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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 :خالصه

 دست به راه اولِ همان از را درخششش بود، کرده حمل خود با را نحسی تولد بَدو از او

 چه از یا طوری؛چه یا کسی، چه گفت تواننمی! کسانی؟ چه. بودند سپرده سرنوشت سیاهی

 دم و باشد غم خوفناک شهر ساکن تا کند، زندگی را آن فقط تا بود آمده تنها او! طریقی

 !نزند

 تند نسیم آن! نیست دخترک آن منظورم نه بود، گرفته کمال و تمام را تصمیمش او آری

 نامعلومی و بست بن ایکوچه سمت به همواره را او طوفان همانند که است سرنوشتش

 خیر؟ یا است بستبن راستی به مهابابی راه این ته داند که حال. کندمی هدایت

! دهد تغییر تواندنمی هم سیمرغ را قسمت گویندمی که اندکرده اشتباه بزرگان شاید اصالً

 .است نشده روشن چیز هیچ که هنوز

*** 

 :مقدمه

 ببین مرا بیا

 گرفته را سیاهم دیدگان روی تاریکم موهای! خیسم

 .پیچانده خود در را آلودمغم زندگی که تاریکی موهای

 .وجودم عمیق زخم روی نمکین باران باردمی! رحمت باران نه بارد،می

 .تنهایم وجود روی اندازدمی چنگ! کندمی هق هق ابر

 .کنممی نگاهش افسوس با و زمین روی انداختمش. شده پاره امزندگی چتر
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 که داشت بزرگی پارگی قدرآن چتر آن و دادند، من به چتر یک فقط داشتم، چتر یک فقط

 نشد دوخته اشپارگی! نشد گل خارش محبتی هیچ با

 !نمکین باران زیر تنها منی این! هستم من

 .موهایم سیاهی پیله در افتاده گیر هستم من

 زندگی پاره چتر به دوخته نگاهی با منم، این

 ...باران زیر هم آن زد، رقم چتر بی را مسیرم که ایزمانه از افسوس! آه

*** 

 یکدیگر به هااین همه هوا؛ هم یا ابر، یا گرفته دلش آسمان دانستنمی! بود ایگونه به هوا

 شکل این به هم هاانسان اگر شدمی جالب. دیگری گیریدل یکی، اشک بودند، وصل

 نه؟ مگر بودند،

 سیالب که باریدمی چنان و باریدمی همواره زدمی قدم زمین روی بر که آسمانی این

 گرفت؟می برایش زمین روی کسی چه دل اما! که نبود چیزی برابرش در زمین و آسمان

 به داشت انگار بود، گذاشته پا گذشته به باران این با که حال هوا؛ کدام ابر؟ کدام

 به زدمی لبخند و باران، از پس کمان رنگین بود، کمان رنگین اکنون. باریدمی اشگذشته

 هم گذشته به خاطرش در هنوز کمان رنگین این اما! خود به شده دوخته متحیر هایچشم

 باران از خیس صندلی روی! آسمان؟ کمان رنگین شد که شد چه ببیند تا کشیدمی سرک

 نبود هم چتری. گذشته رگباری اتفاقات به بارید و سرش روی کرد چتر را دستش. نشست

 جا همه چون برایش، هست چتر یک جا همه االن کرده، فرق اوضاع االن اما بدهند؛ او به

 .دارد را خودش

*** 



 

 

 
5 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 )قبل سال چهار(

 یک با را تختی رو کوسن. بود مانده خیره اتاق، الی نیم در به عصبانیت با اشوحشی نگاه

 .کوبید اتاقش رنگ کرمی دیوار طرف به حرکت

 !بیار زبون به رو مزخرفات اون دیگه باریک داری جرئت اگه کیسان - 

 روی بر نیشخند با او به خطاب زد،می پرسه هدفبی خانه در آرام هایقدم با که طورهمان 

 :گفت لبانش

 !ها نیست خوب پوستت واسه زنی،می جوش قدراین حاال چرا خواهری، - 

 .داد ادامه شیطانانه و زد لبخندی نیش 

 !نمیارم در خودم از که من! دیگه شدی روفوزه که دوننمی شهر این تو همه خوب - 

 در که ایقهوه لیوان رسید،می هم آسمان عرش به درارش حرص هایخنده صدای 

 قرار اتاق از ایگوشه که کوچکی طاقچه روی بر احتیاط با را خوردمی تکان تکان دستانش

 به عصبانی و زدهشوک آمد، فرود کمرش روی بر پرضربتی لگد ناگهان که گذاشت داشت،

 .برگشت عقب

 خجالت تو. شده رفوزه خواهرم که کردی پر جاهمه رفتی خاصیتبی دراز توی - 

 !کرده؟ فرار کجا غیرتت کشی؟نمی

 .کشید پهلویش به دستی و داد عمیقی چین درد شدت از را صورتش 

 یگربه زنیمی کتک جوریاین رو اشدونه یه یکی پسر که نگفتم اگه بیاد مامانی بذار - 

 !وحشی
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 کشیده در طرف به جفتشان هر نگاه خانه زنگ صدای با دفعهیک و کرد نثارش گمشویی 

 .شد

 !بدو. بگو بهش زود برو اومد مامانیت ها - 

 .توپید او به پیچید،می خودش به درد شدت از هنوز که کیسان 

 !نباشه خیالت میرسم حسابت به وقتش به همکارت این برای. کن باز رو در برو آسی - 

 پلیس تعدادی به که نگاهش. نهاد قدم آیفون سمت به دوان دوان و کرد اشحواله اخمی 

 کیسان طرف به آن یک نگرانی و ترس با داد، رنگ تغییر زرد حالت به اشچهره افتاد

 .چرخید

 !نیستن شونمامانی که هااین - 

 .برداشت آسمان سمت به تندی هایقدم باشد؛ شده درمان ایلحظه دردش که انگار 

 !که؟ شد خوب کمرت داداش، خان - 

 !اومده؟ پلیس چی واسه شعور،بی ببند رو دهنت - 

 .چرخید آسمان سمت به ناگهان بود، شده ممزوج باهم درارش حرص و متعجب لحن 

 اعمالت کارنامه در زیاد هایخرابی واسه نکنه ؟!ها دنبالت اومده پلیس که کردی چیکار - 

 !هوم؟ ببرننت، زندان دنبالت اومدن

 شده چی یعنی کنه، دستگیر رو آدم نمیاد نمره برای که پلیس میگی، پال و پرت چرا اه - 

 !دراز؟
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 میای هی بعد! جان خواهر بود افتضاح اتنمره که کردی قبول باالخره هم خودت دیدی - 

 !میگی ناسزا من به

 .کندمی سوال متعجب آسمان 

 !کنم؟ باز رو در! حاال خوب - 

 .کندمی نگاهش طعنه با کیسان 

 .ببندش نه - 

 !نمک با - 

 .زندمی طعنه و دهدمی چینی را خود یچهره 

 !دونینمک که شما بابا - 

 تلفن حرکت یک با کیسان که بردارد را آیفون خواست و شد او با کردن بدو یکی بیخیال 

 .غاپید دستش را

 !وحشی - 

 !فهمیدی بدی، رو کسی جواب کنیمی بیخود تو هم جااین من وقتی - 

 !گالبی غیرتت اون با کشتیمون اوه اوه - 

 .برداشت را آیفون و نداد او به جوابی دیگر 

 .بفرمایین - 

 محتشم؟ آقای شیم،می مزاحمتون پلیس اداره از. سالم - 
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .پرسید متعجب 

 !شده؟ چیزی بله، - 

 :زد ـب*لـ ترس با کرد فوران دلش در نگرانی ناگهان حرف، این با 

 !میگه؟ چی! شده؟ چی کیسان - 

 .غرید عصبانیت با 

 !شو ساکت لحظه یه آسمان - 

 !برسونید رو خودتون زودتر باید شناسایی برای - 

 :غرید ترس با 

 !چی؟ شناسایی! چی؟ - 

 شونجفت هر متاسفانه کردن، تصادف ماشینی با کرج جاده در خانمی و آقا امروز همین - 

. کردم پیدا موجود هایمدارک تو رو جااین آدرس کردیم که جویی و جست با شدن؛ فوت

 .جسد شناسایی برای قانونی پزشکی بیارین تشریف باید شما حاال

 سر یآستانه در که را گوشی و کرد دراز دست آسمان. برداشت قدمی درجایش سستی با 

 .چسباند گوشش به و گرفت بود خوردن

 ... .الو - 

 قلبش. بودند رفته هاآن متاسفانه شد،نمی دیده آیفون تصویر در کسی نگرفت؛ جوابی 

 :داد تکان کیسان هایچشم پیش وارپاندول را دستش. آمدمی بیرون سینه از داشت

 ... .الو شده؟ چی کیسان؟ - 
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .دوخت آسمان صورت به را ناباورش های مردمک 

 .کردن تصادف هااین مامان - 

 .چسباند دهانش به را دستش کف و کشید هینی آسمان 

 چی؟... یعنی! ها؟ - 

 .برداشت عقب به قدمی ترس از آسمان و برداشت خیز آباد ناکجا به جهش یک با 

 !کیسان - 

 .زد کنارش راه جلوی از دست با 

 !برم باید - 

 عکس دیدگانش نه و شنیدمی صدایی نه باشد، رسیده فرا مرگش زمان که انگار آسمان 

 جلوی اختیاربی گذشته تمام. بود شده تاریک و تیره جا همه دادند،می نشان خود از العملی

 کمی و بیاید تا زدمی غر او سر بر حرص با مادرش که هاییلحظه آن شد، تصویر چشمانش

 از که هاییصحنه و کردمی توجهیبی او به شیطنتانه او اما کند؛ کمک او به خانه درکارهای

 و دادمی نشان خود از ایگانهبچه هایرفتار چه سنش آن با و رفتمی باال پدرش کول و سر

 آمد، خودش به ناگهان. بودند شاکی ننرشان و لوس دختر آن دست از جفتشان هر همیشه

 و دارخنده خاطرات آن ناکخوف چه بود، فرورفته فکر در ناخودآگاه چه زد، بهم چشمی

 سمت رفت نگاهش گریان. بود شده انگیزغم برایش لحظه آن در مادرش و پدر بامزه

 .گرفت چنگ به را موهایش کیسان برادرش؛

 .شده خراب اون بردنشون گفت مرده اون قانونی، پزشک برم باید - 

 .گفت صدایش انکار قابل غیر لرزش با دلش، ته از و 
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .ه... ه... خداکنه... نباشند هااون کنه خدا - 

