
 

 در امتداد مرگ
 یباسمه تعال

 

شت  ست دا سیگار و الکل بر حال بدش زنجیر می انداخت. خیلی دو بوی بد 
آن جمع را ترک کند و دیگر پایش را هم در آن محدوده نگذارد اما نمی شدددد. 

صدای آهنگ  آراز شد.  اگر راهی را می آمد تا به آخر نمی رسید بی خیال نمی 
خیلی بلند بود. هر لحظه احسدداس می کرد سددرش در حال انفجار اسددت. تا 
صدای قهقهه مستانه دختری که در آن نزدیکی بود را که شنید ، چشم هایش را 

سددمت در  با اکراه روی هم فشددار داد. از جا بلند شددد و با قدم های بلند به
خروجی سددالن پیش رفت. دلش به خاطر بوی فجیع دودی که با دسددتگاه به 
سالن می زدند پیچ می رفت. از بچگی از بوی دود متنفر بود. تا پایش به بیرون 
سددالن باز شددد و هوای خنی پاییزی به کله اش خورد ، تمام محتویاد معده 

اما احساس می کرد که هر  خالی اش را باال آوارد. با اینکه ورزشکار بود و قوی
لحظه رو به مود اسددت. حالش که جا آمد به سددمت پشددت درخت ها رفت. 
مدد زیادی بود که در این مهمانی ها رفت آمد می کرد و چندباری به اینجا 
آمده بود. می دانست که در پشت درخت ها شیر آبی هست. می خواست آبی 

 به
ایی یابد. سرش پایین بود. حدس صورتش بزند تا شاید از آن حال افتضاح ره 

می زد که نزدیی شیر شده است که با صدای جیغ دختری سرش را باال آورد. 
شاره اش را روی  شت ا سریع انگ هیکل نحیف دخترک از ترس می لرزید. آراز 
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گذاشدددتی هیر چرا جیغ می کشددی االن فکر می کنن اینجا چه  بینی اش 
 خبره؟

 ادختر با صدایی لرزان گفتی جلو نی
آراز که منظور دختر از ترسددش را فهمیده بود پوزخندی زد و جلو رفت. دختر 
جیغ خفیفی کشددید و دقپ پرید. آراز بدون توجه شددیر آب را باز کرد و گفتی 
ستی تو! نترس با تو کار ندارم به خاطر آب اومدم. تو که می  دجپ دتیقه ای ه

 ترسی چرا میای تو این مهمونیا؟
رتش زد از جا بلند شد و بدون توجه به دخترک خواست از بعد اینکه آبی به صو

 میان درختان رد شود که صدای دخترک متوقفش کردی آقا؟
*************** 

شت. با اینکه تردید  سر دا ست چرا اما به جوری حر ادتماد به این پ نمی دان
 داشت اما آب دهانش را قورد داد و گفتی میشه منو از این مهمونی ببرین 

 ن؟ من می ترسم. خودم نمی تونم برم...بیرو
صال به من ادتماد داری که  سلینی و ا شت و نگاه براقش را دوخت به  آراز برگ

 این پیشنهاد رو میدی؟
شدد می  سلین به  سید. آری  سلین به لرزه افتاد. می تر با این جمله آراز ، تن 

ینجور به ا ترسید. اما سلین تقصیری نداشت ؛ مشکل از اینجا بود که او دادد
سایه  سو بود که از  صوم و تر شکلش این بود که آنقدر مع شت. م محیط ها ندا
سلین خوانده بود  شمان نافذ  خود هم بی دلیل می ترسید. آراز که ترس را از چ
شانی  شد. از ترس درق در پی شتر  سلین بی شروع به خندیدن کرد. ترس  ، بلند 

ی که هنوز ته مانده ای از خنده اش نشسته بود. دستانش می لرزید. آراز در حال
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اش را می خورد و به سددلین زل زد. لحظه ای دلش برای این دختر سددوخت. 
همین قدر هم که سددر به سددرش گذاشددته بود کافی بود. اگر کمی هم ادامه می 
شد  سری از ثانیه جدی  سلین از هوش می رود. قیافه اش در ک داد مطمئن بود 

 و گفتی نترس شوخی کردم...
س لین هنوز از ترس تمام تن و بدنش روی ویبره بود. آراز که متوجه حال بد اما 

 سلین شده بود با لحن مصمم تری گفتی بابا من اگه می خواستم کاری
 کنم که همین جا می کردم. جاش که فرق نداره... 

با این حرف آراز ، سددلین ، آرام گرفت. نفر دمیقی کشددید و با اخم یه آراز زل 
 ترسوندن دخترایی مثل من دارید؟زدی دادد به 

 آراز قیافه متفکری به خود گرفتی البته
سددلین دیگر جوش آورده بود. این همه گسددتاخی وصددف ناپذیر در این پسددر 
سلین بی دلیل نبود. آراز واقعا  صبانیت  سی را به وجد آورد. د ممکن بود هر ک

ه زبان دراز سال داشت ، در کوچه ب 16گاهی روی مغز آدم رژه می رفت. وقتی 
و پرو معروف بود. همه می گفتند که همیشدده جواب در آسددتینش دارد و هیچ 
کر در بحث با او موفق نخواهد شد. آراز واقعا با صحبت مشکلش را هل می 

 کرد. سلین صدایش را صاف کردی باالخره می برین یا نه؟
تم دوسدد آراز شددانه ای باال انداخت و گفتی اوکی فقط خودم نمی تونم باید با

 بری...
سلین قیافه اش را کج و کوله کرد. آراز با لحن شیطنت باری گفتی قیافتو شبیه 

 گربه شرک نکن. خودم نمی تونم. دوستم مطمئنه خیالت راحت. می بره
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 می ذارتت در خونتون. خوبه؟ 
 سلین که چاره ای جز قبول کردن نداشت گفتی باشه قبول

با آرشدددام تماس گرفت. چیزی  آراز تلفن همراهش را از جیبش بیرون آورد و 
 طول نکشید که صدای آرشام در گوشی پیچیدی جانم داداش؟

 یهنوز بیرونی دیگه؟ آره؟
 یکجا می خوام برم آره دیگه

 یببین باید یکی رو برسونی به آدرسی که بهت میگه اوکی؟
 یکی هر حاال؟

 یه بنده خداییآراز نگاهش را به سلین دوختی 
 آرشام بی خیال گفتی اوکی منتظرم

 یاالن میاد
 تماس را قطع کرد. رو به همراز گفتی دنبالم بیا

 سلین بند کیفش را الی انگشتانش فشرد و دنبال آراز راه افتاد. کمی که
نزدیی در شدددند آراز ایسددتادی ببین خانوم کوچولو من دیگه نمی تونم باهاد  

سوارش بیام. از در که خارج  سفید یکم دورتر پارکه. میری و  شدی یه پرشیای 
 میشی. دوستم می رسونتت خونتون. اسمش آرشامه گرفتی؟

 سلین سرش را تکان داد و گفتی ممنون آقای...
آراز ابرویی باال انداختی تو این هیری ویری اسددم منو می خوای چیکار برو 

 دیگه بچه...
 فظ و مرسی بابت کمکتونسلین حرصی سرش را تکان داد و گفتی خدا
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بعد به دلیل اینکه ماکسدی مشدکی رنگش به پایش گیر نکند آن را باال گرفت و 
به سددمت در خروجی باد دوید. هر چند با آن کفش های پاشددنه ده سددانتی 
شت. باید تا نیکان او را ندیده بود از آن خراب  سخت بود ولی چاره دیگری ندا

 شده فرار می کرد...
***************** 

 «آراز»
 یآقابزرگ گ.و.ه خوردم. نزنی!

آقابزرگ دصاش رو روی زمین کوبیدی پدرسوخته جردت داری یه بار دیگه نوه 
 های منو اذیت کن 

توی همون لحظه ، صدای جیغ و سود یغما ، آیتی و آیگل رفت هوا. صدای 
شیدی شد. آیگل جیغ ک شنیده می   قهقهه بابا و دمو و خنده های مامان و خاله 

 الیی داری آقابزرگ
 وسط حرفش پریدمی فارسی را پاس بدار دختردمه

آنیل جلو اومد و دستش رو روی شونه ام گذاشتی حرص نخور داداش تالفی 
 می کنیم

بعد چشددمکی زد که دسددتهام رو به هم مالیدم و گفتمی ای جونم منم که پایه 
 یی تالفی

 هر سه جیغ کشیدندی آقدددددددددابزرگ؟
*************** 

 یمامددددددددان
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 یای یامان چته آراز؟
 به سمت آشپزخونه رفتمی آی آراز قربون یامان گفتنت آخه این چیه؟

به سددرم این چرا  خاک  فتی  باال آواردم. زد رو دسددتش و گ عد پیرهن رو  ب
 همچینه؟

 خندیدم و گفتمی دست گل شماست دشقم
انداختم با لباس مشددکیا جلو اومد و پیرهن رو از دسددتم گرفتی وای یادم رفته 

 حاال حتما واجبه اینو بپوشی؟
 یآره مادر من واجبه

 نوچی کرد و گفتی این همه پیرهن داری تو پسر
ناامید نشستم رو صندلی میز ناهارخوری و گفتمی حاال من چی کار کنم حتما 

 باید سفید بپوشم
 یخپ مادر برو از آنیل بگیر

 بشکنی توی هوا زدم و گفتمی ایول
ا بلند شدددم و لپش رو محکم ب*و*سددیدم که گفتی ِاِاِا آراز چرا همچین از ج

 می کنی بچه؟
 یآخ من قربونت بشم فعال

سمت خانه دمو  شدم و به  سط باد رد  شدم. از و بعد دویدم و از خونه خارج 
که آن طرف باد بود رفتم. می دونسددتم پنجره اتاقش کدوِم. آروم دسددتم رو به 

شیش پنجره گرفتم و خودم رو  شیده بود و با گو شیدم. روی تخت دراز ک باال ک
مشددغول بود. به پنجره زدم که متوجهم شددد. از جا بلند شددد و به سددمت پنجره 

 اومد. بازش کرد و گفتی به آقا آراز می بینم از دیوار کشیدی باال...
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خودمو کشددیدم باالتر نشددسددتم گوشدده پنجره اش و گفتمی داداش یه لطفی می 
 کنی؟

 فتمی حدس می زدم کارد گیره چی می خوای؟خندید و گ
چشددمهام رو مظلوم کردم و زل زدم تو چشددماشی آنیل اون تیشددرد سددفیدتو 

 قرض میدی؟
 یه تای ابروشو انداخت باالی مگه خودد نداری؟

گوشه لبم رو گزیدمی مامان دخلشو آوارده. انداخته با لباس مشکیا لباسه اصال 
 پوکیده...

 دوخت بهم و گفتی با یه شرطرفت تو فکر. نگاهشو 
 یچی؟

شپ می خوای بری مهمونی. از اون پارتیایی که هر  شد جلوی می دونم ام خم 
 جمعه میری. باید بذاری منم باهاد بیام...

 اخمام رو کشیدم تو همی آنیل نمیشه خواهش می کنم این شرطو نبند
 نیست یدست به سینه شدی همینی که هست یا قبول می کنی یا از پیرهن خبر

یا متنفر بودم و نمی  یدم. از این مهمون نام رو روی هم سدددای ندو با حرص د
خواسددتم پای آنیل هم بهشددون باز بشددده. من برای هدفم می رفتم اونجا اما 
ستن. چندین  ست نبود. این مهمونیا یه پارتی معمولی نی ضور آنیل واقعا در ح

 درجه اون طرف تر. نالیدمی آنیل...
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می اه آراز چرا همچین می کنی؟ من و تو هم سددنیم یه اخماش رو کشددید تو ه
سر  سربچه  29جوری رفتار می کنی انگار تو یه پ ساله.  16ساله ای من یه پ

 چرا نمی ذاری باهاد بیام؟
 نمی دونستم باید چی کار کنم. اما حرف آنیلم منطقی بود. من و اون با هم 

کار می کنم رو بهش  مثل دوتا داداش بودیم. چه دلیلی داشددت اینکه من چی
نگم. من از خودمم بیشتر به آنیل ادتماد داشتم. پوفی کشیدم و گفتمی باشه اما 
آنیل باید یه قولی رو بهم بدی. هر چیزی که دیدی تعجپ نکن. سددلالم نپرس 

 تا بیایم خونه همه چیزو براد تعریف کنم. اوکی؟
 یباشه قول

وقتی می خواستیم به هم قول بدیم مشتامونو آواردیم باال و زدیم بهم. از بچگی 
این کارو می کردیم که یه دفعه صدددای جیغ خاله اومدی اوا خاک به سددرم آراز 

 تو چرا دین میمون از دیوار رفتی باال پسر؟ میوفتی کار دستمون میدیا!
 خندیدم که آنیل دستشو کرد تو چال گونه امی چرا تو از اینا داری من ندارم؟

شدد گرفتی  شه بتونن از خنده ام  سته یه تفاوتی بینمون با چون خدا می خوا
 هم تشخیصمون بدن. همینجوریش که کپی منی...

 لبش به خنده کش اومد و زیر لپ گفتی دیوونه
بعد به سمت کمدش رفت و تیشرد سفید رنگ رو ازش در آوارد. از همون جا 

 انداخت تو بغلم که گفتمی چاکر داش آنیل
ونتو به کار بنداز پسددردمو و پسددرخاله دزیز. شددپ خندید و گفتی کم اون زب

 سادت چند؟
 جدی شدمی ده فقط تو هم سفید بپوش
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 یاوکی 
 سرم رو تکون دادم که باز صدای زن دمو اومدی بی خیال با توام. نیوفتی...

 لبخند زدمی نه زن دمو خیالت راحت
خندید  .آنیل اومد لپ پنجره. دستم رو گرفتم به لبه پنجره و چشمکی بهش زدم

که پریدم پایین. زن دمو جیغی کشددید و گفتی وای آراز نرگر امامانمب با تو 
 چی کار می کنه؟

 چشمکی بهش زدمی هیچی قربون صدقه قد و باالم میره
همون موقع آنیل هم دسددتش رو گرفت به لبه پنجره و پرید پایین. زن دمو که 

دیوانه ها می خواین منو دیگه از آنیل توقع نداشت ، کفشاشو در آوارد و گفتی 
 به کشتن بدین؟

 من و آنیل که می دونستیم اگه یکم دیر بجنبیم کفشه مستقیم اومده تو فرق 
 سرمون ، در حالی که قهقهه می زدیم ها بدو دور باد...

*************** 
 «سوم شخص»

 آنیل حرصی ضربه ای به بازوی آراز زدی هوی با توام
یز گذاشددت. در حالی که با اخم به روبرو نگاه می آراز کالفه گیالس را روی م

 کرد گفتی آنیل میشه انقدر رو مغز من یورتمه نری؟
اخم های آنیل غلیظ شدددی آراز دارم میگم هی اون وامونده رو نده باال. احمق 

 یه کاری میدی دستمونا...
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نیم نگاهی به آنیل انداختی آنیل این وامونده ای که ازش حرف می زنی  آراز
 م*ش*ر*و*ب نیست...

صورتش تکان دادی پر  شت و جلوی  سی که جلوی آراز بود را بردا آنیل گیال
 چه کوفتیه؟ 

گیالس را نزدیی بینی اش بردی خپ پر انکارم نمیشه کرد بوی م*ش*ر*و*ب 
 میده...

