل من نمی دونم...پرید وسددط حرفم...
شتی الى منگنه هی می زنی اه یه ذره نفس بگیر.تا نفهمم چی  سرمو گذا دیگه 

جا می مونی. یه این نت من هی می گم نره تو ه-به چ با ن با بدو . ی می گی 
خوب بابات خوب اصدداًل االن وقت این کاراسددت؟بابا  *ن*ا*ه داره عذاداره 
دلت میاد؟!اون به درك دلت میاد منو به این آقایی بذارى هم سفره این الشخورا 

که گفتم من اینجا نمی -سدددامیار.-شددم؟به دوروبر  اشددداره کردم. همون 
شیدن اومدمشعد از اتمام کارم مونم.براى موندن نیومدم اینجا که برا ى  حرف ک

 هم از اینجا می رم.وسالم.منتظر جوابش نموندم از اتاقش خار  شدم.
DorsA_ 

سته  ستامو باز و ب شت د ستم.چند بار م ش شمامو باز کردم و روتخت ن ساچ در
شیدم و  شت گردنم ک ستی پ ستامو تكون بدم.د کردم و لشخند زدم که می تونم د
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اسددت خم کردم.از روى تخت پایین اومدم و کش گردنمو به سددمت چر و ر
 وقوسی به بدنم دادم.

ندن  جا مو جام ولی می دونسددتم از این ته این ند وق قًا نمی دونسددتم چ دقی
سر  شتم.نگاهی به  ستمو روى  معدم گذا شتم و د ضعف دا ساس  ستم.اح خ
وضعم انداختم.یه بلوز شلوار سفید به تن داشتم.سمت در رفتم و دستگیره رو 

ستم و -پایین کردم. باال و ش شت در ن فاکدددد این چرا قفله؟اه.لعنت به همتون.پ
دسددتمو روى صددورتم گذاشددتم.شدداید االن خاطراتش آرومم می کردوقتی که 

 یم گهیفرصددت د هیموسددیقی منو هدایت می کرد.این آخرین ر*ق*صدده.فقط 
شت نگه دار و گرمم کن. منوخوام سرد م چونمحكم تو آ*غ*و*  یشس داره 

هی -ضددربه ى محكم به در خورد و صددداى کلفت مردى پیچید: چندشدده  و
ى افكارم پاره شددد وموندم چی بگم که از جام بلند شدددم و  رشددتهبیدارى؟

خواستم برگردم تو تخت خواب که در باز شد و منم از پشت در بیرون اومدم و 
 به مرد خیره شدم.

DorsAدرسا_ 
یا بیرون.- ه چ بیرونام بیرون؟چرا بی-خس خانوم کوچولواسددتراحت بسددده ب

تو   اومدنمیاى بیرون خس خودم میارمت .-کریهی زد و گفت: لشخندخشره؟
شو تو هم قفل کرد که رفتم عقس و گفتم: شتا سرجات.-اتاق وانگ سا  من  هبوای

 ترسند نه دیگه عروسك فعاًل کاریت ندارم فقط می برمت پایین.-نزدیك نشو.
 به سددرم زد و فكرىرفتم عقس تر که اون اومد جلوتر. منبیا،بیا ب*غ*ل عمو.

تش رو  ایستادم و دس روبهلشخند  شیطونی تحویلش دادم و راه افتادم سمتش.
شید و دویدم  سط پا  و دادى ک سمت کمرم اومد که  با پام محكم کوبیدم و
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هارو دو تا یكی پایین رفتم و دویدم  سددمت در خروجی که  پلهبیرون از اتاق.
جایی تشددریف می -شددنیدن صدددایی سددر جام میخكوب شدددم. باود.بسددته ب
دیدن چشم  ابو باال و پایین کردم که قفل بود با مكث برگشتم . دستگیرهبردین؟

به  لعنتهاى  خاکسددترى بی رو  بر افروخته از خشددمش اشددهدمو خوندم.
لم د توهاره قربان. خیلیقربان این دختره از دسددتم در رفت.-خروس بی محل.

هه هنوز نمی تونه درسدددت راه -گفتم: نگ  كه ى بی فره سدددگ خودتی مرتی
پس برو خودتو بكش که  ازاین -سددمت مرده چرخید. نگاهشبود حقتبره.

 گاهشنبی پرستیجی بد دهن. توامچشمی نازك کردم. پشتزبون بسته کمترى.
 سمتم چرخید که بهش چشم غره رفتم.

DorsAدرسا_ 
پایین.-زد: داد نداز  ناگه ازسددرتو ب عاده خشددنش جا داد  انیش و لحن فوق ال

خوردم و به جاى اینكه سددرمو بندازم پایین بدتر خیره به چشددما  شدددم که 
شت و غرید: سمت در پرت کرد  همسرتو بنداز پایین.-لیوانی بردا زمان لیوانو 

و ت ترسکه با صددداى شددكسددته شدددنش از جام پریدم و سددرمو انداختم پایین.
به بازوم اومد به خودم اومدم که سددنگینی وجودم رخنه کرد و با فشدددارى که 

گاهشددو حس کردم. یدن بار می گم.-:غر یه حرفو دو  فهم  شددیربار آخر 
 دادنمی دونسددتم با این هیوال دو سددر چه جورى باید حرف بزنم! حتیشدددى؟

کن این بی  ولبه جان خودم شددیر فهم شدددم.-:نالیدممثل اینكه نفهمیدى-زد:
ست شك سته.-صاحشو  شك شارنه هنوز ن به بازوى نحیف و ظریفم آورد که  ىف
دسددتشددو بیشددتر کرد که بی اختیار  فشددارهنوزم نشددكسددته.-جیغی از درد زدم.
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صورتش انداختم.  شیدهچه گهی خوردى؟-زد: عربدهچنگی به  ى محكمی  ک
گرفت و احسدداس خفگی  بغضددمبه صددورتم زد که با صددورت خوردم به در.

ستیکردم. شید وموهامو به چنگ گرف د صورتش ک سمت به  شید   ت و منو ک
شم  شو نزدیك گو سر شد  ساس می  شدت اح خود  که  بوى تل  عطر  به 

اجازه ى حرف زدن نمی  بغضددماالن چی یاد گرفتی؟-آورد و با حرص گفت:
باز  فقطداد که  ر  گردنمو گرفت و فشدددار داد. جیغ می زدمو اشددكام سددر 

یدم.-گفتم: باجیغکردن. جان خودم فهم به  یدم  بار -چی حرف بزن.-فهم یه 
ضمایرو قاطی کردى!-حرف می زنی. -کن. تكرارمی زنید. حرفنه نفهمیدى 

گردنمو ول کرد که افتادم رو  ر فكر کنم فهمیدى.-می زنید ...حرف می زنید.
 الم بیا.پاشو دنش-باز تو فضا پیچید: صدا زمین و دستمو رو گردنم گذاشتم.

DorsAدرسا_ 
بلند شدددن نداشددتم و به آرومی سددرمو بلند کردم که با چشددماى به خون  ناى

سته ا  نگاهم می کرد . ش شو برگردوند. بهن سر شدم و  اهرسختی از جام بلند 
اتاقی شدددد  که دیوار  واردافتاد از پله ها باال رفت و منم دنشالش به راه افتادم.

شكی بودند . ست  مشلها  به رنگ قرمز و م شكی رنگ در سط اتاق هاى م و
به دور میز دایره اى شكلی  چیده شده بودند.با اینكه روز بود اتاق تقریشًا تاریك 

ست. پردهبود. ش شید و رو مشل ن شین-ها رو کنار ک  هوى به حیوون-هوى بیا ب
گه اى دارى؟-می گن. با من -خس توام حیوونی  نظر دی له دارم...خودتو  ب

هنوز یك ربع هم از کتك خوردنم  این جرئتو از کجا آوردم موندماشددتشاه نگیر.
شته بود. شید. اخمهانگذ شكرخوردم. واىشو تو هم ک جا  بلند  ازخدا جون 

 بیا اینجا.-زد: پوزخندشد که رفتم عقس.
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یام.- جا بگو. کارىنم جا.-دارى از همون یا این نمی کنم ...خودم  تكرارب
درسددا خاك  اهههههبگیرمت سددالم از زیر دسددتم بیرون نمی رى پس بیا اینجا.

کن اون بی صاحس مرده  کوتاهبرسر مغز فندقیت کنن خس سامیار حق داشت.
 زدم به دریا و رفتم سمتش. دلوخربزه خوردى برو پاى لرزشم بشین. حاالرو.

DorsAدرسا_ 
اى رو جلوى  برگهمنو از نظر گذروند. موشددكافانهبود و  بهم خیره شددد. جدى

یه؟-روم گرفت. بدونی.-ادم.تكون د سددرىمی دونی این چ یدم  شا مام  اینن ت
سر تا ته. -تو،تو انقدر بیكارى که رفتی آمار منو دراوردى؟-چی همهآمارته؛از 

از  نمبستگی داره به چی بگی درخشان.-کارنامه ى درخشانی نمی بینم ازت.
مشددكلت اینه بیش از حد ول -همه کارام راضددیم و مشددكلی هم نمی بینم.

به من -فرحزاد و... و زرت مهمونی ،قلیون تو زرتبودى. ها رو  له  این وصدد
سشون صله؟-نچ  دونی از دید جنس میطفولیت؟-دوران طفولیت بود دیگه-و

مهم نیسددت که...از قدیم گفتن در دروازه -مذکر ما به این دخترا چی می گیم؟
رو  می شه بست ولی در دهن مردم رو نه بستگی به ذاتت داره و خودت؛خودت 

ستی . سننه!-ده اى،ه*ر*زه.خراب،عق-می دونی چی ه  ماتو چه یارو؟ بهتورو 
شی. سشاز،ال شما می گیم ابی،ه*و* شتشاه آمار  بعدمهم به امثال  هر کی بوده؛ا

البد کالس ر*ق*صددم -می گم دنشال آمارگیر دیگه اى بگردید. پیشددنهادداده.
ولی فرخزاد و قلیون وسدداعت سدده  رفتمهنر نزد ایرانیان اسددت و بس.-نرفتی؟

معلوم -نزن  *ن*ا*ه داره. تهمتمخونی ام هم نمی خوره. گروه بهصددشح نت.
 اونم معلوم می شه.-بشه که چی بشه؟-می شه
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DorsAدرسا_ 
 سددرىانقدر از خودت مطمئنی-حرفش پوزخندى به تمسددخر زدم که گفت: به

ساس دلشوره  حسکجی زد. لشخندتكون دادم. ست داد و ته دلم اح بدى بهم د
ال آورد با دستشودرست رخ به رخم ایستاد. بینمون رو کم کرد و  فاصلهداشتم

و به سمت صورتم دراز کرد و صورتمو عقس کشیدم که اومد جلوتو ودستاشو 
ه فاصل از خس حاال بگو چه جورى با سامیار آشنا شدى؟-تو موهام فروبرد.

 خونسرد گفتم: خیلیگرفتم ولی اون باز اومد جلو.
شو - سیر تا پیاز سوالتون شما که آمار منو از  دراوردید پس خودتون هم جواب 

من راجس زندگی شخصی -وقتی سوال می کنم درست جواب بده.-رو بدید.
با کسددی حرف نمی زنم. می زنی...چون اگه نزنی کارى می کنم مرغاى -ام 

 هفت آسمون برات گریه کنن.
DorsAدرسا_ 

ه رو ب فاصددلهاز خشددم برافروخته شددده بود و ر  گردنش منقشض. صددورتش
پشددت گردنم برد و  دسددتشددواقل رسددوند ومن از ترس به زمین خیره شدددم.حد

بار حرف می زنی.-درس امروزت چی بود؟-فشدددارى بهش آورد. -یه 
چون من می -خس من چرا باید زندگی شددخصددی ام رو بهت بگم.-خس...؟

شارى  صش ف شد و از حر سكوتم طوالنی  گم و الزمه که بگی. جوابی ندادم و
ستن بود.به گردنم آورد که گرد شك شرف  خیلی طولش می دى اما من -نم در 

تو جیشش فروبرد و از تو  یه چاقو ضامن دار دراورد  دستشوبه حرف میارمت.
ومنو به خود  فشرد و لششو به صورتم چسشوند و بعد رفت سمت گوشم ودر 

رو نرم روى گردنم کشددید که  چاقویا حرف می زنی یا...-گوشددم زمزمه کرد:
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سی خونو حس کر سر خورد و گونه ام رو تر کرد.خی شمام  شكام از چ نه -دم وا
شار می  سا نمی خوام گریه کنی می خوام حرف بزنی و اگه نزنی؛چاقو رو ف در

روى لس پایینم کشددید و خونی که از  چاقودم وبقیه ا  رو خودت بگیر برو.
شید  که   جیغ زدم: شكمم ک ست دیگه ا  روى   سرم -لشم اومد و د ست از  د

 بردار.
DorsAدرسا_ 

شد و  چاقو ست بدنم منقشض  سردى چاقو پو ساس  شت؛با اح شكمم گذا رو 
ستم نكن.-غرید: صشانی تر از اینكه ه سفید و لطیف  حیفمنو ع ست  این پو

شه؟ ست که خط خطی  شم ها  زل زدم. بانی حاال جواب  خسالتماس به چ
ستم بعد منو به ا-سؤالمو بده. ستم اومدم بیرون دنشال دو تشاه شمن از تولد دو

-همینطورى اومد تورو خرید؟-جاى دوستم دزدیدن و بعد سامیار منو خرید.
نه ...وقتی خواستن منو بیسیرت کنن سامیارم اونجا بود و بعد از کلی خواهش 

حاال بزار برم. ید.راضددی شددددى؟ که من دخترم منو خر نا  بقیش زود -و تم
ر داد رو فشا چاقونمی دونم.-با .رئیسش کیه؟همون برا  بادیگارد گذاشته.

شو بگو؛کیه؟-و داد زد: ست وقتی معامله می کرد من اونجا نشودم.به -زدم: دادرا
حرفش ترس بدترى به جونم  ازنمی گی...نه؟-جان خودم حرفام عین واقعیته

 افتاد.
DorsAدرسا_ 
 شخندلباشه خانم کوچولو خودت خواستی!-ادامه یافت که متین گفت: سكوتم

کارى می کنم آرزو کنی کاشددكی -فت و گفت:کجی زد و چونمو به دسددت گر
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 میاالن می کشددتمت ولی درد واقعی اونجاسدددت که بشینه و نتونه کارى کنه.
گه االن  ید ا خت می کنی هم اونو؛شدددا بدب فهمی چی می گم؟تو هم خودتو 

اسیردستا  کرد ومنو کشون کشون  موهاموحرف می زدى اینطورى نمی شد.
شو باز کرد.از پله ها پایین برد و وقتی به   سید در و اتاقو و کرد ت پرتمزیر زمین ر

به اطراف چرخید و با دیدن وسددایل و دوربین   قلشم از  نگاهمبرقو روشددن کرد.
 زد و پوزخندىلكنت گفتم می...می خواى  چی کار کنی باترس فشددرده شددد.

سم ها و نددددددددازى هاى آلمان آدم هایی که -گفت: شی فكر کنم بدونی قشلنا فا
شكنجه می کردن تا حرف بزنن؛غیر اخالقیه اما جواب می حرف نمی زد ن رو 

ده.گاهی فكر می کنم روانیم که از این کار ل*ذ*ت می برم اما می دونی نكتش 
-تو...تو می خواى منو شددكنجه کنی؟-کجاسدددت؟اینكه منم درد کشددیدم.

شونت اعتقاد دارم اما این  سفانه من آدمیم که خیلی به خ ستی؛متأ خودت خوا
شونت  ست که می ریزه.خ ست فقط،آبروتم ه ها  تیرهاى پی  حرفخالی نی

 در پی بود که قلشم رو نشانه می رفت.
DorsAدرسا_ 

شتم و اون میومد جلو و من می رفتم   سمتم اومد که با ترس به  عقس قدم بردا
شو دو  پوزخندىعقس . ستا ستاد و د سرد و اون جلوم ای زد که خوردم به دیوار 

ط یه خانوم کوچولو تو فق بشینتال  خوبی بود-گفت:طرف صورتم گذاشت و 
دستم بهش برسه جلوى چشمات پوست تنشو  وقتیقربانی هستی و یك طمعه.

 می کنم و می پزم و می دم گربه ها بخورن و استخوناشو می دم به سگا.
جدى حرف می زد که جاى حرفی  باقی نمی  انقدرتو چشمام جمع شد. اشك

تو میاریش اینجا و اون میاد -ید و گفت :روى گونم کشدد دسددتشددوذاشدددت.
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ش می کنی  براى زنده  موندن قلش التماسبشینه دارى زجر می کشی وقتیدنشالت.
و ندارشددو به آتیش می کشددم  دارآتیش می گیره که عشددقش بهم التماس کنه.

اگه بخواى تورو هم می اندازم -اشتشاه می کنی!-چون زندگیمو به آتیش کشید.
صال کنید.سینه ى قشرستون  شتشاه می-گریه گفتم: بااون دنیا و -کنی. به خدا ا

اون کسددی که داره -خدا آدماى آشددغال نمی خواد که به اسددمش قسددم بخورن.
شغال بازى در میاره تویی. شوآ ستا شت کرد و  د شو م ستا تو موهام فرو برد و د

به دیوار کوبید و عربده زد: کارى می کنم که بهم التماس -سددرمو پی در پی 
 کنی.

DorsAدرسا_ 
سرم داشت از دردمنفجر می شد و حتی نمی تونستم درست راه برم و فقط تلو  

سمو از تنم بیرون  بازوموتلو می خوردم. سمت خود  و  لشا شید  گرفت منو ک
ید ودستامو باالى سرم بست ودوربینو جلوى من قرار داد و روشنش کرد و کش

کمد و باز کرد و نگاهم سددمتش چرخید  و انواع کمر  دردکمه ى ریكورد را زد.
هاى مختلف از گیره آویزون بود. ند بهب به دسدددت  رو تاد  و چونمو  روم ایسدد

م و زد دىپوزخنحاال بشین یه آشددغال چه قدر می تونه خطر ناك باشدده.-گرفت.
و عالوه ت-دوربین اشاره کردم و ادامه دادم: بهبشین آب که از سرم گذشته.-گفتم:

تو دهنم کوبید که سرم به  محكمبر آشغال  ،روانی و کثافت و نامرد هم هستی.
شت. صداى جیغم  رفتسمت چر برگ ضا از  سرم و چند ثانیه بعد ف شت  پ

شد. شمر.-زد: عربدهپر شمردضربه ى دیگه اى زد. وب شترى  من شدت بی که با 
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شكایی که می لغزیدن  ضربه زد و بلند تر عربده زد و من فقط جیغ می زدم و ا
 بلند تر.-یك.-بشمر تا سیاهو و کشودت نكردم.-و سر می خوردن.

DorsAدرسا_ 
ستم ضربه می زد  نتون شت  ولی هر چی  سته  دا شمام حالت نیمه ب شرم و چ ب

که تقه اى به در خورد ودر باز  خامو  کرد دوربینوانگار حسددش نمی کردم.
خل شدددد. خانمی دا مدن.-شدددد و  قا دخترتون او  بادختر ؟-دلم گفتم توآ

دختر بچه اى از پشددت در  صددداىنذار بیاد داخل االن میام.-کالفگی گفت:
چرا نمی ذارى برم تو نسددترن -میومد که گله داشددت نمی تونسددت بیاد اینجا

تا  دلنیا-بابام می گم دعوات کنه ها. بهجون. یا بریم نوتال بدم بخورى  جان ب
شدم. بهبابا بیاد. شد و منم به اون خیره  شت در تكیه داد و به زمین خیره   تیحپ

باشددده. ته  نمی خوام -صدددداى دخترك اومد: بازمفكر نمی کردم دختر  داشدد
یاد. با جونم ب با تا  جان.-وایمیسددم  یا  فت: رودلن صددددات در -به من کردو گ

باز کرد که پرت شدم تو ب*غ*لش ولی خم شد و اومد و دستامو  سمتمنمیاد.
سمت در و باز  کرد. شتم رو زمین و رفت   ختركددلنیا بابایی بیا اینجا.-گذا

با  رها کرد . با یاد.-خودشددو تو آ*غ*و*   با ب با تا  باال  -با نسددترن برو 
وارد اتاق شد و دستشندى از گشو دراورد و دستمو به دستشد بست  دوبارهچشم.

 اهینگدارى اشددتشاه می کنی.-باز کردم: دهنرو به میله بسددت. و دسددتشد دیگه
قفل شدن در منم  باعمیق بهم انداخت و بعد  از اتاق خار  شد و دروبست.

 چشمامو بستم.
Dorsaدرسا_ 
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به شدددت درد می کرد  پشددتماى به گوشددم خورد و چشددمامو باز کردم. ضددربه
می خواى -دى!خس بسدده  خیلی اسددتراحت کر-گرفت و بلندم کرد: بازومو.

ونی نمی د-تفریح ؟اذیت کردن مردم برات تفریحه؟-تفریح.-چی کار کنی؟!
به داره از پشدددت  وقتیچه ل*ذ*تی داره وقتی حرص می خوره. بشینه زندگیش 

حرفش زدم زیر خنده انقدر بلند  باصددفحه لشتابش جون می ده و جیغ می زنه.
جاشددو به می خندیدم که چشددما  هر لحظه گشدددادتر می شدددد و کم کم 

صشانیت داد  و من فقط می خندیدم.  ...هیچی نمیتوتو...تو خیلی احمقی.-ع
لت می خواد بكن. هردونی. خس  میکارى د خوام منو جوونمر  کنی؟
ربانی من ق  بایددرد کشیدى منم باید بكشم؟ توزدم: جیغراحتم کن. بكنبكن.

شم؟ ستم! منبا نمی دونم براى چی من  باید  هیچیکه هیت کجاى این بازى نی
شم؟ها؟ صالً زجر بك ستی؟ ا شتشاه  دارىفكرى کردى؟ چهتو کی ه شت هم ا پ

شت احمق بهت آمار غلط می دن! چوندونی چرا؟ میمی کنی. صالً یه م می  ا
بهت بگم چرا؛چون از خونه بیرونم  بذاردونی من چرا اونشدددس رفتم بیرون؟

نداشدددت. چونکرد. که اونهیت حسددی بهم  نه  من بودم  دوسددش داشددتم 

ساساون. ست خوردم. اح شك سی  بایك طرفه براى همین  من به جایی نمی ر
می گی دوسددتم داره و اومده دنشالم فقط  اگرچون اون حتی بهم فكر نمی کنه.

احسدداس  *ن*ا*ه می کنه و  چوندونی چرا؟! میفقط براى راحتی خیالشدده.
رفت ولی ادامه گ بغضددمعذاب وجدانش داره خفش می کنه و بعد یه مدت ...

 فهمی چی می گم؟ میانگار نه انگار درسایی هم وجود داشته.-دادم:
Aradآراد_ 
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کردم دستی خیلی آروم و نرم داره رو صورتم حرکت می کنه؛چشمامو  احساس
سرمو بلند کردم. شتش تكون  نگاهمباز کردم و  ستش چرخید که انگ سمت د

شدم و از اتاق زدم بیرون. سریعمی خورد. ستش تكونپر-بلند  ستا د  ستار،پر
تو اتاق و باال سددر   برگشددتمآروم باشددید االن دکترو خشر می کنم.-خورد.

دنیارو بهم  انگارباز کرد. چشددماشددوماتیسددا.-ایسددتادم و آروم صدددا  زدم:
از اتاق تو راهرو  بیروناومد و پرستار ازم خواست از اتاق خار  شم. دکتردادن.

شحال  ازفقط راه می رفتم. شتم.یه طرف خو سترس دا  عدببودم و از یه طرف  ا
ندى زد. خار  شدددد و لشخ تاق  قه دکتر از ا ند دقی یك می گم می -از چ تشر

سط حرفش. پریدمتونید... شش؟-و شه برم پی ید خیلی کم می تونید بمون-می 
ستراحت کنه. شم حتمًا.-بیاید اتاق من. بعد با ا شدم و نگاهش  واردچ اتاق 

شكر به هو  اومدى.-.یكم گیجم-چطورى؟-سمت من چرخید. -خدارو 
ستم. شحال نی صاًل خو سا این چه حرفیه؟-اما ا ستم؛ت آرادواقعیته.-ماتی نهام خ

شماموبذار لطفًا. ست. چ شیطونم  اونحرفا  جا خوردم. ازب شاد و  ساى  ماتی
که  امید من بود حاال خود    دخترىبه دختر افسددرده رو می دیدم. االننشود.

یا بود. مامانم اومد. ازناامید ترین آدم دن تاق خار  شددددم  که  آراد پسددرم -ا
شن. شمت رو سی  مامانم.-چ شده نه؟-مر منم -باید برم پیش دکتر.-چیزى 

شه بیا.-میام. شدیم. دربا شینید.-زدم و وارد  -د.ممنون لطف داری-بفرمایید بن
عالئم بدنشون نرماله و خوششختانه مشكل  تمامایشون دو روز دیگه مرخصن.

 .ممنونم-جدى ندارن.
Samiarسامیار_ 
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سته بودم و با لشتابم کار می کردم  که تقه اى به در خورد و  تو ش اتاق  رو تخت ن
 باز شد.

ین ورقه بیاید پای لطفاً نقوى:بشخشید آقا یه پیك اومده و بسته اى رو آورده. خانم
ضا کنید. ستبرو میام االن.-رو ام شتم و از لشتابوو رفت . دروب  رو  تخت گذا

سته رو تحویل  ضا کردم  و ب شدم و از پله ها رفتم پایین و برگه رو ام جام بلند 
باز کردم که تو  یه سددی دى بود و رو  نوشددته بود؛))منو با  درشددوگرفتم.

دلم حسددی از  تهبه پیشددونیم دادم و اخم کردم چینیصددداى بلند گو  کن((  
با تردید بیتمو اتاقم رفت بهدلشددوره آزارم می داد. م و لشتابمو رو پام گذاشددتم و

شتم تو لشتاب و فیلم  سی دى رو از جلد  دراوردم و گذا صل کردم و  بهش و
شم خورد. صداى  مردى به گو صفحه فیلم تاریك بودکه  -رو پلی کردم. اول 

از جلوى دوربین برداشت و  دستشوچی برات دارم؟ بشینسالم سامیار مهرورز.
جون  و دسددت بسددته رو زمینافتاده بود ر  گردنم منقشض  با دیدن درسددا که بی

درسا رو به ستون بست و با شالق به پشتش  دستاىشد و دستمو مشت کردم.
هاى درسددا هر لحظه بیشددتر و  التماسضددربه و زد از  می خواسددت بشددمره.

شد. شرده می  شد قلشم ف شتر می  ستاپ کردم. موبایلمبی -زنگ خورد وفیلمو ا
شت اومد؟هدیه ا ازسامیار؟ ست فطرت -زدم: داداى زد. قهقهم خو شغال پ آ

 لفنوتمنتظر فیلم هاى بعدیم با .-کی هستی؟ توپیدات کنم زندت نمی  ذارم!
 قطع کرد و صداى  نامتمدد بوق هاى تلفن تو گوشم پیچید.

Dorsaدرسا_ 
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شم. محكم سته رو تورو انتخاب نكردم.-زد توگو شم ب همه چیز منو  اونمن چ
فت می ف مههمی؟ازم گر یه گفتم: باچی! ه تان -گر جاى داسدد خه من ک آ

چرا -همه درد می کشددم؛نشاید بدونم؟ اینچیه؟ مشددكلشددمام.ها؟کجا؟
به رو نشددسددت و زل زدم تو چشددما  و منتظر نگاهش کردم که  روبایدبدونی.

شكامو پاك کرد. شید و ا شو روى گونم ک ست شقانه -د شق زنم بودم و عا من عا
کم نگار با هم سرد شد و  کمتم؛دلنیا دخترم.از  بچه داش منمی پرستیدمش.

شیم. شته با شت با هم رابطه اى دا ششا دیر  روزاششا نمی ذا می رفت بیرون و 
شار داد و ف گلومومیومد وبعد فهمیدم بله هوا بر  داشته و یه فاب دیگه گرفته.

گفتم طالقت  نمی  بهشروز میاد و می گه طالق می خوام. یهسددامیار.-گفت:
یا رو می زد و بهش توهین می کرد. مدامی چی کار کرد؟دون میدم.  فحشدلن

 خیلیساله زیادى بود. 6هایی رکیكی می داد که براى یه بچه اونم یه دختر بچه 
تك بخوره و  نه و مهر و محشتش ک مادرا جاى  روابط  که تو اون سددن  بد بود 

حالش  تفگبا اون پسره. برهطالق می خواد تا از ایران بره. گفتفحشیاد بگیره.
با من بهم می خوره. کارى  هرهر روز کارم جنگ و دعوا بود. دوماهاز زندگی 

ضربه می خورد سط فقط دلنیا  شه ولی این و شته با ستم دا  نوزهکردم تا باز دو
شده. سنامه من بود که فهمیدم معتادم  شنا سمش تو  اگه طالقش ندم یه  گفتا

 فهمی؟ میروز تو خونه نیستم دلنیارو هم معتاد می کنه.
Dorsaدرسا_ 

موهامو نواز  کرد و  پایینحرفا  لحظه به لحظه  قلشم فشددرده تر می شددد. از
مه داد: یارو معتاد می کنه -ادا ندم دلن که گفت اگه طالقش  سددر این حرفش 

سر وجودمو گرفت. سرتا صشانیت  شم و ع ستم  توخ سش کردم و خوا اتاق حش
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امیار س اونیه آدم معتاد خیانت کار هیت کارى بعید نشود و نیست. ازترکش بدم.
شه براى  امكانتن لش معتاد  کرد.مطمئنم. سامیار همچین آدمی با شت  ندا

معتاد نیسددت تازه اونقدر  اوناز کجا می دونی تقصددیر سددامیاره؟-همین گفتم:
 ن حرفکجا انقدر مطمئ ازمرد هست که با یه خانوم متأهل رابطه نداشته باشه.

ستون بدنم به لرزه درومد داددارى؟ مدركمی زنی؟ آره -زد انقدر بلند که چهار
اینكه به خاطر  ازاینكه زنم دم به دقیقه ب*غ*لش بود و نمی دونسددتم. ازدارم.

شوهر و بچه ا  رو کنار زد. ضی  شتم  منواون عو سشت بهش دا از حقی که ن
شتم که  قدرمحروم کرد. شمام بهش اطمینان دا سی دوتا چ شما  جز من ک چ

دونسددتم اون آشددغال چی داشددت که من  نمیرو نمی بینه اما اشددتشاه کردم.
روز دلنیاى من از  کتك می خورد وفحش می خورد اما جیك  هرنداشددتم.

فت می دونی چرا؟! مانش بود. چوننمی زد و بهم نمی گ ما  عاشددقعاشددق 
 ینكهادونی جالشیش چیه؟ میمامانی که  دیگه بچه ا   رو نمی خواسدددت.

نه از من! ما  حاملسدددت ا یدم زنم  گهفهم -گفتم: آرومگفتی از کی؟! ا
چند ماه  چونسدددامیار؟آفرین.می دونی از کجا فهمیدم بچه ى من نیسدددت؟

شتم. سر ننر  اونباها  هیت رابطه اى ندا شغلش یه پ شت چون فكروم نمی ذا
ردم و حشس ک نگارومامانی بود.  اگه می ذاشتم بچه به دنیا بیاد  آبروم می رفت.

هنوزم دوسش داشتم اما اون منو نمی  منمی آوردم برا . دکتراز دید همه پنهان
 خواست.
Matisaماتیسا_ 
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سمموپله هارفتم باال و اونم به دنشالم از سا بشینم-صدا زد: ا سا وای توجه  یشماتی
د گرفت و کشددی دسددتموبهش رفتم سددمت همون اتاقی که اولین بار تو  بودم.

کجی زدم و با لحن طلشكارانه اى  لشخندنیسددتم؟ مگه با تو-سددمت خود .
تم: ف ما.-گ فر ها؟-ب بود. تارى  ف طرز ر چه  ین  تم -ا دوسدددت داشددد

 پارمیسمشكلش می دونی کجاست؟! آرهبذار فكر کنم! امممممم...مشكلیه؟
دارى خانوادم بگم چه دختر  دوستبشند اون دهنتو.-جونت  ناراحت شده.آره؟

بار آخرته اینطورى باهام حرف می -زدم : جیغپاچه ور مالیده اى هسددتش؟
یدى؟زنی؟! تاد؟فهم له !اف یده اون دختره ى هو مال چه ور  پا داد نزن -زد: داد!

جا. بفهم.اینسدددرىاین هم  حاالخواسدددتی فكددددد بزنی اول حرفتو دهنتو
 یجوابآره برو؛بدو بدو،بدو ب*غ*لش کن.-و عزم رفتن کرد. برگشددتگمشددو.

تنمو دادم باال و جلوى آینه ى قدى  لشاسبیدم. نداد و منم رفتم تو اتاقو درو کو
می  اشددكاییبه شددكمم کشددیدم و بهش خیره شدددم. دسددتیاتاق وایسددادم.

که می  دلیکه االن سددرد بود و سددرما  فقط زخم می زد. احسدداسددیباریدن.
شه. ست فقط تنها تو تاریكی غرق  سی دراوردم و محكم  برنسخوا و از جا برن

شكن بذارسمت آینه پرت کردم. شوه ندم.ب هق  هشحس نكنم نشینموم که دیگه ع
 هق افتادم.
Matisaماتیسا_ 

شستم. رو شكسته ها ن شه  شد روزاى خوبمون. چهشی ه اى ب تقهقدر زود تموم 
اتاق شددد و  داخلبیا تو.-خانوم اجازه هسددت؟-بله؟-در خورد و آروم گفتم:

شه ها گفت: بابراتون کیك و آبمیوه آوردم.-گفت: شی انوم خ اى واى-دیدنم رو 
انقدر -اى کردم و گفتم: خندهخاك برسددرم پا شددید تا شددیشدده نرفته تو بدنتون.
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وم خان-از این بدتر؟! تحقیرآره هسددتم.-خانوم این چه حرفیه-ترحم انگیزم؟
شید . شستن تو پذیرایی.-اون پایین چه خشره؟-توروخدا پا تره هم دخ-هیچی ن

ست؟  االنشم.چ-یام پایین.اینارو بشر پایین م-بله.-پارمیس-کدوم دختره؟-ه
شمامومیام اینارو جمع می کنم. سته کردم. چ شدم  ازباز و ب شه ها بلند  شی رو 

آوردم و به جاى  در واومدم لشاسددمو تكون بدم که شددیشدده رفت تو دسددتم.
تو چمدونم یه لگ تنگ مشكی دراوردم  که پایینش نگین  اززخمش نگاه کردم.

سه ربع به رنگ مشكی دراوردم که تنیك  آستین  یههایی به شكل ستاره داشت.
پارچه ى زیر  بنفش  پاره بود و  پاره  پایین  تاده داشدددت و  لت اف حا قه ا   ی

 پوشددیدم  و لشاسدداموکفش پاشددنه بلند مشددكی بادمجونی. یهبادمجونی بود.
آینه روى میزتوالت به خودم نگاه  توپوشددیدم کفشدداموموهامو دم اسددشی بسددتم.

یه رژ کمرنگی داشددتم براى ه آرایشکردم. یه کوچولو دیگه ریمل  زدم و مین 
 مالیم صورتی.

Dorsaدرسا_ 
یه روز که خونه نشودم انگار دقیق -نه.-پس کارى کردى بچه ا  رو بندازه؟-

نمی دونم فكر کنم خودشو زد به مردن که وقتی پرستار  درو باز می کنه ومی 
شه رو تو بدنش فرو می کنه واز خون شی شو بگیره؛تیكه اى  ض ر می ه دخواد نش

سعی کردم پیدا  کنم اما نتونستم همه جا عكسشو دادم و اسمشو به  خیلیره.
پلیس و بیمارستان و هرچی که فكرشو بكنی تا اینكه دو هفته بعد بهم زنگ می 

 خندىپوزبچه ا  رفتن به درك. خودشوزنن و می گن برم براى شناسایی جسد.
صادف!-چطورى؟-زد. منطقی فكر -ی فهمم!منظورتو نم-نه از عمد. شایدمت
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معلوم  تازهآدم احمقی یه زن معتاد و حامله رو عقد  می کنه؟ کدومکن درسا.
باشددده! یعنی می خواى بگی سدددامیار -نیسدددت کاراى کثیف دیگه اى نكرده 

شه؟ ست.-قاتل شاید کار -شكی در  نی صادف کرده یا  شاید واقعًا ت ست  ه
هیت -عكسا .-کجا می دونی این سامیاراون سامیاره؟ ازکس دیگه اى باشه.

ضر بودم به خاطر  شه اما من حا ست چنین زن کثیفی رو بشخ ضر نی مردى حا
 بخشش منو نداشت. لیاقتدخترم اما نگار نخواست.

Matisaماتیسا_ 
ضا پیچیده بود. از شون تو کل ف صداى خند -تم:گف آرومپله ها پایین اومدم که 

شدى! شدبختیدختره ى رو مخ ضافه  شدم  آرومام کم بود تو ام ا داخل پذیرایی 
و دختره روى مشل سدده نفره نشددسددته بودن کنار هم  آرادکه همه سدداکت شدددن.

 اینشین.راد:نه عزیزم بیا ب خانومبشخشید مزاحم که نیستم؟-متین گفتم: خیلی.
یه؟! شل تكی  آرادچه حرف مارفتم و روى م اشددداره کرد برم پیشددش بشددینم ا

ستم. ش شینه رفته  ور دل دختره. پررون سشه به ،بزنم بچ عنترجاى اینكه تكی ب
كاردیوار ید؟!خدمت مد جان او خانوم  یارم. االن:اى  بهآبمیوه و کیكتونو م  رو

كار گفتم: ندارم.-خدمت یل  یازى نیسدددت؛مرسددی م راد:عزیز دلم  خانومنه ن
ینی راد:نسترن بیار س خانومچشم هر چی شما بگید.-باالخره باید تقویت شی

آقاى راد نگاه کردم و بعد به  به:خس ماتیسددا از خودت بگو.پرهامچشددم.-و.ر
نگاهم به پارمیس نگاه  بازاز خودت و خانوادت .-چی بگم؟!-:گفتمپارمیس .

شد :پارمیس از خودمونه و اونو براى آراد پرهامکردم که پوزخندى مهمون لشش 
نشددون می دادم  نقطه ضددعف نشایدراد:پرهام. خانوم:بابا.آراددر نظر داشددتیم.

 بپرسید جواب می دم.-؛بنابراین گفتم:
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Matisaماتیسا_ 
گاه می کردم. تو به بیرون ن ندگی می کرد  و من از پنجره   جلوىسددكوت ران

خونشددون نگه داشددت و چند تا بوق زد که سددرایدار درو باز کرد و داخل خونه 
 دنشالگرفت و منو  دسددتموماشددین پیاده شدددیم و آراد قفل ماشددینو زد. ازشددد.

 نیازى منو دنشال-خود  کشددید که دسددتمو از دسددتش کشددیدم بیرون و گفتم:
شی؛خودم میام. شو راه بیا.-خودت بك چر نگاهش کردم که در  چرپس گم

از خونه خار  شد و اومد منو ب*غ*ل کرد و  46-45خونه باز شد و یه خانوم 
شدم به هو  اومدى.-گفت: شحال  م رد پوزخندى زد و از کنار آرادخیلی خو

خیلی لطف دارید -چشددماى مامانش نگاه کردم و گفت: بهشددد و داخل شددد.
سرمو پایین  منوبیا تو دخترم.-مامان جون. راهنمایی کرد که با دیدن  باباى آراد 

نداختم و آروم گفتم: فت:سددرىسددالم.-ا مدى.-تكون داد و گ -خوشددو
راد:کی  خانومزنگ آیفن به صدا درومد و خدمتكار درو باز کرد. صداىممنون.

وارد  شددد و سددالم بلندى کرد  و بعد رفت ب*غ*ل آراد و  دخترىبود فرنگیز؟
که  عصشانیت گر گرفتم ازلپشو ب*و*سید و دستشو دور کمر دختره حلقه کرد.

 دسددتامواین چند ماه کجا بودى فدات شددم کلی نگران شدددم.-دختره گفت:
دسددتامو باز کردم و رفتم  مشددتدارم برات آراد.-مشددت کردم و تو دلم گفتم:

سط مكالمه ى  شید و شونش زدم و گفتم:بشخ ستی به  سادم و د ب*غ*ل آراد وای
-؟:اتاقتونپارمیسکن و اتاقمونو نشون بده. لطفجذاب و عاشقانتون می شم.

آوردم باال و به معنی نپر وسددط حرفم  دسددتمو:ماتیسددا!آرادآخ نمی دونسددتین؟
م  الهی بهت نگفت پارمیس جون عزیز-:چیو؟پارمیسگرفتم جلوى  صورتش.
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آراد معرفی نمی -آراد کردم و گفتم: روبهدوران هول بودنت تموم شددده دخترم.
جمع عذرکردم و منتظر آراد  ازجان من زنشددم . پارمیسخودم بگم. بذارکنی؟

بشخشددید االن برمی گردم یه -عصددشانیت سددرخ شددده بود و لی گفت: ازشدددم.
 :سریع بیا.پارمیسکمی خستست.

Dorsaدرسا_ 
شدم.- سردهبعد از مرگش منم دیوونه  شتم. اف سی پوچی دا سا چیمو  همهاح

پرسددتارى جاى خالی  هیتباختم عین یه آدم که تو قمار همه چیزشددو می بازه.
یا پر نكرد می فهمی؟ گارو براى دلن که کمر  خم  یهداغون شددددم. منن مرد 

سم باالخرهموند با یه بچه. تنهاشد. ر می خورم اونقد سامیارو پیدا کردم ولی ق
همون  رابطی هسددتی که منو بهش می  توکه  زجرم داد زجر  بدم حتی فراتر.

من نمی خوام باعث -نداره چه دامی برا  پهن کردم. خشرطمعه . یهرسددونی.
شم. سی ب ستت جناب. عذابنابودى ک  ازوجدان می گیرم منو حذف  کن از لی

بعد  نیم تا پایین کشید وجا  بلند شد و پوزخندى زد و دستشو از باالى پیشو
-محكمی به صددندلی زد که افتادم. لگدمگه به خواسددته ى خودته ؟-داد زد:

اگه یه بار دیگه گنده تر از دهنت  حرف بزنی زبونتو -کشددید . موهامووحشددی!
 جلوى چشمات قیچی می کن

Matisaماتیسا_ 
باز کرد و سددوار   شددددم . در نه خودمون.-ماشددینو   جوابینمی ریم خو

فه.ندادم فت: کال جا می ریم؟-گ بدونی ک نداره -یعنی نمی خواى  برام فرقی 
ستون هم اکی؟-کجا برم. شه پس بشرمت قشر ن تمومش ک-زد: دادچه بهتر.-با

 میکه هسددتم. همینیمسددرمن داد نزن-متقاباًل داد زدم: منماین مسددخره بازیتو.
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 شیعصبراى اینجور وقتا گذاشتن. طالقوخواى بخواه نمی خواى به درك نخواه.
ید: گاهم کرد و غر ندیگمو جهنم کنی خودم برات -ن بخواى همینطورى ز

قتجهنمش می کنم. جاى آرزوى طالق  آرزوى مر    اونو کارى می کنم 
ز که ا منیا زنده بودنم فرقی نداره. مردنهه فكر کردى بچه می ترسددونی-کنی.

ضمن باتهدیدم راهی از پیش نمی برى. آخه -زد: دادهمه خوردم توام رو  در 
 تو چشمام جمع شد. اشكدکشیدى منم کشیدم. هرچیلعنتی چه مرگته؟

Matisaماتیسا_ 
ی به دالیل بناپرستارى دانشگاه تهران بودم. 4من ترم -دانشگاه چی خوندى؟!-

الشته  فكر کنم -ریز کردم و گفتم: چشددماموادامه ندادم نه که نخواسددتم نشددد.
اما آقاى راد خودم شددمارو با -نه نمی دونم!-خودتون بخونید  چرا؟!درسددته؟

شید. آرادآقاى فروزان فر دیدم. شونیش ک ستی به پی شگپارمیسد اه تهران :که دان
ندى؟! فت: جوابیدرس خو که گ ندادم  دلیلی نمی بینم -مطمئنی؟!-بهش 

ستی.بخوام بهتون جواب بدم و درضم شما نی راد همین یه  آقاىن مخاطس من 
لیسددانس مكانیك  پدرمعمرشددو داد به شددما.-پدرت چی؟!-سددوالو داشددتید؟!

شكلی برا  پیش اومد  شی زد ولی م شت اما کار پیدا نكرد مغازه لشاس فرو دا
مامانم با جناب فروزان فر ازدوا   بعد که ناچار به عمل شددد اما دوام نیاورد.

من واقعًا احتیا  به استراحت دارم.  عذر می -شدم و گفتم: رو مشل بلند ازکرد.
شددیشدده خرده ها رو زمین  هنوزاتاق شدددم. وارد:منم برمآرادخوام روز خو .

 الهی-قدر دلم گرفت. چهلشاسددمو دادم باال و به شددكمم نگاه کردم. دوبارهبود.
شه. شم  دررفتی مامان. کجامامان فدات  شم تو چ شد و چ شدت باز  اتاق به 
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تی درم که بلد نیس-از روى شكمم برداشتم و لشاسمو دادم پایین. دستمویم .شد
این چه غلطیه -به آینه ى شددكسددته شددده و خرده ها  افتاد. نگاهشبزنی نه؟

ندارم.-کردى؟ بده.-:غریدحوصددله بحث  که چی االن اومدى -جواب منو 
شدى پاچه می گیرى؟! ستقشالت. مرسیسگ  ساساز ا می کنم بیمارستان  اح

به رخم ایستاد و  دست راستشو  حلقه  رخبیرون می خوابم. بروت تر بودم.راح
که -کرد دورم و منو فشرد به خود   و سرشو نزدیكد گوشم آورد  و زمزمه کرد:

ته اى  می خواى بخوابی. ما بیرون می خوام -حرص گفتم: باخسدد له بفر ب
خس منم می خوام بخوابم. طا!-می خوابیم. باهمبخوابم. چه غل  بخواهه 

ى دستشو از دور کمرم باز کردم  که باز منو کشید سمت  حلقهدیدى خیره عمو.
 كاشخود  و بی اختیار زدم تو گوشش که عصشی شد و محكم زد تو گوشم.

من یه -تن لش من شددوهرتم می فهمی؟-تو چشددمام خلقه بسددت که غرید:
شددوهر آشددغال خیانت کار نمی خوام از کجا معلوم من که تو کما بودم این 

دونی چه قدر برام سخته که  جلوى  میدختره جاى من تو ب*غ*لت نشوده؟ها؟
روم میاد تو ب*غ*لت و می گه فدات شددم کجا بودى دلم برات تنگ شددده و 

به غیرتت آقاى  حاشدداب*و*سددت کنه و ب*غ*لش کنی. بعدنگران بودم.آره؟
نمی از بابات که می گه منو  اونمواقعًا. آفرینکردم به دسددت زدن. شددروعراد.

 خواد به عنوان عروسش به درك طالقم بده.
Matisaماتیسا_ 

نگام کرد و بعد هلم داد که خوردم به میز توالت و درد شدیدى تو کمرم  عصشی
به سددگ هارم که هسددتی.-پیچید. آره طالق می -که طالق می خواى؟!-خو
عد خودشددو بهم  رخبه درد هم نمی خوریم. ماخوام. تاد و ب به رخم ایسدد
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فت: چونموفشددرد. با لحن تحقیر آمیزى گ فت و نه -تو دسددتش گر نه 
نزدیك صدورتم آورد وبه گوشدم نزدیك کرد طورى که نفس  سدرشدوکوچولو...

تو به درد به من -هاى گرمش به وضو  احساس می شدو دم گوشم زمزمه کرد
خت خوبی. فقطنمی خورى. که قلشم  حرفشبراى ت نده  قدر تل  بود و بر ان
ِا پس این همه عاشددقتم و می میرم برات نمی تونم بی تو زندگی -نشددونه رفت.

شكدددد بود آره؟! سیکنم ک به  بدى بغضکه ذات کثیفتو به نمایش می ذارى. مر
سعی کردم قورتش بدم. شكنه و  شتم ب  پوزخندىگلوم چنگ انداخت ولی نذا

م اولم هدف ازدنشال جسمت بودم. مند بود.کشك آرهذات کثیفم؟!-زدم و گفتم:
سا. توهمون بود. شتی ماتی سی بود محتا دختر محتا  بودى. یهنیاز دا ى که ک

كیه گاه ت تومحشت بودى. محتا کسی نوازشت کنه. محتا دوست داشته باشه.
نداشددتی. تنهامی خواسددتی. چیزى که رامت می کرد محشت  تنهاچیزى که 

بغضددمو نگه دارم.بغضددم شددكسددت و  تونسددتمناز  اسددتفاده کردم. منمبود.
تو یه دختر -روى گونم کشددید و ادامه داد: دسددتشددواشددكایی که سددر باز کردن.

سرکش مغرور جذاب و تنها بودى که رام هر کسی نمی شدى و به هر کسی پا 
شم اومد. ازنمی دادى. سختیت خو سخته. منمسر سر تنها  ازخوراکم دختراى 

دخترم کم پیدا می شددده یا  خسه تو دخترى.چیزى که مطمئن بودم این بود ک
چی شددد ولی فكر کردم براى زندگی بد  نفهمیدمباشدده باب میل من نیسددت.

هام کارى با همچیننه؟ مگهدروغ می گی.-گریه خندیدم و گفتم: میوننیستی.
 دوست دارى دروغ باشه؟-به گوشم چسشوند و گفت: لششونمی کنی.
Matisaماتیسا_ 
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شو -دونم دارى دروغ می گی. میدروغه.-م:شدت گرفت ولی گفت گریم ست د
 خودشددوروى گونم کشددید و صددورتم خیس از اشددكایی بود که فقط می بارید.

شار داد و با همون لحنش ادامه داد: شتر بهم ف ودت خ بانه گلم عین واقعیته.-بی
به -نگفتی پسددرى با شددخصددیت من با تیر و قافیه من چرا انقدر درگیرته؟!نه!

شخ سینش. باصیتی نظرم خیلی بی  شت کوبیدم تو  شغال یهم  چطوری.کثیف آ
تونسددتی تمام دارائی ام رو ازم  چطورتونسددتی احسدداسدداتمو به بازى بگیرى؟

-کشید و گفت: موهامومتنفرم. ازتبگیرى! چطور منو بازیچه خودت کردى؟!
طالقت می دم ولی  باشهکه فكر می کنم دیگه به دردم نمی خورى. االنمتنفر؟

ی باال برى پایین بیاى در حال -چی؟!-ه حسددداب باهم داریم.قشلش یه تسددو
کرد  پرتمات رو در قشال همسددرت انجام می دى! وظیفهحاضددر متعلق به منی.

 روى تخت و...
Matisaماتیسا_ 

به لشاسددام افتاد که روى  نگاهماتاق به صدددا درومد  و چشددمامو باز کردم. در
بود. خواب  نارم  ک بود و آراد  ین  م توز تم: پ ف گ یدم وآروم  چ ی پ -رو دورم 

اجازه  خانوم-بله؟-عمیقی کشیدم و گفتم: نفسدر زدن. دوبارهعوضی،کثافت.
خانوم شدددام -نه نه از همون بیرون بگو.-زدم : دادچی؟!-هسدددت بیام داخل؟

:چرا انقدر هل شدددى؟! تمام نفرتمو ریختم تو آرادباشدده برو میام.-حاضددره.
قهقهه اى زد و  بعددروغ می گی؟!-.ازت متنفرم-چشددمام وبهش نگاه کردم.

 دادمی دونی از جسم هیت دخترى به اندازه ى تو ل*ذ*ت نشرده بودم.-ادامه داد:
شو.-زدم: شی.-خفه  شی جذاب تر می  صشانی می  شو.-ع آخه -گفتم خفه 

گوشددم  نجوا گونه  دردور کمرم حلقه کرد. دسددتشددوخفه شددم بیوه می شددی.
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شی شته با ست دا سرتو دو سعی کن هم سی رو ندارى. جز.گفت:  کارىمن ک
هامونكن ازت متنفر شدددم. نه ام رو  مو خت پشدددت گوشدددمو و گو ندا ا

سددرت بیاد و به زمین گرم  ایشدداالبی کسددی ام رو تو سددرم زد. بازمب*و*سددید.
 یر.نخ-نمیاى.-شد و رفت سمت حموم و با خنده گفت: بلند.شدبختبخورى

Samiarسامیار_ 
 یتههاى درسا تو سرم سوت می کشید. جیغ صداىتو اتاق راه می رفتم.  کالفه

 کتموبه حرفش میارم . من.نهکس حق نداره جز من بهش دسدددت درازى کنه.
هارو دوتا یكی پایین رفتم و سددریع از خونه خار   پلهبرداشددتم و به تن کردم.

شدم و گازشو گرفتم  و رفتم پیش فروزان فر. سوارشدم. شین  شت باما به در  م
لحنی که خشددم تو   باداخل شددم که نذاشددتن. دماومکوبیدم  که در بازشددد.

شه رئیس گفت حق ندارید بیاید اینجا .-برو کنار.-بیداد می کرد گفتم: -نمی 
حشو تو صورتش زدم و اسل مشتینمی تونم لطفًا اصرار نكنید.-گفتم برو کنار.

شتم. آقا -برید کنار.-زدم  دادشدم. واردتكون بخورى خونت پاى خودته.-بردا
جورى می گی اینجا انگار بهشته دلم می خواد -نشاید اینجا باشید. سامیار شما

نمی -کن درو. بازاینجا جاسددوسددمو بشرم. اومدمبیسددت چهارى اینجا باشددم .
بذارید به جناب فروزان فر بگم -باز  کن این سدگ مصدشو.-زدم: عربدهشده.

شه. شونش زدم که دو زانو زد روى دو پا . تیرىاگه تأیید کردن با هشان گن بهبه 
شاره کردم.  وزانفر.سریعاما و اگر نداریم-اما.-.بدوتو بیا درو باز کن.-بقلش ا
مگه نگفتم -درو باز کنه. بگوخوب شدددد خودت اومدى.-فر:چه خشره اینجا؟
یاى؟ ندارى ب فت  یكیحق  نه ر حه داد و نشددو یه اسددل نا بهش  شا از نگه
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با منم آره.-زدم. پوزخندىسددمتم. با همه آره  به  رومن اسددلحه می  دیگهخو
 شلیك تیر تو فضاپیچید. صداىکشی؟!

Samiarسامیار_ 
دردى تو بدنم حس کردم ونگاهی به دیوار کنارم انداختم که خیلی جدى  هیت

شه تیرم خطا نمی ره.-گفت: سر و کلت پیدا  م گورتو گ حاالسرى بعد اینجا 
 م وعمیق بهش انداخت نگاهیکه می ذارم زنده بمونی لطف بزرگیه. همینکن.

ه ب مربو آدمی که این تو هسددتش رو می خوام.-به در اتاق اشدداره کردم وگفتم:
ست. ست.-زدم: داداما اون دختر ...-برنامه هاى تو نی  مالاون دخترم مال تو نی

وقتی -متعلق به منه. پساون دخترو از من خریدى.-خودم اشدداره کردم. شهمنه
 خودتدادم. پولشددو بهت منمجنسددی خریده می شدده مال صدداحس جدیشدده.

 میهمیشددده می گفتی جنس خریده شدددده تعویض یا پس گرفته نمی شددود.
 خوامش و باید بهم بدیش یا می ذارى همینجا به حرفش بیارم.

Dorsaدرسا_ 
خودم فكر کردم  باچشدمام گرم خواب شدده بود که  صدداى در اتاق اومد. تازه

از  مآرواى که حتی اسمشم نمی دونستم. دیوونهگفتم نكنه همون دیوونه باشه.
جام بلند شدددم ورو تخت نشددسددتم و چراغ  خواب رو زدم که صددداى هین  

دا اسمشو ص تندىذره بهش نگاه کردم که دویید سمت در. یهدخترى بلند شد.
و بعد  شد تو چشمام خیره کمیایستاد وکمی بعد برگشت. دخترکددددلنیا.-زدم:

بلند  بیا اینجا بشین. سرشو-اشاره کردم و گفتم:کنارم  بهسرشو انداخت پایین.
خانوم گل پس -زدم و گفت: لشخندىکرد وتردید تو چشددما  مو  می زد.

سه چی اومدى تو اتاق؟ شوانداخت پایین. خجالتوا سر شید و باز   لس زیرک
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شو باز ات درشدم و رفتم دنشالش. بلنداتاق رفت بیرون. ازشس به خیر.-گفت اق
شه.-لنیا مهمون می خواى؟!د-کرد و  آروم گفتم: صشی می   خس-بابا بفهمه ع

ش اتاق واردزد واز جلوى در رفت کنار. لشخندىما نمی ذاریم بابابفهمه.خوبه؟!
سمانی بود. ستشدم. سفید و بنفش بود و آبی آ ست رواتاقش  ش -م.تختش ن

شین. ستخس حاال بیا ب ش شیطونی گفتم: ن بشینم  خس بگو-کنارم که با لحن 
د نصف ششی تو اتاق خاله چی کار می کردى؟ نمی خواستم بیدارتون -وروجك

می  شددماعصددر که دیدم با بابا از اتاق اومدید بیرون کنجكاو شدددم. آخهکنم.
آخه شددما -نه،عزیز دلم.-زیر خنده  و گفتم: زدمخواید مامان جدیدم بشددید؟!