*** 

 را هایشحرف حالجی قدرت دیگر کرد، می نگاه کیسان به ناباور، چشمانی و باز دهانی با

 .دیدمی را بود گرفته خودش به که ثریٔ  متا یچهره و هاـب*لـ خوردن تکان تنها نداشت،

 .بریم باید باش زود آسمان، - 

. کردمی نگاهش اشکی هایچشم با کیسان چرخاند؛ را سرش. نشست اششانه روی دستی

 تصادف و قانونی پزشک غریب و عجیب هایکلمه دوباره و کرد خالی شانه دستش زیر از

 :کشید هوار دل ته از و زد چنگ موهایش به. شد تکرار سرش در

 !بابایی مامانی، - 

 :زد فریاد قبل تربلند داشت، نگه محکم را بازویش دستی 

 !نداره امکان نه، - 

 سرد زمین به و آمد فرود زانوهایش روی و خورد سر کرد؛ حس بازویش در سوزشی 

 :کرد زمزمه. چکید خانه کف هایسرامیک روی اشکش. زد چنگ سرامیکی

 !بودیم زده حرف هم با که بود امروز همین! میشه؟ مگه مامانی، بابایی، -

 .شکست را جاآن سرد سکوت ناگهان که بود کیسان یمردانه هق هق صدای حال و 

*** 

 و لرزید خود بر رویش، پیش عنوان دیدن از آسمان و شدند متوقف بزرگی درب جلوی

 وارد بندش پشت کیسان و گذاشت سردخانه مخوف محیط به پا. کرد بغل را بازوهایش

. کردند عبور جسد نگهداری کشوهای میان از سردخانه، مسئول سر پشت شد؛ جاآن
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 از ترمحکم را او هایشانه خواهرش، وضع آن دیدن با کیسان. لرزیدمی آشکارا آسمان

 :گفت آسمان به خطاب دلسوزی با پرستار. فشرد خود طرف به قبل

 . ...تونینمی کنیمی فکر اگه عزیزم - 

 با مرد. داد فرود خورد، سر لبش روی که را اشکی و داد تکان طرفین به را سرش 

 یعنی بود؟ مادرش. لرزید زده شوک آسمان. کشید بیرون را کشویی رنگ، آبی هایلباس

 پوشانده را جنازه صورت ایمالفه! بود رفته مادرش بود؟ داده دست از را هاآن راستی به

 جلو و شد جدا پرستار از دید، را مادرش آسمان و زد کنار را رنگ سفید یمالفه مرد. بود

 بدنش جای جای روی. کردمی نگاه اشبسته هایپلک به و بود مانده مبهوت و مات. رفت

 سوختگی خاطربه صورتش بود؛ خشکیده تنش روی شدت به که بود پارگی بزرگ ردهای

 زانوهایش! شدنمی باورش. گذاشت دهانش روی دست. میشد دیده سختی به زیاد

 :کرد زمزمه و برداشت جلو به قدمی. لرزیدمی

 . ...ن... ما... ما - 

 که دیگری کشوی پرستار. خوردند سر هایشگونه روی بیشتری سرعت با هایشاشک 

 نگاهش. زد کنار را مالفه تردید با و کرد باز را داشت قرار مادرش دست کنار درست

 :زد ـب*لـ بغض با و چرخید او سمت اختیاربی

 !بابایی - 

*** 

 (حال زمان - ماه دی)

 یک همراه به تنها و تک تهران، آمد و رفت پر و سرد هایخیابان در بود؛ زمستان حوالی

 بار هر با که دارطرح یدخترانه پشتی کوله یک و مشکی - سفید داربند کتانی جفت

 در درست. کردندمی عبور چشمانش جلوی از فیلم یک همانند گذشته هایاتفاق دیدنش
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 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 کادو برایش اش،راهنمایی روز اولین برای مهربانش شاید پدرِ زمانی یک که است خاطرش

 و کردند اعالم صف روی بر را اسمش وقتی بود کرده ذوق قدرچه سن آن با بود؛ آورده

 طورآن که شانمدرسه تخس و اخالق بد ناظم سمت به خوشحالی با اشهدیه گرفتن برای

 در ولی شیرین؛ خاطرات مرور با. کرد پرواز میشد، مهربان و اخالق خوش عجیب مواقع

 اختیاربی وجودش و کشید دل ته از آهی اش،گذشته آورعذاب و تلخ شدت به حال عین

 :زد ـب*لـ خدا به خطاب. بود شده انگیزغم چند هر هایروز آن تنگ

 چی مونزندگی جون از خدا! گرفتی؟ ازم جایک رو امزندگی امید جفت چرا - 

 ؟!خواستیمی

 بر هوابی هایشاشک سیل شد باعث که آورد زبان به داد با بیش، و کم را آخرش کلمه 

 با بود، کرده گز گز به شروع سرما شدت از هایشدست. آورندبی هجوم صورتش روی

 جلو به وقفهبی و کردمی عبور خیابان ـب*لـ هایگذرگاه کنار از تند ایاندازه تا هایقدم

. بدارد نگه گرم کمی مدتی الاقل را بدنش بتواند و کند پیدا را جایی بلکه تا داشتبرمی گام

 متوقف ثانیه صدم در غافلگیرانه را او چیزی که بود نیامده فرود زمین بر دیگرش قدم

 برای را او ایسابقه بی خشم هم و بود بریده را امانش خجالت و ترس هم حین درآن. نمود

 .کردمی ترغیب منطقبی و حسابی جنگ یک شروع

! گذاشتی جا خونه رو هاتچشم احتماالً کنی؟نمی نگاه رو جلوت چرا کوری؟ مگه اه - 

 آره؟

 انداخت؛ بود، ایستاده ایطلبکارانه حالت با رویشروبه که جوانی خانم به ایسری سر نگاه 

 پاچه ایادبانهبی طور به تا بود ایبهانه یک منتظر حالبه تا انگار که کردمی رفتار شکلی به

 .برد فرو اشپشمی سوییشرت جیب در باحرص را دستش. بگیرد
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! افتاده اتفاق کوچیک برخورد یه که نشده چیزی کنید صحبت درست! خانم؟ چته - 

 که شما! ندیدم رو جلوم نبود حواسم حاال من... باشم عصبانی باید من هم اشتازه

 ندیدید؟ چرا بود تونهمراه هاتونچشم

 را عصبانیتش و خشم شدت داشت سعی که صدایی با بود، گرفته عصبانیت رنگ نگاهش 

 آن و سو این به زمستانی سرد هوای آن در باد شدید اصابت با که موهایش ببرد، بین از

 .داد حالتشان تغییر کنار به بود، حرکت در سو

 آره؟ شدم، بدهکار شما به هم چیزی یه من حاال تو؟ میگی چی - 

 :گفت زنان طعنه بعد و کرد مکث کمی 

 همیشه و دونننمی اشتباهاتشون مقصر رو خودشون وقتهیچ که هاییآدم همچین از - 

 !متنفرم دوننمی مقصر رو بقیه

 رنگ با زیبایی طرز به که خاصش رنگ آن و داردکمه مانتوی آن. کرد نگاهش موشکافانه 

 و سر و هایشلباس رنگهم های پوتین و کتان شلوار و بود شده ممزوج سوخته ایقهوه

 از دیگر یکی هم آدم آن که دادمی آن از نشان باکالسش و شیک کامالً و عادی غیر وضع

 .اندافتاده فیل دماغ از کنندمی فکر که است داریپول هایداده قورت عصا آن

 و کنه نصیحتم بیاد برسه راه از هرکی که بود مونده کم فقط هم همین! بابا کنار بزن - 

 !کنه هدایت راست راه به رو من بخواد

 .زد طعنه و کرد ایخنده تک 

 !آره؟ گذره،می روالش بر زندگی اینکه مثل - 

 .گذشت کنارش از تند باشد، او از جوابی منتظر آنکه بی 
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 فروشگاه دیدن با کرد، دنبال بیشتری سرعت با را اشنیمه نصفه راه آن، به توجه بدون

 وارد که همین. افتاد راه سمتش به خوشحال بود خیابان سمت آن درست که پوشاک

 داشت، قرار هالباس سالن وسط در که رنگی سفید شوفاژ دیدن با چشمانش شد، فروشگاه

 .کرد پرواز سمتش به خوشحال و زدند برق

 کنار شاداب و خوشحال خیلی که خردسالی دختر آن پی رفت حواسش ایلحظه

 اشصدقه قربان مهر، پر هرازگاهی هممادرش و بود کردن خرید درحال اشخانواده

 از ایچکه شدن باسرازیر. کرد خوش جا چشمانش گوشه اختیاربی اشکی قطره رفت،می

 هزاران با دگر که شد پخش دلش در حسرت جوهر طوری هایش،گونه روی اشک

 روی از را خوشبختی کمی داشتن حسرت ،بزرگ غم آن رد و شستش توانستنمی همالکل

 که چیزهایی از! هایشحسرت از! هایشنداشته از شد پر ذهنش مهابا بی. کرد پاک دلش

 همزمین و آسمان هفت از بیش هایشکمبود حال و بود داده دستشان از راحت خیلی

! برود؟ کجا خواهدمی االن اصالً آمد، فکرش به! اشخانمانی بی همان اشیکی! رسیدمی

 هیچکدام اینک نه بود؟ مانده باقی برایش فامیلی یا دوست بود؟ مانده برایش اقوامی مگر

 بیمارستان در حتی یا مسجد پارک، مانند، جایی در بایستمی معمول طبق و نداشت را

 همانند داشت نظر در البد! بیمارستان؟ زد؛ دلش در پوزخندی! کردمی صبح را شبش

 در که داندمی که اما بگیرد؛ جای نرم و گرم اتاقی در بیمار همراه عنوان به گذشته، یدفعه

 برایش درمانی و دوا هیچ که دارد ایبیماری بلکه! بیمار؟ همراه نه است، بیمار او واقعیت

 .ندارد وجود

 کسی چرا داشت، نیاز حامی و کمک به وضعیتش آن با که حال. خورد افسوس دلش در

 پی او به کمک جای به بود او خون و پوست از که برادرش حتی چرا! شد؟نمی پیدایش

 افکار از را او اشکوله داخل از تلفنش آالرم صدای ناگهان! بود؟ خودش هایتفریح و کارها

 دستانش در را اشگوشی و کرد باز هم از کالفه را کیفش زیپ کشید، بیرون پریشانش
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 گوشش سمت به و کرد اشمتصل متعجب ناشناس، یشماره دیدن با بعد کمی و گرفت