ز رفتار های آنیل دصبی شده بود. از بچگی به توضیح آراز پوفی کشید. واقعا ا
شت. در حالی که جمالتش را بخش بخش ادا می کرد گفتی  دادن دادد ندا
شامپاین نمی ذارن.  شون م*ش*ر*و*ب یا  سه مهمونای ویژ ببین آنیل ، اینا وا
شربت معمولیه  شون گیره. اینی که می خورن یه  ست کنه کار وگرنه اگه یارو م

ای بهش اضافه کردن که بوی م*ش*ر*و*ب بده. اینجوری کسی از اما دصاره 
 اهالی مهمونی شی نمی کنه تا بالیی سر ما بیاره. اوکی؟

آنیل خودش را روی صندلی جا به جا کردی باشه قبول کردم این م*ش*ر*و*ب 
 نیست. ولی اصال چرا تو باید جزو مهمونای ویژه این مهمونی باشی؟

م فشرد و طبق دادد گوشه لبش را گزیدی آنیل مگه آراز چشم هایش را روی ه
قرار نبود توی مهمونی درباره هیچی سددوال نپرسددی؟ گفتم که وقتی از مهمونی 
برگشددتیم خونه کل قضددایا رو براد تعریف می کنم. پر دیگه سددوال نپرس و 

 مجبورم نکن کاری که نباید رو انجام بدم...
 زمه کردی مردشورتو ببرنآنیل نگاهش را از آراز گرفت و زیر لپ زم

 همان موقع صدای آرشام از پشت سرشان آمدی به به داش آراز
 توجه آنیل به آرشام جلپ شد. آرشام دستش را به سمت آراز گرفت و آرازهم 
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دست او را فشرد. نگاه آرشام به سمت صورد دصبی آنیل چرخید. رو به آراز 
 گفتی مهمونه داداش؟

گاهش را  که ن بدون این ند صدددداداری زدی آرشدددام آراز  از روبرو بگیرد پوزخ
 پسردمومه نترس. از چشمام بیشتر بهش ادتماد دارم

سریع آن را جمع کرد.  ست اما  ش آنیل با این حرف آراز ، لبخندی روی لبش ن
این مقدار به او ادتماد داشددت او را خوشددحال کرده بود. آرشددام  از اینکه آراز

 دستش را به سمت آنیل گرفتی خوشبختم
 آنیل سرش را تکان دادی منم همین طور

 آراز رو کرد به آرشامی مزایده کی شروع میشه؟
 آرشام با نیشخند گفتی منوچهرخان امر کردن تا نیم سادت دیگه شروده

 و زیر لپ زمزمه کردی مرتیکه د.ی.و.ث  آراز پوزخند صداداری زد 
************ 

 یمعرفی نمی کنی سامیا خان؟
 آراز با همان قیافه جدی گفتی یه مهمون معمولیه رساکیانمهر

آنیل متعجپ به آراز نگاه کرد. از اینکه او را رسددا معرفی کرده بود و خودش را 
های آراز سددر در هم به اسددم سددامیا می شددناختند بهت زده شددده بود. از کار 

سددال با هم بزرگ شددده  27نمیاورد. حاال فهمیده بود که از پسددردمویش که 
بودند هیچ چیز نمی دانسددت. دهانش چندباری برای سددوال باز شددد اما مدام 
شد.  سرش اکو می  سد در  سوالی از او نپر حرف آراز که می گفت در مهمانی 

سانی که پیش ست حرفش را میان ک ا رویش بودنی به ج از یی طرف نمی توان
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بیاورد. مرد مسنی که درست جلوی او آراز نشسته بود ، سیگاری را بین لبانش 
سیگارش زد و دودش  شن کرد. پی محکمی به  شت و با فندک طالیش رو گذا

 را غلیظ بیرون فرستاد. بشکنی روی هوا زد و گفتیبیارینش
 به داخل اتاقچیزی طول نکشید که دو مرد چهارشانه دخترکی را کشان کشان 

آوردند. دختر تقال می کرد تا از دست آنها فرار کند. صدای جیغ های خفه اش 
 به گوش می رسید. منوچهرخان گفتی ممد؟

 یکی از آنها گفتی جانم آقا؟
 یصدای این نفله نیاد

 مرد موهای بلند و مشکی دخترک را کشیدی ببر صداتو
به  جپ  با تع یل  مد. آن یا گاه می کرد. از دیگر صددددایی از دخترک ن ها ن آن

سرد به  سمت آراز چرخاند که خون سر در نمی آورد. نگاهش را به  شان  کارهای
 روبرو نگاه می کرد. منوچهر گفتی خپ شروع کنیم

آراز دسددتش را محکم روی میز گذاشددتی ِد ن  ِد منوچهر خان! اول قیافه اشددم 
 باید معلوم شه بفهمیم می ارزه یا نه...

 نده کش آمدی خوشم میاد زرنگیلپ های منوچهر به خ
 اشاره ای به مرد کردی چشماشو باز کن

مرد چشددم های دخترک را باز کرد. تا دسددلی آراز در چشددم های نافذ دخترک 
افتاد اخم هایش را در هم کشید. این دختر همانی بود که به کمی آرشام فراری 

زوی آراز زدی اش داده بودند. دختر آرام اشی می ریخت. آرشام ضربه ای به با
 این همونی نیست که فرستادی برسونمش خونشون
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صدای کارن نگاهش را دوخت به  شانه مثبت تکان داد که با  سرش را به ن آراز 
 10کارنی

دلیلش را نمی دانست اما نمی خواست این دختر در چنگال کارن بیفتد. کارن 
ردی ذاتی اش خواهرزاده منوچهر بود و با هم هم دست بودند. آراز با آن خونس

 20زل زده به کارن و گفتمی 
 25کارن پوزخند زدی 

 30ی
 40ی

گویا شخص دیگه جز آراز و کارن قصد شرکت در مزایده را نداشت. گویا این 
شدی مبلغ  شنیده  صدای منوچهر  شد.  مزایده فقط بین این دو رقیپ انجام می 

 بیشتری نبد...
 45همان لحظه آراز در حرف منوچهر پریدی 

 50اخم هایش را در هم کشیدی کارن 
 53ی

 58کارن دست هایش را روی میز گذاشتی 
 60آراز سرش را کج کردی 

 65کارن کالفه گفتی 
 69ی

صدایی از هیچ کر بلند نمی شد که منوچهر گفتی خپ کسی بیشتر از این 
 نمیده؟
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 کسی چیزی نگفت که منوچهر گفتی خپ تصویپ شد. مبارکه سامیا...
آراز جا خشی کرد. کارن دستانش را روی میز مشت کرد و لبخندی روی لبان 

دندان هایش را روی هم سددایید. آنیل نفر های کشدددار می کشددید. آن لحظه 
فکر می کرد آراز بی غیرد ترین و دوضددی ترین انسددان روی کره زمین اسددت. 
احسدداس می کرد هوا به قدری خفقان آور اسددت که نمی تواند نفر بکشددد. 

د یقه پیراهنش را پایین کشید. نگاهش در نگاه بارانی سلین گره دستش را باال بر
شار  شم هایش را روی هم ف صورتش از گریه خیر خیر بود. آنیل چ خورد. 
صدای  سر یی دختر مزایده کنند؟ با  ستند این طور راحت  داد. چطور می توان
شم هایش درد گرفت. آراز  شار داد که چ شم هایش را جوری ف جیغ دخترک چ

 ای به بازویش زدی هوی کجایی؟ بلند شو بریمضربه 
 آنیل دصبی در حالی که دست هایش را مشت کرده بود دنبال آراز راه افتاد.

شام انداخته   شین آر صندوق دقپ ما شدند. دختر را در  ساختمان خارج  از 
بودند. آنیل و آراز هم سوار بر الگانر مشکی رنگ آراز از محدوده دور شدند. 

ی زد اما این جاده را خوب می شددناخت. جاده رو به تبریز که آنیل حرفی نم
بسیار خلود بود. هیچ ماشینی از آنجا دبور نمی کرد. یی سادتی در آن جاده 
بودند که آراز راهنما زد و کنار جاده ایسدتاد. آرشدام هم پشدت ماشدین او پارک 

شام رفت. به محض  شین آر سمت ما شد و به  شین پیاده  خارج کرد. آراز از ما
شدن آراز ، چشمه اشی آنیل جوشید و قطره ای لجوجانه روی گونه هایش سر 

 خورد. با دست سریع اشی را پر زد و نفر دمیقی کشید...
************* 
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سینه به آراز نگاه می کرد. تا نگاه آراز به  ست به  صندوق را باز کرد. آرشام د در 
شید و آرام  سلین افتاد پوفی ک شی  شمان صورد خیر از ا ستمالی که چ د

سددلین را با آن بسددته بودند پایین آورد. دهانش را هم باز کرد که سددلین جیغ 
 کشیدی دوضیا! آشغاالی کثافت. شما یه مشت آدم کثیفین...

با سددیلی که روی صددورتش فرود آمد حرفش را قطع کرد. متعجپ به آراز نگاه 
 حق نداری زود  کرد که آراز با صدای بلندی گفتی منو با اونا یکی نکن.

 قضاود کنی. تو حق نداری تهمت بددددددددددددزنی...
 نگاه متعجپ سلین و آرشام روی او بود. آرشام نزدیی آراز شدی داداش...

 آراز خشمگین سر آرشام داد کشیدی خفه شو نمی خوام چیزی بشنوم...
 اشددی های سددلین دوباره راه خود را پیدا کردند. در حالی که هق هق می کرد

 گفتی پر چرا منو خریدی؟ پر چرا بینشون بودی؟
 آراز گفتی تو هیچی نمی دونی هیچی...

ستم. اگه قول بدی جیغ جیغ نکنی و  سلین را باز کردی من از اونا نی ست  آرام د
 دختر خوبی باشی قول میدم کاری کنم دستشون بهت نرسه. اوکی؟

 سلین گفتی چجوری بهت ادتماد کنم؟
 شید و او را بلند کرد. زمزمه کردی ادتماد می کنیآراز دست سلین را ک

سلین جیغی کشید و دستانش را از دستان داد آراز بیرون کشیدی به من دست 
 نزن...

 آراز اخمی کردی قرار شد جیغ جیغ نکنی
 سلین گفتی تو هم یکی مثل اون آشغاال
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مکت کآراز دیگر کالفه شددده بودی ببین دختر خوب به پیر به پیغمبر می خوام 
 کنم. من از اونا نیستم...

سلین نگاهی به چشمان همیشه خمار آراز کردی قول میدی کاری باهام نداشته 
 باشی؟

 آراز پوفی کشید و گفتی چشم قول میدم قول مردونه خوبه؟
سددلین جوابی به آراز نداد. سددرش پایین بود. لرزش دسددتانش را می شددد حر 

می انداخت. موهای بلندش  کرد. هنوز هم بغضددی سددنگین به گلویش چنگ
 روی صورتش پخش شده بود. آراز رو به آرشام گفتی تو برگرد

 آرشام سرش را تکان داد که آراز رو به سلین گفتی تو برو تو ماشین بشین
سلین آرام به سمت ماشین راه افتاد. همین که در ماشین نشست اشی هایش 

 اش را باال کشید. آراز پشتراه خود را پیدا کردند. چشم هایش را بست و بینی 
 رل نشست و روسری را به سمت سلین گرفتی بیا اینو سرد کن

سلین روسری را از دست آراز گرفت و روی سرش انداخت. آراز از آینه نگاهی 
 به او انداخت. با دیدن صورد خیر از اشکش نوچی کرد و جعبه

 دستمال کاغذی را به سمتش گرفتی مگه قرار نشد گریه نکنی 
 سلین دستمالی را از داخل جعبه بیرون کشید و گفتی تو که نمی فهمی

سکود کامل بود. در  شین در  شبور انداخت و راه افتاد. ما آراز جعبه را روی دا
 حالی که حواسش به جاده بود نیم نگاهی به آنیل کردی تو چه مرگته؟

 دی؟آنیل جوابی نداد. آراز دصبی گفتی هوی با توام. به لطف خدا کرم ش
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آنیل که به سددیم آخر زده بود گفتی آره کرم. آراز همین امروز فهمیدم منی که 
فکر می کردم تو مثل داداشددمی و از همه چیزد خبر دارم تمام مدد داشددتم 

 خودم رو گول می زدم. من هیچی از تو نمی دونم...
 آراز گفتی آنیل...

 سددددددددددتیآنیل داد کشیدی تو اونی که پیش من بودی نیستی آراز. نی
آراز هم متقابال فریاد کشیدی تو چی می دونی آنیل؟ چی می دونی از اینکه من 

 چی کارم هان؟ تو چی می دونددددددددی؟؟؟
 آنیل جوابی نداد که آراز بلندتر از قبل فریاد کشیدی باتوام چرا الل شدی؟ 

 کالفه دستی به پشت گردنش کشیدی تو چی از من بدبخت می دونی آنیل؟
 چرا قضاوتم می کنی؟ 

سی هم  صدای بمی گفتی هر ک شد. با  شمان آنیل جمع  شی دوباره در چ ا
 جای من بود این فکرا رو می کرد. حتی خودد...

 آراز نفر دمیقی کشید و گفتی ببین آنیل من اونی که تو فکر می کنی نیستم.
 وقتی رسددیدیم همون جایی که االن داریم میریم همه چیزو براد تعریف می

 کنم فقط اینجوری با من رفتار نکن...
آنیل جوابی در پایان صددحبت آراز نداد. آراز دسدددت چپش را روی لبه پنجره 

 ماشین گذاشت و سرش را به انگشت اشاره اش تکیه دادی اسمت چیه؟
 سلین خودش را بغل کرد و با صدایی لرزان گفتی دیگه چه اهمیتی داره

از آینه نگاهی به سددلینی که در خود جمع شددده بود انداختی خانواده اد  آراز
 کجان؟ خبر دارن کجا رفته بودی؟
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 سلین چشم هایش را روی هم فشار دادی من خانواده ندارم
آراز نگاهش را به سمت آنیل چرخاند که چشمانش را به درختان سرمازده کنار 

 د. دوباره نگاهی بهجاده دوخته بود و حرفی از دهانش خارج نمی ش
 سلین انداختی چجوری گرفتنت؟ 

سددلین گفتی کارن پسددردایی دوسددتم بود. بهم گفت که بیام مهمونی. فقط یه 
شما  شت درختا که  ساده اس اما نبود. به خدا نبود. اومدم تو حیاط پ دورهمی 
 دین جنا نازل شدین. ازتون خواستم از اونجا ببرینم بیرون که شما هم اینکارو 

دین و من از مهمونی فرار کردم. یه هفته مدام بهم زنگ می زد اما جوابشددو کر
ستم کلید بندازم یکی  شته بودم. تا خوا شگاه برگ نمی دادم تا اینکه دیروز از دان

 یه دستمال گذاشت رو دهنم و بقیه اشم که معلومه...
 آراز در حالی که لبش را می گزید حرصی زمزمه کردی آشغال

سرش را پایین انداخت. آراز گفته بود  این کلمه آراز ، از آنیل پنهان نماند. آنیل 
سددالی که با هم بزرگ شددده بودند  27که قضدداوتش نکند پر فقط به حرمت 

سامیا  شید و گفتی من  شود. آراز پوفی ک سعی کرد حرفی از دهانش خارج ن
شم منیستم. اسم واقعیم آرنارستگاره. اینی هم که کنارم نشسته پسردمومه. اس

 رسا نیست آنیله...
سددلین جوابی نداد که آراز ادامه دادی تو هنوز نمی دونی دسددت چه حیوونایی 
بازم پیداد می کنن. من دارم می برمت یه  افتادی. تهران براد امن نیسدددت. 
 جایی که امنه. فقط باید حرفامو گوش بدی. من به نفع تو حرف می زنم اوکیه؟

داری؟ بیام به شمایی که آدم خریدن براتون سلین گفتی آخه از من چه توقعی 
 مثل آدامر خریدنه ادتماد کنم؟!
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آراز گفتی درکت می کنم که به همه بدبین باشددی ولی مطمئن باش من از اونا 
 نیستم. دارم می برمت پیش مادربزرگم. خیلی مهربونه. داشقش میشی
االن به سددلین چنگی به موهایش زد و در حالی که آرام گریه می کرد گفتی 

 نظرد من چی کار کنم؟ مگه جای دیگه ای هم می تونم برم؟ کجا رو دارم؟ 
شین معلوم بود دوختی  شمان آراز که از آینه ما سلی چ سلین نگاهش را به د

 چاره ای جز ادتماد ندارم. ولی ولی ولی...
 آراز به سلین نگاه کردیولی چی؟

 نمی کنمسلین گفتی اگه از ادتمادم سواستفاده کنی حاللت 
آراز از این حرف سددلین چشددم هایش را جمع کرد. احسدداس می کرد قلبش را 

 می فشارند. با صدایی ضعیف گفتی باشه
و اما آنیلی که نگاهش را از آراز گرفته بود قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. 
ست که از بین بردن زندگی آدم  سی نی ست. آراز ک نه آراز خیانت توی کارش نی

ل آب خوردن باشددد. نه! اشددی هایش را پاک کرد که صدددای آراز ها برایش مث
 بادث شد لبش را گاز بگیردی گریه می کنی آنیل؟

 ینه
سلینی که  شتند؟!  شد. چه حرفی دا شان رد و بدل ن دیگر حرفی بین هیچ کدام
شمانش  شده بود؟ آنیلی که حقیقت هایی را با چ مانند کاالیی خرید و فروش 

باره آراز دیده بود  با تمام در که  یا آرازیی  باورش برایش دذاب بود؟  که حتی 
شان  شد؟ کدام شت خودش با سعی دا شده بود  ضاود هایی که  تهمت ها و ق

 حرفی برای گفتن داشتند؟
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************** 
 یپیاده شو

ستاد که لپ از  شد. آراز کنارش ای شین خارج  سلین آرام در را باز کرد و از ما
 نسخن باز کرد و آرام گفتی سلی

 آراز نگاهش را به سلین دوخت که سلین بلندتر گفتی اسمم سلینه
آراز سرش را تکان داد و گفتی خپ رسیدیم فقط پیش مادربزرگم سوتی ندی! 

