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 رو «فصل» جاش به و نکنم استفاده «اپیزود» واژه از کردن انتقاد دوستان از خیلی... خوبم دوستان. سالم

 هم سر پشت و منسجم فصول اینکه خاطربه... نیست ممکن چیزی چنین خوبم دوستان اما ببرم؛ کار به

 نگاشته اول اپیزود دل در دوم اپیزود مثال طوربه. ندارد انسجام فصلی حاظل از رمان این اما هستند؛

 .شودمی

! داده رخ البته که باشه نداده رخ خاصی جنایی مسئله اول اپیزود دو توی شاید... رمان ژانر به راجع و *

 .ستیمه قبیل این از اتفاقاتی شاهد و یابدمی شدت مسئله این سوم اپیزود در ترتیب هر به اما

 «حق بسم»

 (Judy)آندرومدا قلمِ به مزمن، مرگ رمان»

 «۵۹۳۱ تابستانِ نوزدهمِ نهایی، بازنویسیِ آغازِ

:مقدمه

 خشک هایشلب. کتک زخمِ صورتش و بودند اشک خیسِ هایشچشم جانم، به بود زده آتش یکی نگاهِ

  .خواستمی آب بود؛
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 هایالتماس صدای! خراب مستِ منگِ! بودم یخ. بود ولهگل شلیک شبیه. لرزاند را گوشم مهیبی صدای

 .جانم به بود زده آتش هم سکوتش... سکوتش. بود شده قطع کسی

 چشمانِ کریهش، لبخندِ. آمدمی کسی پای زیر هاریزهسنگ شدنِله صدای. همهمه و آشوب بود، غوغا

 عربده را اسمم داشت. زدمی هق داشت یکی. آمدمی ایمردانه صدای. دستش درون فلزِ برقِ و سردش

 یکِالست پایینِ طرف، آن کوچکی جسم. بود پایم جلوی کسی رمقبی آشنای جسم. زدمی نعره کشید،می

 .بود برده خوابش ماشین

***

 «تیغ یلبه: »اول فصل

 سُست و لرزندمی شوند،می کشیده خورند،می سُر زمین روی پاهایم ساق. آیممی فرود زمین روی

 عکسش، هایملب. نشیندمی سیاه یپارچه با پوشیده قبرِ روی عرقم از خیس و داغ پیشانی. شوندیم

 ـوسه بـ هم را اسمش هایملب. زندمی ـوسه بـ را هایشلب و اشچانه هایش،گونه چشمانش، قبرش،

 ینا که اسمی «پورمُشیر فرشته: »شده نقاشی سیاه کوچک تابلوی روی سفید رنگ با که اسمی. زندمی

 در به متصل رنگِمشکی بنرهای و هاپارچه روی دیوار، روی کاغذی هایاعالمیه روی هست؛ جاهمه روزها

 !مانخانه دیوار و

 مگر. دهد امدلداری خواهدمی لرزان، که صدایی و است داغ که دستی با رضا. نشیندمی کمرم روی دستی

 مانده؟ دل سامان برای مگر فرشته از بعد اصالً د؟ده «اشداری» بخواهد که اصالً مانده دلی

 !نکن جوریاین داداش پاشو! داداش پاشو-

گوید؟می را فرشته قبر روی سجده نکنم؟ جوریچه
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!کنهمی نگاهت داره بچه! سامان پاشو -

 مانبچه ببین! فرشته پاشو پاشو، گویممی فرشته به من حاال. رقصدمی صورتم روی اشک! امبچه بچه،

 .کندمی نگاهم

:لرزدمی کثیفم و خاکی مشکی پیراهن روی مادر زِبرِ دست. آیدمی دیگری یضجه صدای

 !برم قربونت الهی پاشو! پسرم گل پاشو -

نبودم؟ مرد دیگر من یعنی! مرد گفتندمی دارزندگی و زن پسرهای به! دیگر بودم شده پسر

.بود برده خودش با را امزندگی و بود رفته زنی. بود رفته فرشته

 هایشانه از رضا قدرتمند دستان. شوندمی بسته فرشتگیبی درد از چشمانم. لرزند می باز هایمشانه

 :خوردمی وول گوشم درون مختلف صداهای. نشانَدَممی و گیردمی لرزانم

 .باشه آخرتون غم. میگم تسلیت -

  .اندکرده امید قطع من از دهد،می را جوابشان کامران

!شده شروع تازه هایمغم که من! باشد آخرت غم گویندمی شنوی؟می! فرشته

 لخت و بارغم سکوتی در من و گویدمی تسلیت مثالً و زند می امشانه به آرامی ضربه رسد،می راه از که هر

  .شوممی خیره قبر روی تو زیبای عکس به
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 دشای. است حلقه بازویم دورِ دستانش. کندمی لندمب رضا که گذردمی ساعت چند دقیقه، چند دانمنمی

 تشییع. »شده تمام جنازه تشییع مراسم انگار. دهدمی هلم دیگری سمت به. شوم زمین پخشِ ترسدمی

«فرشته یجنازه

 زمستان و تابستان آخر. دهدمی جوالن وجودم ینقطه تریندرونی تا مُردادماه سرمای. لرزدمی وجودم

 .لرزدمی بدنم چهارستون نباشی، تو که؛ شناسدنمی گرما و ماسر که، ندارد

 :شنوممی را کامران صدای. جنبدمی امبینی زیر آشنایی عطر

.ترسیده داره، ـناه گـ اینجا. میشه سرگرم مونهمی مهشاد با زیبا، پیش برممی رو آرام -

 جادویم توانستنمی هم بود عکس قابِ شیشه پسِ که هاییچشم حتی. امفرشته رویِ مسخِ هنوز من و

 !نکند

 درست کند؛می نگاهم خیرهخیره که آرامی سمت رودمی و گذاردمی رضایتم پایِ را سکوتم کامران

 .کردممی نگاه فرشته، قبر فرشته، عکس به من که طورهمان

چرا؟ شنوم؟نمی او از ایگریه صدای چرا بینم؟نمی کوچکش صورت روی را اشک چرا

 آرامِ. بردمی مرا آرامِ کامران،. گیردمی را دستانش و ـوسـَدَش بـمی گوید،می چیزی گوشش زیر نکامرا

 .شودمی گم کامران دستِ در دست عزا، یدایره ترکِ حالِ در جمعیتِ میانِ من،

 :گیردمی را نگاهم رد رضا

.میاریمش ریممی شد ترخلوت-
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 هم ازب اشک. کنممی نگاه فرشته قبر به باز و گردمبرمی. نشانممی زمین روی را رمقمبی و سست هایقدم

 :گرداندمی برم رضا! کندمی گریه هم خوب! کندمی کند؟نمی گریه مرد. خوردمی قل صورتم روی

  .داداشم بریم بیا -

.نشانَدمی ماشینش صندلی روی مرا و

! ترفتن به لعنت. کرد امآواره رفتنت فرشته؟ بینیمی. روممی و کنممی رها قبرستان میان را امفرشته

 !دنیا هایرفتن یهمه... تو رفتنِ

 گریه فرط از که هاییچشم. بندممی را هایمچشم و گذارممی ماشین پنجره شیشه روی را امشقیقه

 :رضا صدای بندش پشت و کنممی حس پایم ران روی را چیزی. سوختمی

 .حسابی درست نخوردی هیچی روزه چند رو، این بخور -

 نم وقت آن اند،کرده دفن پیش دقیقه چند همین را فرشته. خوردمی سُر امبینی مجرای میان کباب بوی

 !اندکرده دفن را فرشته بخورم؟ کباب

***

.ماندمی ثابت خانه دیوار و در روی سُرخم هایچشم

 ،...«همسرِ درگذشت عزیز، اهوردیش آقای جناب» ،«تسلیت» ،...«بدانید شریک خود غم در را ما»

 آن سوم مراسم» ،«مغفوره مرحومه» ،«پورمشیر فرشته» ،«راجعون الیه انا و هلل انا» ،«شادروان»

 «...صادق امام مسجدِ» ،...«مرحومه

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 8



 زانوهایم اما گذارم؛می ماشین کاپوتِ روی را امخاکی دستِ. شودمی خالی پایم زیر. کندمی زُقزُق سرم

 .اندازَنَممی آسفالت روی و کنند تحمل را فرشتهبی منِ وانندتنمی

.شودمی گنگ عبدالباسط قرآنِ صدای میانِ رضا گفتنِ «حسین یا» صدای

 «!خواندمی قرآن برایش عبدالباسط خوانند،می قرآن فرشته برای»

:آید می زدنشصدا صدای. شودمی دستانش اسیر هم باز بازویم زیر

!الدمی! میالد-

 هک دیگری دست بندشپشت و آیدمی نفسنفس صدای. اندشده سنگین ابروهایم. بندممی را هایمچشم

 .روممی راه تاتیتاتی نوپا هایبچه مثل. شودمی حلقه بازویم دور

 «!برد یادم از هم را رفتنراه رفتنت فرشته؟ بینیمی»

. مادر هایمویه صدای. شنوممی واضح را هاضجه ایصد. شویممی ترنزدیک و نزدیک خانه ورودی درِ به

 پایم. کندمی «یاهللیاهلل» من جای رضا. زنممی پس را اطرافم هایدست و کنممی باز را هایمچشم آرامآرام

 .گذارممی خانه درون را

 ار کوچکت یلوچهولب و بیا فرشته. خرماست هسته و دستمال از ُپر مانخانه ات،خانه! نیستی فرشته،»

 «!بیا فقط... خواهدمی دلت هرجور! بیا فرشته. کن آویزان بابتشان

 مرد یک دیدنِ یعنی. شوندمی شدیدتر هاگریه صدای. رسدمی فلک به دیدنم با مادر یضجه صدای

 دد،ببن نه کند، باز چشم تواندمی نه که مردی است؟ دردناک قدرآن رمقبی یشکسته خاکیِ پوشِمشکی

 .کند دیگری غلط هیچ نه و بمیرد نه بماند، ایستاده هن
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 نه، که رُخ به را تلخ همیشه حقیقتِ بَدجور اُریب، مشکیِ روبانِ. شودمی میخ خانه وسط میز روی نگاهم

 !کشاندمی وجودم تمامِ به

 :را قلبم...را خودم. کندمی امپارهتکه بدجور کالمش آید،می مردی رسای صدای

...الصلواتمع فاتحه پورمشیر فرشته شادروان مغفوره مرحومه روح شادی برای -

 «مغفوره؟ مرحومه گفتندمی من یفرشته به! مغفوره مرحومه»

.ماندمی ثابت خندانش لب روی هایمچشم

«!ماندمی ثابت مغفوره مرحومه خندانِ لب روی هایمچشم»

 «!بُردت؟ خدا چرا خندیمی قشنگ قدراون که تویی»

 کنار ایلحظه میز روی عکس قاب روی اشعسلی نگاهِ روی از نگاهم. دارمبرمی قدم میز سمت به

.نشینممی زمین روی آرام. کشممی رویش را دیگرم دست گیرم،می دستم در را عکسش قاب. رودنمی

 و زانلر هایلب. بیاورد بیرون تلخ یخلسه آن از مرا تواندنمی هم هاضجه یبلندترشده صدای

 :آیدمی فرود صورتش روی امخشکیده

 بردت؟ خدا چرا خندیمی قشنگ قدراون که تویی -

صورتش؟ به یا کوباندمی پایش ران به را دستش. آیدمی مادر هایضربه کوبش صدای

!نداره مامان دیگه مبچه فرشته-

.زندمی جیغ مادر
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!زنهنمی حرف ترسیده، آرام فرشته، -

:زندمی یغج هم باز مادر

!خدا -

 «!خدا»

.گیردمی را بازویم هم باز رضا

:شویَدمی را حسرتم از پر ِلبخند روی اشک،. گردمبرمی سمتش به

!رو شخنده ببین رضا،! خوشگله چقدر ببین رضا، -

.گیردمی من از را عکس رضا

 ندیدی؟ رضا -

!را فرشتهبی منِ فهمند،نمی مرا هاینا. گیردمی را دیگرم طرف سارا. کشانَدممی کند،می بلندم

 .کنندمی اتاق واردِ مرا. شویممی اتاق وارد

 .کشدمی ایتابستانه پتوی را رویم گریه با هم سارا و کندمی درازم تخت روی رضا

 «شوند؟می فرشتهبی هم هابچه مگر ام؟شده بچه»

!سبک دنیا و شوندمی سنگین هایمپلک. بندممی را هایمچشم

 :کندمی صدایم. کشدمی جیغ فرشته
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  !سامان! سامان-

:خوردمی گوشم به فرشته یگریه صدای. شوممی گم تاریکی میان

  !سامان-

:خوردمی هم به هایمدندان. است سرد

کجایی؟...کجای...ک -

:زندمی دیگری جیغ

 !بیا سامان! کاج درخت پشت -

:جنبدمی استخوانم مغز تا وحشت

!تاریکه...تار...ت -

 :زندمی هق

 !ترسممی...بیا-

 صدایم اما پودم؛ و تار میان یافتهراه وحشتِ همان با لرزان، صدای همان با دهم، اشدلداری خواهممی

 با را جیغش! ماندمی شود،می زندانی شود،می قفل امحنجره میان رسدمی آسمان به که جیغی میان

 .دهممی پاسخ بیداری در فریادی

 دفریا صدای بندشپشت و شودمی باز مهیبی صدای با در. شودمی بازتاب اتاق میان نفسمنفس صدای

 :آشنایی مردانه
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!سامان -

 .کنممی پاک امپیشانی روی از را عرق

 من یفرشته! ترسیدمی کرد،می طلب کمک. زدمی جیغ را اسمم. زدمی صدایم فرشته! سامان»

 «!ترسیدمی

.روممی در سمت به. دارم تن به را مشکی سراسر لباس همان هم هنوز شوم،می بلند شتاب اب

 .میارم برات خوای؟می آب: رضا

  :زنممی لب

 !نه -

خوای؟می چی -

 .فرشته -

:گیردمی را دستم

میری؟ کجا. بشین بیا -

 !ترسهمی -

 سامان؟ میگی چی-

:کشممی را دستگیره. دوممی خانه خروجی در سمت به کشم،می بیرون دستش میان از را دستم
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 !ترسهمی -

کند؟نمی ولم چرا. گیردمی پشت از را پیراهنم رضا

 پدیدار سارا و مادر و شودمی روشن هاچراغ بعد ایثانیه اما کنم؛می گم خانه تاریکی میان را چشمانش

 بود؟ مانده پیشم را شب رضا. شوندمی

:کنممی بغض. زدمی صدایم داشت فرشته. زند پس را رضا هم زبا لرزانم، هایدست

 !ترسهمی -

:زندمی صدایم مهربانی با آید،می حرف به رضا. است سرخ سرخ سرخ هایشچشم آید،می سمتم به مادر

دیدی؟ خواب. شدهچی بگو جان،سامان -

«!است سالم ۹۳ من کنند،می رفتار من با ها بچه مثل چرا»

  ...هترسمی-

میاری؟ آب براش ساراخانم! ترسه؟می چی از! ترسه؟می کی -

  :کنممی بغض

...زدمی صدام داشت. ترسهمی تاریکی از فرشته -

:زنممی فریاد. گیردمی را پیراهنم هم باز لعنتی رضای. کشممی را دستگیره گردم،برمی

 !کن ولم-
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:زنممی هق شکند،می بغضم

 !ترسهمی -

 سرم در فرشته صدای! شکندمی پسرش، تک سامانش، من؛ هقِهق صدای شنیدن با مادر نیطوال بغض

 «!بیا سامان: »شودمی اکو

:کنممی زمزمه مزمن یگریه همان با پوشم،می تند و اضطراب با را هایمکفش

  !عزیزم میام! میام دارم -

:شمکمی دست امبینی روی هول. شودمی اکو گوشم توی باز صدایش

.اومدم سه بشمر -

 غضب من حال به. کندمی بیداد بغض پرابهتش نگاه میان. کنممی نگاهش ملتمس گیرد،می را امشانه رضا

 رفیقش؟ حال به کرده؟

:دهدمی دستم را آب گریه از لرزان تنی با سارا

 !شم فدات بخور! داداشی بخور -

:زندمی ضجه مادر که روممی نبیرو در از... هم را رضا دست زنم؛می پس را لیوان

!رفت مبچه برو رضا-

:سارا ریز هقهق و
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!خدا رو تو آقارضا -

 از خیس صورت روی اشک،. شوممی طاقتبی. نشانَدَممی حیاط هایپله روی آید،می پشتم آشفته رضا،

 :رقصدمی عرقم و اشک

!برم بذار علی به رو تو! ترس از میرهمی اونجا داره زنم! کن ولم رضا -

 :چکدمی رضا اشک

 !زدیمی زار قبرش سرِ داشتی صبح! مُرده زنت فهمی؟نمی چرا عزیزم، داداشم، -

!بشنوم توانمنمی بشنوم، خواهمنمی شنوم،نمی

!برم بذار. ترسهمی -

:گیردمی بیچارگی بوی لحنش

 آخه؟ بری کجا-

! کاج درخت پشت: »خوردمی وول امجانی و قلبی و مغزی هایسلول تکتک میان فرشته جیغ صدای

 «!بیا سامان

.آیدمی سرم پشت تندتند رضا. کنممی باز را حیاط در شوم،می بلند شتاب با

 «!آورده ایمان نمانده باقی فرشتهبی سامانِ این سر میان عقلی کهاین به هم او»

.شوممی ماشین سوار سرعتبه. زندمی را سوییچ دکمه رضا
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***

.میدوم فرشته قبر سراغ به زهرا بهشت شب ظلمت میان

 «!فرشته قبر»

.کشممی دست را قبر روی! را گفتنشسامان صدای نه شنوممی را فرشته جیغ صدای نه دیگر

میام؟ گفتم دیدی اومدم؟ دیدی -

:کنممی بغض

!نبودی نامرد قدراین که تو! دیگه بیا هم تو -

:ردگذامی امشانه روی دست رضا

 بودی؟ دیده خواب دیدی نبود؟ هیچی دیدی -

.پیشت اومدم ترسی،می تاریکی توی تنهایی از که دونستممی. نترسی که پیشت اومدم -

 !بودنمفرشتهبی اول شب! قبر اول شب

  .کنارتم! ها نترسی. امشب پیشت مونممی -

 !است فرشته قبر اما ست؛سنگی و بلند .گذارممی قبر روی را سرم و کشممی دراز قبر کنار زمینِ روی و

 :شودمی کالفه رضا

!دیوانه پاشو! سامان پاشو-
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 .بندممی را هایمچشم

 سِیلون و وِیلون هم رو بچه اون خوایمی کنی؟ زندگی عمر یه خوایمی کارهات این با! مرد پاشو: رضا

 کنی؟

:چکدمی زمین روی امشقیقه کنارِ از اشک

ن؟م کنم غلطی چه -

 سکوت میان امضجه صدای. کوبممی قبر روی مشت با! آخر سیم به امزده هم باز. شوممی بلند شتاب با

 :شودمی منعکس قبرستان مطلق

کنم؟ بزرگ رو بچه اون تو بدون جوریچه من کنم؟ غلطی چه تو بدون من فرشته -

 کار این درد به داری، بچه و زن تو سامان: »خوردمی گوش به پرغرورم یگذشته میان رضا صدای

  .خورینمی

 .رضا تکراری هایحرف از چرخاندممی سر کاسه در را هایمچشم من و

 :گفتمی پوزخند با او و

 «.نگیری رو پرونده این داری، آرام و خانمت به نسبت عشق ادعای قدراین که تویی کردممی فکر -

:زدم ضجه برگشتم، رضا سمت به

 بود؟ من تقصیر فرشته رفتن رضا ود؟ب من تقصیر رضا-

.بود نمانده دیگر که دلی به دلداری داد؛ امدلداری اشک با رضا
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  .خداست دست مرگ! نه داداشم، نه -

!عوضی نیمای! آشغال نیمای! کشتش نیما -

 :زدم نعره

!عوضی یزادهحروم اون -

:زدم ضجه

 !کشتش آشغال اون -

:شدمی گم هایمنعره میان رضا داد صدای

 !سامان بسه! سامان بسه -

.بود بیزار فرشته خونین گاهقتل آن یادآوری از هم او انگار

***

شخص سوم: راوی

 را اسمش روی شتاب با. برسد «kamran» اسم به تا کردمی لمس تند تند را موبایل صفحه روی رضا،

 گوشش به کامران گیجو آلودبخوا صدای بعد ثانیه چند. ماند پاسخش منتظر اضطراب با و کرد لمس

 :رسید

الو؟-
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 :گفت نفسنفس با رضا

!داده رد این بیا کامران! شده دیوونه این بیا کامران -

 !شبی؟ نصف رضا میگی چی -

:زد داد شنید را سامان هایضجه صدای وقتی رضا

 !زهرا بهشت بیا نپرس! نپرس -

 :فهمید را جریان تازه کامران

!اونجام دیگه مین هد اومدم، اومدم -

 دهآم مغرور شاهوردی سامان سرگرد سر بر چه. کرد نگاه سامان به غصه با و کرد قطع را تلفن کالفه رضا

 و زیر را دلش بدجور سامان، پناهبی و لرزان هایشانه. شد نزدیکش بودند؟ آورده رفیقش سر بر چه بود؟

 .بود کرده رو

 که بود رضا از تررحمدل انگار. آمد کنارشان زناننفسنفس و دواندوان. رسید دقیقه ده از زودتر کامران

 در را رفیقش بغض با و درنگبی رفت،می تحلیل به که صدایی و سامان یوقفهبی هایضجه دیدن با

 !نشستن اشفرشته سوگ به برای بود کرده پیدا آغوشی تازه که سامانی و. کشید آغوش

  !کامران شد؟ مادربی مبچه دیدی کامران! کامران -

:بوسید غصه با را دارشداغ رفیق داغ یشقیقه کامران

!پاشو! داداش پاشو-
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:گرفت کامران صورت جلوی را فرشته عکس لرزان هایدست با سامان

 !بود سالش ۳۳ فقط من یفرشته کن نگاش کن، نگاش آخه-

:آمد حرف به رضا. گذاشت زمین روی و گرفت سامان هایدست از را عکس کامران

گرده؟برمی بیامرز خدا اون کنی جوریاین تو سامان -

 :زد ضجه سامان

 !بیامرز خدا نگو-

!بودند؟ آورده خوشبختش و مغرور رفیق سر بر چه...باز و کردند؛ بغض هم باز رضا و کامران

***

 سامان

.بارسه بار،دو بار،یک کوباندم؛ قبر به را سرم

 و قلب جدید درد از دردش اما گرفت؛ درد. گرفت هدف را استخوانم مغز تا اشضربه صدای. گرفت درد

 بود؟! نبود بیشتر جسمم و روح

 مپای و دست شد، تلخ زبانم. بیندازد دور و بِکَنَد جسمم از را درد نتوانست هم رضا و کامران فریاد صدای

 چشمانِ روم،می ٔ  خال به! بمیرم اگر دشومی چه آخ... و چرخید سرم دور فرشتهبی دنیای شد، حسبی

 ...شودمی سیاه امماندهباز زوربه

***
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 «زمانی پرش»

 کی قیمتشگران هایکتانی ثانیه صدم هر در. بود گرفته ضرب زمین روی پا با و بود بسته را هایشچشم

 ...هوف! انگیزنفرت کنخرداعصاب حرکت همان. شدمی کوبیده زمین روی و آمدمی باال سانت

 زانگینفرت و خردکناعصاب نیما نظر از که عادتی چرخاندم؛ کاسه توی امهمیشگی عادت به را هایمچشم

 !نداشتیم تفاهم اصالً هم با ما و بود

.دیدم خب ببینم؟ رو کتونیات بشینم اینجا کشوندی رو من االن -

 هایچشم کند؛می باز را هایشچشم .آیدمی «من» به تازه بگویم است بهتر یا آیدمی خودش به تازه

 :گویدمی لرزاندمی خوشحالش ولی عصبی یخنده را انتهایش که لحنی با. را اشسگی

!میشم دیوونه دارم -

:شودمی کج لبم گوشه

 ...خب بودی -

 .من حرف خاطربه نه اما شود؛می کج هم او لب گوشه و

چی؟ یعنی دونیمی! مواد تن هزار نهصد -

. مانممی وِرهایش و شِر یادامه منتظر و دهمنمی انجام سکوت جز کاری. کنممی نگاهش گنگ

 :گویدمی زدههیجان اندازد،می گردنش پشت و پیچاندمی هم درون را هایشانگشت

!اوفَّه شیشه، تن هزار نهصد! پسر وای وای وای-
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:کنممی نگاهش عصبی

نیما؟ مرگته چه بگی میشه -

  :کندمی نگاهم شوق از زدهبرق هایچشم با

!ایران به استانبول از شیشه نهصدهزارتُن قاچاق -

 ادامه حرفش به من خیالبی! کرده مست هم باز البد. چرخدمی اشکاسه محور حول چشمانم هم باز

 :دهدمی

!معتمد باند توسط! ایران تو شیشه قاچاق ترینبزرگ -

... پدرش... نیما... معتمد... نهصدهزارتن... شیشه... مواد. شوندیم روشن کمکم ذهنم سویکم هایچراغ

  ...رضا هایحرف

:زندمی دامن هم مرا لحن انتهای خوشحال، و عصبی یخنده همان و زنممی متحیرشدن به را خودم

؟ رفیق زدی چیزی -

 :خنددمی اشدیوانگی همان حفظ با

!فرزاد داداش پاکم پاکِ بار این اتفاقاً -

  :خندممی

!نگی پرت و چرت-
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 :خنددمی هم او

...ببین اتفاقاً! داداش جون نه -

 عطر بوی و نشیندمی کنارم ریزشده چشمان همان با و اندازدمی ایموشکافانه نگاه بر و دور به

:کنممی باد را لپم که کند باز دهان خواهدمی. رودمی باال امبینی مغز تا اشچه دانمنمی قیمتِگران

 !نزدم هیچی میگه سرش خیر -

 :کندمی نزدیک اشفسفری سبز تیشرت به را اشبینی و خنددمی غشغش قبلش هیسِهیس بیخیالِ

  !بخواد هم دلت خوبی، این به بو -

:شودمی جدی مضحکانه خیلیخیلیخیلی و رودمی لبانش از خنده. بدهم که ندارم دادن برای جوابی و

.بدیم نشون رو خودمون تو و من که وقتشه االن فرزاد، ببین -

 و رنگ لحنش مضحکانه؟ خیلیخیلیخیلی نگفتم. است جمله یک همان بودنجدی برای زورش تمام و

 :گیردمی توقع هم کمی و بیچارگی بوی

 ونمتنمی جوریاین که من !کنهمی نگاه سالهنوزده-هیجده بچه یه مثل من به بابام! سالمهسی من بابا -

کِی؟ تا دیگه! شم کسی خودم واسه

  :اندازممی باال ایشانه

 .نداری رو شعرضه البد خب -

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 24



 و نفرت پیر کفتار دیدن با من و پراندمی جا از را نیما و گرداندمی بَرَم صدا سمت به ایقهقهه صدای

 این همه مثل نم و زندمی دامن خوشحال تهش عصبیِ یخنده همان مثل را وجودم تمام پوزخند

 :کنممی عالقه و احترام ابراز «نبودن خودم» هایسال

 .سالم-

 را دستش. دهدمی تکان ناپذیرپایان انگار یقهقهه همان با را سرش. شوممی بلند احترامش به مثالً و

 لم؛خوشحا او جانب از بودنداشتنیدوست از. کندمی دعوتم کنارش نشستن به و زندمی کمرم روی آرام

  .هدفمان... و هدفم خاطربه فقط دیگرش؛ چیزهیچ خاطربه نه قدرتش، خاطربه نه ثروتش، خاطربه نه

:کندمی اشاره پشتش ریختبی مرد به

...شربتِ دونه یه و همیشگی دوتا -

 دهم توضیح برایش صدبار را حرفم یک نیست الزم کهاین به راجع خودم، به راجع بودنشفهمیده از و

 !این یا...اون بپرسد بار هر نیست قرار که این از. شحالمخو

 :کرد نگاهی من به

خوری؟می چی شربت -

.پرتقال ترجیحاً-

 :دهدمی ادامه مرد به رو و

 .بیارن بگو پرتقال شربت یه و -
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 را شگور «قربان بله» وارِطوطی چرتِ وردِ گفتن با زیردستانش تمام مثل ریختبی البته ریخت،بی مرد و

 نیما و من به رو خندیتک با عارف. اشگنده هیکل حجم مِنهای شودمی اتاق هوای حجم و کندمی گم

 :گویدمی

شدم؟ مزاحمتون اومدم، من نکنه! بدید ادامه رو شیرینتون بحث خب -

 ییک و دارد؛ن وجود میلیاردنفریهفت دنیای این در ترمزاحم تو از اصالً که کند اشحالی که نبود یکی و

 !گویممی را پیر کفتار همان افتاد؛ در معتمد عارف با نباید که کند حالی من به که نبود

  :گفت پوزخند با نیما

 .بود خیرت ذکر اتفاقاً نه -

 از کنم فکر البته. شده خندهخوش امروز چقدر که کردم فکر این به من و کرد دیگری یخندهتک عارف

 !باشد بوده مواد رتنهزانهصد همان تاثیرات

:زد مزخرفش پسر هایشانه روی ایضربه

 قعیوا یکاره این یه نکردی ثابت من به هنوز تو. فرزاده با حق. نیست کنیمی فکر که طوراون پسرجان -

 و باشی داشته جدیت کمیه فقط کم،یه فقط اگه. گیریمی بازیمسخره و شوخی به رو چیهمه تو. هستی

 .رسیمی خوایمی و خواممی که چه که اون به مسلماً باشی، میگم نم که طوراون

  :شد براق عارف هایچشم در نیما

 .میدم نشون رو خودم بده فرصت! نمیدی فرصت من به تو خب -
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. کرد دور نیما صورت از را صورتش چرتش، واقعاً لبخند همان با و کرد او به جانبیبهحق نگاه هم عارف

  :گفت و داد باال ابرویی

!بدم فرصت بهت عمرم یمحموله ترینبزرگ قاچاق توی که نخواه ازم مسلماً...اوم -

 آن به جام دو دیدن. پرتقال آب لیوان یک و ـراب شــ جام دو رسیدن با شد مصادف نیما عصبی هوف و

 کم را شانهمه روی شده که هم بار یک برای تا داد قلقلکم انگیزوسوسه و جذاب اما غریب، عجیب رنگ

 !نشوی غرقش و باشی فساد اوج در که بود شاهوردی سامان خواص من، خواص از این اما کنم؛

 مزهزهم و برداشتم را پرتقالمآب بلند لیوان خونسرد و خیالبی کامالً امدرونی هایدرگیری تمام خیالبی و

 .رفت بیرون «باشگاه میرم» گفتن با و کشید سر وقفهبی را جام تمام داغان اعصاب با هم نیما. کردم

 :کشید بلندی سوت و شد نیما با بحثش خیالبی هم عارف

 !باش خودت مواظب پسر او -

 !شودنمی مست چیزها این با نیما که دانستنمی و

 :زدم پوزخندی

 .داره رو خودش هوای همیشه اون -

 خوردنم و من دست در لیوان به وشکافانهم. زد راه آن به را خودش و گرفت هم شاید یا نگرفت را حرفم

 :کرد نگاه صورتم به کنجکاوی و دقت از ریزشده هایچشم همان با. شد خیره

!جالبی برام خیلی تو-
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!شدممی پیر کفتار عالیق از باید هدف به شدننزدیک برای اصالً بود؛ گفته بهم بارها خودش دانستم،می

 :داد ادامه

 مانی به شباهتی هیچ کهاین نیستی، مسخره کارهای درگیر قدراین کهاین دی،خونسر قدراین کهاین -

 خوای؛نمی چیزی کسی از و میدی انجام خودت الک تو و جدی سپرنمی بهت که رو کاری کهاین نداری،

 .بشی خاص آدم یه نظرم توی تا دادن هم دستبهدست وهمههمه

 با را جمله هر لذت چراکه آوردم؛نمی خودم رویبه اام دهم؛می گوش هایشحرف تمام به لذت با

 .آیدمی خوشش امخونسردی از بود گفته خودش. کردممی تمام پرتقال آب با دادنشقورت

***

 «حال-زمانی پرش»

. زندمی امبینی زیر الکل بوی. خیسم یسینه روی بود؛ امسینه روی کسی. آمدمی زمزمه صدای

 کرده وصل کیلوییپانصد هایوزنه هایمچشم به. خواستممی من اگر هرچند ؛شدندنمی باز هایمچشم

 .کردمی درد هایمچشم وزن صدبرابر سرم. دهم تکانش ایذره توانستمنمی که انگار بودند؛

 هایلعنت این کنم بازشان باید. خورد گوشم به آشنایی صدای نشست، امگونه روی ظریفی و کوچک دست

 .است گشودنمچشم رمنتظ طفلکم را،

 و ترسان یچهره بینممی که تصویری اولین و کنممی باز را لعنتی هایچشم همان. کنممی بلند را هاوزنه

 !کوباندمی صورتم در را چیزهمه آورد،می یادم به را چیزهمه که است آرام گریانِ
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 با و شودمی شدیدتر اشگریه اام هوا؛ شودمی دود اشچهره میان ترس تمام بازم، هایچشم دیدن با

 .مالدمی امسینه به را اشگونه قراریبی

 پمچ دست. اندازمشمی پایین بعد و کنممی نگاهش ثانیه چند آنژیوکت دیدن با آورم،می باال را دستم

 سرش روی ایـوسه بـ و کنممی نزدیک سرش به را هایملب. شودمی کشیده آرام سر روی و آیدمی باال

  .چکدمی صورتم هایازکناره و افتدمی راه امشقیقه سمت به چشمم یگوشه از اشک. نشانمیم

  «.است مادرمبی دخترک آرام، بودم؟ کرده معرفی»

 به ریزاناشک منِ و گریان آرامِ دیدن با و شد بیمارستان اتاق وارد کامران و آمد در بازشدن قیژ صدای

 باال را دستم که کند دورش من از خواست و بوسید را کمرم دور آرام یشدهگره هایدست. آمد سمتمان

 :آوردم

  .باشه بذار-

 .کشیدم آرام موهای روی را دستم باز من و کرد گرد عقب مستأصل کامران

بابایی؟ خوبی -

 را اشپیشانی. زدمی چنگ را گلویم او بغض. داد تکان گریه با و برداشت امسینه روی از را سرش

 و گرفته صدایم. نشستم تخت روی و داشتم نگه امسینه روی را سرش زد؟نمی حرف چرا. سیدمبو

  ...فریادهایم بود، هایمضجه تاثیر شاید بود، شده خراشگوش

 .بشین تخت روی باال بیا برم، قربونت میشی خسته پا سر: گفتم
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 داغانم اشپریدهرنگ صورت و خسر هایچشم. تخت روی کرد بلندش و گرفت را نحیفش بازوی کامران

 ردخت سر بر. بود گرفته قاب را خیسش صورت اشنکردهشانه و آشفته موهای و نبود سرش روسری. کرد

 ویت من پیش بودند نگفته مگر زیبا؟ به سپردشمی بود نگفته کامران مگر بود؟ آمده چه من یسالهده

  !دبو بدتر وضعش که االن ترسد؟می باشد تشییع مراسم

 «!مادریستبی اول روزهای تازه کهاین»

 ندلبخ رویم به کرد سعی. شد اتاق وارد که بود نفری دومین رضا،. بوسیدم را نامرتبش و ـختـ لـ موهای

 :بزند

 بهتری؟. سالم -

:گفتم داشتم آوریجنون سردرد کهاین با

.آره -

 :گفت آرام به رو. آمد تخت کنار

.بخور ناهار سارا عمه پیش برو عموجون -

 برای. کردمی نگاهم خواهش و بغض با طورآن که برود کنارم از خواهدنمی دانستممی کرد، نگاهم آرام

 :بوسیدمش بار هزارمین

  .جونم به دردت برو -

:کشید ایآسوده نفس رضا رفت بیرون کامران هدایت با و بوسید را ریشم از پر یگونه روی بغض با
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 !کرد دق بچه این دیبو بیهوش روز دو -

 آن و این هایدست یآواره آرام که است روز دو رفته، فرشته که است روز دو بودم؛ بیهوش روز دو

 ...کامران زیبا، رضا، سارا، بوده؛مامان،

 این نامرد؟ کنم بزرگش چطور تنهایی! کندمی قراریبی طوراین آرام و امشده فرشتهبی که است روز دو

 رفتی؟ و انستیدمی را چیزها

***

 و زمین روی افتاد دستم از فرشته عکس قاب که مهیب قدرآن شد؛ کوبیده مهیبی صدای با خانه در

 چادر ترسیده مادر،. دوید بیرون به و کرد سفت را اشروسری شتاب با سارا! شد تکه هزاران اششیشه

 :گفت و گذاشت کناری را نمازش

 !آورده؟ سر! واه-

 ات کند خفه را لعنتی این یکی. کند الل را این یکی وای... آور را فرشته سر زد ضجه مگوش کنار یکی»

 «!ببندد را هرزش دهان

 یرونب خواستم من تا و کشید جیغ سارا! زدمی فریاد در پشت کسی. شد کوبیده تریکوبنده صدای با در

 له دندانم دو میان امگونه شتگو. شنیدم را دندانم خردشدن صدای. آمد فرود صورتم روی مُشتی بروم

 .میزد مشت تنم روی واردیوانه کسی. شد

:زدمی جیغ سارا. شنیدم را سارا و مادر آشنای جیغ صدای

!کشتیش فرهاد آقا! نزن فرهاد آقا-
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 بُکشد؟ مرا خواهرش مرگ خاطربه بود آمده! امفرشته برادر بود، فرهاد

!خوردممی هرچقدر بود حقم. زدمنمی دم فرهاد لگدهای و مشت زیر من. زدمی ضجه فریبا

 بوکسکیسه بودم شده شده،مسخ منِ و کنند جدا من از را او جیغ و ضجه با کردندمی سعی مادر و سارا

 .فرهاد

 :گفت گریه با فریبا

  !مُرد نزنش! بسه داداش -

شود؟می چه آرام نه،! بمیرم بگذار

 آمد فرود فقراتم ستون روی که هایشکفش. کردممی حس را هایشمشت درد کمتر بود، شده سر صورتم

 بگذار بزند، بگذار. خوردم را درد و بستم را هایمچشم آمد، فرود شکمم روی اشپاشنه. رفت ضعف دلم

 .بمیرم کمی

 خواهرم، به من، به داد؛می فحش! زدنمی دیگر. شد پدیدار هایمدادنجان میان کامران و رضا فریاد صدای

 فحش هم وقت آن چه؟ بود فرشته خود واقعیِ بچه آرام، اگر! دادمی فحش هم آرام به! آرام به مادرم، به

 بدی؟ کشتن به هایتبازیپلیس با هم را یکی این گذارمنمی گفتمی و بردشمی یا خورد؟می

 را کامران و ارض هایصحبت بود، رفته تحلیل به حاال که ایشنوایی قدرت با هاییگوش و بسته هایچشم

  .شنیدمی فرهاد با

 .زیبا به بودنَش سپرده باز و بودنش نیاورده رضا و کامران انگار اما بودم؛ آرام کوچک هایدست منتظر

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 32



 .خوردمی وول صورتم یگوشهگوشه که کردممی حس را خون بد بوی و خیسی

. دکوبان دیوار به قدرت با و کرد بلندم وحشیانه زد، چنگش قدرت با و آمد فرود امیقه روی فرهاد دستهای

. زد کمرم پشت مشت با فرهاد. شد کوبیده سفت دیوار روی سرم و زانوهایم کرد، پر درد را وجودم تمام

 .رفت بند نفسم

 :زد نعره

بکشیش؟ که مونده کی که افتادی خوردن...گ به حاال کشتی رو خواهرم زدی مادر و پدربی آشغالِ -

 مانع هرگز هایمبحران از خیلی میان که همان مهربانم؛ مادرجان داشتم، مادر اما بودم؛ تیمی بودم، پدربی

 :زد هق جانبی و رمقبی سارای. نشد فرشته و من

 !نیست بدنش توی جون کثافت... کُن...ولش -

 «کثافت؟ بود شده حاال! بود آقافرهاد»

.دوید سمتم به کامران. شد دهکوبی زمین روی رمقمبی تنِ. کرد ولم ناگهانی فرهاد

 !دوید میانشان جورچه رضا دیدم برد، یورش سارا سمت به وحشی فرهاد که دیدممی هایمچشم الی از

:زد نعره من به رو فرهاد. داد هل را فرهاد رضا. کند بیرونشان خواستمی کامران. بود شده بیهوش مادر،

!چیزهمهبی آشغال کشمتمی !نشونمتمی سیاه خاک به الغیرت ناموسِبی-

بودم؟ الغیرت من. چرخید امشدهمتالشیده حاال مغزِ میان صدایش
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 روی تا تلخی طعم. رفت سیاهی هایمچشم کردم؟می تحمل را ضربه چند نشست، پهلوهایم روی لگدی

 درد. شدمی بهمم چیزهمه فریادها، ها،ضجه ها،جیغ. شد گنگ صداها شد، وتارتیره دنیا. آمد باال زبانم

 سعی. بستم را هایمچشم. آمد باال هایماستخوان تا فرشتگیبی دردِ. کردمنمی حس را هالگد و مشت

 ئیلعزرا و فرشته که است االن که کنم تلقین خودم به خواستممی ببینم؛ را عزرائیل هایدست کردممی

 .کندمی دورمان هاییدست شود،می مانع کسی...گیرندمی را هایمدست

  «...بمیرم تو برای بار آخرین برای. بگیرم رو تو دست انگار، نمیشه قسمت»

 اگر است؛ درد و لگد و مشت از پر توبی دنیای. ببر خودت با هم مرا فرشته، نباش نامرد! میرممی دارم

 !ببر هم مرا فرشته! زندمی که روزگار نزند، فرهاد

***

 «زمانی پرش»

:زد جیغ فرشته

!گرفتم اسهال بیرون بیا مانسا -

 :خندیدم

!اومدم االن همین ناموساً -

!ترکممی دارم توروخدا-

:کردم نگاه اشقرمزشده یچهره به و آمدم بیرون سرویس از
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!کنی؟نمی ولم هم دستشویی تو عمیقه بهم نسبت عشقت قدراین اصالً یعنی -

:زد جیغ

 !گمشو -

:زد صدایم. نشستم آرام کنار و کردم میآرا یخنده. دوید سرویس سمت به و

بابایی؟ -

:بوسیدمش

 جان؟ -

:گفت پایینی صدای با و زد دید را سرویس

نگی؟ مامانی به میدی قول بگم چی یه -

 :کردم نگاهش مشکوک

دادی؟ آب به گل دسته کجا -

:داد نشانم ایبرگه کرد، بغض

!شدم هیفدَه-

 به و برداشتم برگه روی از را نگاهم. بود شده هفده را علومش کردم، نگاه قرمز هایخط از پر یبرگه به

 :کردم نگاه اشکش از پر هایچشم
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  .میشه بهتر تنمره بخون بیشتر دیگه دفعه سرت، فدا -

:بوسید را امگونه. گویممی را همین دانستمی نکرد، تعجب

نمیگی؟ فرشتهمامان به -

:زدم لبخند

 .کن سعی بیشتر گهدی یدفعه ولی نه؛ -

:آمد بیرون فرشته که داد تکان را سرش

!شد وا چشمم جلو آخیش -

 :خندیدم

!بود معلوم کبودت یقیافه از -

 که طورهمان و شد فریزر از کردهچرخ گوشت درآوردن مشغول. پِیَش هم من و رفت، آشپزخانه سمت به

 :گفت بود من به پشتش

 سامان؟ -

:دادم تکیه ناهارخوری میز صندلی به را سرم و بستم را هایمچشم

هوم؟-
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 بود چسبیده آهنربا پشتش که مضحکی پاندای یخچال عروسک دیدن با! آمد فرود سرم روی جسمی

 :خندیدم

!سالح این بر جون-

 دو هم بعدش عشقم؟ چیه جانم دلم جون گیرنمی جواب زننمی صدا رو شوهرهاشون ملت! مرض -

 !ما شوهرِ حاال...بغلم بیا ماچماچ ساعت

:درآورد را ادایم و کرد کج را دهانش

هیم؟ -

 ار هایشگونه. انداختم هایششانه روی را هایمدست. برد ضعف را دلم گفتنش «ایش» خندیدم، دلم ته از

 :بوسیدم

!دلم؟ جون بفرمایید، رو فرمایشتون! فداتون به شوهرتون -

:زد موهایم روی را مالقه

 !خورهمی تمهع درد به االن -

:بوسیدم را گوشش یالله

 .بگو-

 :زد نماییدندان لبخند

 .شونخونه بریم شام گفت زد زنگ مامانت -
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:انداختم باال ایشانه

 .بریم داری رو حسش -

:آمد آرام صدای که بیاید جلوتر خواست بوسید، را امگونه

!مامان -

 :زد مصنوعی هایسرفه فرشته

!ستآشپزخونه که اینجا کنن،می چیزی اوهومی اهمی برن خوانمی هم تراحمُض ملت فرزندم -

:گفت و انداخت باال ایشانه آورددرنمی سر فرشته هایحرف از که آرام و خندیدم من

 اینا؟ مهشاد خونه برم بعدازظهر میشه -

اد؟مهش پیش بری وایخمی تو بیرون ببرمون خوادمی خونه این توی زدنکپک ُمریع بعدِ بابات: فرشته

:کردم نگاهش دلخور

 !بودم سرکار نامرد -

 و باال و بوسید چندبار را صورتم و انداخت آغوشم میان را خودش اشتیاق با آرام. انداخت باال ایشانه

 :پرید پایین

ریم؟می کجا-
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 شده غرق کارم در قدراین یعنی بودم؟ غافل هاآن از قدراین یعنی گرفت؛ فرشته و آرام برخالف من دل

 :بزنم لبخند کردم سعی و بوسیدمش بودم؟

 .اینا مادرجونی یخونه -

:زد جیغ

 !هورا -

:داد قورت را دهانش آب و کرد نگاه من به آرام، به نگاهی از بعد فرشته

 !االن تا بود خوب -

 شیطان بانوی من، یرشتهف! هوا شد دود بلندم یخنده با و شد دود دلم میان کردهالنه کوتاهِ هرچند غمِ

 !الغیرت فرهاد، قولِ به احمقِ منِ دادم؛ دست از راحت چه را تو من! من بازیگوش و

***

 نت هایزخم درپیپی کسی ،خواندمی ترانه برایم عشق با کسی شد،می کشیده صورتم و سر روی دستی

 !دادمی را فرشته بوی کسی بوسید؛می را بدنم و

:زدم صدایش! امفرشته خود بود، خودش اصالً

 فرشته؟ -

:کرد پاک را صورتم روی خون

دلم؟ جون-
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!کننمی اذیتم اینا رفتی، بین ب-

:بوسید را فرهاد هایمُشت جای

 فکرتم، توی من. نخوای چه بخوای تو چه همیشه؛ پیشتم، من گذاشت؟ تنها رو تو میشه مگه هستم، -

!وجودتم توی خیالتم، توی

!نشیندمی ملب روی لبخند

 «!بیا فقط خواهد،می قشنگت دل هرجور بودم گفته که من»

 قعش با. نشیندل و آرام یفرشته یک بود؛ شده فرشته درست ساده سفید لباس آن توی کردم، نگاهش

 :کندمی نگاهم

!موند دلم به آرزوش بودمش ندیده بود چندروز! بشم تخنده اون قربون الهی -

 «.رفت تو رفتن با من لبخند»

 فرشته؟ -

 دلم؟ جون -

 .داره نیاز بهت هم اون نذار، تنها رو آرام -

.کنارتم کنیمی خیال که تویی فقط. ستاحمقانه ذهنش و قلب توی وجودم اما ذارم؛نمی تنهاش-

:داد را جوابم خودش چرا؟ بپرسم خواستم
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  .عشق به شد زنده دلش کهآن نمیرد هرگز -

:خندید فرشته. گرفت درد لبم، آمدنکش با صورتم هایودیکب جای. خندیدم آرام

 بزنم؟ فلسفی حرف نمیاد بِهم ها؟ -

:کردم بغض. نشد اما ؛«میاد چیهمه تو به» بگویم بخندم، خواستم

!شدم پیر صدسال ثانیه، یه توی! کرد داغونم رفتنت فرشته -

 :رفت هم او هایلب از خنده

!زود چه دیر چه ست؛همه زندگی آخرِ مرگ، -

 شعوریبی خاطربه تو مثل همه! ندادن جون آرام و من هایچشم جلو تو مثل همه! نَمُردن تو مثل همه -

 ـناهِ گـ جُرمِ به تو مثل همه! نبودن خون غرق جوریاون ملت جلوی تو مثل همه! نمردن شوهرشون

 زنی؟می زور حرف اچر! فرشته نمردن تو مثل همه! فرشته نمردن وحشتناک جوریاون نکرده

 :داد تکان را سرش

میاد؟ گیرت خودت مرگ جز چی هاپرت و چرت اون یادآوری با! سامان کن بس -

 پرت؟ و چرت گفتمی خودش مرگ به

 .منن عذاب باعث ابد تا پرت و چرت میگی بهشون تو که چیزهایی اون -

:خندید پردرد و مصنوعی
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 !دیگه اومدم خب پیشت؟ بیام نگفتی مگه -

***

 که کردم باز ذوق با را هایمچشم باشد فرشته کهاین گمان با. لرزید پلکم. بوسید را امپیشانی کسی هم باز

 :زد جیغ باشند داده او به را دنیا انگار هایمچشم بازشدن با. شدم روروبه سارا نگرانِ و مهربان صورت با

!داداش -

:زد دیگری جیغ

  !اومد هوش به رضا آقا -

:کردم حس را رضا عطر یبو

سامان؟ خوبی -

:زدم لب و زدم آب بزاق با را خشکم گلوی

 .آره-

 همین اما کرد؛نمی رهایم ایلحظه دادنشازدست غم سنگینی گرچه بود، رفته گرچه فرشته. بودم خوب

 :تمگف سارا به رو! زیاد هم لیاقتبی منِ سرِ از بود، غنیمتی خودش داشتن، کنارم در را خیالش

 میاری؟ آب -

 .داد دستم به آبی لیوان و شد بلند جا از جرقه مثل سارا
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 .نکنه درد دستت -

  !جونت نوش-

 چیزی کمرم درد جز. بنشینم کردم سعی. بردم فرو امتشنه تن میان را آب و کشیدم سر ته تا را لیوان

. نشستم خودم و زدم پس میآرا به را دستش کند، کمکم که آورد جلو را دستش رضا. کردنمی اذیتم

 :بزنم لبخند نگرانشان هایچهره به رو کردم سعی

 .خوبم-

 آسوده طوراین که امکرده فراموش را غمش کردندمی فکر. آمدم کنار فرشته مرگ با کردندمی فکر

  !تمرگممی خواهم،می آب زنم،می لبخند

:گویممی کامران به رو. زنممی کنار را رویم پتوی

 .میارم رو آرام میرم مروزا -

 این اما خواندم؛می تردیدش از پر نگاه از را این بگوید، خواستمی چیزی. زد لبخند رویم به هم کامران

 را اکنونم کوتاه هرچند آسودگی الاقل تا نشنوم آن از چیزی دادم ترجیح که بودم پردرد قدرآن روزها

 .باشم کرده حفظ

 صدقهقربان و گریه با آمده هوش به منِ دیدن با و شد اتاق داخل میوه از پر سبد و مشکی چادر با مادر

 .بوسید احتیاط با را صورتم و سر و نشست کنارم

 خوشحال. زدمی لبخند رویم به داشت فرشته. دادمی را فرشته حلوای بوی بوسیدم، و بوییدم را چادرش

 :گذاشتم زمین روی تخت روی از را یمپا. امبرگشته زندگی به روزها از بعد طوراین که بود

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 43



کجاست؟ من کُتِ دونیمی سارا، -

  .میارم برات االن داداش، آره -

 :گفت کامران که زدم لبخند مهربانش یچهره به

بیاری؟ رو آرام خوایمی -

:شدم بلند

 .آره-

 یداپ رسوخ وجودم بندبند تا نگرانی. چرخیدمی هم پی پریشانشان نگاه کرد، نگاه رضا به و جَوید لبی

 :کرد

 شده؟ چی -

:گفت کردممی تصور آنچه برخالف رضا

  .فهمیمی بریم-

:دادم قورت را دهانم آب

شده؟ چی -

 :آمد سمتم به رضا

 .فهمیمی بریم میگم -
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:زدم فریاد. کوبیدمش دیوار به و گرفتم را اشمشکی پیراهن ییقه کردم، تند پا سمتش به

شده؟ چیزیش آرام شده؟ چی میگم هم من -

:گرفت را دستم مهربانی با رضا

  .داره حرف باهات مهیار ریم،می -

 !کردممی دق... آنجا تا من. خوردم را نفسم

***

 سالخی رحمانهبی را وجودم تمام دلشوره. دویدم آپارتمان سمت به و کردم باز شتاب با را رضا ماشین در

 :گذاشت امشانه روی دست کامران. فشردممی وحشیانه را آیفون گزن! دویدممی را دردم من و کردمی

 !نشده هیچی باش، آروم داداش -

:شنیدم آیفون پشت از را زیبا عصبانی و زدهوحشت صدای

 بله؟ -

:گفتم زناننفسنفس

!سامانم-

. ودب ایستاده نارشک زیبا و بود باز در. دویدم را طبقه پنج تمامِ و شدم آسانسور خیالبی من و شد باز در

 .شدم خانه وارد و زدم کنارش
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!آرام؟ -

:گفتم مضطرب زیبا، به رو. دادنمی را جوابم کسی

 ...توروخدا! خانم؟زیبا کجاست -

!خوابه تَهیِ اتاق تو خدا،به نیست هیچی سامان آقا -

«تَهی اتاق»

. گرفت آرامش بوی چیزهمه شد، آرام چیزهمه آن، یک در. کردم باز شتاب با را درش دویدم، سمتش به

 تنم میان و دویدم سمتش به. بود خوابیده تخت روی آرام. هوا رفت و شد دود هایمواپسیدل تمام

 ها؟این گفتندمی چه. ریختممی اشک و بوسیدممی را رویش و سر. فشردمش

:بوسیدم درد با را موهایش روی. رفت ضعف دیدنشان با دلم. شدند باز صورتم به رو سرخش هایچشم

برم؟ قربونت خوبی -

 روی را سرش و کرد حلقه گردنم دور را کوچکش هایدست قراریبی با شد، زنده تازه انگار دیدنم با

 و بوسیدم را اشگونه. زدمی موج داشتن را من فقط و کسیبی کارهایش تکتک میان. گذاشت امشانه

 :گذاشتم تخت روی را سرش

 عزیزم؟ خوبه حالت-

.کرد نگاهم التماس با. گذاشت من بزرگ هایدست روی را اشکردهعرق و کوچک دست

«!بزن حرف لعنتی»
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:بوسیدم را دستش

.ذارمنمی تنهات دیگه -

 .کرد داغان هم را او کاراین گذاشتم،می تنهایش نباید

 !ابد تا...پیشتم. کردم بیدارت ببخش! جونم تو دردت بخواب -

 ـب را اشپیشانی. داشت نگه هایمدست توی را دستش و بست را دارشنم هایچشم سودهآ اما کرده؛ بغض

 هایشنفس تا کردممی نگاهش محبت و عشق با. ببرد خوابش تا شدم نوازشش مشغول و زدم ـوسه

 .فشردم دستم توی آرام را هایشدست. شد منظم و آسوده

.شدم خیره خواب در کوچکش و معصوم یچهره به

 «!بخور حاال شد؟ راحت خیالت کردی مادربی رو بچه این»

بودم؟ هایشقراریبی و هااشک این تمام مقصر من بودم؟ مقصر من یعنی

 کنارم کسی و پیچدمی اتاق میان بوییخوش و تند مردانه عطر. شودمی باز ریزی و آرام صدای با در

 .کنممی نگاه مهیار به و دارمبرمی آرام یچهره از نگاه. نشیندمی

  «.داره حرف باهات مهیار ریم،می: »پیچدمی گوشم میان رضا صدای

:دهممی را جوابش. سراندمی میانشان از را سالم و جنبدمی هایشلب

  .سالم-

:کشدمی خفیفی آه

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 47



.میگم تسلیت -

 «!نیست جدیدی چیز کهاین گویند،می را همین همه»

 که مبگ بهت چیز یه اومدم بخونم؛ روضه برات اینجا ننشستَمَم گفتم، دروغ کنممی درکت بگم کهاین -

 .باشیش فهمیده خودتم کنم فک

!لعنتی مطلبِ اصل سر رودمی زود چه

 ...تاثیرِ تحت تو دخترِ مطلب، اصل سر میرم راست یه ببین -

:شودمی باز و بسته غریبش عجیب رنگطوسی هایچشم کند؛می مکث

 یتو مسئله این و...شده روانی اختالالت دچار افتاده براش که اتفاقی دیده، که ایصحنه ...تاثیرِ تحتِ-

 .نیست خوب اصالً آرام شرایط با ایبچه برای سالگیدَه سنِ

 کوبیده دردم از پر سر در اشدکتری هایوپرتزرت تمام. شودمی منبسط امدردکشیده و خسته تنِ تمام

 چه او با من. شده روانی اختالالت دچار من نیست و هست تمام من، یدانهیک یکی من، دختر. شودمی

 ...فرشته سر بر... آرام من، سر بر! بود؟ آمده سرمان بر چه بودم؟ کرده

 صه؟ق تباهکار مرد باشی امسایه خواهیمی کِی تا! تو به لعنت کثیفت، وجود به لعنت نیما، تو به لعنت

 کردی؟ ویران را امزندگی تمام که چیست حرامت وجود آن پشت

 «شد؟ خوب آرام دادی فحش بهش شد؟ زنده برگشت؟ فرشته دادی فحش بهش سامان؟ چی که»

:داد جوالن هایمبدبختی و افکار میان مهیار صدای
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...هم شه، درمان هم تا کنی اقدام درمانش برای بهتره پس گذره؛نمی اتفاق این از زیادی مدت -

:کرد مکث هم باز

 .نباشه تاثیرگذار بلوغش توی هم -

:جنبدمی هایملب

 مهیار؟ میشه خوب...خ -

:بزند لبخند کندمی سعی گذارد،می امشانه روی دست

!کنممی خوبش بهم، بسپرش -

:داد ادامه دید، که را سکوتم

 رپرخاشگ و عصبی یبچه یه به تبدیل آرام. بهش راجع بگم بهت باید که هست هاییگفتنی سری یه-

 اما بینه؛می تو رو نیستش و هست و پناه تموم که گیرگوشه و آروم آدم یه میشه بلکه هیچ، که نمیشه

 گذاشت رو اسمش باید که موقعست اون! بخورن وول ذهنش توی گذشته هایصحنه که وقتی اون نیاد

 که شیمیایی و موجی نبازجا یه شبیه میشه آرام. بیفته ممکنه اتفاقی هر هالحظه اون! روانی اختالل

 اون آرامش هاش،لحظه اون دوای! بده نجات بعثی هایخمپاره از رو مادرش رو، تو رو، خودش خوادمی

. باشی خودت ممکنه. دستت بیاد لِمِش باید باشه؛ هرچیزی ممکنه آورمرگ هایدقیقه حتی یا هاشثانیه

 ات شه حل نزنه آسیب خودش به کهاین برای هاشدست گرفتن فوقش و گرفتنشبغل با قضیه شاید

 این سامان ببین! اعصاب داروهای به شیم متوسل مجبوریم وگرنه شه، طوراین امیدوارم. بعدی یحمله
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. میشه بدتر هم زنجیری روانی آدمِ یه از هاییموقعیت همچین توی آدم. شن مهار جوری یه باید هاحمله

 .آورد خودش سر بالیی یه ،رگش به زد گرفت چیز یه دیدی آن یه توی

 گوشم توی نیما مضحک هایخنده چطور دیدنمی و گفتمی دید،نمی را داغان یشکسته منِ و گفتمی

  !کندمی بیچارگی و غم از پر را وجودم چقدر هایشحرف این دیدنمی و گفتمی. دهدمی جوالن

 ریخته؟ اتلعنتی و کثیف دلِ آن به مغ ساله ۳۱ یبچهاَلِف یک کشیده؟ کجا به کارت سامان سرگرد»

 «!پس؟ شد چه که، دادیمی شعار

:زد صدایم

 سامان؟ -

 .کشیدم باال را گردنم

 این متونستنمی بود این از غیر اگه. مهیار عنوانبه نه اینجام، که روانپزشکه یه عنوانبه االن من ببین -

.بگم برات پروا و پردهبی طوراین رو هاحرف

 :دادم قورت را نمدها آب

 شه؟ خوب کنم کارچی کنم؟ کارشچی -

:بودم خوشحال کردنمی کارش وارد را احساس کهاین از. داد را جوابم جدیت با

 حرف به باید حاضر حال در فعالً. باشیم موثر بهبودیش توی تونیممی اما کرد؛ خوبش قطعاً نمیشه-

.همیش بدتر اوضاع بریزه خودش تو اگه. بیاریمش
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 بیارم؟ حرفش به چطور -

هوم؟ ایه،سکسکه آدم یه شبیه آرام کن فک ببین! ترسوندنش یا شوک، یا! شوک -

 !چطوری؟...چ -

.نشم تشرمنده میدم قول. کن اعتماد بهم سامان، من به بسپرش-

 من ابعذ کیفر وارد چرا دیگر را آرام خدا! است آرام درد من درد نیست، اعتماد من درد فهمیدمی کاش

 چرا؟ آرام دیگر! کشممی دوش به را تمامش نرم، امدنده کور، چشمم بودم گفته که من کردی؟

 گفت که او بود؟ داده دست از و داشت ایفرشته هم او کشید؟می آه چرا دیگر او. کشید دیگری آه

 !کند درکم تواندنمی

 ام مثالً که کردمی نگاهمون گریه با ادایستمی در پشت اومدمی. کرد قراریبی خیلی روز چند این تو -

 ولی ببینم؛ طوریاین رو بچه این ندارم طاقت گفتمی کردمی گریه هم مامانم هی. پیشت بیاریمش

 هی باشه؛ پیشت وقتی چند بهتره میگم همین واسه اغما، توی بری تا خوادمی تنهایی دلت دونستممی

 مشکلی باشه؟. کارهاش سراغ میام هم بعد بکنی، شواسه رو روز چند این جبران هم تو. هفته دو یکی

 نداری؟

 !بودم اغما توی هم هنوز من دانستمی چه

 .باشه-

:فشرد را دستم
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 رو چون کنی؛ آرومش پدرانه زبون با کن سعی. روز چند این توی شه بد حالش میدم احتمال. خوبه -

میگم؟ چی فهمیمی. نیس صالحش به االن واقعاً آمپول و قرص به آوردن

.دادم تکان سر گیج و منگ منِ و

  .سامان بزن زنگ بهم بود روزشبانه ساعت هر -

:فشرد را امشانه روی و شد بلند جا از دادم، تکان را سرم هم باز

 هم قدرهمون میره، در جونم بره مهشاد پای به خار که طورهمون برام؛ مونهمی مهشاد خودِ مثل آرام، -

 .سامان باش مطمئن رو این داره؛ ارزش برام آرام

:کردم نگاهش قدردان. دزمی موج مردانگی و صداقت هایشچشم خاکستری توی. کردم نگاهش

 .ازت ممنونم-

 ار هاحرف این تمام. نشست آرام روی باز پربغضم و دردمند نگاه. رفت بیرون اتاق از و زد دیگری لبخند

... عصبی... روانی اختالل: جنبیدمی سرم توی انگیزینفرت هایژهوا بود؟ زده من آرامِ به راجع

 ...شیمیایی...  موجی...قرص... آمپول... گیرگوشه... پرخاشگر

.نشست اشرفتهآب اکنون سرخِ هایگونه روی هایملب. بوسیدم را اشپیشانی

.کردممی خالی را بغضم من و آمدمی فرود معصومش صورت روی هایمـوسه بـ

 کی! ببخش هم باز ببخش،! من کسبی و مظلوم دخترک ببخش! مقصرم لعنتی من جانم،آرام ببخش»

 «...آرامشم ببخش برایم؟ تو جز مانده
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***

 ماشین توی آهنگش ریتم میان سیروان انگیزغم صدای. شدم سوار و نشاندم عقب صندلی روی را آرام

 .بود پیچیده رضا

:کنم هماهنگ قلبم میان غم با را صدایش کردم سعی و دمدا تکیه پنجره شیشه به را سرم

  «...نرسیدن یعنی عشق که فهمیدم دیدن، رو تو چشمام که بار آخرین از»

 زد؟می را من دل حرف چرا پس بود؟ داده دست از را اشفرشته هم سیروان

:کرد ورد افکارم از مرا رضا صدای. سوزاند را هایمچشم اشک آورد، هجوم گلویم به بغض

خانم؟حاج یا خودت خونه کجا؟ برم داداش -

:خوردم فرو را بغض

 .خودم یخونه-

  !آرام و فرشته و من یخانه بود؛ مانخانه روز چند همین تا

:خواندمی رحمانهبی سیروان. گرفت پیش را اقدسیه مسیر و چرخاند را فرمان

 تو؟ کجایی»

 !زودی این به شدم خسته من دیدیمی کاش

 «رسید؟ آخرش به آسونی به شدید عشق اون شد جوریچه
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 .کردم خالی را بغضم و پنجره سمت کردم رو لرزید، امچانه

 میاد لبخند یه لبام رو فکرت با»

 «!خوادمی رو روزا اون هنوز دلم چقدر

 هم را اهآن چه؟ را هایمضجه صدای باشی، کور گیرم! بینی؟نمی را بغض این پسر؟ بود کجا لبخند

 شنیدی؟نمی

:ریختم نگاهم در را سپاسم تمام و کردم او به رو. آورد دنیا به هم باز مرا رضا ترمز

 ...روز چند این توی. رضا مرسی -

:زد لبخند و گذاشت امشانه روی دست

 .سخته روزهای همین مال رفیق -

«!سخت روزهای»

 یهگر نباش، ناراحت گفتمی که او فرسایند؟طاقت و سخت فرشتگیبی روزهای داشت قبول هم او یعنی

 ...نکن

.گرفتم را آرام دست و فشردم صمیمانه را دستش

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-
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 چیزی یلب زیر بایستم آنکهبی گفت، تسلیت سرایدار. بردارم تسلیت بنرهای روی از را نگاهم کردم سعی

 صدای با و چرخاندمش. انداختم در توی را لیدک. آمد می راه سرم پشت جوجه مثل آرام. کردم بلغورش

 به را امآر تار هاییچشم با. بود افتاده نوایمبی گلوی جان به خوره مثل هم باز لعنتی بغض. شد باز تیکی

 حلوای و عکس که بود میز همان آمد دیدم به که چیزی اولین شدم، خانه وارد تا. کردم هدایت داخل

 سارا ـوسـِ بـدست باید نبود، کثیف هایدستمال و حلواها از اثری. بودند گذاشته رویش را فرشته

 و سفید هایدندان. زدمی لبخند دوربین روی به دلش ته از .بود مانده رویش فرشته عکسِ فقط. شدممی

 .کردمی خودنمایی رنگشصورتی هایلب الی مرواریدی مثل مرتبش

:دادم هل اتاقش داخل را آرام

  .بخواب و کن عوض رو هاتلباس -

 .رفتم کذایی کوتاه میز همان سمت به و بستم را در

 ار تَرَم هایلب. چکیدمی صورتم روی اشکم. نشستم کارتر پایینِ دیوارِ کنار و برداشتم را عکس قاب

 !الغیرت منِ همان! بودم پرستمُرده من آری! بوسیدم مالیدم؛ صورتش روی محزون و قراربی

 آرام. زدم هق صدابی و بردم فرو بازوهایم در را هایمدندان. فشردم امسینه به را اشونهگفرشته عکسِ

  .چسباندم عکسش درون هایگونه به را هایمگونه. شنیدمی نباید

 «!شدن ما تو با حسرتِ... و منم»

. دش شتهکا امپیشانی روی ایـوسه بـ. کرد پر را مشامم دلنشینی عطر بوی نشست، سرم روی دستی

 :برد باال را سرم صدایش،
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 !بینم پاشو دماغو؟ تویِ دستِ بسپرم رو مبچه! نبودی؟ لوس قدراین که تو آقاهه، پاشو -

 زاللش؛ و پاک دلِ اعماق از و واقعی عکس مثل نه اما زد؛می لبخند. کردممی نگاه مهربانش یچهره به

 شیء یک شبیه درست گذاشتم کنار را عکسش. زدمی لبخند رویم به حسرت و غم با اکنون اینجا

 .گذاشتم کنار را عکسش بود خودش که حاال. مقدس

:کند بلندم که زد زور و کشید را دستم و زد دیگری لبخند

!پاشو اوی -

 بازویم از نیشگونی. زدم ـوسه بـ را سفیدش و ظریف هایدست روی. شدم بلند و خندیدم اشک میان

 :گرفت

 !داره دوست کن درست ماکارونی مبچه واسه برو پاشو نکن، یخارپاچه خودبی -

:ماالند را انگشتش نوک. انداخت درد به را خودش هیچ، که نداشت درد نیشگونش

  !موننمی سنگ مثلِ شعورهابی اوف -

 !شعوربی گفتمی بازوهایم به زدم؛ خندیتک

 .نیستم بلد-

:انداخت غبغب به بادی

  .کنی کارچی میگم بهت -

:کردم رها مبل روی را خودم
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 .بیارن زنممی زنگ خیال،بی -

 :زدم ریشخندی

!شیمدائمی مشتری بعد به این از -

:خندید غشغش

 بس از پاچید کن؛ درست ماکارونی مبچه واسه برو پاشو نیا، فلسفه تیریپ ما واسه حاال! کوفت -

!اینا زیبا خونه خورد دمپختک

.زدنمی آن به لب گرفتیمی را جانش بود، رمتنف دمپختک از آرام

  .رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند مبل روی از

*** 

 من نه و بود شده بیدار آرام نه و خوردندمی تکان سه ساعت اطراف هاعقربه. کردم نگاه ساعت به

 مرگ بردم،می تلذ خانه تاریکی و سکوت از. رفتنمی پایین گلویم از تنهایی هم شام. بودم خوابیده

 با چراکه بردم؛می لذت تاریکی و تنهایی از من. بود کرده روحبی و منزوی را آرام هم و من هم فرشته

 !باشمش داشته کنارم دروغکی هرچند و کنم تصور کنارم در را فرشته توانستممی آرامش

 جا از وحشت با. زدمی جیغ و بود امخانه میان کسی آورد؛ بیرون بافیخیال از مرا خفیفی هایجیغ صدای

 تا چرخیدم خانه دور شنیدم، را جیغ صدای سوم بار برای وقتی اما ام؛شده دیوانه کردم حس. شدم بلند

. شد پاره دلم بند وضوح به شنیدم، آرام اتاق از را صدایش وقتی. شودمی بلند کجا از صدا بفهمم

 از گشادشده هایچشم با. آمدمی رویمروبه از درست اهجیغ صدای. کردم باز را اتاق در و دویدم درنگبی
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 تخت کنار پاتختی به را دستش و زدمی جیغ که آرامی دیدن با و کردم روشن را چراغ وحشت و بهت

 .شد آوار بدنم و تن روی دنیا تمام شد، سست زانوهایم کوبیدمی

. ودش بیدار تا زدم سیلی صورتش توی ایستادم، آرام تخت کنار رفتهتحلیل قدرت آن با چطور دانمنمی

 زد؛می جیغ واردیوانه طورهمان. کردنمی باز را هایشچشم اما شدم؛ اشبیداری متوجه ضربه چند از بعد

 شعرق از خیس تن و نشاندمش مکثبی و ندانستم جایز را درنگ. کند باز را هایشچشم ترسیدمی انگار

 مجرای آخرین تا جیغش که کردم احساس خوب. زد جیغ گوشم کنار درست. فشردم بغلم درون را

 .کشید سوت و رفت فرو امشنوایی

 جیغش صدای از تربلند را صدایم کردم سعی و فشردم بود هایمشانه روی که گردنش پشت را دستم

 :بکنم

!آرام -

 و جیغ دایص اما باشم؛ مسلط خودم به کردم سعی. کنم کار چه دانستمنمی هم من نداشت، تاثیری هیچ

 فشردمی هم روی حدی به را هایشچشم. دادنمی من به را اجازه این امزندگی موجود عزیزترین یگریه

 !بپاشد هم از است ممکن آن هر کردممی حس که

 .آمدمی فرود تختی پا روی که هاییدست همان شد؛می کوبیده کمرم روی دستش

. گرفتم او از را حرکت یاجازه و فشردم هایمدست نمیا را دستش دو هر. کردم دورش کمی خودم از

 آرامش بتوانم و شود خفه آنجا هایشگریه و جیغ صدای تا کردم پنهان بازوهایم و سینه میان را صورتش

  .کنم
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 .شدنمی شنیده چیزی اشرفته تحلیل به «هوم هوم» جز چیزی حاال

 :خواندم گوشش درون بغض و وحشت از لرزان صدای با

 یبابای بابایی؛ بغل تو االن. نیست کابوس اون از خبری هیچ آرومه؛ چیهمه االن دیدی،می خواب اشتید -

 .کن وا رو هاتچشم! شه کم سرت از مو یه ذارهنمی مواظبته، پیشته،

 بازویم روی از را سرش. شنیدمنمی هم را «هاهوم» همان حتی دیگر. کردم نوازش سرش پشت را دستم

 هق با که لبی بود، شده باز که هاییچشم شدم؛ خیره اشکردهعرق و اشکی صورت به و دمآور بیرون

 :آورد زبان به را اسمم

!ا...باب...با -

 بـ را، دبو چسبیده اشپیشانی به که موهایی حتی و را هایشگونه را، موهایش را، اشپیشانی. ترکید بغضم

 که بودم خوشحال. بودم من هم آرام وحشتناک و یعصب حمالت این تمام مقصر. کردم بارانـوسه

  .کنم آرامَش توانستم

:گفت زدهبهت و نشست خیسم هایچشم روی دستش

 !بیدارم -

 .ببخشد مرا کردم زمزمه درگوشش و فشردمش تنم میان! بود آمده حرف به من آرام بود، آمده حرف به

!بینمب را نیما بار یک بار، یک فقط کردممی آرزو دلم توی
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 شد اشنتیجه اما بود؛ باندش و نیما دادنبازی قصدم من. طوراین نه اما دانند؛می بدی با را بدی جواب

 چه؟

 یلیخ نیما انتقام! بیچاره را من کرد، دیوانه را آرام گرفت، من از را فرشته رفیق، ـیانـتِ خــ پاسِ به نیما

 بگیرم؟ را آن بتوانم من که داشت ندادازدست برای چیزی چه نیما. بود مردانهناجوان

 گرفتمشانمی اگر شاید. بودند نیما هایدارایی از هااین دختر؛ چند و مجلل هایمهمانی ـروب، مشـ انبار

 نه؟ زد،می ضجه قبرشان روی نشست،می سیاه خاک به

 کردم؛ درازش تخت روی. برد خوابش که کردم نوازش و دادم تکان وارگهواره آغوشم میان را آرام قدرآن

  .کشیدم باال گردنش تا را پتو و بوسیدم را اشپیشانی

 ...شد کشیده بیرون هاخاطره پستوهای از فرشته شیطنت و خنده صدای

 !خواممی خیربهشب ـوسـ بـ-»

 «!خندید غشغش و

 ساعت هر: »پیچید گوشم توی مهیار صدای. زدم بیرون آرام کوچک اتاق از و کردم خاموش را چراغ

 «!سامان بزن زنگ بهم بود روزشبانه

 :دادم پیام او به و برداشتم را موبایلم. بود چهار ساعت

.بده بهتر چاره راه یه. کردم آرومش! بد هم خیلی شد، بد حالش آرام! سالم-
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 جوابی اما دید؛ را پیامم بعد دقیقه چند دهد،نمی را جوابم و است خواب کردممی فکر که تصورم برخالف

  .نداد

***

 یخفیف و کوتاه ویبره موبایلم. آمدنمی چشمانم به خواب و خوردندمی تکان تاکتیک ساعت هایعقربه

 :بود مهیار از پیامی. خورد

 .کن باز رو در-

 به. آمد داخل که کردم باز برایش را واحد و ساختمان در و خواندم اول از را پیام گشادشده هایچشم با

 :گفتم تعجب با و رفتم استقبالش

 !سالم -

:خورد سرخش هایچشم به چشمم. زد خندیتک بهتم از

  .سالم-

:داد ادامه کوتاهی و آرام خنده با

!صبحمه هایحرف نوشتپی-

 از پالستیکی. گذاشت میز روی را کیفش و نشست مبل روی. کردم هدایتش راحتی هایمبل سمت به

 :آورد بیرون درونش
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 و آمپول نوع یه. برسونی حداقل به رو شاستفاده کن سعی میدم، بهت رو دارو چندتا این یاطاحت برای -

 از تا کنم شونتَهیه خودم که بده اطالع بهم شدن تموم هرکدومشون وقتی لطفاً. قرص نوع چند

 که سیک سالمتی ممکنه نبودنشسالم خاطربه که داروییه کهاین خاطربه باشم؛ مطمئن نبودنشتقلبی

 .بیفته ناپذیریجبران اتفاقات و بخوره هم به کنهمی مصرفش

.بودم سپاسگزارش چقدر. کردم نگاهش قدردان باز و دادم تکان را سرم

!ممنونم هم خیلی مهیار، ممنونم ازت -

:آمد یادم که زد آمیزیاطمینان لبخند

 ...راستی آه، -

:زدم لبخند هم خودم

!زد حرف آرام -

:بُرد باال خوشحالی و بهت با را هنشپ ابروهای

!چطور؟ ست؛العادهفوق! عالیه این -

 !دردناکی طرز به چطور؟

 :زدم زورکی لبخند

 .بیارم رختخواب برات برم وایسا! خیالبی -

 !خوشگلی این به کاناپه بابا، کن ول -
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 لخیت لبخند! بکشد دراز اناپهک روی ندارد حق کسی زد جیغ هم او بودم، گفته فرشته به باریک را همین

 :نشست هایملب روی

 ..وایسا! نه -

:کرد پهن و گرفت من از را رختخواب و آمد دنبالم

سامان؟ خوابینمی چرا تو -

  .نمیاد خوابم-

 :کرد ولو تشک روی را خودش

.داره ریانج نخوای چه بخوای تو چه زندگی،. کنیمی اذیت رو اطرافیانت و خودت فقط کارهاتاین با -

!است خراب من یچرخنده. چرخدمی کند چرخد،می برعکس من کام به اما دارد؛ جریان دانستممی

***

 «گذشته: زمانی پرش»

 لبم گوشه کشیدم، بیرون آن از را دراز و نازک سیگار. داد قرار صورتم جلوی را سیگار یجعبه کفتار،

 :گفت و زد آتش هم را شخود سیگارِ. زد فندک را انتهایش او و گذاشتم

  .بخوام کمک ازت محموله بابت که خوبیه فرصت -

.بماند پنهان سبزش و بدرنگ هایچشم از امپیروزی لبخند و ذوق تا کردم غالب را خونسردی
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 :داد ادامه

 .تو با هم توپ مشتری یه من، با آب ورِاون فرستادنش و دادن سامون و سر -

:آورد جلو را صورتش

هوم؟ -

 :زدم تفاوتیبی به را خودم

...حدِّ در نه اما دارم؛ سراغ مشتری -

  :کردم مکث

 .مواد نهصدهزارتن -

:دادم ادامه ریشخند با

 !صدکیلو فوقش-

:دادم ادامه من و خندید

 خیالمون افتاد بدی اتفاق هر اگه نیست؟ خطرناک وراون بفرستیم جا یه رو شهمه کهاین شما نظربه -

.مونده مونواسه چیزی که راحته

:کرد دود دیگری سیگار رفت، فرو فکر به

.کشهمی طول-
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 سیگار، کارتن چند ـراب، شــ شیشه چند! را موادها کند پول زود. پول برای بود حریص زدم، پوزحند

 !مواد نهصدهزارتن معادل پولی شدمی عیاشی، شب چند

.عربن منتها نقد؛ به دست و مطمئن دارم، سراغ خورده مشتری چندتا -

:داد تکان را سرش

 کنی؟ شوناُکی آخرهفته برای تونیمی -

!هابازیمسخره این از و بلیت بابت کشهمی طول مدتی ایران بیان بخوان اگه! عربن... که گفتم -

 :رفت سقف سمت به سیگارش دود و زد قهقهه

 !بزرگ معتمد با همکاری بابت وت پاداش درصد 04. زحمتبی کن اُکی زودتر چه هر پس باشه -

:کوبید رانم روی دست با چندبار و زد دیگری یقهقهه

 !حسابی آدم یه بشی خواممی -

:زدچشمکی

 !هستی هم االن... گرچه -

:گفت عارف از اجازه کسب از بعد و زد در خدمتکار. دادم تحویلش وغریبیعجیب لبخند

 .دارید مهمون آقا -

:کرد ریز را هایشچشم عارف
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کیه؟ -

:گفت و کرد مِنی و مِن خدمتکار

  !دخترتون-

:گفت خفیفی خنده با من به رو دیدم، را عارف هایچشم برق

ندیدمش؟ وقته چند دونیمی! فرمودن رنجهقدم بانو -

:زدم دیگری لبخند

.بگذره خوش -

:کرد دیگری یخنده

!ببینم پایین بیا-

 :کشید را دستم

نبینی؟ رو من نگارِ تو ذارممی مگه -

باشید؟ تنها نیست بهتر -

 :زدم خندیتک

!هاحرف این از و پدری و دختری-

:خندید
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!نداره رو چیزها این اعصابِ نگار نه، -

 عارف. کردم تعجب زدمی قدم اصلی سالن در که نوجوانی دختر دیدن با. رفتیممی پایین هاپله از

 :گفت بلندی صدای با و کرد باز را هایشدست

چطوره؟ بابا پرنسس -

 برق از لحظه یک اما داشت؛ ایساده پوشش تصورم برخالف. داشتیم فاصله دختر با قدم چند فقط حاال

 هایچشم به و زدم پوزخندی. انداخت من به مدتی طوالنی نگاه. ترسیدم عارف به نسبت نگاهش نفرت

 :بوسید را هپروتی دختر عارف،. کردم پرتاب ریشخند بهتش از پر

!بابا دختر فرزاد، فرزاد؛ بابا، دختر -

:انداختم باال ابرویی

 .خوشبختم-

 با نیما. گرفت من از را نگاهش دختر نیما آمدن با. رفتنمی کنار من روی از ایلحظه دختر یخیره نگاه

 باران سهـو بـ را اشساده و دخترانه صورت. فشرد تنش میان و رفت نگار سمت به شوق و خوشحالی

 :کرد

عزیزم؟ خوبی-

 سلطنتی هایمبل روی تا گرفت را دستش نیما. کردمی نگاهشان احساس ایذره بدون نگار، اما

 :آورد بیرون برادرش هایدست از شتاب با را دستش نگار اما بنشاندش؛
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 !خوامنمی -

.بود همین هم نیما و عارف العملعکس. دادم نشان تفاوتبی و خونسرد را خودم اما شدم؛ غافلگیر

 اومدم فقط! کثافته هم اکسیژنش حتی. بکشم نفس حتی شما یطویله این توی ندارم ایعالقه هیچ: نگار

  .بگیرم رو مامانم و خودم یشناسنامه

:دش هم گستاخ نفرت، بر عالوه دختر هایچشم. بود نوجوان دختر یک فقط دختر این. پرید باال ابروهایم

!کنم کار خواممی -

:آمد حرف به نیما

میگی؟ چیه هاوپرتچرت این نگار -

 :داد ادامه گذشته از ترگستاخ نگار

 .دربیارم رو خرجش خواممی مریضه؛ مامانم -

.داریم پولشم. مامان درمون دوا سراغ میرم خودم مُردَم؟ من مگه: نیما

 :زد ریشخند نگار

بیاری؟ در درمونشم دوا خرج خوایمی تو حاال! بندازه تف تا دو شما صورت تو خوادنمی حتی مامان -

:داد فشار هم روی خشم از را هایشچشم نیما

...نِ-
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:پیچید عمارت میان نگار یدخترانه و ظریف جیغ

 !بدید رو مامانم و من یشناسنامه -

:رفت سمتش به نیما

!عزیزم باش آروم! نگار آروم -

 :دکوبی نیما سینه تخت جیغ با نگار

!بده رو مشناسنامه! نیستم تو عزیز من -

:زد کنار را نیما عارف

 .نیس الزمت چون نمیدم؛ رو تشناسنامه -

 .نداره ربطی هم تو به کنم؛ کار باهاش خواممی الزممه،: نگار

:گفت عجیبی لحن با و گرفت را دستش نیما. رفت باال عارف دست

!بابا -

 :ترکید نگار بغض

!بلدی رو همین فقط-

 از و کشید عمیقی نفس هم عارف. داشت نگهش و دوید سمتش به نیما. دوید خروجی در سمت به و

 .افتاد راه اتاقش سمت به هاپله
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 !وایسا نگار: نیما

:زد پسش شتاب با نگار

!کن ولم -

 آب و اندشنش مبل روی نیما. نداشت فرار یچاره نگار. کرد اسیر بازوهایش میان را نگار مصرانه اما نیما

 :کرد زدنحرف به شروع جلویش زانو دو و خوراند او به اصرار به را میز روی پرتقال

 .رو حالت کنممی درک من نگار، ببین -

:زد داد نگار

 !نگو دروغ-

 !بود جالب نیما رویِ این چه. زد تلخی و غمگین لبخند نیما

نداریم؟ رو پولش مگه! چرا؟ کنی؟ کار انمام یمعالجه واسه خوایمی تو برم، قربونت عزیزم، -

:شد خیره نیما هایچشم توی و کشید باال را اشبینی نگار

 !حرومه شما پول -

 کم بدجور آورد؛ کم ترشکوچک خواهر جلوی دیدم وضوح به دیدم؛ را این شد، سست زانوهایش نیما

 .شد نابود اشنداشته مردانگیِ و غیرت! آورد

چی؟ رآوردمد حالل اگه...اگه-
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:زد پوزخند نگار

!نداره رو شعُرضه خورحروم -

 :شد سست هم باز نیما. داشت نیش و درد هایشحرف

کنی؟می جوریاین چرا مامانم، وُ تو روانیِ من دونیمی که تو...نگار -

:افتاد گریه به هم باز نگار

 رو تو! بگیر...بابا از رو مشناسنامه!... میشه ترداغون... داره روزروزبه...نیما نیس...خوب حالش...مامان -