 .برد

 ...و... و... الو - 

 محتشم؟ خانم - 

 :زد ـب*لـ قبل از ترمتعجب 

 بفرمایید؟ هستم، خودم بله، - 

 درسته؟ کردید، پر استخدام فرم یک پیش روز چند شما - 

 !شدم؟ استخدام... چیزه میگم دارم چی عه شدم؟ قبول وای، - 

 .کنید شروع جااین رو کارتون تونیدمی فردا از و شدید استخدام محتشم، خانم بله - 

 در بودن خوشحال آدرنالین بس از گنجیدنمی خود درپوست بود، شده خوشحال بسیار 

 .کند جور و جمع را خودش کرد سعی! بود شده ترشح وجودش

 .خدانگهدار! کردید لطف خیلی! حتماً... حتماً - 

 پایین و باال همانطور بایستد، درجایش توانستنمی باال، هیجان از. کرد قطع را تلفنش تند 

 اصالً نکرد، توجهی. شد خود روی بر مردم سنگین هاینگاه متوجه ناگهان که پریدمی

 مهم کسی برای او هایکسیبی او، هایبدبختی که طورهمان درست! نداشت ارزشی برایش

. بیرون زد فروشگاه از و گرفت برش و دور از رانگاهش تفاوتیبی با! نیست و است نبوده

 از یکی روی بر نهاد، قدم داشت قرار او نزدیکی در که پارک سمت به اجبار به و کالفه

 تگری و یخ شدت به زمستانی سرد هوای آن در حال که پریده رنگ ایِفلزی هاینیمکت

 .نشست بود، شده
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*** 

 باال، هایسرعت با هااتومبیل و داشت ادامه همچنان آمدها و رفت بود، شب نیمه حوالی

 بود روشن هایشانچراغ هامغازه توک و تک بودند؛ راهی کردن طی درحال پایین و متوسط

 و دارند مشتری است هنوز که هنوز هابعضی. بودند کارخودشان و کسب مشغول هریک و

 اند؛نبسته را شانمغازه در هنوز و است کرده عبور هم شب نیمه از ساعت که استطبیعی

 سری بهشان ایمشتری هیچ که همچنان هابعضی بالعکس که است جاآن عجیبش اما

 !اندنرفته و هستند باز هنوز است، وکور سوت شانمغازه و زندنمی

 خوردمی بهشان که نوجوانی یپسربچه چهار رسید؛ گوشش به قبحی صدای ناگهان 

 جمله از دیگران به آزاررسانی اکیپ یک همانند درست باشند، داشته سال هجده یا شانزده

 گذشتن درحال کنارش از گوناگونی هایمتلک و تیکه با همراه او، مثل خانمانیبی افراد

 رفت؛ فرو آتشینی و سوزان گرمای در هوابی شدید، سرمای آن در تََنش ناگهان بودند؛

 و جسور دختر آن از دگر که بود کرده تصرف را جانش ترس حدی به! بود ترسیده آری،

 !نبود خبری قبل شجاع

 !کوچولو عروسک یک ها،بچه اینجاست کی ببین! به به - 

 و عاقل آدم هر حال شنیدنش با که هاییخنده آن از زدند، خنده زیر همزمان نفری سه 

 کرد سعی شدت به آسمان! اندتحمل قابل غیر و چندش که بس از خوردمی بهم نادانی

 آمدن با که نبود موفق چنان آن اما برود؛ فرو شجاعش و جسور جلد همان در دوباره

 هیکل قوی مرد آن دست زیر طوری شانهرسه. ماسید دهانش در حرف ناشناس شخصی

 .بود شده گرفته آسمان از کلمات هجی قدرت ناخودآگاه که خوردندمی کتک

 زود! ها بشه پیداتون هاطرف این نبینم دیگه گمشید برید ی،*ض*و*ع هایمصرفبی - 

 !کنید گم رو گورتون
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 بدون شانسه هر که نکشید ثانیه به شدند،می بلند جایشان از ترس و زور به که همزمان 

 از خواست. شدنمی پیدا بر و دور درآن هاآن از ردی دگر و گذشتند فرار به پا معطلی هیچ

 چرا؟ اما بود؛ رفته او شد،نمی باورش! ندید را او دیگر برگرداند، سر که کندتشکر مرد آن

 بود، کرده او به که کمکی آن اِزای در نگذاشت حتی چرا! بود؟ زده غیبش ناگهان طورچه

 بکند؟ ایخالی و خشک تشکر یک او از

 کرد، برخورد صورتش به و شد خارج دهانش از که بخاری. کرد دم باز نفسی متعجب، 

 را دستانش و خورد تکانی جایش در آرامی به. شد تزریق بدنش به مالیمی گرمای حس

 در به سالم جان اتفاق آن از که کرد شکر را خدا. برد فرو سوییشرتش جیب در محکم

 محل آن از را خودش زودتر هرچه باید نبود، امن مکانی برایش دگر جاآن اما بود؛ کرده

 باز محل این به دوباره افتدبی هاطرف آن همکالهشان اگر سه آن گرچه! کردمی دور

 وجه هیچ به و مانده جا هنوز ذهنش از ایگوشه که ترسی هم باز اما گشت؛ نخواهند

 از یکی به را خودش زنان قدم قدم. دادمی قرار آزارَش مورد شود، اشمانع تواتستنمی

 داخل سمت به مردد و زدهخجالت. رساند بود، جاآن از باالتر خیابان دو که هاییزادهامام

 شانس از دانستنمی. بود روشن زادهامام داخل چراغ هنوز ولی نبود؛ کسی برداشت؛ قدمی

 رفت داخل و آخر سیم به زد اما بیفتد؛ برایش بدی اتفاق دارد امکان هنوز یا است خوبش

 سفیدِ زنانه هایچادر از یکی کشید، وجودش اعماق از آسوده نفسی. نبود کسی هم باز و

 دراز. رفت جاآن گرم و بزرگ اتاق از ایگوشه گذاشت؛ سرش و برداشت را گلی گل

 استرس پر را چشمانش انتها در انداخت، رویش بدنش شدن گرم برای را چادر و کشید

 .بخوابد که خواست و گذاشت هم روی

 خونه؟ نمیای چرا تو؟ خوابیدی جااین چرا... دخترم - 

 کرد؛ باز هم از را هایشچشم تند قلب تپش با رسید، گوشش به مانندی زمزمه صدای 

 البد چه؟ یعنی! نبود کسی! نبود شد؛ چرخیده برش و دور به ناخودآگاه نگاهش نبود، کسی

 ترس، و بغض با و نتیجهبی. داد قورت گلویش در ترسان را دهنش آب! بود شده دیوانه
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 ناگهان بود، تنش در که ایخستگی شدت از و گذاشت هم روی را هایشچشم دوباره

 .رفت خاموشی سوی به ثانیه از درکسری

*** 

 زهرآلود و خریدارانه هاینگاه از فرار و امن مکانی یافتن برای حریصانه چشمانش مردمک

 عسل شیرینی به لبخندی حیاط، درون بهداشتی سرویس دیدن با. کشیدند سرک هرجا به

 .افزود هایشگام به را سرعت چاشنی او و شد هایشـب*لـ مهمان

 از یکی سمت بود، گرفتن وضو مشغول که سالیمیان زن آنالیزگر دیدگان از رهایی برای 

 صدای تا ماند منتظر اندکی و کشید را سیفون منزجر و رفت بهداشتی سرویس دو

 با و کشید کوچک سالن در سرکی احتیاط با سپس دهد، نوازش را گوشش زن هایپاشنه

 سالن یگوشه که بزرگی زباله سطل سمت و ساخت رها متعفن مکان آن از را خود عجله

 .برد در پشت تا کشان کشان را آن و رفت بود،

 روی تند تند را آن و برداشت اشکوله از را مرطوب دستمال یبسته شست، را دستانش 

 از را اشمشکی موهای و گرفت پایین را سرش و کَند را شالش بعد کمی و کشید صورتش

 اشکوله درون و زد تا را اشطوسی شال. بست سرش باالی محکم و کرد جمع طرف دو

 سطل شد، مطمئن ظاهرش بودن موقر از وقتی کشید، جلوتر کمی را اشمقنعه و گذاشت

 ناگهان. افتاد راه بود، جاآن قدمی چند در که خیابان طرف به آرامش با و زد کنار را زباله

 پاهایش! ترسید. شد متوقف جایش در زدهشوک. شنید سرش پشت از آشنایی صدای

! شده ترترسناک! بود شده ترعجیب برایش چیزهمه که هست روزی چند شد، سست

 بود، شده دیوانه واقعاً هم شاید اصالً؟ شده چه داندنمی که دیشب اتفاق همان که اشیکی

 از نشات اشدرپیپی هایتوهم آن دانستنمی حتی! دهدمی ارور دگر مغزش واقعاً شاید

 .بود شده کندتر ضربانش قلبش اختیاربی شد؟ طوراین که شد طورچه اصالً و دارند کجا

 !برسونمتون تا بیاین برید؟می تشریف کجا خوشگله، خانم - 
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 به دوباره چه برای کرد؟نمی رهایش چه برای بشر آن بود؛ خودش آری وای! بود شاهین 

 بود؟ کرده پیدا را جاآن طورچه اصالً آخر! بود؟ آمده دنبالش

 واسه گذاشتن پابه خوب عزیزم گذره،می چی کوچولوت مغز اون توی االن دونممی - 

 .کردم پیدات سوت سه نیست؟ سخت دیگه که شما مثل دختری

 !شاهین؟ کنی... نمی ولم ا... ر...چر اومدی؟... چرا - 

 :گفت و زد نیشخندی شاهین 

 !بودن خورده رو تو هاگرگ که کردممی ولت اگه! جوجه - 

 .کندمی نگاهش متعجب بست، نقش ذهنش در دیشب اتفاقات هوابی 

 ؟....!که... ی...بود تو دیشب... نی...ع... یع - 

 :گفت و داد سر ایخنده 

 که یعنی! آسمان بمونیم طوریاین نمیاد خوشم دیگه فقط! دختر کنم اذیتت نیومدم - 

 ...خواممی

 خوب؟ چی؟ - 

 !بشی زنم خواممی - 

 اشجدی لحن آن از ولی نداشت؛ ارزش پشیزی برایش مرد آن هایحرف آنکه بر عالوه 

 .کرد مشت هم در حرص با را هایشدست. شدمی سیخ تنش به مو

 چندبار خوامت،نمی بگم نفهم زبون توی به باید یعنی چندبار خودت؟ واسه میگی چی - 

 !بابا گمشو ها؟ متنفرم، ازت بگم بهت باید
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 !بود دستور نبود، پیشنهاد - 