ششیه مامان شته وقتی  بامی.خیلی  شدم تو گذ بهت بهش نگاه کردم و بعد  پرت 
 صددداى دلنیا از باخاله،خاله.-سددامیار بهم نگاه  کرد وگفت خیلی شددشیهشددی.

اگه قرار نیست مامانم بشید پس اومدید پرستار -بله؟-عالم خیال اومدم بیرون.
شید؟ ستم بهش چی بگم براى همین گفتم:نمینه عزیزم من...-جدیدم با -دون

خت روى ت ازباشدده -تره ازبابات بپرسددی حاال هم بخواب تا بابات نیومده.به
بلند شدددم ودلنیا روى تخت خوابید و منم پتو رو رو  انداختم و پیشددونیشددو 

 شس به خیر فرشته کوچولو.-ب*و*س کردم و آروم گفتم:
Dorsaدرسا_ 

 سددمتتاریك تاریك بود. راهرواتاق خواب رو زدم و از اتاق خار  شدددم. برق
اتاق قدم برداشتم که به جسمی برخورد کردم که دستش دور کمرم حلقه شد و 

از   زبونمتو اتاق دختر من چی کار می کردى؟!-منو کشددید سددمت خود .
ه تاریك بود ک انقدرتو چی؟!-ترس بند اومده بود و با لكنت گفتم:من...من..
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غد؟ ندم این ج یدمش مو م شاجورى می بینه چهواضددح نمی د ا ولوم کمی ا
خت: ندا با انشردسدددت ازت حرف -م*س*تحكم طنین ا ید  با یا  زر می زنی 

شم. شارىبك شد و حس کردم  ف شتر می  شتر و بی به کمرم آورد  که هر لحظه بی
 گفتم میمی گفتم  آخه؟! چیکمرم داره می شددكنه و نفسددم دیگه باال نمیاد .

-بنال سریع.-واى شكست می گم.-دخترت پرسید می خواى زن بابام شی؟!
ه*ر*زه جون دختره منو -ه جان یه دونه دخترت انقدر خشددونت الزم نیسددت.ب

یل می ره. احسددداسقسددم می خورى؟! هام داره تحل پا با غلط -کردم  با
شیدکردم. شتی؟!-.بشخ شوند  کمرموتو اتاق دخترم چی کار دا ول کرد و منو ک

 باز کرد و منو پرت کرد تو اتاقی. درودنشال خود .
Dorsaدرسا_ 

خاکد  اىبه اتاق انداختم  و هینی کردم. نگاهینور  چشددممو زد.زد که  برقو
د بر سرت اینجا که اتاق خوابه. اىبرسر یزید. د عالم؛اى خاک ره و دله ترسخاک

یه بار براى همیشدده مرد باشددشزن  درسددابهم  هجوم آورد که نهیس زدم به خودم
 ادده می گیره.نمی تونم این هاپوئه پاچ نههههخون باال بیاره این هاون بی کله .

بشند -اسددتغفرالله کارى نمی کردم.-اتاق دختر من چی کار می کردى؟!-زد:
به فكراى منحرف.-دهنتو . نت  ند دهنتو.-لع فت : جوابیبش که گ -ندادم 

شمت کو؟؟ ش سمتمگفتی بشند دهنتو. خودتبابا چند چندى؟-چ ت قدم بردا
شدم ونگاهم به پارچ آبرو میز افتاد بر  دا و شتمو انداختمش رکه از جام بلند 

شتم . یهزمین که فقط نگاهم کرد. شه بردا شی سمتم که گ تندتیكه  فتم تند اومد 
 بازماالن مثاًل می خواى چی کار کنی؟-زد و گفت: قهقههبرو عقس جلو نیا.-:

 قهقهه زد و بازمرگمو می زنم. بیاىجلو نیا.-قدم برداشدت سدمتم که جیغ زدم:
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کشو رو باز کرد و از   دردرد  زیاده. چه بهتر ولی شیشه خیلی کنده-گفت:
پام. خت جلوى  ندا چه -:گفتمتیغ بهتره-یه شددی فلزى دراورد و ا با تو  با

 بیشعورى.
Dorsaدرسا_ 
گاهم کرد . عصددشی که تیغو بردارم محكم  براىن یارم دال شددددم  كه  کم ن این

 ارپاشوفشبردار.-کفششو روى  دستم گذاشت که روى دو زانو نشستم و نالیدم :
تو موهام فرو برد و مشت کرد و هم زمان پاشو  دستاشوبیشتر کرد که جیغ زدم .

از روى دستم برداشت و موهاموکشید وپرتم کرد رو شیشه ها که دستمو گرفتم 
خس ه*ر*زه دو هزارى می خواستی خودکشی -و احساس کردم بی حس شده.

که گفت: باکنی؟! کارى م-ترس نگاهش کردم  یه ولی من  بت منف ی کنم جوا
ل قش ولیاین کارو بكنی امشس از شانست حاال چه خوب چه بد  تختم خالیه.

از اینكه این  افتخار نصیشت بشه یه سوالو جواب می دى واال کارى می کنماون 
شه. ستت ب ستتم مثل این د صشیاتاق دخترم چی می کردى؟! تود -دم:داد ز ع

بدونه من اینجا  دخترت اومد تو اتاقم بعد  من رفتم تو اتاقش می خواسددت
تورو خدا؛من -شددو برو روتخت بدو. بلندکه همین.-چی کارمی کنم!همین.

تو،تو دخترى!مگه از زیر دسدددت سدددامیار -زد زیر خنده و گفت: بلنددخترم.
یاد؟! گه جك گفتم؟!-دخترم بیرون م یدگم دخترم یعنی دخترم. میم بغر دو : 

شس که قراره خیلی خو   سریع واال عالوه بر ام بگذره یه خالكوبی رو تخت 
خوشگلم  رو بدنت  می کنم همچین جذاب که دیدى یادت باشه براى کی دم 

 دراوردى.
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Matisaماتیسا_ 
ص تهشدم از حموم بیاد تا برم دو  بگیرم. منتظراى  کرد و رفت. خنده اًل دلم ا

شتم. ست ندا سشت به خودم  ازطرز رفتارامونو دو ساس آراد ن طرفی هم به اح
تقه اى به در خورد؛پوفی کردم و  بازمطمئن  حرف زد که ... انقدرشكددد کردم .

سمت در  دویدمخاکددد بر سرت آراد اىمامان آراد. اِ ماتیسا جان.-بله؟!-گفتم:
ه ی-:گفتمکه  نگاهی به سددر تا پام انداختم و هینی کردم و چشددمامو بسددتم.

رو  پریدمتو روحت نكنن سگتو روحت آراد. کو ؟کو ؟لگم؛اىچندلحظه.
سددمت  دویدملگمو پوشددیدم و تنكیمو رو .  جلدىآخیش ایناها .تخت و 

شدم. شكدددد ندارم  تنكیمودر و باز  کردم  و از اتاق خار   شیدم پایین تر و  ک
شدید.-گفتم : آروملپام از خجالت گل انداخته بود. شید معتل  زیزم نه ع-بشخ

ستماین چه حرفیه؟ شام؟! خوا یاد ب اممم منتظرم آراد-بدونم چرا نیومدید براى 
شه.-آراد کجاس؟-باهم بیایم. خس چرا نرفتید -حمومه دیگه االنا پیدا  می 

صدام  صداىمی ریم حاال چه عجله ایه!-اتاق خودتون. در حموم اومد و آراد 
سا؟-زد: شید.-ماتی ساجانم عزیزم ؟-بشخ  پس منتظر می مونیم-میام االن. وای

 باشه.-ما هم میایم. نه نه شما شامو میل کنید تا از دهن نیافتاده-بیاید.
Matisaماتیسا_ 

گاهی فت: ن نده گ نده و میون خ خت و پخی زد زیرخ ندا چه -بهم ا این 
خیلی -خیلی ضددایع هسددت؟-سددمتم و رخم به رخم ایسددتاد. اومدوضددعیه؟

گل  دسددتزهر مار.-چی می گه این وسددط. اینبه باالى لشم کشددید. دسددتی.
خاکد بر سر خر نفهمت کنن -زدم: جیغآینه به خودم نگاه کردم. توجناب عالیه.

ندى . ند هل لد تره. کواالگوسددف کار ب مام دور لشم پخش شدددده  رژماز تو  ت
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صلهبود. ست. فا ستا  دور کمرم حلقه ب شم نجوا کرد: دررو کم کرد و د -گو
د شددیطونی می کنی منم بایوقتیخواسددتی شددیطونی نكنی. میتقصددیر خودته .

بی اعصدداب بزنم عین  شیعصددشددما بی خود می کنی.-شددیطونی کنم دیگه.
-می کنی برم حموم بیام؛بعد  بریم پایین. صددشرمیمون از درخت برى باال.

 سددوماً که من صددشر نمی کنم االنم می رم پایین. دوماً اواًل که به من دسددتور نده
بسدده -حلقت پایین نره. ازبه درکدددد خودت  تنها برو-می خواسددتی بیاى بریم.

رى  می-گم نمی شم راه رو بلدم-بیا. گمشو حموم سریع برودیگه خسته شدم.
 .احمقهبرو گمشو.-نمیاد باز دو  بگیرما. بدمیا بیام بشرمت.

Matisaماتیسا_ 
دکلز مغزو بشینا. نكشتحموم بیرون اومدم آراد تو اتاق نشود. از دختر  کثافت درک

گی شلوار لوله تفن یهآبرومم جلوى مامانش رفت با چه رویی برم پایین؟ اههباز.
سفید.سفید پ شیدم و یه تاپ   شه من تاپو ست؟نه وقتی پارمیس می پو  بد نی

برنس زدم و با سشوار خشكدددد کردم و نشستم جلوى میز  موهاموچرا نپوشم؟!
شروع کردم آرایش کردن. شتم و پام کردم. یهتوالت و  سی هم بردا  زاصندل طو

ب*غ*ل دسددتش  بهدخی اینجا .-اتاق خار  شدددم و رفتم پایین که آراد گفت:
رو لشم نشددسددت که پارمیس  لشخندىنت.-شددام نخوردى؟!-:گفتماشدداره کرد.

منم نخوردم -صندلی ا  رو داد عقس و درست اونور آراد نشسته بود  و گفت:
 هویکور شد. اشتهامى آویزون مغزنخودى. دخترهرو لشم ماسید . لشخندمعزیزم.

-و گفتم :جمع عذر خواهی کردم  ازخانوم و آقاى راد اومدن و نشستن سرمیز.
شدید. شید به معطل  شین دیگه. آرادبشخ سا بیا ب ستم و و کنار  ن رفتم:ماتی ش
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قهر -گوشددم گفت: درمرسددی خودم می کشددم.-چی بكشددم برات؟-گفت :
بشین دور برت نداره جلوى خانواده حرمت نگه می دارم ؛دوست -نه.-کردى؟!

غذا  میل به خیلی-هم قیافه نگیر. حاالندارم مشددكالتمون بیرون درز پیدا کنه.
هامضددمن ... درچی می ریزى کم بریز. هرندارم. ما پر :چی می گین شدد
تا؟! جان.مندو پدر هام:هیچی  جان؟!پر پدر  حت -: نارا گه  ید ا آخ بشخشدد

 از:هیچی خانم.پرهامراد:خس چه ایرادى داره پرهام؟!  خانومشدددین؛آقاى راد.
بشخشددید من چیزى باال یادم رفته برمی -روى صددندلی بلند شددددم و گفتم :

که از پذیرایی خار  شدددم دویدم  همینشددامو میل کنید من میام. شددماگردم.
 از اشكام تر شد. چشمامسمت اتاق.

Matisaماتیسا_ 
یه تنیك  تاپمووسددایلمو جمع کردم و ریختم تو چمدونم. تمام از تنم دراودم و

چمدونم  همراهى سشز  به تن کردم و شال سفید. مانتووپوشیدم.سفید برداشتم 
شدم و از پله ها رفتم پایین . سی  نگاهیاز اتاق خار   به پذیرایی انداختم که ک

رد شدددم و سددمت در  ازاونجابا غذا  بازى می کرد. آرادمتوجه رفتنم نشدده.
شدم. شدم و وارد حیا   شتمخروجی خونه رفتم و از خونه خار   ارو پله ه دا

ستادم. سردرگمی در وجودم رخنه کرد . یهپایین می رفتم که ای سیحس  ین ب ح
برم همه راه ها براى پارمیس باز می شدده و بازنده منم اما با  اگهبودن یا نشودن.

ندارم. نهچه امیدى براى زندگیم بجنگم؟! به اینجا تعلق  باید آرادمن   خود  
انوم خ-تم که سرایدار گفت:سمت در حیا  قدم برداش بهمنو انتخاب می کرد.

 شددسدخالت نكنید لطفًا.-این وقت شددس جایی می رید سدداك به دسددت؟
نیازى -خانوم راد اجازه بدید ب....-باز کردم و که سددرایدار گفت: دروخو .
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خونه رو بسددتم و سددر خیابون ایسددتادم و منتظر  درنیسددت کارى انجام بدید.
شدم. سی  ست.-تاک سیدرب شدم. تاک سوار  ستاد و  ن اال-کجا برم خانوم؟!-ای

 حرکت کنید  فعالً دقیق نمی دونم.
Aradآراد_ 

ه اومدم ک همینبرمی گردم.-لفتش داد تا بیاد. خیلیروى صندلی بلند شدم. از
یام باال.-برم مش حیدراومد تو. قا پدرم درومد این پله هارو ب -رفت. خانومآ

 از.تیساماکی؟-خانومتون با ساکدددد،ساك که نه چمدون از خونه رفت.-چی؟!
یدم. بی:آراد.پرهامخونه زدم بیرون. ن اما سددر خیابو رفتمتوجه به بابام فقط دو

موبایلشو گرفتم :'دستگاه مشترك موردنظر خامو  می باشد لطفًا  شمارهنشود.
راد:چی شدددد آراد  خانومکردم و ناامید برگشددتم سددمت خونه. قطعشبعدًا..'
شینم کو؟ سوییترفته.-مامان؟ سوپارمیسما شینت.:عزیزم  یت ه بدونییت ما

نه زدم بیرون. فتتشددكرى از خو نه خودمون. ر مت خو خداسدد جا  تورو اون
سور ایستادم. رسیدم.لعنتیبا . سان  شقهطو کلیدو تو قفل چرخوندم و جلوى آ

-انداختم و داخل شدددم و صدددا  زدم: کلیدپله ها رفتم باال . ازى شددیش؟!
 اىورفته؟! کجا.نشود،نگرد،نیسددتزدم و همه ى خونه رو گشددتم. برقوماتیسددا؟!

 خدا غلط کردم.
Matisaماتیسا_ 

به هتل نگه داشت و پول ماشین رو تسویه کردم و وارد هتل شدم و رفتم  جلوى
تونستم برگردم و حاال نه راه پس داشتم نه  نمییه اتاق کرایه کردم براى یه شس.

شدم و خودمو روى مشل اونجا ول دادم. شد  چهراه پیش. وارد اتاق  روز خوبی 
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عالی. خیلیاین روز مرخصددی. كامهم  کار  االنریختن. اشدد قت این  و
که جوابگو  خیلی.نهنشود. ندارم  قدر پول  کارتم اون یدم تو  فكر کردم و د

شه. سه هفته. تهشبا شتم. منکی امابرم پیش یكی. بایددو، سی رو ندا  ایدبکه ک
شدم. شن کردم که پیامك او موبایلمو.آرهاز تهران خار  می  تعداد  شمامد.رو

 زدم که موبایلم لشخندىتماس از دسددت رفته از ویرانگر تنهایی من دارید. 23
 زنگ خورد.

 صفحه ى موبایلم نگاه کردم. به

"VirangarETanHAe mn is calling ❤️💘 " 

دادم اما حرف نزدم که صددداى داد  تو   جوابکردم که باز زنگ زد. ریجكت
شم پیچید. ستی؟!-گو شنیده می  صداىکدوم گورى ه ضو   شینا به و بوق ما

به والى  ماتیسدداباتوام چرا جواب نمی دى؟!-زدم: دادشددد پس اومده دنشالم.
قشرسددتونی هسددتی سددریع خونه اى  هرعلی خودم پیدات کنم زندت نمی ذارم.

یدى؟! خامو  کردم. تلفنوفهم بایلمو  به گلوم  بغضدددیقطع کردم و مو
اولم رابطمون  ازدامه می دم.که بازى رو شددروع کردم تا تهش ا حاالنشددسددت.
 اشتشاه بود.

Dorsaدرسدا_ 
یهبیرون خشرى نیسدددت.-باز کن می خوام برم بیرون. درونه؛نمی رم.-  خشرا

شدم و رخ به رخش ایستادم   بلندتخت خواب اشاره کرد . بهخوب اونجاست.
نداره چرا  تعجشیحالموبهم می زنی.-حرص گفتم: باکه مغرورانه نگاهم کرد.

-چه زرى زدى؟-کوفت تو دهنم که پرت شددددم رو زمین. محكمولت کرده.
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واقعیتو گفتم. روى دو زانو نشددسددت ویقه ى لشاسددم روگرفت کشددید سددمت 
زن من خراب بود چون ه*ر*زگی تو -واقعیت می دونی چیه؟!-خود  وگفت:

تو -.تو مثلالشی جذبش می شن. آدماىذاتش بود و سامیار یه فرد الشی بود .
مردمو آوردى تو خونه ات و هی می زنی مثل  دخترهسددتی.یه عقده اى جانی 

جا می رسددی؟! بهچی؟ تهشسدددگ. یدىجا. هیتک یار؟! د مد و  سدددام نیو
 منم فقط عروسك تودستش بودم براى بازى. چوننمیاد.

Dorsaدرسا_ 
ست؛به درد من که می خورى.- سردى روى  عرقاگه اون نمی خوادت مهم نی

تكون دادم و اون خیره  سددرموتخت .کرد و پرتم کرد رو بلندمبدنم نشددسددت.
اى زد ودکمه  قهقههجلو نیا.-نگاهم کرد و سددمتم قدم برداشددت که جیغ زدم:

شو باز کرد و بعد دکمه ها جلوى پیرهنش. ستین پیرهن تن شو از تن پیرهنهاى آ
تنش بیرون کشددید که رومو از  گرفتم و چشددمامو بسددتم که تقه اى به در 

شكوک بهشخورد. چیه؟!چرا به من نگاه -:گفتمدددد نگاهم کرد. نگاه کردم که م
شد ولی  دوبارهمی کنی؟ شیده  سمت پایین ک ستگیره به  تقه اى به در خورد و د

ست. بازدر قفل بود. شو ب شو به تن کرد و دکمه هاى جلو قفل  توى کلیدوپیرهن
بابایی من می -چرخوند  و در به صددورت نیمه باز کرد و صدددداى دلنیا اومد.

شس شه ام شت بخوابم. ترسم می  سمت -پی ششا حق ندارى بیاى  مگه نگفتم 
تاقم. ید و  باا گاهش سددمتم چرخ که ن ند  صددددادارى زدم  این حرفش پوزخ

ند. گاه تیز  دور نمو ندم از ن یاپوزخ مه داد : دلن خس من می -با بغض ادا
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-می رى یا نه؟!-باشددده برو اتاقت میام االن.آخه.-ترسددم.توروخدا.بابایی.
 شو.پا-اتاقو بست. درچشم.

Dorsaدرسا_ 
 گمشددو برو پیش-تاى ابرومو دادم باال که  با صددداى کنترل شددده اى گفت: یه

یا. یداردلن به. ب تا بخوا فت و گفتم: کرمممی مونی  نه -گر باشددو می خواد  با
شاره کردم و گفتم: بهمی خوام اینجا بمونم . منممنو.  ىلشخندهمینجا.-تخت ا

فت: جا بمونی؟!-تصددنعی زد و گ یدآره من...-که می خواى این وسددط  پر
شه کوچولو.-حرفم... سمت تخت و من از  دکمهبا شو باز کرد و اومد  ى پیرهن

کی گفت من  -وایسددا دیگه ...چرا پاشدددى؟!-رو تخت پاشدددم و رفتم پایین.
 آخه تو که عین سددگ ازم-بی تو ترجیح می دم. تختوتختوبا تو دوسددت دارم؟!

بالیی سرت  تابرو؟!-اتاق به صدا درومد و ادامه داد. دوباردرمی ترسی چرا ...
 دیزى بازه حیاى درروم نمی شددده جلو بچه از اتاق بابا  برم بیرون.-نیاوردم.

ی حرفتو نشنیده م-توام که شرم و حیا از سر و روت می باره.-گربه کجا رفته؟!
-؟!که چی-بدى داشته باشه.ندارم ازم تصور  دوستگیرم؛کاًل همین که گفتم.

یام عد من م تاقش ب تاقی منی االن.-اول خودت برو ا که تو تو ا ید  -اونم نفهم
دستی تو موها  کشید و دراتاقو باز  کالفهذره شعور هم چیز خوبیه. یههرچی.

 ریز خندیدم. ریزکرد و از  خار  شد.
Dorsaدرسا_ 

سمت اتاق دلنیا . بلند شاتاقو نیمه باز  درشدم و رفتم  سر و کردم و دیدم دلنیا 
روى پاى مرد مجهول زندگیم گذاشددته بود واون مرد موهاشددو نواز  می کرد 

شی از جنس نواز  می خواهد. چه. شیقدر دلم این روزا آرام گرم تر  آ*غ*و*
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یا بهم نگاه کرد. آروماز آتش. به در زدم و دلن خجالت کشددیدم و  از تقه اى 
آها -کرامت.-معطل کرد که گفت: کمی.آقاى...-سرمو پایین انداختم و گفتم:

شید. ست-کرامت اگر مایلید من پیش دلنیا می مونم.  آقاىبشخ  برو.نه نیازى نی
 برات کره خر دارماتاقو بسددتم. درخو . شددشتونباشدده.-هسددتم. خودمبخواب.

خت همچین ضدددایع ات کنم. تا  رفتمبیری خت زدم  تاقم و چرخی روى ت تو ا
 خوابم برد.

Dorsaدرسا_ 
 باس اینكه یكی داره گونم رو نواز  می کنه چشددمام رو باز کردم.احسدددا با

پس زدم و به حالت نشددسددته روى تخت  دسددتشددودیدنش تا مرز سددكته رفتم.
کار می کنی؟-نشددسددتم. جازه  داد -معلوم نیسدددت.-دارى چی  هت ا کی ب

شتکه.. شت و اجازه ى حرف زدن بهم نداد. انگ شاره ا  رو روى لشم گذا -ا
شس با دلنیا حر ست داره باها  وقت بگذرونی -خس...-ف زدم.دی خیلی دو

روى  ازو یه سددرى چیز هاى دیگه هم گفت که نیازى نیسددت االن بهت بگم.
ساعت  24از -پاشنه پا چرخید و گفت: روىتخت بلند شد و قصد رفتن کرد.

 بهماذیتم نمی کنی؟! دیگهباشدده.-سدداعتش هم پیش دلنیایی.24شددشانه روز 
ده خیلی جواب قانع کنن-بستگی به رفتارت داره.-: چشم غره اى رفت و گفت

خار  شدددد. جوابیاى بهم دادى! تاق  تار  برام  تغییرنداد و از ا هانی رف ناگ
که در  همیندست شویی شدم وآبی به دست و صورتم زدم. داخلعجیس بود.

-اتاق رو باز کردم خدمتكار رو دیدم که با سددینی  صددشحونه جلوم ایسددتاده.
بعد از  لطفاً خشرى نیسددت بفرمایید.-چه خشره اینجا؟!-صددشحونه آوردم براتون.
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ارید اگه زحمتی نیسددت سددینی رو بی-صددشحونه بیاید پایین دلنیا خانوم پایینه.
 پایین بریم پیش دلنیا.

Dorsaدرسا_ 
-دلنیا توى پذیرایی نشددسددته بود و با عروسددكش بازى می کرد. پایین و رفتم

سا.-چطورى؟!-نگاه کرد که گفتم : بهمشیطون خانم. آخ آخ -سالم خاله در
خاله صددشحونه ات -سددینی رو میز نگاه کرد. بهخاله. سددالمسددالم یادم رفت.

خس من -آخه من صددشحونه ام رو خوردم.-اومدم باهم بخوریم.-رونخوردى؟
بی خود...دختر توسددن -آخه چاق می شددم.-وام می دم بخورى.می خورم به ت

شوندم. روتو فقط باید بخوره. ستم و دلنیارو رو پام ن ش مه برا  لق یهصندلی ن
 مینکلی خنده و شوخی باهم صشحونه خوردم. باگرفتم و یكی هم براى خودم.

سی بود اما خودم هم طالس وقت گذرونی با دلنیا بودم.  براى شایددونم چه ح
کسی  نهاتکسی که تنهایی هایم را پر می کرد. تنهاینكه تنها کسی بود که داشتما

ست. هایی که  مادرانهطالس محشت مادرانه بود. اونکه منو براى خودم می خوا
 از جنس مؤنث . دوستیدوست بود. طالسهیت وقت  تجربه نكرد.

Dorsaدرسا_ 
شتم اتاقمو تمیز م 6تقریشًا  ساعت ی کردم که تقه اى به در بعد از ظهر بود و دا
واى -باز شددد و هیكلش تو چهار چوب در پدیدار شددد. دربفرمایید.-خورد.

ندهباورم نمی شددده در زدى. یار  گفتم: خ قت -اى ریز کردم و بی اخت هیت و
سامیار یاد بدم در بزنه. ستم به  ستشنتون شد. د شت  سا. بشرم ی چیزا خیل-در

ا شددس یه مهمونی اینجا برگزار فرد-کارى داشددتین؟!-هسددت که باید یاد بگیره.
غره اى بهم رفت و اومد  چشددمخس به من چه؟!-هم مهمه. خیلیمی شددده.



wWw.Roman4u.iR  64 

 

دسددتمو گرفت و  متداخل اتاق و به سددمتم قدم برداشددت که منم رفتم عقس.
فشددارى بهش آورد که دردم گرفت و چشددممو از درد فرو بسددتم که منو کشددید 

روى دسددتش  ودسددتمفرداشددس...-سددمت خود  و خیلی پر تحكم گفت:
همه چی رو آماده می -خددددددددددس...-گذاشددتم تا فشددار  کم کنم و نالیدم:

شه.-خس چی؟!-خس.-کنی؛منم همراهی می کنی. شاربا ستش رو یه ذره  ف د
شم؟-دیگه زیاد کرد و گفت: شه یا چ شم؟!-با  تنت-عقده دارى بهت بگم چ

شترآقاى محترم؟-نه آقاى محترم.-نه چی؟!-نه.-می خاره انگار؟! شا بی داد  رف
 پوزخندىهار فرارى از جنگل آمازون؟ وحشددیپس چی بگم؟!-که جیغ زدم.

ستش. شدم تو ب*غ*لش و چونمو گرفت تو د شدم وپرت  شیده  -زد ویهو ک
ضحه؟سرى بعد گنده تر از دهنت حرف نزن. با  چونموسرى تكون دادم .-!وا

شد. ساس کردم فكم جا به جا  شد. ازشدت ول کرد که اح ستماتاق خار    د
 همتون مشكل منتال دارید. الحقاحمق گوسفند اسكل فرجی-رزید.می ل

Matisaماتیسا_ 
تخت جا به جا شدم وته دلم ناراحت بود و آزارده خاطر از نشود   ولی باید  رو

شه. اینبتونم بدون اون ادامه بدم. سمت  ازبه نفع شدم و رفتم  روى تخت بلند 
رو دورم پیچیدم  و  لولهمختصددرى گرفتم و از حموم اومدم بیرون. دو حموم.

قطره هاى آبی که از موهام می چكید و روى زمین نقش  بهبه دیوار تكیه دادم.
بال و  یشپشت سقوط سقو تلخی رو لشم نشست. لشخندمی بست نگاه کردم.

ساموبدون انگیزه اى براى پرواز. شروع به  لشا به تن کردم وموهامو برنس زدم و 
کردم و از چشددمی به بیرون  تعجسدرومد .آرایش کردن که در اتاق به صدددا 
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باز کردم و سددرمو بیرون از اتاق  آوردم به  درونگاهی انداختم ولی کسددی نشود .
سی نشود. بردم داخل واومدم درو بشندم که  سرمواطراف نگاهی انداختم ولی ک
ول کردم و رفتم عقس و در با شدت  درودستی بین در قرار گرفت و اون انگشتر.

 ودرهیسسسسسس.-من...-ون چشم ها که االن دریا ى طوفانی بود.باز شد و ا
 بست.
AraDآراد_ 
شدددت عصددشانیت ر  دسددتم  ازکه اسددممو به زبون آورد بهش توپیدم همین

شد. شو؛واقعًا چی فكر کردى؟!-آراد.-منقشض  کردى آبرومو از  فكرگفتم الل 
و نپر وسط الل ش-زدم: دادمن...!-کردى پیدات نمی کنم؟ فكرسر راه آوردم ؟

اد به پیشونیش افت چینیفقط خوب گو  می دى بعد فكددد می زنی. االنحرفم.
این -دادم: ادامهو حلقه هاى اشكددد کم کم داشت توچشما  پدیدار می شد.

و ت اومدىکجا باید پیش برم تا به آرامش برسددم ها؟ تابود جواب خوبی هام؟!
به لجن بكشددیش گذاشددتی تو  می خواى  پا  که  حاال  به  تا؟!زندگیم  کی 

خانواده ندارى  که  مگهچه کارى بود کردى؟ اینخاطرت  حرف بشددنوم ها؟
نه در می رى؟ فرارى شدددس از خو ثل دختراى ولگرد و  برات کم  چیم

که همه چیمو  مناز این بود که می خواسددتم راحت باشددی؟ غیرگذاشددتم؟!
برات که اتقدر بی  متأسددفمخاطرت خانوادمو کنار گذاشددتم. بهخرجت کردم.

ومت اون نقاب معص پشتبیش از اندازه فریس دهنده بود. معصومیتتیاقتی .ل
نده. ما در که گر ،گرگه حتی  زخمیش هم  دریه گر  زخمی بود ا حالی 

می لرزید و سددیل اشدددك هایی که رد پا می انداخت روى  چونشخطرناکه.
گریه ى بی صدارو  اینهاشو بست و بی صدا اشكد می ریخت. چشمصورتش.
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خواستم بیشتر از این پر پر بشه من  نمیرده بودم و نمی خواستم.درخواست نك
ستم. سمتم  اینگلمو کامل می خوا شكدددد ریختنش آزارم می داد که  صدا ا بی 

-قدم برداشددت وبا صدددایی که  انگار از ته چاه می یومد اسددمم رو صدددا زد:
-کشش نداشتم دستش سمتم اومد که خودمو عقس کشیدم و گفتم: دیگهآراد.

 آزادىوقت بگی آزادى. هرمی خواى؟باشدده. طالقسددت نزن؛حیف من.بهم د
 که برى."خودم هم اینو می خواستم؟"

Matisaماتیسا_ 
صدا  زدم: از ذره ذره  دارىچی لعنتی؟! توتو چی؟-:غریدآراد من...-ته دلم 

کارات. با  تارات  با رف مه ى  جورىنابودم می کنی  گاره تار می کنی ان رف
من زمان نیاز دارم که -بهت بدهكارم. انگارمشددكالتت تو زندگی تقصددیرمنه.

چرا نمی خواى بفهمی من کشددش این همه مصددیشت رو  خسخودمو پیدا کنم.
می  همین براىنمی خواى بفهمی نمی تونم این تحقیراتو تحمل کنم. چراندارم

نوادت خا آرادو تو از دو دنیاى متفاوتیم. منوگم این رابطه از اولش اشددتشاه بود.
بچه اى  اگهکردم ولی ادامه دادم: بغضمنو نمی خوان و نمی پذیرن حتی اگه...

شه اونو هم نمی پذیرن. شكام  باهم با شم کوفت و ا این حرفم محكم توى گو
کشید تو ب*غ*لش و چونمو تو دستا  گرفت و فشار داد و  منوشدت گرفت.

صاحس  مهممنم یا خانواده ام؟ مهماییه؟ها؟این چه حرف-عربده زد این دل بی 
بچه اگرم بود چون از خون من بود پذیرفته  می  اونمرده هسددت یا خانواده ام؟!

-جاى دیگست آره؟ دلتیه مشت حرف بی منطق و چرت و پرته! دالیلتشد.
کن  جمعفهمی. میاز کجام دراودم؟!-از کجات دراوردى؟ اینواین چه حرفیه؟
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ادى بر و بر وایس چراِد یاال.-وخیره شدم بهش که عربده زد: ایستادم.بریم سریع
ها؟! گاه می کنی؟! به لرزه در می  جورىمنو ن مام تنم  که ت بده می زد  عر

معذرت  منعزیزم آروم تر.-دسددتامو روى گونش گذاشددتم و گفتم: آروماومد.
سه اى ریز به گردنش زدم اما  سرمومی خوام.  منوتو گردنش فرو بردم و ب*و*

می کنم روزى صدددد بار آرزوى  کارىپدرتو در میارم.-کشددید عقس و گفت:
م یاد می د بهتیاد می دم بازى کردن با غیرتم چه معنی داره. بهتمرگتو کنی.

یاد می دم با من بازى نكنی وقتی باهات  بهتخرد کردن غرورم چه معنی داره.
شوبه خدا من...-راه میام باید باهام راه بیاى. ست د وار جلوى روم گرفت تهدی د

ه اگه یك کلمه دیگ-و با تن بلند صدددایی که سددعی داشددت کنترلش کنه گفت:
اخالقشددو  ایندونی که خیلی جدیم میحرف بزنی روز گارتو سددیاه می کنم.

شتم. ست ندا سایلوهمون آراد مهربونمو می خواد. دلمدو جمع کردم و لشاس  و
غیض  ابسگ از  می ترسیدم. بیرونمو به تن کردم که رخ به رخم ایستاد. مثل

 راه بیافت.-گفت:
 matisa_ماتیسا

شید  سمت شكمم حلقه کرد و منو ک شت به جلوى  شو از پ ست در رفتم که د
سشید و گفت: ازسمتش. شت بهم چ شم-پ شنیدم بگی چ شتم و برگ سمتشن

صورتمو  صورتم بود و هرم نفس هاى داغش پوست  سانتی مترى  صورتش دو 
مدم و گفتم: به خودم او فت ولی  بازى می گر با من اینطورى حرف -به 

 ازاز امروز همینه. هانیچه جورى ؟!-به گوشددم چسددشوند و گفت: لششددونزن.
خواد می  کی!معلومه؟شعار بود مگه نه؟ طالقمامروز می شم شوهر خودخواه.

ى دار دوستما نسشت به زن مطلقه دید خوبی ندارن. ملتیه زن مطلقه بشه ها
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شه. ضافه  شار گفتیو فرارى. ه*ر*زهخانواده. بیاینم به لیستت ا   می تحت ف
شه آره؟! ست. نهذارم نازمو می ک می کنم هر روز از  کارىعزیزم از این خشرا نی

سعی کردم  شیده ى محكمی بهش زدم و  شقم تس کنی. ک از ب*غ*لش بیام ع
مه داد: به خود  فشددرد و ادا که منو بیشددتر  یه عزیزم؟!-بیرون  درد  حرفامچ

خودتو  انقدردروغ می گی.-حالمو بهم می زنی.-روحی بده؟! شددكنجهداره؟
اتاق خار  شدم وهمین که سمت ماشین  ازراه بیافت. حاالمعصوم نشون نده.

سرمو ب سنگینی نگاهی رو احساس کردم  شم  سوار  ست مایل رفتم  سمت را ه 
که دید محو عرشددیا شدددم  آرادکردم که با دیدن عرشددیا دلشددوره بدى گرفتم.

حاال منظورمو فهمیدى -پوزخندى زد و خودشو کشید پشتم و در گوشم گفت:
نی نمی بی-نه آراد اشتشاه می کنی.-عزیزم اصال  می کنم فهمیده بودى. آخنه؟

 راچکجا می دونست اینجایی؟ اشتشاه می کنم از اگهچه جورى نگات می کنه؟!
ها؟ یدى؟! ته. ه*ر*زگیوقتی منو دیدى ترسدد نداشددتم -تو خون ظار دیدنتو  انت

شتم. خوب می دونی دارم حقیقتو می  خودتمهمونطور که انتظار دیدن اونو ندا
مد. کاردسددوارشددو.-گم. یا   فوقمی زدى خونش در نمیو عاده از عرشدد ال

ست. سوارمتنفره. ش شدم و آرادم ن شین  شده بود. تمامما  اصالً ر  ها  متورم 
شیا اینجا چی کار می کرد؟ شو -آراد به جان خودم..-:گفتمعر شو؛خفه  خفه 

 که دارم برات.
 Matisa_ماتیسا

شددس  ششخشددیداینجاسددت آرهجانم مامان؟-زنگ خورد که جواب داد: موبایلش
شد. شمنیومد خونه باالخره باید پیدا می  شغول  چ غره اى بهم رفت و دوباره م
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برمی گردیم  آرهمیام چمدونارو می برم. االننه نگران نشا .-زدن شددد:حرف 
نشددو  ناراحتماتیسددا با شددما مشددكلی نداره ولی اونجا راحت تره. نهخونمون.

شم بازم میایم. شه یهفدات  سیم . یكددددذره حالش بهتر  اال ب نهربع دیگه می ر
شهنمیایم. سیدم: آرومخداحافظ. با شس نرفتی خونه؟-پر فه مگه نگفتم خ-دی

-ِاه مهمه برات؟!-منم ازت سوال پرسیدم و موظفی جوابمو بدى.-زدم: دادشو!
 در به عوضددیاگه مهم بود که گورتو گم نمی کردى؟!-مهم نشود نمی پرسددیدم.

س دیش ازدر دنشالت گشتم این هتل اون هتل این مسافر خونه اون مسافر خونه.
یات کارى رو پیش می بره و چیزى رو ن فكرتا االن. باز نه من غریشم  كن این ن

نه. یدًا خیلی تل  حرف می زنی!-عوض می ک چون تل  برخورد می -جد
خونه نگه داشدددت و در خونه رو زد و داخل  جلوىبدتر از ایناس. لیاقتتکنی

ومادر  اومدن جلوى در و از تو  پدرماشددین منتظر  شدددم تا بیاد. توشددد.
ه نشانه ى سالم تكون دادم ولی به نشانه ى ادب از ماشین پیاده ماشین سرمو ب

راد:سددالم عروس  خانومسددالم-شدددم و به سددمتشددون رفتم و سددالمی دادم.
لم. قاىگ كون داد. آ ت خوام.-راد سدددرى  می  عذر  یروز  بت د با -من 

 چندگرفت و باها  هم قدم شدم. دستمو:مامان ما می ریم دیگه.آرادعزیزم...
ا ساعت بعد رسیدیم و ب نیمتو ماشین گذاشتن و آراد راه افتاد.تا مرد چمدونارو 

ماشین پیاده شدم و چمدون خودمو  از  ازریموت در پارکینگ رو زد و وارد شد.
شدم. شین خار  کردم و منتظر آراد  شار  سمتما سور رفت و دکمه رو ف سان آ

شد که گفت: درداد. سور باز  سان صشی بود. هنوزمبرو تو.-آ سور پ ازع سان اده یآ
 ریع.تو...س-شدیم و با عصشانیت کلیدو تو قفل چرخوند و درو باز کرد و غرید:

 Matisa_ماتیسا
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شن بود بنابراین  بی سمت اتاقمون؛هوا رو شدم و رفتم  هیت حرفی وارد خونه 
برقونزدم. لشاسمو از تنم بیرون کشیدم که با شدت درو باز کرد و چشماى قرمز 

رم گردنش و دسددتا  خشر آرامش نمی به خون نشددسددته ا  و ر  هاى متو
نی فرار می ک-آراد...-ى لشاسشو باز کرد که با ترس و اضطراب گفتم: دکمهداد.

آره؟منو جلوى خانوادم و یه دختر پیزورى می -زد: عربدهاونم از خونه ى من.
مشت کرد و محكم به آینه ى روى دیوار  دستشواز عمد نشود.-برى زیر سوال؟!

ی که روى دستش و دیوار نقش بست و خونی که از دستاى کوبید و قرمزى خون
هایی که با گرما  انس گرفته بودم و حاال چه قدر  دسددتمردونش می چكید.

رفتم که اومد جلو و من  سددمتشدلتنگ نواز  اون دسددت ها تو موهام بودم.
ستشرفتم عقس و که خوردم به تخت.  ه*ر*زه بازى-سمت کمربند  رفت. د

شیا باتا چه حد؟ شتشاه می کنی.-؟عر م توى دهنم کوبید که افتاد محكمگفتم ا
به دهنم تل  اومد. کشددید و بلندم کرد و  موهامورو زمین و مزه ى خونی که 

 شددشمعرشددیا براى چی اونجا بود ها؟-چرخوند سددمت خود  و عربده زد:
شت بود؟ شار داد. گلوموپی شارجاى من تو ب*غ*ل اون بودى؟ بهف ش ف ست و د

به م ناى واقعی قصدددد جونمو کرده بود و نمی تونسددتم نفس بیشددتر کرد و  ع
روى دستش گذاشتم و چشمام داشت سیاهی می رفت که ولم  دستموبكشم.

ن شددلوارشددو پایی زیرکرد و پرتم کرد رو تخت. ب*غ*لمسددرفه افتادم. بهکرد.
کشددید و از ترس دویدم سددمت حموم و درو بسددتم که با مشددت به در کوبید و 

شناختم. اینغر  ها  تنمو می لرزوند. صشی رو نمی  شقمآراد ع صد  ع که ق
شناختم. ستمش. بازدرو باز کددددددددن.-جونمو کرده بود رو نمی  شك -کن تا ن
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ست. شتشاه می کنی بهتوروخدا آراد؛حالت خوب نی درو باز کن -.جان خودم ا
 بیانشوده. نمی گی پیشت مگهبیا بیرون که خودم بشكنمش تیكه بزرگت گوِشته.

 امنمیخشونتو نمی خوام. اینى اجشارى نمی خوام. رابطهنمی خوام.-ثابت کن.
تادبیرون. ثابت کنی. بایدباز  کن.-به جون در و عربده می زد: اف در  زابهم 

ستامو ستم و د ش صله گرفتم و روى زمین ن شنوم و  فا شتم تا ن شم گذا روى گو
 نهاتبه آینه افتاد. نگاهمه*ر*زگی رو هیت وقت به دو  نمی کشم. انگنشكنم.

آرن  به آینه کوبیدم و یه تیكه شددیشدده  بازنده ام نمی ذاشددت. امروزراه نجاتم.
صشی اومد تو و غرید: ست و ع شك شتم که در  چه غلطی دارى می کنی -بردا

 بندو آب دادى آره؟ پس؟ها؟
Dorsaدرسا_ 

دیگه برم بخوابم  خسچی رو از نظر گذروندم الحق خونه دارى بیسددت. همه
مان میوه و شددیرینی. چد با  هارو اکی کنم  غذا  قدرفردا  دلم مهمونی می  چ

به اون گوریل بگم اما می ترسددم آخه  بایدآخ لشاسددم ندارم که. آخخواسددت.
-.اى به در خورد تقه.هاپوئه پاچه می گیره تازه گوریل دو برابر من قد و وزنشدده

اتاق رو باز کرد و جلوى در  دربفرما.-درسددداخانوم میشددده بیام داخل؟!-بله؟
تاد. ید.-ایسددد ید براى فردا صدددشح خواب نمون قا گفتن االن بخواب فردا -آ

ه باش-نمی دونم فقط فرداشس رو می دونم مهمونیه.-چه خشره؟! صشحصشح؟!
شد که گفتم: ازاالن می خوابم. ساعت  ِااِ -اتاق خار   نگا  کن بچه پررو رو 

ا ب صددشحتا تونسددته به این رو داده کم کارى هم نكرده. خداخوابم تعیین کرده
اهه پاشددو دیگه درسددا چه قدر می خوابی خرس -تكون هاى یكی بیدار شدددم.

شیدم و  بیکوچولو. سرم ک توجه به حرفش چرخی رو تخت زدم و پتو رو روى 
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سا.-ادامه داد: شو در شو. شلمانپا با  هویشلمان باباته گوریل.-دلم گفتم: توپا
یدم. جام پر بده ا  ده متر از  گه.-عر ند شددو دی قاى محترم.-بل با آروم آ -با

سممه.-چی؟!-ارتوان. شی.-ا شته با سمی دا شم  بهمبهت نمیاد هم چین ا چ
اد خیلی هم می-به توام نمیاد انقدر سددرزبون داشددته باشددی.-غره رفت و گفت:

ید كه نتوان د به دهنش شدددیرین  مهم.کور شدددود هر آن که علف  یه  بز
براى  واهم زدم که سددرشددو به نشددانه ى تأسددف تكون داد. چشددمكی.بعلهبیاد.

پاشددو درسددا کلی کار -خودت متأسددف با  که از آمازون در رفتی گوریل.
یاد   حرفشددوباید بخرم برات که... لشاسداریم. قطع کرد وانگار که چیزى 

لشاس دارم -شددكل گرفت و ادامه داد:اومده باشدده بنابراین پوزخندى رو لشش 
از -عروسددیه؟ مگهآرایشددگاه؟-پاشددو. حاالبرات فقط می برمت آرایشددگاه.

سی براى من اونورتره. ستموعرو شویی د ست ساگرفت و پرتم کرد تو د -فت:گ ر
 بدو دیر میشه ها.

Dorsaدرسا_ 
از خوردن صشحونه مجشورم کرد برم دو  بگیرم  و یك ساعت بعد از خونه  بعد

-آرایشگاه نگه داشت و خود  همراهم پیاده شد که گفتم: جلوىخار  شدیم
 خس؟3سدداعت -وقت دارى. 3براى سدداعت -زنونسددت. آرایشددگاهتو کجا؟!

عت  یل االن سدددا تا -ئه.12گور لت از توى لولو هلو  6 .6کار دارم  شا یام دن م
ساله لولو خودتی.-رم.بگی سش دراورانگوتان گو سته اى ن شین رو باز کرد و ب تًا ما

یه کم -بزر  رو از ماشددین دراورد ودسددتمو گرفت و کشددید و میون راه گفت:
 دروکم بزر  شو درسا. یههم همیشه این حرف رو می زد. پدرمبزر  شو دختر.
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-سددمت ما اومد.نسددشتًا جوانی   خانومرو به جلو هل داد و وارد سددالن شدددیم.
من اشاره کرد و عكسی به اون خانوم داد و  بهخدمت شما.-ارتوان خوشومدى.

تو صورتم خیره شد و غم شكننده اى به  خانومهمین تم آرایشش کنید.-گفت:
چشما  نشست و نگاهی به ارتوان انداختم که کالفه سرشو به پایین انداخت 

رو داد بهم و  بسددتههم القا کرد.و بعد نگاهی که از غم و درد فریاد می زد رو ب
ست.-گفت: سو نشینه.-به خانوم گفت: واینم لشا شگاه آرا ازپروین خانوم عك ی

شد. سم؟!-دنشالم بیا دختر جان.-خار   سوالی ازتون  بپر دس ح-می تونم یه 
 صددداىحاال می ذاشددتید بپرسددم.-می زنم چی می خواى بپرسددی پس نپرس.

 به داخل نگاهیوبایلم دسددت سددامیارهکه م منموبایلی از تو کیفم بلند شددد.
درسا یه وقت فكر فرار به سرت -بله؟-دادم: جوابکیف انداختم و بله مال منه.

ن قدر من ای چهباشم. گفتهنزنه ها چند نفرو مأمور کردم حواسشون بهت باشه.
اتو پ-بشین جناب اصاًل تو فكر  نشودم مرسی یادآورى کردى.-روزا مهم شدم.

جا بیرون نم که بفهمم -باشددده.-ی ذارى.از اون به کسددی هم زنگ نمی زنی 
 رو قطع کرد. تلفنکشتمت.
Dorsaدرسا_ 

ست کردن تو  بعد ستن و مو در ش صندلی ن ساعت آرایش و مثل می  رو  از دو
انتظار نداشددتی اینقدر خوشددگل -خانوم این منم؟!-آینه به خودم نگاه کردم.

ال خدا ذلیلت نكنه ال اوواى نه من که خودم غش کردم براى خودم.-بشددی؟!
زد زیر خنده و بعد رفت سمت لشاس و لشاسو از توى  خانومهمردم که. مندرسا.

که گفتم: شه دراورد  یدم؟-جع شاسددو می پوشدد ید اول ل شا نًا ن یا یر -اح نه ز
 ذاربواى بیشی این چه جیگریه.-تنت کن االن آقاى کرامت میان. بیااینجاداره.
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ر متوجه حرفم شدددم و سددرمو به زی تازهه.تنم کنم جیگرتر بشددم ارتوان برام بمیر
نداختم. ندا به تن کردم. لشخ شاسددو  به زنگ  صدددداىدکورى زدم و ل بایلم  مو

َن َپ تازه شروع -تموم شدى؟!-بله؟!-گوریل جنگلیشه ایششش. خوددرومد
یا دم در منتظرم.-شددددم. یا دنشالم و منو همراهی کن-ب -نمیام منو می دزدن ب

شیده. شین تا بیام تر شدم گوجه -آرههه ب سیر  شه نیا منم نمیام مگه از جونم  با
 تومومانقطع کرد. تلفنومن می دونم و تو. نشاشددیتا یه دقیقه دم درى-گندیده.

پوشددیدم و شددالمو انداختم روى سددرم و از آرایشددگاه خار  شدددم که دوتا بوق 
اونطور که توقع -و سددوار ماشددینش شدددم که نگاهی به قیافم انداخت. رفتمزد.

شد. شتم ن شو.-.بیریختدا حرف دهنتو بفهم؛دو خط بهت می خندم پرو -گم
برو بمیر فكر می کنه برد -چه رویی می خواى منو همراهی کنی آخه! بانشددو.

سقفا. خداآره تو خواب.-خو  تیر ترم که.-پیته. شگبده از این اعتماد به   واز
سیدیم که گفتم: ساعت ر سمت خونه و نیم  -د.چه ترافیكی بو-گرفت و رفت 

منظورت -صددمیمی فهمیدى؟! خیلیکنارم جم نمی خورى. ازمهمونا اومدن.
ر د-نامزدمی فراتر از دوست دختر. انگارخیلی.-تا چه حد صمیمی هستش؟!

ش گرفت و منو کشید سمت دستموحاجی من نیستم.-ماشینو باز کردم و گفتم:
حاال -جدى گفت که الل شدددم و ادامه داد: انقدرجرئتشددو ندارى.-گفت: و

 ایی؟!سامیار کج-تو دلم گفتم: وبوفالوى کند ذهن!انگار زرخر باباشم-بیرون.
Samiarسامیار_ 

حرف بزن درسددا -زدمش که حد نداشددت اما المصددس حرف نمی زد. انقدر
ست؟! صورتش چكید. بهکجا سر و  منو -غیض گفتم: باسرفه افتاد و خونی از 
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نداره. جه  براىبشین اون دختر  *ن*ا*هی  ید شددكن شا  *ن*ا*ه نكرده هم ن
ست. بهمشه. نمی کنم دیگه دختر  فكردختر؟!-زیر خنده و گفت: زدبگو کجا

شه. سمًا چه روحًا. چهبا شتج صورتش کردم که گفت: م -دیگه اى حواله ى 
نده. بهمن بمیرمم حرفی نمی زنم. ز روى زمین کردم و ا ولشخودت زحمت 

سمت چكش و گفتم: شدم و رفتم  ستخوناتو با این خرد کردم می -بلند  وقتی ا
که سددمتش رفتم موبایلم  همینپاهات شددروع می کنم و بعد دسددتات. ازفهمی

رو قطع  تلفنتا بیام. با نكشت. اهههسددداعت چنده؟! مگهبله؟-زنگ خورد.
گاهی کردم و گفتم: بهشتف تو این شدددانس.-کردم و گفتم: نس شدددا-ن

 باز-در رفتم و مشتی بهش زدم و غریدم: سمتخدمتت می رسم. فرداآوردى.
باز شددد و رفتم سددمت اتاق اشددكان و درو باز کردم که عرشددیا رو  درکن درو.

كاندیدم. یاى تو در بزن.اشدد ندارم در بزنم.-:گفتم م عادت  ند -من  هنوز چ
شتم و اجازه دادم کارتو بكنی. شه از خونت گذ شیاساعتم نمی  د زخند زپو عر

توام هنوز -هنوزم که سدددگ اخالقی.-بشر...رو آب بخندى نكشت.-که گفتم:
 به من-این حرف نزد می زنم می کشمشا.-به اشكان گفتم: روهول و آویزونی.

نداره. ید برم جایی.-زدم و گفتم: پوزخندربطی  دارم برات اونم این  زحمتبا
تا  له کنن  ناشددو  با چكش اسددتخوا ند نفر بفرس سددراغش  حرف که چ

ندادم و از اتاق  جوابی:دوره ى خشددونت خیلی وقته تموم شددده ها.عرشددیابزنه.
 چقدربرم براى مهمونی آماده شددم. بایدخار  شدددم و رفتم سددمت ماشددینم.

 دختر؟ کجاییخستم.
Dorsaدرسا_ 
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شدت مؤذب بودم. زیر شدم و به  گو  ارتوان  درسنگینی نگاه هیز مردا ذوب 
دور کمرم حلقه کرد و پهلومو  دسددتشددوآقاى کرامت می شدده برم باال؟-گفتم:

شم گفت: شار داد و در گو ضمن بهم -ف ارتوان؛بعدم حق ندارى جایی برى در 
شقم. شقم؟-زدم و گفتم: پوزخندبگو ع صدا   دخترىاون روزو نیاره. خداع

 تی می شدم ولی نسشتسامیار بود حتمًا غیر اگهارتوان عزیزم کجا بودى؟!-زد:
فاوت بودم. کاماًل بی ت جا بودم.-به ارتوان  یه -همین  خانوم ک مت این  ید ند

ستش بندازم که  حلقههانی؟! ستم دختره رو د شد و خوا ستش کمی تنگ  ى د
شرد و گفت: شتر به خود  ف شد و منو بی ام رو  هگوننامزدمه.-ارتوان پیش قدم 

شددش که صددداى دختره ناخن ب*و*سددید که داغ کردم و خواسددتم بزنم تو گو
د می گم.-کشید رو اعصابم. -م:گفت منمچی بی صدا نامزد کردى هانی تشریك

ایشددون کاًل آدم بی صددددایی هسددتن در کل عمل می کنن؛شددما هم لطف 
ى دسددتش تنگ تر شددد که حس کردم کمرم  حلقهدارید؛عروسددی جشران کنیم.

اومد و دختره از خود   بهارتوان عشددقم...-االن می شددكنه براى همین گفتم:
شید تو ب*غ*لش و گفت: شد و ارتوان منو ک دختره ى احمق این -اونجا دور 

قاطی کردم توام داشددتی کمرمو خرد می  خسکاًل... ایشددونچه کارى بود؟!
کردى...نگاهی به پشددت سددرم انداخت و چشددما  برق زد اومدم بر گردم که 

زخونه از این آشپ-تبرد سمت آشپزخونه و گف منودنشالم بیا.-نذاشت و گفت:
به من. خار  می شددیم فقط می چسددشی  عاشددق منی  وانمودکه  می کنی 

یا این کارو می کنی یا بی آبروت -نه دارى با آبروم بازى می کنی.-فهمیدى؟!
 منم دوست دارم.-لعنت به تو.-با خودت. انتخابشمی کنم.
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Dorsaدرسا_ 
شدم و قدم به قدم ارتوان راه می رف از شپزخونه خار   شد و آ تم و وارد جمعی 

روى سددینش  دسددتمومنو آشددناها و دوسددتا  به عنوان نامزد  معرفی کرد.
شد  شدم و لشخند دکورى زدم که حلقه  جمع باز  شما  خیره  شتم و به چ گذا
وپسددرى که قلشم با دیدنش به شدددت به سددینم می کوبید و پاهام شددل شددد و 

ه کردم که با چشما  بهم نزدیكدددد بود بیافتم که دستامو دور گردن ارتوان حلق
د بود و خواست حرفی بزنه  که ارتوان صدا   سامیارتذکر داد. با دیدنم تو شك

خانوم درسدددا -زد: نامزدمو بهتون معرفی کنم؛ ید  بد جازه  قاى مهرورز ا آ
پرت کنم تو آ*غ*و*شددش و  خودموبزنم زیر گریه بگم دروغه. خواسددتمزند.