!نگار مرگ

 :بوسید را سرش و گرفت آغوش در را نگار و گزید را لبش نیما

 !کنیمی کار داری تو کنم نگاه و بشینم که نشدم رگبی هم قدرهااون هنوز من نگار. نکن گریه -

:کشید بیرون را خودش نگار

  !نیما شد پاره مامان و من واسه پیت و رگ دیش بابا دستهم که روز همون از -

:فشرد را نگار ظریف و لرزان دست. بود آورده کم دیگر بست، را هایشچشم ایلحظه نیما

!سالتهشونزده فقط تو! میدن؟ کار تو به مگه اصالً...اصالً کنم؟ کارچی خب -

:کشید باال را اشبینی نگار

 .کردم پیدا کار-
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:داد ادامه نگار. پرید البا نیما ابروهای

 .داره مراقبت به نیاز کالسمون هایبچه از یکی بابابزرگ -

 :زد داد نیما

 !کنی رو هافوهاف پیر یه نوکری بذارم مونده هم همین -

 :زد فریاد گریه با نگار

 !میرهمی داره مامانم کنم؟ غلطی چه خب -

 :دادم باال ابرویی. خواستمی هچار راه کرد، نگاهم نمدار هایچشم و عجز با نیما

ار؟ک دنبال نره کوچیکت خواهر که بیاری فشار غیرتت به کم یه نیست بهتر کارکردنِشی؟ موافقِ تو -

:کرد باز نگار هایچشم به رو را اشسگی هایچشم بعد و کرد نگاهم بیچارگی و دلخوری با نیما

 !خودت جون به! بهتون ندم غلط پول میدم قول -

:بوسید را نگار هزارم بار برای نیما. کردمی نگاهش تردید با اما اشکین، همچنان هاییچشم با نگار

 .خوردم قسم هم دادم، قول هم -

:گفتم نگار به رو و فشردم را نیما کتف. شدم نزدیکشان

 با هدوندونه رو هاشپشم و ریش تموم عالوهبه هاشگیس دونهدونه نکرد عمل قولش به اگه میدم قول-

!بِکَنیم هم
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 آرامی ضربه و شد بلند نگار یخنده از زدهذوق نیما،. خندید پایینی صدای با و شد من محو هم باز نگار

 :زد سرم پشت

!سوال؟ زیر نره من شرف بزنی حرف دیگه جور یه مُردیمی! سرت بر خاک -

 سوال صورت خودِ... نه که لسوا زیر تو مردانگی و شرف. زدم پوزخند دلم در. گرفت شدت نگار یخنده

 !اصالً بود

:ماالندم را سرم

!هاتونجیغجیغ از رفت سرم نزن زر -

.خندیدند تصورم برخالف

 !رفیق کردی بازی کنار این رو هویجآب نقش خوب: نیما

:دز چشمک نگار به رو و شد بلند نیما. کردمی اذیتم نگار نگاه سنگینی کردم، بسنده خندیتک به

 .جونمآبجی واسه بیارم باحال چیز هی برم -

:بزنم لبخند بهش کردم سعی. نگاهش و نوجوان دختر یک و ماندم من و

چندمی؟ کالس -

:کرد نگاهم خیرهخیره

!دوم-
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:کردم کج را لبم

!راهنمایی؟ -

.ریاضی دومِ! دبیرستان... نه -

 :دادم باال را ابروهایم

.پُرکاریه و سخت رشته عالوه،به متنفرن؛ ریاضی از اصوالً هاتسال و سنهم جِداً؟ -

:شد کاسته غریبش عجیب سنگینی از و گرفت ذوق رنگ هایشچشم

 خوندید؟ ریاضی هم شما -

  .آره-

بپرسم؟ ازتون تونممی داشتم سوالی اگه یعنی وای -

:کرد تعبیرش اشتیاق و لبخند او گرفت؛ تحقیر بوی لحنم زد، ریشخند هایملب

 .بپرس-

 :کوبید هم به را هایشدست

!باشه داشته شما مثل دوستی نیما کردمنمی فکر! مرسی جونآخ -

 .دانستمی زیادی آدم و عیاش را نیما دوستان یهمه البد

لحاظ؟ چه از-
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 .باحالید و خوب... خیلی شما اصالً! کالً -

بود؟ فهمیده اول مالقات و نگاه همین در را این

. تگذاش جلویش بزرگی تقریباً پالستیک نیما. کرد وجورجمع را خودش کمی و شد کتسا نیما آمدن با

 :زد دستش پشت دوستانه و آرام نیما که کند بازش خواست نگار

!شکمو بینم وایسا -

 نیما. شد ذوق از پر و گرد هایشچشم تنقالت از پر پالستیکی دیدن با و زد پس را نیما دست نگار

 :گفت خواهرش لیخوشحا از زدهذوق

!داداشی بده ـوسـ بـ حاال. خوریمی اینجا بیای هروقت! ها نیست االن واسه شهمه -

:گفت ناراحت نیما،. انداخت نیما هایگونه یرو سرسری یـوسه بـ نگار

!احمقم من دونیمی هم خودت -

:زد نشنیدن به را خودش نگار

 !مرسی-

...به نه... بیدادهایش و داد به نه

 نبی لعنتی مأموریت این چقدر! بود شده تنگ برایش دلم چقدر. انداختمی آرامم یاد مرا رفتارهایش این

 و سخت هادادننشان «فرزاد» را خودم این تظاهرها، این چقدر...آرام... فرشته...من! بود انداخته فاصله ما

 ...آوردمی دلتنگی چقدر! بود مسخره
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:گرفت من به رو را پالستیک. شد خوردنش مشغول و آورددر پالستیک از لواشکی نگار،

!لواشکم عاشق من دارید؟ دوس رو کدومش شما آقافرزاد -

:گذاشتم پا روی پا

  .نمیاد خوشم خودبی غذاهای این از -

!میاد بدش چیزها این از قدراین! منید مامان مثل هم شما -

. بود شده کنندهخسته برایم نیما و نگار میان اینجا ننشست. کردم عمیقش لبخند نثار ایوکولهکج لبخند

 :گفتم نگار به رو و گرفتم خاصی پرستیژ. درآوردم جیبم از را فندک و سیگار

لیدی؟ هست اجازه -

:گفت مِن و مِن با شد؛ من مسخ بازهم آن، یک نگار

 !کنممی خواهش -

بودم؟ فضایی آدم. کرد نگاه را خودم و سیگارکشیدنم خیرهخیره و

 :آمد حرف به نیما

اومدی؟ چی با نگار -

:داد جواب منگ و گیج

ها؟-
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اینجا؟ اومدی چطوری میگم -

.گرفتم تاکسی! آها -

  .شد دیدن تلویزیون مشغول و داد تکان سری نیما

 .افتادم راه اتاقم سمت به و کردم خاموش جاسیگاری میان را سیگار نگار هاینگاه از عاصی هم من

***

 مکرد باز را برنامه. آوردم بیرون را لپتاپ میز زیر یشدهجاسازی و مخفی کشوی از و کردم قفل را اتاق در

 :لغزاندم کیبورد هایدکمه روی را هایمانگشت و

  «.خوانمی کمک بیگانهشون و غیرملّی بازیکن از. کنن توپ حمل دارن قصد حریف هایبازیکن... الف»

 :کردم دریافت هثانی چند از بعد را جواب

 «.میشن زمین وارد زودیبه بیگانه هایبازیکن! مفهمومه... الف»

 امتم روز یک باالخره بازی این. برگرداندم اولش جای سر را لپتاپ و زدم شرارت و آسودگی از پر لبخندی

 !ما نفع به هیچ سه هم آن شود،می

***

 «حال: زمانی پرش»
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. دمش بلند و زدم کنار رویم از را پتو. شدم بیدار کابینت درهای دنشبسته و باز تقِتق صدای با صبح

 هگرفت صدای با و فشردم انگشت دو با را هایمچشم. کردمی خودنمایی کانتر پشت مهیار یورزیده قامت

 :گفتم خواب از ناشی داریخش و

  .سالم-

:زد لبخند من دیدن با و برگشت مهیار

!خیربه صبح-

«!شوشو صُپِخِل: »زد زنگ گوشم میان فرشته یقهقهه صدای

 و سربی سامانِ منِ. افتاد آینه به نگاهم آخر یلحظه. شستم را صورتم و دست و رفتم سرویس سمت به

 ،بود گرفته را صورتم که ریشی بود، شده کدر و فروغبی سبزشان که هاییچشم! دادمی نشان را سامان

 !سفید هایشقیقه بلند، و نامرتب موهای

 صورتم روی دست! بود شکانده را من تمامِ فرشته رفتن چقدر! بودم شده پیر چقدر هفته، چند در

 !بودم شده بدریخت چه! زردرنگ و کِدر. کشیدم

 تا که روزهایی همان داد؟می جوالن فضا میان تنم «سیلورسنت» عطر که روزهایی کجایند بودم؟ من این

 !خوردمنمی جُم خانه از کشیدمنمی واکس را کفشم دم،کرنمی تمیز و اتو را هایملباس

 و سبز جنگل آن تهِ غمِ و بغض آن. بودند رفته هم فرشته رفتن با هم جوانی و غرور روزهای آن

 شکنار یکینه آن. زدمی فریاد را اشفرشته را، خورشیدش رفتن غم البد دیگر؟ گفتمی چه خورشیدبی
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 و مادریبی حسرت هاآن شاید بگذارم؟ دلم کجای را سفید هایشقیقه ؟زدمی فریاد را نیما خون چه؟

 !کشیدمی رو و رنگبی منِ رُخِ به را آرام درد

 سر چگونه دردها این تمام با من... افتاد لرزه به هایمدست شد، سنگین گلویم گرفت، نم هایمچشم

 کردم؟می عالج را هالعنتی این چگونه کردم؟می

!سروسامانیبی بودن،همسریبی. بود سخت گیفرشتبی چقدر

 :کشید بیرون من هایِویرانه از مرا مهیار صدای

 تمهالمعدلوزه تا! ماه ماو کردم درست صُبحونه یه! دیگه بیرون بیا تو؟ اون کنیمی کارچی ساعته دو -

!جویمی

 رهک و پنیر و تازه نان بوی قغر خانه. رفتم بیرون تلخی لبخند با و کشیدم انگشت هایمچشم نم روی

 :زدم لبخند رویش به. بود شده

 .کنم بیدار رو آرام بذار-

!رفتنمی پایین گلویم از که او بدونِ

 تختش روی. بود شده مچاله سرما از تخت روی امداشتنیدوست و کوچک موجود رفتم، اتاقش سمت به

 .کردم نوازشش به شروع و نشستم

 و پریشان موهای بود، گرفته قرار هم روی آرامش با که هاییپلک بود، افتاده هفاصل بینشان که هاییلب

 که کردند مُجابم خوردندمی تکان ریتمیک که هاییشانه و بالشت روی اششدهپخش رنگخرمایی

 :کردم نوازش را بازویش روی. ببوسم طوالنی و عمیق را موهایش... را اشگونه
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بابایی؟... آرام -

 تکان. کردم صدایش باز! نداشت واکنشی هیچ وقتی شکست را فیزیک هایفرمول تمام من عمل و

 :بوسیدمش. ماندند ثابت جاهمان فیزیک قوانین و خورد خفیفی

.عزیزم پاشو بخوریم، صُبحونه پاشو -

 و و کتف بین جایی. نشست هایملب روی محوی لبخند. کرد جمع بیشتر را خودش و زد غری لب زیر

 :فشردمش خودم به. نشاندمش و گرفتم را شپهلوی

!نکن لوس رو خودت بچه پاشو -

 خواب از بعد ساعت دو تا بود؛ طورهمین همیشه. گفت خیربهصبح لب زیر و کرد باز را هایشچشم الی

  .بود حوصلهبی و حالبی

:بوسیدم را هایشچشم و کردم ایخندهتک و انداختم اشخانگی لباس و آشفته موهای به نگاهی

 .قشنگم قشنگ صبحت -

 را آرام مهیار، پرنشاط و بلند صدای. رفتم آشپزخانه سمت به هم من. شد خارج اتاق از و شد بلند

 :ترساند

!کوچولوخانم خیربه صبحت به-

 را سرش و شد سرخ نامرتبش وضع و سر از خجول. باشد اینجا مهیار صبح وقت این نداشت توقع آرام

 :برد پایین
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 !سالم -

:بود شده پنهان اشگلیگل لباس پشت که گذاشتم نحیفش هایشانه روی دست و خندیدم

 .صبحونه بیا بشور رو صورتت و دست برو! عشقم برو -

 هاییچشم با که افتاد مهیار به نگاهم. گرفت شدت امخنده. دوید سرویس سمت به تندتند خجالت با

 :کرد باز لب. کردمی نگاه را آرامم دویدن مسیر خودش خاصِ لبخندِ به آغشته لبی و مهربان

!داره که کسی تنها اونی، دنیای همه االن تو. بمونه دلش به حسرت نذار. بده زندگی عشق و شور بهش -

.بودم کَسش تنها و بود کسم تنها بود، من دنیای او و او دنیای من

 .بشین: مهیار

 خیس صورت و دست با طورهمان آرام. گرفتم آرام برای لقمه چند و نشستم ناهارخوری صندلی روی

 جوالن گوشم درون فرشته صدای. کردم خشک را صورتش و برداشتم دستمالی. نشست صندلی روی

 :داد

سامان؟-»

ها؟-

 کنممی پرت رو تو دیگه دفعه حلقت، تو کردم پرت رو پاندائه اون پیش یدفعه! ها گفت باز! ها گفت باز-

!پاندائه حلق تو

:خندیدم
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 .نداریم تعارف هم با که ما بابا، خیالبی -

 «.بوسیدمش و زدم ایقهقهه. بود نوسان در پاندا و من بین اشعصبی نگاه. افتاد فرشته به نگاهم

:آورد بیرون تکراربی شیرینِ روزهای آن از مرا مهیار صدای

.میشه سرد چاییت -

 «گذشته: زمانی پرش»

 ازب شتاب با را در. کردم تظاهر هم باز و چسباندم گوشم به را موبایلم. زد در هم سر پشت و تندتند نیما

 خبرته؟ چه فهماندم نیما به نگاه با و کردم

- .for next week. It's better to Monday (آینده هفته برای. بهتره دوشنبه)

- ... 

- !Ok! See you later

 :گفت و دخندی نیما که کردم قطع را تلفن

!بود؟ کی حاال! است عشق رو زدنتحرف انگلیسی -

:کردم پرت تخت روی را موبایل

  .عرب هایمشتری -

:گفت و داد تکان را سرش
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 .گذرهمی خوش بیا هم تو بیرون، ببرم خواممی رو نگار -

 :دادم باال ابرویی

خواهرتی؟ فکر به شدی مهربون قدراین شدهچی حاال -

:کرد اخم

 !رضم-

 :خندیدم

 .باشه کنیمی اصرار چون-

 فشِک جفت یک و کِرِمی کتان شلوار با را رنگیایقهوه تیشرت. رفت بیرون و کرد نثارم ایعوضی خنده با

 به .رفتم پایین هاپله از. نشست هایملب روی کجی لبخند. کردم نگاه آینه در را خودم و پوشیدم ایقهوه

 .کرد نگاهم باز دهان با و برگشت صدایم با گارن. پیوستم شاندونفره جمع

ریم؟می کجا -

 :کشید سوت دیدنم با نیما

 !کنیم پیدا مناسب کِیسِ تا چند بریم قراره معلومه که شما تیپ از -

 هایشدست توی را سوییچ. بزنم لبخند اشمزهبی شوخی به کردم سعی و کردم کج را دهانم. زد قهقهه و

 :چرخاند

!نیست دنیا تو شلنگه کردم، جور وِمابی یه-
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 :گفت ذوق با نگار

ریم؟می اون با امروز -

:زد چشمک نیما

.آره -

***

 هم را مستهجنش معنیِ حتی مطمئنم که را خارجی موزیک یکَرکننده صدای و کرد پارک را ماشین نیما

 :برد بیرون سمت به موشک مثل را دستش و کرد قطع دانستنمی

!من مهمون مَشتی شامِ یه شید، پیاده بَروبکس -

:زد جیغ پشت صندلی از نگار

  !ها خواممی کوبیده من -

:کشید را اشگونه و برگشت نیما

!من کوچولوی چَشم -

:گفت و گذاشت سرش روی را غریبش و عجیب طرح کُالهِ و

!پایین بِپَرید-
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 و شدیم رستوران وارد. باشیم لواسان انمی زدممی حدس. بود سرسبزی و دبش جای. شدیم پیاده سه هر

 و فرشته نیما، و نگار جایبه کاش که خوردم حسرت. نشستیم مرتبش و چوبی هایتخت از یکی روی

 و سال یک! ساعت بیست و روز شش و ماهسیزده بودمشان؟ ندیده که بود ماه چند. باشند کنارم آرام

 اب بودم کرده هماهنگ کلی هم بار دو. بس و بود یلایم و تلفن ارتباطمان اوج! ساعت بیست و روز شش

 وزر آن! رودنمی یادم وقتهیچ هتل توی روز آن. ببینیم را هم اتفاقی هتل یا پاساژ یک توی مثالً که رضا

 مه خودم اشک که کردند گریه دو آن و بوسیدمشان و فشردم بغلم توی را آرام و فرشته اتاق توی قدرآن

 !مأموریت این بر تف! جدایی تلخی و دیدار شیرینی! بود روزی چه. درآمد

  :آورد بیرون هپروت از مرا نیما صدای

باشه؟ اینجا هم من آینده همسر که نداره مورد شما واسه ها،بچه میگم -

 ارکن سنتی لباس با پسری. انداختم باال شانه نامحسوسی پوزخند با من. کرد گرد را هایشچشم نگار

 :ایستاد تختمان

 دارین؟ میل چی -

:برگشت سمتم به نیما

خوری؟می چی -

:گفتم حواسبی

 .کوبیده-

:گفت تندتند و تأکید با هم نگار
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!نیما ها خواممی کوبیده هم من -

:گفت پسر به رو نگار حرف از خنده با نیما

 .مخلفات با سلطانی، یه با کوبیده تا دو -

:شنیدم گوشم هاینزدیکی زا را نگار صدای. رفت و داد تکان سر پسر

دارین؟ دوس کوبیده هم شما -

 معناداری ریشخند با کردنشخیط برای. کند پیدا میانمان تفاهمی و مشترک ینقطه زدمی زور داشت

 :گفتم

  .گفتم شانسی-

:گفت ایبامزه خوشحالی با نیما. شد کِدِر ذوقش از پر هایچشم و ماسید لبش روی لبخند

 !اومد خانمم -

.کردم جور و جمع را خودم ایدخترانه نازک صدای با و کردم بلندی یخنده

!سالم-

 به و گرددبرمی نگار کردم تصور خودم پیش. بود معمولی نگار و من جواب اما داد؛ را جوابش گرمی به نیما

«دادید؟ رو جوابش جوریاین هم شما اِ: »گویدمی من
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. دهم تشخیص مسخره و زیاد آرایشِ آن پشتِ توانستمنمی را شاچهره. کردم دختر به کوتاهی نگاه

 همکالم کردم سعی و انداختم پایین را سرم پوزخند با! نداشت اشقیافه از کمی دست که هم هایشلباس

 :کرد شدیدتر را پوزخندم اشتودماغی صدای! نشنوم را دختر و نیما یعشقوالنه

کنی؟نمی معرفی عشقم نیما -

 :را نگار دیگرش دست با و داد نشان مرا دست کی با نیما

.نگار من، کوچولوی آبجی هم ایشون. بنده عزیز و رفیق فرزاد، ایشون -

:کرد حلقه دختر گردن دور را دستش بعد و

!خانمم تینا بنده، عشق هم ایشون -

 اشدرازشده ایهدست به نگاه حتی. کرد خوشبختی ابراز خاصی نگاه با و آورد جلو را هایشدست تینا

 حفظ را مزخرفش لبخند ولی خوابید؛ نگاهش برق نگار مثل هم او. دادم را جوابش لب زیر و نینداختم

 .پذیرفت را دستش سردی به نگار و برد نگار سمت به را دستش. کرد

 آرامش با. آورد را غذاها گارسون که بگوید چیزی چشمانش با خواست و انداخت من به نگاهینیم نیما

 نم؛بک او به راجع بدی فکر نداشتم دوست کرد،می اذیتم نگار زیرچشمی هاینگاه. کردم خوردن به شروع

  .بخورم فقط کردم سعی همین برای

 جلوی هم آن کردم؛ و کردممی تظاهر باید نداشت، فرقی هیچ سال یک این دیگر هایشب با شب آن

 !نیما جدید دختردوست و خواهر
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 درون قلیان به نگاهی. بود کرده خرد را اعصابم تینا و نیما یمسخره هایدادن قلوه و دل صدای

 :گفت و کند دل دخترشدوست از نیما. پوشیدم را هایمکفش و کردم تینا هایدست

فرزاد؟ میری کجا -

  .بزنم قدم اطراف این -

!ها نیستی پایه اصالً شما آقافرزاد: تینا

 کنارم در فرشته کردممی تصور و زدممی قدم باغ توی آرامآرام. کردم نگاهش نه و دادم را جوابش نه

 سمما ظریفی صدای. بگویم رضا به باید بگذاریم، دیگر قرار یک باید. خواستمشمی عجیبی طرزبه. است

 :آورد زبان به را

 فرزاد؟ آقا -

:آورد جلو را هایشدست که ساییدم دندانی. بود نگار برگشتم،

.تونگوشی -

 لموبای و کرد رهایش زودتر نگار که بگیرم را گوشی تا بردم جلو را دستم. گرفت سمتم به را موبایل و

 !افتاد زمین روی

!ببخشید وای-

 بود شده خم هم او انگار. بردارم را گوشی که شدم خم راحت خیال با پس شود؛نمی هیچش دانستممی

 موبایل خونسردی با هم من. کشید پس را دشخو هاگرفتهبرق مثل. خورد دستم مچ به دستش که
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 باغ سنگفرش روی را هایشقدم صدای بعد ثانیه چند. دادم ادامه زدنقدم به و برداشتم را املعنتی

  .شنیدم

:برگشتم درهم هاییاخم با

هست؟ هم ایدیگه چیز -

:کرد گرد عقب شد، هول

 !نه-

 ؛گفتممی نباید ام،کرده ازدواج بگویم خواستمنمی. مکردمی او به راجع مزخرفی فکرهای داشتم کمکم

 کردم؟می سرش به دست چطور پس! بود تظاهراتم از جزئی هم این

!کردنمی رهایم کَنه این مسلماً شدم؛ زدنقدم خیالبی

 زیر دبگوی چیزی کهاین از قبل. گرفت سمتم را قلیان یلوله تینا. نشستم رویش و رفتم تخت سمت به

 :فتمگ لب

.نیستم اهلش -

 :گفت نیما به و کشید پس را دستش تعجب با

!داری هارفیق جوراین از بودی نگفته نیمایی -

 مثالً؟ جورچه: نیما

.مثبت و پاستوریزه-
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 بدی احساس. شد جلب اطراف میزهای توجه که طوری خندید؛ بلندی صدای با خوش حرف به خودش و

  !دانمنمی... خرابکار...فسدم افراد با گشتن. داد دست من به

:کرد بسنده لبخندی به نیما

  .نیست هرچیزی اهل منتها! باحاله هم خیلی فرزاد بابا نه-

.کردند رهایم که نیستم نیما مثل فهمیدند هم نگار و تینا. شدم مشغول موبایلم با هاآن به توجهبی

 تنگشاندل. کشیدم رویش نامحسوس را مانگشت. آرام و فرشته و من کردم؛ نگاه را نفریمانسه عکس

 دل. بود بد حالم بودم؟ شده طوراین امشب چرا بود؛ شده سنگین گلویم. کشیدپرمی برایشان دلم. بودم

 :گفتم نیما به رو و کردم بلند سر اختیاربی. بود قراربی هایمعزیزترین برای صاحبمبی

 اینجاییم؟ کِی تا نیما -

:زد زل قیمتشگران ساعت به و آورد باال را ساعدش

 !نه؟...پاشیم. نیمه و دوازده-

.کردند تایید هم نگار و تینا که دادم تکان سری

***

.رتپایین خیابان یک درست بودیم؛ شانخانه نزدیک. کرد کم آهنگ ولوم همراهبه را ماشین سرعت نیما

 نیما یخانه دمِ شدهجمع هم دورِ مَردُمِ و یآب و قرمز چراغ دیدن با که پیچید شانخانه خیابان میان نیما

 .زد خشکمان پدرش و
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 یملحفه زیر برانکارد روی کسی. شدیم پیاده هم نگار و من کرد، ترمز و داد قورت را دهانش آب نیما

 .بود سفید

 لیتتس نیما به کنانهقهق خدمتکار! بود پا به ای ولوله بیرون مثل هم حیاط توی رفت، در سمت به نیما

 :کرد زمزمه. بود زده بهتش نیما. گفت

 !خبره؟ چه! شده؟چی -

 :گفت دیگری

!رفت خدا رحمت به! کرد سکته معتمد آقا -

 ارف،ع دیدن با و زد کنار را سفید ملحفه. دوید برانکارد سمت به و شد گشاد هایشچشم نیما. لرزید نگار

 :کرد زمزمه ورنابا رفتمی کبودی به صورتش حاال که پیر کفتار همان

!بابا -

 هایشانه روی آمبوالنس کنار مرد داشت؟ دوست را پدرش نیما. ریخت اشک و بوسید را صورتش روی

 :زد نیما

هستین؟ پسرشون -

 .داد تکان سر اشکی هایچشم و باز دهان همان با نیما

  .بیاید همراهمون لطفاً: مرد

:گفت من به رو. آمد سمتمان رمقبی و مآرا. کرد نگاه من به و داد تکان سر هم باز نیما
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!فرزاد -

. کردم نوازش را لرزانش هایشانه. رساند آغوشم به و کرد نزدیکم را خودش. گذاشتم اششانه روی دست

  !بود شده یتیم بود؛ شده خودم مثل. سوخت برایش دلم سال یک این تمام در بار یک

هستی؟ نگار مواظب داداش: نیما

 !اوف

 .مامانم پیش ببر رو نگار اشداد: نیما

 :دادم تکان سر

 .راحت خیالت باشه، -

 هم نگار. گرفت آغوش در و بوسید را نگار. بود زده خشکش نگار. رفت نگار سمتبه و شد جدا من از

 !بود؟ شده اشچه. آورد بیرون نیما آغوش از خودش

 ارانگ اصالً کند؛ رفتار طوراین نیما نداشتم توقع. کردم خداحافظی و گرفتم را ماشین سوییچ نیما از

 !بمیرد است قرار عارف که دانستمی

:گفتم نگار به رو

 .بیا-

 خانوادگی هااین. بست هم را کمربندش حتی و شد ماشین سوار و آمد دنبالم شدهمسخ و حرفبی

 !بودند ریلکس
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:کستش را سکوت این نگار صدای. بود فرماحکم ماشین توی خاصی سکوت راه در

 !مُرد من هایحرف خاطربه بابام -

:گفتم توجهبی بگویم؟ که داشتم چه گفتم؟می چه. کردم سکوت

برم؟ کجا از -

:داد تکیه شیشه به را سرش و کشید آه

 !لواسون. برسیم مونده خیلی -

!کجاست شانخانه کردم فکر کشید آه چنان. زدم پوزخند

 نددبب را در خواست وقتی. شد پیاده و کرد تشکر. گفت نگار که آنجایی رسیدیم بعد دقیقه 0۱ نزدیک

 :کرد صدایم

فرزاد؟ آقا -

 .کردم نگاهش

!ترسممی من نَرید؟ میشه. شه بد حالش شاید مُرده بابام بگم بهش. مریضه من مامان -

:کرد بغض. کردم نگاهش هم بدی جورِ یک کردم؛ نگاهش هم باز

 !میرممی من بشه چیزیش !آقافرزاد مریضه مامانم خدا به -
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 دکلی. کرد امشرمنده نگاهش میانِ سپاسِ. شدم پیاده ماشین از و کردم پوفی. چکید صورتش روی اشک

 صدای فقط عطر؛ بوی نه ام،بینی زیر پیچید گل بوی نه تصورم برخالف. چرخاند بزرگ یدروازه در را

 !خوردمی گوشم به سگ هاپهاپ و برگ شدنخرد

 و نبود محض تاریکی. بود خاصی جوریک خانه تاریکیِ. کرد باز هم را آن درِ نگار. بود خاموش هخان چراغ

 آشپزخانه سمت به و انداخت زمین روی را اشکوله نگار. کرد پیدا راه هااتاق در موثری اما رنگکم نور

 .تاریک و خلوت بود؛ جورییک خانه. رفت

:گفت همزمان. رفت اتاقی سمتِ به و آمد بیرون قرص بسته چند و آب لیوان یک با

 .آقافرزاد بشینید بفرمایید -

 صدای با اما ببینم؛ را ساعت که بیاورم باال را ساعدم خواستم. کردم رها مبل روی را خودم خواسته خدا از

 !ضجه صدای بندشپشت. زد خشکم جیغ

 تهرف میانش نگار که آمدمی اتاقی مانه از صدا. کنم پیدا را صدا منبع کردم سعی و شدم بلند زدهوحشت

 .بود

 نگار. بود تاریک هم آنجا. شنیدم ترواضح را نگار جیغ یزدهوحشت صدای. شدم اتاق وارد هراسان

 :زد هق. خورد امسینه به ضرب با صورتش که بیاید بیرون خواست زدهوحشت

!...نم...ماما...ام...م-

 ویلچر یک به گرفتم، را اشپِی. داد نشانم را جایی لرزانش هایتدس. بودم کرده وحشت او مثل هم من

 !زن روی ویلچری رسید؛ واژگون
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. اندکش زن سمتِ به مرا نیرویی. ترسیدممی نباید. زد هق باز نگار. بود شده شل ترس از پایم و دست تمام

. کردم بلندش و گرفتم را اششانه ترس با. بود افتاده زانوهایش روی سرش. برداشتم رویش از را ویلچر

 مثل درست گیرد؛می گاز را دستم و کندمی باز را هایشچشم کریه و زشت صورت یک کردممی حس

 اش،شکسته و تکیده یچهره شد؛ عوض چیزهمه آوردم باال را صورتش وقتی اما! وحشت هایفیلم

! بودم بدفکر چقدر. لرزید دلم. داختانمی دیدهداغ مادرهای یاد مرا اشپریدهرنگ و استخوانی هایگونه

 :گفتم کالفه. نشاندمش ویلچر روی حرکت یک با

 نداره؟ چراغ شدهخراب این -

 .دربرگرفت را اتاق تمام نور! تق بعد ایثانیه. شد ترکمرنگ نگار هقهق

:آمد سمتم به ریزاناشک نگار

!...رف...قا...آ -

 :بودم کردههول

چیه؟ مریضیش مامانت -

!ج...فل... دف...تصا...ده...رک...سکته....س -

:زدم فریاد اختیاربی

 !کنم تمرکز بذار ببُر رو صدات -

 .فشردم را هایمشقیقه. شنیدمنمی هم را هایشنفس صدای حتی گرفت؛ فرا را اتاق سکوت. شد خفه
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.گرفتم را اورژانس و آوردم بیرون را موبایلم

***

 پاتختی روی را دستم. داشتبرنمی سرم از دست صبحی اول. بود کرده امکالفه موبایل زنگ صدای

 لمس را سبز یدایره روی و کردم نثارش فحشی نحسش اسم دیدن با. کردم پیدا را موبایل و کشیدم

 :کردم

 ها؟ -

:کرد حالیبی و غمگین یخنده

 فرزاد؟ -

ها؟ میگم -

:خندیدنمی دیگر نبود، صدایش درون ایخنده دیگر

 !نیست خوش حالم -

:آوردم باال بازوهایم روی را پتو

کنم؟ کارچی من باشه خو -

 !سرت خیر رفیقتم-

!رفیق... شد اکو مغزم میان اشواژه. کرد رسوخ پِیَم و رگ تمامِ در امنزده پوزخندِ صدای
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:خوابیدم شکم روی

برات؟ کنم غلطی چه بگو خب -

:کردم اضافه محسوس پوزخندی با

 !رفیق -

 .پیشم اینجا بیا هیچی، -

 .خودت جون به ندارم حال -

.دارم نیاز بهت نگار جون به! فرزاد دیگه بیا -

  .اونجام دیگه ساعت یه! کثافت -

:کرد آرامی یخنده

فرزاد؟ -

:زدم نق

 مرگته؟ چه باز -

!کن زندگی اینجا بعد به این از اصالً. بیار هم رو الزم وسایل یهمه -

 نیما؟ -

 !انم؟ج-
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کشیدی؟ گرفتی رو مواد نهصدهزارتن اون تموم نکنه میگم -

:زد قهقهه

!کنممی محبت تو به دارم بگو رو من بیشرف -

 !بودم محبتش محتاج من که وای. زدم ریشخند

.نداشتم را مزخرفش وِرهای و شِر یحوصله. کردم قطع را تلفن خداحافظی یک با

***

 روی را ساعدش و بود کشیده دراز تخت روی. کردم باز را اتاقش در و رفتم باال عمارت هایپله از

:آمد حرف به که نشستم تختش روی. فرزادم منِ فهمید عطرم استشمام از. بود گذاشته هایشچشم

کنی؟ گوش هامحرف به میشه کنم، درددل باهات خواممی -

 :زدم پوزخندم

!زدی؟ هم به باهاش نکنه بود؟ کی بود طال بود تارا...اسمش بود کی دخترِ اون با نکنه شده؟چی چیه؟ -

 :برداشت هایشچشم روی از را دستش

!خیرنه که ثالثاً تیناست، اسمش که ثانیاً نبود، گفتی که داغونی هایاسم این از کدومهیچ اوالً -

 :کردم پوفی

!چته ببینم بنال خبخیلی-
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:کشید پوفی هم او

 !تمهامحبت همین عاشق من قشنگ -

:کرد شروع ایکلیشه آهِ یک با. شدم هایشدرددل شروع منتظر و نزدم حرفی

. داشت قلبی ناراحتی مامانم. هست و بوده مَنال و مال و پول غرق مونزندگی کردم باز چشم وقتی از -

 ممامان. آدمیزاد جون تا بز شیر از چی؛همه قاچاق! قاچاق بود؛ کار این توی اول از همون از بابام

 هم شگاهدان. گرفتم زوربه رو دیپلمم که بود سالمبیست تقریباً. دونستیمنمی هم نگار و من دونست،نمی

 که فهمیدمی بابام. بستممی هم رو استادها دهن. پیچوندممی رو شهمه ولی مامانم؛ اصرار و زور به رفتم

 توجهم وقتی بابام. بود نفهمیده هنوز مساده مامان اما کنه؛می کارهایی یه داره بردم پی کمکم. پیچونممی

 درسم خوامنمی فهموندم بهش. بست هدست و کامپیوتر و پول با رو دهنم قاچاقچیه، فهمیدم من که شد

 سیلی یه. فهمید مامانم که بود سالم ۳0 تقریباً. کرد کارماین وارد. نیستم خوندندرس آدمِ و بدم ادامه رو

 بابام و من به که رو هایینفرین و هاضجه وقتهیچ! بابام صورت تو انداخت هم تف یه من، گوش توی زد

 هخون از خواستمی گرفت، رو نگار دست مامانم! بود عمرم شب بدترین لعنتی شبِ اون. نمیره یادم کرد

 منی، نز تو گفتمی زد؛ کتکش بره، مامانم نذاشت بابام. بود بچه موقع اون نگار. بگیره طالق بابا از و بره

 .داشت دوس رو مامانم بابام! بگیری ازم رو دخترم نداری حق تو گفتمی! بری نداری حق

:لرزید صدایش

 رو نگار فقط بشم؛ بابام حریف تونستمنمی. دادمی جون داشت بابام هایدست زیر شب اون مامانم-

 لو رو مامانم بابام. کرد یسخ رو خودش ترس از شب اون نگار. کردیممی گریه هم با و بغلم بودم گرفته
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 دگیزن و عشق تمام نگار. بخوره نگار به دستش خواستمنمی. داشتم نگهش بغلم توی! ما سمت اومد کرد،

 :گفت من به رو شنشسته خون به هایچشم اون با بابا. بود من هستی تموم من کوچولوی آبجی بود، من

!لواسون ببر رو دوتا این -

 وت رفت داغون اعصاب با بابام. گرفت ازم رو نگار و شد بلند زور به کبود و خونی تصور و سر با مامانم -

 تمام! مُردمی ترس از داشت نگار. کردنمی نگاهمم حتی اون اما کنم؛ کمک مامانم به خواستممی. اتاقش

 رسوا! کردمی بغل رو خودش باید یکی بغلش، بود گرفته رو نگار مامانم. ادرار و عرق از بود خیس تنش

 رس بالیی یه بودم مطمئن بودم، کرده وحشت. بود رفته و افتاده راه بجنبم خودم به تا. شد ماشینش

 .میاد مامانم

 تازه. خونه برگشتم نگروندل و امید نا. بودم کرده گمش اما دنبالش؛ رفتم ماشین با هم خودم سریع

 ...که بودم رسیده

:شکست بغضش

! کامیون دل تو رفته صاف ماشین با و کرده سکته فرمون پشت مامانم گفتن زدن زنگ بیمارستان از-

 هفت مامانم! مونهمی سالم جلو و پشت صندلی تا دو فضای بین بوده عقب چون اما بوده؛ باهاش هم نگار

 ماه هفت بعد! بدتر خودم نداشت، خوراک و خواب بابام. بودن کرده امید قطع ازش همه بود، کما توی ماه

 رو صورتش تونستنمی حتی بود؛ شده فلج پایین به گردن از! اومدنی؟ هوش به چه اما اومد؛ هوش به

 !بزنه حرف تونستنمی حتی! بخارونه

 حتی واقعاً مامانم. نشد طوراین اما میره؛ یادش چیهمه میاد هوش به وقتی کردیممی فکر بابام و من

 بود، خوب من با اما د؛بو شده متنفر بابام از سن اون توی !اون از بدتر نگار. کنه نگاه رو ما نبود حاضر
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 واقعاً. بده طالقش خواستنمی ولی بمونه؛ باهاش نیست حاضر مامانم دونستمی بابام. داشت دوستم

 هم من. ویال همون توی لواسون، بردیمشون باشه راحت مامانم کهاین برای و داشت دوست رو مادرم

 .گرفتم پرستار براش بود، خراب خیلی مامانم وضع. موندممی هم گهگاهی و زدممی سر بهشون تندتند

 .شدمی خیالبی و بیاد کنار نگار نفرت و مامان سرمای با تونستنمی اما زد؛می سر بهشون هم بابام

:کشید عمیقی نفس

 یه دم؛خو از دترب بابام! باال نزنم بطری بطری پارتی، نرم من که نبود شب یه. شد ترکثیف مونزندگی -

 دیگه. ذاشتنمی بالش به سر کردنمی فروش و خرید ـروب مشـ و مواد مهمونی فالن رفتنمی شب

 وضعیتش گاهی مامانم و کردنمی زندگی طوریهمون هم نگار و مامان بود؛ شده نگار و مامانم خیالبی

 که بچگیم. بزنم لبخند بهش بخوام که نداشته اینقطه هیچ زندگیم من. بود نرمال هم گاهی کرد،می عود

 عوضی من هم بعدش و کردیمنمی هم نگاه هم به که بودیم پول غرق قدراون که هم بعدش نمیاد، یادم

 .شدم

:خورد گره هایشدست میان سرش

 فرزاد ولی دختربازم؛ خورم،حروم خورم،ـروب مشـ خالفکارم، نیستم، آدم کثیفم، عوضیم، دارم قبول -

 شفح فقط نکرد؛ راهنماییم نکرد، کمکم کرد؛ ولم فقط مامانم. گرفتم یاد رو کردنزندگی ریجواین من

 !رفت فقط داد،

!ها نبود اون تقصیر فقط-

:زد پوزخند
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!داشتم رو ژِنِش -

***

 «حال-زمانی پرش»

:زد پس را لقمهها آرام

 .نکنه درد دستت خورم،نمی دیگه بابایی -

:خوردم را چای آخر قُلپ

 .نکنه درد مهیار دست -

:گفت مهیار به رو آرام

  .نکنه درد دستتون -

:فشرد هم روی را هایشپلک لبخند با مهیار

!جون نوش -

 زا آرام. شد بلند موبایلم زنگ صدای که کنم جمع را آرام هایلقمه خواستممی. رفت اتاقش سمت به آرام

 هصفح روی رضا اسم. داد دستم به را موبایل نفسنفس با. دوید سمتم به و گرفت را موبایل راه ینیمه

 :کردمی خودنمایی

الو؟-
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.دوید اتاقش طرف به بار این او و بوسیدم تشکر عنوانبه را آرام سر

 خوبی؟! داداش سالم: رضا

خبر؟ چه خوبی؟ تو. مرسی -

 خوبه؟ آرام. سالمتی -

 .آره -

:کردممی اقدام هاینا از زودتر باید بیانش برای کردم؛ تر را لبم

!زدی زنگ شد خوب... رضا میگم -

 شده؟ چیزی جانم؟ -

:داشتم هم را آرام ولی بود؛ دیر حاال اما کشیدم؛می دست امکودکی آرزوهای تمام از باید

 .بدم استعفا خواممی -

 چی؟ استعفای -

 .اداره -

 را خودش مهیار. گرفتند من از را تهفرش که بودند لعنتی آرزوهای این. داشتم بغض لرزید،می صدایم

  .بشنود را شکستنم صدای خواستنمی انگار داد؛می نشان مشغول

بریم؟ االن خوایمی: رضا
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:رفتنمی پایین لعنتی بغض این خاراندم، را گلویم

 .میشم حاضر االن آره، -

 .اونجام دیگه ساعتنیم داداش، باشه -

 رضا؟ میگم -

 جانم؟ -

  .میرم خودم-

:خندید

!بابا برو -

.شد قطع تماس و

 مهیار؟ -

:لرزید بیشتر صدایم. کرد نگاهم و شد بود مشغولش مکالمه اول از که جاشکری خیالبی مهیار

 دیره؟ -

 .مونهمی برات آرام الاقل استعفا این با -

 بغضم طورینا مگر. ریختم گلویم میان آب شد تا. کردم باز را یخچال در و شدم بلند عصبی و کالفه

 :گذاشتم سینک روی را خالی بطری شکست؟نمی
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اداره؟ برم رضا با تا آرام پیش مونیمی -

:گفت و داد تکان را سرش

!حتما آره، -

 را هفرشت عکس قاب. شد تنم لباس روزها این تمام مثل مشکی کت و پیراهن و شلوار. رفتم اتاق سمت به

 .بزند زنگ رضا و بگذرد تیمد تا نشستم تخت روی و بوسیدم میز روی

. مدآ سمتم به دید که را لبخندم. نشاند هایملب روی غمگینی لبخند درگاه در آرام کوچک و نحیف قامت

 :کرد نگاه هایمچشم به. بوسیدم را سرش و نشاندمش خودم کنار تخت، روی

بابا؟ -

 جان؟ -

 .کردم احساس هایشچشم میان را آب خفیف لرزش

 میری؟ کجا -

 .میام زود بیرون، میرم رضا عمو با -

:لرزید اشچانه

 میای؟-

:زدم خندیتک
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 .بمیرم میرم نه-

 :گذاشتم فقراتش ستون روی را دستم گفتم؟می نباید! شکست بغضش

بذارم؟ تنهات که تو جز دارم رو کی من پرسی؟می چیه هاسوال این! الهی برم قربونت -

:لرزاند را دلم بدجور رفشح زد، هق. کشید باال را اشبینی

!بذاری تنهام فرشتهمامان مثل هم تو ترسممی -

!برود هم آرام که این بود؛ هم من دردِ این! لرزید وجودم پاهایم، صدایم، لرزید؛ دستم

!نمیفته اتفاقی چنین وقتهیچ -

 چه او جز بودم، عاشقش زیادی. بوسیدم را موهایش. شد حلقه سفت گردنم دور کوچکش هایدست

 برایم؟ بود مانده

 دست به و کردم خداحافظی او از و بوسیدمش باز. شد جدا مو از خودش. شد بلند آیفون زنگ صدای

  .سپردمش مهیار

***

 هایآغوش شانه، روی هایضربه گفتن،تسلیت صدای... زنانپچپچ تسلیت؛ بنر از بود پر هم اداره در

 و دگرفتنمی آغوشم در گاهی گذاشتند،می امشانه روی دست گاهی مردها. گفتندمی تسلیت همه! بیگانه

 !بودم مزمن بغض همان مهار حال در همچنان من
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 کشو داخل و میز روی از بود من مال که را آنچه هر و کردم باز را درش و گذاشتم میز روی را سامسونت

 چقدر. مشهد بودیم رفته الس آن بود، کشو در فرشته هایعکس از یکی. گذاشتم داخلش و برداشتم

  !آمدمی او به چادر

 را درش و گذاشتم سامسونت میان مقدس شیء یک مثل را عکس. نشست امشانه روی بزرگی دست

 :دادم قورت را دهانم آب زور به و برگشتم سرهنگ سمت به. بستم

.سالم -

 مه به بودنپلیس از حالم یامد؛ن امشقیقه کنار امپنجه نشد، جفت هم کنار پاهایم ندادم، نظامی سالم

 که بود هاتلفن درینگدرینگ و اداره یهمهمه صدای. کردمی کجیدهان من به اتاق سکوتِ. خوردمی

 .کردمی صاف را سکوت کج دهانِ

!نکند نشانش بغض سرهنگ تا دادم تکانش لرزید؛ امچانه

!بدم استعفا اومدم-

 دلم. گذاشت رویم جلوی و نوشت رویش چیزی و درآورد وکش داخل از کاغذی فقط نزد؛ حرف سرهنگ

! ودب رسیده سرانجام به فرشته رفتن با امنوجوانی و کودکی آرزوهای تمام تِرِکید؛می غم و بغض از داشت

 !شد تمام و نوشت کاغذ روی را املعنتی اسم کرد، امضا. کرد پر را برگه و گرفت را خودکار لرزانم دست

 و شکسته. نشست سرهنگ میز روی سبز یپرونده روی برگه! بود بُرده را آرزوهایم حتی فرشته رفتن

 دست همان گرداند، برم بزرگ دست همان. رفتم در سمت به و فشردم دستم توی را سامسونت خمیده

 من و زد ـوسه بـ سرم روی هایشلب کرد، نوازش را سرم دست همان گذاشت، اششانه روی را سَرَم

 عطر همیشه هم بابا داد؛می مشهدی عطر بوی داد،می را بابا بوی پیراهنش. بود کرده باز رس تازه بغضم
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 و گذاشتممی دوش روی را نفر چند رفتنِ بارِ. نشست گلویم میان دیگری بغض. زدمی مشهدی

 کشیدم؟می

:جُنبید گوشم میانِ مهربانش و آرام اما محکم صدای. بوسید را امپیشانی

 تنشون اسمت شنیدن با هافطرتپست اون بذار. بساز نو سامان یه کن، جمع رو وجودت هایپارهتیکه -

 اون وت که قدرهمون! بلرزونه رو جفتتون چیزی نذار. تبچه گاهتکیه بشو! شو مردتر بودی، مرد! مَرد بلرزه

 ...پدر هم مادر، هم بشو براش. داره رو تو هم اون داری، رو

 سارا و من دل روی بودنش حسرت که کسی نبود؛ وقتهیچ که کسی جای پدر، ایج زد،می حرف پدرانه

 و دش پدر سارا و من برای برایمان،! کرد هم بلند هیچ، که نشکاند را مادر نبودش... رفتنش که کسی ماند؛

 !شدممی مادر و ماندممی پدر شدم،می همان شبیه باید هم من. ماند مادر

:کشید سفیدم گاه موهای روی دست

 ارنذ ببین، اما دونم؛می! رفتنش بد رفتنش، زود از سوزهمی دلت دونممی کرد، پیرت رفتنش دونممی -

.بسوزه هم تبچه دل نذار شه، پیر هم تبچه

 :نشست امپیشانی روی اشـوسه بـ پیچید، سرم دور دستش. آورد باال را سرم

 مادریبی درِ پشت نذار بده، پناه رو تبچه! شی ویرون رهدوبا نذار پسرجون، بساز نو از رو خودت و برو -

 .بزنه یخ

 صورتم روی مدام است وقت چند که همانی بود؛ آشنا اششوری و گرما نشست، هایملب روی اشکم

 :نشیندمی
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!سخته قرآن به سخته، تنهایی -

:زد پلک و لبخند

!نه موندن سخته، ساختن! پسرجون میشه -

!بودم کرده پیدا پدر تازه بِکَنَم، دل او از توانستمنمی. گذاشتم قدرتمندش هایانهش روی را سرم باز

 :شنیدم را تلخش لبخند صدای. نشاند کمرم پشت آرامی یضربه دستش انگار؛ بود فهمیده خودش

!هنک بازیپلیس بره بگیره رو کالهم سمتم دوهمی سامان خونه میرم تا گفتمی شهمه خدابیامرز بابات -

 !گرفت من از را فرشته که هاییهمان را؛ هالعنتی همان آورد،می یادم به داشت

:بوسید را سرم هم باز. زد چنگ را کلفتش بازوهای دستم شد، منقبض هایششانه میان تنم

.راهته به چشم تبچه برو پسرم، برو-

 کرده وحشت که وقتهمان بودم، کرده نابود را عملیات که وقتهمان بود؛ گفته هم دیگر بار یک را این

 و زن» بود گفته روز آن سرهنگ بیاورد؛ فرشته و آرام سر بالیی نیما ترسیدممی که وقتهمان بودم،

 !بود کرده کم را فرشته حاال «تبچه

***

  :گفتم رضا به رو

.باالست هم مهیار! باال بیا رضا-
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 .باشه کنم پارک رو ماشین بذار -

 داشتم؛ دوستش عجیبی جور یک را رضا. رفتم باال همراهش و کرد پارک خانه رد نزدیک را ماشین

 دل در را خودش معصومش و زیبا یچهره با. بود جدی و زیر به سر و آرام بود، امزندگی موجود ترینرفیق

 .کردمی جا کسی هر

 به خوشحالی با دیدنم با و آورد باال را سرش در صدای شنیدن با آرام. شدم خانه وارد و چرخاندم را کلید

 :بوسیدم را اششقیقه. گرفت جا آغوشم در و دوید سمتم

گذشت؟خوش -

 :داد تکان را سرش

.اینجا آورد هم رو مهشاد کامران عمو تازه آره؛ -

 آغوش در را همدیگر معمول طبق و آمد سمتم به اسمش شنیدن با کامران. کردم رهایش و زدم لبخندی

 .بود دیگر چیز یک رضا اما داشتم؛ دوست هم را کامران. گرفتیم

:کرد سالم پرانرژی و بامزه معمول طبق آمد، سمتمان به هم مهشاد و کرد سالم هم مهیار

 !عمو سالم -

.کشیدم سرش روی دست و زدم رویش به لبخندی

خوبی؟! عموجون سالم-
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 از پر و بامزه دختر یک بود؛ آرام صمیمی دوست مهشاد. رفتند اتاق به آرام با و گفت ایبامزه اوهومِ

 دانی؟می. زدم پسش باز و آمد باال گلویم از آشنا یماده همان. انداختمی فرشته یاد به مرا که شیطنت

 !گویممی را بغض

***

«گذشته: زمانی پرش»

 ترینمجلل به مراسمات بود، آوردهدر را اشمشکی هایلباس نیما. گذشتمی عارف مرگ از ماهی دو

 باید مانی که تفاوت این با بود؛ بازگشته اشعادی حالت به چیزهمه و بودند رسیده سرانجام به ممکن وضع

 بودم شده هم من کردند؛می خطابش باند رئیس و گرفتمی عهده بر را باند اداره مسئولیت خودش

 !معاونش

:گفت و کرد پرتاب ایگوشه را تنیس توپ نیما

ن؟پایه هم هنوز هامشتری فرزاد -

:کردم ولو تنیس زمین روی را خودم

  .کنم اُکِیِش جِدّاً جدیه تصمیمت واقعاً بار این اگه! دونمنمی -

:داد قرار من سر با مماس را سرش و کشید دراز زمین روی هم او

!کَنممی رو کلکش دیگه دفعه این آره-

:دادم تکیه آرنجم روی و گذاشتم گوشم کنار را دستم کف
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نیما؟ میگم -

:بست را هایشچشم

 هوم؟ -

مگه؟ داری سراغ مشتری داخل، -

  .هستن بابام هایرفیق از آره -

:گفت تعجب با نیما. آوردم بیرون را موبایلم و نشاندم هایملب روی مرموزی لبخند

 االن؟ -

:گفت خاصی یخنده با و شد بلند پرهیجان. داد را پاسخش لبخندم ترشدنِپررنگ

!ایول اباب-

 ینِنماد عربیِ لحن بعد لحظه چند کردم، لمس را سبز مستطیل و کردم پیدا مخاطبین لیست از را شماره

 :دادم پاسخ انگلیسی به را پیمان

- Hello mr. Anafi! I'm Farzad Chaychi. Do you...

 «...آیا هستم؛ چایچی فرزاد عنافی، آقای سالم»

 :گفت خوشحالی با و برید را حرفم

- ?Oh! Ok! How are you (چطوره؟ حالتون! شناختم بله)
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-Thank you! We had some works two months ago toghether! Do you remember?

(یادتونه؟! پیش ماه دو هم با داشتیم کارایی سری یه! ممنونم)

:خندید

Yes! It does canceled for your problem I think. (فکر شما مشکل اطرخبه شد کنسل بله 

 (.کنم

-Yes I'm sorry about it. For this weekend do you... (این آخر برای. متأسفم خاطرشبه بله 

 (...هفته

!پیمان داشت مزخرفی اخالق چه برید؛ را حرفم باز

- !Of course! We are always ready (ایمآماده همیشه ما! البته!) 

:کرد زمزمه و کرد جمع چندش ینشانه به را اشولوچهلب نیما. زد قهقهه بندشپشت و

- !Watermelon (هندونه) 

.کردم قطع را تماس هفته آخرِ قرار کردنثابت از بعد و زدم قهقهه اختیاربی

:تکاندم را خودم و شدم بلند زمین روی از دستانم یتکیه با

 .تو بریم-

 میان. خودش اتاق سمت به او و خودم اتاق سمت به من. مگذاشتی عمارت به پا هم با و شد بلند هم نیما

 :گفتم نیما به راه
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داری؟ سراغ رو کجا هاعرب با مالقات واسه -

 :زد نماییدندان لبخند

!عمارت همین توی بزرگ مهمونی یه -

 ار کلید یصفحه هایدکمه تندتند و رفتم لپتاپ سمت سرعتبه. کردم باز را اتاق در و دادم تکان سری

 :فشردم

!هاستتیله زمین توی بازی -

:رسید دستم به که جوابی بندشپشت و

  .کن بازی استقامتی طورهمین -

!شدیممی نزدیک فینال مسابقه به کمکم. زدم مرموزی لبخند

 زیر و بستم را لپتاپ سرعت به. ریخت وجودم به دلهره هاییقدم صدای که رفت جلو تایپ برای دستم

  .دادم نشان مشغول موبایلم با را خودم و مشانداخت میز

بودمش؟ نبسته چرا! لعنتی. شد باز در

:شد بلند نحسش صدای

 .دارم کارِت بیا مین یه داداش فرزاد-

:دادم قورت را دهانم آب. داشتم را اضطرابش بود، لپتاپ پیش ذهنم
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 .میام بگیرم دوش دقیقه یه من برو باشه -

:برد باال الخیبی معنای به را دستش

 !بابا بیا -

!میدم مُرده سگ بوی خودت جان -

 !ستدقیقه یه بابا -

 دندی با. بود پا به آشوب دلم میانِ! نبست هم را در حتی برد؛ پایین عمارت هایپله از و کشید را دستم و

 داشتم، یبد حس. داد را پاسخم عجیبی لبخند با او و دادم سالم او به نیما، دوستان از یکی دانیال،

 !بود شده مرگم چه دانمنمی

 :گفت مضطرب منِ خیالبی نیما

 .ـوسه بـمی رو دستتون کادوش. ندارم وقت محموله این هوای به نزدیکه، نگار تولد بچهها -

:گفتم دانیال به رو. برگشت عمارت به دانیال به رو چشمکی و خنده با و

  ....ب باال برم دقیقه یه من بذار دانی -

بود؟ شده مرگشان چه هالعنتی. کشید را دستم هم او

که؟ شناسیمی رو نیما-

***
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 شخص سوم: راوی

:گفت غرور و لذت با و چرخاند لبش دور را زبانش و سالن دور را نگاهش نیما

 !شد عالی-

:گفت پسرها و دخترها به رو و گرفت باال را سرش

 !خفن کنممی جبران! کاشتید گل همگی، مرسی -

.بود گرفته فرا را کاغذی هایریسه و شمع از شُده پُر بزرگِ سالن هایشانکردنپارهتکه تعارف صدای

.پیوست شدنمی بسته ایلحظه نیشش که نیمایی به و شد جدا جمعیت از تینا

 نه؟ ها، شد باحال خیلی: نیما

:چسباند نیما بزرگ بازوی به را صورتش و بست را آرایشش از سنگین هایپلک عشوه با تینا

!پِرفِکت بگو عشقم؟ چیه باحال -

 در و شد منصرف مدلِشان دیدن با اما بریزد؛ هم به دست با را تینا موهای که برد جلو را دستش نیما

:شیدک نیما یچانه روی را اشسبابه انگشت نوک ملیح ایخنده با تینا. بوسید و کشید را اشنهگو عوض

!باشه ندیده عمرش به تولدی چنین االح تا فرزاد کنم فکر -

:کرد اخم نامحسوس نیما

چرا؟-
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!زنهمی بَبو کمیه دونی؟می -

 :کرد اخم آشکارا بار این نیما

 .داره رو خودش اعتقاداتِ نیس، بَبو -

 «!خورهنمی هم دیوار جرز درد به اعتقاداتش رفیقه تو با که کسی: »گفت دلش در و زد ریشخندی تینا

 را جام تمامِ هم تینا. شد مشغول ـروب مشـ با باز و نشاندَش صندلی روی و کشید خودش با را تینا نیما

 به و خوردمی را مشروبش تفاوتبی نیما. گرفت ریتم شدمی پخش که صداییکَم موزیکِ با و کشید سر

 خوشی درونش نخودشا حاال و بودند کرده آماده فرزاد تولد برای را سالن. کردمی نگاه دوستانش

  .کردندمی

 حواسی که بودند نوشیدن و رقـــص مشغول قدرآن بقیه. رساند نیما به را خودش دواندوان بهرام

 !دو آن دیدن برای برایشان بود نمانده

!بزنم انسولین براش باید باز، شده بد حالش امید نیما -

:کرد درازش باال طرف به را دستش نیما

 .باال برید اُکی-

 قفل رشد که اتاقی اولین به. برد باال به را مرگ درحالِ تقریباً امیدِ و کرد تشکر نیما از نفسنفس با بهرام

 !فرزاد اتاقِ تختِ خواباند؛ تخت روی را امید و رفت نبود

:گفت لرزیدمی ترس از که بهرامی به رو و شد اتاق وارد هم نیما
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!هدیگ میشه خوب بهش کنی تزریق بابا؟ چته -

 نبهپ برداشتنِ برای دستش. کرد پهن را تزریق بساطِ و برد باالتر را امید یتاشده آستینِ توجهبی بهرام

 هک شود خم خواست بهرام. رفت پیش میز زیر تا و افتاد زمین روی پنبه بسته که شد کشیده تخت روی

 تاپیلپ دیدن با که جنبید پنبه یبسته پیِ گشتن برای میز زیر نیما، هایچشم. کرد اقدام زودتر نیما

 !را لپتاپ هم و را؛ پنبه هم آورد؛ بیرونشان متعجب آنجا

 «کردی؟نمی رو و داشتی لپتاپ! ناکس ای: »کرد زمزمه دلش در

 درخواست سیستم کردنش،روشن محض به. کرد مشغول لپتاپ با را خودش و داد بهرام دستِ به را پنبه

 باید هک کردمی مُجابش چیزی. کرد نثارش فحشی لب زیر و فرستاد لعنتی شانسش بر نیما. کرد عبور رمز

 .مالیدمی را هایششقیقه! باید کند، رو و زیر را لپتاپ این

 «!بردیا! خودشه... هک. شه باز باید کنم، بازش باید کنم؟ کارچی کنم؟ کارچی»

. دکن پیدایش تا چرخاند چشم. گذراند را هاپله و رفت بیرون اتاق از و زد خباثت و خوشحالی از لبخندی

. دز برق هایشچشم بود کسی با صحبت مشغول دست به جام که ایقیافهخوش و خوشتیپ پسر دیدن با

:گفت ایمحترمانه و خاص لحن با و رفت سمتش به. بود نشده خوشحال بردیا دیدن از طوراین حال به تا

 ؟بیای لحظه چند کنی لطف میشه بردیاجان، -

:برداشت نیما سمت به قدمی و کَند دل بود او با صحبت مشغول حال به تا که پسری از «بردیاجان»

 گیری؟می رو سراغم جوریاین کرده گیر کجا کارِت باز-

:کشاند هاپله سمت به را بردیا استخوانی هایدست و خندید نیما
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 !چیزفهم آدم قربون آی -

 .کرد نیما نثار رروییپ و زد ریشخندی اختیاربی بردیا

 و عیاشی حریف توانستنمی هم مرگ حتی بودند؛ بازگشته مهمانی به انگار بهرام و امید بود، خالی اتاق

  !شود شانعلّافی

 :گفت بردیا به رو و کرد قفل را اتاق در هیجان با نیما

 .بکشی رو لپتاپ یه هکِ زحمتِ باس! اِمِرجِنسی مورد یه ببین -

:گفت و داد تکان را دستش اوتتفبی بردیا

.بده -

 :کرد گرد را هایشچشم نیما

...میگی تو کن هک رو لپتاپَ بشین میگم -

 :گفت و کرد او به خاصی نگاه بردیا

!بیاد بده رو لپتاپ حاال! خندیدیم باشه -

 :گفت و کرد اخمی نیما

!یُبس-
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 هم نیما. شد مشغول و نشست تخت روی هوقفبی. گرفت نیما از را لپتاپ و زد دیگری ریشخند بردیا

 کی تقریباً کرد حس پایش پاشنه در که عجیبی سوزش با که بنشیند کنارش خواست و برداشت قدمی

 :آورد بیرون لبتاپ از را سرش بردیا. گفت بلندی آخِ و پرید جا از آن

کردی؟ رم چرا چته -

 و تبس فحش به را امید و بهرام دودمانِ تمامِ پایش زیر لِه سرنگ دیدنِ با و شد خم کنار به گزان،لَب نیما

 :گفت لب زیر و شد مشغول باز بردیا. کرد پرتاب اتاق توی کوچکِ آشغال سطل به را سرنگ

!صلوات نشی سَقَط نگیری ایدز -

 دشخو قولِ به بردیای و گفت نیمه و نصفه و بلند را بگوید توانستنمی درست که هم را صلواتی نیما

 :داد ادامه غرولند با. انداخت خنده به ار یُبس

 !رو گُندگی اون به دونیآشغال بینَننمی کورَن -

:زد لب مانیتور به خیره بردیا

 یرگ بدبخت دوتا اون به چرا دیگه ببینی، رو اون تونینمی تورقلمبیده هایچشم اون با! کورتَری که تو -

میدی؟

 نبی را نگاهش و آورد در را موبایلش. داد ادامه کارش به هم بردیا و کرد نثارش جواب در «بابایی برو» نیما

 :گفت و کشید پوفی دقیقه چند از بعد. چرخاندمی موبایلش و لپتاپ

!این رمزیه سگ چه-
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:گفت و زد خندیتک نیما

 نمیشه؟ وا ها، -

:کرد زمزمه صفحه به خیره بردیا

 .کنممی بازش-

 دهش خیره دستش کنار بساطِ و بَند و لپتاپ و بردیا به هیجان با. آوردنمی در سر چیزها این از که نیما

 سمت به را لپتاپ بود رفته باال غرور و افتخار از که ابرویی با و زد لبخندی دقیقه چند از بعد بردیا. بود

 :برگرداند نیما

!بفرما -

 جاآن عجیبی مورد وقتی. شد رهخی دِسکتاپ به و گذاشت جلویش را لپتاپ و کرد گشاد را نیشش نیما

 محضِ هب. بگذارد شخصی هایفایل سمت به پاپیش تا داد قلقلکش گذشته از بیشتر اشکنجکاوی ندید

 بتاپل به خفیفی یضربه نیما. خواست دیگری عبور رمز و شد باز دوباره مستطیلی خالی تو کادر کلیک،

 :کرد وارد

!توش کرده قایم اتم بمب نگارا! خوادمی رمز هم مَصَّبسَگ این اَه -

:گفت تعجب با بردیا. داد هل بردیا سمت به را لپتاپ و

 !لپتاپ؟ کیه مال -

 .کن بازش فقط نباشه کاریت -
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:کرد اخم بردیا

!کنهنمی درد آبروریزی و دردسر واسه تو مثل سَرَم! کنمنمی بازش کیه مال ندونم تا -

 :کرد وارد بردیا گردن پشت آرامی ضربه دست، با و کرد ریز را هایشچشم نیما

چه؟ وت به باقیش! بگیر رو پولت بکن رو کارت! من واسه میاد مثبتم تیریپ چه! بابا مینیم شینیم -

:کرد کج را لبش بردیا

 میدی؟ چقدر -

خوای؟می چقدر -

:گفت نیما به رو لپتاپ، به نگاهینیم از بعد بردیا

  .نیس عادی آدم یه واسه امنیت سیستم این و لپتاپ این -

گویند؟می چه... لپتاپ... عبورها رمز این پس نیست، خاصی فرد که فرزاد کرد فکر خودش با نیما

:داد ادامه بردیا

 چه. گذاشته بند و قفل براش طوراین که حتماً هست لپتاپ داخل چیزی و حسابیه آدم یه بَرای-

!صاحبش یهچیز مخترعی، پلیسی، مهندسی، دونم؛دکتری،می

:گفت کالفه بردیا. انداخت باال ایشانه ندانستن ینشانه به و مکید را پایینش لب نیما

!کیه بَرا بگو خب-
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:نشست تخت روی حیران نیما

 !فرزاد -

:پریدند باال بردیا ابروهای جفت

کردی؟ پیداش کجا از تو! اُه -

  .بود میز زیر-

 نیما توانستنمی هم هابچه یهمهمه و موزیک صدای. شد مشغول هدوبار و گزید را لبش پوست باز بردیا

 :زد غر نیما. بود کار مشغول سخت بردیا. بیاورد بیرون خیال و فکر از را

!هم تو دیگه بدو -

 :گفت نیما به رو مانیتور به خیره و فشرد را کیبرد هایدکمه بردیا

خوای؟می تو این خاصی چیز تو. داره رمز هم شدیگه چیزهای کنم گمون نیما ولی شد؛ وا هم این -

 .نه-

 :داد ادامه و زد ریشخندی

!داره دردسر قدراین که چیه ماسَکماس این تو بدونم خواممی -

:کرد ریز را هایشچشم بردیا

!آره-
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 بردیا. بودند طورهمین هافایل تکِتک خواستند؛می رمز هم هاآن. رفت لپتاپ دیگرِ هایفایل سراغ به و

 دندبو شده امید نا هردو. کند پیدا فردی به منحصر و جالب چیزِ نتوانست اما کرد؛ رو و زیر را لپتاپ تمامِ

 ار نظرش صفحه راستِ سمت که سبزی و کوچک چراغِ با که کند رها را لپتاپ تأسف با خواست بردیا و

 محض به. کردند هدایت چراغ متس به را موس نشانگر هایشدست و گرفتند امید هایشچشم. کرد جلب

 مانی. انداخت خنده به را بردیا که کشید خشم از دادی نیما. خواست دیگری رمز سیستم آن، روی کلیک

 :بود گرفته اشخنده هم

...جوریاون کیه حاال انگار! واال -

:کرد دخترانه و لوس را لحنش

!ذارهمی سیستم سکیوریتی -

 و ترسخت کرد؛می فرق یکی این. شد مشغول لپتاپ دیگرِ گشاییِرمز به و خندید بلندتر بردیا

  .بود ترکنندهگیج

***

 و دلهره. رسندمی سر دانیال و فرزاد دیگر ساعت دو تا حداکثر دانستمی نیما. بود گذشته ساعتی نیم

  .پراند جا از را او که بود بردیا خوشحالی فریاد. بود دربرگرفته را وجودش عجیبی تردید

 !یِس او -

:زد بردیا گردن پشت دست با نیما

!شدم ترک زَهرِ شعوربی-
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!کنه بازش تونستمی ایدیگه کس عمراً! کردم چه ببین بیا نکنته؟ درد دستت جا-

 یبارگذار حال در صفحه و بود شده باز رمز. شد خیره مانیتور به بردیا مثل و زد نماییدندان لبخند نیما

 تا رفتنمی کنار خردکناعصاب lOADING... پیام روی از ایلحظه بردیا و نیما یزدههیجان نگاه. بود

 .شد باز باالخره صفحه

 :کردمی خودنمایی خودش از ترعجیب برنامه عجیب صفحه روی ایخطی چند پیام

 پشتش و یینپا بیار رو تابلو. کردیم جاجابه رو هاتیله جلوئه هیچ چند کنه فکر زمین صاحب کهاین برای»

 «!بازیه یه هایسیاست از این باشه، یادت. ببین خوب رو

 کند؛ ثابت دیگران به خودش، به را چیزی خواستمی انگار عجیبی؛ جور یک بود، شده جورییک نیما

 .آزُردَشمی که چیزی یک

!سیاست...هیچ چند... بازی... زمین. بودند گنگ برایش هاواژه از بعضی. خواند اول از را پیام

. دبودن گرفته ریتم هایشدست. رفتمی پایین و باال گلویش از ناخوشایندی چیز. داشت عجیبی حس

 .درخشیدندمی اششقیقه و پیشانی روی عرق هایقطره

! همین د،ببین را پشتش و گردانَد برش. ارزیدمی که امتحانش به. کرد نگاه اتاق تابلوی تنها به و شد بلند

 !نبود تشپش چیزی و آمدیم

.کردمی نگاه را نیما شدهمسخ فقط آمد،نمی در بردیا از صدایی

 خداخدا. گرداند برش دندانک با. گذاشت زمین روی و آورد پایین را تابلو و شد بلند تخت روی نیما

 کاغذی تکه دیدنِ با. نبود نیما خاطر در وقتهیچ که خدایی باشد، باید که نباشد چیزی آن که کردمی
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 یچوب تابلوی از را کاغذ لرزان و سرد دستی با و داد قورت را دهانش آب. زد خشکش تابلو پشتِ دهچسبی

 اکنون که چیزی تنها شاید. کرد خراب را مادرش داشتنیِدوست تابلوی و ماند چوب روی چسب ردِ. کند

 .بود سازدست تابلوی همین نبود، مهم برایش گیرنفس هایثانیه این در

 زمین پاکت، درونِ کاغذِ هایتکه و کرد پاره هم را هاآن نیما. بود پیچیده دیگر کاغذِ چند دورِ انگار کاغذ

 !مختلف سایزِ چندین در دیگر کذاییِ کاغذِ چند. ریختند

 روی نگاهش. بود ایشدهپِرِس سبزِ کارت واقع در کاغذ،. برگرداند را کاغذ اولین و نشست زمین روی

 شانگشت شد، جاجابه گلویش سیبک خشکید، لبش شد، گشاد هایشچشم. ماند ثابت پرسنلی عکس

 .فرستاد فرو اشبینایی هایسلول تکِتک به را شفیقش رفیق عکس درد و بهت با و لغزید

.خواند و کِشاند مشخصات سمت به را نگاهش رمقبی و سُست

  .شاهوردی سامانِ سروان -

...همان! هاسگرمه همان! صورت همان! هاچشم نهما! سامان همان! فرزاد همان! بود همان

 دیگر کاغذهای خواندنِ برای دیگری رمقِ. افتاد دستش از کارت و آمد فرود زمین روی زدهبهت و مَنگ

 فهمید،نمی اصالً! آمدنمی در جور عقلش با کند؛ باور توانستنمی کند، باور خواستنمی. نداشت

 .رفتمی رژه چشمش جلوی مُدام کارت روی رفیقش اسمِ و لیپرسن عکس فقط شده؛ چه فهمیدنمی

 متما. شدمی خفه داشت. رفتندمی رژه مغزش توی هولناکی هایواژه. آمدمی باالتر و باال گلویش از بغض

 کند؟ غلطی چه... برود... بگیرد انتقام... بشکند دانستنمی و بود کرده پر ـیانـت خــ را وجودش
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 رِد داشت عزرائیل انگار بودند؛ شده تمام آن یک در اتاق اکسیژنِ تمامِ انگار ید؛کش گلویش روی دست

 .کوبیدمی را فرزاد اتاق

 از... انتقام از بود؛ کینه از نبود، عصبانیت از نبود، بغض از. زدمی موج سرخی رنگش وِل هایِچشم درون

 !شرارت

 میزانِ خوب اششقیقه کنار و هادست سیاهرگِ. خوردندمی تکانتکان کینه از بدنش جوارح و اعضا تمام

 :کوبیدمی سرش در صدایی. دادندمی نشان را شرارتش

 این دیدی گرفتی؟ رو مزخرفت اعتماد اون جواب کوچک؟ معتمد خوردی نیماخان؟ خوردی خوردی؟»

 «!کن وفتک حاال نکردی؟ گوش و گفتم بهت دیدی نیماخان؟ کردی حال اومد؟ در آب از توزرد هم یارو

 هک شد چه شد؟ چه کرد فکر فقط و بست را هایشچشم. کرد خفه را وجدانش فریادی با. زدمی نفسنفس

 آمد؟ سرش بر مصیبت این

 کاش. نداشت دیابت امید وقتهیچ کاش. بگیرد تولد جشن خائن فرزاد برای خواستنمی وقتهیچ کاش

 وقتهیچ کاش. آوردنمی اتاق این به را او بهرام وقتهیچ کاش. شدنمی بد مهمانی در حالش وقتهیچ

 شکا. بردارد را لعنتی یپنبه تا دادنمی دخالت را خودش نیما وقتهیچ کاش. افتادنمی دستش از پنبه

 وقتهیچ کاش. بکاود را درونش و ببیند را آن خواستنمی نیما وقتهیچ کاش. نبود آنجا لپتاپ وقتهیچ

 لپتاپ هک مخالفت برای را دهانش کنجکاوی و پول وقتهیچ کاش. نداشت ضورح مهمانی آن توی بردیا

 ...شدنمی موفق وقتهیچ کاش. بستنمی

 طوراین اولی وقتی. نبود شانبقیه خواندن به نیازی دیگر. گرفت دست در را کاغذها و هاکارت نیما

 !...دیگر کشتشمی بعدی بودش شکانده
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 با .بود رسیده تنش هایسلول تمام به خون انگار گرفته؛ جان هایششُش کرد حس. کشید عمیقی نفس

 میان را تنش کند، قطع چنین این را شاهوردی سامان تن خون توانستمی کاش کرد فکر خودش

 شپای زیر سنگفرش بعد و بلیسد را اشالشه و بمکد را خونش تشنه هیوالی مثل و کند له هایشدست

 .بکند

 !هولناک انتقامی... مزمن نفرتی. پایانبی نفرت یک آغاز سر شدند انیم همراهبه هاواژه

 امانس از انتقام بود؛ افتاده انتقام و خواهیخون فکر به حاال بود، دخترها زنیمخ اشزرنگی اوج که نیمایی

 !شاهوردی

 آرم ات دو اون تازه! شاهوردی سامان سروان پسر؟ چیه شاهوردی سامان: »شد اکو مغزش درون صدایی

 آتیش؟ توی آدمک همون بود؟ چی یکی اون... انتظامی نیروی آرم! کوچک معتمد رفت یادت کنارش

 گرفت انتقام نمیشه که هاآدمک از! آدمه نیست، آدمک که سروان جناب نیما، اِ نه؟ بود، سفید آتیش

«!خره

«ای؟شیشه مگه! نیس سفید که تو آتیش تازه: »داد ادامه و خندید

«!نارنجی پسر، قرمزه آتیش: »کرد گریدی یخنده

...گرفتمی آتش داشت نیما. فهمید شدمی هم او به نگاهینیم حتی از را این گرفت،می آتش داشت نیما

 !بود کرده یاد سگی را هاآن چقدر سامان. سوختمی هایشچشم

:زد زل صورتش توی نیما. کردمی نگاهش خیرهخیره و منگ بردیا

!بیرون اینجا از شن گم بگو خورهامفت اون به برو-
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 از رقب مثل و آمد خودش به بردیا و کشید نعره نیما. نداشت را واکنشی چنین انتظار شد، ترگیج بردیا

 :شدندمی آمیخته هم در هایشزمزمه با هابچه اعتراض و همهمه صدای. رفت بیرون اتاق

!زادهحروم مکنمی گورت به زنده! مرتیکه کشمتمی... کشمتمی -

 پیدا را دانیال یشماره لرزیدمی خشم از که هاییدست با و آورد بیرون شلوارش جیب توی راز موبایلش

 .کرد

دانیال؟ الو -

 ...ما شد؟ چی. سالم -

:برید را ذوقش نیما

 کجایی؟ -

 ...نگا واسه خرید یبهونه به پاساژ، یه تو -

 !بیشتر کن، عالفش ببین. خوبه -

...ت براش خوایممی فهمیده کنم فکر اصالً! شده مشکوک کلی هم االنش تا بابا -

 :گفت شمردهشمرده

!بیام خودم تا...! بکن... رو گفتم... که کاری-

:گفت متعجب دانیال
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 چی؟ واسه دیگه تو -

.برداشت را انتقام گام اولین و کرد قطع را تماس خشم با نیما

***

 «مزمن مرگ-دوم فصل»

سامان

 تندتند رحمانهبی و قراربی قلبم. بود دانیال با َملرزان هایقدم قدمِهم و همراه هنوز اضطراب، و دلشوره

 امسینه یقفسه روی را دستم! کوباندمی باز و رفتمی عقب کوباند،می امسینه یقفسه به را خودش

 و دکر دستش درون نازک و زرگب موبایل به بعد و من به نگاهی دانیال. نشستم نیمکت روی و گذاشتم

 :گفت

!زنممی حرف موبایل با دارم وَرام، دور همین من فرزاد -

:خندید مصنوعی و کرد نگاهی اطراف به

.نمیده آنتن اینجا که دونیمی -

 «!ضایع بابا برو: »گفتم دلم در و دادم تکان سری

 جیبم از پیش، از ترمضطرب. لرزاند را رانم لموبای یویبره. شد دور من از زده گولم کهاین خیالِ به او و

 !کن کمک خودت خدایا. افتاد لرزه به دستم. شدم خیره رضا یشماره به و درآوردمش

الو؟-
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:شد پاره دلم بند رسماً اشپریشانی و رضا نفسنفس شنیدن با

...سامان...الو -

:گرفت نفسی

 !شدیم بدبخت سامان -

.رفت هم روی هایمچشم

!زدی گند مانسا -

...هامُردهمادر مثل درست ناباور، و رمقبی. گذاشتم سرم روی را دستم

!سامان باختیم! رفت فنا به چیهمه! سامان رفتیم لو -

 و گریختند امپیشانی و شقیقه از عرق سمج قطرات. شدند منقبض آن یک در وجودم جوارح و اعضا تمام

 داشت، بغض داشت، بهت لرزید؛می صدایش! بودم باخته هم بد ،بودم باخته. شدند سِر و سرد هایمدست

 :داشت ترس

 برو و بگیر و تبچه و زن دست! برو پیش دو شماره نقشه طبق! تبچه و زن پیِ برو هستی هرجا سامان -

!مَرد بجنب! امن یخونه

:کردم زمزمه لرزان و زدهشرم و حیران

  !رضا-

:زد داد عصبی
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!سامان بدو! کنهمی بدبختت میاد نیما! برو فقط! شو خفه سامان، نزن حرف-

 بدبخت بندمپشت را همه و بودم شده بدبخت. کردم بغض هاخرابخانه مثل و بیچاره من و کرد قطع و

! دندار دومی که ستآشغالی دانستممی دانستم،می! کردمی گورم به زنده کشت،می مرا نیما! بودم کرده

 !دانستممی

 کردم، سرم پشت به نگاهی. لرزیدندمی زانوهایم. بود افتاده زُقزُق به سرم. رفتمی سیاهی مهایچشم

 و آرام را خودم کردممی سعی عمیق و درپیپی هاینفس با و بستم را هایمچشم. دیدمنمی را دانیال

 هب بخندی ندشبپشت و ببری فنا به را اتبدبختی و زحمت سال یک همه شد؟می مگر اما کنم؛ خونسرد

 اصالً؟ شدمی مگر گورش؟

 مثل دویدم،می... شد تندتر چهارمی دومی، از تندتر را سومی تندتر، را دوم قدم برداشتم، را اول قدم

 !نیاورد فرشته و آرام سر بالیی خدایا. بودم ترسیده سگ

 از. زدممی نفسفسن و لرزیدممی وضوح به. کردم بلند هاماشین برای را دستم و گذشتم روپیاده از

 بروییآ نه انداختَم؛نمی پا از دیگری فکر آرام و فرشته جز لعنتی هایلحظه آن. بودم کرده بغض بیچارگی

 که بودند امخانواده فقط! دیگری چیزهیچ نه و امشغلی موقعیت نه بود، رفته دیگران و سرهنگ جلوی که

 .زدمی را شورشان طوراین دلم اکنون

 سرش تکان با و کردم زمزمه «ایاقدسیه دربست» زناننفسنفس. ایستاد پایم جلوی نگزردر تاکسی

 از و اضطراب شدت از گلویم شد،می پایین و باال امسینه یقفسه. کردم پرتاب تقریباً پراید داخل را خودم

 .کرد منگاه چشمی زیر و مشکوک شنید که را هایمنفسنفس صدای راننده. بود شدهخشک دویدن فرط
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 مثل طورآن و کند زیاد را سرعتش کهاین برای! گیرنفس یمخمصه این در داشتم کم را یکی همین

 :گفتم نکند نگاهم هاندیدهآدم

!نیست خوش بابام حال برو تندتر آقا -

 رتندت توانستمی را مسیر ام؟شده حالش نگران نیست، خودش بابا کردم؛ هم بغض زدم، پوزخند دلم در

 :گفتم طاقتبی! گذاشتنمی گاز روی را پایش لعنتی اما ند؛ک طی

!شد تلف بابام! بجنب آقا -

 :گفت کالفه

!که نیس المبورگینی پرایده، آقا -

 را فُرغانَش شور مردک این و نداشت قرار امبچه و زن برای اممُردهصاحب دلِ. فشردم را هایمچشم

 زد؟می

 رفک. رسیدم خانه به باالخره و شد طی طوالنی و فرساطاقت بود، یدهد را حالم که حاال انگار که مسیری

 !برسند من از زودتر اشدسته و دار و نیما الل زبانم کردممی

 و دتندوتن هادیوانه مثل را آیفون زنگ. زدم بیرون ماشین از و کردم پرت تقریباً راننده پای روی را کرایه

 .فشردم امانبی

 !کیه؟-

:مگفت پربغض و پرذوق و خزید هایمسلول تکتک در آشنایی آرامش. بود امزمینی یشتهفر بود، خودش
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 !خانومم منم عشقم، منم -

!فهمیدممی را، حالش فهمیدممی کردم،می درک را آیفون پشتِ سکوتِ

آرامِشم؟ رو در کنینمی وا -

:کرد زمزمه

 !سامان -

!کند گریه نباید که مرد دادم،می قورت را بغضم تندتند

:گفت تربلند

!سامان -

 :خندیدم پرعشق

!کن وا شکست پام-

 نفسِنفس. دویدم را واحد خود تا و شدم خیالبی را آسانسور حتی قبل از قرارتربی من و شد باز در و

 روی دیدن شوق از بود؛ عشق از نبود، اضطراب از شناختم؛می را یکی این. بود آمده سراغم به دیگری

 چهارچوب در من از ترتنگدل و قراربی و ناباور که همان! بود خودش خود! بود خودش شد،نمی اورمب! یار

 !بود من یفرشته بود ایستاده در

 خیره هایشچشم در شدهمفتون و مجنون و ایستادم مقابلش که ایلحظه درست و دویدم هم او سمت به

 و بستم پا پشت با را خانه در. انداخت لرزانم تنِ یانم را تنش دلتنگی و عشق از پُر هِقی با بودم شده
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 هکرد پیدا رسوخ تنم مغزم، قلبم، وجودم، هایسلول تکتک در وصالش شوق. فشردمش تنم درون سفت

 .بودم شده ترشمجنون و ترعاشق و بود

!بشکنم جلویش نگذار نیا لعنتی، نیا. آمدمی باال بغض .بوسیدم را موهایش بوسیدم، را موهایش

 درون را ظریفش تنِ قراربی و تاببی من و نرسید هم به همیشه مثل و شد حلقه کمرم دورِ هایشدست

. کردمی ترمدیوانه ریختمی چکهچکه پیراهنم روی که گرمی هایاشک و لرزان هقِهق. کردم حل تنم

 هک شدم خیره تنگشدل و یسخ هایچشم به. برداشتم هایمشانه روی از را سرش و بوسیدم را اششقیقه

 و خیس اشک و بود کرده خالی را خودش هایمچشم درون بغض. کردمی نگاهم ناباوری و اشک و عشق با

 !نباشم قصه مغرور مَردِ شده که بار یک هم بگذار. بود کرده تارشان

 شانپَسِ. بینمب را قشنگش صورت شدنمی هایمچشم درون نشسته مزاحمِ اشکِ با. بوسیدم را اشپیشانی

 :کردم زمزمه و زدم

کنی؟می گریه چی واسه! قشنگم نکن گریه -

:زد هق بلندتر کرد، بغض بیشتر انگار

!دوریت از مردممی داشتم -

. بوسیدم را سرش و کردم نوازش را کمرش و موها روی دست کف با. شد پنهان امسینه در سرش و

 !شکرت خدایا! بود خوب بوسیدمش؛ وییدمش،ب دیدمش، بود، خوب بود، سالم او؛ به رسیدم

:کرد برابر هزاران را آرامشَم و عشق انتهایش، بهتِ همراهبه ایدخترانه ریزِ صدای

!بابا-
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 به و برداشتم فرشته عطرخوش موهای روی از را سرم. دویدمی سمتم به که تندی هایقدم صدای و

 .شدم خیره امدُردانه

 یک با. شوم آرام قدهم تا شدم خم. ایستاد کنارم و گرفت سفت را هایمدست ماا شد؛ جدا تنم از فرشته

 .کشیدم آغوش در را او و کردم بلندش پا پشت از دست

 عطر و بوسیدمش درپیپی. شد حلقه کمرم دور پاهایش و گردنم دور کوچکش و نحیف هایدست

 :گرفتم قاب را خیسش صورت. بوییدم را موهایش

 بابا؟ عزیز خوبی -

:آورد پایین و برد باال را سرش و برد هجوم هایشچشم به اشک از دیگری موج. لرزید اشچانه

 !نه-

 :داد ادامه چرا بپرسم آنکهبی و

 !برات بود شده تنگ دلم نبودی -

 فرشته. کردم نوازشش و بوسیدم باز من و کرد خالی را هایشاشک او و کشیدمش آغوش به باز درد، با

 :گفت

 .بینهب بیار رو تکارنامه بابایی واسه برو پایین بیا. گیرهمی درد کمرش بابایی پایین بیا جونمامان -

:کرد پاک را هایشاشک و آورد بیرون آغوشم توی از را سرش آرام

بابایی؟-
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دلم؟ جان -

:دوید هایشچشم توی شوق

 !ها گرفتم بیس رو همه -

 :بوسیدمش ترعمیق

 .ببینم بیارش! اباییب دختر آفرین -

:کشید را دستم فرشته. دوید اتاقش سمت به. گذاشتمش پایین و

 !کردم سکته میای؟ نگفتی چرا -

:کشیدم را اشبینی ظریفی اخم با

 نزن؟ هاحرف این از نمیگم -

:بوسید سفت را امگونه و خندید

!کردم غلط باشه خو -

 از کِی گفتم؟می نیما از کِی گفتم؟می رفتنمان از کِی. دمکشی اشگونه به را امگونه و خندیدم رمقبی

 بودم؟ داده آب به که گلیدسته از گفتم؟می امعرضگیبی

:گفت و کرد نگاهش خاصی نگاه با و گرفت فاصله من از فرشته آرام، صدادار و تند هایقدم با

چیه؟ نخودسیاه دونینمی تو بچه-
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 رد دستیک بیست. کشیدم آرام هایدست از را کارنامه کاغذ برگه و خندیدم. کرد نگاهش تعجب با آرام

 :کردم نگاهش عشق و افتخار با و آورد لبم روی لبخندی کارنامه تمام

گرفتی؟ بیست همه این بدم چی بهت جایزه! بابایی آرام آفرین -

:کرد نگاهم شوق با

 !تبلت تبلت-

 دنبال را نگاهم رد آرام همیشه مثل. نه که دادمی نشان رواب و چشم با. کردم نگاه فرشته به و خندیدم

 :گفت من به و کرد اخم رسید مخالفتش حال در ابروی و چشم و فرشته به وقتی. کرد

 شم بیست رو معدلم و نکنم اذیت رو مامان نیستی تو وقتی باشم، خوبی دختر اگه نگفتی خودت مگه -

گیری؟می تبلت مواسه

:بوسیدم را اشپیشانی و زدم هایشکودکانه به لبخندی

 .برات گیرممی باباجون چرا -

:گفت بلندی صدای با و معترضانه فرشته

  !سامان اِ-

:بوسید را امگونه و پرید پایین و باال ذوق با فرشته به توجهبی آرام

گیری؟می کِی گیریمی کِی! جونآخ-

:توپید او به و کرد اخم فرشته
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 .دیگه سال نه االن -

:گفت فرشته به رو عصبانی و کرده بغض. رفت وا آرام

!دیگه سال میگی شهمه -

.زوده برات االن چون: فرشته

ندارم؟ من فقط دارن هامدوست همه چطور پس: آرام

 .خودشونن اونا آرامی، تو. دارن فرق باباهاشون مامان اونا چون: فرشته

:انداخت من به سکوتم خاطربه دلخوری نگاه بود ترکیدن لدرحا که بغضی با آرام. رفت آشپزخانه به و

گیری؟نمی مواسه بابایی -

 :گفتم گوشش نزدیک پایینی صدای با

 .بزنه حرف جوریاون مامانش با نیست خوب آدم کنی؟می لج باهاش چرا تو کنم،می راضیش -

:مالید را هایشچشم

 کنی؟می راضیش میگی؟ راست -

:فشردم هم روی را هایمچشم. نشنید را امجمله سومین انگار اصالً. زدم لبخندی

 .کنم راضی رو مامانی تا اتاقت تو برو هم حاال. آره -
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 دستم و رفتم فرشته کنار آشپزخانه در لبخند با. دوید اتاقش سمت به و بوسید را امگونه و خندید پرذوق

 :برگشت سمتم به ناراحت. گذاشتم کمرش پشت را

کردم؟می ایفا رو پشگل نقش وسط این من خری؟می براش گفتی شبه چرا -

 که رفتنمی دهانش از کالمتکیه این. گذاشتم لبش کنار درست جایی را هایملب و خندیدم بلند

  !رفتنمی

 به االن همین از اینی واپسدل شی،مدرسه و درس نگران. نه میگی چرا دونممی بشم قربونت من آخه -

.میره سر شحوصله ست،بچه تک تنهاست، آرام ببین ولی کنه؛ پیدا اعتیاد چیزها این

 .خواستمنمی بکشم، رخ به را نازابودنش خواستمنمی. لرزاند را هایشلب و خورد تکان گلویش در چیزی

:کردم صدایش ناباور. کردمی خرد را هاکاهو ظاهر به و انداخت پایین را سرش

 !فرشته-

:آوردم باال را سرش و گذاشتم اشچانه زیر را شستم و سبابه انگشت و

 نبودم؟ من شدی دیوونه -

:کرد زمزمه بغض با. شد قفل خواستنم و عشق از پر و ناباور نگاه در هایشچشم

چنده؟ تبلت-

:خواندم گوشش زیر و کشیدم خودم سمت به را مچش خشونت با نیاورد، طاقت دلم
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 اگه. ناراحتی منی یخونه سقف زیر و من با کهاین از کنممی حس زنی،می حرف جوریاین که میاد بدم -

.بگو بهم چیزیه چنین

:چکیدمی قشنگش صورت روی اشک. آورد باال را سرش تند

 !نیست این که دونیمی خودت خدا به نه -

:کردم پاک شستم انگشت نوک با را اشکش

! من خانم نیستیم که دوماد عروس تازه همیم، همدم و همراه که سالههفت تو و من. نیس هیچی اصالً -

زنی؟می چیه هاحرف این

:زد کنار صورتش روی از را هایشاشک و کرد فینیفین

 !اصالً خیالبی-

 :بوسیدم را اشپیشانی و زدم لبخندی

آخه؟ کردممی کار چی من نبودی تو من، زندگی نمکِ مرگتمپیش-

:کردم بغض من، و گشود وا شقع و هیجان از را لبش لبخند،

!فرشته -

 که رفتنمی پَس لعنتی بغض. بوسید را امچانه بلندی پا کمی با و کرد حلقه گردنم دور را دستش

 !رفتنمی

***
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 روی را کچاپ سس از اندکی و فرستادم فرو امبینی هایسلول تکتک درون لذت با را ماکارونی بوی

 :کردم مزهمزه را خوشمزه ماکارونی و بردم دهانم تسم به را چنگال. ریختم بشقابم

 .ستخوشمزه خیلی عزیزم نکنه درد دستت -

 :نشست غم رنگ هایشچشم در

 !شدی استخون پوست خوردی چی نیس معلوم وقت چند این تو بمیرم الهی -

:مالیدم اشبینی روی را سس از ایقطره حرص با

...تا میدم قلقلکت قدراین گیرممی -

 را اشگشادشده هایچشم قهقهه با. کرد نگاهم شگفتی با کردم که کاری از زدهشوک و کشید هیعی -

 خودم خیال به من و برداشت میز روی از را آب لیوان و کرد جمع و غنچه حرص، از را هایشلب. بوسیدم

«هیع» شوک و سرما از ایلحظه کردم احساس پا تا سر از که خیسی با اما نوشَدَش؛می کردممی فکر

 عمق از و قشنگ قدرآن خندید؛ وجودش تمام با فرشته من یلحظه آن مثل درست. کشیدم کوتاهی

 جور و جمع را لبخندش نگاهم با. کردم نگاهش خیرهخیره عشق با و کردم فراموش را سرما که دلش

 :کرد

 ...ام... چیزه اِم-

 و هاچشم. کرد باز را درش و گرفت صورتم جلوی را ُسس باورغیرقابل سرعتی با و خبیث لبخند با و

 زا پر را صورتم و گرداندمی صورتم دور جیغ و خنده با هم فرشته نشود، واردشان سس تا بستم را دهانم

 صورتم روی را سس و سپردممی دل گوش هایشخنده به و بودم بسته چشم فقط من. کردمی سس
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 و بود زده جیغ قدرآن البد بود، شده اضافه فرشته هایخنده به هم آرام یخنده صدای. کردممی تحمل

 بود، آمده بند هاسس زیر نفسم که دقیقه چند از بعد. کشاند آشپزخانه به هم را آرام که بود خندیده

  .کنم باز را هایمچشم نه بزنم، حرف توانستممی نه. برداشت کار این از دست فرشته

 بعدش و آب صدای بعد لحظه چند کشاند سمتی به و گرفت را دستم رفت،می هریس خنده از که طورهمان

 .کردمی پاک صورتم روی از را هاسس که دستی

 داص با را دهانش آب. کردم نگاه فرشته به و کردم باز آسودگی با را هایمچشم گذشت، که ایدقیقه چند

 ار آب شیر کردم، دستانم اسیر سفت را تشدس دو ملیحی لبخند با. زد نماییدندان لبخند و داد قورت

 نگاهمان شوق و هیجان با آرام بود، آمده بند هایشخنده. کردم هدایتش آشپزخانه بیرون به و بستم

 هاند در را پایینم لب. گذاشتم سرش کنار را دستم دو و دادم تکیه کاناپه پشتی به را فرشته. کردمی

 یخنده صدای. شکاندم را گردنم قولنج شوخی به و بردم باال ییکیکی را پیراهنم هایآستین و بردم

 :پیچید خانه فضای توی باز وارششلیک

خفن؟ فِری میگن نشنیدی نیار، در بازی شاخ ما واس حاجی باوا برو -

 سوت هایمگوش جیغش، بلند صدای با. بردم شکمش سمت به را هایمانگشت و لرزید خنده از هایمشانه

 .بستم را هایمچشم و کشید

 هادام شومت هدفِ به تا بیام بعد دستشویی برم مین یه بگو بدی قلقلک خوایمی اگه ناماسا سامون-

!بدی

:زدم قهقهه
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!ناماسن سامون نه ناموسنه سامان اون کنم فکر -

:خندید هم خودش

!شدم هول. نزن حرف -

:گفت و شد مظلوم

 !دیگه بذار -

:دمدا باال ابرویی و گشودم چشم

زرنگی؟ اِ -

:خندید

 آ میشه؟ چی خفن فری گردن رگ وسط میاد ناموس بحث که دونیمی ناموسا، گفتم من کن دقت ببین-

!وَرچولوسِد همچین اهللبارکَ

. کشیدمی جیغ و زدمی قهقهه. دادم قلقلک را شکمش روی و نشست اشبینی نوک بار این امـوسه بـ

. دادم قلقلکش فرشته کنار و کشیدم هم را او دست. بود گرفته را دلش دست دو با خنده از هم آرام

 دایص با. افتادنمی کار از هایمانگشت و شدنمی بسته ایلحظه هایملب و بود کرشدن حال در رسماً گوشم

 :گفت حال این با اما بود؛ نمانده فرشته برای نایی. کشیدم دست دادنشانقلقلک از موبایل زنگ

 !خندیدم بس از گرفتم دردلُپ! سامان بری فرو پشگل گونیِ تو ایشاال آی-
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 از. هوا رفت و شد دود هایملذت تمام رضا، یشماره با. رفتم موبایلم سمت به و بوسیدم را هردوشان

 :خریدم جان به را رضا فریاد و کردم برقرار را تماس. رفتم بالکن به و گرفتم فاصله آرام و فرشته

هستی؟ ریگو کدوم سامان -

.مخونه رضا، مخونه -

 :کرد فوت را نفسش

 .سامان ببین! شکر الهی! شکر الهی -

- ...