*** 

 راننده به را آدرس و گرفت دربست یک جاده، سمت کرد تند پا نکرد، او به توجهی دگر

 .افتادند راه بود، کرده پیدایش آگهی طریق از که شرکتی سمت به و داد

 کرد، مکث فشرد، را گلویش بغضی. شد پیاده کالفه شد، متوقف ماشین ساعتی نیم بعد

 اشزندگی کجای دقیقاً  االن خورد، افسوس خود روز و حال به ایلحظه. ایستاد جاهمان

 قرار اصالً؟ است خوبش قسمت یا بود اشزندگی بد قسمت داشت، قرار االن که جایی بود؟

 کار مانند هم کارش آن که کاشای. بود بریده را امانش خیال و فکر برسد؟ کجا به است

 .کند ایجاد وضعیتش در تغییری بتواند و نماند ناکام اشقبلی

 محوطه دور تا دور که ایشیشه فضای. شد شرکت وارد حوصلهبی و کرد حساب را کرایه 

 سن مرد صدای. گذاشت قدم داخل به متحیر. کردمی زدهشگفت را او بود، پوشانده را

 هایسرامیک کشیدن طی مشغول شدت به بفهمد توانست می که سالن چپ سمت از باالیی

 .داد تغییر را نگاهش مسیر است، سالن رنگِ کرمی

 خانم؟ داشتین کاری - 

 مشغول کار به مکانی همچین در کردنمی هم را گمانش حتی. چرخیدنمی حرف به زبانش 

 .شود

 شهمی برم؟ کجا باید جا،این اومدم کار واسه... من... م... من نباشید خسته آقا سالم... اوم - 

 !میشم ممنون کنید؟ راهنماییم

 هاساعت کثیفش و ِگلی هایکفش آن با دلیلی چه به دختر آن بود فهمیده تازه که پیرمرد

 لحنی به را اشحرصی لحن تالش، با بود، کشانده نابودی به دقیقه یک در را او زحمت

 !شود اخراج ترسید می شاید. دهدمی تغییر معلوم
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 .کنه راهنماییتون تا جاستاین منشی محسنی؛ خانم پیش سوم طبقه برین باید - 

 و بود زده گندی چه بود فهمیده شدت به. گذاردمی نمایش به پشیمانی با را دندانش نیش 

 تندی با. بود گرفته نتیجه خود، مانده جای به ردپای و پیرمرد عصبانی نسبتاً لحن از را آن

 هدف را سوم یطبقه مردد و شودمی آسانسور بر سوار. کرد دور موقعیت آن از را خودش

 و بود کار به مشغول مدیریت، اتاق کنار میز پشت که باالیی سن خانم دیدن با. گیردمی

 به و کندمی تند را هایشقدم است، منشی خانم همان او ک شد متوجه پیرمرد آن حرف

 .رودمی سمتش

 . ...واسه هستم محتشم من سالم - 

 .پردمی حرفش وسط 

 گرفتم؟ تماس باهاش دیروز من که هستید خانمی همون شما آها - 

 !کارم شروع برای بیام امروز که گفتید شما و - 

 رو لیستش االن که بدید تحویل کنید لطف باید که الزمه هم مدارک سری یه فقط درسته - 

 .میدم بهتون

 .گرفت سمتش را کاغذی 

 .کنید کامل رو هااین فردا تا لطفاً لیست هم این بفرمایید، - 

 کیفش داخل را برگه سریعاً و کندمی تشکری یک او از. گرفت منشی از را برگه 

 .گیردمی باال را سرش منشی صدای شنیدن با. گذاردمی

 میگم هم باز ولی بشید؛ آشنا کارتون روال با و کنید کار به شروع تونیدمی رو امروز البته - 

 .الزمه تونپرونده تکمیل واسه! بیارید رو مدارک حتماً فردا تا
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 .زندمی نماییدندان لبخند 

 !حتماً چشم، - 

 آشنا شرکت البته و کارتون با یکم کنم راهنماییتون تا بفرمایید محتشم، خانم خوب - 

 .بشید

*** 

 یاتوالت سرویس جز شاید بود داده نشان او به را شرکت تمام تقریباً. گذشت ایدقیقه سی

 شود؛ او به متعلق بعد به روز آن از بود قرار که کاری اتاق وارد کالفه! اشآشپزخانه

 به کندمی شروع و دهدمی شرح برایش جاآن مقررات و قانون از کمی منشی. شوندمی

 !مربوطبی و مختلف مسائل درباره زدن حرف

 به احتماالً که کشدمی کشداری پوفی اشپرحرفی ازشدت که گذشت ایدقیقه بیست 

 از کوتاهی خداحافظی یک با کشدنمی دقیقه به و شودمی آسمان منظور متوجه صراحت

 او از هم بهتری انتظار خب اما! بود شده زدهخجالت رفتارش از کمی شود،می خارج اتاق

 بوده خوبی شنونده نه قتهیچ! است و بوده همان اشکودکی همان از درست! رفتنمی

 .کند تحمل را دیگران پرحرفی وجه هیچ به توانستمی نه و است

 و زندمی شیرجه کارش میز روی مرگیذوق با و شودمی تفکرات آن بیخیال حوصلهبی 

 دیواری انداخت، بر و دور به نگاهی ناگهان. کندمی شادی و زندمی دست خودش واسه

 صندلی یک و شدمی دیده اتاق کنار و گوشه در که کوچکی ریزهایگل با برجسته و سفید

 لبخند. دهدمی نوازش را هایشریه که یاسمن گلِ  عطر بوی! خاکستری استیل کامل میز و

 قضا از که میز روی که روشن تاپلپ دیدن با! شدنمی آن از بهتر! بود العاده فوق. زندمی

 .داردبرمی خیز طرفش به بود، مانده جا
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 لبخند و ایستاده دوآن مجاور در که جوانی خانم یک و باال سن زن دو به متعلق عکس

 از ناخودآگاهی جهش یک با شود،می باز که در! بودند؟ که هاآن. داشت ـب*لـ بر عمیقی

 .پردمی فنر همانند صندلی روی

 . ...م... اومدم! چیزه... ز... چیز - 

 .دهدمی خراش شکلیبه را آسمان گوش تیزش هایپاشنه صدای 

 !بردارم رو تاپملپ اومدم - 

 کند پیدا آمده پیش تفاهم سوء بردن بین از برای جوابی و کند جمع را خودش آمد تا 

 .شودمی اعصابش شدن خراب برای تلنگری اتاق از زن شدن خارج

 !ـنتی*لعـ - 

 هاآن به گذرایی نگاه. گیردمی دست در حرص با را بود میز روی بر که هاییپرونده 

 تنها چون داشت، هم حق البته! آوردنمی در سر هاآن از چیزی بود، مبهم برایش. انداخت

 هیچ اصالً اینکه دلیل به هم این و مادرش و پدر زور به هم آن بود، گرفته دیپلم یک

 کند کار بود مجبور حال اما زند؛می دل در پوزخندی. نداشت چیزها آن و درس به ایعالقه

 دلیل همین به! بیاید در خوراکش و خرج پول و بماند زنده بتواند فقط تا دربیاورد پول و

 جای درکنارش و داشتند نیاز دیپلمه جوان دختر یک به که شرکت آن در کار آگهی وقتی

 .شودمی هم استخدام خوبش شانس از و کندمی قبول هوا روی را، دادندمی او به هم خواب

 شروع ایدقیقه چند از بعد. آورددرمی سر ازش چیزهایی مغزش به آوردن فشار کلی با 

 روی از اشگوشی آالرم صدای که بود کارش یآخرها گذشت، ساعتی چند. کرد کار به

 .داد فشار را اتصال یدکمه و برداشت را گوشی تند آمد، در میز

 خودتی؟ آسمان سالم، - 
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 :پرسید متعجب لحنی با مکث کمی از بعد 

 !شما؟ - 

 !آناهیتا یعنی آنام، - 

 را هایشدست. پرید اشصندلی روی از خوشحالی با بود خط پشت که کسی شناسایی با 

. شنودمی را صدایش چندسال از بعد شدنمی باورش. بردمی دهانش موازی زدهمات

 .زد داد بلندی تقریباً صدای با بعد ایلحظه

 !واقعاً؟ خودتی! آنا - 

 هنگ فضای همان در همچنان آسمان ولی رسید؛ گوشش به اشخنده بمب ترکیدن صدای 

 وارگالیه صدای ثانیه چند از بعد. شدنمی خارج او از صدایی و بود مونده باقی خود مبهم و

 .کشید بیرون فضا آن از کمی را او آناهیتا

 !ببینمت بیام خواممی ایران، اومدم امروزهم همین معرفت،بی خانم هستم خودم بله - 

 :گفت ناباور 

 !چی؟ - 

 :گفت درجوابش و کرد کوتاهی خنده 

 خبرهایی ببینمت فقط طوری،این میکنی غش داری شما نیستن چیزی که هااین خانم - 

 !جوجه ریزهمی پرهات بفهمی که اتواسه دارم

 نقش هایشـب*لـ روی پهنی و پت لبخند زد،می صدایش جوجه قبالًها مانند کهاین از 

 .کرد جابهجا چپش گوش به راست گوش از را بست،گوشی



 

 

 
25 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .پیشت میام گیرممی مرخصی شده هرجور خوب ولی سرکارم؛ که االن گلم خوب - 

 !شده ذره یه اتواسه دلم که بیا زود دختر باشه - 

 .خداحافظ عروسکم، باشه - 

. شودمی خارج اتاق از و داردبرمی را کیفش سریع کندمی خداحافظی آنا با آنکه از بعد 

 موعود زمان از زودتر بگذارد را امروز که خواستمی او از باید رود،می منشی پیش مستقیم

 اما دهند؛ اجازه دانستمی بعید و بود اشکاری روز اولین امروز البته شود؛ مرخص

 .ایستدمی رویشروبه و کندمی مظلوم را اشقیافه کمی! نداشت ضرر که امتحانش

 هامدوست از یکی کردم، تموم هم رو کارهام برم؟ زودتر تونممی امروز من منشیه خانم - 

 !میشه؟ دیدنش، برم خواممی ایران، اومده

 .گرفت باال کمی را سرش آسمان صدای شنیدن با 

 کاریته، روز اولین امروز دوماً! کنی صدام منشیه خانم نیست الزم است پروانه اسمم اوالً - 

 عواقب میری، در کار زیر از داری اول روز از بفهمه اگه! نمیده اجازه رئیس که نمیشه

 !ها واست نداره خوبی

 :گویدمی التماسی لحنی با. کشید پوفی آسمان 

 !خواهش کنم، جبران فردا از میدم قول خانم پروانه! دیگه بکنید کاریش یه لطفا - 

 !کشهمی رو من بفهمه رئیس اگه! ها میدم اجازه رو امروز فقط - 

 .کندمی نگاهش ایمسخره باحالت و کندمی لوس را اشچهره کمی 

 !گرم دمت! مرسی! منشیه خانم - 
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 :گفت کند، جمع را اشخند داشت سعی زور به که درحالی منشی 