منو از  صدددا به گونش بزنم.دسددتامو دور گردنم حلقه کنم و ب*و*سدده اى 
تا  از کی-زد و گفت: پوزخندىنامزدتون؟!-عالم بهتم بیرون کشددید که گفت:

شدم بهش و سرمو تكون  خیرهنه عزیزم؟! مگهخیلی نیست چند روزه.-حاال؟!
سدددامیار نگاه که انتظار این  بهآره عزیزم.-دادم که نیشددگونی گرفت که گفتم:

ن به بذارم از طریق م نشایدان بهمون غلشه کنه.بذارم ارتو نشایدحرفو ازم نداشت.
سه؟! ساهدفش بر شه؟! میچه مرگته؟! در و ت مگهخواى بذارى به راحتی تموم 

 انتقام می خواستی؟!
Dorsaدرسا_ 

واب ج منتظربریم بر*ق*صیم عشقم؟!-موسیقی اومد که ارتوان گفت: صداى
سامیار رد می شدیم که دستمو گ رفت و با غم بهم من نشد که  داشتیم از کنار 

چشددمام بهم التماس کرد اما نذاشددتم ارتوان بفهمه و دسددتمو از  بانگاه کرد.
شیدم. ستش بیرون ک شد و  رخد ستا  دور کمرم حلقه  ستادم که د به رخش ای
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منقشض شدد و دسدتامو دور گردنش حلقه  بدنمیكی از دسدتا  کمی پایین تر.
صاًل خوب بود. سامیارو سنگینیکردم و حالم ا ساس می  نگاه  شدت اح به 

صمون افتادم. سه و ر*ق* لشا  و تن داغش که  گرماىکردم ویاد اولین ب*و*
شم زد. صله  قطرهآتی سرسره بازى کرد و لغزید و که ارتوان فا شكم ه*و*س  ى ا

شم گفت: سوند و در گو سا ولی از -رو به حداقل ر دارى عالی پیش می رى در
من حالم -می خوامت.-منظورت چیه؟!-یه طرفم دارى منو داغون می کنی؟!

شوازت بهم می خوره. شم  سر آورد عقس و به اطراف نگاه کردم و نگاهم با چ
شده بود گره خورد.هاى خاک صشانیت قرمز  شار ارتوان ب باستریش که از ع ه ف

شت. شو رو لشم گذا ستم که  سعیخودم اومد که لشا سش بزنم اما نتون شتم پ دا
براى  ازمتویه آشددغالی.-درسددا مال من با .-خود  لشامو از لشش جدا کرد.

عاشددق  منچطور تونسددتی؟-رسددیدن به هدفت سددو اسددتفاده کردى.درسددا!
اید تو ب-فشارى به کمرم آورد که آخم بلند شد و با حرص گفت: نانچسامیارم.

-کن. مشتموتو گردنم فرو برد و گفتم: سرشومال من بشی بایدعاشق من بشی.
سالم بیرون می ره و نه آبرویی برات می  سامیار از اینجا  سم بزنی نه  اگه االن پ

رخید که کالفه سمت سامیار چ نگاهمذارم پس باهام راه بیا و منو همراهی کن.
این دردها و اشكدددد ها را چه کسی خواهد  تاواننگاهم می کرد و تو دلم گفتم:

من طمعه اى براى به دام  وقتیداد وقتی تو شددكنجه گر رو  و روانم هسددتی.
 انداختنت هستم و تو پا در دام می گذارى.

Dorsaدرسا_ 
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ست ستیم. د ش شید و روى مشل ن صیدن ک شین بر می-گفت: بهماز ر*ق*  ب
باورم نمی  هنوزمى نشددسددتن نداشددتم و عذاب وجدان داشددتم. حوصددلهگردم.
دارم جون می  خدایانسددشت بهم بی حس نیسددت و دوسددتم داره. سددامیارشدده.

جام بلند شدم و سامیار در حال حرف زدن  ازتونم اینطورى نمی تونم. نمیدم.
سمت حیا  عمارت رفتم. ازبا دوتا مرد بود. شدم و  شون رد  از که  همینکنار

سمت درختا رفتم و هق زدم. شدم و به  شكدددد می ریختم و  فقطخونه خار    ا
گههق می زدم. پاى جونش در میون بود. دی  نمیحتی آبرومم مهم نشود وقتی 

می تونم از  چطورخواسددتم با اجشار با کسددی باشددم حتی به طور سدداختگی.
سا.-سامیار بگذرم. ضه ات کنن در سر بی عر  یحتکثیف. کثافتخاکدددد بر 

 زبونتذارى هر کسددی از نفع بشره. میضدده ندارى از خودت نگه دارى کنیعر
 فقط براى ننه بابات درازه؟آره ؟

Dorsaدرسا_ 
شیده  راه سمتش و ک شید  ستی منو ک می رفتم به خودم بد و بیراه می گفتم که د

خفه شددو -سددامیار.-این چه بازى راه انداختی؟ها؟-اى که تو گوشددم خورد.
و روز خواب  شدددسبه در دنشالت گشددتم. درزه نیسددتیکثافت باور کردم ه*ر*

دور کمرت حلقه کنه و  دسددتشددونداشددتم که بیام ب*غ*ل اون مرتیكه بشینمت.
ستاین حق من بود؟-نداد ولی گفت: ادامهلشایی که ... شو دور کمرم  د ست را

حلقه کرد و منو کشید تو ب*غ*لش و با دستش چپش گونه ام رو نواز  کرد و 
 و صورتمو عقس نتونستمنزدیكدددد تر شد و داغی لشا ....صورتش نزدیكدددد و 

شیدم ستش دارم. منسامیار باید از اینجا برى.-ک ندارى خودتم خوب می -دو
لشاس این آرایش همه رو خوب  ایندونم این بازیه. میدونی منو دوسدت دارى.
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بایدم بشددناسددی -برام گنگ بود که صددداى ارتوان اومد. حرفا می شددناسددم.
بینم خوب با عروسكد مامانیم خلوت کردى ولی جا  تو ب*غ*ل  میسامیار.

ست. شم مثل دفعه قشل منتو نی سهیم نمی  سكمو با کسی  ستموعرو رفت و گ د
صورتش زد و ارتوانهم متقاباًل  شتی به  سمتش هجوم برد و م سامیار  شید که  ک

زنمو  وقتیفكر می کنی می ذارم زندگیمو بهم بزنی؟دوباره؟-مشتی زد و گفت:
چهم گرفتی.از له. ب حام مادر کردى ولی زنمو  مد -ام رو بی  گار خود  او ن

جا  م*س*تسددمتم.می فهمی؟ باهمین آرایش ولی تو ک شاس  با همین ل بود 
 دختراى دیگه. ب*غ*لبودى؟

Samiarسامیار_ 
شمامو گرفت و  وقتی شه خون جلوى چ سهیم نمی  سی  شو با ک سك گفت عرو

دم و مشتی توى صورتش کوبیدم هجوم بر سمتشزخم کهنه اى که سرباز کرد.
فت: ید و گ ندگیمو بهم -و مشددتی تو صددورتم کوب فكر می کنی می ذارم ز

باره؟وقتی زنمو ازم گرفتی. چهبزنی؟دو مادر کردى. ب گار خود  -ام رو بی  ن
بود با همین لشاس باهمین آرایش ولی تو کجا  م*س*تاومد سمتم.می فهمی؟

شت به ر شتی.بودى؟ب*غ*ل دختراى دیگه.عیش و نو  نمماه بود انگار زنی ندا
و افتاد روم و یقه ى لشاسدمو سدمت خود   چرخیدنمی دونسدتم نگار متأهله.

ا ب مخشوکردى معتاد دروغ می گی تو زن منو ه*ر*زه کردى.-کشید و گفت:
ا   حاملهازم روندى. زنموحرفات شددسددتشددو دادى و هر تا زر دیگه هم زدى.

خود  معتاد شددده  نگاربدم. من معتاد  نكردم سددعی کردم ترکش-کردى.
نه  فكرفكر کردى؟! چهبود. ته ور دل من بود ؟ هار سددداع کردى بیسدددت و چ
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ا  هم از من نشود چون باها  رابطه نداشتم تا  بچهباند شده بود. عضوجانم.
ه ک پولیزیر دندونا  مزه کرده بود. پولوقتی که مرد نمی دونسددتم حاملسددت.

نتو دوسددت داشددتی چرا هیچی از  انقدر ز موندمدر ازاى کار  می گرفت.
 بهم گفت وقتیتكیه گاه می خواست ولی شوهر  نشود. زنتنمی دونی؟!ها؟!

سته  ستم داره و بهم واب ستم باها  بهم بزنم اما گفت دو متأهله و بچه داره خوا
من گفتم نمی خوام با یه زن  اماطالق می گیره تا باهم از ایران بریم. گفتشده.

حرفو که زدم به چشددما   اینی هم منم دوسددت داشددتم.بیوه باشددم از یه طرف
شدم که خشر از طوفان می داد. صورتم کوبید و عربده  محكمخیره  شت تو  با م

شتی؟!-زد: ست دا صورتش کوبیدم که  منمبه چه جرأتی می گی  زنمو دو توى 
جیغ درسددا نگهشانا اومدن و  باخواهش می کنم تمومش کنید.-درسددا جیغ زد:

سوا  سكد -کردن که ارتوان گفت:مارو از هم  اینو بشرید پایین که من با این عرو
سا رفت عقس و من در تقال براى آزادى بودم  سمتکار دارم. سا رفت که در در

 تا دختر مورد عالقه ام رو از خطرى که در پیش رو داره حفظ کنم.
Dorsaدرسا_ 

فت: یه که گ قس  قدم ع یه  مد جلو و من  قدر ازم م-قدم او ی عزیزم چرا ان
ندارم باهات که فقط می خوام باهات خلوت کنم؛یه خلوت  کارىترسی؟!ها؟!

ش دستت به-داد: سامیارفقط منو و تو.-لحن خاصی گفت بادوتایی کوچكددد.
یدبخوره... ید: پر ها؟-وسددط حرفش و غر کار می خواى  چیچی؟چی؟
سیر تو. توبكنی؟! سیر منی نه من ا شقت میاالن ا شی وقتی ع و خوام بشینی و بچ

خفه شددو -جلوى چشددمات لمسددش کنن. وقتیازت بگیرن چه حالی می شددی
سیدمکثافت... شم. تر صفت ب سیر یه مرد گر   شتم ا ست ندا  ابو دویدم دو
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عجله دویدم و نگاهی به پشددت سددرم انداختم که به جسددمی برخورد کردم و 
هه ا . ثل هیچكسعزیزم کی رو دور بزنی؟-صدددداى قهق مارتو  م من این ع

نمی -دارى بد بازى می کنی.-گرفت و کشددید و گفت: موهامونمی شددناسدده.
بذار برم. بازى کنم؛ جا؟-خوام  ته.-برى؟ک جات پیش صددداحش  پیشتو 

 کشید و منو دنشال خود  کشوند و برد. موهامومن.
Dorsa درسا_ 

سمت زیر زمین. از شوند  شدیم و منو ک شتی وارد عمارت  عزیزم از چی -در پ
 نه؛نمی-برى تازه کارم باهات شددروع شددده هانی.-بزار برم آرتوان.-احتی؟!نار

باشددم. بازى کثیفت  من براى این روزا لحظه شددمارى کردم -خوام دیگه تو 
تیر کشدید و به خودم  دلمباز کرد که دیدم سدامیارو به سدتون بسدته. درودرسدا.

رو گرفت و  و وجدانی به جونم افتاد که ارتوان چونه ام عذابلعنت فرسددتادم.
شی-گفت: ساعت بهش خیره می  سش دارى که یه  سا انقدر دو شتدر سرم  پ

میارو چشم بند سا-ایستاد و دستشو دور شكمم حلقه کرد و به نگهشانش گفت:
سددرى تكون داد و سددمت سددامیار رفت وچشددم بندو برداشدت و  نگهشانبردار.

-وگفت: سامیار چند بار چشماشو باز و بسته کرد و نگاهش سمت ما چرخید
صله بگیر. شقتو ب*غ*ل یكی دیگه بشینی؟!-از  فا سامیار ع دردت -درد داره 

 و گذشته ى آشغالی که برام ساختی. تودردم تویی.-چیه؟
Dorsaدرسا_ 
ستش صله گرفتم و گفتم: د سش زدم و از  فا شكمم لغزید که پ سه ب-روى 

ته؟ هت نگف یار کرد و  روچیو؟-خسددتم کردى...بزار برم.ردرسدددا ب به سدددام
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ردى فكر ک درسدداچه قدر شددشیه نگاره؟ نگفتیگفت:رسددامیار بهش نگفتی؟!
:درسددا منو بشین؛می دونی که براى خودت سددامیارسددامیار واقعًا دوسددت داره؟

سامیار اینجا  باور دوست دارم. سخت بود؛واقعًا دوستم داشت؟!رواى بسه 
شقت برسی. ست به ع شیدم. دردىقرار درد بكشی. اینجاقرار نی  واترککه من ک

سامیار رفت. سمت  ستش رو گرفتم  دویدماز جیشش آورد دراورد و  سمتش و د
م این-زد توى گوشددم و گفت: محكمذارم بهش صدددمه بزنی. نمینه.-و گفتم:

ستون. شم پیچید: صداىبشندید به اون  سا.-سامیار تو گو سا...در امیار س-در
شماموداد  گوشمو آزرد. صداىمنو بشخش. -:مبستم تا نشینم ولی جیغ زد چ

ستم بشینم و تاب  ولینكن ارتوان نكن. صداى داد  میومد نمی خوا هم چنان 
شتم. شو تو گردنم  بهتورو خدا کافیه.-نگاه بهش رو ندا ست هق هق افتادم که د

فت بدى بیشددتر درد می -فرو برد و گ جاتش  هر چی بیشددتر سددعی کنی ن
شه. شونگران نشا ... عزیزمک رفت گتوى گردنم فرو برد و گاز ریزى از   سر

نقطه ضددعفش تویی پس -که جیغ زدم و لشاشددو روى گوشددم گذاشددت وگفت:
 نترس دارم برات.

Dorsaدرسا_ 
ست!- ست. ارتواناین راهش نی تو هیت وقت قادر -تو بچه دارى؛این راهش نی

شیدم رو تجربه کنی. ستی دردى که من ک ست؟! اونمنی ش بهقادر نی اره سامیار ا
 اصالً سال زندگی نكرده و بچه اى نداره. 6با زنش  چونچرا؟!-کرد و ادامه داد:

با درد تو درد می کشددده. نداره ولی  یدمزن  قاص زبردسددتی هسددتی  شددن ر
نمی خواسددتم درد  خدایابه سددامیار افتاد که بی هو  بود نگاهمدرسددا.برسددم.

دونی چه دردى  میمنو بشخش؛همش تقصددیر منه. خدایاکشددیدنش رو بشینم.
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شم. صدا زدم. باکن.تمومش  خدایادارم می ک شو  سم سرىگریه ا شه  پ که همی
نداد و هم  جوابیسددامیار...-برام سددمشل کوه غرور و آرامش بود رو صدددا زدم.

 وقت نمی خواستم تو این وضعیت بشینمش. هیتچنان بی هو  بود.
 Matisa_ماتیسا

او  عصشانیت چنان عربده اى زد که شیشه  تومی زدى خونش در نمیومد. کارد
-شددتاب اومد سددمتم و از ترس خودمو چسددشوندم به دیوار. باد.از دسددتم افتا

گرفت و  موهاموچند دقیقه پیش که زبونت دراز بود؟! تاچیه؟چرا الل شدددى؟
شم. شید و مجشورم کرد بلند  شید بیرون. ازک آرنجم خونمیومد  ازحموم منو ک

شت. سفم کثافت که زندگیم پات -زد: دادولی آراد توجهی به زخم ندا برات متأ
که بچه افتاد عالی شد به دنیا نیومد مادر ه*ر*زه خیانت کارشو  بهترر رفت.هد

نه. بده زد: پرتمبشی باز کرد و عر ندشددو  خت و کمرب االن می فهمی -کرد رو ت
یه؟! قاص دور زدن آراد چ هاتوخونش در می رى؟ ازت نه. پا  باقلم می ک

 چوبیهق هام رو نمی شددنید. هقکمربند  دسددتامو به باالى تخت بسددت.
 هرپاهاتو قلم می کنم که من بعد بی شددوهرت جایی نرى.-برداشددت و گفت:

 باال آورد و... چوبووقت گفتم می خوام باید بگی باشه چشم.
Matisaماتیسا_ 

چكددد کن همینو می  اصالً نزنیا...به جان خودم کار اشتشاهی نكردم.-زدم: جیغ
راى ب تأسددفممبیا بریم دکتر پزشددكدددد قانونی هر جایی که بگی. اصددالً خواى؟!

زیاد متأسددفم  خیلیخودم که بهت اعتماد داشددتم ولی تو بهم اعتماد ندارى.
انداخت و نشددسددت کنارم رو تخت و چونمو گرفت تو دسددتش و  چوبوبرات.
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-دونی که االن خونت حالله. میکار بدى نكن که نتیجه ا  بشه این.-گفت:
شتشاهی نكردم که اینه تاوانم. هیت و پوچ افتادى به  سرنه نمی دونم چون کار ا

با تحقیر ها و کارهاى خانوادت کنار  منانصدددافه؟ اینجونم. اگه رفتم چون 
بابات  چرامتأهلی چه لزومی داره پارمیس همش ور دلت باشدده ها؟؟ تونمیام.

جورى رفتار می کنه -گرفت ولی ادامه دادم: بغضدمانقدر قربون صددقش بره؟!
شه قشولم نداره ولی  ستم؛با ست.انگار من نی سمش نی دنیا  تازه به این مناینم ر

تار می  پدرت اینطورى رف با  عد تو  چه ام رو از دسدددت دادم ب تازه ب برگشددتم؛
هیت وقت نمی تونم با کس  منحرفات خردم کرد؛کارات نابودم کرد. آرادکنید.

به تو تعهد دارم ولی حرف هایی که بهم زدى  باشددم چون نسددشت  دیگه اى 
ستثنا تو دلم شه پس  عوضمونده و یادم می مونه. همش،همش بال ا شدى؟!با

رابطه اى که شددكسددت؛دلی که  چوناز منم توقع نداشددته با  مثل قشل باشددم.
سشوند  حتی  صلش کرد و چ شه بهم و شه؛نمی  ست؛دیگه درست نمی  شك

 اگر هم بشه بازم ترکد داره و رد  می مونه.
Matisaماتیسا_ 

بده عو-زد: عر یزى رو  چ فات  حر لی  نه و مو می  می آره  نه؛ ک می  ن ض 
معذرت خواهی ام نداشددته  توقعکه کردى اصدداًل درسددت نشود. کارىفهمی؟!

یا کارى  اگهنشا  چون االن چوب کارتو خوردى. سددرى بعد این کارو کنی 
یاد بدتر از این سددرت م به این، عًا این مردو نمی  ماتممشدددا برده بود و من واق

ناسددمت؛عوض من نمی شدد-صدددایی که از ته چاه میومد گفتم: باشددناختم.
 منمن؟-چون تو عوض شدى.-اشارشو سمتم گرفت و گفت: انگشتشدى.

ستم.  عذادارىگریه؟ براىچی؟! براىوقت چی؟!-زد: عربدهفقط وقت می خوا
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ید  براىمی خواسددتی براى خرد کردنم. وقتیا عذاب دادن من؟ با کارى  هر 
جازه بگیرم؟ مال  توازت ا نه  مال م یت  مه چ وقتی زن من شددددى یعنی ه

سشت به من انجام بدى. باید.شوهرت شتنت کم عذاب  براىوظیفه ات رو ن دا
یدم. یدم. کمفهمی؟! مینكشدد یه نفرو  کمعذاب نكشدد  *ن*ا*ه نكردم؛

شی. شتم تا مال من  شتم؛ک ستمک شی. خوا بعد از اینكه از کما  اماعذاب نك
رفتار کردى  طورىغریشه شدى انگار مزاحمتم. باهاماومدى بیرون؛سرد شدى.

شیدم؟ مگهروى اجشار با منی. که انگار از صه  میکم خودم ک دونی چه قدر غ
شددك  بادسددتامو باز کن.-قدر التماس کردم که به هو  بیاى؟! چهخوردم؟!

 نگاهم کرد و باز  کرد.
 Matisaماتیسا_ 

ستمو صله رو به حداقل  د شیدم و فا سمتش ک شتم و خودمو  روى گونش گذا
سوندم. سته بودم. آرادمن ناراحت بودم؛حال خوب نشود.-ر ى اینا براى  همهخ

شتن ها. اینسن من زیادى بود. ست ندا شكنجه ها؛دو دخترى همه  هیتدردا؛
هم از دسدددت  با چی رو  مه  ه من  نه؛ ک می  ن به  جر ت هم  با نارو  ی ى ا

شه؛نشود و ندید  خانوادم،پدرىدادم. که رفت و ندید دختر  بی اون چی می ک
نه. جه نرم می ک ها دسدددت و پن مادى  که از مادرىبا چی  شت و فقر  نشود مح

قده اى کرد. یه مرد ع خت و اونو اسددیر  به پول فرو که می  دخترىدخترشددو 
م ى نجات فرشتهخواست پاك بمونه و تا مرز  *ن*ا*ه رفت و بعد  تو اومدى.

و خوب ترین اتفاق زندگیم  بدزرگدترینمن شدى و منو از  *ن*ا*ه باز داشتی.
ت منم بی تقصیر نشودم اما جز داش حقتو ب*غ*لش پرت کردم. خودموشدى.
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اون من کامل نشودم و جایی هم نشود که  بدونآراد کسی نشود دوستم داشته باشه.
بشخشددید -ها  دور کمرم حلقه شددد و ب*و*سدده اى به موهام زد. دسددتبرم.

سكم شش آوردم بیرون و نگاهی  خودمومن معذرت می خوام.-عرو از آ*غ*و*
شم ها  انداختم و دیگه اقیانوس شم ها  بارونی نشود. به چ ردم ب صورتموچ

شوروى  شد و من لشمو به دندون گرفتم و که لشا جلو و که نگاهش رو لشام قفل 
توى موها  فرو بردم و گرمایی که بازم تنمو به آتش  دسددتمولشم گذاشدددت.

 کشید.
Samiarسامیار_ 

شت و گفت: سمت سایل رفت و از تو  می  و چكش بردا سه و می خوام -قف
میه عكس از  نت و از  آویزون کن بد به  گارو بزنم  قدرخودمو و ن جا  ان این

آب و غذا هم  خشرى نیست. پوزخندى زدم  ازنگهت می دارم که خشكددد شی.
وقت براى هیچی  هیتاینجا تو خونه ى تو آب و غذا خوردن حرومه.-و گفتم:

ماس نمی کنم. هت الت قدر مطمئن حرف نزن.-ب ماسان می کنی و اون،  الت
دلشددوره تو تنم  حسبه درسددا انداخت. نگاهیمانش دیر نیسددت.اونقدر هم ز

چی کار کنم -و چكش رو برداشددت و رو به درسددا کرد و گفت: می رخنه کرد.
به نشددونه ى منفی  سددرمونگاهی بی قرار  و نگران بهم انداخت. درسددادرسددا؟!

پس شددكنجه کردنش چیزیه -تكون دادم و درسددا جوابی نداد که ارتوان داد زد:
تو چشما  حلقه بست و ارتوان سمتم قدم برداشت که  اشكددددواى؟که می خ

 درسا باشوکد نگاهم کرد.
Samiarسامیار_ 
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ار چی ک-تنه ى لشاسددمو پاره کرد و می  رو روى شددونم گذاشددت که گفتم: باال
هات؟!-می خواى بكنی روانی؟! با برد  چكشددوفكر کردى شددوخی دارم 

روى می  فرود اومد و داد داشددتم خودمو جا به جا کنم که چكش  سددعیباال.
تمومش کن؛خواهش می -بسیار بلندىزدم که درسا جیغ زد و ملتمسانه گفت:

سا کرد. ارتوانکنم. ساقهقهه اى زد و رو به در  هرچی تو بگی-با گریه گفت: در
دیگه دیره عزیزم من عشددقتو به سددلیس می کشددم بعد هم -ولی تمومش کن.

فت می براى چی تسددلیم ا-زدم: دادآتیشددش می زنم. ین مرد حیوون صدد
سش می کنی؟ براىشی؟ سس بشند دهنتو.-سامیار...-چی التما س  وانارتهی

با  محكمکی دسددت از این غرور بیجات بر می دارى؟!-قهقهه اى زد و گفت:
اگه جرئت دارى دسددتمو باز کن تا -پشددت دسددت کوبید تو دهنم که غریدم

ش می حالیت کنم. شتر تو بدنم فرو کرد که از درد چ سروبی ستم که در ا مامو ب
درسددا -هقش شدددت گرفت و که گفتم: هقتورو خدا تمومش کن.-جیغ زد:

 گفتم دهنتو بشند
Dorsaدرسا_ 
یارمی زد و خونی روى زمین می  مشدددت هاى پی در پی تو صددورت  سدددام
 تمومشر*ق*صددم. میباشدده.-تیكه شددد که با التماس جیغ زدم: قلشمریخت.

 یا.نه دروغ می گی-منفیه جوابمگفتم التماس می کنی.-نزد و گفت: دیگهکن.
یا قشول کن. حدى نیسددتی برام خط و نشددون بكشددی.-منو بكش   لعنتیدر 

که  محكمجون دخترت نزنش. تورونزنش. ید توى دهنم  مد سددمتم و کوب او
نگ خورد. هام می  اشدددكحس کردم گوشددم ز نه  هاى پی در پی روى گو
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شغال قر بدى نه من نه تو.-عربده زد: سامیارچكید.   زندتکثافت جلوى اون آ
 شخندلباید سددر قولی که دادى بمونی-حرفش توجهی نكردم وگفتم: بهنمی ذارم.

شه.-کجی زد و گفت: ستاموبا  یمخانوما راهنماییش کنید.-باز کرد و گفت: د
رو ترمیم  آرایشددمخانوم ها راه افتادم و وارد اتاق شدددم. همراهخواد بر*ق*صدده.

 نومآهنگ عربی توى فضددا پیچید. صددداىو اون لشاس مزخرفو پوشددیدم.کردن 
سددمت سددالن راهنمایی کردن و سددامیار روى زمین جلوى مشل ارتوان افتاده 

شددروع کن -پاشددو روى بدن سددامیار گذاشددت و لشخند کجی زد. ارتوانبود.
رو باالى سددر  تفنگیازت ناراضددی باشددم.... درسددانگاه کن. سددامیاردرسددا.

 خالصش می کنم.-و گفت:سامیارگرفت 
Artovanارتوان_ 

شد. مارها صیدن  شغول ر*ق* شتن و م شونه ا  گذا با ریتم  هماهنگروى 
عذابم  دارىدرسا تمومش کن لعنتی.-عربده زد: سامیارآهنگ می ر*ق*صید.

شیدم. مكثیمی دى. شه رو ک شك می ریخت که ما شروع کرد  بازکرد و ا هم 
یدن. بدنش حرکت می کر مارهار*ق*صدد شایی بهش می رو  ند و ویوى زی د

سه. میدادند. شدت از مار می تر ستم به  شاره  نیمدون صید که ا ساعت ر*ق*
نفرت بهم نگاه کرد وبا تمسددخر طنین  باکردم مارهارو از روى بدنش بر دارن.

 ازها  به شددمار  افتاده بود. نفسمطمئنم خودتم ل*ذ*ت بردى.-انداختم:
سمتش راه افتادم و گ شدم و  شتشاهی کنی می میره.-فتم:جام بلند   ستمدکار ا

سمت خودم. شیدمش  رو بدنش حرکت دادم و  لشامرو دور کمر  انداختم وک
شار دادم . نرمکوبندمش به دیوار. شتر خودمو بهش ف سش کردم و بی  یارساملم

 فقط عربده می زد و اشك هایی که روانه صورت درسا بود.
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Dorsaدرسا_ 
 هبکردم به جیغ زدن. شددروعزدم و سددعی کردم از ب*غ*لش بیرون بیام. پسددش

طرفی هم زجر کشددیدنش رو  ازمعناى واقعی غرور خودم و سددامیارو له کردم.
 هدلهر...لرز...ترسها  داشت روانیم می کرد. عربدهنمی تونستم تحمل کنم.

ز حس هایی بود که داشت منو ا تماموجدان... عذاب *ن*ا*ه ... احساس...
من قول دادم -قول دادى. توبذار. راحتمولم کن.-زدم: جیغپا در می آورد

شكنه داغون  روحشسامیارو اذیت نكنم؛اونم از لحاظ فیزیكی نه روحی. که ب
شه. شه. غرور می  شه نابود می  همراهیم کنی زنده می ذارمش  گفتمکه له ب

بهم می خوره.-پس همراهی کن. لم ازت  حا  خیلیپسدددتی. خیلیمن 
 کرد رو زمین و محكم با لگد توى دلم کوبید. پرتم.کثیفی

Dorsaدرسا_ 
ید و تو خودم جمع شددددم. درد بدى تو دلم پیچ عاده  کردم نفس  حسفوق ال

شده. سخت  شیدن برام  سممو فریاد زد: سامیارک سا..-با نگرانی ا  شدت ازدر
د هاى سرد  منودرد دستمو مشت کردم و اومد سمتم. تخت خوابوند رو سرامیك

هاى داغش که با سردى تنم تضاد داشت وباعث دگرگونی دماى بدنم  و دست
شدت سرمشد رو دور بازوهام گرفت و بلندم کرد و محكم به زمین کوبید.  به 

 کردم دارم حسدرسا...-صدام می زد: سامیاربا زمین برخورد کرد و تیر کشید.
ضا پیچید. صداى گلوله تو ف ست می دم که   متس نگاهمهوشیارى ام رو از د

سمت در دیگه اى  ارتوانسامیار چرخید که به در ورودى سالن خیره شده بود.
رفت ولی قشل از رفتن تفنگو سددمت سددامیار نشددونه رفت و تیرى که شددلیك 
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زمین افتاد و زمینی که  روىسامیاررررررر.-زدم و اسمشو فریاد زدم: جیغشد.
-دن و گفتن:نفر دورم ایسددتادن و به عكس نگاه کر چنداز خونش رنگ گرفت.

شه. صدا زد: مردىخود سامیار.-سامیارو  شمآقا  شد و تاریكی  چ سنگین  هام 
 مطلق.

Samiarسامیار_ 
حس درد بدى توى شددونه ام چشددم هامو باز کردم و همین که تكون خوردم  با

شد. شت. پسبه اطراف انداختم نگاهیدردم دو چندان  ستموتحت نظرم دا  د
شتم و گفتم: شونه ام گذا سینه ى قشرستون.-روى  لدنگ ا مرتیكهآخ؛الهی برى 

اتاق باز شدددد و با لشخند تحقیر آمیزى روى لشش وارد  دره*و*س باز کثافت.
هیت وقت به اندازه ى اون لحظه از دیدن افرادت -من نشودم مرده بودى-شددد.

شدم. شحال ن شم و ابروت نشودم.-ممنونم. واقعاً خو شق چ سالم می -عا دونم 
به هو  اومده اما بی -وسط حرفم و گفت: پرید...درساگر  بی طمع نیست.

سكن بزنم. مجشورقرارى می کنه. فكر کردم گفتی دیگه کارى به -شدم بهش م
ر د-ولی تو دم به دقیقه کارت به من می افتاد.-کارم ندارى جناب فروزان فر.

فكر نمی کنم حالت -م.هر حال ممنونم حاال می خوام برم؛درسا رو هم می بر
به صددالحت نمی بینم -درد که دارم اما باالخره خوب می شدده.-خوب باشدده.

از -فرار کرده.-ارتوان ... راسددتینه می رم اون یكی خونه ام-برى خونه ات.
ه؛می باش-می خوام با درسا برم.-هردو.-پسره حرف کشیدى یا تعقیشم کردى؟

 االحکمشود. احساسى داشتم.روى تخت بلند شدم و احساس بد ازتونی برى.
از اتاق خار  شد و به خانمی  اشكان.لعنتیحاال ها دستم مثل اولش نمی شه.
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دى لشخن زنراهنمایی ا  کنید اتاق دختره-که توى راهرو  ایسددتاده بود گفت:
 از این طرف.-زد و رو به من کرد و گفت:

Samiarسامیار_ 
لو دسددتاشددو تو خود  جمع یه بچه کوچو عیناتاقو باز کردم و وارد شدددم. در

ته دلم خوشددحال بودم انگار دنیارو بهم داده باشددن  ازکرده بود و خوابیده بود.
شدم و پیشونی ا  رو عمیق و طوالنی ب*و*سیدم  خمرفتم و کنار  نشستم.

باز کرد. بهم خیره شددددیم که لشخندى زد و پرید تو  عمیقکه چشددم هاشددو 
ستم که گونمر ازب*غ*لم. شم هامو ب سید و بعد متوجه حالت درد چ و ب*و*

شد و گفت: شد و هل  شید.-چهره ام  ستمو توى موها   لشخندىبشخ زدم و د
شی-درد می کنه؟-ناراحتی گفت: شاایرادى نداره-فرو بردم و گفتم: رینه درد  

زیر شددونه ا   دسددتمواز خجالت انداخت پایین سددرشددووقتی میاى ب*غ*لم.
شو دادم باال و گفتم: سر شتم و  شوجالت براى چیه؟!این خ-گذا شت موها  پ

 اخماموهیچی فقط حس می کنم عوض شددددى.-گوشددش انداخت و گفت:
و نه من خوبیات-حتمًا باید عصددشی و بد اخالق باشددم؟!-کشددیدم تو هم گفتم:

-حسی بهم گفت نشاید انقدر خودمونی و صمیمی شم. یهبیشتر دوست دارم.
شو می ریم خونه. سه دیگه؛پا سممب ص ا صی  -سامیار؟-دا زد:رو با حالت خا

سمت در  سرىلشاس می خوام.-بله؟! شدم و  تكون دادم و از روى تخت بلند 
 یکارتوان چی شددد؟!-رفتم و دسددتگیره رو کشددیدم سددمت پایین که باز گفت:

ست بدونی.-مارو آورد اینجا؟! ستم. ازنیازى نی شدم و درو ب ه ب رواتاق خار  
 لشاس برا  بشرید.-خانوم گفتم:
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Samiarسامیار_ 
واقعًا قصددد  مننمی کردم جونمو نجات بده. فكراتاق اشددكان رفتم. تسددم

جات جونمون ازم چیزى می  ولینابودى ا  رو داشددتم؟! فت در ازاى ن گ
باز کردم و داخل شدددم که بهم خیره شددد و  دروبیا تو.-اى به در زدم: تقهخواد.

ستت چطوره؟-خیلی معمولی گفت: مشل رو به رو   روىدرد دارى؟! هنوزمد
 حمقادرد دارم آخه قشلش می  رو کوبید تو شونه ام مرتیكه ى روانی.-نشستم.

نداده بودم تیر  می خورد تو سددرم. فكر نمی کردم -زد. پوزخندىجا خالی 
دو بار دیده  یعنیمن نمی شددناختمش.-انقدر بی دقت و بی مالحظه باشددی.

خوبی بود و تو کار  نگار دختر -نمی کردم همسددر نگار باشدده. فكربودمش.
و  از بدنشو بریدم قسمتیبه راحتی.-چجورى از پسره حرف کشیدى؟!-خشره.

کردم حالم داره بد می  احسدداسشددروع کردم اعضدداى بدنشددو بیرون کشددیدن.
-پس چی کار کردى؟!-شددوخی کردم بابا.-نگاهش کردم که گفت: پوکرشدده.

سش کردم. شم کردم ؛ب*و* سوال؟ اینمب*غ*ل کس  هرخریدمش. خسشد 
تكون دادم و از روى  سرىبعضی جاها کارساز نیست. خشونتیه قیمتی داره.

 مشل بلند شدم و رفتم سمت اتاق درسا.
Samiar_ 

 من نتونستم بهت یاد بدم وقتی میاى تو در-اتاقشو باز کردم که گفت: درسامیار
کشددیدم تو هم و  اخماموخط بهش خندیدم پررو شددده. دوبر خورد. بهمبزن.

 دو بعدمهر وقت بخوام بیام تو میام. منکه چی؟ دوماً تو نه شددما.اول -گفتم:
نداد ولی زیر  جوابیهم راه بیافت بریم. حاالخط می خندم بهت پررو نشددو.

تاد و به راه اف دنشالمفكر نكن نشددنیدم چی گفتی؟!-باز هاپو شددد.-لس گفت:
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شكانسرشو انداخت پایین. شو پشت  درساجلوى در ایستاد. ا با دیدنش خود
شو دور بازوم حلقه کرد.م ستا شید و د سی؛بازومو ول -ن ک ست بتر نیازى نی

صارکن. شد. ح شتر  ستش بی به قدم زدن کردم که اونم  با من همقدم  شروعد
شكانشد. سا گفت: ا شاید دیگه از -رو به در سعی نكن فرار کنی  سرى بعد 

-بندى برا  آوردن که گفتم: چشمسرشو تكون داد. درساشانس خشرى نشاشه.
دستاشو باز کرد و با اکراه چشم بندو گرفت  حصارم بندو بذار رو چشمت.چش

گرفتم و راهنمایی ا  کردم و کمكش کردم  دستشوو گذاشت رو چشم ها .
 نه-مبر  دار-خونه دیگه ام رو پیش گرفتم که درسا گفت: راهسوار ماشین شه.

Dorsaدرسا_ 
دن در باز ش صداىار شدم.دوتا بوق زد که بید سامیارماشین خوابم برده بود. تو

سددامیار -گرفت و منو کشددوند بیرون و راهنمایی ام کرد. دسددتموماشددین اومد.
بندو از روى چشم هام برداشتم و چند بار چشمامو باز  چشمبردار.-بر  دارم

 هیت.کنار اتاق من درستاتاقت طشقه ى باال سمت راسته.-:گفتو بسته کردم.
هام از تعجس   مفهومه؟چشددمکارا مثل منوال قشلیه. همهچیزى عوض نشددده.

چر نگاهم کرد که  چرزهر ماره.-آره.-یعنی بازم خدمتكارتم؟-گشدداد شددد.
آدمم انقدر  آخهدارى بگم چشددم؟ انتظارداره؟! نگاهچیه نگاه می کنی؟-گفتم:

 صددورتشآخه آدم با . خسبرسددم بعد امر و نهی کن. بذاربی چشددم و رو؟
صشانیت قرم شت از ع شد که گفتم:دا شوسامیار؟-ز می  ستا شت کرد و  د م

شو.-غرید: شمام دور  شه.-االن. همیناز جلوى چ ست  اومدمبا برم که مت د
باها  تنها  وقتیاونجا...-درد  چشدم هامو بسدتم که گفت: ازچپمو گرفت.
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باچی؟-کار می کردى؟! چیبودى. جا؟ كه ى -زد: دادکی؟ ک با اون مرتی
برا  قر دادى و گذاشددتی لم*س*ت براى همین -هیچی به خدا.-عوضددی.

یا ل*ذ*ت خودت؟!-نه براى تو کردم.-کنه ب*و*سدددتکنه؟ براى -براى من 
ول کرد که با دست راستم مت دست چپمو گرفتم  دستمودستم. سامیارجونت.

 و با سرعت  از پله ها باال رفتم و در اتاقمو باز کردم و خودمو ول دادم رو تخت
Dorsaدرسا_ 

تو آ*غ*و*شددش گرفته  منوها  چشددمامو باز کردم. احسددداس هرم نفس با
صورتم می خورد و حالمو خراب  نفسکنارم خوابیده؟ چی؟اومدهبود. هاى به 

صدا  کردم: تكونیمی کرد. شو.-بهش دادم که و آروم  شم  آرومسامیار پا چ
جا قطع بود اومدى -برم؟!-فكر کنم باید برى.-چی شددده؟-هاشددو باز کرد.

پاشددو برو.-یعنی چی؟!-الخره که می کنی.با-کارى نكردم.-اینجا؟  ابیعنی 
بار دیگه بودى چی گفتی.-حرص گفت رو دسددتم  دسددتشددوشددددم. اللیه 

 گذاشت...
Dorsaدرسا_ 

شده اى گفت: صداى کنترل  ستم آورد.با  شارى به د ستم که ف شم هامو ب -چ
منظور بدى نداشتم فقط عقلم حكم کرد برى.دستشو روى -گفتم چی گفتی؟!
گفت بمون.دسددتشددو روى گونم -احسدداسددت چی؟!-گفتم: گونم گذاشددت و

-حرکت داد و دست دیگه ا  دور کمرم حلقه شد و منو نزدیك خود  کشید.
شم هاى بی قرار تس دار  و گفتم: شدم به چ سا...خیره  هنوزم منو -بله؟-در

د داشت؟!تكونی بهم داد. -دوست دارى؟!سرمو پایین انداختم.چرا هنوزم شك
یا نه؟جوابش یه کلم*س*ت.-ا می پرسددی؟!چر-جواب سددوالمو بده. -آره 
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فقط بگو آره یا -سددامیار...انگشددت اشدداره ا  رو روى لشم گذاشددت و گفت:
نه!نگاهم رو به نگاهش گره زدم.از چشددم هام بفهم لعنتی.بفهم چه قدر براى 
رسیدن بهت دست وپا زدم.من هنوزم تكددد تكددد روز هاى باهم بودنمون رو به 

و بحث هامون تا کتكد خوردن و خنده هامون...سرشو تكون یاد دارم.از دعواها 
فت: ته؟-دادو گ قدر سددخ ته؟!-ان کار می -تو چ هام چی  با مه؟!دارى  من چ

کنی؟!صورتشو نزدیكد صورتم آورد و نگاهش لشامو نشونه رفت و ب*و*سه اى 
 روى لشام نشوند.

AraDآراد_ 
ست.نگاهی بهش نیانداختم که  ش سرم تو موبایلم که اومد رومشل رو به روم ن

بایلم اشدداره -گفت: ِاِهم.نگاهمو به نگاهش گره زدم که با چشددم و ابرو به مو
بایلمو تو دسددتم تكون دادم و گفتم: کسددی -این؟سددرى تكون داد.-کرد.مو

و از روى نیست.چشم غره اى رفت که اشاره کردم بیاد کنارم.روشو ازم گرفت 
مشل بلند شد و رفت سمت آشپز خونه.سرى تكون دادم و لشخندى زدم.گوشیمو 
ست.بی  ش شت ظرفارو می  شپزخونه.دا سمت آ روى مشل پرت کردم و رفتم 
صدددا رفتم پشددتشددو دسددتامو دور شددكمش حلقه کردم که جیغی زد.سددرمو تو 
گردنش فرو بردم و شددروع کردم به ب*و*سددیدنش.شددروع کرد به خندیدن که 
یق  م ع تم و  گذاشددد شش  ل مو روى  شا ل خودم. مت  ندم سددد گردو بر  
شیر  ستمو دراز کردم و  ستاى کفی ا  رو توى موهام کرد.د سیدمش.د ب*و*
آبو بستم.دست از ب*و*سیدنش کشیدم و به چشم هاى خندونش خیره شدم 

تورو.سددرمو تو گردنش فرو بردم و قهقهه -شدددام چی می خورى؟!-که گفت:
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تو خودت شددامی -ذار برم شددام درسددت کنم.ولم کن ب-خوشددت اومد؟-زد.
 دلم بچه می خواد.-هوم؟-ماتیسا؟-آراد نكن گشنمه.-هلوى من.
Matisaماتیسا_ 

از حرفش بغضددی به گلوم افتاد و بد چنگ زد.دلم زیر و رو شددد و غمی تو دلم 
نشددسددت.اشددك تو چشددمام حلقه و دسددتام ی  بسددت.دسددتم روى شددكمم 

صورتم سیلی به  شتم.جاى خالی ا   ستی نگهش  گذا می زد.داد می زد نتون
-دارى.عذاب وجدانم خفه ام می کرد.دسددتشددو روى گونم کشددید و گفت:

آراد نمی شه براى امروز کافیه.دلم نمی خواد.چونه ام -ماتیسا...با بغضم گفتم:
یدن کرد و خودمو تو آ*غ*و*شددش پرت کردم.هیت وقت نمی  به لرز شددروع 

-ماتیسددا.-نم.بذار آروم شددم.بذار تو ب*غ*لت بمو-منو بشین.-بخشددمش.
شه.-هوم؟؟ شاد با سخته.دلم می خواد زندگیم  شه -می دونی براى خودمم  با

ستم. شنه ات نشود؟-اما من االن نمی خوام.خ شدم از حرفات.-مگه گ -سیر 
ستم ناراحتت کنم. سته اذیتم می کنی.مدام دلمو -نمی خوا ولی این روزا ناخوا

باور کن من منظورى ندارم.تو -ت:می شددكنی.نگاهشددو به نگاهم گره زد و گف
کاراتو برسددی کنم. باشددم. ته  یه روت غیرت داشدد غیرت؟اینكه -زنمی؛طشیع

ستمو بشین.هنوز بریدگی داره.حرف هایی که  سته متهمم می کنی غیرته؟د ندون
بهم زدى تو اتاق.من ه*ر*زه ام؟سددرشددو تكون داد.آراد کا  می دونسددتی یه 

باید ازم دلجویی می کردى نه اینكه دختر،یه مادر چقدر زود رن  و حسدداسدده.
کتكم بزنی و خردم کنی.نه اینكه احسدداسدداتم رو خاکسددتر کنی و روشددون پا 

عزیز دلم من...انگشددت اشدداره ام روى لشا  -بذارى.من هنوزم همون دخترم.
شتم و گفتم: شنوم.از ب*غ*لش بیرون اومدم و رفتم -گذا هیس...نمی خوام ب
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که پرت شدددم تو ب*غ*لش.داغی  سددمت اتاق که دسددتمو گرفت و کشددید
آ*غ*و*شددش و نگاه تشدار .چشددم هامو بسددتم که ب*و*سدده اى روى لشام 

شم  زمزمه وار گفت: شو از روى لشم جدا کرد؛نزدیك گو شت و آروم لشا -گذا
منو -خم؟-نمی ذارم از غم بشددكنی.نمی خوام با دیدن غمت کمرم خم شدده.

مگه نگفتی -م.نه من آرامش می خواسددت-خودت باعثش شدددى.-شددكسددتی.
آراد...بذار ماتیسددا -ب*غ*لم آرامش بخش ترین جاى دنیاس؟دیگه نیسددت؟!

یك شددم. که می خوام نزد هت اونطور  می خواى؛می -نمی خوام ...-بذار ب
خواى طعم مادر بودنو بچشی  یانه؟می خواى بهم پدر بودنو باز هم هدیه کنی 

 ؟نگاهی به چشم هاى منتظر  انداختم.غم عشق نیاز..
Aradآراد_ 

از ب*غ*لم اومد بیرون و بی هیت حرفی سددمت اتاق خواب رفت.در اتاق رو 
بهم کوبید و صددداى هق هقش بلند شددد.رو زمین نشددسددتم و دسددتام رو روى 
شیدم.بازم گند زدى آراد.به پیرهنم روى مشل نگاهی انداختم.از روى  صورتم ک

م.شلوار به تن کرد زمین بلند شدم و تی شرتم رو از تنم بیرون کشیدم و پیرهنمو
لی هم که پام بود.سددوییت ماشددین رو از روى میز برداشددتم و در خونه رو باز 
کردم و بازم نگاهم به در بسددته ى اتاق افتاد.ته دلم آتیش بود و می سددوخت.از 
خونه خار  شدددم و درو بسددتم.از پله ها رفتم پایین تا به پارکینگ رسددیدم.کنار 

م.یعنی نیاز داشت تنها باشه؟االن باید برم؟من ماشین ایستادم و بهش تكیه داد
شدم و از  شین  سوار ما شین رو زدم و  شدن ما به تنهایی نیاز دارم.دکمه ى باز 
خونه زدم بیرون.بی هدف توى خیابون می روندم و غرق در افكار پریشددونم 
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بودم.نخواسددت تو آ*غ*و*شددم بمونه.این دختر پریشددون رو نمی خواسددتم.من 
ش ستم بی ستم خودم دارم بهش زخم نمی خوا تر از قشل زخم برداره اما نمی دون

-پارمیس چرا دارى گریه می کنی؟!-آراد؟-بله؟-می زنم.موبایلم زنگ خورد.
شه.از دور برگردون دور زدم و -فقط بیا نپرس.-براى چی؟!-آراد بیا خونمون. با

م دراه خونه پارمیس رو پیش گرفتم و نیم ساعت بعد رسیدم و زنگ خونشونو ز
 و در باز شد.

AraDآراد_ 
بازه.وارد خونه شددددم  ولی درو  که دیدم در خونه  یا  خونه رو رد کردم و  ح

صدا  زدم: ستم. شپزخونه که فقط دو -نش سمت آ پارمیس؟جوابی نداد.رفتم 
گیالس پر و شیشه م* *ر*و*ب روى اپن بود.صداى بسته شدن در اومد که 

شده  سته  شد.قفل سمت در خونه رفتم که ب شیدم ولی باز ن ستگیره رو ک بود.د
شكی کوتاه -شده بود. سمتش.یه پیرهن دکلته ى م قفله عزیزم.نگاهم چرخید 

شنه بلند.موهاى بورشو انداخته بود دور   شكی پا پوشیده بود با کفش هاى م
به تمسددخر زدم و گفتم: ندى  تًا غلیظ.لشخ چه سددر و -و آرایش نسددش این 

-از تیپم خوشددت نیومد؟-داخت و گفت:وضددیعه؟نگاهی به سددر تا پا  ان
 براى تو.سمتم قدم برداشت و-پارمیس این کارا براى چیه؟بغض داشت گفت:

شت و گفت: سینم گذا سر  رو روى  شو دور گردنم حلقه کرد و  ستا من -د
عشقتو می خوام.دستشو از دور گردنم باز کردم و از ب*غ*لم کشیدمش بیرون 

رو به عالمت منفی تكون داد که داد باز  کن.سددر  -و به در اشددداره کردم.
بازوى برهنش -باز  کن االن.-زدم: نه؛نمی خوام.دو دسددتم رو روى دو 

ستم کردم و تكونش دادم.داد زدم: سیر دو د شو ا شتام بازوها شتم و با انگ -گذا
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نمی خوام تو مال من -باز کن درو لعنتی.چشم هاشو بست و بغضم شكست.
از در برى بیرون باید منو بكشددی.نسددشتًا بودى؛از اول مال من بودى.خواسددتی 

آروم هلش دادم که چند قدم رفت عقس و دسددت چپش رو روى بازوى دسددت 
 راستش گذاشت.

Matisaماتیسا_ 
روى تخت دراز کشیده بودم و به گذشته فكر می کردم.دیگه از این همه دعوا و 

صداى زنگ خونه اومد.با خودم گفتم حتمًا آراده. شده بودم. سته  ره بهتتنش خ
ستادم و نگاهی به  شدم و رو به روى آینه ای از دلش در بیارم.از روى تخت بلند 
شی رو  شدم.کرم آرای سته  شك سرد و بی رو  خودم انداختم.چه قدر  قیافه ى 
شروع کردم  شتم و  صورتم گذا شتمو روى  شتم زدم و انگ شتم و به نوك انگ بردا

م و تو دلم گفتم یه ذره کرمو روى صددورتم مالیدن که باز در زد.خنده اى کرد
پشددت در بمون تا می رى بیرون با خودت کلید بشرى.مداد رو برداشددتم و توى 
شتم و یه مژه هاى بلندم زدم و در آخر هم  شیدم و بعد ریمل رو بردا شمم ک چ
یه رژ قهوه اى مكمل آرایشم شد.سمت کمدم رفتم و یه دست تاپ شلوار ست 

شتم و به تن کردم. شكی بردا سمت در خونه و درو باز کردم و با به رنگ م رفتم 
سمت  شكم زد و ترسی به دلم افتاد.اومدم درو بشندم که درو به  دیدن عرشیا خ
من هل داد که که خورد به من پرت شدم عقس و افتادم رو زمین.وارد خونه شد 

عزیزم منتظر شوهرت بودى که انقدر خوشگل -و درو با شتاب بست و گفت:
نه-کردى؟ نه رسددم -ى من بیرون. گمشددو از خو مدم؛ای تازه او برم بیرون؟! 

ماتیسا؛عزیزم من می رم اما -تو مهمون نیستی؛مزاحمی؛مزاحم.-مهمانوازى؟
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شت که من -توام میاى.بابات منتظرته. سمتم قدم بردا من با تو هی  کجا نمیام.
سمتم دوید و مت پاهامو  سریع  شیدم. سمت عقس می ک خودمو روى زمین به 

ست گرفت و شیده می  به د سمت خود .چرخید و من روى زمین ک شید  ک
یه ى میز و جیغی از درد  پا به  که پهلوم محكم خورد  یدم  شددددم و می چرخ
شید و یقه ى تاپمو  ست برهنه ام ک ستش رو روى د ست روى زمین و د ش زدم.ن

شید. شدت تیر ک سمت خود  که پهلوم به  شید  شدت ک خره باال-گرفت و با 
محكم توى دهنم کوبید.آمپولی از جیشم دراورد و از جسمت ل*ذ*تمو می برم.

عزیزم فقط نمی تونی بدنتو تكون بدى.دسددتشددو زیر زانو -توى گردنم فرو کرد.
هام گذاشت و دست دیگه ا  رو دور شونه هام گذاشت.اشهدمو خوندم.بلندم 
کرد و سددمت در رفت و باز  کرد.از خونه خار  شدددیم و درو ماشددین رو باز 

سوار ما شو دراورد و کردن و  شیا موبایل شین حرکت کرد که عر شدیم.ما شین 
 شوهرت باخت.بشین چه جورى االن بچزونمش.-گفت

AraDآراد_ 
ندارم.- باز کن اعصددداب  مد و دسددتش رو -پارمیس این کوفتی رو  نه.او

شید و گفت: ست دارم.می دونی؛خودت -نوازشگرانه  روى گردنم ک نه؛آراد دو
کار غلطه.دسددت از سددرم بردار؛من زن  این-می دونی چه قدر دوسددت دارم.

باشددده منم داشددته -دارم.می فهمی؟متأهلم؛زنم رو هم خیلی دوسدددت دارم.
با من با .زدم زیر خنده. 3سددداعت؛ 24با .از  چی فكرى -سددداعتش رو 

لعنتی -چی فكر کردى؟!من از اولم دوسددت نداشددتم.-راجشم کردى؟!داد زدم:
شتی غلط کردى باهام بازى کرد ستم ندا ى و جورى رفتار کردى که فكر اگه دو

پارمیس معلومه برام مهمی.همش پیشددم بودى ولی اگه هر -کنم برات مهمم.
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کارى کردم حس برادرانه بوده.همیشددده هم گفتم حس دیگه اى نسددشت بهت 
-دروغ می گی.من چی کار کنم؟بهم بگو.چی کار کنم؟!زد زیر گریه.-ندارم.

نه.گفتم که کلیدو می -ی نیسددت.پارمیس درو باز کن.االن اصدداًل موقع مناسددش
-بله؟عرشیا:آقاى راد؟-خواى باید ..موبایلم زنگ خورد و شماره ناشناس بود.

عرشددیام.یه سددورپرایز دارم برات.اگه جاى تو بودم االن تو خونه ام -شددما؟!
منظورم؟!گو  کن...صداى -منظورت چیه؟!-بودم.حالم دگرگون شد و گفتم:

سددته بود و داشددت گریه می کرد.با صددداى دخترى می اومد که انگار دهنش ب
ما من قشل از -ماتیسدددا...-خیلی آروم و بی جونی گفتم: بابا  می خواد  ا

بابا  کلی کار دارم بعد  می دم دست بابا .تن کشودشو تحویل بابا  می 
دم یا به احتمال زیاد یه زن حامله...هوم؟خوبه؟سددرم گی  رفت و با تمام توانم 

خوره پدرتو میارم هم تو هم اشددكان..تلفن رو قطع دسددتت بهش ب-داد زدم:
بهت گفته بودم درو باز کنی.می -کرد.اشددكم ریخت و سددر پارمیس داد زدم:

شكمش؛محكم  ستم روى  ش سمتش که افتاد رو زمین و ن شمت.هجوم بردم  ک
خفه شو.گلوشو فشار دادم که دستشو -توى گوشش زدم که جیغ زد.عربده زدم:

کلیدو می دم.زیر پیرهنشددو کشددید پایین و -روى دسددتم گذاشددت و گفت:
بیا.سددریع رفتم سددمت در و باز  کردم و از خونه  زدم بیرون و سددوار -گفت:

ماشینم شدم؛پامو روى گاز گذاشتم و با سرعت می روندم.دوتا چراغ قرمزو رد 
کردم و حالم نافرم خراب بود.جلوى خیابون نگه داشددتم و باکلید درو باز کردم 

ماتیسدددا؟همه -هارو رفتم باال و در خونهرو باز کردم و داد زدم: و با عجله پله
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جارو گشتم و موبایلمو دراوردم و شماره ى اشكان رو گرفتم.ریجكت زدعربده 
 لعنت بهت-زدم:

Aradآراد_ 
دوباره شددماره ا  رو گرفتم.به بوق هاى متوالی که پشددت هم می خورد گو  

گه وجود دارى برد ار.داد زدم بردار.جواب داد ولی سددپردم.گفتم بردار.بردار.ا
ندى گفتم: با لحن ت که  بده.حرف بزن -حرفی نزد  كان جواب  الو الو.اشدد

لعنتی.اگه بالیی سر  بیاد اگه اون مردکددد کثافت بهش دست درازى کنه همه 
شی پیچید و چند لحظه  شت گو صداى قهقهه ا  پ شم. چیتو  به آتیش می ک

زه اولشه.آراد از دستت به شدت جوکدددد نگو ولی موفق باشی.این تا-بعد گفت
شدم که دخترم رو بی اجازه عقد کردى. شده -ناراحت  دخترت؟از کی تا حاال 

ها؟داد زدم : تا حاال؟-دخترت؟! کارتون رو می دید.-از کی  مگه -تاوان این 
شود؟ ن فی  کا مون  چه ا ب مه چی رو ازتون می -ندادیم؟گرفتن  نه من ه

ندگیتون رو.ت یت ز ها الو -لفن رو قطع کرد.داد زدم:گیریم.آرامش و در ن
الو.موبایلم رو پرت کردم و عصددشی به جون دیوار افتادم.فقط مشددت می زدم و 

نه نه میام سددراغت.موبایلم رو از روى زمین برداشددتم و  راه -مشددت می زدم.
افتادم.لعنت به همتون.همتون برید به درکددد.سوار ماشین شدم و راه مخفی گاه 

به سدددا كان رو پیش کردم. گاه کردم و گفتم:اشدد جا نشود -عت ن گه اون ا
شدم  سیدم و وارد  سرعت روندم؛باالخره ر صشی خندیدم و با  چی؟!هیچی.ع
ولی خالی بود و کسددیاونجا نشود.مخفی گاهشددو عوض کرده بود.هه.بخشددكی 

لت کشددددارى گفتم: حا با  کار کنم؟داد زدم و  کار -شدددانس.چی  چی 
 شدم و به سامیار زنگ زدم.کندمدد؟؟سامیار.سامیار می دونه.سوار ماشینم 



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 -ماتیسا
چشم هامو باز کردم و دیدم لشاسم تنم نیس و تو تنم پاره شدهجیغی زدم و فقط 
اشددكددددد ریختم.نمی دونسددتم باهام کارى کرده یا نه؟یعنی بهم ت* *ا*و*ز 
کرده؟!اگه نكرده چرا لشاسددم پاره و کف زمینه؟تكونی خوردم که پهلوم بازم تیر 

ستامو به تخ شید.د سوخت.اومد توى اتاق و ک ستم می  سته بود و پوست د ت ب
خس چی شده عروسكدچرا -لشخندى زدچشم ها  هنوز برق ه*و*س داشت.

