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 آرمیتا حسینی |خواب در واقعیت

 
یا شاید،   ؟ او بیدار است یا خواب .کندای است که خواب و بیداری را ترکیب می خالصه: این همان سناریو 

او پس از  . در این روند، شخصی در زندگی نه بیدار است و نه خوابیده .هم بیدار است و هم خوابیده

در طی این اتفاق وارد ماجراهای مختلف   !شود خواب است یا بیداربستن چشمانش دیگر مشخص نمی 

و شاید تمام این اتفاقات    ...های مختلف، عصری جدید، عصری قدیمیانسان  .شود در حوادثی مختلف می 

 . واقعیتی از جنس افسانه باشند  ییک جا شکل دهنده

*** 

ی اصلی و اساس رمان واقعی است و  در واقع ایده  . سخن نویسنده: این داستان تا حدودی واقعی است

ی روند این ایده، اندکی آب و تاب اضافه کردم؛ ولی به صورت کلی حقایق بیان میشه و  برای ادامه 

 . تجربیاتی که رخ داده

*** 

 :مقدمه

 چنان زندگی کردم که گویی مرده بودم 

 !امو چنان مردم که گویی تازه زنده شده

 امکردم تازه بیدار شده حساس میخوابیدم اوقتی می 

 ؟ دانستم این خواب است یا حقیقتو وقتی بیدار شده بودم نمی

 گرفتم؛در واقع من دنیای خواب و بیداری را اشتباهی می 

 ! فهمیدم کدام خواب است، کدام بیدارینمی

 ؟ شوم واقعاً بیدارم یا این بخشی از خوابم استوقتی بیدار می 

 ؟خوابماقعیت است یا درون خوابم می خوابم در وو وقتی می 

 ! کسی به من توضیح بدهد

 ؟ من کیستم

 ؟ جا کجا استاین

 ؟خوابم یا بیدار

 ؟کندکسی کمکم می 



 

 

 
4 
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 ! وای دوباره -

هایم جواب  داد و کسی حاضر نبود به سوالکسی به من گوش نمی .در بازار سرگردان چشم چرخاندم

ای خانه های سنگینم را نزدیک قهوه قدم  . گویددانستند که چرت و پرت میهمه مرا مجنونی می   .دهد

توانستم اندام سنگین  بارید و من بیشتر از این نمیهوا داغ بود، خورشید گلوله گلوله روی سرم می .بردم 

ای عمیق ایجاد  هایشان همهمهی مردها دور هم نشسته بودند و با بگو و بخند همه   .ان دهمام را تکشده

چشم چرخاندم و   .خانه شدم و اولین بویی که به مشامم رسید، بوی قلیان بود وارد قهوه  .کرده بودند

ند و  فرستادافرادی نشسته بودند و دود به هوا می  .های کهنه را شکار کردم میزهای چوبی و گلیم 

 . تعدادی نعلبکی به دست مشغول نوشیدن چای خوش رنگی بودند

ای  ی غبار گرفته نگاهم را به پنجره  . ها انداختم و کمرم را به پشتی تکیه دادمخودم را روی یکی از گلیم 

کردند و برخی له له کنان  تعدادی با عجله حرکت می  . دوختم که بازار شلوغ را به نمایش گذاشته بود

 . ردند راه بروندکسعی می 

به ریشی که    .ای پوشیده بود، مقابلم ایستادای سوخته و قدیمی پسر الغر و کم سن و سالی که لباس قهوه 

 :تازه داشت جوانه میزد، نگاهی انداختم و گفتم 

 . یه چای بیار -

 ؟ فقط چای -

 . فعالً چای -

  ؟یعنی چند سالم بود ؟شده بودماکنون من مرد   .پسر سری به اطاعت تکان داد و با عجله مرا ترک کرد

از روی میز بلند شدم و چند پله پایین   . ای هم نداشتم تا خود را ببینمای در دسترس نبود و آیینه گوشی 

جا را توانست این های کثیف و چراغ خراب، می شویی را پیدا کنم؛ اما خب سنگ رفتم تا توانستم دست 

 !شتی شده نشان دهد تا یک سرویس بهدا شبیه خراب 

موهایی مرتب، بلند و چشمانی نافذ و براق؛    .مقابل آیینه ایستادم و مردی را با ریشی بلند و سیاه دیدم

برعکس مو و چشمانم، پوست سفیدی داشتم که چند خط مثل جای زخم کمرنگی،    .اما به سیاهی شب

 ؟ من که بودم  ؟نامم چه بود .رویش افتاده بود

تر  ر گردنم آویزان کرده بودم، دستی کشیدم و پوزخندم پررنگ به دستمال گردن قرمز رنگی که دو

 .دادشلوار گشاد و لباس یقه گشاد نیز خبر از همین می  .های قدیم بودم پس از التی  .شد

کرد،  ای که چای مرغوب و قرمز رنگی درونش خودنمایی می دوباره روی میزم نشستم و به نعلبکی 
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مردی هیکلی و چهارشانه، درحالی که کل   .دست بردم و چای را برداشتم و آرام نوشیدمش .خیره شدم

 . لبخند گشادی زد و مقابلم نشست . گذراند، روی من میخکوب شدسالن را از نظر می 

دست برد و   .البته نه خود واقعی، فقط التی بود  ! از تیپ و ظاهرش مشخص بود یکی مثل خودم بود

به هم زد و با چشمان ریزش که گویی زیر گوشت پوستش مخفی شده بود، به چای   ایش راموهای قهوه 

 :خیره شد و گفت 

 ؟ شناختی مش رحیم  -

 . کردم، مثل همیشهباید نقش بازی می 

 . قدر دور شدین که شناختن سخت شدهاین  -

 . کنمام کشیدم تا مثالً عـ*ـرق فرضی را پاک تر کردم و دستمال را روی پیشانی لحنم را التی 

 ؟ غیر از اینه  ! دیه قبولمون نداشتی ؟ ما دور شدیم یا شوما -

 ؟ چرا قبولتون نداشتم ؟مشکل از ما شد داش -

 . خشمگین شد و ابروهایش را در هم گره زد

 . به خاطر حرف چندتا کرکس -

 !بالخره کرکسم یه موجوده -

 :تری گفت کمی مکث کرد و با لحن آرام

 ؟ چه کردی با ما ! ی گوش بدی که مش رحیم نبودیاگه قرار بود به حرف هر کرکس -

 !البد یک چی دادم از شوما -

 ؟ چرا آبجیت رو ندادی به ما ؟بد بودیم ؟ناخلف بودیم مش رحیم  -

نعلبکی خالی را روی گلیم گذاشتم و یکی از پاهایم را دراز کردم و دیگری را جمع کردم و دستم را  

 . کردمدیگر بازیگر خوبی شده بودم، آخر همیشه نقش یک شخصی را بازی می  .روی زانویم گذاشتم

 ! حاالم که به ما رسیدی جز طعنه چیزی نداری -

 . دست گذاشت روی قلبش و مشتش را باز کرد .رنگ نگاهش تغییر کرد، احساسی مثل غم و پشیمانی 

 . مونی همیشهمش رحیم ما می   ...فکر نکن فراموش شدی !مام دل داریم -

 ! پس دوتا چای دیگه بگو بیارن مهمون شما  -

 .لبخندش باز گشاد شد و همان پسر کوچک را صدا زد
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اندام  .تر میشد هایی بلند، داشت نزدیک در کوچه گام برداشتم و زنی چادری را دیدم که با لبخند و قدم 

از مقابلش کنار  چادر سیاهش را کمی  .دادچاقی داشت و صورت سفید و تپلش او را با نمک نشان می 

 . چشمان میشی رنگش را باال کشید و به نگاهم دوخت .کشید و سمتم آمد 

 . خوایم بریم خواستگاری تو آماده نشدی شب می   ؟وسایل رو خریدی ؟ کنیجا چی کار می این  -

حتی نام همسرم را  .باید برای پسرم به خواستگاری برویم و من اصالً خبر ندارم چندتا بچه دارم

بالخره از بازار   .هایم کشیدم و همراه با همسرم خریدهای الزم را انجام دادمدستی به ریش  .دانمنمی

 . داغ خالص شدیم و سمت خانه رفتیم

 ؟ مامان بتول اومدین -

بتول چادرش را از سرش وا کرد و روی تنابی که از درخت آویزان شده بود،    .پس نامش بتول بود

ای، لبخندزنان مشغول جمع کردن  دختری با موهای بلند و سیاه رنگ و چشمانی بادامی و قهوه  .انداخت

آمد و با موهایش ور  ها پایین می نگاهم را به سوی پسری که با عجله از پله  .ها از حوض بود سیب 

 . ها را کش رفت با ذوق و شوق کنار خواهرش نشست و یکی از سیب   .سوق دادمرفت،  می 

 ؟ مامان به نظرت دخترشون رو میدن -

 :کنارش ایستادم و گفتم

 ؟پسر من مگه چی کم داره -

بالخره وسایل را جمع کردیم و    .بلند شد و مردانه مرا به آغوش کشید  .ذوق و شادیش را به عیان دیدم

  .هایش از خجالت گل انداخته بود، چای را مقابلمان گرفتدختری که گونه  . یی رفتیمپیاده به کوچه باال

 :پا روی پا انداختم و گفتم  .بعد از مدتی پسرم و دختر سمت اتاق رفتند

 . خواستیمدونین برای چی جمع شدیم؛ اگه خدا بخواد دخترتون رو برای پسرمون می خب همه می  -

 :ر مرتبی پوشیده بود، لبخندی زد و گفتای که کت و شلوامرد چهارشانه 

 . اگه دخترم بله بگه، مشکلی نیست !شناسم؛ پسر خوبینبله ما هم پسرتون رو می  -

 . که دخترک قرمز از اتاق خارج شد و بله را دادوگوها از سر گرفته شدند تا این و دوباره گفت 

دخترم مدام سر به سر   . سیدیمی مهریه گذشت و به خانه رهای راجع به سکه آن شب نیز با صحبت 

بتول چای را    .گذاشت و این پسر از بس خجالت کشیده بود، سرش را تا ته پایین برده بودبردارش می 

 . مقابلمان گذاشت و به پشتی تکیه زد

 . بخور پسرم مامان قربونت بشه  -
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 ؟مامان من چی پس -

 . تو پاشو برو خونت شوهرت منتظرته -

 ؟ ندازی بیرونمی   من رو   !منتظر بمونه خب -

 . الی موهای دخترم دست بردم و آرام بوسیدمش 

 . شوهر موهر نداریم ! امشب دخترم مال منه -

*** 

 . جا آخر خطه خانم بیدار شو این  -

سالنه سالنه پایین آمدم و به ساعتی که دور مچم   . به مترویی که خالی از هر آدمی بود، چشم دوختم

 .بسته شده بود، چشم دوختم

جا سر به زمین  جایی نبود تا در آن  .رو بی هدف شروع کردم به حرکت کردندر پیاده  ؟ساعت سه صبح

ای که مدام زنگ  به گوشی  . ای نبودبگذارم و بخوابم، سقفی نبود، نامی نبود، نشانی نبود، خانواده

 . رد، نگاهی کردم و جواب دادمخومی 

 ؟ بله -

خوای من رو دق  می ؟دونی ساعت چندهمی  ؟مامان جان الهی قربونت بشم کجا پاشدی رفتی آخه  -

 ؟ بدی

ها نشستم  زیر یکی از چراغ برق  .امدانستم موضوع چیست و من برای چه وسط خیابان ایستاده حتی نمی 

 . و فقط گوش دادم

 . یا خونه ب  !دخترم من اشتباه کردم -

 . دیگر به هق هق افتاده بود که با صدای فریاد مردی صدایش قطع شد .و باز سکوت 

 ؟ ی تو رو بزرگ کنمدارم، بعد باید بچه من دختر خودم رو به زور نگه می   !بره به درک   ...بذار نیاد -

 . مادر گویی که خشمگین شده بود، صدای فریادش را باال برد 

 ؟ شرط اول ازدواج یادت رفته  -

 . اون به شرطی بود که دخترت عاقل باشه که نیست -

 . های مادر شروع شدصدای شکستن شیشه و فریاد مرد به گوش رسید و بعد تند تند سخن گفتن 
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  ؟من چرا از خانه فرار کرده بودم .دیگر نفهمیدم چه شد چون صدای ممتد بوق همه چیز را قطع کرد 

 ؟! حال نصف شبی در این خیابان قرار بود چه کنم ؟آن مرد ناپدریم بود ؟ پدرم که بود

خوردند که شک  قدر تکان می هایم آن دندان .بیشتر مچاله شدم و کم کم شروع به لرزیدن کردم 

ای که شالی به کمر بسته بود، از کنارم عبور کرد و با  زن شلخته  .نداشتم به زودی شکسته خواهند شد

تر با ریزبینی مرا بررسی کرد و نزدیک  .طراف خیره شد، به گمانم چیزی گم کرده بود دقت به زمین و ا

زیر   .دیدمش، وضعیتش بدتر از چیزی بود که از دور مشخص شده بود حال که از نزدیک می  . آمد

لبان خشک و کبودش را لیسی زد و   . رسیدچشمانش گود افتاده بود و صورتش چروک و سیاه به نظر می 

 :کنجکاوی پرسید با صدای  

 . فکر نکنم اهل مواد باشی ؟کنهدختری مثل تو نصف شبی تو خیابون چی کار می  -

 :سوزی به آسمان تیره خیره شدم و گفتم با آه جان 

 . از خونه فرار کردم  !نه  -

 . هایش را از سر گرفت گویی که موضوع برایش جالب شده باشد، کنارم نشست و سوال 

 ؟ یششکسی رو نداری بری پ  ؟چرا -

 :دستانم را دورم پیچیدم و با صدای لرزانی گفتم

 . شناسمجایی رو نمی   !احتماالً به خاطر ناپدریم -

هایش برداشت و دور من  رنگ نگاهش تغییر کرد و با اندوه و کمی محبت، شال کلفتش را از روی شانه 

 . ای کردبلند شد و به انتهای مسیر اشاره . پیچید

 . بقیش رو خدا قادره بیا امشب رو پیش ما باش -

ای رسیدم که دور تا دورش  ی تاریک را پشت سر گذاشتم و به محوطه از خدا خواسته بلند شدم و جاده

چند چادر وسط این خرابه برپا شده بود و افراد زیادی دورش جمع   . های نیمه ساز بودپر از ساختمان 

 . زن با صدای بلندی همه را متوجه من کرد .بودند و آتش برپا کرده بودند

 . امشب مهمون دارین ضایع بازی در نیارین -

 . کرد، سمت ما آمد و با لبخند دست دراز کرد پسر جوان و قد بلندی که داشت آتش به پا می 

 . من آریامسالم   -

 . آرامی زیر ل*ب دادم "سالم"لبخندی زدم و فقط 

نکند رمزی   .ی سر دادند"آهان"زن با چشم و ابرو اشاره کرد و چیزی زیر ل*ب گفت که کل جمعیت 
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توجه به کار عجیب بقیه، سریع سمت آتش رفتم و دستم را رویش  بی  ؟حرف زدن نیز بلد بودند