 !خدا به کردنمی استخدامت جااین نباید رو تو - 

 :پرسید تعجب با. خندیدن به کرد شروع و 

 !چمه؟ من مگه چرا، - 

 :گفت خنده با دوباره منشی 

 شرکت این تو نه کردن،می نامت ثبت جاهایی همچین یا کودکی مهد باید تورو - 

 !استخدام

 را اشچهره! گرفت حرصش بود کوچولو و کودکستانی بچه یک او از تصورش آنکه از 

 :گفت ایشده رو و پشت هایـب*لـ با و کرد جمع کمی

 ام؟بچه من یعنی، - 

 .داد باال ابرویی خندون 

 !بزرگی خیلی پس، نه - 

 دور از. شودمی دور او از کوتاه خداحافظی یک با. بدهد کش را بحث نبود جایز دیگه 

 .شودمی خارج شرکت از و فرستدمی س*و*ب یک برایش

 انداخت؛ نگاهی بر و دور به رسید؛ بود گفته آنا که آدرسی به کشید طول ساعتی نیم یک 

 کلی به ریتمش قلبش ضربان بود شده باعث دیدنش استرس و ذوق! نبود که نبود ولی

 مضطرب را هایشدست! شدمی پرتاب بیرون به اشسینه از داشت طوری به بشود عوض

 .دهدمی فشار هم در
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 اومدم؟ اشتباه خنگ من یا! داده؟ اشتباهی بهم رو آدرس نکنه! کجاست این پس خدا ای - 

 .کشید بلندی پوف 

 !خانوم نیومدی اشتباه نه؛ - 

 صدا طرف به ایدرجه هشتاد و صد حرکت یک با شنید، سرش پشت از که صدایی با 

 برای دلش. چپاندمی او آغوش در محکم را خودش بالفاصله دیدنش محض به چرخد،می

 از ترمحکم هم آن! بودند ندیده را همدیگر که بود سال چندین بود، شده تنگ بسیار او

 هاآن دلتنگی بغل کهاین مثل گذشت، ایدقیقه چند. فشردمی دستانش میان را او آسمان

 با کشد،می بیرون آنا آغوش از را خودش بود زحمتی و زور هر با آسمان. نبود شدنی تمام

 :گویدمی لرزان بود، شده دارخش کمی اشک بارش خاطربه که صدایی

 !فرنگی خانم بود شده تنگ... اتواسه خیلی...م...دلم. ..اوف - 

 آن که بودند زده کتک چماق و چوب با را جفتشان انگار نبود، او از بهتر خیلی هم آنا حال 

 شدت به که درحالی آنا! بخندند و شوند خوشحال کهآن جای به ریختند؛می اشک طور

 :گفت لرزان بزند، کنار دستانش با را هایشاشک داشت سعی

 !عزیزدلوم...اتواسه...بود...شده ذره یه...دیلوم...هم من - 

 که انگار نه انگار! گفتمی سخن اشقدیمی مسخره لحن همان با بود، گرفته اشخنده 

 :پرسید متعجب شد، آسمان خنده متوجه که آنا. کندمی زندگی آمریکا است چندسال

 خندی؟می چی به شده؟چی - 

 .کندمی نگاهش خندان. نداد او به جوابی که 

 !ساخته بهت جااون! ها شدی خوشگل خیلی خانم آنا - 
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 :گفت و زد عمیقی لبخند 

 !شدی خوشگل هم تو عروسکم بشم فدات - 

 :زد ـب*لـ و گرفت خود به ایخودراضی از قیافه آسمان 

 !شدم ترخوشگل بودم، خوشگل من - 

 :گفت درجوابش حرص با و زد لبخندی نیش آنا 

 !هستی که هستی راضی خود از همون هم هنوز - 

 .کرد نگاهش پرسشگرانه و شد عوض ناگهان لحنش 

 خبر؟ چه خان کیسان از... کجان بابات مامان راستی - 

 درحقش که هایینامردی تمام دردهایش،! هایشغصه دوباره گذشته، یاد باز کشد،می پوفی

 رها را او نداشت قصد شرایطیهیچ تحت ـنتی*لعـ گذشته آن! هایشکسیبی بودند، کرده

 :گفت اییعاد بالحن و گذاشت کنار را خیالش و فکر کالفه. کند

 . ...که هم کیسان مردن؛ تصادف یک توی بابام و مامان - 

 به دست خودش کیف و خوشی برای برادرم گفتمی راستی به آیا! گفت؟می چه هه، 

 و غیرت و شود چیزهمه بیخیال خودش، تفریحات خاطربه است حاضر و زندمی هرکاری

 کردن فکر از! بفروشد؟ راحت خیلی هم را ناموسش حتی و بگذارد کنار کالً را اشمردانگی

 بود، اشزندگی حامی همیشه اشبچگی در که برادری! خوردمی بهم داشت حالش بهش

 کثیف دنیای آن در را او و ندارد فرقی هیچ دخترک برای نبودش و بود که کسی شده حال

 آن خواستنمی دیگر. کندمی عوض را بحث سریع! است رفته و گذاشته تنها نامرد و

 .برگردد اولش جای سر دوباره چیزهمه و شوند تداعی برایش دوباره هااتفاق
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 فقط بگذرونیم، خوش و باشیم باهم هاقدیم مثل دوباره بریم بیا! کن ولش بابا؛ هیچی - 

 هوم؟ میده، قورت رو امبزرگه روده داره امکوچیکه روده که بخوریم چیزی یه بریم اول

 :داد تکان باشه نشانه به سری آنا 

 .بریم که بدو گشنمه، خیلی هم من عزیزم، باشه - 

 برایش کرشمه و ناز کلی اول آنا. رفتند بود، هانزدیک همان که کبابی به آسمان اسرار به 

 به سوالی! بلعید کامل را سیخ هفت که طوری به شد عاشقش خوردنش از بعد ولی آمد؛

 عجیب برایش خیلی ایران؟ بود برگشته چه برای آنا بود؛ کرده درگیر را ذهنش شدت

 چه برگشتش دلیل حال بود، گذشته رستم خان هفت از خارج به رفتن برای که آنا بود،

 شدت به داشت دیگر چون. پرسید را سوالش باالخره پته تته کلی با باشد؟ توانستمی

 .آوردمی در بازی ضایع

 .فرستاد پایین سمت به دوغ کمی کمک با را بود دهانش در که ایلقمه

 بپرسم؟ سوالی یه ازت میشه آنا، - 

 :گفت آهسته و کرد آسمان به نگاهی 

 شده؟ چیزی عزیزم بپرس - 

 ایران؟... برگشتی چی واسه تو... ا... آن - 

 جوجه؟ کردیمی من من کلی بپرسی خواستیمی رو این - 

 :گفت جوابش در و کرد کوتاهی خنده 

 !برگردم ناراحتی اگه - 
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 راستی عه پرسیدم، همین واسه بود شده سوال امواسه فقط! عزیزم حرفیه چه این - 

 نیومده؟ کجاست، سیاوش

 .بود شده التماسی دیگر نگاهش 

 همچنین داشتم، کارهایی یه ایران تو هم و تو واسه هم اومدم؛ تنها من نیومده! نه - 

 عزیزم؟ شدی متوجه حاال! ببینم دوباره رو شدم متولد توش که جایی خواستممی

 .داد تکان سری 

 نداری؟ برگشت قصد دیگه مرسی، آره - 

 .گفت موشکافانه لحنی با و کرد آسمان به ریزی اخم 

 وطنم توی جاهمین هم شاید و برگشتم شاید دونمنمی! ها شما داشتی سوال چقدر - 

 !شدم موندگار

 :سوال و دوباره و 

 ایران؟ میاد هم اون پس میشه؟ چی سیاوش بمونی جااین اگه - 

 .کشید پردردی آه ناگهان آنا 

 .خودمون زندگی دنبال رفتیم هردو و شدیم جدا هم از سیاوش و من ببین؛ آسمان - 

! بود شده پشیمان خود کرده از شدمی دیده وضوح به اشچهره در که غمی و ناراحتی با 

 خواست او از کند عوض را بحث کهآن برای! دیگر؟ بود پرسیده که بود هاییسوال چه آن

 عذاب آن از باالخره و کرد قبول خواسته خدا از هم آنا بزنند شهر در دوری یک که

 آنا هایشان،کباب خوردن از بعد. شد راحت بود آمده سراغش به لحظه آن در که وجدانی

 چند یه آنا ماشین با. شدند خارج کبابی از و کرد حساب را غذا پول او، به توجه بدون



 

 

 
31 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 بود آمده بیرون ناراحتی و غم آن از جفتشان هوای و حال واقعاً. گشتند شهر در را ساعتی

 و پدر سرخاک هم رفتند زهرا بهشت به آسمان اصرار به. بود شده بهتر حالش آنا هم و

 .آنا مادر و پدر سرخاک هم آسمان، مادر

 .شکست اختیاربی گلویش در بغض سنگ، روی بر پدرش سفید سیاه عکس دیدن با

 !خوبی! خودم معرفتبی بابای شما به سالم - 

 سمت به کمی مادرش قبر دیدن برای را سرش زد، کنار کمی حال پریشان را اشکشش 

 .چرخواند راست

 خوبه؟ جات! بانو لقامه! جاستاین کی ببین! به به - 

 .کرد ایمصنوی اخم اشک، با همراه 

 هاتونبحث و ـر*جـ طاقت که دونیمی کنی؟نمی دعوا که مهربونم بابای با نیستم، من - 

 .دیگه ندارم رو

 .نشست هایششانه روی بر دستی 

 !دیگه بریم بیا قشنگم - 

 :گفت آسمان پدر به خطاب و زد لبخندی آنا 

 !میدم قول! نباش نگرانش اصالً هستم، کوچولوت دختر مراقب خودم جون عمو - 

 از بعد و داد تکان سری. نداشت را خفه مکان آن در ماندن طاقت دیگر هم خودش 

 .شدند خارج زهرا بهشت از فاتحه خواندن

 .شدم سبک واقعاً  عزیزم؛ مرسی بودم، نیومده بود وقت خیلی - 
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 ـب*لـ او به رو لبخندی با و داد ریزی فشار را بود آسمان دستان در که را هایشدست آنا 