 .نیست شما برای اونجا از ترامن دونی،می خودت که جاییهمون برید کنید جمع -

:دادم قورت را دهانم آب

...ب چطوری دونمنمی دونم،نمی فرشته رضا -

:داد جوالن امشنوایی جرایم در هم باز رضا فریاد صدای

تو؟ کنیمی غلطی چه داری پ -

 :بستم را هایمچشم

فهمیدن؟ چطور اصالً؟ شد چی شد؟ چی رضا! رضا نیستی من جای رضا-

:زدمی نفسنفس رضا
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 .فهمیده رو چی همه شده سیستم وارد رو، تاپلپ. کرده هک یکی رو ماسکماس اون کردن، هک -

 دین؟فهمی کجا از شماها -

 هر از عدب ما که بود این واسه این میشه، روشن میکروفونش با تاپلپ باالی دوربین بشه سیستم وارد تا -

 .خودته تصویر تصویر، بشیم مطمئن بتونیم تماس

:دادم تکیه بالکن سنگی دیوار به را سرم و بستم درد با را هایمچشم

 !نیاد مبچه و زن سر بالیی رضا؟ میاد سرمون به چی میشه؟ چی رضا -

 :زدنمی داد دیگر شد، پردرد هم رضا صدای

خوری؟نمی کار این درد به نگفتم نکن؟ بازی این وارد رو خودت نگفتم بهت -

 و کالفه. شودنمی چیزی گفتم و کردم ستبر سینه روز؛ آن بودم زده پوزخند و بود گفته بود، گفته

 :بردم موهایم میان دست پشیمان

میگن؟ چی هابچه میگه؟ چی سرهنگ -

 :کشید آه

!گند سامان، زدی گند-

 را دستم دو. کردم قطع آرامی و کوتاه خداحافظی با را را تماس و دادم تکان خودم برای تأسف از سری

 :کردندمی ترمدیوانه و خوردندمی تکانتکان سرم توی هاجمله. کشیدم صورتم روی

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 146



 ،«آخه؟ اومد سرم به که بود آسمونی بالی چه دیگه این» ،«م؟سر تو بریزم خاکی چه» ،«کنم؟ کار چی»

«!خدا وای»

 سعی و کردم هول وضوح به. زد خشکم فرشته دیدن با که شدم بلند جایم از عصبی و کالفه پوفی با

 :بزنم لبخند کردم

اینجایی؟ ا ا -

:زد زل چشمانم توی و ایستاد رویمروبه درست و آمد جلوتر

 دونه؟می رضا که دونمنمی من رو چی سامان -

:کشید پس را صورتش اما کند؛می فراموش کردم فکر خودم با و ببوسم را اشگونه خواستم

شده؟ چی سامان -

:کوبیدم امپیشانی روی کالفه

 !هیچی بابا هیچی -

:آمد سرم پشت. رفتم اتاق داخل و

!توام با سامان -

 :گفتم بیچارگی با و نشستم تخت روی

!همین کنهمی درد سرم عزیزم هیچی جان،فرشته هیچی-
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:زد داد و کرد تند پا سمتم به خشم با. شد قرمز صورتش

 داره؟ هابچه و سرهنگ به ربطی چه این وقتاون -

:زد دیگری داد فرشته. فشردم هم روی را هایملب و بستم را هایمچشم. کشیدم دست را دهانم دور

  !سامان امتو با-

:زدم داد و کردم باز شتاب با را هایمچشم

  !نشده هیچی بابا -

 !درازه گوشام هم من آره -

- ...

 !زدیمی حرف رضا با داشتی جوریاین که کردی سرم بر خاکی چه بگو میگم سامان -

:زدم فریاد و شدم بلند شتاب با

 کردم بیجا من آقا کردم، لطغ من آقا دارید؟برنمی سرم از دست چرا هاشما زدم گندی یه من بابا اه -

 !کردم قبول رو مأموریت این خوردم شکر

:زدم داد هم او سمت اختیاربی. شد اتاق وارد سراسیمه آرام،

  .اتاقت تو برو-

:کرد بغض دادم از فرشته
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 !که من مُردم شده، چی بگو خب -

 :گفت آرام به رو بعد و

 .نیست هیچی اتاقت تو برو مامان آرام، -

 قیاتفا اگر. برگشت اتاقش به ترسان و لرزان بود گرفته قرار هایشلب روی ترس از که ایپنجه با امآر و

 حرص از را موهایم چطور؟ کردم؟می نگاه چشمشان در چطور شد،می سرم بر دیگری خاک اگر افتاد،می

 :گفتم بیچارگی با و کشیدم

 !پلیسم فهمیدن! زدم گند! رفت لو عملیاتمون فرشته، رفت لو -

:کرد ولو تخت روی را خودش و کرد نگاهم جانب به حق فرشته

 همین؟ پوف -

:شد گشاد تعجب از هایمچشم

!فرشته؟ میگی چی -

 را دمبو زده که گندی را؛ ایلعنتی حقیقت چه گویم،می چه بفهمد توانستنمی انگار انداخت، باال ایشانه

 .بدهد جواب کند، درک بفهمد،

:کوبیدم امنیپیشا به محکم

 میگی تو وقتاون کنه، منحل رو مخدر مواد قاچاق بود قرار که عملیاتی تو زدم گند من فرشته وای وای-

همین؟
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.بود حرفم حالجی حال در مطمئناً نیامد؛ در او از صدایی

 اگه ونیدمی فرشته، دنبالمن! بریم اینجا از... بریم باید کنن،می بدبختمون میان هاقاچاقچی اون فرشته -

 ..کنن پیدامون

 رمقبی را هایشچشم. کردم خفه را نطقم شنیدم بازشنیمه دهان از که واریزمزمه و مبهوت «سامان» با

 :برداشت قدم سمتم به و شد بلند تخت روی از. کرد بسته و باز

 .فهممنمی سامان -

:بود کرده آرام و گرفته را صدایش بغض

 !سامان فهممنمی -

 :کردم هزمزم

 .خورهنمی رو من حال خوره،نمی رو من بدبختی هیشکی فهمه؛نمی هیشکی -

 تا ودب برگشته بود؛ برگشته بلندش صدای. کوبید امسینه تخت و گرفت را امیقه. کشید بلندی نفس

 !کند امخفه تا کند، امشرمنده

:زد فریاد

 سامان؟ میگی چی -

:گذاشتم تشدس روی را دستم و بستم را هایمچشم

!کنممی درستش خدا به فرشته، کنممی درستش-
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:خشم از بغض، از لرزیدمی هایشچشم صدایش، تنش، دستش،

رو؟ چی دقیقاً کنی؟می درست رو چی -

:زدمی موج صدایم در بیچارگی

.نکنم درستش اگه نیستم مَرد -

 :زد فریاد و کوباند امسینه روی محکم را دستش

 !میدی باد به رو مونزندگی! سرِت تو بخوره مَردونگیت -

 مبهوت و رمقبی هایملب. ایستاد شد، منجمد بست، یخ هایمرگ درون چیزی. شد گشاد هایمچشم

 :کرد زمزمه

  !فرشته-

:انداختمی بغض هم من گلوی توی صدایش، عشقِ و خشم و حرص. ترکید بلندی صدای با بغضش

نه؟ یا آخر کشیمی رو مونهمه ببینم. ننز حرف پلیسه، آقا نزن حرف-

 را خانه تمام ایلحظه در صدای انعکاس. کوباند سرش پشت را در و شد خارج اتاق از تند هایقدم با و

 لرزاند؛

 هایمچشم روی را دستم... واپسیدل از پشیمانی، از لرزیدم، بغض از در، کوبِشِ از نه اما لرزیدم؛ هم من و

 .فرستادم نفرین و لعن خودم به دلم ته از و کشیدم
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 لباس رویشروبه چمدان درون حرص، و اشک با که شدم خیره ایفرشته به و کردم باز را اتاق درِ

 تلخی لبخند با. کردمی نگاهش حیران و بود نشسته تخت روی سرش باالی هم آرام. انداختمی

 کمرش دور را دستم دلجویی با من و نکرد نثارم توجه اندکی. نشستم فرشته کنار و شدم نزدیکشان

 چمدان درون را هالباس ظاهر به. بود نمانده بغضش ترکیدن تا چیزی. داد ادامه کارش به. کردم حلقه

 آغوشم به کردم اشاره هم آرام به و چسباندم امسینه به را سرش قراربی... دلش در اما کرد؛می پرتاب

 آغوشم به را خودش بود، ناراحت و ترسیده فرشته و من پیش دقیقه چند دعوای از که هم او. بپیوندد

 گوشم به که هِقی پیراهنم، روی زد چنگ که لرزانی دست لرزید، امسینه روی که ایفرشته سرِ. سپرد

 :بوسیدم را سرش. کرد بیشتر را دردم خورد

جونم؟ تو دردت چته آخه د -

:زد هق

 !ترسممی -

بترسی؟ تو مُرده سامانت مگه -

 توی بخوره مردونگیت» بود گفته خودش. کرد گذشته از ترپشیمان را مجنون من و زد باز که هقی

  .خودش ،«سرت

:کشیدم صورتش روی انگشت. کردمی نگاهمان خیس و ترسیده هاییچشم با آرام

 .مسافرت ریممی روز چند بابایی-

.زدممی گولش اما فهمید؛می فهمید،می
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***

شخص سوم: راوی

:زد داد بود شده عجیب حمام داخل از که صدایی با امانس

میاری؟ کنم صدات آخرش. بیارم رو محوله رفت یادم فرشته آخ -

 :زد داد اتاق از متقابالً هم فرشته

 !دادی حرص رو من امروز بس از بزنی کپک تو اون سرما از تا نمیارم نه -

 و گذاشت در کنار کفشی جا جلوی را چمدان و زد لبخندی هم فرشته. بست را حمام در و خندید سامان

 :شد آرام نزدیک خاصی هیجان با

 مامان؟ آرام -

.زد زل فرشته به و آورد بیرون بافتفانی یبسته از را سرش آرام

 .کنم سوپرایز رو بابایی خواممی -

سورپرایزی؟ چه -

 :خندید فرشته

 !سوپرایز خنگولم، نه سورپرایز -

:داد ادامه هیجان با فرشته و خندید هم آرام
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 !دیگه باباییه تولد امروز -

:گذاشت دهانش روی را دستش آرام

 !بود رفته یادم هیع -

 :بوسید را دستش فرشته

خوبه؟ گیرم،می کادو براش تو طرف از من. خوشگلم سرت فدای -

:گفت بود زده سرش به فکری انگار که آرام

 .وایسا دقیقه یه مامان -

:ریخت مادرش پای جلوی و برگشت سکه و اسکناس چند با ثانیه چند از بعد. دوید اتاقش متس به و

 .بگیر کادو بابایی واسه خودم پول با مامانی -

:خندید ثانیه چند از بعد. شمرد را هاپول رفتن آرام یصدقهقربان با و شد خم فرشته

 !نمیدن هم پشگل آدم به تومن ۱044 این با آخه بچه -

:کرد آویزان را اشلوچه و لب رامآ

نمیشه؟ یعنی -

 :خندید مهربانی با فرشته

 .گیرممی جفتمون پول با عشقم، چرا -
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:گفت رفتمی اتاقش سمت به که حالی در فرشته و زد لبخند شوق و ذوق با آرام

 هیچی که اومده ریتمأمو از که االن کشه،می طول ساعت دو-یکی ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل بابا حمومای -

 جوییصرفه! کنه سر تو اون روزی چهار سه دیگه کنه، پاک رو تنش هایپشگل خوادمی! دیگه

  !که نیست حالیش آبم تو جوییمرفه

:رفت خانه در سمت به و کرد تن به را رنگآبی شال و لی مانتوی

 .خریممی کادو برایش و نموییممی استفاده فرصت زین نیز ما -

:گفت بود آمده وجد به هیجان از که آرام

 !ها بگیری خوشگل چیز مامانی -

 :گفت و کرد پا به را اشلی هایکفش فرشته

.ببر براش خواست هروقت تخت روی گذاشتم رو بابا یحوله -

:گفت باز فرشته و داد تکان سری آرام

 !ترکیمی ها نزنی ماز گاز به دست -

 رفتن، این که ندانست و رفت. رفت بیرون خانه از خوشحالی احافظخد گفتن با فرشته و خندید آرام

 همین در پشت عزرائیل ندانست و رفت. آورده سرش بر چه سامان تولد ندانست و رفت. ندارد بازگشتی

. شودمی کشیده گنداب به سامان یاحمقانه کار یک با تنها شانزندگی ندانست و رفت. کرده کمین خانه

 !ندانست را هااین از کدامهیچ و رفت...ندانست و رفت
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***

 رو. کشید دراز جاهمان و کرد پرتاب هاچمن روی اشخاکستری تیشرت همراه به را تنیس سبز توپ نیما

 :گفت بردیا به

 اسمش؟ بود چی پسرِ یارو اون -

:داد ادامه و بست کالفه را هایشچشم

کرد؟ غلطی چه. فردین -

 میگی؟ رو دوستم -

:زد پوزخندی «دوست» یواژه شنیدن با نیما

!میگم رو تعمه پ ن -

:کوبید نیما سر پشت بردیا

 !فرامرز کیه؟ فردین اسکول -

:داد تکان را سرش و دست عصبی و کالفه نیما

 کرد؟ کار چی حاال خری هر -

بودی؟ خواسته ازش که چیزی-

:داد ادامه بردیا و کرد نگاهش منتظر نیما
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.نازاست زنش کرده، ازدواج هک میشه سالیده -

:خندید

 !فهمیده هم زنش زای قشنگ یعنی-

 ألخ از پر را وجودش پیش از بیش انتقام فکر. بود شده ورشعله وجودش توی دیگری آتش. نخندید نیما

«داره زن. »کردمی

 .فتنشتا حق دیار به پدرشون سروان جناب خود. سالشه ده-نه هم اون گرفتن، بهزیستی از بچه یه -

:خندید باز

 زور به که رو این! شتافت حق دیار به میگه برگشته بردش، زور به عزرائیل سالگی پنج و هشتاد تو یارو -

 !بردن

 نآ نیما حاال اما خندید؛می حرفش به ساعت یک بود دیگری وقت هر اگر شاید. کرد نگاهش عصبی نیما

 :داد ادامه نیما به لب زیر فحشی با بردیا. نبود گذشته نیمای

 هم ایدیگه چیز. بوده کار به مشغول پلیس اداره توی ازدواجش قبل از تقریباً داره، مادر و خواهر یه -

زهرمار؟ جناب بگم باید

:گفت توجهبی و کرد ریز را هایشچشم نیما

چیه؟ ضعفش نقطه نظرتبه -

 خوای؟می چی برای-
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:داد جواب و زد ریشخندی نیما

 رو سرش پنبه با خواممی. بمیره آرومآروم خواممی بمیره، روزبهروز بعدش که بکنم اریک یه خواممی -

 .ببرم

 :داد باال ابرویی بردیا

 .ناموسشه و حریم شه،بچه و زن مردی هر ضعفنقطه -

 :چرخاند لبش دور زبان نیما

کنم؟ استفاده زنش از یعنی -

:انداخت باال ایشانه بردیا

 !دونممی چه-

. میرهمی شکنه،می سامان کنم استفاده زنش از اگه: »رفت فرو فکر به و کشید موهایش روی دست نیما

 م؟بکش رو؟ زنش کنم کار چی! بمیره بشکنه، وجودش، غرورش، بشه، نابود بشکنه، خوام؛می رو همین من

«؟بیا کشتم رو زنت مبزن قهقهه و سامان به بزنم زنگ بعد مرد؟ بوم؟ و سرش رو بذارم رو تفنگ یلوله

 برش تشنه و رودخونه لب بیارش تشنه نیما، نه راحت قدراین: »زدمی نهیب سرش توی دیگری صدای

«!پسر دیگه کنی اُکی رو تفنگ باید آرومآروم خب بکشیش؟ آرومآروم خواستینمی مگه. گردون

 برش تشنه: »کرد تایید را سرش توی صدای نشاند هایشلب روی که خبیثی و مرموز لبخند با نیما

 «!سروان جناب گردونممی برت تشنه گردونم،می
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:برگشت بردیا سمت به

 .بیاد بگو فرامرز پسرِ اون به -

:کرد تیز دندان بردیا

 من؟ پورسانت -

:شد بلند چمن روی از نیما

  .کار آخر-

 چقدر؟ -

خوبه؟ شیشصد -

:زد پوزخند

معتمد؟ جناب نترکی -

:کرد پوفی نیما

هشتصد؟ -

 :کرد کوله و کج را اشقیافه ناراضی ظاهر به بردیای

!که نداریم بیشتر خرپول رفیق یه دیگه؟ کنیم چه-

.زندمی پوزخند زیاد چه خرپولش رفیق روزها این که کرد فکر این به بردیا و زد پوزخند باز نیما
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:گرفت را فرامرز شماره هم ابردی. افتاد راه عمارتش سمت به و برداشت چمن روی از را تیشرتش

 فرامرز؟ الو -

:شنید خط پشت از را فرامرز کلفت صدای

ها؟ -

 :گفت و زد خندیتک اختیاربی بردیا

 .معتمد یخونه اینجا بیا پاشو درد، و ها -

 :خندید فرامرز

کنم؟ کار چی دفعه این جون -

:خندید بلند بار این بردیا

  ...مونهمه کنممی حال یعنی -

:زد قهقهه و گرفت را حرفش ادامه فرامرز

 !حله بگردی نیما با روز دو قشنگ -

***

 و گذاشت میز روی را پاهایش جفت و کرد پرت سیگاری جا درون را سیگار سومین یماندهته نیما

 بودند؛ کرده عوضش چقدر بود، شده عوض چقدر. رفت پیش سیگار نخ چهارمین برداشتن برای دستش
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 و عالف نیمای. نداشت را اشجُربُزه توانست،نمی یعنی باشد؛ طوراین خواستنمی. بودند دهکر اشعوضی

 بکش رو شلوارت اول تو پسرجان: »گفتمی و خندیدمی حتماً بود، زنده عارف اگر انتقام؟ به چه را عیاش

«!بیفت انتقام فکر به بعد باال

معتمد؟ جناب است این از غیر رفت؛می بیرون نهخا از و خوردمی بر غرورش به شد،می عصبی نیما و

 ینکره صدای حتی کند، منع بعدی سیگار برداشتن از را او نتوانست هم در صدای حتی. آمد در صدای

 .بگیرد را اکنون نیمای جلوی توانستنمی چیزهیچ بندش؛پشت فرامرز

 .تو بیا -

.کرد نمایان را فرامرز بزرگ هیکل و تاباند نیما تاریکی در غرق اتاق به اندکی نور و شد باز در و

.ببند رو در -

 و گارسی انبوه و تند بوی از را اشبینی فرامرز. نشست روشنایی حسرت در هم باز اتاق در، شدنبسته با و

 :داد تکان اشبینی جلوی را دستش کرد جمع ـروب مشـ

 !نشی خفه خودت کن وا رو چیزی دری ایپنجره الاقل! پسر انداختی راه دودی چه اوف -

:گفت و کرد روشن را سیگار توجهبی نیما

نکنید؟ دخالت نداره ربطی بهتون که موردی تو ندادن یاد شماها به -

 :گفت بود شده کالفه و عصبی کمی نیما حرف از که فرامرز

 !خاننیما جناب دارید تَشیف سگ وقتیه چن شما نبود حواسمون منتها دادن، یاد چرا -
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 مطلب اصل همان مطلب؛ اصل سر رفت گردندمی نثارش روزها این که ایتکراری حرف به توجهبی نیما

 :لرزاندمی را سامان دل که ایلعنتی

  .بیارم رو یکی دخل خواممی -

:پرید دهانش از اختیاربی و پریدند باال فرامرز کلفت ابروهای جفت

  !تو؟-

:داد ادامه فرامرز و نزد فریاد نیما تصورش خالف بر و

 رو؟ کی دخل -

:کرد پخش اتاق توی هنرمندانه را سیگار دود نیما

 .رو زنش درآوردی، رو آمارش که همون -

 کنم؟ کار چی من خب -

 .بیارش برام -

:خندید بلند اختیاربی فرامرز

 !بکشمش خوایمی کردم فکر دادی جَو همچین -

:کرد مرزفرا نگاه بدی جور یک و کج را سرش نیما

.بکشمش قراره من-
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 «!من: »کرد تاکید دلش در و

:گفت!« تو» نداد بروزش اما زد؛ پوزخند دلش در و داد تکان سری فرامرز

.کنم شروع جدید تونمنمی نگیرم رو قبلی مزد تا اما اُکی؛ -

:داد ادامه و کرد ایخندهتک

 .ندارم تمرکز دونی؟می -

 ادد هل را میز روی هایاسکناس ریشخند با داشت، را حرفی چنین شنیدن ارانتظ این از پیش که هم نیما

 :وگفت

  .هفتصد میشه بیاری برام رو زنِ سیصدتاست، این -

.نشاندمی ایبیننده هر لب روی پوزخند هم، اتاق موهوم تاریکی توی حتی فرامرز هایچشم برق

نداری؟ ازش چیزی عکسی. بده رو زنِ مشخصات -

خوای؟می عکس من از تو بگیری آمار فرستادم رو تو من -

 :خندید فرامرز

!میگه چی دونهنمی کنهمی مست آدم آدم، چشم جلو ذاریمی رو اینا واهلل -

:گفت و زد پوزخند نیما

میاریش؟ کی-
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:انداخت غبغب به بادی فرامرز

 .سراغش میرم امروز همین -

***

 شکوچک جعبه و شد خیره بود، شده طالکوبی آن روی سامانش اسم که چرمی دستبند به ذوق با فرشته

 سیتاک منتظر خیابان کنار. گذاشت بود، خریده سامان برای آرام جانب از که تیشرتی پالستیک درون را

 :رفت جلوتر ماشینی بوق تک صدای با. سامان غافلگیرکردن برای نبود دلش در دل و ایستاد

اقدسیه؟ -

 صندلی روی که مردی. کرد باز را عقب در زردرنگ پژوی درون هیکلِدرشت ینندهرا سر دادنتکان با و

 و آرام «ببخشید» گفتن با و گزانلب یفرشته و بُرد طرف آن درِ سمت به را خودش بود نشسته عقب

  .شد ماشین سوار واریزمزمه

 ترطوالنی نظرشبه مسیر. بود شده شهر هایخیابان و کوچه دیدن مشغول فرشته و گذشت ایدقیقه چند

 وجودش به دلهره و بودند شده بیگانه برایش هاخیابان اسم و هامغازه و بود شده باید که آنچه از

 :کردکج راننده سمت به را سرش. انداختندمی

  ...اَقد. اومدید اشتباه رو مسیر کنم فکر آقا-

:افتاد مِنمِن به و لرزید صدایش کرد، او به آینه از راننده که نگاهی با و

...باید...اقدسیه-
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 توی دست مرموزی و خبیث نگاه با پسر. شد الل زد اشکناری پسرِ که چرخی با هم لرزان صدای همان و

 درون رنگِخاکستری و فلزی جسم دیدن با. داد قورت را دهانش آب ترس از فرشته و برد جیبش

. دبودن شده تربیگانه و ترخلوت هاخیابان. آمد البا گلویش تا چیزی و خورد پیچ هراس از دلش دستش،

 دهگشادش هایچشم با اختیاربی فرشته. نشست فرشته کنار درست و سُراند صندلی روی را خودش پسر

 با هفرشت که گرفت را فرشته سر دست، یک با معناداری ریشخند با پسر. چسبید در به پریده رنگی و

 شتپ با و کوبید صندلی کف را فرشته سر پسر. ترکید بلندی دایص با بغضش و زد جیغ وجودش تمام

 و خشک صدای شنیدن با که بکشد عقب را سرش خواست هق و ناله با فرشته. کوبید دهانش در دست

 :هوا رفت و شد دود توانش تمام پسر خشن

 گرنهو ندازی؛مین جفتکم و شینیمی خوب هایبچه مثل ساکت بریم قراره که اونجایی تا کوچولو، ببین -

.کنم استفاده آمیزخشونت هایراه از میشم مجبور

 زمختی و قرمز طناب پهن چسب جلو صندلی روی از راننده. زد دیگری هق و ناله راننده، یخندهتک با و

 :گفت زنانهق و شد منقبض شرم و ترس از فرشته. انداخت عقب به

 ...من...م...کن ولم...ول -

:گذاشت فرشته گردن روی را چاقو نوک و کرد رها را فرشته دست پسر،

.باش خوبی دختر گفتم! هیس -

 و بست را هایشچشم بیچارگی از فرشته. بست را فرشته دهان چسب، جداکردن از ناشی چرقِچرق با و

 فرصت از هم پسر. شدمی شنیده دهانش از نامفهومی صداهای جیغ، جای به اما بزند؛ جیغ کرد سعی

  .بست مچ از را پایش و دست و کرد استفاده
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 ردبیاو باال را سرش توانستنمی کردمی تالش هرچه و بود افتاده بسته دهان و پا و دست با صندلی روی

 را دستش پسر که بزند ضربه شیشه به تا آورد باال را دستش. کند کمکش که کند التماس احدالناسی به تا

 فرشته پای پسر اما کند؛ کمکش و ببیند را طنابش با بسته مچِ کسی تا آورد باال را پاهایش هق با. گرفت

 پردردش نفسِ و داد تکان محکم را تنش درد از فرشته. نشست فرشته مچ روی و کوباند صندلی روی را

 ورتشص پهنای یه که ایفرشته به آینه از نگاهی از کالفه راننده. شد فرستاده بیرون به شتاب با بینی از

 هب کند، تحمل نحیفش و الغر مچ روی را پسر وزن توانستنمی. کرد نثارش فحشی و کرد ختریمی اشک

 :زد داد کالفه راننده. است ترکیدن حال در مچش کردمی احساس وضوح

 پیچه؟می خودش به مار مثل مرگشه چه ببین عماد -

:خورد تودهنی باز و زد جیغ دیگری درد از فرشته و کند فرشته دهان روی از قدرت با را چسب عماد

خوری؟می وول قدراین چته -

:گفت آمدنمی بند که هقیهق و درد با فرشته

 !ام...ا...پ -

:گفت و کشید عمیقی نفس درد از فرشته. شد بلند فرشته مچ روی از و کرد خودش به نگاهی عماد و

.م...ار...د بچه رم...دا شوهر...ن...م جونم؟ ز...ا خوایمی ی...چ-

 و سامان فکر از بار این فرشته و زد دهانش روی دوباره را چسب فرشته به خاصی نگاه و ریشخند با پسر

 .زد هق آرام

 «!کن کمکم خدایا»
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 «!کنهمی سکته بفهمه سامان»

 «!بمیرم خوامنمی من خدایا»

 «خوان؟می جونم از چی»

 اشپیشانی روی و کمر پشت سرد عرق و دندلرزانمی را تنش و کردندمی خطور سرش به نحسی فکرهای

  .لرزید و لرزید و لرزید و ریخت اشک ترس از را راه تمام. نشاندندمی

 از دیگری موج دیگری، کس با گنگش یمکالمه شنیدن بندشپشت و راننده شدنپیاده و ماشین استپ با

  .آورد هجوم وجودش به دلهره

. دبزن جدید مردِ کریهِ لبخند ندیدنِ به را خودش کرد سعی و شد همچال خودش در فرشته و شد باز پژو درِ

 با گ،بزر عمارتی و سبز باغ دیدن با فرشته. کرد اشپیاده ماشین از و کشید را فرشته یبسته دستِ مرد

 :کرد فکر لرزیدندمی اکنون و بودند افتاده ناله به دردمچ از پیش دقایقی که پاهایی

 «وردن؟آ رو من کجاست اینجا»

 «کن کمکم خدایا»

 «کجایی؟ سامان»

. کشاند خودش دنبال به را او و کشید بود شده آویزان فرشته هایدست یگره از که را طنابی مرد

 کردمی نثارش که رکیکی فحش با بار هر مرد و افتادمی زمین به ناله با قدم چند هر و بود بسته پاهایش

 .شدمی کشیده باغ کف سنگفرشِ روی فرشته تنِ تمام و اندکشمی زمین روی را او طورهمان
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. داد هل داخل به را فرشته و کرد باز را در مَرد،. رسیدند عمارت طرفِ آن چوبیِ درِ به تا کشیدَش قدرآن

 در که شدیدی درد. خورد زمین ضرب با و کند حفظ را تعادلش نتوانست بسته پای و دست با فرشته

 اتاق نمِ بوی و تاریکی در را فرشته و رفت بیرون مرد. رهاند وجودش از را عمیقی آهِ کرد حس اشبینی

 تنهایی از ترس کرد،می احساس لبش روی و باال که خونی غریبِ بوی. گذاشت تنها اندوهش و ترس میان

 و مانسا از دوری درد،بدن هایش،گونه و بینی درد است انتظارش در چیزی چه کهاین از هراس تاریکی، و

 .بود کرده لرزان و خسته را وجودش تمام خبریبی دنیای انتهای تا فرورفتن و آرام

 «!سامان ترسممی»

 و خون بوی فقط ماند؛ مخوف اتاق آن توی روز چند حتی و ساعت چند دقیقه چند چقدر، دانستنمی

 رد قیژِ صدای با که بود ترسان و تشنه و گرسنه. زدمی هم به را حالش که بود صورتش تمام روی آن حس

 متس به را لرزانش یبسته دستِ و بست را هایشچشم شد، تابیده صورتش به که نوری پرتوی همزمان و

 .زد ریزی یناله و بُرد دهانش

 روی فاصله با که انگشتی دو. کرد ترعمیق را اشناله زد اشزخمی بینی زیر که ایمردانه و غریب عطرِ

 نظر از را آلودشخون و زخم صورت که هاییچشم و داد قرار رویشروبه ار صورتش و نشست فکش

 .دادندمی وِل مغزش توی را ایاحمقانه فکرهای. گذراند

 خوبی به حاال فرشته. کرد جدا دهانش از آرامی به را چَسب و کشید فرشته دهانِ روی دست نیما

 دهانش بازشدنِ محضِ به فرشته. را شرور و هخواخون هایچشم همان ببیند؛ را نیما یچهره توانستمی

 :کرد زدنهق به شروع

...ن...م قا...آ-
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:شد فرشته حرف ادامه مانع و گذاشت فرشته دهان روی را دستش کف نیما

!آقاپلیسه خانمِ ساکت اُ اُ -

 صورتش روی هنوز که خونی و دهانش روی نیما دست با اکنون کشیدن،نفس و ریخت فرشته قلب

 هق آمد، باال نیما هایدست مچ به التماس برای که دستی و ناله با. بود شده سخت برایش چکیدمی

 .زد دیگری

ی؟اک آقاپلیسه؛ خانمِ منن با همه اینجا نمیاری، در هم بازیکولی و میشی خفه تو و دارمبرمی رو دستم -

 اردو فشاری فرشته زخمی بینی به و بُرد باال را آزادش دست نیما. کرد نگاهش بیشتری ترس با فرشته

 :کرد

نشنیدم؟ -

 «بله» یعنی داد؛ تکان را صورتش. زد هق و بست را هایشچشم. کرد جمع را صورتش درد از

. بکشد نفس داد اجازه او به و برداشت فرشته خونیِ دهان روی از را دستش مقتدرانه لبخندی با نیما

 عنتیل خونِ کردمی سعی بازوهایش و کتف به اشبینی مالیدنِ با و بلعیدمی را اکسیژن ولع با هم فرشته

 .کند پاک صورتش روی از را

:خندید هم بدی طور یک خندید؛ نیما

 ...زنش ببینه کجاست سروان جناب -

:داد ادامه و خندید هم باز
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کنه؟می تقال اکسیژن جُو یه واسه جوریاین عشقش، -

 ریشخند همان با نیما. رفت باالتر و باال و باال تردید و ترس با شهایچشم و شد متوقف فرشته بازوی

 .آورد بیرون جیبش از را موبایلش و کرد نثارش تحقیرآمیزی نگاه مختص،

***

 سامان

:زدم داد حمام درون از و خواندم را آهنگ تکه آخرین

عزیزم؟ میاری رو محوله فرشته -

 از زدممی حدس که نفسینفس صدای با. برود بیرون حمام ربخا تا کردم باز اندکی را حمام در الی و

 هک بروم فرشته یصدقهقربان بندشپشت و بگیرم را حوله تا بردم بیرون در از را دستم باشد دویدن

 :شنیدم را آرام صدای

 .بابایی بیا-

 .دلم عزیز مرسی-

.ماند ثابت در کنار چمدان روی هایمچشم. آمدم بیرون حمام از و پوشیدم را حوله

 «کرده جمع رو وسایل»

 کردم سرم روی چرخاندنش به شروع و مالیدم سرم روی را حوله. چرخید فرشته پیِ نگاهم بندشپشت و

 :پرسیدم آرام به رو و
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کو؟ مامان -

:انداخت باال ایشانه

  .بیرون رفته-

:شد متوقف نگاهم و ماند ثابت حوله روی دستم

چی؟ -

:انداخت پایین را سرش و کرد غنچه را لبش

 !دیگه بیرون رفته -

 هک حرکت قدرت انگار پاهایم مفصل و شدند گشاد هایمچشم. ایستاد شریانم میان خونِ بست، یخ تنم

 ارِت میان و آمدند باال هایمدست. کوباندند دیوار به ضرب با را کمرم و نداشتند هم ایستادن قدرتِ هیچ،

 :کردند زمزمه رمقبی هایملب. ندرفت فرو موهایم تکِ تک

  !وای-

:زد صدایم هراسان که صدایی و دوید سمتم به که هاییگام آمد، باال که آرامی سرِ و

 بابایی؟ شد چی -

:نشستم کنارش زانو دو روی و کردم نگاهش عمیقی آهِ با

رفت؟ کجا دونیمی-
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:انداخت پایین را سرش باز

 .نه-

:گفتم بیچارگی با

  !بگو بابا مرگِ جان،رامآ -

:آورد باال را سرش آویزان یولوچهلب با

  ...دوننمی-

!نگو دروغ بابا، مرگ گفتم -

 :جوید را ناخنش غیظ با

.بگیره کادو تواسه رفت -

 تِسم به کرد، گریان را آرام و شد کوبیده دیوار به که مُشتی و پَراند جا از مترسه را آرام که «لعنتی» با

 لیست لرزیدمی اضطراب از که هاییانگشت با و بُردم هجوم بود افتاده اتاقمان تختِ روی که بایلیمو

  .کردممی رَد تندتُند عزیزترینم اسم پیداکردن برای را مخاطبین

.فشردم را سبز آیکون هول با و کردم لمس را اسمش روی

 «!باشه سالم خدایا»

 «!حالش باشه خوب خدایا»
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 «!کردم غلط من خدایا»

 .هایمنفس جریان برای شد سدی و لرزاند شکاند، کرد، خرد را من که بود آشنایی و نحس صدای و

 !بعد بگذرد، التماسهایم از ثانیه دو بگذار خدایا

سروان؟ جناب احوال به -

 مثل و دکر خوش جا تخت روی بَشوبَل این میان آرنجم و شدم پرتاب زمین روی وجودمبی وجودِ تمام با

 :زد ریشخند رویم به کنخرابخانه مزخرفِ همان

نداشتی؟ رو انتظارش نکنه چیه؟ -

- ...

 ...زنم جات؛ ذارممی رو خودم! باشی داشته انتظار هم نباید خُب -

:داد ادامه و خندید

 میره من واسه فتنکادوگر خاطربه دلیلی؟ هر بگم چرا اصالً نه اُ. میره بیرون خونه از دلیلی هر به عشقم، -

 قاچاقچیِ خالفکارِ یه خونه کجا؟ از میاره در سر یُهو من واسه گرفتنکادو یبهونه به هم شاید بیرون؛

 رو دخترا مُخِ و خوردنـروب مشـ و کشیدنسیگار و زدندَمبل بلده که کاری تنها که علّاف خورِحروم

 ها؟ خدایی؟ میشم حالی چه! زدنه

 :خندید

؟ناموساً نه-
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- ...

 !سکوت بود سکوت بود سکوت

 دهشکان مرا این از پیش سکوت، اما بشکنم؛ را املعنتی سکوت این خواستممی بشکنمش، خواستممی

  .بود

 ذره یه منه، پیش زنت! که نیست خاصی چیز بابا پشت؟ اون زده خشکت شده؟ چی سروان جناب -

؟هوم! خودت دل ور گردهبرمی بعد کنممی حال باهاش

 سرخرگم یدیواره به شتاب با را خودش و خورد تکان میانشان چیزی زد؛ قل هایمرگ درون چیزی

  .کوباند

:شکستم را سکوت شکستم؛

 ...آقا ببین-

 :خندید وارشلیک و شتاب با

 !عجب چه شاهوردی؟ جناب به -

 هایسوراخ از امتهدیدگونه صدای و شدند مشت خشم از هایمدست. شدند بسته حرص از هایمچشم

 :گذشت تلفن کوچک

...و قانون و من از بترسی سَّگ مثِ باید که تویی این بترسم، بابتش بخوام که نکردم خَبطی هیچ من-

:خندید خندید، خندید، باز
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نکردی؟ خبط تو. بودم ندیده رو روت این حاال تا -

 و تحقیرآمیز شد، تلخ لحنش. شد عقط مضحکش یخنده. بودم دیده رو این به را تو روز هر من اما

 :منفور

شد؟ ما باند وارد کَلک صدتا با و زد جا خائن عوضیِ یه رو خودش من عمه بود؟ پلیس من یعمه -

:منفور تحقیرآمیزِ تلخِ صدای همان شد؛ بلند صدایش

 !معتمد کی؟ باند اونم -

-... 

جوری؟چه -

-... 

کار؟ چی مرتیکه؟ شد خامت که بابام جلو کردی غلطی چه جوری؟چه خائن؟ آشغال جوریچه -

:چپاندم هایمشُش درون را هوا

 ...آقا ببین-

:زد پوزخند

  !آقا-

:دادم ادامه توجهبی
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 مه بعد به این از و کردی حاال تا که ایکاری کثافت هر کردی، تو که کاری میگم؛ هم باز گفتم، بار یه-

 .شده اضافه هاتخوریگوه به هم رباییآدم که حاال خصوصبه میشه؛ اضافه جرمت به فقط بکنی، قراره

نیما؟ ماندنِ هُلُفدونی توی میزانِ بودم؟ چه فکر من و بودند دزدیده را فرشته

 «عزیزم؟ نخورد چشم غیرتت: »زد زنگ گوشم در صدایی

:زد دیگری پوزخند

 مونه اندازه به. باهات دارم کار کلی چیه؟ دونییم! برسه مام منبر به نوبت بذار پایین بیا مین یه حاجی -

 مه من خب بودی؛ عوضی آدم یه تو. پلیسه آقا بکشی زجر قراره قدرهمون بودی، تقلبی آدم یه که مدتی

 گوشمه؛ بیخ ابد حبسِ کمش ِکم باشم، نکرده که نیست غلطی دیگه که من. خودت مثل یکی میشم

  .روش هم نمبک زنت و تو با قراره که هم غلطایی

 .دانممی انجام باید که دادم انجام رو کاری من نیستم، و نبودم عوضی من -

 .شناسوظیفه سروان جناب ایهکلیشه و تکراری حرفت -

:کردم ترنزدیک گوشم به را موبایل

 این از بیشتر رو خودت کنیمی حسابش تهدید تو که هاییوپرتچرت این با هست، که هرچی حاال -

 .نکن حقیر و رخوا

 :خندید

 .هستن تهدید مادرزاد خودشون کنم، حسابشون تهدید نخوام هم من -
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 تمام از سگ مثل من و کوباندمی کوباند؛می صورتم در را حقیقت و گفتمی راست گفت،می راست

  !گرخیدممی ترسیدم،می تهدیدهایش

:ساییدم دندان

 !مرتیکه بکنی تونینمی غلطی هیچ تو -

 :خندید باز

شه؟ راحت خیالت کنم اُکی رو غلطا همون از یکی االن همین خوایمی -

 و زدم فریاد. شکاندَش بیشتر و لرزاند را وجودم که آشنایی جیغ صدای با شد مصادف حرفش انتهای و

 :شدم بلند اختیاربی

عوضی؟ کنیمی غلطی چه داری -

.پاشیدمی نمک گلویم یکهنه بغض روی فرشته خفیف هقهق. شدنمی قطع جیغ صدای

 :گفت و کرد نچینچ

 ...اِز توی تفاهم! ها نیستین هم شبیه اصالً سروان؟ جناب جیغوئهجیغ و ترسو قدراین رفته کی به زنت -

:زدم نعره

 !شوخفه-

:دوم ینعره. رفت فرو تخت یگوشه بزرگ یآینه توی مشتم
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 !کنینمی لطیغ هیچ تو! عوضی شوخفه! آشغال شوخفه -

 توی نیما صدای. شد جاری دردناکم مُشتِ روی خیسی جرم و گرفت وحشتناکی سوزش دستم. زد قهقهه

 :پیچید امنعره

بزنی؟ حرف شجاعِت و غیرتی شوهر با خواینمی آقاپلیسه خانمِ -

.شدند خفه هایمنعره من و شد دور نیما صدای

 صدای و شنیدمشانمی گنگ که هاییزمزمه اش،خنده را، پوزخندش شنیدممی اما شد؛می دور صدایش

 اسیر قصه عقاب چنگال توی من پناهبی یجوجه بود؛ ترسیده من یفرشته. فرشته رمقکم و ریز هقِ

  !کردمنمی کاری هیچ من و بود شده

 ترمناسروسامبی کرد، ترمبدبخت کرد، ترمپشیمان که نَوایی بندشپشت و شد ترنزدیک فرشته صدای

 :کرد ترممجنون که لرزانی صدای کرد؛

 !ن...ا...سام-

 !کند گریه نباید مرد! کند گریه نباید مرد. ماالندم را گلویم

:سُراندم بیرون هایم،لب بین از را واژه و بردم فرو موهایم درون را انگشتم پنج

برم؟ قربونت خوبی خوبی؟ خانمم؟ جانم عزیزم؟ جانم جانم؟ -

 :زد هق

!یا...بی مان...ا...س-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 178



.کوباند گلویم یدیواره به را خودش قدرت تمام با بغض

«کنم؟ کار چی»

«!گند سامان زدی گند»

!سم...ترمی بیا... ن...اما...س -

 تمصور از را تلفن و فشردم دهانم روی را دستم! شکست قصه عوضیِ بلندپروازِ مردِ بغض ترکید، بغضم

 .دادم فاصله

«آخه؟ کنم غلطی چه من بشه چیزیت تو فرشته»

 اول جای به را تلفن و دادم قورت را بزاقم قدرت با. باشم مسلط خودم به اندکی اندکی، کردم سعی

 :بازگرداندم

 کنن؟می اذیتت فرشته -

:خوردمی هم به اکنون منِ از حالش هم او انگار شد، بلندتر صدایش

 !ا...بی -

:لرزیدندمی بیچارگی و بغض زا فشردم، هایمدندان بین را لبم

!فرشته کردم غلط ن...م...م -

!م...ترس...می دا...خ رو...ت-
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:زد بیرون هایمچشم از شتاب با اشک و ترکید صدا با بُغضم

 !کردم غلط فرشته -

 !بود من حکایت گفتند؟می سهراب مرگ از بعد دارونوش

***

«حال: زمانی پرش»

:گفت و شد نزدیکم داشت، دست در که رنگییشمی یکارهنیمه بافتِ با مامان

  ...شیقه این ببینم بگیر باال رو سرت دقیقه یه مامان سامان،-

:ایستادم و بردم باال را سرم. زدمی حرف خودش با که انگار شد؛ ترآرام و آرام حرفش ادامه

کنی؟می داغون رو گردنت زنیمی باهاش چیه این برم، قربونت-

 مشغول نباشد، حرفم و من پیِ حواسش اصالً انگار که طوری و چسباند گردنم و سینه روی را بافت

 .شد بافت ییقه گیریاندازه

 و افتاده هایپلک هایش،چشم زیر سیاهی اش،تکیده و قشنگ صورت به شدم؛ خیره صورتش به

 کِدر سبزِ اش،شدهتاهکو قد پلکید،می گردنم و کتف دور که لرزانش و لَکیلَک دست اش،چروکیده

 مُردنِ و فرشته رفتنِ بابا، رفتنِ. خاکستری و بود سفید بیشترش که اشبازشده فرق از موهای چشمانش،

 یرو ایـوسه بـ و نشست هایششقیقه جفت روی اختیاربی هایمدست. بود کرده پیر را قشنگم مادر من

 هـوس بـ این دانممی دانم؛می. پدرومادربودنش هایسال این تمام از قدردانی پاس به نشاندم؛ اشپیشانی
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 نم و لرزید بیشتر دستش نکرد؛ هم نگاهم حتی نیاورد، باال را سرش. نکرد جبران هم را اشاندکی حتی

  .کرده بغض دانستم

 و رفت عقب شتاب با مادر دست. شد متوقف چیزهمه آنیک و آمد حیاط از کوتاهی و آشنا جیغ صدای

 .دویدم حیاط سمت به آمده خودم به اکنون منِ و کرد نمود ترسیده و نگران یشهاچشم

 با .زدمی نفسنفس ترس از لرزیدمی که پاهایی با و بود زمین به رو سرش بود؛ ایستاده حیاط وسط آرام،

 از خون،. آوردم باال دیگرم دست با را سرش و گرفتم دست یک در را کتفش و دویدم سمتش به وحشت

 ،بود گرفته بُهتش. کردمی خودنمایی اشپریدهرنگ صورت روی و بود کرده قرمز را پایینش به ینیب

 :لرزیدمی پایش و دست بود؛ شده گشاد هایشچشم

 !ن...خو...خ...خ -

:بردم باال را سرش و گرفتم را اشبینی باالی سریع

  !نیس هیچی! نیس هیچی -

  ...و...خ-

 .تریه تو میره نزن حرف...هیس -

:شد دراز سمتم به بعدش که دستمالی کَندنِ متداوم صدای بندشپشت و شنیدم را مامان نگران صدای

  !بگیر مامان بگیر -

.بود شده سرد سردِ تنش و لرزیدمی وجودش تمام با چنانهم آرام
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 !نلرز جوریاون برم؛ قربونت نیست هیچی بابایی، نیست هیچی -

. ندنشا گلویم در بغض زد، که نامفهومی ناله بندشپشت و گرفت راه اششقیقه ارکن از که اشکی قطره

. بود آمده بند انگار برداشتم؛ اشخونی و قرمزشده بینی روی از آرامی به را دستم و زدم پسش کالفه

  .بردم حوض سمت به را او و گذاشتم کتفش پشت را دستم

 .چرخاندم را آب رنگطالیی شیر و بردم فرو وضح آب درون را دستم. بود شده سفت ترس از تنش

:کردم پاک صورتش روی از را خون و نشاندم صورتش روی را خیسم دست

واینستا؟ آفتاب توی نمیگم بهت -

:زد هق

 !ون...خ -

 .ترسیدمی خون از کذایی روزِ آن از بعد لعنتی، اتفاق آن از بعد. ترسیدمی خون از ترسید،می

 هیستریک و وسواس با. کشیدم دست اشپیشانی روی انگشت با و کردم خشک را تشصور دستمال با

 :کشید اشبینی زیر و آورد باال را لرزانش هایدست

!ن...و...خو -

:چسباندم امشانه به را سرش طاقتبی

 !شده تموم عزیزم، شده تموم-

:شنیدم را مامان صدای و کشیدم موهایش روی دست
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!مبچه نیست روش به رنگ بدم، بهش چیزی قندیآب یه البا بیارش مامان -

 با و داد دستم به لیوانی مامان. کردم درازش کاناپه روی و رفتیم خانه داخل به هم با و گرفتمش آغوش در

 زدممی حدس که لیوانی. آوردم باال را سرش و خزاندم گردنش زیر را دستم. نشست کنارش صدقهقربان

 باز و بوسیدم را اشپیشانی. کشیدش سر لرزان و قلپقلپ و گذاشتم هایشلب روی را باشد قندآب

 .نشستم کاناپه پایینِ و کشیدم تنش روی را ملحفه. دادم درازش

 قشو با او و شدم بلند. کرد تند پا سمتمان به شوق با آرام و من دیدنِ با و شد خانه وارد سروصدا با سارا

  .را آرام هایگونه بعد و بوسید را صورتم

 شدی؟ ولو چرا تو عمه عشق -

:گفت مهر با من به رو سارا و کرد زمزمه سالمی حالبی آرام، و خندیدم

داداش؟ خوبی -

***

«گذشته: زمانی پرش»

 بوی همه... مانزندگی آرام خانه، خودم،. بود شده تار و تیره برایم دنیا. بود گذشته فرشته نبود از روزها

 مثل که بود دلم فقط بکنم؛ توانستمنمی کاریهیچ مردم،می اشدوری از داشتم. ودب گرفته مرده سگِ

 من و بودند فهمیده وهمههمه فرشته، خانواده، سارا، مادرم، بودند؛ فهمیده همه. جوشیدمی سیروسرکه

 دنبال هم و بود اشمحموله و باندش و نیما انداختن دام به دنبال به هم پلیس و بودم گفته هم رضا به

  .رباییآدم یپرونده حل و بستن
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 و دادمی دقم رساند،می گوشم به را فرشته التماس و جیغ و ناله و زدمی زنگ بار یک روز چند هر نیما

 به خودم، حال به زدم؛می ضجه و کشیدممی نعره دادم،می گوش و نشستممی رگبی منِ و کردمی قطع

  .امبچه حال به زنم، حال

 احمقانه کنارم او وجودِ مردم،می داشتم خودم که بَشوییبَل آن در. بودم سپرده سارا و مامان به ار آرام

 .بود

...آنکه امید به. برداشتم را آیفون و پریدم هاوحشی مثل درآمد، صدا به که خانه زنگ

 .کرد تحمیل وجودم به را ناامیدی و بغض باز که بود رضا صدای و «کیه؟»

 خانه وضع و سر به نگاهی. شد خانه وارد دقیقه چند گذشت از بعد رضا و کردم باز را واحد و ساختمان در

  .کردم دود مدت این تمام مثل و برداشتم میز روی از را سیگار. نشست مبل روی و انداخت

:رسید گوشم به و گذشت بوخوش و خاکستری دودهای تمام از رضا صدای

سامان؟ کی تا -

-... 

میشه؟ درست کاری هاتبازیمسخره نای با -

«!بازی مسخره»

میشه؟ حل چیزی-

-... 
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گرده؟برمی خانمت -

-... 

 ویت و آورد بیرون لبم روی از را سیگار و شد بلند حرص با انگار؛ گرفت لجش اماعتناییبی و سکوت از

 :کرد پرتاب جاسیگاری

 !توام با-

 ویر محتویات تمام که بود رضا و بردم پیش سیگار برداشتن ایبر را دستم و کشیدم موهایم درون دستی

 شتاب با و شدم بلند جا از خشم با. شدم سگ آوردم، جوش من و انداخت زمین روی ضرب یک با را میز

 و نگفت آخ او اما آورد؛ بند را نفسم کمرش استخوان قرچِ صدای. کوباندم دیوار به و گرفتم را رضا ییقه

 :زدم ادد صورتش توی من

!فهمهنمی رو بدبخت من حال هیچکی فهمه؛نمی هیچکی کنم،نمی تو رضا -

:کردم بغض آمد، ترپایین صدایم

  !بدبختم خیلی من رضا -

:گذاشتم اشسینه روی را امپیشانی عجز با و کردم شل را دستم. بود اشیقه روی دستم

 !میرممی دارم رضا -
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 و بوسید را امشقیقه که هاییلب و رساند اششانه به را سرم که دستی کردم؛ حس سرم روی را دستش

 که کسی خواست؛می حامی یک دلم بدبیاری و اضطراب روزهای این توی. زدم زار هایششانه سر که منی

 رضا؟ از بهتر کسی چه. دلم شود گرم مطمئنش نگاه با برگشتم وقتی و نگذارد تنهایم

 در و ندیدم را کسی چشمی از. کردم پاک را هایماشک و کردم جدا اششانه از را سرم در زنگ صدای با

 و داشتم برش و شدم خم. خورد سُر زمین روی سفیدرنگ پاکت روی نگاهم و نبود کسی. کردم باز را

  !خودش خود بود؛ خودش. لرزاند را دستم را دلم پاکت روی ینوشته

 و سیگارکشیدن و زدندَمبل بلده که کاری تنها که لّافع خورِحروم قاچاقچیِ خالفکارِ یه: فرستنده»

  .زدنه رو دخترها مُخِ و خوردنـروب مشـ

 «.شناسوظیفه سروانِ جناب: گیرنده

 توی پاکت و زدهخشکم طورآن منِ دیدن با رضا. بودم دادنجان درحال اضطراب از که منی بندشپشت و

 .بست را در و کشیدم داخل به اندکی دستم،

 روی را محتویاتش و کردم پاره را پاکت سرِ. کردمی زقزق وجودم تمام و لرزیدمی اضطراب از هایمتدس

 ار وجودم آشنایش خطدست. کردم باز را کاغذ تکه. ترکوچک پاکت یک و کاغذ تکه یک: کردم خالی میز

«ببینه؟ هم ـیانـت خــ باید کنه،می ـیانـت خــ که کسی موافقی سروان، جناب: »لرزاند

 و من؛ و شدند ریخته میز روی پاکت محتویات. کردم بازش و بردم دیگر پاکت سمت به را دستم گنگ،

 قههقه رویش به که لبی... نیما عکس... فرشته عکس. بود فرشته عکس! مردم شدم، نابود شکستم، من

  ...که کسی بود کنارش که کسی بوسیدش،می که کسی زد،می
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 و خورد سُر آن از. ریخت امبینی روی قطره چند. نشست میز روی امپیشانی من. رداندبرگ را رویش رضا

 زنش عکس که مردی! کندنمی گریه که مرد اشک؟ بود؟ اشک. شد پخش زمین روی و افتاد چشمم کنار

 نکند؟ گریه که است مرد اصالً است؟ مرد اصالً کند؟نمی گریه هم او چه؟ ببیند دیگری مرد کنار را

 هایمچشم به را عکس. را سکوت شکاندمش شکسته، منِ و بود شده غرق وحشتناکی سکوت توی خانه

 :کردم زمزمه کردم، ترنزدیک

 فرشته؟ -

:نشست دیگری صورت روی و لغزید زنانشقهقهه لبِ روی نگاهم

نیما؟ -

 تنم، دلم، دستم،. افتادند دستم از هاعکس. بود گذاشته اشسینه به سر آغوشش در که ایفرشته و

 رساندم؛ رضا زانوهای به را خودم و کشاندم زمین روی را زانوهایم. مردم هم باز من و لرزیدند هایمچشم

 .بود دوخته زمین به چشم هاعکس دیدن شرم از که رضایی

 ا؟...رض -

:خورد گره زانوهایش دور پیچک مثل لرزانم و سرد هایدست

ا؟...رض -

- ...

ی؟...د...دی هم تو رضا بود؟ فرشته رضا-
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- ...

 !فرشته رضا-

 شل رضا زانوهای روی از هایمدست. شد خیس هایمپلک لرزید، صدایم. نشست هایمچشم درون چیزی

 ارض. نشاندنم زمین روی و لغزیدند پاهایم. نشست رضا پای روی هایمپنجه. آمد ترپایین و پایین و شد

  .بگیرد مرا شد خم

 !کنهنمی ـیانـت خــ من یفرشته رضا -

 :زدم هق

 !نیست اهلش پاکه من یفرشته رضا -

 ؟آیندمی کجا از هابدبختی این خدایا ردی؟آو من سر بر بود چه بال این خدایا. دادم تکیه دیوار به را سرم

 است؟ امنکرده ـناهِ گـ کدام یِندادهپس تاوانِ

 در هاماه و روزها که بودم مطمئن او از. نبود هاکاریکثافت این اهلِ فرشته دانستم؛می نبود، اهلش فرشته

 کارـیانـت خــ بودم مطمئن نداشتم، شک فرشته به من. کردممی سر فرشته از اطمینان با مأموریت

 اکنون و داشتم یقین او به. خوردممی قسم فرشته نجابت و پاکی سرِ من. شد نخواهد هم هرگز و نیست

 به که روزی روز، آن هست یادم خوب. کنم نابود و کمرنگ را ایمانم درنگبی و بستهچشم ایدنب

 روز آن. بود داشتن، را فرشته ام؛دیرینه آرزوی پیداکردنِ تحقق روزِ همان بودم؛ رفته اشخواستگاری

 و شد رمممح که روزی حتی. کردمی گذشته از ترمجنون مرا و لرزیدمی شرم شدت از صدایش دستش،

 ایلحظه که شد سرخ هایشگونه چنان گرفتم، تماسمان اولین از اضطراب شرم و عشق با را دستش من

 اما پوشید؛نمی چادر فرشته. باشد من شیطان و بازیگوش یفرشته همان فرشته آن که کردم شک
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 و حجاب ابتِب تذکری ترینکوچک حتی وقت؛هیچ. کردنمی رهایشان هرگز که داشت محکمی اعتقادات

 هب شده که هم اندکی را پایش که رضا با امصمیمی یرابطه یواسطه به. ندادم او به پوشش و رفتار نوع

 که ودب طورهمان فرشته داشتیم، ایرابطه او با که بود کسی ترینصمیمی گفت شودمی و کرد باز مانخانه

. کردمی رفتار سنگین و آرام طورهمان فرشته. زدمی صدایش داداشزن مدام رضا و کردمی رفتار بیرون

 مگفتمی و دیدممی را اشخانمی و آرامی این. بود گذاشته من برای را هایشدلبری و هاشیطنت تمامِ انگار

 .نیست اهلش من یفرشته

 مدست. نیست کافی عشق فقط هاوقتگاهی. دارد هم اعتماد پرستدش،می دارد، دوستش که کسی به آدم

 هب که ایزمزمه بندشپشت و کردم حس داغم یشقیقه کنار را سرمایش و لرزید نشست، امپیشانی روی

 :فرشته مثل درست داشتم؛ ایمان اشدرستی

  ...پاپوشه-

:لرزید صدایم

 !الکیه-

 عاًواق بگوید، چه کند، چه دانستنمی که رضایی. کشدمی ناخن امگچی اعصاب روی موبایلم زنگ صدای و

:گفت و گرفت هایشدست در را موبایلم فقط دانست؛نمی

.00۹4 آخرش ناشناسه؛ یشماره-

!ناموسشهبی خود-
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 فهمیدم که حاال. کنم جمع را وجودم هایپارهتکه خواستممی انگار شدم؛ بلند زمین روی از شتاب با و

 به .بدهم باخت به تن هازودی ینا به نباید شود،می امبچه و زن ام،زندگی گیرگریبان لعنتی، بازی این

 پس را هایشدست و شد گشاد هایشچشم امناگهانی حرکت از زدهحیرت. بردم حمله رضا هایدست

 :آمد پایین هایمپنجه تا و گرفت امتنه از را راهش دستم کبودرنگ یشدهنمایان و سفت رگ. کشید

زنه؟می زر چی بینم رو مصبسگ اون بِده -

:رفت عقب رضا

  !سامان وایسا-

:زدم فریاد. کردمی پیش از تردیوانه مرا و رسیدمی اشکاری ناخن به داشت هنوز زنگ صدای و

 !میگم بِده-

:گفت و برد سرش پشت سفت را موبایل و

 .میگم چی کن گوش نشو، دیوونه -

:رفت فرو رضا هایگوش درون مته یک مثل و پیچید خونه فضای توی امنعره

  !بِده نیاوردم خودت و خودم سر بالیی یه نزدم تا رضا، بِدش -

:دادمی امواپسیدل و بیچارگی از خبر دیگرم ینعره. شد قطع موبایل صدای باالخره و

 !کنهمی بدبختم میاره سرش بالیی یه زنهمی. شد قطع حسابی، مرد خب -
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 بگذار خدایا. آمدم فرود زمین روی و کشیدم تمصور روی را دستم دو زدهعصیان و ماتم ها،مادرمرده مثل

  !خدایا نیاورد فرشته سر بالیی خدایا! بدبختی این در باشد خوش دلم دفعه یک فقط دفعه، یک

 :نشست مبل روی جدی اما کالفه؛ رضا

 .رفت پیش منطقبی و احساسی طوراین نمیشه سامان -

 نه و او نه مرا؛ فهمدنمی. زندمی منطق از حرف رضا و کندمی چه و کجاست اکنون نبود معلوم من زن

  .دیگری کسهیچ

! ارهند خبر که بینتون یرابطه از زنت، روی گیممی اصن یا باشه داشته شناخت تو روی هم هرچقدر نیما -

.بزنه آب به گداربی ممکنه همین واسه و بد یا باهم خوبید دونهنمی

:گذاشت امشانه روی دست و نشست کنارم

 معلومه که طوراین و داری اعتماد هاتچشم مثل بهش که خانم خانمت و مَردی قدراون تو که هم حاال -

 ...خورده شکست قدم اولین توی نیما

 ینهم دیگر؟ مرگ و دلهره موج یک یعنی نه؟ دیگر؟ باشم هم دیگر لعنتی بعدی گام منتظر یعنی این و

 نگفت؟ را همین مگر رضا نه؟ دیگر؟ بود

  !کشمنمی دیگه من رضا -

:گفت ندارد جایی داخلشان من برای الأقل خونسردی این دانستممی که هاییچشم با اما خونسرد،
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 یتونمی خوب هم تو و میده رو باختت معنی فقط جازدنت و طوالنی بازیِ این توی کیشیکیش االن تو-

 .خودت برای الاقل کنی؛ تفسیر رو باخت

 و! تمام است تمام زنت کار بزنی جا خر، مردک که بود این کالمش لپ. کرد راست را تنم موی بد حرفش

 که هاآن از نه؛ زنکیخاله بازیِ یک در باشد باخت تهش که هاآن از نبود، معمولی هایتمام آن از تمام این

 پختپخ نیما قول به و گذاشتمی گردنت روی را دستش خندید،می آدم ریش به بندشپشت عزرائیل

  !کنخرابخانه لعنتیِ نیمای... نیما. کردمی

 ،مچ خالی و خشک استخوان یک به حتی محتاج و وکارکسبی سگ یک مثل و بردم پناه هایشدست به

 گویندمی هم تو به! احمق سامان برسرتخاک! برسرتخاک. زدم زانو پایش جلوی و گرفتم را هایشدست

 احمق؟ برایت مانده غیرت جو یک کنی؟می را التماسشان و ملت پای به افتیمی کشینمی خجالت مرد؟

 ای شدی کر شدی؟ کر آمده؟ سرم بر چه شنوینمی کجاست؟ فرشته شنوینمی مگر؟ شنوینمی لعنتی

 اللی؟ و کر به زدی را خودت

:زدم چنگ رضا مشکی کتان شلوار به و زدم هق هابدبخت مثل

 من کن کاری یه عزیزت جون رو تو! کوفتی مأموریت این واسه شتمگذا پیش پا کردم، غلط من رضا -

 !کنممی رو نوکریت قرآن به حسین، امام به رو تو کن کمکم رضا خدا به کنم؛ غلطی چه دونمنمی

:کشید پس شتاب با را هایشدست رضا

کنی؟می کار چی دیوونه-

:کردم التماس
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!رضا؟ تونینمی تونی؟نمی -

 :گذاشت هایمشانه روی دست و ایستاد پشتم

چی؟ که گذاشتی دست رو دست! مرد بجنبون دست پاشو وزاری؟گریه چرا سامان -

 و آوردممی باال زارلجن این توی را هایمدست هرچه فقط موال، به بودم نگذاشته دست رو دست من

 هایمدست کسیهیچ! ندیدن به زدمی را خودش و دیدمی یا دیدش؛نمی احدالناسی دادم،می تکانتکان

 ترسیدمی دیگری و زدمی چپ علی کوچه به را خودش یکی دید،نمی یکی آورد؛نمی باال و گرفتنمی را

  .بیفتد باتالق میان هم خودش

 !میرممی دارم بفهم، شه حالیت رو من دیگه یکی تو رضا؛ تونیمی تونی،می تو -

:گفت و کرد حلقه ایشزانوه دور دست. نشست کنارم و کشید آه

 شاید اما میگی؛ چی فهممنمی نشم خودت مثل الاقل یا خودت، تا چون کنم؛می درکت بگم دروغه-

 تو حرکت هر با و باشه اسیر حیوون یه هایدست تو زندگیش موجود عزیزترین وقتی آدم حس بفهمم

 .چیه کنه رم ممکنه

 ندیدی حیوان حیوان؟ گوییمی زباله پالستیک نای به ندیدی حیوان مؤمن؟ مرد چیست حیوان حیوان؟

 !عزیزم

 :داد ادامه

 .کنم درک نتونم وقتهیچ امیدوارم و -
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 !ترشکالسبا کمی منتها همین دیگر؛ گفت را همین نیاید، سرش من بالی وقتهیچ کردمی دعا یعنی

 نوانعبه مامان. بود آویزان انهخ دیوار به که بافتیدست «یَکاد إن وَ» تابلوی به دوختم چشم و کشیدم آه

 با بود کرده ذوقی چه فرشته گذشتمی ازدواجمان از که سالی سه-دو از بعد. بود آورده مانخانه یهدیه

«کُنجول و کج» او قول به که طوری و میلش و هاخواسته مطابق تابلو تا کشیدم دردسر چقدر و دیدنش

  .بزنم میخش دیوار به نباشد

 .نبود هم اشک نبود، بغض. نشاند رویش تا را هایمدست و لرزید قلبم وندر چیزی باز

 کش تو، به نکردم شک گویند؟می چه لعنتی هایعکس این کجایی؟ من قشنگ یفرشته! من یفرشته

 به! طوراین هم آن ماند؛ توبی شودنمی خدا به! آفرین باشد؟ برگرد زود باش خوب هم تو تو؛ به ندارم

 تا را رمضان هایشب گرفتی،می روزه برایش که همان شود؛نمی خواندیمی نماز برایش که ییخدا همان

 بود آورده سوغات برایمان مکه از مامان که سبزرنگی یسجاده سر و خواندیمی کبیر جوشنِ صبح

 تنگرد زیر دست یک و زانویت زیر دست یک و گیردمی درد بدنت که شدممی شاکی من و بردمی خوابت

 قورت را دهانت آب خواب توی هابچه مثل تو و خواباندمتمی تخت روی و کردممی بلندت و گذاشتممی

  .ساییدیمی امسینه به سر و دادیمی

 تمگفمی تو قشنگ خدای همان از داشتم. برید را حرفم عشقت، داشتنی،دوست لعنتیِ! برید را حرفم نچ،

. کردیمی را شکرش قلبت صمیم از و بستیمی را هایتچشم تو و ادهد تو به او را آرام و من گفتمی که

خب. داشتی دوستش. گاهی شدمی امحسودی هم خدا همان به که چیزی کافری، هم شاید و بودم احمق

 مغز و قلب این توی جاییهیچ املعنتی عمر این از موقع هیچ توی و دنیا جایهیچ چیز،هیچ فرشته

 !داردن که ندارد وامانده
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:بردم هجوم سمتش به. شکست را رضا و من بین طوالنی هرچند سکوت صدایش و خورد زنگ موبایلم

 الو؟ -

!نشد تمام وقتهیچ که مرگی ؛قصه تباهکار مرد همان بود، زباله پالستیک همان صدای و

 شاهوردی؟ جناب خوبی -

دهد؟ زجرم خواستمی طورچه باز. بلعیدم را نفسم و کردم سفت خانه فرش روی مشت

که؟ رسید دستت هاعکس -

:گفت دیگری کس به رو و خندید

  ...دیگه یکی با زنش! شده زدهشوک مبچه آخی -

:بریدم نداشت را انتظارش اصالً که پوزخندی با را حرفش

 .نیستن نخاله خودت مثل همه راحت، خیالت -

:خوراند جودمو به شجاعت و نفساعتمادبه که بود او سکوت بار این و

 !پندارد خود کیش به را همه کافر دیگه؟ شنیدی -

 فسفر اوج نیماجان؟ هابازیشاخ این به چه را خنگ توی. زدم دیگری پوزخند. بود خورده جا وضوح به

 !فوقش بوده خودت کیشهم دخترهای زدنمخ چطور سوزاندنت

بود؟ نکرده حیرت مگر. خندید تصورم برخالف
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 !اومد خوشم لایو بابا نه -

 مثل یکی کرده؟ شیر را مادرزاد خنگ این کاهی زیر آب کدام. بودم کرده تعجب که بودم من بار این

  !البد خودش

آخه؟ پاستوریزه قدراین نیما؟ دوستی باهاش کیه فرزاد پسرِ این گفتمی همیشه تینا -

:داد ادامه و بود زده پوزخند

 !داره فرق ما با عقایدش اون گفتممی هم اسکول منِ -

 .بد طور یک مسخره، طور یک گفت؛ خاص طور یک را «عقایدش»

وارن؟عیال هابعضی دونستممی چه دونی؟می آخه -

 .خندید کرکر خودش حرف به خودش و

  .ترس از لرزدمی کنارش اکنون دانستممی که بودم کسی فکر من و خندیدمی

:باشم مسلط خودم به کردم سعی عمیق نفس چند با و دادم قورت لرز با را دهانم آب

 ،بودم کرده رو کار همین هم من. کثیف بازی این وسط بکشی رو من ناموس پای نداشتی حق تو ببین-

 مردانهجوان و باش داشته انصاف هم تو. دخترتدوست نه مادرت نه خواهرت نه نیما؛ بودم خودت دنبال

کن بازی

:زد ریشخند
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 و برد رسونهمی اتمام به رو بازی و کنهمی معلوم رو برنده که چیزی نیست، مهم الًاص کردنبازی چطور -

 .باخته

...یا میردمی نیما یا آخرش بکنی که غلطی هر یعنی بود؛ وحشتناک حرفش حرفش، و

***

«حال: زمانی پرش»

:رفت فرو گوشم درون تیز سوزن یک نوک مثل و پیچید گوشم در صدایش

 !توروخدا-

:برود باال سرش صدایم مبادا که فشردم زمین روی را یمپا

  !نه-

:زد زل صورتم به مظلومانه و کرد خم چپ به را سرش و شد ریز قشنگش هایچشم

من؟ جون -

 !المروت نده قسم میرم،می نده قسم! رودمی جانم نده قسم! من جانان نده قسم را جانت آخ

:توپیدم

 قسم؟-

:گرفت خودش به التماس رنگ و دش ترمظلوم هایشچشم

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 197



 .بخورم قسم میشم مجبور حرفم، به نمیدی گوش -

بگذارم؟ دلم کجای را کشآدم سردرد این. کشیدم موهایم به چنگ و افتادم راه خواب اتاق سمت به

 اندکی حقوق جز کنم؟ سیر چطور را آرام شکم. بیکاری طرفش یک آرام طرفش یک دیگر؛ ندارد جا دلم

 هایقسط این کنم؟ چه را آرام درک به خودم. گیردنمی را دستم پولی شود،می بزرگم خارجم خرج که

 طرف یک امریخته را تایشپنج-چهار تازه! لعنتی مانده اشخیلی ماشین، قسط کنم؟ چه را لعنتی

 .دیگر نگویم است فرشته گویم؛می را دلم... هم دیگرش

 برایش گذاشتی مادر سامان؟ مادر کدام جان! »ترکدمی دارد مسر مادرت جان نیا. آیدمی دنبالم آرام

«مگر؟

 شد؟ پیدایت کجا از تو

:جنبید گوشم در فرشته صدای

 !ها زنهمی حرف تو با داره میگه؟ چی مبچه ببین سامان -

:زدم زل هایشچشم درون عجز با

  !ترسممی. کاشان بره اینا زیبا با خوادمی -

:پرید فرشته با اممکالمه وسط آرام متعجب صدای

زنی؟می حرف کی با داری بابا-

:کردم ولو تخت روی را خودم فرشته هایچشم جلوی و دادم قورت را دهانم آب دستپاچه
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 !مواسه نذاشتی مخ زنیمی حرف داری ساعته دو گوشم دم! که ذارینمی آدم واسه هوش و عقل -

 آخه؟ میشه چی مگه دیگه توروخدا -

:کوباندم بالشت به را سرم و بستم را ایمهچشم

 !نه -

:کرد بغض

 !بابایی-

 بد حالت و؟تبی کنم غلطی چه من بروی کنی؟می بغض کوفتی سفر یک برای! نکن بغض لعنتی، نکن بغض

 نه تنها اما نکن؛ بغض خواهدمی دلت هرجا برمتمی دخترکم؟ کنیمی بغض کاشان برای چه؟ شود

 :زدم زل هایشچشم در باریدن یآماده ابر به و ردمک باز را هایمچشم

 !نکن هم بحث نه یعنی نه؛ میگم جانآرام -

:شد نازک صدایش و چکید چشمش از اشک

 !دیگه بذار آخه؟ چرا -

 چه. بداند بیمار را خودش ترسیدممی شود؛ ناراحت ترسیدممی شود،می بد حالت بگویم ترسیدممی

 :پراندم جا از رشتهف عصبانی صدای پس؟ بگویم

 وقت؟اون نه چرا -

!کن درکم یکی تو نامرد. بود آرام سوال که هم او سوال
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:گفتم کردنشدک برای و فشردم هم به سر درد از را هایمچشم

.میشه چی ببینم تا برو فعالً -

 و زدم امهشقیق به درد از خفیفی یضربه. رفت در سمت به و دوید هایشچشم درون التماس شوق و امید

 دیگر؟ کنیمی درد چرا تو. گذاشتم بالشت روی را سرم

:زدم صدا را آرام و کشیدم هم در درد از را ابروهایم آخر؟ تن یک به درد چند لعنتی؟ چرا دیگر تو

آرام؟ -

:برگشت شوق با باشم کرده قبول را درخواستش آنکه امید به

 بله؟ -

برام؟ میاری آب لیوان یه با ژلوفن وشتهن پشتش قرمزه قرص یه یخچال کشوی توی -

:گفت و خوابید هایشچشم شوق

بابایی؟ مگه کنهمی درد کجات قرص؟ -

 کنه؟می درد سرم میگم چی خونم؟می روضه دارم ساعته دو -

:رفت فرو من یپارهتکه قلب توی صاف اشنیزه و برد هجوم هایشچشم درون نگرانی

کنه؟می درد سرت چرا-

:بستم چشم هایشپرسش و درد از کالفه
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 !ها خواستیم قرص یه! دونممی چه -

 و طرفاین به سمج یپشه یک مثل و بود پیچیده سرم تمام در درد. ماندم منتظرش من و رفت بیرون و

 .کردمی ویزوویز و رفتمی رژه مغزم طرفآن

 سر را آب و انداختم دهانم در را رصق. برگشت قرص و لیوان با آرام. آمدمی آشپزخانه از وتوقتق صدای

 طرح روسری و کرد باز را فرشته کشوی. رفت اتاق سمت آن چوبیِ دراور چند سمت به آرام. کشیدم

 راست و کج و رقصید هوا توی روسری یحاشیه نخ همراه قلبم که آخ. کشید بیرون آن از را ترکمنش