با ترس    .کردندرفتند و برخی دیگر با غضب نگاهم می جایی می برخی یواشکی به   .گذاشتم تا گرم شوم

 . سمت چادر همان زن رفتم و کنارش نشستم

 ؟ها با من مشکلی دارناین  -

 :زن صادقانه و با لحن غمیگین گفت

 . فقط از کسی چیزی نگیر و به کسی هم اعتماد نکن   .ما معتادیم، یه مشت بدبخت  .جدیشون نگیر !نه  -

 ؟ اگر بالیی سرم بیاورند چه .ترس به اطرافم خیره شدماخم کردم و با 

ها را  درخت  .ها دور شدم ای رفت، با شتاب دویدم و با تمام قدرتم از آن زمانی که زن بلند شد و گوشه 

ایستادم تا نفس   .که جاده قطع شدیکی یکی پشت سر گذاشتم و حتی تا پایان جاده نیز دویدم تا این 

چرا باید این همه راه را   .با تعجب سمتش برگشتم و با ترس لرزیدم  .را دیدمعمیقی بکشم که آن پسر 

 ؟ ای داشتنکند نقشه  ؟ دنبالم دویده باشد

کرد، عقب گرد کردم  نفس نفس زنان درحالی که عـ*ـرق از پیشانیم سرازیر شده بود و گلویم درد می

 . خیال و ریلکس، دستانش را درون جیبش گذاشت و جلو آمد بی   . و با بهت به او خیره ماندم

 . حتی نفس نفس نمیزد و دریغ از اندکی عـ*ـرق 

 . مقابلم ایستاد و با پوزخندی تلخ ل*ب به سخن باز کرد

ها گیر  هایی، اون بدبخت تر از اون آدم تو حیوون   . همتون همینین ! هه ؟نکنه ترسیدی بخورنت ؟چیه -

معلوم شد چرا از دست خانوادت فرار کردی،   ! نترس قرار نبود بخوریمت   .دل دارن مواد افتادن؛ ولی 

 . فراریه بدبخت

 :دستانم را مشت کردم با تمام ترسی که داشتم ل*ب باز کردم و گفتم

فهمه و همه  در ضمن آدم معتاد وقتی خماره هیچی نمی !تونی قضاوت کنی که چرا فرار کردم تو نمی  -

 ؟ کردن چیاگه منم معتاد می  !باید حق بدی که بترسم و فرار کنم . گیرهچی جلوش رو می 

نگاهش به جاده خیره و   . روی زمین افتاد و چمن را در مشتش گرفت .خشم و آتش پسر خاموش شد

صدایش بلند شد، صدایی که دیگر قدرت قبل را نداشت و بیشتر پر بغض    .صورتش غرق در غم بود 

 . بود

 . ای ناراحتممن به خاطر چیز دیگه   !متأسفم . بری حق میدم بهت بترسی و در -

با لحن آرامی که سعی داشتم بوی ترحم نگرفته باشد،    .کنارش نشستم و مانند او به جاده چشم دوختم 
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 :گفتم

 ؟ چرا ناراحتی -

ذاره ببینمش؛ اما من  اون معتاد شده و حاضر نیست ترک کنه، بابام نمی  .اومده بودم مامانم رو ببینم -

 .  ...کی میام چون دلم براشیواش 

برگشت سمتم و با خشم مرا در حصار خود زندانی کرد و دست و    .و ناگهان رنگ نگاهش تغییر کرد

 . کشیدم؛ اما کسی نبود به دادم برسدام از ترس باال و پایین میشد و فریاد می سینه  . پایم را قفل کرد

 . ولم کن   ...کمک، کمک -

 کنی اگه معتاد بشی معتادها رو درک می  -

 ؟ چی -

بعد از تمام شدن کارش کنار کشید و    .سرنگ سبز رنگی را در دستم فرو برد که فریادم به هوا بلند شد

صدای قهقهه،   .چرخید و حالم بد و بدتر میشددنیا داشت دور سرم می  .ترک کردبا لبخند مضحکی مرا 

 .چرخیدندسرخوشی، نیش باز، خالی بودن، پرواز و پوچی؛ تمام این اتفاقات دور سرم داشتند می 

 . نتوانستم بلند شوم و دوباره افتادم

*** 

 .خوابی شیطون قدر می چه  -

های طالیی داشت، دراز کشیده بودم و  تخت سفیدی که دسته  روی .چشمانم را باز کردم و صاف نشستم

گیج و منگ چندباری چشمانم را باز و   . دور تا دور اتاق با عکس یک عروس و داماد شکل گرفته بود

نگاهم را از کمد و میز طالیی گرفتم و به چشمان میشی رنگ و   .بسته کردم؛ اما تغییری ایجاد نشد

های گوشتی و قرمزش مرا وادار  زدند؛ اما ل*ب رانی را فریاد می چشمانش نگ . منتظر پسر دوختم

 . کردند تا بلند شوممی 

مقابل آیینه ایستادم و با همان عروس داخل عکس   . از روی تخت بلند شدم و چرخی در اتاق زدم

لبخندم شیرین بود؛ اما حیف دلم   .دختری با موهای بلند و سیاه و چشمانی بادامی .رو شدم روبه 

این خانه بزرگ و زیبا کم از   .گیج و منگ همراه با آن پسر وارد پذیرایی شدم  . خواست لبخند بزنمنمی

 . یک کاخ سلطنتی نداشت

 . ام را بوسید دستان پسر دورم حلقه شد و او آرام گونه 

 ؟ قدر ساکتیملکه من چرا این  -
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 . سرعت سمت ما آمدنفس عمیقی کشیدم و گیج نگاهش کردم که سربازی با لباس نظامی به 

 . شاهزاده جک، پادشاه باهاتون کار فوری دارن  -

اش را  جک سرش را آرام تکان داد و پس از رفتن سرباز، دوباره چانه  ؟این بار در کدام قبرستانی بودم

 . ام گذاشت و بو کشیدروی شانه 

 . به نظرم بهتر بود برین -

 ؟من رو جمع بستی   ؟برین -

موهای پرپشت و سیاهش    .چشمانش حالتی مثل شعله آتش داشتند .کردناگهان جدی شد و عقب گرد 

ها رفت و به سرعت سالن را ترک  ترین حرفی، سمت پله را با دستانش به هم ریخت و بدون کوچک 

  .زمین از بس سفید بود، برق میزد  .ها را تق تق کنان، پایین رفتممبهوت و گیج تکانی خوردن و پله   .کرد

های بلند کل قصر را طی کردم تا بتوانم با  ند بنفشم را در دست گرفتم و با آن پاشنه دامن پف کرده و بل

 . محیط اخت شوم 

ها موجود  ی باال اتاق در ابتدا سالن بسیار بزرگی وجود داشت که دو پله مقابلش قرار داشت و در طبقه 

با کالفگی   .شدندمی   های دیگری را شامل حتی درون سالن نیز چند در موجود بودند که سالن  .بودند

کردم با این پوشش و کفش،  احساس می  .ی بزرگ شدمدامنم را بیشتر باال کشیدم و وارد آشپزخانه 

 . توانستم خوب راه برومبودم و نمی  شبیه یک وزنه بزرگ شده 

  .بانوانی که مشغول کار بودند، با دیدن من برخی دست از کار کشیدند و احترامی خرکی تقدیمم کردند

مظلوم و ساکت    . رسید و گویا همه از دست من شاکی بودندن احترام زیادی مصنوئی به نظر می ای

بوی غذا، دود و گرما کل فضا را در برگرفته   .ای دست به دامان ایستادم و به اطراف خیره شدمگوشه 

 . هایم قرمز شوندبود و باعث شده بود گونه 

تمام مدت فقط با خشم    .نه را ترک کردم تا به باغ برومبالخره از تنهایی ایستادن خسته شدم و آشپزخا

 .دانستمکردند و من معنای این رفتارها را نمینگاهم می 

جک با قامتی بلند و لباس و شلوار سرتاسر سیاهی، سمتم آمد و   .به باغچه رفتم و نفس عمیقی کشیدم

 . کنارم ایستاد

 ؟ خسته شدی بانوی من -

 :لبخندی زدم و گفتم .کردم بازی میباید نقشم را دوباره  

 . فقط کمی حوصلم سر رفت !نه شاهزادم  -
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 :کمی تعلل کردم و ادامه دادم

 ؟کننقدر بد نگام می چرا این   ؟ میگم این کارکنان قصر یا بقیه با من مشکلی دارن -

هم قدم   هایم را تند کردم تا با اوقدم  .جک اخمی کرد و دستم را فشرد و مرا با خود سمت قصر برد 

شوم؛ اما گویی او زیادی خشمگین بود، چون لحظه به لحظه سرعتش بیشتر میشد و من با این دامن بلند  

 . اش گذاشتتر فشرد و روی گونه دستم را محکم  .دار، توان رسیدن به او را نداشتمو کفش پاشنه 

 . ذارم کسی حتی چپ نگات کنهنمی  -

ای روی دستم زد و هردو وارد اتاق  ردم که ب*و*س*ه انگشتانم را روی صورت سفید و نرمش جمع ک

 . شدیم

 ؟آخه چه مشکلی با من دارن -

هایم را لمس  که آرام بود گوش اش با این صدای نفس کالفه  . خودش را روی تخت انداخت و اخم کرد

 . کرد

ی  وقتی من ازش جدا شدم و عاشقت شدم، همشون اعصبان ! ها همسر اولم رو خیلی دوست داشتناون  -

 . شدن

 ؟ یعنی بهتر از من بود -

 . جک لبخند پرشیطنتی زد و دستم را کشید و باعث شد روی پاهایش بیفتم

 . ی منی، نفس منیشما ملکه   !نه که نبود  -

 .نیشم را باز کردم که با کوبیده شدن در، لبخندم ماسید

 . زن چاقی با لباس سلطنتی و نگاهی جدی و خشک، وارد اتاق شد 

 . رم این درست نیست وسط بحث فرار کنینشاهزاده به نظ  -

 . جک مرا از روی پایش بلند کرد و با خشم مقابل مادرش ایستاد

 . درضمن بحث مناسبی نبود ؟ این درسته بی سالم بیاین توی اتاق -

 ؟ نبود -

 . پوزخندی زد و با دستش به من اشاره کرد 

 ؟ ملکه رو به خاطر این دختر بی اصل و نسب بیرون کردی -

 . فریاد کشید و هردو دستش را روی موهایش گذاشت جک 

دار با دختر اصل و نسب  ؟کنینهای چرت رو تکرار می چرا هر روز این حرف  ! مادر من بس کنین -
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 .میگم دوستش ندارم  ؟ازدواج کردم چی شد

 :پادشاه در چهارچوب در ایستاد و با چشمان از حدقه بیرون زده، گفت 

 ؟کشیسر مادرت فریاد می  -

هایش را محکم  ک گویی بمب شده بود؛ چون کل صورتش رنگ قرمزی به خود گرفته بود و او دندانج

 . سمتم آمد و با شتاب دستم را همراه با خود کشید  .سایید می 

 . من از قصر میرم !ای باشین تونین من و همسرم رو تحمل کنین، دنبال جانشین دیگه اگه نمی -

 ؟ چی -

جک مرا در آغوش گرفت و سعی کرد   . اعث شد تمام اندامم به لرزه در بیایداین فریاد پادشاه بود که ب

 . از ترس و لرزشم جلوگیری کند؛ اما امکان نداشت که نلرزم 

 . با چشمانی ملتمس به او خیره شدم 

 ؟چی کار کنیم -

 . ریم عزیزممی  -

مخفیانه دنبالمان   گونه شد که هردو سوار بر اسب قصر را ترک کردیم؛ اما سربازان فرمانرواو این 

 .کردندمی 

  . هوا کم کم تاریک شد و آتشی بر پا کردیم  .زیر درختی نشستیم و جک کالفه دستی به موهایش کشید

که سردم بود و خوابیدن در بیرون بدون سقف باالی سر برایم زیادی سخت بود؛ اما سکوت  با این 

جک مرا در آغوش گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد که همه چیز خوب پیش خواهد رفت؛ اما من   . کردم

 . طور باشدشک داشتم واقعاً این 

جک کالفه بلند شد و با چشم   .ازیر شدسرما رفته رفته بیشتر شد و باران قطره قطره روی سرمان سر

 . دنبال چیزی گشت تا بتواند باالی سرمان قرار دهد

 ؟ جایی نرو، باشه .گردم من میرم االن برمی  -

 . باشه -

 . که دور شود، برگشت و دستم را میان دستانش گرفتقبل از این 

 !من خیلی دوست دارم  ...خواد بشههر چی هم که می   -

 . منم -

توانستم مقابلم را  باران بیشتر شدت پیدا کرده بود به طوری که حتی نمی .مرا ترک کردلبخندی زد و  
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موهای خیسم را از مقابل    .تمام دامنم خیس از آب شده بود و به دست و پایم چسبیده بود . خوب ببینم

ز  حال آتش نیز فقط خاکستری خالی شده بود و ا . چشمانم کنار کشیدم و بیشتر به درخت نزدیک شدم

جا بمانم و جک  ترسیدم نصف شب، تنهایی اینمی  .لرزیدشدت ترس و سرما کل وجودم داشت می 

 ؟ اگر به قصر برود و ترکم کند چه  .نیاید

  .گذاشتمدیدم؛ اما همه چیز را پای ترسم می های متحرکی را در اطراف می سایه  .طوفان بیشتر شده بود 

  . جا ماندنم برابر با مرگ بودو تاریک بود و من تنهایی این هوا بسیار سرد  .دیگر کار از کار گذشته بود

بلند شدم و دامن خیسم را از پاهایم کنار کشیدم و مانند عروسک کوکی مسیری نامعلومی را در پیش  

 . گرفتم

رعد و برق و درخشش آسمان باعث شد برای   . رفتم تاریکی و سرما بیشتر میشدهر چه بیشتر می 

دست بردم روی چشمانم و   .امکردم کور شده احساس می  ! ببینند و جرقه بزنندای چشمانم تاریک  لحظه 

 . چند باری پلک زدم 

 . با شندین صدای پا، دستانم را از روی چشمانم برداشتم و گوش تیز کردم 

در دل التماس   .خوردتر میشد و گه گاهی برق درختان تکان میها داشت نزدیک و نزدیک صدای قدم 

 . کردم جک بیاید؛ اما نیامد

با دیدن سربازهایی قرمز پوش که شالی دور دهانشان بسته بودند، جیغ زنان دویدم و مسیر خاکی را  

 . طی کردم 

کل لباس و صورتم گلی شده بود و   .دامنم به پایم گیر کرد و پاره شد و با شدت روی زمین گلی افتادم 

قدر زیاد بود که اشک ریختنم متوقف  درد پا و دستم آن  .فتاده بودندام روی صورتم اموهای شلخته 

با همان موهای گلی و کثیف و   . با تالش بسیار دستم را روی گل مشت کردم و بدنم را بلند کردم .نمیشد

ی شکسته، به دویدن ادامه دادم؛ هر چند نمیشد نامش را  هایی با پاشنه لباس پاره شده و البته کفش