 :زد

 شما حرف به من خانم آسمان خوب! دنیایی خواهر بهترین واقعاً  تو طور،همین هممن - 

 !بدید گوش عالیجناب حرف به که شماست نوبت حاال و دادم گوش

 :گفت خرسند حرفش ادامه در کرد،می نگاهش کنجکاوی با که طورهمان 

 .بگذرونیم خوش و باشیم باهم رو روزی چند تا کردم رزرو اتاق هتل توی من - 

 برایش بسیار او با بودن اتفاقاً. گذشتنمی بد او به وقتهیچ آنا با. بود خوبی پیشنهاد 

 هم طرفی از و بودند هم به شبیه کمی رفتاری ازلحاظ هم چون بود؛ شیرین و بخشلذت

 بود جاآن ماجرا بد قسمت اما است؛ و بوده او دوست ترینصمیمی و بهترین آناهیتا خب

 غیبت کاری اول همان خواستنمی و بود کرده شروع را کارش امروز همان تازه او که

 .دربرود بد اسمش و بخورد

 بهت بیام زود به زود میدم قول ولی عزیزدلم؛ که نمیشه سرکار، برم باید صبح من اما، - 

 !بزنم سر

 :زد ـب*لـ حرصی و گفت بلندی نوچ 

 !ها میشم دلخور ازت که نه نگو فقط سرکارت، رسونمتمی موقع سر صبح خودم خوب - 

 آسمان گفتن نه یک با که بود هاحرف آن از لجبازتر. شناختمی خوبی به دختر آن او 

 دستش از بدجوری کرد،می مخالفت آن از بیشتر هم اگر و بشود اشخواسته بیخیال

 .رفتند هتل سمت به همراهش و گفت او به ایباشه اجبار به! شدمی ناراحت

*** 
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 روی بر محتویات کردن خالی بعد باالخره. گذشتمی هتل در اقامتشان به ساعتی چند یه

 .افتادند راه باال سمت به و گرفته متصدی از را کلید شدند، خارج غذاخوری سالن از میز،

 !خدا به بشه منفجر اممعده که هاستاالن آسی وای - 

 را سرش کهآن بدون کرد،می باز را اتاق در داشت که درحالی خنده زیر زد پقی آسمان 

 :گفت برگرداند طرفش

 !نبودم من اگه اتمعده توی بفرستی هم رو میز خواستیمی چون خوب - 

 :گفت تخس و داد باال ابرویی 

 !داشتم ذوق که انقدر! دیگه بود تو خاطر به خوب بیشعور - 

 .برگشت سمتش ایمسخره و لوس یچهره با آسمان 

 !دیگه خودمی میمون - 

 :گفت ایمتفکرانه حالت با و رفت هم در هایشاخم 

 چرا حیوونه، هم خرگوش! حیوونه هم طاووس مگه؟ قحطیه حیوون! میمون؟ چرا حاال - 

 نه؟ هااین حاال

 .برد اشچانه زیر را هایشدست آسمان 

 !گلم کردم اشتباه کنم،می فکر درست دارم که حاال - 

 .کرد نگاهش خبیثانه حرفش درادامه که گفت خوب ذوق با 

 آره آره! نیست میمون شما قدر میمونی هیچ چون! خودمی میمون تنها گفتممی باید اوم - 

 !کردم اشتباه
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 زیر بلند کند،می تماشا خوردن حرص شدت از را آنا شده جمع چهره کهآن محض به 

 اما شود؛ وارد آنا او سر پشت داشت انتظار. َدوَدمی خانه داخل به تند و زندمی خنده

 .کرد نگاهش متعجب. نخورد تکانی هیچ جاش از آنا تصورش برعکس

 !دیگه داخل بیا ایستادی؟ جااون درخت عین چرا - 

 ...من اتاق! اطالع محض تربیت بی خانوم - 

 :داد ادامه و کرد بود سالن انتهای در که اتاقی به ایاشاره 

 خواستی میرم؛ من! عشقم کنی استراحت راحت شما تا کردم رزور اتاق دوتا! جاستاون - 

 !برسونمت تا بگو سرکار بری

 .شد رو و پشت هایشـب*لـ آسمان 

 .باشه - 

 !جونم؟ آسی گرفتی غمباد چرا حاال - 

 خود سمت به هم آنا و خود اتاق در آسمان بخیر شب یک با و گفت نیستی چیزی کالفه، 

 که داشت قرار سنگین وزنه چهار هایششانه روی که گمان به. شودمی اتاق وارد. رفت

 چند کوبید، همبه حوصلگیبی با را در و داد اششانه به تکاهی. بود شده فرساطاقت دردش

 گرد تنیس توپ اندازه به چشمانش گرفت باال که را سرش برداشت، داخل سمت به قدمی

. بود تر زبیا و بهتر داشت هماینترنت در که هاییسرچ و هاعکس از حتی اشمحوطه. شد

 چیزی نه،! بود العادهفوق جااین اما نبود؛ گیرچشم زیاد کمش کیفیت دلیل به هاآن شاید

 جیغ هیجان شدت از خواستمی دلش! نبود وصف قابل اصالً! العادهفوق از ترسمت آن

 کسی بیرون بود ممکن و بود عمومی فضای یک جاآن کهآن گرفتن درنظر با اما بزند؛

 .بماند ساکت داد ترجیح بشود، جیغش صدای متوجه
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 اتاق از ایگوشه که حمومی دیدن با دفعه یک که بود داشتنیدوست اتاق زدن دید درحال 

 دست به شکبی که دکوراسیونی! شیک و عالی دیزاین با حمامی. زدند برق چشمانش بود

 طوریبه! بود نوازچشم و کنندهخیره اشزیبایی و بود شده چیده هامعمار و هاطراح بهترین

 شودمی کردن نگاه بیخیال. ببرد لذت و بماند فقط جاهمان هاساعت داشت دوست آدم که

 وارد و پیچاندمی تنش دور حوله یک و آورددرمی تن از را هایشلباس هیجان و ذوق با و

 .شودمی حمام

 حمام تا بود داده خبر هاآن به قبل از احتماالً آنا که شودمی متوجه آب از پر وان دیدن با 

 با برد،می آب در آرام بیشتر، خاطر اطمینان برای را پاهایش اول. کنند آماده او برای را

 هایشـب*لـ یگوشه لبخندی اختیاربی شد، تزریغ بدنش به ناگهان که لذتی و گرما حس

 روی لذت شدت از هایشچشم. کشدمی دراز آب در کامل و شودمی داخل آرام نشست؛

 .شدند بسته هم

 سبکی حس با و گذاشت وان هایلبه روی را هایشدست جفت. گذشت ساعتی نیم تقریباً 

 از تنش دور حوله پیچاندن با گرفت، حسابی دوش یک و آمد بیرون وان از آرام تنش

 دونفره تخت انداخت؛ نگاهی تخت به و کرد تن به را هایشلباس. شد خارج حمام

 پرت تخت روی بر حرکت یک با را خودش. ملحفه رنگهم پتویی با رنگ خاکستری

 فکر چیزیهیچ به کالً است، جاآن در که را روز چند آن بنددمی عهد خودش با. کندمی

 صدای تق تق که فشرد هم روی محکم را چشمانش. شود دور هایشغصه از کمی تا نکند

 :گفت گیرانهمچ و کرد ایخندهنیش. برخیزد تخت روی از حرکت یک با شد باعث در

 !جوجو که شد تنگم دلت ها نشد هم ساعت یک هنوز عجب، -

 اندازد؛می سرش و کندمی پیدا هالباس هایپاکت داخل از ایروسری هولکی هول 

 .کندمی تند در سمت به را هایشقدم

 . ...عزی... اومدم - 
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 .کرد آرامی یخنده شد، شیطانی هایشچشم دید را آسمان تا 

 جوجه؟ کرد قفل زبونت شد؟ چی ها؟ - 

 .گفت لکنت با 

 کنی؟...می... چیکار... ا... جا... این... تو... ت - 

 .زد نیشخندی 

 !خوشگلم کنم تمومش که اومدم موند، نیمه نصفه هامونحرف روز اون - 

 آدم آن. لرزیدمی بید مثل داشت تنش ترس از. نداشت را کلماتش هالجی قدرت دیگر 

 دگر او ببیند و بگذارد دست روی دست توانستنمی! نبود اعتماد قابل هم درصد یک

 رفتن دست از نجاتش راه تنها انگیزرعب موقعیت آن در. بکند غلطی چه خواهدمی

 .نکرد آن به هم توجهی ذره که بود آبرویش

 !آهای! کمک! کنممی خواهش بده نجات رو من بیاد یکی! دزد! کمک - 

 نگاه تند نیست، نفعش به اوضاع دیگر و است زور پر بدجوری سنبه دید وقتی شاهین 

 سمت به هتل هاینگهبان آن خالف داشت که درحالی و انداخت آسمان به تهدیدواری

 :گفت بشنود را صدایش فقط آسمان که طوری دوید،می آسانسور

 !خانم آسمان بینیممی رو هم هم باز - 

 .فرستاد بیرون به صدا و سر پر نفسی 

 خوبه؟ حالتون خانم - 
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 را حالش داشت و بود ایستاده او رویروبه زنان نفس که جوانی مرد به گذرایی نگاه 

 .انداخت پرسید،می

 !کردین لطف آقا خوبم مرسی - 

 که کسی رویبه رو در دیگه لطفاً خانم، بدین رو هاییآدم همچین به نباید - 

 !نیاد پیش براتون مشکلی تا نکنید باز شناسیدشنمی

 ناموسشان روی طور آن مردها یهمه شدمی چه. انداخت مرد به آمیزیتحسین نگاه 

 ینشانه به سری! بیندازد؟ هاآن به چپ نگاه کسی. نگذارند وقتهیچ که داشتند تعصب

 .داد تکان او به رو تایید

 !خوش شب نکنه، درد دستتون باشه - 

 متاسف خودش برای واقعاً. کشید دراز تخت روی احتیاط با و رفت اتاقش سمت به کالفه 

! است افتاده او برای اتفاقی چه نفهمید اصالً! دارد ایزمینی سیب دوست چونهم که بود

 !بردمی خواب را او ببرد، آب را دنیا که واهلل

*** 

 .نداد خود به همتکانی شود،می بیدار خواب از آنا دادهای و جیغ با صبح

 شما؟ بریننمی تشریف سرکار مگه تنبل خانم پاشو - 

 .غرید و داد فشار قبل از ترمحکم را بود داده گیر شدت به بغلش در که بالشت 

 !بخوابم بزار بابا برو - 

 و داد هایششانه به شدیدی تکان آنا که بخوابد خواست دوباره کشید، بلندی پوف آسمان 

 .زد جیغ قبل از بلندتر
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 !پاشو میشه دیر سرکارت! هانیمه و یازده ساعت! پاشو آسمان - 