 .شد

 ار کوچکش هایدست. کرد ثابتش سرم روی رمقی،بی گره با و پیچاند سرم دور و کرد لوله را روسری آرام

 با و داد جا بازوهایم بین را خودش دیدهغم و ملوس گربه یک مثل. گذاشتم هایملب روی و آوردم جلو

 :گفت بود لرزان و رمقکم که صدایی

.سرش دور بستمی روسری کردمی درد سرش هروقت فرشته مامان-

«سامان؟ شنویمی !بستمی! سرش دور بستمی»

 آب. آرام جلوی هم آن کنم؛ جلوه ترعادی کردممی عادت باید. دهم نشان تفاوتبی را خودم کردم سعی

 :کردم تررا هایملب اشماندهباقی با و خوردم فرو را دهانم

 .هم تو بخواب برو -

:کردم نگاه را ساعت و بوسیدمش

.دهه ساعت-
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 مثل بازوهایم میان تنش اما دیدم؛نمی را صورتش. من هایحرف به نسبت اما انگار؛ بود تفاوتبی هم او

 .بود مانده سرد و ثابت کمرم دور دستش و شدمی پایین و باال نازک خمیر یک

 بودم احمق بودم؛ احمق! دیگر حتما. دادم فاصله تنم از را صورتش و ترسیدم که بودم احمق بودم، احمق

 لقات گذاشتممی که بودم احمق نداشتم، نیما با را بازی جرئت که بودم مقاح دادم، دست از را فرشته که

 احمق. بگذراند فالنی و فالنی با را هایششب بدهد، باال قلپقلپ بگردد؛ خودش برای راستراست زنم

 را دردش که کسی مثل و کردم نگاه آرام صورت به که بودم احمق! ندارد دم و شاخ که احمق دیگر، بودم

 رنگ صورتش. صورتش روی اشک رقـــص به زدم زل کندمی ناله و چراچرا بیچارگی از اما اند؛دمی

 دیدمش؟می پدیده رنگ من یا بود پریده

 جونبه داره درد خیلی سامان، داره درد کردن گریه صدابی» کرد؟می گریه صدابی طورهمین همیشه

«!فرشته

:گفتم ردمد و بهت تمام با و دادم قورت را دهانم آب

!کنی؟می گریه -

 ناباورانه. کرد تازه نفسی نفسیبی از و شد پرتاب صورتم در آن از اینیمه و نصفه هق و شد باز دهانش

 :خندیدم

آرام؟-
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 و شد مچاله کاغذ مثل دلم و لرزیدند نحیفش و کوچک هایسرشانه و زد هق ساکت و صامت طورهمان

 روی اشچانه. گذاشتم امشانه روی را سرش و انداختم کتفش دور دست. نشست گلویم روی تا دردش

  .شد صدپاره قلبم و لرزید کتفم

:پرسیدم آرام و نرم

 عزیزم؟ شده چی-

 فرشته به تهش دانستممی خوب که دردی از بستم چشم من و کرد حلقه گردنم دور سفت را دستش

 .شدنمی نخ و بود افتاده پیرزن دچن گیر سوزنش که بود نخ قرقره یک مثل سرش اما شود؛می ختم

رفت؟ چرا مامان -

 :لرزید صدایش و آمد بند نفسم

رفت؟ چرا پس شده؛ تنگ من برای هم اون دل دونممی. شده تنگ براش خیلی دلم -

 نِز که بود این مادرت ـناه گـ دخترکم؛ هیچی. فرستادم داخل هایمریه پسِ تا را اکسیژن و گرفتم نفس

  !همین بود، همین مادرت یکبیره ـناه گـ. شد سروپابی منِ

 میریم؟می مامان مثل میریم؟می هم ما -

!را جفتمان کشت ببردش، اینجا از یکی آخ! بیرون ببرد را بچه این یکی آخ

«آوردی؟ سرم بر چه دیدی نیما»

«کاشتی؟ دلم در حسرتی چه دیدی نیما»
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 تدنیف جانش به لرز و نلرزد تا کردممی کنترلش که یصدای با و بوسیدم را اشچانه و گوش بین جایی

 :گفتم

.بیاد سمتت قراره که مروتیبی هر تیرِ سِپَرِ میشم مزنده وقتی تا -

 خیس هم مرا چشم معصومیتش. زدم زل هایشچشم خیس ایقهوه به و برداشتم امشانه روی از را سرش

 :کرد

 باشه؟ -

:کرد راست و چپ را صورتش مظلومانه

 .باشه-

«سامان؟ باشه»

***

 و گذشته شب نیمه از ساعتسه! شودمی هم زیاد هیچ، شودنمی کمتر صاحاببی سردرد این که آخ

 یک هر را آن دیواری ساعت تاکتیک فقط که گرفته سکوتی را خانه. اندنرفته خواب هنوز من هایچشم

 یتهاچشم جلوی را یکی کن فکر. فرشته سریرو نه و شده دردم عالج ژلوفن نه. شکندمی بار یک ثانیه

  !دیوانه سامان شدی دیوانه. کنی سر را اشروسری تو وقت آن اند؛کشتنه

:شکندمی را شب نیمه و نصف سکوت اشحرصی و طلبکار صدای

 !روسری بفرما-
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:خندیدم صدابی

  .نکرد ساکت رو دردم اما خوشگله؛ -

:گفت لجوجانه و زد زل هایمچشم توی

 .نخواستم من چون -

:انداختم باال ابرو

 وقت؟اون چرا -

 :کردم آرام و مظلوم را صدایم

نامرد؟ کنی نگاه من به بشینی تو بمیرم سردرد از من -

 تا کندمی نگاه را تو نشیندمی هم او کنی؛می سر را اندکشته هایتچشم جلوی که یکی روسری تو چطور

 ندارد؟ گله دارد عوض که یزیچ دیدی سامان؟ دیدی. بمیری

«لعنتی؟ این چرا شدنمی خفه»

 خودم که آرامی جُز اندمُرده برایم همه. اندشده غریبه من با همه کهاین از لرزیدم من و زد پوزخند فرشته

  .بماند زنده تا شماردممی را هایشنفس تکِتک باید

 فرشته؟ چرا دیگه تو-

:گفت عصبانیت با و کرد گرد را هایشچشم
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 !آقاسامان شما نه منم کنه اعتراض باید که اونی -

.کردمی امشرمنده بدجوری حقیقت و کردم سکوت

.کن آرام یقیافه و ریخت به نگاه یه -

 کند؟ بغض تواندمی مگر هم خیال کرد؛ بغض

 !نیست صورتش به رنگ استخون، پوست شده شده؟ شکلی چه مبچه ببین -

آورد؟می باال را صدایش خیال کدام. برد باال را صدایش و شد نزدیکم

سامان؟ نیست بس زنی؟می زار قدراین نیست بس پدر؟ میگن هم تو به -

را؟ آدم کندمی هم شرمنده مگر خیال! شرم از شکست گردنم که آخ

 :برید را حرفم تو فرشته

 .هنوز دارهبی ببین ببینش اتاقش تو برو االن همین! بسه سامان بسه هیس -

 !کندمی هم بغض من خیال. ترکید بغضش

!نمیاد چشماش به خواب مبچه ببین -

:زد هق. نشست زمین روی و کرد خم را هایشزانو توانکم و درمانده

 .بود ولرزترس شهمه زندگیم خدا به-

نگفتی؟ چرا نگفتی؟ چرا بود؟ دلت در ترس تو نبودم من
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 کردممی دق هاشب حسینامام به سامان. ازدواجمون با کنن مخالفت وبابامانمام ترسیدممی که اولش -

 !بشه صبح تا

 فرشته یخانواده کجا؟ فرشتگیبی هایروز این یدغدغه کجا، هایمروز آن هایدغدغه! خیربه یادش

 که دمکر التماسشان الس چند. بودند پولدارتر خیلی ما یخانواده از و داشتند باالیی خیلی مالی وضعیت

  !شد این که هم آخرش. وبِلاِل و کنممی خوشبخت را فرشته

 زندگی جاهمان و خارج توی قبرستانی یک رفتند هایشانبچه دادنسروسامان به از بعد مادرش و پدر

 نزدند نگز باریک مَن؟ چند به خَرَت نگفتند فرشته و من به هم باریک و دادند ادامه را شاندونفره

 !بدهند وپاسآس من به را دخترشان کشیدندمی خجالت چرا؟ دانیمی اصالً؟ ایدزنده بگویند

 شبرای کندهوپوسترک روز یک. بکشم خجالت ترسیدمی. عزیزکم زدنمی دم و بود تنگشاندل فرشته

 دم و شاخ رفتن و نگیتدل و کرد آن و پا این کلی او و روزی چند آنجا برمتمی خواهیمی اگر که گفتم

 !که ندارد

 خدا به رود؛نمی یادم وقتهیچ ندادند؟ راهمان پدرومادرش شودمی باورت اما ارمنستان؛ رفتیم هم با

 داشت حالی چه فرشته. نیست خونه بابات گفت و کوبید مادرش که دری صدای رودنمی یادم وقتهیچ

 امنداشته غرورِ و غیرتِ  رگ. اشک از شدمی پر هی هایشچشم و بود مانده باز دهانش! در پشت روز آن

 .روز آن بود کرده باد

 هم هاآن مادروپدرت، یخانه دم بروی کن فکر. خب بود گرفته درد قلبش. کردمی گریه بهارانه ابر مثل

 !کنند بارت چیز وراستچپ نخوردی که آشی سرِ

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 207



 و کوفت هر. کردمی گریه چطور فرشته دانممی خوب اما شدیم؛ ساکن هتل یک در چطور دانمنمی

 چساندوی و پیتزا نه؛ گویممی که زهرمار و کوفت. کشیدم بیرون هتل کوچک یخچال از را بود که زهرماری

 را مهه که دیگر وپرتخرت چند و مرغتخم چندتا بهشان، بزنم لب ترسیدممی که آبمیوه پاکت چند مثال،

 .لآشغا سطل درون انداختم صاف

 آب زیر و داشتمشانمی بر یکییکی. شدم شستنشان مشغول و سینک توی ریختم را هاخیار

 .مالیدمشانمی

 سمت به را دستم درون مانده خیارِ و بستم را آب کالفه. کشیدمی خط اعصابم روی فرشته هقهق صدای

 و رخس هایچشم دیدن با من و کرد بلند سر ترس با فرشته و داد بدی و بلند صدای. کردم پرتاب سینک

 .لحظه یک دادم جان ملتهبش

:زدم داد

 زنی؟می زار براش جوریاین داری مُرده کیت -

:گرفت سر از را گریه و زد زل هایمچشم در مظلومانه

 !شعوریبی خیلی بدی، خیلی -

 روی فرشته کنار. کردم تپر ایگوشه یکی آن مثل هم را این و کشیدم بیرون گردنم از را پیشبند کالفه

 :کردم نگاه اشکینش و سرخ رخنیم به و نشستم زمین

فرشته؟ کنیمی گریه هااون واسه داری خدایی-

:زدم پوزخند
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 .کردممی بیرونشون مغزم از خودشون مثل بودم جات من -

 :زدم ریشخند

 .بیرون کردممی پرتشون -

 روی را سرش هامادرمرده مثل اما کند؛ نگاهم جوری یک یا بزند داد چیزی صورتم در داشتم انتظار

 .زد زار دلش ته از و گذاشت زانویش

***

«گذشته: زمانی پرش»

 فرو سارا گوش در مضطرب و هول قدرآن را چه دانمنمی پراندم، سارا به تلفن پشت چیزی چه دانمنمی

 دم مثل رضا دانممی فقط دنبالش؛ بروم و کند حاضر را آرام که کردم اشحالی چطور دانمنمی کردم،

 را آرام گویدمی و کندمی «نرو نرو» کند،می «سامان سامان. »زندمی حرف ریزیک و دودمی سرم پشت

. یاب «تبچه» با است گفته نیما. است گفته نیما شود،نمی دهممی جواب و گردمبرمی صدبار هم من و نبر

 راهم سد رضا کنم؛می بازش شتاب با و گذارممی در روی دست ر؟چطو را «مبچه» شناسی؟می که را نیما

 :گویدمی نفسنفس با و شودمی

 !وایسا-

 به بذار بیام، هم من بذار خطرناکه بری،می رو آرام چرا نرو، بگی خوایمی حفظم؛ رو هاتحرف یهمه-

...ببر موبایلتم بگم، هابچه

:گفت عصبانیت با و برید را حرفم
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شون؟یکی به میدی گوش وت مگه-

 مضطرب و آشفته کنم؟ گوش رضا حرف به من و برگرداند را فرشته خواهدمی نیما این؟ است خوب حالش

 :کردم نگاه ساعت به و برگرداندم را سرم

 !میاره سرش بالمال زنهمی میشه دیوونه برسم دیر باشم؛ اونجا باید پنج چهاره، ساعت رضا-

 و بیچارگی هرچه که تلخی فریاد بندش پشت و سرم روی کوباند و کرد بلند را دستش جدی خیلی

 :رهاند هایمشانه روی را بود کاریندانم

 اون اسکل؟ دونیمی گِل؟ تو میری داری کله با دونیمی هیچ! خنگ اُمُّلِ توسرتخاک توسرت،خاک-

 ست؟تله فهمیمی! میری هم زودتر ساعت یه داری که نکرده دعوت عروسی رو تو مفنگی یمرتیکه

کنی؟می نزدیک هدفش به رو آشغال اون داری فهیمی

:کوبید امسینه تخت

 کجایی؟ دونیمی کجایی؟ دونیمی-

.فرشتهبی یخانه این در... جاهمین... جاهیچ هستم؟ کجا

:زندمی فریاد

 یه بفهمی که کنینمی استفاده تآکِ مخ اون از چرا! توام با دوستخانواده آقای شجاع، آقای امتو با-

 ها بترکونه؟ رو تبچه و زن و تو و بری خوایمی که قبرستونی همون توی وایساده شَق خودت از تردیوونه

خنگی؟ به زدی رو خودت یا خنگی؟ سامان؟
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 ناخواسته و خنگی به زدممی را خودم. رفتمی فنا به امزندگی و لپتاپ و خنگی به زدممی را خودم

 .شیر دهن توی روممی کله با حاال و خنگی به زدممی را خودم. دادممی نیما تحویل بستهکت را فرشته

 آدامس بوی فوقش یا الکل گند بوی دهنش نشد باریک که همانی دهن نیما؟ دهن سامان؟ شیر، دهن

 بود؟ قحط دهن شیر؟ گوییمی را نیما ندهد؟

.ترتیره کمی بود؛ رنگی همین هم فرشته یهاچشم. زدم زل رضا هایچشم به

 ؟دارد کلت نیما... را کُلتش نیما امروز،. است امزندگی آخر روز کردممی فکر شاید. بودم آرام نزدم، فریاد

 اطرافش؛ طالیی هایرگه ،n نوشته اشدسته روی که همانی دارد؛ چاقو آری دارد، چاقو! کنمنمی فکر

  .بود همراهش همیشه

 دستش در را چاقو زند،می کریه لبخند یک ایستد؛می من رویروبه نیما امروز،. است من مرگ روز وزامر

 چاقو نیما اما شود؛می هافیلم مثل. رودمی عقب و گذاردمی ترس هایمچشم توی چاقو برق و چرخاندمی

 حاال که آدامسی و بیرون شدشکمی رحمانهبی. رودمی فرو شکمم توی! آه و آوردمی جلو شتاب با را

 را گوشتم تخمه مثل یا جودمی مرا پوست و گوشت انگار گذارد؛می هایشدندان بین را بینمشمی

 هایشآسیاب بین و مکدمی اشالکلی سق با را وجودم ذرهذره یا کندمی تف را پوستم و خوردمی

  .جودمی

 زخم شکاف وارد که هوایی. دهممی سر وجودم عمق از آهی و شودمی کشیده بیرون بدنم از چاقو

 .کندمی تند پا تنم سمت به خوارخون هیوالی یک مثل چاقو و بَرَدمی تنم از جان شودمی
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 .رودمی هوا و شودمی آه نفسم تمام و شوندمی منقبض بدنم اعضای. رودمی فرو راستم پهلوی توی دومی

 و آوردمی بیرون را چاقو باز و نشیندمی داغم تن روی سرد عرق و شوندمی محکم اما طوالنی؛ هایمپلک

  .را سومی بندش پشت

 چه سامان! غلطی هیچ نکردی؛ اتزندگی این توی مهمی غلطِ هیچ تو و سامان است مرگت روز امروز

 شقتع و خواندیمی کشیدمی عشقت هروقت! دیگر بود عشقی هیچ، که نماز کردی؟می باید هاکار

  .نه کشیدنمی

. دادم قورت را دهانم آب شوند؟می چی فرشته و آرام بمیری تو سامان. گذاشتم پیش پا و کردم باز را در

 :کردم نگاه رضا به و برگشتم لحظه یک

  !ها فرشته و آرام به باشه حواست مُردم من رضا -

.جلو شدم پرت قدمی چند رمق و جانبی منِ و داد هلم ناخواسته

 .هاتحرف این با بمیر برو -

 .گذاشتم مرگ سوی به پیش پا جایش به و نخندیدم

***

 سرورویم از سرد عرق چکچک و بود داغداغ درونم. مردممی داشتم استرس از. بود عرق خیس تنم

. دهدمی گند بوی و چسبیده تنم به امنکرده عوضش است ششصدسال نزدیک که تیشرتی. چکیدمی

 خیسند هایمدست کف. امرسانده سالم چطور را آرام و خودم اینجا تا دانمنمی و لرزندمی بید مثل هایمپا
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 به کار نیما. نیماست دست امزندگی فرمان دانممی خوب و خورد لیز دستم توی فرمان چقدر دانمنمی و

 .چرخاندشمی خشک چه و خیس چه ندارد؛ هااین کار

 دایص. ایفرشته نه و است برهوت بیابان این توی نیمایی نه و تابستان یچله در سرما از زنممی دندانک

 :آیدمی آرام ترسیده اندکی

کجائه؟ اینجا بابا -

:دهممی قورتش و گاهقتل بگویم آیدمی زبانم سر تا

 .دونمنمی -

:گرداندبرمی سر صدایم میان هایدندانک و لرزش از و

بابا؟ سردته -

:شود گرم تا فشارممی زانوهایم بین را دستم

 .نه -

.گشتبازمی اولش جای به باز و سوزاندمی را گلویم رفت؛می باال گلویم از هی ترشی مایع

:داد تکان را دستم آرام

اینجا؟ اومدیم چرا-
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. مزدمی یخ داشتم هنوز من و کوباند تنم به را خودش آفتاب نور. شدم پیاده ماشین از و ندادم را جوابش

 تاس پنج ساعت! رودمی جلو ثانیه یک بار،یک ساعت دو هر لعنتی. کردم نگاه را ماشین ساعت مضطرب

 کجاست؟ فرشته چرا؟ آیدنمی نیما و

.کنممی نگاهش زوربه و جنبدمی گلویم درون مایع باز زند؛می صدایم آرام

:کندمی ریز مظلومیت با را هایشچشم

.رسمتمی من بیرون نرو -

 را دلم شنوممی زمین روی را آرامشآرام عبور صدای که ماشینی بنشینم، بیایم تا و شودمی ریش دلم

 .کنممی بلند سر و تکاندمی

:کندمی بغض آرام

!بابا-

 .نباشد نیما شاید اصالً ببینم؛ اندنشسته ماشین درون که را کسانی کنممی تقال

.شناسمنمی را اشچهره و شودمی پیاده اشراننده. ایستدمی من مقابل درست ام،متری چند در ماشین

 را رد برایش که کسی گذاردنمی راننده هیکل. کندمی باز را پشت در راننده. کوبدمی دهانم درون تا قلبم

 هک قامتی بندشپشت و کندمی منجمد را هایمدست که است هایشکتانی فقط و فقط. ببینم کرده باز

 .گذاردمی پیش پا قصه تباهکار و رودمی کنار که قامتی. رودمی کنار

.دهندمی آدم دست کار سرد هایچشم. سردند هایشچشم. بینممی را او لورفتنم از بعد بار اولین برای
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 مگر طورهمان هایشچشم درون مزمن نفرت و بنددمی امیدم روی یخ سردش نگاه کند؛می نگاهم

 .کندمی نگاهم بدی جور و ماندمی

!فرشته فرشته،. ایستممی حرکتبی و منگ و گیردمی نفسم

 اب جسمی. کشید را چیزی و نبست را نیما کنار درِ یکیشان و شدند پیاده ماشین از دیگر مرد سه-دو

 بود؟ فرشته. بود آشنا اشناله. زد ناله و خورد زمین روی ضرب

 بود؛ مانده او به قدم چند فقط. بود نشده من متوجه انگار. دویدم سمتش به جهتوبی و آمدم خودم به

 هتاز. کشید عقب و گرفت مرا پشت از. کردم تقال و زدم فریاد. شد راهم سد و کرد تند پا من مثل کسی

 .امآمده که برای ام،آمده چه برای. کیستند هااین. کجاست اینجا فهمیدم

 فریاد را «بابا» و زندمی جیغ زدهوحشت آرام. کشدمی بیرون را آرام و رودیم ماشین سمت به دیگر مرد

 .زندمی

 :زنممی نعره

آشغال؟ داری کارچی اون به -

 روف پایینم و باال آسیاب میان امگونه گوشت. کردم حس امگونه روی را چیزی سنگینی بندشپشت و

 :نیما صدای و زدند مشت تمصور روی انگار شد؛ نازک پوستش چپم یگونه و رفت

.دارم حساسیت سروصدا به-

 و ریخت در بزنم مشت باید دارم؛ حساسیت آرام هراسان یگریه صدای فرشته، یناله صدای به هم من

 ات؟قیافه
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:آیدمی پایین امچانه روی تا و شودمی مخلوط بزاقم با دهانم خون چکچک و زنممی نفسنفس

 .فقط باشیم تو و من رو، ونجفتش کنن ولشون بگو -

:داشت نگه کوله و کج طورهمان را هایشلب و زد پوزخند

سروان؟ جناب ندارید ایدیگه امر -

:زدم پلک

 !لطفا -

.نزن مفت زرِ! لطفا -

!مردممی رفتمی تنشان در خار که خدا به. آیدمی تنم در لرزه

:گرفت نم هایمچشم

 !نیما-

.بجنگم یزید این با چطور که کنممی فکر این به من و شودمی بسته اشدلیبی فرط از هایمچشم

«!است ساخته کارت. سامان است ساخته کارت: »گویدمی گوشم در همیشگیِ صدای

 افتاده خل و خاک روی رمقبی طورهمان فرشته. رودمی فرشته سمت به و کندمی پشت من به «دلبی»

 .است

.گرفت خفقان گلویم در غریبی هقهق و لرزید درد از فرشته تن. کرد بلندش و گرفت هایشمو از نیما
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 مرا خدا. نیما هایدست درون سرش و بود زمین روی هایشپا کشید؛می را او و بود گرفته هایشمو از

 دید؟نمی

 آرام هایجیغ و هقهق. است گیسن نیمای همان نیما اما کشم؛می فریاد زنم،می نعره کنم،می تقال

 .است شده تبدیل قطع غیرقابل و مزمن صدایی به و رمقکم

 و کندمی پاره را امسینه انگار یکی آورد؛می باال را فرشته سر. است ایستاده رویمروبه درست نیما حاال

. لرزدمی اشخوردهترک و خونی هایلب و خاکی صورت از قلبم. کشدمی بیرون درونش از را قلبم

 فرو هایشزخم شکاف در ریزریز هایسنگ و خاک. خونی و کبود پوستش و است متورم و کبود اشبینی

 .شودمی من هقهق باعث و رفته

 ار،بیک بگذارد که کنممی التماس را نیما و شودمی دوخته من به شدنشبسته به رو و رمقکم هایچشم

 شمآغو در ثانیه چند فقط بگذارد کنم؛ تمیز را صورتش هایزخم بگذارد. باشیم هاتن دیگر باریک فقط

 ارز میانشان و کنم ریخته نصفشان حاال که هاییمو الی را سرم دقیقه چند فقط کنم؛ آرامش و بگیرمش

  .بزنم

 شلوارش جیب در را انگشتش چهار شود،نمی پاک هایشلب روی از وقتهیچ که پوزخندی با نیما اما

 .کندمی نگاه مرا بروبر و کندمی

هقهق و ناله به بود، اسیر مرد چنگال در که آرامی هایضجه و اندشده تبدیل ضجه به هایمهقهق

 .شود تمام هم «هقهق» با و باشد «هقهق» سرش که ایجمله
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 ایهکرد چه من یفرشته با تو آخ. شد آسوده تنش که دیدم خدا به. کندمی ول را فرشته هایمو نیما

 ای؟کرده چه فطرت؟پست

 تو کاریِ غلط یک خاطربه ببین! صفتیسگ خیلی! سامان سرت بر خاک. اندازممی پایین را سرم

 هق و لرزدمی تشنغول یک هایدست درون چطور ببین را اتبچه. اندافتاده روزی چه به اتخانواده

 .زندمی

!کن شرم و ببین را خودت روز و حال. است اسیر نیما مثل عقابی چنگال در چطور ببین! ببین را زنت

 آن و ایستدمی دیدنشان با قلبم. کشدمی بیرون چپش جیب از چاقویی و راستش جیب از را کُلتی نیما

 .چاقوست همان چاقو

:گویدمی من به رو و زندمی مرموزی لبخند

کدوم؟ با-

 آرام سمت به نیما وقتی من قلب و زد رمقیکم یناله فرشته. شودمی گشاد هایمچشم و تسس هایمپا

 .چسبید دهانم به رفت،

 انتک هایشلب. کردم نگاهش و آوردم پایین را سرم. بود افتاده درازکش حالت به من پای پایین فرشته

 داشتم یقین که خدایی آسمان گرفتند؛ پیش در را آسمان راه من هایضجه و کردند آب طلب و خوردند

 .کرده فراموشم

 از ار او تا گرفت را دستش نیما. شنیدممی را لرزانش نفسنفس صدای اما بود؛ شده قطع آرام یناله صدای

 .بکشد بیرون مرد چنگ
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 .آورد فرشته و من کنار را آرام نیما و شد بسته و باز چه مثل دلم

 .خطم آخر وسط درست جایی یک فهماند من به که بود خیسش شلوار و ستر از آرام لرزان هایپا

 باید و پشیمانی سگ مثل اتکرده از پس؛ راه نه و داری پیش راه نه که آنجا کجاست؟ دانیمی خط آخر

 .بزنی زار هامادرمرده مثل و کنی نگاه آیدمی سراغت به که سرنوشتی به و گوشه یک بنشینی

:زد زانو امآر پای جلوی نیما

 هایشچشم جلوی را کُلت] این؟ یا[ آورد باال را چاقو] این؟ کدوم؟ با کوچولو؟خانم میگی چی تو -

[.داد تکانتکان

.کرد نگاهش زدمی سفیدی به که رنگی و گشادشده هایچشم با آرام

 و کوبید آرام دهان روی نیتعصبا و شتاب با را کُلت نشنید، او از جوابی نیما و گذشت که ایثانیه چند

 :زد نعره هاوحشی مثل

 کنم؟ واصل درک به رو مامانت کدوم با! سگ توله امتو با -

ایستاد؟نمی چرا املعنتی قلب و گرفت راه آرام دهان از خون

:زدم نعره

...حقی چه به آشغال-

 .کندمی قطع فرشته سمت به دویدنش با را حرفم

:گفت بود گرفته را آرام ینا از پیش که مردی به رو
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.نگهدار وا رو هاشچشم -

 بکنند؟ کارمان چه خواستندمی. آمد بند نفسم

.ستنش اششقیقه روی کُلتش و خورد گره فرشته گلوی روی نیما دست و شد بلند هایشمو از فرشته باز

:زدم دیگری ینعره

 !کن ولش! کثافت کن ولش -

.شد صدپاره اشنتیجهبی هایتقال از مقلب و کرد تقال رمقبی فرشته

:کرد سفت فرشته شقیقه روی را کُلت و کشید را ماشه نیما

!سروان جناب باش داشته خاطر به خوب رو صحنه این -

 :کرد آرام به رو

.کن نگاه دقت با هم شما کوچولوخانم -

 و آرام هایخنده صدای با راگ شودمی چه آخ! کابوس یک غرق هم من و خوابند همه هااین خدا ای

 بگویی، خودت هرچه. شوممی آدم. کنیم معامله یک بیا! خدایا شوم؟ بیدار فرشته هایخوردنحرص

 !همین. کن بیدارم فقط دهم؛می انجام بستهچشم کنی امر هرچه

 آخرین من و دهز زل هاآن به آرام و صدابی آرام،. ندارد هم ریختناشک جرئت حتی و لرزدمی فرشته تن

 :کنممی را هایمالتماس

...نگارت جونرو تو نیما! پدرت روح رو تو نیما! مادرت جون رو تو نیما! کنممی التماست نیما-
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 خفه نیما یگلوله شلیک صدای با همه و همه شکستنم صدای و هقمهق ام،ناله هایم،التماس هایم،ضجه و

 .اندازدمی دامن بودیم داخلش که برهوتی بانبیا به سیاهی سکوت و شودمی

 همه و همه... دادنشجان هایلحظه ماندن،زنده برای هایشتقال آخرین و فرشته منقطع هاینفس صدای

 مثل حیوانی و رودمی رژه هایمچشم جلوی و ماندمی گوشم در ابدالدهر تا ناپذیرپایان کابوس یک مثل

 .افتدمی جانش به چاقو با نیما

. داد ادامه کوبشش به قلبم ضربان چطور دانمنمی نمردم، چطور دانمنمی. آیدنمی یادم چیزهیچ من

 هایشچشم تا کشیدمی پایین و باال از را آرام هایچشم مردی ندیدم حتی. کشیدم نفس چطور دانمنمی

 و نم که مردی دو حتی. نشنیدم هم را پلیس اشینم آژیر صدای حتی. ببیند را وحشیگری این و نبندد را

 بدنم جوارح و اعضا تمامی و سرم و تنم و من و ایستاد کردهسنکوب طورهمان آرام و کردند هار را آرام

  .زدمی فواره آتشفشان مثل فرشته تن از خون و شد کوفته زمین روی

 خیره و نداشتم اعتماد هایمچشم به بیند؟می را عزیزش مرگ چشم کدام. نداشتم اعتماد هایمچشم به

 که ودب کسی بود؛ شده من قربانی که کسی. کشیدممی نفس عشقش به که جانیبی پیکر به بودم شده

 دامی به که باختم را کسی و کردم بازی. کردم بازی اما بازم؛می دانستممی که ایبازی سرِ بود شده قمار

 .دادم ادامه خودش مرگ بازی به او هایبردباری و تشویق و لبخند

 اربیک صدسال هر ثانیه، هر و شدمی اکو مغزم در ساعتی تاکتیک صدای. گذشتندمی کندی به هالحظه

 .انگار گذشتمی
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 ات انگار نه انگار کرد؛ خالی صورتم روی سس پیش روز چند همین تا انگار نه انگار. شدنمی باورم مرگش

 کلی پیش روز چند همین انگار نه انگار. کردمی کلکل آرام با تبلت کی سر پیش روز چند همین

 !انگار نه انگار. بودم داده قلقلکش

.برسم عشقم روحبی جسم به تا دادمشان سر زمین روی نداشتند؛ ایستادن قدرت حیرت از هایمپا

. مبرد بود کشیده دراز خون میان که یتن سمت به را هایمدست و کردند ایست هایشپهلو کنار هایمزانو

 فرشته هایچشم بود، گرفته را آرام هایچشم که مردی همان انگار. زدنمی پلک و بود باز بازِ هایشچشم

 هایشانکفش چرق چرق و محو صدای فقط. نیما حتی نه و مرد آن نه نیست؛ کسهیچ اما گرفته؛ هم را

 .گویندمی «بدو بدو» که است زمین خل و خاک روی

 و خوردهترک هایلب. کنممی لمسشان وقتی زندمی یخ دستم و نشیندمی صورتش روی هایمانگشت

 :گویممی آرام به و کندمی بلند مرا اشخشکیده

ماشین؟ تو از میاری رو معدنی آب بطری -

 هایالستیک کنار آرام و شده خشک لبش یگوشه نیما تودهنیِ همان خونِ و افتاده ایگوشه آرام و

 .رفته خواب به ماشین

 اندازم؛می آرام روی را یکیشان و آورممی بیرون را ملحفه تکه دو و معدنی آب و روممی ماشین سمت به

 زیر. دآیمی پلیس آژیر صدای. نشینممی فرشته کنار. کشممی باال گلویش روی تا را ملحفه و شوممی خم

 :گفتم ضبغ با لبی

!بخوابن که نمیشه خفه-
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 خوردش به را آب و کنممی بلندش و فرشته گردن زیر خزانممی را دستم و کنممی باز را بطری در

 حاال. است خالی خون لباسش. ریزدمی لباسش روی تمامش و دهدمی پس نداده، قورت را آب. دهممی

 .نمایدمی دهخورترک طورهمان اما نیست؛ خشک هایشلب دیگر

لعنتی؟ چرا خورینمی. دهممی خوردش به آب باز

 ار کبودش صورت روی! نیست خواب وقت االن لعنتی. نشیندمی تنم روی تنش سرمای و دهممی تکانش

 .بگوید چیزی اینکه امید به گذارممی اشپوستهپوسته هایلب روی لب و کنممی نوازش

 و بلند کسی آید؛می کسی آشنای صدای و شودمی ترزیاد و زیاد هاقدم. دآیمی کسی تند هایقدم صدای

 :خندممی فرشته به کوتاهی یاشاره با و زنممی لبخند رضا روی به. کندمی صدایم نفسنفس با

.نمیشه پا کنممی صداش هرچی شده لوس ببین -

 مینز روی زانو دو کنارم. ندارد ایستادن این نفسنفس از. ایستدمی کنارم و کندمی تند پا سمتم به رضا

 :افتدمی

 !بمیرم -

من؟ جانرفیق من؟ رضاجان بمیرد؟ او که مُرده که چرا؟ بمیرد؟

 من هایدست با را اشچانه پایین تا هایشمو روی از نشاند؛ فرشته صورت روی و گرفت را هایمدست رضا

 :گفتم مبهوت و مات من و شدند بسته من هایدست یپرده پسِ از فرشته هایچشم و کشید

!...هاشچشم-
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:خورد تکان هایشچشم در آب و گذاشت دست امشانه روی رضا

سامان؟ میگی چی -

 ارکن و زدم صدا را فرشته باز من و ایستادند بخواهند چیزی انگار و آمدند برانکارد با مرد دو و ماندم مات

 :گزیدم لب کنانزمزمه گوشش

 .اینجا وایسادن پاشو خانمی -

.سرخند سرخِ ای،قهوه جای به و است ریخته سرش دور که زلفش میان کرده گیر گیرم و

:نشیندمی غم هایشچشم در

!پسر پاشو. ببرنش خوانمی پاشو -

:کنممی باریک چشم

 کجا؟ -

:نشیندمی بغض رضا صدای ابهت میان

 .جورینای نکن سامان پاشو -

.ببرنش خوانمی کجا بگو خب -

:شوم بلند تا کشید را دستم خشم با و ایستاد و زد فریاد

مُرده؟ بینینمی کوری؟! باز خریت به نزن رو خودت-
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:خندممی

 .میاد خون داره. شکسته سرش فقط خوابیده -

.دمر دو آن و برانکارد و خون و ماندمی فرشته و طرف آن کشدمی را دستم رضا

 .دکتر ببرمش بذار. نکن رضا -

.شودنمی حریفم رضا بار این و فرشته سمت دوممی باز و

 گذارم؛می هایشزانو زیر دست یک و گردن زیر دست یک زنم؛می کنار خشونت و تندی به را مرد دو آن

 و ترسممی. تهگرف فرا را فرشته صورت و سر تمام خون و دودمی سرم پشت رضا. دوممی و شوممی بلند

 :زنممی ناله

.میشی خوب بیمارستان، رسونمتمی. جونم به بالت و درد بیار طاقت -

 گلویم و دوممی تندتر رضا دیدن با و گردانمبرمی سر دویدن حین در. زندمی بوق سرم پشت کسی

 .خوردمی تکانتکان دویدنم فرط از فرشته تن. شودمی خشک

:زندمی فریاد خشم با ماشین داخل همان از رضا

روانی؟ بدویی خوایمی کی تا-

***

 مرد ندچ و سفیدپوشی زن. برسد دادم به کسی تا زنممی فریاد فقط و بریده را امانم توانیکم و نفسنفس

 .دهندمی دراز تخت روی را فرشته و دوندمی سمتمان به
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 برایش و رودمی دلم. است سرد و کبود و خونی بدنش تمام و نیست بدنش در غیرخونی جای یک دیگر

 .کنممی بغض

 اقات وارد. کنممی دعا برایش هقهق با و گرفتم را تختش سر من و دوندمی فرشته تخت دنبال هاپرستار

 .رفتند و کردند هایمر فرشتهبی در، پشت جاهمان هایمالتماس و زاری گریه وجود با مرا و شدند بزرگی

 آرام شود؟می خوب فرشته اصال؟ شد چه که کردم فکر این به و نشستم مینز روی بیچارگی از من

 مسر و افتدمی تنم به لرزه! فرشته بری؟می را اسمش شودمی رویت چه؟ نیما کردند؟ بیدارش کجاست؟

 که هنوز مگر؟ بود نخورده گره جانش به جانت سامان؟ گفتیمی بهش چه آیدمی یادت. کندمی زقزق

 کنی؟می خر را که سامان؟ اینجاست غریبه است؟ نمرده. تاس نمرده

!...خفه خفه شو خفه شو خفه بود؟ زنده. بود زنده فرشته کنمنمی خر را کسی

 ترش دهانم بزاق. چرخدمی سرم دور بیمارستان سقف و گردندمی هایمچشم و افتدمی دوران به سرم

 .شوممی بیهوش اوق با و شودمی

***

 مثل دیگری و زمزمه مثل یکی آب، قطرات چک چک مثل یکی خورند؛می وول گوشم در اییهصدا

 .است گفتن «سامان»

:و لغزندمی هم روی هایملب. کنندمی بازشدن تقالی چشمانم و دهممی قورت را دهانم آب

 ...فرشته-

.نیست یسخت کار رضاست که این تشخیص و نشیندمی هایمدست روی کسی گرم دست
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:شوممی خیره محبتش از پر هایچشم در

رضا؟ -

:شودمی تررفیق

 رضا؟ جان -

.دارد قلب هم نیما داری، قلب هم تو کنم؛می بغض

اومد؟ هوش به -

 رگ روی را چیزی تیزی و سوزش و شوممی بلند شتاب با. گیردمی رو من از و بنددمی را هایشچشم

 خیز سمتم به و کندمی بلند سر شوکه رضا. آیممی پایین تخت از فاوتتبی. کنممی حس دستم

 رخ ثانیه دو تا یک در فقط اتفاقات این یهمه و کنممی حمله بیرون به و کنممی باز را در. داردبرمی

 .دهدمی

:گویممی یکی به رو و دوممی پرستاری ایستگاه سمت به

الن؟... ال کجاس اورژانسی... او داشت عمل... ع -

 و کرد نگاه دستم جاری خون به کراهت با. خاراندم استرس از را لبم یگوشه و آوردم باال را دستم

 :کردم خفه را اشوانشده نطق که کند باز لب خواست

.پورمشیر فرشته... ف-
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 الخرهبا و وبیدکمی واردیوانه قلبم. فشرد را کیبرد هایدکمه ترقترق و کرد اشدستی کنار زن به نگاهی

 :آورد بیرون مانیتور از را سرش

.کردن منتقلش -

 تیاقاش با و کرد نگاهم حیرت با پرستار. دادند من به را دنیا انگار و افکند پرتو وجودم در شوق و امید نور

 :گفتم

کجا؟ -

 :کرد نگاهم مات

.راست سمت راهرو، انتهای پایین؛ طبقه -

 تا را راهرو تمام و رفتم پایین هاپله از بغض از سرشار گلویی با اما زده،ذوق و خوشحال هاگرفتهبرق مثل

 انتهای پایین، طبقه روی هفتم آسمان از انگار چیزی یک و راست سمت برگرداندم سر. دویدم تهش

 ار نحس رنگطالیی تابلوی آن روی ینوشته که مردی بودم من انگار؛ بودم من. افتاد راست سمت راهرو،

 .شد زنده و مرد باریک روزی ابد، تا و «سردخانه» خواند که مردی. خواند کثیف و سفید هایکاشی ویر

!مرد آرام،آرام و افتاد خواند، را «سردخانه» که همان قصه، شاهوردی سامان همان من،

***

«اشتباه ولی خوب، - سوم فصل»

«بعد چهارسال -زمانی پرش»
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 پیش از بیش را سردردم و رفتمی فرو گوشم در مته مثل و بود چیدهپی خانه در آهنگ بلند صدای

 از و گرفت راه پارچ بزرگ یدهانه از آب. کشیدم سر را پارچ آب و انداختم دهانم درون را ژلوفن. کردمی

 .شد سرازیر هایملب کناره

 .است شب کی همین. سامان خیالبی که دادم دلداری خودم به و گذاشتم پاتختی روی را آن

 تولد !بدعنق لیاقتبی» که زد داد سرم در صدایی بکشم، را دستگیره خواستم تا و افتادم راه در سمت به

«بروی؟ خواهیمی قیافه این با. سرت خیر است اتبچه

 یمشک شلوار یک با و بود لجنی سبز رنگش. پوشیدم دیگر تیشرت یک و آوردم در را تیشرتم جاهمان

. زدم زل آینه در خودم تصویر به. مالیدم جلویش ژل کمی و کشیدم هایممو به دستی. کردم ستش

 کش را هایتلب و باش آدم. هامدت از بعد نشسته خنده دخترت هایلب روی! کن باز را هایتاخم»

 «.بیاور

 رفته؟ یادت! سامان زدنتلبخند این با. »زدم لبخند و فشردم هم روی را هایمچشم کردم؛ باز را هایماخم

 «...فرش و آرام جلوی کردیمی باز نیش راست و چپ

 .لبخند هم این بیا. چپاندم لبخند و شور هم هایمچشم در و دادم انحنا را هایملب! خب خیلی خب، خیلی

 از! رچهه حاال چی؟ موناچی بود؟ چه اسمش. بودند کشیده را تابلویش که همان گفتند؟می بود که لبخندِ

 !بردار سرم از دست. شد ترقشنگ هم آن

 آهنگ، صدای. شدم خارج اتاق از و کشیدم پایین را در سرد و فلزی یدستگیره و زدم پوزخند خودم به

 جمعشان به چرتی لبخند با و کشیدم عمیقی نفس. چرخاندم چشم جمع میان. بود صورتم در حاال انگار
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. ستمنش بزرگ عسلی میز پشت کنارش و کرد واقعی را لبخندم آگاهناخود آرام، خوشحال لبخند. پیوستم

 :گفت و خندید عشق با دید، که مرا

!بابا نکنه درد دستت -

 از بعد هک کاریست ترینکوچک این گفتم دلم در. فشردم انگشتم دو بین را اشبینی و زدم لبخند هم باز

 ...فرش از بعد که بود سروری و جشن اولین این. دهم انجام توانممی مادرکردنتبی کردنت،بدبخت

خب؟. ببند را دهنت باشد؟. کن بس

 لبخند جفتشان. کنارش هم سارا بود، نشسته گوشه یک رضا چرخاندم؛ چشم جمع در قراربی و کالفه

 سارا. نگفت هیچ دیگر و انداخت پایین را سرش کرد، حس که را من نگاه رضا. زدندمی حرف و زدندمی

 .رفت آشپزخانه به ناراحتی با و ترسید هایشچشم هم

:کشیدم بزرگش هایشانه روی دست. نشستم رضا کنار و زدم راه آن به را خودم

چطوری؟ -

 رگ به را نگاهش ببیند؛ خشم یا ناراحتی از اثری خواستمی. زد زل هایمچشم در و آورد باال را سرش

 .زدمی منظم نبضی با خیالبی او اما داد؛ سوق امشقیقه و گردن

:گفت آرامی صدای با

 خوبی؟ تو مرسی-

:کردم نگاه آرام به باز و زدم نامحسوسی پوزخند

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 230



 .آره -

.آمدمی جلو کیک به زدنناخنک برای که زد مهشاد هایدست به محکمی نسبتاً یضربه آرام

:کرد ساکت را جمع تمام مهشاد، صدای

.ذارهنمی خسیس ناکِسِ این. هدیگ ببرید رو کیک آقا -

:زدم داد و رفت باال جمع یخنده

 میاری؟ رو چاقو اون ساراجان -

.گذاشت کیک کنار را آن و آمد شدهتزیین چاقوی با سارا بعد لحظه چند

 دیدن با مهشاد نگاه. کردم روشن را شمع سیزده بود، جیبم در که فندکی با و رفتم میز سمت به

 نتوانستم واقعا که نگاهی با آرام اما شد؛ زدههیجان و زدهذوق شدندمی روشن یکییکی که هاییشمع

 فندک دکمه روی که انگشتم روی از را هایشچشم نداشت، جالبی معنای دانممی خوب اما کنم، اشمعنی

 به را فندک و کشیدم کنار پس نکنم؛ نگاهش دادم ترجیح. رسید صورتم به و آورد باال شدمی پایین و باال

 .برگرداندم اولش جای

.نشستم آرام کنار زیبا، درخواست به هم من و شد میز روی هاکادو چیدن مشغول سارا

:شد بلند مهشاد صدای. بگیرد قرار کیک مقابل درست تا چرخید کمی آرام

.بخوریم کیک بعد کن آرزو اول-
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 صدای و من به کوتاهی نگاه از بعد و کشید عمیقی نفس بست؛ را هایشچشم آرام. خندیدم رمقبی

 را خانه تمام مبارک تولدت شعر همزمان و هورا و جیغ و دست صدای. کرد فوت را هاشمع جمع، شمارش

 .بود کرده پر

 گریه جمع جلوی وقتهیچ که دانستممی اما بود؛ کرده پر را هایشچشم اشک بود، خیره هاشمع به

 و بردم جلو را صورتم همزمان و گرفتم را اشچانه دست یک با و کشیدم زدندست از دست. کندنمی

 :بوسیدمش

.بابا عشق مبارک تولدت -

 دانستممی. بودم قشنگش چشمان در زدهحلقه اشکِ ماتِ من و بوسید را امگونه. زد زل هایمچشم در

 .را امسالهچهارده دختر کردمی خفه داشت بغض فقط کند،نمی گریه

 :گفت حسرت و عشق با گوشم دم فرشته

!من طرف از سامان، من -

 حریر روسری وجود با که را هاییمو بندشپشت و داشتم نگه گردنم روی ثانیه چند را آرام سر

 :کشیدم رویشان نوازشی دست و بوسیدم جانم عمق از بود شده پوشیده رنگصورتی

!من عمر-

 مایه نهمی در چیزی یک یا بابا دردانه بابا، خوشگل گفتممی بود، من زبان از اگر. فرشته جایبه یکی این»

 «.ها

.نکند ریهگ تا کشتم را خودم یکییکی و داد قورت بغض یکییکی بوسیدنش، یکییکی آمدند، یکییکی
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:شعرخواندن بلندبلند کرد شروع و نشست آرام کنار شتاب با مهشاد

.کاشو گالب گالب -

 و خندیدم آسودگی با خندیدند، دیدم وقتی. شدم خیره آرام هایلب به مضطرب. یدخند صدا با جمع

 من به شوق با و زدمی زل هاکادو به ذوق با آرام. کردمی باز را هاکادو تمام شعرش همان با مهشاد

 .دادمی نشانشان

 و رفتم بیرون جمع از. ذارمبگ جلویش را امهدیه بود منتظر کنجکاوی و هیجان با آرام بود؛ شده من نوبت

 هب اینکه بدون آرام. نشستم کنارش لبخند با و گذاشتم آرام جلوی تراس از احتیاط با را بزرگ یجعبه

 به را جمع آرام جیغ صدای که بود نشده تمام مهشاد شعر هنوز. کرد باز را جعبه کند، گوش مهشاد شعر

 .انداخت اشتیاق

 که کوچکی سفید خرگوش دیدن با و کرد زوم قفس روی را اشباورینا و ذوق از زدهوَق هایچشم

 از. انداخت آغوشم توی را خودش محکم درنگ،بی کرد،می نگاه ما به تعجب با و خاراندمی را هایشگوش

 .بوسیدم را سرش روی و خندیدم اشخوشحالی

:کرد تکرار مرتب و فشرد آغوشم به را خودش

 !دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت. بابایی مرسی-

بخندد؟ همیشه بگذاری رسدمی زمین به آسمان! خدایا. خودش از بدتر خودش، از بیشتر کردم؛ ذوق

.خندهمی هافرشته مثل ببین رو، هاشخنده ببین آخه د تو؟ باز گفتی چرت»

«بهش؟ دادی جمعِ «ها» عمداً که همون کی؟ مثل
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.بخندم وجودم اعماق از ردمک سعی و بستم را هایمچشم

 چی؟ االن تا پدرسوخته -

:کرد حلقه کمرم دور سفت را دستش و خندید دلش ته از او اما

 !خودم جونبه داشتم دوستت -

.سرت تو زنممی رو قفسَ بدی قسم دیگه دفعه -

 .برد را دلم بیشتر و خندید بیشتر

:تگف عادل به رو و کرد آویزان را اشلومچه و لب مهشاد

.خواممی هم من بابا -

 :گفت مهشاد به رو و آمد بیرون آغوشم از آرام

.باشه هم تو مال که؛ رو خرگوشه بخورم خوامنمی -

 .لرزید دلم مهرش این از

 ترسممی. بیارم رو اسمش ترسممی که همون کی؟ دونیمی. رفته که همون به اخالقش؟ رفته کی به»

 شم، زنده بعدش روز دو. بدم جون بار یه وقت هرچند نیست حقم خدا به .بمیرم دوباره و بیارم رو اسمش

 .بمیرم دوباره

 ومش سرنوشت به برسه چه نمیشن، نوشته هم اسلش هایداستان تو هاشکنجه این. باش داشته انصاف

«.سروسامونبی منِ
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***

 از هایمچشم. رفتمی اشصدقهقربان مدام و زدمی حرف یکی با داشت آرام. شدم بلند آب صدای با صبح

 پارهپاره هایکاغذکادو از پر و کثیف هنوز خانه. آمدم بیرون اتاق از و زدم کنار را پتو. شد گشاد تعجب

 بود خانه در که کوچکی هایمیز روی کثیف هایچنگال و بشقاب و بودند دیوار به هنوز هابادکنک. بود

 .دادندمی را حسابی زحمت یک ندای و کردندمی خودنمایی

 ار اشصدقهقربان. نشست صندلی روی و بست را آب آرام. رفتم آشپزخانه به و گرفتم را آرام صدای پی

 .گذاشتمی خرگوشک دهان در شکیبایی با و یکییکی را خردشده هایکاهو و داد ادامه

:کرد نگاهم و برگشت آرام. شستم را رویم و دست آشپزخانه توی و کشیدم هایممو توی دستی

.خیربه صبح. سالم -

 خوشحالش چقدر سفید خرگوشک یک. بود گذشته هایروز از ترخوشحال رویش و تربانشاط صدایش

 .کردم خوشحالش دیر چقدر. بود کرده

 لیوان یک همیشه مثل و دادم را خیرشبه صبح جواب خواب، از ایگرفته صدای با و زدم لبخند رویش به

 :گفت. برداشتم را آرام لیوان و یزتم

 .فقط بریز خودت واسه. من خوردم -

:برگرداندم سرجایش را ابوت جودی طرح لیوان و انداختم باال ابرویی

سالگیته؟چهارده آثار! شدی سحرخیز-
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 :گفت و خندید

!ذوق از نخوابیدم صبح تا. بدم غذا وروجک این به شدم پا زود -

 ظهلح چند از بعد و داد تکان تندتند را بدنش ثانیه چند خرگوشک. گذاشتم میز روی را چایم و خندیدم

 .بود شده سیخ سیخ هایشمو. ایستاد

:زد جیغ و گرفت را دهانش جلوی آرام

 !کن نگاش وای -

:گذاشتم جلویش تست نان و قاشق با و ریختم کوچکی کاسه درون را آرام محبوب شکالتی دنت

.بخور خودتم میدی، اغذ این به سره یه -

 دنت به حتی آرام. بود شده خودش هایکاریشیرین مشغول و نداشت کاهو به میلی دیگر حاال خرگوشک

 مدرسه به هم فردا آرام برود، پیش طوراین اگر دیدم. کردمی نگاه را خرگوش ذوق با و نکرد هم نگاه

 .گذاشتم آرام خواب اتاق در و برداشتم را قفس درنگبی. رسدنمی

:خندیدمی جیغ با و آمدمی دنبالم آرام

 .ببخشید ببخشید-

.برگرداندم آشپزخانه به را او خنده با و گرفتم را دستش. بود گرفته امخنده هم خودم

***

سوم راوی
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 گرم اندکی آنکه امید به کردم نزدیک هم به را امسِرشده هایپا و زدم دندانک سرما از هزارم بار برای

 دوش روی را امزندگی کشدانه موری مثل باز من و شد ناامید امیدم امزندگی تمام مثل اما وم؛ش

 نت تندش نسیم و شدمی تکرار باریک ثانیه چند هر برفی زمین روی هاماشین عبور صدای. کشیدممی

  .آزردمی مرا لباسکم

 کوچکی پارک به و کردم حلقه کوچکم و تبدریخ یکوله بند دور را سرمایم از شدهخشک هایانگشت

 .است بزرگ خدا. است بزرگ خدا اشبقیه گذرانم،می اینجا را شب تا. زدم زل بود سفیدپوش برف از که

 !است بزرگ خیلی خدا

 تا و بود سُر و لغزنده زمین. بود زیاد عرضش. بروم طرفش آن به تا گذاشتم جدول طرف یک را پایم

 .رفتم فرو جدول در صورت با بگذارم، طرفش آن را دیگرم پای خواستم

 همزمان ثانیه از کسری در امبینی. است بزرگ خیلی خدا که کردم فکر این به و آمد بند نفسم درد از

 و رفتند سیاهی هایمچشم و کشید تیر هایمچشم بین. ماند جا هایمدندان میان زبانم و شد داغ و سرد

 .دادم سر بلندی یناله و خوردم محکمی تکان درد از. شد جاجابه ساقم استخوان کردم حس

 بیشتر ترسیدممی. شوم بلند نداشتم را نایش. شکست دلم و آمد نفر چند ناگهانی یخنده صدای

 سرما فرط از که هاییچشم از اشک. لرزیدم بغض و درد از و ماندم طورهمان پس شوم؛ دلقکشان

 .انگار بود شده جانبی بدنم تمام و شد جاری سوختمی

.کنند مسخره را دیگری بدبخت تا رفتندمی انگار و شد دور هامتلک و هاخنده صدای

 یسع شانتکیه با و گذاشتمش برفی آسفالت روی دادم، قدرت هایمدست به. شدم کشدانه مور همان باز

 کردم، را کار این تا اما دهم؛ تکانش کردم سعی. بود کرده گیر جدول درون پایم ساق. شوم بلند کردم
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 اختیاربی و شد گشاد هایمچشم درد از من و کشید ترطرف آن هافرسنگ تا را بدنم ینیمه کسی انگار

 .گفتم «هیع»

 گرما را سردم صورت و بودند داغ بودند؛ خوب خیلی. آمد سونامی صورتم روی دیگری اشک موج

 .ترکدمی دارد پایم ساق! دایاخ. ریختم اشک بیشتر. بخشیدندمی

:زدم صدایش و شد رد کنارم از بود زانویش تا که هاییبوت با دختری

!خانم... خ-

 شود نجس نکرده خدای روزم و حال کثیفی از و بزند دست من به اینکه ترس از اما شنید؛ را صدایم

 .رفت و کشید را راهش

 دلم کجای از درمان پول کنم؟ غلطی چه بشود اشچیزی پایم گرا که کردم ناله دلم در و زدم هق ناباورانه

 بروم؟ راه چطور درک، به این اصال بیاورم؟

 کجای بگیرد؟ اینجا که گرفته را دستت یکی اتزندگی کجای! کن سعی خودت کن، سعی خودت

 ات؟زندگی

 ودب گرفته راه اشتیغه روی که را اشکی تا کشیدم دست امبینی روی و گزیدم درد از هایمدندان بین لب

 !امبینی ام،بینی. درد از مردم انگار که شد همان اما کنم؛ پاک

 اشک باز و زدم زل گرمش کاپشن و کاله و شال و سالمتی به حسرت با. شد رد کنارم از دیگری عابر

 .ریختم
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 از سایز دو که ار کالجی زمستان دل در من و کاشت دلم در جدیدی حسرت برف روی هایشبوت صدای

.یندبنش لختم پای روی برف نگذارم و کنم پا تا نداشتم جوراب و امکرده پا به است ترکوچک پایم سایز

:رسیدمی نظر به عجیب و بم گردنشال پشت از صدایش. ایستاد عابر

 خانم؟ -

.کردم نگاهش و برگشتم رمقیبی با و دادم قورت درد با را بغضم

 برق توانستممی فقط. کردنمی نمود را دیگری چیز ابهام و سیاهی جز اشچهره وب،غر نیمه تاریکی در

 :بشنوم را عجیبش صدای و ببینم را کتش چرم

؟کنم کمکتون تونممی -

 رسُ وارزمزمه هایملب میان از را هاواژه فقط. بگیرد درد بیشتر امبینی و دهم تکان را امچانه ترسیدممی

 :بیرون دادم

!ام... پ... پ -

 .کرد وارسی را هایمپا وضعیت و شد خم آرامی به

.لرزیدم اضطراب و درد و سرما از. کرد کوتاهی یسرفه او. فشردممی هم روی را هایمچشم درد از

 اطرافین؟ این مال-

چه؟ تو به آخر؟ چه تو به
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 باال به سانت چند درد از تنم ثانیه دمص از کمتر زمانی در کنم، بارش دیگری چیز دلم در خواستم تا و

 .شد گشاد ممکن حد آخرین تا هایمچشم و شد پرتاب

.کشیدم جیغ وجودم تمام با و کردم باز را دهانم کنم؛ حالجی را دردم بتوانم تا گذشت ثانیه چند

 و کشیدم هایمچشم روی را دستم پشت. شدم بلند جا از رمقیبی با و آمدم خودم به دستش هایتکان با

 .کشیدم شالم دور دستی عادت طبق

 جبتع از را این نداشت؛ من از را برخورد این انتظار مرد. افتادم راه به لنگانلنگ و کردم تشکری لبی زیر

 بدهد؟ یادم که داشتم را که بود؟ داده یادم که. نبودم بلد این از بهتر هم من راستش. فهمیدم کالمش

 مثال؟ ابراهیم یا امید؟

...م کنید صبر اگه لحظه چند. پایینیه کوچه همین. دارم ماشین من. پاتون رو بیاد فشار نباید-

.هیچی هم آخرش ات؛سینه روی گذاردمی را سرت بردمی! نخور را گولش. نخور را گولش

«بدبخت؟ عسلی هایتچشم یا است کمان هایتابرو مثالً؟ شود چه داری توقع»

 .نکردم زمستان یآواره را خودم که بیخود گویی؟می چه تو

کند؟ باور هم او ببافی دفنگ و دروغ برایش بروی خنگ آخر د. مثالً دانستمنمی هم من»

 «.بیرون کندمی پرتت تیپا با و کندمی نثارت آبدار فحش تا دو جانم؛ نه

 دلم. نبود هم کامل روز یک حتی دیدنش از سهمم که آمدم کسی امید به. انصافبی نکن ناامید را امیدم

 !نامرد نکن خالی را
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!کندمی قبول. کندمی قبول دانممی. کردم نذر

:پریدم جا از مردی صدای با

 خانم؟ باشه -

:کردم نگاهش گیج

ا؟... ه -

 بیسواد بزرگ آدم یک به را قسطنطنیه امالی بخواهد که انگار. بدی جورِ یک شد؛ جوری یک صورتش

 :کند حالی

 .میارم رو ماشینم میرم میگم-

«.نه... ن: »بزنم دندانک و کنم لرز باید االن

.کندمی پیله بدتر. نگو چیزهیچ نه

 هم فکستنی جدول یک از! سرت بر خاک. کردم زوم منفور جدول همان روی را نگاهم و نگفتم هیچ

 خواهییم وقت آن بگذاری؛ توانستین قبرستان ورِ آن به قبرستان ورِ این از را پایت. کنی عبور توانینمی

 النا ببینم، کن صبر. کنی دنیا کار ترینسخت به راضی دانینمی هم را کوچکش اسم حتی که را یکی

 است؟ سالش چند

خودم؟. آورد خودم به را مرا مرد پای زیر هابرف شدنله شلپشلپ صدای
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 رد سرعت با اندکی و لنگانلنگ و بردم وفر امیقه در را سرم کشیدم؛ عمیقی نفس! باش زود. باش زود

 .افتادم راه به مرد مخالف جهت

! دَرَک به. کنیمی ضعف درد از قدم هر و داریبرمی قدم هی که دَرَک به. گویممی را پایت درد کن؛ ولش

 .داری عادت تو

***

سامان

 هب پاتختی روی از را موبایل ت،ساع به کوچکی نگاه با و کردم باز رمقبی را هایمچشم گوشی یویبره با

  .بودم بیدار هنوز من و کردندمی حرکت چهار و سه بین هاعقربه. گرفتم دست

 از شاید دیگر وقت آن. مُردم وقتی شاید داشت؟برمی سرم از دست کِی لعنتی خوابیبی این

 .کردممی رودل «خوابیزیاده»

 و کردمی خودنمایی صفحه روی سارا اسم. زدم زل موبایل یصفحه به و کشیدم هایمچشم به دستی

 آن هم آن سارا اسم دیدن با راستش. کردمی روشن و تاریک را اتاق و شدمی روشن خاموش مدام موبایل

 :گفتم زدهوحشت و فشردم را سبز دایره نزده و زده ها، گرفتهبرق مثل و پریدم جا از مترسه شب وقت

 شده؟ چی-

.برید را نفسم سارا هقهق

. گرفتی من از را فرشته خدا آخ نشود؟ تکرار تاریخ خدا آخ. آشناست هاهقهق این خدا آخ! خدا آخ

 !خدایا بعدی؟ خدایا
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 قه فرط از نفسش که فهمیدممی و شنیدممی را هقشهق وحشتناک صدای فقط بزند، حرف توانستنمی

 .آیدنمی باال

 سارا؟ شده چی شده؟ چی -

خواهرکم؟ کنیمی هقهق طوراین که شده چه. بزند حرف کردمی تقال

 :نکنم بغض تا زدم زور. آمدمی در داشت هم خودم اشک

!چته بگو. بکش نفس یه. شده چی بگو. سارا کردی لبم به جون -

!مان... ما -

 سوییچ و پریدم پایین تخت روی از ثانیه از کسری در و شد خشک اضطراب و لرزش از آنیک گلویم

 :زدم فریاد سارا به رو حین همان در. دویدم در سمت به و برداشتم را ماشین

.اونجام دیگه مین پنج بزن زنگ. اورژانس بزن زنگ -

 صدای کنم، باز را در خواستم تا و کردم پا به را هایمکفش درنگبی بزند؛ هق باز تا ندادم فرصت

 :کرد میخکوبم آرام بلندِ اما لرزان و زدهوحشت

 بابا؟ -

:زدم زل حیرانش روی و ترس از گشادشده هایچشم به و برگشتم عجله با

 و یشش ساعت. بیام من تا بخواب بگیر. تقریباً دیگه صُبحه. پیشش برم باید. شده بد حالش جونمامان-

.مدرسه ببردت بیاد فرستممی آژانس کنم؛می بیدارت زنممی زنگ نیم
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.فتمگ جت مثل را هااین یهمه

 :گریه زیر زد ناگهانی خیلی

 جون؟ مامان شده چِش -

:زد جیغ آرام. کشیدمش و گذاشتم دستگیره روی را دستم تابانهبی. شد اکو سرم در سارا هقهق صدای

 .بابا وایسا -

.خانگی گرمکن شلوار کشیدم؛ هایمجیب روی تند را دستم

 :زدم داد و گفتم بلندی اَهِ

!بدو. بده رو من پول کیف اون -

:گفت گریان هم باز آرام

!بابا توروخدا -

:زدم فریاد

چی؟ توروخدا -

 :گفت ریزاناشک و کرد خم را سرش

.نیست خوب حالش جونمامان. بیام هم من-
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 این با منید قاتل تَکِتانتَک خدا به! هالعنتی آخ. سارا مثل درست کرد؛ هقهق بندشپشت و

 !هایتاناشک

:گفتم وقفهبی و هیستریک و کوباندم دست امپیشانی روی هایزنجیر مثل

 منشنو هیس! آرام دیوار تو کوبونممی رو سرم کنی گریه! نکن گریه ساکت. ساکت هیس.. هیس.. هیس -

!رو صدات

:داد دستم به را پولم کیف و دوید سریع اما لرزان، و ترسیده

...بشه چیزیش اگه. توروخدا توروخدا -

:بستم را هایمچشم و کشیدم را یمهامو

 .نمیشه چیزیش. نمیشه چیزیش -

:کردم پرتاب زمین روی تقریباً را تومانی ده اسکناس چند بندشپشت و

.دنبالت میاد آژانس -

:زد جیغ آرام باز و کردم باز را در باز

 بابا؟-

.شد پخش ساختمان سکوت در مهیبش صدای. بستم محکم را در

. بود شده دیوانه خودم مثل. کشید جیغ مزمنش یضجه با همراه و گذاشت دست هایشقیقهش روی آرام

 .بودم کرده دیوانه را معصوم طفل این خودم مثل
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 سارا هقهق صدای آمدم. بدهم فحش آمدم. دیوار به بکوبانم را خودم سر آمدم بکشم، نعره سرش آمدم

 وا. آرام ترسان و غریبانه هایاشک به افتاد املعنتی نگاه اما کنم؛ خفه را آرام گریه آمدم. بِبُرَم مغزم از

 را هادیوانگی آن از کدامهیچ! مردمی ترسید،نمی بدهد دست از را دیگر یکی اینکه از بود؛ من مثل هم

 .مزد بیرون خانه از و کشیدم دست هایمچشم روی فقط. نگفتم هیچ. بود من از بدتر خودش او. نکردم

.گذشتم برج اتوماتیک در از و ساختمان هایپله در دویدم و شدم خیالبی را آسانسور

 خردکناعصاب باشد، جالب برایم اینکه از بیشتر خیابان آسفالت روی هابرگ گذشتن خسخس صدای

 .بود شده

 در پرنده. سمبر زودتر که شدمی باعث این و امنگذاشته پارکینگ درون را ماشین که بودم خوشحال

 گاز پدال روی هی را پایم اضطراب و استرس از آشوب دلی با و راندممی جت مثل. زدنمی پر هاخیابان

 .فشردممی

:بود رمقبی و گرفته صدایش. داد جواب بوق چندین از بعد. گرفتم را سارا یشماره و درآوردم را موبایلم

 الو؟ -

:تمگف خودش از بدتر و شد خالی آشوبم دلِ

 اورژانس؟ رسید سارا؟ -

.بیمارستان ریممی داریم. آره-

:کشید آه
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.باال بود رفته فشارش نبوده، هیچی میگن -

:ترکید بغضش

.شیم بدبخت کنه سکته بود نزدیک -

 :کردم فوت را نفسم

بانکه؟ از بعد که همون بیمارستان؟ کدوم -

.آره -

***

 ستهب را هایشچشم و بود داده اشکناری صندلی پشتی به را اشتکیه رمقیبی با سارا که رسیدم وقتی

 ینا مقصر شده پایین و باال فشارِ یک فقط یعنی بود؟ آمده سرش بر چه خواهرکم. بود پریده رنگش. بود

 بود؟ حالش

. بودند خون رنگ. کرد باز هم از را هایشچشم و کرد حس را نشستنم موج. نشستم کنارش احتیاط با

 :گفتم حیرت با صورتش به خیره

!تو؟ خوبی چته؟ -

 موج آشنایی چیز هایشچشم در. شد خیس هایشپلک و لرزید هایشلب. نشست هایشچشم در بغض

  .بودم کرده احساس را احساسش این هم خودم انگار. زدمی

:گذاشتم امسینه روی را سرش آرام و گرفتم را گردنش پشت کردم، بغض هم خودم لرزید؛ غمش از دلم
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جونم؟ به بالت و درد چته -

 خودم. کردم نوازشش و فشردم امسینه روی را سرش. دادم جان من و لرزید امسینه روی گریه از سرش

 .کند خالی را خودش خوب تا نگویم هیچ تا کردم کنترل را

 تاب. ریختمی اشک امسینه روی طورهمان او و گذشت انگیزغم و سنگین طورهمان هایدقیق چند

 :گفتم آرام و بوسیدم را سرش روی. آخر نیاوردم

 شده؟ چی نمیگی چرا آبجی؟ رو من بُکُشی خوایمی -

:بست را هایشچشم و داد تکیه صندلی به باز. کرد جدا آغوشم از را سرش و گرفت نفسی

.میگم بهت بعداً -

 !گوب. کنممی دق من بشه بعداً تا -

:گفت پردرد اما حالبی و گذاشت سرش روی را دستش داد؛ چین را اشبینی

.نه االن. میگم میگم،. خدا به ترکهمی داره سرم -

:کنم منحرف را بحث کردم سعی و کشیدم نفس کالفه

 مامان؟ االن کجاست -

.کنهمی چِکِش داره دکتر. بخشه تو االن. اورژانس بردنش اول-

:شدم بلند
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.هستم پیشش من. ما یخونه برو برات، گیرممی انسآژ -

 :کرد باز را هایشچشم

.داره ـناه گـ ترسهمی آرام برو. مونممی خودم بابا نه -

 :گرفتم را اششانه

.نیست خوب حالت. آفرین پاشو -

 :کرد پافشاری

.ندارم دانشگاه امروز که من. داری کار صدتا تو. برو تو داداش نه -

 یخونه میارمش شد که هم مرخص. مامان به هست حواسم خودم. چشم بگو برو میگم جانهبچ -

.خودمون

.بود کرده بغض باز. نرود که کردمی دلدل

:کردم خم پرآبش هایچشم کنار را سرم

 .آبجی هست هم من مامانِ -

!خدا. رگبز و کوچک هایغصه و غم این با آخر مردممی و ریخت جانم و ریخت اشکش

***
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اسم دیدن با و آوردمش در جیبم از. خورد زنگ موبایلم که بود نگذشته سارا رفتن از دقیقه دو هنوز

«khoone»کردم برقرار را تماس ترس با و کوبید امسینه قفسه به شتاب با قلبم آرام، یاد و.

:کرد پاره را دلم بند آرام آشنای هقهق

با؟..با -

:مگفت بریده نفسی با

 شده؟ چی -

خوبه؟.. جونمامان هیچی... ه -

:کشیدم نفس آسوده

 .آره هوف -

 .پیشش بیام خواممی -

.خونه میارمش. شد مرخص غروب تا شاید -

 :کردم نگاه را ساعتم

باشه؟. برات آژانس زنممی زنگ. پیشت میاد داره سارا عمه. مدرسه بری شو آماده کمکم -

 .باشه-

:گفتم آرام و لیدمما را هایمچشم
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بابایی؟ باشه. میشه بد حالت برم، قربونت نکن هم گریه -

***

:کردم اشاره سارا به. کردم اشپیاده ماشین از آرام و کردم باز مامان برای را در

.میام بگیرم مُمپوتکمپوت برم هم من باال ببرش آروم بیا -

 برگردم، ماشین طرف به خواستم و شد راحت شانبابت از خیالم وقتی شوند؛ ساختمان وارد تا ایستادم

 رشس روی نفتی آبی کالهِ و دهانش روی شالِ بین صورتش که زنی نگاه با. خورد گره کسی نگاه با نگاهم

 هب کرد بنا و انداخت پایین را سرش دید، که را نگاهم. ایستادم بود زده زل من به و بود مانده مخفینیمه

 :شنیدم سرم پشت از را پورقلی صدای. رفتنراه

 .گرفتمی رو سراغتون خانمِ اون شاهوردی آقای -

 کمی سرم استرس از و بود شده گس دهانم. بود گرفته را وجودم عجیبی آشوب اما شدم؛ زن خیالبی

 :برگشتم برج نگهبان پور،قلی سمت به. رفتمی گیج

گفت؟می چی -

:کشید باالتر را کاپشنش زیپ

ه؟مگ نیستن آشنا -

 :زدم پوزخند

.شرمنده کنم، دعوتتون عروسی نبود حواسم زنمه، چرا-
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 دعا دلم در. ندیدم او از اثری اما بود؛ زن که جایی سمت به دادم سوق را نگاهم اختیاربی. شدم سوار و

  .افتادم راه فروشگاه سمت به و بگذرد خیر به کردم

***

 کوچک یدکمه خواستم تا. کردم حرکت ماشین سمت هب و گرفتم میوه نوع چند و آبمیوه و کمپوت چند

 دوچندان آشوبم. بود شده قایم «مثالً» درخت یک پشت بار این. دیدم را زن همان هم ، بزنم را سوئیچ

 چیست؟ دومی بالی نرفته قبلی بالی هنوز خواهد؟می چه من از زن این گفتم خودم با و شد

 که جوانی پسر صدای شوم، سوار خواستم و گذاشتم داخلش را خریدها و کردم باز را ماشین در وقتی

 ذهنم به قاتل نیمای آن فکر و کرد بدتر را حالم کردمی خطابش «رفیق» و دادمی قرار مخاطب را کسی

 آن فکر دوز. آورد هجوم دهانم به اممعده محتویات تمام که شد آشوب اضطراب از دلم قدرآن. کرد خطور

 و یدام کورسوی دنبال دربهدر که سامان نام به بدبختی و خسته مرد که بود باال قدرآن لعنتی تباهکار

 .آورد باال را هایشآشوبیدل تمام و نشست خیابان یگوشه جدول کنار هست، و بوده زندگی

 مردم هاینگاه و حرف به نسبت تفاوتیبی برای چهارسال نداشت؛ اثری رویم رهگذران آورچندش نگاه

 .نبود کمی زمان

 اشمعشوقه با خواستهمی گفتندمی! ناپیدا سرش آن که آوردنددرمی هاییحرف چنان رفت، فرشته وقتی

.. .گفتندمی چرت! کرده خودکشی که خوردهمی کتک قدرآن زنش گفتندمی! کشته را زنش کند، ازدواج

 را اشکش هایشانتهمت و هامتلک با هامروتبی. کردندمی پیچشسؤال و گرفتندمی را آرام جلوی

 .آوردنددرمی
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 اما ؛کشتممی را خودم اول روز همان نبود، آرام اگر که خدا همان به! مرا ببین خدایا شنوی؟می خدایا

 کردم؟می ول کجا را آرام بود؛ آرام دانی؟می

 امچِه دانمینم. کردمی نگاهم داشت هنوز لعنتی. کردم کج زن سمت به را سرم و زدم را هایماوق آخرین

 یک. زن همان سمت به درست انداختم؛ تفی جدول درون که کردم حس را طوفان راستش خب اما شد؛

 !ببینمت دیگر بار

 در از و کردم پارک پارکینگ در را ماشین. کردم حرکت خانه سمت به سرعت با و شدم ماشین سوار

 جانبش از. نه یا کرده دنبالم هنوز زن ببینم خواستممی. شدم خارج ساختمان از برج کوچک و پشتی

 دلیلی هر به زن این وجود و ورود بوده، دلهره و عزا سراسرش که من زندگی. داشتم بدی احساس

 .کند این از نابودتر مرا زندگی توانستمی

 ار رویشروبه و بود داده تکیه ماشینی پشت بود؛ درست حدسم. چرخاندم خیابانی یمحوطه در را نگاهم

 .رسیده دیر و بوده من ماشین منتظر احتماالً یید؛پامی

 طی را خیابان عرض بندشپشت و کردم طی هاساختمان پشت از شوم، دور او از که طوری را خیابان ته تا

 رد که بود ایستاده جایی. برسم زن به تا دویدم صدابی. نبیند مرا و بگیرم قرار او راستای در تا کردم

 .کشیدم محکم را کیفش پشت از و گزیدم حرص از را لبم. دنباش مستقیم دید معرض

 شیدک من از ترمحکم را کیفش و گرفت را دهانش جلوی من دیدن با. برگشت ترس با و کشید بلندی هین

 :گفت و کرد تقال. کشیدمش دیوار سمت به کیفش با و گرفتم را مچش. برود در دستم از خواست و

...جـ نکنی ولم اگه مبچه جون به! کن ولم! کن ولم-
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:گرفتم را دهانش بود دهانش روی که شالی روی از و زدم دیوار به را پشتش

 در رو پدرت پلیس میدم وگرنه هستی، کی بگو. دنبالم افتادی که منم بزنه دادوفریاد باید که اونی -

 !بیاره

:بود ملتمس و ترسیده هایشچشم

شما؟ دنبال تادماف کِی من....مـ آقا؟ زنیمی تهمت چرا -

:خندیدم. رسیدمی نظربه لرزان و گرفته صدایش و بود قرمز و کبود پوستش

کِی؟ -

:کردم دیوار با زدنحرف به شروع دست با هادیوانه مثل. کردم نگاه دیوار به حرص با و خندیدم باز

  !البد بودم من! کی میگه! کی میگه -

:دمز فریاد دویدمی وقفهبی کند نگاه را سرش پشت که آن بدون که دیدنش با و برگشتم زن سمت به

!وایسا -

:زدم فریاد حین همان در. برسم او به تا دویدم من و برگشت ثانیه صدم یک

 !کنهمی نابودت پلیس به بدم مشخصات احمق، دیدم رو نحست ریخت -

 :کردم بیشتر را سرعتم. بود متر چند مانفاصله

.بیا عدب کن وصیتتم باشی خواستی ورها و دور این دیگه یدفعه! خودت از بیشتر شاید روانیم، من ببین-
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 بلندیشاسی ماشین تا کشیدم کنار را خودم آنیک و ایستادم. شد شکسته ممتدی و بلند بوق با فریادم

 وا از اثری چرخاندم؛ زدهماتم و برفی خیابان در را نگاهم مأیوسانه. نکند لهم گذشت کنارم از اکنون که

  .نبود

***

 .من یخانه از گریه صدای. آمدمی فریاد و داد صدای. چرخاندم در در را کلید

 دانشگاهت، پسر رئیس یکیش دنیا؛ هرجای از اومدمی تواسه خواستگار همه این سارا، سرت تو خاک -

 که رِِپس این به دادی گیر تو وقتاون زهرمار، یکیش! کوفت یکیش بانک، رئیس یکیش استادت، یکیش

 بختبد سامان با که این مثل بشی خوایمی تو؟ کشینمی خجالت کیه؟ باباش کیه شننه نیست معلوم

 چه خوایمی بچه جین شیش با کرد بیوه رو تو و مُرد کثافتش خودِ شاید اصال! سرت تو خاک مُرد؟ شد؟

 دادی؟ سکته رو من آشغال این خاطربه! نه سارا، نه میگم کنی؟ غلطی

 جلوی بگذارم را اممُرده زنِ عکس قاب. دیوار به بکوبم را سرم بعد. بکشم را شانهمه خواستمی دلم

 رام بردی، را فرشته خدا! خدا وای! بمیرم که. بمیرم که. بمیرم که دیوار به بکوبم را سرم قدرآن و چشمم

 حالل را خودکشی یا بُکش یا! اخد است بس. است بد حالم ام،عصبانی! خدا امخسته. خب بردیمی هم

  .کن

!دَرَک به! دَرَک به. آمد شکستن صدای. کردم باز را در

 زل زمین روی چیزی به. بود کرده کز ایگوشه آرام. کردمی گریه سارا. شکاندمی کرد،می نفرین مامان

 کشید،می جیغ خورد،می ناخن زد،می زل چیزی به و شدمی بد حالش که هاییوقت مثل بود؛ زده

 روی مجهول جسم به فقط حاال اما گذاشت؛می دندان دیوار روی و کشیدمی را هایشمو کرد،می سکسکه
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 و خرد عکس قاب به و کردم دنبال را اششدهمیخ نگاه رد. کردمی سکسکه و بود زده زل زمین

 ؟«دَرَک به» گفتیمی این به سامان. رسیدم فرشته یخمیرشده

 روی را عکس قاب هایشیشهخرده جاهمین خدا. کردم نگاه جنگ به مبهوت و اتم و بستم را در

 !آرامش خدا، آرامش! آرامش خدایا! کن شانخفه را هااین خدا بکشم؟ شاهرگم

 به. کندمی گریه سارا که دَرَک به. نه سارا هایگریه اما شد؛ تمام مامان هایفریاد در شدنبسته صدای با

 دَرَک به. دهدمی جان اشاسلحه و نیما خیال در دیوار کنج آرام که دَرَک به. کرده سکته مامان که دَرَک

 از زن یک که دَرَک به! دَرَک به. سامان مُرده فرشته. افتاده الش و عکسش قاب زیر فرشته صورت که

 !سامان دَرَک به. کیست دانینمی و افتاده اتزندگی وسط آسمان

:زدم لب

  .بسه-

 .کرد گریه آسمان به رو و گذاشت صورتش روی را دستش سارا

:شد عادی صدایم

 .بسه-

 جورهمین خدا آخ. بود سکوت در ثانیه چند خانه. نیامد در او از صدایی و ریخت اشک و گزید لب سارا

 برو سامان شنوی؟نمی را اتدردانه هایدندانک صدای شنوی؟نمی را صدا کن، گوش سامان نه. باشد

 !سامان؟ دَرَک؟ به هم این! برو سامان. کن امشآر
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 پلک. بود شده بلند زودتر او انگار اما بردارم؛ قدم آرام سمت به خواستم. جفتشان بودند؛ شده خفه

 قلبم. چکید خون دستش از. زد کنار را هاشیشه و شد خم. رفتم سمتش به. کردمی سکسکه زد،نمی

 .یدلرزمی دستانش. کردم تند پا. ایستاد

:جنبیدمی بد. جنبیدمی هایشلب

 .ن... ا... ما...ما... م... ما... م... ا... م -

!برس دادش به. میردمی دارد سامان چرا؟ زدنمی پلک. آمد باال دهانم تا قلبم

:زد صدایم. شد بلند و آورد باال را فرشته عکس

ا؟... باب -

 مزخ خواستممی. بیاورد خودش سر بالیی و زنمب دست او به ترسیدممی. دویدم سمتش به فشنگ مثل

  .ببندم را اشلعنتی

 .ازت میره خون داره کن نگاه. ببندمش بده. میاد خون داره رو دستت بده بابا؟ جونم -

:لرزیدمی تنش و پریدمی پلکش. کرد دراز مامان سمت به را دستش

 .شکوند... کش رو... ته... فرش... ن... ما... ما س... عک! بره بگو -

 رویتروبه اتجگرگوشه یعنی بغض. کنی اشکش نتوانی که همان یعنی بغض چیست؟ دانیمی بغض

 اتکردهسکته مادرِ بخواهد و دهد تکانتکان جلویت را ات«مُرده» عشقِ یشدهوالشآش عکس بایستد،

  .بیندازی بیرون را
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 سامان فرشته ببین. کن شکایت بعد و ببین. ببین. را رفتنت ببین! بیین لعنتی! فرشته فرشته،

  .مُرده خودت از بدتر ببین. را سروسامانتبی

 چادرش. بود قرمز و خیس گریه از صورتش. برداشت مبل روی از را اشمشکی چادر و کلفت ژاکت مامان

 :گفت تهدیدوارانه من به رو و زد بغلش زیر را اشتکه یک و پوشید را

. پلیسه وقتی تا حداقل. کنه ازدواج رضا، پسرِ، اون با ذارمنمی من کن حالی حمقتا خواهر به سامان -

!کن حالی رو نفهم یدختره اون سامان؟ فهمیدی

خواهند؟می چه جانم از باز شده؟ چه باز ازدواج؟ پلیس؟ سارا؟ رضا؟

 :زد داد و داد تکان را دستش

 ینوه خوامنمی من بفهم. بودن پلیس یه زن جرم به بمیره فرشته مثل هم سارا خوامنمی من فهمی؟می -

 .بیفته روز و حال این به خودم

  .کرد اشاره آرام به و

روز؟ و حال این گفتمی اکراه با مامان که بود اشچه من آرام مگر روز؟ و حال

 :کوباند کانتر روی فریاد با را لرزانش دست

 مبچه خوامنمی. شه مریض خوامنمی. شه خورقرص خواممین. سامان بشه روانی خودم ینوه خوامنمی -

!این بشه سرنوشتش کردم بزرگش زحمت و دل خون با که ایبچه خوامنمی. بمونه مریض یبچه یه پای

 .بودند آرام سوی به باز اشلعنتی هایدست و
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 ردِم توانستندنمی هایمزانو. دشمی کنده جا از داشت که بود من پلک پرید،می که نبود آرام پلک بار این

 را سامان چطور بودند مانده هالعنتی این. دارند نگه خودشان روی شاهوردی سامان نام به را ایمُرده

 روانی تو یبچه سامان. بود مادرت سامان. گفت مادرت را هااین سامان. بود مادرت سامان. نیندازند زمین

 گویندمی من آرام به مریض؟ گویندمی من آرام به هااین ای؟مانده تمریض یبچه پای تو سامان است؟

 روانی؟

 غیرتشبی پدر. نیست مریض معصوم طفل این هاانصافبی مریض؟ روانی همان پی چرخید؛ اشپِی نگاهم

 رد،میمی! نگویید هاانصافبی! روانی مریض نگویید خودش جلوی الاقل هاانصافبی. است کرده اشدیوانه

 !تانهمه به ارزدمی مویش تار یک خدا به! کندمی دق خدا به

 ه،فرشت مثل کذایی عبارت این چرا کرد؟نمی هایمر عبارت این بغض چرا. مریض روانی گفت من یبچه به

 شود؟ سامان جان یخوره خواستمی هم این کرد؟نمی رها را سامان

ای؟کرده سکوت تو و مریض روانی گفته اتبچه به سکوت؟! سکوت سکوت،

 در گریخت،می امشقیقه از داشت انگار که رگی در لرزانم، هایپلک هایم،چشم در دید چه سارا دانمنمی

 دفاع دخترکش از آن با که بود ایواژه دنبال وجودش تمام با داشت انگار که برادرش در و لرزانم هایزانو

 :گفت زدهوحشت و پوشید را شالش و پالتو لرزورست و هقهق با که دید چه دانمنمی. کند

  !بریم توروخدا. بریم مامان، بریم -

 .بود نزده هم پلک یک هنوز. لرزیدمی ایستاده داشت هنوز آرام. بریم گفتمی زدهشتاب و هول
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 هامعرفتیب آن. بیاب را اتبچه. رودمی دارد نامردت مادر. رودمی دارند خودشان. سامان هاآن خیالبی