 . شتدویدن گذا

*** 

ها داشتند مرا به زور  آن  . توانستم دور شدنم از آنا را ببینمدست و پایم محکم بسته شده بود و فقط می 

  .بردند و چه سخت بود دست و پایم و حتی دهانم بسته باشد و نتوانم به دنبالش بروم سمت قصر می 

من به خاطر این    ؟ آمدنکند بالیی به سرش می  ؟ترسیده بود ؟سردش بود  ؟کردیعنی االن چه می 

 . ها را به شدت مجازات خواهم کردکارشان آن 
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کردم و خودم را به چپ و  هر چه تقال می  . ای کشیدم تا رهایم کنندبیشتر دست و پا زدم و فریاد خفه 

که  کرد؛ فقط کالسکه با سرعت از آنا دور و دورتر میشد تا این دادم، فرقی به حالم نمی راست تکان می 

 .سربازها مرا کشان کشان وارد قصر کردند و سمت پدرم بردند  .یدیم به قصر رس

دستانم هنوز از پشت بسته بودند و فقط دهان   .با دیدنش دست از تقال برداشتم و صاف مقابلش ایستادم

 :هایم غریدمدستانم را که از پشت بسته شده بودند، قفل کردم و از میان دندان . و پاهایم باز شده بودند

 ؟دونی چه بالیی تنهایی سر آنا میاد هیچ می  ؟دزدیمن رو می  ؟مدل جدیده اینم  -

با همان   .پدر ریلکس دستی به ریش سفید و بلندش کشید و چشمان تاریک و آرامَش را به من دوخت 

ام را به آرامی لمس کرد و  دست باال برد و گونه   .تر آمد اقتدار و غرور کاذب گام برداشت و نزدیک 

 :گفت 

 . اون شایستت نیست  -

 :صورتم را عقب کشیدم و بیشتر از قبل فریاد زدم 

 ؟خوامفهمی من اون رو می چرا نمی !ولم کن .به تو ربطی نداره  ؟کنی نهشوخی می   -

دارش را روی زمین کوبید  اشنه های قرمز و پداشت، کفش مادر در حالی که با اقتدار و آرامش قدم برمی 

 . و سمت ما آمد 

 . مونی جایی که باید باشیاون میره جایی که باید بره و تو می  -

دامن بلند و قرمزش شبیه دستمال قرمزی برای گاو   .به صاحب این سخن یعنی مادر، چشم دوختم

زجه زدم و دوباره   .کشید و قلبم از شدت تپش کم مانده بود ایست کندام تیر میسینه  .خشمگین بود 

 :فریاد کشیدم 

 .باید برم پیشش  !ولم کنین  -

 . پدر به سرباز اشاره کرد و با مشت سرباز، روی زمین مقابل پدر افتادم

*** 

که با برخورد تیری به پایم، دوباره روی گل افتادم؛ اما  با همان حالت ناالن به دویدن ادامه دادم تا این 

قدر درد  سوخت؛ آن اشک در چشمانم حلقه زده بود و پایم با شدت می  .این بار راهی برای فرار نبود

مثل زهری سوزنی بود که به پایم فرو رفته بود و مدام   .دادداشت که حتی این درد در مغزم ویراژ می 

لرزید و مدام  ام از شدت اشک و ضعف می چانه  .رساندپایم را نیش میزد و فریادم را به گوش آسمان می 

به زمین چنگ زدم و خودم را جلو کشیدم؛ اما این کشان کشان رفتن   .دادمرا قورت می آب دهانم 
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 . بی تقال روی زمین افتادم و دستم را خالص کردم . ای نداشت، چون سربازها دورم را احاطه کردندفایده 

هایم گل را بیشتر خیس کردم  با اشک  . کردریزی می موهایم روی گل چسبیده بودند و پایم داشت خون 

جایی درد داشت که تو  راستش آن  .کردسوخت، درد می داشت می  .ام را روی قلبم گذاشتمو دست گلی 

پشتت   . درد بکشی و اشک بریزی و زجه بزنی؛ اما کسی نباشد دردت را بفهمد یا حالت را خوب کند

کس تو را نفهمد و کنارت نباشد، کسی نباشد  یچ وقتی ه . کشیدانم درد می می !باشد و بگوید من هستم 

تفاوت از کنارت رد شوند و تو قلبت بشکند و مچاله شود،  به صدای هق هقت گوش بدهد، وقتی همه بی 

 . جایش زیادی درد داردآن 

سرباز مرا   . زیادی تنها بودم، خیلی زیاد .ای بودم که کسی از دردش با خبر نبودی زخمی حال من پرنده

 . شید و دیگران نیز باالی سرم ایستادند و با لبخند ترسناکی به پر پر شدنم چشم دوختند باال ک

 .کنم ولم کنین التماس می  -

ی مرد و التماس کردم که مرا محکم روی زمین کوبید و با برخورد تیر به زمین و  دست بردم سمت یقه 

وباره شروع کرده بود به باریدن و  باران د .بیشتر فرو رفتنش به پایم، با آخرین توان فریاد کشیدم

 . شدت گرفته بود 

ها قدم به قدم  آن   .کشیدمام را به رخ می فایدههای بی پناه آخرین تالش کشیدم و بی دست روی زمین می 

 . کشیدم شدند و من بیشتر دستم را روی زمین میتر می نزدیک 

پایم تیر خورده بود، دوباره روی   یکی از مردها موهایم را کشید و مجبورم کرد که بایستم؛ اما چون

 . زمین افتادم و موهایم کنده شده

 ! تو رو به هر چی که بهش ایمان دارین قسم ولم کنین ... آخ  -

*** 

همه منتظر و با خونسردی ایستاده    .ای ببندند و در پشت قصر بگذارندپدر دستور داد تا مرا به صندلی

قلبم با   . دیدمای نمیجا بیشتر جهنم بود و دیگر زیبایی ن ای . کردندبودند و به باغ پشت قصر نگاه می 

از خشم و   . شدممن نابود می ؟آمد چه اگر بالیی سرش می  .لرزید و کل بدنم یخ بسته بود ترس می 

 . چشمان لرزان و نگرانم را به نگاهش دوختم و گفتم  . غرورم کنار رفتم و رو به پدر التماس کردم

 ! بارون شدیده، هوا بده ؟اگه چیزیش بشه چی . کنم برو آنا رو نجات بدهمی بابا التماست  -

  . پدر روی صندلی کنارم نشست و پا روی پا گذاشت و بدون نگاه کردن به من مشغول خوردن میوه شد

خودم را به   .های من کر و کور شده بودندکرد و هردو برای شنیدن زجه مادر با لبخند به باران نگاه می 
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 .رفتم؛ اما این طناب ل*ع*ن*ت*ی باز نمیشد کوبیدم و باال و پایین می می صندلی 

های اشک روی چشمانم را پوشاندند و با هر پلک زدن احتمال  دانه  .توانستم نفش بکشمحتی دیگر نمی

رسیدم غرش  کردم؛ اما وقتی به نتیجه نمی گرفتم و تقال می مدام لبم را گاز می  .بارششان وجود داشت 

قدر کوبیده شده بود و مشت زده بود که زخمی و خونین  قلبم آن   .نه نفسی مانده بود و نه قلبی .مکردمی 

 . سوختند و کل بدنم منقبض شده بود ی خون بودند، می چشمانم کاسه  . در جای خود نشسته بود

 ؟ذاریم یه دختر دهاتی تو رو از ما بگیرهفکر کردی می  -

زدم سرم به پایین افتاده بود و دهانم باز بود و مدام نفس نفس می   .دیگر نایی نداشتم که پاسخی بدهم

 . تا آرام شوم

پادشاه آینده نباید به خاطر یه دهاتی گریه کنه؛ البته کمی گریه هم بد نیست، وقتی مُرد دیگه   -

 .ای نداریگریه 

قدر زیاد شده بود که  ترسم آن .ناگهان سرم را باال آوردم و به پدر که این سخن را گفته بود، خیره شدم 

 .لرزیدکل وجودم می 

 . خورم هر کاری بگین بکنم فقط کاریش نداشته باشینبابا قسم می  -

 . نه  -

 . کنمالتماس می  -

چنان خونسرد تماشایم  مادر هم  .پدر با تأسف نگاهش را از من گرفت و بلند شد و مرا ترک کرد 

  ! تر بود، زنده ماندن او بودبودم؛ اما چیزی که مهم  خیالیشان به جنون رسیدهکرد و من از این همه بیمی 

 ؟ شدموای من بی او چه می   ؟اگر چیزی میشد چه

آنا با پایی خونی که تیر   . پس از گذشت مدتی با شنیدن صدای ناله و فریاد آنا، سریع سر بلند کردم

رویش بود و دامن بلند و پاره شده، موهایی شلخته و کثیف و سر و صورتی زخمی و خونی، داشت سمت  

هایم  با دیدن وضعش، اشک   .کشیدندچندین سرباز از بازوان آنا گرفته بودند و او را می  .آمدمن می 

 . جاری شدند و بیشتر خودم را باال و پایین کشیدم

 . هاکنین آ*ش*غ*ا*لولش   -

  . پسر دوباره بازگشت و طناب را سمت سربازی انداخت و به درخت اشاره کرد .اما انگار همه کر بودند

  .توانم فکرش را بکنم که او را به دار بکشند حتی نمی . سرباز طنابِ داری درست کرد و کنار ایستاد

 .نه روی زمین افتادم تقالهایم بیشتر شد و صندلی روی زمین افتاد و من نیز با گو
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 . کنم کاریش نداشته باشینالتماس می  !ولش کنین -

 . ام سوراخ شدقدر باال بردم که حنجره صدای فریادم را آن 

 ! آنا  ...آنا  ...آنام -

چرا باید به خاطر تفاوت   . ی آنا دوختم و بیشتر لرزیدمچشمان تارم را به صورت ناالن و سفید شده

  ؟ چرا دخترک بی گناه باید کشته میشد ؟من حق عاشق شدن نداشتم ؟یایدطبقات چنین بالیی سرمان ب

 ؟ ی باال نبودماصالً چه میشد اگر از طبقه 

فکر نکنین میرم    !کشمبابا به خدا قسم اگه یک تار مو از سرش کم بشه خودم رو می . آنام رو ول کنید -

 . کنمبا یکی هم سطحم ازدواج می

 .ها دستی تکان داد که آنا را سمت طناب هل دادندآن تفاوت به سوی  پدر بی 

 . نه ... آنا  ... نه  -

 ! جک کمکم کن، جک -

 . هایش آغاز شدها و اشک ریختن گویی تازه از خواب بیدار شده بود؛ چون تقال کردن 

*** 

سربازها نیزه را سمتم   . خورد و حال من بد و بدتر میشدای مقابل چشمانم داشت تاب می طناب دایره 

  . جلو رفتم و مقابل دار ایستادم ؟کردم باید سرنوشت را قبول می   .توانستم عقب برومگرفتند، پس نمی 

با پای لنگ و    ؟چه شد که به این دار رسیدم ؟به قصر رسیدم و همسر جک شدم؟چه شد که شدم آنا

روی زمین   درحالی که .دادحال جک بدتر از من بود و داشت جان می  .تر شدملرزانم به حلقه نزدیک 

کوبید و  خورد و خودش را به زمین می افتاده بود و دست و پایش به صندلی بسته بود، مدام تکان می 

 . فریاد میزد

  . دیگر چشم دوختیم و آخرین سخنمان را به زبان آوردیمهردو به یک   .چون من یک لحظه آرام شد، هم 

و جک دوباره دست و پا زد و فریاد  طناب قصد داشت دور گلویم پیچیده شود  . آخرین نگاه و احساس

 . کشید

 . که طناب به دور گلویم حلقه شود و مرا بکشد، روی زمین افتادملرزیدم و تار دیدم و قبل از این 

 . ی مبهوت اطرافیان خیره شدمدستم به زمین خورد و به هوا بلند شد و با نگاه تاری به چهره 

 . ته بودهایم سنگین شده بودند و تمام وجودم یخ بس نفس

 . کشیدمبا هین هین و به زور نفس می 
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 :آخرین نفس را کشیدم و صدایش را با تمام وجود شنیدم

 . آه  ...هه  ...هه...ها  -

 .ها آخرین صداها بودندو این 

*** 

همه با هیاهو و ترس به این سو و آن سو   . دستم را روی خاک کشیدم و چشمان تارم را باز و بسته کردم

جا کدام  این  . های خونین و مالین چشم دوختمنیم خیز شدم و با دقت به زمین خاکی و انسان  .دویدندمی 

 ؟ جهنمی بود

مرندند و هزاران نفر برای مرگ  مقابل چشمانم هزاران نفر می  .زدندها و فریادها در سرم پرسه می ناله

سیم به دست یا تفنگ به  روی زمین بلند شدم و به مردانی که با ترس و ولوله بی از  .تاختندجلو می 

 . عجب ترس و وحشتی در همه جا جاری بود .رفتند، خیره شدم دست به جلو می 

 . ام گرفت و مرا جلو و عقب برد هایش خونی شده بودند، از یقه شخصی که سبیل 

 ؟کنیی جا چه غلطی م این  .این تفنگ رو بردار و برو خط -

همه روی خاک دراز کشیده و سنگر    .ام انداخت و مرا به سمت جلو هدایت کرد تفنگ سیاهی روی شانه 

ها را  صدای تیر ، تفنگ و بمب کل منطقه را پوشانده بود و گوش  .گرفته بودند و به مقابل خیره بودند

 . کردای رها نمیلحظه 

دراز کشیدم و آرنجم را روی زمین گذاشتم و تفنگ را به  روی زمین خاکی که به شکل تپه درآمده بود، 

بین گذاشتم و با دقت این افراد را زیر  چشمانم را روی ذره  .های ریز مقابلمان نشانه گرفتمسوی آدمک 

  !میریاگر وارد بازی شوی و بازی نکنی، می  .کردمترسیدم، اما باید بازی می که می با این   .نظر گرفتم 

 ؟آیا برای من مرگی وجود داشت   .کندقدر صدق می اجع به من چه دانم رالبته نمی 

دانستم چندتایشان به  کردم و نمیمدام شلیک می  . دستم را روی ماشه فشردم و تیراندازی را آغاز کردم

دستانم زیر این نور شدید، سیاه سوخته شده بودند   .روندکنند و چندتایشان خطا می دشمن برخورد می 

ام سرازیر میشد و لبم برای تمنای  عـ*ـرق از روی پیشانی  .ی دستم، خاکی شده بودندو موهای سیاه رو 

 . یک آب، باز و بسته میشد

از روی زمین خاکی بلند شدم و سمت   .صدای مکرر تیرها و جنگی که پایانی نداشت، مرا کالفه کرده بود

 . چادر بزرگ حرکت کردم
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های کثیف و کهنه پوشانده بودند و در اطراف  ا گلیم زمین را ب .کسی داخل نبود و همه جا خالی بود

ی کثیف خیره شدم و  به آیینه  .خوردچیزی جز تفنگ و چندتا چوب به درد نخور، چیزی به چشم نمی 