 .پرید جایش از فنر عین زده شک و تعجب بود،با آمده باال ویندوزش تازه که آسمان 

 !توش نیست شکی میشم اخراج صدرصد امروز سرم تو خاک آنا؟ میگی جدی! هان - 

 با. کرد مشت هم در حرص با را هایشدست و برد هایشدندان میان را پایینش ـب*لـ 

 .غرید آنا به عصبانیت

 اه؟! تو نکردی بیدارم زودتر چرا پس - 

 .گفت حرص با و رفت او به ایغره چشم آنا 

 شدم؟ اتاقت وارد طوریچه من گفتی خودت پیش اصال! آسمان پررویی قدرچه - 

 :داد ادامه باحرص گفت ایشی 

 زنممی در هرچی و داره تنفسی مشکل همراهم گفتم، هتل هایکارکن به پایین رفتم - 

 !داخل بیام تونستم تا کردن باز رو در اومدن سریع هابیچاره! نگرانشم! نمیده جواب

 .گرفت اشخنده کمی بگوید دروغ او خاطربه بود شده مجبور آنا کهآن از آسمان 

 رفتن؟ کردی ردشون طورچه حاال - 

 .کرد ریزی اخم 

 زودتر من، کردن پیچ سوال عوض پاشو هم حاال نداره؛ ربطی شما به دیگه اونش - 

 .برسونمت تا بخور رو اتصبحانه
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. رفت بیرون اتاق از باالخره غرغر کلی با هم آنا و گفت ایباشه درجوابش حوصلگی بابی 

 از عملیات دادن انجام بعد برد، هجوم بهداشتی سرویس سمت به آنا، شدن خارج محض به

 و زد بیرون توالت

 زد، حسابی شانه یک را اشمشکی موهای و برداشت را برس. رفت توالت میز سمت به

 همراه دیشب که هاییلباس یبسته از ایسرمه کتان شلوار یه و گلبهی صورتی مانتو یک

 و برداشت هم دار طرح ایسرمه شال یه و پوشیدشان سریع و آورد بیرون بود، خریده آنا

 .کردش سرش

 با! بود نشسته تنش به خیلی هالباس بود، شده خوشگل انداخت؛ خود به آینه در نگاهی 

 اتاق از و گرفت را اشگوشی و کیف. برداشت آینه از چشم خود، به بخشیرضایت نگاه

 رویشروبه رسید؛ او به قدمی چند با آنا دیدن با و رفت پایین یکی دوتا را هاپله. زد بیرون

 آنا. کرد خوردن غذا به شروع تند آنا به گفتن بخیر صبح بعد نشست، غذاخوری میز روی

 :گفت ایمسخره لحن با و کرد ریز را چشمانش کمی آسمان دیدن محض به

 !شدی ایتیکه عجب! ها میاد بهت هالباس این قدرچه هاخانم خانم - 

 :گفت کند نگاهش کهآن بدون خجالت هم کمی ساختگی، عصبانیت یک با 

 !چرون چشم خانم کن درویش رو هاتچشم - 

 بری؟ خوایمی واقعاً ببینم بگو! خانم پاستوریزه حاال خب - 

 !میشم اخراج حتماً که نرم اگه برم، باید صدرصد! میگی پرت و چرت چرا آنا - 

 !ها اینجا میای و دنبالت میام خودم باز ولی برو؛ باشه - 

 .داد ادامه دراری حرص لحن با و شد عوض حالتش ناگهان 
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 !باشی نشده اخراج االن تا اگه البته، - 

 توپید آنا به که نیاورد طاقت هم او بود؛ زده زل آسمان به ایمسخره و خندان نگاه با و 

 را دلش ته طورآن بیشعور آن داشت،حال استرس کلی هم طوریببندد؛همان را دهانش

 و گفت چشمی یک سریع است ریخته بهم اعصابش جدی جدی دید وقتی آنا. کردمی خالی

 به توجه بدون و کرد خداحافظی آنا با صبحانه خوردن از بعد. شد ساکت قشنگ

 .شد خارج هتل از برساند، را او خواستمی زور به که اصرارهایش

 به و داد راننده به را آدرس شد، سوار ایستاد که تاکسی اولین هتل از شدن خارج محض به

 دادن بعد شد؛ متوقف شرکت رویروبه ماشین که نکشید طولی. افتادند راه شرکت سمت

 آن به خوردگی باد شدت که اششده کز موهای. شودمی پیاده ماشین از تندی به کرایه

 نشستن موقع که را لباسش کمی و فرستدمی داخل به شال هایکناره از را افتاده روز و حال

. داردبرمی قدم شرکت سمت به مضطرب. کندمی مرتب را بود شده کوله و کج تاکسی در

 برایش جاده سر اما رفت؛می و رفتمی. بود کرده پیدا شباهت سراب همانند برایش مسیر

 و چشمانش رفتن سیاهی آن یک در کرد؛ پیدا سوق شدیدی گیجی به سرش. بود ناپدید

 .اشزندگی یصحنه پایان شودمی نامعلوم اشیائی با شدیدش برخورد

 (بعد ساعت ۵) 

 و شد متوقف حرکتش کم کم بعد ایثانیه. آمدمی سمتش به آهسته هایی قدم با پزشک 

 :ایستاد روبرویش

 !هستید؟ محتشم آسمان خانم همراه شما - 

 به را نگاهش خونسرد ایچهره با و کرد خارج کتانش شلوار جیب از را راستش دست 

 :زد ـب*لـ رفته، باال هاییابرو با و داد بود، ایستاده رویشروبه دست به پرونده که پزشکی

 !بله؟ - 
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 :اشدرجمله تغییر کمی با گرچه کرد تکرار را سوالش دوباره پزشک 

 به آوردینش قبل، کمی که همونی هستید؟ محتشم آسمان خانم همراه شما کردم عرض - 

 !اورژانس؟ بخش

 .داد تکان تایید نشانه به سری 

 !اومدن؟ هوش به چطوره، حالشون االن. بله - 

 بعد ساعت چند انشاهلل و نشده وارد بهشون ایجدی آسیب خداروشکر ولی! متاسفانه نه - 

 !میان هوش به

 .کردین لطف ممنون، - 

*** 

 به کرد، باز هم از را اششده سنگین هایپلک آرام و کرد حس دستش پشت سوزشی

 بود گرفته نشانه را چشمش مستقیم که اتاق پنجره یلبه از خورشید نور که نکشید لحظه

 ناپدید از خبر اتاق، محوطه شدن تاریک. شوند بسته بازش نیمه هایچشم دوباره شد باعث

 جدا هم از سختی به را چشمانش بار دومین برای. دادمی را جاآن از خورشید نور شدن

 با ناگهان زد پلک بار چند دیدش شدن واضح برای بود، تار و تیره چیزهمه تقریباً کرد،

 بود، باالسرش که دستگاهی و دم و هایشدست به شده وصل سرم و سفید روتختی دیدن

 که طوراین و است بیمارستان در درصد نه و نود احتمال به که بود شده باخبر شصتش

 در و است شده بستری خصوصی بخش در احتماالً  دستگاه و دم همه این وجود با پیداست

 اتفاقی برایش چه مگر! بیمارستان؟. بود کرده درگیر شدت به را مغزش سوالی لحظه آن

 رویش جلوی خونسردی یچهره با. شد اتاق وارد سرزده شخصی دفعه یک که! بود؟ افتاده

 .ایستاد

 بهتری؟ سالم، - 
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 به شباهتی هیچ که رنگی خاکستری پیراهن اما ببیند؛ درستی به توانستنمی را اشچهره 

 درد. بنشیند تا کرد تقال. نیست پزشک که شدمی معلوم نداشت بیمارستان فرم های لباس

 :پرسید متعجب. افتاد بالش روی مجدداً سرش و پیچید گردنش توی بدی

 !شما؟ - 

 .برد فرو شلوارش هایجیب در راضی خود از رادستانش مرد 

 .زدم بهتون ماشینم با پیش ساعت چند که همونی! فالحی - 

 به چیزی چرا پس ماشین؟ با. تصادف شدند؛می تکرار تالطمش پر ذهن در وقفهبی کلمات 

 از چیزی دیگر! مرد آن ماشین لطف به هم آن و است کرده تصادف یعنی نیامد؟ یادش

 با. شدند نامعلوم و سیاه چشمانش جلوی ثانیه از کسری در چیزهمه و نفهمید هایشحرف

 کمی کند،می باز هم از را سویش کم چشمان کم کم کسی توسط شدیدی های تکان

 همه بالفاصله اش،چهره به کردن دقت و توجه کمی با زد؛می آشنا برایش مرد آن یقیافه

 درجه آخرین و طلبکارانه نگاه با. کرد عبور چشمش پیش از کوتاه فیلم یک مثل چیز

 .غرید شدمی خارج گلویش از که صدایی

 فالکت و روز این به رو من و زدی من به اومدی صاحابتبی ماشین اون با مرتیکه - 

 شرمنده باید من کهاین مثل ایستادی؟ اینجا خونسرد و نیست همخیالت عین بعد انداختی،

 !آره؟ شما، نه باشم

 :زد طعنه و داد تکان سری پایین و باال 

 !کنم؟ پرداخت سریعاً من میشه خسارتتون قدرچه. ببخشید پس آها - 

 آسمان به محکم و گرفت عصبانیت رنگ خونسردش و ریلکس یچهره حالت ناگهان 

 :توپید
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 . ...انگاری تصادف موقع - 

 بودند شده تربرجسته هایشرگ عصبانیت شدت از حاال که اششقیقه به اشاره انگشت با 

 :داد ادامه و زد

 .باشه خورده تکون مغزت احتماالً - 

 :انداخت پایش تا سر به تمسخرآمیز نگاهی و 

 زدن قدم درحال ریلکس خیلی خیابون وسط شما اما زدم؛ بهت ماشینم با من درسته بله - 

 شما کهاین با میدم بهتون کامل من باشه خسارت که قدرهرچه حال هر در ولی! بودی

 !نیست مهم خب ولی بودی؛ مقصر

 به رو کثیفش پول داده قورت عصا مردک.)شدمی سابیده درهم عصبانیت از هایشدندان 

 ایدقیقه چند از بعد!( فالحی آقای بشه دفنت و کفن خرج پولت کل الهی! کشهمی من رخ

 بالشت روی آرامی به را سرش شد، خارج اتاق از مرگش یفرشته کلمه معنای در که

 و جسم نه بود، خسته خیلی نداشت، را سرنوشتش با جنگیدن برای توانی دیگر انداخت؛

 کمی تا داد فشار هم روی را هایشچشم و کشید پوفی کالفه! روانش و روح بلکه بدنش

 طرف به حرکت یک با متعجب را سرش آمد، تختش کنار از صدایی ناگهان. کنم استراحت

 سالم تصادف در اشگوشی که بود عجیب. شد اشکوله و گوشی متوجه که چرخاند صدا

 و کرد ایخنده تک! بود پیش قرن یک برای شک بدون که گوشی این همآن بود، مانده

 :فشرد را اتصال دکمه آرامی به و کشید عمیقی نفس. برداشت تخت کنار از را گوشی

 . ...و... و... الو - 

 این. کرد پرتاب تخت از ایگوشه را گوشی حرص با که نگرفت جوابی هیچ گذشت، کمی 

 چند. دهد آزارش همطوریاین شخصی شرایط، آن در که بود کم فقط همین! بود که دیگر

 بردارد؛ را تلفن خواستنمی اولش. شد بلند گوشی زنگ صدای دوباره که گذشت ایدقیقه
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 دوباره که باشد داشته او با مهمی کار واقعاً نفر یک شاید که آمد خیالش به بعد کمی اما