 !خیالبی را

.رفتنشان والی و هول و آمد در شدنبسته و باز صدای

:زدم صدایش ترسان

  .میاد خون داره رو؛ دستت ببندم بریم بیا بابا آرام -

:گفت من به رو آن، به دردناکی نگاه از بعد و برداشت زمین روی از را فرشته عکس دیگرش دست با

 چمه؟ من مگه -

 .بودند چپانده نحیفش گلوی در بهت صدکیلو انگار فقط نداشت؛ هم بغض ید،لرزنمی صدایش

«.مزمنی مرگ یزنده قربانی فقط تو. دخترم هیچی! هیچی: »دادم را جوابش دلم در

 به ریختمی که خونی از توانش دیدم که شد ریش دلم. ریختمی فرش روی چک و چک دستش خون

 توانستم هرچه کابینت در از و دویدم. کنم پانسمانش تا نداشتم هخان در چیزهیچ. رفتمی تحلیل

. کردنمی حرکتی هیچ. حمام در بردمش و بکشمش کنار هاشیشه از تا کردم بغلش کندم؛ ایلوله دستمال

 شخشک دستمال با و شستم نشود وارد آن به بیشتری آسیب که جوری را دستش و کردم باز را آب شیر

 چه پرسیدممی او از و زدممی زنگ سارا به باید. پیچاندم دستش دور را هادستمال بقیه نصف و کردم

 .زدند هایشانتوهین و معرفتیبی با را دلم اما بودند؛ رفته اما بیاید؛ بند خونش که کنم کارش

 زل نقطه یک به زد؛نمی حرف هنوز. بود طورهمین هم خودش. بود آب خیس صورتم و سر و لباس تمام

  .کردمی فکر و بود هزد
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 .بردمش اتاقش در و آوردمش بیرون حمام از

باشه؟. کن عوض رو لباست هم تو. برات بیارم قند آب برم -

 .بود زده زل قبرستانی یک به باز

 .بپوشد تا گذاشتم تخت روی و آوردم بیرون برایش لباس تکه چند و کردم باز را کشویش

آرام؟ باشه -

 هایلباس آن با. بود سرد. کردم درست قند آب آشپزخانه در و رفتم بیرون اتاقش از اما داشتم؛ تردید

  .لرزیدممی سرما از هم و اضطراب از هم خیس

 را یرهدستگ و کردم تند را هایمقدم ترسیدم؛ آنیک. بود بسته را اتاق در برگشتم، اتاقش سمت به وقتی

 عوض سلبا خواسته اینکه خاطربه شاید بود؟ کرده قفلش. بود کرده قفلش. نشد باز در اما کشیدم؛ پایین

 .کندمی باز را در االن سامان، آری. کند

 .کن وا پوشیدی؟ -

:زدم در باز. نیامد صدایی

  .کن وا. بابا میشه گرم قند آب االن کن وا هنوز؟ نپوشیدی -

:زدم در باز .ماندم در پشت دقیقه دو. بپوشد را لباسش بگذار! بده اَمان سامان وای

 .لباسشویی ماشین بندازمشون رو هاتلباس کن وا پوشیدی؟ -
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 حرف از داشت حق. رفتمی راه هزار دلم آخ و بود مانده دستم در لیوان. کردنمی باز را در کرد،نمی باز

 با هک یافرشته مثل کشت؟می باید. کشتمی نگرانی و اضطراب از مرا نباید اینجا اما بشود؛ ناراحت مامان

 مرا؟ کشت رفتنش

 سکوتی و بود سکوت آمد،نمی گریه صدای چسباندم؛ در به را گوشم ملتمس و کردم را هایمتقال آخرین

  .رفتمی باال خودش کول و سر از که

 .آفرین رو در کن باز. خودت با نکن جوریاین. چته بگو برام بیا رو در کن وا بابا آرام -

 عنتی؟ل شکانینمی را سکوت چرا

کنی؟می بازش خودت یا رو در بشکنم. میگم کن وا آرام -

است؟ شده اشچِه این خدا وای وای

 :گفتم فریاد با و کوبیدم در به

!آرام. میشم بدبخت میشه بد حالت خب! میگم کن وا -

:زد جیغ صورتم در خیس هایلباس همان با و شد باز در شد؛ مساوی جیغش با اسمش میم و الف آر

 بهمون همه که مریضم من بگی میاد خوشت مریضم؟ من میگی همه به چرا شه؟ بد حالم که چمه من-

کنن؟ ممسخره یا کنن؟ ترحم

:کرد شلیک را هایشگلوله باقیِ بعد و گرفت نفسی کرد؛ مکث
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 دیوونه نیستم، مریض من. نیست هیچیم من آخه؟ چمه من بدی؟ نشون قهرمان رو خودت خوایمی یا -

!آرامم من خدا به آرامم، من. تمنیس

:زد جیغ و کوبید در به را هایشدست کف انگار. بست دوباره را در

 خیلی زا من خاطربه تو. دردسرتم مایه من. وَبالتم من. انقدر نباش خوب تو بابا! بسه باباجونم. بسه بابا -

 مدرسه تو باید شهمه منی بایبا چون تو. سرکار مونینمی غروب تا من خاطربه تو. موندی عقب کارا

 نمیری میشه تاریک هوا من خاطربه تو. مُرده مامانش که ستدختره همون بابای این بگن بدن نشونت

 جرم هب تو. باشی بلد جورواجور هایغذا مامانا مثل باید منی بابای که این جرم به تو. نترسم من تا بیرون

 ...ازد منی بابای اینکه

 .نرفته در او جای من جان تا بدهد خوردش به را قند آب این یکی خدا آخ. آمد بند نفسش

 .کنینمی ازدواج -

 صدای. بودشان کوبانده کذایی سخت و سفت در آن به که بس نداشت رمق دیگر هایشدست انگار

تو؟ گوییمی چه تو؟ کنیمی چه آخ. کردم حس را در به سرش آرامِ شدنکوبیده و تنش فرودآمدن

!خوبم خدا به. خوبم من -

 .کردنمی گریه نداشت، بغض صدایش

 .باباجونم نکن حروم من پای به رو خودت انقدر. نیستم مریضم. نیست هیچیمم. شدم بزرگ من بابا -

:بود شده پخش خانه سرد فضای در امقهقهه. خندیدم توانم تمام با وجودم، تمام با
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 این که شده خرد اعصابت بوده استانبولی خوردی؟ چی ناهار میشی؟ هم ناراحت دیوونه میگن بهت -

زنی؟می رو هاحرف

 کن، ولش سامان. شد ختم هقهق به تهش که ایخنده شنیدم؛ در پشت از را پربغضش یخنده طنین

  .شودمی هم بهتر هیچ، شودنمی بد حالش. بماند خودش حال به بگذار را؛ بدبخت کن ولش

 لداخ و کشیدم پایین را در یدستگیره که بود اضافه هم باز انگار. نشنیدم را مدرون صدای هم باز انگار

 :شدم

 .در جلوی از پاشو خانمدیوونه -

 هایشچشم در ناراحتی و بغض از اثری دادم، هل که را در. رفت کنار در پشت از و کشید باال را اشبینی

 شظاهر یعنی بود؛ بهتر حالش. کند خالی را خودش و بگویدشان تا داشت نیاز هاحرف این به انگار. نبود

 یاد از را فرشته یخردوخمیرشده عکس قاب دادممی احتمال که بودم خوشحال. دادمی نشان طوراین که

  .بگیرد دل به کینه مامان از خواستمنمی. برده

 من به و نشست ارمکن و آمد. خوردش قلپقلپ. نشستم تختش روی و دادم دستش به را کذایی قند آب

 و گذاشتم کنارش را هایشلباس. بخورد سرما ترسیدممی. بود نکرده عوض هنوز را هایشلباس. زد زل

 :گفتم

  .خوریمی سرما آرام بپوش -

:افتادم راه در سمت به قند آب خالی لیوان با و

 .لطفا نبند هم رو در -
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 سامان: »گفت و لباسی به بود زده زل ترینوی جلوی که وقت آن شنیدم سرم پشت از را فرشته صدای

 با و خنده از رفتیم ریسه آرام و من که وقت آن و.« کنممی تبخیرت نگیری مواسه رو خزدارِ پالتو اون اگه

  .بود زده زل خزدار پالتوی به که قشنگش رخنیم و گشادشده هایچشم به بودم زده زل عشق

 :گفت که شنیدم هم را آرام آرامِِ صدای

کنی؟می تبخیرم نکنم عوض رو لباسم اگه -

 و برداری قلبم از را عشقت رفت یادت رفتیمی وقتی جانمفرشته... فرشته. شد پرتاب گلویم در بغض

 مروت؟بی ببری

***

 اام بود؛ شوخی حرفش. بردمی زور به مرا و خانه آیدمی نروم شرکت به دیگر روز یک اگر گفتمی کامران

. دمبو شرکتش کارمند من اما بودیم؛ رفیق که بود درست. ندارد چندانی تفاوت دلش حرف با دانستممی

  .کردممی مخلوط رفاقتمان با را آنجا نباید

 و سکوت در خانه. برداشتم تخت کنار از را سامسونتم معمول طبق و کردم مرتب را پیراهنم ییقه

 را وتسک که بود ساعت تاکتیک فقط و دبو رفته فرو زمستانی شنبهپنج صبح یک مخصوص تاریکی

  .رفتم آرام اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاق از آینه به کردننگاه بدون معمول طبق. شکستمی

 از را موها و شدم خم. بود شده پخش صورتش روی لختش موی دسته چند و بودند بسته هایشچشم

 یرخبه صبح: »نوشتم کوچکی کاغذ تکه روی و برداشتم را تحریرش میز روی خودکار. زدم کنار صورتش

 ماکارونی یخچال توی گلیِگل ظرف اون. کشهمی طول بعدازظهر تا کارم کار، سر میرم. خانمقشنگ

 «.باش خودت مواظب. ناهارت واسه میشه گرم ماکروفر بذارش. توشه
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 و زندگی کار به کاری شودمی خدایا. افتادم عجیب زن همان یاد دیدم، که را ماشین. زدم بیرون خانه از و

 !نگیر من از را آرامش خدایا باشد؟ نداشته امبچه

 «.امروز منتظرما: »آمد کامران اساماس صدای

 «.افتادم راه: »دادم را جوابش

 هب را اشتکیه. کردم احساس را فرشته حضور و کردم روشن را ماشین. داشتم اضطراب. بود مشغول فکرم

 .بود کرده جمع خودش در را هایشپا و بود ادهد ماشین یپنجره

:جویدم لب

ندیدی؟ داغون آدم حاال تا چیه، -

:کرد پر را گوشم اشخنده طنین

 .بودم ندیده اعصاببی خوشگل -

باشد؟ خوشگل بخواهد که بینیمی کوفت جاننیمه مرد این در چیست؟ خوشگل

 :گذاشت بازویم روی دست شد، عوض اشچهره حالت شنید، که را سکوتم

 .خودت واسه نکن زهر رو زندگی االن! نبودی بودیمی مضطرب باید که موقع اون سامان -

 .لعنتی اتفاق آن به چسبید باز. کرد قبر نبش را گذشته باز. گفت باز

 مانده گل در خر مثل. کردممی فرار گذشته از سگ مثل. راندممی سگ مثل. بود گاز پدال روی پایم

 !بودم
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. دنبو فرشته. داشتم تهوع بودم، مضطرب. کردممی فرو ناخن فرمان دور پالستیک در. کشیدممی الیی

  .بود رفته و بود کرده امدیوانه

 .بود کرده فروکش لعنتی خشم آن الاقل ولی بود؛ دلم کنج هنوز اضطراب رسیدم، وقتی

 به و گذاشت میز روی را دستش چای نمدید با کامران. بودند نیامده هاخیلی هنوز. بود خلوت شرکت

 :داد دست اما کند؛ بارم تیکه چند نیامدنم روز چند این خاطربه داشتم توقع راستش. آمد سمتم

  .سالم-

:زدم اینیمه و نصفه لبخند

چطوری؟. سالم -

:گفت و زد لبخند

زدی؟ صبحونه -

.کنیم فرض صبحانه را چای لیوان یک اگر

 .جونت نوش مرسی، -

 اب را اتاقم در. کردند کوتاهی پرسیاحوال شرکت هایبچه از نفر چند. رفتم اتاقم سمت به همراهش به و

 .بست را در و شد داخل همراهم به کامران. کردم باز کلید

 :کردم دستیپیش خودم

...م رو شهبقی میدم، انجام امروز شد هرچی رو کارا. بیام نشد روز سه-دو این خواممی معذرت کامران-
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:برید را حرفم

 نیومدی؟ چرا حاال. کردم شوخی من سرت تو خاک -

 .بذارم تنهاش شدنمی بود، بد حالش روز سه دو آرام -

 :گذاشت امشانه روی دست

خوبه؟ االن باز؟ شده شچه -

.آره -

.کشید تیر سرم چیزی یادآوری با

میدی؟ رو جوابم راست و رک بگم چیزی یه کامران؟ -

 .بود غریب من زبان از هادرخواست این کرد؛ عجبت

  .بگو آره-

نداری؟ خبر رضا از... رضا -

:داد تکان را سرش تعجب با

شده؟ چیزیش رضا شده؟ چیزی-

 کنند؟می سؤال جوریاین! سامان سرت بر خاک

:دادم سر بیرون به هایملب پشت از را هاواژه و دادم قورت کالفه را دهانم آب
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 داره؟ دوست رو کسی ارض -

:خورد تکان هایشلب اما ماند؛ ثابت هایشچشم

میگی؟ چی شدی؟ خل سامان -

:کردم نگاهش عجز با

!کامران -

 :خندید بهت با

زنی؟می زر چرا اصالً؟ بازیاستمسخره این اهل رضا مگه دیوونه -

 طورآن رضا بازیمسخره خاطربه سارا روز آن کند؟می بازیمسخره سارا با. شد خالی آنیک اممعده انگار

 بود کاش! بود اینجا سارا کاش بود؟ داده سکته را مامان رضا بازیمسخره خاطربه سارا زد؟می هق داشت

 !پرسیدممی او از را هااین تا

 :زدم زل کامران مشکی هایچشم در

 .بگی رو راستش بود قرار نامرد. میگه تو به نگفته من به رضا -

:گفت کالفه و خورد تکان پایش زیر دارچرخ یصندل

 .اصالً بپرس خودش از برو. دونممی چه من -

 .دونممی نمیگه،-
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 :زد داد

 .نمیگه که مرگشه چه اون ببین برو اصالً نه. نمیگه که مرگته چه ببین خب -

:آورد پایین را صدایش

 یدید سامان کنه؟نمی نگاهشم داداشش ستر از که داره دوست رو یکی سالهشیش بگه چی؟ بگه بیاد -

 میریدمی دارید تبچه با و سگی یخونه اون تو چپیدی یا دیدی حاال تا سامان؟ دیدی رو؟ ورت و دور

 چه دورت ببین کن پاکشون دفعه یه. توش اشکه چهارساله. رو هاتچشم اون کن باز سامان بدبخت؟

  .خبره

 .بود زمین میخ نگاهم. بودم ایستاده سنگ مثل. آورد هجوم سمتم به

 زمین روی کمرم شدنکوبیده صدای. خوردم زمین ضرب با. داد هُلم دیوار سمت به و گرفت را امیقه

 هلم دیوار کنار تا و کشید را امیقه کامران. کردم بلند را خودم خودم ولی نینداخت؛ وحشت به را کامران

  .داد

:بودند خشمگین هایشچشم

 !رو من ببین. سامان ببین -

.داشت درد کمرم آورد باال را گردنم خشونت با خودش

 تموم چی؟ یعنی. ده...مر[ گفت بخشبخش! ]قشنگ کن گوش! مرده. مرده چهارساله فرشته سامان -

 نه، ولی دیگه؛ میشه خوب ماهشیش بعد گفتیم. ماهشیش اصالً آقا ماهسه دوماه، ماه،یه گفتیم. رفته شده

 تبچه نیستی، تو فقط تو سامان مرد؟ میگن هم تو به کشی؟نمی خجالت! موندی گوه ریجوهمون دیدیم
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 ول رو بدبخت اون چرا تو المصب آخه خب. هست رضا هستم، من هست، خواهرت هست، مامانت هست،

 باشه؟ داشته آرامش قبر تو دقیقه یه ذارینمی چرا کنی؟نمی

 ندارد؟ آرامش من کنار ؟...من پس دارد؟ آرامش قبر در فرشته یعنی قبر؟

 .کشید دست لباسم روی کرد، صاف را امیقه نشست؛ کنارم بغض با. خواند هایمچشم از را حرفم

 :شنیدم زور به را صدایم

 .بزنه رو حرفش بیاد آدم مثل نترسید من شاخای از هروقت بگو رضا به -

 در هایکدست دفتر. نشستم میزم پشت و مافتاد راه نیفتاده برایش اتفاقی هیچ که کسی مثل. شدم بلند

 .شدم اعداد غرق و ریختم بیرون را سامسونتم و کشو

***

اسم دیدن با و کردم پرتاب حساب ماشین روی را خودکار کشیدم، عمیقی نفس موبایل زنگ صدای با

«Khoone»دادم جواب سریع. شدم نگران:

جانم؟ -

 بابا؟ الو -

:شد آسوده خاطرم. ودب مشتاق و زدههیجان صدایش

خوای؟می چیزی بابا، جانم-

:گفت تندتند بود، خوشحال
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!توروخدا. خواهش برم؟ منم میشه. بیا هم تو سینما میره داداشش با داره گفت زد زنگ مهشاد بابا -

:گرفت امخنده

 .آروم باشه، باشه -

 :خندید پرصدا

!مرسی جونآخ جون،آخ -

:کرد تازه نفسی

 .خداحافظ-

 :گفتم کند، قطع اینکه از قبل

رید؟می سینما کدوم ببینم، کن صبر -

 .دونهمی مهیار دونم،نمی -

 خوردی؟ ناهار -

  .آره آره-

 واسه هم ازش؛ بیار در پول کن باز رو راستیِ سمت کوچیکه، کشو دوتا بزرگا کشو اون باالی اتاقم در -

 .بخر خواستی هرچی هم بلیت

!خیلی مرسی بابایی، مرسی-
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:خندیدم

.نشه دیرت خداحافظت، عزیزم -

 .خداحافظ-

 .کرد قطع و فرستاد ایـوسه بـ و

 .نیستند که تو با چه؟ تو به. سامان خیالبی. آمدمی بیداد و داد صدای بیرون از

 بلند مبهوت و مات. کرد برخورد دیوار یکناره به که اتاقم در بندشپشت و آمد تندی هایقدم صدای

 .زدم زل زدمی نفسنفس که آشنایی هایچشم به و شدم

 کیفش منشی. کشید پس را خودش زن. کشید را زن بازوی خشونت با و رساند را خودش شتاب با منشی

 :گفت و کشید را

 .ریختید هم به رو شرکت زدید بیرون، بفرمایید! شما؟ چته خانم -

 چه اینجا. نفتی آبی گردنشال همان را؛ لباسش سامان نیست؟ زن همان این... کیفش سامان... کیفش

 چرا؟ را کار محل آدرس داند،می را اتخانه آدرس کند؟می

:گفتم زوربه و دادم قورت را دهانم آب. لرزیدم

 اومده؟ پیش مشکلی-

؟نه یا آمده پیش مشکلی پرسیمی تو کنندمی کشیوگیسگیس دارند! سؤالت این با سرت بر خاک

:گفت نفساعتمادبه با و کرد جمع را زمشع زن
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  .آقا دارم شما با مهم خیلی کار یه من -

 .بفرمایید. نداره جنجال و جار انقدر که این خب، خیلی -

:گفتم زادهابراهیم به رو. دادم نشان را اتاق داخل و

  .نیست مشکلی بفرمایید؛ شما زادهابراهیم خانم -

:کردم اشاره هاصندلی به. گذاشت پیش پا من میز سمت به زن. تبس را در و رفت زادهابراهیم

 .بفرمایید -

.انداخت پایین را سرش و گذاشت میز روی را دستش دو. گذاشت پایش روی را کیفش و نشست زن

:کردم ایسرفه

 .خدمتم در خانم، بفرمایید -

 !کردیمی تهدیدش بندشپشت تو و کردمی تعقیبت چطور زن این نیاور خودت روی به اصالً هه

 .شودمی راحت خیالم است؛ بهتر آمیزمسالمت طوراین. بوده دنبالم چرا بگوید تا اینجاست حتما خب

 :کرد شروع. لرزیدمی صدایش

...آقا -

 حالش داشت، اضطراب عجیب مشکوکِ زن این. داشت بغض بود؛ عجیب صدایش. آورد باال را سرش

  .نبود خوش
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 چنیناین را او که است خطرناک احتماالًً و عجیب قدرآن بگوید خواهدمی که یچیز بودم مطمئن

 استرس هم خودم. دارد مستقیم ارتباط من به یقیناًً خطرناک، احتماالً و عجیب چیز آن و کرده مضطرب

 :گفتم بیاید، سرم است قرار بالیی چه بگوید راحت و شود آرام اینکه برای اما گرفتم؛

کنید؟می میل چای -

 و لرزیدمی زمین روی مداوم که هاییپا و چرخاندمی هم دور مدام را شستش انگشت که هایشدست

 این هک هاییدست با و ترکید بلند صدای با بغضش آنیک خودش اما ایستادند؛ تا و تک از شد،می کوبیده

 دلرزی دستش قدرآن و وردآ بیرون آن از زردرنگ پاکت چند کند، باز را کیفش خواستمی هیستریک بار

 ربا اولین برای که کسی مثل مبهوت و مات. افتادند میز روی دستش از هاپرونده که بارید هایشچشم و

  .کردممی نگاهش کندمی عجیب هایکار او و بیندمی روانی مریض یک

 نای. گفتمنمی دروغ لرزیدمی وجودش تمام بگویم اگر. کرد خالی را هاپرونده محتویات و شد بلند جا از

 !نگذارید تنهایم کنید، کمکم! فرشته خدا، خدا؟ دارد ربطی چه امزندگی و من به گریان زن

:گرفتم زن سمت به و ریختم آب لیوان در میز روی از. شدم بلند هم من

 حس تقهرو بکشین، عمیق نفس بشینین، بفرمایید بخورید، رو این. بدیم ادامه تونیمنمی طوراین خانم -

 .بفرمایید رو کارتون بزنید حرف تونیدمی کردید

:گفت اما نشست؛

  .تونمنمی-

 .گذاشتم میز روی را آب و کردم سکوت
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:کرد نگاه میز روی محتویات به و خورد لرزان هایدست با را آب زن. نشستم و زدم دور را میز

 .تونمنمی-

 .باشد شخود دنیای در بگذار سامان، کن ولش. نگفتم هیچ

 :داد نشانم ایشناسنامه کشید، دست صورتش روی دست پشت با

.هشتاد مهر هفت و بیست: تولد. خوشخو آفاق: مادر امید،: پدر. مطیعی عسل ببین... ب -

:داد نشانم شناسایی کارت

 پرستیشسر پرورشگاه از تو که همونی. مبچه مامان. بچه اون مامان ام،خوشخو آفاق من... من ببینین، -

!منه یبچه اون. گرفتی رو

:خندیدم. خشکید دهانم سق و پرید پلکم یگوشه

 بعدی؟ یقصه -

:زد فریاد و شد نمایان چشمش هایمویرگ. شد سرخ صورتش

 هم دارشدنبچه یعرضه حتی که ایعرضهبی یه یه تو هستی؟ کی تو خوشخوام، آفاق من منه، یبچه-

!بگیری پرورشگاه از رو مردم یهابچه اومدی نداشتی

 کیست؟ آمده؟ کجا از زن این خدایا! خدایا. باش معصوم طفل این پناهوپشت خداجان! آرام آخ! آرام! آرام

 خواهد؟می چه

:زد هق آرامآرام و رفت تحلیل به صدایش زن
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...من یبچه من، عسل -

:خندید

.من یجوجه من، دخترکوچولوی -

 :زد زل هایمچشم در و آورد باال را سرش

بینه؟نمی رو شبچه سالچهارده ایدیوونه مادر کدوم. ندیدمش سالهچهارده -

:آمد سمتم به و کرد پاک را هایشاشک

.بده رو عکسش ببینم، رو عکسش -

 که ایمسخره و عجیب هایاسم به بودم زده زل و بود مانده دستم در طورهمان شناسنامه هامرده مثل

  .بود شده خطاطی پایینش

 هک دیدم عکسی، قاب دیدن با و کرد نگاه را میز روی است، طرف خودش از تردیوانه یکی با دید وقتی زن

 سوئیچ برداشتم، را میز روی مدارک یهمه برخاستم، آمدم، خودم به اتاق در سکوت با. ایستاد حرکتبی

 به آخرم حرکت این با زن. دویدم بیرون سمتبه و را آرام عکس قاب آخر دست و برداشتم را موبایلم و

 خواست وقتی بودم مطمئن. بود مقوا تکه چند فقط رویش که زد زل میزی به وحشت با و آمد خودش

 اوتیتفبی شرکت، هایپله از دویدنپایین اتاق، از خروج. بودم رسیده ماشین به من کند، دویدن به شروع

 خانه سمت به و ماشین کردنروشن ماشین، در مدارک کردنپرت کارکنان، کنجکاوی و ترس به

 و برسم خانه به فقط تا راندممی آورسرسام سرعتی با. شد انجام ثانیهچهل ظرف تنها شاید بردنحمله
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 لویشا منتظر صبرانهبی و گرفتم را خانه اخیر هایتماس لیست از و برداشتم را موبایلم. کنم حفظ را آرام

 .خورد بوق دچن. ماندم

 الو؟ -

.آمدمی نفسشنفس صدای

 در. نده جواب رو آیفون. بکش رو سیمش کردی قطع رو تلفن که االن. نخور تکون خونه از آرام... آرام -

فهمیدی؟ آرام؛ نکن وا رو در هم مردمی داشت کسی اگه. دارم کلید من نکن، باز وجههیچ به رو

:پرسید فقط بغض با و زدهوحشت

؟چرا -

 :زد زار مضاعفی ترس با و ترکید بغضش بندشپشت و

.بیاد خواد... می یاد.. می... آره.. د... میاد یما... ن... بیا ترسممی بابا مامان ما؟... نی... ن -

:زد جیغ

!بابا -

!کن کمکم خدایا! کن کمکش خدایا.تنهاست خدایا! خدا وای. شودمی بد حالش! بمیر سامان وای

 :زدم داد خودش زا بدتر خودم

 .بکن گفتم که رو کاری فقط. نیست هیچکی نیست، نیما نه نه -
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:زدمی جیغ که بس از شنیدنمی

!بیا بابا -

:زد هق

 !توروخدا نکن قطع بابا بابا -

 .کن قفل رو در برو. کنمنمی قطع. نیستم خونه میشه بد حالت نکن، گریه باشه باشه -

:زد هق باز

 .نکن قطع-

 .باشه شهبا-

:آمد صدایش بعد و گذشت ثانیه چند

 بابا؟ -

.اونجام دیگه دقیقه دو رسیدم، االن جانم؟ -

 .شده چه پرسید هی او و دادم جان هی من و زد هق او و زدم حرف را خانه خود تا و

 ید،ترسمی و بود تنها وقتی بود؛ همین. بود تلویزیون باالی صدای آن محض به و کردم باز را در کلید با

 واردی کنج بود گوشش در که تلفنی گوشی با. کند فرار تنهایی از تا کردمی زیاد را تلویزیون صدای

 به «بابا» زدنهق با و پرید جا از دید، را من وقتی. زدمی سفیدی به صورتش رنگ و بود زده چمباتمه

 من از را امبچه خواستمی زن آن. ماجگرگوشه تنم، یپاره بود، امبچه. دادمش جا آغوشم در. آمد سمتم
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 از را آرامم دیگر هایراه از ترسیدممی ترسیدم؛می خب اما بود؛ من قانونی حق این! گذاشتمنمی. بگیرد

  .ترسیدممی همینش از. بگیرند من

 .شود آرام تا بزن حرف گوشش زیر بیاور، آب برایش گویدمی گوشم دم فرشته دیدم آمدم، که خودم به

 لمث. دادم خوردش به و ریختم برایش آب لیوان یک و بوسیدم را خیسش پیشانی. نشاندم مبل روی را وا

 :فشردم امسینه روی و آوردم جلو را سرش گرفت؛ بغضم نیاورد، تاب دلم. ریختمی اشک بهار ابر

!جونم به دردوبالت نشده چیزی. خودم جان به نشده چیزی. دلم جان نشده چیزی -

:کرد خسسخ گلویش

 .میاد نیما-

 شد؛ تداعی هایمچشم جلوی فرشته خون در غرق تن. گرفت هدف را هایششقیقه هایملب. کرد داغ تنم

 ...هایشمو. اشخاکی و زخمی صورت آن

:لرزید صدایم

 لرزی؟می طوریاین شرفبی اون خاطربه بیاد؟ الدنگ اون بذارم که مردم مگه من! بیاد خورده شکر -

مگه؟ گوریه کدوم اباتب

:نزد هق دیگر شد؛ تر آرام

شده؟ چی پس-
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 از من و گویدمی وپرتچرت و رسیده راه از زرزرو یشدهفالنفالن زن یک گفتممی گفتم؟می چه

 ترسم؟می سگ مثل هایشوپرتچرت

:بوسیدمش

  .باش خودت مراقب بیشتر بعد به این از فقط عزیزم؛ هیچی -

:برداشتم را گوشی لرز با و ترسیدم. آمد خانه تلفن صدای. شد بهتر کمی. دادم وردشخ به را آب بقیه

بله؟ -

:خورد گوشم به مهیار آشنای صدای

 سامان؟ -

  .سالم-

  .نیستی گفت که آرام. سالم -

  .رسیدم االن-

 .پایین بیاد بگو آرام به زحمتبی. پایینیم مهشاد و من خب. آهان -

 کجا؟ -

 !یگهد سینما-

:کردمی نگاهم مظلوم کردم؛ نگاه آرام به
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 برم؟ میشه هنوزم -

چه؟ شود سبز چشمشان جلوی یهو زنیکه آن اگر سامان. برود نگذار سامان سامان، نه

:گفتم مهیار به و برداشتم آرام روی از را نگاهم

 .بیاد تونهنمی دعوتیم مهمونی جایی -

:گفت نم،زمی زر باشد فهمیده انگار که جورییک

  .نمیشه هم ساعت سه -دو. میایم زود -

  .مونده کارامون دعوتیم،. مهیار نمیشه -

  .سامان گرفتم بلیت من خب -

.کسی زیبایی کامرانی کن؛ جور رو دیگه یکی خب دونم،می چه -

:گفت دلخور

 .خداحافظ اُکی-

  .خداحافظ-

:گفت عصبانیت و دلخوری ،بغض با و کرد فراموش را قبلش ترس آرام. کردم قطع و

باشه؟ دوممون بار که شدیم دعوت جایی کی ما گفتی؟ دروغ چرا-
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 رتتیش یک با را لباسم و کردم باز را پیراهنم هایدکمه. رفتم اتاقم سمت به و کشیدم دست صورتم روی

 :داشت بغض زهنو. افتاد راه دنبالم. بروم آشپزخانه به تا رفتم بیرون اتاق از و کردم عوض شلوار و

 .برینمی رو من که تو. خب سینما برم داشتم دوست من -

 وانلی بیشتر. ریختم لیوان در را محتویاتش و کشیدم بیرون آن از را پرتقال آب و کردم باز را یخچال در

 .کشیدم سر را لیوان و انداختم آشغال سطل در را آن. نیامد بیرون آن از چیزهیچ دیگر بعد و کرد پر را

:آمد غرزدنش صدای

!بابا -

 :گفتم عاصی

 .ریممی باهم دیگه روز یه -

:زد داد

 گفتی تو هم کاشان برن خواستنمی اینا مهشاد که موقع اون بیرون؟ بردی رو من کی تو. میگی دروغ -

 وزرام گفتی آتش، و آب پارک بریم خواستیم مامان با هم دفعه اون. گفتی دروغ ولی ریم؛می هم با روز یه

...تا نبردی قدراون نبردی، قدراون. نه فردا نه

 مرا، کرد؛ آرام را چیزهمه شکستنش صدای. شد خرد ثانیه یک از کمتر زمانی در و افتاد دستم از لیوان

  .کرد آرام را آرامش و سکوت یتشنه منِ و بخشید سکوت چیزهمه به... را قلبم تپش را، آرام

 :گفتمی و بود کرده ریز را ایشهچشم. آمدمی فرشته صدای»
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.رمضون ماه دادمی نشون هی خوشگلیه، پارک خیلی میگن همه خدابه -

:گرفت را بازویم

 .دیگه بریم-

 :گرفتم قاب را قشنگش صورت شرمندگی با

 .بریم هم با دیممی قول برگشتم. مأموریتم خودم جون به -

 و بغض از هم خودم. گرفت دلم. رهاند صورتش دور از را دستم دلخوری با کرد، بغض شد، ناراحت

 خوشبختش خواستیمی بودی تو! عوضی غیرتبی! سرت بر خاک. کردم بغض کوچکش هایخواسته

 کنی؟

:گذاشتم امشانه روی و گرفتم دستم با را سرش و کشیدمش خودم سمت به اصرار با

 شب شام به نباشه همینم اگه علی به. ندارم درآمدی منبع هیچ من من، عمر من، خانمِ جان،فرشته-

.مونده خونه و ماشین قسطای. شیممی محتاج

:گفتم لرزان و آرام و فشردمش تنم به. رفت دلم و لرزید هقشهق از تنش
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 .جوریاون نکن -

:بوسیدمش کردم، نوازش را هایشمو. گرفت بغضم اوردم،نی تاب. آمد هقشهق صدای

 .خجالت از میشم آب االن جوری،اون نکن -

:کردم پاک عصبی را هایشاشک و کشیدم انگشت ملتهبش و خیس صورت روی

!فرشته میگم بسه -

 :گریست

«.میده بادمون به روز یه -

 این یهمه مثل زد؛می دورم داشت دنیا. وجودم تنم، سرم، دور چرخید؛می دنیا. دیدندمی تار هایمچشم

  .زدم دور را خواهرش را، معتمد را، نیما که منی مثل چندسال،

کنیم؟ کباب یا کنم درست کتلت پارک برای گفتمی هی فرشته

 هشد تلخ دهانم و رمقبی هایمزانو بود، شده کرخت تنم. شنیدممی را آرام گنگ صدای زد،می زنگ تلفن

 سکوت و سکوت یچالهسیاه. رفتیم سکوت و سیاهی یک به هم با انگار زد، که را آخرش دور یادن. بود

 چیزهمه... بابا رفتن مامان، سارا، و رضا آرام، حال فرشته، داغ رفت؛می یادم از داشت چیزهمه. سکوت

 فرشته؛ خاک سر بروم هاشنبهپنج اینکه. دنیا هایدغدغه یهمه گریخت؛می چالهسیاه آن مرکز از داشت

 بدهم؛ کامران به را ماه این حساب اینکه بندازم؛ آرام روی پتو و بروم هی شب نصف نرود یادم اینکه

 !سامان فقط من، فقط بودم؛ مانده من. کردمی فرار داشت چیزهمه
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***

 شخص سوم راوی

:شدمی تکهتکه شتدا آرام هایضجه از تلفن پشت سارا دل و زدمی ضجه تلفن پشت داشت آرام

 عمو یا کامران عمو به. میام االن میام، االن. کرده غش فقط جون،عمه نیست هیچی آرام، نیست هیچی -

.میام االن هم من بزن زنگ رضا

 آرام گوش به کامران صدای. زد زنگ بود ذهنش در که ایشماره تریننزدیک به و کرد قطع درنگبی آرام

 :خورد

سامان؟ جانم -

:زد هق اختیاربی فریادی با مآرا

 !عمو -

:کرد وحشت آمد، خودش به آرام یناله دومین با. کرد شک هایشگوش به ایلحظه کامران

شده؟ چی آرام! زمان امام یا -

:زد داد و داد تکیه تلفن میز به را اشترسیده و پناهبی تن آرام،

!شد هوشبی افتاد بابام... بابام-

:زد ضجه
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 .ستبسته چشماش زنه،نمی حرف مباها -

 :پراند ندانسته چیزی یک و شد ماشینش سوار زدهوحشت کامران

 .اونجام دیگه دقیقه چند. االن تونخونه میام. نیست هیچی عمو، میشه خوب -

 اام بزند؛ زنگ اورژانس به خواستمی. دوید آشپزخانه سمت به گریه با و کرد رها زمین روی را تلفن آرام

 .رسندمی دیگر یدقیقه چند سارا و کامران با هم هانآ بزند، زنگ اگر گفت خودش با

 و اندک خون و کرد زخم را هایشپا هاخردهشیشه و کشاند آشپزخانه ـختـ لـ سرامیک روی را هایشپا

  .رهاند زمین روی را رنگیکم

 ماند هایشدست روی آب از اندکی. ریخت دستش روی دلهره با و آورد بیرون یخچال از را سرد آب آرام

 دستش در که را اندکی آب آرام. کردند حرکت اندکی آب با هاخرده شیشه. ریخت زمین روی بیشترش و

 مقدار و زد هق باز آرام. نداشت العملیعکس هیچ. پاشید سامان آرامش در غرق صورت روی بود مانده

 و دیدمی کابوس که هاییوقت همان مثل آرام. نشد هیچ باز و ریخت سامان صورت روی را دیگری آب

 .داد تکانتکان را سامان سر و زد صورتش به ضربه چند زد،می ضربه صورتش روی آرامآرام سامان

 :زد زار

!کردم غلط من ببخشید، بابایی باباجونم؟ بابا؟ -

:برایش بود نمانده نا

 بیرون بریم گفتم هروقت اصن خدابه! زنمنمی غر وقتهیچ دیگه زنم،نمی حرف مامان از دیگه وقتهیچ-

!بزن رو من
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 :کرد التماس اششدهقفل هایلب به سامان، یبسته هایچشم به

پس؟ چی من بری مامان مثل هم تو! بابایی نرو نرو،! توروخدا پاشو -

:زد ضجه و کرد بارانـوسه بـ را سامان صورت

 !نرو منی بابای اگه داری، دوستم اگه -

:زد هق ترآرام و گذاشت پدرش یسینه روی را سرش

نمیاد؟ هیشکی چرا -

. خورد زنگ هم سر پشت چندبار آیفون که بگوید کناریشان یهمسایه به تا دوید در سمت به ناامید و

 را خانه در. فشرد را دکمه و دوید آیفون سمت به باز و خورد لیز آشپزخانه خیس کف روی هایشپا آرام

 به رو و بود صداکم حاال که هقیهق با و نشست در کنار بود، نمانده رمقی برایش که حاال و کرد باز هم

 دیدن با و رسید راه از اضطراب و نفسنفس با کامران. کشیدمی را ناجی یک انتظار رفت،می صداییبی

 راهرو وسط از تا چرخاند چشم کامران. بود کامران پشت هم سارا و لرزید حالت آن در رفیقش دختر

 دیدن با و رفت کوچک یآشپزخانه آن طرف به دید، که را زمین روی درازکشیده سامان. ببیند را کسی

  .شد گشاد هایشچشم خردهشیشه پرِ و خونی اندکی و خیس هایسرامیک

***

سامان

 خأل جز هب که بود چیزی تنها شاید بودم درونش اکنون من که جایی در «ت» «و» «ک» «س» حرف چهار

 که چیزی اولین. کنممی باز باحوصله و آرامآرام را هایمچشم. بود تاریک. کنم حس توانستممی
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 را خانه غربت که جانینیمه تاریکی و دقیقه ده و هفت است؛ ساعت گیرد،می خودش به هایمچشم

 روی را تو لبخند احمقی کدام! لبخندش ناز. میز روی فرشته عکس. چرخاندم چشم. بود کرده ترغریب

 نکرد؟ قاب دنیا هایدیوار تمام

 بازش. بود بسته اتاق در. انگار بودند خسته بود، سست هایمپا. شدم بلند و سراندم تخت روی را تنم

 و ودب آب اشنصفه تا که لیوانی دیدن با. شدم متعجب بود خوابیده کاناپه روی که کامران دیدن با. کردم

م؟بود رفته حال از. فرشته صدای بندشپشت و آمد یادم به شکستنی صدای ینطن داشت، قرار میز روی

 گنگی صدای. بود شده خردکناعصاب و دلگیر هم او اتاق. کردم باز را اتاقش در و رفتم آرام اتاق سمت به

  .بود تخت روی گلیگل نازک پتوی زیر آرام پیکر. خورد گوشم به

 .داشت آب عطش گلویم و سوختمی گرسنگی از اممعده و بود تلخ کامم. نداشتند رمق هایمپا

 ردک نگاهم مات ثانیه دو دیدنم با و برگشت فوراً در بازشدن صدای با خودش بروم، سمتش به خواستم تا

 برق تاریکینیمه هوای در هایشچشم سفیدی. زدم لبخند رویش به. نشست تخت روی ناگهانی بعد و

 .زدمی

:کرد هزمزم بغض با و ترسان

!بابا -

:زدم زانو پایش پایین. رفتم سمتش به و زدم لبخند باز

 شدی؟ بیدار چرا. بخواب-

:کردمی نگاهم خیره. آمدنمی اشکش و بود شده پر هایشچشم
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 .ترسیدم-

 من؟ از -

.بود نباریده هنوز هایشچشم. داد تکان باال به را سرش. زدم کنار را اشریخته هم به و پریشان هایمو

 .نشست بالشت روی سرش. بودند خواب یخسته چشمانش. بکشد دراز تا فشردم را پهلوهایش دست با

 :کشیدم باال نحیفش و استخوانی هایشانه تا را پتو و بوسیدم را اششقیقه

 .بخواب-

 چیزی که هایشگونه پایین تا را راهش و شد سرازیر هایشچشم از اشک قطره یک و کردمی نگاهم خیره

  .گرفت بود نمانده شدنشانآب به

بگیرد؟ من از را که خواستمی اشنفتی آبی گردنشال آن با لعنتی زن آن

 شتانگ با نداشتم، سراغ خودم از وقتهیچ که آرامشی با و گذاشتم بالشتش کنار تخت، روی را امشقیقه

  .کردم پاک را چشمش اشک شستم

:کرد باز لب

!ببخشید -

  .دز هق و

:چسباندم امپیشانی به را اشپیشانی و سرش پشت گذاشتم دست

نیومدن؟ جونمامان و سارا-
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 .میاد جونمامان با غروب امروز گفت عمه. بره عمه که مونهمی گفت سارا عمه به کامران عمو دیشب -

:گفتم حیران

!مگه؟ شدم جوریاین کی از من -

:لرزید هایشچشم در اشک

  .دازظهربع دیروز -

:چسباندم امشانه به را سرش کالفه

حاال؟ چته تو خب، خیلی -

.زد هق و لرزید

***

 روی از پتو با حیران و آلودخواب کامران. کردم باز را در مامان و سارا دیدن با آمد؛ آیفون زنگ صدای

 :گفت و شد بلند کاناپه

 !شده؟ چی -

:گفت کامران و خندید یزریزر کامران داغان هایچشم و صورت دیدن با آرام

چیه؟ قضیه-

:گفتم کالفه
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 .هیچی. ساران و مامانم هیچی هیچی، -

:افتاد راه سرویس سمت به و کرد پرت من اتاق در را پتو کامران و خندید باز آرام

 .میّت نپرسید تو از کسی -

 وحشت ببینه رو تو باز ده،ش مرخص ستهفته دو تازه مامانم. بمون تو همون. بیرون بیای خوادنمی تو -

!کنهمی

.رفت داخل کامران و خندیدند جفتشان

 دستش که ایمیوه هایپالستیک با سارا و کردمی رها را آسانسور در داشت مامان. کردم باز را واحد در

 .آمدمی راه زور به بود

:گرفتم دستش از را هاپالستیک و پوشیدم دمپایی تند

د؟بو کاری چه این. سالم -

:گفت نفسنفس با

 .دیگر است مادر -

 .کردم باز را در و گذاشتم داخل را هاپالستیک

 آغوشم میان تنگدل. گذاشت میان به پا او از زودتر مامان و شد استارشآل بند بازکردن مشغول سارا

 :شنیدم گوشم کنار از را اشگریه صدای. زد خشکم لرزید، که تنش. فشردمش
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. نبود خوب حالم هاشم خاک ارواح به جانم،سامان ببخشید! حرفام اون با الهی شم الل مادر، ببخشید -

!مادرجان ببخشید

 را ماندهباقی هایآدم اندک این. بودم عاشقش بود، مادرم اما بود؛ سوزانده را جگرم روزش آن هایحرف

 .دادممی دست از نباید که

:بوسیدم را سرش اشمشکی چادر روی از

.برم قربونت دیگه شد تموم مامانم، هبس -

 در دلش از و بوسید و گرفت آغوش در من مثل هم را آرام. رفت آرام سمت به و زد آغوشم در دیگری هق

 :گفت پربغض کهآن از بعد حتی بود؛ دلخور آرام. آورد

 .نداره اشکال جون،مامان باشه -

.بوسیدم هم را سارا

***

 ندبل صدای با معمول طبق و بود گرفته را هایشگوش آرام. رفت آشپزخانه متس به و شد بلند جا از سارا

 .کردمی دنبال را تلویزیون مجری هایصحبت دقت با هم مامان. خواندمی درس

:رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند

 بریزی؟ رو برنامه اون برام میای سارا-

.اتاق داخل بیاید کردم اشاره چشم و دست با ؟شده چه کرد ریزی یاشاره کانتر پشت از سرگشته سارا،
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:پرسید بستم، که را در. آمد

 داداش؟ رو چی -

:کشیدم عمیقی نفس

شینی؟می -

 نگران باشد؟ رضا سمت به بعد به این از است قرار یعنی نگاهش این. منتظر و نگران کرد؛ نگاهم

 مثالً؟ رضا هایدیرآمدن

:گفتم بگیرد آرام که جوری و نشستم تخت روی اشآسودگی برای

 .بزنیم حرف-

 هایشچشم وقتهیچ سارا بود، بابا اگر بابا! بود بابا کاش بگویم؟ چطور کنم؟ شروعش چطور. نشست

 .بود زود خیلی سارا برای درک، به من. رفت زود بابا. کشیدنمی انتظار وقتهیچ نبود؛ مضطرب

:کردم شروع ممکن یجمله گندترین با

 داری؟ دوست رو رضا-

.انداخت پایین را سرش و شد سرخ صورتش تمام آنیک بعد کرد نگاهم حیرت با اولش

. بگویم چه دانستممی حاال من بود، بابا اگر پرسی؟می است سؤال این! همین فقط! سامان سرت بر خاک

 را شعزیز دخترتک را، سارا بود، بابا اگر. نکشد خجالت دخترکش که پرسیدمی سؤال جوری بود، بابا اگر

 .گذاشتمی سرش روی
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:کردم نوازشش برادرانه و گذاشتم دستم در را سردش و خیس دست یک و زدم لبخند

داری؟ دوستش. خانمآبجی شی سرخ نگفتم -

 کنم پدری خانمم،آبجی نداری پدر که تو. گرفتم هم را دستش آن فشرد؛ اضطراب از را دیگرش دست

 برایت؟

 را؟سا نداری دوستش -

:بود بغض با سرشته و آرام شنیدم؛می زوربه را صدایش. کرد باز لب

.خوادنمی مامان-

 دوستش است سالشش رفیقت! دارد دوست را رفیقت شده، بزرگ کوچکت خواهر سامان، لرزید دلم

 دانستی؟نمی را هااین تمام تو و دارد

 شد،ن هیچ و کردی بغض چهارسال اصیت؟خبی کنیمی بغض کنی؟می بغض: »زد ریشخند گوشم دم یکی

«!چرخدمی زمین هم بمیری تو. کن وجورجمع را خودت پاشو حاال

:گفتم آرامش با و دادم قورت را دهانم بزاق

.بگو بهم کلمه یه خوای؟می تو -

:کرد خراب را حالم چکید دستم روی که اشکی

  .آبجی زنیممی حرف داریم نکن، گریه سارا -

آوری؟درمی چرا را اشکش. را او هم رضا خواهد،می را رضا. نکن اذیتش دارد، ناهـ گـ سامان

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 295



:گرفتم بغل را سرش

نه؟ میگه چرا مامان. فهمیدم خب خیلی -

 .شغلش -

 زدی؟ حرف رضا با تو -

  .نگفت هیچ

 .کنم کمکت خواممی نیستم، سیبیلو قلدر من! سارا بگو بهم -

:گفت لرزان و آرام

 واسه حتی گفت. نه گفتم بهشون گفت مامان... گفت بهم مامان بعدش گفت؛ مامان به نشماما اولش -

 اگه گفت بهم آرام تولد روز اون بار یه فقط. داداش نزدم حرف باهاش حاال تا من خدابه. نیان خواستگاری

.میده استعفا شغلشه خاطربه

:کشیدم آه

نگفتی؟ بهم زودتر چرا -

  .نگفت هیچ هم باز

.کنممی راضی رو مانما -

!توروخدا داداش-
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:لرزید صدایش

 .خجالت از میرممی -

:گفتم غصه با و بوسیدمش

.شدی بزرگ -

:کردم بغض

 !کم خیلی براتون، گذاشتم کم -

برامون؟ نکردی کارچی مگه. داداش نذاشتی -

.دادم قورت را لعنتی مزمن بغض همان

 بدعنقی با هم او و زدمی حرف برایش داشت مامان. شد آرام و مامان میخ نگاهم و آمدم بیرون اتاق از

 ریز تکهتکه هی را دستانش در کاغذ تکه کردهبغ. دادمی گوش هایشحرف به و بود نشسته مبل روی

 این به داشتم عادت. ماسید هایملب لبخند هایشپا دیدن با و گرفت امخنده حالتش از. کردمی

 رفک و اندکرده منتقل را فرشته گفت پرستار آن که وقت همان مثل. هاخوردنذوق در این به ها،شدنپاک

!«امزنده من» حال به تا روز آن از خدا آخ! کجا پرستار آن فکر و رفت کجا من

:پرسیدم زدهبهت داشتم او از که ایفاصله با

!شده؟ چی پات-
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 هایپا دیدن با و کرد برانداز را تاپایشسر متعجب آرام و شد قطع بود چه دانمنمی که مامان حرف

 :گفت اششدهپانسمان

 .هیچی-

هیچی؟ -

 :شنیدم سرم پشت از را سارا صدای

 .پاش تو رفت شیشه نیست، هیچی داداش هیچی -

 را سردش همیشه پای احتیاط و نگرانی با و زدم زانو بود نشسته رویش که مبلی جلوی رفتم، سمتش به

  .شدنمی دیده چیزی قرمز اندکی یدایره جز سفید نسمانپا آن پشت. گرفتم

:زدم زل معصومش هایچشم در

بابا؟ چی یشیشه -

:کرد بغض

 .بود افتاده دستت از که لیوان -

 :رفت جانم

!بدنت؟ و تن تو میره سمتش ندو سریع شکنهمی چی یه نمیگم دفعه صد-

سگدانی؟ آن در نیاید معصوم طفل این یداشت انتظار بودی افتاده درازدرازبه تو احمق
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:آمد حرف به مامان

 .پاش دیگه خوبه االن جان،مامان سرش فدا -

 کند؟می خر بچه

 .باشد توجه مرکز جمعی در آمدمی بدش بود؛ دلخور. کردمی نگاهم ملتمس آرام هایچشم

:زدمی صدا را سارا که آمد مامان صدای و شدم بلند آهی با نیامده در اشکش تا

 .مامان بپوش. میرم دارم من سارا -

 .اومدید نشده ساعت یه مامان؟ ایهعجله چه -

:کرد سر به را چادرش

.کمکش برم داره روضه سیالنی خانم جانمامان -

 :کردم اعتراض

 .بری خوادنمی من مامان بشین. خودت کمک بیاد یکی باید تو کمر وضع با -

 :رفت در سمت به

 .بذارید عیب خودتون رو گه؟م چمه من -

:زد صدا را سارا بلندتر بعد

سارا؟-
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:آمد بیرون اتاق از پوشیدهلباس هول، سارا

 .اومدم اومدم-

:کرد پا به را اشساده طبی هایکفش مامان

 .اونجا بیاید ناهار فردا جانمامان راستی -

 :بوسیدمش و رفتم سمتش به

 .خاتونمژگان کنی ستراحتا تو خواممی من چی؟ که بیام -

 :خندید پرعشق

 .برات کنم درست کرفس خورشت خواممی -

 اندک هیاهوی در و بوسیدم را امشدهبزرگ اکنون خواهرک بندشپشت و زدم لبخند قشنگش یخنده به

 :گفتم سارا گوش دم آرام مامان، و آرام خداحافظی

 .نمکمی راضی هم رو مامان بعد زنممی حرف رضا با -

:گفت آرام به رو و بوسید را امگونه

.ما یخونه بریم بیا تو عمه-

«.نه» داد جواب سر با آرام

 :گفت تعجب با سارا
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.گرفتما جدید فیلم. عمه دیگه بریم بیا! وا -

:گفت مستأصل آرام

  .دارم زبان امتحان -

 .فهمیدممی را این. برود خواستنمی

 .ممیای هم با فردا کن، ولش -

.دیگر یکی و آرام و ماندم من باز و رفتند و کردند خداحافظی

***

 وقت چند آرام. پراند مزمن هایخوابیبی و هاخوابیکم از ناشی چُرت از مرا آرام، بلند یخنده صدای

 یعرضه برایت، دنیا در مانده یکی عوضی؟ کشیمی یدک را «پدر» اسم الکی است؟ نخندیده بلند است

 نداری؟ هم را کردنشلخوشحا

 تهفرش عکس. تابیدمی کنارش یآینه به پنجره از نبود؛ رمقکم آفتاب. خورد سر یازده ساعت روی نگاهم

 که وت لعنتی بود؟ خوش حالم االن بودم، نباخته دل اگر باختم؟ دل تو به چرا بودی؟ که تو. بود پایینش

 شدی؟ سبز من چشم پیش که بودی

. زدمی سر من به کمتر روزها این و بود معرفتبی خودش مثل هم خیالش. رفتم عکسش سمت به

. گذاشتمی داغ وجودم در همیشه هایشچشم! بود عالم ترینقشنگ. خورد سر صورتش روی هایمچشم

 کرد؟ ویرانم که داشتی هایتچشم آن در چه لعنتی
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. نکردم بغض بود گذشته برایم بیشتر هم چهارصدسال از که چهارسالی این در عمرم، در بار اولین برای

 چنین در پیش چهارسال وحشتناک زخم آن دیدم؛می را داغش وجه فقط بود؛ شده بسته داغش زخم

 را آرام هایش،شب. شد سپید شبهیک هایممو شد، خم شبهیک کمرم. بود شده خوراکم اشک هاییروز

 خسخس نکردم، فراموش را هایشجیغ وقتهیچ خانه در اول شب آن. نترسد که خواباندممی خودم کنار

 که آرام. بود شده منفور و غریب و هولناک فرشته بدون خانه. باشم پیشش کردمی التماس. گلویش

 ترس از ساله۹۳ مرد یک. زدممی زار دل در و گذاشتممی بالشت طرف دو بین را دهانم برد،می خوابش

 آرام نورش پرتوی یک کدرند، روزها و تار هاشب. نیست بهتر وضع هم حاال. زدمی زار اشفرشته نبود

 .است

 آن با داشت هم باز. داشت وا منبعش سمت به حرکت به مرا آرام نشیندل عجیب یخنده صدای

 هک رخشنیم. کردمی نازش و بود داشته نگهش بغلش در سفت. کردمی بازی سفید و کوچک خرگوشک

 را اشگونه و گرفتم را اشچانه. نشستم کنارش. خندیدمی قشنگ بد! را هایشچشم آخ. بود خوشحال

 :بوسیدم

 این؟ به دادی گیر تو باز -

 .بزنم زار هایشخنده ذوق از بود مانده کم گرفت؛ شدت اشخنده

 .خورهمی کرفس جورچه نگاه نگاه -

 طرز به و ولع با خرگوشک .گذاشت قفس در کرفس شاخه یک و گذاشت قفس در را خرگوشک بعد

 هیجان با آرام مالید، را هایشگوش خرگوشک و گذشت که دقیقه چند. شد خوردنش مشغول ایبامزه

 :گفت
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!رو اینجا رو اینجا -

 آرام یخنده طنین. شد سیخ هایشمو و داد کش قفس درازای به را بدنش خرگوشک لحظه چند از بعد

 .خندیدم آرام یخنده به ولی نبود؛ ایهبامز خیلی چیز. پیچید خانه در باز

:بستم را قفس در. کنم قطع را هایشخنده آمدنمی دلم وگرنه بود، منتظر مامان

  .منتظره جونمامان. میشه دیر داره. بپوش لباس پاشو -

:شد عوض خوشحالش هایچشم حالت شد؛ قطع اشخنده

  .دارم فاینال فردا خدابه بابا -

  .که نمیشه منتظره، جونمامان -

 .دارم زبان امتحان من بگو جونمامان به خب -

 .راهه به چشم دیره؛ االن که نمیشه -

.نداشتم را اشحوصله یعنی «لجبازی. »نداشتم دوست که حالتی آن در رفت

 .نخوندی درس چرا میدی گیر خودت دوباره شه کم منمره. اصال نمیام من -

 .ببرد را اتاقش بالکن به تا برداشت را قفس اخم با و

  .کن عوض هم رو هاتلباس بشور رو دستت -

 .رفتم اتاقم سمت به باشم، العملشعکس منتظر کهآن بی و
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 اناتوکردنش یحوصله. کشیدم بیرون هالباس از سفید بهاره تیشرت یک همراه به را ایسرمه جین شلوار

 .نبودند الزم اتو هم زیاد. نداشتم را

 عطر و دیدم آمدمی چشم به کنارش فرشته عکس که ایآینه در را خودم و کردم عوض را هایماسلب

. زدم بلندمنیمه هایمو به مختصری یشانه و کشیدم کتفم و یقه روی دستی عادت طبق. زدم اندکی

 سامان سرگرد. روزها این بودم شده ریختبی و نظمبی چقدر. بود شده بدشکل و ضخیم هایشانتار

 پس؟ کجاست

 .کشیدم سرک آرام اتاق به و رفتم بیرون اتاق از و کشیدم هایممو به دستی

 و دبو کشیده دراز تختش روی بود، هرچه اما بود؛ زده خیالیبی به را خودش یا بود خیالبی واقعا دانمنمی

 خودش روی به ماا کرد؛ حس را حضورم سنگینی. آمد بدم رفتارش از. دادمی گوش آهنگ هدفونش با

 :کشیدم بیرون گوشش از را هدفون. نیاورد

 .منتظره جونمامان داره ـناه گـ. دیگه پاشو -

:کشید پس را خودش حرص با

  .بیام خوامنمی-

 .گذاشت گوشش روی باز را هدفون و

 ار طرفی خیال،بی. شکست وسط از بیاورم، بیرون گوشش از که کشیدم را هدفون طرف یک. شدم عصبی

. ادد کوتاهی و بد صدای و کردم پرت بود کجا دانمنمی که قبرستانی یک سمت به بود مانده دستم در که

 :زدم داد
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فهمی؟نمی پاشو؟ میگم نمیشه حالیت ندارم؟ کلکل اعصاب من دونینمی پاشو؟ نمیگم بهت -

 ویکش از لباس تکه چند و نگفت هیچ هم بعد و کینه با بعد دلخوری، با بعد کرد، نگاهم بهت با اولش

  .کند عوض لباس تا رفت بیرون اتاق از و برداشت تختش پایین

 دهافتا تخت روی دیگرش نصف خورد؛ سر بود افتاده دیوار کنار که رنگیصورتی هدفون نصف به نگاهم

 کادوی این وحشی. بود خریده برایش سارا آرام؟ گوش و سر در باشد نرفته دستگاهش و دم و سیم. بود

 نبودی؟ هایشخنده عاشق مگر عوضی. بود تولدش

 !برایش خرممی

کنی؟می رفتار او با طوراین رفتن مامان یخانه یک خاطربه. خریمی که میخری

. ردک باز را در و پوشید را هایشکفش هم آرام. برداشتم را سوئیچ اپن روی از و رفتم بیرون اتاق از کالفه

 .زدیم بیرون خانه از و پوشیدم را هایمکفش

 را چیزیهیچ یحوصله و حال که بود حقیقت اما بود؛ شده گرفته حالم. نگفت چیزهیچ ماشین در

 به را سرش آرام و شد پخش ماشین کوچک فضای در زانیار صدای بندشپشت و کشیدم آه. نداشتم

  .بود داده تکیه شیشه

 .کن دور من معصوم کوچک این دل از را هاغم! خدایا

***

:آمد مامان صدای بعد لحظه چند. فشردم را آیفون یدکمه
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کیه؟ -

  .سامانم مامان، منم -

:دیگر بود مادر یخنده. کرد دلپذیری یخنده

 .اومدی خوش. دلم جان تو بیا -

 را در و شدم وارد بندشپشت. شد مادر یخانه سرسبزهمیشه حیاط وارد سست آرام و شد باز در و

 به خودمانی حالت بدون تقریباً لباسی با مامان. بلعیدم وجودم تمام با را بهارانه هایگل خوش عطر. بستم

 :بوسیدمش. آمد استقبالم

مگه؟ هستن هم اینا زیبا -

 :خندید

.بیا تو بیا پسرکم، نه-

 ندیدش مامان. شکاند را مدل مامان یـوسه بـ برای آرام یجلوآمده صورت. انگار ندید اصالً را آرام مامان

 عادت چرا. جانانم خیالبی بگویم و ببوسم را دستش خواستمی دلم گرفتم؛ را داغش دست. حتماًً

 .دیگر است همین دنیا دخترکم؟ کنینمی

 لبخند و جا از ایغریبه دختر برخاستن با. کرد هدایتم داخل به غریبی عجیب شعف و شور با مامان

 .گرفت سم طعم زهرآگین پوزخندی با وجودم تمام. انداختم نپایی را سرم ناآشنایش

بود؟ پوشیده غریب عجیب لباس و بود خوشحال همین برای مامان بود؟ خراب حالش همین برای آرام
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 .ببینم را صورتش توانستممی کاش. فشردم دستم در را آرام دست

 زنمب لبخند که نبودند حرکت یارای هایملب. داد سالم گرمیبه و بلند و فشرد را هایشدست غریبه دختر

 .کشیدم بیرون امشدهمهروموم هایلب بین از را میم و الف و الم و سین فقط. کنم سالم الاقل یا

 ماا ببینم؛ بود فرشته عکس روی مشکی روبان کنارش که را عکسی قاب تا دادم سر دیوار پی را نگاهم

 بود؟ شده تمام هازودی این به شتهفر. بود گرفته قدیمی مسی ظرف یک را جایش

بود؟ کرده بغ مبل یگوشه طورآن که گفتیمی را هاهمین آرام به دیروز. نبودها رسمش این! مامان! مامان

.داشت تریگرم برخورد توقع انگار و خندید معنابی مامان

...من آقای پسر گل هم ایشون خانمشیما. شیماخانمن جانسامان -

!تهران از سالهپنج هستم، چولوکوسامان

 .خانمآرام خوشگلم، ینوه هم ایشون -

 بود؟ نکرده هم سالم او به و بود دیده را آرام پس

 .خوردند چین هایشچشم که طوری زد؛ عجیب لبخندی آرام به رو دختر

 من یردهکبغض یدرمانده طفلک اما بود؛ آرام از خاصی حرکت یک یا سالم منتظر مامان شکبی

  .بود شده خشک من بزرگ هایدست در یخش حاال هایدست

 .کرد دعوتمان نشستن به مامان

 :گفتم توجهبی

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 307



.باال بریم بابا جانآرام -

 و رفتیم باال هاپله از و کشیدم را هایشدست نداشت، رمق که آرام. نماندم العملشانعکس دیدن منتظر

 از. اندنگذاشته اتاق این در را دختر آن بساط و بند که شدم شحالخو. شدیم من مجردی دوران اتاق وارد

 !نبود بعید کارها این مامان

 آن. بودم شکستهدل و عصبانی دلخور،. کرد سالم مضطرب کرد، تعجب حضورم از. دیدم اتاق در را سارا

 ؟نبود کنمول یلعنت تصویر آن چرا کرد؟نمی هایمر چرا. بود گرفته را من نفس جای مسی عتیقه ظرف

 ار رنگشنیلی مانتوی یدکمه تا برد دست آرام. دادم شکستهدل و عصبانی و دلخور طورهمان را جوابش

 :گفتم. کند باز

 .ریممی االن نیار، در -

:آمد سمتم به مضطرب و معترض سارا. شد خشک مانتو هایدکمه روی دستش

.مامان داره ـناه گـ زشته، داداش اِ-

 خداجان یعنی؟ بود شده تمام فرشته. بودند کرده انتخاب من با ازدواج برای را دختر آن. نبود خوش حالم

! اخدای پس، نشده تمام شکسته؟ من قلب در بزرگی چیز یک رفتنش از چرا پس شده؛ تمام فرشته اگر

 !کن حالی هااین به خدا. نشده تمام

...تنم قلبم، ،لرزیدمی نگاهم لرزید،می صدایم لرزید،می دستم

 :شد داخل عصبانی و مضطرب مادر. شد باز در
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.منتظره خدابنده اون دخمه این تو زدید چمبره بیرون، بریم پاشین -

 :کوباند را چپش دست پشت راست دست با و کرد نگاه آرام به

پوشیدی؟ رو سفیده-سیاه پیراهن همون رو؟ لباست نیاوردی در هنوز تو! عالم خاک -

:گفت پربغض و همظلومان

 .رفت یادم نه؛-

 :گفتم که بگوید چیزی خواست مامان

.جایی دارم کار ریم؛می داریم ما مامان -

:کرد نگاهم مبهوت

 !بدی دق رو من خوایمی نگو -

  .واجبه دارم، کار -

...فر روح به! بری بذارم اگه خدا به -

 مهمان آن خاطربه سارا و مامان که شد چه شد؛ رها بغضم که شد چه زدم؛ داد سرش که شد چه

 .شدند مضطرب فریادم از بود، منتظرمان پایین آن که ایناخوانده

 !نخور قسم! نخور قسم نگو،-

!ندارد. ندارد نکردنگریه یعرضه مُرده، که مردی. شد خیس صورتم ثانیه چند عرض در
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 بدبختیاتون موقع بعد ذاری،می پرت و خرت عکسش جا به عروسیتونه، خوشانتونه،خوش که موقع اون -

خورید؟می قسم رو اسمش

باز؟ بود شده مرگم چه بود؟ چه دردم. بود کرده یخ تنم

  .کردمی هیسهیس و کوبیدمی دستش روی هم سر پشت مامان

.شنیدندنمی را امگریه صدای که بود عالی وضعیت. بود اشک فقط اما ریخت؛می اشکم

 !امردیدن تونهمه! نامردید -

!آبرویم! هیس! تریواش که کشتمی را خودش داشت مامان. کشیدم را آرام دست

 شنیدم؛می را هقشهق صدای. کشیدممی را آرام دست هاپله از ممکن حالت بدترین و سرعت تندترین با

 ت،هایاشک از فقط. ایکرده رها را خواستگاری مراسم که است خوشحال نیست، ناراحت! سامان اما

 !همین سامان، همین. ترسیده هایتدادوبیداد

 سرم پشت سارا و مامان. بود گذشته آبرو از کار دیگر. نشد مانعم هم دختر یدرمانده و زدهبهت نگاه

 مرگ یزنده قربانی. کشیدم را آرام یدرمانده هایدست باز و پوشیدم را هایمکفش. کردندمی التماس

 .من دخترک مزمن؛

 صدای گذاشتم، پا که لعنتی یپله دومین روی حیاط، هایپله سمت به قدمم دومین در و شکشیدم

 راگ. افتاد هاپله روی صورت با و خورد لیز بندشپشت و آمد پله سنگ روی آرام کفش کف شدنکشیده

  .بود رفته پایین سر با را هاپله تمام بود، نگرفته را دستش
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 با سارا بندشپشت. آمد سارا و مامان جیغ صدای. نکردم ول را دستش اما تادم؛ایس ناگهانی هامُرده مثل

 !کمک فرشته خدا، خورد؟می تکان آرام تن. دوید سمتمان به ضجه

 رینتلرزان در. رسیدمی مغزم به خون داشت تازه اما! انگار زدنمی قلبم. داشتم تهوع حالت. پریدمی پلکم

  .زدم فریاد پیشینم هایفریاد از ناشی یگرفته صدای با را اسمش وحشت با و شدم خم ممکن حالت

.است زنده یعنی این. شدم خوشحال دردناکش گریه صدای از امسگی عمر در بار اولین برای

 داشتم داشتم، اضطراب. کشیدمش آغوش به پله روی از و کردم پاک دست پشت با را خیسم چشم

 آغوش به را خونینش صورت و نشستم هاپله کنج. لرزیدندمی هایمزانو و نداشت رمق تنم. مردممی

  .ربودمی را دینم و دل آلودشخون بینی و زخمی یچانه دیدن. گرفتم

:زدم ضجه

 !رضاامام یا -

!کن آرامش تو کشیدی؛ را دستش تو لعنتی! سامان کن آرامش. گریستمی ترس از داشت

 :گریستم هق و هق گوشش کنار

!بشم چشمات اون تصدق نیست هیچی. من عمر نیست هیچی نیست، هیچی -

 هانپن بازوهایم میان را صورتش ببیند؛ را آرام صورت تا برد دست. نشست کنارم استرس و گریه با سارا

 :زدم ضجه و کردم

 .نبود جوریاین االن اومدمنمی اگه... اومدمنمی اگه! کنید ولمون -
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.نبود طوراین االن کردم،می گوش مادربی طفلک این هایحرف به اگر

 خیس خونش از صورتم و خونی صورتش خون از هایملب. بوسیدم صدبار را آرام صورت. زدم پس را سارا

 دهی؟می نشانم را انصافت درد؟ هزارچهارده و سن سالچهارده! خداجان. شد

 صندلی روی را آرام. آمدمی پایمبهپا اراس. شنیدممی را مامان رمقبی صدای. دویدم بیرون به و شدم بلند

 .بردم پایین ممکن جای تا را صندلی و گذاشتم

 پشت هم سارا. شدم ماشین سوار. افزودمی عملم سرعت به فقط سارا هایگفتن «توروخدا داداش»

 رکمهخوا. نکردی من مدفون بانوی عکس جایگزین را عتیقه ظرف که تو به باز! تو معرفت به باز. نشست

 .کردمی التماسم داشت ضجه با روسریبی و خانه لباس همان با

:زدم داد

 .بیرون برو-

:گذاشت دست بازویم روی و ریخت اشک

 ...دا -

.رفت پایین درمانده و پرید جا از آرام امنعره صدای از

!بیرون-
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 آرام یبین از. بودم ارستانبیم جلوی بعد دقیقه چند. باشم رفته فقط که راندم قبرستانی یک به راندم،

 را اعصابم و چکیدمی چشمم هایکناره از اشک. نداشتم زدندست جرئت آمد؛می خون چشمه مثل

 نباید؟ جنگیدم،می باید که امزندگی خوشیدل آخرین برای. کردمی خردتر

.انداختمی مزمن مرگ یاد مرا خونین صورت آن

***

 دعا ارصدب و کردم نگاه او به درماندگی با. شد پیش از قرارتربی دلم کشیدند، که را کوچک سفید یپرده

  .نبود بعید کردمی او که ایگریه با. باشد نشکسته اشبینی کردم

 صدای. کشیدم انتظار و دادم تکیه دیوار سخت و سرد تن به را تنم. بود شده اضافه هایمدرد به سردرد

 !تو کشیدی، را دستش تو عوضی! عوضی کشدمی درد دارد. کرد سستم اشگریه

:رفتم سمتش به دلهره با. آمد بیرون پرده پشت از جوانی زن

شد؟ چیزیش -

:کشید دست رنگشمشکی یمقنعه روی

 !ایشونین؟ همراه -

 .کرد اشاره سفید پرده همان سمت به متعجب و

دیده؟ جدی آسیب جاییش. بله-
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 درد و بخوابه که نویسممی قرص. داره شدید درد چندروز تا. دیده شدیدی خیلی یضربه ولی نشکسته؛ -

 دوری کنهمی تحریک رو سردردش که چیزایی از. داشت خواهد هم سردرد و داره شدید دردبینی. نکشه

 رورم به و میشه کبود هم دردش افتادن از بعد. بخوابه قرصا از بعد باید حتماً. خوابیکم گریه، عطر،: کنه

 نویسممی هم پماد. کننمی پانسمانش االن که صورتش شده زخم کمیه. نباشین نگران ه؛میش خوب

 .بره تونهمی زدن که رو بخشآرام. کنید تهیه حتماً. کنهمی کم رو دردش

 اهر سفید یپرده آن سمت به و گفتم تشکر مثل چیزی لب زیر. خوردنمی تکان چشمانم اشک از نگاهش

  .افتادم

 تو مرگپیش بابا!« بابا: »گفتمی هی. درآورد را اشکم پرستار به دردناکش هایالتماس و گریه صدای

 نارک را پرده! است لیاقتبی عوضی بابای همان از کشیمی هرچه که تو برای بمیرد! بشود تو فدای! بشود

  .زدم

:گریست التماس با و نشست قشنگش هایچشم کنج امید

!بابا -

 کی با تابانهبی. چسباند را زخمچسب آخرین لبش باالی زخم روی و نکرد حضورم به اعتراضی پرستار

 و بوسیدم را سرش غصه با. چسباندم امسینه به را رخشنیم احتیاط با و گرفتم را بازویش دست

  .بردم فرو اشزدهبیرون شال از و پریشان هایمو در را هایمانگشت

 :گفت پرستار

 .بگیرید ترخیص یبرگه کنید لطف. ترخیصه یآماده بیمارتون -
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  .رفت و

:بوسیدم را سرش باز. کنم آرامش خواستممی بروم؛ نیامد دلم

 .میشه بیشتر دردت باباجان؛ نکن گریه -

 حداقل حاال. بوسیدم را قرمزش و خیس هایچشم غمگین و کردم پاک را هایشاشک احتیاط با و

  .نبود خونی صورتش

:دادم شدراز تخت روی

  .خونه بریم زودتر که بگیرم؟ رو داروهات برم -

 .شد راضی. خوردمی هم به درمانگاه و بیمارستان از حالش

 .بابایی بخواب اصالً، بخواب -

!مادر خواست،می مادر. کرد نگاهم فقط نگفت، هیچ

***

 تکانتکان دو و یک نبی هاعقربه. نکند بیدارش نور که کشیدم را پرده و بستم را اتاقش یپنجره

 گذراندم نظر از را خوابش در غرق صورت! مثالً بودیم دعوت میهمانی ناهار. بود نخورده ناهار. خوردندمی

  .بستم را اتاق در و

 .شدمی خاموش روشن و زدمی ویبره اپن روی موبایلم

:کردم برقرار را تماس و کردم صاف را صدایم ناشناس یشماره دیدن با
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 له؟ب -

:آمد آشنایی صدای

 الو؟ -

بفرمایید؟ بله؟ -

 .سالم -

.بود آشنا هم استرسش همین حتی داشت؛ اضطراب

 :بود پربغض صدایش

 .شرکتتون بودم اومده روز اون ام،خوشخو -

زودی؟ همین به کردی باور سامان! تو شو خفه ا... آرام مادر گفتمی که همانی. شد پاره دلم بلند

کردم؟ باور را هاپرت و چرت این من من؟

بودی؟ ترسیده سگ مثل روز آن چرا پس

:آمدمی زن صدای اما کنم؛ قطع خواستم

!کنم اذیتتون خوامنمی خدا به من! بدید فرصت یه بهم خدا تورو آقا -

 :آمدمی دردناکش هقهق صدای

.ببینمش خواممی فقط! کنم خراب رو زندگیتون خوامنمی من ابالفضل به آقا-
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:گریست تردردناک

.شده شکلی چه ببینم فقط! همین فقط خودشه که کسمهمه به همین، خدابه -

 :زد ضجه

!عزیزت به رو تو توروخدا،! هست خدابه. هست که مادریم حق نیست، قانونیم حق -

 مینه بطن در آرام باش مطمئن. کن باور باش، منطقی باش، آدم اتنکبتی زندگی در باریک ببین سامان

 را اتزندگی مصیبت بدترین تو سامان. کندمی عزوجز برایش طوراین که آمده وجود به ملتمس زن

 !آیدنمی سرت این از بدتر تخت، خیالت گذراندی؛

 وجودم اعماق از را هاآن داشت یکی گفتم؛نمی خودم را هاحرف این. تنم تمام مثل لرزید؛می صدایم

 :کردمی دیکته

 بلدی؟ زبان -

:داد جواب هامرده مثل ثانیه چند از بعد. نشنیدم هم را کشیدنشنفس صدای آنیک

.انگلیسی آره؛... آ -

 روغد حرفات از کدوم یه اگه حالت به وای حالت، به وای. بیا میگم که آدرسی به دیگه هفته یشنبهپنج-

!باشه

:زدم ادد جنگندمی زندگیشان و ناموس برای که هاهمان مثل. شدم بلند
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 هاینک از قبل باشه، بازیدغل کارت اگه. ایدیگه پدر هر مثل عمرمه؛ یشیشه نفسمه، جونمه، من یبچه -

 یحوصله خیلی من! باشه حواست. شکونممی رو تو عمر یشیشه بشکنی، رو عمرم یشیشه بذارم

 که؟ فهمیمی ندارم؛ بودنآدم

 .کردم پرتاب مبل روی را موبایلم و کردم طعق بشنوم، او از دیگری حرف اینکه بدون

 صورتم در خوش خاطرات کامران، با یادگاریمان عکس پایینش و رضا اسم دیدن با. خورد زنگ باز لعنتی

. ندک کار آن با نبود بلد. بود گرفته کامران گوشی با فرشته را عکس این. بود بدرسیزده. شد کوبانده

 نای توانست آخر تا کرد خاموش را گوشی صدبار گوشی، تنظیمات در رفت صدبار گرفت، فیلم صدبار

 نوک کامران و رضا جلوی جاهمان که رفت ضعف برایش دلم قدرآن. بودیم خندیده چقدر. بگیرد را عکس

 بود شده خیره دوبین لنز از باالتر جایی به هایمچشم عکس، آن در هم هنوز. بوسیدم و گرفتم را اشبینی

 تحمل زوربه و مردممی خنده از داشتم بود معلوم هایمچشم مضحک حالت و هایملب اصخ حالت از و

 .کردممی

.بود کرده ویرانمان بود، کرده ویرانم مزمن مرگ. درد از روزها این و مردممی خنده از هاموقع آن

:کشیدم گوشی یکناره تا را سبز یدایره بغض با

الو؟-

 حال در آشپزخانه کنج یکی جای فرشته. زدنمی هق غریبانه طورآن امروز آرام که بودی تو اگر فرشته

 بوی ها،گل به پاشیآب مداوم صدای کسی، کشیدنجاروبرقی یآزاردهنده صدای کردن،ساالددرست

 برای کسی غرولندهای و بیداد و داد رمضان، ماه هایشب در کبیر جوشن بلند صدای سوخته، برنج
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 نز امخانه فرشته. ستخالی هااین برای یکی جای فرشته کانتر؛ کنج من ساعت و پول یفک و سوئیچ

 .خواهدمی مادر امبچه خواهد،می

:آمدمی رضا بلند تقریباً صدای

 !سامان سامان؟ -

:گشودم لب زوربه. بودم شده الل بغض از

الو؟ -

 :کرد فوت را نفسش

مؤمن؟ نمیدی جواب چرا -

 :خندید

اشغاله؟ ساعته دو زنیمی حرف یک با -

 رها بغضم الاقل کاش. نداشتم هایمشش از هم را اکسیژن کردن پایین و باال یعرضه. بود سنگین نفسم

  .است بدتر زاری و شیون صد از سنگین هاینفس این! شدمی

 !برس دادم به تنهایم؛ فرشته

اصالً؟ گیریمی رو صدام تو؟ چته سامان-

:فشردم امشقیقه روی را هایمانگشت
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.بیا رضا؛ امخونه -

 سامان یک بغض. شدمی رها مزخرفم بغض کردم،نمی قطع اگر. نماندم اشخواسته شنیدن منتظر

 را بغض این دلیل دیگر که تو فرشته. شودنمی تمام هاسادگی این به بشود وا اگر هم سروسامانبی

 .دانیمی

منه با عمره یه درد این»

«!بودمت ندیده شکا ای

***

 .بزند هم به را حالم بود نزدیک نداشت، ماکارونی به شباهتی هیچ اشمزه که غذایی گند یمزه

 :زدم صدا را آرام

!آرام. شام بیا آرام؟ -

 اشولوچهلب شمایل و شکل آن با ماکارونی دیدن با. نشست آشپزخانه میز پشت و آمد بیرون اتاقش از

 نه است؛ همین ما یسفره که است چهارسال نبود؛ دیگری توقع ولی سوخت؛ برایش دلم. شد آویزان

 .بدتر نه بهتر،

 گبدرن هایرشته در آرامی به و گرفت دست به را چنگال اکراه با بعد و بود زده زل غذا به فقط ثانیه چند

  .زد

:گفتم و خوردم زوربه لقمه یک خودم بخورد، اینکه برای
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 .بخور-

:بود گرفته صدایش

  .سیرم-

موافقی؟. نمیریم گشنگی از تا بخوریم باید ولی چرته؛ شمزه دونممی -

:گفت دروغ به و آورد باال را سرش

 .ستخوشمزه نه، -

 و زدم زنگ یکیشان به واررندوم و درآوردم را هابرگه خیل تلفن میز کوچک کشوی از و شدم بلند

  .بود چلوکباب عاشق آرام. مداد را چلوکباب پرس یک سفارش

. ستنش زمین روی پایم پایین و آمد بودم نشسته تلفن میز کنار مبل روی که منی سمت به میز پشت از

 :کرد نگاهم و زد چمباتمه

یکی؟ چرا -

 در زدمی را هابرگه همان بود، فرشته اگر. چپاندم کشو در را هابرگه و زدم لبخند نشستنش حالت به

 .سرم

 چی؟ -

  .کباب-

 .خورمنمی من-
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:داد گیر همیشه مثل

  .گشنته گفتی تو -

 .شدم سیر خوردم رو ماکارونی -

 تیوق از نگفتم. دهممی بیرون غذای پول ناهار و شام روز، هر که بس پولم کیف ته نمانده کوفت نگفتم

 شهایلباس برای پول ،بود فرشته که هاوقت آن نگفتم. نمانده مانخانه در برکت جو یک رفته، فرشته

 ره نیست فرشته که هم حاال نگفتم. دهممی گالب یک و گلدسته یک پول شنبهپنج هر حاال و دادممی

 تختمان کنار دراور در و خرممی چیزی لباسی شالی، یک برایش بروبرگردبی شود،می که مناسبتی

 .است رفته که کنم باور مبادا تا گذارممی

.نگفتم را هااین از کدامهیچ

 :زد صدایم

 بابا؟ -

:دادم را اشدلبرانه همیشه هایگفتنبابا جواب آهی با آمدم؛ خودم به

 جانم؟ -

 .بخوریم رو چلوکباب هم با -

:زدم هایشدغدغه و خودش روی به تلخی لبخند

 .چشم-
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 پایم ران روی را سرش و کشیدمش خودم سمت به دست با. نشستم کنارش و رفتم پایین مبل از

 :گذاشتم

.گرفتم خصوصی معلم برات بخونی، فشرده زبان تابستون خوایمی بودی گفته. جا یه ریممی فردا -

.کرد نگاهم شوکه

.کن دوره کمیه بشین امروز -

 :کرد نگاهم غمگین

دیگه؟ روز یه بندازیش میشه -

:کردم نگاهش سؤالی

 چرا؟ -

.زشتم کبوده، زخمه، صورتم -

 .شودمی خیالتبی و بیندمی را هایتزخم سمج زن آن! بهتر چه مگفت دلم در

.نیست کبود شدید جوریاون زیاد دیگه. نیست مهم -

:زدم مهر را اشپیشانی

  .نیستی هم زشت -

:خندید. بست را هایشچشم و خوابید پهلو به آسوده
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  .گشنمه-

.کشیدم دست سرش روی حرفبی و رفت دلم

***

 صدایش منتظر و کردم لمس اسمش روی را انگشتم بگویم کامران به بود قرار که دروغی از پراسترس

 .ماندم

الو؟ -

.خندیدمی کسی با داشت

 داداش؟ جانم -

 خوبی؟ سالم، -

خوبه؟ آرام خوبی؟ تو. مخلصیم سالم -

.است شده والشآش قشنگش صورت نگفتم

 .خوبم هم من خوبه، -

 .کرد نثارش رکیکی فحش خنده با که کامران صدای بندشپشت و آمد زمزمه صدای

 :گفتم کالفه

کامران؟ هستی کی با-
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 !مرض. خندید باز

بگیرم؟ کلید ازت بیام کجایی. شرکت برم خواممی داشتم، کارت -

:گفت متعجب

 ...کم ربع سه! االن؟ -

.هنوز بهت ندادم رو قبل ماه دو حسابای دارم، موندهعقب کار -

 .داداش خیالبی نیستا، ایعجله -

:گفتم کالفه

 کجایی؟ دارم، کار کامران -

 .اینام زیبا یخونه! بابا باشه -

.خداحافظ. گیرممی ازت میام -

 ودب زده زنگ آن با دیروز که ایشماره به. رفتم هایمتماس لیست به مضطرب و صبربی و کرد خداحافظی

  .داد را جوابم مضطرب و منتظر و پرهیجان بوق، چند از بعد. زدم زنگ او به

 :ندادم هم سالم حتی

.باش اونجا چهار تا کنممی اس اماس رو آدرس-

.لرزیدند هایمدست باز لرزیدم، باز
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 هشنید مزخرف و وپرتچرت کلمه یه فقط اگه حسین امام به! کلمه یه فقط، اگه علی والی به قرآن، به -

 زهتا شدیم، آروم تازه کنم؛می سر بدبختی منجالب و عزا تو رمدا چهارساله من! باشی گفته بهش باشم

 خانم، زندگیت به زنممی گند جورییه بزنی، هم به رو اون آرامش اگه علی به. گرفته آرامش زندگیمون

 !بمونه دلت به عزرائیل حسرت که زنممی گند زندگیت به جورییه

:آمدمی اشدرمانده هقهق صدای

 ببوسمش؟ ایبهونه چه به کنم؟ بغلش یابهونه چه به -

گشت؟می بهانه دنبال مادرشبی دخترک کشیدنآغوشبه برای و بود مادر. سوخت برایش دلم آنیک