من؟ماتیسددا -باهام چی کار کردى؟!-جیغ می زنی؟!اینجارو دوسددت ندارى؟
که  که همیشددده می خواسددتم.از وقتی  یدم.همونی  هات خواب با عالی بود.

ل*ذ*ت گرفتن دخترانه هاتو چشددید.لعنت به  دیدمتلعنت به آراد که قشل از من
شید که جیغ  شو روى گونه ام ک ست ست اون.اومد کنارم و د بابات که تورو داد د

فت چطور تونسددتی؟-زدم. ثا نابودم کردى.ک لشش رو روى -بهم دسدددت نزن.
تختم یه بچه گذاشددتمت تو -صددورتم کشددید و در گوشددی نجواگونه گفت:

رشددد می کنه.هق هقم شدددت گرفت و  شددكمت.اگه خدا بخواد بچه من اینجا
یه می -جیغ زدم. مان گر ته؟خیلی پسددتی.رذل کثیف.بی ا حالی خدا هم  تو 

کردم.دستش رو تنم لغزید و جیغ هایی که می زدم.صورتش رو نزدیكد صورتم 
آورد و لشامو به دندون گرفت.سددعی داشددت هق هقم رو تو گلوم خفه کنه.لشامو 

نفرم؛متنفرم.آشددغال.توى دهنم کوبید و ازت مت-خفه شددو.-ول کرد و داد زد:
فت: بات زودتر -گ با به  بدى  باز کنی و درى ورى تحویلم  بازم دهنتو  گه  ا

 تحویلت می دم.
Samiarسامیار_ 
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دست از ب*و*سیدنش کشیدم و صورتم رو عقس کشیدم.از خجالت سرشو 
ه می کنترل کارى ک-چی گفتی فسددقل؟-دیدى گفتم.-پایین انداخت و گفت:

کار کردیم؟-خودمون نیسدددت.کنیم دسدددت  گه چی  گه.-م از کی -همین دی
یدن ازت  لت کشدد جا با اون زبون درازت خ لت می کشددی درسدددا؟ جا خ

فت: ندى زد و گ یده.لشخ گاهش کردم و گفتم:-بع عذبم.پوکر ن -خس م
فت: بازوم زد و گ به  لت...اون کی؟!تومشددتی  جا عذب...خ گمشددو اذیتم -م

شدى.حتمًا باید بزنمت؟-نكن. ستش همه چی -باز که بی ادب  سامیار.را ِاه 
برام یه جوریه.یعنی نمی تونم درکدددش منم یا باور  کنم.االن...موبایلم زنگ 
ستم جواب ندم که  شیدم.خوا شماره ى آراد اخم هامو تو هم ک خورد.با دیدن 
شده؟جواب  شس چی  صفحه موبایلم افتاد.این وقت  ساعت روى  نگاهم به 

صدا  گرفته بودبغض-بله؟-دادم: شت گریه می  سامیار. و ناله بود و انگار دا
شدم و گفتم: شدم-آراد؟-کردنگران  شدم.بیچاره  کیو -بردنش.بردنش بدبخت 

جا بودى؟-ماتیسدددارو بردن.-بردن؟چی می گی؟! من -چی؟چطورى؟تو ک
فت بهش  یدم کرد.گ هد نگ زد ت یا بردتشددشهم ز یا،عرشدد بیرون بودم.عرشدد

نه و می دتش دسددد فت اذیتش می ک نه.گ كانرفتم ت* *ا*و*ز می ک ت اشدد
مخفیگاه اشددكان.خالی بود.سددامیار ماتیسددا حالش خوب نیسددتسددامیار جاى 
اشددكان کجاسددت؟تو می دونیشهم بگو.اگه بهش بگم کار دسددت خود  می 

 نمی دونم آراد؛فهمیدم بهت خشر می دم.-ده.گفتم:
Samiarسامیار_ 

بده زد: مه.فكر -آراد عر یار.بگو دارم جون می دم.می فهمی زن بهم بگو سدددام
آراد دوباره گند نزن.بیا اینجا بهت آدرس می دم.بیا -کن...پریدم وسط حرفش.
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یدى؟تلفن رو قطع کرد و آدرس رو برا  اس کردم.نمی  حلش کنیم.فهم
سا حرف می زدن.حرف از ترسوندن  دونستم میاد یا نهپس اون روز راجس ماتی

چی -بود نه ت* *ا*و*ز.نه دزدیدن.درسددا دسددتش رو روى دسددتم گذاشددت.
سامیار.شد سارو دزدیدن.-ه  سا ماتی شو نمی دونم.به آراد -چی؟!-در جزئیات

درسا چرا ناراحت -گفتم بیاد.ناراحت شد و اشكددد تو چشم ها  حلقه بست.
سامیار ماتیسا  *ن*ا*ه داره.هیت کسو -درسا.-بگو کمكش می کنی.-شدى.

شت.اگه بهش می گفتم که با آر سا از هیچی خشر ندا د انداره بهش تكیه کنه.در
ازدوا  کرده و بچه اشون رو از دست دادن چی؟اگه می گفتم تیر خورده و رفته 

ستم رو  دور کمر  حلقه کردم و -تو کما چی؟ سامیار به چی فكر می کنی؟د
می ترسددم -کشددیدمش تو ب*غ*لم.گونه ا  رو عمیق ب*و*سددیدم و گفتم:

من -بد بازى کردیم درسددا.داریم مات می شددیم.-سددامیار.-تورو ازم بگیرن.
شونه ام قرار گرفت و  ستش روى  شت که د بهت ایمان دارم.لشا  رو لشام گذا

 شونم تیر کشید.  
Aradآراد_ 

باز   اریسدددام شیرفتم پ یداشددتم م که اس ام اس اومد برام و بالفاصددله 
خوشددحال بودم که ادرس رو دارم وهم  همادرس رو داده بود. اریسدددامکردم.
صش ض یع سا تو چه و ستم.هیتیو ناراحت که ماتی که برنامه  رایسام شیبرم پ خوا

ست پ میکن ىزیر ستم وقت هدر بدم . ینم یول میبر شیدر ضعتون صال  متیو ا
بود  اسیفكر و ذهنم مات فقطغلط. یدرسته  وچ یدونستم چ یمناسس نشود ونم

 تونستم تمرکز کنم و ینمگریه می کنه؟! دارهداره؟ درد!ه؟یاالنش چ تیکه وضع
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هدر دادن خود  ر یاز طرف قت  شان بابود. سددد یو مام  عصدد مشددتم  تمیت
بود  ادیکه درد روحم ز ىانقدرکردم. یدرد نم احسدداسروکوبوندم رو فرمون.

سمم رو نم سلول هاى بدنم  لهو حس نمی کردم. دمیفهم یدرد ج بودم و تمام 
چطوره  حالشمن کجاسدددت؟  سددداىیمات االنذره ذره درد رو حس می کرد.

نمی  چراخداااااا چرا تمومش نمی کنی؟-زدم: عربدهلعنتی._اهههه سددالمه؟!
شم؟ ىذار شته با ست م خداااارامش دا سمت نیزتریعز بهکنم. یالتما  بندت ق

حمل کنم ت تونمینم خداااانداشته باشه . ىکار سایبگذره و با مات ریدم که بخ یم
 یم اشدد گرفت. نویشددكسددت و هق هقم کل ماشدد بغضددماالن... سددایکه مات

شده بودم حرف م ىبا خدا ختمیر شدم  یوقتزدم. یخودم که از  غافل  اروم 
ات از خاطر یلیکه خ یرو گذاشتم اهنگ میعاشقش بود سایکه من و مات یاهنگ

کردم و باها  با هق  یو پل یجهان ىبرف مهد اهنگخوبمونو رقم زده برامون.
کاشددكی می دونسددتی هر روز بهش  ماتیسدداکردم. یم یهق و اشدد  همخون

شكا شارهیکجاییممی دم. گو  شهر گونه ام تا وقت میا  مونمیام با تو م زنده یرو 
رف ب نكهیتو دلگرمم با ا بهمن  وونهیدوست دارم د دونهیم قلشتاحساس من رو 

 یلیخ دوارمیام یلیخ فردامن به تو و  ادیو لس ها به حرف م ىایم ىروز هی ادیم
شالت م کهبرام خوبه  ست دارم  صیتورو دو ستا دتویر*ق* و  دیباد قلشم لرز ىد

من به تو  وونهید دارمدوسدددت  دونهیمن رو قلشت م احسددداسعشددق تورو داد
دا من به تو و فر ادیمو لس ها به حرف  ىایم ىروز هی ادیم برف نكهیدلگرمم با ا

کمكم کن نذار  ااایبرام خوبه که تورو دوسددت دارم_خدا یلیخ دوارمیام یلیخ
 بیشتر از این بشكنم. نذارها.شرف  یب نیزانو بزنم جلو ا

matisaسای_مات 
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نگ بودم. مخم قدر  هیشددده  یم یعنی دمیفهم ینمارور  داده بود  و ه ادم ان
که تمام  یبود کسدد میعشددق زندگ زیچ نیاالن مهمتر یولحرومزاده باشددده؟!

ز اون ج ىا گهیکسه د ستین شمیشوهرم وجودم االن پ آرادگرفته بود. مویزندگ
جود باعث به و دمیشاکرده بود . ریکرده بودو بدنم و تسخ ىبه بدنم دست دراز

 نیکه ا کنم ىکنم نه کار هیگر تونستمیم نهتو بطن من شده باشه. ىزیاومدن چ
و داشددتم که  نیرحم  ونه جرات ا یب  ىایدن نیشددرف محو شددده از رو ا یب

 یدلم از زندگ خداتموم کنم ونه قدرت عقس بردن زمان رو  داشددتم. مویزندگ
 میاز خدا که از بدر تولد ارامش و از زندگ دلمخودم،اراد و همه و همه گرفته بود

که  دلمحذف کرده بود گرفت. که اخر  آدم  ىباز هیاز خودم  نداختم  و راه ا
 ازفقط طعمه بودم و دائم در حال فرار. جایکه ا یمن،من بدبختبده من شدددم.

ته ول ید!؟یبرا چ دونمینم یاراد دلم گرف نه چون ح شدددا رفا  قلشم رو نشددو
عاشددقم کردو عاشددقم  چرانشود.؟! شددمیچرا اون لحضدده پ نكهیبرا ا دیشددارفت.

ه نشود اگ دیشدااگه نشود اسدترسدش کمتر بود . دیشدابود؟! میتو زندگ چراشدد؟!
االن  یکه ناراحت باشه برامول ستین یونستم خودمو بكشم و بدونم کس تیم

 یتونم بدون آراد زندگ یاشددم من نمکشدده اگه نش یارادم زجر م االنتونم . ینم
ستمو؟! ىصدا ىشنو یم خداااااکنم. شك  ىخوا ینم!؟ییکن ینم کمكمقلس 

از بچه  ناو.ییییییلعنت گهیکشددم د ینم؟! یمن و اراد برگردون یارامشددو به زندگ
 ریجز مرد زندگیم لمس کرده و تسددخ ىا گهیاز االن که بدنم رو کس د نمیام ا

شه نذار  تینذار ارادم اذ یاصال منو ول کن ول ایخداخدااااا ؟! انصافهههکرده.
 گهیکنم. د یگله هم نم یگم حت ینم گهید یچیه.نذااااااربشددكنه خرد شدده .
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 نذارنذار ارادم طوریش شدده نذار عشددقم زجر بكشدده. یازت گله نمی کنم ول
 دم. یبندت قسمت م نیتر زیعز بهکمر  خم شه. 

Matisaماتیسا_ 
به دیوار. با که محكم خورد  باز کرد  تاب درو  یدشدد ته؟-:غر از اون  همشچ

اخم و نفرت نگاهش  باالل شدددى؟! ها؟چراعوضددی الشددخور حرف می زنی.
 حرف بزن-رو به روم نشست و سرم رو توى دستش گرفت و غرید: اومدکردم.

نمیاد دوباره باهات خو   بدمبا عشددق و حالم باهات رو دوباره تكرار نكردم.
انداختم توى صددورتش که با  تفیرونم و اون ل*ذ*ت رو باز امتحان کنم.بگذ

سددرم  محكمه*ر*زه ى کثیف.-دسددتش پاکش کرد و محكم کوبید توى دهنم.
می مردم خیلی بهتر می  اگرنكردم. تقالییرو زد به دیوار و گلوم رو فشددار داد.

ی چاینكه آراد بفهمه اون عرشیاى کثافت  تصورشد حداقلش راحت می شدم.
هام... با وقتی بی هو   بگمبگم؟ چیفكرشددم آزارم می ده... حتیکار کرده 

سمم ل*ذ*ت برده؟ شكبودم از ج ستش رو از  ا شم هام چكید که د هام از چ
صار گلوم آزاد کرد. شده ت دلتفردا می برمت پیش بابات-سرفه افتادم. بهح نگ 

شكنجه ها ؟ براىبرا ؟ ف خواى باهام حر نمیاللی؟ چراکتكدددد ها  یا 
 یغجشد و محكم با لگد به همون پهلوم که زده بود  به پایه ى میز. بلندبزنی.

نمی  حرفحرفی ازم نمی شددنوى. هیتبزن ه*ر*زه. حرفدردت اومد؟-زدم.

رو توى گردنم فروبرد و گاز  سر موهام بلندم کرد و منو کوبید به دیوار. اززنم.
اونم بهم مشددت محكمی از گردنم گرفت که با مشددت به پهلو  کوبیدم که 

شكدددد ریختم. جیغزد. کرد  پرتممی خواى بازمدردت میاد آره؟-زد: دادزدم و ا
شت -روى زمین و کمربند  رو باز کرد و توى بدنم فرود آورد و غرید: چی دا
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شتم. شت؟-ى اول. ضربهمن ندا ست دا شتی از  -ى دوم. ضربهدو بچه دا
-.یعوضبود ماتیسامن  کارسرم که آمارت رو دادم به بابات. فداىولی نیست؟

 آرادهام شدت گرفت. اشكدددداشت بچت مرد؟ دردى من بود. خونهاون خونه؟
 نداره عشق من اینه سرنوشت من. عسکجایی؟

 samiar_اریسام
سه شتم و از خودم دور  کردم. ىاخرو رو لشا ب*و* سا گزا ازم  یلیم یب بادر

-خوشددگلش نگاه کردم و گفتم: ىچشددما تودرو شددد و تو چشددام نگاه کرد .
ش شم بشخ ضع دیقربونت ب سس ن تیخانومم و  یگرانن.ادیاالن  اراد م ستیمنا

ونم د یزد و گفت:_م ىدادن به من لشخند نانیاطم ىبرا یولصددورتش رو گرفت
 نهزدم و گفتم :_خدا ک یدردناک لشخندبراشددون. وفتهین یعشددقم خدا کنه اتفاق

 مخواسددتنگرفتم . یجواب یبوق خورد ول یلیخشدددم و به اراد زنگ زدم . بلند
 قلشم.دیچیگرفته و بغض الود  تو گوشددم پ ىکه صدددا رمیقطع کنم دوباره بگ

 یاراد ب یی_کجااریقصدده داغون شددده بود._بگو سددام نیا ىدرد گرفت اراد قو
جام کار درست رو ان هیرو هم  میزیبا هم فكرامونو بر نجایا ایب ینكن ىفكر کار

 یفهم لعنتب اریسام تونمی._نمدیچیبلند و بغض الود  تو گوشم پ ىصدا.میبد
مشددت اشددغال حروم  هیدسددت  یلعنت ىایدن نیزنده بودن من تو ا لیتنها دل

شم دارن. ست که بهش چ ض ینمزاد ضه که م هیچجور تشیدونم و  یهر لح
ونا ا اریصددفت و گربه صددفتن سددام یب اوناگذره برا  ممكنه خطرناک باشدده.

شم اروم با  عزومدین گهید صدا .... ض زی._اراد دادا و درک  تتیمن االن و
 دیبان.گرفت میاالن وقت درست تصم ستین زایچ نیاالن جا فكر ا یکنم ول یم
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! ؟یهسددت یکه نرفته ک ادتیدرز  بره . هیمو ال نكهیبدون ا میزینقشددده بر هی
که م ىصددددا مد  خدا یداد  او فت:_ بده  ایگ قدرت  کمكم کن بهم 

س از جن ىنشددسددت رو لشم ،لشخند لشخنداماده با . اریسددام اومدمییییلعنت
 بدم. دیکه تونسته بودم بهش ام ىشاد

 dorsa_درسا
ض یشرف یهمه ب نیاز ا دلم م تون یحكمتت رو نم ایخدااز ادم ها گرفت. یبع

گن عقل انسدان  یکه م همونهمونم یاوقات واقعا تو کارات م یبعضددرک کنم.
به چهره  زارویچ نیکه بتونه ا سدددتیاونقدر بزر  ن ته گرف ىدرک کنه. نگاهم 

تاد. اریسدددام فاق نزارخودت کمكشددون کن. ایخداکردم . بغضاف  ىبد ات
شد و ز اریسام.وفتهیب به  ایالشش گفت:_خد ریتلفن و قطع کردو از جا  بلند 

 داوم.دیدر اورد و پوش یو شلوار مشك رهنیپ هیسمت کمد و  رفتخودت. دیام
و ر نشستگوشم گفت:_درسا دعا کن فقط. ریو ز دینم و ب*و*سسمتم و گو

سام ستا ._ سرشو گرفت تو د تش بده تو حال ىتغییر نكهیا بدون!ار؟یتخت و 
نجام ا دیبا كاریکه چ میفكر کن دی!_اره بانجا؟یا ادیگفت:_جانم؟_اراد داره م

هم  یکن یکه فكر م ىزیدرسدددا اونا از اون چ میبكن دیکار اشددتشاه نشا هیبدیم
بلند شددو  اریدر به صدددا در اومد ._سددام زنگکنن. یرحم نم یچیه بهبدترن.

فت در گ رفت سمت یکه م نطوریبلند شد و هم عیسربرو منتظر  نزار. عیسر
 خوب هستم. ىخشرا منتظر.نطوری._توام همزمی:_مراقس خودت با  عز

Matisaماتیسا_ 
 می تونستی-:کمرم نشست و به صورت خیس از اشكم خیره شد و گفت روى

شی؟ -زدم: جیغمزاحمت اون پدر گردن کلفتت. بدونمن. سوگولیمال من با
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حالم از تو و امثال تو و امثال اون و هرچی  مناون حروم زاده باباى من نیسدت.
مشددت توى صددورتم کوبید که مزه ى  باپسددت فطرت بی غیرته بهم می خوره.

بد تحریكم  واىمن حاال حاالها دارم برات.-خون رو توى دهنم حس کردم.
 مهمکه پیشددمی؛ االناون روزى که دیدمت بد دلم تورو خواسددت. ازمی کنی.

شیده یا تو  سمتو قشل من چ شته و ل*ذ*ت ج ست که اون قشل از من تورو دا نی
 ابخیمه زد و گونه ام رو نواز  کرد. رومی.از  بچه داشتی؛مهم اینه االن پیشم

به  نگاهمحرکت دسددتش روى صددورتم درد رو به وضددو  احسدداس می کردم.
تاد. مار  اف هاى خ مه داد: پره*و*سچشدددم  گه بخواى هنوزم دیر -ادا ا

نسددشت بهش بیشددتر  تنفرمبخواى بهت می دم هرچیمن با . کنارنیسدددت.
م توى صورتش که با خشم انداخت تفبه وجودم چنگ میانداخت اما ترسشد.

 بهم خیره شد.
Matisaماتیسا_ 

رو بلند کرد و محكم  سرمکجی زد و دستا  دو طرف سرم رو قاب کرد. لشخند
 دارمه*ر*زه این همه دل و جرئت از کجا آوردى.-به زمین کوبید و عربده زد:

 ازت.به شدت درد گرف سرمدست و پام می افتی ماتیسا. بهدلت بخواد. تابرات.
رو به چنگ گرفت و کشددید و باعث شددد روى  موهامبلند شددد و دال شددد. روم

شددتاب پرتم کرد روى  باگی  می رفت و تعادل نداشددتم. سددرمپاهام بایسددتم.
د بیشتر ش ترسمرو شل کرد و داشت از گردنش باز  می کرد. کرواتشتخت.

صورتم. اومدو بغض به گلوم چنگ میانداخت. شد روى  عزیز -سمتم و دال 
 بادونی چه قدر براى چشددیدن ل*ذ*ت دوباره اون ل*ذ*ت بی قرارم. دلم نمی
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گرفت و با کمربند  بسددت باالى  دسددتامونه...نه..-صددداى ضددعیفی گفتم...
 شاقدر بلند که خودمم از صددداى خودم می ترسددیدم اونمی زدم... جیغتخت.

یاد می زدم. اسددمتمام وجود جیغ می زدم... خندید و از دیدن   میخدارو فر
 هام ل*ذ*ت می برد.زجه 

Matisaماتیسا_ 
ست و گفت: روىبلند تر فریاد بزن.-زد: عربده ش صداى زجه -کمرم ن سی  ک

شنوه. سیها و گریه هاتو نمی  ست. ک ست. آرادتنی ست. خداتنی  سریعنی
چی تقال می کردم  هرصددورتش رو نزدیك آورد و لشمو با حرص ب*و*سددید.

 به نشونه ى سرمونمی ذارى؟-رو عقس کشید و گفت: صورتشفایده نداشت.
می  نابودتباشدده پس خودت بشین چطورى به فنات می برم.-منفی تكون دادم

 ها؟دستشچیه؟-کرد دکمه هاى لشاسش رو باز کردن. شروعنابود.-زد: دادکنم.
-می ترسددی؟-رو پشددت صددورتم گذاشددت و کشددید سددمت خود  و گفت:

روى کمرم بلند شد و  رو به  ازورتم زد.محكمی توى ص سیلینه؛خیلی پستی.
ستاد. شید و پرت کرد رو زمین. پیرهنشروى من ای  بانضررو از تنش بیرون ک

 ى شلوار  رو باز کرد که چشم هام سنگین شد و... دکمهقلشم باال تر رفت.
Matisaماتیسا_ 

هایی که شددنیده نمی  ضددجهعمق وجودم درد داشددتم. ازنشاید می خوابیدم. اما
کجش هم  لشخندهایی که می ریخت تا آرومم کنه ولی آرامشی نشود. داشكشد.

ضددعیف بودن داشددتم و از اون  احسددداسچنان رو لشا  خودنمایی می کرد.
سارت اجشارى بیزار بودم. سش کردم. نمیا ستم اما التما سشخوا م کرد التما

دونی؛نمی تونی درکددددد کنی که وقتی زنی  نمیدیگه بهم دسددت درازى نكنه.
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همسر  متعهده؛وقتی دوستش داره؛وقتی مقیده؛چه حالی داره وقتی نسشت به 
ست درازى کنن. شتم از  نمیمی خوان به حریمش د تونی درکدددد کنی وقتی دا

بهم نزدیكد و نزدیكد تر می شد که فاصله به  هرلحظهدرد زیادى خفه می شدم.
سر  رو توى گودى گردنم فرو برد رومحداقل رسید. ست هاى  باخیمه زد و  د

ی م تقالمی کردم تا از این اسددارت اجشارى رها شددم. تقالسددته تقال می کردم.ب
می زدم اونقدر بلند تا یكی  جیغمی زدم. جیغکردم تا به  *ن*ا*ه آلوده نشددم.

هامو بشدددنوه. یاد  یادفر مه می  فر که از عمق وجودم سدددرچشددد هایی 
فت. نذار فكر کنم نیسددتی. نذار...خداگر کافی  دردنیسدددت؟ کافی؛ هام 
 بشكنم؛نذار ایمانم نسشت بهت کم نذاربرام زیادى نیست؟ امتحاناتتنیست؟

 ...نذارشه.
Matisaماتیسا_ 

کنار گوشددم قرار  سددر تورو خدا؛راحتم بذار.-روى بدنم می لغزید. لشا 
حس کردن  ازاگه همراهیم کنی؛قول می دم زیاد درد نكشددی.-گرفت و گفت:

شد. شتر  سشت بهش بی ستم حس تنفرم ن و توى ر سر نفس هاى داغش با پو
بدم میاد.-گردنم فرو برد باعث ننگ جامعه ان. آدمازت   حالموهایی مثل تو 
 هرپیشددروى می کرد. داشددتوب*و*سدده اى به گردنم زد خندیدبهم می زنی.

جمد م منمی لرزید و دست ها تنملمسش تیرى بود که قلشم رو نشونه می رفت.
نگاهی بهم انداخت و  نیماى به در خورد که با اکراه بلند شددد . تقهشددده بود.

ند. یه؟-زد: دادسددر  رو برگردو بان تلفن.-چ کار دارم.-قر بان -بگو  خه قر آ
شاساه تف تو این شدددانس.-رئیسددده. خار   ل تاق  به تن کرد و از ا ها  رو 
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شمشد. شیدم. چ سی عمیق ک ستم و نف چه رویی  بامد.خودم بدم او ازهام رو ب
سیله ى کس دیگه اى  باچه رویی؟ بابه آراد نگاه کنم؟ چه رویی بهش بگم به و

دا ص بیمی کنه. نابودمبفهمه آتیشم می زنه اگه!نهنمی بخشه. منولمس شدم؟
د ریختم د می ریختم و با افكارم در ستیز بودم. فقطاشك اه تر لحظه گمر هراشك

شتر در تاریكی فرو می رفتم شدم و بی ست رو گم می کردم و ناامید  راه.می  در
 هم تو دو راهی گیر کردم. هنوزمتر می شدم.

Royaرویا_ 
بدى  چطوربودم و دلم بی قرارى می کرد. عصددشی مادر  قدر  می تونسددتم ان
 چطورخوشددشختی و راحتی زندگی ام رو توى  پول می دیدم؟ چطورباشددم.

شوندم؟ شاه چطوردخترم رو به تشاهی ک ستم  شدنش انقدر راحت تون د نابود 
شم؟ سوزوند. یادبا  حرفحرف ها  افتادم؛حرف هایی که تا عمق وجودم رو 

با چشم هاى اشكددد آلود   وقتیهایی که اون قدر تل  بود اما واقعیت داشت.
امانت پدرم  منمن دسددتت امانت بودم منتونسددتی؟ چطوربهم خیره شددد...

ستی مامان. خیلیبودم. شتم منپ به خودت می  چطوربه خاطر تو از خودم گذ
یا  میبه خاطرت از دختر بودنم دسدددت کشددیدم من.. منگی مادر؟ دونی رو

که تو قشول  منخانوم من دخترت روت قسددم می خوردم. باور کنم  نمی تونم 
که وقتی غذا بود نمی خوردى  توبگو دروغه. مامانمقشول کردى. حرفاشوکردى.

من. گرم شدددم  تومی دادى  تی  گرف می  لت  تو ب*غ* نو  م شا  تا که شددد
اتاقم خار  شدم و اشكان  ازکاب*و*س ؛ عذاب وجدان. هرشس..منبخوابم.

سرى برگه نگاه می کردم. سته بودم و به یه  ش شد متوجهروى مشل ن و  ى نگاهم 
میز  ها رو روى برگهب*غ*لش روى مشل نشددسددتم. رفتمبیا اینجا عزیزم.-گفت
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شم. شت گو شت و موهام رو داد پ شدم گونهگذا سید؛معذب  و  ام رو ب*و*
شدم. شتم  شغول بازى انگ ستم چرخید. نگاهشم سید باسمت د -تردید پر

کردم و  بغضخس...-ماتیسدددا..-چشددم دوختم و گفتم: بهشچیزى شدددده؟
ست؟-گفتم: شده؛می خوام بشینمش. دلمکجا شو در هم  اخمبرا  تنگدددد  ها

شید و گفت  اددلطفًا...-هم بحثی در این باره نكن. دیگهنه این امكان نداره.-ک
توى گوشددم و چرخید و روى پاهام  زدچرا نه؟-داد زدم: متقابالً نه... گفتم-زد

ست. ش شونه ام قرار  زانوها ن ستا  روى دو  دو طرف پاهام قرار گرفت و د
اگه این بحث رو ادامه بدى؛مجشور می -گرفت و منوچسددشوند به مشل و گفت:

که نمی خوام. کارى بكنم  یدى؟جوابیشدددم  ندادم و بهش چشدددم  فهم
خیره به لس هام بود و صورتش رو آورد جلو و ب*و*سه اى به  شنگاهدوختم.

شید و گفت: سرملس هام زد. شش ک شته -رو در آ*غ*و* خیلی زمان برد تا دا
 نمی فهمم چی می گی.-ى منظور  نشدم و پرسیدم: متوجهباشمت.

 Arad_اراد
 عذابهام هم چنان می ریختن اشددكدددددکمكم کن. ایخدابودم . اریسددام منتظر

 تدسرو بهم بر گردون .  سامیبه حرمت عشق بینمون مات خدایاشتم.وجدان دا
شونه ام حس کردم اریسام شتمرو روى   ینگاهم م یداره با ناراحت دمیکه د شرگ
 سوار شد و ماشین رو ارهمیسامنشستم پشت فرمون . یواکنش تیه بدونکنه.

سام شن کردم و راه افتادم ._کجا برم   مینیشه اول بزار بش ی_اراد االن نمار؟یرو
ضاع چجور سعیاو خفه می  دارمتونم بفهم . یکردم آروم حرف بزنم._نم یه؟

قرار  بیقرارآ*غ*و*شددش. بیبی قراره. دلماز دوریش خفه می شددم. دارمشددم.
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صداى ناراحتی گفت:_آراد  بانگرانی و ناراحتی بهم چشم دوخت. بالشخند .
گهفهمن. یم میبر میبخواه ىهمینطور جام  ىکار تیتونیم ه یبفهمن نم ا ان

خه لعنتی نم خودمونم.میبد نا می دیم._ِد آ ندگ یبه ف مام ز  هی ریگ میتونم ت
پسره ى الشخور گفت بهش  اون.عتیهیدونم االن تو چه وض ینمافتاده . وونیح

لم حا بفهم.اریسام بفهمعشق من که فقط من لمسش کردم. بهتعرض می کنه.
شم به خاطر خود مات  یم تیاذ سایمات میکن ىکار اگهگم . یم سایخرابه._دادا

. بالفاصددله با دسددتم جلو  رو نییقطره اشدد  از چشددم هام  اومد پا هیشدده.
ستمگرفتم. شار دادم. د شتم و ف شم هام گذا سام ىصدارو روى چ رو  اریداد 

و  ىبوق بلند ىصدددداو بعد دسددتش که رو فرمون نشدددت._ارااااد.  دمیشددن
 شد که سریع یداشت پرت م اریسامبلند شد. نیگو  خرا  ماش ىبعدصدا

نگاهم کرد و گفت:_ِد اخه حواسددت کجاسددت  یبا کالفك اریسددامگرفتمش.
لهىبد یخواسدددت یبه کشدددتنمون م یلعنت؟ پا ؟ک نداختم و  نییام رو  ا

اومد با تعجس سرم رو بلند  نیدر ماش ىصدالحظه. هیگفتم_حواسم پرت شد 
 ىاخو یشو._چرا؟_نكنه م ادهیگفت_پ اریکردم که در سمت من باز شد و سام

ضع نیبا ا ش تیو شت فرمون ا ینیباز ب گه من نشود االن ا  مونیدفعه بترکون نیپ
 له بود برو خداتو شكر کن که فرمون رو چرخوندم . نتینماش
 samiar_اریسام

سام سه  شه د یمغزم نم اری_ب شه ب گهیک ش ایبا شو اند هی با.نیب اخت پر  خود
ستم.یصندل یكیاون  ش ش ن شن کردم. نیو ما و به آراد که ت ینگاه مین هیو رو

ش سرشو به  شده بود و  شمداده بود  انداختم. هیتك شهیخود  مچاله   ها  چ
هایی که هر کس قادر به  درددرد داشت.  یلیسوخت برا  خ دلمرو بسته بود.
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ست اما من چرا. ستشتحملش نی ضشط و ا د سمت   اونور کرد نوریرو دراز کرد 
با اهنگ ز بازاهنگ نگه داشدددت. هیو رو  لشش  ریبه حالت اول برگشدددت و 

ضمخوند. شا  دوارمیامگرفت بغ شكنه  ضش ب شه. یکم دیبغ ستاروم  و ر عك
 حاله منب رستینابت خ ىچشما كشماونیم گاریپشت س گاریكشمسیم وارید

خستم  هگیدنپرس سیمن خوب ن حالهچند تا قرص وانیل هیو بخند نیو روزمو بش
ضمو قورت م ىترکادرهمه  نیاز ا شدم  نیا دمشعدیدلم بغ  هیگرمرد هیهمه درد 
ند كنمینم ند كنمیبغض نم گهیدتو بخ ند ب نگرانتو بخ شا  تو بخ رام تو من ن

هابخند شام تو بخند نیمرد ا منموندم برات تو بخند تن شا  ت نگرانشدد و من ن
 ادمیچطور از  یلعنتخاطره ىواریچهار د هیازت دارم  منبخند برام تو بخند

ال م ىكردیآ*غ*و*  تو م اسددمتوتا بگم یگرفتیچشدددامو م ادمهیبره خاطرت
شمیو م یستینمن ستو گل من ك تو  كنمینم بغض گهیدبخند تو كنمینم هیگرعك

 نیمرد ا نمموندم برات تو بخند تنهامن نشا  تو بخند برام تو بخند نگرانبخند
 من نشا  تو بخند برام تو بخند نگرانششام تو بخند

 arad_اراد
 یکرد ول یآرومم م شهیدونم چرا هم ینمآهنگ رو به شدت دوس داشتم .  نیا
شدن ا نشاریا و فقط  خوندم یآهنگ م باشده بود. یبغض لعنت نیباعث بزرگتر 

بود که جلو چشددم هام نقش می  سددایمات یصددورت جذاب و دوسددت داشددتن
 لوسها . بغضخنده ها . ىبراتنگ شدددده . شیهمه چ ىبرا دلمبسدددت.

لم براى د حتیبود . یدوست داشتن سیییها  که عج طنتیش.تا یاذا .شدن
 ام رو یبغض لعنت نیا زهایچ نیکردن به ا فكردعواهامون هم تنگ شدددده بود.
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ستمکرد. یم شتریب شا ىرو رو د شار دادم تا  شم هام ف شون ر دیچ و بتونم جلو
نه دو كدددی نیهم انگاداز چشم هام سر خورد. ینتونستم و قطره اشك اما.رمیبگ
ضمرو باز کنه. هیبود تا راه بق یکاف ست و هق هق هام بود که با اهنگ بغ  یشك

و چند وقت جل نیا ریتصدداو تمامرو پر کرده بود. نیماشدد ىکه پخش بود فضددا
 بهتمام این درد ها لهم می کرد. زیرکرد. یداغونم م شددتریو ب ومدیچشددم هام م

س یحت نكهیفكر ا شت ک د. کنه برام عذاب آور بو رو لمس  سامیبدن مات یانگ
ن بدن ها بفهمم دسددتتو یلعنتتیر کشددید. قلشمسددوختن برام راحت تر بود. زنده

 رو دسددت سددامیمات ایخداکنم. یم كسددانتونیلمس کرده با خاک  یزنم رو حت
 سپارم. کمكم کن . یخودت م
Samiarسامیار_ 

شید. از شتم. آراددیدن حالش دلم تیر ک ست دا شم دو می  درکشرو مثل دادا
ضربه اى که خورده بود خ شم دوخته بودم و  بهبود. نیسنگ یلیکردم  سیر چ م

ستم چی کار کنم. ستم چطور منحرفش کنم اما م نمینمی دون ستم  یدون دون
اگه اراد برا  افتاده و یکجاست و چه اتفاق سایکه مات میبفهم میاگه با اراد بخوا
ست دراز ییبفهمه که خدا سا د شو کنترل یمشده ن  ىنكرده به ماتی  تونه خود

 یولذهنش رو منحرف کنم . دیپس با زهیر یرو بهم م یوقت همه چ اونکنه .
با یاز اون طرف نم نداختم که  ینگاه مینکنم. كاریچ دیدونم خودم  به اراد ا

ر انجام بدم فك دیکه با ىزدم و به کار یتلخ لشخندچشددا  بسددتسددت. دمید
شههه من مدت بخرم؟ بخرمبتونم ادم ها  رو بخرم. دیشاکردم.  یارههه. خود

ساکردم. یکه اونجا کار م ستم بو ریکردن و ز یبودن که با منم کار م ییک دن د
کردن رو داشتن و  یکه باهاشون کار م ییاونطرف هم آمار فروران فر و کسا از.



wWw.Roman4u.iR  120 

 

اونجا  ىنفر بود که اجشار هیفقط  یولدادن. یفروران فر رو هم انجام م ىکارا
بود. باها  راحت  قمیشددد گفت که اونجا تنها رف ید و مبو یخوب پسددربود. 

 یزد که چه اتفاق ینم یخود  بهم حرف یدونسددتم دهنش چفِته ول یبودم و م
به  یول.ىبد سكهیر یولبتونه کمكم کنه دیشااونجاست. یبرا  افتاده و برا چ

 ازره. یامتحانش م
 samiar_اریسام

 یبود که به اجشار اونجا بود. نم ىرهام پسر ینه  ول ایدونستم کارم درسته  ینم
را  ب ادیاز دسددتم بر نم یکمك چونبه من کم  کنه. دیبا یچ ىدونسددتم برا

 یآدمچطور ؟ اماتونه به من کم  کنه. یانجام بدم و از یكددد طرف فقط اون م
شه با پول خر ستیهم ن سر.د یکه ب تخس و مغرور و کم حرف به موقع  ىپ

شدده  یم یکرد و واسددش مهم نشود چ یواز همه دفاع م از  تند خو و حق گرا
 یهر موقع م شیاخالقش و مردونگ نیولی با ا نجاستیا یدونستم برا چ ینم.

 ا  یدخترونگ ىخواسددتن به دخترى ت* *ا*و*ز کنن و باعث شددن از فضددا
شه از اونجا خار  م شونم کم  م بهشد. یخار   ضی ها  ىکرد و عهده  یبع

به گ فیکار کث نیا فت و مثال بهشددون ت* *ا*و*ز م یردن مرو  کرد  یگر
ست خود  م ریز اونارو. س ید اون  شیهم  پ اونقدرىش  نكنه. یکرد که ک
س یب شت که ک چكش نمی کردن  وبپا  نذارن. ىرو برا یشرف ها اعتشار دا

نذار  ایداخبرام جالس بود. تشینه. شخص ایکارشو درست انجام داده   ننیکه بش
سنگ بخوره و کمكم کن رمیت شبه  شتم و م یگو ستم بهش زن یرو  بردا گ خوا

راد ا ىروگذاشتم سر جا  که صدا یگوش؛منصرف شدم. دمیبزنم که آراد رو د
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بهش انداختم و گفتم  ینگاه مین!؟یزنگ بزن یبه کسدد یخواسددت یم-اومد:
شكوک_نه.چطور؟! ش دمینگاهم کرد و گفت_د م شت یگو م گفت یات رو بردا

س ىخوایم دیشا س سرم.یزنگ بزن یبه ک  یو انداختم باال و گفتم :_نت به ک
 خواستم زنگ بزنم. یزنگ نم

 arad_اراد
وقتی نگاهش به من افتاد؛گوشددیش رو  یرو برداشددت ول شیگوشدد اریسددام

شكوک م یزنگ بزنه ول یخواسته به کس ینم گفت.دمیکرد خواب ف گذاشت.
شددم و  الیخیبزنگ بزنه و من نفهمم. یخواد به کسد یبود م مشدخ زد  یم

ندادم. بود که نمی خواسددتم  ریاعصددداب و ذهنم درگ ىاونقدربحث رو کش 
مشكوک شده کامال مشخ   ارادsamiar_اریسامتر  کنم. ریدر گ ىخودیب

ت کنن خاك بر سر احمق ىاَ اگه بشه بدبختم. یولشه. ریگیف  نكنم پ یبود  ول
و بردم سددمت ضددشط و  دسددتمحم کنه.ر خدا؟؟!! یچرا انقدر خنگ اریسددام

خواسددتم حال اراد  ینمخوند. یم ىداشددت شددهاب مظفر بازروشددنش کردم.
که اهنگ سددشس شددادمهر اومد  ىبعد زدماهنگ بد شدده. نیبا ا نیاز ا شددتریب
بهش  ینگاه.اریاراد اومد:_عوضددش نكن سددام ىبزنم بره که صدددا خواسددتم.

 انداختم و گفتم:_باشه
 arad_ اراد

 یاهنگ زمزمه م شازنددددددددددددم ینم یحرف اما  شكنددددددمیمنم که م سشدددس
شسکردم: که م سدد ما حرف یمنم  گهزنم:( ینم یشددكنم ا کس برام  تیه ا
فقط  تو یددامشیماتمه دن یبدونددددددد کدددددددا که سشس منم  نهیا واسهنموند

حواتو  دلمکرده با روز و شددشام چهحسددرت ها نیدونه ا یم یكخوام یم هیگر
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سددم، تو کاب*و* هیییایدن هی میزندگ تُو ارامش نداره؟ میچرا زنگ ییییلعنتکرده 
قطع  و اهنگ سددادیوا نیماشددییایمرداب ، تو در هی منی، تو بهار زمییپا هیییایرو

سام ینگاهشد. ونه خ میبر سادمیوا-؟! ىسادیچرا وا-انداختم و گفتم: اریبه 
شه. پبه خونه انداختم و گفت ینگاهشو. ادهیپ.میکه فكر کن شدم و به  هادیم :_با

  رمیبگ یچ هیبرو باال من برم  ریرو داد و گفت بگ دیلیک ارادسددمت خونه رفتم.
شت.میبخور ستش رو گرفتم و گفتم:_نم یم دا  خواد من کووفت یرفت که د

تحمل  گهید میبه سددرمون بزن یچه گل دیبا مینیبش میفكر کن نیبشدد ایبخورم ب
نه  اریسام بدشمبه من چه؟ ىبخور ىخوایادب تو کوفت م ی._اا بیندارم سام

سول. یسام سمت  کهچر نگاهم کرد  چرسو ستش رو گرفتم هلش دادم  د
 حوصله ندارم. ینیب یم یدرو گفتم:_چرت نگوو سام

 Samiar_اریسام
کردم که  یذهنش رو  منحرف م ىجور هی دیبود اعصدداب نداره با مشددخ 

 اریمشل نشست و گفت :_بدو سام ىبالفاصله رو آرادبتونم به رهام زنگ بزنم.
 یبمن االن معلوم نیست االن کجاست. ماتیساى.میوقت رو از دست بد دینشا
 قیهیو گفت:_خس فروزان فر آدم مرموزو دق آرادنشستم . شییرو مشل جلو لیم

باشن   ییآدم ها نیدست هاشم همچ ریده و مطمئنم که ز ینم یواتو دست کس
ش ست کم یب  اىیپس اون عر  ازاز فروران فر نداره. یشرف و حروم زاده هم د

و  حرفش رو نداد ادامه...نكهیمگر ا اریسام میکن دایپ ىزیچ میتون یخود  نم
آره -سددكوت کرد و دسددتش رو توى موها  فرو برد و بعد از چند دقیقه گفت:

کجاست  سایمات میبفهم میکنن بتون یکار م ایکه براى عرش ییاز کسا نكهیمگر ا
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ش شته . یلیخ ایچون عر با وعده دادن به  میتون یماز آدم ها  رو با زور نگه دا
نا مات ایعرشدد ىکارها ىبرا انیفروران فر م شیکه پ ییاو مار  در  سدددارویآ

باالخره لو م یكی مطمئنم.میاریب ها  کتآره مطمئنم. آرهده . یاز اون   سدددا
ضع . نیامنحرفش کنم با  ىزد به هدف حاال من چجور یلعنتشد. شوو  سر

 یه؟نمیشدددن اریسددام هینظر تو چ-باال آورد و تو چشددم هام نگاه کرد و گفت:
 یچین هاال یوقت ىچجور یول هیکه شدن یآره شدن-تونستم بگم نه پس گفتم:

خس -م؟یداشددته باشدد یچجورى  به آدم ها  دسددترسدد میدون ینم ایاز عرشدد
شه ول یدلش خال ىتو انگار...خس ...  یكیمگه با فروران فر -گفت: یشده با

ست ها ؟ ریز ستین شدم و کالفه گفتم: بهشد  ىکرد ىآراد چه فكر-خیره 
  ی نیکنه؛ا یرو کسددی نم سددكییر نیوقت همچ هیتدر مورد فوروران فر؟!

  رو ا ىچجور یول. میاز آدم هاى  فروران فر بپرسدد میبتون دیشددا نكهیودیگه ا
آروم  صدا چجورى ا ... یشه ول یآره آره م-گفت: عیسر آراددونم. ینم

ستیز بود. ازافكار  درگیر بود. باشد. ست آورد براىدرون با خود  در  ن بد
-گفت : هویسدداده به دسددت نمیومد. عشددقیدوباره عشددقش هدف داشددت.

هم که صددورت نگرفته که ادم  ییدعوا!؟ىکرد یمگه تو اونجا کار نم اااریسددام
شن. االن فروران فرم  نكهیا ایکنن  ىفروران فر بخوان از تو دور ىها مواظشت با

خود  بود نه  شیپ سددایخشر نداره اگر داشددت االن مات ایمطمئنًا از کار عرشدد
ش سا بپ ریتو اک ىبر یتون یدونه پس م ینم جهینت در.ایعر ساونا و از ماتی  یر

 دونن. یاز خودشون م ىاونا هنوز تورو جزو
Royaرویا_ 
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 چشددم هام بهرو توى موهام فرو برد. لشا  روى لشم قرار گرفت و دسددتش باز
هاد تو فر-فرهاد مهرنیا هیت وقت لیاقت تورو نداشددت رویا.-نگاه کرد و گفت:

رو روى گونه ام کشددید و  دسددتشآره.-زد و گفت: پوزخندىرو می شددناسددی؟
فت: یاد.-گ یادت نم جستو منو  ید گفتم: تع با ترد یدم -کردم و  من تورو د

و به دندون گرفت و بعد در گوشددم زمزمه رو جلو آورد و گوشددم ر سددر قشاًل؟
رو  اسددممیعنی چی؟-آرهه تو منو دیدى ولی هیت وقت تو دیدت نشودم.-کرد:

من -قشاًل ندیدمت. منمنظورت رو نمی فهمم.-رویا...-توى گوشم نجوا کرد:
قامم رو گرفتم. مل کردم. بهرو جشران کردم. باختمانت هدم ع و دخترت رو  توع

شوندم اما بایدبگم  سیاه ن ست آوردم و عزیزترین کس فرهاد رو  به خاکدددد  بد
سا جوان تر و جذاب تره تا تو. شمم رو  رویاماتی باهام راه نیومد ولی بد جور چ

 رانهناباوها  باورم نمی شد. نه؟حرفمی تونست مال من باشه. ماتیساگرفت.
 تی؟چی گف االنتو؛تو چی گفتی؟-خیره شدم بهش.

Royaرویا_ 
 یلعنتبا دخترم چی کار کردى؟ توکثافت چی دارى می گی؟-جیغ زدم: سر 

 ازالشه؟چند س مگهتونستی به دخترم نظر داشته باشی؟ چطورچه قدر کثیفی.
لت... جا نت خ جا  محكمسدد به  جا  که حس کردم فكم  ید  توى دهنم کوب

سخته تحمل واقعیت -زدم: دادخودم جمع شدم و بدنم منقشض شد. توىشد.
قتبرات آره؟ خه؟ حقی فت: گلومتل فهبشر صدددداتو.-رو فشدددار داد و گ  خ

دهشو. دف د د دو. خ د  هام چشمتونستم نفس بكشم نمیخفه می شدم. داشتمش
رو روى دستش گذاشتم تا حصار دستش رو باز  دستمداشت سیاهی می رفت.
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 کا آشددوب شددد. دلمچشددم هاى برافروخته ا  بهم چشددم دوخت. باکنم.
د نفس تن تندحرکت ایستاد که گلوم از اسارت دستش آزاد شد.از  دستمبمیرم.

شم. سعی کردم نفس عمیق بك شیدم و  ستم رو روى  بهمی ک سرفه افتادم و د
 گلوم گذاشتم.

Royaرویا_ 
به روم نگاه کردم. با به هیوالى رو  زد و بعد سددر  رو تكون  پوزخندىترس 

شكددددداد. ستش رو روى گون ا صورتم رو قاب کردند که د شید و من هام  ه ام ک
با حرص گفتم: دسددتش رو پس یت و توام  شان با عصدد به من دسدددت -زدم و 

شم. نجسنزن. شغالیمی  ست. آ سفممثل تو جا  اینجا پیش من نی راى ب متأ
خددیددلدی  تددو،تددوخددودم کدده حددرف هدداى دخددتددر خددودم رو بدداور نددكددردم.

شغال به تمام معنایی. ستی؛کثیفی؛رذلی؛یه آ اى زد و  قهقههحروم زاده. کثافتپ
شس همخوابی با دخترت -گفت: ست ندارم اما دلم یه  عزیزم من که نگفتم دو

ر با پس اونمهیت می دونستی ماتیسا ازدوا  کرده؟ رویا...رویارو طلس می کنه.
شته ولی به دنیا نیومد؟ هیتپرهام راد؟ ستی نی نی دا شتم به منمی دون دنیا  نذا

درد می  پیش منه ولی االنازم برگشت.ماتیسا رو فرستادم تو  کما ولی ب منبیاد.
می کشددده و بهش تعرض می  دردمی کشددده تا دیگه منو دور نزنه. دردکشددده.

اگه تو هم ردم کنی...همون کارو -بهش چشم دوختم که ادامه داد: ناباورانهشه.
 باهات می کنم.

Royaرویا_ 
ی بی غیرت انقدرآرهه از تو بعید نیسدددت.-به تمسددخر زدم و گفتم: پوزخندى

 زودادامه بده.-زدم و غرید: جیغگردنم رو گرفت و محكم فشددار داد. ر ه...ک
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ستش  جیغبا . زودکامل کن. بگو؛حرفتوبگو. بهمبا . می زدم و محكم به د
یدم. ب کو بدهمی  حرف -زد: عر نت  ه تر از د نده  گ نوم  گه نشددد ی د

 شارفنفهمیدى نه؟-ندادم و فقط داشتم از درد می مردم. فهمیدى؟جوابیبزنی.
لش کشید تو ب*غ* منوفل  بودن کردم که ولم کرد. احساسیشتر شد.دستش ب

فت: کار دارم.-و در گوشددم گ هات  با نگ  دلمهنوز  براى آ*غ*و*شدددت ت
کردم از  سددعیامشددس می خواى خیلی خوب بهم حال بدى. شددنیدمشددده.

شت و گفت: سازگارى کنی؛دیگه رحمی -ب*غ*لش بیام بیرون ولی نذا اگه نا
 ا هست که نمی دونی.چیز ه خیلینمی کنم بهت.

Royaرویا_ 
به  عنتلشدت از این کفتار پیر می ترسیدم. بهحرفش ترس تو تنم رخنه کرد. از

 ازببه من که دختر دسته گلم رو پر پر کردم. لعنتمن با حماقت هایی که کردم.
د تو چشم هام حلقه بست. ها  در هم گره خورد  اخمنه نمی خوام.-هم اشك

لحن ترسددناکی  بابیشددتر به دلم چنگ انداخت. ترسو بهم چشددم غره رفت.
وقتی من می خوام -شدددم که غرید: سدداکتمگه جرئت دارى نخواى؟-گفت:

توام باید بخواى؛اگر من از رابطه ام ل*ذ*ت نشرم تو هم به خاکددددد سددیاه می 
شینی. ستم؟-زدم و گفتم: پوزخندىن ش شم هاى برافروخت بامگه تا االن ن ه چ

شد. شده.-ترس زیادى به لرز افتادم. ازبهم خیره  ستیزبونت دراز  هام به مو د
رویاى زیشا همیشدده رویاى من بود اما مال من نشود و مال -کشددید و ادامه داد:

شدم  رویافرهاد بود. سته  شم؛حس می کنم ازت خ دیگه مثل قشل جذبت نمی 
 م؟درست می گ-ولی فكر کنم براىامشس بد نیستی و میشه باهات کنار بیام.
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Royaرویا _ 
از حرف ها  هزار تكه شد و تو هر تكه  دلمبه نشانه ى منفی تكون دادم. سرى

آرومی  بها  چشددم هاى گریون و به خون نشددسددته ى ماتیسددا رو می دیدم.
شدددس دخترم رو  یهچطور می تونی؟-داد زدم: ناگهانچطور می تونی؟-گفتم:

ى یه لحظه ازم می گیرى و یه روز میاى پیشددم ادعاى عاشددقی می کنی و تو
بیمارى؛باید برى بسددترى  تومشددكل دارى. توکنارم می ذارى و عذابم می دى.

ههشددی. فت: قهق قدر درد داشددتی و ریختی تو خودت؟-اى زد و گ  عزیزمان
عزیزم به شدددت اشددتشاه کردى االنم  خسجرئت نداشددتی تا حاال درداتو بگی؟

وى رو ر سددتشدخیلی حرف ها نشاید زده شددن و به زبون بیان. رویابهم گفتی.
 اما من االن بهت یاد می دم چی به چیه.-گونه ام کشید و گفت:

Royaرویا _ 
نفرت بهش چشددم دوختم و با نفرت  بامنتظرم.-رو پس زدم که گفت: دسددتش

شیده ى محكمی  ناگهانیمنتظر چی؟-زدم  دادمنتظرم.-منتظر چی؟-گفتم: ک
 هام گره زد و باتوى گوشم زد و با سرعت از جا  بلند شد و دستش روتوى مو

شید. زدم ولی بی اعتنا به جیغ  جیغزیادى رو حس کردم. سوز شدت هم ک
کرد روى زمین؛روى سرامیكد  پرتمها و اشكددد هام منو کشوند دنشالش خود .

مههاى سددرد. مت کمربند   دک باز  کرد و دسددتش سدد شاسددش رو  هاى ل
شی بنف جیغکرد و آورد باالى سرم و محكم کوبید  توى صورتم. باز رفت.

به نگاهم -زد: عربدهزدم. نا  ما اعت باهمین صددورتت منو محو خودت کردى ا
روى سدینه هام فرود  کمربنداولم لیاقتت همون فرهاد سدوسدول بود. ازنكردى.

 منتظر بودم صشرم لشریز شه.-آورد و گفت:
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Royaرویا_ 
می زدم و حس کردم  جیغزد توى دستم. محكممن تورو یادم نیست.-زدم. هق

-بلند شو.-رو پرت کرد و گفت: کمربند تش که حنجره ام پاره شه.االن هس
 مسددمتلعنت بهت.-روى تخت بلند شدددم و گفتم: ازبلند شددو.-زد: عربدهنه.

رو تو تنم پاره  لشاسددمهقم او  گرفت. هقیور  آورد و محكم منو زد به دیوار.
ستم. سعیکرد. شم اما نتون رو توى گردنم فرو برد و من  سر کردم مانعش ب

رو توى  گردنمهم کشددیده اى توى صددورتم زد که سدداکت شدددم. بازجیغ زدم.
سمت اتاق خواب. شوند  ستش گرفت و منو ک کرد روى تخت و خود   پرتمد

بردار نشود و فقط  دستولم کن.-تنش رو حس می کردم سنگینیروم انداخت.
بده زد: جیغپیشددروى می کرد. که عر پدرت رو در  اگه االن-زدم  الل نشددی 

 ه*ر*زگی کنم-فرسددتم برى پیش دخترت و کنار هم ه*ر*زگی کنید. میمیارم.
ی بار متوالی سددیل سددهخیلی بهتر از اینكه همخواب بی غیرتی مثل تو بشددم.