موهای کثیف و خاکی و صورت سیاه    .این بار خودی جدید؛ احوالم بی نظم و داغان بود !خودم را دیدم

 . کرد که روی سر و صورتم پاشیده بود، حالم را بدتر می سوخته را که کنار بگذاریم، خونی 

دقیقاً بعد از   . آهی کشیدم و چندتا تفنگ را که روی زمین افتاده بودند، برداشتم و از چادر خارج شدم

 . خروجم از چادر، بمب روی چادر افتاد و انفجار بزرگی باعث پرتاب من شد

افرادی که مرده بودند و یا دست و پایشان قطع   .دیدم با تالش از روی زمین بلند شدم و جهنم واقعی را

 . کردسوخت و گرمایش را پخش می شده بود و چادری که در آتش می 

 ! صدای داد و آه و ناله، بمب و موشک و تفنگ 

 ؟ها به خاطر چه بودی این همه 

جمع   ها دور همگروه .دستم که توسط شخصی کشیده شد، ناچار به دنبالش شروع به دویدن کردم

 :شدند و یکی از مردهای ریش سفید که سر و صورت تمیزتری نسبت به ماها داشت، گفت 

 . زود باشین !بیاین از سمت نهر بریم  .دیمکنیم، وگرنه همه رو از دست میفعالً عقب نشینی می  -

ت  همراه با دیگران، از تونلی که زیر زمین کنده شده بود، عبور کردم و سینه خیز به سمت جلو حرک

پس از خروجمان از تونل، به نهری بزرگ و سبز رنگی رسیدیم که دور تا دورش را درختان کاج   . کردم

 . افراد یکی یکی وارد نهر شدند و به سختی حرکت کردند . در برگرفته بودند

آمد و بخش بیشتری از دادم و آب با هر حرکت من، بیشتر باال می های کندم را در نهر حرکت می قدم

 . گرفتبدنم را در برمی 

همه با دیدن هلیکوپری که باالی سرمان به پرواز درآمده بود، سرهای خود را درون نهر فرو بردند؛ اما  

 . دیر شد چون دیده شده بودیم

 . کردندافتادند و آب را دگرگون می ها با شدت روی نهر میبمب 

 . حال رنگ سبز نهر به رنگ قرمز مبدل شده بود

کردم در یک موقعیت و در یک جای  هر بار که چشم باز می  . سته و سرگردان شده بودمدیگر واقعاً خ

های  خودم را به زور از نهر بیرون کشیدم و به صدا زدن  ؟عجیب پیدایم میشد؛ اما برای چه میدان جنگ

 ! میرمخورم و می روم و چه زمانی تیر می حتی برایم مهم نبود کجا می  .گروهبان گوش ندادم
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آسمان خاکستری بود و باد با شدت    .ی درخت تکیه دادمبه درختی نشستم و سرم را به تنه نزدیک 

کرد؛ اما من مردی خسته زیر درختی تنومند وسط  وزید و گرد و خاک را در چرخش خود سهیم می می 

 . های خونی و دقیقاً مقابل نهر قرمز نشسته بودمصدای بمب و موشک، میان جنازه

 ! خسته بودم قدر از همه چیزچه 

خواستم زودتر تمام شود؛ خیلی  می  ؟این یکی قرار بود کجا پایان یابد ؟مردمچرا نمی ؟چرا تمام نمیشد

 .زود

 . نه هدفم مشخص بود و نه مقصدم  .بلند شدم و خود را به سویی کشیدم، سویی نامعلوم 

 ؟ من در کجا بودم ؟اصالً دشمن کجا بود ؟جنگیدمبرای چه کسی می   ؟جنگیدمچرا باید می 

 . هات رو ببر باالهی وایستا، دست   -

هایشان با ماسک پوشیده شده بود و اندام  چهره .آرام برگشتم و سه سرباز با لباسی سیاه رنگ دیدم

ی سبز رنگم و لباس  به لباس پاره . ترهوا کم کم داشت تاریک میشد و طوفان شدید  .الغری داشتند

پوزخندی   . شناختمشانمن حتی نمی  .گاه کردم و فهمیدم که دشمن هستند؛ البته دشمن من نهها نآن 

 . زدم و به تفنگ سیاهی که در دست داشتند، نگاه دوختم

 . برم باال نمی  -

 ؟ چی -

 :با صدای بلندتری فریاد زدم

 . برم باالدستم رو نمی -

 . کنیمشلیک می   -

 . بکنین -

 ؟همیشه و بلندتر بود؛ اما مگر من همیشه چگونه بودم پوزخندم این بار صدادارتر از 

 . هات رو بذار باالی سرت خم شو و دست  -

 . نه  -

مردم با این حال  حتی اگر نمی ! صدای شلیک باعث شد کمی بلرزم؛ اما این تیر به آسمان خورد، نه من

مردم شاید باز  ما اگر نمیام را پاره کند ترسناک بود؛ ادردی که قرار بود سینه  !تیر خوردن ترسناک بود

 . خواهم یا هم، بیداری ابدی ام، خواب ابدی می خسته  .ادامه داشت

 ؟ ترسونیبزن بکش از چی می  -
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کرد  سرم به شدت درد می  .گیج و منگ چشمانم را باز کردم و احساس کردم کل بدنم به تخت چسبیده

حرکت روی تخت افتاده باشد و اکنون حرکت    ها بی و بدنم کرخت و خسته شده بود، گویی که سال 

  .چشمانم را در سقف چرخاندم و به دنبال تفنگ و سربازی گشتم، خبری نبود   .کردن را از یاد برده باشد

های  اتاق سفید بود با نور چراغ .تکیه زدم ی سرد و سفید تخت با دستانم خودم را باال کشیدم و به میله 

ها در بیرون اکو میشد و ج*ن*س*ی ضعیف از این صدا های اشخاص و صحبت صدای قدم  .کور کننده

پاهای لختم را درون کتانی سیاه رنگ چپاندم و بدون درست پوشیدن کتانی، لنگ   .رسیدبه گوش می 

پر ازدحام؛ اما سرد بود و گویی این سفیدی، رنگ  راهرو  . لنگان سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم

دستم را   .سالن، میز، صندلی و همه چیز و همه جا   !ی کل افراد بود؛ چون همه جا سفید بودمورد عالقه 

روپوش سفید و بلندی   . تلو خوران حرکت کردم که دکتر به سرعت سمتم آمد مقابل چشمانم زدم و تلو 

اخم   .هایش را پوشانده بودی پیشانی و بخشی از چشم و گوش پوشیده بود و موهای پرکالغیش رو 

داد؛ اما  ظریف باعث ایجاد شدن هالل ماه وسط دو ابرویش شده بود و او زیادی خسته و کالفه نشان می 

خواست لبخند  با دیدن من چشمانش حالتی بین تعجب و شگفتی و لبش در حالت نیمه باز بود، انگار می 

 . نزدن لبخند، شک داشتبزند؛ اما در زدن یا 

هایم  به هر حال این یکی از خواب   .با دستش مرا سمت همان اتاق هدایت کرد و من مطیع حرکت کردم

 . بود که قرار بود به زودی تمام شود 

 ؟ حالت خوبه -

 ؟بیمارستانم ؟ من کجام -

 . میشه گفت آره؛ ولی نه یه بیمارستان عادی  -

 ؟ پس -

 . بیمارستان روانی -

 ؟ متوجه نمیشم یعنی چی  ؟ممن دیوون -

 ؟ مگه هر کی روانش مشکل داشته باشه روانیه یا دیوونست -

 ؟ پس -

تعجب کرده بودم؛ اما شاید در این خواب او   .کنارم نشست و دستش را روی موهایم به حرکت درآورد

 :اش را به حرکت در آورد و گفت لبان کوچک و رنگ پریده  .همسرم بود

 . االن حدود سه ماهه که خوابی !افتی و این یه بیماریههات گیر میخواب تو توی  -
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 . اینم بخشی از خوابمه !نه، نه امکان نداره ؟این خواب نیست ؟ پس این واقعیته !خواب توی خوابم -

 . این خواب نیست؛ تو بیداری !آه نه اللم -

م باید نقش آن افراد را بازی کنم،  کردجا دیگر احساس نمیاین  .گفتاو راست می  ! دستپاچه شده بودم

  .جا شدم و با زبان لبم را تر کردمروی تخت جابه  . کردمخواستم می جا خودم بودم و هر کاری که می این

  .تر از همه گیجی، حمالت خود را شروع کرده بود و قلبم طاقت رویارویی را نداشتترس و وحشت مهم 

چرخاندم؛ اما بیشتر شبیه لرزش تیله در وسط سفیدی   هایی عمیق کشیدم و چشمانم را در اتاقنفس

  ! صدایم را که گویی به زور بلند میشد، به گوشش رساندم؛ اما چه سخت به گوشش رسید .چشمم بود 

  . انگار صدایم را گم کرده بودم، جنسش عجیب بود، سخن گفتن و شنیدن کلمات برایم سخت شده بود

 ؟ آمدآه چه بالیی داشت بر سرم می 

 ؟ میشه توضیح بدی ؟اس دارممریضی  چه -

کرد که  قدر محکم به خودکار فشار وارد می با انگشتانش آن  . دکتر چرخی زد و پشت میز نشست

 . تر از قبل شده بودها، سفت هایش در اثر این فشار وارد کردن انگشتش کامالً قرمز شده بود و دندان 

ذاره و هم یه بیماری  یه بیماریه که هم روی روح و روانت تاثیر می   .ی خواب میگنبه این بیماری حمله  -

 . همغز و اعصباب 

ماندند و پاهایم یخ بسته بودند و از شدت  هایم اصالً ثابت نمیدست  .لرزیدحال به وضوح اندامم می 

چرا   ؟ این دیگر چه بالیی بود به سرم آمده بود .دادندهایم جینگ جینگ صدا می ترس و سرما، دندان 

ها  ابیدم و بین خواب خووای اگر باز می  ؟ بیشتر چیزها مربوط به زندگی واقعی را فراموش کرده بودم

 ! نه، نه ؟کردم چهگیر می 

 ؟ میشه توضیح بدی راجع بهش  ؟یعنی چی -

 . راجع بهش توضیح داده  !خب این دفتر رو بخون  -

از فردا   . تپید و حالم بد بود، خیلی بدقلبم به شدت می  .ام را جلو بردم و دفتر را گرفتم دست یخ کرده 

گویی تا این لحظه در   ؟بود چگونه از این به بعد زندگی کنمقرار  .ترسیدم ترسیدم؛ از زندگی می می 

 . خواب بودم و اصالً از بدبختیم خبر نداشتم

هایی به  ، اختاللی است که در آن شخص مبتال در زمان Narcolepsy حمله خواب یا :حمله خواب"

تر  رود و کممی  REM های به خوابفرد مبتال غالباً در طی این خواب  .رودصورت تصادفی، به خواب می 

شود و  آلودگی شدید می شخص مبتال به کرات دچار خواب   .شودمی  REM وارد مرحله خواب غیر
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  .است Cataplexy عالمت دیگر این بیماران کاتاپلکسی  .تواند مدت زیادی خود را بیدار نگه داردنمی

شود به این صورت که فقط عضالت  ی بدن سست می ت یک قسمت یا همه در طی کاتاپلکسی عضال 

در طی حمله کاتاپلکسی   .ی عضالت بدن درگیر شودها و گردن درگیر شود و یا همه صورت، آرواره

علت این اختالل به   .مانندشود؛ اما شنوایی و هشیاریش باقی می توانایی گفتاری و بینایی شخص مختل می 

 ".ها و یا هیپنوتیزم استهای ضد افسردگی، محرک درمان شامل دارو  .ه است درستی شناخته نشد

یعنی باید تمام زندگی و عمر خود را صرف خواب کنم و از این رویا به آن   .توانستم نفس بکشمنمی  !آه

تازه، اکنون به زور توانستم به یاد   ؟ام مختل شده بود اصالً چرا حافظه  ؟ام چهزندگی واقعی  ؟رویا بروم

بیاورم این دکتر مهربان و اخمو، کالفه و زیبا، نامزد من است؛ اما ذهنم برای پیدا کردن اسمش یاری  

 .توانم اسم او را به یاد بیاورم خورد و نمی هزاران اسم در ذهنم چرخ می   .کندنمی

 . ترسمخیلی می  -

 :آرام و شمرده گفت  .رفت بلند شد و سمتم آمد و صورتم را قاب گ

 ؟ درمان میشی، خب -

 ؟چه زمانی به خواب رفتم  -

 . توی تراس بودی که اومدم و دیدم روی صندلی خوابی -

 ؟ توی این سه ماه اصالً بیدار شدم -

 :کرد به پایین چشم دوخت و با صدای آرامی گفت طور که نوازشم می نفس عمیقی کشید و همان 

انگار منگ بودی، انگار اصالً بیدار   .شدی؛ اما کامل هوشیار نبودیلند می دو ساعت ب -آره گاهی یکی  -

 . نشده بودی

او مرا از بیمارستان خارج کرد و با خود سمت خانه   . اش گذاشتم و آه عمیقی کشیدمسرم را روی شانه 

م و  کردم هنوز در خوابتا حدودی احساس می  .آمد حال تقریباً کم کم داشت همه چیز یادم می  . برد

ای برایش  دانم اصالً کسی تا به حال چنین چیزی را احساس کرده که هیچ بیداری نمی .امبیدار نشده 

شود و  معلوم نیست چه زمانی واقعاً بیدار می  ؟! وجود نداشته و همیشه در خواب زندگی کرده است

اند بلند شود و  توکه حالت نیمه فلج مثل یک بختک دارد و نمی همیشه جسمش روی تخت است، درحالی 

  .بیند انگار حقیقت است، خواب نمی  !بیندداند که اصالً دارد خواب می چندان هوشیار نیست؛ زیرا نمی

کل    ؟حقیقت است یا رویا ؟تو خوابی یا بیدار  ؟زندگی در خواب است یا بیداری !وای چه وحشتناک 

  .فهمی واقعاً کدام حقیقت داردنمی  روی وکنی و از این رویا به آن رویا می زندگی را در خواب سپری می 
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  .ایقدر میان رویا گم شدی که زندگی واقعی و اسم و رسمت را فراموش کرده آن   ؟تو خودت کیستی

دانم  بدتر از همه، من نمی   !فهمی یک بیماری عجیب و غریب داریشوی و می حال ناگهان بیدار می 

 ؟ یا نه  ؟شاید در رویا بیماری خاصی دارم نه  ؟اکنون بیدارم یا خوابم

 :ها را روشن کرد و گفت وارد خانه شدیم، چراغ 

 ؟ خوری برات بپزمعشقم، چی می  -

 ؟بختیبا من خوش  ؟ کنیتو چرا هنوز باهام زندگی می  -

 . من عاشقتم -

شدند و من  هایم آرام آرام داشتند بسته می پلک   .جا غرق در سکوت بودشب از نیمه گذشته بود و همه

کنارم زانو زد و   . ها نشومی انواع خواب کردم تا دوباره دچار حمله چنان بر بیدار بودن خود تأکید می هم 