!نشو خر سامان. گویدمی دروغ شاید شدی؟ نرم شد؟ باورت سامان

 .همین دیدیش، سال اندی بعد بودی، کودکش مهد زبان مربی -

:آمدمی بغضش و هیجان از لرزان صدای

.باشه باشه -

 :زد هق هادیوانه مثل پرشوق،

.مرسی مرسی! کنممی بگی که هرکاری خوردی رو قسمش که خدایی همون به. مرسی مرسی باشه،-

 کجا از تو. انداختم چنگ را هایممو و شدم خم مبل روی قراربی. انداختم فرش روی را موبایل. کردم قطع

 .کن خیرش به ختم! خدایا چپاندی؟ هایمدبختیب وسط را خودت و آمدی

***
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آفاق

 روی و خوردم لیز دیوار کنار. کشیدم نفس وجودم عمق از. کشیدم ایتازه نفس خواندم، که را آدرس

 دیدمی مرا وقتی بود؟ شکلی چه یعنی خدایا. زدم زار خوشی از عمرم در بار اولین برای. نشستم زمین

 از کردم بغلش که وقت آن کن کاری یک خدا. باشد داشته دوستم کمی ایاخد کرد؟می پیدا حسی چه

 .ببینمش همیشه بگذارد کن کمک خدا. نباشد موقتی کن کمک خدایا! شکرت خداجان. نمیرم خوشی

 !نگیر سرگشته منِ از را اتنیمهنصفه نعمت این خدا

 .انداختم سجاده کنار و مدرآورد را سرم روی چادر و کردم تا را سجاده هایگوشه هقهق با

 خداجان. پاشیدم آب صورتم به بارده هادیوانه مثل و کردم باز را سرد آب شیر. دویدم آشپزخانه سمت به

 را کردنشبغل بوسیدنش، دیدنش، انتظار سالچهارده که آن ام،بچه به بود قرار امروز! نباشد خواب

 است؟ مرده خوشی از کسی حال به تا خدایا. بدهم یاد زبان داشتم،

 یک توانستم زور به. کنم تن به داشتم که را لباسی بهترین کردم سعی و دویدم خانه اتاق تنها سمت به

 کی و راسته شلوارلی یک و رنگآبی بلند مانتوی. پوشیدمش و کنم پیدا مناسب و صاف و تمیز لباس

  .باشد مناسبی انتخاب باید بلند روسری

 کوچکی کیف. آمدممی کوچکم عسل چشم به باید. نبود خوب خیلی. دیدم کمد روی یآینه در را خودم

 دور یک را بزرگ روسری. بیاید نظربه مرتب و معمولی امقیافه کردم سعی و آوردم بیرون امپشتیکوله از

 نتاما به حوالی همین در ایکتابخانه از که را هاییزبان کتاب. زدم گره جلو از و چرخاندم گردنم دور

 شیدمپو بودم، خریده دانشجو یک یمقاله یترجمه پول با که را ایکتانی. گذاشتم امکوله در بودم گرفته

 طعم وقتهیچ که کوچکی آغوش برای دلم. لرزیدممی اضطراب شدت از. افتادم راه به لب زیر دعایی با و
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 مثل هی ریختم؛می اشک هی یرمس در. بودم عالم قرارترینبی. زدمی پر بود نچشیده را اشمستانه

  .رسیدم آنجا به تا زدممی لبخند هااحمق

 .زد خشکم دیدنشان با. رفتم روپیاده به و شدم پیاده تاکسی از. ایستدمی شرکت در دم بود گفته

 ایستاده کنارش و بود کرده جیبش در دست مرد. زدم زل او به و ایستادم خلوت رویپیاده در جاهمان

 برای لعنتی شب آن که آن من، دخترک عسل،. کردمی نگاه من وجویجست در احتماالً اطراف، به و بود

 گفت ریزاناشک و انداخت پایین را سرش امید وقتی که همان شدم؛ زنده و مردم صدبار درد از داشتنش

 دبع! زدم لیسی را امید صدبار امنداشته توان تمام با من آمدم، و بهزیستی یک هایپله روی گذاشتمش

 هایچشم جلوی من و بوسید مرا صدبار حرفبی امید. دادم فحشش و زدم ضجه و نشستم پایش کنار

 کدام در است؛ گذاشته کجا را امجگرگوشه بگوید تا کوبیدممی دیوار و زمین به را خودم داشتم اشکینش

  .قبرستانی

 تمام. خوردمی میوهآب و بود نشسته تشرک در کنار سکوی روی حاال روز، آن یروزهیک و ضعیف عسل

 !خواستن: کردمی تکرار مدام را کلمه یک وجودم و شد منقبض تنم

 زندگی به نزن گند است، خوش تو بی. رفتم عقب قدم چند ناخواسته دیدم، را اشخنده وقتی

 .اشمعصومانه

 سمت به نگاهش. دویدم سمتشان به تند عجیب هاییقدم با پس نداشتم؛ کشیدنپاپس توان شد؛نمی اما

. کردممی حک مغزم و قلب در همیشه تا باید را قشنگ نگاه این. شد خشک رفتممی سمتش به که منی

 !آوردممی دوام خوشی از کاش. بود من به او نگاه اولین
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 عاًواق بعد. کردم توجیه احمقانه لبخند یک و اممچی ساعت به کردننگاه با را مضطربم نگاه و دویدن

 از رتکوتاه اندکی قدش. هفتم آسمان خود تا فلک، اوج تا بودم؛ کشیده پر دانممی فقط. شد چه دانمنمی

 لعنتی سکوت آن بعد. بودمش کشیده قرارمبی آغوش به باریمرگ سکوت در و بودم شده خم. بود من

. بودم گرفته بغل را اششدهمنقبض عضالت و مبهوت و نحیف تن و کردممی گریه هق و هق شکست؛

 !آفاق ـوسه بـ اولین! بوسیدی را دخترت! آفاق ـوسه بـ اولین. ـوسه بـ اولین بوسیدمش؛

 «.ندیدمش سالهخیلی که مهدکودکشم مربی من»

:زوربه گشودم؛ لب

...دلم -

!دلم زد؛می پر برایت

  .بود شده تنگ برات دلم -

:زد لبخند و گرفت باال را سرش

.سالم-

!شکرت خدایا! زد حرف من با که بار اولین. گرفت قاب را صدایش شدمی کاش

 !را لبخندش! خدا آخ! را قشنگش هایچشم! خدا آخ

. شد کشیده واریخشونت طرزبه آغوشم از که رفتمی پیش هایشچشم بوسیدن برای داشت هایملب

 :مرد یانهغیردوست صدای و شد مات امخالی هایدست روی اماشکی نگاه. برد ماتم
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  .باال بریم بهتره-

 .نشود مانع مرد که آن امید به گرفتم را دستش حسرت و بغض پر

:برد باال را سرش مرد به رو عسل. شدیم قدمهم نفریسه

مونی؟می یا میری تو بابا -

 آغوش هب را امجگرگوشه صدبار من و رفتمی کاش. امزندگی و بمانم من و روممی بگوید که کردم دعادعا

  .نارسیدنی و نزدیک هایفاصله این تمام یاندازه به بوسیدم؛می و کشیدممی

 .شرکت دارم کار بابا؛ مونممی -

 به در و انداخت کلید چرمی پوششی با بزرگ دری در. نداشت که اعتمادی از دلم به ماند حسرت و

 مرد داشتم توقع. بود خاموش هاچراغ یهمه. نبود کسهیچ. تاریک و بزرگنیمه شرکتی. شد باز رویمان

 و رفت اتاقی سمت به توجهبی باشد، داشته عادت گیردل تاریکی این به انگار اما کند؛ روشن را هاچراغ

  .کرد باز را آن در

 با داشت مرد و بودیم نشسته بودند شده گرد میزی دور که چرمی هایصندلی روی جانم و من حاال

 رتشصو. نبود سخت بود ما به اشلعنتی حواس دانگشش کهآن تشخیص. کردمی کار مقابلش کامپیوتر

 بود کبود اشپیشانی روی و بود کرده باد اندکی اشبینی حول بود؛ زخم

 :لرزید عزیزکم به رو صدایم

بودمت؟ ندیده بود چندوقت دونیمی خوشگلم؟ خوبی-
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 ار هایشدست که بودم داده کف از اختیار. بوسیدم را هایشمفصل پر هایچشم با و گرفتم را دستش بعد

 در هقمهق صدای و کردممی حس را تنم غریب لرزش. گریستم و گذاشتم ملتهبم و خیس هایچشم روی

  .بیاورم دوام شیرین هایلحظه این در توانستمنمی دیگری طور اما داد؛می خجالتم اتاق سرد سکوت

:گفتمی که آشنایی هایدست دشبنپشت و آمد آب ریختن صدای

  .بخور آب بیا خاله؟ شده چی -

.خیالبی آفاق کن، ول آفاق. نیستی مادرش تو آفاق! آفاق «خاله» گویدمی تو به!« خاله»

:آمد مرد سرد صدای

 خانم؟ افتاده اتفاقی راه توی -

مش؟بکش آغوش به راحت خیال با گذارینمی چرا دانیمی که تو! انصافبی نامرد

 را هایماشک و بوسیدم را هایشدست باز. گذاشتم میز روی و گرفتم منتظرش هایدست از را آب لیوان

 :بگویم بغض بدون کردم سعی و کردم پاک

 .میفتم چیزی یه یاد بینمشونمی وقتی قشنگه؛ خیلی هاتچشم. جونخاله هیچی -

:بیاید خوشش شدنداشتهدوست از که کسی مثل دوید؛ شوق هایشچشم در

چی؟ یاد -

 ...م یاد-

:کوبید کیبرد یدکمه به خشم با که آمد مرد سرد صدای

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 331



 .میشه دیرمون جایی، بریم باید اینجا از بعد ما کنید؛ شروع بهتره -

!کن جمع را خودت کند؟می تحقیرت دارد فهمیمی آفاق. خوردم فرو را بغضم

 هم وقتهیچ. بفهمد مرا درد توانستنمی مرد آن اام بدهم؛ ادامه ترجدی و مصمم کمی کردم سعی

 !فهمیدنمی

 را جایم اختیاربی. کردمی نگاهم داشت مدت تمام عسل. کشیدم بیرون امکوله از را هاوکتاب شدم خم

 :پرسیدم و بوسیدم را صورتش کشیدم، کمرش پشت دستی. نشستم کنارش درست و کردم عوض

کنیم؟ شروع اول از یا بلدی یچیز جایی؟ رفتیمی زبان مؤسسه -

 شوید دانه دوتا هاوقت آن آفاق؛ ببین را هایشمو. درآورد سرش از را آن و کشید دست شالش پشت

 دست اگر. براق و ـختـ لـ مشکی موی از خرمنی به اندشده تبدیل حاال بود، سرش روی زشت و سیاه

 !لعنتی مرد آن... مرد آن اما مشان؛بافتمی برایش و بوسیدممی را هایشمو صدبار بود، خودم

:شد کج من طرفبه و گذاشت دست اشگونه روی

  .رفتممی مؤسسه نه -

آوردی؟ بود؟ چی کتابش -

 .بود سولوشِن آره،-

 به. درآورد نارنجی کتاب یک و سبز کتاب دو بزرگ، میز روی رنگزیتونی کیف از و کشید را دستش

 :کرد اشاره نارنجی کتاب
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 .اِسکیله ردوُ این -

:گفت غرولند و ناراحتی با و کرد وکولهکج را ظریفش یولوچهلب

.کرد حفظ باید رو همه ست؛کلمه شهمه. سخته خیلی -

:گذاشت نحیفش بازوی روی را سرش ناراحتی حالت به

 !ازش میاد بدم -

:خندیدم هایشادا و ناز به ولی مردم؛می بغض از داشتم

 نی؟کمی قهر من با چرا -

:خندید و کرد بلند را سرش

.اصالً نکنیم کار اِسکیل وُرد -

:زدم لبخند رویش به مهربان

بلدی؟ رو سولوشِن لِوِل این -

:داد تکان تندتند را سرش

 !خدابه آره -

:گفت. خورد هایشزخم به نگاهم. کرد ریز را قشنگش هایچشم

!خواهش. قرمزِ همون جدید؟ سولوشِن اون بریم-
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!بکند را دوری سالچهارده این جبران که ببوسم را هایشچشم قدرآن خواستمی دلم که آخ. دیدمخن

 :احساساتم یریشه به زد تیشه باز مرد صدای

 .بگیر یاد رو باید که چیزی نکن، بحث انقدر بابا جانآرام -

:گفت من به رو بعد

 دهب امتحان خواست سطح تعیین واسه وقتی که باالتر بره اینا به نسبت سطحش اینه هدفم من خانم -

 .بیفته باالتر ترم

:لرزید صدایم. بود زده زل من به

.متوجهم -

 به رو بزنم؟ را حرفم و بکنم که به رو من آرام؟ اندگذاشته را من عسل اسم آرام؟... ع به رو بعد

 .امجگرگوشه

:زدم لبخند و کردم امجگرگوشه به رو

وای؟خمی رو همین هم تو-

 مرد لبخند و برگرداندم سر. انداخت باال را اششانه باشد، پدرش حرف حرف، که جوری نگفت؛ چیزهیچ

 بود؟ نازنازی نوجوان دختر این عاشق من یاندازه. دیدم را

.کردیم شروع لبخندی با و گرفتم لبخندش از چشم
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 زیاد عمداً. بود باهوش خیلی بود، دبل را هاچیز خیلی. بودیم سرگرم هنوز ما و بود گذشته ساعتی یک

 اعتراض مرد تا آمددرنمی صدایم اما چکید؛می اشکم. بزنم زل او به من و بشود سرگرم تا دادممی تمرین

 اشک آرام فقط بدهم؛ دست از را زندگی بزرگ یبهانه این مزخرفم احساسات با خواستمنمی. نکند

 ردمکمی پاک را اشکم تند نوشت،می را تمرینش من آرام که بعد. بودم زده زل او به لبخند با و ریختممی

  .دادممی را بعدی تمرین و

 :گفتم گذشت، که ساعتی یک

.کنیممی شروع دوباره کن، استراحت ربع یه -

 .زدم لبخند باز و

 دست کمرش پشت و خندیدم نخودی. بست را هایشچشم و گذاشت میز روی را سرش و زد لبخند

 :کشیدم

شدی؟ خسته -

 خداجان! شکرت خداجان! شد صمیمی من با زود که بودم خوشحال خیلیخیلی. شنیدم آرامی «نچ»

 بدهم؟ چه را اششکرانه

:گفت. کردم نوازش و بوییدم یواشکی بود شده پخش کمرش روی که را نرمش هایمو

رو؟ موهام بافیمی-

 مرد آن. شدم معذب. ماند ثابت رویمان و دچرخی مرد نگاه. شد خشک هایشمو روی دستم خوردم، جا

 !خواستنمی! خواستنمی
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:گفتم و کردم گستاخی دادم؛ جرئت خودم به

.عزیزم آره -

 خی دستم. کردم هایشمو بافتن به شروع و کشیدم بود بسته هایشمو دور که را شکلیپاپیونی کش و

 آفاق آفاق؟ رسیدی آرزویت به. بافیمی را اتنهعزیزدردا هایمو داری آفاق. لرزیدمی احمقانه و بود کرده

 .داده را هایتضجه آن یهمه جواب خدا! بافیمی را دلت آرام هایمو داری ببین دیوانه

 .بستم را هایشمو ینشدهبافته انتهای دور و رهاندم مچم دور از را کش. شد تمام کی نفهمیدم اصال

 نزده کسی هایمو به دست اصالً و بودم نبافته را کسی موی بود هاسال که منی عصرگاهی سکوت آن در

 تو بدون سالچهارده من. رفتممی اشصدقه قربان و خواندممی شعر جانم آرام برای داشتم دلم در بودم،

 چگونه؟ گوییمی کشیدم؟ نفس چگونه

:آورد بیرون امخوشبختی از مرا مرد صدای

بیرون؟ میارین تشریف لحظه یه خانم -

 توانستممی کاش. زدم زل مرد هایچشم به و برداشتم آرام هایمو روی از را امخیره نگاه مضطرب و هول

  .نبود ترسناک و پرابهت هایچشم آن در چیزهیچ! هیچ اما بخوانم؛ چیزی هایشچشم از

. بود راهم یبدرقه آرام متعجب و مبهوت نگاه. آمدم خودم به رفت، بیرون زودتر خودش وقتی

 !نیا هم وقتهیچ و برو! برو بگوید که داشتم وحشت. لرزیدممی. ترسیدممی

.کردمی امخفه داشت بغض. بست را اتاق در
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 رد یکی. آورممی باال اشچهارخانه پیراهن روی االن گفتم. داشتم تهوع حالت. نزدیک خیلی شد؛ نزدیکم

 فحش یک با و بغلت زیر گذاردمی را اتروندهپ گیرد،می را گوشت مدرسه ناظم مثل االن گفتمی گوشم

 !بیرون کندمی پرتت پدرومادرت خاندان بر

  .باشم کرده تجاوز حریمش به انگار که جوری کرد؛می نگاهم بد

:فتگ و نخورد تکان جایش از دیگر که فهمید را ترسم. رفتم عقب قدم یک که ترسیدم نبود، خوش حالم

 ور چیزی چنین ادعای شبهیه که شده پیدات کجا از و هستی کی نیست ممعلو اصالً شما! خانم ببین -

 .نبود هاـوسه بـ و ماچ این قرارمون. کنیمی

:کرد بسته و باز هایمچشم به رو واردریده را هایشچشم

 میشی؟ مسئله این متوجه کنه؟ شک چیزی به خوامنمی که خانم فهمیمی -

:گفتم و دادم تکان آرامآرام لرزه، با را سرم .بودند حیران و گشادشده هایمچشم

بیام؟ بازم میشه -

 فطر منفی هوشیضریب با خنگ نادان یک با کردمی فکر البد. شد خرد اعصابم. خندید عاصی و عصبی

  .کردم بغض باز. است

 :گفت هراسبی نگفت؛ را اولش «خانمِ» دیگر

 .بشه پرتاوچرت این مشغول فکرش خواممین کنه، شک خوامنمی میگم میگم؟ چی میشه حالیت -
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 هایشمچش به ملتمس و حیران و کشیدم دست شالم روی. بود ستایش قابل بغضم نشکستن برای تالشم

 :زدم زل

 !کنه شک ذارمنمی. کنهنمی شک -

.نکند شک و نشنود آرام تا گرفتم را دهانم جلوی. ترکید بغضم بزند، حرفی خواست

:بکنم را التماسش ترآرام کردم سعی

 قسم! ذارمنمی خدابه. خورهمی هم به حالش ازم بدتر بفهمه اگه م؟دیوونه مگه! بفهمه ذارمنمی خدابه -

!آقا خورممی قسم خورم،می

 :زدم هق

.فهمهنمی -

 آرام داشتننگه برای باید. سکوت مهر هایشلب روی و بود حرف از پر هایشچشم پشت. کردمی نگاهم

 :کردممی تالش هااین از بیش جانم

 نمم این. راحت خیالت مونیمی پدرش تو. نمیگه بعدم به این از مامان، نگفته بهم هیچکی سالهچهارده -

.بسوزم حسرتش تو باید که

 !بدبخت حقیر. کشیدم هایمچشم روی را دستم پشت

:کردم لمس را پیراهنش رمقبی و ملتمس و زدم هق قراربی. جوشید دیگری اشک یچشمه

.فهمهنمی-
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:زدم ضجه. کرد داغم سردش هایچشم

 !رو من نکُش بکشم، نفس افتاد یادم امروز تازه من -

:تاخت وجودم بر ادبانهبی باز کشید؛ عقب را خودش باشد بوده حرام برایش من دست که جوری نفرت با

!عزات به نَشینه تننه کهاین خاطربه فقط -

 کالمی! شو خفه گفت گوشم در زد لعنتی صدای یک زد؟می حرف من با طوراین که ددیمی چه را خودش

 هایماهی آن با حوضت و مانیمی تو باز و شودمی منصرف هراسبی و گستاخ مرد این برود در دهانت از

 همین بود، همین اتزندگی. آدم ذوق در زدمی بد بینشان جرم که هاییکاشی و اشکدرشده آب و مُرده

 !سرش ننشین باز. حوض

 .لرزید دلم و شکست هم در چشمانم تاب و تب

 از حالم لحظه یک. کرد طرف آن را رویش و گرفت من از را نگاهش عصبی و کالفه که زده زری چه فهمید

 :پرسیدم ایمضحکانه طرز به داشتم، آرام داشتن برای که اشتیاقی همان با اما خورد؛ هم به او

 ها؟بهشنپنج همه-

 را چیزی او که بودم شده ایبچه مثل. کشیدم خجالت حرفم از خودم. نشست من صورت روی باز نگاهش

«خودم؟ مال: »بودم پرسیده او از من و بود داده من به داشتم دوستش که

«!آره: »بگوید و بزند لبخند او بعد

«!خودم؟ خودِ مال: »بگویم مبهوت باز من و
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 ولپ کیف از و داد تغییر را نگاهش طرز باشم بوده حرام برایش که جوری انگار باز. کرد نگاهم لحظه چند

 سمتم به بدی جور یک و آورد بیرون تراول چند زد،می برق شرکت تاریکی در که براقش رنگمشکی

  .بود کرده قبول که او خانم؟آفاق مرخصی یعنی این. گرفت

 :گرفت آرام امآشوبهدل حرفش با

بیشتر؟ یا خوبه. تومن صدوپنجاه امروز ساعت همین نبهشپنج هر -

 و دادم سوق پیراهنش ریز هایدکمه به بدهد را ماهم یک حداقل خرج که هاییتراول آن از را نگاهم

 :کردم زمزمه

 .گیرمنمی پول-

 باز ش«رکد به» آرام یزمزمه. کوبید هم به را پول کیف طرف دو و برگرداند جایشان سر را هاپول عصبی

 .کرد خردم

:کردم صاف یخ و لرزان دست با را امروسری و کشیدم دست هایمچشم روی نگفتم، هیچ

کجاست؟ بهداشتی سرویس -

:گفت تفاوتبی کند، باز را اتاق در که رفتمی داشت

  .در دم-

.درآورد تاریکی از اندکی هم را شرکت تابید، اتاق از که نوری. شد اتاق داخل و کرد باز را در

***
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 سامان

:گفت کشدار و تعجب با. انداخت خنده به مرا آرام، معترض صدای

!رمان؟ -

:گرفت را آرام هایدست. خندید باز زن

 بگیری؟ یاد زبان خوب خواینمی مگه تو -

:کرد گریه نمایشی حالت به و گذاشت ساعدش روی را سرش و میز روی را ساعدش

.ندارم رو شحوصله -

:کرد بلند را سرش بعد

 .خب رو انگلیسی رمان من فهممنمی -

:گفت امیدوارکننده زن

!زبانت عالیه تو! کن باور فهمی،می -

 :بوسید را اشگونه محکم بعد

!اصالً شی انگلیسی رمان عاشق میدم قول -

:چرخاند کاسه در را هایشچشم آرام

 .باشه-
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:خندید هم باز زن

.غرغرو -

 با. دیدمی تار مانیتور به زدنزل فرط از هایمچشم. کشیدم عقب را صندلی. برداشتم مانیتور از چشم

 تار هم هنوز کردم، باز را هایمچشم وقتی. بشود بهتر اندکی تا مالیدم را امخسته هایچشم انگشت

 :گفتم اممچی ساعت به نگاهی با و شدم خیالبی. دیدممی

 .نباشید خسته -

:کرد نگاهم و برگشت ناگهانی ،صدایم شنیدن با آرام

!اِ -

:ببیند را دیوار روی ساعت تا چرخید سریع بعد

 !هفته ساعت -

:گذاشتم هم روی را میز روی هایورقه و شدم بلند

باشه؟ چند خواستیمی -

:گفت غمگین

 .شد تموم زود چه-

بشود؟ تمام وقت نداشت دوست یعنی لرزید؛ دلم
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اطمینان؟ کردم؟می باورش باید. کردمی نگاهش ناباوری و عشق با زن

 :گفت آرام به رو وقتی کردم حس را صدایش بغض

 .باز میام هم دیگه یهفته یشنبهپنج -

:گفت لبخند با و پرشوق آرام

 !میگی؟ راست -

:برگشت من سمت به بعد

!بابا؟ آره -

.کردم باز را میز کشوی و گذاشتم ای پوشه در را هاورقه و گذاشتم هم روی چشم

 نگیر، عکس رخمنیم از گفتمی داشت. خندیدمی داشت. شد کشو در فرشته عکس میخ هایمچشم

 عکس در که بود کشیده را آرام دست بعد دهی؟می لفتش ساعت دو چرا زدمی غر! افتدمی ضایع دماغم

 بود افتاده زیبا هالگ بین عکس آن در عجیب که آرام دیدن با دادم، نشانش و گرفتم که را عکس. بیفتد

  .بوسید را صورتش و شد خم

 بدوم خواستم. کردمی سفارشش و بوسیدمی را آرام هایگونه خنده و شوخی با داشت زن. کردم بلند سر

. کند را او مادری ادعای تواندمی فرشته فقط دارد، را او بوسیدن حق فرشته فقط بگویم و وسط آن

 آرام بود، شده حکاکی عکس روی که فرشته معصوم لبخند با اما تو؟ دیبو کجا او اندوه و غم هایروز

 :گرفتم سمتش به محترمانه بار این را هاتراول همان و شدم بلند. گرفتم
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  .بفرمایید-

:انداخت زیر به را سرش و برداشت آرام با زدنحرف از دست

...پ که گفتم -

 :بردم جلوتر را پول

.شماست مال شغلتونه؛. اومدید که کشیدید زحمت -

 را پول هم باز. خورد سر هایشچشم به نگاهم. بگیرد را پول که آورد جلو تردید با را دستش. نزد حرفی

 :بردم جلوتر

 .منتظرتونیم بعد یهفته. بفرمایید -

:گفت و گرفت باال را سرش ناگهانی که جنگیدمی خودش با داشت انگار

.کنممی خواهش -

.گرفت را پول

 .منونم-

.رفت و کرد خداحافظی بوسید، را آرام میلیونُم بار برای

 این به هم را کمرم ناله و آه با بعد دادم؛ ماساژش اندکی دست با و کردم ورآن وراین چندبار را گردنم

 :گفتم آرام به رو درد از منقبض صورتی با شدم،می راست که حالی در و کشیدم طرف آن و طرف
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.بریم کن جمع -

 بارِ آخرین از که هاییمو بود؛ بافته را هایشمو او. کرد سر به را شالش و گذاشت کیفش در را هاتابک

 و هایشمو روی برد دست که کردمی فکر من مثل احتماالً هم خودش. گذشتمی چهارسال شدنشانبافته

 :گفت ذوق با. برگشت و درآورد را شالش. کرد شانوارسی لبخند با

!بابا؟ دیدی رو موهام -

«چی؟ غذا تو ببینه مو بیاد مهمون کنه جمع رو گیساش بگو سرتق اون به: »زندمی جیغ االن فرشته

:داشت درد صدایم. کردم نوازش و گرفتم دست را هایشمو بافت رفتم، جلو. بودم پوشیده را کتم

.شده بلند -

 :برگشت طرفم به ذوق با

!بیرون نزد مه ذره یه برام؟ بافت خوب چقدر دیدی-

 دلش بود؛ شده هوایی آرام و بود بافته را هایشمو مهشاد بود، رفته فرشته اینکه از بعد باریک

 مدآنمی هم دلم. رفتنمی گوشش در گفتممی هرچه. ببافم را هایشمو نبودم بلد نبودم، بلد. خواستمی

 ؛بافتم را هایشمو زشت خیلی ماا گشتم؛ کلی هم اینترنت در. ماندمی حسرتش دلش بر شوم، خیالبی

 به. بود زده زل مهشاد هایمو به هم باز اما کرد؛ تشکر روز آن آرام. گذاشت بافت شدنمی را اسمش البته

 دهکر پشت بعد.« بافته مامانم: »بود گفته و بود کرده ذوق مهشاد بعد!« قشنگه موهات چقدر: »گفت او

 را آرام دست بگوید؛ دیگری چیز مهشاد تا بودم نداده فرصت .ببیند درست را هایشمو تا آرام به بود

 دور که را مویش کش خشونت با بعد درسش، سر نشاندمش و اتاق در کشاندمش زور به و بودم کشیده
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 آمد؛ دردش. ریختند کمرش روی آزادانه قبل مثل هایشمو و کشیدم بودم پیچیده اششدهبافته هایمو

 بود مادریبی. کردم احساس تنش ناگهانی حرکت و سرش شدنکشیده از را این. نگفت هم آخ حتی اما

 .دیگر

.رودمی در سمت به و گرفته دست به را کیفش دیدم آمدم، که خودم به

بابا؟ ما ریممی کجا -

:گفتم تعجب با

 !ما؟ -

:شد گشاد هایشچشم

!گفتی خودت -

 کی؟ -

:گفت برویم نیست قرار جایی کهاین از ناامید

 .داریم کار جایی گفتی. بیرون بریم ما که کنه تموم زودتر گفتی خاله به -

 .کردم قفل را درها کردم، خاموش را هاچراغ. کردم سکوت و برداشتم میز روی از را کیفم پرتیحواس با

:گفت دید، که را سکوتم

گفتی؟ دروغ-
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:شود هدایت جلو به تا گذاشتم کمرش پشت را دستم

  .آره-

 .رفتیم بیرون شرکت زا و

 که اصلی خیابان سر. کرد روشنش و رفت ضبط سمت به آرام دست نشده، و شده ماشین سوار هنوز

 :داد سوق دستش یاشاره سمت به مرا آرام صدای رسیدیم،

!اِ -

 هاتن به نگاهم. بود ایستاده تاکسی ایستگاه کنار خیابان گوشه دوشبهکوله بود؛ پوشآبی زن همان

 نشسته پشت هایصندلی روی مرد دو و ماشین جلوی زنی. خورد سر بود کنارش که زردرنگی یتاکس

  .بودند

:برگشت طرفمبه خواهش از پر آرام

کنیم؟ سوارش -

.ماند ثابت زن سوی به چشمش و فرمان روی دستم

.اونجا وایساده کی از داره، ـناه گـ -

 :گفتم حوصلهبی

.اومد دیر که دیدی. بودیم راه تو فردا تا دیدی یهو. کجاست شخونه نیست معلوم کن، ول-

:گفت خواهشگر اما معترض،
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 .خیابونا تو گردیممی خوبه،! خواهش. اومد دیر دقیقه چند فقط -

.بیرون ببر مرا که زدمی غر آرام دیگر روزده تا الاقل. کردم نگاهش بدعنق و چپچپ

:گفت آرام باز. کردم کج را فرمان

.بابا دیگه سونیمشبر -

 :گفتم کالفه

.بکنم رو کار همین خواممی خب؛ خیلی -

:زد داد نبود ما به حواسش که اویی به رو تقریبا و داد پایین را شیشه آرام. کردم ترمز نزدیکش

خاله؟ -

:بردم پایین را صدایم عصبانی تقریباً و زدهشگفت

 !نزن داد! یواش -

:گفت آرام به رو و شد نزدیکمان متعجب اما لبخند، با باز زن. گفتم چه نشنید حتی

 جانم؟. سالم -

 .خاله شو سوار-

:ببیند مرا بتواند تا کرد کج را سرم. کرد نگاهمان مات

.بفرمایین سالم،-
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.زد بوق پشت از ماشینی. کشید دست اشکوله بند روی

.نمیشم مزاحمتون -

:لرزید صدایش

 .خورهنمی هم به مسیرمون -

:کرد اشمالیماست و آورد باال را سرش تند عدب

 .دوره ما یخونه احتماالً -

:پراند چیزی یک باز آرام

.نداره اشکال -

 .زد بوق دیگر یکی

.خوردمونمی راننده االن بدو خاله -

 :گفتم و خندیدم حرفش به

 .نداره موردی خانم، باال بفرمایید -

 بود کسی هامدت از بعد. گرفتم آرامش خاصی جوریک شد، بسته که در. شد سوار و زد مضطربی لبخند

 :افتادم راه و بلعیدم را بغضم. بود نشسته عقب صندلی روی آرام و من جز به که

برم؟ سمت کدوم-
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.کردم کج طرفش به را آینه

 :کرد نگاهم

.شهرکیان -

 .بود راه ساعت یک به نزدیک آنجا تا گفت؛می درست

.رو من کردین سوار که کردید لطف. برم بدید اجازه شید،می اذیت کنید باور -

.دارد را آرام دیدن عطش هایشچشم که دانستممی اما

 :گفتم آرام

 .نداریم خاصی کار هم ما نداره، مورد -

:جوید لب مضطرب

 .کنید پیاده میدون رو من الاقل خب -

:برگشت و خندید آرام

 .کنهمی رتتبخی بابام االن خیال؛بی خاله-

.پالتو همان افتادم؛ فرشته یاد من و خندید و
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 کرد رد جلو صندلی دو بین یفاصله از را خودش هیجان پر و درآورد را هایشکفش تند من، خیالبی آرام

 پیش چهارسال مثل آرام. گرفت جان قلبم ماند، الل زبانم شد، گشاد هایمچشم. گرفت جای زن کنار و

 .دکرمی شیطنت داشت

:خندید من برخالف زن

 ال؟ اون از شدی رد جورچه -

.کند ذوق هایشمو به خواستمی هی. درآورد را شالش باز آرام

:گذاشت کتفم روی را اشچانه و آورد جلو را سرش

راهه؟ چقدر اونجا تا بابا -

 کجا؟ تا -

:کرد مورمورم کتفم روی اشچانه حرکت

 .شهرکیان همون -

:بوسیدم را اشبینی روی و کردم مایل ار صورتم اندکی

 .ساعت یه از کمتر نباشه ترافیک -

 :برگشت زن طرف به

کنیم؟ کار زبان ساعت یه این تو-
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:کردم احساس زن صدای در را شوق. کردم تعجب باز

.کنیم کار -

 .کردممی احساس هم آینه در از را گرمایش که پرمهری لبخند و

  .کشید را کیفش جلو صندلی روی از سریع آرام

.بودند آورده کم جا دیگر بود؛ پهن صندلی کف هایشانکتاب بساط آنجا، خودِ تا

 تهدای جلو سمت به که رنگینارنجی تابلوی. برگرداند جلو صندلی روی را خودش کیف و زن کیف آرام،

 .بود شنبهپنج امروز لرزاند؛ را دلم شد،می

:گفت ملتمسی و ریز صدای با گوشم کنار باز آرام

زهرا؟ بهشت بریم -

  .مامان پیش نگفت که بود خوب

:گفتم زن به و کردم جاجابه اندکی را آینه. نگفتم هیچ

برم؟ کجا از -

 :برگشت نگاهش اضطراب و گزید لب

.میشم پیاده شهرک سر همین. ممنون -

 .حرفیه چه این-
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:کردم اشاره دست با

برم؟ رو چند ورودی -

:فهمیدم صدایش لرزش از را این شد؛ تسلیم

  .یازده-

.کرد تشکر او از و بوسید را آرام زن،. داد دستش به و برداشت صندلی روی از را زن کیف باز آرام

:کرد اشاره راست به زن شدم، که ورودی وارد

 .طرفه این-

:گفت بعد ثانیه چند و

 .جاهمین -

.دادم سوق زن سمت به قدیمی و شکلمه هایخانه از را نگاهم و زدم آرامی ترمز

 !ممنونم خیلی کردید، لطف واقعاً. ممنونم خیلی آقا، مرسی -

کرد؟می تکرارشان هی چرا پس بودند؛ همه مترادف هااین یهمه

:بستم چشم و دادم تکان سر

 .کنممی خواهش -

 .کرد خداحافظی او از و بوسید را آرام گذاشت؛ ماشین یدستگیره روی را دستش
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:آورد شاگرد یپنجره نزدیک را سرش باز شد، پیاده وقتی

.ممنونم شاهوردی، آقای مرسی -

 فااکت «کنممی خواهش» و لبخند به اما ؛.«فهمیدم خب خیلی باشد، باشد: »بزنم فریاد سرش خواستممی

 .کردم

 .فرشته از بعد آرام همان ؛شد آرام ،نبود زن که وقتی مثل باز. نشست جلو و آمد آرام رفت، وقتی

:کرد نگاه رخمنیم به کرد، حرکت که ماشین

 ریم؟نمی -

!که بودیم گذاشته پا زیر را تهران گفت؟می را کجا باز -

:گفتم حوصلهبی. بود رفته سر رانندگی از امحوصله

کجا؟ باز -

.گذاشتمی اثیرت من اعصاب روی داشت بد آفتاب غروب اما هیچ؛ نداشت، بغض

.زهرا بهشت-

 ؛باشد آرمیده آنجا من پیشینِ جدِ هفت مادربزرگِ مادربزرگِ مثالً انگار زهرا، بهشت گفتمی جورییک

 زا سهمش تمام بود؟ این من یفرشته حق. شده هاموریانه خوراک آنجا که است فرشته تن انگار نه انگار

 !عوضی دنیای این بر تف! دنیا این بر تف دنیا؟

رفته؟ یادش مرا خداجان دیگر؟ آیدنمی چرا است؟ منتظرم فرشته بروم؟ واقعا بروم؟
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 پشت اندی هایآهنگ با و خندیدمی گوشم کنار که روزی آن از واقعاً. بود گوشم کنار درست صدایش

 بود؟ دیروز همین انگار چرا پس بود؟ گذشته چندسال رقصیدمی ماشین

 :داد تکانمتکان آرام

بود؟ دور شخونه که بود من تقصیر مگه نمیدی؟ رو جوابم چرا -

:گرفت امخنده ام،مغزی مزخرفات همه آن میان

 .ریممی-

 همه نآ روی بریزم گالب من بگیرد، بغل را سنگی و سرد قبر آرام بشکنم، فرشته قبر سر من باز رویممی

 .برگردیم بعد. پاشو بگویم و ببوسم را آرام فاصله،

 دبو آنجا که کوچکی یمغازه سمت به آرام با و کردم پارک قطعه ورودی نزدیک را ماشین رسیدیم، وقتی

  .خرما بسته یک و گل شاخه چند کنارش و گالب شیشه یک. رفتیم

 برای اشهمه هالعنتی این. لرزیدمی قلبم تمام کردم،می حساب را پولشان داشتم وقتی همیشه مثل

  .بود فرشته

 هق من وجود اعماق از داشت آواره سروسامانبی مرد یک انگار همیشه مثل رسیدیم، قبرش کنار یوقت

  .هایشبازیاحمق و هاکاریندانم تمامِ حق بود؛ حقش سوخت؛نمی سرگشته مرد آن برای دلم. زدمی

 صتقا چرا. را ما وزر و حال ندید و رفت که او البته بدهد؟ پس را تقاصش باید فرشته چرا بودم مانده فقط

 افتاد؟ آرام نحیف دوش روی اشلعنتی
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 زانو ودب انداخته بینمان رحمانهبی یفاصله هافرسنگ که سنگی کنار و گذاشتم قبر کنار را پالستیک

 بشود، رد اسمش روی از خواستمی دستم که وقت آن. کشیدم دست را سطحش تمام روی دست با. زدم

 پای به را اتبچه. است بس چهارسال! سامان بده قول نکنی، گریه بده قول .آورد هجوم بغض گلویم به

 .دیگر نکن خراب را او زندگی خودت، زندگی به ایزده گند. دارد ـناه گـ! خودخواه نسوزان هایتاشک

 روی انگشتم فقط نکردم؛ گریه. بوسیدم بود قلبم روی اسم ترینمقدس قطعاً که را اسمش و شدم خم

  .کرد دارمتب و شد کشیده اسمش لیقنستع خط

 کنار خشک سیمان روی بعد. کردم خالی سنگ روی را تمامش همیشگی عادت به و برداشتم را گالب

 و خانه هاستسال سیمان تکه یک آن انگار که نشستم آسوده و راحت جورییک. نشستم قبرش

 !ابد تا ازل از باشد؛ بوده امکاشانه

 زندگی در فرشته یک. بزند حرف او با خواستمی زد؛ زل فرشته اسم به. گذاشت سنگ روی را هاگل آرام

 .مادر یک فرشته؛ شبیه یکی حداقل یا بود کم آرام

؟کنی کار آرام نفع به خواهیمی تو بعد است؛ متنفر کنی ازدواج تو اینکه از آرام! ازدواج؟ وقت؟آن منظور

 خیلی که ایبچه یک و است سالشچهل نزدیک که مرد یک با بختیسیاه زن کدام گویی؟می چرت چرا

 و خود از مردِ یک زنِ بیایَد که البد دلش زیر زده خوشی کند؟می ازدواج نیست، خوش حالش هم

  .بشود سیر اشزندگی

 !فرشته بگو چیزی یک تو. است شده بچه گیرد،می بهانه است، شده لوس کنم؟ کارچه را آرام پس

 .یمکردمی درددل مانزندگی یرفته معراج به یفرشته با داشتیم جفتمان بودیم، کرده سکوت جفتمان
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 انعکاس و بودند یخ جفت یک هایمچشم کردم؛ نگاه سنگ روی گالبِ در اندکم بازتابِ به لحظه یک

  .خوردمی تکانتکان مدام رمقبی و سست ایژله مثل آب در صورتم

 است؟ سامان همان هم هنوز چهارسال از بعد این؟ است؟ سامان این !خورد هم به خودم از حالم آنیک

 شاهوردی؟ سامان همان است؟ سامان این

 به و شد بلند حیران آرام،. زدم چنگ -بود مانده آن در خرما بسته یک حاال که- را پالستیکی شدم؛ بلند

 از رارف برای و کردم پرتاب باًتقری گذاشتندمی آنجا خیرات برای که میزی روی را پالستیک. آمد دنبالم

 هامرد گویندمی. گفتم ترک را هامُرده سرزمین شد،می ختم فرشته به شانهمه سروتهِ که هایمغم تمام

 .کنند فراموش بلدند خوب

***

آفاق

 رونبی را سرم نبود اششیشه از اثری که بلوک یپنجره از یواشکی. رفتم باال بغض با را پله چهارطبقه

  .نبود ماشین از اثری. دمبر

 آسودگی و آرامش در، قفلِ بازشدنِ تقِ صدای. انداختم در در را کلید و رفتم باال آرام را هاپله باقیِ

  .شدممی منفور یخانه این وارد حسی چنین با که بود بار اولین این. نشاند وجودم در آشنایی

 در به را امتکیه محبوب یکهنه بغضِ همان با و ستمب سرم پشت را در. شدم خانه وارد و کردم باز را در

 حالش شده که هم اندکی یعنی بود؛ خوبی ینشانه رساند، را من کهاین. گریستم وجودم تمام با و دادم

  .بگذرانم جانانم کنار را عمرم هایشنبهپنج تمامِ توانممی یعنی خورد؛می هم به من از کمتر
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 روی. پاشید تنگ و تاریک راهروی روی غریب، زردرنگ نور و بردم خانه هرویرا چراغ کلید پیِ را دستم

 !بِدَرَم را کیف زیپ بود نزدیک تقریباً ذوق با و کشیدم دست خیسم هایمژه

 ار اشدکمه. کشیدم بیرون را کهنه و رفته رو و رنگ پول کیف ها،ورقه و هاکتاب خیل میان از ریزاناشک

 را فتیر رنگبی نان گند یمزه صبح اول شدمی. زدم زل هاآن به و کشیدم بیرون را هاتراول. کردم باز

 که کلنگی وداغاندرب آپارتمان شارژ پول نداشتن؛کرایه جرم به نرفت پیاده راه همه آن نکرد؛ تحمل

  .ادد تخجالبی ،بدهید را پولش باید و است باغچه این گفتندمی و بودند کاشته شِوید تا دو پایینش

 ردمک تا را تراول یک و گشودم بود کرده خوش جا پول کیف کثیفِ آسترِ کنار که را ظریفی و کوچک زیپ

 همه خرم،می فریزر پالستیک و پنیر و سبزی و لواش نان را اشهمه. نذرم برای این. دادم جای درونش و

  .کنممی خیرات و کنممی لقمه را

!شکرت مرتبه صدهزار خدایا. بود کرده تابمبی همه ینا که بود آرزویم به رسیدن شوق

 !وقتهیچ نبودم، خوشحال امروز مثل وقتهیچ عمرم در! زیاد خیلی بودم؛ خوشحال

 را جفتشان و کردم باز یکییکی را مانتو هایدکمه. کندم سرم از را روسری و کشیدم دنبالم به را امکوله

 دچن از بعد. فشردم را تلویزیون بزرگ و رنگمشکی یدکمه و شتمبردا را امشانه. انداختم صندلی روی

 حاال. شدممی امیدوار گرفتم،می خوب حس شد،می پخش خانه در که مجری صدای. شد باز صفحه ثانیه

 فشرده تن به را امجگرگوشه بقیه مثل هم من. داشتم دختر هم من. نداشتم مردم با زیادی فرق دیگر

 .بودم

!ندیدی را خطشدست
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 ودب نوشته بودم گرفته که هاییآزمونک جواب برای هاآن در که را هاییبرگه و بردم هجوم کیفم به تند

 آدمکِ به. زدم زل آن به پرحسرت و کردم نگاهش عشق با. زدم زل خطشدست به و کشیدم بیرون

 کی که کشیدمی آدمک یک نبود بلد را جوابش که سؤالی هر. خندیدم درد با و کردم نگاه صفحه پایینِ

 !بودی من مال کاش! بودی من مال کاش. بود تربزرگ دیگری از چشمش

«ای» با باید را «شاهوردی» گفتمی و کردمی بحث داشت را وقت تمام. زدم زل برگه باالی اسمش به

 عدب و! «وای» نه، «ایگرگ» گفتممی من بعد. نوشت «ایگرگ» با را «شاهوردی» نباید گفتمی هی. نوشت

 ایگرگ. دارد فرق هم خیلی چرا، گفتممی بود کرده گل املجبازی رگ که من و ندارد فرقی گفتمی او

 یفرق گفتمی پدرش به رو نفسپُراعتمادبه و دادمی باال را ابرویش بعد! زبان مال وای و است ریاضی مال

 توانستممی من و خندیدمی خودش به صمخصو آوای و گرم طنین همان با مرد بعد بابا؟ نه مگه ندارن

 .ببینم را نگاهش پشت عشقِ آن تمام

 و گشتم. ریختم بیرون را داشتم کتاب هرچه. بردم هجوم خانه اتاقِ تک کمددیواری سمت به و دویدم

 لدشج بود، قدیمی کتابش. بود او به من هدیه اولین این. کردم پیدا را مناسب بلند تقریباً داستان یک

 برایم را خاطراتی کتاب، التین هایواژه بین زیاد یفاصله و فونت. بودند کاهی هایشکاغذ و یککالس

 .بازگشتم هال به کتاب، به مداوم نگاه با همچنان و زدودمشان زود. کردند زنده

 For my lovely» :نوشتم و کردم باز را کتاب اول یصفحه و آوردم بیرون مشکی نویسروان یک

Aram

With best wishes»
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 تلخ، «lovely Aramِ» آن جایِبه شدمی کاش که خوردم حسرت و زدم زل التین هاینوشته به بعد

 !مُرد خوشی از و نوشت «lovely daughter» یک

 هب که گرگی عکس. کشیدم بیرون دیگری کتاب زمین، کفِ هایکتاب خیلِ میان از و دویدم درنگبی

  .بود بسته نقش کتاب جلد روی کشیدمی زوزه ماه، سوی

 روی و گشودم را کتاب عشقم تمام با و کیست آفاق فهمدمی باالخره من آرام روزی یک که کردم تصور

 :نوشتم اولش یصفحه

- For my lovely daughter.

  .کردم رنگ را داخلش و کشیدم قلب یک بعد

چه؟ نفهمد وقتهیچ اگر که کردم فکر این به و کردم امضا را آفاق اسم پایینش

 مآراِ  برای: »بودم نوشته برایش حسرت با که دادممی او به را کتابی همان باید بستم؛ را کتاب ناامید

 «.عزیزم

. ردمک نگاه سرم پشت به و برگشتم اضطراب با و اختیاربی. کشیدم کتاب از دست زنگ، مالیم صدای با

 .رفتم در سمت هب صدابی و آرام هاییقدم با و شدم بلند بعد

 امخانه در زنگ و بیاید که ندارم را کسهیچ من نه،. ندارم را کسی که من. خورد زنگ باز ثانیه چند از بعد

  .بزند دوبار را

 را لبم و بستم را هایمچشم اختیاربی در، پشت شخص دیدن با و زدم دید را بیرون در چشمیِ از محتاطانه

 خواست؟می چه بدبخت من جان از بود؟ آمده چه برای. گزیدم
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 .زد در بار این

.بود نمانده هیچ ها، بود یعنی نبود؛ ما بین چیزی کنم؟ باز چرا نکنم؟ باز کنم؟ باز

  .زنگ صدای نه در، صدای نه نیامد؛ صدایی دیگر بعد

 و کشیدم نفس آسوده. نبود کسهیچ ولی ببینم؛ را کسی چشمی در از تا گرداندم چشم صدابی باز

 ای بود گذاشته آنجا را آن ابراهیم. افتاد دلم به شک. بود افتاده آنجا که خورد سفید کاغذی به شممچ

 .کنممی باز را در بعد بگذرد، ایدقیقه چند بگذار گفتم خودم با بود؟ آنجا قبلش

 خیلی که بردارم را کاغذ تا شدم خم. کردم باز را در احتیاط با بعد. ماندم جاهمان دقیقهبیست نزدیک

 وحشت احساس و آرنجم درد با. افتادم راهرو کف سخت موکت روی و شدم پرت عقب به ناگهانی

!کمک بکشم فریاد خواستم. گرفت را دهانم جلوی زمختی و بزرگ هایدست که بکشم جیغ خواستم

 ابراهیم. دهدمی تریاک بوی ابراهیم. نیست ابراهیم این. است زبر ابراهیم هایدست نیست، ابراهیم

  .نیست زیرک قدراین

 .کیستی تو بکشم نعره خواست دلم درد با که انگار. بود مرگم آوایِ در، شدنِبسته صدای

 .بودم راهرو کف خیزنیم طورهمان هنوز. لرزیدم وحشت از و شنیدم کتفم باالی از درست را صدایش

وش؟چم یجوجه کردینمی وا براش رو در زدمی در یارو اون چرا-

بود؟ که یاغی غولنرّه این. زدم هق
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 قالت. بود ساخته کارم کردممی گریه اگر. بود شده حبس هایمدندان بین لبم. فشرد دهانم روی را دستش

 کند کنترل مرا بتواند که جوری. زدم ناله و دادم تکان را هایمپا. کنم آزاد را خودم جورییک که کردم

 مشکم به که محکمی لگد با که بزنم جیغ خواستم و کشیدم راحتی فسن. کرد ول را دهانم و شد بلند

 التماس وحشت، و بهت از زدهوَق هاییچشم با و رفت بند نفسم بکشم، جیغ درد از کهآن جایبه خورد

 .ببندد زمختش طناب با را پایم تا کرد فرصت مرد و کردم اکسیژن

 ریادف را «کمک» جیغ با دلم تمام از بکنم، لعنتی یهاشُش جفت آن وارد اکسیژن جو یک توانستم وقتی

  .کشیدم

 با و زد چنگ هایممو در خشم با بعد. بست دهانم دور را بزرگ و زمخت یپارچه تکه یک و نشست مرد

 برسی؟ دادم به که کجایی! خدایا. سوختند اشک از چشمانم. کشیدشان داد که رکیکی فحش

 .مُردم بست که را دستم

 گشاد هایمچشم. کردم وحشت. کرد بلندم و گرفت را گردنم. دادمی آزارم پارچه زمختیِ بود؛ تنگ راهرو

 .شد

 .زدم جیغ مبهم و خفه و برنداشتم تقال از دست. زدم صدا را خدا و لرزیدم. کرد خاموش را هاچراغ راه در

 اعصابم روی نفسشنفس و خنده صدای. آوردممی کم نفس هی من و شدمی چفت گردنم دور هی دستش

  .انداخت زمین روی مرا. کشید خط

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 362



 از یناش ینعره. کوباندم تنش به و کردم بلند سریع را پایم جفت و زدم هق. بود بلعیده را خانه تاریکی،

 باز. کرد خراب را حالم اشعصبی بار این نفسنفس. زدم هق و بستم چشم. کند کنترل نتوانست را دردش

 .کردم ناله و لرزیدم

 کردمی سعی که رکیکش هایواژه. پیچیدم درد از و رفت هوا به جیغم خورد، امچانه به که اشقوی مُشت

 هایدست و کوباند زمین به ضرب با را آن و آورد باال را سرم. بود کرده پر را خانه بگویدشان آرام

 !مُردم و بست یخ تنم گرفت هدف که را لباسم هایشپنجه. رهاند سرم از را اشلعنتی

 .بود زده خیمه رویم که اشگنده شکم به شد کوبانده امچانه و سر درد از رمقکم و شد مشت هایمدست

 که صدایی آخرین. آوردند هجوم لباسم سمت به باز اشلعنتی هایدست. نشست زانویم روی رحمانهبی

 .بود لعنت و فحش و هایشنفس هرم خورد، گوشم به

***

 سامان

:رفت فرو گوشم در زَهر به آلوده سوزنِ یک مثل مهیار صدای

 .نداری خبر درونش از بهشه؛ حواست خودت خیالِ به -

 :زدم پوزخند

!داری خبر تو البد-

:گفت خونسرد
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 .نمیشه هم ادعام تو مثل ولی آره؛ -

 :گفتم عصبی

بازیه؟ مگه قماره؟ مگه کیه؟ خرِ ادعا میگی؟ چی فهمیمی -

:گفتم دردمند

!بچمه -

:گفت طلبکارانه و کرد گرد را هایشچشم

 و نیکمی قمار زندگیت چیزهمه سر داری. بازیه کردی فکر که تویی. کردی فرضش قمار که تویی دقیقا -

!مؤمن دیگه نباز رو تبچه باختی، که رو زنت. بازیمی داری هم هی

 .نباختم-

:گفت عصبی

  .نمیاد بار جوریاین! جناب گذاشتی الالش به لیلی دیگه زیادی -

 .تو خواهر مثل. داره نیاز محبتا این به حساسیه؛ سن تو نداره، مادر اون -

 یبچه یه اون نیست؛ سالهچهارده نوجوون یه آرام بهت بگم رک. ندارن مادر که دنیان تو آدم همه این -

 سخت براش رو مادرش مرگ هضم این و کردی جوریشاین تو. صفر زیر نفسِاعتمادبه با ضعیفه و لوس

  .اومدمی در آب از محکم دختر یه باید اون. کردی عمل باید که چیزی برعکس درست تو. کنهمی

 .کند قاتی را خودش دیگر هایچیز در نداشت حق بود؛ زپرتی روانپزشک یک فقط او. شدم عصبی
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 !دونینمی هیچی تو -

:کوبید میز به زدنحرف حین در را اشاشاره انگشت

 .میگم که دونممی-

 تو فهم و درک به چیزا این. باشم کوهش پدر یه اندازه به و باشم عاشقش مادر یه اندازه به باید من -

 .رسهنمی

 :آمد نزدیک و کرد ریز را هایشچشم. آمد جلو کامران بار این

!دهرعالمه رو خودت دونیمی گاو رو بقیه! بدبخت دیگه همین -

:زدم یادفر

 رو معصوم طفل اون هایضجه و جیغ صدای که بودین ما یخونه تو شب کدوم چه؟ شما به چتونه؟ شما -

 که کنه ماسالت من به و بینهمی کابوس که ببینید بودید کِی لوسه؟ اون که کنین وپورتهارت بعد بشنوین

 لمث کنم؛ تربیتش تونمنمی آدم مثل .نیستم مادرش من. نداره مادر اون زنید؟می زر بیخود چرا نمیرم؟

 قاتلِ یه! کشتم من رو مادرش. نشه بچه تا نشه، لوس تا بخرم رو نازش اندازه و حد به تونمنمی مادر

 !نشه لوس که کنه تربیت جوری رو شبچه نیست بلد آشغال

 .هم آرام و مهشاد. بود سرش پشت هم عادل. بود شده اتاق وارد سراسیمه زیبا

 نم جای بیاید خوایدمی دارید؟ من زندگی به کارچی. بزنید بیل رو خودتون یباغچه بلدید خیلی شما-

خواید؟می کنید؟ زندگی
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 :گفت نرم کامران

.زنیممی حرف داریم خب؟ زنیمی قات یهو چرا چته؟ آروم، -

:زدم پوزخند

 !حرف -

بود؟ شنیده را هااین تمامِ آرام

 صدای که بگوید احتماالً را سقراط متد آخرین تا کرد باز دهان مهیار. زد دامن قاتا به کوتاهی سکوتِ

 .شد بلند موبایلم زنگ

 :گفتم مهیار به رو عصبی

 .خواستم راهنمایی ازت فقط من -

 ردیگ. گزیدم لب. بود افتاده صفحه روی که بود ناشناس یشماره همان. رفتم موبایلم سمت به دلخور و

 خواست؟می چه

 دیگری جور هایمانحرف از بودم امیدوار. بود سرم پشت آرام. گرفتم دست به را موبایل طمأنینه اب

  .باشد نکرده برداشت

.کشیدم صفحه وسط تا را سبزرنگ یدایره درمانده و تردید با

 الو؟-

.بوده زن آن یشماره شبیه حتما کرد؛ میخکوبم مردی صدای
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دارید؟ سبتین خوشخو خانم با شما آقا. سالم -

:گفتم مردد

چطور؟ -

 این از بیشتر. شونیمهمسایه فقط ما. هستن بستری بیمارستان در االن ایشون. مفصله شقضیه -

 .بوده ایشون هایتماس لیست یشماره آخرین شما یشماره گویا. بمونیم اینجا تونیمنمی

!حتما کرده غش ذوق از بیمارستان؟

:جویدم لب

  .هستن من دختر زبان ممعل فقط ایشون -

.داریم زندگی و کار آقا؛ کنیم قبول مسئولیت تونیمنمی ما هرحال به -

:داد ادامه مرد بعد و شد شنیده گنگی هایصدا

. نمیرم دکتر داروهام پول ترس از مریضم، ستهفته دو خودم من! صندوق صندوق میگن هی! بفرما آ -

بدم؟ رو ستکارهچی و کیه دونمنمی الًاص که خانم اون دوادرمون پول بیام بعد

 !خب بدهد که نداشت

کجاست؟ بیمارستان آدرس خب، خیلی -

 پرسممی رو دقیق آدرس! نده جون خانم این که جایی یه روندم فقط خودم من. بده خیرت خدا -

 .فرستممی
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:آمد آرام مضطرب صدای. کردم قطع بگوید، چیزی اینکه از قبل و

 شده؟ چی -

:پوشیدم و برداشتم صندلی پشتی روی از را کتم و گذاشتم جیبم در را یلمموبا

.هیچی -

 :برداشتم را کیفم! هیچی

 .دیگه ساعت دو-یکی میام اینجا بمون -

:کشید را سیاهم کت و دوید سمتم به. رفتم در سمت به و

شده؟ طوریش خاله. میام هم من -

:پوشیدم را کفشم

  .دونمنمی-

:کرد ردگعقب مضطرب

 .میام هم من-

 .نگذار الالیش به لیلی زیاد گفت مهیار

:کردم باز را در

.خداحافظ-
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 نه باشد؟ مربوط من به باید چرا زن آن بیمارستان یهزینه. شدم ماشین سوار و رفتم پایین آسانسور با

 بود؟ رامآ مادر چون داشت؟ دوستش آرام چون بود؟ چه من به زن آن ربط ولی باشم؛ خسیس که

 اشخانه نزدیک بیمارستان در بود؛ دور. افتادم راه. کردم نگاه موبایلم به باز آمد، که اساماس زنگ صدای

 که طوری هم آن کشید؟ بستری و بیمارستان به کارش چطور بود؟ شده چه. بودند کرده اشبستری

 برسد؟ دادش به ندارشان یهمسایه

 داعیت برایم وحشتناکی خاطرات پذیرش میز پشت زن آن و بیمارستان .رسیدم بیمارستان به سؤال از پر

  .کرد

 :بردم پذیرش یشیشه نزدیک را سرم

 .خوشخو آفاق خانم شدن؟ بستری بخش کدوم خوشخو خانوم. نباشید خسته -

 .پنجه تا سه مالقات ساعت -

 .همراهشونم -

:فشرد را رویشروبه کیبرد هایدکمه

 .هفت تتخ اورژانس، بخش -

  .متشکرم-

 بار این. بودم دیده را «سردخانه» تابلوی و بودم چرخانده را نگاهم قبل یدفعه. رفتم بخش سمت به و

 چه؟
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 دنبال ککوچ پالستیکی هایتابلو کنار و کشیدم صورتم به دستی زد، امبینی زیر الکل ناخوشایند بوی

 !خوشخو؟ آفاق! بود؟ ودشخ زد، خشکم دیدنش با و چرخاندم سر. گشتم هفت عدد

 ناباور و مبهوت. انداخت آرام یاد مرا. بود زخم و کبود صورتش. بود بسته هایشچشم. شدم نزدیکش

 !بود؟ آمده سرش بر چه. شدم نزدیکش

 ؟شده درگیر کسی با بودش؟ زده کسی. زدم زل هایشزخم به. بود چندسانت فقط تخت با امفاصله حاال

 زده؟ شکتک کسی برادری، پدری،

 تخت کنار نئوپان دراور روی اشقدیمی موبایل به نگاهم. برداشتم چشم اششدهوالشآش صورت از

 رس را موبایل و جویدم لب. گفتمی راست مرد. رفتم هایشتماس لیست به. کردم باز و برداشتم. افتاد

 .گذاشتم جایش

 اندکی. کردمی گذر پارتیشن کنار از پرستاری. دادمی نشان را ظهر از قبل یازده دستم مچی ساعت

 :رفتم بیرون

 خانم؟ خواممی عذر -

:برگشت و شد متوقف

 بله؟ -

 ...ایشونم همراه من -

:دادم ادامه و کردم اشاره تخت به
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شده؟ چی دقیقاً بدید توضیح میشه. اینجان شدم مطلع تازه و -

 :آمد داخل متعجب

!باهاش؟ ندارید نزدیک نسبت مگه -

.هستم تانشوندوس از -

:کرد نگاه انداخت،می وحشتناکی چیز یاد مرا که فلزی منفور شاسیِ تخته روی که اوراقی به

 شونزده-پونزده نزدیک. شدن هوشبی کرده اصابت بهشون که عمدی ضربات شدت و ترس از ایشون -

.هوشنبی که هست هم ساعت

 عمدی؟ ضربات

.نشده ذکر اینجا ایدیگه چیز -

:گفتم عاجز و حواسبی

.ممنون-

 یعنی. باشد معمولی عجیبِ زنِ یک باید اوصاف این با که زنی به زدم زل باز من و رفت بیرون پرستار

 باشد؟ دروغ هایشپیگیری آن ها،ضجه و هاالتماس آن شود می مگر اما کنم؟ اعتماد او به نباید دیگر

 فرشته؟ ویندگمی. گویندنمی دروغ که آدم هایچشم! اصالًً اصالً،

 هچ اینجا من اصال ماندم؟می اینجا باید کی تا. نشستم آنجا صندلی تک روی. کنم کار چه دانستمنمی

 کنم؟می
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 هتکی صندلی سختِ پشتی به را سرم بود، آمده سراغم به چرا اصالً و کِی دانمنمی که ایدلهره از کالفه

 .بود آمده چه جانش خاله سر بیندب بیاید، خواستمی. پیچید گوشم در آرام صدای. دادم

 راست شنیدنش دوباره با. امشنیده اشتباه کردم فکر. کردم رها را خیال و فکر آنیک ناله، صدای با

 .کردم نگاه زن به پُرامید و نشستم

 آن که هاییوقت. افتادم آرام یاد. فشردمی بالشت به را سرش و ساییدمی تخت روی آرام را پایش

 !آمدندمی سراغش به روزآن به شتهآغ هایحمله

 تخت سختِ یمیله گردِ را هایشدست و فشردمی قدرت با را هایشچشم. شدم نزدیکش و شدم بلند

 :زدم صدایش. سوخت برایش دلم زد، سفیدی به رو که هایشانگشت و هاناخن. کردمی

خانم؟ -

 را غریب زن این. دواند وجودم در یدردناک حس شد،می فشرده تخت نازک تشک به که پایش یپاشنه

 :زدم صدایش پیش از بلندتر بودند؟ کرده چه

 شنوید؟می رو من صدای خانم؟-

!ترمحکم دومی. زدم سیلی گوشش به! واهلل به دادمی جان داشت

 نفس باشد، کرده پیدا نجات زجرآوردی و دردناک بختک از که کسی مثل و آمد باال سرش شتاب با

 !باشد کرده رد سکته که انگار. بود خراشدل و دردناک صدایش. دکشی هولناکی

 زا حاال. بود ترسیده بدجور. کردم نگاهش مالیم و نرم شد، باز که اشگرخیده تقریباً و ملتهب هایچشم

 :بزنم لبخند کردم سعی. دانمنمی چه،
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 .سالم -

:گفتم دادنشتسلی برای .بود زده زل هایمچشم به آرام ولی هراسان، طورهمان ثانیه چند

.بود ساده هوشیبی یه. نیفتاده اتفاقی -

 به هک کسی مثل اما است؛ مانده آن از اندکی فقط بگویم و بدهم نشانش را سرُم و شوم ترنزدیک خواستم

 تنشس تخت روی درازکش حالت از ثانیه صدم نیم عرض در. پرید جا از مترسه باشد، داشته فوبیا چیزی

 .شد کشیده عقب به همراهش به هم سرُم که جوری رفت؛ عقب به هزدوحشت و

.ماندند مبهوت و گرفتند خودشان به بهت رنگ باز هایمچشم

 بود؟ خوب حالش

 :کردم باز دهان مبهوت و حیران

...م -

:کشید جیغ

 داری؟ کارمچی -

:بردم باال تسلیم خبرِبی خدا از یدرمانده یک مثل را هایمدست! ماندم

.نیست خوب حالتون گفتن زدن زنگ! آرامم پدرِ-

:کرد زمزمه و گرفت آرام هایشچشم شد؛ آسوده تنش
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 .آرام -

:نبود خودش حال در. رفتمی کلنجار خودش با. کردم احساس هایشچشم در را اشک جوشش

 .بودم تنها -

:زد زل من هایچشم قعر به و گرفت باال را سرش بعد

کجاست؟ -

.کردمی درمان را دختر این درد شاید آوردم؛می را آرام کاش. گرفت ثمرشبی یاقِاشت از دلم

.نیومد -

:کرد بغض هابچه مثل

 نیومد؟ خودش -

.بهتره نیاد گفتم نداشت مناسبی شرایط هم اون. بود شده چی دونستمنمی راستش -

:گرفت را جایش دلهره و رفت هایشچشم بغض

 مگه؟ چشه -

!دهدمی جان افتد،می پس بیندمی خون. است مُرده او هایچشم جلوی یعنی است؛ ردهمُ مادرش! هیچ

 .بود دوستش با. نشده هیچی-

:گفت لرزان و برد دست اشروسری یکناره روی
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اینجا؟ آورد رو من کی -

 .تونهمسایه -

 دراز تخت روی دهم، تنسب او به توانستمنمی نشناخته که دیگر صفات کلی و تنها و آشوب و کردهبغض

 .گریست داشت صدایش پوشاندن در سعی که هقی با و کشید

. ودب کرده متأثرم هایشگریه. من به اندزده زنگ که نبوده اشزندگی در حسابی آدم البد گفتم خودم با

 مانرابطه بود بهتر! نبود مشخص هم خودش با انگار اصالً نبود؛ مشخص من زندگی در زن این تکلیف

 !آورد آرام سر بالیی سرش، به زد دیدی. باشد صلح در و آمیزالمتمس

.کنیم حل رو مشکل تونستیم شاید شده چی بگید اگه کنم؟ کمکتون تونممی -

 با را نگاهش جواب. کرد نگاهم و آورد بیرون را صورتش پُرشک و ماند ثابت نازک پتوی زیر هقشهق لرز

 .هایشدست مثل تنش، ثلم داشت؛ لرز صدایش.دادم منتظر نگاهی

.بود آقا یه. مخونَه تو کرد، حمله بهم یکی دیشب -

 .اندزده زنگ من به که است کار و کسبی این گفتم! اشخانه

.داشت کاری انتظار من از بودند؛ ملتمسانه و اشکی هایشچشم

 .زد رو من -

:لرزید هراس، و تردید از پر صدایش

.درد از آره. شدم هوشبی درد از-
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:کشید کبودش صورت روی را سفیدش هایدست هیستریک

.کردمی درد صورتم -

:بگیرد آرام خواستم

 بود؟ آشنا -

.زدنمی مو آرام هایچشم با هایش،چشم. ماند مات هایشچشم

 کی؟ -

.کرده اذیت رو شما که کسی -

:گفت سنگین بعضی و درد با

!نه -

:بگویم آسوده و لبخند با کردم سعی

.کنهمی پیگیری پلیس. دیممی اطالع پلیس به نیست؛ نگرانی جای -

 چرا؟ تو شدی آش نخود سامان؟ دیممی اطالع

.باشه یادتون مرد اون یچهره باید فقط. کنه حل رو مشکلتون تونهمی من دوست -

:انداخت پایین را سرش

.هست-
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:رفتم راهرو سمت به

.کالنتری بریم هک شینمی مرخص کِی بپرسم میرم -

:شدم متوقف صدایش با که بروم و برگردم خواستم

 آقا؟ -

.سوختمی برایش دلم بود؛ دیده ضرب خیلی صورتش. کردم نگاهش

.خوادمی رو من مدارک بریم کالنتری -

داشت؟ من به ربطی چه این

 :گفت خجول. کردم نگاهش منتظر و گنگ

.شماست دست من ملیِ کارت و شناسنامه -

 نهما دیدن با. رساندم پرستاری ایستگاه به را خودم. رفتم بیرون و کردم سکوت کردم؛ حفظ را وضعمم

 :گفتم بود پرونده داخل چیزی نوشتن مشغول که پرستار زن

خانم؟ ببخشید -

 آورد؛ باال را سرش

میشن؟ مرخص کِی. هفت تخت خانمم، اون همراه-

:کرد نگاه کامپیوترش به زود
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.رسنمی دیگه یدقیقه چند تا بدید اجازه. پزشکشونن اولیایی آقای هفت، تخت -

:دادم تکان سر

 مرخصن؟ امروز یعنی -

:نوشت چیزی باز و داد تکان سر

 .بله -

.ممنون -

 نپارتیش یدیواره به و بود گرفته غمباد بود، شده مچاله خودش در شدم، وارد وقتی. رفتم تخت سمت به

 .بود هاحرف این از ترخراب حالش انگار نه؛ اما بنشیند؛ تمداش توقع. بود زده زل

 هست؟ ایدیگه مشکل -

:گفت وارزمزمه و آرام بعد و کرد نگاهم ثانیه چند

 .نه -

:کردم نگاهش جدی و مسئولیتپر اما تفاوت،بی

 ونمدارکت هخون میرم من. مرخصید دیگه ساعت دو-یکی تا احتماالً میان، دیگه دقیقه چند تا دکترتون-

.بیارم رو

:کردم مکث
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ندارید؟ مشکلی -

:جویدم لب بعد

 خواید؟نمی چیزی -

:نشست معذب و خجول تخت، روی بار این

 .ممنون -

.نگهدارخدا -

:پربغض و لرزان زد؛ صدایم. برگشتم

آقا؟ -

:کردم نگاهش

 بله؟ -

بیارید؟ هم رو آرام میشه -

.نبود نبهشپنج امروز. کرد التماس روز آن مثل

 !توروخدا -

:برگشتم ناگهانی و وسواس با

!نده قسم-
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.افتادم راه به و گرفتم نفسی بستم؛ چشمی. نگفت هیچ و کرد نگاهم میخ. شد الل

***

 -داشت اشخواننده عاشقی و بدبختی بر اصرار مدام که- را ضبط صدای و کردم ترمز ساختمان در جلوی

 :داد جواب بوق چند از عدب. زدم زنگ مهیار به و کردم کم

 سامان؟ الو؟ -

پایین؟ بیاد میگی آرام به. سالم الو -

 من سر شدن هوار جااین همه شدی؟ ناراحت گفتم چی تو به من مگه بابا پایین؟ بیاد رو چی چی -

.بیسار فالن میگن بدبخت

:زدم لبخند رمقبی

 .ودنب تو خاطربه. رفتممی باید اومد پیش مشکلی خیال،بی -

 .نزن حرف باال بیا باال، بیا -

 .دارم کار جایی تونم،نمی مهیارجان -

 !زدم حرفی یه من بابا! سگ مثلِ میگی دروغ -

...منتظ کسی پایین؟ بیاد میگی. نیستم ناراحت هم کسهیچ از. دارم عادت من-

:آمد زیبا عصبانی اما سوزدل همیشه و مهربان صدای شد؛ قطع تلفن پشت اندکی یهمهمه با حرفم
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آقاسامان؟ -

.سالم -

 .گفتم چه نشنید اصالًً

!توروخدا ببخشش شما. زد اضافه حرف کرد، بچگی مهیار این خدابه نفهمیدیم؟ ما رفتی کی شما -

:زدم لبخند

 اورژانسی. رفتم که اومد پیش کاری. نشدم ناراحت کسی از من کنید باور. حرفیه چه این دارید، اختیار -

.ببخشید. بگم نتونستم بود

 .بگیدا هست چیزی باشه؟ راحت خیالم -

پایین؟ بیاد بگید آرام به میشه فقط. ممنونم -

 :گفت مضطرب

چی؟ ناهار! عالم خاک-

.کسی عیادت بریم باید. نیست کار در دلخوری. اومده پیش موردی که گفتم -

 !کی؟ وای -

 .شناسیدنمی هستن، دوستان از -

 !بگید هست یکمک توروخدا-
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.ممنونم -

:آورددر مو زبانم

 پایین؟ بیاد گیدمی آرام به -

!ببخشید شرمنده؛. درمیایم خجالتتون از دیگه روز یه توروخدا، ببخشید. باشه باشه -

.بکشم عربده و فرمان به بکوبم را سرم خواستممی دیگر

.نگهدارخدا. شیممی مزاحم. ممنون -

 .خداحافظ -

.رسید آرام تا ماندم منتظر دقیقه ده زدیکن و کردم قطع

 در طورهمان را بزرگی پالستیک و نشست ماشین در سالمبی که فهمیدم وقتی را این. بود ناآرام آرام

 :داشت نگه هایشدست

چطوره؟ شد؟ چی -

:کردم کج را سرم و زدم لبخند

 .سالم علیک -

:نداشتم را اشهآشوبدل طاقت. رسید هایمچشم به تا گرفت لبخندم از

.زخمه ذره یه صورتش فقط. پیشش ریممی االن-
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:پرسید مبهوت

 !آخه؟ چرا -

.کرده اذیتش ش،خونه تو رفته یکی شبونه -

:پرسید هراسان

 خب؟ چرا -

چته؟ تو حاال. دونممی چه -

 ار آشنایش بوی لذت با. بود شده پیچیده پارچه در ایقابلمه. بود خوشبو و گرم. گرفتم را پالستیک

 تدرس خانگی غذای بود وقت چند. شد امگرسنه سبزیقورمه دیدن با. کردم باز را درش و بلعیدم تقریباً

 بودم؟ نخورده حسابی و

 :گفت آرام

.حاضره خورشتش فقط گفتمی. نذاشته رو برنج هنوز گفت زیبا خاله -

.نکنه درد دستش -

 دلیصن پایین آرام، پای کنار را آن نریزد که جوری و شدم خم. گذاشتم پالستیک در و پیچیدم را قابلمه

 .گذاشتم

:بوسیدم را آرام یگونه و بردم پیش را صورتم

خوبی؟ تو-
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***

آفاق

 منشور» براق تابلوی روی و خورد سر رفتمی فرو بدنم داخل به که سرُمی قطرهقطره روی از نگاهم

.بودند نامرتب و کوتاه زدم؛ زل هایمناخن به و کشیدم باال هایمشانه روی تا را پتو. افتاد «بیمار حقوق

 مرا که بود خدا. شدم مچاله و لرزیدم. انداخت دیشب یاد مرا زدمی صدا را پرستار که مردی کلفت صدای

 بود؟ کسی چه رحمبی وحشی آن! داد نجات

 امنیت هم لعنتی ینهخا آن در دیگر! کندمی نازل بال بدبخت آفاق برای راست و چپ طورهمین خدا

 را امزهره آیدمی دیگر ناموسبی یک خانه، آن در بروم امشب باز خدا؟ بمیرم و بروم گوری کدام. ندارم

 .قبرستان یسینه فرستدمی و کندمی سرویس را صورتم ترکاند،می

 جوانه قلبم رد درست امید آشنایی صداهای با. بندممی را هایمچشم و کنممی پاک را اشکم انگشت با

. کنممی حس سرش پشت را مرد ورود. رودمی وا رویم و سر دیدن با شود،می وارد کهاین از بعد. زندمی

 :گویممی قراربی بندشپشت

.سالم-

 عطر. رسدمی آغوشم به سرخ صورتی و لرزان ایچانه با. کنممی دراز سمتش به لبخند با را دستم دو

 تو هک شد خوب. نبودی تو که شد خوب. بوسمشمی اشک از پر و کندمی تابمبی پیکرش، نحیفی تنش،

 من؟ زندگانی و عشق آوردمی تو سر بر چه عوضی مردکِ آن بودی، اگر! نبودی سالچهارده
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 هولناک و زجرآور چیزی از داشت انگار. کردنمی نگاه صورتم به. شدمی فشرده هایمدست در بازویش

 در قبل روز از بیشتر. بود آغوشم در لرزان و حرکتبی طورهمان که بود ایقیقهد چند. کردمی فرار

 !بودم خورده کتک بیشتر کاش. بود آغوشم

:بزند حرف من دخترکِ با کرد سعی و آمد جلو مرد

 بابا؟ جانآرام -

!ندارد وجود واکنشی هیچ! است زده گند اینجا نیوتن! هیچ

.نیست خوب حالش خانمآفاق -

 و شد ترنزدیک برده، فرو میانشان سر و کرده تکیه من هایشانه روی آرام طورهمان آرام بیندمی که بعد

 سردِ یخ؛ هایشچشم و اشک غرق صورتش. بود دور تنم از امجگرگوشه حاال. کشید پس را بازوهایش

 !سرد

 کبودی به هایشلب رنگ. بود مانده سفید منِ شبیهِ شکلِایدایره گوشت یک حاال سرخش صورت از

 .لرزیدمی تنش و رفتمی

:گرفتم دست در را سردش هایدست

جان؟آرام-

 محض به و برگرداند را آرام صورت هراسان گفتم، را این وقتی چون نبود؛ آرام صورت به حواسش مرد

 :کرد زمزمه گوشش در. فشرد بازوهایش میان را دخترش و بوسید را آن دیدنش
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 .شده تموم -

.زد چنگ رویش به و نشست مرد ستبر هایسرشانه روی آرام استخوانی هایدست شده؟ امتم چه

 از و زدممی ضجه فرار برای و لرزیدممی را، گندش بوی کردم،می حس را مواد بوی وقت هر که من مثل

 دنیا جان به بعد و زد دلش در ایضجه یک دید، را من صورت وقتی انگار هم او. شدممی گیردل دنیا تمام

 من؟ جانانِ چرا چرا؟ اما. زد غر

 صندلی سمت به و بوسید را دخترکم یشقیقه. بود شده هول هم او اما کند؛ آرامش خواستمی مرد

 :زد زانو زمین روی بعد و نشاندش. کرد هدایتش

.زخمه صورتش فقط من، جون به نیست چیزی. آروم بابایی -

 هایشدندان بین را ناخنش بندشپشت و کرد باز وحشتناکی رزط به را هایشچشم آرام. ماندم گیج

 .رفتم پایین تخت از اختیاربی و کرد ریش را دلم زد، بیرون ناخنش بین از که خونی. کشید

:گفت بلند من دیدن با و برگشت مرد. زد هق شدیدتر صورتم دیدن با

 میای؟ هم ترنزدیک رو؟ روزش و حال بینینمی -

:زدم زل هایشچشم به نگراندل و شدم نزدیکش مرد نطق به توجه بدون

.خوشگلم نیست هیچیم من -

 :خندیدم زورکی

.شکلیه این صورتم فقط. خوبم ببین-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 386



 :کردم یخ برد، ماتم زد، خشکم حرفش با. کردمی نگاهم داشت مرد. خندیدم باز و

!خوبه یعنی که کردمی نگام جوری یه اونم. بود شکلی همین مردمی داشت وقتی من مامان -

:توپید او به مرد

 زنی؟می حرفیه چه این -

:گرفتم آرام تخت روی و زدم تلخندی

 .بمیرم نیست قرار -

!نبود قرار منم مامان -

:زد زل هایمچشم در گستاخانه و رحمبی

!کُشتنش ولی -

 هوایب شد، منقبض تنش ردخو مرد از اختیاربی که محکمی سیلی با که بگوید دیگری چیز کرد باز دهان

 مَرد؟ سیلیِ به چه را من مادرِبی دخترکِ. پرید جا از

:شد کوبیده من گوش در انگار بار این اشنعره صدای

 !شو خفه-

.تخت یمیله چفتِ هایمدست و شدند نزدیک هم به پاهایم اختیاربی. بست یخ تنم
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 موهایش بافتن موقع را حسرتش چرا احمق منِ آخر ؟نبوده سرش باالی مادر چندسال بود؟ مرده مادرش

 ندیدم؟

 هم دادی و جیغ روزش و حال آن با داشتم توقع. بود انداخته زیر به را سرش و بود کرده ساکتش سیلی

 نزدیکش و شد رو و زیر دلم. چکید دستش روی پایینش سرِ از که شد اشکی قطره میخِ نگاهم اما بکند؛

 .کرد گم را گورش عصبانیت و شتاب اب و شد بلند مرد. رفتم

 و ترس شورِ بود؛ شور. بوسیدم را دستش روی اشکِ قطره. گرفتم را هایشدست و کردم دراز دست

 .مادریبی

 که دَرَک به. بوسیدم را دستش باز و آمددر اشکم و تپید خیسش هایمردمک برای دلم. آمد باال سرش

 .هامادرانه این به کردمی شک

:کرد زمزمه بغض با و دارغصه آرام،. نشست لبش کنج زخم روی و رفت باال دستش

!بود بار اولین -

 :لرزید صدایم

!بود بار آخرین-

«!مادر. »شد فشرده تنم میان تنش و لرزیدند هایشمردمک

***
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. کردممی پا آن و پا این. بود مرد پی نگاهم. کردم گذر بیمارستان اتوماتیک در از سنگینی و سرگیجه با

 و خوردمی سر رنگشمشکی هایکالج روی باریک ثانیه هرچند نگاهم. داشتبرمی قدم متفکر و آرام

 راه... و خودم هایکفش به زدممی زل بعد. خودم هایقدم به بعد زدم،می زل هایشقدم به احمقانه

 .رفتممی

 :برداشتم گام تانبیمارس اصلی در سمت به اندکی نمادین، و برداشتم قدم ترآرام

.شدید اذیت خیلی. دادم زحمت بهتون که امشرمنده. ممنونم شاهوردی،خیلی آقای ممنونم -

:شدند سست هایمقدم و دادم قورت را دهانم آب کند،می نگاهم دیدم که وقتی

 .کنممی جبران -

.سوخت برایش دلم. شدمی مانعش چیزی یک اما بزند؛ لبخند خواست زور به

 چیزی هایشچشم درون تیره جنگلِ آن پشت. شدم رنگشخوش هایچشم میخ بیشتر و کردم اخیگست

 او؟ نبود درد! بود مرده آرام، مادر. کسی نبودِ دردِ چیزی؛ نبودِ حسرتِ شبیه. داشت جریان

:گفت وارزمزمه و انداخت پایین را سرش که فهمید چه دانمنمی نگاهم از

.ودنب زحمتی کنم؛می خواهش-

.کشیدم خجالت نگاهم از

 کردم حس را هایشدست. بوسیدم را لبش کنار و شدم خم. گرفت را حالم لبش زخم. رفتم آرام سمت به

 :گفتم و بستم چشم اشتلخی و لذت از. شد حلقه کمرم دور که
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.بینمتمی شنبهپنج. خداحافظ -

:گرفتم فاصله لبخند با

 .رو رمانِ نره یادت -

:گفت که کنم خداحافظی خواستم. اشتند رمق لبخندش

.رسونیمتونمی -

:گفتم دستپاچه. ریخت قلبم

 .میرم خودم شما، کشیدید زحمت. ممنونم. نه نه -

.کنه اذیتتون کسی ممکنه وضع و سر این با نیست، زحمتی -

 :کرد آرام به نگاهی

.نداریم کاری هم ما -

 را سرش و کشید خودش سمت به را او باشد، نزده آرام صورت به سیلی هیچ انگار که لبخندی با بعد

 :بوسید

نه؟ مگه -

 :گفتم

.میرم خودم کنم؛نمی تعارف واقعا-
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:گفت گویم،می چه باشد نشنیده که انگار

.بفرمایید -

 فهمیمی. نیست من جای دیگر خانه آن. بتمرگم مسافرخانه یک بروم خواهممی آقاجان! که فهمدنمی

 .بود دستش در آرام دست هنوز. افتادم راه دنبالش و کردم بسنده تشکری به هم باز لحا این با برادر؟

 .بود چه برای زدنتسیلی دیگر رودمی در برایش جانت که تو آخر

.سبزیقورمه بوی داد؛ نوازش را مشامم چیزی بوی شدیم، ماشین سوار وقتی

 :گفت نشست، رل پشت وقتی مرد

.بده ور پالستیکِ اون بابا آرام -

!رفتمی حلقش در پالستیک کردمی دراز دست اگر کهحالی در

.داد دستش را پالستیک حرفبی آرام

:دیدممی را اشخنده بود بار اولین شاید. خندید مرد

 !شاقّه اعمال با ناهار -

:گفت خنده با بودم نشسته پشت که منی به و برگشت. آورد بیرون آن از را قاشق دو و ظرف دو و

.جلو بدید بعد بکشید شما-

.بگویم نه نشد بود، خندانش هایچشم مات چشمانم. بگویم چه ماندم
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 در مخالفتی دید وقتی. گرفتم را هاقاشق و هاظرف آن از یکی و خندیدم ناهارخوردن برای اصرارش به

 :کشید پیش را خوشبو یقابلمه نیست، کار

.نداره برنج! شرمنده فقط -

.داد دستم به را لواش نان برش ندچ بندشپشت و

:دادم را قابلمه و ریختم بشقابم در را خورشت از قاشق چند

 .میاد خوشمزه نظربه. ممنون -

:انداخت پکر آرام به پرمحبتی نگاه. شد بشقابش در خورشت ریختن مشغول و گرفت را قابلمه