 رو درآورد و شماره اى رو گرفت. موبایلشمحكمی به صورتم زد.
Samiarسامیار_ 

كد ی ازشددرفه. یدسددت او ب سددایه ماتدونه ک یفروران فر م یبود ول یخوب فكر
بود براى فروران  ىباز هی نیطرف هم براى منحرف کردن آراد خوب بود  ولی ا

من آراد رو  واىحرف ها بود. نیزرنگ تر از ا یلیشدده اما خ  یبود گ ممكنفر.
ست کم گرفت. یهم نم س هی دیباشد د سا بشین چه جورى  اههههکنم. یفكر ا

قه. گاهیآدم رو می ذارن تو مضددی گاهمون  بهم گره  ن که ن نداختم  بهش ا
 ستین میگفتم:_فكر بد دیترد باتكون داد و نگاهم کرد. یرو سوال سر خورد.
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 یمتفكر سددر  رو  تكون داد و گفت:_اره سددخته ول آرادسددخته. یلیاما آراد خ
گه نم یعنی.اریارزه سدددام یم ما ا یه ا مه م یاک ىخوا یشددددن  یمن خودم ادا

فا چرت نگو. چردم. گاهش کردم و گفتم _لط كث کردم و  هیچر ن ذره م
له آرادکمكم کنن. دوارمیفروزان فر فقط ام شیرم پ یمن م یاک-گفتم: ا   ک

كر ذره ف هیاالن؟_بزار  میکن كاریچ اریسام خسرو باال برد و گفت :_خدا کنه.
 و متفكر برگشددتم سددمت آراد هویرو به رو خیره شدددم که  بهگم.  یکنم بهت م

گاهم کردو ن سیف پكربده. سدارویمات میبه فروران فر بگ میبر ىخوا یگفتم :_م
چهار  میر یو گفتم:_بابا م دمیخند.اریسام یاحمق یلیخگفت:_بعد اونم داد.

 سدره پل میریم یم میشد یاخر سدرم زنده به گور م میخور یده تا م میزن یتا م
شددده  یم هیگفت:_اره فكر خوب دویخندنظرت؟! میریگ یصددرا  خر  رو م

 شه. یم زیچ ای ىد یم سارویمات ای میبگ
 samiar_ اریسام
 ینم جوابرو در آوردم  وزنگ زدم به رهام. میگوشدد عیو سددر نیتو ماشدد رفتم
تو؟!_  ىچطور.اریکه  اومدم قطع کنم ؛جواب داد._بههه دادا  سام همینداد.

جان. ما ؟یتو خوب خوبمسددالم رهام  بد ن!_از احواالت شدد نت  با  سددتمیقر
 تویلشخند واقع ىروز دوارمی._امیچیبا فروزان فر؟._واال ه یکن یم كارای._چ

که برام درسددت شددده خالص  یمخمصدده لعنت نیدعا کن از ا شدداالی._ا نمیبش
 یم ارویغرض از مزاحمت تو عرشدد دادا .شدداالیداداشددم ا شدداالیشددم._ا

س ش.یدادا  مراحم هیحرف ها چ نی_ا؟یشنا  روزیاره اره اتفاقا د اووم.. اایعر
شدده همشددو االن  ینم دسددتیچیپ یلیخ هی!_راسددتش قضددچطور؟بود . نجایا

شن؟ییشنایرو که م  ارادبگم.. سمش رو  و خانومش  قمهی._خس اون رف دمی!_ا
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دزدیده  ماتیسا رو عرشیاداره. سارویمات تیبابا  فروران فر و فروزان فر قصد اذ
متأهله و عرشددیا بعد از این که از  ماتیسدداو قصددد داره بهش ت* *ا*و*ز کنه.

 ماتیسا نفعش رو بشره اون رو می ده به فروزان فر.
 samiar_ اریسام
 یب ىماتیسددا بیافته دسددت فروزان فر اون ماتیسددا رو می ده به اون مرد ها اگر

دیوانه می شدده و  دختره. رهیگ یشددرفوه*و*س باز و در ازا  از اون مردها پول م
ضربه می خوره. شت. هتازکلی  شون رو ک  ونهویداره د آراداینكه فروزان فر بچه ا

از  شتریب یلیفر خ فرورانفقط می خواهیم بدونیم ماتیسا کجاست. ماشه . یم
 ىبرا یفاقات میبجنش ریترسم د یشرفه. م یکه فكر  رو بكنی خطرناکد وب یاون
ست دراز وفتهیب سایمات ش دمیرو که د سكوتششه. ىو بهش د ت با گفتم:_گو

صدا  ینمشرف ؟! یانقدر ب یعنیمن  ىگفت:_خدا ىناباور ىمنه رهام؟!_ با 
 ىکار چهمن. ىکنه؟! خدا یحتی به دختر خود  هم رحم نم یعنیدونسددتم .

 یاون سددمت ها چون اون ب امیتونم ب یاالن من نم نی!_ بشار؟یسددام ادیازم بر م
بهم  اون.وفتهیب یاتفاق سددایتشدده و ممكنه براى مایفهمه و بد تموم م یشددرف م

ش یم ازتشكدددد داره و نمی تونم کارى انجام بدم. برام در  ارویخوام آماره عر
 دم._ممنونم یمكث کرد و گفت :_بهت خشر  رو م یکمکه کجاست. ىاریب

رهام  ىمرد یلیکنم که._خ ینم ى._قربونت کاریکن یلطف م یلیدادا  خ
ضیه ات چ یخدا کمكت کنه من که نم دوارمیام ستانی دارى و ق  هیدونم چه دا
باالیی کمكت کنه ک لشخندتو بش یدعا م یول که اون  ات دع نی._همنمیکنم 

شم ؟! ىندار ىکاربرام کلی ارز  داره دادا . شس خشر م مندادا دم._نه  یتا 
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شه؟ یعنیدمت گرم خدافظ._قربونت خدافظ. شه. امیدوارممی  شتشاهب كردم ن ا
 به رهام گفتم؟

Matisaاتیسا_م 
تا  میاد بازباز میاد. االنخفگی داشتم. احساسهام بی محابا می ریخت. اشكد

شتر از این تحقیرم کنه. ه اونچه تو رو ب خدایامیاد تا نیاز ها  رو رفع کنه. بازبی
باز بهم دسددت درازى   نذارکن. کمكمبیشددتر دوسددت دارى قسددمت می دم.

 یعنی.ترسیدم می...نذارشه. بیشتر از این له شم و احساساتم خاکستر نذارکنه.
شه؟ شكانچی می  شكنجه  بازبهش زنگ زده؛یعنی منو تحویل می ده؟ ا هم 

اگه می  خدایاخوام. نه؛نمیمنو می فروشددده یا اجاره می ده؟ یعنیمی شددم؟
نفس لعنتی رو قطع  اینبكش. منوکن. تمومشخواى اینجورى تمومش کنی.

نده شددم. نذارکن. فت. هقبیشددتر از این سددرافك هنوز می  تنمهقم او  گر
قدم ها  به گوشددم  صددداىاز جیغ هایی که زده بودم گرفته بود. صددداملرزید.
سید. شحالخندید. میاتاق رو باز کرد. درر شم و چونه ام رو  اومدمبود. خو پی

واى دختر بشین چه خشرى -تو دسددتش گرفت و با صددداى پر ه*و*سددش گفت:
هر دوتون ل*ذ*ت  ازد پشیمون ماتیسا.میا مامانتو دختر واى. مادربرات دارم؟

 ازمآشدغال ازم دور شدو.-رو توى صدورت کشدید که جیغ زدم: زبونشمی برم.
-د:ز عربدهگریه کن. بیشترواى عزیزم التماس کن.-دور شو کثافت حروم زاده.

 توى دهنم کوبید. محكمزودبا .
Matisaسا سلم بذار؛بذار مامانت بیاد.-_ماتی شم هات مادر وقتیع  جلوى چ

ه آدم چ اىپست کثیفی. اىحروم زاده اى. توخفه شو؛خفه شو.-زدم: جیغتو...
رو  المحبمیر. بروفروزان فر یه بی غیرت رذلی. مثلقدر می تونه کثیف باشددی
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رو گرفت و کشید و باعث شد روى تخت کشیده  پاهامفهمی؟ میبهم می زنی.
صورتم غرید: رومشم. رد رابطه می دختره ى ه*ر*زه فقط به د-خیمه زد و توى 

ی می تون تابزن. ها؟جیغبا دست هاى بسته می خواى چی کار کنی؟ توخورى.
می گم کسددی صددداتو نمی شددنوه پس انرژى ات رو هدر  بازمبلند جیغ بزن.

آب له  براىذارم تشددنگی جون بدى. میحتی دیگه بهت آب نمی دم. چوننده.
می کنم  رو کارهاییمی کنم ماتیسددا. لهتپام بیافتی و التماس کنی. بهله بزنی.

 نه؟بامی خواى طعم دیروز رو امتحان کنیم.نه؟ االنکه انتظار  رو هم ندارى.
شو.-گریه گفتم: شرد. اماازم دور  شتر بهم ف شغال م-:نالیدمخود  رو بی ن آ

 متأهلم.
Matisaماتیسا_ 

شتمتأهلی؟- شید و  انگ شانی ام تا پایین لس هام ک شاره ا  رو از باالى پی ا
ن از رابطه با زن هاى متأهل بیشددتر ل*ذ*ت می برم به خصددوص م-ادامه داد:

د ها   االناینكه یكیشون رو قشاًل خیلی می خواستم اما ردم کرد. از دیدن اشك
دیدن تقالى بی فایده ا  بیشددتر  ازو ضددجه ها  بیشددتر ل*ذ*ت می برم.

ما تو آ*غ*و*   دلشل*ذ*ت می برم. آ*غ*و*  شددوهر  رو می خواد ا
سیر منه. رهایی دلشمنه. شم. منمی خواد اما ا ششانه هرشش ازت -کاب*و*س 

تم و توى صددور کوبیدخیلی کوچیكه... دنیاتاوان این کارتو می دى. بدمتنفرم.
شقت میاد؟ فكرکه چی؟-گفت: ما ا نه؛نمیادو می برتت خونه؟ میادمی کنی ع

می  بهشقول می دم بهش بگم که زنش چجورى زیر دسددت هام جون می داد.
اى  قهقههه ى لس ها  چشددیدنی بود و آ*غ*و*شددش دلچسددس.گم چقدر مز
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اى ته دلم رو بد  قهقههاى که باعث شددد هر لحظه نا امید تر شددم. قهقههزد.
 لرزوند.

Matisaماتیسا_ 
بهش می گم چه قدر از سددرویس دادن -پیروزمندانه ى زد و ادامه داد: لشخند

ست هام و جاى گازهام بدن زنش  بهشزنش ل*ذ*ت بردم. ضرب د می گم از 
 درانقداغت رو  به دلش می ذارم. ماتیسدداکشود شددد و تن بلوریش رنگ گرفت.

شم. شگلت رو برام  دارهداره میاد. باباتزجرت می دم که خالی  اون مامان خو
یاره. کار می کنیم. بشینم نت چی  ما ما نتبا  ما یا... ما  جیغرو اول بزنیم 

 که از عمق وجودم نشأت می گرفت. جیغیص.از حر جیغیزدم.
شت. جیغی شغال حروم زاده.-که تمام تنفرم رو در بردا شو آ گهی می  هرخفه 

ضه  نشدونهى این کارات نشدونه ى ضدعیف بودنته. همهخواى بخور. ى بی عر
کنم بچه سددر راهی بودى و بی پدر   فكرى بی خانواده بودنته. نشددونهبودنته.
 شو ه*ر*زه... خفهخفه شو.-زد: عربدهرو فشار داد. گلوممادر...

Matisaماتیسا_ 
 داشددتمهاى بسددتم رو هی تكون می دادم اما کارى نمی تونسددتم بكنم. دسددت

شدم. شتمدیوونه می  ست ها   دا شدم و ذره ذره جون می دادم که د خفه می 
اون ل*ذ*تی که می خوام رو بهم  هنوزنه؛نمی کشددمت.-رو برداشددت و گفت

شكددددندادى.  مبهکثافت دیگه چ کارى بوده که نكردى.-می ریختم و گفتم: ا
کردى؛چطور می تونی  خردمکردى و ب*و*سددم کردى. لمسددمتعرض کردى.

زد تو گوشم که حس کردم فكم  محكممی تونی؟ چطورانقدر کثیف باشی.ها؟
رو روى گونه ام  دسددتشخون رو توى دهنم حس کردم. تلخیجا به جا شددد.
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ى عوضی نمی دونی  دخترههم دارى وسوسه ام می کنی.هنوز -کشید و گفت:
اى که زیر دسددت هام باشددی و  لحظهچه قدر انتظار این لحظه رو می کشددیدم.

هات کنم. با کارى می خوام  مه داد: دسددتشهر  شاسددم و ادا -رو برد زیر ل
 تمومش کن.-لم*س*ت کنم.

Matisaماتیسا_ 
ونچه رو به ا تون.نك-التماس گف باهقم بیشددتر شددد و قلشم آتیش گرفت. هق

آوره برات کس  عذابمیاد؟ بدتهیس.-توروخدا نكن. نكنمی پرسددتی نكن.
 میدونی بابات چه نقشدده هایی برات کشددیده. نمیدیگه اى لم*س*ت کنه؟

شس به این و اون قرضت بده. شگل اجاره اى. یهخواد هر   مندختر مامانی خو
با تو بودن رو برا  گفتم. قدر ازت راضددی  گفتمل*ذ*ت   جیغبودم.چه 

دیوونه می  داشددتمخفه می شدددم. داشددتماز درد منفجر می شدددم. داشددتمزدم.
یاشددددم. بده. خدا جاتم  بده. تورون جاتم  مت ن یابه دوازده معصددو خرد  خدا

شدم. خدایاشدم. نابودشدم.  دور ازمراحتم بذار.-عزیزم.-بده. نجاتمشرمنده 

می  تنمبه من دسددت نزن.-رو توى موهام فرو برد که جیغ زدم: دسددتششددو.
-قربان رئیس اومد.-چیه؟-اى به در اتاق خورد. تقهآشددوب بود. دلملرزید.

بهزود! االن؟چهچی؟ هم  مامانتماتیسدددا؛عزیزم اومد.-من کرد و گفت: رو
با خود . ماده اى؟ عزیزمآورده  مه داد: آبآ که ادا مان و -دهنم رو قورت  ما

خیلی اتفاق ها می افته -اى زد و گفت: قهقههچی میشدده؟ یعنیومدن.بابات ا
 که نابودت می کنه...

Samiarسامیار_ 

http://www.roman4u.ir/


 135 ویرانگر تنهایی )جلد دوم(

 یسكدرترسیدم. میخیلی خراب بود. حالمبه صفحه ى گوشیم انداختم. نگاهی
آن  هیرو روشددن کردم و گاز  رو تا ته گرفتم. ماشددینخیلی بزرگی کرده بودم.

شد. سا تنگ  شیندلم براى در شماره ى خونه رو گرفتم.رو  ما  بوقزدم کنار و 
-د؟هستی خوبسالم آقا.-ملیحه.-بله؟-برداشته شد. تلفناول...بوق دوم....

صدا کن؛کار  دارم. سا رو  شم آقا؛چند لحظه.-سالم؛برو در شتامچ رو  انگ
صی به فرمون می کوبیدم. ششآروم و با ریتم خا صدا  رو  همینپس. کو که 

ِا -ال.بله و ب-بله؟-ناز گفت: بازم نشددسددت.پاى تلفن شددنیدم لشخندى رو لش
سامیار.-سامیار. شم بچه ام ذوق کرده. الهیاى کرد. خندهجان  چی -فدا  

 خودتعزیزم فعاًل چیزى معلوم نیست.-ِا ماتیسا دیگه.-چی چی شد؟-شد؟
 اصالً ترسم. میراستش دلم شور می زنه سامیار.-کار می کنی. چیچطورى؟

گاهی نمی تونی حرفی که می  دیدىیست.شرایط خوبی ن-حس خوبی ندارم.
سی که مقابلته بزنی؟ شه میخواى رو به ک سی حالش خراب تر  ن همو االنتر

 حس رو دارم.
Samiarسامیار_ 

ست و گفت  سكوت شك سكوت رو در هم  سامیار -کرد ولی چند لحظه بعد 
درسا من به آراد واقعیت -ادامه بده و گفتم: نذاشتمصدات... چراچیزى شده؟

 هناشكان به من شكددد کرده بود و ...-چی؟! واقعیتمنظورت چیه؟-رو نگفتم.
سا بپرسم گور خودم  شه اما اگه راجس عرشیا یا ماتی که رابطمون االن خوب نشا

بشین وقتی شددنیدم آراد حالش خرابه -من نمی فهمم چی می گی.-و توروکندم.
جا  همونرگش رو زده بود. آرادهارو نمی ده رفتم خونش.و جواب تلفن 

رو بردم بیمارستان و متوجه شدم  آرادفهمیدم ازدوا  کرده و ماتیسا تو کماست.
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ست؛با خودم گفتم برم بشینمش. سا هم اونجا سمش رو به زبو همینماتی ن که ا
اون روز به بعد به من  ازجن؛یهویی. عینهوآوردم اشكان پشت سرم ظاهر شد.

د کردم و شد اینی که می بینی.ش د بود من رو بكشه. حتیك  الصهخیه بار نزدیك
یه.... یه اینجور به وضددو  از پشدددت تلفن می  صدددداىقضدد نفس ها  رو 

-زدم: صدددا و اسددترسددش رو به وضددو  حس می کردم. اظطرابشددنیدم.
چی می  ماتیسددامی شدده آخر ؟ چیسددامیار یعنی چی؟-گفت: آرومدرسددا؟

فقط باید فكر  هسددتدرسددا نگفتم راهی نیسددت. نه-راهی نیسددت؟ یعنیشدده؟
خدا  هاگنشا . نگرانبه کسی که اعتماد داشتم گفتم آمارشون رو دراره. منکنم.

سم.-بخواد همه چی ردیفه. ستراحت کن.-من می تر خوابم نمی -نترس؛برو ا
شس خو .-بره. سمت  سامی...-برو عزیزم می ب*و* ستی  -شس خو ؛را

رو قطع کرد و صداى نامتمدد  تلفنخیر.مواظس خودت با  شس به -سامی؟!
شم پیچید. صندلی  تلفنبوق هاى تلفن توى گو شتم و روى  شم بردا رو از گو

 کنار ماشین گذاشتم وسرم رو روى فرمون گذاشتم.
Samiarسامیار_ 

شم ست آراد کم مونده بود تو   بشینشده بود. شسهام رو از هم بازکردم. چ از د
صد رفتن کردم.رو روشن کر ماشینماشین بخوابم. دم عمیقی کشی نفسدم و ق

شه.-و گفتم: سش برمیام؛می تونم. ازدرست می  سكوت رانندگی تاپ  خونه تو 
ه ب نكنهشدددم. خسددتهچرا زنگ نمی زنه. پسرهام از پسددش برمیاد؟ یعنیکردم.

افكار  سددعیجور فكر مختلف توى سددرم می چرخید. هزارفرى گفته باشددم؟
سامون بدم. سر و  شفته ام رو  سیدآ گرفته ى  صداىدم در خونه و زنگ زدم. مر
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 هنوززد و وارد خونه شدددم. دروباز کن شددازده.-بله؟-آراد توى آیفن نشددسددت.
سشید. سم رو چ شده یقه ى لشا حرکت چه معنی  اینچته؟-:غریدموارد خونه ن

ساعت باکی حرف می زدى قشل از رفتنت.-می ده دیوونه؟ سا.-دم در دو -در
داسددتان تعریف می کردى هی دسددتتو تكون می  داشددتیاحمقم؟ مندرسددا؟

-از پنجره دیدم. خودماز گاهی هم نگاهتسددمت خونه می چرخید. هردادى.
رو از روى یقه ام کشددیدم و یقه ام رو مرتس کردم و ادامه  دسددتا بشین آراد.

ی لعنت خس.آره؟ترسیدىهه.جا زدى؟!-دادم:من؛نمی تونم برم پیش فروزان فر.
و  وسط حرفش پریدم...چرامنو امیدوار کردى. چرافتی.نمی تونستی بهم می گ

شكدددد کرده. فروزانبابا گو  کن.-گفتم: ستان ب وقتی؛وقتیفر به رابطه ما  یمار
 بودم؛اونم بود.

 samiar_سامیار
فت: اخم ید و گ جا بود؟-ها  رو تو هم کشدد جا  تو؛تویعنی چی اون از ک

یدى؟ فت.-فهم ماتیسدددا ب بدترخود  گ تاق  شال ا كه من دن  که همینودم.این
شتم بود و فهمید و گفت: ست اونم پ سا راد کجا ستار اتاق ماتی سیدم از پر -پر

وقت  االن بشیناز اونم سرد شد و بحثمون شد. بعدمی خواى بشینیش چی کار.
جا. که برم اون نه   میتوضددیح دادن نیسدددت ولی اوضددداع من خرابتر از او

وجود  رو به  تمام ناامیدىدنیا روى سددر  خراب شدددده بود. انگارفهمی؟
ته بود. نگ گرف بدهآراد.-چ فت: عر هت االن می گی.-زد و گ نت ب می  االنلع

ست تو. ازگی؟ صشح. یهروزم هدر رفت. یهد ست یه مرد وحشی  زنمشس تا  د
به یكی از مورد اعتماد  منمن که نگفتم کارى نكردم.-می گی؟ االنحریصدده.

من  خهآکردى. خودشیبیجاکردى-زد: دادزنگ بزنه. منتظرمترین دوسددتام گفتم.
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 آخهبه خودت اجازه دادى؟ چطورچنین ریسددكی کردى چطوربهت چی بگم؟
 سامیار.

Samiarآراد_ 
-.ماتیسداواى خدا دارم دیوونه می شدم.-من گو  کن. به.آرومآراد داداشدم.-

سمت در. دیدمبشین. منوگو  کن. آرادآراد. شد و رفت   و دویدماز جا  بلند 
ن گو  ک-زدم: عربدهیقه ى لشاسددش رو گرفتم و محكم توى دیوار کوبیدمش.

مل بزنم. صددشردارى دیوونم می کنی.-لعنتی. کا بذار حرفم رو  بار -کن؛
خرت... چی؟-زدم: دادآ که  خرم  مقبار آ ح به  ا تم  خود برى  خواى  می 

د کنی؟ اینطورى...بدى. دك ره ذ یهنابود کردن خودت. بامی خواى به ماتیسا کم
یادى نمی خوام. چیزر کن.فك بایلمز قهزنگ خورد. مو شاس آراد رو ول  ی ى ل

آرادنگاهی انداختم و بهدیدن شماره ى رهام لشخندى روى لشم نشست. باکردم.
الو -دادم. جوابکسددی که از  خواسددتم آمار رو دراره. همونرهامه.-گفتم:
شد؟-سالم دادا .-رهام. آره -جدى؟-همه چی ردیفه دادا .-سالم؛چی 

محافظت آنچنان  یعنیآرادو برده ویالى خود . همسرآمار  رو دراوردم. من
ست. سش بر بیاى. میشدید نی شون رو نجات داد. میتونی از پ گم  نمیشه ای

دوستمه اگه بخواى بهش می  طرفسادست اما من یه ایم اهمیتی نظامی دارم.
مارهگم. ید. شدد ید بر نگ کن ماه یدمهم می دم ه االن فروزان فر هم  شددن
رو بده اما قشلش  شددمارهکه اونجاسددت. بهتردادا  لطف کردى.-جاسددت.اون

االن آدرس و اینارو با شددماره اس می  حتماً به روى چشددم.-خودت اکی کن.
یه؟-فداتم.-کنم برات. چه حرف -.فعالً منتظرم دادا .-.وظیفسدددتاین 
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-نه.-راحت شددددى؟ االنردیفه.-آراد چشددم دوختم و گفتم: بهحتمًا؛فعاًل.
شكان رفته اونجا.شنیدى ک-چرا؟ شكان بره یعنی اتفاق خوبی وقتیه گفت ا  ا

تاد. هد اف تا االن خوب نشوده.-نخوا فاقی  یدتکاًل هیت ات باالیی  ام به 
 اس ام اس موبایلم بلند شد. صداىباشه.

AraDآراد_ 
بودم و مدام با افكارم درگیر بودم که  صددداى اس ام اس موبایل سددامیار  کالفه

نگاهی بهم انداخت و  سدددامیاررو داد؟ آدرسه؟رهام-گفت: تندبلند شدددد.
هزار راه می  فكرمتونم. نمینمی تونم سامیار.-با . آرومآره  آراد رهامه-گفت:

شه. میره. سر  اومده با سم بالیی  سم می تر شیا بهش... اگه،اگهتر  یدمپرعر
بد ر الكینشدددده. هیچیِا زبونتو گاز بگیر.-وسددط حرفش و گفتم: اه به دلت 

از این  بیشددتر.بیابخواد همه چی حل می شددده. خدابیا بریم اونجا. حاالنده.
شه. خدامنتظر  نذار. ست  چطور توقع -کنه درگیرى پیش نیاد و همه چی در

سددعی داریم  ماآراد.-عرشددیارو زنده نمی ذارم. ها؟مندارى درگیرى پیش نیاد.
شه. شی تموم  سامیار دیگه دارى زر -جنگ و جدل و دعوا. نههمه چی به خو

 بیافت راهبسه.-زدم : دادآراد تو...-می خواى که شدنی نیست. چیزىی زنی.م
در رفتم که بازوم رو کشددید و منو  سددمتوقت بحث کردن نیسددت. االنبریم.

قهرمان بازى و اینا  فكراگه اشكان هنوزم اونجا باشه.-چرخوند سمت خود .
ت خخودت رو بدب همبا  کسی که ضرر می کنه تویی. مطمئنبه سرت نزنه.

 نمیهم اول می ریم شددرایط و موقعیت رو می سددنجیم. حاالمی کنی هم منو.
 خوایم خودمونو که به کشتن بدیم.

Aradآراد_ 
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 انقده.به شددرایط دار بسددتگیگفتم راه بیافت.-چشددم غره رفتم و گفتم: بهش
صشی بودم که خون خونم رو می خورد. سمت در رفتم و  بیع سامیار  توجه به 

 نگاهش روم قفل و سر  هنوزو بهش خیره شدم. رگشتمبدستگیره رو کشیدم.
سف تكون داد. شونه ى تأ شو بیا دیگه وقت نداریم.-:گفتمرو به ن  یبکوفت پا

شد. شد و خار   سمت در خروجی  درومیل اومد و از کنارم رد  ستم و تندى  ب
شنیدم که گفت: صدا حیا  رفتم. ه عاقشت مارو ب آخرخدایا به امید تو.-رو 

می  منالل شددو بیا.-انگار آخر دنیاسددت دارى می رى جنگ.-:گفتمخیر کن.
یاى.-دونسددتم تو بالى جونمی. می خوام ولی -هنوزم دیر نشدددده می تونی ن

ماشددین  سددوارخودمی دیگه. دادا عاشددقتم با مرام.-حیف تو مرامم نیسددت.
بایلش رو از جیشش دراورد و قفل صددفحه رو باز کرد و نگاهی به  شدددیم و مو

بهم  نگاهیرو قفل کرد  و ماشددین رو روشددن کرد. فحهصددآدرس انداخت.
دى زدم و لشخن متقابالً بریم ادبشون کنیم؟-چیه؟-:گفتمانداخت و لشخندى زد.

 آره بریم حسابشون رو بذاریم کف دستشون.-گفتم:
 samiar_اریسام

ته . یلیکردنش خ ده؛کنترلیکه آراد فهم حاال  دیبه ام ایخداسدددخ
تادن ب شل از راه اف جانم؟_ق با میکن كاریچ مینیبش ایخودت._آراد؟_ با _.

 یم میوفتیب ریگ میبر یلخیِ  ىنطوری._ااا اراااد اگه هم یسدددام رهید ىنطوریهم
باال قوز. بده._ااااوووف  اونوقتشددده قوز  جات  یاد خودمون رو ن ید ب با یكی 

مارو اوف ِد ب  ریخودمونم گ میکه نر میکن كاریگم چ یدارم م شددعوری._زهر 
بشند  نیم هی خسنزاکت گوزو. یادب ب یبنال._ب عی._باشه با شعور سر میوفتیب
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باد نیبشدهنتو بهت بگم . که اونجا که  یعنی سدددتین نایا گاردیرهام گفت  نه 
شا ست تعداد  کمه  ست ه شه اونم برا ایدو  دینی  لو نرن و نكهیا ىسه تا با

 میبر هادیفهمن پ یم میون اطراف برا نیاگه ما با ماش جهینت درحواسشون باشه 
 نرویکه اگه اونا ب مینظر داشددته باشدد ریز دیما اون خونه رو با چونفهمن . یم

 بزنمخس همش که می فهمن.-به چشم دوخت و گفت: پوکرفهمن. یباشن م
سشی به فر ؟ ستگاهبچ  پوکروقت دارم آخه؟ منکردى منو مرتیكه بیریخت؟ ای

 یولخس االغ بذار حرفم رو تموم کنم بعد نطق کن...-نگاهش کردم و گفتم:
 چونهتره .ب مینظرم بهش بگ به.چونهیرو داده که بتونه اونارو بپ یرهام گفت کس

اگه رهام بچه هاشددو  یفهمن ول یبالخره م میاگه خودمون دسددت به کار شدد
سته ونا نم سم یفهمن کاره ما بوده گمراه م یبفر  هجینت درت اونا.شن می رن 

اون گروه  شیرهام نداره چون اون پ ىهم برا ىخطر نكهیا وکار ما راحت تره.
به نظرم همه  حاالرهامه. دهیکه بهشون دستور م یدونه اون ینم یکسناشناسه.

 !نظرت؟ گه؟ید میکارو انجام بد نیهمرواله . یچ
Aradآراد_ 
-به نشونه ى احسنت تكون دادم و دستم رو زیر چونه ام کشیدم و گفتم: سرى

ماهم  کار.هینظرم فكر خوب بهخرى مثل تو بیعید بود. ازامممم سددامیار آفرین.
سلمًا. شهیراحت تر م شم غره رفت و گفت: بهمم سكول فرجی بزنم -چ آخه ا

ط د وسددپری آرادهم عالی. خیلینظرم فكر بكریه. بهبرى تو شددیشدده کلز مغز.
ممكنه احسدداس خطر کنن  چوننزنن ناکار کننا. اریسددام یول-حرفم و گفت:
اصددال  یسددرشددو تكون داد و گفت:_اره خوب شددد گفت اریسددامجابه جا کنن.
ه زنگ بزن ب هی اریسددام-دونم . ی!_اوم نمم؟یکن كاریچ دیبا خسحواسددم نشود 
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كرم ه کردم و فنگا رونیب بهزنگم.  یتو فكرشدده._بزار االن م یاون چ نیرهام بش
 .میکن كاریچ دیبا میرو آزاد کردم تا بفهم

 samiar_اریسام
یل رو درگوشددم   با ماره ى رهام رو گرفتم و مو بایلم رو برداشددتم و شدد مو

شتم. ستگذا حال من این بود  اگهاز اظطراب زیاد بود. شایدهام ی  زده بود. د
جانم سدددام جوابحال آراد چی بود؟  یجان ؟_سددالم رهام. خوب اریداد._

ش؟یدادا ؟_نوکرتم تو خوب سالمت با  یشرمندتم من ه دادا . ی_قربانت 
گم تو  ی؟!_رهام دادا  م جانم. یمراحم هیچه حرف نیشددم ._ا یمزاحم م

ا ب یچونیرو  بپ انیعرشدد شیپ الیکه تو و ییاون کسدددا یتون یم یگفت
 گهیسددداعت د میتا ن یروال کن یتون یگم االن م یآدمات؟_خس چطور؟_م

 ىخوا یگم م یکنم._فقط رهام م یاونجا باشن؟!_اره داداشم االن هماهنگ م
شونیچونیبپ ىچطور شتك شد شون؟ شت ىنكنی ها._نه دادا  بچه    بخوام 

م بد  که  نم  چهشددده . یک م ب گرم  قط  یها سدددرشدددون رو  ف نن  ک
شون رو جا م؟ى._چجورنیهم به  چنیپیبعد م گهیکنن د ی!_واال دادا  خود

شونو بلدن نگران شم من.ىمرد یلینشا ._دمت گرم خ بحث کار  ىرام._فدات
مواظس  ییباشدده؟_نه داداشددم دسددتت درد نكنه جشران کنم برات._آقا گهید

ش ستدیبا شم فع.._اهاا را شما بر ی._َچ شه  اطراف که  نیدادا   چند جا گو
له ح اون سمت._اها دیبر ادهیپ دنشونیچیبچه ها پ یمشكوک نشن بهتون وقت

 دادا  ممنونتم._فداتشم فعال._فعال
Matisa_ 
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سا شكدددد هام بی محابا می ریخت. باماتی شم دوختم و ا  جیغنفرت بهش  چ
باز شد و صدایی آشنا به  درزدم. هق.درررررکدبه درکد. بریدازتون متنفرم.-زدم:

شم خورد. سا.-گو ساماتی شكدددددخترم. ماتی سمتم که  ا ها  ریخت و دوید 
نگ گرفت. به چ بازو  رو  مانعش شدددد و  كان  -هق هقم گفتم: میوناشدد

قهقهه  عرشددیااز روى کمر دخترم بلند شددو.-به عرشددیا گفت: رومامان؛مامانم.
ست.-خانم فروزان فر خیلی جام راحته.-اى زد و گفت: شغال پ ه دخترتون ی-آ

-ام کشددید و ادامه داد:روى گونه  دسددتیزمانی خیلی برام جذابیت داشددت.
چشددم هام خیره  بهجلوى خودتون  زجر  می دم تا ضددجه ها  رو بشددنوید.

تاى ابرو  رو  یكدددچه قدر دیگه جون دارى جیغ و داد کنی؟-شد و ادامه داد:
مانم جیغ زد: ما که  باال   فروزانکن لعنتی. ولمولم کن برم پیش دخترم.-داد 

ها. غال.ولم کن -فر:عزیزم داره حسددودیم می شددده  کن برم پیش  ولمآشدد
مادرم اعصدددابم بیشددتر بهم  باجیغ می زد. فقطدخترم. هاى  یدن جیغ  شددن

 اشكد هام شدت گرفت و استرس و ترس تو وجودم رخنه کرد. سقو ریخت.
Matisaماتیسا_ 

ى مادرم  چونهتوى گو  مادرم کوبید و مادرم رو هل داد سددمت دیوار. محكم
رد جلو و در گو  مادرم چیزایی رو ب سددر رو به دسددت گرفت و فشددار داد.

فر داد  فروزاناشكد می ریخت و فقط سر  رو تكون می داد. مادرمزمزمه کرد.
با التماس  مادرمعرشیا یه چیزى بیار دست هاى این عروسكدددد رو بشندم.-زد:

ستاز جونش می خواى؟ چیراحتش بذار.-گفت: سر  بردار. د شكاناز   ا
-گونه ى مادرم کشددید و گفت: رو روى دسددتشرویا.-ازت خواهش می کنم.
بهم دادى رو پس می  دارىدارم تالفی می کنم. که  هایی  تاوان حرص 
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 دخترم رو-زد: دادفكرو نمی کنی. اینمی تونه کلی بهم سددود بده. ماتیسددادى.
م ى محك کشددیده.آشددغالتو ذات کثیف و پسددتت. تفبهت. لعنتتنها بذار.

شه ى صورت مادرم خوابوند که از گو شیالشش خون اومد. دیگه اى توى  از  عر
هاى مادرم به میله ى سددرد  دسددتروى کمرم بلند شددد و طنابو به اشددكان داد.

می خورد و از  اشكان می خواست کارى باهام نداشته  تكونفلزى بسته شد.
سمتم و باالى سرم ایستاد و  اومدباشه. با صداى هق هقم سمت من برگشت.

خت. ندا گاهی عمیق بهم ا گاهین نداشدددت و رنگ تنفر که رنگ مح ن شت 
روى  دستشچنان می ترسیدم و می لرزیدم. همها  خمار شد. چشمداشت.

ه هقم ب هقدستت رو بكش؛به من دست نزن.-گونه ام کشیده شد که جیغ زدم:
داو  خود  رسید. د کرد و گفت: اشك آروم با  کوچولو؛کور می -هام رو پاک

ساتو به دردم نمی خوره. کورشی از بس گریه می کنی. نم دلم می خواد بشی ماتی
خفه -زدم و اشكد هام بی محابا می ریخت. جیغبه اندازه ى مادرت تو رابطه...

ها ؛تصددور ؛درد  حرفدور شددو. ازمشددو. خفهشددو حروم زاده ى کثیف.
 از جیغ هایی که زدم می سوخت. گلومداشت.
Aradآراد_ 
شم هام همینطورى می رفت و درخت ها مدام  و با سرعت از جلوى چ ماشین

شدن. شت. همهرد می  سریع گذ شقچی  شت و  عا سریع گذ شدنم  سا  ماتی
حاال از دسدددت دادنش. من اینو نمی  نهدسدددت دادنش؟ ازازدوا  مون و 

شم دوخته بود. سمت...اگهخوام. شتم که به جاده چ صدا   آرومسامیار برگ
یار...-زدم: فت: بدونسدددام كه برگرده گ یه؟هوم؟-این ماتیسدددا -چ به  گه  ا

http://www.roman4u.ir/


 145 ویرانگر تنهایی )جلد دوم(

 مطمئننشددده. هیچیهیس بشر صددداتو.-ادامه بدم و گفت: تنذاشدددسددت...
هه.نترسبا . با . اه ندیش  شت ا شتمث یدى؟مث ندیش. فهم بذار -ا خودتو 

 دیگهالل شددو؛خدا نكنه.-گفت: جدىبه جاى ماتیسددا،درسددا... اگهجاى من.
آراد چه ربطی داره دادا  -درسا رنگین تره. چرا؟خونهه،جالشه.-حرفشم نزن.

تصددورشددم نمی خوام  حتیتفاق براى درسددا نیوفتاده.شددكر این ا خدارومن؟
لعنتی مگه من ماتیسددارو -زدم: داددرسددارو راحت به دسددت نیوردم. آرادبكنم.

نمی -مشت کردم و گفتم: دستاموبشین آراد؛آروم با .-راحت به دست آوردم؟
اشددكش رو  اگهبه عشددقم ت* *ا*و*ز کرده باشدده چی؟ اگهتونم؛می ترسددم.

االیی این ب-آراد به باالیی توکل کن.-.... اگهكش زده باشه.کت اگهدراورده باشه.
 اگه می-اگه نمی دیدت ماتیسددا به هو  نمیومد.-انگار اصدداًل مارو نمی بینه.

لعنتی تقصددیر خداسددت تو اون سدداعت خونه -دید ماتیسددا االن کنارم بود.
هام رو  چشددمکردم و سددرم رو به صددندلی ماشددین تكیه دادم. سددكوتنشودى؟
ستم. سم کردم. هچهرب سارو توى ذهنم تج شمى ماتی هاى آبیش؛اقیانوس پر  چ

فاناز درد . ها . طو ندتوى چشددم  هاى  لشخ لس  پر از مهر  روى اون 
 ل*خ*ت ابریشمیش. موهاىبرجستش.

AraD آراد _ 
و اظطراب ثانیه اى ازم دور نمی  اسددترسبدى بر فضدددا حاکم بود. سددكوت

بدیه ندونی چه بالیی  حسسرم رو چرخوندم و به بیرون خیره شدم. کالفهشد.
ست آرزوت بوده و حاال بانفس اون نفس می  سی میاد که مدت ها سر ک داره 

بایلمکشددی و قلشت با وجود اون می تپه. زنگ خورد و با صدددداى زنگش   مو
گوشی ام  رو از جیشم  کالفهسكوت و فضاى سنگین ماشین رو در هم شكست.
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گاه یلیم یب بام ودراورد ناس رو ین ناشدد ماره  با ىبه شدد حه مو  لمیصددف
نداختم. باال دادم و  ىتاا نه  یم یک یعنیخودم گفتم   باابروم رو    تو

رانه رو وصل کردم و پرسشگ تماسمن افتاده. ادی یک نمیشدم بش کنجكاوباشه؟
له؟-گفتم: نه ا ىصدددداب قا-:دیچیتو گوشددم پ ىمحكم و مردا -اراد؟ ىآ

شت و گفت: انیهشما؟چندثبله. سوالم -گذ  یهر حرکت ایبدون جواب دادن به 
بده. هام رو گو   که  بهگو  کن و هیچی نپرس. فقطفقط حرف  نفع خودته 

كار گوناگون بهش هجوم  ذهنمخودمون بمونه. نیب از هر فكرى پر شدددد و اف
مرد  ىکردم ذهن آشفته ام رو سر و سامان بدم و فقط  رو حرف ها یسعآوردن.

خوام تو دردسددر  ینم-پر صددالبت ادامه داد: همونطورپشددت خط تمرکز کنم.
كتىخوا یرو م سدددایمات.وفتمیب ماد بهم اعت فقط.یکن دا یکنم پ یم ؟کم

 نماز جانشم باشدده قطع کرد. یمنتظر حرف نكهیا بدون.ىاما مجشور سددختهکن.
ن ندم و د خ ییایمو كرو  ف م.الیاز  کاریسدددا با  آراد!آرادبود؟ ی:آراد 

ستته؟ گوشی.الوووووووووتواما. که به بازوم  زد به خودم  یمحكم ىضربه  باد
مدم. ته؟یچ-:دمیغراو ته دارم صددددات م-ه؟چ که تو  یکزنم! یدوسددداع بود 

 سوالش جا خوردم. ؟ازیختیبهم ر ىنجوریا
AraDآراد_ 

 یکاز چی جا خوردى؟-تاى ابرو  رو داد باال و با لحن مشكوکی پرسید: یكد
 مبرگشددتباتواما االغ دو سددر.-نزدم و سددرم رو برگردوندم که داد زد: حرفیبود؟

شدم. بهسمتش. شم هاى قهوه اى ا  خیره  سؤال بود. دنیاییچ  زیراز عالمت 
 دوبارهبازى کردن با قاب موبایلم شدددم. مشددغولنگاه منتظر  مؤذب شدددم.
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 یحرف اریدادم به سددام حیترج اماگفتن و نگفتن موندم. نیبآراد با توام.-گفت:
نمودى خودتو -جواب دادم: ىعادکنم. دایپ سددارویمات یینزنم و خودم به تنها

ساههه. صدا  خ ىنشود؛ یک راى لحظه دلم ب یهبود. سایمات هیشش یلیزن بود؛
شد. سامیمات شم. میتنگ   میدونی که چه قدر حالم از نشود  خرابه و نگران

حت جلوه دادم. خودمدونی ؛نمی دونی. نارا مارو پا  ییغادرونم غو ا به 
شخ بود. سام م ش یسعحرفم رو باور نكرده. اریبود  ستم  یکرد گو رو از د

که نتونسدددت. په  قا ماب ماره رو بش یم حت ته شدد کار   یعصددش.نهیخواسدد از 
 ار؟یعنییسدددام دهیم یکارت چه معن-:دمیپرخاشددگرانه  و ناگهانی ا  توپ

اول و آخرت  دفعهسددرک بكشدده. یمدل نیکه تو کارم ا یاز کسدد متنفرمچی؟
شه. ست. فهمیدى؟وقتیبا سی نی ست یعنی ک سی نی  نیب ىا حله؟گرهمی گم ک

صشان یابروهام انداختم و گوش ستم از ع شردم. تیتورو د ص نگاهمحكم ف شی ع
نفس هام که ریتم نامنظمی  صددداىام رو از  گرفتم و به رو به رو خیره شدددم.

از خودم  اریجز دلخور کردن سددام یراهداشددت به وضددو  شددنیده می شددد.
نها می شدم ت بایدصحشت کنم. شهیشدم تا بتونم با مرد غر یتنها م دیبانداشتم.

ت حرفی نزد و بی هی سددامیارتنها می شدددم تا آروم شددم. بایدتا بتونم فكر کنم.

ند.  میها  تو هم بود و ر  دسددتش منقشض شدددده بود. اخمحرفی می رو
ستم گند زدم و از خودم رنجوندمش اما مجشور بود سامیار  نمیم.دون ستم  خوا

-خودم اومدم وبی معطلی گفتم: بهصدددمه بشینه به خاطر کله شددقی مثل من.
 .اریتنها باشم سام خوامیم

Aradآراد_ 
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از تاسددف  ىسددامیار  نگاهی عمیق بهم انداخت و با غرور خاص خود  سددر
صشی ام رو بیرون  کالفهتكون داد. سرم رو پایین انداختم و نفس هاى ع شدم و 

می زنم ب*غ*ل -بم ومردونه ا  رو انداخت تو گلو  و گفت: ىصدددادادم.
تا بم نقدیاخودتم سددیكتیر. پنهان  به.ارنیو خشر مرگت و برام ب ىریتنها با  

فهمم. تیکار نمی  نكن من خرم  بده؛فكر  مه  شادا تیم یک نیب تو  یوف
 زد.قیرف یب قیرفرو منم حساب نكن. گهیددردسر؛اونوقت دیگه کسی نیست.

-و.شدد  ادهیپ-و گفت: دیکشدد قیعم یآهبرنگشددت تا نگام کنه. یحت.رو ترمز
 گز پیادهرومی خوام یعنی چی؟! ماشینِد رو نیست که...-ماشین رو می خوام.

 کنم. س یر دیکارم اشتشاهه اما با دیشاکن.
Aradآراد_ 

ها  رو کشید تو هم  و تن صدا  بلند شد  اخمسامیار ماشین رو می خوام.-
 گورآخه مرتیكه مشنگددد من تنها تو جاده چی کار کنم؟ دِ لعنت بهت.-و غرید:

بت به فاکد فینگرم که اعصا-بسه سامی ؛اعصابم خورده پیاده شو.-تورو بكنم؟
شو.-:غریدمخورده. ست. حالمداد نزن پیاده  اینكه با من یكی به  جاىخوب نی

اینكه حتی کوچكترین حرفی  بدونبود. کالفهمنو درکددد کنی.دو کنی سعی کن 
شدددم و سددوار ماشددین  پیادهبزنه و نگاهی بهم بندازه از ماشددین  پیاده شددد.

م خوره به جون نیع ىکه دور شدم کنجكاو یسام ازگرفتم ورفتم. گازشوشدم.
می  چرامی خواد؟ چیاز کجا می شددناسددده؟ منوبود؟چرا زنگ زد؟ یکافتاد.

 ىا گوشهتو ذهنم. ىشدم از عالمت سوال ها ىکفر اهمدددكددد کنه؟خواد بهم ک
 اما.نا ممتد ىبازهم بوق ها و...بوق....بوقناشناس و گرفتم. شمارهپارک کردم.
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از خودم متنفر شدم که چقدر ساده رو دست خوردم  ىا لحظهجواب نمی داد.
ندم. یو سدددام خواسددتم،نمی خواسددتم  نمیو خورد کردم و از خودم رنجو

 دونم چرا ته دل ینمپشت ماشین. یام رو  پرت کردم صندل یگوشش.بشكنم
زنگ  ىصددددافرمون گذاشددتم.  ىرو رو سددرممو  می زد. ىدواریذره اى ام

 یم لمیو* * *ى ها برگشددتم و با دسددت دنشال موبا مثلبلند شددد. میگوشدد
گه پ حاالگشددتم. بر   فوراً دسددتم بهش خورد. باالخرهمی شدددد؟ دایم
شتم.  گهیآقا آراد لطفا د-تماس  رو برقرار کردم. یمعطل یبشماره بود. هموندا

س تیتا خودم تماس نگرفتم ه شه. یتما شما نشا سمت  سر ینماز   خوام تو درد
 یچرا م-مرد سوق بدم. ىکردم ذهنم رو به حرف ها یبودم اما سع  یگ.وفتمیب

 یبخشرم با . منتظرعاشق بودم. ىچون منم یه روز-؟یخواى به من کم  کن
ماس رو قطع کرد. یحرف تیه کرده  ریمنطق و احسددداس گ نیتالطم ب درت

شخ یرو نم زیچ تیو غلط ه درستبودم. ستم ت  سایبدم اما بخاطر مات  یتون
ضر بودم هر کار سکنم. ىحا سام رمیم  برم و از دلش یرو ک  کردم تا به دنشال 

با یول.ارمیدر ب به کند هیثانمنتظر تماس فرد ناشددناس بمونم. دینه   یم ىها 
 یمواظس منه و داره زاغ سددیاهم رو چوب م یکردم کسدد یم حسگذشددت.

صدا نكهیتاانشود. ىاطرافم رو نگاه کردم خشر چندبارزنه. ش ىدوباره  بلند  میگو
م فرسدت یکه  برات م یبه آدرسد ایفورا ب-شدد؟ یچ-فرد ناشدناس. بازهمشدد.

 سددردرگم یلیخکرد. قطع.ایحفظ جون هرسددده ما تنها ب ىکنم برا یم دیتأک.
 .دیلنگ یکار م ىیه جا انگار....یلیخبودم.

Aradآراد_ 
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سالمت ساییكدددد طرف نگران مات از سوخت  گهیطرف د ازبودم. شیو  هم  دلم 
 تمرکزچت شدددده آراد.-خودم بدم اومد و با خودم گفتم: از.قمیواسددده تنها رف

كارکن. تا کم ییجا دیبامزاحمم رو پس زدم. اف ومنتظر   رمیآروم بگ یبرم 
 دوبارههم حس کردم کسددی پشددت سددرمه. بازتماس اون فرد ناشددناس باشددم.

سی نشود. شتم اما ک شینبرگ سمت پارک ما شن کردم و به  س یرو رو و ک  ر رمیم
  ینزد ىرو بهشدم. ادهیحوصله پ یبمحلی که اون مرد داده بود. نزدیكدددکردم.

ستم. یصندل نیتر ش صورتم خورد باعث باع ىباد خنكین شد ککه به  می ث 
مات یاد  پارک هراس  یدونم چرا ول ینمبیوفتم. سدددایآروم بگیرم و  از سددكوت 

شتم. ست دردا ست. یحال کلنجار رفتن با خودم بودم که د ش شونه ام ن  رستبه 
سرم رو بش ىبد شت  سرم رو چرخوندم تا پ خ  ش دنید با.نمیبه دلم افتاد و 

سرم کم بود از ترس قالس ته شت  سیه چهره که حت ىفردکنم. یپ  یقد بلند و 
ناک بود. گاهش هم ترسدد هاجم عیسددرن لت ت ند یحا  ىگرفتم؛مرد پوزخ

ه حوال یسددمتش حمله بردم و مشددت به.دیبه اعصددابم کشدد یخط پوزخند زد.
 صورتش کردم که....

Aradآراد_ 
به جونم می  باشددددم. عصددشی یس حس دلهره و ترس  یدن این مرد عج د

ى صددورتش کنم که دوباره لشخند ى زد و  مشددت دوم رو حواله خواسددتمافتاد.
شت دومم رو تو  هوا گرفت. شونی ا  انداخت و با تن کنترل  اخمم کمی به پی

خونسددرد  یلیکردم که خ تعجسقالف کن مشددتت رو پسددر.-شددده  اى گفت:
رم توى س حرفشکنه! یبرخورد نم ىنجورینجاتش ا ىآدم با فرشته -ادامه داد:
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ید و توى مغزم اکو شدددد. نگ بهش خیره  اخمچرخ باز شدددد و گ هام از هم 
شتهشدم. ستچی بود؟ منظور زد؟ یحرف م یچ ازنجاتم؟! ى فر شت  د م

همون تن  بابهم دست داد. یقدرت یبودن و ب یته احساسشده ام رو آزاد کردم.
مه داد: جا-صددددا ادا که منتظرم بمون؛ب كهیا ىگفتم  خودم  ییایتو ب ن

 ؟ازیچی کار کن سایواسه نجات جون مات ىحاضر-جا افتاد. میدوهزاراومدم.
آدم واسددده عشددقش -؟ىهرکار-.ىهرکار-ام خار  شددددم. یحالت تهاجم

شم م ست منه. یحفاظت ىها ستمیس تمام.هیعال یلیخ-ده! یجون ه ب چینید
ایین ى سینه ام با سرعت باال و پ قفسهقابل توصیف نشود. حالمپیشونی ام دادم.

 خدا. هیمی شد.
Arad آراد_ 
سرم چرخید.ت حرفش ست. یعنیوى  سارو برگردوند. میامیدى ه  یمشه ماتی

شدده دوباره بیاد  میشدده دوباره  ب*غ*لش کنم و عطر موها  رو بو بكشددم؟
ستا  رو دور گردنم حلقه کنه و بخنده؟ شدم و  ازب*غ*لم و د خود بی خود 

شت صف ناپذ یاقیبا ا سمت مرد. ریو شتم و تمام ریرو ز غرورمرو کردم   پا گذا
صدا میالتماس ها  کمكمکن. یدر حقم مردونگ-:ختمیر میرو درون نگاهم و 

 نیکشم ا یدم تا نفس م ییه  مرد قول م نیعرو نجات بدم. میکن تا زنم و زندگ
 طفاً لکارى از دستم بر بیاد ازت دریغ نمی کنم. اگهلطفت رو فرامو  نمی کنم.

جس ا خودمکمكم کن. ماس م ىرچجوبودم. نیدر ع  نیو ا آرادکردم. یالت
ااالن که ت یدل ىبراعشقم. ىدارم برا نیقی؟یک ى؟برایچ ىبراهمه  ناله کردن؟

شده و اون هم مات  یمأمن  ستینفر  نگاهی بهم انداخت و لشخندى  مرد.سا
 8راس سدداعت  فردا!هیخوب کاف-روى شددونه ام گذاشددت و گفت: دسددتیزد.
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س نكهیصشح،بدون ا و ر ىکاغذآدرس. نیبه ا ىایم ىاریرو همراه خودت ب یک
دسددت مرد نگاهی انداختم و کاغذ رو به دسددت گرفتم که  بهسددمتم گرفت.

شتاق بودم آقا یلیکنم اما خ یم امكددددیبهت گفتم آدرس رو پ-گفت: راد آ ىم
از له کردن  یعنیزد که از چشددمم دور نموند. ىپوزخند.نمیروبش شددهیعاشددق پ

دلم افتاد که با حرفش شكم برطرف  ش  به ىا لحظهبرد؟ یغرورم ل*ذ*ت م
 مثل تو بودم. ىروز هیمنم -:گفتشد.
 arad_آراد

فت گاه کردم. ر فهو رفتن مرد رو ن به  کال نگ زدم  هام بردم و ز دسددتی تو مو
یار. ماس زد. ردسدددام هه لعنتی.-زدم: دادت یامكدددددبده. جواباه زدم  پ
هدف  بیتونسددتم دوسددتم رو تو جاده ول کنم؟ چطورنداد. جوابیبشخشددید.

 جایی که سددامیار رو پیاده کردم بهرانندگی کردم و راه برگشددت رو پیش گرفتم. 
باره.نشودچشددم دوختم. وقتی جواب -شددماره ا  رو گرفتم که جواب داد: دو

شه؟نمی دم یعنی زنگ نزن. سمت خونه  رفتمکرد. قطعهیس باى.-سامی.-با
اون فرد  بهقرارم کرده بود. یب سایدوباره مات دنیخونه و استرس د یكیتارخودم.

شددد  یتو ذهنم مرور م سددایاسددم مات یوقت ینداشددتم ول نانیناشددناس اطم
مه چ گاه ه ثل  هیهرثانکردم. یرو فرامو  م زیناخودآ  یسدددال م  یبرام م

شق ع بهرفتم سمت حموم. ىانرژ پرباالخره گذشت و صشح شد. یگذشت ول
ساب سایمات دنید س یح ش بعد.دمیبه خودم ر از  یمعطل یلشاس هام ب ندیاز پو

 شسید ازگذرا بهش کردم. ینگاهدر آوردم. شمیرو از ج آدرس.رونیخونه زدم ب
تا به  دیطول کشدد یسدداعت مینزدم. یکردم و لشخند م یمدام آدرس رو نگاه م
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س یساختمون شته  دمیر ستیا سایگفت مات ینجاتم م ىکه فر به  یاهنگ.نجا
خودم اومدم که متوجه  به!یمیفرتوت و قد یساختمونساختمون انداختم. ىنما

اون مرد بهم نارو زده باشددده بعد  چه  اگه!ابونهیاطراف همه ا  ب نیشددددم ا
که اومدم پس ادامه  نجایتاااالن وقت برگشددتن و جا زدن نشود. اماکنم؟ یغلط

بادم. یم تا وارد  منتظررو تو دسدددت فشددردم. لمیمو ماس اون مرد بودم  ت
 یمپر ن پرندهبه اطرافم نگاه کردم. قیدقانداخت. یلکانا سیم باالخرهبشددم.