های قرمز و خونین روی چشمانش و گود سیاه زیر چشمش را  توانستم رگ می  . دستانم را آرام فشرد

  .خاطر من بیدار مانده بودکشید؛ اما به خواب بود و پی در پی خمیازه می شک زیادی محتاج بی   .ببینم

اش تکیه داد و آرام شروع کرد به بوسیدن موهایم؛ اما این  کنارم جای گرفت و سرم را به سینه 

خود را عقب کشیدم و صدای آه مانندم را   .کرد تا چیزی دیگر آور عمل می کارهایش بیشتر مانند خواب 

او آهنگی روشن کرد و دستم را کشید تا برقصیم و این چنین با هزاران مکافات تا صبح   .مبیرون راند

بیدار ماندم؛ اما وقتی سر کارش رفت و من همراه شدن با او را رد کردم، باالخره این حمله دوباره دست  

ها و  به زندگیروی هوای تاریکی شناور بودم و   .بار رویایی در کار نبود این .داد و چشمانم بسته شد

توانستم کاری کنم و در سیاهی معلق  زدم نمیهر چه دست و پا می . کردمهای مختلف نگاه می آدمک 

خواستم جسمم را پیدا کنم و بیدار  ام بود، می کاری ذهنم به دنبال خود حقیقیدر این خلع و بی  .بودم 

زدم و در آخر  کردم، داد می تقال می  ! خواستم از این بدبختی رها شوممی  .خواستم زندگی کنمشوم، می 

اش موهایش شلخته روی پیشانی   .او باالی سرم بود، نگران، خسته و عـ*ـرق کرده .چشمانم باز شدند

دستم را روی   .چرخیدریخته بود و فکش از شدت فشار منقبض شده بود و چشمانش نگران می 

 . صورتش به حرکت در آوردم و لبخند زدم 

 ؟ خوبی -

 ! وای من هیچی نپختم .بمآره خو  -

 . پاشو بریم ناهار بخوریم -

با دقت که نگاه کردم توانستم    .بوی شیرینی به مشامم رسید  .دستم را کشید و مرا سمت آشپزخانه برد
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 . ای که پخته بود را ببینممزه غذای خوش 

 ؟ خودت پختی -

اما لبخندی روی لبانش جای داد و  که هنوز ترسیده و مضطرب بود؛ دستانش را به کمر چسباند و با این 

 :گفت 

 ! صد در صد -

  .دستانم را گرفت و به من خیره شد .ها را جمع کرد و سمتم آمد عد از تمام شدن غذا همه ظرف 

خواست نگرانی را رد  دانستم هنوز نگران است؛ چون چشمانش این را فریاد میزد؛ اما لبخندش می می 

قدر گیج بودم و از این بیماری  آن  . شدم، فقط ممنون بودمل نمی کند؛ اما از نگرانی و مراقبتش خوشحا

فقط ترس بود، گنگیت،   .ای دیگر در وجودم باقی نمانده بود ترسیدم که هیچ احساس عاشقانه خود می 

شاید هم شبیه فردی   .توانم چیزی احساس کنم در حال خود نبودم، گویی در خوابم و اصالً نمی .نگرانی

شود و نگاه خاموشش به سطح آب و خورشیدرقصان  ته بیشتر به زیر آب کشیده می بودم که رفته رف

 هایم رااو مرا در آغوش گرفت و لباس  .میردرود و در آخر می نفس، پایین می حس، بی دوخته شده و بی 

 

من فقط توسط   .کردپوشاند و مرا با خود سمت پارک بزرگی برد که شور و غوغا درونش بیداد می 

کنار درختی ایستادم که با بستنی   . خوردم و انگار آنجا نبودمدستش به این سو و آن سو چرخ می 

 . برگشت و بستنی را مقابلم گرفت 

 . بگیر بخور عشقم، یکمم بخند  -

 . لبم را کش دادم و بستنی را گرفتم و آرام لیس زدم

 ؟ حالت بهتره -

 . نشانه تأیید تکان دادم کردم؛ اما فقط سرم را به هیچ حس نمی 

 . هات خوب میشیبا قرص  -

بستنی که تمام شد، درون سطل پرتش کردم که دستی دستم را محکم   . دوباره سرم را تکان دادم

 . گرفت 

 ؟ خوای چه کار کنیممی  -
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 ؟!احساس، مرده یا زنده، خواب یا بیداربردم، بی در ناامیدی کامل به سر می  .دانمنمی

 !امدهبریم پیش خانوا -

از این آینده نامعلوم و تاریکی،   .ها بیندازد و حالم را کمی خوب کندشاید فضای خانه مرا یاد قدیم

 . بیرونم بیاورد

 ؟ ریم؛ اما االن تو پارک چه کنیمباشه فردا می  -

 . بگردیم -

 . کنمت مینه دیگه، سوار کشتی  -

 ؟ کشتی -

پاهای مردد و لرزانم را   . روی دریاچه شناور بود، بردمرا همراه با خود سمت قایق کوچک و سفیدی که 

  . خورد که ناخودآگاه لرزیدمقدر ناامن بود و تکان می رویش گذاشتم و به درون قایق پرت شدم؛ اما آن 

موهایم را نوازش داد و پارو زد تا    .او باز لبخند زد، آمد سمتم و دستم را محکم گرفت و کنارم نشست

اش برداشتم و تصویرم را  سرم را از روی شانه  . نم تنهایی پارو زدن سخت بود مطمئ  .قایق حرکت کند

 . روی آب را تماشا کردم

 . ترسممن می  -

 . خوب میشی عزیزم، باور کن -

 . از آب -

 . او به آب خیره شد و مطمئن، دستم را فشرد 

 . قایق داریم گلم -

 ! هترس خودش هم از آب می  .لرزهسفت و محکم نیست، می  . ناامنه -

 ؟ ترسهکی می  -

 . قایق  -

ای پارو را رها کرد و مرا محکم  برای لحظه  . چشمانش را آرام باز و بسته کرد تا بهتر بتواند تمرکز کند

کرد؛ اما من  خواست، التماس می چشمانش داشت چیزی را فریاد میزد، انگار از من چیزی می  .گرفت 

لبانش را تر کرد و چشمانش را به دستانم سوق داد که روی پاهایم   .کردمچنان مبهوت تماشایش می هم 

 . افتاده بود و به شکل مشت در آمده بود 

 . دوست دارم -
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سکوت   .خوب شنیدمش؛ اما غم عمیق درونش را نفهمیدم .ودوار باین سخن زیادی غمگین و زمزمه 

صدای برهم خوردن آب و صدای برخورد پارو به تنه قایق، تنها صدای   .کرد و پارو زدن را از سر گرفت 

داد، انگار با صدای هر موج، صدای آهش از  او زیادی پژمرده نشان می  . ممکن در این قایق کوچک بود

دانستم چه بگویم که حالش را خوب کنم، او  نمی . شنیدمو من سریع می جست میان گلویش بیرون می 

باور نداشتم    .حسی و پوچی گیر کرده بودم در خلع بی  .خیلی با من مهربان بود؛ اما من حالم خوب نبود

کمی با دستانم بازی کردم و صدای   ؟کردمکه اکنون خوابم یا بیدار؛ اما چرا باید حال او را خراب می 

 . وچ انگشتانم را در آوردم و با نگاه گرفتن از آبی زالل، ل*ب باز کردمخرچ خر

 . جا خیلی زیباستاین  -

 !طورههمین   -

 . تو هم زیبایی  -

 . نگاهش رنگ شوق گرفت و پارو زدن را متوقف کرد

 ! نه به زیبایی تو -

ورتش ریختم و  آب را روی ص .دادنددستم را پر از آبی زالل کردم که انعکاس صورتم را نشان می 

 .خواستم بیدار بمانماکنون، من بیدار بودم و می  . لبخند زدم

 :پارو را پر از آب کرد و روی صورتم ریخت و گفت 

 ! باید تالفی کرد -

 ؟ طورهاین  -

زدیم؛ اما لبخند داشتیم،  در آخر هردو خیس بودیم و نفس نفس می  .و این شروعی شد برای پرتاب آب 

 ! خواستم شاد باشد و بخنددود، می خوبی باو آدم  . یک چیز مهم

*** 

در ظاهر   .رفت؛ اما من حالم چندان خوب نبود چیز در کنارش خوب پیش میهمه   .روزهای بدی نبود 

فقط داشتم به خودم    .شود، نیستچنان که دیده می دانستم حالم آن کردم شاد جلوه دهم؛ اما می سعی می 

توانم دوباره زندگی کنم و شاید اصالً حالم خوب شود؛ اما  دادم و سعی داشتم بگویم که می زمان می 

دیدم که مثل شمعی درحال سوختنم و این مرد عاشق تماشاگر شمع روشنش بود و امیدوار  داشتم می 

اش هم زیادی  جای  تا همین  ؟ر تا چه زمانی قرار بود روشن بمانمبود چون شمع هنوز روشن بود؛ اما مگ 

آن روز را خوب   . او روزهای خوبی برایم به وجود آورد و حتی باعث شد از ته دل بخندم .زور زده بودم 
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کرد و  یادم است، نشسته بودیم پشت میز غذاخوری و او داشت از ناهاری که پخته بود تعریف می 

 :ماکارانی را روی لبانش گذاشت و گفت   .گفت یک آشپز توانا استمی 

 ؟ به نظرت سیبیل بذارم جذاب میشم -

 :گفتم  چنگال را درون ماکارونی فرو کردم و چرخاندم و سپس با لبخند کوچکی

 ! تریاالن جذاب  -

 . دست از غذا خوردن کشید و چشم به من دوخت

 ؟ چیه، چشمت جوون مردم رو گرفته . من همیشه جذابم -

ای سر دادم که باعث شد تکه دراز ماکارونی درون گلویم گیر کند  با شنیدن این سخن از زبانش، قهقهه 

ا درون دهانم ریخت و مدام به کمرم ضربه  با یک پارچ آب به من نزدیک شد و آب ر  .و به سرفه بیفتم

 .هر چند کم مانده بود بمیرم؛ اما حال خوبی داشتم  .زد

 ! باز هم زنده موندم که -

 :با اخم نگاهم کرد و سرش را سمتم خم کرد و گفت

 ! جرئت داری بمیر -

 ؟ کنیکار می چه  -

 . میرممی  -

 . داشته باشم توانستم شکیپس نمی . این سخنش را غمگین؛ اما جدی گفت

 . خیلی خوشمزه بود  -

میز را بدون    .قصد نداشتم اوقات او را تلخ کنم !دوباره بحث را شاد کردم، چون همیشه کارم همین بود

 :بعد به سویم آمد و با خنده گفت   . کمک گرفتن از من جمع کرد و نگذاشت کمکی کنم

 ؟ حاال من تعارف کردم، تو چرا کمک نکردی -

 . ارف نکنیکه یاد بگیری تع  -

 . چشم چشم -

 . ام را کشیدچشم چشم گویان سمتم آمد و گونه 

 . مراقب من باش  -

 .ابرویم را باال انداختم و گفتم

 . من مراقب خودم به زور هستم ؟ چی -
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 ! تو منی، پس مراقب خودت باشی مراقب منی -

که قدرنشناس بودم متنفرم؛ اما  از این  . این سخنان پرمحبتش باعث میشد هم شاد شوم، هم غمگین

 ! که بخواهد حالش را خوب کنددهد تا این کردم بودنم کنارش او را بیشتر زجر می خوب، احساس می 

ها با صدای بوق و الستیک  ماشین  .هوا سرد بود و تاریکی، چترش را روی سر شهر انداخته بود 

و این   .خیابان خلوت و هیچ رهگذری نبود  .ماندقط بوی دود باقی می و فکردند خراشی عبور می گوش 

بیشتر خودم را به   .شدندکردم کم کم داشتند خاموش می زدند که گمان می قدر تیک می ها آن چراغ

  .شد حتی کمی طاقت آوردآغوش کشیدم تا از این سرما در امان بمانم؛ اما چنان هوا سرد بود که نمی 

نفسم را که بیرون فرستادم، مدتی به دود   .حالم مثل حال پرنده بال شکسته در وسط برف و باران بود

 . جرئت نداشتم نامش را به زبان بیاورم  به اویی که حتی   !رقصانش خیره شدم و بعد باز به او فکر کردم

مثل    !هایش را با بدی دادم، هر چند بدی نکردمی خوبیکردم، انگار جواب همه احساس شرمندگی می 

گاه تو نگاه کنی و  این بود کسی مدام به تو پیام عاشقانه بدهد، نگرانت باشد و دوستت داشته باشد، آن 

دانم چرا؛ اما همین  رفتم، نمیباید می   .ای نداشتماما انگار چاره ؟بدی بدتر از این مگر بود ! پاسخی ندهی

 ؟ اصالً بهترین راهی وجود داشت ! بهترین راه بود

ابروانش درهم پیچیده   .کرد های مقابلش را باال و پایین می آن روز ظهر کنار پنجره نشسته بود و ورق 

سعی نداشت خوشحالم کند و انگار   .ری بود جور دیگنه مثل هر روز، بلکه یک  .بود و بسیار ساکت بود

کنارش که نشستم، باز سرش را باال   .ام نشد، فقط نگران او شدم این باعث ناراحتی  .دیداصالً مرا نمی 

دستم که روی پایش نشست، کمی مکث کرد و گردنش را باال   . نگرفت و خودکار را روی ورق کوبید

کمی که گردنش را با انگشتانش    .نش خشک شده بودقدر سرش پایین بود که گردانگار آن  .گرفت 

 :ماساژ داد، گفت 

 ؟ چی شده -

 . این سوال منه -

 . کنمهیچی دارم روی پرونده مریضم کار می   -

 . کنیهمیشه روی پرونده مریضت کار می   -

دست بردم تا ورق را بردارم و دلیل   .بار خودکار را محکم به سویی پرت کرد که به آینه خورداین

 .اش را ببینم؛ اما دستم را محکم کشید و مرا روی تخت انداختآشفتگی 

 ! به وسایل من دست نزن  -
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خور  دانستم از دست من دل می   .کردمزده روی تخت نشسته بودم و به چشمان خونینش نگاه می بهت 

دانستم حالش خوب نیست و دلیل  می  . ستجویی برای خالصی از غم ا نیست و این فقط یک بهانه 

کرد و پا به پای من تمام شب را بیدار  مکم می همیشه کمحکمی دارد؛ چون او همیشه در آرامش بود و  

کرد و من  او تمام تالشش را می  .کرد که خوابم طوالنی نشود یا دچار حمله نشوم ماند و هر کاری می می 

نه، این   ؟قدر از دستش دلخور شومتوانستم بابت یک خشم آن ی طور مپس چه  .دانستمها را می همه این 

 . درست نبود؛ اما بغضم گرفت و احساس کردم تنها کسی که دوستم داشت را از دست دادم

 ! باشه، من میرم -

 ؟ بریم جبران کنم برات  .ستفایدهخوام بگم ببخشید چون بی ببین، من نمی  ! وایستا -

 ! اینه، خسته  -

 . منوچ، نیست -

 . هایم را بپوشم و همراهش به گردش برومو این چنین شد که مرا مجبور کرد لباس 

کرد تا از  که به خیابان نگاه کند، به من نگاه می کردم لبخند بزنم؛ چون او بیش از ایندر ماشین سعی می 