 اوکی؟
 سلین سرش را تکان داد که آراز گفتی آفرین دخترخوب

ساده در  ستایی را از نظر گذراند. خانه ای  سرش را باال آورد و خانه رو سلین 
خانه های ساده دیگر. آنیل با اخم خانه را از نظر می گذراند. آخرین باری میان 

ماه پیش بود. آراز گفتی باز کن اون سددگرمه  6که به اینجا آمده بودند برای 
 هاتو آنیل

ضربه  ست.  ش شد که لبخند کم رنگی روی لپ آراز ن گاه باز  اخم آنیل ناخودآ
 کیم دی؟ اکیه؟ب ای به در زد که صدای پیرزنی از پشت در آمدی

 یمنم آبا امامان منمب 
دست و پا شکسته از ترکی می دانست. هر چه باشد نوه خان زاده تبریز بود و از 
صحبت هایی که در خانه می شد چیزهایی می فهمید. گوهر خانوم تا در را باز 

 کرد گفتی آراز تویی؟
 دادی آراز را در آغوش کشید و گفتی چرا دیروقت اومدی؟ کاش خبر می 

 آراز از آغوشش بیرون آمد و گفتی می خوای برم یه روز دیگه بیام 
 گوهر خانوم اخمی کرد و گفتی حاال حاالها باید پیشم بمونین
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 با دیدن آنیل او را هم در آغوش کشید و گفتی آی من قربون نوه ام بشم
ان دو نشآنیل و آراز دالوه بر اینکه با هم پسردمو بودند پسرخاله ها بودند. پدرا

مادربزرگ  خانوم  ند. گوهر  با دو خواهر ازدواج کرده بود که  ند  برادر بود
مادریشان بود. تا چشم گوهر خانوم به سلین با آن وضع آشفته افتاد ، رو به آراز 

 گفتی مادر این دختر کیه؟
 آراز لبخندی زد و گفتی میگم مامان گوهر میگم. نمی ذاری بیایم تو؟

 ی وای خدا آره آره بیاین توگوهرخانوم زد رو دستش
 آراز نگاهی به سلین کردی سلین بیا تو

سددلین در حالی که زیر نگاه دقیق گوهرخانوم خجالت زده شدددده بود آرام به 
ضیه  شش آوردی بیا برو تو. راجپ ق سرش را کنار گو سمت آراز رفت که آراز 

 های امروزم به مامان گوهر چیزی نگو باشه؟
 داد که آراز گفتی برو توسلین فقط سرش را تکان 

شد. گوهرخانوم و بعد آراز و آنیل  ستایی  صفای خانه رو سلین وارد حیاط با 
 وارد شدند. سلین هنوز سرش پایین بود. گوهرخانوم نگاهی به سر و وضع 

سلین کرد. شلوار مشکی خاکی ، مانتوی مشکی که آستینش پاره شده بود و از 
شده بود و پایین مانتو هم پاره و  ستین دیگر کوتاه تر بود ، چند دکمه اش کنده  آ
خود مانتو خاکی بود. موهای سددلین از روسددری بیرون ریخته بود. با هم به 

ست با فاصله کنار آنیل نشداخل خانه کوچی رفتند. آنیل و آراز نشستند. سلین 
ست و  ش شان ن شد. گوهرخانوم روبروی ستش  شتانش د شغول بازی با انگ و م

 گفتی خپ چی شد اومدین اینجا؟



 25 در امتداد مرگ

 نگاهش را به سلین دوختی قوناقیننابا مهمونب
سددرش را نزدیی گوش مادربزرگش بردی شددما اول حمومو به این سددلین  آراز

خانوم ما نشون بده بعد یه دونه از اون لباس محلی خوشگالد بده بهش بپوشه 
 بعد بگم

شم غره ای برایش رفت. رو به  شمکی زد که گوهرخانوم چ بعد دقپ رفت و چ
 سلین کرد و با مهربانی گفتی دخترم بلندشو خوشگل خانوم

سلین  سلین سمت  ست لباس محلی به  شد که گوهرخانوم یی د از جا بلند 
گرفتی بیرون درست کنار در حمومه. برو یه دوش بگیر این لباسا رو هم بنداز 

 دور دیگه به درد نمی خوره
سلین زیر لپ تشکری کرد و از خانه خارج شد. واقعا دلش یی دوش حسابی 

 می خواست. احساس می کرد سنگین شده است...
************** 

 «سلین»
حوله رو دور سددرم پیچیدم و نگاهی به لباس کردم. یه لباس محلی خوشددگل 
بود. قبال توی اینترنت دکر یه همچین لباسددی رو دیده بودم. واسدده اقوام ترک 
بود. یکم سردم شد. سریع لباسا رو تنم کردم و از حموم بیرون اومدم. به سمت 

دم. کسددی توی اون اتاقی که قبل نشددسددته بودن خونه رفتم و آروم در رو باز کر
نبود. صدای زنی که مادربزرگشون بود از پشت سرم اومدی دافیت باشه دختر 

 خوشگلم...
 لبخندی زدمی سالمت باشین خاله
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شاره کرد و گفتی می دونم  به اتاقی که توی راهروی تنگ روبروی اتاقی بود ا
سته ای. اونجا جاتو پهن کردم چندتا لباس ر شتم کنار. خ ست گذا احتی هم وا

 مال نومه. خوب بخوابی دزیزم...
 سرمو تکون دادمی لطف کردین ازتون ممنونم

 لبخند شیرینی زدی خواهش می کنم دخترم
ساس  شدم اح سمت اتاق رفتم. همین که وارد  شپ بخیری گفتم و به  زیر لپ 

سینه  ستمو روی  شیدم. د شتم و هینی ک شد. برگ سته  سرم ب شت  م اکردم در پ
ستین بیاین تو یه اهمی  شتم و با اخم نگاش کردمی لطفا از این به بعد خوا گذا

 یه اوهمی اینجوری زهرترک میشم...
 لبش به خنده کش اومدی اوه معذرد بانو

چشم غره ای رفتم که جدی شدی ببین سلین یه دوسه روز باید اینجا باشی اگه 
 ونو می ریزن...ببرمت تهران پیداد می کنم. می دونم که زهر خودش

سرمو تکون دادم که گفتی به مادربزرگم تقریبا همه چیزو گفتم. با این تفاود 
 که تو خواهر یکی از دوستامی و دوستم ازم خواسته تو رو بیارم اینجا اوکی؟

باز هم به تکون دادن سددرم اکتفا کردم که آروم گفتی احسدداس می کنم هنوزم 
 بهم ادتماد نداری
تم و جوابی بهش ندادم. سرشو پایین انداخت و گفتی شپ سرمو پایین انداخ

 بخیر...
شیدم و  شد. پوفی ک شنوه از اتاق خارج  بعد بدون اینکه جوابی از جانپ من ب

 گفتمی خدایا!
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لباسامو با لباسای راحتی دوض کردم. آروم توی رخت خوابی که پهن بود دراز 
 بم برد...کشیدم. انقدر خسته بودم که سرم به بالش نرسیده خوا

************ 
با صدای ضربه هایی که به شیشه پنجره کنار اتاق برخورد می کرد الی پلکامو 
شمام مالیدم و توی جام  ستمو به چ شمام می زد. آروم د باز کردم. نور توی چ
نشستم. کش و قوسی به بدنم دادم که دوباره ضربه تکرار شد. با خمیازه ای به 

شد سمت پنجره رفتم و بازش کر سیم مالیمی داخل اتاق وزید که بادث  دم. ن
 موهام آروم تکون بخورهی چقدر می خوابی زیبای خفته!

با دیدن آراز تا خواسددتم بپرم و یه چیزی روی سددرم بندازم یادم افتاد که اون 
صورتم زد و گفتی به هر  شکنی جلوی  موهامو دیده دیگه چه اهمیتی داره؟ ب

 حال صبح بخیر
که نایلونی رو توی بغلم گذاشدتی بیا کله سدحر بلند شددم سدرمو تکون دادم 

صبحونه بریم بیرون کارد  شو بعد از  ست لباس پیدا کردم. آماده  شهر وا رفتم 
 دارم...

 چاره ای جز اطادت نداشتمی باشه
 تا خواستم پنجره رو ببندم گفتی جلو مامان گوهر سوتی ندی

 اخمی کردم و گفتمی نه
ند عد پنجره رو بسددتم. بل نایلون رو  ب خت خواب رو جمع کردم.  شددددم و ر

برداشددتم و نگاهی به داخلش انداختم. یه مانتوی اسددپرد سددبز لجنی که کاله 
شلوار مشکی. یه جفت کتونی نایی مشکی رنگ هم کنارش  داشت با شال و 
بود. در کل لباسددای شددیکی بود. نگاهم چرخید سددمت لباس محلی. خیلی 
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شد. مانتو رو آواردم باال و نگاهی بهش  دوست داشتم بپوشمش ولی خپ نمی
سته بود و توی اتاق بود به  شک شه اش  سایزم بود. از آینه ای که گو کردم. دقیقا 
قدر  یا چرا من ان خدا ما سددریع قورتش دادم.  گاه کردم. بغض کردم ا خودم ن
بدبختم؟! از اتاق خارج شدم که چشمم خورد به پسردموی آراز. اسمش چی 

نیل بود. زیر لپ سالمی دادم که بازومو کشیدی دیشپ آراز بود؟ آهان اسمش آ
 همه چیزو بهم گفت...

آروم سرمو آواردم باال اما سریع نگاهمو گرفتم و با صدای ضعیفی گفتمی ولی 
 به من چیزی نگفت

سخته ولی بدون مردتر از آراز توی  شم و گفتی می دونم  شو آوارد در گو سر
زود قضدداود کردم. قضدداوتش نکن. آراز وقتی این کره خاکی وجود نداره. منم 

شکنه.  شه داد نمی زنه. گریه نمی کنه. می ریزه تو خودش. می  ضاود ب زود ق
 نشکونش سلین...

 با بغض گفتمی سعی می کنم
شده  ستمو ول کرد. مثل پرنده ای که از قفر آزاد  شد و در آخر د شل  ستش  د

فر. سرمو آواردم باال دیدم آراِز. باشه ، به از راهرو خارج شدم که خوردم به یه ن
 با دیدن من لبخندی زد و گفتی ماشالله به خودم چقدر اندازته

 نگاهم رو ازش گرفتم و گفتمی ممنون
 صدای مادربزرگشون از پشت سر آراز اومدی اوغور بخیر

 آراز برگشت و با لبخند گفتی صبح دالی متعالی بانو
 پسر مادربزرگشون خندید و گفتی کم نمی بریز
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 آراز خندید و گفتی واسه تو نمی نریزم واسه کی بریزم دشقم؟
 از بازوش نیشگونی گرفت و گفتی گچ اوینا اوشاخ ابرو اونور بچهب

 برگشت سمت منی صبحت بخیر دزیزم
 لبخند مصلحتی زدمی سالم صبح شمام بخیر

صمیم گرفته بو سالم به مادربزرگش که من ت شد و با یه  م دآنیل از کنار من رد 
بهش خاله بگم ، به سمت اتاقی که آشپزخونه بود رفت. توی این دو روز متوجه 
شپزخونه و گفتی گلین  سبت به آراز آروم تره. خاله رفت تو آ شده بودم آنیل ن

 سحریزی ییین ابیاین صبحنتونو بخورینب
 رو کردم سمت آرازی مادربزرگت چی میگه؟

 یمیگه بیاین صبحونه بخورین
 شپزخونه رفتیم. خاله گفتی بیا دخترم. بیا پیش من بشینبا هم به سمت آ

لبخندی زدم و دور سددفره سدداده اشددون که روی زمین پهن کرده بودن کنارش 
نشددسددتم. یکم نون محلی و پنیر محلی گذاشددت جلوم و گفتی بخور دخترم 

 دیشبم چیزی نخوردی ضعیف شدی
. با اشددتها ولی آروم واقعا گرسددنه بودم. تقریبا دو روز بود هیچی نخورده بودم

شروع به خوردن کردم. بی صدا غذامونو می خوردیم که صدای آراز بادث شد 
 نگاهمو بدوزم بهشی آنیل ، سلین بلند شین دیگه بسه کلی کار داریم

آنیل از چند دقیقه قبل دسددت کشددیده بود. خاله گفتی اه پسددر بزار این دختر 
 غذاشو بخوره 

شمزه به روش لبخندی زدم و گفتمی ن شدم. واقعا خو سیر  ستتون درد نکنه  ه د
 بود...
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شت رو  شو گذا ست سفره کمکش کنم که د شدم تا توی جمع کردن  بعد بلند 
 دستمی تو برو من جمع می کنم. حتما آراز کار داره...

 یآخه...
 یآخه نداره که برو دیگه

 لبخندی زدم و گفتمی چشم
 و آراز اونجا نبودن. پر البد رفتم تو همون اتاقی که میشدده گفت هال بود. آنیل

بیرونن. به سمت اتاقی که شپ اونجا خوابیده بودم رفتم و از توی نایلون کتونی 
ها رو در آواردم و از خونه بیرون رفتم.کفشددا رو پوشددیدم و نگاهمو دور حیاط 
چرخوندم. یه حوض وسددطش بود که آرنا روی لبش نشددسددته بود و آنیل هم 

ستا ستاده بود و د شونم جلوش ای شلوارش. واقعا دوتا شته بود تو جیپ  شو گذا
پسرای شیی و خوش پوشی بودن. آراز یه پیرهن آبی خیلی روشن پوشیده بود 
شته بود و زنجیر الله که دور گردنش  که دوتا دکمه باالی یقه اش رو هم باز گذا
صل  شت. یه جفت کتونی ا شلوار کرمی که پایینش کش دا بود معلوم بود ، با 

ندای سددفید. یکمی از  نایی که با لژ و ب هم رنگ پیرهنش بود پوشددیده بود 
موهای قهوه ایش رو هم ریخته بود رو صددورتش. یه سددادتم انداخته بود دور 
مچش. آنیل هم یه پیرهن زرشددکی پوشددیده بود که اونم دکمه های باالییش رو 

ر اباز گذاشددته بود و گردنبندش با بند چرم و پالک دوربین معلوم بود. شددلو
توسی با کالجای زرشکی و سادت استیلی که دور مچش بسته بود. به سمت 

 آراز رفتم که گفتی بریم؟
 یبریم
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شم نگاه می کردم که با  سرم پایین بود و به نوک کف شون راه افتادم.  سر شت  پ
 صدای آرنا متعجپ سرمو باال آواردمی آنیل میگم بریم باالی تپه؟

 آنیل شونه ای باال انداختی بریم
 آراز برگشت سمت منی پایه ای؟

 ابروهامو انداختم باالی چاره دیگه ای هم دارم؟
 خندید و گفتی چرا پشتمون میای؟ بیا کنارمون؟

مطیع حرفش اینبار کنارش قدم بر می داشددتم که با صددداش نگاهمو دوختم 
بهشی من و آنیل غیر از اینکه با هم پسردموییم ، پسرخاله هم هستیم. پدرای 
ما دوتا داداش بودن که با دوتا خواهر که مادرامونن ازدواج کردن. ما با خانواده 

کنیم. پدربزرگمون  دمه ام تو چهاردمارد باد دزد خان رسددتگار زندگی می
اسددمش حاج دلی رسددتگاره. از سددرمایه دارای معروف تهرانه. خانواده ما زیر 
سلطه پدربزرگمون خانواده با اصل و نصپ و البته مذهبی هست. اینکه میگم 

 مذهبی نه که همش چادر و اینکه حق نگاه به نامحرمم 
توی خونه ما کامال نباشدده نیسددت. به این منظوره که نماز و روزه و اینجور چیزا 

 ردایت میشه و همه باید با ادب و درست رفتار کنن...
 لپم رو از داخل جویدمی پر معلومه خیلی خرپولین

 قهقهه ای زد که گفتمی چرا می خندی؟
 با خنده گفتی از واژه جالبی استفاده کردی. خوشم اومد...

 شونه ای باال انداختم و گفتمی مگه نیستین؟
 ی آره اونم چجورشاینبار آنیل گفت

 اصوال دختر زبون درازی بودمی چه دجپ یه کلمه هم از دهن شما خارج شد
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چپ چپ نگام کرد که آراز سرشو آوارد کنار گوشمی زیاد سر به سرش نذار. به 
 خاطر یه سری اتفاقاد ادصابش خورده. داره تو ذهنش به درک می رسه...

 ظوری نداشتم آقاآنیلنگاهم رو از آراز گرفتم و آروم گفتمی من من
 صداشو شنیدمی می دونم

************* 
 دستش رو به سمتم گرفت و گفتی دستتو بده من بیا باال

نگاهم بین خودش و دسددتش چرخید و در آخر توی چشددماش متوقف شددد. 
به اون شددوری  نه  نداخت و گفتی  باال ا انگار منظورم رو فهمید که ابرویی 

 شوری نه به این بی نمکی...
حرصی دستمو تو دستاش گذاشتم که کمکم کرد خودمو بکشم باال. دستش یه 
گرمای خاصی داشت. گرمایی که دست همیشه سرد منو می سوزوند. دستم 
شد. آروم روی تخته سنگ  ساس کردم جای انگشتاش گرم  رو که ول کرد ، اح

عضی . بنشستم و نگاهی به دور و بر کردم. یه دره پر از دار و درخت زیر پام بود
 از خونه های روستا هم معلوم بود. آراز گفتی آنیل یه چی بزار گوش بدیم...

 آنیل بی حرف گوشیش رو در آوارد و آهنگ رو پلی کردی 
 تو با شکستن دلم داری گناه می کنی

 من التماس می کنم فقط نگاه می کنی
 یه کوه غصه تو دلم به داد من نمی رسی

 های بی کسی پرم از این گالیه ها تو لحظه
 بمون ولی یادد نره
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 این التماس آخره
 میگن که هر کی داشقه
 ساده از دشق نمی گذره

 ببین یکی دیوونه وار 
 هنوز براد دلواپسه

 گریه امونمو برید
 هوای قلپ من پسه
 اگر چه به شبای من

 تو گریه هدیه می کنی
 آروم نمی گیره دلم

 وقتی تو گریه می کنی
 تمام کوله بارتو

 شونه های من بذاررو 
 نگذر از این شکسته دل

 تو رو خدا طاقت بیار
آهنگش خیلی غمگین بود. اشددی صددورتم رو خیر کرده بود. آروم گریه می 
کردم. به حال خودم که مثل یه کاال فروخته شددده بودم و آینده ام اصددال معلوم 
سکته کرد. به حال مادری که  ستگی  شک ست. به حال پدری که به خاطر ور نی

رطان گرفت و نتونستیم خرج مرضشو بدیم. به حال خواهری که افتاد دست س
یه بی صفت که نذاشت همدیگرو ببینم. با صدای آراز اشکام رو با دستام پر 

 زدمی سلین؟ چرا گریه می کنی؟
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 یچیزی نیست
 یولی...