هام عرق کرده بود و قلشم به شدت  دستسنگینی بر فضا حاکم بود. سكوتزد.
سینه ام می کوبید. ضطرببه  سو م شتم. ىبه  ه ک هرلحظهساختمون قدم بردا

ذاشتم گ جانیه ىرو به پا اضطرابمشد. یم شتریشدم استرسم ب یتر م  ینزد
 نهیرو تو سدد نفسددمبود. باز.دمیرسدد ىدر ورود بهاز کنار  گذشددتم. الیخیو ب

 نشود. ییصدا تیهلرزون وارد ساختمون شدم. ىپاها باحشس کردم.
Aradآراد_ 

 زابه داخل ساختمون انداختم؛نیمه تاریكددد بود. نگاهیبود و سكوت. سكوت
ارزشش رو  یولاومده بودم. یسال  دفاع تیه بدونسكوت زیادیش ترسیدم.

ش ضوى از وجودم بود. دخترىبود. سایکردن مات دایفقط پ اونمت.دا  رمسکه ع
س ش یرو باال گرفتم تا از نشودن ک شت  شم. شهیپ ش انگارها مطمئن ب م هام چ

 وبارهد.ستادمیسرجام ا مرددحرکت کرد. ىموجودبود... یواقعاما نه؛ دیاشتشاه د
شتبه باال انداختم. ینگاه ش ازپ شنا شهیهمون  شاره م دمید ییچهره آ  یکه ا

 ىموجود همون فرشددته  اونبودم. دهیدرسددت د پسکرد وارد سدداختمون بشددم.
جاتم بود. پا یمعطل یقدم جلو رفتم وب قدمن نداختم و وارد  نییسددرم رو  ا

شدم. شت. ىخفقان آور ىهواساختمون  سرم رو به درد  ینم و کهنگ ىبودا



wWw.Roman4u.iR  154 

 

س ىقدم ها ىصداآورد. ستوار ک س یا شم ر شنا  صدا نیا چقدر.دیبه گو برام آ
پا سددوق دادم که همون مرد رو  ىدرنگ نگاهم رو به سددمت صددددا یببود.

روز ها به شدت شكاک  نیازد. یساختمون برق م یكیها  تو تار چشم.دمید
حال کلنجار رفتن با خودم بودم که صدا   دربه جا بود اما... . دیشاشده بودم.

ضا پ ست. دیچیتوى ف شك سكوت رو درهم  صدا روزید مثلو  بهم  یکلفت ىبا 
سر.-گفت: سی می انداخت. حرفبه مرقع اومدى پ که  مردىزدنش منو یاد ک

ر به خاط-:گفتمکه قلشم توى دسددت هاشدده. مردىباعث نابودى االن زندگیمه.
شقمه که اینجام. ست؟نگاهیع شاره کرد: کجا برو داخل اون -بهم انداخت و ا

 اتاقه.
Aradآراد_ 
سته بود. یشیعج دلهرهبه اتاق انداختم. نگاهی ش ستبه دلم ن شتم قدم برد س ا

 یسكوت ساختمون رعس وحشتناک نیا نیبوبه سمت اتاق راهم رو ک  کردم.
لحظه   ی.رمیو اضددطراب باعث شددده بود حالت تهوع بگ جانیهبود. دایهو

 نشاریتازه کردم و ا ینفسدهام رو محكم به هم فشدردم. چشدمزدم. عق.سدتادمیا
صمم به راهم ادامه دادم. شتر به اتاق نمونده بود دوقدمم ست.ستادمیابی ام ه د

مد بود. مات نیا بهمنج گه  كار دمیرو د سدددایفكر کردم ا  ب*غ*لشکنم؟ چ
تا دلتنگ چكارصددددا  بزنم؟ یچنگاهش کنم؟ ىچجورکنم؟ هام تو  یکنم 
شه. قهیدودق شتم اما نكهیباابرطرف   شده بود و یارى نمی نیسنگ پاهامذوق دا
 دیامن ب اما.دروغهخطرناکه. برگردگفت جلوتر نرم. یمیه حسی بهم  انگارکرد.

 تمبرگشددخودم رو ثابت کنم. بایدرفتم تا عشددقم رو نجات بدم. میرفتم. یم
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از سددر  ىبهم زد؛لشخند ىلشخند مردناشددناسپشدددت سددرم رو نگاه کردم.
ند برداشددتم. یقدم.نانیاطم تاق بودم. قایدقبل زده   یهام  دسدددتپشدددت ا

 رهیگدست ىخنكالرزونم رو جلو بردم. دستفتاده بود.هام به شماره ا نفسبودن.
شتم ول دیتردتا عمق وجودم رخنه کرد. ىفلز ستگ.ربودید یدا ش رهید  دمیرو ک

 نشددسددته یپشددت بهم رو صددندل یکسددبه داخل اتاق انداختم. ینگاه.نییپا
گاهبود مه کردم: ناخودآ ندگیمات-زمز  باالخرهکردم. داتیمن پ یسدددا،ز

چشددمانم رو  ىجلو یاشددك پردهراه گلوم رو سددد کرده بود. یتلخ بغضاومدم.
 تار شه. دمید شدیگرفته بود و باعث م

 Arad_آراد
 یکوتاه قدمهام سرباز کردن و حس کردم دیگه جونی تو پاهام نمونده. اشكدددد

 نفس.دیوبک یام م نهیبه قفسه س یمثل گنجشك قلشمبرداشتم و وارد اتاق شدم.
که  سایاز لشاس مات ىا كهیتبود. ىلحظات بد چهبرام سخت شده بود. دنیکش
صندل دهیروز د نیآخر ه گا هیتك کا شده بود. زوونیآو یبودمش از ب*غ*ل 

شقم رو بش ىحداقل رنگ موها شدیکوتاه تر بود تا م یصندل بو  و از دور نمیع
شم. سرم انداختم. دوبارهبك شت  شتم و نگاهی به پ س مردبرگ شناس مثل   هیانا

جاتش ن بروبرو تو.-لس زد: آرومبود. ستادهیپشت سرم ا قایدقد.هم قدم باهام بو
ست. ایکلمه نجات غم دن دنیشن بابده! ش ستم هام  دلمرو دلم ن شد و د زیر و 

برداشتم و به صندلی نزدیكددد و  ىبلند ىخودم اومد و قدم ها بهعرق کرده بود.
م لشلحظه ضربان ق هررسوندم. ینزدیكدددد تر شدم وباالخره خودم رو به صندل

 قهقهت.اومدم دنشال باالخرهاومدم. زمیسا،عزیمات-گفتم: بلندباال و باال تر رفت.
نا گاه کردم. اطرافمبه گوشددم خورد. ییآشدد مانشود. یکسددرو ن خواب  حت
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شنا دیچرخ یصندل.دمید صورت آ شمم خورد. ییکه   قالس دنشیبا د کهبه چ
هام و از حرص  دسددتکر کردم و شددكه شدددم. بادیدنش...یلعنتکردم. یته

م تو چش قیعم.ستادیبلند شد و روبروم ا اشكاندست خوردم. رومشت کردم.
آراد راد   ىآقا جناببه به.-دهانم رو قورت دادم. آبام نگاه کرد. دهیترسدد ىها

به رو دسددتشبزر . گذاشدددت. ىرو  نه ا   بدقول.-چو باز. دوو   چهدوزه 
 چشممن. دنید ىهم اومد دیشایا نه؟ ؟کی؟اومدىیدنشال کس ىاومدعجس.

 ىتا ؟یكدددددیات رو جشران کن یبدقول ىاومد  دهمیشددا-ها  رو جمع کرد:
دسددت مشددت شددده ام رو باال بردم بكوبم تو صددورتش که  تاابرو  رو باال داد

 یمن درسددتت م اما!یسددتیدرسددت بشددو ن چوقتیه-دسددتمو رو هوا گرفت.
نو نمی بودم من زا گفتهبودم می شكنم دستی رو که روى من بلند شه. گفتهکنم.

 یمعطل یب.یو هول دادم که محكم خورد به صندل اشكانزنم و به زانو دربیارم.
 همون مرد شدم. نهیبه س نهیکه س رونیعقس گرد کردم از اتاق برم ب

خودم متنفر بودم که چقد راحت گول  ازو نفرت وجودم رو گرفته بود. خشددم
 تاحاالپسددت فطرتی. یخیل!ىنامرد یلیخ-انداختم سددمت مرد: یتفخوردم.

س ض یک س ییبه جا ىباز یبا عو ز دادم که ا هولش.ادیسرت ب دوارمیام.دهینر
نار. ماجلوم بره ک یدىنخورد. یتكون مین یحت ا تا سددر وجودم رو  ناام سددر 

م تر مو محك قهیمو گرفت؛با مشت زدم تو شكمش. قهیگی  رفت. سرمگرفت.

شرد. شمف ستم8کرد. یکار نم ذهنمغره ى بدى بهم رفت. چ شتم رو  د و گذا
ستها  تل  ستام رو ول کنه. قهید سط به و ىسرعت تمام لگد بابردار نشود. د

ستپاها  زدم. شد و به رو د شل  ست. ىها   ش سرعت تمام  بادو زانو  ن
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صورت کاماًل یهویی و ناگهانی با سر  بهکم آوردم. نفسشروع به دویدن کردم.
به کسدد ظه زم دوسدددت.یخوردم  به فحش  و نیداشددتم تو اون لح مان رو  ز

شكان؛احاطه ام کرده  ىها محافظچرخوندم اطرافم رو نگاه کردم. سر.رمیبگ ا
ه اشكان ک ستادمیحرکت ا یبشم. میتسل نكهینشود جز ا ىفرار تیه ىجابودن.

و  تودارى. جربزه!ىجسددور یلیازت آراد،خ ادیخوشددم م-جلوم ظاهرشدددد.
خیلی منو دسددت کم  پسددردوسددت که فكر می کنن من هالو ام. دوسددامیار.

ظا پشدددت کرد بهم. ىا گهیحرف د بدونگرفتی. حاف هام رو  م دسدددت 
 .میو پشت به اشكان به راه افتاد ستادنیسمت چر و راستم ا دونفربستن.

Matisaماتیسا_ 
چشددم هاتو باز  دخترممامان بیدار شددو. ماتیسدددا_ماتیسدددا؛ماتیسدددا دخترم.

جان -مامان.-سختی گفتم: بهفریاد اسمم چشم هام رو باز کردم. با.ماتیساکن.
بدنم درد می  چرادرد دارم.-و ترس توى صددددا  مو  می زد. نگرانیمامان؟

و من-بالیی سددرت اومده باشدده. ترسددیدمعزیزم مامان قربونت بره الهی.-کنه؟
شكنه.-زدن. ستش ب شیا بهم....-د شیا،عر من بی -می دونم مامان.-مامان عر

مامان -آروم با  دخترم.-زدم. هقهو  بودم؛وقتی پاشدددم دیدم لشاس هام..
ماتیسدددا عزیزم آروم -...ماماننظرم برات مهم نشود. چراچرا بدبختمون کردى؟

چی درسددت می -زدم دادچی درسددت می شدده. همهمی شدده. درسددتبا .
 كرفکردى می تونم بهش بگم؟ فكرکردى می تونم توى آراد نگاه کنم؟ فكرشه؟

باز شددد و مردى با دسددت چرخیدن قفل توى کلید اومد ودر  صددداىکردى...
 كاناشهاى بسته و با شتاب پرت شد تو و بعد فروزان فر و اشكان داخل شدن.
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جون  بیمن؟ آراد.نگاهشها . چشددمنمی شدددد. باورمپاشددو آراد.-داد زد:
 رو بلند کرد و اون چشم هاى پر درد  روم ثابت موند... سر آراد؟-گفتم:

Matisaماتیسا_ 
شم.دونستم از دیدنش اینجا خ نمی شم یا ناراحت با ستم از میوشحال با  خوا

زدم و  جیغخوشددحالی جیغ بزنم و بدوم و ب*غ*لش کنم اما نمی تونسددتم.
د جمع شد. توى. آرادآراد.-اسمش رو فریاد زدم. باورانه بهم  ناچشم ها  اشك

دستش رو مشت کرد و محكم با لگد به  عرشیاخیره شد و سر  رو تكون داد.
 دست از سر  بردار.-زدم: جیغپهلوى آراد کوبید.

ندارى  دوستعزیزم؟ چرااووووه ماتیسا ناراحت شدى؟-اى زد و گفت: قهقهه
پا  رو روى  آراد.آره؟باشهتو جاى عشقت باشی؟ حاضرىعشقت اذیت شه؟

سمتم. عرشیازمین کوبید. شه که عرشیا  آراداومد  سعی کرد از روى زمین بلد 
گه اى بهش زد. گد دی به جونم  ترسگرفت.هقم او   هقبرگشدددت و ل و لرز 

فقط بهمون خیره شددده بود و  اشددكانمعناى واقعی درد می کشددیدم. بهافتاد.
مایی می کرد. ها  خودن لس  ند کجی روى  یه ام گفتم: میونلشخ نت -گر لع

هت گذاشدددت. پا  ب فتروى کمر آراد  یاد -:گ هت گفتم ازت خوشددم م ب
 فقطى.کار ساخته نشدگفتم می تونی مرد بزرگی بشی اما تو براى این  بهتآراد.

رخ به رخم ایسددتاد و لشا  روى لشام  عرشددیاتمایل دارى خودتو نابود کنی.
ها  بخون  چشددمسددر  رو بلند کرد. آرادخفه اى کشددیدم. جیغگذاشددت.
 نشسته بود.

Aradآراد_ 
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آ*غ*و*شددش رو می  دلمماتیسددارو می طلشید. دلمبه خودم می پیچیدم. ازدرد
هاى عرشیا  لسعث شد سرم رو بلند کنم.خواست اما صداى جیغ خفه ا  با

شقم بود. شید. دلمروى لس هاى ع شم هاى برافروخته ام بهش خیره  باتیر ک چ
شم. همینشدم. ستم از روى زمین بلند  شار پاها  رو روم  فروزانکه خوا فر ف

 شیاعربه شدت گریه می کرد. ماتیساآشغال از  دور شو.-زدم: دادبیشتر کرد.
روى گونه ى ماتیسددا  دسددتید عالقه ام هسددتم آراد.من پیش دختر مور-گفت:

 دادفهمی؟ میمن بود. مالدخترى که از اول مال تو نشود.-کشددید و ادامه داد:
با زنت  مننیسددت مهم اینه با من بوده. مهمزن تو؟-کثافت اون زن منه.-زدم:

ساخوابیدم. شم دوختم. ناباورانهبهش نمی گی؟ ماتی ستمبهش چ شت د  رو م
 گهی خوردى؟ چهپست فطرت کثافت چه زرى زدى؟-کردم و عربده زدم:

Matisaماتیسا_ 
صداى داد آراد اضطرابم به او  خود  رسید و اشكددد هام با شدت از چشم  با

سر می خوردن. شكان تو پهلوى  ىلگد باهام می لغزیدن و روى گونه هام  که ا
ند. نا تموم مو نگآراد زد حرفش  ها  رو بهم  چشددم.آراد کشود شدددد ر

لشم اون صحنه انگار ق دنید بارفت و به پهلو خوابید یاهیرو به س لشها فشرد.
قت بود پر پر شدن عش سختتیر کشید. دلممشت گرفتن و می فشردن ىرو تو

شی. سخترو بشینی و نتونی کارى کنی. سیله با سیلهبود و سیلهاز.ى رفع نی و  و
نم و این صددحنه هارو نمی می مرد كا ى درد دادن عشددقت و بازیچه شدددن

بازى بگیره و  کا دیدم. به  گه رو  لس یكی دی تا ق ید  لس لعنتی نمی تپ این ق
رو گرفت و به  دسددتمتفاوت بهم نزدیكددددد تر شددد. یب ایعرشددعاشددقش کنه.
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آسددون کنار  چقدر.دیچقدر راحت آراد فهم ىدیسددا؛دیآه مات-خودچسددشوند.
 پر و داف خودم. ت .یراحت،تو مال من التیخاومد.

Matisaماتیسا_ 
عشددقم توسددط دسددت ها  لمس می شدددم و غرور  جلوىاز این بیشددتر؟ درد

بودم که  ىدرنگاه آراد غرقعشددقم داشددت جلوى چشددم هام خورد می شددد؟
شمبود. نیضعف کرده بود و پخش زم شت. چ شكی که براى  نمها  نم دا ا

جلوى چشم ها  خورد می  داشتاز اینكه نا توان بود. اشكدددمن می ریخت.
 ایعرشددآراد منو بشخش.-اسددمش رو به زبون آوردم: آرومد و نابود می شددد.شدد

سمت آراد. دیخود  رو مال سمشبهم و رو کرد   یآراد؛مگه نم-رو فریاد زد: ا
به! زنتزنته؟ یگ با من بخوا و پاشدد-زد: ادیتر فر بلندقراره جلو چشددم هات 
ستم در ب ریو از ز زنت!گهید شت. لس.ارید شو رو لس هام گذا خفه اى  جیغها

یدم. با م یهام ب اشددد .دیرسدد یبهش نم زورمکشدد ها یا.ختیر یم  خدا
د. دك عشق هم  ازدو درد می کشیدم. هرمی مردیم و جون می دادیم. داشتیمکم

نكنه غرور پسددرى  خدابودم؛وسددیله اى براى کشددتنش. وسددیلهمی سددوختیم.
ها  رو مشت کرد و با تمام  دستنكنه ناموسش اون وسیله باشه. خدابشكنه.

 روى زمین بلند ازبود. ناگهانیتوانش چرخید روى زمین و لگدى به اشكان زد.
دست هاى بسته ا  توى  باشد و سمت اشكان یور  بود و کوبید  به دیوار.

 دویدگور خودتو کندى.-و به عرشددیا نگاه کرد. برگشددتدهن اشددكان کوبید.
لوى چشم هام بشینم که نفسش قطع می ترسیدم ج خدایامی زدم. جیغسمتش.
 می شه.

http://www.roman4u.ir/


 161 ویرانگر تنهایی )جلد دوم(

Matisaماتیسا_ 
 اشددكانبهش لگدى زد که دال شدددد و بعد با آرن  زد توى سددر . عرشددیا

کمربند رو دور  اشكانسعی داشت از زمین بلند شه. آرادکمربند  رو باز کرد.
ی کارى بگ هرخدا. توروواى نكن.-گلوى آراد بست و من جیغ بنفشی کشیدم.

شكانکارو نكن این.نكنقشول می کنم. بی چون و چرا شد. ا صشی بهم خیره  -ع
مامان -از جونشددون می خواى. چیاشددكان تمومش کن.-گفت: مامانمنكن.

شیاخدا بگو آرادو ول کنه. توروتورو خدا. ستشعزیزم.-گفت: عر م روى بدن د
ست نزن.-لغزید که جیغ زدم: ستبهم د سرم بردار. د فهمی؟  میکن. ولماز 

و محكم توى دهن آراد کوبید که آراد  رفتکردى.نكردى؟خواسددتی رو  کارى
 اسددمشتورو خدا جواب بده. آرادآراد.-نگرانی صدددا  زدم: باخون باال آورد.

شمرو فریاد زدم: شمها  رو باز کرد. چ سته بود و غم  چ هاى آبیش حاال ی  ب
کارى باها  -جون گفت: بیها  حالت نیمه بسددته گرفت. چشددمداشددت.

 ها  رو بست.. چشمنداشته باشید.
Matisaماتیسا_ 

زدم  کسی رو فریاد اسمبلند که عرشیا گوشش رو گرفت. انقدربلندى زدم. جیغ
 پسددرىکه نشود  زندگی ام رو به باد می داد. پسددرىکه مرحم تمام دردام بود.

هاى بی دریغش مرحم دردام بود. شت  با مح خت و  نا -زخم دلم رو شدد
كان گفت که اش انقدرشروع به بد و بیراه گفتن به اشكان کرد مامانمآرااااااااااااد.

بزر  داخل  یصددندل ىرو بهقفل کرد. درومامانم رو به زور از اتاق خار  کرد.
ست. ش سرد  بدنماتاق ن شم  شكدددد هام از چ می لرزید و بی مهابا و بی امان ا

د خیرهى قهرمان زندگیم بودم. خیرهناامیدم می ریخت. د د د َـ دگ د دران د د ر ى وی
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َتدددندددهایی زندگی ام بودم که روى زمین افتاده بود و چشم هاى پراز درد  رو 
وست د شهیا؛همیعرش-زد و پر طعنه گفت: یلشخند مضحك اشكانبسته بود.

شتم ف س ىها لمیدا سكد ع اینکن. شروع.نمیبش میرو به طور م*س*تق یسك رو
ه ب قلشمحرفش تنم ی  بسددت و لرزشددم دو چندان شددد. ازبی قرار رو آروم کن.

-فت:گ عرشیاشدت به سینه ام می کوبید و حس کردم نمی تونم نفس بكشم.
شم. ستیاى به چ شید. د ستش جیغ زدم. ازبه گونه ام ک د و خندی عرشیالمس د

فت: به ى وحشددی بی قرار ترم.-گ نهمن از این گر با این دختر  تشدد طه  ى راب
تونسددتم کارى هام رو باز کرد اما انگار بدنم سددر بود و نمی  دسددتکوچولوام.

 شوکد بودم. توکنم.
Matisaماتیسا_ 

 دادبه در می کوبید و اسددم منو فریاد می زد. مامانمدوشددون زدن زیر خنده. هر
شكان؛خواهش م-زدم:  رحم یانداختم که ب ایبه عرش ینگاه مظلومکنم. ینه ا

جلوشون  انیو عر ل*خ*تتنم جر داد. ىهام رو تو لشاسبه سمتم هجوم آورد.
سرم پا ازبودم. ستکردم. یم هیبود وگر نییخجالت  س د م ها نهیهام رو حائل 

و  فقطسددختم کردم. ىبه مرد روزها زیغم انگ ینگاه یچشددم ریزکرده بودم.
شم هام بود که حرف می زد. شكدددد چ شفقط ا ستش به رو ایعر کمربند   ىد

فت. ت بار به رو یناشددد یل*ذ* بونش رو  ها   ىاز  *ه*و*ت ز لس 
وشن ر ىگاریسانداخت. گر ید ىپا ىرو به رو شیپاخونسرد،  اشكان.دیکش

فت. قیکردو عم هارت داد  کامکام گر با م فت و دود  رو  سددنگینی گر
جیغ زد و  مادرمکرد. یالتماس هاى مادرم دل سددنگ رو آب م ىصدددابیرون.
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 مهین آرادمادرم بودم. نگرانقطع شددد. صدددا انگار چیزى به در کوبیده شددد.
شافتاده بود. نیزم ىجون به رو ست برد  باشلوار  رو درآورد. ایعر صله د حو

باز کرد. راهنشیپ ىسددمت دکمه ها  كلیعاشددق ه همه!سدداینگام کن مات-و
و دراز ر دستشبه سمتم برداشت. یقدم!یانداخت نییتو سرت و پا اونوقتمنن.

محكم به خود   منوو ب*غ*لم کرد. دیکرد و من رو به سددمت خود  کشدد
 یزورم بهش نم یصددار دسددت ها  خار  بشددم ولکردم از ح یسددعفشددرد.

س سم.دیر ست ها  گرفت وبلندم کرد. ىرو به رو فمینح ج  زدم و بی جیغد
 قهیتا چند دق یکن ىهرکارکم جفت  بنداز. سایمات-زد: دادامان گریه می کردم.

ندارى. راهکارا ل*ذ*ت بشر. نیا ىبجا!یمن ریز گهید  به صددورتش یچنگفرار 
شل کرد و به پا ست ها  رو  شدم. نییانداختم که د  زادرد گرفت. کمرمپرت 

گاهمنزدم. یشددرم ل*خ*ت بودنم حرف تاد. ن ماس صددددا   بابه آراد اف الت
خواسددتم فقط به  میدونم چرا می خواسددتم بلند شدده و نجاتم بده. نمیزدم.

بلند آراد -خواسددتم نجابتم مال اون باشدده. میوسددیله ى خود  لمس شددم.
پاشو نذار شرمنده ات  آرادزیر دست ها  دریده شم. نذارپاشو. توروخداشو.

دوست  رو تخت-تفاوت گفت: یب ایعرشبس کن! سایمات-:دیغر اشكانباشم.
ترین رابطه ى عمرت می  خشددن.میکن یحال م نیرو زم نجایهم ؟باشددهىندار

امو ه دستبه سمتم اومد. یمعطل یبشه تا اسم اون رو دیگه به زبونت نیارى.
 رو باز کرد و نشست وسط پاهام پاهام.ومدیمادرم نم ىصداسرم گرفت. ىباال
شد. كهوی که شتاب باز  شكاندر با  ش یحالت تدافع ا  ایبه خود  گرفت و عر

 از روم بلند شد...
Matisaماتیسا_ 
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شكان تعجس رو دید. خیلی شم هاى ا شد از چ ضح  می  شده بود و  مشهوتوا
ش ظاهر شدن بامشهم به اطرافش نگاه می کرد. عرشیاخیره به جلو نگاه می کرد.

مال من بود. یا  گار دن هار چوب در ان گاهشتو چ عد روى آراد  ن روى من و ب
سمت آراد رفتم. ازثابت موند. و ا  ر گونهخو  حالی زیاد زدم زیر گریه و به 

شنوى.صدام  آرادآراد؛عزیزم.-ناز کردم و لس زدم: شملطفاً  آرادرو می  هاتو  چ
گاهمخاطر من بهباز کن. ید. ن یاسددمتش چرخ یدنش  رنگش  عرشدد از د

شد نگاهیپرید. شت  ست ها  م شیا انداخت و د ضس آلود به عر فر   ازغ
شحال آراد رو ب*غ*ل گرفتم؛بدنم به  یو وقت انمینشود ل*خ*ت و عر ادمی یخو

تو خودم  عیسددر.لشاسددم یاومد ل*خ*ت و ب ادمیدسددت ها  خورد  ىسددرد
منقشض شددد؛آروم و کند نفس می  تنممچاله شدددم و آراد روى خودم انداختم.

شد شید که داد  بلند  شكان. صداىک چطور جرئت -شلیكدددد گلوله و داد ا
 چه رویی توى روى من می ایستی؟! باکردى تنها بیاى؟

Matisaماتیسا_ 
سام ىصدا سكوت کنن. اریقهقهه ى  شده بود همه  بهت و از  یسكوتباعث 

-زد: ییدندون نما لشخندبه اشددكان انداخت. ینگاهی اجمال اریسدداماجشار.
ته بودم دسدددت از سددر آراد بردار. هت گف كان،ب تهاشدد تا  گف بذار این دو بودم 

  یچرخم باهات تا سددرت گ یم یدنشال آراد باشدد گفتمزندگیشددون رو کنن.
خمی ا اشكان.یزن یپام زانو م ىرفته و جلو  یکه سرت گ ییجا نجاستیابره.

ستش جار هنوزمکرد. شوک بود؛خون از د  با!یمن  یشر ار،تویسام-بود: ىتو 
شر دنیشن سرمیواژه  شت. امكانبه دوران افتاد.  ؛  یارسام...!اریسام یعنیندا
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ده به خن سرکارهام دست خودم نشود. اریاختهم تو بدبختی هام دست داشت؟ 
گاه...نهشدده! ینم باورمکه تو با اشددكان... نگو!ار،نگویسددام-گذاشددتم!  ناخودآ

 دلم...اری...آه سدداماریسددامشددده بودم. یروان کامالاشدد  هام سددر باز کردند.
بود. ته  ف گر خت  شسسددد ها مسددد تی  خ ب هیسدددمن. ىبد  ندهیآ یا

سامیشرام ضم و درک ا چقدر...اریكش، سخت و غ نیه قابل  ریواژه ها برام 
شردم و از ته دل  آرادآراد بفهمه؟ اگهقابل باور... غیرتحمل بود. و تو ب*غ*لم ف

ش  هام ریخت. شكان البال ىخنده ها ىصداهادادم زدم  و ا هق هق هام  ىا
شده بود. شدم.  یشل ىصدا باگم  ساکت   یوجودم درد م اماگلوله از ترس 

هم  ىو چشددم هام به رو دمینفهم یچیتار بود؛ه دمیدبود. یکرد؛روحم زخم
 رفت...

Samiarسامیار_ 
سرعت سام آ با سوسر ستانیب ىور به  صشی بودم. نگرانروندم. یم مار  لمدو ع

م ندونسددت زیتأمل رو جا دنیرسدد وقتاسددم منو گفت؟ ماتیسدداتیر می کشددید.
ه ب رووسریع ماشین رو پارکددد کردم  به سرعت ماتیسارو از ماشین خار  کردم .

شم قربان.-آرادو بیارید.-افرادم گفتم: شدم و عربده  سریعچ ستان  وارد بیمار
ش ىا ستار"کم "-: دمیاز ته دل ک سف هجوم"پر سمتم ییها دیروپو    که به 
رو  سدددایماتخوب نیسدددت. حالشاز حال رفته.-کرد. یدلم رو گرم م ومدنیم

ه ها متعجس بهم نگا پرسددتارل*خ*ته.-دمیکه غر ارنیپتو درب ىخواسددتن از ال
 هبنین.ِد چرا وایسددادین بر و بر مارو نگاه می ک-و عصددشی داد زدم: کالفهکردن.

مات مدن و  گذاشددتن رو سدددایخودشددون او كارد و همراه آراد بردن  ىرو  بران
تانیب ىراهرو تواورژانس. قدم م مارسدد کردم و  یم ىخودخورزدم. یبودم و 
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 دنیشددن با...اگههمراهش بودم. اگهآراد رو ول نمی کردم. اگهنداشددت. یتموم
شتم. سر بلند کردم.-صدایی برگ شید آقا؟  گاه ماموربشخ م اما کرد هلبود. یآ

اسددم -مهرورز.-شددما آقاى ...-بله بفرمایید.-سددریع به خودم اومدم و گفتم:
با این دو بیمارى که آوردید چه نسددشتی -سددامیار هسددتم.-کوچیكتون جناب؟

بچگی با اون با اون پسره بزر   ازمن...من...چیزه...دوستشون هستم.-دارید؟
-.یاداره اگاه دییایما بهمراه  دیشما با-خانم هم همسرشون هستن. اونشدم.

 براى چی؟
Samiarسامیار_ 

سشتًا عمیق بهم انداخت و گفت: نگاهی شخ  م-ن اما من -شه. یتو اداره م
رم خونه ب بایدتونم بیام؛باید اینجا بمونم. نمیکار بدى انجام ندادم؛چرا بیام؟

سید خس. سؤالیمنتظرمن. ست همینجا بپر شخ  -گفت: جدىه تو اداره م
شه شون به راه افتادم.ترس و  شامی  شم و تمام  میلرز همراه ستگیر  سیدم د تر

شكنه. سر من ب سه کوزه ها  سوخته. آ کا سا رو  خدایانخورده و دهن  اگه در
به این پرسنل بیمارستان هر چی می شه زنگ می  لعنتآشوب شد. دلمبفهمن.

شونه ام دوتا مامور باهام هم قدم بودن. شونهزنن پلیس. ستیراهرو ب ازبه   انمار
مت در خروج دمیچیکه پ مادریسدد  شددونیو پر رونیح.دمیرو د سدددایمات ؛
د اعضاى صورتش تشخی  داد. نگرانیبود. د تك كون ت دسترو می شد از تك

 حفظ جون آرادم که شددده واسددهکردم. یفرار م دیبا.دیاما ند نهیدادم بلكه منو بش
شت یدر خروج ازفرار کنم. دیبا  تیعموقبه اطرافم انداختم. یاجمال نگاه.میگذ

 ادیت بخواس دیمنو د تابود. ستادهیا نمیاز افرادم ب*غ*ل ماش یكیبود. یمناسش
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به مامور  یمحكم ىحرکت تنه   ی توجلو که بهش اشدداره دادم مراقس باشدده.
 پا تند کردم. نمیزدم و به سمت ماش یبه سمت راست ىسمت چر و لگد

Samiarاری_سام 
شین؛-زدم: داد شین؛ب ست.-داد زد: پلیسبدو.ب ی ِد برون این کوفت-زدم: دادای
قربان کجا -ماشددین گفت: توىماشددین رو روشددن کرد و گاز داد. سددریعرو.

 قربان نمی-برو. فقطسددر قشر من؛خس برو خونه دیگه-داد زدم: عصددشیبرم؟
 ادامهعصددشی و کالفه بودم. خیلینه اول برو خونه.-رید سددر وقت اشددكان؟

صشتوهمین مونده بود پلیس بیافته دنشالم.-دادم: نی کشاب ثواب ک بیاىشكر. م
-خونه نگه داشدت؛نفسدم رو عصدشی دادم بیرون و گفتم: جلوىمی شدی اینه.

نه آدرس اینجارو -پلیس ها...-چیه؟-قربان؟-اینجا با . 6صددشح سدداعت 
و رکجی زدم و زنگ آیفن خونه  لشخندباشدده.-ندارن اینجا به اسددم من نیسددت.

له؟-زدم. مدید.-باز کن.-ب خلخوشددو ید  درسددداخونه شددددم. دا ید و پر دو
رو روى کمر   دسددتمواى  سدددامیار خیلی نگرانتون بودم.-:گفتب*غ*لم.

ا  رو عمیق  پیشددونیاى کرد. خندهگذاشددتم و شددروع به نوازشددش کردم.
می رم دوس  االنصددشح باید برم.-:گفتمها  رو بسددت. چشددمب*و*سددیدم.

سؤالش رو ندادم و  جوابچی؟-می رم تسویه حساب.-کجا می رى؟-بگیرم.
 رفتم سمت اتاق خوابم.

Dorsaدرسا_ 
و نگاهش رو به چشم  ایستادو دستش رو گرفت و کشیدم سمت خودم. دویدم

-:گفتمگرمم توى دسددتش عرق کرد دسددتمعجیشی داشددتم. حسهام دوخت.
-کرد و نگاهی عمیق و موشددكافانه بهم انداخت. اخمیجوابم رو نمی دى؟!
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کی تا حاال باید بهت جواب  ازمی دونی که از جواب پس دادن خوشددم نمیاد.
 ناراحت شدم اما کمیکه همیشه باید بهم جواب پس بده تویی. اونیپس بدم؟

 راىبنمی گی نگرانت می شه؟ چرااما این جواب پس دادن فرق می کنه.-گفتم:
 روى دسددتشرو روى گونه ا  گذاشددتم. دسددتمه می پرسدده؟!رفع نگرانیش دار

دسددتم گذاشددت و بعد از روى صددورتش برداشددت و جلوى دهنش گرفت و 
ستم زد. سه اى به د شی جوجه.-ب*و* ستم  اینوخیلی مونده نگرانم  گفت و د

بود و من  خسددتهدیوار تكیه دادم و رفتش رو نگاه کردم. بهرو رها کرد و رفت.
لس نه و توى  دلممی کرد. دلم آ*غ*و*شددش رو ط می خواسدددت ب*غ*لم ک

یاى آ*غ*و*شددش گم شددم. بدونم هنوزم دوسددتم  دلمجغراف می خواسدددت 
 می خواد خانم خونش بشم؟ هنوزمداره.

Samiarسامیار_ 
شم صورتم  چ شدت به  ستم و زیر دو  حموم بودم و قطرات آب با  هام رو ب

ن م یعنیو اشكان.درسا؛آراد؛ماتیسا؛عرشیا  پیشهزار جا بود. فكرممی خورد.
ستمش؟ ستادم و به تخت ب شكان ای شی یعنیبودم که جلوى ا ا من بودم که عر

 نهمیرو ازم نگیرن. درسااز دست پلیس در رفتم؟ زندست؟چراشلیكددد کردم؟
که فكرم سمت بردن درسا شد اعصابم خورد شد و عربده اى زدم وشیر آب رو 

ر و باز تو که س-سامیار؟-نگران درسا پیچید: صداىاى به در خورد. تقهبستم.
ه تو فضددولیش ب-اورانگوتان بشینا؛چی شددد گوریل؟ -کله ات پیدا شددد عجوزه!

شمكی. سكل فرجی مغر پ صالً گمشو گوالخ در حال انقراض.-نیومده ا و به ت ا
بشین نگران چه گوسدداله سدده دمی بودما؛خاکددددد برسددر بی  منوخوبی نیومده. 
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رو محكم د یهومی گه بزنم بچسشه به کف کاشیا. طونهشیپرستی  احمقت کنن.
دیدن برهنه ام هینی کرد و چشم ها   باباز کردم که نزدیكد بود بیافته تو حموم.

 دا صمی تونی؟-تو ب*غ*لم خیسم و در گوشش گفتم: کشیدمشرو بست.
 زبوندیگه نمی شده. نههنوز نیومده می خواى برى؟!-سدامی بذار برم.-لرزید:

 باید تنشیه شی. درازى کردى
 dorsa_درسا

 سلسددامیار ولم کن؛پختم.-:نالیدمگرفت و کشددید توى حموم پر از بخار. منو
 جیغدستش شیر آب رو باز کرد. باها  رو لس هام گذاشت و یهو خیس شدم.

خدا لعنتت -زدم: دادخفه اى کشیدم که لس هام از اسارت لس ها  آزاد شد.
سمکنه. سشیده بود به تنم. لشا سامیار نگاه کنم و خج ازچ ستم به  الت زیاد نتون

-درسا گفتم بهم نگاه کن.-نمی تونم.-نگاهم کن.-:گفتچشم هام رو بستم.
نمی شددد من تو  باورمرو دور کمرم حلقه کرد. دسددتشاصددرار نكن نمی تونم.

نمی تونم فضدداى -کردم تاب مقاومت ندارم. حسب*غ*ل برهنه ى سددامیار!
شی.نه م-برم. مناینجارو تحمل کنم.  برام دلتی خوام همینجا تو ب*غ*لم با

-:تر ادامه دادم آرومسامیار ول کن دیگه.-هاتو باز کن بشینم! چشمتنگ نشده؟
 ى شیطانی کرد و... خندهخجالت می کشم.

Dorsaدرسا_ 
نفس هاى داغش پوسددتم رو قلقلكد  هرمها  رو روى گوشددم حس کردم. لس

حرفش خنده  ازه و خجالت؟این خانم ورپرید-گوشددم زمزمه کرد: دممی داد.
رو زیر لشاس خیسددم برد و  دسددتشخجالت از من بعید بود. ناموسدداً اى کردم.

ام رو روى سینه ى  ستشر  گذاشتم و دست  پیشونیکمرم رو به نواز  گرفت.
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قه کردم. ید. قطراتهام رو دور گردنش حل ندامم می لغز مام ا  چهآب روى  ت
ها خواسددتنی بود. باشددی و  خواسددتنیقدر این لحظه  که تو ب*غ*لش  بود 

-گوشددم نجوا کرد: درو مدام در گوشددت نجوا کنه. بخندونتتلم*س*ت کنه.
ها  رو روى گونه  لسنه-هنوزم دلت می خواد از ب*غ*لم دل بكنی و برى؟

سید. شت و عمیق ب*و* شد. دلمام گذا شده بود و  بهزیر و رو  شدت گرمم 
سینه ام می کوبید. شن زندگیم اونقلشم به  ر که فك مردىحاال آروم بود. مرد خ

نمی کردم بهم حس داشددته باشدده حاال ب*غ*لم کرده بود و بهم می فهموند 
 دوست دارم.

Samiarسامیار_ 
اختیار محكم به خودم فشددردمش که  بیکم داشددتم بی طاقت می شدددم. کم

دست چپم کمر  رو هم چنان نواز   باتوى گوشم زنگ خورد. صداى آخش
راستم رو زیر چونه ا  گذاشتم؛سر  رو  دستکرد.می کردم؛مخالفتی نمی 

سینه ام بلند کرد و به چشم هاى بی قرارم  خیره شد. د رو نزدیك صورتماز روى 
ست و لس هام روى لس هاى کوچكدددد و  شم ها  رو ب صورتش بردم که چ

فت.  تو.دمیمی  ب*و*سدد قیها  رو عم لسکرد. همراهیمنرمش قرار گر
ستنش مو  م شدن. ازین حسزد. یوجودم حس خوا سته  محشت و  حسو خوا

خرمن موها  بردم و مشددغول نواز  کردنش  نیرو ب دسددتمدوسددت داشددتن.
ظهشددددم. به ب زیعطر دل انگ ىا لح ها   ام خورد و م*س*ت ترم  ینیمو

از ب*و*سددیدنش کشددیدم و در  دسددتکردم دارم نفس کم میارم. حسکرد.
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و جوابی  کرد مكثمنو می خواى؟!-جانم؟-درسدددا؟-گوشددش زمزمه کردم:
 نداد.

Samiarسامیار_ 
یدم. دسددتم مه داشدددت. سددكوتشرو روى گونه ا  کشدد منو -هم چنان ادا

شق بود. تهنگاهم گره خورد. ىتو نگاهشبشین. هام  به لس رهیخنگاهش فقط ع
 ادامهجواب نداد. بازمسددوال من جواب نداره.-شددد و چشددم ها  رو بسددت.

  ی فقطکلمه!  ی-زدم: لسادامه یافت. سددكوتشمنو می خواى یا نه؟-دادم:
سكوت بازهمنه! ایکلمه بگو آره  سا، ص انگارداد. یکه عذابم م یسكوت در د ق

 دانهیناامخواد و آ*غ*و*شددم برا  اجشاریه. یمنو نم پسجواب دادن نداشددت.
 نقدریگفتن آره ا یعنیکرد. یدرسددا داشددت لهم م غروربهش انداختم. ینگاه

ته؟ نه. یم یداره تالف دمیشدددابرا  سددخ دوسدددت داره خود  قشاًل  منوک
ستم نداره. شاید هم دو ستم. شیرگفت؛ شم بیرونش کردم و  ازآب رو ب آ*غ*و*

شدم. شدم. حولهاز کنار  رد  شونه ام انداختم و از حموم خار   رو  خودمرو 
میز توالت  جلوىهم ایسددتاده بود. هنوزخشددكدددد کردم و لشاسددم رو پوشددیدم.

شونه کردم. ستادم و موهام رو  شتای شسرم ای پ ستم رو ک ش.دیستاد و د  تمبرگ
ا  رو قطع کرد و  ب*و*سهلس هام گذاشت. ىسمتش که لس ها  رو به رو

 یم اریسددام-صددداى خیلی آرومی گفت: باسددر  روى سددینه ام گذاشددت.
شه با این  میاوهوم.-می خواى با من باشی؟!-ته دلم دوست دارم. ازخوامت.

 اى کرد. خندهاوهوم.-سؤاالت اذیتم نكنی؟
Samiarسامیار_ 



wWw.Roman4u.iR  172 

 

روى لس ها  گذاشددتم؛قدم قدم رفت عقس خم شدددم رو  و یكی از  لشام
 توىدسددت هام رو زیر زانو ها  گذاشددتم و دسددت دیگه ام زیر شددونه هاشدد

ها  رو از هم باز  چشددمب*غ*لم جا شددد و لس ها  از لس هام جدا شددد.
سترى ا  می خندید. شم هاى خاک شتم رو  رفتمکرد؛چ سمت خواب و گذا

خت. هاى خیسددتو عوض -مه زدم وگفتم:خی رو ت شاس  نمی خواسددتی ل
اشدداره ام رو روى بینی  انگشددتمگه شددما امون دادى؟-گفت: شددیطونکنی؟

ما می خورى.-کوچولو  زدم و گفتم: عد  تو رو هم -کوچولو سددر خس ب
 ِا چطورى اونوقت؟-مریض می کنم.

ستا  شیرینی ل د شرد و باز هم   سرو دور گردنم حلقه کرد و منو به خود  ف
 جانم؟-درسا؟-اینطورى.-:گفتها .

Samiarسامیار_ 
یدم. دسددتم نه ا  کشدد نه روى گو گاهیرو نوازشددگرا خت  ن ندا عمیق ا

ضطرببهم. شم هام. نگاهمبود. م  صورتمرو به لس ها  دوختم و بعد به چ
ست. شو ب شم ها شم ها  بردم و چ سمت  چ سهرو  اى به هریكدددد از  ب*و*

شم ها  زدم. صورتش ب الت؟خجیشیم یكی:_باهام گفتمچ شرم تو   اددیو 
 نییبرد و نگاهش رو به پا نییرو پا سر قلشش رو حس می کردم. ضربانکرد.

 پل دسددت چونه ا  رو گرفته و باال آوردم:_نگاهم کن درسددا! باسددوق داد.
 ازازچی؟-آره ولی می ترسددم.-لس زد: آرومهم گذاشدددت. ىها  رو به رو

می  فكرفكر می کنی ولت می کنم و می رم؟-نداد که ادامه دادم: جوابیمن؟!
قول -نه ولی قول می دى تنهام نذارى؟!-کنی از اونام که دخترارو بازى می دم؟
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شد. بهمی دم. شم هام خیره  شم هام بود. دنشالچ  فیو لط نرمصداقت توى چ
لشاسش و  ریبردم ز دستها ... قهیشقلس ها . دنیشروع کردم به ب*و*س

 .ىکه دوستش دار یبود حس کردن کس شایز چههاشو لمس کردم. یرجستگب
Samiarسامیار_ 

فتکرد. یتر  م یدرسدددا،خواسددتن ىایو ح شددرم تو آ*غ*و*شددم  سدد
عطر موها  رو  قیعمکرد. میحصدددار بازوهام قا نیرو ب سددر فشددردمش.

سه.دمییبو سا دیگه نمی تونم.-:نالیدمبه خرمن موها  زدم. ىا ب*و*  دلمدر
درسددا رو به  سددكوتخوام پادشدداه قلشت بشددم. میمال خودم بشددی. می خواد

ساب تا شتم. د ییح شم خز یب دمید یوقتگذا بردم  یپ دهیحرکت تو آ*غ*و*
لت م جا که رو لسکشددده. یخ گذاشددتم آه ىهامو   کم.دیکشدد یگردنش 

هاى خیسددش رو از  لشاسداغ بود بدنشتر کردم.  یو بهش نزد خودم.اوردمین
 ا  نهیشددكم و جناغ سدد نیماب یتنش بیرون کشددیدم و با سددرانگشددت خط

ش سه.دمیک شكم داغش زدم. ىا ب*و*  پوست تنش کردم  یام رو نزد ینیببه 
دادم  اجازهحل شدددم؛یكی شدددم. باها هام رو پر از عطر تنش کردم. هیو ر

 ملكه ى قلشم بشه و خانم خودم.
Samiarسامیار_ 

برهنه توى ب*غ*لم بود و  درساموبایلم چشم هام رو باز کردم.صداى زنگ  با
شته بود. سینه ام گذا سهسر  رو روى  اى به موها  زدم و موبایلم رو  ب*و*

ه رانند-کی بود؟-جانم؛بشخشدید بیدار شددى.-سدامی؟-:گفترد تماس زدم.
درسدا -کجا؟-هیچی عزیزم بخواب من باید برم جایی.-چی کارداشدت؟-ام.

سؤ ستم و موبایلم رو  روىال پیت نكن.بخواب منو  ش سته ن ش تخت به حالت ن
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وقت صددشح چرا زنگ می  اینبله و بال.-بله؟-دراوردم و شددماره ا  رو گرفتم.
 درسا.امیبا  تا ب نگیپارک دممی دونم.-!ییجا میخس قربان قرار بود بر-زنی؟

 الفهکسددامیار-:نالیدکنارم نشددسددت و پتو رو کشددید و باال تنه ا  رو پوشددوند.
جا می خواى برى نگران می شددم.-جانم؟-گفتم:  پكرکار دارم درسدددا.-ک
حسدداب من با  هیروز تسددو امروزکردم و ب*و*سددش کردم. ب*غ*لششددد.

معصوم درسا  ىبه چهره  نگاهمشونمت اشكان. یم اهیخاک س بهاشكان بود.
ساعت پیش. درستافتادم. شسید ادیافتاد. شتن چقدرهمین چند  ست دا  یدو
تهادختر. نیبود ا مه. گهید لش ا  زدم و از  یشدددانیبه پ ىا ب*و*سدددهاالن زن

 نگیگرفته و حاضر و آماده به سمت پارک یدوشب*غ*لم آروم گذاشتمش کنار.
 رفتم.

Samiarسامیار_ 
ندى زدم. از نداختم  و لشخ تاقم ا به پنجره ى ا گاهی  -دلم گفتم: توبیرون ن

ش داخلمنتظرم با  کوچولو. ستم. نیما ش سمت  یب رانندهن حرف دور زد به 
 رو به سددرمسددداعتی توى راه بودیم. دوتو دلم نشود. دلکه اشددكان بود. ییجا

 اشددكان که با ترمز ىبودم برا دنیصددندلی تكیه داده بودم و در حال نقشدده کشدد
مدم. به خودم او نده  جاسدددتیا-کردن ران بان. ن  ادهیتكون دادم و پ ىسددرقر

دم که معموال خود  متهم اورده بو ییو جا اشددكانبود. یمتروک ىجاشدددم.
 ینداشتم ول یخوب حسرفتم. ىدر ورود  یسالنه نزد سالنهبرد. یها  رو م

حق نمی  ه؟ازیچ یحس لعنت نیا لیمنه دل ىکه اشددكان تو دسددتا حاالچرا؟
باز  دروخود  رو بهم رسددوند. رانندهگذرم جونم رو بارها بهش مدیون بودم.
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رو  بودن اشكان یا انگشت محل زندانب رانندهتازه کردم و وارد شدم. ینفسکرد.
 به در یلگدمحكمگرفته و راهم رو ادامه دادم. یحق به جانش افهیقنشددونم داد.

 اشددكان.نشودرو به داخل بردم؛چشددم چرخوندم. سددرمباز شددد. دراتاق  زدم.
 .ستین-زدم: دادنشود.

Samiarسامیار_ 
یه چ-دوان دوان اومد سددمتم و گفت: رانندهبشینم. بیاکو ؟-تر داد زدم: بلند

بان؟ االغ چی -گردنی محكمی بهش زدم و گفتم: پسنیسدددت؟؟ چیقر
شودم قربان من ن-عرضدده داشددتید یكیو نگه دارید؟ بشینیدنیسددت! اشددكانچیه؟

 سر ىداشتم اونجا رو رو دوستمحافظ ها اشاره کرد. بهاین ها بپرسید. ازکه.
هام رو از حرص  دندونخراب کنم. دندستم که اشكان و آورده بو ریز ىآدم ها

شردم. ىرو سمت  هجومهم ف شكان -ا  رو گرفتم: قهیاز محافظا. یكیبردم  ا
سر  رو به پا محافظکو؟ ماها با  نیاز ب یكی ىقربان انگار-بود؛گفت: نییکه 

كان بوده. بده زدم: باداده. شیفراراشدد قه ا  رو ول کردم و عر پس -حرص ی
پس من براى چی به شماها حقوق  المصشاد؟شماها اینجا چه غلطی می کردی

 گمشید ریختتون رو نشینم. بریدمی دم؟
Samiarسامیار_ 

ستم و گفتم: روى ش شدم  بدبختدم.ش لعنتییییییییییی،بدبختلعنتی.-زمین ن
شه؛فاتحه. اگهرفت. شید.-زنده با ق بشیند اون دهنتو احم-زدم: دادقربان آروم با

شعور. سی. انگاربی شنا شكان رو نمی  سؤال ر مدامرفته؟ کجارفته؟ کجاا و این 
 واىدرسا.-لس گفتم: زیر.درسااز خودم پرسیدم که جرقه اى تو ذهنم زده شد.

چشم  تعجس بهم بابدو؛بدو بریم.-از روى زمین بلند شدم وگفتم: سریعدرسا.
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سوار   دویدمیاال. دِ خشرت من با تواما.-دوخت که داد زدم: شین و  سمت ما
 جواب-ى درسا رو گرفتم. شمارهاشین رو روشن کرد.سوار شد و م سریعشدم.
ید: صدددداىبده لعنتی. جواببده. له؟-خواب آلود  توى گوشددی پیچ -ب

سا؛خوبی؟! شده؟!-!سالمی؟در هین بلند  باعث  صداىهمین...-آره چی 
 درسا...درسا...-زدم: دادشد ادامه ى حرفم رو نزنم.

Dorsa  درسا _ 
شی عص انقدرصداى خنده ا  بلند شد. بلند اسمش رو فریاد زدم که بعد بلند

 خس-واسه یكددد ثانیته. خیلیخیلی مسخره اى.-:غریدمشدم که حد نداشت.
كد احمق بیشعور؛اصاًل ی-نگرانی گفتم جو بدم. دیدمدارى. حق.بشخشیدباشه.

گو  کن -چرا؟!-کنگی بهم دسددت داد. حسدرصددد فكر کردى چرا نگرانم؟!
 راچلشاس بپوشددم؟!-بیاى دم در. می زنم زنگلشاس بپو . سددریعچی می گم.

عدًا می گم.-چی شدددده؟! قت نیسدددت؛ب که گفتم رو بكن. فقطو -کارى 
دنم و قوسی به ب کشخستگی و کالفگی از روى تخت بلند شدم. با.االنباشه.
 برم حموم. اولدادم.

Matisaماتیسا_ 
چی سددفید  همهچشددم هام رو باز کردم و نگاهم رو اطراف چرخوندم. آروم

تم تو دس سرمبود؛همین که دستم رو تكون دادم سوزشی توى دستم حس کردم.
ستانم. پسبود. شد. درتو بیمار ستار وارد  شد و پر سرمم  وارد آمپولیاتاق باز 
 منهمسددرم کجاسددت؟-باالخره به هو  اومدى؟!-زد و گفت: لشخندىکرد.

مرد  یهه.همسددرت االن بی هوشدد-عزیزم آروم با .-چطورى اومدم اینجا؟!
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شد. همهجوان آوردتون اینجا. سرم دوره  ست درازى ها   عرشیاچی توى  و د
ها . كانو کتكددددد  مانم. اشددد ما هاى  مانم رو -و جیغ  ما می خوام 

 آره-!اینجاست؟بشینم.
Matisaماتیسا_ 

می گم  االنمامانت هم بسددترى بود اما اینجاسدددت.-پیشددم و گفت: اومد
 زیزعر دکتر بیاد معاینه ات کنه بعد.بذا-می شه برم پیش همسرم؟!-.نترسبیاد.

بده؟! هت  ب بذار خشر خوب رو دکتر  چی حرف می  ازخوب؟ خشردلم 
بهش نگاه  پرسشگرانهى حرف ها  نمی شدم. متوجهچی بود؟ منظور زد؟!

مثل خودت خوشددگل -زد و گفت : لشخندىکدوم خشر خوب؟!-کردم و گفتم:
شه. شد. ازمی  شه؟!کی مثل من -لس گفتم: زیراتاق خار   شگل می   ازخو

می خواست  دلمآشوب بود و از بی خشرى رن  می بردم. دلمکی حرف می زنه؟
می خواست  دلمروى سر  دست بكشم و ب*و*سه اى به پیشانی ا  بزنم.

 گرماى آ*غ*و*شش رو می خواست. دلمتوى دریاى چشم ها  غرق بشم.
Matisaماتیسا_ 

 جسمیمی گفتم؟ چیوبی؟!خ-:گفتاتاق باز شد و خانم دکتر اومد داخل. در
ه چی مگ چراتشریكددد؟-عزیزم تشریكددد می گم!-بهترم.-تقریشًا ، روحی اصاًل ؟

شی.-شده؟! شید. انگاردارى مادرمی  سوت ک سترسمخم  گرفتم و جیغ هام  ا
ید.نكن. چه می پرسددتی نكن. توتوى سددرم پیچ به اون خدا  نكنرو  تورو

 منبچه؟!-زدم: لستو چشم هام جمع شد. اشكدددمن شوهر دارم. کثافتنكن.
ضافه  اینمهام کم بود؟! دردزدم. جیغمی گم. تشریكددددآره عزیزم.-حامله ام؟! ا

 صددداى بابا تعجس بهم نگاه کرد. دکترواى نه.-بچه از آراد نیسددت؟! اونشددد.
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ظامی وارد شددددن. شاس ن باز شدددد و دو مرد تو ل فت: دکترجیغم در  االن -گ
دحالشون خوب نیست. وقت -رب ادامه داد:مضط دکترهام شدت گرفت. اشك

 مناسشی  نیست؛لطفًا برید.
 ashkan_اشكان

چی  همهخواسددتم اینطورى شدده. نمیوجودم پر بود از خشددم و اسددترس. تمام
-زدم: دادکردم. یبه اطرافم نم یتوجهخراب شددد ولی بازى هنوز تموم نشددده.

ز ا دیباکه نجاتم داده بود چر چر نگاهم کرد. یمحافظ.اریلعنت بهت سددام
سام نیشر ا شم. اریمحافظ  شه. دیشاخالص ب به خودم هم اعتماد  دیگهتله با

 اسلحه-کردم بهش و غریدم: روبردم سمت کمرم؛اسلحه نداشتم. دستندارم.
سلحه رو  بده یم-شد. رهیبهم خ گنگات رو  بده. سلحه ا   یدودل شاگم ا ا

 دمیرو کشدد شددلوارمب*غ*ل کفشددم. گذاشددتمشرو سددمتم دراز کرد.
که امن  ییقربان می ریم جا-؟ىریکجا م-: پرسددیدمبودم. عصددشانیرو .
شه! -*غ*ل.بزن ب-گفتم: کهنرفته بود. یراه.یتو خاک دیچینزدم که پ یحرفبا

به  حواسددششدددم. ادهیپب*غ*ل. زدبزن ب*غ*ل.-غریدم: بازخطرناکه قربان!
فتاد سر ا بادو سه سر  رو هدف گرفتم.  یرو برداشتم؛ اسلحهاطرافش  بود.