عد و برق و  ای دردناک، میان رزده وسط مه ظاهرم آفتابی، درونم سرد و یخ  . حال درونم با خبر شود

ام را حال  کردم دلیل اصلی این بیماری با خود فکر می  .درونم آشوبی به پا بود که بیا و ببین  ! آخ . وحشت

هایم باشد؛ اما اشتباه  کردم این یکی از خواب اول که از خواب بیدار شدم گیج بودم و گمان می  .فهمممی 

کاش خواب بود؛ چون از خواهم بگویم ای نمی . کردم، خواب نبود و یک حقیقت دردناک بودفکر می 

طبق برنامه  شدم و مجبور بودم در خواب انگار دست و پایم بسته بود و زندانی می  .امخواب خسته شده 

  .توانستم چیزی را عوض کنم یا کمی بهترش کنمحداقل شاید می  !در حقیقت، خودم بودم . پیش بروم

چیز با دلیل وجود داشت؛ اما دنیای خواب دلیلی نداشت،  ساختمش و همه حقیقت، زندگی من بود که می 

 . عجیب بود

ام خانواده  .نبود، زیادی سخت شد اصالً از خواب که بگذریم، برخی چیزهایی که در حقیقت دست من 

دانستم، انگار  قدر مرا تحت فشار گذاشتند که در اثر ترس و استرس زیاد، بیمار شدم؛ اما اوایل نمی آن 

آن شب ترسناک را خوب یادم    !ام آمدهچه به روز زندگی !طبیعی بود؛ اما با این فاجعه تازه فهمیدم وای

 . چه خوب میشد اگر فقط آن قسمت، یک کابوس بود .دم است که بیشترین ترس و استرس را کشی

 ؟ عزیزم، چرا ساکتی -

 . طوریهمین   -
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همان شب که سیلی محکمی به گوشم خورد و برای   . و با گفتن آخرین کلمه، به آن شب ترسناک رفتم

  قدر صدای زنگش بلند و کر کننده بود که گوشم را گرفتم و با وحشت آن  .چند دقیقه گوشم زنگ خورد

به دیوار پشت سرم خوردم و محکم روی زمین افتادم و    .فریاد کشیدم، فریاد کشیدم و باز فریاد کشیدم

پدرم دستی به سیبیلش کشید و کمی   .اش است یا نه محکم به گوشم دست کشیدم تا ببینم سرجای 

تش و حتی  موهای سر و صور . او یک مرد پر مو بود .ابروان کلفت و پیوندی سیاه خود را درهم کشید

ای از چربی پوست گم  چشمانش ترسناک بود و میان الیه  .بدنش او را شبیه یک حیوان وحشی کرده بود

مواد به خانه آمدم،  کرد برایش مواد جور کنم و وقتی بی او یک مرد معتاد بود که مجبورم می  .شده بود

او   . مردکاش می ه نمرده بود؛ ولی ای حتی مادری نبود که از من حمایت کند، البت  .به جانم افتاد و مرا زد

هایش کل ستون  صدای فریاد و ضجه  .کشیدای روی تخت افتاده بود و درد می نیز معتاد بود و گوشه 

میشد   .یک نوجوان خسته  . چاره بودمآورد و من در این خانه یک تک فرزند بی خانه را به لرزه در می 

داد و مثل النه موشی بود،  جا آب می در و دیوارش ترکیده بود و همه  ؟ اسم این مکان را خانه گذاشت

خانه بدتر از  یعنی یتیم   .انگیز پایان دهم این زندگی رقت کوچک و بدبو؛ اما قصد داشتم آن شب به تمام 

توانستم درس بخوانم و دیگر به خاطر خواندن کتاب، کتک  حتی شاید می  ؟این خانه و زندگی بود

 . نخورم

 ! نشناسنمک  ؟بچه بزرگ کردم برای چی ؟چرا بدون مواد اومدی، ها -

  .یک گوشه پرت کردند و خود به خود رشد کردمکردم مرا در احساس می  .دانم چگونه بزرگ شدمنمی

هایم را ندید  البته اگر غش کردن ؟توانستم سالم باشممی   ؟جا سالم رشد کردمطور این واقعاً چه 

 . گرفتیم، زبانم لکنت پیدا کرد و دستانم لرزید؛ چون او سمت آشپزخانه رفت و با چاقو برگشتمی 

 !غلط کردم، بابا غلط کردم -

ساختمان بدنم باالخره سقوط کرد و روی زمین    !م مثل زلزله شده بود و حتی بدتر از آنتمام وجود

وقتی چاقو   .افتادم و چشمانم را به سختی باز نگه داشتم تا از خود دفاع کنم و چاقو به بدنم برخورد نکند

نده بماند؛ اما چه کسی  کرد تا ز ای بودم با چشمانی لرزان که التماس می را باال برد و پایین آورد، عین بره

پلکانم را   .هایی تیزپدرم انگار انسان نبود، عین گرگی شده بود با دندان ؟حاضر به خواندن نگاهم بود

بستم تا دیگر نبینمش، صدای قلبم، بلند بود، عـ*ـرق کرده بودم و توان بلند شدن نداشتم، انگار خوابم  

پاچه شد و با سرعت به سوی  ن افتاد و پدرم دست وقتی صدای آژیر بلند شد، چاقو روی زمی .آمدمی 

 . ی سفید را کنار کشیدپنجره دوید و پرده رنگ و رو رفته و سوخته 
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 ! پلیس -

هراسان به سوی اتاق رفت و ساکش را برداشت و با عجله   ! توانستم بشنوماین بهترین چیزی بود که می

کشید و فریاد میزد، سمت پله دوید تا  د می وسایل را درونش ریخت و بدون توجه به مادرم که داشت در

از پشت بام فرار کند؛ اما مامورهای پلیس زودتر از چیزی که فکرش را میشد کرد، وارد شدند و پدرم  

که به خانه  درست است قبل از این  .من لبخند زدم، انگار کابوسم داشت تمام میشد  .را تسلیم کردند

مواد  داستم بی چیز را گزارش کردم؛ چون می صدای لرزانی همه بیایم خودم با پلیس تماس گرفتم و با

هایم توانستم  الی پلک تعدادی پدرم را دستگیر کردند که از البه  !رفتن به خانه یعنی حکم اعدام من

آمد، آن هم  خوابم می  .دیگر طاقت نیاوردم و خوابم برد . زهرخندش را ببینم و تعدادی به اتاق رفتند

قدر بزرگ  آن  ! های سفید و کور کننده بودچشمانم که آرام باز شد، اولین چیزی که دیدم چراغ . خیلی

میم گرفتم چشم ببندم و دیگر بازش نکنم؛ اما با صداهای مبهم کنجکاو شدم چشمانم را  بودند که تص

یک خانم با چادر سیاه و عینک مربعی شکل و پوستی با   .باز کنم؛ اما این بار دستم را محافظ قرار دادم 

 . های ریز، کنار تختم ایستاده بود جوش 

 ؟ بیدار شدی عزیزم -

 :از روی تخت بلند شدم و گفتم

 ؟ بله، شما -

 . من پلیسم -

چیز از یادم نرفته بود که به یادم بیاید؛ چون انگار خوابم خیلی کوتاه بود، یک چشم بستن و باز  هیچ 

 :اخم کردم و پرسیدم . کردن

 ؟ جا کجاستاین  -

 ! اتاق استراحت -

 .  ..ماخانواده  -

 . نگرانشون نباش  -

بنابراین با صدای بلندی که رگه غم درونش   .خشمگین شده بودم که نگذاشت سخنم را تمام کنم، از این

 :بود، گفتم

 . خوام ببینمشوننمی  !برام مهم نیستن -

 . او ترسیده بلند شد و سمتم آمد که دستش را پس زدم و از روی تخت پایین آمدم و سمت در دویدم
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م و میان جمعیت گم شدم  قدر دویدرسید؛ اما من دیگر آن صدای فریاد زن از پشت سرم به گوش می 

دویدم و  با شدت می   .راهی خیابان شدم و آن شب هم، هوا سرد و بارانی بود .که اثری از او باقی نماند

ها را رد کردم که باالخره خسته  قدر دویدم و کوچه آن  ! زدم، حتی به سرفه افتاده بودمنفس نفس می 

روی   .سوختام از شدت نفس نفس زدن می ه دست به زانو باقی ماندم و نفس کشیدم؛ اما سین  .شدم

جای سیلی هنوز   . سوختهایم می سردم بود و گوش   .زانوانم افتادم و چشمانم را چندبار باز و بسته کردم

  !که دیگر مجبور نبودم برایش جنس جور کنم، سخت بود؛ اما نه، باید باور کنمکرد و باور این درد می 

تنها،   .ی اندک آن مادر خمار و پدر زورگو هم دیگر نیستحتی سایه  . حال آزاد شده بودم، تنهای تنها

شاید   . خواستم بخوابملرزید و باز میدست و پایم می  .آه از نهادم بلند شد و یخ بستم  .تنهاتر از همیشه

سرم را روی زمین سنگی گذاشتم که موهای سیاهم از   . روی خیابانبرد، آن هم کنار پیادهخوابم می 

شنیدم که به  صدای یک مرد را می  .الی شال بیرون جستند و چندبار پلک زدم و چشمانم بسته شدالبه 

دقیقاً از روزی که مرا پیدا کرد، شد پدرم و   .گفت، او شد پدرممن نزدیک میشد و نگران چیزی می 

کند و با هاف هوف و  ماشین کنارم نشسته و کالفه، دنده عوض می عشقی که حال در   .پسرش شد، عشقم

باالخره طاقت نیاورد و    .آورد، سعی دارد مرا به حرف زدن وادار کندصداهای مختلفی که در می 

 . ای نگه داشتگوشه 

 ؟ بریم سینما، پارک یا کجا ؟چی کار کنیم -

 ! سیرک  -

 ؟ سیرک  -

دانستم روزهای جمعه  می   .گاز فشرد و ماشین از جا کنده شد لبخندی زد و با گفتن البته، پایش را روی

خواست  شود و عجیب دلم می خیابان آزاد، سیرکی در چادری بزرگ بر پا می  کنار دکه بستنی فروشی 

 ! آن شور درون چادر را احساس کنم

همراه با او به درون چادر    .دستم را محکم در میان دستانش فشرد تا اطمینان را به قلبم هدیه کند

های چوبی دور چادر  جمعیت اندکی درون سالن حضور داشتند و با فاصله روی صندلی  .کشیده شدم

مرا به سمت صندلی باالتر برد و    .کردنشسته بودند و زمین خاکی و خالی آن وسط، بدجور خودنمایی می 

یک شد و آن وسط آتشی روشن شد و  پس از اندکی گذر زمان، درون چادر کامالً تار .کنارم نشست

های قرمز و  لباسی با خط  . تعدادی افراد برای هنرنمایی حاضر شدند که لباس عجیب و جالبی داشتند

با   . اش گذاشتم و چشم دوختم به وسط زمینسرم را روی شانه  . بنفش و کالهی با موهای فرفری و قرمز
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 . دآمکه خیلی پر شور و هیجان بود؛ اما خوابم می این

 ؟ ستکننده خسته  -

 ! نه، خیلی هم عالیه -

حال نسبت به اول جمعیت   . با پرش خرگوش از وسط حلقه آتشین، همه دست زدند و سوت کشیدند

اش برداشتم تا خوابم  سرم را از روی شانه   .کردندبسیار زیادی حاضر بودند و با شور و غوغا همراهی می

 :بوسید و گفت  آرام شالم را .بپرد و از گیجی خالص شوم

 . خواد به تو نگاه کنم، بهتر از هر اجرایی هستی فقط دلم می  -

 . جوریه پس باید به سوالم جواب بدیحاال که این  ؟عه -

 . کمی اخم کرد؛ اما باز لبخندی زد

 ؟ چی -

 ؟صبح چرا پریشون بودی  -

رفت و  راه می های تیزی حال فردی با پای بـر*ه*ن*ه روی میخ  . آهی کشید و به نمایش خیره شد

گونه بود یا به خاطر پول درد را تحمل  یعنی واقعاً این   !کردانگار هیچ دردی احساس نمی  .لبخند میزد 

 .دستم که سرد شد، متوجه رها شدن دستم از میان دستان گرمش شدم  ؟کردمی 

 ... خواستم کاری کنم تا زود خوب شی، یعنیپرونده تو بود، می  -

 . ستود نداره و پیشگیری، تنها راه چارهدونم درمان کامل وج می  -

 ! تو خوب میشی، باید بشی، یعنی خیلی برام مهمی -

 ! باشه قول میدم -

اما قولم کامالً دروغ بود؛ چون اکنون نه در کنارش هستم و نه خوبم؛ اما خوب، تا زمانی که پیشش بودم  

بعد از خروج، هجوم سرما را با پوستم احساس کردم که شال سیاهش    .سعی داشتم او را خوشحال کنم

 . های من گذاشترا از دور گلویش بیرون کشید و روی گونه 

 . بدو بریم توی ماشین -

 ؟ میشه راه برم -

ای گرفت و همانطور که به جاده و عبور  باهم که سوار ماشین شدیم در راه نسکافه   .و او فقط لبخند زد

 . کشیدیم تا حداقل صدای هورت کشیدن باشدکردیم در سکوت هورت می نگاه می  هادیگر ماشین 

 ؟ داغه -
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 . لبخندی زدم و گفتم 

 ! نه، خیلی هم خوبه -

 ؟ کردم دونی داشتم به چی فکر می می  -

 ؟ نه، به چی -

 ! کاش از اون موقع پیشم بودی از روزی که به دنیا اومده بودی، ای  ! کاش از اول مال من بودیکه ای  -

اما نمیشد و باید آن   ؟چیز خیلی بهتر بوداگر واقعاً از آن موقع کنارش بودم، حال کامالً سالم بودم و همه 

 ! کردمهای تاریک را طی می سال 

 .  ...کاش ای  -

 ؟ اما دیگه هستی، مگه نه -

تنم را چیده  وقت بود در ذهنم نقشه رفخیلی  . بار دروغی نگفتم، فقط حقیقت را نگفتم و سکوت کردماین

بود؛ اما کنار  در هرحال او باید خوشحال می  !کردم برای من زندگی به آخر خط رسیدهاحساس می  .بودم 

ماشین را روشن کرد و سمت خانه رفتیم؛ اما آن   !رفتم دیگر راحت بود توانست، پس اگر میمن نمی 

شاید هم زود نبود فقط من   . شب به ناچار خوابم برد؛ اما خوشبختانه هیچ خوابی ندیدم و زود بیدار شدم

 . احساس کردم با بستن چشم و باز کردنش، بیدار شدم

ی افتاد که مصمم  شدم؛ اما آن روز صبح یک اتفاقبه گمانم داشتم کم کم از ترک کردنش منصرف می 

وقتی صبح از خواب بیدار شدم، با آبی سرد صورتم را شستم و با شادی سمت آشپزخانه رفتم تا   .شدم