 یگفتم که چیزی نیست...
شو انداخت پایینی من  سر صدام چیزی نگفت. فقط  د معذربه دلیل تحکم 

 می 
 خوام...

 با بغض گفتمی نیازی نیست...
 آنیل گفتی آراز من فردا بر می گردم 

 آرنا نگاهشو دوخت به آنیلی چرا؟
 آنیل نگاهشو دوخت به آرنای کارخونه. آقابزرگ بفهمه نمی ریم کشتمون...

 آراز چشم غره ای به آنیل رفتی مردشورتو ببرن آنیل
 آنیل گفتی آراز...

 شت سمتشی هان؟ چیه؟ میری برو دیگه من همین جا می مونم...آراز تند برگ
 یتو نمیای؟

 ی کجا بیام این دختره رو ول کنم برم؟ که اون آشغال بیاد سراغش؟
آنیل از جا بلند شددد و گفتی گمشددو بابا! من فردا ماشددینتو می برم. پر فردا 

 زنگ می زنم کریم بیاد دنبالت...
شو نداد که آنیل آروم شد. در حالی که ناخنام  آراز جواب از تپه پایین رفت و دور 

رو می جویدم گفتمی شما نباید به خاطر من بمونی. من نمی خوام تو زندگیتون 
 مزاحم باشم...
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 یسلین تو هیچی نمی دونی 
 نگاهم رو دوختم بهشی ولی...

 یبیخی از خودد بگو
ضح بود. نفر دمیقی  ست بحث رو دوض کنه کامال وا شیاینکه می خوا دم ک

 و گفتمی از چی بگم؟
 یاز همه چی. از خونوادد زندگیت...

شد نگاهم ر و به درختای پایین دره دوختم. باد مالیمی می وزید که بادث می 
تارهایی از موهام که بیرون ریخته بود توی هوا تکون بخورهی اسددمم سددلین 

ضع مالیمون خوب بود.  20سعادته.  سلدا. و سم  شتم به ا سالمه. یه خواهر دا
 د.پدرم شددرکت مهندسددی سدداختمانی داشددت. تا اینکه بابام بدهی باال آوار
 ورشکست شد و دیگه طاقت نیاوارد و سکته کرد. کل خونه زندگی و شرکت 

دار و ندارمون رو فروختیم و رفتیم یه خونه کوچیی اجاره کردیم. سددلدا برای 
سردموم ازدواج کرد  سامونی بده با پ سر و  ضع مالیمون  شاید بتونه به و اینکه 

ن موندم و مامانم تا ولی اون بی شرف از شپ ازدواج دیگه نذاشت ببینیمش. م
اینکه فهمیدم مامان سددرطان گرفته. هیچی دیگه به هر دری زدم ولی به خاطر 
شت و رفت. منم موندم با  شدید بود تنهام گذا ضیش  هزینه درمان و اینکه مری

 کلی درد بین یه دالم گرگ...
 یمن نمی خواستم ناراحتت کنم. گریه نکن...

شد صورتم. کی خیر  شیدم رو  ست ک ه بود و من نفهمیدم؟ هه دادیه! سری د
ودده. با صدایی لرزون گفتمی  10گریه کردن شده یکی از کارای مهمم. روزی 

 من که همیشه گریه می کنم...



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 آروم گفتی متاسفم
نفر دمیقی کشددیدم که گفتی تا ابد که نمی تونی اینجا بمونی. ببین من یه 

ته منوچهر خونه دارم تو برو اونجا بمون امن تره. اگه اونجا  بمونی دار و دسدد
 پیداد نمی کنن. یه مدد اونجا باش تا این قضیه تموم شه...

 یولی
شو. ولی ملی  ست داری بیخیال  سلین جان هر کی دو شید و گفتی  پوفی ک
نداریم. من اصال اونجا نمیرم. به خدا من دارم کمکت می کنم. االن درک نمی 

 کنی ولی بعدا می فهمی...
دیگه آخه من چجوری با این وضددع زندگی کنم؟ بابا چرا  با گریه گفتمی بگو

 کسی درد منو نمی فهمه؟
شیدم و گفتمی خدایا ادتماد کنم؟ من  سمون گرفتم و جیغ ک سمت آ سرمو به 

 چه گناهی دارم می خوام پاک بمونم؟
یه دفعه با سیلی که روی گوشم فرود اومد افتادم زمینی سلین تو درباره من چه 

 ؟ یعنی من انقدر آشغالم؟فکری کردی؟ هان
شوندم و در حالی که گریه می کردم گفتمی تو جای من  ستام پو صورتم رو با د

 نیستی بفهمی چی می کشم؟
شی  سلین جان! دختر خوب! می دونم چی می ک ستی  ش شد و جلوم ن خم 

 ولی آخه اینجوری که نمیشه. تو یه مدد بیا برو اونجا تا آبا از آسیاب بیوفته...
 ه چشمای دسلیشی قول میدی از ادتمادم سواستفاده نکنی؟زل زدم ب

 لبخندی زد و گفتی قول
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*********** 
 «آراز»

 یگوهرجون؟
 آروم خودش رو کشید سمت دیوار و خواست بره تو اتاق که گفتمی سلین؟

 برنگشت فقط وایسادی کجا میری؟ من سه سادت داشتم الالیی می خوندم؟
 برگشت و زیر لپ گفتی چشم

 گوهر از آشپزخونه اومد بیرونی جانم پسرم؟  مامان
 یآنیل کجاست؟

روسری گل دارشو سفت کرد و گفتی بچم انگار خسته بود. سالم داد رفت تو 
 اتاق گفت می خوام بخوابم...

 به سمت راهرو رفتم که گفتی کجا میری تو؟ بیاین ناهار درست کردم
 رو کردم سمت سلینی سلین تو برو بخور منم میام

شته  بعد شو گذا سادد شیده بود و  سمت اتاق رفتم و در رو باز کردم. دراز ک به 
بود روی چشمش. حتی نکرده بود لباساشو دوض کنه. رفتم کنارش نشستمی 

 آنیل؟
 جواب نداد که با دستم تکونش دادمی هوی آنیل باتوام...

 تغییری تو حالتش نداد فقط گفتی چته؟
 یبلندشو دیگه اه

 چشماش برداشت و گفتی هان؟ چه مرگته؟ساددشو از رو 
 ی منم میام

 الی چشماشو باز کرد و گفتی چی؟
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 یمیگم منم میام
چشماشو کامل باز کرد و نشست سر جاش. خم شد جلو و گفتی این دختره 

 سلینو چی کار می کنی؟
 یه تای ابرومو انداختم باالی خپ اونم میاریم دیگه

 تقریبا داد زدی چدددددددی؟
 کج و کوله کردمی گوشم کر شد چته؟ صورتم رو

با تعجپ گفتی ِاِاِا آراز چی می گی تو؟ یه درصد فکر کن آقابزرگ بفهمه دیگه 
 حتی نمی ذاره از کنار دمارد رد بشیم

اخمامو کشددیدم تو همی اه آنیل! میره خونه من. آقابزرگم که اصددال سددالی به 
 دوازده ماه نمیره خونه من از کجا می خواد بفهمه؟

 وشو کرد اونوری نه آراز اصال حرفشو هم نزن که استرس می گیرم...ر
 برش گردوندم و گفتی آنیل؟! بابا اگه اتفاقی افتاد پای من اوکی...

نوچی کرد و گفتی آراز این دختره چرا انقد واسددت مهمه؟ ولش کن بره دیگه. 
 چرا خودتو قاطی می کنی؟

شددم! من اگه این دختره رو ول آب دهنمو قورد دادم و گفتمی آنیل جان! دادا
کنم بره اون منوچهر بی صددفت و دار و دسددتش میان سددراغش. چرا؟ چون 
خواهرزاده گرامش سر این مزایده کم آورده به غرورشون بر خورده. اگه هم بیان 

 ببرنش معلوم نیست چه بالیی سرش بیاد...
 نالیدی آراز...

 یآنیل کسی نمی فهمه. به خدا کسی نمی فهمه...
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مون موقع صدددای مامان گوهر اومدی آنیل؟ آراز؟ بیاین ناهار بخورین دیگه ه
 از دهن افتاد...

 لبخندی زدم و گفتمی باشه دیگه. بلند شو بریم...
 نوچی کرد و گفتی یه دنده

************* 
 «راوی سوم شخص»

 یزن دایی؟
تی د و گفآراز در را باز کرد که آیگل هینی کشید و دقپ پرید. آراز خنده ای کر

 چرا گرخیدی؟
اخمی کرد و گفتی آراز خپ هر کی جای من بود و تو اینجوری در رو باز می 

 کردی همین کارو می کرد
همان موقع صدددای زنگ گوشددی آراز نگاه آیگل را پایین آورد. آراز در حالی که 

 روی « سلین»نگاهش به آیگل بود گوشی را از جیبش بیرون آورد. نام 
شی خاموش و ر سبز رنگ را لمر کرد و جواب دادی گو شد. دکمه  شن می  و

 بله؟
 یسالم آقاآراز

 یسالم خوبی؟
شدم فقط می تونم امروز وقتت رو بگیرم؟ البته اگه  شید مزاحمت  یممنون ببخ

 مزاحم نیستم....
در حالی که نگاهش به آیگل که حرکاتش را موشددکافانه زیر نظر داشددت  آراز

 بعد از ظهر اونجام کاری نداری؟ 6انداخت و گفتی سادت 
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 ینه ممنون 
 یفعال

 یخدافظ
 وقتی آراز تماس را قطع کرد آیگل گفتی کی بود پسردایی؟

فتی یکی از  ند و در آخر آرام گ خا بار چر ند هانش چ مه اش را در د آراز کل
 ستام کاری داشتی اومدی اینجا؟دو

 یبا زن دایی کار دارم
 آراز از جلوی در کنار رفت و گفتی برو تو

آیگل از کنار آراز رد شد و با تشکر کوتاهی به داخل خانه رفت. آراز در را بست 
و به داخل باد رفت. چندهفته ای از حضور سلین در خانه اش می گذشت. تا 

ه رفته بود. می دانست سلین بدون وجود او راحت به حال فقط دو سه بار به خان
تر اسددت. یی بار هم آنیل را به زور به خانه فرسددتاده بود تا ببیند سددلین کم و 
کسددری ندارد. در همان لحظه دوباره صدددای زنگ گوشددی بادث شددد آن را از 
شید و زیر لپ  صفحه کرد. منوچهر خان! پوفی ک جیبش خارج کند. نگاهی به 

پونه بدش میاد در خونه اش سددبز میشدده. خدایا من تا کی این گفتی مار از 
 آشغالو تحمل کنم؟

 تماس را برقرار کردی سالم منوچهر خان
 یدلیی سالم چطوری پسر؟

 یخوبم ممنون
 یکم پیدایی. دیگه بعد اون روز رفتی...
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 پوزخندی زد و گفتی درگیر کارامم. سرم شلوغه. می دونید که...
 گفتی می دونم سامیا می دونم... منوچهر قهقهه ای زد و

شکر می کرد که نام خودش از  سم بهم می خورد. خدا را  دیگر حالش از این ا
دهن این به قول خودش کثافت ها خارج نمی شددد. وقتی در جمع آنها حاظر 
می شد ، دلش تنگ می شد برای اسم خودش. برای آن آراز واقعی که در نقاب 

م بگیرد. انتقام خون خواهرش را که گفتند به خاطر سامیا ظاهر شده بود تا انتقا
تصددادف با یی ماشددین فود شددده اسددت اما هیچ کر جز آراز نمی دانسددت 
شین پرد  شان جلوی ما سای او را خود شته بودند. آ خواهر را این دوضی ها ک

 کرده بودند...
************ 

 «آیگل»
 وارد خونه شدم و به سمت آشپزخونه رفتمی زن دایی؟ 

 اش از داخل آشپزخونه اومدی جانم آیگل؟ جانم دخترم؟صد
 لبخندی زدم و گفتمی سالم زن دایی خوبی؟

 یمرسی دزیزم تو چطوری
 یبه لطف شما زن دایی یه درض کوچولو داشتم 
 دستاشو با حوله خشی کرد و گفتی بگو دزیزم

موهامو فرسددتادم پشددت گوشددمو گفتمی اون سددینه ریزی که مامانم چند وقت 
 داده بود نگه دارین. اونو می خوام...پیش 

 لبخندی زد و گفتی آهان
 کمی فکر کرد و گفتی ایگل جان یه زحمتی میشه براد
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 یچی؟
 یتو خونه آراِز. باید بری از اونجا بیاری

 قیافه امو کج کردمی باشه ولی...
از کشوی داخل کابینت کلیدی رو در آوارد و گفتی بیا این کلیدش. تو کشوی 

 کفشیهجا 
 شونه ای باال انداختم و کلید رو گرفتمی باشه ممنون کاری نداری زن دایی؟

 ینه دزیزم
 یفعال

************ 
 «سلین»

نشددسددته بودم و رمان می خوندم. غرق توی داسددتان بودم که احسدداس کردم 
 6و نیم. گفت  5کلیدی توی در چرخید. البد آراِز. نگاهی به سدددادت کردم 

زود اومد؟! چه می دونم بابا؟ به سمت اتاق دویدم و شالمو میام پر چرا انقد 
روی سرم کشیدم. صدایی نمیومد. وا از این بعیده همیشه میاد یه صدا می زنه. 
از اتاق بیرون اومدم که ناگهان چشددمام تو چشددمای دختری قفل شددد که با 
تعجپ روبروم ایسددتاده بود. هیچ حرفی بینمون رد و بدل نمی شددد و سددکود 

شده بود. چندبار دهنش تکون خورد اما چیزی نگفت. در سنگ ینی حکم فرما 
 آخر اخماشو تو هم کشید و گفتی تو اینجا چی کار می کنی؟ کی هستی؟

 شالمو تا روی پیشونی جلو کشیدم و گفتمی من... یعنی چیز... من...
 پرید وسط حرفمو گفتی از آراز انتظار نداشتم...
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 یمن...
 دختره ه.ر.ز.هداد کشیدی حرف نزن 

نداخت. من اونی که این دختره فکر می کرد  به گلوم چنگ ا بغض سددنگینی 
 نبودمی من اونجوری که فکر می کنی نیستم

پوزخندی زد و گفتی اوه خانوم در حال مظلوم نمایی هستن. تو خجالت نمی 
 کشی زل زدی تو چشمای من داری درود میگی؟

 با صدایی لرزون گفتمی توهین نکن...
 اش اوج گرفتی من و آراز قراره یه ماه دیگه نامزد کنیم...صد

 اینبار جیغ کشیدی تو توی خونه نامزد من چه غلطی می کنی؟
همون موقع آراز تو چارچوب در نمایان شددد. نگاهش بین من و دختره چرخید 

 و در آخر آروم گفتی آیگل...
سمتش و گفتی آراز شت  سمش آیگله برگ تظار ازد ان دختره که فهمیده بودم ا

 نداشتم. می دونی آقابزرگ بفهمه یه دختر آواردی تو خونه اد چی میشه؟
 به سمت اتاق دویدم. اشکام راه خودشونو پیدا کرده بودن. صدای داد و بیداد

آراز و آیگل میومد. وسددیله هام که جز یه کیف خالی چیزی نبود برداشددتم و از 
 که صدای آراز اومدی سلین...اتاق بیرون زدم. داشتم کفشامو می پوشیدم 

 جوابشو ندادم که دستشو گذاشت رو دستمی سلین
 جیغ کشیدمی به من دست نزن

کیفم رو توی چنگالم گرفتم و از خونه بیرون رفتم. با گریه پله ها رو طی کردم. 
صدای قدمای آراز و صدا کردناش توی گوشم بود. هق هقم شدد گرفته بود و 

ند هق هق می کردم. او فت. همش بل ن دختره هر چی می خواسدددت بهم گ
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شیه خیابون می دویدم و بلند  سمت خیابون دویدم. تو حا صیر این آراِز. به  تق
 بلند گریه می کردم. صدای آراز میومدی سلین...

 توی دلم فریاد زدمی سلین مرد...
*************** 

 «راوی سوم شخص»
با تمام سددردتش دنبال سددلین می دوید. سددلین دیوانه وار گریه می کرد در  آراز

 حدی که جلویش را نمی دید. چندباری به چند نفر تنه زد و اصال صدای 
سعی می  سختی  شده بود. آراز به  شلود  شنید. خیابان ها  ادتراض آنها را نمی 

 سددتاد وکرد در آن شددلوغی کسددی سددلین را گم نکند که اصددال موفق نبود. ای
 نگاهش را بین جمعیت چرخاند. به موهایش چنگ زد و گفتی سلین...