.خوریممی هم با هم آرام و من -

:گفت ریزی صدای با و ناراحت آرام

.خورمنمی-

:شد خشک قاشق روی مرد دست

چرا؟ اِ -

 .ندارم دوست سبزیقورمه -

:آورد دست به را آرام دل که خندید زور به مرد

.میشی عاشقش بخوریمش که االن-
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:گفت تندی به آرام

 !خورمنمی -

:رسیدم دادش به. دیدم هایمچشم با را مرد یکورشده ذوق

.عزیزم میشه تگشنه جان،آرام بخور -

:گرفت آرام جلوی را بشقابش مرد

.بابا بخور بیا -

 من جلوی نداشتم دوست! گریه زیر زدممی واقعاً شد،می ضایع مرد و کردمی مخالفت باز آرام اگر

 .برود سؤال زیر شخصیتش

.دش خوردن مشغول آرام رضایت از خوشحال هم مرد. پذیرفت منت دیده بر آرام خوشبختانه اما

***

:گفتم بلند و هول. کرد روشن را ماشین مرد

!آقا -

:برگشت بلندم ناگهانی صدای از متعجب

 !بله؟-

:زدم زل بود ماشین یدنده کنار که سیگاری یبسته به و انداختم زیر به سر خجول

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 393



.میرم خودم میگم همین واسه نمیرم؛ خونه من راستش -

.نداره مورد -

:گفت لبخند با

 .رسونیمتونمی باشه انایر -

.مسافرخونه برم روز چند خواممی راستش... راستش نه، -

.کرد نگاهم پرسشگر

 :گفتم آرام

.کنمنمی امنیت احساس اونجا -

. وزندسخانمان دردها این بدانی نیستی دختر. شکستم ترس از را هایمانگشت قلنج! سکوت و بود سکوت

 :شد آرام صدایش

 .متأسفم -

داشت؟ تأسف! کنمنمی امنیت احساس گفتم فقط من متأسفی؟

:کردم صاف را صدایم

 .خداحافظ. ممنون-

.گذاشتم در یدستگیره روی را دستم و
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!بدید اجازه -

 هایتسیلی به برو کنی، کمک من به خواهدنمی تو دارد؟ اصراری چه خدا آخ. کردم نگاهش و برگشتم

 !برس

 اذیتتون برید جوریاین شما میگم منم. نیست هیچی که ور و دور این. هخونمسافر دنبال ریممی هم با -

.کننمی

:برگشت آرام

 !خاله آره -

. اینجا از دور جایی رفت؛می دیگر سویی و سمت به. کرد روشن را ماشین مرد و گرفتم آرام! خاله خاله،

 .بود شده اتوبان وارد

:پرسیدم بلند و هراسان راختیابی و فشردم صندلی چرم روی مضطرب را دستم

میری؟ کجا -

 .برگشت آرام بود؟ برخورده او به. کرد اخم بعد کرد، نگاهم آینه از حیران

.بهتره باشید دور ورا این از هرچی. باال سمت میرم دارم برین؟ خواستیننمی مسافرخونه مگه -

.زدم زل شیشه پشت لعنتیِ تهرانِ به و گرفتم آرام باز

 :آمدمی خواننده صدای

.بادا بادا هرچه شدیم مست چون-
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 ،امید اوق، نفرت، امید، نفرت، امید،! بندشپشت شدم امید مستِ که بودم ابراهیم تریاک بوی مستِ من

 !عمر یک بود؛ عمرم یک کار زدودن،. زدود را چشمم کنج اشک و آمد باال لرزانم دست! امید تهوع،

.کردمی فرو چشمم در را خودش آفتاب رسیدیم، مسافرخانه به وقتی

 .کردم باز را در و بردم پیش دست سریع

***

سامان

. کردم باز را هایمچشم آمد، که اساماس هشدار صدای. بودم بسته چشم و داده تکیه صندلی به را سرم

 «.زحمتاتون از ممنون: »بود گفته

.بدهند والشآش صورتی با مجرد تنهای زن یک به که داشتند اتاق یعنی این

 ریبط آرام. آمد داشبورد در بازشدن صدای. کردند تایپ را «بگید حتماً بود کاری» محابا بی هایمانگشت

 تایپ آنچه تمامِ و لرزید دلم. خورد سر فرشته عکس قاب روی نگاهم. آورد بیرون را کوچک معدنی آب

 .کردم پاک را بودم کرده

. نیست عوضی سامان! من! نه. بودم شده خیره فرشته عکس داخل هایچشم به و بود دستم در موبایل

 همسافرخان این جلوی از را گورش باید سامان. نیست نامرد کثافتِ خائنِ یک سامان. نیست آشغال سامان

 !بمیرد برود باید سامان! شنبهپنج بی شنبهپنج بگوید باید سامان. کند گم
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 در کیلومتر ۵۵4سرعت با کشد،می الیی یابانخ در افتد،می راه بمیرد برود خواهدمی که سامانی

 سامانِ التماسِ کشد،می جیغ بمیرد برود خواهدمی که سامانی دخترِ. راندمی خلوت چنداننه هایخیابان

 .کندمی را عوضی نامردِ

:شودمی آدم پلیس ماشین صدای و هشدار با شنبهپنجبی شنبهپنج بگوید خواهدمی که سامانی

.کنار بزن ۳40 خودروی ،۳40 خودروی-

 کالفه و عصبی و کشیدم امشقیقه روی سرم امتداد در را هایمانگشت. شدم پیاده درنگبی و زدم کنار

 .کشید خط نداشت، خارجی وجود شکبی که اعصابی روی آژیر صدای. کشیدم دست صورتم روی

 بیرون را ماشین مدارک یرچهدفت ماشین داخل از و شدم خم نداشتم؛ التماس و جرّوبحث یحوصله

 .باشم تفاوتبی آرام ریز هقهق به نسبت کردم سعی و کشیدم

 یبرگه تفاوتبی من و زد حرف آلوداخم فقط ربع یک. آمدمی سمتم به و بود شده پیاده ماشین از مأمور

 .برگشتم ماشین داخل کاغذ،تکه به مأیوس نگاهی با و گرفتم را جریمه تومانی صد چند

 توضیح یحوصله بود، نشنیده هم اگر. بود شنیده را صدایمان آرام. بودند پایین خرخره تا هاشیشه

 !ندارد توضیح یحوصله وقتهیچ عوضی یک. نداشتم

 هایدست تلویزیون، به کردمی وصل را هایشآهنگ فلش «never ever» .آمدمی فرشته خندان صدای

. شدمی پخش خانه خوشیِ غرق فضای در تیلور صدای دکمه چند با و کنترل سمت بردمی را اشزدهالک

. بودم اشحامی من هم هاوقتآن.« کنه کمش بگو مامان به! بابا: »زدمی داد و گرفتمی را هایشگوش آرام

 .امسینه به بردمی سر خودش مخصوص یقهقهه با فرشته که هاوقتآن
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:کرد نگاهم و برگشت. زدمی هق اشتد هنوز آرام رفتیم، خانه سمت به وقتی

 .ببخشید -

:گفتم جلو به خیره. آرام آرامِ بودم؛ آرام. بود شده خاکستر درونم آتش

چی؟ واسه -

 .شدیم جریمه رفتی، تند من خاطربه -

.کردمی خیال و فکر مظلومانه و احمقانه تو مثل هم دنیا کاش

 و استرس از کردهیخ هایدست بود، آزرده را لبش که اکدردن سیلی آن جبران به عوض در نیامد؛ امخنده

 :گفت آرامی به و کرد پاک را هایشاشک. شود گرم کمی تا فشردم و گرفتم را قبلش دقیقه چند وحشت

خری؟می برام بگم بهت چیزی یه -

:راست به پیچیدم

 چی؟ جان؟ -

 .براش بگم صهخال رو یکش چپتر باید شنبهپنج. بود گفته آفاق که کتابِ اون -

 .میده بهت خودش -

.بده بهم که بینمشنمی دیگه رو، شخالصه بگم باید شنبهپنج. بده رفت یادش -

 .دیگه میگی براش دیگه دفعه یه. نیست مهم خیلی-
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:کرد اخم

 .مهمه هم خیلی -

:گفت زرنگی با و انداخت باال را اششانه

.خرممی میرم خودم خب، خیلی -

:زدم ریشخند

 وقت؟اون کجا از -

.نیاوران کتاب شهر -

 :دادم باال ابرو

نیاوران؟ کتاب شهر بری خوایمی بعد نیستی، بلد رو تمدرسه تا تو -

 :آمد بدش

.مدرسه برم خودم ذارینمی تو -

 :گفت لجاجت با

.میرم خودم فردا از اصالً -

 :خندیدم

!تابستونه خانم-
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 :برگشت جدی خیلی

.خرممی رو «وحش زاده» و کتاب شهر میرم خودم من -

:فشردم را ریموت یدکمه و شدم کوچه وارد

!لیدی جاب گود -

. ماند جعبه داخل و شد پاره دستمال نصف که بیرون کشید داشبورد روی جعبه از دستمالی حرص با

 .شود باز پارکینگ در تا کردم ترمز. کرد پاک را هایشاشک

 حرص با را لبش پوست که صورتش به خورد نگاهم. کنم قطع جوری را مآرا هایبهانه این بودم بلد کاش

 .دادمی تکان تندتند را پایش و جویدمی

 داشتم دختری من. ندارد دم و شاخ که باشد آدم زندگی تمام که دختر یک داشتنِ. بوسیدمش و خندیدم

 .بود امزندگی تمام که

 را درونش کثیف هایظرف و غذا پالستیک راه در و رفت من اتاق سمت به آرام رسیدیم، خانه به وقتی

:زدم داد بود من اتاق داخل احتماالً و دیدمشنمی دیگر که سویش به تأسف با. کرد رها پذیرایی یمیانه

اینجا؟ کننمی ول-

 ایبر و شکاندم را گردنم قولنج خستگی با و کردم باز را پیراهنم هایدکمه. گذاشتم اُُُپن روی را پالستیک

 یچیز و بود نشسته تخت روی من به پشت که آرام دیدن با. رفتم اتاقم سمت به هایملباس کردنعوض

 .بود زده زل چیزی به. رفتم سمتش به داشت، دست در
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. دز خشکم کردمی اشوارسی و بود دستش در که آشنایی پلیر تریپیام دیدنِ با. ایستادم رویشبهرو

 .بود فرشته مال... مالِ

:کرد ریز را هایشچشم خواهش با دیدنم اب

من؟ مال میشه -

:نشستم تخت روی. شده آشوب کوهش دلِ نفهمد خواستم! تُهی بودم، شده خالی

 چیته؟ واسه. قدیمیه -

من؟ مال. شه قوی لیسنینگم بگوشم هی بریزه، انگلیسی آهنگ برام خوادمی آفاق -

:دمکشی باال به را دستم و کشیدم دراز تخت روی

بگوشی؟ -

!توروخدا بدم، گوش _

نداشتن؟ ایدیگه امر آفاق میس -

:کرد بغلم ایبامزه حالت با و خندید

 !بمیره تن این-

.کرد کج را سرش و اشگونه به کوباند نمادین و آرام بعد

:فشردمش آغوشم در
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.من واسه میاد عشوه جوجه، -

 :گفتمی و بود زده داد»

میمون؟ بگم تو به منم خوبه! جهجو نگو من یبچه به -

:گفتممی و بودم خندیده

«.کردم غلط -

بزند؟ داد خواستمی چطور سیاه قبر سنگ یک زیر از فرشته و بودم کرده غلط حاال

 مدام. بودم گفته را همین و کشیده داد آرام سر لج سر از نبود، فرشته که روزهایی همان از هم روز یک

 «.میگم مامان به ،میگم مامان به: »گفتمی

:بود آغوشم میان محصورشدنش از ناشی بودنشبم که آمد آرام بم اما سرخوش، صدای

.میگم مامان به -

 تو بی خانه این االن و نیست کند سرزنش را سامان که آن االن که فهمید من تن شدنشل و لرزش با و

 .دارد کم چیزی یک

:آمدمی رمقمبی صدای

.تو مال-

***
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. نبود آرام. چرخاندم اتاق در را نگاهم. شوم آرام تا گذشت دقیقه چند. گشودم وحشت با را هایمچشم

 ساعت یک از بیشتر. دقیقه پنج و شش. چرخاندم ساعت پی را نگاهم. نبود آزاردهنده آفتاب از خبری

 :گفتم داریخش و گرفته صدای با بود؟ خواب هم آرام. بود ساکت خانه. بودم خوابیده

آرام؟ -

 با. برد ماتم اشخالی تخت دیدن با. کشیدم سرک را اتاقش. شدم بلند کرخت تنی با نیامد، که صدایی

 :زدم در. رفتم سرویس سمت به دلهره

آرام؟ آرام؟ -

 آشپزخانه داخل و دویدم. بود پریده سرم از خواب! نبود جاآن کسهیچ! هیچ. کردم باز را در بندشپشت

. دمز زل داشت وجود خانه بالکن زیر که خیابانی به احمقانه. نبود هم بالکن داخل. نبود. کشیدم سرک را

 .نبود آرام

 شده باورش جوجه، گفتم شاید کردم گمان. گشتم را جاهمه دوباره و دویدم و کردم شک هایمچشم به

 .نبود هم کمدها داخل. کرده قایم جایی را خودش باشد

:زدم داد مضطرب و مستأصل

 .بابا آرام،! آرام-

رفته؟ کجا رفته؟ چرا بود؟ کجا. لرزیدممی ایوحشیانه طرز به

 دانست،نمی کسهیچ. زدم زنگ باشد آنجا آرام بود ممکن که را که هر به و بردم هجوم موبایلم سمت به

 شد؟ پیدا شد؟ چه گفتندمی زدندمی زنگ راست و چپ مدام. کسهیچ
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-سی. داد نمی جواب. کردم باز ایوحشیانه طرزبه را مخاطبین لیست. بزن زنگ تبلتش به! احمق! سامان

 .دادنمی جواب گرفتم؛ را اششماره بار چهل

 رونبی خانه از دواندوان و پوشیدم لباس ممکن حالت ترینپریشان به. بود کرده النه گلویم بیخ بغض

 .زدم

.گشتممی دنبالش به و دویدممی کشیدمی مغزم هرکجا

:آمدمی خیابان در دختری یخنده یصدا

 .کردم شوخی دیوونه! مینا! مینا -

ا؟نیم. نتپید آنیک قلبم. پرید پلکم یگوشه. ایستادم جایم سر وحشت با... نیما نیما، نیما، مینا،

 گردی بروم؟ کجا من! خدا آخ. بود گذشته ساعتنیم شش، از. کردم نگاه موبایلم ساعت به لرزان و دردمند

 بگردم؟ را اکج

 امجگرگوشه خدا برود؟ دارد را کجا معصوم طفل این! خدا خدا،. زدم تکیه ساختمانی دیوار به زدهوحشت

 .نگیر من از را

:کردم برقرار را تماس سریع باشد آرام کهآن امید به. آمد موبایلم زنگ صدای

 بابا؟ جانم جانم؟ -

:بود آفاق متعجب و آشنا صدای

!سالم-
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:گفتم حیرانی و نفسنفس با و خوردم فرو را بغضم .رفتم وا

 .گیریشمی ازم دونستممی! دونممی! خودته پیش نیست؟ تو پیش -

:مردممی دلهره از داشتم. بود نشسته سرد عرق تنم روی بود، بد حالم گرفتم، نفس

...م بذار بهت، میدم بگی هرچی بخوای، هرچی -

 :آمد مضطربش صدای

شده؟ گم آرام؟ میگی؟ چی میگی؟ چی -

:کردمی امخفه داشت بغض راه؟ آن به زدمی را خودش

توئه؟ پیش -

:زد هق

 شده؟ گم -

.دونینمی که بخور قسم -

 :زد زار

نیستی؟ باباش مگه تو شعوربی شده؟ گم-

:زد داد
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 کردنمادری نمیگی مگه عوضیم؟ نمیگی مگه کارم؟ و کسبی نمیگی مگه ندارم؟ لیاقت من نمیگی مگه -

!زدی گند که تو خب ندارم؟ عرضه نیس؟ حالیم

 :زدم نعره خیابان وسط

!کجاست مبچه بدونم خواممی من. نیست شکی اینا یهمه تو! شو خفه -

:زد زار

 کی؟ شد؟ گم کی -

.دونمنمی دونم،نمی -

:زد جیغ گریه با

دونی؟نمی -

:گفتم ولی بگویم؛ نخواستم

 .بودم کپیده سرم خیر بودم، خواب -

:کند نثارم فحش فقط خواستمی دلش

گفتی؟ پلیس به... پلیس به -

:گفتم زاری با

!نه-
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 :زد هق

.رو تونخونه آدرس دونممی اونجا، میام منم... منم. بزن زنگ. بزن -

 ناسناش شماره. لرزدمی موبایلم دوباره دیدم که بگیرم خواستم را رضا یشماره درنگبی و کردم قطع

 !باز است آفاق. بود

...زمی زنگ دارم! الو؟ -

:شد قطع مزمن هقیهق صدای با صدایم که

 !بابا -

.بشنوند نخواستند را نیما یگلوله شلیک صدای که هاییهمان! گوش جفت دو آن به داشتم شک

ا؟... باب-

.آرام بود، آرام بود؛ خودش

:گفتم ناباور و لرزان

 !آرام؟ -

:آورد فشار گلویم به پیشین سنگین بغض

 آرام؟ تویی؟ بابایی-

:سوزاند را جگرم ته تا هقشهق
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...گردم... بر نیستم بلد... شدم گم... ببخشید... بابا -

:شدم خم و گذاشتم زانویم روی دست شدم، خم

کجایی؟ کجایی؟ االن -

 :زد هق

.ایران زبان کانون زده تابلو اینجا فقط. دونمنمی. دونمنمی -

:زد زار رمقبی و گرفت نفس

.بزرگه پارک... یه کنار -

 .خواستمی انگلیسی کتاب. برود خودش خواستمی خواست،می کتاب شهرکتاب، نیاوران؟ چرا! نیاوران

 !آفاق وای! آفاق آی

:کردم بلند دست تاکسی برای. بود شده خشک اضطراب از گلویم

.اونجام نشده قهدقیپنج. میام. زبان کانون همون جلو برو -

:زد هق

 ...ببخشید... رو من نزن... بابا... بابا... جامهمون... جامهمون -

:گفتم بریدهنفس و ایستاد بوقی تک با پایم پیشِ تاکسی. باال زد امروده و دل

!دربست-
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:گفتم راننده به و شدم سوار و کردم قطع را گوشی

 .نیاورون -

پارک؟ کجاش؟ -

 .زبان کانون -

:گفتم راننده به رو شتاب با رسیدم، آنجا به وقتی

.وایسین اینجا لحظه چند-

 ایآسوده نفس دیدنش با. رسیدم محوطه به و کردم طی را روپیاده اضطراب با و شدم پیاده بندشپشت و

 او اما نکردم؛ بغلش هیچ رسید، من به وقتی. دوید سمتم به دید، مرا تا. بودم خشمگین اما کشیدم؛

 مردم از اندکی نگاه. کردمی گریه و دادمی فشار شکمم روی را سرش و بود گذاشته کمرم دور را ستشد

 دستم دست، یک با. بود آمده بدش حالتم از. کردیم طی را روپیاده و کندمش آغوشم از. بود شده زوممان

 .کردمی پاک را هایشاشک دیگر دست با و گرفت را

.نشستیم عقب جفتمان و کردم باز را درش رسیدم، که تاکسی به

 هآسود و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم. زدم زل بود، زیبا و سبز هم شیشه پشت از که پارکی به

 .کشیدم نفس

 .گذاشتم جایش سر را گوشی آفاق یشماره دیدن با و کشیدم بیرون را موبایلم لرزید؛ پایم روی چیزی

 .نداشتم را هایشگریه و هانگرانی یحوصله
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 با و زدم پوزخندی آفاق دیدن با رسیدیم، خانه در جلوی وقتی. داشت را آرامشم و سکوت یدلهره آرام

 که بلندی یگریه با و دوید سمتمان به دیدنمان و رسیدن محض به آفاق. شدیم پیاده تاکسی کرایه دادن

 .فشرد تنش به و گرفت آغوش در را آرام داد، سر

:گفتم آفاق به توجهبی

.باال برو آرام-

 مثل پورقلی. فشردم را آسانسور یدکمه و کردم عبور مجتمع ایشیشه در از واکنششان به توجهبی و

 .خوردمی را نگهبانی پول فقط نبود، آنجا همیشه

 خشمگین. کردمی گریه آفاق آغوش در آرام دیدم که برگشتم. بود نیامده هنوز آرام اما رسید؛ آسانسور

 وبایلمم پریشانی با و نشستم کاناپه روی. کردم باز کالفگی با را واحد در. رفتم باال و کردم زمزمه رکید به

 نبود؟ خوش حالم چرا. کشیدم دست موهایم در. کردم پرت ایگوشه را

 صورتم روی را آن بقیه و رفتم سینک جلوی. کشیدم سر را بطری آب نصفِ یخچال داخل از و شدم بلند

 با زمین روی اشبازی و افتادن صدای. کردم پرت آشپزخانه کف را بیهوده و خالی بطری و کردم خالی

 .شد یکی آفاق و آرام آمدن

 را؟ من هایبدبختی و من کندنمی ول ندارد؟ زندگی و کار زن این

.گیردمی را دخترش سراغ دارد؟ کار چه تو به سامان؟ گوییمی چرت

 و سارا و مامان و فرشته جز زنی هیچ. گرفتم را جلویش خانه به شترشبی ورود از پیش و رفتم در جلوی

 .شودنمی هم او نشده، خانه این وارد زیبا
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:دادم هولش اتاقش سمت به و کشیدم خشونت با را آرام دست

!اتاقت -

:زد هق

 !بابا -

!اتاقت -

:بود خیس خیس صورتش

!ببخشید -

:آمد آفاق صدای که بگویم چیزی خواستم

 داری؟ کارشچی -

:کشیدم عربده. کرد گردعقب سمتش به بود، کرده حس را اشحامی که آرام

!میگم اتاقت تو شو گم -

 پر چشمم گوشم،. کشیدم باز را دستش. نکردم ولش. کشید جیغ و گذاشت دست هایشگوش روی آرام

 .هایشبازیمظلوم این از بود

 :داد هولم آفاق

!کن ولش میگم کری؟-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 411



:زدم زل اشوحشی هایچشم به و دادم هولش هم من ابلمق در

وسط؟ این میگی چی تو چه؟ تو به -

:شد براق

 ...حق مادرشم، چه؟ من به -

:گذاشتم دهانش روی ضرب با را محکمم اما لرزان، هایدست و لرزید تنم و شدند گشاد هایمچشم

...هیس هیس، -

 و بود دهانش روی دستم. ماندیم طورهمان لحظه چند. رزیدلمی آرام حضور از تنم. فشردم را هایمچشم

 !است حقش زد داد! است مادرش کشید فریاد آفاق. باشد اینجا نباید آرام. لرزیدممی دلهره از

 .شد شکسته دستم زیر دهانش لرزِ و هقهق با که بود سکوت

!گند بود، زده گند. ایستاد گریان و رهاند هایمدست از را خودش

 جلویش درماندگی با و رفتم سمتش به. کردمی نگاهمان مبهوت و مستأصل. دیدم را آرام. تمبرگش

 .کرد می مزهمزه را آفاق حرف داشت چرخید؛می دیگری جای پی نگاهش. نشستم

 :گفتم آرام

رفتی؟ چرا-

.کرد نگاهم
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بدی؟ دقم میاد خوشت کنی؟ اذیتم میاد خوشت -

:کرد باز لب

 .مبچه لوسم، گفت مهیار -

شدی؟ بزرگ کنی ثابت من کشتن با خواستیمی تو -

بود؟ نشنیده را آفاق هایحرف. انداخت پایین را سرش

 :کرد زمزمه

!ببخشید -

:شدم بلند

 !ندارم تحمل دیگه! کشیدم ته دیگه من. شو بزرگ دیگه جور یه -

:گفتم آفاق به هخیر شدم، مطمئن نبودنش از وقتی. رفت اتاقش سمت به و فشرد را هایشلب

.بود بینمون که قراری و قول هر به زدی گند ایستادی؟ جااین چرا تو -

:زدم چنگ موهایم به و نشستم مبل روی

.کردم اعتماد بهت که خره منِ تقصیر -

 :لرزید دستم

!نامردید تونهمه. کرد اعتماد زیبا و سارا به میشه فقط-
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 در بار اولین برای. کردمی خودنمایی میز روی فرشته عنتیل عکس. چرخاندم پذیرایی داخل را نگاهم

 :کردم پرتاب زمین روی را عکسش نعره با و بردم هجوم سمتش به عمرم

!اینا یهمه مثل نامردی هم تو بینی؟می -

 دبای تو! درک به درک، به. کردمی نگاهم هایشچشم بود، افتاده صورتش روی هایششیشه بود، شکسته

 اشک قطره یک دیگر. خاکت سر بروم عمراً دیگر. خورمنمی را حسرتت دیگر! ماندیمی باید ماندی،می

 باید تو ولی شود؛نمی امحالی هیچ من. فهممنمی حکمت من! ماندیمی باید. ریزمنمی برایت هم

 .ماندیمی

 و شتاب با را آرام اتاق در. کردم جمع را بود فرشته از عکس هرچه و پریدم. پریدم جا از هاوحشی مثل

 :زد زار و گذاشت دست هایشچشم روی کرد، وحشت. خورد دیوار به شدت با در. کردم باز محکم

 !آفاق -

:گفتم و قاپیدم را فرشته عکس تحریرش میز روی از. لرزیدم جیغش صدای از

 داری؟ ازش رو عکس یه همین -

:زدم داد. زد زل دستم در هایعکس قاب یهمه به

 !امتو با -

:بگوید دیگری چیز نکرد جرئت

.آره-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 414



 !دروغ گفت،می دروغ گفت،می دروغ

.شد پخش زمین روی اشکتابخانه هایکتاب تمام دست یک با و کشیدم دست

:زد جیغ و دوید سمتم به آرام

.بود یکی همون -

:زد زار

 !فقط بود همون خدابه -

:گفت زدهوحشت. لرزیدمی آفاق صدای

.اینجا بیا. بیرون بیا آرام -

 شتخت سراغ به. گرفتم دستم در را شانهمه تا،چهل تا،سی فرشته، عکس. کردم پخش را هاکتاب لگد با

 .برداشتمش و شدم خم. افتاد زمین روی فرشته از عکسی تک. تکاندم وحشیانه را پتو و ملحفه رفتم؛

 :گفت گریه با و آمد سمتم به آرام

!بزنی دست بایدن تو. منن مال. بهم بده-

 سر آخر هادفتر و کتاب خیل از. کردم اشوارونه و باز را زیپش گرفتم؛ میزش کنار از را اشمدرسه کیف

 گریه با و زدمی مشت با را کمرم علناً داشت حاال آرام. برداشتم هم را آن. آمد بیرون فرشته عکس یک

 .تمنداش رمق من اما نبودند؛ محکم هایشضربه. کشیدمی جیغ
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 گریه و جیغ و عربده صدای بار این بود سکوت غرق همیشه که را ایخانه. کشیدمی را آرام داشت آفاق

 .بود کرده پر

:چرخاندم چشم اتاق در

نداری؟ عکس دیگه -

:زد زل هایمچشم در

کنی؟ کارشونچی خوایمی. منن مال -

 :گوشش دم خواباند و رفت هرز دستم. کشیدشان دستم از

!که کشتمتنمی داری، عکس گفتیمی کالم یه نفهم؟ خوردی دروغ قسم چرا -

:کشید جیغ و گذاشت دست سرخش یگونه روی وقتی رفت جانم. کشیدش گریه با باز آفاق

!میاد بدم ازت! میاد بدم ازت-

 است نهمی زمانه. آمدمی بدش من از حاال او و مردممی برایش نگرانی از داشتم پیش دقیقه چند همین تا

 .سامان

 .شد سپرش آفاق. بودند اتاق در دم هاآن و بروم بیرون اتاق از خواستممی واقع در یعنی شدم؛ نزدیکش

 .زدم بیرون هاعکس آن یهمه با و کشیدم دست گلویم روی

***

آفاق
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 .را شب تمام بودم؛ بیدار هم من. هم شبنیمه نیامد؛ شب

:زدمی حرف برایم و بود شده مچاله شخود در تختش روی آرام بود، رفته وقتی

. بودیم ام زندگیش. بودیم ما عشقش. بودیم ما ضعفش که حسابی درست پلیس یه. بود پلیس من بابای -

 نبودش به ما ولی نبود؛ هاوقت خیلی. بود بابا مامانمم و من زندگی تمام طرف اون از. مفرشتهمامان و من

 کردم،می بابا بابا من. لرزیدیممی هم بغل تو مامان و من بود، یتمامور که شبایی. بودیم نکرده عادت

 عاشقش مامانم و من چقدرهر. شدیوونه بود، شدیوونه بود؛ مامانم عاشق هم بابام! سامان سامان مامان،

. ردکمی فرق بار این. دفعهاین بود طوالنی خیلی بود؛ مأموریت بابا. بود ما عاشق هزاربرابرش اون بودیم

 دونممین. رفتیممی و کردیممی جمع باید. برگشت بابا هامدت بعد اینکه تا. بودن مواظبمون بابا همکارای

 ریتمأمو این! محاله ممکنه؟ چطور گفتمی مامان. شدنمی باورمون. رفته لو عملیاتشون گفتمی بابا. کجا

 اباشب و نیما. بوده هم باالتر نیما از گفتمی مامان به بابا! بره؟ لو الکی جوریاین مهمی و بزرگی این به

 اونا. بودن خودشون از ترعوضی چندتا زیردست خودشون اینا. بوده دستشون باال صدنفر. بودن فنچ

 وگرنه .بفهمن سیستم هک با دوستش و نیما که میدن نشون جورییه رو قضیه و پلیسه بابا که فهمنمی

 .مسخره جای هی بذاره رو مدارکش بابا که بوده محال

:گفتمی و نشستمی هایشمو روی من دست و کردمی بغض بعد

. نکشمی بابام و من چشمای جلوی بود دنیا تموم خبرِبی که رو بیچاره اون. گیرنمی گروگان رو مامانم-

...یه مثل. راحت خیلی

 دم را طفلک این شدمی نبود کار در اعتیادی و ابراهیم اگر که اندیشیدممی درد این به من و زدمی هق و

 .بیفتد روز و حال این به اکنون تا نگذاشت بهزیستی یک در
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:کردمباز لب. زدمی برق اشکش پر هایچشم شب تاریکی در. کردیممی گریه جفتمان

رو؟ بابات داری دوست که تو -

:لرزید صدایش و کرد نگاهم

.جونم از بیشتر -

 :زدم لبخند

ریخت؟ هم به بیشتر حرفت این از چقدر دونیمی میاد؟ بدت زشا گفتی بهش چرا پس -

:گفت دردمند و زد هق

 .گفتم الکی دونهمی خودش -

:کردم پاک را اشکش و کشیدم دست صورتش روی

.بیاردر دلش از اومد وقتی -

:زد هق شدیدتر

میاد؟ -

:دادم دستش به را موبایلم و کشیدمش آغوشم در

 .بهش بزن زنگ-

:گفت پربغض و گرفت دست در را گوشی یدترد با
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 .نمیده رو من جواب -

:گفتم شوخی به و چسبیدم سفت را دستش

- .It couldn't hurt

 کرد نگاهم امیدنا. دادنمی جواب. گذاشت گوشش کنار و گرفت را اششماره. کرد پاک را اشکش و خندید

 پتو زیر را سرش و گذاشت کنار را موبایل قه با دهد،نمی جواب دید وقتی. زد زنگ هم دیگر چندبار و

 .زد هق و برد

:بوسیدمش و زدم کنار را پتو

.میاد باالخره. میاد-

. دنبر خوابم که بودم آرام به قولم نگران جوریک. برد خوابش تا کردم نوازشش و گفتم برایش قدرآن و

 ولی بشود؛ سگ باز هستم اشانهخ در هنوز من که ببیند و برگردد وقتی که بودم نگران هم جورییک

 ثلم کردم؛ اخم. بیندازد راه بیداد و داد و بیاید اگر درک به. بگذارم تنها شب موقع این را آرام که شدنمی

 .دهممی را جوابش خودش

.کردممی فکر و بودم نشسته آرام اتاق هایریختگی هم به آن همه وسط

 مرد و شد باز که دری دیدن با و رفتم بیرون آرام اتاق از رد داخل کلید چرخش صدای با. آمد نزده سپیده

 کسی چه. سوخت برایش دلم. لرزیدم بود هویدا ساختمان نور از اشخسته قامت که استواری چنداننه

 بندشپشت و دیوار روی دستش شدنساییده. کردم سالم آرام بشود؟ مرد این دل مرهم که بود

 .اتاق شدنروشن
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 هب ثانیه چند تنها سرخش و ملتهب چشمان. کنم نگاهش آدم مثل کردم سعی و بستم نور از را هایمچشم

 هایشلباس. بودند شده آمیخته در هم با سیگار و آتش و دود بوی. کرد گذر کنارم از بعد و ماند رویم

! وبشبل آن میان بود گرفته امخنده. بود خاکی کمی هم سرش. بودند خوابیده سرش کف موهایش و خاکی

 بود؟ کرده سرش بر خاک

 دلم هایشپدرانه خاطربه بار این رفت، اتاقش سمت به هایشپریشانی و هاآشفتگی آن تمام با دیدم وقتی

 :گفتم آرام برگشت، وقتی. لرزید

.بود منتظر -

 برد؟ خوابش کی -

کنی؟می چک را خوابش ساعت. آیدمی بدش تو از بود گفته و بود کشیده جیغ سرت او! لعنتی

بود؟ کشیده سیگار نخ چند. بود دارخش و گرفته صدایش

:کردم نگاهش و بردم باال را سرم

.ساعته سه-دو -

:بود شده اشگرفته و دارخش صدای جمع لرزش حاال و برد دیوار روی ساعت تا را لرزانش نگاه

بود؟ بیدار دو تا یعنی-

 معتاد یک با که خودت فکر به. باش خودت فکر به حاال ن،اال لحظه،این بگویم و بزنم فریاد سرش خواستم

 !زنینمی مو خانمانبی خوابکارتن
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 را اشفرشته هایعکس. نبود هاعکس آن از خبری که اشخاکی و خالی هایدست به خورد سر نگاهم اما

 بود؟ کردهچه

 زل هاآن به من مثل و آورد البا هااحمق مثل را هایشدست. لرزید بود دستانش میخ که نگاهم به نگاهش

 :زد

 .رو شونهمه سوزوندم، -

:گفت لرزیدندمی که هاییمردمک با و داد قورت را دهانش آب. کرد نگاه مرا بعد

بگم؟ آفاق بهت -

:لرزید دلم با صدایم

 !آفاقه اسمم -

.آفاق بودن گرفته ازم رو زندگی. سوزوندم رو عکساش همه -

 بود؟ مرد این درد دوای سکوت

.میرممی دیگه نکنم بوشون و بغل نگیرم رو اونا اگه. کنم نیست هم رو لباساش تونمنمی دیگه -

:نشست مبل روی

 .ندارم اونا کار به کاری-

.بود غوغا هایشچشم در. بود آشوب درونش. بود درگیر خودش با
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 این لیو: بیخود پالستیک تیکه یه میشه بسوزونمش اگه دیه؛ویدی اون. ندارم کار عروسیمونم فیلم به -

.بکشمشون نفس تونممی الاقل هوا، رفتن شدن دود سوزوندم، که رو عکسا

!بود عاصی عشقش از یا داشت دوست را اشفرشته دانمنمی. کردم بغض احساسش و عشق از هوابی

:گفتم

 نیست؟ دیگه که کنینمی قبول چرا -

:گفتم نباشد انتظارم در خوشایندی و خوب یزچ شاید زدممی حدس که حالیدر رحمانهبی

 .برانگیزیترحم چقدر که بینینمی رو خودت خودت، کنی؟می استخون تیکه چندتا خرج رو خودت چرا -

.تو بیاد و در پشت بذاره رو شغصه و غم باید مرد! بگم نباید کهمن

 :زد ریشخند

!نیچه خانم تو، امبی و پشتش بذارم رو مشکالتم که نداره وجود ایخونه -

 :بست چشم و داد تکیه مبل پشتی به

.نزن حرف بیخود دونینمی چیزی وقتی -

:گرفت لجم

 خرپول عوضی آدم تاچهار دست به من آرام و تو روی جلوی زنت کهاین جز وسط این باشه تونهمی چی-

شده؟ کشته
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 و دانستندمی همه که بود رازی این رانگا شدند؛ باز صورتم به رو شدت با هایشچشم که دیدم وضوح به

 .دانستندمی نباید

دونی؟می کجا از تو -

:زدم ریشخند

 هک کشهمی عربده رو بودنتبدبخت ظاهرت انقدر. تو بیای کنی چال رو مشکالتت باید میگم همینه -

.زندگیت تو بکشه سرک کنهمی وادار رو کسیهر

 .کنه فضولی -

.گفت برام بود؛ مونده مبچه دل سر نداشتم، هم رو تو زندگی دونستن یعقده. نیستم فضول من -

 :زد نیش

بود؟ نکرده پیدا رو ایدیگه کس -

 ابهت هایشچشم. زد زل هایمچشم به تحقیرش و تمسخر از پر صورت و کج هایلب با و زد پوزخند

 :فتگ او و کردم دیگر جایی معطوف را نگاهم. بود عجیب هایشچشم سبزِ داشت؛

کردی؟ ولش چرا کنیمی مبچه مبچه انقدر که تو -

:کرد نگاهم گستاخانه بعد

 .کنم فضولی زندگیت تو خواممی-

:داد پس خودم به را خودم هایحرف وارون
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.مبچه و من زندگی کفش تو کردی پا چون دارم؛ رو زندگیت دونستن یعقده -

 :گفتم خوردل و عاصی... من یبچه اش،بچه

.ندارم سوزوندن برای عکسی من کنید؟ ولم لطفاً میشه -

:کردم بغض لعنتی مرد یک جلوی هادیوانه مثل

 یبچه. منه یبچه خوابیده اتاق اون توی که اونی سرم؟ ذاریدمی منت انقدر که خواممی چی من مگه -

.من حق. من

:شد براق

.کردینمی ولش بود اگه. نیس حقت -

 !دونینمی هیچی -

 !بدونم که بگو -

!دهدنمی باج باشد داشته غیرت اگر آفاق! جناب دهمنمی باج من شاهوردی؟ سامان باشی که تو

 .ببینم رو مبچه خواممی فقط من -

:زد گلویم به زهر اشخنده و خندید

.گیریمی پول بابتش که-
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 خم و سوخت گردنم. کشیدم را گلویم روی نازک زنجیر بغض و حرص با. بود کرده تمام را شعوریبی دیگر

 ادد گریه با و کردم پرتاب صورتش در علناً بود، پالکش التین اول حرف که را زنجیری و نیاوردم ابرو به

 :زدم

 اول از من هودی؟ رابین کردی خیال دیدی رو وضعم و سر و زندگی خونه اومدی. نیستم گدا من -

.ندارم نیاز تو امثال محبت و مهر به هم بعد به االن از بودم؛ جوریهمین

 و تحقار. بود تردرشت هیکلش و تربلند قدش. ایستاد رویم جلوی هایشآشوب تمام خیالبی و شد بلند

 بودم بیزار هاآن از که امثالشان و امید و ابراهیم چون مردهایی تمام مثل. کشید را دامنم بغض و نفرت

 :گفت

.اینجایی االن که داری نیاز -

 اشلعنتی هایچشم از. دهانش دم نکوبانَد و نیاورَد جوش درونم آفاق تا کردم مشت را هایمدست

 .است آرام از من دورکردن غاز یک من صد هایحرف این از هدفش که باریدمی

 و سیگار و دود بوی. بود مترسانتی چند مانفاصله. خودش مثل رفتم، جلوتر قدم یک نیاوردنکم برای

 :گفتم مصمم. امبینی زیر زد آتش

.کشمنمی پس پا بچمه، -

 با آرام صبح و ماندم آرامم تخت کنار صبح تا. ماندم صبح تا و نکشیدم پس پا هم اشخانه از. نکشیدم و

 :بود این کالمش اولین و گشود را هایشچشم بود، کوچه در احتماالً منشأش که جوشکاری صدای

اومد؟ بابا-
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:گفتم و بوسیدمش. دیدممی را دخترکم آلودخواب صورت که ودمب باری اولین لذت غرق من و

.بشور رو صورتت و دست برو پاشو -

:شدم مانعش احمقانه که رفت پدرش اتاق سمت به

 .برده خوابش تازه احتماالً -

.بود کرده غرق خود در را اتاق سکوت. کرد باز را پدرش اتاق در و زد زل هایمچشم به

***

سامان

 جان. شنیدم را در بازشدن صدای. بود من سهم خوابیبی. نبودم انگار هم دنیا این در ودم،نب خواب

 را کسی حضور که بودم چشمانم گرمای و آرامش مست و گذشت ثانیه چند. نداشتم را بازکردنچشم

 نفس بود چشمانم بازشدن پی که آرامی دیدن با و گشودم چشم هراسان! ماندم. کردم حس تخت روی

 :کشیدم ایدهآسو

تویی؟ -

 و آشفته و ـختـ لـ موهای روی و گرفتم آغوش به را سرش تاببی و دلم به زد آتش دارشبغض نگاه

 .بوسیدم دلم تمام با را نامرتبش

:زد هق

!ببخشید-
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. تشکس را اتاق سکوت که بود موبایلم صدای و کردم ترتنگ را آغوشم و کشیدم امتنه سمت به را پایم

 !عجب چه. بود صفحه روی رضا نام و بود پیامک. برداشتم را موبایلم تختیپا روی از و کردم زدرا دست

 و کنم نگاه روت تو نمیشه روم. بزدلیم و شعوریبی پا نذار رو سکوتم خوبه؟ آرام خوبی؟. داداش سالم»

 .بگم وقتش به کنم جمع رو هامروییپر تمام خواممی! خواممی رو آبجیت بگم

 ولی. هیچی نمونده، ازش هیچی... معتمد نیما. کردممی تمومش باید. سامان میرم که مأموریتیه آخرین

 !نصفشون الاقل. راحتن مواد شر از مملکت جوونای بشیم کابوسش. داره رو خودش خنگیای هنوز

. داد وردست( گفتمی را مامان) خانمحاج. بده استعفا گفت. خواممی رو آبجیت من رفیق، سامان، داداش

 .آخریشه این بذار چشم، گفتم

 و ریخت. داره پول من صدبرابر. میاد خواستگار براش داره کنه،نمی حساب رو من اونجا هیچکی داداش

 فنا مال. پامه زیر پژو یه و وپاسمآس که نیس من مثل. بلنده شاسی ماشینش. من صدبرابر داره قیافه

. رفیقمی تو قسم کی به ولی داره؛ حق خودت جون به داره، حق. نمیشم خانمحاج حریف داداش. تهرونه

 نذار و برام باش همیشه مثل کن بامعرفتی کن، بزرگی داداش بگیرم؟ رو آشغال نیمای اون انتقام نباید

«!رودار پولدار خوشگل بچه اون زن بشه

 صدایش. گرفتم را ضار یشماره. کشیدممی موبایلم روی دست واردیوانه و پریدم جا از. زدمنمی پلک

 :مضطرب آمد؛

 الو؟-

:بود آمده بند نفسم
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!رضا -

_ ...

!نداشت را مسخره شرم این کاش

نیما؟ آخه! نیما؟ شعور،بی! روانی نکن قمار خودت سر رضا، رضا، -

 :کِشممی عربده

ای؟زنده بگی باز خوایمی چرا نکشتمون؟ مگه بار یه -

 .کنی قانعم تونینمی -

.نکن. رو کار این نکن احمق، احمق، کیه؟ رِخ قانع -

.شهب تموم باید باالخره. بشم خیالشبی تونمنمی. تو هایعقده یعقده. دلم رو مونده شعقده. تونمنمی _

.نه االن -

 :زدم لب شکستنمی بغضش که صدایی با و نشستم زمین روی رمقبی

.مردم من هروقت رضا؟ خب. مُردم من وقتی ذارب بدم؟ دست از باید هم رو تو من. نامرد نه االن -

 .منتظرمه سارا. بمیرم که نمیرم -

.کنهمی دق سارا خدا به بشه چیزیت شناسی؟نمی رو صفتسگ اون معلوم؟ کجا از-

:کردم تکرار و زدم داد
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.دیدم من رو داغش داداشم، سرت فدا رضا، نکن! میرممی من! من اصال من،. کنهمی دق مفرشته روح به -

 فزل تار یه به! نمونم زنده اگه نیستم مرد. کنممی تموم هم رو مسخره تلخ بازی این گردم،برمی زنده -

!قسم بانومسارا

 سارای. صدبار روزی میرد؛می مزمن. شودمی من مثل سارا! سارا آخ. مُرد رضا. رفت رضا! تمام. بوق و

 !من کوچک

!انتقام رسد،می مشام به خوبی بوی. نیماست نام شنیدن از حاکی آرام یزدهوحشت و زدهیخ هایچشم

 ...آفاق. آیدمی درزدنی آرامِ صدای

.کندمی نگاهم. کنممی نگاهش. کنممی باز را در

ببینم؟ رو آرام تونممی. خداحافظ -

 باز را در ا،ر دلش تمنای و چشمان یغصه و کنممی نگاه که آرام به اما نه؛ بگویم که شوممی رحمبی

 خجول؟ یا گستاخی تو،. شودمی وارد زیربهسر و خجول و کنممی

.شودمی فشرده ریایشبی آغوش در آرام و گذاردمی تخت روی را زانویش

.بینمتمی شنبهپنج -

:بوسدمی را رویش و سر

 .دارم دوستت-

.نیست مادرش و هست مادرش و «دارد دوستش»
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.رودمی و داردمی بر چشم او از غصه با پیچد،می خودش به تخت روی اراحتن و حالبی آرام که بعد

 که هاییچشم آن با عجیب زن آن بود چه بود؟ زخم دیشب؟ بود مرهم. بود شده زن یک منهای خانه حاال

 .بود مدفون پناهیبی و معصومیت دنیایی پشتشان و دهند نشان را برتری و قدرت کردندمی سعی

 را سرش و بست چشم کردهبغض. کشیدم آرام صورتِ روی شدهریخته موهایِ روی نرم را اماشاره انگشت

 .داد سُر زانویم کنار تا

بیرون؟ بریم -

 .شنیدم را نُچش

کوچک؟ بانوی برایت بسرایم غزل -

 .نخندید

کنیم؟ درست پیتزا بریم -

 .نه -

چی؟ سینما -

 .داد تکان منفی ینشانه به را سرش

:گفتم حالش کردنخوب ایبر ملتمس

.اصالً آتش و آب پارک-
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.نشنیدم هیچی من -

.«چه؟ یعنی» یعنی اینجا سکوت، -

 بـ نکردم حس. گرمش بغل تو نکردم گریه. رو میزت روی مدارک ندیدم. مامانمه آفاق نشنیدم -

.رو هاشـوسه

.لرزممی حتی نه و شوممی هول نه شوم،می زدهبهت نه

 چون زنم؛نمی پسش. باشه خوادمی حاال و نبود سالچهارده آفاق. فرشته مامان بود، فرشتهنماما مامانم -

.دارم نیاز بهش

. است شده بزرگ کند،می گم را راه و فروشیکتاب رودمی تنها خودش جوان پسر یک لج از که دختری

 :کندمی نگاه پدرش منِ به و نشیندمی

.من امانباباس من، بابای بابامی، هم تو -

 :دیگر دیدمنمی را قشنگش صورت. انداخت دست گردنم دور

!خوبی انقدر که ناراحتم! کردی فدا برام رو خودت صدبار روزی و نبودم تو از من-

 روی از سنگین بار یک انگار و امزده تکیه تخت به هنوز من و شودمی چفت الغرش و ظریف هایدست و

 !تاسه تا،دو نه،. شده برداشته سامان دوش

***
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 .کندمی طی لعنتی کتاب همان خواندنِ با آرام. سربرحوصله و چرت قدرهمان بود؛ که است همانی زندگی

 شرکت ناتمامِ هایکتابحساب مشغول من. خوانَدَشمی انگلیسی زبان به بلندبلند و رودمی راه خانه در

 در دارد؛ دوستش بدجور آرام. شودمی تازه و جدید آفاق، حضور با هاشنبهپنج و هستم کامران کوچک

 .انجامدمی هم هفته در بار سه-دو به هامالقات گاهی. گذراندمی خوش و خنددمی مستانه کنارش

. است بد حالش گویدمی بروم؛ مامان یخانه به که کندمی را التماسم ریزیک و زده زنگ صبح از سارا

 .دانممی. آنجا به من کشیدن برای ستدیگری یحقه

 :آمدمی هقشهق صدای

.داره ـناه گـ... نخورده... غذا... ستهفته... یه... توروخدا... مان... سا -

کند؟می چه بشنود را هاهقهق این رضا اگر کنممی فکر این به و

!کردی؟ گریه بس از تو نمردی! سارا بسه -

!توروخدا من، مرگ داداشی -

 :شدم بلند خشمگین

.تو گوش تو خوابونممی هم دونه یه ام،می -

.پوشممی لباس و کنممی قطع

آرام؟ آرام؟-

:آیدمی صدایش
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هوم؟ -

:زنممی تشر

 هوم؟ -

بابایی؟ بله! ببخشید وای -

.رفتم صدایش سمت به

 کنی؟می کارچی -

:گویدمی کالفگی با سفید خرگوشک به اشاره با

.خورهنمی هویج کنممی هرکاریش -

.مالدمی دست صورتش به و

 :گویممی بلند

!صورتت به نزن دست -

:کشدمی دست اخم با

 .خب باشه -

.باش خودت مواظب. دارم کار جایی بیرون میرم -

 میای؟ زود-
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:زنممی لبخند

 .کنیدمی کار خونه امروز. پیشت میاد زدم زنگ آفاق به. میام نشده شب -

:کندمی بغلم کثیفش هایدست همان اب. کندمی خوشحالم اشخوشحالی جیغ

.بیاد همیشه! جونآخ. جونآخ -

 خوشحال آرام. دارد دوست را آرام هم آفاق دارد، دوستش آرام. کنممی دور خودم از را هایشدست

 .است

:کنممی باز را در

 .بیاد همیشه -

.روممی و بوسممی را شسر کمیابی یخنده با و شودمی چالنده آرام استخوانی هایدست بین کمرم

***

 آفاق

:گویممی صدم بار برای و خندممی. زندمی صدایم صدم بار برای خنده با

 دلم؟ جون -

.بیار بخر کاهو دونه چارتا ضعیفه -

 جدیداً؟ شدی خرگوش-
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.کنممی حس هم گوشی پشت از را آویزانش یولوچهلب

.خورهنمی هویج خرگوشم -

:گویممی اشتیاق و تعجب با

- ?Do you have a rabbit

.کنیمنمی کار زبان که امروز. دیگه نزن حال ضد آفاق اِ -

:گویممی حیران

 !چرا؟ -

.سامان ساسان، زد؟ زنگ من به چرا ساسان پس

.که دارم حرف انقدر من -

 .زنیممی هم حرف -

 !آفاق اِ -

 بزنیم حرف شهمه ما اگه. میده حقوق بهم امتو پیش من که ساعتایی ازای در تو بابای... سا عزیزدلم -

.بگذرونیم خوش هم با خدامه از من وگرنه. که نمیشه

 .زنیممی هم حرف ذره یه ولی باشه؛-

بودی؟ کجا تو را سالچهارده این تمام. کنممی بغض و خندممی
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 خط و طالیی سردر به هینگا با و کنممی قطع را موبایلم مکالمه، یادامه از بعد و شوممی کوچه وارد

 واردش. است همکف. زنممی را آسانسور یدکمه و کنممی گذر اتوماتیک در از «آبشار مجتمع» نستعلیق

 در آسانسور بندشپشت و شنوممی انگیزیدل و آرام موسیقی. فشارممی را چهار یدکمه و شوممی

 آسانسور وارد عینکی مردی من، خروج ضمح به و شودمی گشوده کشویی در. ایستدمی چهار طبقه

 دستش در سامسونتِ و باال سرِ قیمتش،گران عطر براق، موهای تنش، کراوات و شلوار و کت. شودمی

. دباش خوب خیلی کردم سعی اما نبود؛ جدید لباسم کنم،می برانداز را سرتاپایم مضطرب. کرد مضطربم

 !نبود... خب و باشد بهتر شدمی

.شد باز آرام ینفرهتک یهمهمه با در نکشیده ثانیه به که فشردم را در زنگ

:کشیدمش آغوش به واردشدنم با همزمان و خندیدم

!وروجک سرت رو گذاشتی تنهایی رو خونه -

!من وروجک

:ماالند بازویم به را سرش

 .خب دیدممی تلویزیون -

:دادم لم کاناپه روی و گذاشتم زمین کف را کیفم نشستم، مبل روی

!گرمه گرمه اوف اوف-

 را هایمدست. کردم احساس تنم به را بادی خنکای دکمه، دو زدن صدای از بعد و خندید غشغش

 :بستم چشم لبخند و آرامش با و گشودم
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 !آخیش -

:کردم حس را صدایش طنین

بیارم؟ آب -

 :کردم باز چشم

.نیست متشنه ،عشقم نه -

.کردم نوازشش و بردم دست .گذاشت شکمم روی آرام را سرش

!خاله نگم آفاق؟ بگم بهت میشه -

.دارد درد گفتنخاله

.کن صدام داری دوست چی هر -

!مثالً مامان

 :داد چین را صورتش

.امروز زبان خیالبی. نیست زبان حس -

:خندیدم

 !رو من کشتی-

:خندید هم خودش
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 !توروخدا -

.ولی کنهمی ترورمون بابات. خب خیلی -

:گفت چین

 !نه -

االن؟ کنیم کارچی خب -

 !وایس -

:خندیدم

 !وایس -

:کرد جیغجیغ به شروع و آمد بادکنک چند و باکس یک با بعد و دوید اتاقش به ذوق با

!مبارک تولدت تولد تولد -

 تکان را رنگی هایبادکنک و خندیدمی. کردم نگاهش و برداشتم را شالم. شدم نزدیکش و زدم قهقهه

 :دادمی انتک

 !مبارک تولدت -

.کشید جیغ. کشیدم و گرفتم دست را نرمش هایِگونه

!من خلِ خل، خل،-
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. خندیدمی و کشیدمی جیغ. کوباندم صورتش به آرام خنده با و گرفتم دستش از را هابادکنک از چندتا

 انهخ فضای در ادش آهنگ صدای. کرد نصب تلویزیون به را کوچکی فلش و برداشت را تلویزیون کنترل

 .شدمی نزدیکم رقـــص و خنده با. پیچید

:چرخاند را کمرش آهنگ با ریتمهم و داد موج هوا در را دستش

.برات برقصم بده شاباش -

پررو؟ بدم شاباش من منه، تولد -

 :آورد بیرون را زبانش

.دیگه بود تراول چهارتا خسیس -

دیگه؟ امر -

:گرفت دست را تلویزیون کنترل بر و دور به نگاهی با و کرد جلو عقب رقـــص حالت به را پاهایش

.کنیممی کنترل رقـــص چاقو، رقـــص جا به. ایمالکچری خیلی ما! کنترل رقـــص -

.رقصیدمی من جانِ آرامِ و خواندمی خواننده و او به بودم زده زل... کردهبغض احمقِ منِ

.داد تکانتکان صورتم جلوی را کنترل و شد نزدیکم رقـــص با

:بوسیدمش و خندیدم

ببُرم؟ رو کیک-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 439



:انداخت باال ابرو

.بزن رو Next .خِیرَم نُچ-

 .فشردم next دکمه روی را دستم

.بست نقش صفحه روی آرام و من عکس آهنگ، با همزمان

 شود پیر من دل نجنبانی دست اگر تو»

 «شود گیرزمین باز غزل نوپایِ طفل

 همچنان خواننده و شدندمی عوض باریک ثانیه چند هاعکس. بودم زده زل تلویزیون یصفحه هب مبهوت

 .خواندمی

نه یا من آورمت دست به که قرارمبی»

«شود دیر ابد تا و روی دست از ترسم

 تمداش هااحمق مثل. بود کرده زیاد را آهنگ صدای بود، دیده رویم را شواسالید ویدیوی تأثیر که آرام

 .ریختممی اشک

هیچ ارزدنمی تو بی جهان تقدیر همه»

 «هیچ ارزدنمی که نگاهی تو نگاه جز

 حلقه گردنم دور را هایشدست پشت از و ایستاد بودم نشسته مبل روی که من پشت ذوق و خنده با

 :کرد
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 .کرد میکس بابام نبودم؛ بلد میکس من -

:گفتم مانندجیغ و برگشتم شتاب با

!چی؟ -

:ندیدخ

 .کرد میکس رو عکسامون بابام -

آخه؟ داغون قیافه و قَر این با من -

 .مرِلینَم من که نه حاال -

 .داد انجام را رقصش یادامه و زد چشمک بعد

 هست دنیا این در که شادی فرصت اندکی»

«هیچ جایک جهان، و هاغم و شادی این و تو بی

.ردمک اشهمراهی. کرد بلندم و کشید را دستم

:زد جیغ ایسرمستانه خنده با

 !ژون ژون -

:گرفتم را دهانش جلوی و گزیدم لب

!هیس-
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.کرد اشاره موهایم به رقـــص و خنده با و رفت عقب

 «منی سازِ غزل مویِ فرفری بانوجان»

:کشیدم شوخی به را موهایش

 کنی؟می مسخره -

.رهاند را سرم کش و موهایم پشت کشید دست خیالبی

 :زدم جیغ

.سخته کردنشونجمع! نکن -

 :داد باال ابرو

...زَغ مویِ فرفری -

:شد بریده آشنایی صدای با کالمَش و

 !اهم-

.برگشتم و کشیدم هینی مبهوت و زدهوحشت

 با زدهشتاب و هول را موهایم و گزیدم را لبم زد، چنگ را گلویم ایاحمقانه بغض. کردمی نگاهم خیره

 سمت به و کردم استفاده بود آرام لبخند روی که نگاهش از. بود دویده سمتش به امآر. پوشاندم دست

 .زدم شیرجه شالم
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!چلفتی پا و دست! عرضهبی! سربر خاک! خنگ! احمق. سوزاندمی را چشمانم داشت اشک

:شنیدممی را آرام صدای

نگرفتی؟ شام چرا بابا اٌ -

 :آمدمی خندانش صدای

.میشه محسوب فحش بیرون، غذای هست، خونه توی محترم مخان تادو وقتی تا -

 :آرام جیغِ

!توروخدا. ماکارونی آفاق، -

:دادم سوق سامان پای مچ روی تا را سرخم و زدهشرم نگاهِ

.سالم-

 .گفتم ممکن صدای ترینآرام با را این

.آمد نزدیکم اشبقیه با و گذاشت کانتر روی را هاآن از مقداری. بود دستش وسایل

 .داد را جوابم سرخوشی با. جستمی بیرون دهانم از داشت قلبم

 بغضم داشتم دوست. کنم فرار داشتم دوست. بودند زده یخ هایمانگشت نوک و بود کرده داغ درونم

 .بیرون بزنم برایم، بود تنور مثل انگار که خانه آن از و بدوم و بشکند

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 443



 دست. نبود کم کردمی قراریبی داشت دلش که ایمادرمُرده آفاقِ برای. نبود هم کم اما نه، زیاد مانفاصله

 .بود هایشدست در خودم بندگردن. آورد پیش

.بودند فر من موهای! بود من تولد من؟ برای. خواندمی همچنان خواننده

.اینجا موند جا شد، پاره کشیدیش، شب اون -

.آورد ترنزدیک را اشلعنتی هایدست و

:زدم لب هامُرده مثل

.مرسی -

 نه و شد نه و نخورَد هم به هایماندست که بگیرم دستش از جوری را بندگردن کردم سعی خیلی و

 ممنونِ چقدر من و. ربود را هایمانگشت سرمای تمامِ هایماندست آرامِ برخوردِ و توانستم نه و خواستم

 !بودم کائنات

:گفت آرام به نگاهی و خنده با و گرفت سمتم به بزرگ تقریبا یجعبه یک

 !مبارک کلی تولدتم -

رفت؟می اشصدقهقربان طورآن خواننده کهآن یا بود؟ آویزان برم و دور چه مثل موهایم که منی تولد

.گرفتم دستش از را کادو. وجودم و پایم و دلم و لرزیدند هایمدست

:نداشتم سربلندکردن رویِ. بود پایین سرم

!مرسی وای-
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.ادکلن یک و قرمز و آبی شال دو. کردم باز را جعبه! مسخره لوس! اَه

 :خندید

.آرام و من طرف از -

 اشخنده طنین. خوردم غبطه اشمردانه یخنده ریاییِبی و شیرینی به. بودند خوب خیلی هایشخنده

 :بود گرم و پخته

.استقاللی یا پرسپولیسی دونستمنمی! شرمنده -

:کردم بلند سر اممردهن بفهمد که طوری

.خوشگلن خیلی. ممنون خیلی -

 جدید هایشال آن از یکی الاقل و ببرم سرم سمت به دست حتی شدنمی رویم بود، دیده را موهایم چون

 کردم باز را ادکلن در و بردم دست همین برای. امپوشیده سرِ روی حتی بگذارم، سرم روی را رنگخوش و

 .بوخوش و سرد داد؛می بهشت بوی. بردم امبینی نزدیک و

:زدم دستم مچ روی اندکی مجال،بی

.ممنون! عطرش عالیه -

:گفت شاهوردی سامان خاصِ متانتِ با

 .کنممی خواهش-

!بود شده محشر فضا، در شدهپخش عطر با بمش صدایِ گرمای
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:زد جیغ طرف آن از آرام

 .خواممی ماکارونی من -

 نا کنیمی که نگاه مرا لعنتی. خندیدم و دادم جان نگاهش سنگینی زیر رد؛کمی نگاهم داشت سامان

 !من برای ماندنمی

 ار سرش. کردمی وارسی را درونش و بود ایستاده کابینتی پایین که رفتم آرامی سمت به کردم؛ فرار

 :گفت و برگشت لبخند با. بوسیدم

 چیه؟ ماکارونی وسایل -

:زد داد آمدمی شپزخانهآ به هال از که حالی در سامان

بدی؟ وسیله بهش خوایمی تو -

 خب؟ چیه مگه. آره -

.بود آشپزخانه داخل حاال سامان

 از و شد خم. بوسید را انگشتش کناره تند بعد و زد آرام بینی پایین به را اشسبابه انگشت یکناره

 :آورددر ماکارونی رشته بسته یک کابینت

.کجاست وسایل بده دیا تو به باید یکی وروجک -

 :گفت پررویی با آرام

!باشه بلد باید خونه مادرِ! چه من به-
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:زد جیغ ناگهانی آرام. گرفت دست در را آرام گوش و برد دست سامان

 !کردم غلط! کردم غلط -

:باریدمی شیطنت صورتش از سامان اما افتادم؛ خنده به که گفت خندهبی و جدی قدریبه

 !فسقلی درآوردی زبون -

:گرفت را سامان دست مچ ناله و آه با آرام

.کرده اثر من در نشینهم کمال -

:خندید کردممی نگاه آرام به مبهوت که من به نگاهی با سامان

.زنهنمی حرف اصالً خدا بنده که آفاق -

.حرفمکم گویدمی من؛ با است، من با

:داد قرار خطاب را سامان شیطنت با آرام

 گفتم؟ رو قآفا مگه-

.کرد فرار تقریباً و دوید آشپزخانه از بیرون به جیغ با و داد جاخالی سامان دست زیرِ از بعد

 بودم خدا ممنونِ چقدر. داشتبرنمی را نگاهش آرام دویدنِ ردِ از سامان. بودم زده زل هاآن به لبخند با

 .بود سپرده مرحوم یفرشته و سامان دستِ را آرام که
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 گر تنم تمام خرابحال یجنبهبی منِ و داد سوق من سمت به و گرفت آرام مسیر از آهی با را نگاهش

 خواستمی ضجه و زاری با شب چند همین مرد این! برسرخاک آفاقِ. شد گم وپایمدست و گرفت

 چطور؟ و سوزاند و بسوزانَد را مرحومش همسر هایعکس

.کردممی غش جاهمان بود خودم دست اگر و برداشت قدم سمتم به

 !آخ. اشخنده لعنتیِ طنینِ

 نکنم دخالت اگه کنم فکر. شیممی مسموم جفتمون آرام و من کنممی درست ماکارونی که من -

.ترهسنگین

خدا؟ جهنم وسط افتممی درمانده، دلیرِ دلبرِ این برای کنم دلبری اگر کمی هم من

.کنم آشپزی تنهایی دارم دوست من -

 !نه باشد هیچ تهش اگر بردندل ناکس. چسبدمی کردنآشپزی مرد این با آفاق و زدم زر و

!محشرند هایشخنده. آیدمی کش هایشلب و افتدمی چین هایشچشم یگوشه خندد؛می

:بردمی باال را هایشدست

.بزن آتیش رو اینجا تو ذارم،می رو وسایل! تسلیم من-

 .تو گویدمی من به... تو. بزن آتش را اینجا «تو»

 .کنممی اکتفا لبخندی به

:کنممی خالی را حرصم راحت خیال با کند،نمی نگاهم که حاال. کندمی باز را یخچال درِ
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.نخورینشون خوردنماکارونی موقع انگشتاتون، به بزنین بیرون بیارین هم فلفل -

.گرددبرمی

:دادم ادامه آمد،نمی من به اصال که ریشخندی با

 !هرحال به میشه زمال -

:گویدمی آمدمی او به خیلی که ایخنده با و بنددمی را یخچال درِ دست به رُب

.دارمبرمی یخچال از رو فلفل. باشه -

 باز را ماکارونی یبسته و گردانمبرمی رو. شودمی داغ صورتم گزم؛می لب شوم؛می ضایع معنا تمام به

 .اندازمنمی متلک دیگر دارم عمر تا. کنممی

دیدی؟ را هایشچشم شیطنت! آفاق

***

 محکم را امگونه و شودمی آویزان گردنم از چنان آرام کنم، جمع را میز روی کثیفِ هایظرف شوم بلند تا

 و بوسمشمی. بوسممی را اشگونه و شقیقه بین و کنممی موهایش در دست. شوممی مست که بوسدمی

 .کنممی بغض

 !آفاقی بود معرکه -

!من دل عشق جونت نوش-

:آیدمی سامان صدای
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.ممنون. بود مزهخوش خیلی -

:زدم لبخند خجول

 .جان نوش -

:بوسید پدرانه را آرام موهای سامان

.عزیزم گیرهمی درد گردنش -

 آویزان دماغ و اشکی چشم و کبود روی با خواست،می فندک گازِ و نی هروقت ابراهیم. خوردم حسرت

 !دکه رفتمیم

.گیردمی درد گردنت گفت توست؟ نگران نکند! کندذهن هی،

 که بردارم را هاظرف خواستم و کرد نوازش را ماهش صورت باز دستم. کرد رهایم دیگر ایـوسه بـ با آرام

 :شدم متوقف سامان صدای با

.شورممی هم خودم کنم،می جمع من -

:گذاشتم هم روی را هابشقاب

.شورممی خودم نه، -

 :بریزم نمک خواستم

...ت که آن کرد؟ که را کار-
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:پرید حرفم وسط ادببی

.کنید مشورت کارهایتان در فرمایندمی کریم قران در هم خداوند -

:گفت آرام. خندیدیم آرام و من

 بابا؟ داشت ربطی چه -

:برداشت خیز آرام سمت به سامان

نداشت؟ ربط -

:گرفت پناه پشتم آرام

 !داشت داشت، -

:بوسیدم را اششقیقه داشتم کردنشنهان در سعی که بغضی با و محکم

!وروجک-

 مادرش من. بود بریده را امانم بغض. گذاشت کمرم روی را سرش و کرد حلقه کمرم دور سفت را دستش

 .خندیدمی و بود گذاشته من کمر روی را سرش من دخترِ! مادرش بودم،

 سامان کمک به و کنم رها را آرام نیامد دلم. رفت سینک سمت به و گرفت مدست از را هاظرف سامان

. بود ساخته تنش به زن، یک حضور عدم چهارسال. شستمی ظرف تند و ماهرانه تصورم برخالف. بروم

 .مورد یک این برای الاقل
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 سفیدی به اهگ که موهایش. بود مردانه قامتش. بود تنش محو من چشم. بود من به پشت سامان حاال

 .بود خوب بودن مرد این کنارِ چقدر. بود حالش به خوش چقدر آرام. بردمی دل بد زدمی

!شیرین بغض کنی؛می بغض چقدر امروز آفاق. سوختمی اشک از چشمم

 یصفحه به نگاه با. گذاشتم دوش به را امکوله. رفتم هال به خواسته خدا از و کرد رهایم باالخره آرام

 سامان برای که آرامی دیدنِ با. برگشتم آشپزخانه به و کردم صاف را امروسری تلویزیون خاموش

 توی ،تو گوییمی نالی؟می چه شده مرگت چه بپرسد! دیوانه نه. شد خیس چشمم بستمی بندپیش

 کند؟مین بیرونت لگد با و گوشَت دم خوابانَدنمی یکی او بعد داری؟برنمی مغزم و ذهن از دست سامان

 !کن بس آفاق

:شود کاسته ارتعاشش شدت از تا دادم قورت را دهانم آب. لرزیدمی صدایم

.میرم من -

«!میرم من. »زد قهقهه گوشم دم درونم از کسی

 تو. شد مشغول هاظرف با و انداخت پایین را سرش هابسیجی مثل سامان. برگشتند بهت با جفتشان

 !عنتیل محالِ تویِ! محال... محالی

:شد نزدیکم غم و بهت با آرام

 !آفاق-

:دادممی قورت بغض تند و زدم لبخند زور به
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!بینمتمی. من برم قربونت -

.من مثل بود؛ کرده بغض

 !نرو -

:بوسیدمش و رفتم پیش

.میام -

:گرفت بغل سفت مرا باز

!نرو توروخدا -

.گذاشتم اششانه روی را سرم و شدم خم کمی

 !میام خدابه ام،می! من عشق -

:دادم فاصله خودم از را صورتش ناباوری با شد، بلند که هقشهق صدای

!آرام؟ -

 .داشت فاصله ترکیدن تا اپسیلون یک بغضم

:گفت باشد نداشته مادر حال به تا که کسی مثل مظلومانه

 نری؟ میشه چی آخه-

:آمد سامان آرام صدای
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 شما تا دوستم پیش میرم من. خب بمونید اینجا. دیگه ونهمسافرخ میری نمیری، تونخونه که شما -

.باشین راحت

!ایکرده قاتی را ضمایر یهمه حاال کردی؛ خطاب «تو» مرا پیش چندساعت همین تو،

 :گویممی گرفته

 .بهتره برم حرفیه؟ چه این -

:گفت آرام به طابخ سرد و خشک. کشید خودش سمت به را آرام و انداخت باال ایشانه تصورم برخالف

 باز؟ چیه گرفتنتآبغوره -

:شنیدم داشتم گوش صد هایشحرف برای که من اما گفت؛ یواش

.دیگه بمونه خوادنمی -

:گفت من به خطاب بعد

.بیارین تشریف -

. نرفتم داخل و شد داخل. رفت بود خودش مال احتماالً که خوابی اتاق سمت آشپزخانه، از بیرون به و

 .گرفت سمتم به احترام با ار تراول شش

 :گفتم خجول و شرمنده

!نکردیم کار زبان امروز-
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:گرفت سمتم به را هاتراول باز

.بعد هایدفعه برای -

 :گفتم دهدمی پول باز هم بعد یدفعه دانستممی

.گیرمنمی حقوق و حق خنده و شوخی و بیکاری برای من. نکردیم کاری واقعاً ما. نه -

.ندارد بلعیدن بغص تابِ دیگر آفاق و گیردمی آتش دلم تمام شپوزخند با

چی؟ کردنتمادری برای -

 :گفتم امگریه و خشم تمام با

!باشم مبچه با ثانیه به ثانیه خدامه از من وگرنه کردی؛ ساعتی رو من کردنمادری تو -

 :شودمی آمیزتوهین لحنش و ریز هایشچشم

!کردینمی ول رو تبچه بود، بارِت خیلی اگه تو! مادر -

:زندمی داد بغضی خشمگینِ آفاقِ

 هیچی وقتی چرا میدی؟ تبچه به چی درس پدرجان نکنی؟ قضاوت نکنی؟ توهین کشهمی شعورت-

زنی؟می الکی حرف دونینمی

 کانتر سمت به. جودمی لب و موهایش در کندمی دست پریشان. کندمی تخم و اخم نه کشد،می داد نه

 .گذاردمی تنها هایشبهت و هااشک تمام با را آفاق... و داردبرمی را سوئیچ دارد،برمی قدم
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.آوردمی پناه من به. کندمی آشوب را دلم آرام نگاه

 را امانم وجدانعذاب و تهوع حالت جوشد،می سیروسرکه مثل دلم. آیدنمی گذردمی که ساعت چند

 زنگ خودم موبایل با. داردبرنمی گوشی سامان گویدمی. کندمی قراریبی آرام. آیدنمی سامان و بریده

 .دهدمی جواب باالخره ساعتنیم از بعد. دهدنمی جواب. زنممی

***

سامان

 دایره آهی با. گیردمی را من یشماره مدام و است دستش در تلفن نشسته، مبل روی آرام االن دانممی

 :کشممی سبز یدایره و صفحه راست سمت تا را توخالی

 .باباجان خوبم -

 .بابا خونه بیا -

.باشید راحت شما. من بیرونم عزیزم، نه -

:آیدمی دارشبغض صدای

!دیگه بیا آخه؟ باشیم راحت جورچه -

 :زنممی لبخند تلخ

!راحت! بخواب من تخت روی برو اصالً منی، تخت عاشق. بخواب برو -

!بیا! خوامنمی ـ
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!باباجون یگهد کن ول ـ

:زندمی هق

 دکنیمی اذیتم ش؟همه چرا کنیدمی ناز باشین؟ پیشم کنم التماستون باید این؟جوریاین شماها چرا -

چرا؟

 :کندمی دستیپیش بگویم، چیزی آیممی تا

.دیگه نیارید در رو آدم اشک اول از خب صدقه؟قربون و بغل و ماچ بعد درمیارین، رو آدم اشک اول-

 به چک و چک باران قطرات و زنممی زل تنها مهتاب به ساعتینیم. کندمی قطع را گوشی بلندی آه با

 و است گذشته نیمه از شب. خاموشند هاخانه چراغ. گیردمی اوج تندی باران. است بهار. خوردمی صورتم

 زن یک من و شودمی سالهپنج فرشته غم دیگر ماه دو. دارند باریدن هوای چشمانم و بغض هوای دلم

 سارا و مامان و فرشته جز که ایآشپزخانه داخل دهممی اجازه. امداده راه امخانه در را پروابی و مهربان

 زن یک من. کند درست را محبوبش غذای آرام برای و کند آشپزی نگذاشته قدم میانش به دیگری زن

 .بماند امخانه در شب همدمی اجازه حتی و امداده راه امخانه سقف زیر را غریبه

 رویت. دهندمی کثافت و لجن بوی دهند،می ـیانـت خــ بوی. دهندنمی خوبی بوی هااین... سامان

. است بعید تو؟ در رذالت از حجم این سامان کنی؟ نگاه دیگری زن چشمان به فرشته از بعد شودمی

 حلقه تو و کشدمی کِل برایت مامان یگرد روز دو. نیست کار در زبانی معلم! چیزهمه زیر بزن سامان

 به را فرشته «ف» روزی اگر غیرتت به تف و اندازیمی پس بچه چهارتا هم بعد. انگشتش به اندازیمی

 .بیاوری زبان
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 ات کارهایت این تکتک پاس به دنیا آن کشیدی، زجر چهارسال دنیا این. دارد صاحب دنیا سامان،! سامان

 از حالش فرشته. تو از خوردمی هم به حالش فهمیده، و فهمدمی که بفهمد اگر فرشته. کشیمی زجر ابد

 !فرشته. خورد می هم به من

ام؟نشسته زمین روی کی من. کنممی راست کمر نشیند،می بدنم به که لرزی با

 .برممی پناه خدا به و بندممی چشم باران هجوم از. کنممی بلند سر

 منِ و لرزدمی شده، رمقکم تنم. نیست خبری گریه و هق جز پشت آن دانممی و خوردمی زنگ موبایلم

 .دهم فرو بغض توانممی دیر به دیر نشسته گلویم به که سوزشی و درد از پربغض

 روی. شوممی بلند لرزان. اندچسبیده تنم به و شده سنگین خیسم هایلباس. زنممی دندانک سرما از

 سرما شدت از و زدممی یخ داشتم من اما بود؛ خنک. کشممی دست بودم داده تکیه آن به که ماشینی

 موبایلم. شدممی شل و بکشم نعره خواستمی دلم خوردند،برمی هم به رفتنراه برای پاهایم وقتی

 یا آفاق کسی؟ چه اما! دهد نجات مرا بیاید کسی بگویم و بردارم خواستمی دلم و زدمی زنگ واردیوانه

 بودند؟ قائل عالقه و ارزش من برای ایذره امشانکد آرام؟

.نبودم دور خیلی خانه از. دادم سوق سفیدرنگ تابلوی به را نگاهم

  .دانممی. میرممی خانه برسم. رسیدم بلوک در به کندنجان با

 را رد و ختماندا در به آرامی به را کلید. لرزیدممی آسانسور آهنگ ریتمِ با همزمان. رفتم باال آسانسور با

 شویک لرز با و کندم را هایملباس. رفتم اتاقم به معطلیبی و بستم را در. تاریکی و بود سکوت. کردم باز
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 زدم یچنگ و پوشیدم لرز با و کشیدم بیرون بلندی آستین اشدرونی پستوهای از. کردم باز را هایملباس

 .رویش دیگر تیشرت چند و

 از و کردم دراز دست. زدم ناله استخوان درد از و خزیدم پتو زیر نداشتم سراغ هرگز که مریضی و درد با

 قرص سه و خواب قرص یک. گرفتم دست به را بود آنجا همیشه که قرصی قوطی یک پاتختی روی

 به رسیدن از ناشی آرامشِ با و کردم اممعده راهی زور به را قرص چهار دیشب آبِ یماندهته با. مسکن

 .بردارم پتو چند و بروم نداشتم نا دیگر. بود سردم. کشیدم سرم روی را پتو لرز، و دردگلو با خانه،

:زدم صدا

 ...آر-

!سامان صدای تا بود پارازیت مثل صدایم اما گفتم؛ را آرام اسم یبقیه. بود شده خروس مثل صدایم

 اب. بوسید مرا خنده با. بود اهنزدیکی همین فرشته. بستم را سوزانم هایچشم و خزیدم پتو زیر ناامید

 .مُردممی داشتم خواند،می شعر برایم داشت. کشید دست موهایم روی عشق

***

آفاق

 روی. بوسیدمی مرا درد با و بود شده خم امید! زدممی عر معنا تمام به و بودم افتاده امید پای جلوی

 .نداشتم نبلندشد رمق. زدممی چنگ پایش مچ به زدم،می مشت هایشکفش
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 اب جیغ، و خورد بازویم به که محکمی یضربه با. زدمی ضجه گوشم دم کشید؛می مرا بازوی داشت کسی

. شتمدا گذاریبار به نیاز کامپیوتر یصفحه مثل. فهمیدمنمی هیچ. نبود امحالی هیچ. پریدم خواب از هین

 :پریدم جا از و گرفتم دیوار از را نگاهم آرام ضجه با

 شده؟ چی -

:آمدنمی نفسش

...ام... ابب -

 از را موهایم. بود روشن چراغ کرد؛ اشاره اتاق در به من از زودتر آرام. رفتم بیرون اتاق از حیران و شتابان

 بهت از پر. بود کرده پر را اتاق زمزمه و ناله صدای. شدم اتاق وارد بغض و ترس با و بردم عقب چشمم روی

 دست روی که آرام لرزان هایدست. رفتم سمتش به مبهوت سامان دیدن با. شدم خیره آن ٔ  منشا به

 !خدایا. ترکید آرامی به بغضم نشست، سامان سرخ

.بودند کثیف هایشچشم یگوشه. بود خیس موهایش. دادندمی جوالن صورتش روی عرق قطرات

 روی ترس با. بودند آتش یکوره. فتمگر را دستش و بردم پیش دست. زدممی هق بود؛ رفته کفم از اختیار

 .سامان پیشانی گذاشتم؛ دست اشپیشانی

:گفتم آرام به رو. باشم مسلط خودم بر کردم سعی. بود هایشدست از بدتر

 .نکرده تشنج تا بدو. کن کم رو هاشلباس. نیست گریه وقت پاشو، آرام-

.دویدم آشپزخانه متس به درنگبی زد، کنار سامان روی از را پتو دیدم وقتی
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 رامآ به رو و دویدم اتاق داخل شد، پر سرد آب از وقتی و کشیدم بیرون قابلمه یک سینک زیر کابینت از

 :گفتم

 کجاست؟ حوله! حوله -

:گفت کند بلند را سامان یتنه خواستمی زحمت با که حالی در

.روشوییه تو -

 :دویدم سمتش به اخم با

.بگیر رو کتفش ته؟ساع دو کنیمی کار چی-

 .شدمی کباب داشت دلم. نشاندیمش و کشیدیم باال را اشتنه هم با بعد

بود؟ آمده مرد این سر بر چه. آورددرمی بود پوشیده که را هاییتیشرت دانهدانه داشت آرام

 به سرد آب از پر یقابلمه با و قاپیدم را رنگیآبی حوله روشویی باالی یمیله روی از و دویدم هقهق با

 .انگار بود گوشم کنار رمقشبی هایزمزمه و هاناله صدای. برگشتم اتاق

 روی را سرم خواستممی. بودم مضطرب. بود عرق خیس اشسینه. بود تنش شلوار و تیشرت یک حاال

 .را ردم این ،را سامان. خواستممی شدنخواسته. شود پناهم بخواهم او از و بگذارم ستبرش یسینه

 آرام از بدتر. گذاشتم اشپیشانی روی را شدهخیس یحوله دانستم،می را دلیلش خودم که هقیهق با

 پایش و دست روی و کردم خیس را هایشتیشرت. کردمی بدتر را سامان حال درنگ،. بودم شده

 .گذاشتم
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:زد ناله

...شوممی دچار دارم -

:کردم هزمزم و چشمم روی کشیدم را خیسم دست

 جان؟ -

:کردند زمزمه گوشم کنار سرخش و خشک هایلب. زد چنگ دستم مچ به

...فرشته -

 تو برای من. کنممی پاشویه را تو من. است مدفون خاک خروارها زیر فرشته! آفاقم من لعنتی! لعنتی

 نامرد؟ زنیمی صدا را فرشته تو بعد. استرس از میرممی

 بـ از. تنش داغی از خودم، از خورد؛می هم به حالم. نشیندمی کمرم روی غدا دستی شود؛می داغ امگونه

 ختم او به تهش که هرچیز از خورد؛می هم به حالم. کردمی فرض فرشته مرا و بود کاشته که ایـوسه

 .شدمی

:زدم داد

.بده خیلی حالش. بیمارستان ببریمش بیاد یکی بزن زنگ آرام-

 !فرشته گویدمی و بوسدمی مرا. است بد خیلی حالش

.گذاشتم اشپیشانی روی و کردم خیس باز و برداشتم را اشپیشانی روی دستمال
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 اب داشت علناً. بود خیره سامان به نگاهم. گرفتمی را کسی یشماره داشت دست به سیمبی تلفن آرام

 لبش روی کوچک لبخند کی هم باریک ثانیه چند. گفتمی وپرتچرت بسته هایچشم با و صدایش آن

 .نشستمی

 .سوختمی اشـوسه بـ جای از بیشتر قلبم. بود داغ اشـوسه بـ جای. گذاشتم دست امگونه روی غم با

 .بود شده جاری قلبم به غم خروار یک. نبود خبری ماورایی قلب تپش آن از دیگر

 .بود دردناک این. بود بوسیده فرشته لعنتی اسم به مرا. بود بوسیده مرا

بود؟ کرده خنده و شوخی من با فرشته اسم با آشپزخانه در امروز. نشستم زمین روی و رفتم عقب

 شده رنگتیره و بودند خورده ترک هایشلب. بود سرخ. بود عرق خیس اشچهره. شدم بلند نفرت با

 .کاویدمی را هایمدست اششدهکبودرنگ هایناخن. بود باالیش تب خاطربه بودند؛

***

 شخص سوم راوی

:کشدمی آرام دست از را تلفن درنگبی آفاق. کندمی بلند سر آفاق آرام، یگریه صدای با

الو؟ -

:گویدمی آلودیخواب صدای

 آرام؟ الو؟-

:گویدمی لرزان. بگوید چه ماندمی آفاق
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 تونیمنمی آرام و من. باالست خیلیم کرده، تب. نیست خوب حالش سامان آقا. آرامم زبان معلم ن...م -

کنین؟ کمکمون میشه. جایی درمانگاهی ببریمشون

:آیدمی کامران هراسان صدای

.جاماون دیگه ساعتنیم -

 و گرفتمی را آفاق دست بیداری و خواب میان سامان. داد ادامه سامان یپاشویه به و کرد قطع حرفبی

 .نشود بلند هقشهق صدای تا دادمی جان آفاق و کردمی صدا را فرشته

.دادمی نوازش را سامان صورت و کردمی خیس را هایشدست آرام

 .بود مانده مزخرف جورهمان بدتر؛ نه و شد بهتر نه سامان حال گذشت، که ساعتینیم

:گفت آفاق به رو بعد. کرد سر و کشید بیرون آن از روسری یک و کرد باز را فرشته کشوی آرام

 خوای؟نمی تو میاد؛ داره کامران عمو -

.کرد داغ خورد موهایش به دستش وقتی. کشید دست سرش روی شوکه آفاق

:گفت گرفته

.چرا-

 سر را آن رنگزرشکی زیبای روسری به نگاهی با آفاق. داد آفاق دست به را فرشته دیگر روسری آرام

 .کرد
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 و کامران. کرد باز را در و ویدد آرام. شدند بلند هراسان جفتشان شد، بلند آیفون زنگ صدای وقتی

 غریبه مرد به ایاشاره با کامران و رفت کامران سمت هقهق با آرام. شدند خانه وارد مرد یک بندشپشت

 :داد قرار مخاطب را آفاق

 .دکتره -

:گذاشت آرام کمر روی دست محبت با بعد

 .عموجون آروم -

:رفت اتاق سمت به هاآن با آفاق

.اینجان -

:گفت داد، انجام را اشمعاینه که دکتر. نالیدمی داشت همچنان سامان شدند، اتاق وارد وقتی