ای داشت و هر روز صبح قبل از بیدار شدنم  او دست پخت عالی  .ش را بخورمصبحانه گرم و خوش بوی 

ودم آن روز صبح بهترین روزم  مطمئن ب  . کردکرد و اصالً مرا بیدار نمیصبحانه خوش طعمی آماده می 

ای ایستادم و  گوشه  .ای را شنیدمبه کنار آشپزخانه که رسیدم صدای هق هق خفه  .میشد؛ اما خوب، نشد 

سرش را روی میز گذاشته بود،   . رسیدتر به نظر می اش حال شکسته چهره مردانه .تماشایش کردم

  .اش بدهمواستم سمتش بروم و دلداریخ .هایش باال و پایین میشد و پوستش قرمز قرمز بودشانه 

دانستم قلب مهربان و لطیفی دارد و به فکر تمام بیمارهایش هست؛ اما وقتی نام مرا به زبان آورد، باز  می 

کوبید؛  کرد و با انگشترش به میز می مدام چیزهای نامعلوم و نامفهومی زیرلب زمزمه می  . هم باقی ماندم

 . نانش را بشنوماما باالخره توانستم یکی از سخ

تونم کاری کنم، توقع هم  انگار اصالً هیچی قرار نیست خوب شه، نمی  ؟! کنهطوری رفتار می چرا این  -

 ؟ فهمی دل المصباون خوب نیست، چرا نمی  !دارم بیاد بغلم
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انتظار داشت کنارش باشم و با مهربانی برخورد کنم و انتظار   .سریع سمت اتاق رفتم و روی تخت افتادم 

طور که من دوست داشتم هر روز مراقبم باشد و بگوید دوستم دارد؛ اما حالم بد بود و  همان   .درستی بود 

دانم پس موهایم را شانه زدم و یک مانتوی نازک سیاه با شلواری که نمی  .کردمبا بودنم او را هم بد می 

ای به صورتم نگاه نکردم؛ اما مثل روز روشن بود که پوستم  حتی برای لحظه  .رنگی بود، پوشیدم  اصالً چه

کردم  حساس می و انوک انگشتانم یخ زده بود  .از شدت ترس و هیجان، سفیدِ سفید شده، دقیقاً مثل گچ

ی میز گذاشتم و از نامه را رو .کنم؛ اما به زور خودم را نگه داشتم و سمت در رفتماکنون عطسه می  هم 

  .دروغ است بگویم دلم برایش تنگ نشده؛ اما پشیمان نیستم .آن روز به بعد تا به االن، دیگر ندیدمش

 . شاید دوباره ازدواج کند و شایدهایی دیگر  .من زندگی بهتری دارداکنون بی  به نظرم هم 

کردم از دوازده تم؛ اما گمان می ساعتی نداش  .جا ساکت شددوباره یک ماشین از جاده عبور کرد و همه 

 . شب گذشته باشد

*** 

 آرتا 

 

 ؟ کنیجا چی کار می هی عشقم این   -

 . بیشتر از دو روزه ندیدمت !اومدم ببینمت دیگه  -

 ! قدر زیادوای وای چه  -

 ؟ کنیمسخرم می  -

اش شده  دانستم که زیادی وابسته می   .ریز خندید و دستش را مقابل دماغش نگه داشت تا سکوت کنم

کردم تا احساساتی نشوم و عاشق کسی نشوم؛ اما انگار این بار  ام را همیشه می که تمام سعی بودم با این 

توانستم  ام ندیده بودمش و دیگر نمیخاطر سفر تخصصی و کاری دو روز بود که به  .نتوانستم موفق شوم

خواب و خوابی  که بسیار خسته بودم و یک تخت ا فرود آمد، با این ای که هواپیم لحظه  . طاقت بیاورم

عقلی بود؛ چون  کارم کامالً بی  . ها سریع راندم و به خانه الله آمدمکردم؛ اما با تمام این طوالنی تمنا می 

کرد که چرا نصف شب ساعت سه  شک فکرهای بدی می دید بی پدرم اگر مرا در حیاط پشتی خانه می 

ها چه اهمیتی داشتند  اما اصالً این فرضیه  ؟نکند بین ما رابطه دیگری هم هست ؟تا الله را ببینم امآمده 

الله که با طناب از پنجره اتاقش پایین پریده بود    . تاب دیدنش و به آغوش کشیدنش بودوقتی قلبم بی 

ش در این تاریکی از پوست  .تا مرا ببیند، یک لباس نازک سفید برای خواب پوشیده بود، با شلوار پفی
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اش را فوت کردم تا کنار  موهای پریشان  . درخشید و چشمانش پر از شیطنت بودشدت روشنایی می 

 . بروند

 . ی مندلم برات خیلی تنگ شده بود الله  -

 . اما بهتره بریم توی اتاقم، چون خیلی سردمه !منم -

 . باشه، اول تو برو من هم میام  -

دن پاهای لختش روی دیوار، آرام آرام باال رفت و به من اشاره کرد که  الله از طناب گرفت و با کوبی

دستم را   .هرچند باال و پایین رفتن از این طناب چندان سخت نبود؛ چون پنجره ارتفاع کمی داشت   .بیایم

زمانی که به باال رسیدم، الله   .روی طناب پالستیکی و سبز کشیدم و آن را محکم در مشتم نگه داشتم 

 . نجره را بست و با خیالی راحت روی تختش افتادسریع پ

 . زدیمتر حرف می اومدی، راحتصبح می  !شقکله  -

 . دستم را نزدیک موهایش بردم .کنارش نشستم

 ! نشد، یعنی خواستم؛ ولی دلم مخالفت کرد -

 :ام آورد و گفت سرش را نزدیک شانه 

 ! همیشه دوستت خواهم داشت  -

 ؟ بگیریحتی اگه فراموشی  -

 ! حتی -

پدرم کم کم داشت مشکوک میشد، چون در هرحال که   . الله، الله و باز هم الله !ام شده بود الله زندگی

کار زدم تا از حالش باخبر باشم و اگر بی خواندم، باز سریع یک زنگ به الله می بودم، حتی اگر درس می 

های پدرم و اینکه گفت باید صحبت  به خاطر نگاه آن روز ظهر،  . کردمبودم، کل زمانم را با الله سپری می 

گفتم یعنی قرار  ریختم و با خود می ورق مقابلم بود؛ اما مدام عـ*ـرق می  . کنیم، کمی استرس داشتم

که از  قبل از این  . ها را جمع کردمدر آخر سریع بلند شدم و ورق  ؟چیزی سخن بگوییمبه چه است راجع

شد  رسیدم، نمیباید به صورتم می   .ظه نگاهم روی صورتم میخکوب شداتاق بیرون بروم، برای یک لح

کمی    .عینک را از چشمانم بیرون گذاشتم و موهایم را سمت راست شانه زدم . گونه مقابلش ظاهر شداین

ام چشمان کشیده  .حال کمی بهتر شده بودم .به صورت سفیدم دست کشیدم و نفسم را بیرون فرستادم 

سمت در رفتم و با باز    !نقاب زیبایی بود واقعاً .ام را مخفی کندتوانست دلهره و پوست سفیدم می 

الله یک مانتوی قرمز براق با شلوار   .ام از بین رفت ی آرامش ظاهری دوباره همه  . کردنش، الله را دیدم
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حتی یک شال هم روی موهایش نبود تا کمی   .لی پوشیده بود و موهایش را خرگوشی از باال بسته بود

 :لبان غنچه مانندش لبخندی زد و گفت  ؟این همه زیبایی را مگر میشد دید و کاری نکرد .خوددار باشم

 ؟ عه شازده خوشگل کردی واسه کی -

 . زبون نریز  -

 ؟ نه آخه باید بدونم واسه کی خوشگل کردی یا نه -

 ! نه  -

 ! باشه باشه   ؟نه دیگه ؟ نه -

قدر دوستش داشتم و او  چه   .که بخواهد قهر کند و برود، سریع او را سمت خود کشیدمقبل از این 

شی داشته  که بتوانم هرگونه واکنقبل از این  .کردگونه مرا دیوانه خود می رحم بود که این قدر بی چه 

سریع الله را از خود دور کردم و صاف   . مان ایستاده بودباشم و چیزی بگویم، پدرم را دیدم که مقابل 

صدای عصای   .الله مبهوت به پدر خیره شد و سرش را پایین انداخت ! به وضوح ترسیده بودم  .ایستادم 

 .لرزاندپدر روی سرامیک، بند بند وجودم را می 

 ؟ کردینی چشم من، کارهای حرومی می ی من، جلو توی خونه  -

دیگر  کشید؛ چون قرمز قرمز شده بود و لبانش به شکل عجیبی به یک به گمانم الله حتی نفس نمی

 . دوخته شده بودند

خونم و شاغل نشدم، گفتم بهتره  ام، قصدم هم ازدواجه؛ اما فعالً چون دارم درس می بابا من عاشق الله  -

 . کنیمبعد از شاغل شدن ازدواج 

 :عصایش را به کنار پایش گذاشت و گفت .اما برعکس تصورم پدر لبخند زد

 ! پس قبل از ازدواج حق نداری بهش دست بزنی -

ی موافقت تکان دادم و چشمی زیر ل*ب  هرچند برایم سخت بود قبول کردنش؛ اما سرم را به نشانه 

 ! توانستم الله را بغل نکنمچشمی که بسیار ضعیف بود و من نمی . زمزمه کردم

 ؟ دخترم، تو نظرت چیه -

 :این بار سر الله باال آمد و با لبخندی گفت 

 !من دیوونش هستم  ؟تر از اینمگه داریم عشقی بزرگ  -

 ؟ کنیداگر بگویم در آن لحظه مردم باور می 
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با دادن آخرین امتحان برای    .کرم مشغول او بود کل فکر و ذ  .توانستم درسی بخوانمدیگر حتی نمی

در اتاقش را   .انگار آزاد بودم که او را داشته باشم . قبولی روانشناسی، به سرعت دویدم و به خانه آمدم

که روی صندلی نشسته بود، گردنش پایین خم شده بود و در خواب  که باز کردم الله را دیدم، درحالی

که قول داده بودم در آغوش نگیرمش؛ اما او را روی تخت  رفتم و با این  با لبخند جلو  .کردسپری می 

  ! خواستم برگردم و از اتاق خارج شوم که پدرم را دیدم .گذاشتم و پتو را تا روی گردنش باال بردم

خواستم دلیل بیاورم و توضیح دهم هر چند   ؟شدهایی حاضر می دانم واقعاً چرا باید در چنین صحنه نمی

که چیزی بگویم او اندوهگین باالی سر الله ایستاد و موهایش  رسید؛ اما قبل از این یز به ذهنم نمیچ هیچ 

 . را نوازش کرد

 ؟ روی صندلی خوابش برده بود -

 ! آره  -

روی زمین زانو زد و درکمال ناباوری   .گفت دانستم چرا با چنین لحن متأسف و غمگینی سخن می نمی

اش افتادم و با  جلوی زانوی  . تکه تکه شدم و مردم !دیدم و نابود شدم  برای اولین بار اشک پدرم را

دیدمش، نابود  گونه می او قهرمان قدرتمند من بود و اگر این  .نگاهم التماس کردم تا اشک نریزد 

کردیم باز هم  ما که اگر ازدواج می .دانستمهایش را نمیاما بدتر از همه این بود که دلیل اشک  .شدممی 

 ؟ ی او بودیم، پس چرا باید غمگین میشددر خانه 

 ؟ بابا چی شده -

 ! تر میشهانگار این بیماری از اول هم باهاش بود؛ اما روز به روز داره قوی  .الله یک مشکلی داره -

طور ممکن بود او  ه پس چ .چیزش باخبر بودم من که همیشه کنارش بودم و از همه   !قلبم هری ریخت

 ؟بیمار باشد و من چیزی ندانم

 ! چیزش باخبر بودم اما من که از همه  -

قدر شدید  اوایل من هم توجهی نکردم؛ اما وقتی دیدم این  .شدی دیدی، ولی متوجه نمی آره تو هم می  -

 . شده شک کردم و پیش دکتر بردمش

 ؟ ایچه بیماری  -

بره و این روزها، این حمله خواب  یطی باشه، ناگهانی خوابش می در هر شرا .خوابهالله ناگهان می  -

  .اش اطالعی ندارهآلوده؛ اما خودش هم حتی از بیماری ست و مدام خواب خیلی خسته  .بیشتر هم شده

 . اگه بفهمه مثل من نابود میشه . ستدوست دارم فکر کنه این خواب ساده  !خوام بفهمهنمی



 

 

 
41 

 آرمیتا حسینی |خواب در واقعیت

 
 ؟ له خواب ...حم -

 . یگه درسش رو خوندی، باید بدونیتو که د  -

بدتر از   . توانم حتی شرح بدهم قدر خراب بود که نمی حالم آن  .دانستمدانستم؛ اما چه بد که می آری می 

کردم زندگی با  راستش فکرش را می  . دانستم درمانی ندارد و فقط چند قرص جلوگیری هستهمه می 

  !چیز خوب بود ب بدی دارد؛ اما باز آن روزها همه آن خانواده و چنین کودکی تلخی، صد در صد عواق 

هایش را هم پای خستگی  خوابیدن  . شاداب بود و خیلی شیطان .وزیدالله دوستم داشت و به من عشق می 

در آب  ا که او بداند، هرروز قرص ررود و بدون این چیز خوب پیش می  کردم همه فکر می  .گذاشتمی 

قدر  چیز آن دهم تا حالش بهتر شود و بتواند زندگی عادی بکند؛ اما همه می کنم و به خوردش مخلوط می 

 ! ساده نبود 

*** 

 ! هازنمتآرتا، می  -

 . خواد من رو بزنهخانمم می  !جون -

 ؟دارم میگم اون زن کی بود -

 . اون زن دومم بود  -

مبل بلند شد و روی مبل  الله خشمگین بستنی را روی صورتم خالی کرد و با حالتی قهر مانند، از روی  

  . که با دستمال صورتم را پاک کردم، بلند شدم و مقابل پاهایش زانو زدمبعد از این  .دورتری نشست

 . دستانش را آرام بوسیدم

 . دار بود، اومد مطب، منم کمکش کردم خب، اون زن یه فرد مشکل  -

 ! آخه خیلی خوشگل بود  -

 ؟ هستی، غیر از اینه همه تر از خیلی هم خوشگل  ! اما عشق من تویی -

 ! نه دیگه -

گویی بسیار خوابش    .ای کشیدام گذاشت و دوباره خمیازهاو نیز کنارم نشست و سرش را روی شانه 

 :داد، گفت که دستم را نوازش می درحالی  .آمدمی 

 . میرم بخوابم  -

 ؟ میشه نری -

 ! نه، آخه خوابم میاد  -



 

 

 
42 

 آرمیتا حسینی |خواب در واقعیت

 
مدت زمان زیادی را مشغول خواب میشد و وقتی هم که بیدار  او  .خوابید، متنفر بودماز لحظاتی که می 