سلین را  ست  سلین را گم کرده بود. نفر نفر می زد. چگونه می توان نبود نه 
 در میان این جمعیت پیدا کند؟

*********** 
 «سلین»

با گریه جمعیتو کنار می زدم و می دویدم. اصددال به کلماتی که به دنوان فحش 
شم از ده ستم برم و دور  شد توجهی نمی کردم. فقط می خوا شون خارج می  ن

از اون محل. نه من ه.ر.ز.ه نبودم. من از گلم پاک ترم فقط مشددکلم اینه که بی 
شدم. اونقدر بی  سم. بدبختم! اونقدر بدبختم که مثل یه کاال خرید و فروش  ک

ستفاده می کنن و تهمت ف.ا.ح.ش.گ.ی به سوا سیم  سم که از بی ک  م میک
زنن. خدایا منو می بینی؟ صدامو می شنوی؟ اصال منو به دنوان بنده اد قبول 
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به درگاه تو کردم که انقدر دذابم میدی؟ بر نیسدددت  داری؟ من چه گناهی 
 دیگه؟ به خدا نمی کشم. چرا جونم رو نمی گیری راحت شم؟ چرا؟!! پیچیدم

دلم خیلی تو یه کوچه خلود. صدای هق هقم سکود کوچه رو می شکست. 
شددکسددته بود. تیکه تیکه شددده بود و هر تیکه اش افتاده بود دسددت یه ناکر. 
داشتم می دویدم که انگار پام به پیچ خورد و افتادم زمین. اشکام رو پر زدم تا 
شده  شده بود و پام زخم  شلوارم پاره  سرم اومده. زانوی  بتونم ببینم چه بالیی 

سو شته بود و می  ستام خراش بردا خت. با گریه گفتمی خدایا! این دیگه بود. د
 چی بود؟ 

ستم. همون  ستم رو پام بای سخت بود. نمی تون شم اما  سعی کردم از جا بلند ب
 لحظه دستی روی شونه ام نشستی دزیزم؟

با ترس دقپ پریدم که نگاه بارونیم تو چشددمای متعجپ دختری گره خورد. با 
 گریه گفتمی ولم کنید

سر خودد آواردی! چرا همچین می کنی  شد و گفتی نگاه کن چه بالیی  خم 
 چی شده؟ 

با صددددای لرزون  یدا کرده بودم.  به این دختر پ یه حر ادتماد  نمی دونم چرا 
گفتمی داشتم می دویدم پام گیر کرد به یه چیزی افتادم. نمی تونم بلند شم باید 

 از اینجا برم...
شین من  نوچی کرد و گفتی آخ نگاه چی شو بریم تو ما شو. بلند  شدی! بلند 

 آب هست دست و صورتتو بشور بعد ببینم چی کار می تونم براد بکنم...
کمکم کرد که از جا بلند شددم. دسددتمو انداخت پشددت گردنشددو گفتی من 

 کمکت می کنم. سعی کن آروم راه بیای باشه؟
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لی نشستم. پام خیسرمو تکون دادم و با هم راه افتادیم. به کمکش توی ماشین 
سم تو  ست ا سم من کیانا شستمی ا صورتمو  ست و  سوخت. کمکم کرد د می 

 چیه؟
 یسلین

 یچه اسمت قشنگه
 بطری آب رو به سمتم گرفت و گفتی بیا یکم از این بخور حالت جا بیاد

شده بود. آب رو با  شی  ست. گلوم خ ش شت رل ن ست و خودش پ بعد درو ب
ستارد زد و راه اف شیدم. ا سر ک شمام گرم ولع  شتم. چ تاد. آب رو کنار پام گذا

 شده بودی سلین چرا فرار می کردی؟
 آروم گفتمی به خاطر آراز

یدم.  گه هیچی نفهم تاد و دی کام روی هم اف ته بود. کم کم پل خوابم گرف
 تاریکی...

************ 
 «آراز»

دصددبی وارد خونه شدددم. صدددای گریه آیگل روی مخم بود. کتمو پرد کردم 
 گفتمی لعنتی روی مبل

 با دصبانیت پام رو کوبیدم به دیوار داد کشیدمی لعنتی!
برگشددتم سددمت آیگل و با قیافه ای برزخی گفتمی تو توی خونه من چه غلطی 

 می کردی آیگل؟ چرا اون حرفا رو تحویل سلین دادی؟
 سرشو آوارد باال و گفتی ازد توقع نداشتم آراز! تو به من خیانت کردی!
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ساییدم گفتمی من چه خیانتی به تو کردم آیگل؟ در حالی که دن دونامو بهم می 
 آیگل رو مغز من دراز نشست نرو...

از جا بلند شددد و جیغ کشددیدی اگه خیانت نبود پر اسددمشددو چی می ذاری؟ 
 هان؟ اگه خیانت نبود پر چی بود آراز؟؟؟

صی چنگی به موهای بلندش زد و گفتی آراز تو چطور می تونی از ادتماد  حر
 قابزرگ سواستفاده کنی؟ چرا منو بازیچه کردی؟ من و تو نامزدیم بفهم...آ

سددرش داد کشددیدمی هر چی بین من و تو بوده فقط به خاطر آقابزرگه. من هیچ 
 وقت نمی خواستم تو زنم باشی این یه ازدواج اجباری بود...
 بلند تر از قبل داد کشیدمی انقدر خودتو به من نچسبون آیگل

شتای ظریفش گرفتی آراز هر چی که چنگی به  کیفش زد و اونو ال به الی انگ
 باشه من زنتم. حق دارم....

صورتم تکون داد و گفتی آبروتو می برم آراز! به  شاره اش رو جلوی  شت ا انگ
 خدا قسم همه چیزو به آقابزرگ میگم

 دستش رو کشیدمی وایسا ببینم ، چه غلطی می کنی؟
 کشید و گفتی ازد متنفرم آراز دستش رو از تو دستام بیرون

بعد با دجله از خونه خارج شددد. از شدددد دصددبانیت نفسددای کشدددار می 
کشیدم. با دستم مجسمه روی میز رو روی زمین انداختم و گفتمی همتون برید 

 گم شید
سلینو از کجا پیدا  ستام گرفتم. خدایا! حاال  سرمو بین د ستم روی مبل و  ش ن

صال این آیگل چرا او ست کنم؟ ا مده بود خونه من؟ اه... اه... اه... همه چیز د
 به دست هم دادن منو دیوانه کنن...
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************ 
 «سلین»

آروم الی پلکامو باز کردم. احسدداس می کردم سددرم رو تنم اضددافه اس. بدنم 
کوفته بود. تا اومدم به خودم تکون بدم دیدم نمی تونم. نگاهمو پایین کشددیدم. 

ندلی بسددته شددده بود. با ترس به دور و بر نگاه کردم. یه دسددتها و پاهام به صدد
تاقی کوچیی چوبی که روی زمینش کاه بود. سددعی کردم خودمو آزاد کنم  ا
ولی فایده ای نداشدددت. دیگه از ترس داشددتم جامو خیر می کردم. در آخر 

 طاقتمو از دست دادم و جیغ کشیدمی کمی! من اینجا چی کار می کنم؟
شکم جوشید  شمه ا شد و دختری به همراه دوتا مرد قوی چ که ناگهان دری باز 

شتن. نگاهمو به دختره دوختم.  شو در ه«! کیانا»هیکل پا توی اتاق گذا م اخما
 کشید و گفتی چه دجپ افتخار دادین از خواب زمستانی بیدار شین...

 یاینجا چه خبره؟ من اینجا چی کار می کنم؟ 
 یاد بگیر به غریبه ها ادتماد نکنیخندید و گفتی خوشگل از این به بعد 

بشددکنی توی هوا زد که یه صددندلی براش آواردن. صددندلی رو روبروی من 
 گذاشتن و کیانا نشست روبرومی جوجه چرا بغض کردی؟

 با صدای لرزون گفتمی با من چی کار دارین؟ 
تکیه داد و در حالی که با ناخنای بلندش ور می رفت گفتی اومم چی کارد 

 داریم؟
شاری داره. مزایده خ شه انقد رو یه نفر پا ف شد جلو و گفتی کارن اولین بار م 

 های قبلی اگه می باخت براش مهم نبود ولی انگار تو فرق داری مگه نه؟
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خودمو دقپ کشددیدم که آروم گفتی خیلی فرق داری! هم واسددده کارن هم 
 سامیا...

 جیغ کشیدمی ولم کنید بذارید برم. ولم کنید...
 که روی صورتم فرود اومد ، صدام برید. با اخم گفتی چته رم با سیلی 

 کردی؟ ببین با جیغ و داد آبمون تو یه جون نمیره ها...
سلین! اگه جوگیر نمی  سر می خوردن. لعنت بهت  صورتم  شکام آروم روی  ا
شدددی بری این اتفاق نمیوفتاد. نه! من با تهمتای اون دختره آیگل یه لحظه هم 

 جا وایسم. خدایا! خودد کمکم کن...نمی تونستم اون
*********** 

 «آراز»
 یالو آنیل؟

 با صدای خواب آلودی گفتی ها؟
 نوچی کردم و گفتمی آنیل سلین از خونه رفت...

 با تعجپ گفتی چی؟ کجا رفت؟
کالفه دسددتی به موهام کشددیدم و گفتمی آیگل! اومد دیدتش کلی سددرش داد و 

گریه از خونه زد بیرون. رفتم دنبالش ولی بین بیداد کرد و تهمت ؛ سددلینم با 
 جمعیت گمش کردم. آیگل گفت به آقابزرگ میگه. چی کار کنم آنیل؟ 

 یوای وای آراز گند زدی رفت
 لبم رو گزیدم. دلم واسه سلین شور می زدی اونو بیخی آنیل ، سلینو چی کار 

 کنم؟
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و ارد رد بشی بعد تداد زدی ِد پسر آقابزرگ بفهمه نمی ذاره از صدفرسختی دم
 میگی سلینو چی کار کنم؟ هر چی می کشی به خاطر همین سلینه دیگه...

 پوست لبمو با دستم کندم و گفتمی اه آنیل ضد حال نزن
یضددد حال چیه پسددر؟ چقدر بهت گفتم این دختره رو نیار خونه شددر میشدده؟ 

 گفتم یا نگفتم؟
به حال بدم چنگ می  پوفی کشددیدم و تماس رو قطع کردم. این آنیل هم بدتر

ست؟ کجا خوابیده؟ چی کار می کنه؟  سلین کجا انداخت. خدایا! یعنی االن 
شت. می  ضیه دخالت دا صا که کارن هم تو این ق صو خیلی نگرانش بودم. مخ
 ترسیدم پیداش کنه. همین االنشم بعید می دونستم ما رو تعقیپ نکرده باشه...

************ 
 «راوی سوم شخص»

 بارانی وارد خانه شد. قدم هایش را سریع بر می داشت و آرام با چشم های
 اشی می ریخت. صدای مادرش آمدی آیگل؟ آیگل دختر کجا بد...

صفه ماند. با نگرانی  شی آیگل حرف در دهانش ن صورد خیر از ا با دیدن 
 گفتی آیگل؟ چی شده دختر؟ این چه وضعیه؟

ید. می دانسدددت آراز هیچ بدون توجه به حرف های مادرش پله ها را باال د و
دالقه ای به او ندارد ولی حداقل باید به حرمت صدیغه ای که بینشدان بود به او 
خیانت نمی کرد. هیچ وقت فکر نمی کرد آراز ، شخصی که از بچگی داشقانه 
سرش  شت  صدای آیتی از پ شود.  شت همچین خطایی مرتکپ  ستش دا دو

 آمدی آیگل؟



 51 در امتداد مرگ

آیگل بدون توجه به داخل اتاقش رفت و در را پشددت سددرش بسددت. کیفش را 
روی زمین انداخت. جوری مانتویش را کشددید که چندتا از دکمه ها کنده و 
روی زمین افتادند. مانتو رو روی زمین پرتاب کرد و شدددال را از سددرش کند. 

خفه خودش را روی تخت انداخت و سرش را به بالش فشار داد تا هق هقش را 
ست ماجرا را به  سید. او می توان ضعیفش به گوش می ر صدای  کند اما هنوز 
ست همچین کاری کند. اگر  ست. آیگل نمی توان آقابزرگ بگوید؟ نه نمی توان
به آقابزرگ می گفت او قطعا آرنا را طرد می کرد و این آرزوی آیگل نبود. آیگل 

 می حتی نمی خواست آراز لحظه ای غم را احساس کند حاال 
خواست بانی طرد شدنش باشد؟! همان موقع در توسط آیتی باز شدی آیگل؟ 

 خواهری؟ چی شده چرا گریه می کنی؟
همین جمله کافی بود که آیگل خود را در آغوش آیتی بیاندازد و سددفره دلش را 
نامعلوم خیره شدددده بود.  به نقطه ای  باز کند. آیتی بهت زده  برای خواهرش 

 آیگل را نوازش کرد و گفتی آیگل من متاسفم... باورش نمی شد. موهای
 آیگل سرش را به سینه آیتی فشار داد و گفتی آیتی چی کار کنم؟

به  کار می خوای بکنی؟  فتی چی  ید و گ هایش را در هم کشدد تی اخم  آی
 آقابزرگ میگیم...

آیگل سددرش را باال آورد و با نگرانی گفتی نه آیتی! اگه آقابزرگ بفهمه آراز رو 
 می کنه. من نمی خوام این اتفاق برای آراز بیافتهطرد 

آیتی اخمی کرد و گفتی دجپ خری هسددتی آیگل! پسددره بهت خیانت کرده 
 بعد میگی به آقابزرگ نمیگم. به درک که می خواد طردش کنه...

 بعد از جا بلند شد که آیگل گفتی آیتی...
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 گفتی آیتی دصبی انگشت اشاره اش را جلوی صورد آیگل تکان داد و
 ببین آیگل ، من به آقابزرگ میگم. تو هم حق نداری هیچ کاری کنی... 

بعد از اتاق خارج شددد و در را محکم پشددت سددرش بسددت. سددرش را میان 
 دستانش گرفت و گفتی خدایا!

************* 
محکم قدم بر می داشدددت و پله های دمارد را طی می کرد. جلوی در اتاق 

ی کشددید و ضددربه ای به در زد. صدددای محکم آقابزرگ که رسددید. نفر دمیق
 آقابزرگ از پشت در به گوش رسیدی بیا تو

صندلی  شه ، روی  شد. آقابزرگ ، مثل همی شید و وارد اتاق  ستگیره را پایین ک د
سی بود. از کودکی این  شاهنامه فردو شغول مطالعه  سته بود و م ش چوبی اش ن

ست آقابزرگ دیده بود. مثل اینکه آقابز شاهنامه کتاب را د صی به  رگ ارادد خا
داشت. آقابزرگ دینی شیشه گرد فلزی اش را از چشم برداشت و نگاهش را به 
سالم  شتانش بازی می کرد انداختی  ستاده بود و با انگ آیتی که جلوی در ای

 دخترم! خوبی باباجان؟
 آیتی لبخند مصنودی زد و گفتی سالم آقابزرگ! مرسی حال شما خوبه؟

 لبخند سرش را تکان داد و گفتی چرا نمی شینی دختر؟آقابزرگ با 
آیتی صددندلی کنار میز تحریر را بیرون کشددید و رویش نشددسددت. در ذهنش 
جمالد را باال و پایین می کرد تا موضددوع را برای آقابزرگ توضددیح دهید. از 
دکر العمل آقابزرگ می ترسددید. اینکه آیا حرفش را باور می کند؟! با آراز چه 

خواهد داشددت؟! نمی دانسددت ؛ در حال گیج شدددن بود. اما اگر نمی رفتاری 
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گفت فقط خواهر یکی یی دانه اش نابود می شد. آیگل چگونه می توانست با 
شته افکارش را  صدای آقابزرگ ، ر سقف زندگی کند؟  همچین مردی زیر یی 

 پاره کردی چیزی شده آیتی جان؟
ون وضودی هست که باید باهاتآیتی گوشه لبش را گزید و گفتی آقابزرگ یه م

 در میون بذارم
باره  آقابزرگ کتاب را در میان دیگر کتاب های داخل کتابخانه جای داد و دو
روی صددندلی چوبی اش نشددسددت. نگاهش را به آیتی دوخت و گفتی می 

 شنوم...
ست. در  ست کدام ا ست کار در شت. نمی دان آیتی در گفتن حرفش تردید دا

 با نفر دمیقی کالمش را آغاز کردی آقابزرگ  آخر دزمش را جزم کرد و
امروز آیگل با سر و وضع ناجور و صورد خیر از اشی اومد تو خونه. حتی 
جواب سددواالی مامانو هم نداد. رفت تو اتاقش ، منم که نگرانش بودم دنبالش 

 رفتم. از ته دل زار می زد. وقتی ازش پرسیدم گفت...
تی را زیر ن قابزرگ خیلی دقیق آی به آ گاه رنگ شددبش را  تی ن ظر داشدددت. آی

آقابزرگ دوخت و گفتی امروز برای آواردن چیزی رفته بود خونه آراز ؛ ولی تو 
 خونه آراز با یه دختر مواجه میشه...

آقابزرگ متعجپ به آیتی نگاه می کرد که آیتی سریع حرفش را ادامه دادی آراز 
راز میره دنبال دختره ولی بر همون موقع سر می رسه و دختره هم می ذاره میره. آ

می گرده. وقتی بر می گرده کلی سر آیگل داد و بیداد می کنه و آیگلم با گریه از 
 خونه می زنه بیرون...

 آقابزرگ گفتی آیتی چی داری میگی؟ حرفو تو دهنت بچرخون بعد بزن...
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آیتی اخم هایش را درهم کشید و گفتی آقابزرگ دارم راست میگم. اصال مگه 
با آراز چه پدرکشددتگی دارم که بخوام درود بگم؟ خواهر بیچاره من از سددر  من

دشددق و دالقه اومده با این پسددره نامزد کرده بعد این بی ناموس به خواهر من 
 خیانت کرده! خیانت کرده آقابزرگ خیانت...

آقابزرگ دصددبی از روی صددندلی بلند شددد. دصددایش را روی زمین کوبید و با 
شو توی این خونه صدایی که اوج گر سره بی آبرو ؛ پا فته بود گفتی غلط کرد پ

بذاره دمار از روزگارش در میارم. دوتاشددون نوه هامن ولی آراز حق نداشددت 
 همچین کاری با دخترم بکنه. خودم صیغشونو فسخ می کنم...