چندسالشه؟ -

:گفت سوختمی گریه از چشمانش که آرام

 .شیش و سی -

.خورده اشتباه قرص. بوده شدیدتر بوده روش که عصبی فشار اما شدیده؛ خورده که سرمایی -

:گذاشتیم کیف در را وسایلش کهحالی در بعد

.دونمنمی رو غیرعمدیش یا عمدی-

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 465



:گویدمی رمقبی و شل آرام،

چی؟ یعنی -

.اندازدمی باال شانه حرفبی و کندمی آرام سال و سن به نگاهی دکتر

:کندمی کامران به رو

 .بخوره نباید بیرون غذای چطوره؟ شتغذیه وضعیت. ضعیفه خیلی بدنی لحاظ از -

:گویدمی دکتر. کندمی نگاه دکتر به گنگ و روندمی راه اعصابش روی هاقرص آن کامران،

کنین؟می لطف رو شونبیمه دفترچه -

 نسخه، نوشتن از بعد دکتر. دهدمی دکتر دست و آوردمی بیرون را دفترچه سامان میز کشوی از آرام

 :دهدمی کامران دست به را دفترچه

.کنید تهیه سریع رو داروهاشون بقیه منتها. همراهم هست بود نایشو الزم که سرمی. داروهاشونه این -

:گویدمی آفاق به رو بعد

. هنش فراموش مایعات و نکنید فراموش رو داروهاش فقط. پایین میاد داره همسرتون تب. نباشید نگران -

.شه وصل جایی باید سرمشون اینجا؟ هست لباسیچوب

:گویدمی آرام. ریزدیم دلش شدنخطاب سامان همسرِ از آفاق

.هست من اتاق تو-
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 لباسیچوب با و گذاردمی تخت روی و داردمی بر را آن روی هایلباس. رودمی آرام اتاق به کامران

 هامرده مثل کامران آفاق، و آرام تشکر با. کندمی تنظیم لباسیچوب روی را سرم دکتر. گرددبرمی

 کند؟ خودکشی خواستمی رفیقش. زد بیرون دکتر با و گرفت را دفترچه

***

سامان

فرشته؟ -

ژون؟ -

 :گویممی. بوسدمی را امخنده. خندممی

.دارم برش تونمنمی. سرده چیز یه پیشونیم روی -

.ببوسم را اشخنده توانمنمی. خنددمی

.له لهِ... فرشته امخسته-

 سرِ آهی با. مطلق سیاهی. بینمنمی را هفرشت. شودمی سیاه دنیا. کنممی حس امسینه روی را جسمی

. شودمی منتهی آرام بخشآرامش صورت به رویم پیش دنیای. کنممی باز را هایمچشم فرشته رفتن

 .است خشک آوریچندش طرز به اطرافشان. کندمی اذیتشان نور نیستند؛ باز خیلی هایمچشم

.بمان تو نرو؛. داردبرمی امسینه روی از را سرش شوق با آرام

 :گویدمی
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...آفاق... آفاق بابا؟ -

 از. زنممی لبخند آفاق نگران صورت به. نشیندمی دستم کنار دستش. کنممی حس را آشنایی عطر

 :کشدمی را آرام دست. هویداست آسودگی حاال هایشچشم

 .کنیم درست سوپ بریم بیا -

:گویدمی کرده، پیدا انگار را من تازه که آرام

.حاال وایسا. هباش -

 کوچکش و گرم دست و داردبرمی را امپیشانی روی خیس جسم. نشیندمی کنارم تخت روی و آیدمی بعد

 :گویدمی میانش نیست اندوه از خبری که لحنی با. گذاردمی مرطوبم پیشانی روی را

.نداره تب -

 یدهچسب تنم به. کنممی نگاه زمبلو به. ندارم زدنحرف حال. کنممی نگاهش باشم؟ داشته تب باید مگر

 سر. آشناست بلوز رنگ. اندچسبیده تنم به هایملباس انگار که جورییک کنم؛می کثیفی احساس. است

 .آورممی خاطر به را دیشب پنجره روی قطرات با و گیردمی دلم هوا بودنابری از. چرخانممی

:نگرممی آرام به شود،می کاشته صورتم روی که ایـوسه بـ با

خوبی؟ -

 .است شده بد و کلفت صدایم

 .نشیندمی امزندگی موجود عزیزترین چشمانِ در بغض
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:گویدمی کردهبغض و گذاردمی کنارم بالشتِ روی را سرش آرام. رودمی بیرون آفاق

.ترسیدم -

 هدایت ماشانه روی تا و گذارممی گردنش پشت را امشدهخشک دستِِ. دارد ترس برایش من رفتن

 :کنممی

...من عمر -

 ذهنم به. است چهارسال زند؛می را فرشته شامپوی. دهندمی را فرشته بوی موهایش موهایش، بوی

 :دهممی اشفاصله تنم از. شود مریض است ممکن آیدمی

.خوریمی سرما -

 !دَرَک -

 زبانم روی تا تلخ مایع. زنممی ارکن را پتو شتاب با هایمحالیبی تمامِ با آورد؛می هجوم درونم به تهوع

 دست زنم،می دیگری اوق که راه میانه. دوممی دستشویی سمت به و گیرممی را دهانم جلوی آید؛می

 امآر هقهق صدای. زنممی اوق باز و کنممی نگاه آمده بار به کثافتِ به درماندگی با. شودمی ول املعنتی

 .را شاهوردی سامان آورم؛می باال را خودم دارم. خورَدمی هم به ضعفم از خودم، از حالم. آیدمی

 آفاق لرزان صدای. آیدمی شرمم آفاق و آرام جلوی معذبم؛. آورمنمی باال را سرم شود،می که تمام

 :دهدمی خجالتم

.نداره اشکال. قرصاست مال! سرت فدا-
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.دهانم به نشسته تلخی انگار؛ لمسند هایمدست. روممی آشپزخانه سمت به و لرزندمی پاهایم

.است خوب چقدر بودنش. ایستدمی کنارم مهربان آفاق

خوای؟می چی -

 .پارچه -

 چی؟ واسه -

 متوقف پاهایم لرزش کنم؛می احساس کمرم پشت را هایشدست گرمی. کنممی اشاره هاکثافت آن به

 .شودمی

.کنممی جمعشون کن؛ استراحت برو تو -

 جک. کندمی وارد کمرم به بیشتری فشار. پارچه برای چرخانممی چشم و کنممی بند کانتر هب را دستم

 .دلسوزند و مهربان هایشچشم. کنممی نگاهش

 !برو -

.کند تمیز را منفور حجم آن او شودنمی رویم

!برو توروخدا-

 تخت یلبه. کندمی کمکم ثالًم و گیردمی را هایمدست. دودمی سمتم به گریه با آرام. دارمبرمی قدم

 شدن روز یک. دوزممی چشم هراسانش و اشکی نگاه به. گیردمی برایش دلم. نشیندمی کنارم. نشینممی

 .نباشند گریان بچه این هایچشم
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 سمت به کنم، نگاهش کهآن بی. ببینم را هایشاشک بقیه ندارم طاقت بوسم؛می را معصومش هایچشم

 :گویم می کنم عوض را فکرش جهت اینکه رایب و روممی حمام

میاری؟ رو لباسم و حوله برام -

***

شخص سوم راوی

 آقا؟ آقا؟ -

.داد سوق مرد سمت به پیشخوان افدیام روی از را اشخیره و مبهوت نگاه

 !بله؟ -

:جوان پسر طلبکار و متعجب نگاه

.داروهاتون-

 .آمدمی باران نم بوی هنوز. زد بیرون داروخانه از مشغول یذهن و گرفته حالی با و گفت لب زیر ممنونی

 و عشق ادعای که مخاطبینش لیست دخترِ هاده آن از یکی داشت دوست. خواستمی زدنقدم دلش

 اشدیرینه رفیقِ حالِ. بپرسند خواسته و منتبی را حالش و بزنند زنگ حاال شدمی داشتنشاندوست

 خودکشی؟ و سامان. کند خودکشی خواستمی که رفیقی. ذاشتگمی منتظرش نباید! نبود خوش

«!کنم کارتچی دونممی خدا به! سامان نکنی باز رو لعنتیت هایچشم اون مگه»

.کشیدمی زمین رخ به را پرتوهایش داشت کمکم خورشید زد، بیرون روزیشبانه داروخانه از وقتی
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 سامان اینکه برای آرام بود؛ خیس سامان موهای. آمدمی خنده صدای رسید، سامان یخانه به وقتی

 .خندیدندمی او به آرام و آفاق و بود انداخته سامان سر روی را سرش روسریِِ نخورَد، سرما بیشتر

:زندمی لبخند افتد،می کامران به چشمش تا سامان

.سالم! اِ -

:گیردمی اوقش سامان تظاهر از کامران

 بهتری؟. سالم -

:اندازدمی پاتختی روی را پالستیک خیالیبی با سامان. دهدمی سامان دست را هادارو پالستیک و

.بابا میشم خوب -

:شد منفجر ناگهانی مدفون، بمبی مثل کامران

برسی؟ خوریات... گ به که کنن ولت! میشم خوب و مرض! خر خب -

:ندکمی اشاره حیران آفاق و آرام به و رودمی هم در سامان هایاخم

چته؟! بزن حرف درست -

.شود دعوایشان ترسیدمی اما برود؛ بیرون اتاق از خواستمی آفاق

 :کرد پرتاب سامان سینه به پاتختی روی از را قرص قوطی فریاد، با کامران

کنین؟می اجرا کمدی استندآپ دارین هم با که گفتی اینا به رو گلتدسته-
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:زندمی داد بلندتر حیران سامانِِ

 خوبی؟ زدی؟ چی! پایین بیار رو صدات -

:گویدمی سرگشته آرام و آفاق به رو عصبی پوزخند با کامران

گفت؟ چی دکترِِ نشنیدین چقدره؟ کیوتونآی -

 کنندمی فکر که آفاق و آرام. داردبرمی تخت روی از را قرص قوطی و داردبرمی خیز سامان سمت به بعد

 .گذارندمی پیش گام و زنندمی جیغ ست،دیگری چیز کامران قصد

:دهدمی تکان را قرص قوطی و لرزدمی صدایش کامران

 گنده؟ مرد کشینمی خجالت. دیگه شدیممی راحت شرّت از خوردیمی بیشتر دونه چهارتا احمق خب -

شعور؟بی آخه خودکشی

:گویدمی ندارد شنیدن طاقت که آرام. ماندمی آفاق. ماندمی سامان

.نبوده عمدی شاید گفت که دکتر -

:خنددمی عصبی کامران

 .برده ارث به تو از رو خریت! انگار رفته خودت به دخترتم -

.کوبدمی اششقیقه شود؛می بلند سامان. کشدمی جیغ آرام

 من که بفهمی تونیمی نیست؟ دیر خودکشی واسه عالمه، حکیم، فهیم، جناب! بفهم رو دهنت حرف-

خوردم؟ چی همیدمنف دیشب اصالً
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!نیستی که کور. کن خر رو خودت -

 لگ دلسوزیت رگ من واسه خوامنمی هم دیگه. کن تجدیدنظر تربیتت تو برو هم تو نیستم؛ کور باشه -

.کنه

 تقریباً و کشدمی بیرون تومانیده اسکناس چند است آویزان لباسیچوب به که جینش شلوار از بعد

 :کندمی تابپر کامران سمت به را دستش

 .مرسی هم هادارو بابت -

.رودمی و کوبدمی در به فحشی با و گرددبرمی کامران

***

.شدمی نابود سوءتفاهم یک با داشت شانچندساله و چندین دوستیِ

 میانِ و برد دست. دیدمی تلویزیون و بود کشیده دراز پایش روی آرام. آمد خودش به آرام یخنده با

 .بود عزیزش. شیدک دست موهایش

:آمد آفاق صدای

 میز؟ سر میای-

«میای»

 قورت دردناک را دهانش آب. پرسیدمی او از کسی بود باراولین را سؤال این. کرد نگاهش و برگرداند سر

 .زد زل آفاق مهربانِ هایچشم به گنگ و داد
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 :زد لبخند آفاق

جا؟همون یا میز سر بیارم رو سوپ -

 نشسته خانه کنج فرشته کردمی احساس بدهد؛ خودش مثل مهربانی و لبخند با را جوابش نشد رویش

 .دادمی عذابش بد این و کندمی نگاهشان و است

:کردمی درست سوپ برایش داشت پشتش از آفاق که داد سوق کانتری به ایمسخره طرزبه را نگاهش

.نداره فرقی -

 :خندید آفاق

کجاست؟ سفره -

 :زد داد آرام

.دراور دومین -

. دش بلند هم سامان. کند کمکش تا شد بلند آرام. کرد پهن سامان پای جلوی را سفره آفاق بعد، لحظاتی

 «.کرد تمام که آن کرد؟ که را کار» خودش یگفته به و شد جفتشان مانع آفاق

 دیا به. گرم ذایغ عطر بلعید؛ را سوپ انگیزدل عطر دل و جان با. نشست سفره پای هاسال از پس سامان

 :کرد نگاه آفاق منتظر نگاهِ به قدردان. خورَدمی نان با را سوپش هاقدیم

 .مرسی! محشره-

:داد را جوابش آسوده آفاق
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.جان نوش -

 رد باید االن چرا زن، این. گفتمی جانش نوش داشت فرشته جزبه زنی. مُرد لغزید، ،ترسید لرزید، سامان

 باشد؟ مهربان طورآن و کند نگاهش بااحساس طورآن و باشد اشخانه

.شد فشرده دستش در فلزی قاشق

 :زدمی حرف آرام با داشت آفاق

آرام؟ کنیمی کارچی -

.کردمی هدایت بشقابش یگوشه سختیبه را هاقارچ انزجار با آرام

 :گفت غم با آفاق

 .ریختمنمی گفتیمی -

.شد بلند زمین روی از بود قبل بار از ترانجکم بار این که تشکری با باز سامان

:گفت آفاق

 بریزم؟ بازم خوری؟نمی دیگه -

.کشیدی زحمت. نکنه درد دستت نه -

 بهتری؟ -

 .بهترم-
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 .نیستی -

 .هستم -

گلوت؟ واسه کنم درست تخمه چهار. هنوز نداری رو و رنگ -

 دوستش مرد این. شکست آفاق دل. ترف اتاقش به جواببی و لغزید در یدستگیره روی سامان دست

 .نداشت

 یجا با که بردارد کنسول روی از را فرشته معروف عکس آن و برگردد خواست. نشست تخت یلبه سامان

 داشت. کرد بدتر را حالش آفاق دلبرانه یخنده صدای. کشید دراز تخت روی ناامید. شد روروبه اشخالی

 .بود کرده درست سوپ برایش نامحرم زن یک. کردمی ـیانـت خــ اشفرشته به

 بو را لباسش قراربی و نشست دراورها پایینِ. آورد بیرون را هایشبلوز از یکی فرشته کشوی از و شد بلند

 .کشید

 «...نرفت اینجا از پاییز تو بی»

 صدایش «آقاسامان» را سامان که بود باقی شکرش جای. کردمی صدا را سامان آفاق. خوردمی زنگ تلفن

 !کردمی

.ماسید شوقش و لبخند حالت آن در سامان دیدن با. شد اتاق وارد آفاق

:گفت خشن و سرد سامان

!تو بیای نبود الزم-
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:گفت نادم و مظلومانه آفاق

...د تلفن آخه -

:برید را حرفش ایرحمانهبی داد با سامان

 !نداره ربطی تو به -

.نبود خوشایند مان،سا سرماخوردگی از ناشی صدای کلفتیِِ

.برگشت سیمبی تلفن با. کرد بغض شد؛ خرد غرورش

 در صدای بود، دیر اما ؛نکند نگاه هم را سرش پشت و برود و کند گم را گورش و بپوشد را لباسش رفت

 .بود نکرده نگاه را سرش پشت و بود کرده گم را گورش و بود رفته زودتر سامان. بود آمده

:زد زل آفاق به حیران و گرپرسش و برگشت. دوید پدرش از خالی حجمِ متس به هراسان آرام

 !رفت؟ چرا بابا! شد؟ چی -

.کردمی خراب را شاندونفره آرامِ زندگیِ داشت بود؛ زده زل در به آفاق

آفاق؟ -

- ...

 رفت؟ کجا بابا-

:کرد بند دیوار به را دستش آفاق
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 .نشده یچی...ه -

:پرسید باز. کرد جمعش و رفت سفره سمتِ به ناراحتی با آرام

بود؟ کی تلفن -

:زد داد عاصی آفاق

 .جانآرام دونمنمی -

.رفت تلفن سمت به آفاق دادِ از کردهبغض آرام

 درچق. زد چمباتمه تلفن میز کنار صندلی روی. نداد جواب تصورش مطابق. گرفت را سامان یشماره غم با

 .کردمی اذیتش تفاوت این چقدر. داشت فرق ساالنش و سن هم با چقدر ؛داشت فرق

 را دلش آرامِ سامان رفتن از ساطع غمِ و مهر با. کرد نوازش را آرام موهای و برد دست شد؛ پشیمان آفاق

 :بوسید

 !دفعه یه شد خرد اعصابم! ببخشید -

:گذاشت زانویش روی را سرش آهی با آرام

.نداره اشکال-

.داشت عادت

***
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 مصورت. بود شده شب.. ماشین در بود سیگار دود فقط بود؛ سکوت. دادم لم ماشین صندلی روی بیشتر

 بودم مطمئن. خوردمی زنگ سرهیک وقت همان از هم موبایلم. بودم کالفه. کردمی درد سرم. بود داغ

 نگز صدای. بخورد غصه آرام ترسیدممی. کنم خارجش دسترس از یا خاموش آمدنمی دلم. است آرام

 .دادنمی جواب. گرفتم را اششماره همزمان و راندم کامران یخانه سمت به اعتنابی. آمد پیامک کوتاه

 .نداد جواب اما دید؛ را پیام. «بده جواب نباش گاو: »دادم پیام

.ناتوبا ته تا انگار؛ بود شده چراغانی هاماشین چراغ با شهر. بود شلوغ هاخیابان. راندم و جویدم را لبم

 تا دادم فحشش و زدم اشسروکله در قدرآن آخر. دادمی را جوابم زوربه رسیدم، هم اشخانه به وقتی

 .شد باز یخش

.خوردمی هم به موبایل زنگ از حالم دیگر. خوردمی زنگ موبایلش

 :کندمی من به رو متعجب اشگوشی صفحه دیدن با

 !خونَته -

بابا؟ جانانِ زدمی زنگ من به کسی چه بودین اگر تو. من عزیز آرامِ است؛ آرام

.کامران برندار -

 چرا؟ -

:گفت. دادم قورت را دهانم آب

.داره ـناه گـ-
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 .ریزدمی اشک بهارانه ابر مثل دارد تلفن میز روی نشسته! دیگر دانممی من

.کندمی ریش را دلم اشگریه صدای. دهدمی من به را گوشی و کندمی برقرار را تماس کامران

آرام؟ -

- ...

.دارمبرمی قدم تراس سمت به

 من؟ لورایِ آرام؟ -

:پیچدمی گوشی داخل امخنده آرام طنین. است گریه جوابم

من؟ لوس -

 !بیا -

:کشممی آه

.نه امشب بابا؛ میام -

 !توروخدا -

من؟ جانان کند آرام را تو کجاست آفاق این

!نه امشب میام؛. نده قسم-

:دزنمی هق
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 میای؟ کی -

.تو و من. بیرون ریممی ناهار هم با میام فردا -

:شودنمی خوشحال

 میای؟ فردا -

 .دیگه نکن گریه! میام فردا -

.نیستی خونه شب باره اولین -

:گیردمی دلم

 .بابا بخواب برو -

.بیا االن. بیا امشب. برهنمی خوابم -

 .میام فردا -

:زندمی هق

 نمیای؟ چرا -

:بودم کرده داغ بود؛ نشسته عرق امشقیقه بر. آمدمی شرمم. زدمی صدایم داشت تهفرش

 .نیست درست آقا؛ یه هم من خانمه، یه اون-

:فهمیدمی که خوب چه. بود متعجب و خوردل صدایش
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پس؟ چی بقیه بگی جوریاین تو. کنی فکر طوریاین خودت به راجع نباید تو! بابا؟ چی یعنی -

.کردممی باز را هایشدکمه تمام و بود پیراهن کاش. نشست تیشرتم روی و خورد سر دستم

:زد صدایم

بابا؟ -

 بابا؟ جان -

:گفتم طاقتبی. بود شده خشک چوب مثل. مالیدم را گردنم و کشیدم دست صورتم روی

.میام فردا. بابایی دیگه میام -

 نشانم راه. دویدم هافرسنگ ای؟کشیده کجا را یزندگ این پایان خط خدایا. بود مخم روی اشگریه صدای

 !همه پدر گور. امبریده نفس. بده نشانم تمامی راه زدم، پا و دست تباهی در عمر یک نه، تباهی راه. بده

بره؟ هم آفاق خوایمی -

:گفتم دردمند

 .نره آفاق که اینجام من-

.نزده پا و دست زندگی منجالب در کم هم آرام. بمیریم هم با آرام و من! خدایا. بود آرام صدایش

 دلم. لرزید بود مانده گوشم در که هقیهق صدای از صبح تا دلم. شد مانمکالمه ختم هقشهق صدای

 .بود شده مرهمم کامران هایحرف و بود گرفته دنیا یک اندازه
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. گرفتممی آتش داشتم من و بود تند دور روی کامران یخانه کولر. بودم ترداغ درون از بود؛ داغ تنم

 قرص گفتممی هرچه و کشیدمی دست را کمرم مدام هازن مثل کامران. بود آمده سراغم باز تهوع حالت

 .دادنمی بده،

 داداش میشن، چاق خورنمی اعصاب قرص ملت افتادی؛ روز این به که خوریمی رو آشغاال همین منگل -

.کنن استارتری یدبا رو شمعده خورهمی هم آب. میره آب ما

داری؟ من کارِ چه برس، دخترهایتدوست به برو تو! غرغرو مادربزرگ. امشقیقه کنج کشیدم دست

.باشه خوش دلمون خورهنمی هم حسابی درست غذای -

 :توپیدم

بخورم؟ من کنیمی درست حسابی درست غذای تو -

 .ندارم نیاز چون نه؛ -

!چرا مُرده امفرشته که من

 تف مونده کم خورده هردفعه آرام. میده آشغال مزه. میشه مزخرف غذاهام کنم؟ کارچی. تونممین خب -

.صورتم تو کنه

 گیری؟می پاچه بگیر زن میگن چرا دیوانه خب-

.چپاندمی گلویم در فرشته را بغض و لرزدمی دلم گیرم؛نمی پاچه را دفعه این

مگر؟ شودمی چه ر،با این بشوند سرم میزبان کامران هایشانه
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.امدیده کم را کامران بغض

.داداش غالمتم -

 خدا به. نظرم تو میاد فرشته هایچشم کنممی نگاه زنی هایچشم تو هروقت! کامران نمیاد دلم -

 من راب میگن که زن اصال! شدنمی خدا به. گذاشت پیش پا صدبار مامان. تونمنمی خودش روح به. تونمنمی

!فرشته: میده عنیم یه فقط

تعهده؟ عشقه؟ چیه؟ اسمش -

 مغزت وت رو یکی باید. کنهمی اشتباه زیاد قلب. قلبیه چیپه، کثیفه، کوتاهه، مزخرفه، کوچیکه؛ عشق -

چیه؟ عشق. باشی داشته

 شده عاشق صدبار حاال تا. گویممی چه فهمدمی. دوروزه هایعشق بوی دهد؛می غربت بوی اشخانه

 .بار دو-یکی یاهفته. است

 :گویدمی

.رضام نگران-

!رضا

 .است شده تهوعم مضاف بدی دلهره. کندمی غلط زیاد دل گفتممی کامران برای داشتم. زندمی شور دلم

 نارک. امخانه نیم و نه تا شوم؛می بلند نُه. نمانده خیلی صبح تا. است ربع و سه کنم؛می نگاه ساعت به

 وهایم باریک بگوید زیبا به گویممی عادل به. کنممی بیدارش نرمی یـوسه ـب با و نشینممی آرام تخت

 در برایم را فیلم گویممی دارد؛ را امشماره عادل. بگیرم یاد من تا بگیرد فیلم آن از و ببافد را مهشاد
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 نمکمی عوتشاند و کنممی عذرخواهی آفاق از لبخند با. بگیرم یاد دهممی قول آرام به. بفرستد تلگرام

 .شودمی غوغا باشد هم فرشته اگر آخ. زغالی چای! پارک داخل زغالی کباب یک به

!...دلهره و شودمی ماسیده لبخندم. دهممی پایان توهماتم به و زندمی حرف کامران

 ورش دلم. بردمی خوابم و امخسته. شودمی سپری خواب در شب ادامه و بردمی خوابم نرم یکاناپه روی

  .بردمی خوابم و است

 با سردش هایدست برخورد. زدمی جیغ را اسمم. کوبدمی صورتم در سیلی با. زدمی نفسنفس فرشته

 گوشم کنار. گرفتم را هایشدست مچ و بردم باال را هایمدست. بود ایآزاردهنده پارادوکس داغم صورت

 جیغ و دادمی تکان را هایمشانه. دیدممی را آفاق شد، واضح که تصویرش. گشودم چشم منگ. زد ضجه

 هاسال کهفاصحاب مثل کردممی حس. اممُرده کردممی حس. منگ من مثل بود؛ کنارش کامران. زدمی

 .است نامعتبر چیزمهمه برگردم، دنیا به خواهممی که حاال و است برده خوابم غار داخل

 به و رفت فرو گوشم در ضجه، از شدهکلفت صدای آن با جیغش که کرد ترشدیوانه بازم هایچشم

 .بود شده الل کامران. زد چنگ امسینه

.پریدم زمین روی هازدهزلزله مثل. آمدم خودم به ،کرد صدایم ضجه با وقتی

شده؟ چی-

 و نشست تخت روی هایشدست. بود افتاده گردنش روی شالش. خورد سر زمین روی تخت کنار از آفاق

 .زد هق و کرد خم را سرش رمقکم

نشد؟ اتاق وارد آفاق هایضجه از چرا چرا؟ نبود کنارش آرام
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 آرامآرام را سرش. نداشت نفس. زدم صدایش عجز با و زدم زانو کنارش. رفت آفاق پیِ حیران هایمچشم

 اشپیشانی به عرقش از خیس موهای. بود خیس. بود قرمز صورتش. زد لب را اسمم و آورد باال کمی

 .بود چسبیده

:زدم لب

 آوردی؟ سرش بالیی چه -

:لرزاندم فریادش. زد چنگ را پایم ران هایشناخن ناگهانی، جیغی با

.بُردش من یکورشده هایچشم جلو. بُردش -

 !بردش! بردش! بردش

.د...اوم...می...ن در صداش مبچه -

.بود مانده ثابت واردیوانه پلکم

:زد جیغ و بیدکو پایم ران روی چندبار

 !کن کاری یه! کن کاری یه-

.بود موبایل شماره. آورد چشمم پیش لرزانش هایدست با را کاغذی

ببازم؟ هم را آخرم یمهره کنی؟می بازی من با داری... خدا
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 زندگیشان؛ در دارند کامران یک مُرده هایآدم. داردبرنمی تلفن که مُرده آدمِ. خورَدمی زنگ موبایلم

 من موبایل یصفحه به و گیردمی آفاق دست از را برگه. شودمی مرهمشان هاشب و خردمی دارو برایشان

 .فهمدمی را نگاهم. شودمی خیره

.ندارد آرام شده، روزگار رامِ سامان! آرام. ندارد سامان سامان،. ندارد قرار سامان... قَرار

 :کنممی برقرار را تماس. نندزمی حرف کامران هایچشم. کنممی دراز دست

 بود؛ تبچه. شدم پشیمون دیدم رو خالیت جای باال رفتم وقتی. باال برم نبودنت موقع خواستم رفتی؛ _

!کنیمی کارچی دفعه این ببینم خواستمی دلم! نبودی تو. بود جدیدت زن

 ه،ن که جرم یصحنه به ممجر کندمی باور کسی چه باشد؟ مزخرف انقدر زندگی که کندمی باور کسی چه

 برگردد؟ سامان زندگی یصحنه به

:آیدمی صدایش

.دستمه گرو برای! ندارم کاریش! کنی سکته خوادنمی -

 .مرا قربانی دخترک ندارد کاری و است دستش گرو برای

.کشتم رو مامانش پیش سال چند که همونیَم من... ترسهمی من از! کرده سنکوب-

!من دخترک
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 هایچشم. زدمی ضجه فرشته برای من عزاداریِ روزهایِِ مثلِ! خدا آخ. آیدمی آفاق هایضجه صدای

 دفعه سامان! نه اما کند؛ رسوخ هایمچشم به چیزی نیما هایحرف از تا بود خیره هایمچشم به ملتمسش

 .جنگدمی بار این. دارد فرق بار این. نجنگید و ترسید قبل

 :کندمی را تماسمال رمقبی نوا،بی آفاقِ

!سامان مبچه. بر...پیغم به رو تو... ت ه...فرشت روح به رو تو... خدا رو تو... سامان -

 :آیدمی نیما صدای

.ندارم کاریش نزنه؛ زار انقدر بگو بهش -

بزنم؟ حرف توانممی من مگر بگویم؟ من

 و گیرممی اششانه از. خوردمی دوران رشس. زندمی ناله هامادرمُرده مثل دیگر؛ برایش نمانده نا آفاق

 .گذارممی پایم روی را سرش

:گویممی کامران به

.بیار آب اونجا؟ مُردی -

 :گویدمی نیما

.بیا میدم آدرس بهت بعد. روز چند اینجا باشه گرو. ندارم کاریش. ندارم کاریش-

داری؟ سادیسم داری؟ مرض مریضی؟
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 بیا بعد. همین بزنم؛ حرف باهاش خواممی فقط. آخرامه. من شدم مومت. برم خواممی. ندارم کاریش -

.ببرش

.است نمرده گویدمی پایم داغیِ و اندبسته هایشچشم که دهدمی آفاقی خوردِ به آب کامران

.نیستند ـختـ لـ فرشته موهای مثل. زنندنمی برق فرشته موهای مثل. ماتند موهایش

 روز؟ چند -

 .روز چند -

.کن ولش. میرهمی کنه،می دق -

 .ندارم کاریش -

 .کن ولش! میرهمی ترس از -

.کوبدمی امشقیقه

 !کن ولش ناموست به رو تو حالیته؟ ناموس -

 .نه االن -

.کن ولش. کنهمی دیگه ساعت دو نکنه سکته االن اون -

- ...

!کن ول. کن ولش رو اون ولی میدم؛ جونمم جون؟. میدم بخوای هرچقدر پول؟ خوای؟می چی-
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 کاش. نشیندمی زمین روی و افتدمی دستم از موبایل. آیدمی تلفن ممتد بوق صدای وقتی رودمی جانم و

 .چکدمی ندارد هم کشیدننفس نای و است افتاده دراز به دراز پایم روی که آفاقی

 .مازندگی تمام عادت شد و کردم تجربه باریک من! ندارد عادت آفاق کشم؛می آه

.زد چنگ را مچم و زد هق. گذاشتم سرش زیر و کشیدم را بالشتی تخت روی از و دادم سر را دستم

 .بود زده زل من به فرشته. گرفتم صورتش از را نگاهم

.میریممی هم با تاییسه مُرد اگه. عادته من زندگی تو مُردن -

.خودساخته لعنتی اصلِ همین. کردمی آرامم که بود همین و

 دقیقاً خورَد؟می من دردِ کدام به. دهدمی دستم را موبایل و آیدمی دنبالم کامران .روممی بیرون تاقا از

 کدام؟

:آیدمی کامران صدای. شودمی اولم مقصد خانه درِ

سامان؟ کجا -

 .هازنده برای بود قبرستان یک کاش

:نشیندیم امشانه روی کامران دست. لرزدمی در یدستگیره روی دستم

 .من به بگو بری؟ خوایمی کجا داداش-

.ندارم آرام. ندارم نفس. ندارم جان. ندارم رمق
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 .میشه دیر برم اتوبوس با بریم؟می -

:گویدمی نگران و هراسان و گیردمی دست را سوئیچ

 کالنتری؟ بریم؟ کجا -

:شنوممی کامران پشت از را آفاق یگریه صدای

.میام منم -

.کندمی پیشگیری شود، آوار نوابی آفاق سر بود قرار که فریادی از کند؛می پادرمیانی کامران

.بهتره بمونین خونه شما -

. تپدمی بد اشسابقهبی پریشانی برای قلبم و گرایدمی کبودی به رخش رنگ. حتی بایستد که ندارد رمق

 :زنممی پلک. کندمی را التماسم است؛ زده زل هایمچشم به. زندمی چنگ تیشرتم به دست دو با

.کنم تمرکز تونمنمی اعصابمه؛ رو تگریه-

 رویلچ با مادرش که وقتی. لواسان رفتیم؛ آنجا به نگار با که شب آن کرد؛ پرواز عارف مرگ شب به ذهنم

 ندهز هنوز مادرش. کنم کاری بتوانم تا نکند گریه و شود خفه بودم زده فریاد. بود شده واژگون زمین روی

 چه؟ نگار بود؟

 ثلم کنم؛ رفتار اعتنابی کردم سعی. زدند صدایم گریه با و ملتمس و کشیدند را لباسم آفاق هایدست

 با آفاق. گردمبرمی پُرشتاب. وحشتناک برخوردی صدای. آمدمی آفاق یضجه. کردم باز را در. عمرم تمام
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 سرک هاهمسایه. شوندمی خم پاهایم. دخورَمی تکان دلم. کوباندمی سر در سخت چوب به زاری

 .بیرون اندکشیده

 !آفاق پاشو -

:شودمی حلقه پایم دور پیچک مثل دستش

!مبچه -

 این به گرفتی؛ من از خدایا! نگیر او از را زندگی. کرده پیدا را اشزندگی و زار سالچهارده از بعد! خدایا

 !بده اما دیدهغم و پناهبی زنِ

 را هاهمسایه عذرخواهی با کامران و کشندمی باال را آفاق. هایمدست حرکت چاشنی شودمی خشونت

 کی هایضجه و مرد یک درماندگی که خدابه. داخل بکنند را هایشانکله و شوند خیالبی که کندمی قانع

 دارد؟ دیدن ارزش مگر اما ست؛تماشایی زن

 دیدن شده؛ آویزان گردنش از اشروسری زاری فرط از زن این محترم آقای. خانم داخل برو داخل، برو

 !ندارد

 آسانسور وارد تاییسه و کشممی را دستش. نشاندمی سرش روی و گیردمی گردنش روسری از دستم

 .شویممی

:گرداندبرمی را آفاق صورت صدایم،

.آفاق کنممی درستش-
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 توانمیم بار این. کنممی تمامش همیشه برای باریک. توانممی بار این نتوانستم؛ قبل دفعه. کندمی نگاهم

  .دانمنمی را نیمایش نفع به یا من نفع به. کنم تمامش

 ات و باشد چشمم جلوی همیشه ماهش مثل صورت باشد؛ گوشم بیخ ابد تا باید آرام صدای دانممی فقط

 .شودمی رمس گاهتکیه آسانسور یآینه و کشممی آه نبودنش از. باشم دنیایش هست دنیا

.بلعدمی را رمقم اندنوشته را n حرف اشدسته روی که نیما مخصوص چاقویِ

 !دخترکم دخترکم،

***

 حاال ،باشد بوده سبزرنگ میز پشت باید که سربازی. رسممی دوم طبقه به و کنممی یکی چندتا را هاپله

 شده حک رنگطالیی صفحه ویر صامتی سرهنگ نام نستعلیق، خط با کنارش که اتاقی سوی به و نیست

 .کشدمی طول ثانیه سه سرهنگ پای زیر افتادنم تا دیوار به در برخورد آرامِ صدای از. کنممی پرواز

 وقس ابهتش از پر نگاهِ تا را نگاهم و زنممی چنگ سفت شده، پوشیده مخصوص فرم شلوار با که را پایش

 قبل هامدت تا که مردانی جلوی گذاردنمی بمیرم؛ پاهایش زیر گذاردنمی بشکنم؛ گذاردنمی. دهممی

 !بگذارد نباید. شوم خرد دیگر بار بودند دوستم یا و همکار

.خوردمی سر پاها جفتجفت روی میز زیر از زمین روی نگاهم

:نشیندمی امشانه روی اشپدرانه همیشه دست

.پسر اینجاییم همین برای-
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.کرده را پدر هوای دلم. دهممی تکیه پایش به را سرم. زدممی زار وگرنه تنم، در نبود جان

!نشی قربانی تو که جنگممی شده که هم شرفم با بار این نشد؛ بار اون -

 !خدا نشود قربانی امبچه... امبچه اصالً، بمیرد بشود؛ قربانی «من»

داشتم؟ انتظار من که یساختن اون بود این! سامان؟ توئه برای سفید موی این! شدی شکسته چقدر -

.سازندنمی وجود ها،ویرانه روی. شدم ویران خیزم؛زلزله یدامنه یک من. سازندنمی بنا گسل، روی

.نبود ـناه گـبی زن اون حق. نبود حقت وجدانعذاب. کنممی کار عذاب با دارم چهارساله -

 به آغشته موهای شلیک، صدای ،ملتمسش هایچشم شود؛می تداعی ذهنم در قبر سنگ روی فرشته نام

 .خونش سرخیِ

ندارد؟ خروج درِ دنیایت، ات،خانه خدا

 کمدست. خنگن چقدر کردیممی فکر خودمون با. گروهش و معتمده خط ته کردیممی فکر ما-

 .دونستنمی هم خودش معتمد. معتمد باند توی نفوذی صدتا. داشتن آقاباالسر صدتا. گرفتیمشون

 هک. گرفتیمشون کمدست و نکردیم عمل ایحرفه ما... رو تو اصلی هویت دونستنمی مهه آقاباالسرا

 جاجابه اونا رو تو مدارک بودن؛ کرده هک نیما لیدِرای رو سیستم. نبوده رفقاش و نیما کارِ اصال سیستم

 خواستنمی. بوده اونا از اخیر پیام دو-یکی. فرستادنمی پیام تو به ما طرف از سیستم هک با و کردن

 یناا. گذاشتن کجا میگن پیام توی و کننمی جاجابه رو مدارک. هستی کی تو کنن حالی رو نیما جورییه

 .کردن اعتراف خودشون رو

:کندمی خنک را دلم حرفش
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 وندردش به دیگه نیما فهمنمی وقتی اصلی لیدرای هم اون. مونده نیما. کردیم دستگیر رو خیلیاشون -

. سوزوندن کردنمی زندگی توش که ویالیی توی رو مادرش و خواهر. گیرنمی ازش رو چیهمه خورهنمی

 هم اون که موند نیما. کردیم دستگیر شد که جایی تا رو افراد بقیه نیما طریق از. موند زنده موند؛ خودش

.تو قضیه به برگشته نیما که فقط مونده آخری گروه! شده مونطعمه و چنگمونه تو هاستسال

دیگر؟ قربانی یک آرام، من،

 رابـ شــ! پوک! پوکه مغزش! ستدیوانه اون. باشه داشته نداره دلیلی. تبچه به نداره کاری مطمئنیم -

 از رپ صورت با مونده سیاه لشِ تنِ یه بازوها و برنزه هیکل اون از! مونیمی ببینیش. کرده تعطیل رو مخش

.گیریمشنمی کمستد ما اما نیست؛ قَدَر حریفمون. لک

. درومی نشیند،می دلم به آشنایش رنگ که چشمی جفت آن عمق تا نگاهم. شودمی دراز طرفم به دستی

 .است حامد

 .پاشو من سامانِ داداش -

.دارد سر به مرگ سودای که مانده خسته و دردمند تنِ یک سامان داداش از! سامان داداش

 :دگویمی آهی با که آیدمی سرهنگ صدای

.افتاده فشارش. بخوره بده چیز یه بهش وراون ببرش بازغی -

 ار لیوانی بعد ثانیه چند. نشاندمی صندلی روی مرا و چربدمی من به زورش. است ورزیده و هیکلی حامد

 .کنممی ممانعت که کند دهانم نزدیک خواهدمی

!میفتی پس داری دیوونه؟ چرا-
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.دارم تهوع حالت یعنی دهم؛می تکان انمده جلوی دورانی حالت به را دستم

 :آیدمی سرهنگ صدای

.کنترلمونه تحت چیزهمه کامالً ما. نباش نگران دخترت بابت از. باشه جمع خیالت -

نبود؟ نگران شودمی مگر

***

آفاق

 .شودنمی اًواقع اما دارد؛ را کردنمآرام قصد کامران. نیامده بند ایثانیه حال به تا صبح از اشکم یچشمه

 !شودنمی که شودنمی هاوقت بعضی

 لعن اشبانی و باعث بر و روممی اشصدقهقربان دلم در بینم،می دوردست از که را اشخسته پیکر

 :پرسممی گریان و قراربی نشیند،می شاگرد صندلی روی کامران کنار وقتی. فرستممی

شد؟ چی -

 بر چشمانش خستگی و اندوه از حجم این و گریستمی کاش .کرد آرامَش شدمی کاش. کندمی نگاهم

 .چکیدمی زمین

:گویدمی کامران

 !کردی لبمون به جون! سامان دیگه بگو-

:بنددمی چشم صندلی بردنعقب با و کشدمی آه دهد؛می تکیه صندلی به
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 .هیچی -

.دهدمی فریاد با را کامران «چی یعنی» جوابِ

 عقلم. رویممی سامان یخانه به و داردبرمی را ماشینش سوئیچ سامان. گردیمبرمی کامران یخانه به

 ارانتظ سامان کنار در کرده حکم املعنتی دل اما بروم؛ خانه به و کند امپیاده که بخواهم او از که گویدمی

 .بکشم را آرام

 تحمل و اعصاب و لهحوص. بود منزوی. بود حرفکم. کردمی سکوت همیشه. بود کرده سکوت راه در

 داشتنمدوست. داشتم دوستش هااین یهمه با من و آوردمی جوش زود. نداشت را هرچیزی

 دوست. دادممی ادامه را زندگی داشت نخواهد دوستم هرگز او که باور این با. بود عجیبی داشتنِدوست

. باشم داشته کنارم تریخاص ورِج یک تری،گرم جوریک را آرام هم و را خودش هم و کنیم ازدواج داشتم

 !نه کند تحملم نتواند که را این اما کنم؛ هضم توانممی باشد نداشته دوستم که را این

 و انهغریب چنانآن. دهممی سوق سمتش به را چشمانم نیست، حال به متعلق زمانش شکبی که استپی با

 ار اختیارش با و اختیاربی پشتش؛ گذارممی دست. زنممی هق برایش که گذاشته فرمان روی سر غمگین

 .ودشمی صاف دستم زیر رنگشزیتونی بلوز. کنممی نوازشش رفیق مثل خواهر، مثل مادر، مثل. دانمنمی

!من کاش! بودم تو جایبه من کاش. شودمی هایمدست حرکت سمفونی کشیدنشنفس ریتم و آه

 خدا کنیم توکل نفریدو هم با بار این. برگردوندش بهم ار،بیه کردم توکل خدا به من. کن توکل خدا به-

.کنهمی کمکمون بهتر

:دهممی جان نشیندمی صورتش روی که تلخی و زورکی لبخند با
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.گیریمی آبغوره بند یه حاال تا صبح. بزن بیل رو خودت یباغچه بلدی، تو -

 دلش هنوز که را مردی من. نیستم تنها دنیا رد است خوب چقدر .نشاندمی آرامش تنم به اشخیره نگاهِ

 !دارم دوست لرزدمی مرحومش همسر عکس و لباس عطر برای

:کندمی خاموش را ماشین

 میگی؟ بهم دقیقاً؟ شد چی صبح -

خواهی؟می را همین فقط همین؟ فقط

:لرزندمی پایم و دست

 تهش نزدیکای. خوابیدیم جاهمون شتیمبردا هم پتو و پُتکا متکا. انداختیم تشک آرام تختِ پایینِ-

. دست یه به خورد دستم. کشیدم دست بسته چشم با. چیزیه یه گلوم روی کردم حس که بود صبح

 آرام. کشیدم جیغ. سوخت گلوم که شم پا وحشت با اومدم. دیدم مرد یه کردم وا که رو چشمام. ترسیدم

 گفتم .آشناست یعنی نکشیده جیغ آرام کهاین... تمگف... گفتم! نکشید جیغ دید رو مَردِ و شد بیدار که

 رو کُلت و گرفت آرام سمت رو چاقو دیدم وقتی ولی! باهامون کننمی شوخی دارن توئن دوستای شاید

 روز تو. بست طناب با رو آرام پای و دست. بود بزرگ چمدون یه تشک کنار! ترس از شدم الل من، سمت

 چاقوش و کلت از. نشنوه رو مگریه صدای تا دهنم جلو دمبو گذاشته رو دستم... داشت روشن

. نیاوردم طاقت نمیگه هیچی آرام و بندهمی پارچه تیکه یه با دهنشم داره دیدم وقتی. ترسیدممی

 رو مدست چنان. نتونستم اما کنم؛ کاری یه حداقل یا بزنمش کردم سعی. زدم جیغ و گرفتم رو مردِ دستای

.ستنب رو من ولی دونم؛نمی... شاید نداشت؛ وقت شاید. ببنده رو من تونستمین. کردم ضعف که پیچوند
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:زدم هق

  .چمدون تو کردمی زوربه رو آرام داشت -

!خداجان میرد،می مرد این خدا! خدایا. آمدمی هایشزدناوق صدای بود؛ شده باز ماشین درِ

 کمرش روی دورانی را دستم. شدم خم خودش مثل. دویدم را کنارش تا و دادم قدرت پاهایم به

 بودم تو جای من کاش. دادمی جوالن هایمچشم در اشک. داد ماشین به را اشتکیه رمقکم. کشیدممی

 !لعنتی

.رفت ضعیفش یمردانه صدای لرزش برای دلم... دلم. لرزیدمی صدایش

!مادر و پدر بی اون دستای تو میده جون داره االن -

 !دخترکم آرامم؛

سابق؟ آرامِ همون میشه برگرده آفاق؛ ترسممی -

:شد ماشین بندِ دستم

!بیا راه عقب؛ میری بترسی -

.میام راه دفعه این میام؛ راه-

***

سامان
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 چه وقت آن کهاین تصور با. بود پهن آرام اتاق وسط خوابرخت. شد بدتر حالم رسیدیم، خانه به وقتی

 به که آیدمی آفاق هقهق صدای. نشینممی تشک روی و شوممی خم دارد حالی چه االن و داشته حالی

 :کندمی اشاره چپی سمت جای

.ود... ب خوابیده جامین...َه -

 شود؛می اتاق میخِ نگاهم. است سرد خوابرخت. شوممی مچاله خودم در و گذارممی بالشت روی را سرم

. ودب عاشقشان که هاییکتاب با کوچکش کتابخانه گ؛رنصورتی تحریر میز رنگ؛صورتی تخت. آرام اتاق

 .بود بر از را تمامشان تام، عمو کلبه توییست، اولیور اونلی، در آنشرلی کوچک، یخانه دراز، بابالنگ

. دبزن غر غذاهایم به کهاین. کند نگاه تلویزیون و پایم روی بگذارد سر کهاین برای. زد پر برایش دلم

 .بکشم پتو رویش و شوم بلند بارده شب نصف کهاین. کند بغض فرشته برای کهاین

 مشت یک روی انگشت و زنممی زل تماس آخرین به. آورمدرمی را موبایلم و جیبم داخل کنممی دست

 آخ. پیچدمی گوشم در نحسش صدای بوق چند از بعد. گذارممی خوابیده قصه یک پشتشان که شماره

 !امزندگی سر از بیفتد اتسایه آخ ،نباشی آخ شود؟می چه بمیری

 داری؟ عجله خیلی -

!است دادنجان خودِ نیست؛ عجله باشد تو دست درمانش که دردی! عجله

:شودمی هادیوانه مثل صدایش

 ودب اومده بند زبونش منم نگارِ. مُرد بسته زبونِ با منم نگارِ! داره ـناه گـ. بزنم حرف باهاش خواستممی-

.کنهنمی وا زبون زنمشمی هرچی زنه؛نمی حرف کنممی کاری هر. شد جزغاله که ترس از
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شوم؟می جزغاله نگار مثل دارم من یا شودمی داغ خوابرخت

!نزنش نگارت روح رو تو نزنش؛ -

!سوزوندن هم رو نگار روح -

 ...نفسم... نفسم

!بردار کطفل اون سر از دست پرستی می هرکی به رو تو... رو مبچه کن ول -

:زنممی نعره

 !گذرهنمی ازت خدا واهلل به بزدل؟ کنیمی خالی ضغیفا سر رو زورت چرا مگه؟ کرده کارتچی اون روانی -

!گذرهنمی خدا به! گذرهنمی! گذرهنمی که واهلل به

 نور، صدا، فقط کنی؟نمی کات را هاصحنه این چرا خدایا. است شده هایمنعره چاشنی آفاق یضجه صدای

 گویی؟می را حرکتش

!میای تنها... فرستممی که آدرسی غروب؛ هفت ساعت شنبهپنج _

 ...بوق

!خب نمردم غروب هفت ساعت شنبهپنج از قبل تا من اگر

:زندمی چنگ را بازویم آفاق

گفت؟ ی...چ-
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 ارفش تا کردم لمس را انگشتش نوک. بود درمانده. بود خیس صورتش. بود اشک پرِ نگاهش آخ... نگاهش

 :شود کمتر دستش

.غروب شنبهپنج -

 :گفت مضطربش هقهق با

رو؟ مبچه کنه کارچی خوادمی -

 قدرآن و سرم باالی بنشیند فرشته داشتم دوست. بستم چشم و شدم جمع خودم در خوابرخت روی باز

 و سرش روی بگذارم را امنهچا و امسینه روی بگذارد سر خواستممی. ببرد خوابم تا کند بازی موهایم با

 چه؟ را همسری بود، بلد را مادری آفاق. بود اینجا آفاق فرشته، جای حاال اما شوم؛ مست

بود؟ کشک فرشته پس آشغال سامان؟ همسر

 پایش هایانگشت با و بود گذاشته زانویش روی سر و بود زده چمباتمه. کردم نگاهش و کردم باز چشم

 .آمدمی ینشففین صدای. کردمی بازی

داشتم؟ را که من. شوند نگرانش که داشت را هاآدم این آرام؛ حال به خوش

 :آیدمی آفاق صدای

 هم خودش هم بود؛ وقیح بود، زشت! باشه نکشیده اون که نبود دنیا توی هیچی بود؛ معتاد بابام-

 دهش سیاه همه بود ریختهن که هم اونایی. بود ریخته همه دندوناش. بود کچل بود؛ بلند ریشاش. اخالقش

.بودن
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 د؛دامی گند بوی همیشه مونخونه. بابام مفرط کشیدنای یناخواسته بودم؛ ناخواسته بودم؛ فرزندتک

 از. بابام اندازه نه اما بود؛ شده معتاد مامانمم. هامونهمسایه مون،محله بابام، مامانم، خودم، هام،لباس

 مونونهخ بیاد بود نشده سیر جونش از کیهیچ. نداشتیم ارتباطی هیچ مونفامیال با. بودم متنفر مونخونه

 بابام! هیچی که خونه بزرگ وسایل. گذشتنمی موادخریدن برای هیچی از بابام. بمیره گند بوی از تا

 .من درسیای کتاب نوارچسب، جای فروخت؛می مونمخونه هایساعت

 سالگی یازده-ده سن تو آخرش بود، نکرده فرار مونمحله از دختری هر. کنم فرار سرم به زد چندبار

 ذره یه. اونا مثل یکی بشم خواستمنمی. بشم دچار اونا سرنوشت به خواستمنمی. بودن داده شوهرش

 یدوست هیچ. گذروندممی بیرون رو وقتم بیشتر دیگه شد، که سالم شونزده-پونزده شدم، که تربزرگ

 مربوط اونجا به که هرچی از حالم. فقط باشم دور مونخونه از تا زدممی دور بیرون خودم واسه. نداشتم

 از اول. بود مهربون خیلی. بود امید اسمش شدم، آشنا پسرِ یه با کهاین تا. خوردمی هم به شدمی

 قرار هم با شدیم، ترنزدیک هم به. بره اونم بگم اگه ترسیدممی براش، نگفتم هیچی مونخانواده

 .بود تربزرگ ازم چهارسال. روز هر تیمذاشمی

 خوبی پسر واقعاً چون شدم؛نمی داشتنشدوست منکر. کنم فکر بهش ترراحت و بهتر شد باعث همین

 پدرش. بود بهتر خیلی وضعشون نبودن، ما مثل اونا. دیدنش و رفتنبیرون غروب بود شده کارم. بود

 مه خودش بود، سالم مامانش. کشیدنمی رو دستش رسیدمی که آشغالی هر من بابای مثل اما بود؛ معتاد

 یه کهاین تا. کردمی دلگرمم همین... نبودن بدبخت و ندار ما مثل و دادنمی عرق و تریاک بوی وقتهیچ

 وضع. داد کردنخواستگاری جرئت خودش به که شد جوری مونرابطه بعدش نیم و سال یه سال،

 و ازدواج این که داشتم باور دلم ته. بده نجاتم خواستمی خودش لقو به و بود فهمیده رو زندگیمون

 هترینب امید با ازدواج بیرون، بزنم آشغالی طویله اون از خواستممی که منم! طالقه تهش خیابونی دوستی
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 بود، تهنشس گاز کنار بابام دارم، خواستگار گفتم بهشون وقتی. نداشت فرقی مامانم و بابا حال به. بود راه

 و درآورد رو اشکم رکیک شوخی یه با بابام شنیدن، رو حرفم وقتی! کردمی وا جدید یه داشت مامانم

 ماحمق امید! سکه تادویست گذاشتم رو ممهریه داشتم که باوری اون باورِ محض! رفتن برا کرد ترممصمم

 .دمش رسوندی رو من که ایخونه همون اسمم، به کرد امخونه یه. بود کرده قبول

 به رسف یه با. نگیریم عروسی بود نفعشون به هم امید بابای مامان کرد،نمی حسابمون آدم کیهیچ که ما

 بودن حساس ازدواجمون سر مادرش و پدر چون اما نبود؛ راضی امید! آوردن هم رو سرش جمکران و قم

 .نزنه حرفی بود مجبور

 خاصی یخواسته. بود خوب خیلی امید. دیدمنمی رو بابام مامان دیگه. بود خوشم روزای ازدواج از بعد

. دکرمی فراهم برام میل کمال با خواستممی هرچی. نشه کاریکثافت و مواد قاتی کهاین جز ازش نداشتم

 هرچند! لتعطی کالً که خودم بابای مامان ببینیمشون؟ بریم که بود کی اصالً یعنی. نداشتیم وآمدرفت زیاد

 زا که شبا امید. فامیالشون یخونه رفتیم فقط هم دوبار و امید بابای مامان خونه رفتیممی باریه وقت

 .بود خوب ولی نه؛ زیاد البته. بیرون بردممی اومد،می سرکار

 درسم. کردم تحصیل ترک ازدواجمون بعد از. برام بود تلخ. امحامله دیدم و اومدم خودم به کهاین تا

 الب گفتم که امید به. شدممی مادر داشتم سالگیهیفده سن توی. بود بهتر کردممی ول. بود افتضاح

 توی کردممی حس که موجودی به نسبت. داشتم ترس واقعاً اوایل. بودم آشفته خیلی خودم ولی درآورد؛

 بد المح وقتی. شد گرم دلم کردم، حس رو بچه به نسبت امید یعالقه و عشق که بعد. داشتم فوبیا بطنمه

 قیبداخال امید با وقتی دادم،می نشون واکنش بویی هر به نسبت وقتی شدم،می اشتهابی وقتی شد،می

 .بود خوب مبچه و من با. باهامون بود مهربون. بود پشتم امید بازم کردم،می
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«!مُرد صدیق: »گفت بهم و مونخونه اومد بابام بار اولین برای کهاین تا

 شخوشگلی برای فقط من. کشیدناش پایه بود شده صدیقه چون بود؛ صدیقش رفتن ناراحت بود؛ ناراحت

. فهمید دید رو هامزاری و گریه و اومد امید که شب. شد ابراهیم اسم به الشخوری حیف که کردم گریه

 .گفته حامله زن به رو چیزی چنین چرا که ابراهیم سر پشت داد فحش کلی

. نداشتم رو زایمان درد تابِ بود، سالمهیفده فقط. بودم شهوبی. کردم زایمان زدن هم به چشم یه توی

 اما بدم؛ شیر بهش م،سینه رو بذارنش خواستمی دلم. خواستمی رو مبچه عطر دلم اومدم، که هوشبه

 زدم، جیغ. شد پاره دلم بند برید؛ نفسم ریخت؛ دلم. بازکردنمچشم استقبالِ شد امید اشکی چشم

 زدیم. کردمی التماسم امید. کشیدممی جیغ و بودم نشسته کثیف بیمارستان اون تخت روی زدهوحشت

: گفت هق با دهنم رو گذاشت دست آخر. کشیدممی جیغ بدتر من اما شم؛ خفه که خودش صورت تو

«!نمرده امید مرگ به! نمرده خدا به! نمرده»

«!کردم غلط خودت نجو به! آفاق کردم غلط: »کرد اعتراف میدم جون دارم دستش زیر دید

«!بُریدنمی رو سرمون کردمنمی رو کار اون اگه خدا به آفاق: »گفت! کشته رو بچه کردم فکر

.زدممی عر داشتم واقعاً من

 هی با کردیم بندیشرط. بشم مونبچه و تو شرمنده خواستمنمی. بودی ماهپابه تو! آفاق نداشتم پول»

 جدی. بود بازیمسخره شهمه. دادممی میلیون صد تنگِ رو خونه دبای باختممی اگه فوتبال؛ سرِ یاغی

 کرف. شدمی نصیبم طرف از میلیون صد و خونه باختممی اگه که ثروتی برای من، برای شوخی یه اما بود؛

 بودن فهمیده آوردم؟می گوری کدوم از رو میلیون صد اون ولی اُکی؛ رو خونه! باختم! هالوئه کردم

 «.بودن کرده تهدیدم و تیم یه بودن شده قلچماق گُنده صدتا و مرتیکه اون. بارداری
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 سگ مثل! بکشن خواستنمی رو دخترمون آفاقی: »زدمی ضجه پامپابه داشت بود پناهم تمام که مردی

«!بودم ترسیده

 .نداشت صاحب نداشت؛ پیکر و در. بیمارستانیا فیلمِ بودیم شده

«.بودیم شده پوششسیاه االن که پرورشگاه ناو در دم ذاشتمشنمی اگه آفاقی»

 اون شدم چی خودم شد، چی امید نمیاد یادم! سامان بود پریده سرم از هوش خدابه! مُردم حرفش با

 .ترکیدمی داشت درد از پهلوم. سوختمی صورتم. رو یکی زدممی داشتم. گوشم تو بود صدا فقط! لحظه

 .بود گوشم دم بود امید هایضجه. زمین بودم خورده شاید

 آرامش کمال توی سردرگمی و تنهایی و حکممون شد طالق! داشتم انتظار که چیزی همون ته شد اون

 از کمیه فروخت، رو خونه امید. شم سرپا خودم برای خواستممی خواستم؛می رو ممهریه. من زندگی شد

 از آبا هروقت گیریممی پرورشگاه از مریمی رو مونبچه گفتمی. برگردم کردمی التماسم. داد رو مهرم

 ازش هرچی. بیفته آسیاب از نبود قرار وقتهیچ لعنتی آب اون دونستممی من ولی افتاد؛ آسیاب

. بچه نگرفت برا بشم پاپیچش ترسیدمی. گفتنمی رو، من یدردونه گذاشتی پرورشگاه کدوم پرسیدممی

 .یدمکش زبونش زیر از خودکشی به تهدید با روز یه

 یه تا امید. امخونه شد بود امقباله پشت که ایخونه و مسرمایه شد فروخت مهرم بابت که ایخونه پول

. ندیدمش دیگه. شد خیالبی دیگه دید رو من سردیِ وقتی اما داشت؛ رو هوام. بود بهم حواسش مدت

 سرش بالیی چه اونا نبود علومم گرفتیممی رو بچه اگه. دادننمی بهم امید بدون رو بچه. بودم ناامید

 .مادرشم نگفتم. مبچه دنبال رفتم و شدم امید خیالبی. بود ترامن پرورشگاه توی جاش. بیارن
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 من رو بچه کردن وصیت قبلش و مُردن والدینش گفتم الکی گفتم؟می چی. خواستنمی بچه با رو نسبتم

 .کنم نگهداری

:داد ادامه آرام و پردرد. اشزندگی در آرامش و لذت نبودِ تلخیِ به زد؛ پوزخند

. کنمن گریه تا کشتم رو خودم. کردن قبول زوج یه رو بچه سرپرستی گفتن تا شدم پاپیچشون انقدر -

.کردم تونستم هرکاری اما بود؛ سختی کار بده نشونی و آدرس بهم ازت کهاین برای یارو کردنِرام

:لرزیدمی مانده باران زیر خیس یجوجه یک مثل نش،گریا صدای. بود رفته فرو اشیقه تا سرش

 تمخواسمی. باشم عرضهبی مطلقه زن یه خواستمنمی. کنم زندگی گرگا مثل باید فهمیدم موقع اون از-

. کردم شروع سوادآموزی کالسای با اولش. نکشه خجالت دیدنم از افتاد مبچه چشم به چشم روزی اگه

 کار چون خورد؛می دردم به شغل عنوانبه که چیزی. زبان سراغ رفتم همزمان و گرفتم رو دیپلمم

 ویت که مفیدی کار تنها. اومدممیبر خوب مفنگی مشت یه با زندگی پسِ از اما نبودم؛ بلد واقعاً ایدیگه

 دننبو اب نیومدم کنار. کنم زندگی بیهوده جوریاین خواستمنمی اما بود؛ همین بدم انجام تونستممی دنیا

! کردم شروع که داشتم امید مبچه داشتن به. کندم جون براش ماه نه که ایبچه م؛بچه رفتن تاراج به و

. رفتمگ ششهریه بابت گرفتنتخفیف و شدنتاپ زورِ به که ایفشرده کالسای با سالهسه رو زبانم مدرک

 وقتهیچ. نبود هیچی بودم ردهک گذاریسرمایه بانک توی که ممهریه پول و خونه اون جز مسرمایه

 پرورشگاه از اومدی که زندگیت توی هست مشکلی حتما دونستممی چون زندگیت؛ و تو سراغ نیومدم

 جمهتر کتاب چندتا. کنم ترجمه تونستممی مدرک اون با. کردم کار و کردم کار و کردم کار. گرفتی بچه

 امباب و گرفتم نفساعتمادبه جوریاین. کردمیم ترجمه محقیق تحقیق دانشجوها برای. شد چاپ و کردم

 .مهریه و خونه اون حریص و خودم دشمن شد
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 اون که بود آدرسی همون هنوز. کنم پیدات که اومدم ببینم، رو مبچه الاقل تونممی حاال فهمیدم وقتی

 .دونیمی خودت که هم رو شبقیه. بود داده یارو

 هم آغوش در را همدیگر خواستممی. کرد نگاهم پراشک و خسته. کردم لمس را داغش هایسرانگشت

. بود فرشته اسمش مغزم؛ و قلب وسط بود آمده کسی پیش هاسال اما ؛برسیم آرامش به و بفشاریم

 .بود کرده النه قلبم مرکز در عشقش و مغزم داخل فکرش

. اشزندگی در نداشت حسابی درست مرد. کند اعتماد من به که کنم نگاهش جوری کردم سعی

 .کند تکیه من به خواستممی

 چشممون رو قدمتت و بازه روت به ابد به تا خونه این در. منی یبچه مادر. هم با دوستیم آفاق، رفیقیم-

 هستی، وقتی. کنهمی شیطونی اما آرومه؛ آرام هستی وقتی. خوشحالیم کنارت من، آرام،. داره جا

. باش من یبچه کنار همیشه زبان؛ یبهونه به نه. آفاق باش همیشه. میشه گرم سابق مثل مونخونه

 .گرمه تو به آرام و من دل دیگه؛ نیست من یفرشته. بده گرما مخونه به همیشه

 شمبک تیره یپارچه الیه صد و فرشته قبر روی بروم و بدوم خواستمی دلم نشست، امسینه به که سرش

 .نبیند که

 فرشته چشم. کردمی خیس را امسینه که بود اشک فقط. فشارممی چشم عذاب جمح از که ندید آفاق

 که زنی این به. کن رحم خودت به! سامان تنهایی گفتمی. بوسیدمی را سرم. بود زده زل من به که بود

 !من جانپلیس آقا حاللت! آقا حاللت. دارد را آفاقش مامان ذوق که ایبچه به. جنگیده

!کور باشم؛ کور اتاق تاریکیِ در که بود آرزویم ایتنه. لرزیدممی
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.لرزیدمی تنم کنار دستش. زدمی هق داشت آفاق و خواستممی آغوش آفاق از بدتر

 .کُشت رو من تنهایی -

!دخترجان کشت هم مرا تنهایی

 آدم اول امان،س! وجدانعذاب بابای گور! درَک به. کردم حلقه تنش دور را هایمدست. تنم در نبود جان

 .بکشد نفس یک خواهدمی حاال و مُرده چهارسال سامان! شده سامان بعد بوده

.الالیی شد شکست،می آفاق یگریه صدای با که سکوتی. دادم تکیه دیوار به

***

. بود ایستاده ارتفاع روی. بودند رنگی هایشچشم. بود مرد یک. بود عجیب اشسرخی. خون بود، خون

. خوردنمی هابزرگآدم به بود، قدکوتاه و نحیف بود هرکه. بود چنگش در کسی. کردمی نگاهم داشت

 یادن در نفرسه ما فقط انگار. خوردممی لیز کشیدم؛می باال را تنم. رسیدنمی دستم کردم؛می دراز دست

 رمکم به. زدمی چنگ پایم به آشنا صدای صاحب. بروم باال که کردممی تقال داشتم چرا دانمنمی. بودیم

 :جیغ و جیغ و کوبیدمی

!آرام-

 هگرفت فاصله زمین از و بود خمیده گردنش باشند زده دارش که کسی مثل. بود مرد چنگال در که کسی

 .بود

 صورتم به شدیدی باد. لرزیدمی داشت بودم کرده تکیه آن به باالرفتن برای که جایی دستم، زیر

 .بخورد چیزی به تا کشیدممی را پایم. کردممی پرواز باد جریان خالف در داشتم انگار. خوردمی
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.ودب کرده لمس را نرم تشک پاهایم بندشپشت که فریادی شد تهش و کشیدم را پایم ناله با کشیدم،

.ظریف و گرم دستی را، آشنایی صدای کردم؛می احساس لبم روی را چیزی سختی و سردی

.دادم تکیه تخت به را سرم آهی با و شد سرازیر وجودم به آب خنکایِ

 .بود خواب -

:زدمی حرف خودش با داشت انگار که واریزمزمه صدای بعد

.بدم صدقه -

 و نرفت اما زد؛ خشکش. چسبیدم سفت را دستش و کشیدم دست. کردم احساس را برخاستنش موج

 .فشرد را دستم

آفاق؟ -

:خسته و مهربان کرد؛ نگاهم

جان؟ -

:رفت جانم

 نخوابیدی؟ -

 .دارم اضطراب بره؛نمی خوابم -

.مونخونَه گردهبرمی... گردهبرمی-
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:گرفت آسمان به رو سر و کشید آه

.گردونهبرمی بهم دادش بهم که جورهمون! کردم نذر -

.پیچید گوشم در اذان اکبرِ اهلل صدای

 میدی؟ سجاده و چادر بهم -

.گذارممی پا زمین روی. امکرده فراموش را نماز تهاسسال من فرشته سجاده؟... فرشته چادر؟

:گذاردمی کمرم پشت را دستش و آیدمی صدایش

.بردارم خودم کجاست بگو-

 قرار هم روی که را ایسجاده و چادر و رودمی سرویس سمت به آفاق. کنممی باز را فرشته کشوی درِ

 .بویمنمی را گلیگل رچاد و جنگممی امیالم تمامِ با. کشممی بیرون گرفتند

بابا؟ جان برده خوابت! آرام. شوممی دراز تخت روی باز

 و زده زل سقف به آرامش از پر و است خیس صورتش. آیدمی آفاق ذکرگفتنِ ایِلحظه و آرام طنین

 .دهدمی آرامش است؛ آرام آفاق،. گرفته آسمان به را دستانش

 باتالق در عمر یک بود؟ رسیدن خدا به رستگاری،. الحالفعلی حی شود؛می کج سرویس سمت به پایم

 در بود؛ آسمان به هاسال نگاهم و کردم فرض هدف را زمین و رفتم ترپایین و پایین زدم، پا و دست

 آسمان به و کردممی نگاه آسمان به. گرفتممی فاصله زمین از باید حاال. شدممی دور آن از کهحالی

 .شدممی نزدیک
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. ...راستم دست روی شدنشسرازیر. بود بخشلذت صورتم روی آب خنکایِ

***

 پایم. پشتم کشیدمی دست مدام آفاق. آوردممی باال مدام صبح از حامله هایزن مثل. نداشتم دل... دل

 و نزار چقدر فهمیدمی کرد،می نگاهم که آفاق. شدندمی ساییده هم روی هایمدندان و لرزیدمی مدام

 .شدندمی من هایانگشت با بازی مشغول هایشانگشت بعد ریخت،می اشک ایمبر. بدبختم

.خوردمی سر ساعت روی نگاهم

.پنجه -

.آفاق هقهق و لرزندمی و شوندمی بید زانوانم شوم؛می خم آید؛می بند نفسم

 .دارمبرمی را سوئیچ و کشممی دست رمقبی

 :ایستدمی جلویم آماده و حاضر

 .میام منم -

.است زهر مثل دهانم مزخرف مزه. کشممی دست در طالیی یدسته روی و لرزممی

 .بیام تنها گفت -

 !توروخدا. میشم قایم -

!نذار سرمسربه برو عزیزت خاک ارواح. من باشم داشته جون اگه علی به آفاق-
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.میرممی دارم تو مثل منم! من ندارم مُرده عزیزِ -

آخه؟ چی ببیندت حشیو اون اگه چی؟ ببیندت -

 :رودمی پیچ دلم

!آفاق برو. کردنمی رحم هم ماده یپشه به اون! تو بشین برو -

.دوید راهرو داخل من از زودتر

 دارم: »شودمی اکو سرم مغز در بودند هابچه و سرهنگ مخاطبم کهحالی در پیشم لحظه چند صدایِ

 «...میرم

 قدم کنارم آفاق ام؛کرده پیدا دیگر رفیق یک حاال. بود کنارم رضا رفت، فرشته که پیش یدفعه

 .داردبرمی

. سفت تنم و شودمی مشت دستم کشد،می دراز ماشین جلوی و پشت صندلی یفاصله بین وقتی

 !بده نجات را دخترکمان خداجان

:بغضش به آغشته و بم صدای و کنممی حس دستم روی را دستش گرمای

 !برو-

!بوده برم و دور هرکه کارِ بوده؛ رفتن عمر یک من کار برو،... برو

 ارتفاعات رسیم؛می مقصد به نیم و ساعت یک حدود از پس. شودمی رفتنمان ملودیِ سنگین سکوتی

 .تهران
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 .است نشسته پرتگاه لب مردی اما نشده؛ هفت ساعت هنوز

:کنممی زمزمه. خورَدمی پیچ دلم شود؛می خشک دهانم آب

!خورینمی تکون جات از شد هم عاشورا هاگ آفاق -

:زندمی هق رمقبی صدایش؛ لرزدمی

!سامان نرو -

 سردِ و سخت جسم روی. شودمی مورمور تنم شود،می پایم رانِ چفتِ آفاق دست. شوممی مرد میخِ

 .کشممی دست جاسازشده

!پشتمونن رفیقام از لشکر یه! مواظبمونن -

 :بندممی چشم

.بگیر فیلم گفتم بهت که جاهمون از-

 و شودمی بلند مرد گذارم،می پیش که قدم. اندکرده سیاه را آسمان ابرها. شوممی پیاده کنم؛می باز را در

 بگویم؟ چه حیوان، رحم،بی قاتل، عوضی، تبهکار،. کندمی من به رو

 .انددهمان طورهمان بدرنگ چشمِ جفت دو آن نشده؛ کم هایشچشم رذالتِ از ایذره

پس؟ کجاست دلم آرامِ. شده پارک پرتگاه از دور سیاهش هایلوکس چرخانم،می چشم

 .دهندمی صدا چرقچرق پایم زیر هاریزهسنگ. کندمی نگاهم خیره
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 قید رسد،می هیچ به وقتی آدم اما بزنم؛ عربده گوشش دم را چهارسال این درد و کنم باز دهان خواهممی

 بود مانده چه و بود گرفته من از را دیگر چیز صدهزار و آرامشم و عزیزانم و زندگی. زندمی را چیزهمه

 گفتن؟ برای

 ارددبرمی سرش پشت پرتگاهِ سمت به مرموز هاییگام و کندمی باز که را هایشدست زند،می که پوزخند

 و بلند خیزی با که کند پرت را خودش خواهدمی فریاد به آمیخته ایقهقهه با. خوانممی را دستش

 .شودمی پرتگاه آویزانِ جسمش و مانَدمی دستم در پایش. گیرممی را پایش بلندتر فریادی

 بمیری؟ هازودی این به تو گذارممی من مگر

.کندمی خنک را دلم ترندکوچک کوه از که ارتفاعاتی دیواره با تنش برخورد از ناشی ینعره صدای

 پا از را اسپورتش هایکفش. کندمی خنک را وجودم اشنعره آخ اش،نعره .گذارممی پا پایش ساق روی

 را ینا. کوبانممی اشپاشنه از ترپایین جایی دارزاویه و محکم را اشکناره و کنممی بلند را دستم. کَنممی

 دهش ترسخت داشتنشنگه انگار حاال. کرد رمقشبی ضربه همین. بود داده یادم سرهنگ پیش هاسال

 واقعاً؟ شودمی تمام دارد قصه این. شد آسوده دلم زدم نعره که یی«رضا» با. بود

 و آمدمی ضدگلوله هایلباس خسخس و دویدن صدای. بودم حسبی کامال را بعدش ثانیه چند

 .کشیدند باال را نیما پیکر که هاییدست بندشپشت

. نداشت نا اما بود؛ هوشبه نیما. بود کرده عمداً را کار این رضا یعنی حاال. بود افتاده درازدرازبه زمین روی

 دستم گاهی. زدم مُشت و کشیدم نعره داشتم توان تا و نشستم رویش. کردم شروع و کرد شیرم همین

 بخشلذت التماسش و داد. اشسینه و سر به کوباندممی سر! شدممی متوسل پایم و سر به و شدمی سِر

 .یردلپذ و بخشلذت بود؛

مرگ مزمن | آندرومدا

www.lovelyboy.blog.ir 516



داری؟برنمی سرم از دست چرا آشغال کجاس؟ مبچه -

.زدمی ناله

 مگه؟ داره دیدن من بدبختی. نداشتم کاریت چهارساله ترس از که من مگه؟ کردم کارتچی باز -

!داشتمی دوستت نباید سوزوندم، من مامانمم. سوزوندمش من داشت؛می دوستت نباید نگار... نگار -

.کنم ول را نیما که زدمی ضجه! من .بودم پناهش من. بودم پناهش. بود چسبیده سفت را پایم آفاق

عوضی؟ مبچه کجاست -

- ...

.بود شده خیس و لیز دستم. گرفت راه صورتم یکناره از خون و سوخت گلویم کشیدم؛ عربده

 !حیوون توام با -

:دکشیمی داد گوشم کنار رضا. کشیدندمی عقب به داشتند را من حاال دیگر سبزپوشِ چند و حامد و رضا

!داداش بسه! بمیره آسونیا این به نباید! نکشش! بسه سامان -

 ...مبچه... مبچه-

.کشیدم را انتظارش هاسال که ایصحنه. بُردندمی داشتند را نیما جسم دیگر حاال

 ببیند؟ کجاست جانم آرامِ... آرامم
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 دنبین سارا آخ. کردمی گریه برایم داشت امدیرینه رفیق. بود رضا عرق از خیس هایدست اسیرِ سرم حاال

 .بود گرفته سفت مرا! را تو اشک

 ...آرام رضا -

.آرام سراغ بریم راحت خیال با تا داداش گرفتیممی رو آشغال این باید -

 :نالممی

کجاست؟ -

 ارتفاعات مخصوص که ویمشمی ماشینی سوار سرهنگ عالمت با دیگر نفر چند با و کشدمی را دستم

 اشک و معصومیت برای دلم. بزند حرف دهدنمی امان اشضجه. کوبدمی پایم به زاری با آفاق. است

 در و گیرممی گردنش و زانو زیر از گزم،می بغض از که لبی با و شوممی خم. شودمی رو و زیر چشمانش

 .بنددمی را ماشین درِ رضا و شودمی فشرده آغوشم

 رویممی راه متری صد چند. ایستدمی ماشین که آنجا تا گردیممی سرد ارتفاعات در کیلومترپنج کنزدی

 .لرزیدمی من آغوش در آفاق و

:ایصخره پشت دهدمی هُلمان رضا

.وایسید جاهمین-

 من یدردانه. خوردمی تکان دلم غارمانندی توده به ورودش با. ماندمی رضا رفتنِ پیِ هراسانم نگاه

 آنجاست؟
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 و دوممی تاریکنیمه یتوده آن به خیره. دوممی و گذارممی زمین کجا را آفاق شودنمی امحالی دیگر

 خشمگین و مبهوت رضا نگاه. شودمی حالکمک رضا هایدست در یقوهچراغ. شوممی وارد رضا از زودتر

 !درَک به. درَک به. است

 میخِ هایمچشم. خورَدمی وتابپیچ سنگی فضای در نورش و شودمی قاپیده رضا هایدست از قوهچراغ

 را تنش عطر امبینی و بندممی چشم. شودمی فشرده آغوشم در بعد ایثانیه و شوندمی عزیزترینم

! تو مرگپیش من آخ و اندچسبیده سرش به چرب و چسبناک لختش موهای نیست؛ سرش هیچ. بلعدمی

 سامان؟ یدردانه آمده سرت بر چه

.دهدمی خاک بوی تنش

 اشرفتهآب و خاکی گونه به را امگونه و فشاردمی را پهلویم شده، دراز تنش پایینِ رمقبی که دستش

 :چسبانممی

...من دلِ جانِ -

.بوسمشمی امسینه روی زندمی که ناله

 !بابا شد تموم کابوسمون! تموم! شد تموم -

.رویممی است بیرون که آفاقی سمت به آغوشم در و همدمی اشفاصله زمین از بعد

.مالممی امبینی به را بازویم همزمان

.بدم نشونت بیا-
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.شودمی گردنم چفتِ دستش و لرزدمی تنش

 و جان به را آرام عطر من مثل هم او. کشممی آغوش به آرام کنار در هم را او. گیردمی پر دیدنش با آفاق

 .یدگرمی و خردمی دل

 و شودمی ماهش صورت قابِ دستم. دهممی اشتکیه بزرگی سنگتخته به و نشانممی زمین روی را آرام

 .خورَدمی مهر اشپیشانی

:گویممی آفاق به

.رو موبایل بده -

:زندمی هق

 .میشه بدتر حالش! سامان نه -

.اششانه روی افتاده کج سرش است؛ خیره زمین به. کنممی نگاه را آرام

:کنممی صاف را سرش و لغزدمی زمین روی زانویم

.بابا رو سرت کن راست -

:گیرممی را اشچانه بعد

خوبی؟ رو؛ من ببین-

. فشارممی گالری روی انگشت و کنممی باز را موبایل رمز تندتند! شودمی خوب بدهی نشانش را فیلم

 :گیرممی رامآ سمت به را گوشی یصفحه و کنممی لمس را فیلم روی
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 .شد تموم ببین بابا؛ ببین -

.بوسیدش هق با و کرد بغلش آفاق. رفت جانم. کرد نگاه را فیلم قبل از سردتر و ترحسبی

:آمدمی رضا صدای

!دیگه پاشین بشینید؟ اینجا خوایدمی کِی تا! پاشین! سامان پاشو -

 :گرفتم قاب را آرام صورت باز اعتنابی

!آرام شه راحت خیالم بگو چیز یه... کلمه یه ؟زنینمی حرف چرا -

:خورد پیچ دلم. کرد نگاهم هامُرده مثل

آرام؟ کرد؟ اذیتت کرد؟ کاریت -

:کردم وحشت. آمد بغلم در خودش بار این

 !بدونم تا بهم بگو بابا -

:کرد تزریق تنم به جان ریزش صدای

.نه -

 :شدم صدایش مست

.برام بزن حرف... جانم-

.ریختمی صورتش جان به را اشخوشحالی اشک داشت آفاق. فشردم تن به را سرش
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 .شد تموم -

:دادم پناه هم را آفاق

.شد تموم -

***

 چند و پنیر قالب چند بود کرده پهن آفاق که بزرگی یسفره روی. بود کرده پر را مشامم تازه سبزی بوی

 مانده آن از کمی حاال و بود درونش سبزی از یمیعظ حجم که بزرگی سبد و شدمی دیده لواش نان قرص

 .خوردم و کشیدم بیرون بود، زده بیرون سبد هایشبکه بین از که را سبزی چوبِ هوسی. بود

 :کشیدمی دست هالقمه روی انگشت دو انگشت دو داشت آفاق

.کنیم درست باید دیگه تابیست آرام! سی و صد هشت، و بیست و صد شیش، و بیست و صد -

:رفت اتاقش به و شد دور سفره از ایبامزه کالفگی با آرام

!آفاق میس sure sure !!حتما! حتما -

 دیگر صدهزارتای تا و نشستمی کنارم مظلومانه آرام بود، نشده مانزندگی وارد آفاقی اگر. خندیدم

 سدبر شنبهپنج تا ردیمکمی تماشا را همدیگر زهرماری سکوت یک در بعد و کردمی درست لقمه حرفبی

 :گفتم و خنده از بود گزیده لب آفاق برگرداندم؛ سر. فرشته مزار سر برویم و

 !آفاق بخند-

.کرد بهاری را مانخانه که بود اشخنده محشر طنین بندشپشت و
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.فاقآ آرام و فراوان هایخنده و من آرامشِ با خنده، و شوخی با کردیم؛ درست هم با را بقیه تایِبیست

 !بگذار مرتب سامان گفتمی مدام آفاق. چیدیم پالستیک چند داخل مرتب را هالقمه هم با بعد

 امخنده به عجیب اسمم دوم الف مانندجیغ کشیدگی و چیدممی بدتر دربیاورم، را حرصش کهاین برای

 .انداختمی

:زد داد آفاق

آرام؟ آرام؟ -

 :زد جیغ طرف آن از آرام

!وراون بیام عمراً. کردم درست سبزی پنیر نون لقمه تا۵۹4کنید،می ابزاری استفاده من از دارین شما -

.بود نشیندل و قشنگ هایشمهربانی و هاشرمساری مثل اشخنده طنین خندید؛ غشغش آفاق

 :شد باز خنده به هم من لب

!بریم بپوش رو لباست! نزن حرف انقدر وروجک-

.بودیم حاضر همگی بعد دقیقه چند

. ودب خریده تولدم مناسبت به آفاق که کتانی رنگنیلی پیراهن. کردم چک روشویی یآینه در را لباسم

 به اندکی عطر و کشیدم دست موهایم روی. کردم خیس را دستم و کشیدم دست کتفم روی عادت طبق

 برای هایمنگرانی تمام مدرک و فرشته برای هایماشک تمامِ نشانگر موهایم روی سپید تارهای. زدم تنم

 .بود آرام
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 به خندیتل. بود نشسته چشمش کنج اشک. کردمی نگاهم داشت دست به پالستیک آفاق برگشتم، وقتی

 .آمدمی مشکینش هایچشم به عجیب چادر. زدم هایشمهربانی

 گریه؟ چرا -

.بود بس حضورش. نشست دلم به اما بود؛ من لبخند از ترتلخ لبخندش

:گفت و درآمد آفاق شتپ از آرام

شدم؟ خوشگل -

 هک بود کرده فرضش عروس لباس انگار آفاق اما بود؛ چادر آرام تن. کرد نگاهش عشق با و برگشت آفاق

 است، خوب آفاق. شومنمی تنها. کند تن به عروس لباس من آرام... من آرامِ. کردمی نگاه آرام به طورآن

 .ماندمی است؛ مهربان

.بود هویدا رضا تصویر آمد؛ نآیفو زنگ صدای

.سامان پایین بیا -

.سالم علیک -

 .خودش مدل خندید؛

.بده سالم بلده سارا به فقط دیگه، بله -

.زد لبخند متانت با

.میایم االن-
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.کشید پایین را رضا ماشین یشیشه آرام نشده، ماشین سوار هنوز بعد دقیقه دو و

 من و بود نشستن شیشه کنار عشقِ آرام. نشستم ماشین در و اشتمگذ صندوق داخل را هالقمه پالستیک

 .نشستیم هم کنار آفاق و

 ودب شده پوشیده مرمر سنگ از که را حیاطی زیباییِ و کرد قبل از بهتر را حالم هوا خنکی بعد دقیقه چند

 .دیمدا سالم امامزاده مقدس ساحت به و ایستادیم. خوردمی مشامم به گالب بوی. داشتم دوست

 دآممی هاآن به عجیب که چادری و لبخند با و دستشان گرفتند پالستیک یک یکی سارا و آرام و آفاق

 .کردند پخش را هالقمه

 هک داد آرامش من به خورد،می مشامم به که فلزی بوی دادم؛ تکیه ضریح به آرامش با را سرم. نبود شلوغ

 و ردمک قالب ضریح فلزی و ضلعیچند هایشبکه به را مدست. معنویت به خدا، به نزدیکم؛ ضریح به حاال

 روی لبخند برای ای،بهانه هر به آفاق حضور برای آرام، داشتن برای آرامش، این برای. گفتم شکر را خدا

 .رضا و سارا لب

. گفتم شکر هم «داشتن را فرشته» برای را خدا حتی من. کردممی حس کنارم را فرشته عطرِ شمیمِ

 فرشته یخنده آواز. کردمی نگاهم و بود ایستاده در دم. کردممی حس سرم پشت را اقآف لبخند

 و شور پُُر داشت فرشته... فرشته حضور از شرم بدون زدم؛ لبخند روزهایم مهربان آفاق به. کرد سرمستم

 امرمندهش روزها این نزدیکش حضور. زدمی لبخند هایشلب هایقشنگی تمام با و کردمی نگاهم عشق

 !...دیگر بود فرشته. کردمی مطمئنم کرد،می خوشحالم و امیدوار هیچ، کردنمی

پایان
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