حتی دیگر   .کردخوابید و این مرا کالفه می او زیادی می  .توانستم خوب ببینمشبود، سر کار بودم و نمی 

حالم   .گرفتهایش را بدهم، چون شک کرده بود و دیگر آبی از دستم نمیتوانستم قرص به زور می 

با تلخی   .انگار داشتمش؛ اما خواب او را بیشتر داشت  .خوردما نبودنش به هم می داشت از زندگی با او؛ ا

 :و خشم گفتم

 ! اگه البته نخوای مال یکی دیگه بشم . برای منم وقت بذاری بد نیست ! خوابیتو همش می  -

من با   .دست خودش نبود   !او بیمار بود . زمانی که این سخن را گفتم تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم

هایش خیس  گونه  .صدا اشک ریختالله بی  .دانستم، چنین سخنی گفتم و دلش را شکستمکه می این

که لبش را گاز  از من دور شد و در حالی .کردندشده بود از قطراتی که هر کدام قلبم را هزار تکه می 

 :ت هایش بیشتر سرازیر میشد، بریده بریده گف گرفت و اشک می 

همش خوابم میاد، حتی سر    !دونم چی شدهنمی ...دونممن نمی   .نیست ... خودم ...خودم ...خب دست -

 ! کنفرانس هم خوابم برد

قلبم مثل کاغذ   . در آغوش کشیدمش و موهایش را نوازش کردم . بلند شدم و به سرعت سمت او دویدم

دانستم الله کوچک من  من می   !آه .رزیدلرویی بود که به خود می دستمالی خیس و مچاله شده ته پیاده

قدر تخس و عصبی هستم و  دانم این روزها چه مرگم شده که این نمی  .بیمار است و چنین حرفی زدم

 . خواهم صبح تا شب کنارم باشدفقط می 

 ! ببخشید عزیزم، این روزها اصالً بد اخالق شد -

دست الله را کشیدم و سمت   .ضحی بگویدچون دهانش روی لباسم چسبیده بود فقط توانست کلمات ناوا

 . خواندمکردم و آهنگ می بست، موهایش را نوازش می که او آرام چشمانش را می تخت بردم و درحالی 

 . خوابم دیگهنمی  -

 ؟ اتفاقاً من هم از سرکار اومدم، خوابم میاد، پس بخواب، باشه -

 . باشه -

حالم افتضاح بود و از آینده زندگیمان   . آمدخوابم نمیکنارش دراز کشیدم و چشمانم را بستم؛ اما 

 ؟! ها تا کجا ادامه خواهند داشتدانستم قرار است چه کنیم و این خواب نمی  . ترسیدممی 

اصالً این زندگی را   .او مدام خواب بود و من درگیر کارم !هیچی چیز بهتر نشد، بلکه بدتر شد

اما باز هم با تخسی و   ؟کردم و او مال من بود، مگر نهبیدار می من باید او را هرطور که شده   !خواستمنمی
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داد و فریاد   .حالی روی تخت نشست رفتم و بیدارش کردم و او با بی  .عصبانیتم کاری کردم که نباید

 .کشیدم و شیشه را شکستم 

 . بیا طالق بگیریم  !از این زندگی خسته شدم ؟ خوای بخوابی، هانقدر می چه  -

 ... ط ...ط ...ط -

 . آره طالق -

ریختند و او با صدای بلندی هق هق  هایش با شدت می اشک  .کارم دیوانگی بود !دلم به حالش سوخت 

و هزاران  نکند مریض شده  ؟است گونه روی تخت مچاله شد و زیرلب زمزمه کرد که چرا این  .کردمی 

توضیحی گفتم الله را طالق  لرزید و من فقط به پدر زنگ زدم و بدون ترسید و میمی   .حرف دیگر

با همان پالتوی سیاهی    .حلقه را روی میز پرت کردم و از اتاق خارج شدم .دهم، بیا و دخترت را ببرمی 

دادم، به خودم  در راهرو مدام دکمه را فشار می  .که از سرکار آمده بودم، از خانه خارج شدم 

کردم؛ اما فقط دیگر تحمل این چنین  می دانستم دقیقاً داشتم چه کاری  نمی . فرستادمل*ع*ن*ت می 

الله بدون پوشیدن لباسی با همان لباس نازک سبز و آستین کوتاه و با همان   .زندگی کردن را نداشتم 

 . شلوارک، بدو بدو کنان سمتم آمد و دستم را گرفت و التماس کرد

 ؟ توروخدا نرو، آخه مگه من چی کار کردم -

 :وار فریاد زدمبا دستم محکم به دهانش کوبیدم و دیوانه  ؟ واقعاً مگر او چه کرده بود

 . گمشو فقط !هیس  -

 ! آرتای من  ...آرتام -

 . دیگه آرتای تو نیستم ! نه نه -

 ! کنمخواهش می  -

با شدت   . کرد؛ اما انگار من مجنون شده بودمریخت و التماسم می لرزید و مظلومانه اشک می اش می چانه 

نماندم ببینم چه شد فقط سوار آسانسور شدم و خانه   .مین افتاد و بلند نشدبه صورتش کوبیدم که روی ز 

کرد؛ اما  داد و مرا نفرین می های زیادی می پدر پیامک  . بعد از آن چند روز در هتل ماندم  .را ترک کردم

دانم آن شب چه شد که به سرعت از هتل خارج شدم و زیر  من حاضر نشدم با او تماس بگیرم؛ اما نمی

حتی دیدن مقابل هم   .باریدهوا سرد بود و باران با شدت می   .ران شدید شروع کردم به رانندگی کردنبا

بعد بارها کوبیده    .از ماشین که پایین آمدم سمت در رفتم و با مشت محکم به در کوبیدم  .کار سختی بود

ا مرا دید، در را محکم به  پدرم سراسیمه مقابل در ایستاده بود و ت .شدن مشت به در، باالخره در باز شد
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ناچار سمت دیوار رفتم و با دست گذاشتن الیه آجرها، باالخره خودم را باال کشیدم و پایین   .رویم بست 

ها اهمیتی  حال کل لباس و شلوارم گلی شده بود و تا ته درون گل باغچه فرو رفته بودم؛ اما این  .پریدم

انگار داشتم در   .ای مرا از توهم بیدار کردناگهان سیلی با بدبختی خود را سمت خانه کشیدم که   .نداشت

 . رفتم و این سیلی مرا وارد واقعیت کردخواب راه می 

 ؟ این بود پسری که من بزرگ کردم  ؟ی ع*و*ض*یبا چه رویی اومدی پسره  -

 . تر زدخواستم چیزی بگویم که سیلی بعدی را محکم 

مگه بهم قول ندادی از پسش بر   ؟ را دووم نیاوردیچ  ؟چی شد ؟زدیاین بود عشقی که ازش حرف می  -

 ؟مگه نگفتی دیوونشی   !بیای

 . دیوونشم -

 ! گمشو و دیگه توی خونه من پیدات نشه ؟ طور کتکش زدیدیوونش بودی که اون  -

 .تونمنمی  -

 ! گفتم گمشو برو بیرون -

  .را هل بدهم و وارد خانه شوم کرد؛ اما این تنها باری بود که مجبور شدم پدر با دستش به در اشاره می 

 ! خواهمکنم و یا چه می دانستم چه می انگار واقعاً مجنون شده بودم و اصالً نمی 

ها خانه را زیر و  پدر با صدای بلندی فریاد میزد و قصد داشت مرا از خانه بیرون کند؛ اما من مثل دیوانه 

ل در اتاقش ایستاده بود، با سرعت به سمت او  وقتی او را دیدم که مقاب  .کردم تا الله را پیدا کنمرو می 

  .ریختمکنار الله ایستاده بودم و بلند بلند اشک می   .دویدم و خواستم او را به آغوشم بکشم؛ اما نتوانستم

روی زانوهایم   .خواستم موهایش را نوازش کنم و همیشه همراهش باشم و او تا ابد برای من باشدمی 

حال   .الله خم شد و خود را به من نزدیک کرد  . پدر مرا دید، هیچ نگفتافتادم و اشک ریختم و وقتی 

خواست از من  شدم، انگار نمی تر می تر است، آرام کردم او یک قدم نزدیک وقتی احساس می ! آرام بودم

اکنون خفه  کردم هم احساس می .ریختمحالم بد بود، شکسته بودم و مدام اشک می  . جدا شود و چه بهتر

خواستم کنارم  ام را داشته باشم، می خواستم الله فقط می  ؟من که مقصر نبودم، بودم . میرمو می شوم می 

 . باشد 

 . ی من الله  -

 !ی تو نیستماما من که الله  -

 . خیلی عاشقتم اللم -
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با هزاران سختی الله را به خانه   .زدمهای خودم را می شنیدم و فقط حرف های او را نمیانگار اصالً حرف 

کشیدم و به صورت  خوابید هم کنارش دراز می حتی وقتی می  .رگرداندم و شب و روز کنارش ماندمب

که خیلی او را عذاب داده بودم؛ اما چون او نیز عاشقم بود با من  با این   .کردممظلوم و زیبایش نگاه می 

آن موقع حداقل    . تواند شود، اما شدچیز بدتر از این نمی  کردم هیچ آن روزها فکر می   .آمدراه می 

قدر طوالنی شد و ذهنش دچار اختالل  دانستم الله عاشقم است و دوستم دارد؛ اما وقتی خوابش آن می 

  !د توانست بدتر هم شوشد و اختالل خلق و خوی و مشکل در حافظه ایجاد شد، تازه فهمیدم نه، می 

که عشق من،  این  !بدترینش هم همین بود که او دیگر عاشقم نباشد و این یک درد بزرگ برایم بود

 . ام بود ی من، عاشقم نباشد، بدترین درد زندگیدنیای من، الله 

که باز هم بدتر از  تا این  .بعد از آن روز کارم شد لبخند زدن و شاد کردن الله و مخفیانه اشک ریختن 

صبح که دیدم خوابش طوالنی   .یعنی حال نه او مرا دوست داشت و نه حتی کنارم بود  !ام شدی شرایط قبل 

نامه را برداشتم و   . ای دیدم و قلبم فرو ریختشده، بلند شدم و سمت اتاق رفتم تا بیدارش کنم؛ اما نامه 

 ! خواندم، خواندم و دوباره مردم

 ! آرتای من"

 !امشخص بی نام زندگی 

 . من باید بروم

 . طاقت ندارم بمانم و غم تو را ببینم

 . خورمدرهرحال که من یک بیمارم و به درد زندگی با تو نمی

 

 ! بخت باشیامیدوارم در آینده با شخص الیقی ازدواج کنی و خوش 

 

 ".از طرف همسر سابقت، الله 

 الله 

 

صندلی بلند شدم و بدنم را  آنکه من بدانم چگونه شب را در خیابان سر کردم، از روی صبح شده بود بی 

هدفم مشخص نبود و   . دانستم بلند شوم و کجا برومنمی  .کش دادم، اما گویی بدنم کالً خشک شده بود

خواندم و نه حتی  نه شغلی داشتم، نه درسی می  .ام دراز کشیده بودم تا بخوابممن در وسط زندگی 

خودم   .ای نداشتم و پولی هم نداشتمخانه  . دهمگاه، کار خاصی انجام توانستم با این خواب گاه و بی می 
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عجیب بود؛ اما تنها   ؟قرار بود کجا بروم و اصالً چگونه زندگی کنم   .های تنمبودم و خودم و فقط لباس 

دوباره دراز کشیدم   . جا بمانم و بمیرمفکر ممکن همین بود که روی صندلی بنشینم و تا آخر عمرم همان 

گاه در این حد نابود  آرتا پریشان بود و هیچ  .، ترسیده سریع از جا پریدمکه با دیدن آرتا باالی سرم 

اش مانده بود و چشمان قرمز که زیرشان گود افتاده بود و  هایی که روی چانه ریش ته  .ندیده بودمش

انگار یک حالت گیجی داشت، چون گیج و منگ سمتم هجوم آورد و مرا میان   .حتی موهای پریشان 

کارهایش عادی نبود،   .هایم را بیشتر نگران و پژمرده کرد بیشتر فشار داد و گلبرگ آغوش درد و غم  

 . بیشتر شبیه یک جنون بود

 ؟ که زن سابقم آره -

 ... اآرت -

 ؟خوای ازدواج کنم، هوممی  -

محکم از   .او واقعاً دچار جنون شده بود .داددیگر ترجیح دادم چیزی نگویم؛ چون اصالً گوش نمی

 :کشید و صورتش را جلوتر آورد و با فریاد گفتآستین لباسم  

کنی من  هر کاری می   ! میرمخوابم، اگه بمیری باهات می اگه بخوابی باهات می  ؟فهمیمن عاشقتم، می  -

 !هم با خودت ببر، تنهام نذار

خواستم به پای من تباه  دوستش داشتم؛ اما نمی .قدر مملو از احساس بودنش بودفهمیدم قلبم چه حال می 

 . شود

 . خاطر من نابود بشی نباید به  !نه، تو باید زندگی کنی  -

 . میرم ام که اگه ولم کنی، می فقط فعالً زنده .من خیلی وقته نابود شدم  -

 .  ...اما تو باید -

 . نفهمیدی میگم عاشقتم و انگار اصالً معنی عشق رو  ! به من نگو باید و نباید -

 ! خوامت، برو و زندگیت رو بکناما من نمی -

خواستم بگذارم به پایم بماند و خود  میرم؛ اما نمی دانستم بدون او، من نیز می رحمانه بود و می سخنم بی 

 :ای گفتکه با صدای جدی وار خندید و خندید تا این هیستریک   .را تباه کند 

 ! ها خودت خواستی  -

 ؟ چی رو -

با قدرت دویدم و در   . کشت، نباید او نباید خود را می  .آمد دویدت ماشینی که داشت می به سرعت سم 
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او را با دستانم سمت   . گفتن آرتا را بشنوم "نه"آخرین لحظه توانستم صدای بوق ممتد ماشین و فریاد 

دم،  دیگری هل دادم و با برخورد ماشین به پهلویم، به هوا برخاستم و با شدت روی زمین کوبیده ش

دستم را روی سر خونینم کشیدم و تار به تصویر آرتا خیره   .طوری که احساس کردم سرم شکافته شد 

ریخت که  قدر اشک می کشید و آن با صدای بلندی فریاد می  . کردمقابلم زانو زده بود و هق هق می   .شدم

 . ترسیدم از شدت گریه کردن بمیرد می 

 . دادم اش را نوازش دستم را باال بردم و گونه 

 . تو روانپزشک خوبی میشی !یک درمان قطعی براشون پیدا کن ! به بیمارها کمک کن -

 ... ی منالله  ...اللم -

 الله 

 مظهر شهادت 

 ! و گلی خونین

 هایش،گلی که روی گلبرگ 

 . سخنان عاشقانه زیادی حک شده

 الله، 

 ! بیا بخوابیم 

 ! آرام بخوابیم

 . دنیا جای ما نیست

 ! مظلومیمما زیادی  

 

 

 پایان 
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 زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«»با تشکر از نگاه 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
 

 

Romanik_ir    
 

 Romanik_ir     
 

Romaniki 
 

https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