آیتی نگران بلند شدددد و بازوی آقابزرگ را گرفت. در حالی که سددعی در آرام 
شت گف ست تو رو خدا مراداد کنید. کردن او دا ستون خوب نی تی آقابزرگ وا

 حالتون بد میشه ها...
آیتی کمی کرد تا آقابزرگ روی صددندلی بنشددیند. با ناراحتی گفتی آقابزرگ 

 حالتون خوبه؟
آقابزرگ دصددبانی گفتی من به آراز اندازه جفت چشددمام ادتماد داشددتم. آراز 

 حق همچین کاری رو نداشت...
 ق نداشت...فریاد کشیدی ح

 رو به آیتی گفتی برو بگو مینا بیاد
 آیتی گفتی آقابزرگ

 آقابزرگ فریاد کشیدی گفتم بگو مینا بیاد...
 آیتی از جا بلند شد و گفتی چشم چشم
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ست چه قیامتی در  ست قرار ا شد. خدا می دان شد و از اتاق خارج  از جا بلند 
یگل بود؟ به سمت آشپزخونه این خانه برپا شود. چه آینده ای در انتظار آراز و آ

 رفت و با دجله گفتی خاله مینا؟ خاله مینا؟
مینا خدمتکار چندین و چندساله دمارد بود. سال های درازی می گذشت که 
در آنجا کار می کرد و همه به اندازه چشددم هایشدددان به او ادتماد داشددتندی 

 آقابزرگ کارد داره...
شی کرد و از ست هایش را به حوله خ پله ها باال رفت. به اتاق آقابزرگ  مینا د

 که رسید ، بعد از ضربه ای به در وارد شدی جانم آقا؟
 یبرو بگو آنیل بیاد

 یچشم آقا! امر دیگه ای نیست؟
 ینه فقط بگو بیاد

 یچشم
بعد در را بسددت و از اتاق خارج شددد. دسددت های آقابزرگ از دصددبانیت می 

 به دلیل کار آراز فکر می کرد...لرزید. دندان هایش را روی هم می سایید و 
************ 

 «آنیل»
دود ماربروء رو بیرون فرسددتادم. پوی تند سددیگار توی فضددا پیچید. نگران آراز 
سمت من می  بودم. اگه آیگل ماجرا رو به آقابزرگ بگه چی؟ با دیدن مینا که به 
دودید سددریع سددیگار رو توی مشددتم مچاله کردم و توی جیبم انداختم. می 
ترسیدم بره به آقابزرگ بگه ؛ هر چند دهن لق نبود ولی بازم کار از محکم کاری 
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دیپ نمی کنه. به من که رسددید در حالی که نفر نفر می زد گفتی سددالم 
 آقاآنیل...

 یسالم چی شده؟
 یآقا باهاتون کار واجپ دارن. امر فرمودن زود برین خدمتشون

 ینگفت چی کار داره؟
 ینه

 گفتمی باشه االن میرم پیششاز جا بلند شدم و 
به سددمت سدداختمانی که خونه آقابزرگ بود رفتم. در چوبی را باز کردم و وارد 
خونه بزرگ شددددم. از پله ها باال رفتم. اتاق ته راهرو ، اتاق آقابزرگ بود. نمی 
دونم چرا دلم شددور می زد و اسددترس داشددتم. نفر دمیقی کشددیدم و در زدم. 

 دی بیا توصدای آقابزرگ به گوش رسی
در رو باز کردم وارد اتاق شدم. آقابزرگ روی صندلیش نشسته بود و نگاهش به 
روبرو بود. آروم با انگشددتای دیگه ام به انگشددت شددصددتم فشدداری وارد کردم 

 صدای ترق توروق شکستن قلنجش اومدی سالم آقابزرگ
 با صدای محکمی گفتی بشین آنیل

 ارین آقابزرگ؟ روی صندلی نشستم و گفتمی با من کاری د
نگاهشددو دوخت بهم. دصددبانیت رو می شددد از نگاهش خوندی تو از کار آراز 

 خبر داری؟
 یه لحظه کل تنم لرزید. پر الکی دلم شور نمی زدی چطور؟

 با صدایی که سعی می کرد اوج نگیره گفتی اون پسر به چه دلیلی یه دختر
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 آوارده تو خونش؟ به چه حقی سر آیگل داد زده؟
 روی زمین کوبیدی تو از این قضایا خبر داشتی آنیل؟دصاشو 

آب دهنمو قورد دادم. نمی دونسددتم چه جوابی بهش بدم. اصددال چه جوابی 
 داشتم که بگم؟ من من کنان گفتمی نه

 روم دقیق شدی راستشو بگو آنیل
 از جا بلند شدم و سریع گفتمی من خبر ندارم

ر دمیقی کشیدم. پر آقابزرگ بعد به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. نف
خبردار شددده بود. نگاهم تو نگاه آیتی که چند سددانت اونور در ایسددتاده بود و 
فتی  من  با زبونش تر کرد و گ یه خورد. لبش رو  به من بود ، گر گاهش  ن

 گفتم...
جوابی بهش ندادم و به سددردت از کنارش رد شدددم. از پله ها پایین رفتم و از 

شدم. با ست اگه برگرده ساختمان خارج  ید به آراز خبر می دادم. خدا می دون
 دمارد آقابزرگ چه بالیی سرش میاره...

************ 
 «راوی سوم شخص»

صلواد می فرستاد آن را زیر تخت  سجاده را جمع کرد و در حالی که زیر لپ 
هول داد. دستی به موهایش کشید. در همان زمان صدای زنگ گوشی سکود 

کست. تماس را برقرار کرد و با صدای گرفته ای جواب دادی سنگین خانه را ش
 بله؟

 یآراز بدبخت شدی!
 با دست چپش چشمش را مالید و گفتی چرا؟
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یآقابزرگ فهمیده سددلینو آوارده بودی خونه اد. از من پرسددید که از این قضددیه 
خبر دارم یا نه منم گفتم نه. خیلی دصددبانی بود و کلی داد و بیداد کرد. معلوم 

 یست بیای دمارد چه قیامتی به پا میشه...ن
سدداددش را محکم روی ابرویش کشددید و گفتی اون آیگل گور به گور شددده 

 آخرم نتونست چاک دهنشو ببنده...
 آنیل حرفش را قطع کرد و گفتی آیگل نگفته آیتی گفته...

 پوفی کشید و گفتی باشه فعال
 یآراز می خوای چی کار کنی؟

سوال  ستانش گرفت و بدون توجه به  سرش را بین د آنیل ، تماس را قطع کرد. 
فشددار خفیفی به آن وارد کرد. سددرش داشددت از این همه فکر می ترکید. از این 
سلین االن کجا  شده بود. اما  همه اجبار ، از اینهمه درود و از همه چیز متنفر 
بود؟ چه می کرد؟ گیر کدام شددیطان صددفتی افتاده بود؟ اصددال جا برای خواب 

 داشت؟
************ 

 «سلین»
شت کمرمو آروم به جلو هولم دادی اینجا اتاق خودمه. هر  شت پ شو گذا ست د
کسددی رو راه نمیدما ببین چی شددده اجازه دادم اینجا بمونی. توی کمدم لباس 

 هست. لباساتو دوض کن پاره شدن...
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 چیزی نگفتم. سددرم رو انداختم پایین و گوشدده مانتوی پاره ام رو توی مشددت
گرفتم. از در خارج شدددد و اون رو پشدددت سددرش قفل کرد. و من موندم و یه 

 حقیقت که توی ذهنم گنگ بود. من موندم و یه بغض سنگین که به گلوم 
چنگ می انداخت و داشدت خفم می کرد. من بودم و سدادگیم که برای دومین 

تاق حدودا  تاق چرخوندم.یه ا بادم داد. نگاهم رو توی ا به  بود. متری  20بار 
سلی هم رنگ تخت  شته بودن و میز د ست کنار پنجره گذا تخت دونفره ای در
ضای باز اتاق یه فرش خیلی  که آباژور کرم رنگ روش خودنمایی می کرد. تو ف
کوچیی روی پارکت های تو اتاق پهن شده بود. پرده های ساده که روی پنجره 

شت  سی از گلدون گلی دا شی که دک به  روبروی تختانداخته بودن و تابلوفر
شتم و روی  شده بود. کمد پهنی هم گوشه اتاق بود. آروم قدم بردا صپ  دیوار ن
ستام گرفتم و  سرم رو بین د صورتم کنار زدم.  شستم. موهام رو از روی  تخت ن
فشدداری بهش وارد کردم. بغضددم شددکسددت و اشددکام قطره قطره روی صددورتم 

شروع کردن. گوشه لبم رو گزیدم. ان ستاش قلبسرسره بازی رو  م گار یکی با د
یا! چرا منو نمی بینی؟ چرا براد مهم نیسددتم؟ چرا انقدر  رو می فشددرد. خدا
بدبختم؟ دسددتها و زانوهام می لرزید. خسددته بودم. دیگه بریده بودم از این 
سم دذاب بود. خدایا چرا منو  زندگی کوفتی. از این زندگی که هر لحظه اش وا

می مردم و زنده می شددددم. من ، تو  نمی کشددی و راحت کنی؟ من هر لحظه
 زندگیم هر لحظه داشتم مرگ تدریجی متحمل می شدم. اصال 

انگار هیچ کر منو نمی دید. احساس نمی کرد منم آدمم و حق تصمیم گیری 
دارم. که واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. که بدونم می خوام چی کار کنم. از 

 خسته شدم...بچگی زیر سلطه دیگران بودم. دیگه بسه. 



wWw.Roman4u.iR  60 

 

*************** 
 «آیگل»

 یآیگل حرفتو بزن...
می ترسیدم پلی بزنم. که مبادا اشکام جاری بشه. که مبادا پیش آقابزرگ رسوا 
شی تار  شت پرده ا صویر آقابزرگ پ شوم. اما با این حال مژه هام خیر بود. ت ب
ندارم بگم. همش  قابزرگ من حرفی  با صددددای لرزونی گفتمی آ شدددده بود. 

 مونایی بود که آیتی دیشپ گفت...ه
دسددتشددو روی شددونم گذاشددتی دخترم! دزیزکم من دلیل اینکار آراز رو نمی 
فهمم. قطعا وقتی برگرده دمارد ازش دلیل قانع کننده می خوام. تو هم غصدده 

 نخور. الزم باشه خودم صیغه بینتونو فسخ می کنم...
 رمسرم رو آواردم باالی آقابزرگ من آراز رو دوست دا

اخماش رو درهم کردی دوسددت داشددته باشددی. همه چیز که تو زندگی اونی که 
می خوای نمیشدده. بعضددی چیزا هیچ وقت تو زندگی امکان پذیر نیسددت. اگه 

 نامزدیتون بهم خورد ، آراز بذار توی اون لیست امکان ناپذیراد...
دتماد ا نمی دونستم باید چی کار کنم. خسته بودم. دلم شکسته بود. من به آراز

داشددتم. می دونسددتم دوسددتم نداشددت ولی حداقل اینکارو باهام نمی کرد. 
آقابزرگ راست می گفت. شاید من باید آراز می گذاشتم توی اون لیست امکان 

 ناپذیرا. مثل خیلی چیزای امکان ناپذیر دیگه توی زندگیم...
*************** 

 «آراز»
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 نداختی چی شد آرشام؟اضطراب هر لحظه به حال بد درونم چنگ می ا
 ینیست آراز نیست. کل تهرانو زیر و رو کردم. ولی...

 یولی چی؟
صدددای نفر دمیقش از پشددت خط به گوش رسددیدی احتمال میدم که افتاده 

 باشه دست کارن...
نمی دونم چرا حر درونم می گفت آره ولی انگار می خواسددتم خودمو گول 

 ر کرده پیداش نکنمبزنمی نه بابا حتما خودشو یه جا گم و گو
 ینمی دونم کاری نداری؟

 ینه فعال
 یخدافظ

شبورد انداختم. دنده رو دوض کردم و  شی رو توی دا تماس رو قطع کردم و گو
 به سردتم اضافه کردم. دصبی مشتمو به فرمون کوبیدم و گفتمی لعنتی...

************* 
 «سلین»

سمت پنجره. یه  سقف. نگاهم چرخید  شیطانی زل زده بودم به  لحظه یه فکر 
سری پرده رو زدم کنار. پنجره رو باز کردم  سمت پنجره رفتم و  زد به کله ام. به 
که یه دفعه وا رفتم. حفاظ داشددت. اه لعنتی! نشددسددتم روی تخت و توی خودم 
سرم بیاد. هیچ راه فراری نبود.  ست قراره چه بالیی  شدم. خدایا! معلوم نی جمع 

 است آراز پیشم باشه. اون لحظه بود که دلم میاون لحظه بود که دلم می خو
خواسددت میومد و از این خراب شددده می بردم بیرون. نگاهی به لباسددام کردم. 
بازش کردم. پر از  به سددمت کمد رفتم و  پاره تنم بود.  هنوز همون لباسدددای 
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شپ. از بین مانتو  سای  سی و لبا سای مختلف بود. از مانتو گرفته بود تا ماک لبا
نتوی مشددکی بیرون کشددیدم و با شددال و شددلوار مشددکی. تند تند تنم ها یه ما

کردمش. لباسای قبلیمو انداختم تو سطل زباله گوشه اتاق. موهامو که باز شده 
شت روی هم میوفتاد. خیلی  ستگی دا شمام از خ شال. چ بودن هول دادم زیر 

 .خوابم میومد. آروم دراز کشیدم که چشمام روی هم افتاد و خوابم برد..
************ 

 «آراز»
 یآراز ، مهرسام میگه خونه کارنه. فعال هم اتفاقی نیوفتاده

پوفی کشددیدم و گفتمی ببینم چی کار می کنی آرشددام! بهش بگو یه جوری از 
 خونه خارجش کنی اوکی؟

 یولی...
 یآرشام کاری که گفتمو بکن...

 یباشه فعال
ستارد  شدم و ا شینم  سوار ما زدم. دیگه امروز باید می تماس رو قطع کردم. 

ته  نه ؛ من تصددمیممو گرف کار ک قابزرگ می خواد چی  رفتم خونه. مهم نبود آ
 بودم. برای انتقام خون آسا حتی اگه بمیرمم مهم نیست. این که سهله...

************* 
به سددمت سددداختمان آقابزرگ رفتم. مینا جلوی درش بود. تا خواسدددت وارد 

شمش به من خ شه چ سمتم دوید و گفتی آقاآراز ساختمان ب ورد. با دجله به 
 تشریف آواردین؟ وای نمی دونین آقا چقد از دستتون دصبانین. اصال...
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 پریدم وسط حرفشو گفتمی آقابزرگ کجاست مینا؟
 آب دهنشو قورد داد و گفتی تو اتاقشون هستن

 سددرمو تکون دادم و از پله ها باال رفتم. به سددمت اتاق ته راهرو رفتم. نفر
دمیقی کشددیدم و تقه ای به در زدم. چیزی طول نکشددید که صدددای همیشدده 

 محکم آقابزرگ اومدی بیا تو
 دستگیره رو پایین کشیدم و وارد شدم. در رو پشت سرم بستم و نگاهمو 

 به آقابزرگ دوختم. چند قدم به جلو برداشتم و گفتمی سالم آقابزرگ
می کرد. از روی صندلی چیزی نگفت. اخم غلیظی روی پیشونیش خودنمایی 

چوبیش بلند شددد. با چند قدم رسددید بهم. دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم که 
ناگهان سددیلی محکمی روی گونه ام فرود اومد که صددورتم رو به طرف دیگه 
پرد کرد. دستم رو گذاشت روی گونه ام. چشمهام از فرط تعجپ اندازه گردو 

د دادم و نگاهمو دوختم به آقابزرگی شددده بود و دهنم باز بود. آب دهنمو قور
 آقابزرگ...

 داد زدی تو به چه حقی اینکارو کردی آراز؟
 گوشه لبم رو گزیدم و آروم گفتمی من کاری نکردم

بلندتر از قبل داد زدی خودتو نزن به اون راه پسر! به چه حقی یه دختر آواردی تو 
یداد کردی و اونو گل داد و ب چه حقی سددر آی به  مورد توبیخ قرار  خونه اد؟ 

 دادی؟ به چه حقی؟ هان؟
دستم رو از روی صورتم برداشتم. اخمامو در هم کشیدم. دستامو مشت کردم 

 و گفتمی آقابزرگ شما هیچی از زندگی کوفتی من نمی دونید. هیچی...



wWw.Roman4u.iR  64 

 

ستم معلوم بود. آقابزرگ گفتی تو چی  شده بود که رگای د سفت  شتم  انقدر م
 که هیچ کر نمی دونه؟ تو زندگیت داری؟ چی داری

قابزرگ. خیلی  جدیشددو گفتمی خیلی چیزا آ مای  به چشدد گاهم رو دوختم  ن
 حرفای نهفته پشت این چهره هست که هیچ کر نمی دونه...