به بزنم؟ چطورفرمون. ىرو ندىدرسدددا.-زدم: لسبهش ضددر رو لشم  لشخ
 خودمارتوان.-زدم: لسپررنگ تر شددد. لشخندممن نه؛یكی دیگه. امانشددسددت.

سامیار؛خودم هم بال و پرت رو می چینم. راننده رو  لیموبابهت بال و پر دادم 
 آرتوان رو گرفتم. ىبرداشتم و شماره 

Ashkanاشكان_ 
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سددمت  رفتمشددماره رو اشددتشاه  گرفتم. دیشددداداد. یجواب نم یلعنت آرتوان
صحنه  دیباانداختم. رونیب نیواز ماش دمیو از پشت فرمون کش ن؛محافظیماش

شد. ىفرمون جار ىکه رو یکردم. از خون یرو ترک م شم   لسشده بود؛چند
گاه ک  شدد.  رو نیماشدکردم. زیبرداشدتم و فرمون رو تم یدسدتمالهام ناخودآ

ه جاد تو.سددتیامن ن نجایادادم. رییرو تغ رمیمسددروشددن کرده و به راه افتادم.
مغزم فشار آوردم تا شماره  بهبودم؛کالفه از جواب ندادن آرتوان. یدرحال رانندگ

دختره شددماره  مگهداد. یچرا جواب نم پسدرسددت بود. یول.ادیب ادمیآرتوان 
و خالی بودن  یپوچ  احسدداسشددده  بودم. سددردرگمغریشه رو جواب نمی ده.

ناه یحسددداس با کامالداشددتم. ماکردم. یو خطر م یپ نه من رو درسدددت  ا
شیر  نشون می دم بازى با دم بهتونتالفی نكنم که اشكان نیستم. مننشناختید.

 ىداصددمی کنم جلوى پام زانو بزنی و به التماس بیافتی. کارىچه عواقشی داره.
 و محكماین که نگاهی به صددفحه بیاندازم جواب دادم. بدونبلند شددد. لیموبا

صالبت گفتم: ان دلم گرم آرتو ىصدا دنیشن با.نیتماس گرفته بود-بله؟!-پر 
-:دیزده پرس بهتاشكانم.-غرور گفتم: پرکجی روى لشم نشست. لشخندشدم.

 ىفر؟!_آره؛فعال وقت  براى حرف اضددافه ا فروزاناشددكان؟! کدوماشددكان!؟
سامیار-:غرید.ستین ستم در بره و اون  شدى اون دختره از د ی لعنت تو باعث 

 آقاى کرامت وقت-زدم و گفتم: پوزخندىسددرت تالفی می کنم. بدزنده بمونه.
 بحث نیست؛وقت انتقامه.

Matisaماتیسا_ 
دکتر و پرسددتار با  خانومتمام توانم جیغ زدم. باها از اتاق خار  شدددن. مأمور

 لمدداشتم قد کوه. دردخدایا چرا؟!-:نالیدمتعجس و نگرانی بهم چشم دوختند
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نداشددت و قصدده ى پر از دردم  تمومی؛آشددوبی که پایان نداشددت.آشددوب بود
عشددقم سددیاه رو  جلوىشددددم و تموم شددددم. نابودهمچنان روى تكرار بود.

رو  من این بچه-گریه گفتم: باکارها چیه؟! اینچته دختر؟!-گفت: دکترشدددم.
ماس بهش چشددم دوختم و گفتم: بانمی خوام. تورو  دکترنمی خوامش.-الت

ماس  هت الت چه رو نمی خوام. منمی کنم بهش نگو.خدا؛ب می -این ب
شم دوختم و گفتم: منتظرتونی؟ شیش؟!-چی؟!-بهش چ تونی  میمی تونی بك

 از بچه ات بگذرى؟!
Matisaماتیسا_ 

دسددتم رو جلوى صددورتم نقاب کردم و هق  دوخیلی برام سددنگین بود. حرفش
که نمی خوامش؟! بچهاین موجود کوچولو بچه ى منه؟ یعنیزدم. اى  بچهاى 

ست؟! شتم؟! خدایاکه حروم زاده ه ضافه کردى؟! اینمکم بدبختی دا لس  آروما
یا بیاد. نشایدنمی خوامش.-زدم: به در خورد و نگاهم سددمت در  تقهبه دن اى 

شد. شم دوخت. مامانمچرخید و در باز  سا؟!-با نگرانی بهم چ  گریه دارىماتی
انی اومد سددمتم و نگر بامامان.-هق هقم تنها تونسددتم بگم: میونمی کنی؟!

دایی ص باچی شده عروسكم؟-دستی به گونه ى خیس از اشكدم کشید وگفت:
بهت  باآب سددردى رو  ریخته باشددن. انگارمن حامله ام.-ضددعیف گفتم:

د مشارکه.-گفت: د د د دش د  مامانمشارکه؟!-:نالیدمتیرى تو قلشم فرو کردن. انگارخ
 بچه ى آراد نیست!

Matisaماتیسا_ 
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شه مارو تنها بذارید؟!-کتر گفت:شد و رو به د شوکه سر دکترمی  ستار  ى و پر
دتكون دادن. که داشتم اونقدر بد و خراب  حالیهام بی محابا می ریخت. اشك

شد. صف نمی  شت  حسبود که حتی با کلمات و شرم و خجالت و ترس دا
فه ام می کرد. ماىخ هاى سددردم حس  دسدددت گر مادرم رو توى دسدددت 

 نهنم؟!مطمئ-ى زندگیم بیشتر و بیشتر شد.راهی ها دومطمئنی؟!-:گفتکردم.
هام روى زمین پخش  لشاسعریان رو تخت بودم. منخودم دیدم. امانیسددتم.

 منولم می کنه. مامانآراد منو می کشددده. مامانباید بندازمش.-زدم: لسبود.
ستش بدم. ستش دارم؛نمی خوام از د شه اما نمی  نمیدو خوام زندگی ام نابود 

ما بچه ى توئه.-تونم بهش دروغ بگم. مطمئن نیسددتی چطور می تونی  وقتیا
ساجونش رو بگیرى. ست دادى. ماتی شی-تو بچه ى قشلیت رو هم از د ا اگه عر
ه داشتم اما عشقم ب دوستشدلم این بچه رو می خواستم. تهبابا  باشه چی؟!

که ماه هاست از   آرامشیرامش می خواست.آ دلمنابودم کرد. سكوتشآراد؟!
 محرومم.

 samiar_اریسام
سا انداختم. از شین نگاهی به در سته بود . باآینه ى ما ش را  ب دلمحالت قهر ن

فت ول با نیا ىنشود برا یتیاالن موقع یضددعف ر ها؛اول   رو تشیامن دیکار
قتکردم. یم نیتضددم ته بودم  بهاز دل در آوردنش بود. ىبرا و نده گف ره بران

 یامن ىنشود و مطمئنًا  جا انشیکه درسددا در جر ىسددمت خونه جدیدم؛خونه ا
 کرد. یرو نگاه م رونیتمام ب ینگاهش کردم که با تخس نهیاز آ بازبود.

 dorsa_درسا
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هم بود ب پشتشکنه. یم یگودزیالى بی اعصاب دو شاخ  با من بد اخالق شییا
 ریمسدادم. یفشش م ینگا  کردم و تو دل خودم ه یحال چر چپ نیبا ا یول

شنا نشود. سوال بپرسم ول ینمبرام آ ستم از   بر  میبالخره حس کنجكاو یخوا
س ش اومدمغلشه کرد . میحس تخ سم که ما سوال بپر به  ینگاه.ستادیا نیاز  

ستاده بود. هی ىانداختم جلو رونیب سا یسوالخونه عادى چند طشقه  ای  اریمبه 
-:دمیکردم  و پرس اخمیکرد کردم خیره شدم. یم نگاهداشت  من رو   نهیکه از آ

 درتو؟  ى:_خونه  دمیتعجس پرسدد بامن. ى_خونه ار؟یکجاسددت سددام نجایا
 دهایکردن پ تینشود حاال به جاى سددوال پ انیدر جر چكسیه-نشودم . انیجر

صله پ یشیچر بهش نگاه کردم و ا چرشو .  ظر منتشدم. ادهیگفتم و بالفا
 رگشتب:_هشششش!گفتمو با خود  برد. دیموندم که اومد سمتم دستم رو کش

چر  دبعدرسا. گنایم وونیباال رفته نگاهم کرد و گفت:_هش رو به ح ىبا ابرو
 دمیرو آروم از دستش بیرون کش دستمگل کرد . طنتمیش حسچر نگاهم کرد.

د بدو که رو گفتم  نیا.گهیزنم د یرو صددددا م وونیاره خس دارم ح-و گفتم :
صشر کن االن بهت می  یزن یصدا م وونیداد زد و گفت:_که ح اریسامرفتم.

توجه به جلوم برگشددتم پشددتم و برا  زبون در  یدویدم ب یکه م همونطورگم.
 ریکه برگشتم با دماغ رفتم تو ت نیهمایستاد و با خنده نگاهم کرد. اریساماوردم.

 بلند شد. اریخنده سام صداچراغ برق.
 dorsa_درسا

شد یهو. خاکددددبیچاره ام. دماغ.یاه لعنت- سر درازت کنن؛از کجا پیدات   ابتو 
سام سمت  شتم  صورتم رو گرفتم برگ ست  سته بود رو زم ارید ش  یو م نیکه ن
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چر نگانش کردم  چر!؟ىخند یم مردکد. کوووووفت_زهر مار.گفتم.دیخند
که  رنطوهمو. یپام زدم بهش و گفتم:_بلند شددو چند  لز باو رفتم سددمتش .

شدم رو  . دیخند یم شید که پرت  ستم رو گرفت و ک ب*غ*لم کرد  محكمد
ب*غ*لش  تو.دنیباز شددرو ع کرد به خند ومن عاشددقتم درسددا. یعنیو گفت_

و گفتم:_دارم  برات صشر کن آقا  گهیشدم و روم رو کردم سمت د نهیدست به س
شهه! گه؟ید ىخند یمن م به.اریسام ش با.باااا  و گفت:_مثالً  دیخنده لپم رو ک

 یگ یکه به من م-چشم غره رفتم و گفتم: بهشفسقل؟! یکن كاریچ ىخوا یم
 بااااااشههه. یفسقل
 samiar_اریسام

خدا بود. یموقع یعنی قدرکه خورد تو چراغ برق  ند ان که دل درد  دهیخ بودم 
باز یوقتگرفتم. و خواسددتم ت یم وردیدر م ارویتو ب*غ*لم بود  و اون  تخس 

داشت جوابم  یوقتبچلونمش که تو خودم حل شه ىانقدرکنم.ب*غ*لم لهش 
داد نتونسددتم خودمو کنترل کنم و تو ب*غ*لم بر   یم یتخسدد تیرو در نها

به سینه ام می کوبید و متوجه ى  قلشمکردم. دنشیگردوندم و شروع به ب*و*س
شودم. ن مان  كان و ز لشم می خواسدددتمش. ازم ق که می  نیح درته  ین  ا

 هیکنار و با دسددتش  دیب*و*سددیدمش  محكم زد تو سددرم و خود  رو  کشدد
شون داد و گفت: ىمقدار شته با  ب-و ن شعور دا  فرهنگ یانقدر،فقط انقدر 

من رو و  ىد یبعد حرص م ىخند یاسددس م نیکه ع ابونیخ وسددطنچسددس.
س یبعد م سط خ میب*و* ستم.ابونیو سرم بود که گفتم:_فكر نم د  کردم یرو 

ش سط حس ا یانقدر گاو با ست کردم  اگهانجام بدى. نكارویکه و دیگه ب*و*
شتشتر. سمت و  یگرفت ول یخندم م دا روم رو از  گرفتم و رو کردم اون 
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س ىصدا.شییییمثل خود  گفتم:_ا شدو لپم رو ب*و* و  دیخنده ا   بلند 
شو د شد و رو به من گفت:_بلند  شوتو. میبر یسام گهیبلند  ست ند تم و بلگرف د

 بسه دیگه خستم کردى.-امر بفرما. شماچشم عجوزه.-شدم و گفتم:
Samiarسامیار_ 

م از اولش توشتر یه خط می خندم پررو نشو.-چر نگاهش کردم و گفتم: چر
یه جیغ کوتاه بلند زد و شددروع  یهوخسددته بودى تنها چیزى که بلدى جیغ زدنه.

ست.-کرد غر زدن نكنی که جیغ  اذیتسرم که جیغ می زنم. فداىهمینه که ه
قه کردم و گفتم: دسددتمنمی زنم. نت رو هم -رو دور کمر  حل من جیغ زد

مخصوصًا -رو بردم نزدیكددد گوشش و نجوا کردم: صورتمدوست دارم خانومم.
صله گرفت و با حرص گفت: محكمشس ها. شتش زد تو پهلوم و ازم فا -با م

ستی . بیخجالت بكش. ستاد. کنارشعور بی پر شین کارى ب-:گفتمدر خونه ای
اشه ب-مصنوعی زد و گفت: لشخندىمی کنم که تا سر کوچه یه نفس بدویی ها.

 لیدکمی ریم تو که...-ایسددتادم و گفتم: کنار باز کن. دروزورو. توتو خوبی.
نداختم و لحنم رو جدى کردم وگفتم تعجس بهم خیره  با برو تو-رو توى در ا

جا خورد. ازشدددد. باال بردم و  تنلحنم  بدو -جدى تر گفتم:صددددام رو 
 پشمكد خان جنگلی میرزاباشه حاال چرا می زنی.-گفت: معترضانهزود.

Samiarسامیار_ 
رو پایین انداخت و  سددر فقط نگاه تند و عصددشی بود که بهش کردم. جوابش

دقیق به حیا  انداخت و پر  کوتاهی کرد و سددمت  نگاهیرفت داخل خونه.
شان گفتم: روبسددتم. تكون دادم و درو سددرىدر ورودى خونه رفت. -به نگه
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شه. ست به خونه با شم.-حوا ستادم و در خونه رو باز کردم. کنارچ  وارددرسا ای
-لس گفتم: زیرکرد خونه رو گشددتن. شددروعخونه شددد و سددریع چراغ رو زد.

ونه و کل خ رفتدرکددد که شنیدى.-فكر نكن نشنیدم چی گفتیا-زد: دادفضول.
 داومو مانتو  رو از تنش بیرون کشید کاناپه ولو شدم که اومد روىرو چرخ زد.

ست روى پام. ش شد. باو ن شم  لشخندىلشخند بهم خیره  نزدم و جدى بهش چ
-اخم نكن بهت نمیاد.-رو روى سددینه ام گذاشددت و گفت: دسددتشدوختم.

خاکددد تو سر بی -خس به درکددد.-آ آ.-تكون داد و گفت: سرىدوست ندارى؟!
روى پام بلند شد و رفت  از.زشت بی احساس شامشانزهاحساس گالبیت کنم.

 سمت اتاق خواب.
 samiar_سامیار

 ىبرقرار ریسدداعت گذشددت و درسددا توى اتاق خواب بود و من فكرم درگ نیم
 و کالفه نگرانوجودم رو احاطه کرده بود. ترسافكارم بودم. غرقدرسددا. تیامن

 ینم یحت نه ىوابشه؟ شیزیدرسا چ اگهبودم و سردرگم در انجام کار درست.
هام بردم. ىال یدسددتخوام بهش فكر کنم. فه شدددده بودم و  یحسدددابمو کال

ظاهرم رو حفظ کنم  دیباشاید آراد رو بهتر درکددد می کردم. االنمضطرب بودم.
شه. ست داد. یتشنگ حستا درسا نگران ن شپزخونه و لیوان رفتمبهم د  سمت آ

باز کردم و آبی توى لیوان ریختم.  الخچی جلوآبی برداشددتم و در یخچال رو 
شمم به ب ستادمیا به کوچه  و دیپر واریاز د ىفرد انگارافتاد. رونیکه از پنجره چ

تاد. وانیلرفت. به ح عیسددرآب از دسددتم اف بدو  بدو  قس گرد کردم و   ا یع
 ای!بیرو صدا زدم_ه نگهشاننشود. یرو گشتم ولی کس ا یکل ح سرگردونرفتم.

شكوک زی._بله قربان؟_چنجایا شش دنگ ؟ىدیند یم ست رو  _نه قربان._حوا
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 شتپگفت و از  دور شدم. یچشم.نهیجمع کن واگرنه حسابت با کرام الكاتش
 دنمیشدنم همانا و ترس واردو وارد شدم. دمیکش قیعم ینفس.ستادمیدر سالن ا

باز  دهنکنم. یترس کم بود قالس ته ازمثل جن جلوم ظاهرشددد. درسدداهمانا.
ش سر تكون دادم. یخند  حرفلش دنیبدم که با د یکردم تا فح چرا -نزدم فقط 

 اومدصددداى شددكسددتن شددیشدده اومد؛اومدم بشینم چی شددده.-نخوابیدى.
قه بسدددت. دسدددتب*غ*لم. رو لوس کرد و  خود ها  دور کمرم حل

م دل یلیخ نم؟بخدایشدده برم مادرم رو بش یجونم؟!_جونم؟_م اریگفت:_سددام
به عقس. اریاخت یببرا  تنگ شدددده. نه   یعصددشهولش دادم  و پرخاشددگرا
 درسا! یگفتم:بهتره خفه ش

 samiar_درسا
هاى خاکسددترى ا   چشددمبه سددتون و با تعجس و ترس بهم نگاه کرد. خورد

شد. جلو   دیتهد ىرو به نشونه  انگشتمو رخ به رخش ایستادم. رفتمبارونی 
اول و آخرت باشه درسا  ى:_دفعه غریدمبه اش  ها  نكردم. ییگرفتم و اعتنا

رو کنار کشید و قدم  خود ؟! فهمیدى!ىدیخونواده ات رو م دنید دشنهایکه پ
جواب  ازنفس ها  به وضددو  شددنیده می شددد. صددداىقدم عقس می رفت.

سمتش  شدم و  صشی  ام دوباره  ىو* * *ى گر ىخوبردم. ور یندادنش ع
نگاهش تو نگاهم گره  یوقتا  رو محكم به دسددت گرفتم. چونهعود کرده بود.

برو به ادامه خوابت  حاالممنه! شیتو پ ىو گفتم:_جاخورد دسددتم شددل شددد 
ش برس. شم ها ا سا م ىبود که از چ شدم. کالفه.دیبار یدر یه گر-:گفتمتر  
گریه -هم اشددكددددد می ریخت که عربده زدم: هنوزگریه نكن. درسدددانكن.
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یداد می کرد. ترسنكن. فه ا  ب یا گفتم فقط  یکردم و هرچ ىکار هرتوى ق
 بفهمه! کا حفظ جونش. ىبرابخاطر خود  بود.

Samiarسامیار_ 
صش شت کرد و طره ا یع صورتم خورد. ىو برافروخته بهم پ  رعطاز موها  به 

سا هم ستبرام ل*ذ*ت بخش بود. شهیدر شتم ب*غ*لش کنم اما االن  دو دا
گاه دست  ىرفت تو اتاق و به قدر درساوقتش نشود. درو محكم بست که ناخودآ

کفشم  ابنشستم. یحوصله کنج یبلعنتی.-زدم: لسهام به سمت گوشم رفت.
شم هام رو  سرمشدم. کالفهزدم. یضربه م نیبه زم رو به دیوار تكیه دادم و چ

شتم. ستم  فكرمروى هم گذا هزار جا رفت و من غرق افكارى بودم که نمی دون
دونم چه مدتی بود که نشددسددتم و چشددم هام  نمیکدوم درسددته و کدوم غلط.

ست. ست شمب ش چ ساعتیساعتم نگاه کردم. بهودم وهام رو از هم گ ست   دو ه
-:زدم صدا از  نیومد. صداییمضطرب شدم. اریاخت یبکه درسا تو اتاقه.

 آن فكر ى به سرم زد که ته دلم لرزید. یهنداد. جوابیدرسا.
Samiarسامیار_ 

ند کردم. یمعطل یب تاقی که درسدددا تو  رفته بود؛پا ت به ا رو  مدسددتو نگران 
له. رهیدسددتگ ندبارموند،اه قف پا چ باز نشدددد. نشییباال  و  عصددشیکردم ولی 

شت کوب شدم وبا م ضطرب  شتبه در. دمیم سا!-زدم: ادیزده فر وح در  ایندر
سم رو ب سكوتشلعنتی رو باز کن. ست. یم هیگر دلمکرد. شتریهرا  رقهجخوا

رفتم و  قهیدق 3 درعرضرفتم. نیتو ماشدد فمیدنشال ک بهتو ذهنم زده شدددد. ىا
سلحه رو م*س*تق لوله.اومدم سلحکردم.  یشل عیسررو قفل گرفتم میا رو  ها

 رهیروبروم خ ىبه صددحنه  ناباورپرت کرده و وارد اتاق شددددم. ىبه گوشددده ا
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تادنیا توانشددددم. نو زده و اشددد  ر سددد تم؛زا تم: زانینداشددد ف -گ
درسا گره به نگاهم خورد و اعماق وجودم  یاشك ىها چشم!نكن.عشقمدرسا!

-صداى پر از بغضش گفت: باپر از قرصش رو محكم فشرد. مشترو لرزوند.
ستفاده کردى. سو ا  دروغ نگو لعنتی-نه؛نكردم.-رو تكون دادم و گفتم سرمازم 

-من دیگه دختر نیسددتم؛باعث و بانیش تویی.-دوسددت دارم.-دوسددتم ندارى.
دوسددتم -دارم. دوسددتازت سددو اسددتفاده نكردم. منخودتم می خواسددتی.

 ساعت پیشت جور در نمیاد.رفتار چند  بادارى؟!
Samiarسامیار_ 

هر -رو شكست و گفت: بغضشعصشی بودم.-توى موهام بردم و گفتم: دستی
مدام می شكنیش و  لعنتیدل ندارم؟! مگهوقت عصشی باید سرمن خالی کنی؟

-نمی دونی نگرانم. درسدا!خوبه؟بشخشدید.-بعد میاى می گی عصدشی بودم؟!
 دلیلشمی شه؛دلیل می شه.-زدم: دادکنی. دلیل نمی شه باهام اون برخورد رو

توى  زدى گندفهمی توى لعنتی باعث بی خوابی و نگرانی هاى منی. میتویی.
 نچوفهمی؟! میخاطرت یه نفس راحت هم نمی تونم بكشددم. بهزندگیم رفته.

هم ب ناباورانهفهمیدى؟! حاالتوى لعنتی هو  و حواس و خواب رو ازم گرفتی.
ادامه ى حرفش رو  نتونسددتتو...-قورت بده.کردم بغضددش  سددعیخیره شددد.

رو آورد باال و  دسدتشدرسدا من...-چرا دارم همش خراب می کنم! خدایابزنه.
 خواست ساکت شم.

Dorsaدرسا_ 
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 نمآره.-کردم و گفتم: اخمیدستم رو باز کردم و قرص ها به زمین افتاد. مشت
كر نمی ا فدلت رابطه می خواسددت به این وقتیلعنتی مسددشس همه بد بختیاتم.

هام می لغزیدن و روى  اشكداالن میاى می گی گند زدم تو زندگیت. بعدکردى.
شد. حالمگونه هاى ملتهشم می ریختن. کردم دنیا  حسخراب  بود و خراب تر 

سط  آوارم. سرپناه  و شده و من بی تكیه گاه و بی  سرم خراب  سمتم  اومدروى 
مد اعتنا به حرفم او بیعقس نیا سمتم. بروبرو عقس.-که میون گریه ام داد زدم:

دست ها  رو روى مت  گرمیهام روى صورتم گذاشتم هق زدم. دستسمتم.
ستهاى ظریف و نازکم حس کردم. شت  د صورتم بردا هام رو به زور از روى 

طاقت دیدن اشكددد هات  لعنتیاین کارو می کنی؟! چرادرسا بشینمت.-و گفت:
ندارم. نی. دارىرو  ک می  بودم  ما  حرفنا کرد ا می  مم  ید آرو با ها  

صرفًا می خواد آرومم کنه اما ته دلم از  می  موقعیتینكرد. بود که حس کردم 
شی بود که بر  حرفترسیدم. ها  آبی نشود که آتش درونم رو خامو  کنه...آت

بهم دروغ  لعنتیبهم دروغ نگو.-زدم: جیغآتش درونم افزود وکوالکددددد کرد.
دست هاى مردونه ا  بیرون کشیدم و مشت  هام رو از دستبذار. راحتمنگو.

م ازت متنفرم؛نابود-هام رو به سددینه ى سددتشر  کوبیدم و گفتم: مشددتکردم.
 کردى.

Matisaماتیسا_ 
 هشنگاین بچه ى توى شكمم مال عرشیا باشه چی؟! اگهمامان با توام.-:نالیدم
 بهشنگهش دار.-مكث کرد و گفت: کمیدونم. نمیتو مطمئن نیستی.-دارم؟!

مه داد:خی که ادا ئه.-ره شددددم  مال تو جس گفتم: بامال آرادم نشود بگو  -تع
مانچی؟! لت رو از دسدددت دادى؟! ما -می کنی من همچین آدمیم؟! فكرعق
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کردى بچه ى کس  فكرخواى ولت کنه؟! میدختر می خواى بدبخت شددی؟!
ست داده؟! اونمدیگه اى رو نگه می داره؟!  طالقتوقتی بچه ى خود  رو از د

سشت به یه زن مطلقه می ده؛اون شی مطلقه  و تو جامعه ما دید مردم ن وقت می 
می خوام نگهش  نهاگه بچه ى آراد باشه چی؟! مامانبندازمش؟!-خوب نیست.

زى به کسددی چی فعالً ماتیسددا بذار درسددت فكر کنیم و تصددمیم بگیریم.-دارم.
ی م-تكون دادم و گفتم: سددرىبه دکتر می گم به کسددی چیزى نگه. منمنگو.
 م آرادو بشینم.خوا

صحشت کردیم. با شدم که آراد تو  بود. وارددکتر  ش بیاتاقی  م هو  بود و چ
و  كستمشگرفت. بغضمسمتش و کنار تخت نشستم. رفتمها  رو بسته بود.

مرد اسددتوار و محكم زندگی ام رو  وقتینابود شددددم وقتی دیدم آروم خوابیده.
اى به دسددتش زدم و دسددتم رو روى پیشددونی ا   ب*و*سددهروى تخت دیدم.

 مینکه نا امید کردم. بشخشبشخش. منوآراد.-با گریه زمزمه کردم: آرومکشیدم.
ضوى از منه. دروغیتونم؛نمی تونم با دروغ زندگی کنم. ت وق هیتکه بانیش ع

 هام شدت اشكدفكر نمی کردم؛قصه ى رو تكرار ما باالخره اینطورى تموم شه.
فت. مهگر که می رم.-دادم: ادا یت  نمیمنو بشخش  ندگ عث سددرافك با تونم؛

شم. ساختم. دیدىب سوخت و  ازمن دنیام رو ن اولم انتخاب من نشود ولی باید 
 ساخت.
Matisaماتیسا_ 

ست شم ها ید ش ىبه چ سته ا  ک رده و ک  ینزد راهنشیرو به پ صورتم.دمیب
شددش می خواسددت توى جغرافیاى آ*غ*و* دلم.دمیعطر تنش رو بو کشدد قیعم
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شم. شم و مدام عطر تنش رو بو بك دلم می لرزید و طوفانی پا برجا بود  تهگم ب
شت. سمج شهقطرهیدلم برات تنگ م-زدم: لسکه اتمامی ندا ش    ىبه رو یا

ذارم مرد تا برم  و تنها ب برگشتمسر انگشت پاکش کردم. با.ختیآراد ر ى نهیس
 هیگر با.اوردیاقت ناتاق دلم ط وسددطکه مثل کوه پشددتم بود. مردىرو. اهامیرو

داد هر چقدر با دست اش  هام  یامان نم هیگرخودم رو به تخت آراد رسوندم.
 ىچاره ا اماشد.  یبار چهره آراد رو نگاه کنم،نم نیآخر ىزدم تا برا یرو پس م

 ىها غمگرم آراد زدم و به سمت در خرو  رفتم. ىبه لس ها ىا ب*و*سهنشود.
خدا مر  م ایدن ته بود و فقط از  هامخواسددتم. یبه دلم نشددسدد تموم  آرزو

به مادرم اطالع بدم از  نكهیو سددرافكنده بدون ا ریدلگشددد. اهیسدد اهامیروشددد.
 اشدد  هام لیسدد دوبارهافتاد. دیسددف ىبه ابرها نگاهمخار  شدددم. مارسددتانیب

 شد. ریسراز
Matisaماتیسا_ 
 نفستار بود. دمید ىجلولرزید.می  بدنمخونه شدم. یو ناراحت راه سرخورده

اده رو راه پی ىزنان تو قدمرو  بردارم. المیراه افتادم برم وسا ادهیپ.دمیکش یقیعم
شده؟! حتماً همه بهم خیره بودن. مردمفرستم. یم شون می گفتن چی   راچتو دل

 که بین عشقش دخترىنمی دونستن این دختر االن کوه درده! اماگریه می کنه؟!
ها  گیر کرده. نه  مادرا ید از  دخترىو  نا ام که برخورده از دیروز و امروز و 

 مینسکه بی حامی خواهد گذشت و رو به آینده اى نامعلومه. فرداهاییفرداست.
به صددورتم خورد  پوسددتم رو نواز  داد. یخنك هام رو ب*غ*ل  دسددتمکه 

که  ىبچه ا مادر*و*زه!که حاصدددل ت* *ا ىبچه ا مادراالن مادرم! منکردم.
گه!متنفر؟از  متنفرم؟! یاز  متنفرم پس چرا می خوام نگهش دارم. ا  تواقع
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بچه ام رو انتخاب کردم تا مادرانه هایم رو خرجش  مناینه من عاشددقشددم.
با آراد دوره می کردم. یم قدمکنم. خاطراتم رو  ندىزدم و  زدم و قطره ى  لشخ

خودم اومدم دم در خونه ام  به تااشددكم روى گونه هاى سددردم می ریخت.
 نه؟ ایدل بودم برم داخل  دوبودم.

Matisaسا ستم برم داخل؟! آیا_ماتی تا چه حد آزارم می داد و  خاطراتممی تون
...افكار مزاحمم اهاشكان کجاست؟! اصالً اشكان... اگهجگرم رو می سوزوند.

رو توى قفل چرخوندم و وارد خونه  کلیدباال انداختم. ىا شددونهرو پس زدم.
صداى خنده هام رو می  انگارپله ها باال رفتم و در خونه رو باز کردم. از شدم

یدم تاق خوابم شددددم. نگاهم شددن ید و وارد ا  چمدونیدر اطراف خونه چرخ
 زامی گفتم منو بشخش. مدامبرداشددتم و با گریه لشاس هام رو تو  قرار دادم.

صندوق پول بردا شدم  تندصداى در خونه اومد. کهشتم.توى گاو  از جام بلند 
یدم. مادرم رو د کار می کنی؟!-که  واضددح -زدم: دادماتیسدددا دارى چی 

له  مامانگورم رو گم می کنم. دارمنیسدددت؟! نمی تونم؛نمی تونم غرور  رو 
ماتیسددا اگه دوسددت -خوام پیش خانواده ا  و بقیه سددرافكنده شدده. نمیکنم.

تو که نمی دونی بچه تو شددكمت مال  اصددالً منه.داشددته باشدده می گه بچه ى 
ستم و گفتم: شیدخترم نكنکیه. -اعتنا به حرف هاى مامانم زیر چمدون رو ب

 وایسید بچه به دنیا بیاد.
Aradآراد_ 
شم ستم رو تكونی دادم. چ سریع از جلوى  تمامهام رو باز کردم و د خاطرات 

شت. شم هام گذ سا.-زدم: دادچ زدم  لسراف چرخید.تند تند به اط نگاهمماتی
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کردم از روى تخت بلند شم که متوجه ى  سعیکجاست. ماتیسابیمارستان.-:
شدم. ستم  ست؟!-زدم: دادآخ.-سرم توى د سی اینجا نی ستارک ستار.پر  در.پر

 نمزنشاید تكون بخورید؛صددشر کنید دکتر بیاد. شددماچه خشرته؟!-اتاق باز شددد.
ست؟! شد و حرفی نزد. انگارکجا شوکه  سؤالم   شما -گفتم: دداً مجاز  خانم با 

ست. ستم زنم هم اینجا ساه ستن.-راد. ماتی  همتوجیعنی چی؟!-بودن االن نی
شم. شدیم.-منظورتون نمی  شدن و ماهم متوجه ن -زنتون از بیمارستان خار  

شدیم ستش پس؟! اینجا یعنی چی متوجه ن شده اى ه  بی در و انقدرچه خراب 
 ربمضط نزد و از اتاق خار  شد و سرم رو از دستم بیرون کشیدم حرفیپیكر.

ارید بذ-.نگرانشمدنشال زنم.-کجا آقاى راد؟!-وارد اتاق شد. دکترو نگران بودم.
تم گف-شددما باید معاینه شددید.-لحن تأکیدى گفت: بانه.-معاینه تون کنم.

به من نگاه می کرد. نگاهمنه. ناراحت بود و  -گفت: دکتربه پرسددتار بود که 
اتاق  از.همینجانحرف من رو گو  نمی دید باشدده االن به مأمور می گم بیاد.

قشل از اومدن دکتر -چیزى می خواید بگید.-پرسددتار گفتم: روبهخار  شددد.
 بهتون بگم که خانمتون حامله هست.

ن نشاید می گفتم اما ای-:گفتبود. ترسددیدهچی؟!-تعجس گفتم: باخوردم. جا
فت شنیدم که زنتون گ خودمبفهمن بهتون گفتم. ایدنشحق شماست که بدونید.

وارد اتاق شددد و با تعجس به ما نگاه  دکتراون.... اگهمن این بچه رو نمی خوام.
-هل شددد و من پیش قدم شدددم و گفتم: پرسددتارچیزى شددده؟!-کرد و گفت:

شم. صرار می کردن که معاینه  شتن ا شدن و رو به من  دوتادا مأمور داخل اتاق 
قاى-گفتن: له امرتون؟!-آراد راد؟! آ عدادىاز کالنترى مزاحم می شددیم.-ب  ت

ی ام به پشون چینیجدى و مصمم بودن. خیلیسؤال هست که باید پاس  بدید.
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در مورد وضددعیت همسددرتون و خودتون و -در چه مورد؟!-انداختم و گفتم:
وى وقتی ت ازشنیدن اسم سامیار نگران شدم. باشخصی به نام سامیار مهرورز.

-زدم: لسهایی توى ذهنم تداعی شدد. سدؤالتنها  گذاشدتم ندیدمش.جاده 
براى سدامیار  اتفاقیاز وضدعیت همسدرم چیه؟ منظورتونمن کمی گی  شددم.

 افتاده؟!
AraDآراد_ 
به من  نگاهی به همكار  کرد و بعد  به روم انداختم که نگاهی  به مأمور رو 

درسددتی به  این طور که به ما گفتن همسددرتون رو در شددرایط-چشددم دوخت.
شددخصددی به اسددم سددامیار مهرورز -منظورتون چیه؟!-بیمارسددتان نیاوردن.

به  هم لشاسی همسرتونهمسرتون و شما رو به بیمارستان آورده و بعد فرار کرده.
شنیدن این حرف پاهام سست شد و نزدیكد بود  ازتن نداشتن و بی هو  بودن.

شتن. سرم حرفروى زمین بیافتم که نگهم دا شیا توى  چرخید؟!'من پیش  عر
 میمن بود. مالکه از اول مال تو نشود. دخترىدختر مورد عالقه ام هسددتم آراد.

ر ت بلندقراره جلو چشددم هات با من بخوابه! زنتزنته؟ یگینم آراد؛مگهفهمی؟ 
شو د-زد: ادیفر ستم در ب ریو از ز زنت!گهیپا سا و  صداى.ارید جیغ هاى ماتی

شیا بهش... شدم توى  خیرهشما حالتون خوبه؟!-گفت: مأمورحرف هاى عر
 من باید برم پیش زنم.-چشم هاى مأمور و گفتم:

شن مامور خورد و مرموز به همكار  نگاه کرد و بعد نگاهش  كهیحرفم  دنیبا 
 دیدون یشددما م-منظور نگاهش نشددددم که پرسددید: متوجهسددمتم چرخید.

و  اننگرتاد.و اضطراب به جونم اف استرسشدم.  یگهمسرتون االن کجاست؟
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در هم گسددیخته بودن و فكرم هزار  افكارمحرف می زد؟! یچ ازبی قرار بودم.
ونم که به زب یحرف تنهاکردم. یم ریسدد ىخشر یب ىایتو دن انكارجا می رفت.

سرم . دیمن با-بود: نیاومد ا شما -هم کالفه گفت: مأموربرم دنشال هم جناب 
سواالت ما جواب بد دیبا سرتون در  دیشا دیکن ىهمكار.دیبه   خطرجون هم

و  یکسد دیتون ینم شدماهمکنم. دایبلدم زنم رو پ خودم!هیکاف-زدم:. دادباشده.
سمتم اومد و گفت: مأمور.دیاجشار کن ىانجام کار ىبرا  لطفا آرامش-قدمی به 

هم خیر و صال  شما و  ما.دیو به سواالت ما جواب بد دیخودتون رو حفظ کن
فه ام کرده بود.د ىها حرفهمسدددرتون رو می خوایم. مامور کال فقط -و

سامعیسر سشت اری!_ شما چه ن ستن به  نیاولداره؟! یمهرورز با  شون ه متهم   ای
با گارشددددم. شددوکهو ت* *ا*و*ز. ییجرم آدم ر آب سددردى روم ریخته  ان

 قیرف اریسددام!محالهکرده بودن؟! یكیدسددت به  ایبا عرشدد اریسددام نكنهباشددن.
ساعد م حالم.دیلطفا بس کن-تر غریدم : کالفهمزخرفم رو پس زدم و  افكارمنه!

ه اعتنا به تعجششون راهم رو ادام یبه اون دونفر کردم و ب ینگاه ضیغ با.ستین
 دادم.

شد؛توى راهرو دوباره   بیآقاى راد...-فریاد زد: مأمور اعتنا بهش از اتاق خار  
ر  گاهی نثااینكه برگردم و ن بدونراد با شما هستم. آقاىآقاى راد...-فریاد زد:

ول کن باالخره خود  -کنم پوزخندى زدم که صددداى همكار  رو شددنیدم.
دونسددتم کجا باید برم و کجا می خوام  نمیبیمارسددتان خار  شدددم. ازمیاد.
قدم می زدم.  یرو  گ ادهیهدف تو پ بیبرم. نگ  ندو م لس  لشخ کجی زدم و 
 ششیغ یكیم کن یم دایرو پ سددایکه هر وقت مات رمهیتو تقد ىچه اصددرار-زدم:

 نییعگفت حامله هسددتش و خود  رفته؟! پرسددتارمی کنه؟! غیششکنه؟! یم
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ت گف یششم م حسبرگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. چندبارحامله هست؟!
ساب گ شمهشهیدر تعق یكی شتم.  یح شتش امابودن و اثرات دارو گذا  یاه نممن ا

 ابونیه خب دهیکه نرسدد تیکردم برم تو انشوه جمع پاتنددنشالمه! یکسدد واقعاکنم.
م رو دسددت یكیسددربلند کردم فحش بدم  تاجلو پام ترمز کرد. ینیماشدد یاصددل

 .نیپرت شدم تو ماش دیکش
به راه افتاد و طرف دسددتش رو روى دهنم گذاشددت و حتی نتونسددتم  ماشددین

ستنگاهی بهش بیاندازم. شنا به  د صدایی آ طرف رو گاز گرفتم و پس زدم که 
رو با حرص دادم  نفسمسگ شدى؟! بازچته وحشی؟!-گوشم خورد و داد زد:

چر نگاهم کرد  چرکار ها یعنی چی؟! ایناى نكشت تویی؟!-بیرون و گفتم:
ت خاطر خری بهنخورده و دهن سوخته. آ االغ تحت تعقیس پلیسم.-و گفت:

گاو یه  نداختم. سددرمگفتم کی بود تلفنی؟! هی تو پایین ا یار چی -رو  سدددام
شیدته یا جا-شده؟! ستت درد نكنته که تو و زنت رو نجات دادم جاى بشخ ى د

رو گفتم و توى قیافه  اینماتیسا کجاست؟! سامیارهم شرمنده؛هم مرسی.-؟!
 ا  نگاه کردم که تعجس توى نگاهش بیداد کرد.

طرز نگاهش ته دلم لرزید که چینی به پیشونی ا  داد و با صدایی پر تعجس  با
ست؟!-گفت: سا کجا ست؟! مگهیعنی چی ماتی ستان نی م و دو شد دالتو بیمار

ص.رفتهنه؛نیسدت.-دسدتم رو توى دو طرف موهاى سدرم فرو بردم و گفتم:  الً ا
یا بردنش. ماتیسدددا حامله -نزد که ادامه دادم: حرفینمی دونم رفته  سدددامیار 

که  توچیه؟! منظورتچی؟!-سددمتش  چرخید و شددوکه گفت: نگاهمهسددت.
حاملسدددت؟! یدیش چطورى می دونی  فت.-ند تار گ فتپرسدد مه  گ حق
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و باال ر دسددتمنكنه بچه از...-ماتیسددا گفته این بچه رو نمی خواد. گفتبدونم.
 آوردم نذاشتم حرفش رو  ادامه بده.

سددامیار رو در  باتصددور اینكه بگه بچه از عرشددیاسددت ذهنم رو میازرد. حتی
شتم و رکدددد گفتم: ستی ندا صدام گرفته و ناراحتم   مدلسامی؟!-بای شنیدن  از 

می دونه چقدر خورد شددددم و احسددداس حقارت کردم و غرورم  خداگرفت.
سشاز.... سر کثیف ه*و* سط یه پ سرم تو صور لمس هم ست از ت ص ازشك ور ت

ى شونه سامیار رو دستهمشستر شدن فرشته ى قلشم با اون کثافت بی غیرت...
شد؟!-بله؟!-ام قرار گرفت و گفت: شد؟!چی چ-چی  سر -ی  شد که  ما  چی 

سا ماتی-هیچی آراد من اومدم و شما بردم بیمارستان.-از بیمارستان دراوردیم؟!
و اشددكان  داشددتن حرف می زدن و   عرشددیاهیچی...از حال رفته بود.-چی؟!

 آره داداشم.-همین؟!-توهم عین ماتیسا بی هو  بودى.
ِد بهم دروغ نگو -:زدم داددروغش حرصم گرفت و کنترلم رو از دست دادم. از

جسلعنتی. ند تر داد زدم: تع که بل هت می  چیچرا دروغ می گی؟!-کرد  ب
سه؟! شیدهچیه؟! هدفتر سمم رو به زبون آورد: ک ستمآراد.-ا رو باال آوردم و  د
به راننده که  نگاهیکردى نمی دونم که ماتیسدددا رو ؛ فكرحرف نزن...-گفتم:

 امیارسبرهنه آوردى بیمارستان.-:مسلط رانندگی می کرد انداختم وآروم تر گفتم
ست و قابل اعتماد.-رو  رو ازم گرفت و گفت: شنوا جا گفتم ک بهشراننده نا

آره ماتیسا عریان بود و من پیچیدمش الى پتو و ب*غ*لش کردم -داد: ادامهبره.
 شاهده حتی نوکد انگشتمم لمسش نكرده. خداو آوردمتون بیمارستان.

سش صشی داد بیرون. نف ست منتظر ادامه ى  میبهم انداخت. نگاهیرو ع دون
شم. ضیه از چه قراره.-:گفتمحرف دى بگو از کجا فهمی بهمالم تا کام بهم بگو ق
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جام؟! چه شددرایطی بود؟! ماتیسددداک یدى و چی  چیچطورى بود و تو  د
شیا اومد؟! چهشنیدى؟ شكان و عر سر ا شن کرد و به لس  سیگارىبالیی  رو
شت. ی م-اریم می ریم خونه ى من که.د-:گفتمسنگینی از  گرفت. کامگذا

صددشر کن االن همه چی رو بهت می -براى چی؟!-ریم وسددایلت رو بردارى.
ریلكس دارى سددیگار می کشددی و می دونی من چقدر حالم  سدددامیارگم.

چی می کشددم دارم از دسددت تو  هربه من چه که خرابه؟! ها؟!-زد:  دادخرابه.
ی تو جورى رفتار می کنی رفاقت برات کم نذاشددتم ول توبینی؟! میمی کشددم.

صرم. صیر منه و من مق ست  نهانگار همه چی تق اگه االن این حالته و معلوم نی
صیر خریت خودته نه کس دیگه اى. ست تق سا کجا هرچی گفتی و هر  آرهماتی

شم. ستم و گفتم چ شم هام رو ب شقه. گفتمکارى کردى من چ شق گفتمعا ش ع
ست حالش خرابه. صشر منم حدى داره. نگرانه؛مخشنی همه  خودتهنگه ولی 

 چی رو خراب کردى پس حق اعتراض ندارى.
صشانیت روم رو از  گرفتم. باشدم. ساکت صشیع سیگار ب-گفتم: ع  ازده.یه 

لشم گذاشتم و فندکددد رو از جیس  روىتوى  پاکت سیگارى دراورد و داد دستم.
میقی به سیگار ع پوکددددکتش دراورد و آورد سمت لشم و سیگار رو روشن کرد.

اى درد هام رو به دسددت  لحظهزدم و فقط می خواسددتم لحظه اى آروم شددم.
شوب دلم رو آروم کنم. سپارم و آ شی ب ضا حاکم  سكوتفرامو سنگینی بر ف

سددامیار سددكوت رو در هم  صددداىپس چرا نمی رسددیم؟!-دلم گفتم: توبود.
ست و گفت: شك-شك شد   دبشین وقتی موبایلت زنگ خورد و رفتارت عجیس 

می زدم  حدسشددد کمكم کنه. قرارزدم به رهام و با اون حرف زدم. زنگکردم.
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شكان  ست ا شه. تود سه با ستم بدونم چی بهت گفتن که من رو از  میکا خوا
 کردم. تعقیشتچرا ؟! دروغخودت روندى.

سیگار زدم و گفتم: پوکدددد سا گفتشرطش بود.-سنگین ترى   سارو  لم به ماتی
می گن آدم عاشق دلشاخته احمقمه -د و گفت:پوزخندى ز سامیاردست میارم.

سرزنش کن.-چیزى رو نمی بینه حكایت توئه. شتر با رفتنت اونجا بی-.بگوآره 
شون کردى. سیدم نجاتت بدم چی دیدم؟! وقتیفهمی؟! میتحریك  فهمی میر

ضیعتی دیدم؟! سا رو تو چه و شم ها  و  تندماتی شدم توى چ شتم و خیره  برگ
رو ازم  رو چه وضددعیتی؟!-به سددختی لس زدم:آب دهنم رو قورت دادم و 

وقتی وارد سددداختمون شددددى و دیدم -:گفتگرفت و به رو به رو خیره شدددد.
کارت زاره با خودم گفتم  مدیم  با برنگشددتی؛ هام او هاى خودم و ر آدم 

 انقدر!تنها؟این پسددر چرا انقدر احمقه؟! خدایابا خودم می گفتم  همشداخل.
طعمه می -گفتم: تندش رو از دسددت داده.عقل پاکدددددسدداده اعتماد می کنه؟!

 چه وضعی؟!-من رو بده. جوابخواستی؟! نمیخواستی؟!
وارد سداختمون که شددیم با آدم هاشدون -رو کالفه بیرون داد و گفت: نفسدش

مكث کرد و ادامه  کمیچیزى که توجهم رو جلس کرد... اولیندرگیر شددددیم.
سا بود-داد: سمتته دلش جیغ می زد از جیغ ها و التماس هاى ماتی رو فریاد  ا

صداى تو نشود. سیدممی زد اما  شه. تر سرت اومده با ه اى دیگ سیگارکه بالیی 
بعد  سدداکت شددد ولی بعد از چند دقیقه صددداى -روشددن کرد و ادامه داد:

شه. التماسالتماس ها  اومد. شكان  صداىمی کرد عرشیا بهش نزدیكدددد ن ا
شا شنیدم که گفت می خواد  ضو   شه.هم به و بهم  نگاهیهد یه رابطه زنده با

صشانیت دارم بهش نگاه می کنم. صدام رو  سعیانداخت که دید با ع کردم تن 
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همه چی رو -فكر نكنم بخواى بهت بگم.-ادامه ا  ؟!-کنترل کنم که گفت:
 قتیورو از جیس نگهشان برداشتم. کلیددر اتاق رو باز کردم.-مو به مو بهم بگو.

 ماتیسدداهق می زد و عرشددیا.... ماتیسدداافتاده بودى. درو باز کردم روى زمین
نداخته  شاس تنش نشود و تن رو ا یا ل ته شدددده بود و عرشدد له بسدد به می یان  عر

 شو ادامه نده. خفهخفه شو.-زدم: عربدهبود....
عرشددیا شددلیكددددد کردم و یه تیر هم به دسددت  بهآراد خودت اصددرار کردى.-

االن ماتیسا نیست  اگهدر رفته. جسد عرشیا رو ندیدم اما اشكان هم مناشكان.
-حتمًا خونه هسددتش.-خونه شدددیم. نزدیكددددداون هم مثل من و تو در خطره.

سددامیار از ماشددین پیاده  بادقیقه بعد جلوى خونه نگه داشددت. چندامیدوارم.
هارو دوتا یكی باال می رفتم و کلید روى  پلهشدددیم و سددمت در خونه رفتیم.

صددددا  رو  اماماتیسدددا؟!-زدم: دادم.توى قفل چرخوندم و وارد خونه شدددد
اتاق خواب که رسددیدم تنم ی   بهجا رو دیدم. همهشددددم. دلسددردنشددنیدم.

ست. شو ها بهم ریخته. کمدب کمد رو باز کردم و  درلشاس ها  خالی بود و ک
 رفته.-زدم: لسیكی از چمدون ها نشود .

Aradآراد_ 
یه دادم و رو  کشیده در تك بهاز خونه بیرون  و جلوى در حیا  ایستادم. دویدم

رو به سمت پایین بردم و دو دستم رو دو طرف  سرمشدم و روى زمین نشستم.
د خیس شد که دستی روى شونه ام  چشمسرم توى موهام فرو بردم. هام از اشك

خوبی بهم و شادى و زندگی بی -نالیدمآراد.-بلند نكردم که گفت: سرنشست.
گی کی بی دغدغه هست که تو مال زند-ناراحتی گفت: بادغدغه به من نیومده.
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ه حالت تعجس و ب باحتمًا براى رفتنش دلیل داشددته.-رفته!-تو اولیش باشدده؟!
دلیلی موجه  هیتدلیلی؟! چهمی گی سدددامیار؟! چیدلیل؟!-تمسددخر گفتم:

جلوى  هزشتمی ریم؛پاشو! االنباشه؛آروم با .-برم پیش مامانش. بایدنیست.
زشت اون -چر نگاهش کردم و گفتم: چردر و همسایه که رو زمین نشستی.

-ادامه بده و گفتم: نذاشتماشكان... اگهپاشو بی ادب.-پیرزن که جیغ می زنه.
 تكون دادم و حرفی نزدم. سرىتو بگو عزرائیل اونجا باشه؛من می رم.

Matisaماتیسا_ 
شتم. روى ستم و چمدونم رو جلوى پام گذا ش زمین خیره  بهصندلی پارکدددد ن

فقط با یكدددد امید می کردم و  دیگهى نجاتم غرق شده بود.کشتی ها تمامشدم.
شتم. شكمم گذا ستم رو روى  چه حكمتی توى به وجود اومدنت -زدم: لسد

سمتش چرخید  نگاهمپیست؛خانومی.-کنارم نشست و گفت: کسیهست؟!
به اطراف  نگاهیچی می گه. نفهمیدمتازه کارى؟!-که آروم تر از قشل گفت:

متوجه منظورتون نمی -زن گفتم: بهزن قفل شدددد. انداختم و بعد نگاهم روى
جو  -خیر؛برو رد کارت.-کردم و گفتم: اخمیخمارى؟!-چی ؟! یعنیشددم.

 من حامله ام؛معتادم-حرص گفتم: بامی دم بهت. ارزوننیار تابلوئه بی حالی.
 هم برو رد کارت. حاالنیستم.
 ماتیسا

وى پارکددددد قدم رو از  گرفتم و از روى نیمكت بلند شدددم و بی هدف ت روم
د زدم گونه ام از اشكم تر شد. تازدم. و توى ر دستمرفتن و نرفتن موندم. بینپلك

شردم. ستم ف باز هم هوا   دلمجیشم بردم و آدرسی که مادرم داده بود رو توى د
 بازهمغروب نفس گیرى. چهرعدبرق قلشم رو به درد آورد.  صداىرو کرده بود.
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یاى من خزون شدددد. تهدن که دن گف یام رو بودم  پاییزه و من دن یاى من همش 
دو نفره اى که نفر دوم نیست و جاى خالیش رو با تكد تكد سلول  هواىنساختم.

جدایی دامن زدم. ازهام حس می کنم. به این  که  مد  بدم میو به  بغضخودم 
سخت کرد. شیدن رو برام  توان راه رفتن رو  پاهامگلوم چنگ انداخت و نفس ک

د نشستم.بارید و پار باروننداشت. د خالی شد و روى دو زانو وسط پارک  تیحک
حسددی مدام  یهاگر عاشددقم هم باشدده نمی تونه بچه کس دیگه اى رو قشول کنه.

شم. بایدبهم می گه از کجا می دونی بچه ى اونه؟! شكددددمطمئن  هام میون  ا
که تو صددورتم می خورد گم شدددد. بارون  هاى  من رو -لس گفتم: زیرقطره 

روى زمین پارکدددد بلند شدم و سمت در  ازکه فقط عذابت دادم. بشخشبشخش.
شد. کنارخروجی رفتم . شت رد می  سی دا ستادم و تاک ستیخیابون ای كون ت د

ستاد . شین کمی جلوتو ای سم!-:گفتمدادم و ما شید خی رم عس نداره دخت-بشخ
رو به راننده گفتم و به صندلی ماشین تكیه  آدرستاکسی شدم. سوارسوار شو.

دوسدددت مامانم تلفنی حرف زده بودم و قرار بود در ازاى اونجا موندنم  با.دادم
 کمكش کار کنم.

 ماتیسا
تاد. ماشددین نه ایسدد یاده  پولجلوى در خو ماشددین پ نده دادم و از  به ران رو 

 به سمت آهستهبه ساختمان چند سال ساخت رو به روم انداختم. نگاهیشدم.
بیا -آرزو جان منم.-بله؟!-م:در سددداختمان رفتم و زنگ طشقه ى سددوم رو زد

 پله ها باال ازدو به شكد بودم. هنوزمخونه باز شد و وارد ساختمان شدم. درباال.
ستاده بود. دررفتم. ست کجایی دو -:گفتخونه باز بود و جلوى در ای معلوم ه
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چرا انقدر -تكون  داد و وارد خونه شددددیم. سددرىسددالم.-سددداعته منتظرم؟!
رو سمت  منچشم.-وض کن تا سرما نخوردى.برو لشاس هاتو ع بدوخیسی؟!

تا تو لشاس هاتو عوض -مرسددی.-این اتاق مال تو.-اتاق راهنمایی کرد و گفت:
این حرف ها -خواستم مزاحم شم. نمیلطف دارید.-کنی من برم چایی بریزم.
 که کسیو ندارم. منمچیه دختر شما مراحمی.

 آراد
فتم بهت گ-زد: دادم کجاست.خانم فروزان فر ازتون پرسید-تر داد زدم: عصشی

خانم فروزان فر. یابه من نگو  ندى.مهرن یا؟!-زدم و گفتم : پوزخ عاً مهرن  واق
دخترتون رو به پول اون عوضی بیشرف فروختید شدید سرکار خانم  وقتیجالشه.

ست. االنفروزان فر. سا کجا نكنید دارید بهش  فكرهم می دونم می دونید ماتی
از خونه ى من گمشددو -دوخت و داد زد:خشددم بهم چشددم  بالطف می کنید.

ا ازتون خانم مهرنی-گفت: سامیاربیرون. بروبیرون پسره ى پررو بی شخصیت.
زندسددت ما نمی  اشددكانبه ما بگید. لطفاً خواهش می کنم کمی آروم باشددید.