آقابزرگ دصبی دصاشو روی زمین کوبید و داد زدی خودم فردا صیغه بین تو و 
د بذاری. من آیگل رو فسددخ می کنم. از این به بعد حق نداری پاتو توی دمار

 دیگه نوه ای به اسم آراز ندارم...
ند از جنر درد ، از جنر غرور  یه پوزخ ندی روی لبم نقش بسدددت.  پوزخ
شکسته شدم ، از جنر زندگی سراسر کثافتم و از جنر انتقامی که چشمامو 
ند رو لبم خبر از دمق درد توی دلم می داد. از همون  کور کرده بود. پوزخ

منو نفهمید. انگار هنوزم هیچ کر نمی خواد منو  بچگی هیچ وقت هیچ کر
بفهمه. مهم نیسدددت. من دیگه آرزویی ندارم. تنها کاری که توی زندگی باید 
انجام بدم انتقام خون خواهر بی گناهم که با ناحق خونش ریخته شددد. یه دده 
حیوون وحشددی خونشددو ریختن. با همون پوزخند گفتمی کار خوبی کردین 

 راحت کردین هم خودتونو... آقابزرگ! هم منو
شینمو با کلید خونه رو در آواردم. جلوی  سوئیچ ما ستم رو توی جیبم کردم.  د
شیدم و روی زمین انداختمشی ممنون  شون دادم. نفر دمیقی ک صورتم تکون

 آقابزرگ! بابت تمام سال هایی که به جای بابام واسم پدری کردین! ممنون...
 تاق خارج می شدم گفتمی خداحافظ آقابزرگبعد برگشتم و در حالی که از ا

 از اتاق خارج شدم که نگاهم تو نگاه آنیل گره خوردی آراز
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 توی آغوشم کشیدمش و گفتمی داداش...
 به خودش فشارم داد و گفت: چی کار کردی داداشم؟

 از بغلش بیرون اومدمی خدافظ آنیل
صه بود. پر از رنجش.  شت. پر از غ صی دا لبخند تلخی زدم نگاهش یه غم خا

و گفتمی مرسددی که توی این سدددال ها بودی و همیشددده همراهم. ولی دیگه 
 خدافظ...

 ینه آراز! نرو
شتم و گفتمی از طرف من از مامانم خدافظی کن و  شونش گذا ستم رو روی  د

 حاللیت طلپ کن. شاید ببینمش دل کندن سخت بشه...
 نشدی نرو داداش...بعد برگشتم ولی آخرین جمله اش هیچ وقت فراموشم 

از سدداختمون خارج شدددم. اواسددط بهمن ماه بود و بارون شدددیدی می بارید. 
شی بریزم و گله کنم از  سمون گریه کنم. آزاد ا ستم مثل این آ کاش منم می تون
شمه  صال انگار چ سوس که گریه برای من یه رویا بود. ا کار این روزگار. ولی اف

و دیگه دوایی هم نداشددت. نور اشددکم خیلی وقت بود که خشددی شددده بود 
مارد  باد پر د ما  تاریکی می ربود ا تاده بود ، کمی از  باد اف که توی  خفیفی 

سال از دمرم  28رستگار هنوز تاریکی شبانه اشو داشت. دمارتی که تمام این 
رو توش گذرونده بودم. آروم توی باد قدم بر می داشددتم به سددمت در دمارد 

ی رحمانه روی سر و صورتم فرود میومدن. همون می رفتم. شالق های بارون ب
 لحظه صدایی از پشت سرم اومدی آراز...

برگشددتم که نگاهم توی نگاه گریون آیگل گره خورد. دسددتشددو روی سددینه اش 
 گذاشته بود و نفر نفر می زد. با صدای لرزونی گفتی آراز نرو...
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ی م تو جایپوزخندی روی لبم نقش بستی چی؟ نرم؟ بمونم؟ واسه چی؟ بمون
شونو می برم؟  شون موجپ ناراحتیه؟ که آبرو که نمی خوان منو؟ که وجودم برا

 بمونم آیگل؟ کسی که بودنمو نمی خواد برای چی بمونم؟
 موهای طالییش که به خاطر بارون به صورتش چسبیده بود. بارون خیسی 

حاصل از اشی صورتشو پنهون می کرد. لباسای هر دومون به تنمون چسبیده 
بود. آب از موهام می چکید. با گریه گفتی آراز می دونم هیچ وقت حتی به 

 من فکر نکردی ولی بدون من داشقانه دوستت دارم. خیلی...
سددرمو پایین انداختم و زیر ل.ب جوری که نشددنید گفتمی ولی من هیچ وقت 

 هیچ حسی بهت نداشتم...
 بلندتر گفتمی ببخش که دوست نداشتم

مت در دمارد رفتم. صدددای هق هقش از پشددت سددرم بعد برگشددتم و به سدد
میومد. به در دمارد که رسددیدم برگشددتم و به چهارسدداختمونی که دمارد رو 
تشددکیل می داد نگاه کردم. جایی که زندگی من توش رقم خورده بود. آیگل 
شدم.  شتم و از دمارد خارج  سته بود و آروم گریه می کرد. برگ ش روی زمین ن

به این دمارد باز نمیشه. دلم برای همه تنگ می شد. من  می دونستم دیگه پام
ست دادن ندارم. هیچی... آروم کنار پیاده رو قدم بر  دیگه هیچ چیزی برای از د
می داشتم. دیگه خانواده نداری آراز. دیگه همه چی تموم شد. موهای مشکیم 

ج حمید اکه روی پیشونیم ریخته بود به صورتم چسبیده بود. آراز دیگه تو نوه ح
 رستگار نیستی. از این خانواده فقط یه اسم داری که اونم از این به 
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به بعد یدک می کشی. از این به بعد تو جزو خاندان رستگار نیستی. تکیه دادم 
به دیوار سددنگی. سددرمو به دیوار تکیه دادم. دسددتامو کنار لباسددم مشددت کردم. 

 گوشه ل.ب.م.و گزیدمی تموم شد آراز
************* 

 «سلین»
 صدای نجوا مانندی گوشمو نوازش می دادی سلین جان مادرد بلند شو
 بوی دطر خنکی توی بینینم می پیچیدی سلین؟ بیدار شو دیگه سلین...

ستاده بود  سرم ای سری که باال  شمام تو نگاه پ آروم الی پلکامو باز کردم که چ
 گره خورد. از جا پریدم و خودمو کشیدم دقپی جلو نیا

ست داری  با کف سلین جون هر کی دو شونیش و گفتی  ست کوبید رو پی د
 مسخره بازی در نیار آراز منو فرستاده...

با اسدم آراز انگار یه جور احسداس آرامش بهم دسدت داد. انگار توی دنیای به 
شال که روی  ستم به اون ادتماد کنم. موهامو کردم زیر  این بزرگی فقط می تون

 گردنم افتاده بودی آراز؟
یآره آراز ؛ سددلین تو رو خدا بدو االن کیانا پیداش میشدده ها! اون موقع اس که 

 قبر هردومونو کنده...
 سری از جا بلند شدم و کنارش ایستادمی آراز تو رو فرستاده فراریم بدی؟

 یآره
 یپر بریم
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دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند. یه جوری به دست مشت شده اش دور 
فتی که گ گاه کردم  قت محرم  مچم ن گاه نکن االن و چپ ن چپ  اونجوری 

 نامحرم نیست...
نه دسددتمو  ید ام گاه کرد. وقتی د مدیم بیرون. دو طرف راهرو رو ن تاق او از ا
کشید. بدون حرف دنبالش می رفتم. صدای قدمایی اومد. سری در یه اتاق رو 
باز کرد و هولم داد تو اتاق و سری درو بست. گوشمو چسبوندم به در. صداش 

 اومدی سالم آقا
 یمهرسام کیانا کجاست؟ 

 ینمی دونم آقا ولی آخرین بار تو سالن ورزش دیدمشون
 یباشه...

شیدم و  سره منو ول کرد اینجا رفت. پوفی ک شون اومد. وا پ صدای قدم هردو
 دستی به صورتم کشیدم. استرس شدید داشتمی خدایا!

به پنجره. از سددر چند دقیقه بعد احسددداس کردم یکی با سددنگ داره می زنه 
سمش مهرشاده  سره که فهمیده بودم ا سمت پنجره رفتم. همون پ کنجکاوی به 
پایین پنجره وایسددداده بود و به باال نگاه می کرد. پنجره رو باز کردم که گفتی 

 سلین می تونی بپری؟
پایین کردم. حداقل سددده متر بود. در کمال تعجپ این پنجره نرده  به  نگاهی 

 زیدم و گفتمی مگه چاره دیگه ای هم هست؟نداشت. ل.ب.م.و گ
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گاه کردم.  پایین ن به  به پنجره. برگشددتم و  باال و رفتم روی ل یدم  خودمو کشدد
سلین  ضطربش گفتی نترس  صدای م شت. با همون  سترس دا سام هم ا مهر

 من اینجام حواسم هست...
 نفر دمیقی کشیدم و از لبه پنجره آویزون شدمیبپرم؟

 یبپر
سعی  شه. شی ب ستامو ول کردم. یا خدا! االنه که مغزم متال ستم و د شمامو ب چ
تادم روی  که اف ظه بود  یام. همون لح پام فرود ب تا رو  عادلمو حفظ کنم  کردم ت
مهرسام و اونم تعادلشو از دست داد و افتاد روی زمین. سری از جام بلند شدم. 

 فتمی وای ببخشکف دستم می سوخت. در حالی که دستمو فود می کردم گ
 تو رو خدا

 دستمو کشید و گفتی دیپ نداره فقط زود باید از اینجا بریم
 به سمت پشت ساختمون رفت که گفتمی کجا میری؟ در از اینوره ها!

چشددم غره ای رفت و گفتی انتظار نداری که با نگهبانا روبرو بشددیم و بریم؟! 
 اونا هم همین طور نگامون کنن و بگن خوش اومدی...

 و لوچه امو آویزون کردمی خپ من چه بدونم این پشتم در داره لپ
پشت ساختمون یه حیاط بزرگ بود که یه در کوچیی هم گوشه اش داشت. به 
سلین از این در که بیرون رفتیم فقط  سمت در دویدیم. در رو باز کرد و گفتی 

 می دوی باشه؟
 رون رسید ، با تمام سرمو تکون دادم که از در بیرون هولم داد. تا پام به بی

سردتم دویدم. کنارم می دوید. دست راستمو به شالم گرفتم تا نیوفتهی تا کجا 
 باید بدویم؟
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 یتا سر خیابون
 یاوکی

شده بود. همین موقع بود که بگم دیگه  ست  س سم باال نمیومد. پاهام  دیگه نف
ر فنمی تونم بدوم که رسیدیم به سر خیابون. هردومون روی زانو خم شدیم. ن

نفر می زدیم. سددینه من از تشددنگی خر خر می کرد. دسددتشددو به سددمت 
 پرشیای سفید رنگی گرفت و گفتی اونه

ستام گرفتم که  سرمو بین د شدیم.  سوار  سریع  شیا رفتیم.  سمت پر هر دو به 
 صدای آشنایی گوشمو نوازش کردی کجا گذاشتی رفتی تو دختر؟

س سرمو آواردم باال و دوختم به د سردت برق  لی هایی که از آینه نگاهم می به 
 کرد. آروم زمزمه کردمی آر...آراز

چیزی نگفت و استارد زد. با یادآوری اتفاقایی که افتاده بود بغضم شکست و 
 زدم زیر گریه. اشکام بی وقفه صورتمو خیر می کردن. یاد اون روز افتادم.

سبو ز ند. پیش آرااون روزی که نامزد آراز توی خونه هر انگی که بلد بود بهم چ
شرم می  ساس  شم اح شتم ولی انگار از اینه اینجا با صی دا انگار یه آرامش خا
کردم. آراز نامزد داشددت. گناه بود بیاد سددراد من. هر چند ما هیچ قصددد بدی 
نداشددتیم. فقط من یه مثل یه کاالی گرون قیمت به آراز فروخته شدددده بودم. 

ود. ولی آراز هر کسددی نبود. اگه همین یه دلیل بود که زندگیمو آتیش کشددیده ب
می موندم توی اون خونه معلوم نبود چه بالیی سددرم بیاد. احسددداس کردم که 
ماشین توقف کرد. آراز از ماشین پیاده شد. چند دقیقه بعد در سمت من رو باز 

 کرد و روبروم زانو زدیسلین دیگه گریه اد واسه چیه؟ تموم شد رفت
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صدا شوندم.  ستام پو سلین؟ منو صورتمو با د شم رو نوازش دادی  ی بمش گو
 نگاه کن...

 تغییری توی حالتم ندادم که باز گفتی سلین؟ میگم منو نگاه کن! سلین؟
سر حرفشیآراز تو  ست چیزی بگه پریدم  ستام رو پایین آواردم. تا خوا آروم د
با هم سددر و سددری  نامزد داری! گناه داره دختر بیچاره فکر می کنه من و تو 

 داریم...
 دستشو به نشونه سکود روی بینیش گذاشتی هیر! بعدا درباره این موضوع

 حرف می زنیم...
 یولی...

 یسلین دیگه بحث نکن
نگاه غمگینم رو ازش گرفتم. اشکام رو با آستینم پاک کردم و سرم رو به پشتی 
ست. آینه رو  ش شت رل ن ست و رفت پ شین رو ب شین تکیه دادم. آراز در ما ما

تنظیم کرد و خطاب به مهرسددام گفتی آرشددام االن میاد. من و روی صددورتم 
سددلین با ماشددین آرشددام میریم سددنندج. شددما هم که می دونین چی کار کنید 

 دیگه..
مهرسام سرش رو تکون داد. هیچ وقت از حرف های آراز سر در نیاواردم. سرم 

ا دریغ از درد می کرد. پلکام رو روی هم فشددار دادم به دنبال ذره ای آرامش. ام
شده بود. اون روزی که زنگ زدم آراز  سلدا تنگ  یه کوچولو فکر آزاد. دلم برای 
بیاد خونه و اون اتفاق افتاد ، می خواستم به آراز بگم منو ببره پیش سلدا. اصال 
نمی دونسددتم چند روزی بود که پیش کیانا بودم. آروم الی پلکام رو باز کردم و 

 گفتمی آراز امرز چندمه؟
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 ست و ششم بهمنیبی
حدود یه هفته بود که اون آشددغال منو دزدیده بود. دوباره چشددمام رو بسددتم. 
شد  شین ما توقف کرد بادث  شت ما شینی که پ صدای ما حدود یی ربع بعد 
آروم الی پلکام رو باز کنم. آراز از ماشددین پیاده شددد. خودمو جا به جا کردم و 

سره  شام»سرم رو چرخوندم. همون پ خرین باری که دیده بودمش بر بود. آ« آر
می گشت به اون روزی که آراز من رو از منوچهر خریده بود. آراز یکم با آرشام 
صحبت کرد. مهرسام از ماشین پیاده شد و به سمتشون رفت. کمی بعد آراز به 

 سمت ماشین اومد و در سمت من رو باز کردی پیاده شو
ت ماشین پارک بود. آراز سوئیچ آروم از ماشین پیاده شدم. یه جی نقره ای پش

 رو از آرشام گرفت و به من اشاره کردی سلین برو بشین
بدون حرف در ماشددین رو باز کردم و نشددسددتم. دلم ضددعف می رفت. جز 
صبحونه ای که صبح زود کیانا واسم فرستاده بود تو اتاق هیچی نخورده بودم. 

د و ماشین رو به حرکت چند دقیقه بعد آراز اومد و سوار ماشین شد. استارد ز
در آوارد. سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم که صداش اومدی سلین گشنه اد 

 نیست؟
 نگاهمو به نیم رخش دوختمی چ...چر...چرا

شت به نایلون  شد و وقتی برگ شت. پیاده  کمی که رفتیم ، جلوی یه دکه نگه دا
تم آوارد و به سمپر خوراکی دستش بود. سوار ماشین شد. کیی و آبمیوه ای در 

 گرفتی بخور تا از دست نرفتی
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شم  شنه بودم. خود شروع به خوردن کردم. خیلی گ ستش گرفتم و با ولع  از د
که کیکمو می خوردم  حالی  آبمیوه ای در آوارد و مشددغول خوردن شدددد. در 

 گفتمی کجا میریم؟
 یه قورد از آبمیوه خورد و گفتی سنندج

 متعجپ نگاهش کردمی واسه چی سنندج؟
خونسددرد قوطی خالی آمیوه رو توی نایلون انداخت و گفتی چون ماموریت 

 اونجاست...
 یمنظورد چیه؟ کدوم ماموریت؟

دستش روی فرمون خشی شد. آب دهنشو قورد داد. دست از خوردن کشیدم 
و نگاه منتظرم رو دوختم بهش. دلم شور می زد. آراز کالفه جلوی موهاشو بهم 

 ذی پلیسمریخت و گفتی سلین من نفو
 چشمام از فرط تعجپ گشاد شده بودی آراز چی میگی؟

یمن پلیر نیستم فقط نفوذی هستم. هدفم انتقام خون خواهرم بود. خواهرمو 
شدم از آدمای قابل  ست منوچهر.  سامیاکیانی رفتم زیر د سم  شتن. با ا اینا ک
قاچاق  قاچاق می کنن.  نا  کارن و کیا با خواهرزاده هاش  ادتمادش. منوچهر 

 انسان...
با اومدن اسم  لرزشی توی جونم افتاد. آراز ادامه دادی قاچاق انسانم که معلومه 
 چیه. از اینجا دخترای بی کر و کار رو گول می زدن و می فرستن اونور آب...

 با تعجپ گفتمی یعنی قرار بوده منم بفرستن؟
 یبستگی داره...

 کلیه اتو... پوزخندی زد و گفتی یا خودتو می فرستادن یا قلپ و
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مثل چی می ترسددیدم. یعنی واقعا اگه آراز نبود معلوم نبود چه بالیی سددر من 
 میاد! دستام می لرزید. با ترس گفتمی آراز من ازد ممنونم

 یچرا؟
 نگاهم رو دوختم بهشی به خاطر اینکه نذاشتی منم از اون دخترا باشم

ثل آسددای من. لبخندی زد که چال گونه اش رو به نمایش گذاشددتی تو هم م
 اندازه خواهرم دوست دارم...

نمی دونم چرا ولی از اینکه من رو مثل خواهرش دونسددت ناراحت شدددم. دلم 
می خواسدددت یه چیز دیگه بگه. نمی دونم چی فقط یه چیز دیگه. اه سددلین 

 دیوونه شدی!
************ 

 «راوی سوم شخص»
 تو با اخم فریاد کشیدی کیانا من اون دختره رو سپردم به

دست هایش را مشت کرد. موهایش را کنار زد و گفتی کارن صداتو واسه من 
سرش  ست. خود دایی می دونه چه بالیی  سامیا سر  باال نبر. می دونی که زیر 

 بیاره...
 کالفه سرش را به دستش تکیه دادی کیانا چرا انقدر خونسردی؟

فتی به روی مبل یی نفره نشددسددت و در حالی که پا روی پا می انداخت گ
 همون دلیلی که تو زیاد جوش می زنی

کارن نگاه تیزش را به کیانا دوخت. کیانا بیخیال پاکت سددیگاری در آورد و به 
 سمت کارن گرفتی سیگار؟
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سیگاری را بین لبان رژ  سمت پله ها رفت. کیانا نخ  شد و به  کارن از جا بلند 
سیگار زد و دودش خورده اش گذاشت و با فندک طال آن را روشن کرد. پکی به 

 را بیرون فرستاد...
************* 

 دصبی تلفن همراه را روی زمین پرد کردی لعنتی
شش را نوازش دادی چرا  صدای مالیم یغما گو ستانش گرفت.  سرش را بین د

 شکاری پسردمو؟
نگاهش را به یغما که تکه های گوشی را جمع و در دستانش گرفته بود دوخت. 

آرامش بخش. یغما قیافه دلنشینی داشت. پوست سفید ، مثل همیشه ساده ولی 
 گیسوان قهوه ای ، لپ های کوچی قلوه ای ، بینی کوچی و چشم

شت. آنیل نگاهش را از  سبز دا سلی که رگه هایی از رنگ  شم های خمار د چ
یغما گرفت. یغما کنار آنیل روی نیمکت نشست. مشغول سر هم کردن اجزای 

 تی چیزی شده؟گوشی شد و در همان حین گف
 آنیل با صدای آرامی گفتی تلفن آراز خاموشه

دسدددت های یغما از کار ایسددتاد. نوچی کرد و تکه های گوشددی را کنارش 
 گذاشتی من هنوز نمی تونم باور کنم آراز همچین کاری کرده...
 آنیل نگاهش را سمت مخالف چرخاندی آراز واقعا کاریی نکرده

 دوختی پر چی شده؟یغما نگاهش را به نیم رخ آنیل 
آنیل در حالی که پایش را آرام روی سبزه ها می کشید گفتی یه چیزیه بین من 

 و آراز...
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یغما دوباره خود را با گوشی مشغول کرد و گفتی منم اجبار نمی کنم که بگی. 
 بردکر بقیه دخترا فضول نیستم...

ر واقعا دخت لبخند محوی روی لبان آنیل نقش بست اما سریع آن را خورد. یغما
 فضولی نبود. چند دقیقه ای در سکود سپری شد که یغما گوشی را به سمت

 آنیل گرفتی درست شد
 آنیل گوشی را از دست یغما گرفت و گفتی ممنون

 یخواهش می کنم
 از جا بلند شد و گفتی من باید برم دانشگاه. روز خوش...

 تا یغما قدم از قدم برداشت آنیل گفتی با تاکسی میری؟
 یغما شانه ای باال انداخت و گفتی آره دیگه مثل همیشه

 آنیل از جا بلند شد و گفتی می خوام برم بیرون. بیا تو رو هم می رسونم...
 یغما کیفش را روی شانه جا به جا کردی زحمت میشه

آنیل نگاه تندی به یغما کرد که او بدون حرف دنبال آنیل راه افتاد. از پشدددت 
کرد. آنیل پسددر بدی نبود. فقط خیلی آرام بود. کمتر پیش  نگاهی به قامت آنیل

می آمد در بحثی صددحبت کند و معموال حرف هایش را با یی نگاه به طرف 
 مقابل می فهماند. همین او را خاص کرده بود...

*************** 
 «سلین»

 صدای مردونه اش گوشمو نوازش دادی سلین؟ خانومی؟ بیدار نمیشی؟
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به خاطر این بود آروم خودم رو  به جا کردم. گردنم درد می کرد. فکر کنم  جا 
که بد افتاده بود. چشددمام مالیدم و نگاهم و چرخوندم سددمتش که دیدم داره 
فتی خوب  گاه من رو دید ، سددرشددو چرخوند و گ نه. وقتی ن گاهم می ک ن

 خوابیدی؟
 شدددالم رو که روی شددونه ام افتاده بود ، روی موهام کشددیدم و گفتمی چقدر

 خوابیدم؟
 لبخندی زد و گفتی از اول تهران تا اینجا که سنندجه

 هینی کشیدم و گفتمی وای چقدر زیاد خوابیدم! چرا بیدارم نکردی؟
 آروم گفتی انقدر معصوم خوابیده بودی که دلم نیومد

حرفش رو نشنیده گرفتم. در ماشین رو باز کرد و پیاده شد. منم به تابعیت ازش 
خلود بود که تی و توک داخلش شخص یا ماشینی رد می  پیاده شدم. یه شهر

 شد. وا اینجا که االن باید شلود باشه! خورشید وسط آسمون بود. 
و ربع رو نشددون می داد. رو به  12نگاهمو به سددادت داخل ماشددین دوختم که 

 آراز گفتمی تکلیف چیه؟
م اد. یه روزییه ذره استراحت کنیم ، یه چیزی هم بخوریم و بعد میریم اورامان

اونجاییم. تو می مونی همون جا من میرم مرز. کارا رو می کنیم و دیگه بعدشم 
 که با خداست. شاید بمونم شایدم که دیگه...

 اخمی کردم و گفتی ِا آراز! نزن این حرفو
لبخندی زد و گفتی هیچ وقت از حقیقت فرار نکن سددلین! زندگی من معلوم 

 نیست...
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. نمی دونم چرا ولی اصال دوست ندارم اتفاقی برای نمی دونم چرا بغض کردم
 آراز بیوفته. نه من نمی خوام آراز بمیره. اه! حتی فکرشم اذیتم می کنه...

************* 
 «راوی سوم شخص»

پوزخندی روی لبانش نقش بسددتی که ما رو سددرکار می ذاری سددامیا خان! به 
 زودی کاری می کنم که تسلیم ما شی...

 کمی به سیگارش زدی چی تو فکرته کارن؟کیانا پی مح
کارن سیگار را از بین لبان کیانا برداشت و به رد رژ قرمز کیانا نگاه کرد. سیگار 
شه. بچه ها  سلینم باها سامیا تو اورامانه.  شت و گفتی فردا  را بین لبانش گذا

 رو می فرستم وقتی سامیا نبود دختره رو بگیرن...
 ر می کنی می گیره؟کیانا پا روی پا انداختی فک

 یصددرصد
************** 

 «آراز»
 دستش رو کشیدم و گفتمی نترس بیا

در حالی که از روی تخته سددنگ رد می شددد گفتی اینجا کسددی رو هم می 
 شناسی؟

 ییه بار قبال از اینجا اسلحه خارج کردیم. می شناسنم فکر می کنن مهندسم...
 لحظه ای ایستاد و گفتی آراز؟

 گاهش کردمی خانواده اد می دونن کجا میری؟ایستادم و ن
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 سرم رو پایین انداختمی من خانواده ندارم
 با تعجپ گفتی چی؟؟؟

 نگاهم رو دوختم بهش و با صدای آرومی گفتمی طردم کردن
لرزش دسددتاش رو حر کردم. نشددسددت روی زمین. سددرش رو بین دسددتاش 

 گرفت و گفتی آراز...
 نشستم کنارشی چی شدی سلین؟

دسددتش رو از روی صددورتش برداشددت ، صددورتش خیر خیر بود. با وقتی 
 صدای لرزونی گفت: آراز خانواده اد به خاطر من طردد کردن؟

 نگاهم رو ازش گرفتم که با صدای بلندی گفتمی آره؟
 آروم گفتمی ن..نه

ثل چی داری درود میگی آراز! آراز من نمی تونم اینجوری  یدی م جیغ کشدد
 ونم زندگی تو به خاطر من نابود شده...زندگی کنم. نمی خوام بد

 بلند تر جیغ کشیدی نمی خوام آراز
 از جا بلند شد و به دقپ دوید. بلند شدم و دنبالش رفتمی سلین...

جوابم رو نداد که گفتمی سددلین اگه یه قدم دیگه بری جلو خودمو از این دره 
 پرد می کنم پایین

اشتم رو زانوهامی آیگل همه در جا خشکش زد. نشستم رو زمین و سرم رو گذ
 چیزو به آقابزرگ گفته...

 احساس کردم دستش نشست رو شونه امی آراز من...
 سرمو آواردم باالی می دونم

************* 
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 «سلین»
آروم هولم داد تو خونه. یه کلبه مانند کوچیی بود. خودشددم اومد تو و در رو 

شده شماش از بی خوابی قرمز  ست روی مبل. چ ش ست. ن بود. خودش رو  ب
شتی وای خدا دارم می  شماش گذا ساددش رو روی چ انداخت روی مبل و 

 میرم!
 نگاهی به دور و بر کردمی گشنه اد نیست؟

 نگاه دسلیش رو دوخت بهمی آره
 یاینجا چیزی پیدا میشه؟

 از جا بلند شد و به سمت یخچال گوشه اتاق رفتی آرشام یه چیزایی گذاشته
 گفتی فکر کنم یه نیمرو بتونی دست و پا کنی در یخچال رو باز کرد و

به سددمت یخچال رفتم و گفتمی تو یه ذره اسددتراحت کن من یه چیزی درسددت 
 می کنم...

شماش رو مالید. منم ماهیتابه و  ست و چ ش شکری کرد و روی مبل ن زیر لپ ت
شدم. ماهیتابه رو  شغول  شه اتاق م شتم و روی اجاق گاز گو تخم مرغا رو بردا

شتم  شد و بردا سط. خم  شتم و ستم و ماهیتابه رو گذا ش سمت میز رفتم. ن و به 
سته  سلحه ای در آوارد و فوتش کرد. از توی جیبش ب ستش رو کرد زیر مبل. ا د
ای فشددنگ در آوارد و ریخت توی تفنگ. تفنگ رو گذاشدددت توی جیبش و 

 گفتی سلین من امشپ میرم
شم  شد. با چ های خمارش نگاهم نگاهم دین باد چرخید و توی نگاهش قفل 

 کردی می تونی بمونی؟
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دستهای ظریفم می لرزید. یه وحشت تو دلم داشتم. یه دلهره دجیپ. یه ترس 
از اینکه آراز  بره و دیگه نبینمش. تنهای حامی من آراز بود و اگه اونم از دسددت 
می دادم همه چیزم می رفت. من توی این مدد کوتاه ، یه جوری به آراز وابسته 

شت خفم می کرد. آب دهنم رو قورد دادم و با شده بود سیپ تو گلوم دا م. یه 
 صدای ضعیفی گفتمی بر می گردی؟

 آروم گفتی شاید
شت. خودم رو بغل کردم و گفتمی آراز به خاطر  سترس آروم و قرار ندا قلبم از ا

 منم که شده باشه برگرد
 یبه خاطر تو قول میدم برای آخرین بارم منو ببینی

************* 
 «آراز»

شت. لرزش آروم تنش رو حر می کردم. اگه می  صی دا صداش یه بغض خا
تونسددتم ، می رفتم و محکم بغلش می کردم. نمی دونم چرا ، ولی این دختر با 

 همه دخترا برام فرق داشت. یه حر خاصی بهش داشتم. قلبم براش بی قرار 
صورد  ضعف می رفت برای اون  شد. وقتی می دیدمش دلم  صومش. می  مع

سنگینی نگاهم رو که حر کرد ، برگشت سمتم. سری نگاهم رو ازش گرفتم. 
می ترسددیدم بی تابیم رو از چشددمهام بخونه و ازم دور شدده. دلم می خواسددت 
حداقل در این حد داشددته باشددم این دختر سدداده دل رو. این دختر بدون دلم ، 

ه اونجا بمونم ، قلپ من رو دزدیده بود. احسددداس می کردم اگه یه لحظه دیگ
تا  که  بدم. من معلوم نبود  مه چیز رو لو  نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم و ه
چند سددادت دیگه زنده بمونم یا نه. اگه بتونم این ماموریت رو تموم کنم خودم 
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بازی رو تموم کنم ، خودم پیگیرش میشددم. از جا  بهش میگم. اگه بتونم این 
سیگا شدم.  شدم و از خونه خارج  شن بلند  شتم و با فندک رو ری بین لبام گذا

 کردم...
************** 

صدددای در اومد. وا کال یه سددادت نیسددت که آراز رفته! شدداید یه چیزیش جا 
شقیقه ام  سلحه کنار  سردی ا سمت در رفتم و آروم بازش کردم که با  مونده. به 

ن و بستنفسم بند اومد. لبام از ترس می لرزید. چشم ها و دهنم رو با دستمال 
 صدایی از کنار گوشم اومدی صداد در بیاد صداتو می برم

ترس کل وجودم رو برداشته بود. وای خدا خودد کمی کن! تمام تنم به ردشه 
 در اومده بود. هولم دادم تو یه ماشین و در رو هم بستن...

************** 
 «راوی سوم شخص»

 بیسیم را جلوی دهانش گرفتی حسین حسین
 وشمیحسین به گ

 نگاهی به دور و بر کردی ما محاصره کردیمشون. دملیاد رو شروع کنیم؟
 ییا دلی!
 ییا دلی!

به آرشام که کنارش نشسته و او را زیر نظر داشت اشاره کرد. با صدای شلیی 
همه از ماشین پیاده و اسلحه ها را رو به جلو گرفتن. سرهنگ ، با بلندگو ادالم 

 سه. هیچ کر حق تکون خوردن نداره...کردی این مکان در محاصره پلی
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سروان  شه پودر و دو  شی شد که  شلیی  شین های پلیر  سمت یکی از ما به 
 داخل ماشین پشت ماشین سنگر گرفتند تا آسیبی نبینند. دملیاد شروع شده 

 بود. آراز رو به آرشام گفتی بپر باید بریم جلوتر
که گرد و خاک بلند شد.  آرشام استارد زد و جوری پایش را روی گاز فشار داد

ندازی می کرد.  های منوچهر تیرا مت غول  به سدد گاه از پنجره  گاه و بی  آراز 
شکی رنگ پرید و رو به راننده گفتی گاز بده  منوچهر با دجله داخل پرادوی م

 کریم...
 آراز رو به آرشام فریاد کشیدی برو نزدیکش. نباید بذاریم فرار کنه...

شتر کر سردتش را بی شام  سرش را از پنجره بیرون آوارد و تفنگ را به آر د. آراز 
شین از  شین پنچر و ما شلیی ، الستیی های ما شین گرفت. با چند  سمت ما
حرکت ایسددتاد. آرشددام جلوی ماشددین ، پایش را روی ترمز فشددار داد. آراز از 

 ماشین بیرون پرید و اسلحه را به سمت شیشه دقپ گرفتی زود بیا بیرون...
 ترس از ماشین پیاده شد. آراز فریاد کشیدی دستاتو بیار باال...منوچهر با 

شت  ستانش را باال آورد. تا آراز قدم قدم از قدم بردا منوچهر تابع حرف آراز ، د
، صدددایی از پشددت سددرش او را متوقف کردی قدم از قدم برداری با یه گلوله 

 حرومش کردم
واجه شددد. آب آراز متعجپ برگشددت که با صددورد خیر از اشددی سددلین م

 دهانش را قورد داد و گفتی سلین...
 تا قدمی رو به جلو برداشت ، کارن فریاد کشیدی جلو نیا!
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آراز از حرکت ایسددتاد. آن لحظه ، چشددم هایش فقط چشددمان گریان سددلین و 
سلحه  شیدی ا شنید. کارن فریاد ک سلین را می  گوش هایش فقط هق هق خفه 

 رو بنداز زمین...
حه را روی زمین گذاشدددت. قلبش خود را از سددینه بیرون می آراز آرام ، اسددل

انداخت. اضددطراب به تمام وجودش چنگ انداخته بود. آنها چگونه سددلین را 
 پیدا کرده بودند؟ نکند بالیی بر سر این دختر معصوم بیاورند؟

************ 
 «سلین»

 بی صدا اشی می ریختم. سردی اسلحه رو روی شقیقه ام احساس می کردم.
ضطرب آراز بود. خدایا  شم های م از ترس ، تمام بدنم می لرزید. نگاهم به چ

 چی کار می کنه؟ وقتی اسلحه رو زمین گذاشت ، گریه ام شدد گرفت. 
همون لحظه ، کارن من رو به کنار پرد کرد. با صددورد روی زمین افتادم که 

سونم رو ب شلیی و فریاد خفیف آراز نگاه تر صدای  رو ه روبتوی همون دقایق 
 چرخوندی آراز!

 پایان جلداول...
 1395فروردین ماه سال  11

 Kimia.h 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیزkimia.h  با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