ست. سادونیم کجا تردید به ما نگاه کرد و   بعد از چند  باجونش در خطره. ماتی
تی لعن-زدم: دادبرید بیرون. لطفاً دونم کجاسدددت. گفتم که نمی-:گفتلحظه 

 سددامیارنمی خواید خوشددشخت شددیم؟! چراکم زندگی رو زهر مار ما نكردید.
فت: با .-گ با ؟!-آراد آروم  با این نگرانی می  فكریعنی چی آروم  کردى 

وقتی جون دختر  برا  مهم نیست تو می خواى چی کار -تونم زندگی کنم؟!
ستم رو گرفت  سامیار.110هر دوتون برید بیرون تا زنگ نزدم -زد: دادکنی؟! د

 ما دیگه اینجا کارى نداریم بیا.-و کشید و گفت:
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می تونست انقدر راحت از قضیه رد  چطورجدیت تمام به سامیار نگاه کردم. با
سم رو نادیده بگیره؟! چطورشه؟! سا ست قلس و اح با  -تأکید گفت: بامی تون

گاه می کنی؟!توام چرا اینجور با حرص از دسددتش بیرون  دسددتمى بهم ن رو 
ماتیسدددا کردم و گفتم: مادر  به  یدم و رو  یاد؛مقصددر -کشدد بالیی سددر  ب

حتی نیم نگاه و حرفی از خونه زدم بیرون و سددامیار هم دنشالم  بدونشددمایید.
مد. حت شددددى؟!-او حت؟!-خس را نار می  فكررا به این راحتی ک کردى 

بشین سددامی اگر نخواى کمكم کنی درکد -م:چشددم دوختم و گفت بهشکشددم؟!
-عمر دارم مدیونتم. تاگرم. دمتهمینجاشددم خیلی لطف کردى. تامی کنم.

 خود آراد؛می دونی کنار نمی کشددم اما ماتیسدددا خود  خواسددته که بره.
  تل حرفشنخواسددته کنارت ادامه بده پس اصددرارى براى پیدا کردنش نكن.

هام  چشددمواقعیت بود؟! یعنیشددكافت. خارى بود که قلشم رو از هم عینبود.
 قطففقط یكدد سؤال دارم از .-:نالیدمتار شد و بغض به گلوم چنگ انداخت.

 چرا؟!-مكث کردم و گفتم: کمییكد سؤال...
هفته با سرکوب خانواده ام گذشت و من هنوز دنشال عشقی بودم که از دست  دو

باز شددد و مامانم داخل  اتاق دربله؟!-اى به در اتاق خورد و گفتم: تقهداده ام.
گاهیآراد؟!-شدددد. نداختم و گفتم: ن تا کی می -جانم؟!-بهش ا جان  مان  ما

دلم یكم فكر خودت و آینده  عزیزخواى همش غصه ى این دختر رو بخورى؟!
دسددتی تو  کالفهجان... مامانرو بشین چه قدر الغر شددده. صددورتتات با .

 دارمگی چی کار کنم؟! میمامان می شدده بس می کنی؟!-موهام بردم و گفتم:
نیدن شدد باترسددم اتفاقی برا  افتاده باشدده. میدنشالش می گردم ولی نیسددت.
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منظورت مامانت اینه که -صدایی سرم رو بلند کردم و جهت نگاهم تغییر کرد.
شون کردم و  بادیگه دنشالش نگرد و فراموشش کن. تعجس و پرسش گرانه نگاه

ستش رو توى پدرممی زنین؟! چی دارین حرف ازمنظورتون چیه؟!-پرسیدم:  د
جیس شددلوار  فرو برد و پاکت سددیگارى از تو  بیرون آورد و از توى پاکت 

 فندکددد سیگار رو روشن کرد و باسیگار؛سیگارى بیرون آورد و به لس گذاشت.
د رو توى جیشش گذاشت. -سؤالم رو تكرار کردم دوبارهاز  کام گرفت و فندک

سیدم منظور؟! بی چون و چرا می گی -خیلی جدى گفت: پدرمساکتید. چراپر
 ماتیسارو فرامو  می کنی و با پارمیس ازدوا  می کنی؛تمام.-چی؟-چشم.

بار حرفش توى ذهنم تكرار شد و دیوار دلم فرو  چندینچی؟!-تعجس گفتم: با
ا به زندگی بدون ماتیسدد منحتی فكر  رو هم نكنید.-جدیت گفتم: باریخت.

سه که.. سط حرفم  پدرم.فكر هم نمی کنم چه بر صشانیت پرید و با جدیت و ع
فت: باال برد و گ هر چی سددرخود هرکارى  بسدددهبیخود.-و تن صددددا  رو 

سهکردى. شد و  اومدهر چی گند زدى به زندگی و آینده خودت. ب سمتم و دال 
ثابت کردى نمی تونی  توبسددده هر چی بی آبرومون کردى.-آروم تر ادامه داد:

ستی. ی از خودت و خانواده ات مواظشت کنی پس تون نمیروى پاى خودت بای
غلط رو روى غلط چیدى و با  فقطقدرت تصددمیم گیرى درسددت هم ندارى.

بازى کردى. نت  خالفتی  ماجو حت رو می خوایم پس م هم خیر و صددال
زن  پارمیسیا ماتیسا یا هیت کس.-هام رو روى هم فشردم و گفتم: چشمنشینم.

اون دختر زن -زد: دادنمی شناسه. زندگی  نیست؛هیت کس اون رو بهتر از من
بابا -...بابا-زندگی نشود که بی خشر گذاشت و رفت و نگفت خرت به چند منه.
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که گفتم. فت: تلفنزهر؛همین  فت سددمتم و گ نگ بزن بهش و -رو گر یا ز ب
 دعوتش کن.

از این همه بی اعتنایی به احسدداسدداتم  دلمعصددشانیت از جام بلند شدددم. با
د پا داره.من پسر تو-:غریدمگرفت. د پا داره؛مال منم یك  لیسیام؛اگه مرغت یك

روز ولت کردم و آزادت گذاشتم حاال توى روم  دو همینه-توى صورتم خوابید.
ستی. شتر از این خودت رو بدبخت کنی نمیمی ای ینده با اون دختر آ تو ذارم بی

به حرف هاى پدرم  جوابممعلوم نیسددت دختر کدوم گوریه. اصددالً  اى ندارى
ستم. شمارهبود.سكوت  شتاى گرفت و تلفن رو داد د  فنتلبوق می خورد. دا

-رو دم گوشددم گذاشددتم و چند ثانیه بعد صددداى پارمیس توى تلفن پیچید:
-انتظار کس دیگه اى رو داشددتی؟!-آراد؛تویی؟!-سددالم.-تردید گفتم: بابله؟!

بشخشددید هل -جواب سددالمم رو نمی دى؟!-اصدداًل انتظار  رو نداشددتم.
سالم. شام بیاى اینجا.-شدم؛ شم  شحال می  شتم.خداحافظخو حرفی  نذا

بدم. مه  نه؛نخواسددتم بیشددتر از این ادا نداختم روى  تلفنبز رو قطع کردم و ا
ستی تو موهام بردم. رفتمتخت. شستم و کالفه د شهو روى مشل ن  پسسا.ماتی با

 بازى می کنم. منمدلت بازى می خواد.
حالم خراب بود که نمی  انقدررو عوض کردم و از خونه زدم بیرون.  لشاسددم

یاد ترسیدم اگه ن میترسیدم... میدونستم کارى که می خوام بكنم درسته یا نه.
ترسیدم آخرین راهم هم جواب نده و تیرم  می همه چی براى همیشه خراب شه

هرت ق شیتو آت منو... نترسددونم راحت جونم ىمنو ا نترسددونمبه سددنگ بخوره.
سوزونم سونم ن سونم رهیگ ینم چكسیتو دلم ه جاتو که... نتر تو  یب که... نتر
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سونم رهیس یقلس من از زندگ سفر ىر یمن م شیاز پ نگو... نتر صد   ، نگو ق
ه با با من ک بمون... نترسونمیمون ینم نجای، نگو ا ىریاز عشق من س نگوى دار

 هیبمونم آخر از عشددق تو من عمر شدددتیپ بزار... نترسددونممونم یتو زنده م
ستاتو م نرو... سونمنتر مجنونم سم ، بمون خونم که م ید  همه دونم یب*و*

 یکس نم تیجاتو تو دلم ه که وونمید هیگردونم  یخوب و بر م ىروزا
ا من که با ب بمون... نترسونم رهیس یتو قلس من از زندگ یب که... رهنترسونمیگ

 هیبمونم آخر از عشددق تو من عمر شدددتیپ بزار... نترسددونم مونم یتو زنده م
خونه مادر   جلوىنترسدونم.-با آهنگ لس می زدم: مدام... نترسدونممجنونم

 ماشین پیاده شدم و زنگ خونه رو زدم. ازنگه داشتم.
 پله ها رفتم باال و در ازآیفن تصددویرى ایسددتادم و  در رو باز کرد. جلوىبله؟!-

ستم. واردخونه باز بود. شدم و درو ب صدا   نگاهیخونه  به خونه انداختم که 
ستم اومد:ا سمت را سمتش چرخید که توى  نگاهمباز اومدى؟! چراچیه؟!-ز 

سكافه ا  رو مزه مزه می کرد. سته بود ون ش اومدم حرف -پذیرایی روى مشل ن
به رو  دراز کرد و اشددداره کرد  دسددتشآخرم رو بزنم. شل رو  مت م رو سدد

شینم. ستم. سمتبن ش شن  پاممشل رفتم و ن سیگارى رو رو روى پام انداختم و 
بهش بگید اگر تا ده روز دیگه برگشددت که -م و پوکدددد سددنگینی بهش زدم.کرد

 بهبرگشددت ولی اگر برنگشددت طالقش می دم چون قصددد ازدوا  مجدد دارم.
شد. سیگارم کام می گرفتم  همونطورىسرفه افتاد و با ناباورى بهم خیره  که از 

سه؛می دونه حرفی بزنم عمل می کنم.-ادامه دادم: شنا پارمیس هم  ازمنو می 
شش نمیاد. نیاد من ازدوا  می  اگربگید فقط ده روز وقت داره. بهشچندان خو
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ستم برا . شكمش رو تنها و  اونوقتکنم؛کارت دعوتم می فر بره بچه ى توى 
 بی پدر بزر  کنه.

 چون رفتفكر نمی کردید بدونم حاملسددت؟!-زدم و گفتم: پوزخندىچی؟!-
سش بزنم و به خاطر بچه ى  سید پ شكمش طالقش بدم.می تر ص سیتو  د در

درصددد  ارز  امتحان کردن نداره  سددیاحتمال می دم اون بچه مال من باشدده.
براى خودم متأسفم که عشق  بگیدبگید از دید من یكددد احمق ضعیفه. بهش؟!

 فكرهقی شددنیدم و حرفم رو قطع کردم. صدددداىدروغی ا  رو باور کردم...
وى من سمت در اتاق چرخید ولی زود کردم اشتشاه شنیدم اما نگاه مامانش از ر

هنوزم می گم نمی دونم کجاست ولی اگر -دوباره به من خیره شد و تند گفت:
یدم بهش می گم. ند شددددم و گفتم ازام بهتر برى. توفهم شل بل یا-روى م زى ن
ید. ید. فكرنیسدددت بهش بگ یاکنم خود  شددن فت: رو از چی حرف می -گ

ه رویا جلوم رو گرفت و رخ به رخم اعتنا به حرفش سمت اتاق رفتم ک بیزنی؟!
اینجا خونه ى منه؛حق ندارى سددرت رو مثل َخر بندازى و هر جا  -ایسددتاد.

هتره ب-شدیدًا بهم برخورد و گفتم: حرفشدلت خواست برى و سرکدددد بكشی.
صشر منم حدى داره. سمت اتاق  ازاحترامتون رو نگه دارید؛ شدم و  کنار  رد 

 رفتم.
ماتیسدددا اینجا -متش و خیلی جدى گفت:دسددتم رو کشددید و برگشددتم سدد

ندى زدم و گفتم: هل کرده بود.پوزخ معلوم می -نیسدددت.مضددطرب بود و 
شه.صداى قفل شدن در اتاق اومد.تند دویدم سمت در و دستگیره رو چند بار 

باز کن این درو.هق نمی -باال و پایین کردم.بامشت به در کوبیدم و عربده زدم:
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بده زدم: بودزد.حرف نمی زد و سددكوت کرده  ند تر عر باز کن این -بل گفتم 
-دروباز  کن تا نشكسمتشماتیسا من رو ننداز روى دنده؛باز کن.رویا داد زد:

فل که اینجا نیست آره؟پس چرا در ق-گفتم ماتیسا اینجا نیست.متقاباًل داد زدم:
 شد؛ها؟چرا هق می زد؟!

ست.-داد زد: ست.ها؟!قندون رو برد-بهت گفتم ماتیسا نی شتم و محکه نی كم ا
ست و جیغ زد. شك صشی بهش خیره بودم.حالم -زدم زمین. این چه کاریه؟!ع

ا اینجا بهت گفتم ماتیسددد-بگو بیاد بیرون.-شددددید گرفته بود.با حرص گفتم:
هان داد زدم:-نیسدددت.آروم گفتم: ناگ یاد -که نیسدددت؟! هت گفتم بگو ب ب

.داد پرتش کردمبیرون.نگاهم به گلدون افتاد و از روى میز بر  داشتم و محكم 
زدم:_بیا بیرون.با قدم هاى محكم سمت در رفتم.که مادر  دستم رو گرفت و 

 تو...تو چطور-کشید که کشیده ى محكمی به گوشش زدم.با بهت نگاهم کرد.
 جرأت کردى...

چطور تونسددتی رو من دسددت بلند کنی؟!سدداکت شدددم ولی خودم رو -داد زد:
دى؟اینجا رو روى سددرتون خراب می کجا  رو دی-نشاختم و بلند تر داد زدم:

یاد زدم: بده زدم...از عمق وجود فر یاد بیرون.عر گه ن یاى بیرون خون -کنم ا ن
باز هم داد زدم: یدم و  تاق کوب به در ا ته.محكم  پاى خود می دونی -مادرت 

.بیا بیا بیرون؛لعنتی-شددوخی ندارم.بیا بیرون.باز هم به در کوبیدم.فریاد زدم:
دى انقدر خودت رو مظلوم نشددون دادى؟!خسددته نقش بازى نكن.خسددته نشدد

نشدى انقدر دروغ تحویلم دادى؟!خسته نشدى ادعاى پاکی کردى؟!بسه دیگه 
ستگیره افتادم و به در لگد می  شم.به جون د بازى تمومه.دیگه بازیچه ات نمی 

ب*غ*ل عرشیا خو  گذشت؟!خو  گذشت؛مگه نه؟!عشق کردى که -زدم.
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داشتی که بچه ا  رو نگه داشتی؛درست  باها  همشستر شدى؛نه؟!دوستش
گریه می کنی؟!چیه می گی چه خریتی -می گم؟!صددداى هق هقش بلند شددد.

شت  ستش پس چطور پا  رو توى خونه ى من گذا کردم؟!اگه دلت نمی خوا
ها؟!پس دلت می خواست با اونم باشی؛نه؟!مگه من چم بود که از رابطه با من 

سه اون..بلند  شتم با حرف هام خورد  می فرار می کردى ولی وا تر هق زد.دا
کردم.داشددتم غرورترکدددد خورده ا  رو می شددكسددتم و خورد و خاکسددتر می 
شتم دختر رویاهاى زندگیم و  سؤال.دا صیتم رو می بردم زیر  شخ شتم  کردم.دا
نشدددان پاکی و محشت خونه ام رو  *ن*ا*هكار به جرمی می کردم که نكرده 

 بود.
چه ى - یا بگو ب یا بیرون.ب به در می ب یا بگو...حرف بزن...محكم  یه؟!ب ک

صدددات رو بیار پایین؛ما اینجا آبرو داریم.پوزخندى -کوبیدم.مامانش داد زد:
ند تر داد -زدم و گفتم: ید  وقتی...بل کدوم آبرو حرف می زن ید؟!از  آبرو دار

دخترت از همه بی آبرو تره.بشین چه گندى زده که رو  نمی کنه از اتاق -زدم:
خفه شددو پسددره ى -ن.عین مو  تو اتاق قایم شددده.مامانش داد زد:بیاد بیرو

صاًل تو اونجا بودى؟!دم  ست؟!ا الاوبالی...از کجا می دونی بچه ى خودت نی
از غیرت می زنی وقتی زنت اونجا تنها بود گریه می کرد؟!اصدداًل می دونی چه 
ست  شس تو کجا بودى؟!ها؟!التماس می کرد بهش د صاًل اون شت؟!ا حالی دا

 من...من اونجا بودم...-نن...به خود  اشاره کرد و گفت:نز
دیدم -من اونجا بودم.دیدم...بلند تر داد زد:-منتظر نگاهش کردم که ادامه داد:

وقتی گریه می کرد.دیدم دخترم داشددت پر پر  می شددد.دیدم بی تاب تو بود اما 
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ید پسددش  با وجودم.می ترسدد یدم؛حس کردم  ید.ترسددش رو د می ترسدد
ه بود.از خود  متنفر شددد.دسددتش رو سددمت من نشددونه رفت و بزنی.شددرمند

فت: گه منو نخواد.راسددتم می -گ فت می ترسددم آراد دی خاطر تو.می گ به 
گفت.می دونی تو لیاقت اینارو نداشددتی.لیاقت نداشددتی برات گریه کنه.لیاقت 

برو -نداشددتی خود  رو سددرزنش کنه.رفت سددمت در خروجی  و باز  کرد:
ست  بیرون.این خونه براى شه.اینجا جاى آدم هاى پ سا خیلی با ارز من و ماتی

بیرون.دلم طوفانی -برو بیرون حكم طالق رو بفرسددت.داد زد: فطرت نیسددت
ستی تو موهام بردم.خدایا چی کار  ست فطرت؟یعنی من واقعًا...کالفه د شد.پ

 کنم؟چی شد؟!
هام  سچند دقیقه اى همونجا ایستادم.سعی کردم به افكار آشفته ام نظم بدم.نف

تاق  به در بسددته ى ا به شددمار  افتاده بود.دسددتی تو موهام بردم و نگاهی 
ستم رو  ضربه اى به در بزنم بنابراین د ستم  ستادم.خوا شت در ای کردم.رفتم پ
ستم رو پایین آوردم.بزنم یا  شد.د شكدددد  ستم رو هوا خ سمت در بردم اما د

شمر ضربه به در زدم و گفتم:تا ده می   م؛اگر اومدى بیروننه؟!بگم یا نه؟!چند 
اگه نیومدى می رم و پشت سرم رو نگاه نمی  این عوضی بودنت رو می بخشم

کنم.یكد...دو...سه...چهار....ده....نیومد.به سختی بغض توى گلوم رو قورت 
بدون زن -دادم و حرف دلم رو زدم.حرفی که روى دلم سددنگینی می کر بشین 

نت را ما ما گه.من پسدددت نشودى و برام همسددرى نكردى.آره... سدددت می 
ست فطرتم که حرف خانواده ام رو زیر  ست فطرتم که کمكت کردم.پ فطرتم.پ
پا گذاشددتم.پسددت فطرتم که گذاشددتم همونطورى وارد زندگیم شدددى؛برروز 
ماشددینم  مدم و سددوار  نه بیرون او عت از اون خو به سددر مت. طالق می بین



wWw.Roman4u.iR  212 

 

ستن  شكدددد هایی می داد که می دون سی گونه هام خشر از ا چقدر دلم شدم.خی
 براى معشوقه ام تنگ می شه.

شینم  سوار ما صدا  ضجه زدنش میومد؛بی اعتنا به  صداى  از خونه زدم بیرون.
شددم و حرکت کردم.درکش نمی کردم.پام رو روى پدال گاز فشدار دادم و تمام 
عصشانیتم رو سر ماشین خالی کردم.قسمت ما باهم بودن نشود.سعی کردم این 

کردم قشول کنم ما به درد هم نمی خوریم.هر چقدر واقعیت رو بپذیرم.سددعی 
هم همو دوست داشته باشیم فقط همو می رنجونیم.چشم هام از اشكدد هام تر 
شكدددد ریختی!چندین بار براى دخترى گریه  ستی آراد!چقدر ا شك شد.چقدر 
کردى که عشددقش قدر عشددق تو نشود!چقدر عذابت داد!ازت گذشددت...از  

منه؟!آخه این دل بی صددداحس فقط اونو می  بگذر...نمی تونم...مگه دسدددت
خواد...اونی رو می خواد که نیسددت...درد داره مرحم دردهات نیسددت...حال 
خرابم آرام بشو نیست...اونی آرومم می کنه که داغونم کرده...درد داره آرامشت 

 نیست...
سمتم. شدم.مامانم اومد  کجا بودى؟!چرا انقدر دیر اومدى؟!مگه -وارد خونه 

 یعنی الكی-دى پارمیس بیاد.با شددنیدن این حرف مخم سددوت کشددید.زنگ نز
الكی می خوام باز ازدوا  کنم؟!مامانم گنگ بهم نگاه کرد.یه آن تو چشم ها  

یدم. یت می کنی پسددرم؟!-ناراحتی رو د که می -چرا خودت رو اذ بار  هر
ست.مامان نیومد بیرون منو  بینمش؛ دیوار دلم فرو می ریزه.مامان فهمیدم کجا
گار من نمی  خاب کرد.ان چه ا  رو انت ته.ب بده چرا رف مد توضددیح  نه.نیو بشی
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خواسددتمش؛انگار نمی دونسددت من اون و بچه رو با هم می خوام.با تعجس 
 از کدوم بچه حرف می زنی؟!-گفت:

حاملسدددت؟!-هیچی!- گاه -ماتیسدددا  مان گفتم هیچی.فردا می رم داد ما
 بطه ما از اولم اشتشاه بود.نشایددرخواست طالق می دم.هر چی تو و بابا بگید.را

شه.لیاقت  سلطان دلم ب شدم.نشاید اجاره می دادم به قلشم پا بذاره و  خامش می 
ارز  اون بچه...ارزشش -من و عشقم رو نداشت.پوزخندى زدم و ادامه دادم:

شتر بود. سادت می کنی؟-، از من بی سا مامان ماتی-اما بچه توئه.به بچه ات ح
ی دونم اون بچه از منه یا نه...اما وقتی رفته...بغض به گلوم رو برده بودن....نم

شه و اون مدام  سی با ست ک سیر د شید.انگار قلشم ا چنگ انداخت.قلشم تیر ک
شت کنه و بار کنه...ادامه دادم: ستش رو م شتم.یعنی بدون -د یعنی ارزشی ندا

م.زد و دباید بتونم بدون اون طی کنم و ادامه ب من می تونه پس منم باید بتونم
ویرانگر تنهایی ا  رو ویران و تنها کرد.این رو گفتم و قطره ى اشددكی که سددر 
خورد و گونه ام رو تر کرد.از کنار مادرم رد شددددم.حرفی نزد و شددداهد قلس 
شكسته ى پسر  بود.پسرى که تنها تصمیم گرفت و شكست خورد.پسرى که 

 ذاره.كسته سر به بالین بمردود شد و حاال باید تاوان پس بده و با درد و قلشی ش
وارد اتاقم شدددم.چشددم هام رو بسددتم.از عمق وجودم داشددتم می سددوختم.از 
عشددقش می سددوختم و نشود.نشود که دسددت هام رو بگیره.نشود مرحم درد هام 
باشددده و آب روى آتیشددم باشددده.نشود..کجا بود؟!مگه نمی گفت بی من می 

ه گفت قلشش فقط ب میره؟!مگه نمی گفت عشددقش یعنی زندگی ا ؟!مگه نمی
شقی  ست و پیمان عا س سترفت و روابط رو از هم گ شق من می تپه؟!حاال نی ع
رو شكست.اونی که جا زد من نشودم.اون بود.تو این رابطه من شكستم اما اون 



wWw.Roman4u.iR  214 

 

شقی که به  شتن هاى دروغی.لعنت به ع ست دا شكنی کرد.لعنت به دو پیمان 
ینه می کوبه.لشاس هام رو از وجود اومد و لعنت به قلشی که به عشددق اون به سدد

تنم بیرون کشددیدم و داخل حموم شدددم.دو  آب سددرد...شدداید سددردى آب تا 
حدودى دردم رو تسكین بده...دیدى شدم آلوده به این رابطه بیهوده...من دیگه 

 روزهام مثل شس هام تاریكه..آروم نمی شم از وقتی که تنهام گذاشتی...
گو  می داد.ته دلم بهش فحش می روى مشل نشددسددته و به حرف هاى پدرم 

شون  صلحتی کردم و نگاه سرفه اى م شس بهم زنگ زد و رفتم. دادم که چرا اون
پارمیس گفتم: به  ید.رو  فت:-سددمتم چرخ ندى زد و گ مدى.لشخ -خوشددو

از -ممنون.پدرم اشدداره کرد که برم پیش پارمیس بنشددینم.لشخندى زدم و گفتم:
دم و دست به سینه شدم و نگاهم رو مقدمه چینی خوشم نمیاد.به دیوار تكیه دا

جوابم یكد کلم*س*ت!با تعجس بهم نگاه -به سمت پارمیس سوق دادم.گفتم:
با من ازدوا  می کنی؟!شددوکه شددد و ناباورانه بهم خیره -کرد.بی مقدمه گفتم:

من...من نمی دونم چی بگم.چشددم هام رو بسددتمدلم می گفت لعنتی -شددد.
ما عقلم حكم نده ا مه  جدى گفتم: تمومش کن ادا بدم. مه  جوابم -می کرد ادا

با  جواب -آراد...-این نیسدددت. نه؟!زود یا  جوابم یكددددد کلم*س*ت.آره 
شه-فقط جواب سدؤالم رو بده.-بده.نگاهم رو به نگاه منتظر  گره زدم.  نمی 

قت می خوام ندى زدم و گفتم که یهویی.من و بشین واسددده من کالس -پوزخ
زنم.بد بهونه اى دسددتم دادى.کمی نذار.خوب می دونی چرا این حرف رو می 

فه گفتم: خت.کال ندا پایین ا یا -خود  رو جمع و جور کرد و سددر  رو  آره 
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چه کار سددختی.این رو -من مخالفتی ندارم اما باید به خانواده ام بگم.-نه؟!
 گفتم و رفتم سمت اتاقم.

رو تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.چقدر مزخرف و مسخره همه چی 
یا ب-قدر احمق بودم.تقه اى به در خورد و خوب می دونسددتم کیه!پیش رفت.چ

تو.اومد و کنارم رو تخت دراز کشید.یكی از دست ها  رو زیر سر  و دست 
سینه ام گذاشت. جدى هستی؟!بدون اینكه بهش نگاه کنم -دیگه ا  رو روى 

حوصددله سددؤال هاى مسددخره ات رو ندارم.وقتی ازت پرسددیدم حتمًا -گفتم:
نسشت -دوستم دارى؟!-م.ناخن ها  رو آروم روى صورتم کشید.مطمئن بود

نیم خیز شد و صورتش مقابل صورتم قرار گرفت.چشم تو  بهت بی میل نیستم
چشم شدیم.صورتش رو نزدیكدددد آورد  داغی لس ها  رو روى گونه ام حس 

شید.-کردم. سیدنم ک ست از ب*و* می خوام زودتر تموم -جان.-پارمیس؟!د

ن اینا می گم.این هفته کارها رو راسددت و ریسددت می امشددس به ماما-شدده.
 باشه.-کنیم.آخر هفته هم...نذاشتم ادامه بده.

 اشكان
به  ندى  ند.پوزخ نداخت ندى بهم ا گاه ت ها  ن شان  نه ا  شددددم.نگه وارد خو

درسددت صددحشت کن -اشددكان تویی؟!-نگاهشددون زدم.یكی اومد سددمتم...
د!جناب فروزان فر!بهم چشم غره اى رفت وجدى  دنشالم بیا.با سر-گفت: مردک

شت می گرفت.حس بدى  سم کم کم دا شاره کردم بره.دنشالش به راه افتادم.نف ا
سكدددد کرد.من آدم  ستم جونم هم در خطره اما باید ری ست داد.می دون بهم د

-شرایط سخت بودم و هستم.نفسم رو عصشی دادم بیرون.مرد ایستاد و گفت:
ستگیره رفت ک سمت د ستم  اول در بزن بعد که -ه داد زد:برو داخل.منتظرن.د
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تو فكر کردى کی هسدتی که با من چنین حرف می -تأیید کردن برو تو.داد زدم:
 زنی؟!

شونه ام زد و گفت: ستی روى  شم -د خیلی حرف نزن.تقه اى به در زد.بهش چ
برو تودرو باز کرد.نگاهم -بیا تو.مرد گفت:-غره اى زدم که صداى مردى اومد:

سته بود و به بیرون رو از  گرفتم و رفتم  ش شی ن صندلی چرخ تو.مردى روى 
نگاه می کرد و پشتش به من بود.سیگار روشن توى دستش به شدت خودنمایی 

به رو  زد و -می کرد.گفتم: ته ى رو  به پنجره ى بسدد پا   مت؟! ارتوان کرا
خودم -صددندلی ا  چرخید و رو به من متوقف شددد.مغرورانه و جدى گفت:

-دسددتش اشدداره کرد روى مشل کنار میز  بنشددینم. هسددتم جناب فروزان فر!با
انتظار نداشتم بهم زنگ بزنید.فكر نمی کردم کسی که باعث شد بازى رو بشازم 

ش رو باال بشین...دست-و موفق به گرفتن انتقامم نشم یه روز با پاى خود  بیاد.
 ما تسویه حساب داریم.-آورد و گفت:

سنگینی ا شیدم که کام  سیگار  گرفت.اخم هام رو در هم ک شتی -ز  وقتی دا
بازى من رو بهم می زدى که کسددیو نجات بدى که زن من رو ازم گرفته؛ حتم 
سته؟!فقط بهش خیره بودم  دارم فكر نمی کردى یه روزى کارت به من بیافته.در

صاًل و ابدًا در -که ادامه داد: ستم.ا من فوق العاده آدم کینه اى و انتقام جویی ه
مخصوصًا رئیس یكددد باند خالفكار بزر .کسی که  حق کسی لطفی نمی کنم

صر بودخوب می دونم چرا اومدىجاى  شمن منه.زن منم مق هم رقیس و هم د
من عادت ندارم -چی؟!-سامیار تو باید تقاص پس بدى.از حرفش جا خوردم.

پاى  با  که خودت  به  لت بودم.خو شا به در دن بار بزنم.خودم در  حرفی رو دو
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م گه قضددداوت  ی مد.د یه.خودت او ل مد ین  هم ا می -ن  به دردت  من 
فت: ندى زد و گ به درد می خورن.-خورم.پوزخ یه روزى  مه  ها -ه من تن

 هستی.-نیستم.
 ادامه داد:

صیس من - شتنت ن شده اى جناب فروزان فر.بذار افتخار ک شناخته  تو بزر  و 
شیر تو سیرکم هست با حرکت دست -من شیرم حتی اگه زخمی باشم.-بشه.

یین می پره.حتی اگه گر  زخمی هم باشددی با این که اونم خطر آدم ها باال و پا
نداره.من فقط یكددددد گلوله می زنم اونم چشددم  ما وقتی بمیره خطرى  که ا نا
شین و یه جایی ولت می  سته.هر جا خورد ؛ خورد.بعد هم می اندازمت تو ما ب
کنم تا بمیرى.تا درس بگیرى تو کار ارتوان دخالت نكنی.کشددوى میز  رو باز 

حرفی؛وداعی چیزى -د و کلتش رو دراورد.صدددا خفه کن گذاشددت رو .کر
خیر.دو تا از نگهشان ها  اومدن و من رو -دارى شددوخی می کنی؟!-ندارى؟!

نگ رو  گه داشددتن.ارتوان تف به روى میز ارتوان ن ند کردن و رو  شل بل از روى م
سمتم نشونه رفت  و چشم ها  رو بست.صداى تیر به گوشم خورد و سوزشی 

شد که از جا  -ى بدنم حس کردم.تو سته می  شت ب شم هام دا بشرید .چ
شد و گفت: شون منو بردن و توى -بلند  شون ک شه.ک سر به تنت نشا می خوام 

 ماشین انداختن و ماشین حرکت کرد.
 سامیار

شكدددد آلود  بهم نگاه کرد.دلم گرفت که باعث ناراحتی ا   شم هاى ا با چ
سه دیگه-شد. سا ب شتشاه می کنه.محكم با -عه در ست.داره ا نه، آراد متوجه نی

آخه چرا انقدر  احمقن این -کف دسددتش روى پیشددونی ا  کوبید و گفت:
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-!؟کدوم-این چه حرکتی بود؟!با تعجس بهم نگاه کرد و گفت:-دوتا؟!داد زدم:
چرا خودتو می زنی؟!توى ب*غ*لم خزید و سددر  روى سددینه ام گذاشددت و 

صدام کرد: شار داد.با ناز و مهربون  صدام می -سامی؟!-ف هر وقت اینطورى 
یه ریزه میزه؟! یه چیزى می خواىچ جدا شددددن.-کنی  گه دسدددت -نذار  م

با آراد حرف بزن.اصدداًل بگو منو بشره با -منه؟!درسددا چه چیزا می خواى ازما.
نه درسددا.بهتره ما -اتیسددا حرف بزنم.من بهتر از هر کسددی اونو می شددناسددم.م

-اما بی اما!االنم باید براى عروسددی فردا آماده شددیم.-اما...-دخالت نكنیم.
من نمیام جایی که باعث عذاى دوسددتم -یعنی فكر کنیم چی بپوشددیم.-االن؟!

که   همین-همش زور می گی.-درسددا هر جا من می رم میاى.تمام.-می شدده.
 هست.

سرم داشت می ترکید.بلند بلند هق زدم و مشتم رو به تخت می کوبیدم.صورتم 
از اشكدددد هام خیس بود.اشكدددد هایی که بی امان می ریخت و قصد ایستادن 
صدا ... دلم می  شت.همه چی یادم بود.تمام خاطراتش ، نوع نگاهش ،  ندا

شكی می دون شیدم وقتی نشود.کا ست بیاد بشینه من چی ک شوخوا بی ست چه آ
بسدده ماتیسددا.تا کی ماتم؟!دخترم خودت مقصددرى!خودت ادامه -تو قلشم بود.

دادى!حاال که روز عروسیشه دارى خود کشی می کنی؟!دست بردار.داد زدم.از 
یاد زدم: خت شددددم.آره راسدددت می گی -عمق وجودم فر بدب نابود شددددم.

له  مامان!تقصددیر منه نخواسددتم خورد  کنم.تقصددیر منه نخواسددتم غرور 
شنوه و بگن بچه  شنوه.حرف ب ستم از این و اون حرف ب صیر منه که نخوا شه.تق

این و اون از کجا می خواسددتن -ى خودت نیسددت اون بچه حروم زادسددت.
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د عمر حسرت  بفهمن؟!اصاًل اگه حق با آراد باشه چی؟!اگه بچه از آراد باشه یك
م.می دمن می ترسیدم.از عاقشتش می ترسی-می خورى.بغضم بیشتر شكست.

شكد  سنگین نشود؟!نگاهم ا ست بدمش.مگه حرف هاى آراد برام  سیدم از د تر
سرى تكون داد و گفت: ستش -آلودم رو به مادرم دوختم. همین االنش هم از د

شم هام رو  ست.چ شتشاه کردى.از اتاق رفت بیرون و در ب دادى.توام مثل من ا
 ا.خد-بستم و از ته دلم فقط تونستم یكد اسم رو فریاد بزنم:

بلند شدددم و رو به روى آینه ایسددتادم.نگاهی به خودم انداختم و میون گریه ام 
د زدم و سرى تكون دادم.رفتم و آبی به صورتم زدم.باز هم  خندیدم.چند بار پلك
اومدم و جلوى آینه روى صددندلی نشددسددتم.آرایش کردم.آرایشددی از جنس 

ازم خواست برا   دلتنگی.آرایشی  درست مثل روزى که جلوى پاهام زانو زد و
شم ولی االن عكس اینه.نگاهی  ست مرحم درد ها   شم.ازم خوا شگی  همی
یدم رو  شایی رو خر  کی کنم؟!شددلوار سددف گه این زی نداختم.دی به خودم ا
پوشیدم.سفید؟!االن مگه نشاید مشكی بپوشم؟!مگه عذادار  غم از دست دادن 

سی نگر سفید!اون هنوز برام عرو ستم؟!نه  سیمرد زندگی ام نی  فته!مگه من عرو
یایی ترین عروسددی رو می گیره!مرد و  داشددتم؟!نه قول داد بگیره.گفت برام رو
حرفش.ولی چرا االن دسددت هاى یكی دیگه توى دسددتشدده؟!چرا عروسددی من 

 نیست عروسی اونه؟!ها؟!
مانتوم رو پوشددیدم و از اتاق خار  شدددم.مامانم نگاهی بهم انداخت.با پشددت 

خوشگل شدم؟!باز هم اشكدددد هام -شیدم و گفتم:دست راستم روى گونه ام ک
ست پر  شت.نمی خوا ست.مامانم چونه ا  لرزید.حق دا صورتم حلقه ب توى 

و فكر می کنی دیوونه شدم؟!سر  ر-پر شدن دختر  رو بشینه.با بغض گفتم :
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به نشددونه منفی تكون داد.رفتم سددمت در.هنوزم هم رویا بافی می کردم.همش 
دارم می رم عروسی.این تاپ و -کجا می رى؟!-ه.می گفتم این ها همش خواب

شلوارم قشنگه؟!خود  برام خرید.سلیقه خودشه.نگین هاى شلوار و تاپش رو 
بدى تو گلوم نشددسدددت. باز هم بغض  مان. ما فقط می رم -ماتیسدددا.-بشین 

بشینمش.بذار باز هم خودم تصددمیم بگیرم.این زندگی منه.مال خودمه.خودم 
سینه ام.سرى تكون داد و سویت گند زدم تو .خود خودم.با م شت کوبیدم به 

 ماشینش رو بهم داد.رفتم و سویت رو از  گرفتم و دویدم از خونه بیرون.
انقدر درد داشددتم که حتی گریه هم آرومم نمی کرد.فقط می روندم.نگاهم به 

خدایا حقم این زندگی نكشت بار نشود.حقم -کارت عروسددی ا  افتاد.داد زدم:
ع مه درد و  -ذاب نشود.حقم از دسدددت دادن عشددقم نشود.آروم گفتم:این ه

شم.خودم کردم ؛  شه من باعث و بانی شتشاه کردم.من کردم؛با شه من ا شه.با با
یدى.االن  ند ندگیم منو  کل ز که  یا تو  باد.ب نت بر خودم  که لع خودم کردم 

سته.نذار -بشین.داد زدم: شك سته.همه چیم  شك شكام رو بشین.دلم  منو بشین.ا
گه نیسدددت بشدد بت کن دی ثا بار  یه  بت کن... ثا بار  یه  نذار بره.غلط کردم. م.

هستی.بشین این بچه رو تو تو دامن من گذاشتی.زندگی ام رو سیاه کردى هیچی 
نه  قدیره  نه ت با اون دختره  گه آراد بره  قدیره.ا ته.گفتم ت نگفتم.گفتم حكم

ذهنمو  ِى کنم تو یحكمته.نمی خوام...سددر جدت نمی خوام.خاطراتو مرور م
باره رهیگ یم دلم خودمو از همه  رهیم یدلم نم ِى که تو ینم نمه بارون حسدد دو

 ىتو که شددد نرونكن هینكن گر هیکه بهم بگه گر سدددتین یکنم کسدد یدور م
خاطره بشددم نرو دونه دونه  یکه ب نذارهمه خواهشددم  ىکه شددد توآرامشددم 
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كامو بش خداهم یتو رو منیاشدد فت  ینشیبه زم ارین آسددمونو نیخوام از  معر
 ىمعرفت چجور یبى نفر نیدلمو نشرد تو اول یکسدد ىدلت اومد بر ىچجور

به  هریپنجره خ لِس ى بشر نیاحساسو از ب نیا ىخوا یم ىچجور ىدلت اومد بر
که تو رو  ىشددكنه خونه ا یکه م ینداره دوباره بغضدد یکه بعد تو حسدد ىشددهر

 عاشقنشو  عاشق یمثِل من نش ىخوایم نهیدلمو باختمو و حاِل من ا ارهیم ادمی
شد نرونشو شد ىتو که  شم ىآرامشم تو که  شم  یکه ب نذارهمه خواه خاطره ب

شكامو بش سمونو نیخوام از خدا هم یتو رو م نینرو دونه دونه ا  یشنیبه زم ارین آ
 معرفت یب ىنفر نیدلمو نشرد تو اول یکسدد ىدلت اومد بر ىمعرفت چجور

 ىبشر نیاحساسو از ب نیا ىخوایم ىچجور ىدلت اومد بر ىچجور
سی رسیدم. به شینمحل عرو رو  کارترو تو کوچه پس کوچه پارکدددد کردم. ما

قدم هاى سست شروع به راه رفتن  باتوى دستم فشردم و از ماشین پیاده شدم.
شرد. بغضکردم. ست هام  قلشمبدى گلوم رو ف سینه ام می کوبید و د محكم به 

 رونمدترین کار دنیاسددت. کردم نفس کشددیدن برام مشددكل حسی  بسددته بود.
هایی در اثر مرور  اشكددداز اشكددد هام خیس بود. صورتمطوفانی پا برجا بود.

هایی که از لحظه لحظه هدیه دادن قلشم به آراد  خاطرهخاطره هام می ریختن.
شون زندگی کردم. شدم. زندگیباها هلهله  صداىکردم و ناراحت و خوشحال 

رو دیدم که از ماشین  آراده شاد بودن.عروس اومد و هم ماشینو جیغ بلند شد.
ند  مصددنوعی بود. حال نشود و لشخ یاد خوشدد ما ز یاده شدددد ا می  خوبپ

هام رو  چشمماشین رو براى شریكدددد زندگی جدید  باز کرد. درشناختمش.
اسددمش رو صدددا بزنم اما نتونسددتم و فقط دهنم باز  خواسددتمباز و بسددته کردم.

عرض خیابون باهم فاصددله  درسددت هام بی محشا می ریختن اشددكدددددشددد.
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شتیم. صلهدا شتیم در عرض چند متر اما انگار کیلومتر ها بود. فا ستشدا رو  د
اى روى  ب*و*سددهشددكسددت و هق زدم. بغضددمدو زانوم افتادم. روىگرفت.

 برگرد.نگیر دستشونكن. ب*و*سشنكن.-گریه ام گفتم: میونپیشونی ا  زد.
 ....خدامنو بشین.

بار پلكد  چندبه درسدددا بود که رو  از اونا گرفت و چرخید رو به من. نگاهم
و ر نگاهمى آویزون زشت. دخترهبه شدت بهم ریخته بود. اعصابمزد.''درسا''

به دخترى افتاد که روى دو زانو  نگاهماز ازشون گرفتم و به رو به رو خیره شدم.
و  عروسیسددا؟!مات-گفتم: آرومدقت کردم و دهنم وا موند. کمینشددسددته بود.

ِد بیا -دور کمرم حلقه شددد. دسددتیداماد داشددتند داخل سددالن می شدددن.
 گاهنماتیسدددا؟!-گفتم: بلندچی ؟!-ماتیسدددا.-گفتم: فقط!درسدددا؟!چته؟دیگه.

ماتیسددا قدم برداشددتم که بلند شددد و  سددمتسددامیار سددمت ماتیسددا چرخید.
ه ى نکه دویدم سمتش پاش همینماتیسا...-رو بلند فریاد زدم: اسمشبرگشت.

شالش.-درسدددا...-کفشددم شددكسدددت و خوردم زمین. یار برو دن یدسدددام  دو
 ماتیسا صشر کن.-زد: صدا دنشالش.

 آراد
رو فریاد زد که از  اسددمیوارد سددالن شدددیم که صددداى فریاد درسددا اومد. تازه

ه شدم سمتش که متوج برگشتمزیر و رو شد. دلمشنیدنش ضربان قلشم تند شد.
م انداختم که سرشون رو به نشونه ى منفی تكون به والدین نگاهیسامیار دوید.

رها  رو دسددتشتاب نیاورد. دلمبه پارمیس انداختم که نگران بود. نگاهیدادند.
یدم بیرون. یاد زد: پدرمکردم و دو یدآراد!-فر یدبشینمش. با بپرسددم چرا  با
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می ریختم و می  اشددكددددد توجه به فریاد هاشددون دویدم ماتیسددابیاومده؟!
شید.می زدم  هقدویدم. ستم رو گرفت و ک شش. پرتکه د  بهشدم تو آ*غ*و*

از از  صددورتممنو بشین.-ولم کن.-هق هقم گفتم: میونصددورتش چنگ زدم.
هایی که دیگه نمی  چشمهایی که بی محابا می ریخت. اشكداشكد هام تر بود.
ماتیسدددا.-زد: فریادخواسدددت بشینه.  خدا فقط اومده بودم شهبذار برم-با توام 

 خواسددتم نمیبودم بگم چقدر برا  آرزوى خوشددشختی دارم. اومدهبشینمش.
 جشنش رو خراب کنم.

ولم کن -چشم هاى اشكددد آلودم بهش نگاه کردم. با!چرا؟نكن. گریههیس...-
شنیدم. صداییسامیار. سامیار  شت  سریع   صداییاز پ شد حرکت  که باعث 

هام حس کنم. بانچرا؟-خون رو در ر   ندان شددددم. ضددر  اللقلشم دو چ
هاى سامیار دورم شل  دستاشكددد می ریختم. فقطنداشتم بزنم. رفیحشدم.

دم ق سامیارروى زمین. نشستمشد و حس کردم  نمی تونم روى دو پام بایستم.
 با توام-قدم ازم دور شد اما صداى قدم هاى یكی بهم نزدیكد و نزدیكد تر شدم.

 رفتم چون نمی-خاطراتم جلوى چشددم هام زنده شددد. تمامخیره شدددم. بهش
بود. رفتنمتونسدددتم بمونم. بهتر  ندگیبهتر؟!-زد: دادبرات  ام رو جهنم  ز

گه!ها؟تونسددتی؟! چطورکردى. به رفتن هم فكر نمی  ا فكر من بودى حتی 
چون ازت خجالت  رفتمکه غرورت له نشه. رفتمرفتم که حرف نشنوى.-کردى

 می کشیدم.
ست دو تا بازوم رو گرفت و داد زد: اومد ش می  لعنتین؟!از م-روى دو زانو  ن

با رفتنت منو خورد  توخاطر تو از جونم گذشددتم. بهدونی چه حالی داشددتم؟!
 ریادفگریه ام بیشتر شد. شدترفتنت غرورم رو له کردى جلوى همه. باکردى.
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مدى؟!-زد: گه!ها؟االن چرا او یه؟!-!ها؟من مسددخره توام؟! م الل  چراچ
روم آب بیکردى. ام خستهبسه. دیگهبراى من اشكدددد تمسا  نریز. الكیشدى؟!
مهکردى. نده ام کردى. ه لت خواسدددت کردى. هرجا سددر افك  منوغلطی د
 ها  دستغرورى نموند که... دیگهرو کشتی. احساسمرو کشتی. دلمکشتی.

ستاد. شد و ای شت و بلند  کرد از  شروعته دلم هق زدم. ازبرو.-زد: لسرو بردا
 فریاددوسدددت دارم.-زدم: لسنكرد و رفت. اعتنایینرو. آرادنرو.-دور شددددن.

 دوست دارم.-زدم:
ور تو چط-منو با گرفتن خودت ازم تنشیه نكن.-زدم: لساما برنگشددت. ایسددتاد
شتشاه کردم.-کردى؟! ستم دارى! بگوا شتی عروس -ندارم.-دو ستم ندا اگه دو

ما -زمین بلند شدم و رفتم سمتش. ازخانم رو ول نمی کردى بیاى بپرسی چرا.
ستیم شت زدم روى بازو  و ادامه دادم: با...هی.بدون هم کامل نی تو هنوز -م

رو پایین  سددرمو با خشددم  نگاهم کرد. برگشددتبه من به عروسددی بدهكارى.
شمت؟!-انداختم و داد زد: ند رو بل سرمآره می تونی.-فكر کردى می تونم بشخ

مثل من که می بخشددمت که عروسددی راه -کردم و بهش خیره شدددم و گفتم:
خنده یكی  صددداىو*سددشددم کردى و دسددتش رو گرفتی.انداختی و تازه ب*

بازگشددت و -:گفتسددامیار شدددم که پشددت ماشددین ایسددتاده بود. متوجهاومد.
د. براى  جون می دید داریدمن؛بسه دیگه.-کی گفته؟-گفت: آرادپیوندتان مشارک

-شدم. ساکتاز منه؟!-:گفترو پایین انداختم. سرمهم که تو راهه. بچههم.
 م.نمی دون-جوابم رو بده
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گاهی به زمین خیره شدددد. ن عد  خت و ب ندا چر و راسدددت ا چه -به  جا  این
مت سد برگشدتیمکردى آبرو ما بازیه که هر وقت خواسدتی بشریش؟! فكرخشره؟!
وقتی رفتی باید براى -فریاد زد: همچنان راد به شدددت عصددشی بود آقاىصدددا.

نمی دم دخترى مثل تو من و خانواده ام رو جلوى  اجازههمه ى همیشددده برى.
سكه ى یه پول کنه. سابابا کافیه.-همه  رو  آبروم مگهزن چه زنی؟!-زن منه. ماتی

چرا نمی -می دونی تو باید با پارمیس ازدوا  کنی؟! اصددالً از سددر راه آوردم؟!
هم دیگه رو  اوناخودشددونن که باهم می سدددازن. مهمذارید راحت باشددن؟!

نمی کنید  فكرهم دیدن بدون هم زندگی براشددون سددخته. االنردن.انتخاب ک
ت سم نگاهمخودشونن نه شما و تصمیماتتون. مهمهمین که نظر دادید کافیه؟!

شددما کی -غرید: پدرامتو چشددم هام جمع شددد. اشددكددددددرسددا چرخید.
 همسر آینده ى من.-گفت سامیارباشید؟

تو  اشكددددحرف سامیار شوکه شدم اما از ته دلم براى درسا خوشحال بودم. از
شد. شم هام جمع  شیدم. نفسچ ستعمیقی ک شد و  د آراد دور کمرم حلقه 

حاال نوبتی هم باشده نوبت -گفت: سدامیارب*و*سده اى روى سدرم کاشدت.
سامنه. جلوى پا  زانو زد و از توى جیشش جعشه  سامیارگنگ نگاهش کرد. در

سا رو درکدددد کنم. میبا من ازدوا  می کنی؟-رد.اى دراو ستم حال در  میتون
رو  تونستم تپش قلشش میتونستم زیر و رو احساساتش رو تصور و هضم کنم.

د لشخندى ز سامیاربله.-تو چشم ها  حلقه بست و لس زد: اشكدحدس بزنم.
و حلقه رو توى انگشت درسا فرو برد و چندى بعد درساتوى آ*غ*و*  سامیار 

ش شد.ک سر در گم بود. آقاىمشارکه.-یده  راد برعكس خوشحال بود و  خانمراد 
شكر  می کرد. شد. چقدرخدارو  شكالت برهم زده  درس زیشایی بود  چهزیشا م
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فداى  مان را  مان و احسددداسدددات ندهیم و خود جام  کارى رو ان بدون فكر  که 
صمیم ن چهغرورمان نكنیم. سی که یاد داد از جانس دیگران ت ریم گیزیشا بود در

 نكنیم. مالیو احساساتشان و نظراتشان را پا
 درسا

شنهادى که داد جیغ زدم. از شكدددد تو  ازپی سم بند اومد و ا شحالی زیاد نف خو
خواستم بپرم ب*غ*لش و خودم رو درآ*غ*و*شش  میچشم هام حلقه بست.

شدم. شش پرت  شد و توى آ*غ*و* ست ها  دور کمرم حلقه  -رها کنم که د
صور  رو بكن با ک ستگارى کردى.ت سته ازم خوا شك شنه  به  رو.خندیدفش پا

نگاهی بهش  آرادماتیسدددا گفت بهش عروسددی بدهكارى!-آراد کرد و گفت:
نداخت و لشخندى زد. نداخت. ازا پایین ا  یكددرسددته.-خجالت سددر  رو 

رویایی می شدده وقتی کنار -گفت: سددامیارعروسددی رویایی بهش بدهكارم.
شه. ستش با سا؟! نهبهترین دو و  در  سمتم اومدزدم و لشخندى زد. خندىلشماتی

 همیشددهخوشددشخت بشددی عزیز دلم.-گفت: بهمآ*غ*و*شددش کشددیده شدددم.
هارو دارى. حاال بهترین  هارو برات می خواسددتم  به  روعزیزمی.-بهترین 

 همین االن.-کی به مامانم اینا بگیم؟!-سامیار گفتم:
 اشكان

بشخشددید ؛ دیر -اومد داخل. احمدسددرى تكون داد. دکترامیدى نیسددت نه؟!-
شه.-کن دادا . حاللپیدات کردم. ست بهش با شه؟!-حوا شه نشا -مگه می 

 حواسددمذارم. نمینه.-کسددی نفهمه راشددا پسددر منه! احمداون دوربین رو بیار.
حیف که تا ده -چی رو یاد  می دم. همهتو شیر  می کنم. مثلبهش هست.
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سالش شد بهش  20 وقتیفیلم رو ضشط می کنم. اینسالگی باال سر  بودم.
انتقام خون منو می  اونمالكددددد تمام اموالم می شددده. اونزودتر. نهمی دى.

سرمگیره. ست.-....پ سم بهش ه شكانحوا شن  دوربینزیاد حرف نزن. ا رو رو
نه. بدو ید  با که  هایی رو زدم  یتکردم و حرف  یدهاى زندگیمون رو. واقع  با

ی گیره و پا در عرصدده من روزى انتقام من رو م پسددردشددمنانش رو بشددناسدده.
نداره. پسددرىقدرت می ذاره. مه رو گول  دروغیکه کسددی از  خشر  که ه

 زد؛دروغی که باور کردند من هرگز صاحس فرزندى نخواهم شد.
 خیال خامی. چه

 ماتیسا
رویایی با بهترین کسانی که  عروسیروز ها برام رقم زده شد و گذشت. بهترین

دند ؛ چه در سددختی و چه در غم ؛چه در زندگی ام رو زیشا کردند و همیشدده بو
ها درپی هم گذشددتند و باالخره وقت زایمان من  روزآسددانی و چه در  شددادى.

و*س که به کاب* وقتیکه باالخره می فهمیدم چه اتفاقی برام افتاده. وقتیشددد.
هاى شددشانه ام پایان می داد و از دنیاى کنجكاوى رهایی ام می داد و معماى 

-درد ناله می کردم و آراد دستم رو گرفت و فشرد. ازی کرد.زندگی ام رو حل م
سرم زد و کم  واردنترس عزیزم من اینجام. ستار آمپولی به  شدم و پر اتاق عمل 

 کم چشم هام سنگین شد.
  ***** 

شم شد. آرادهام رو باز کردم. چ شی!-وارد اتاق  شید بیدار   بچهچقدر طول ک
 راحتی نفسه مال منه ماتیسا.بچ-تو چشم هام جمع شد. اشكدب*غ*لش بود.

 لشا  رو بشین-و داد ب*غ*لم. آورد دختر بابا .-حاال بچه چیه؟!-کشیدم.
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سرخه. سرخی گل  سمش رو بذاریم مادینا.-به  ل مادینا گ-ششیه توعه. خیلیا
رو حرفم -زد و گفت: لشخندىموها  و چشددم ها  رنگ توعه. اماسددرخ.

 چشم.-گشنشه ها.-ید.شد و پیشونی ام رو ب*و*س دالچشم.-حرف نزن.
 آخر  پارت

شیانه ى پناهت را. من آن ویرانگرم که  منآن ویرانگرم که ویران می کند اما نه آ
نه  آن ویرانگرم از که پریدن هاى  مندرد هاى قلشت را. توراویران می کند اما 

 منویرانگرم نه ویرانگر عشددق. منرنگت و از تپیدن قلشت رسددوا می شددوم.
دی کشانم. بگذارویرانگر تنهایی ام. د دران د د تمنا  عشقت براىتنهاییت را به وی

 زیرکه عشددقم تو را می خواند به راهم گام نه. آنگاهمی کنم اما خار نمی شددوم.
تو این راه را می روم پناهم ده تا بی  بابال هایم اگر پناهت می دهم تمكین کن.

 پناه نمانم.
******************** 

شدى.تنهایی غم و درد ه ویرانگر شقتایم  شت قدر تمام دنیا که  ع خریدار دا
من فقط در هوایی نفس می کشم که عطر نفس هاى توست  امانفس می کشند.

شقت مرا خواند در  براىو بس. شقت تمكین کردم و هنگامی که ع سیرتع  م
ناه بودم. پناهمگام نهادم. ع جنگیدى وقتی تنها و بی دفا برایمدادى وقتی بی پ

و  شددكسددتیانتظارم ابد نوشددته بودم اما میله هارو در هم  میله هاى روىبودم.
نار من اسدددت و بی حصدددار-گفتی: بد در ک که تو  آرىا یاد برده بودم  از 

شت و نقش  ویرانگرىویرانگرى.... شق رو نگا ست و ع شك که ظلم رو درهم 
سازمش. ویرانگرىزد. ست و خود باید ب  ىویرانگرکه گفت خزان دنیاى من نی
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هایی برایش  یرانگرىبی مفهوم بود.که تن ها  و ماه تن هایی  یرانگر تن که و
 رمان  پایانشد.#این_داستان_ادامه_دارد...

 ویدرانگدددر تدنهایی جلد اول و دوم به قلمد مارال ع ز
 سوم با داستانی متفاوت به زودى در تابستان جلد رمان خیابانی نیستمد خالق
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