 که آخر. گرفت اشخنده خودش فکر طرز از بعد، ایلحظه! دگر است گرفته تماس

 خیابان کنار پارک گاهشخواب دیروز تا که کسی باشد؟ داشته مهمی کار او با خواستمی

 چه عاقبتش و آخر اصالً داندنمی و است بیمارستان در وضعیت این با که هم االن و بود

 :داد فشار را اتصال یدکمه دوباره و گذاشت کنار رو خیال فکرو آشفته. بشود خواهدمی

 اللی؟ زنی،نمی حرف چرا الو. ..الو - 

 :زد ـب*لـ شرارت با و کرد ایخنده تک 

 !که میشه ترسخت کارمون طوراین! هستی که هم وحشی - 

 :غرید متعجب آسمان 

 مرتیکه؟ کنم قطع یا زنیمی رو حرفت آدم مثل بابا؟ میگی چی - 

 .داد سر ایقهقهه 

 !که ترسیدم اوه - 

 .داد ادامه باز مرد همان که نگفت چیزی آسمان 

 طوراین هم باز کنی؟می چیکار خطره، در جونش االن و ستزنده بابات بگم بهت اگه - 

 جوجه؟ امواسه کنیمی حاضری جواب

 بود زحمتی و زور هر با که دردی پر سال چند قبل، سال چند به رفت ذهنش ناخودآگاه 

 نصیبش پوچی و سیاهی جز چیزهیچ اما گذشت؛ مبهمی سکوت در هاثانیه بودش، گذرانده

 که حسی این دانستنمی هم درصد یک لرزید،می دستانش در تلفن گوشی. نشد که نشد

 از جمله یک شنیدن با دارد دلیلی چه اصالً و است چه بود شده آشکار وجودش در اختیاربی
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 در چیزهمه و بیفتد حال این به است، چه غرضش و قصد اصالً و کیست داندنمی که کسی

 .شود دگرگون برایش لحظه یک

 !ها؟ میگی، چیه چرندیات این ی؟...ی... چی - 

 عه! کشهمی نفس داره عزیزت پدر که روزیه آخرین امروز! دختر نشو خوشحال زیاد - 

 !بگم بهت که نبود یادم اصالً فهمیدی دیر که ببخشید راستی،

 .زد ـب*لـ هشدارگونه و کرد مکثی 

 !کن فکر طور این تو - 

 تنها! دیوانه. رسیدمی گوش به اششیطانی و چندش هایهخند رسید، پایان به که اشجمله 

 .گفت توانستمی ناشناس مرد آن وصف در که بود ایکلمه

 خوب خیلی باشه باشه! کنی اممسخره که زدی زنگ خوای؟می جونم از چی! هستی؟ کی - 

 !خداحافظ دیگه! بود

 .داد حالت تغییر تهدیدگونه و جدی به لحنش ناگهان هایشخنده درمیان 

 چطوره؟ تو، قبال در پدرت جون از گذشتن هوم؟ بکنیم، ایمعامله یک باهم طورهچه - 

 .زد فریاد گلویش ته از 

 شما تقدیم رو خودم خوایمی میگی؟ چی حالیته اصالً! کنیمی بلغور خودت واسه چی - 

 هم اشبقیه نبوده االن تا که پدری. مردی اگه بکشش اصالً بکنین؟ آزاد رو پدرم که بکنم

 !داره فرقی چه نباشه

 :گفت درجوابش کنایه با 
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 !فرستادم برات رو مردنش فیلم وقتی بمونه، یادت رو حرفت این - 

 تخت از ایگوشه غصب با و کرد قطع ار تلفن بدهد، او به جوابی دیگر کهاین بدون 

 باشد گفته راست مرد آن اگر بود، کرده پر را وجودش کل ترس و استرس کرد، پرتابش

 زد؟می را هافحر همان هم باز! چی؟ باشند داشه حقیقت هایشگفته درصد یک اگر چی؟

 فقط را هاحرف آن دانستمی هم خودش! کردمی فرق چرا، کرد؟نمی فرقی برایش هم باز

 کهاین نه! بود زده بود، شده پا به وجودش در که سوزانی شعله کردن خاموش برای فقط و

 هوای به شد بلند اشگوشی پیامک آالرم صدای بعد چندی! باشد داشته غرضی و قصد

 را اشتوجه تصویری که کند حذفشان کردن باز بدون خواست همیشگی هایپیامک همان

 موقعیتش تا کشید طول کمی و نمود بسته و باز باری چند را چشمانش کرد؛ جلب خود به

! دستانش همچنین بود، سنگین سرش بود، شده سنگین هایش پلک روی کند؛ ارزیابی را

 پیامکی دوباره و! بابایی کرد، زمزمه لکنت با است، خورده زمین بار هزاران کرد می حس

 :کرد بازش تعللبی. آمد برایش

 این نظرمبه بینینمی رو پدرت دیگه نیای اگر که بدون! میدم بهت که آدرسی این به بیا - 

 .نگیر خودت از رو شانس

 دادنش دست از غم هاستسال که پدری! بود زنده پدرش آری! وای! لرزید قلبش دوباره 

 آغوش در و ریختمی هااشک او مزار سر بر هاستسال که پدری است، کرده پیر را او

 باشد گرفته او از زدن حرف توان انگار! شدمی آرامش از سرشار وجودش سردش و تنگ

 است؟ شده چه مگر چرا؟! بود خطر در پدرش جان. چرخیدنمی حرف به زبانش که

 شد، تصویر ذهنش در پدرش یچهره دوباره و نداشت پایانی ینقطه ذهنش در هاسوال

 !بودند؟ آورده سرش بر بالیی چه

 بالیی است ممکن لحظه هر هاـنتی*لعـ آن برساند، پدرش پیش را خودش زود خیلی باید

 کنار آرامی به را بود شده انداخته رویش ایشلخته حالت به که پتویی. بیاورند سرش بر
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 روی از برخواستن در سعی شدت به داد، قرار کمرش زیر حائل را جانشبی هایدست. زد

 به توجهی بود، دیده ضرب شدت به دستش طرف یک! شدنمی نه، ولی داشت؛ را تخت

 حرکت یک با را سُُرم و برخواست جایش از بود که زحمتی و زور هر با و نکرد وضعیتش

 که قدری به اما روتختی؛ سفید ملحفه روی شد چکیده خون قطره چند کرد، جدا دستش از

 .نکرد احساس را دردی اصالً که بود رفته پدرش پیش ذهنش و فکر

. شد خارج اتاق از معطلیبی هایشلباس تعویض با و داد قرار اشکوله در سریع را تلفنش

 سمت به سریعاً سان بدین. بگیرد را جلویش تا نبود اتاق بر و دور کسی که خداروشکر

. بود شده جانبی و کوفته بدنش کل. شد خارج جاآن از و دوید بیمارستان خروجی درب

 سختی به باشد، شده ریز بدنش تمام و شده رد رویش از بارش با تریلی یک که انگار

 آدرسی به دربست، یک با و برداشت قدم بود خیابان سمت آن که تاکسی ایستگاه سمت

 .گذشت برایش سال ده اندازه به راه ساعت نیم. افتاد راه بود فرستاده برایش مرد آن که

 چشمش. شد پیاده ازماشین تندی به و کرد حساب را کرایه ماشین، کردن توقف با 

 پرنده یک حتی بود، خلوتی و ترسناک بسیار جای افتاد، رویشروبه فضای به ناخودآگاه

 هایخاک و گرد بوی داشت، قرار قدیمی و بزرگ خیلی در یک تنها جلویش! زدنمی پر هم

 کرده پر را مشامش بدجور کردند،می حرکت سو آن و سو این زمستانی سرد نسیم با که

 به چینی. شدندمی کشیده عقب طرف به فشار با باد، با شدید برخورد از هایشلباس. بودند

 در سمت به بود هرطوری را اششده کوفته تن! بود افتاده لرزه به بدنش تمام داد، اشبینی

 فایدهبی قدری به تالشش! نه ولی داد؛ هلش داخل سمت به زورش تمام با و کشید بزرگ

 !نخورد هم کوچک تکان یک حتی در، بودکه

 :کشیدن فریاد و جیغ به کرد شروع کالفه 

 شده خراب این تو یعنی! آهای! کنه باز رو صحاببی در این یکی نیست؟ مااین کسی - 

 !بشنوه؟ رو من صدای که نمیشه پیدا نفر یک
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 صورتش در عمیقی اخم بود، نتیجهبی هایشتالش کهاین از کشید، دست کارش از ناامید 

 در ایرعشه برد، زخیمش نسبتاً سویشرت جیب در را اشزده یخ هایدست گرفت، جای

 به دروغ به را چیزهمه مرد آن اصالً یا باشد داده فریب را او کسی نکند که بود افتاده دلش

 !بیندازد دام به را او تا باشد گفته او

 آن در که ایشماره تنها کشید، بیرون اشکوله کناری جیب از لرزان را تلفنش بعد ایثانیه 

 فشار هاشماره روی اکراه با را انگشتانش بود، ده و صد تلفن گذشت ذهنش از لحظه

 .برد گوشش سمت به را آن بعد دقایقی داد،می

 رنگ سیاه شلوار و کت که باالیی سن نسبتاً مردی ناگهان که بود برقراری درحال تماسش 

 سمت به و کرد باز هم از حرکت یک با را چوبی بزرگ در داشت، عبوس ایچهره و

 پخش زمین روی بر دستانش از موبایل مرد، آن ناگهانی حرکت این با آورد، هجوم آسمان

 محوطه دیدن با. کشاند جاآن داخل به خودش دنبال به رحمانهبی را او پیرمرد ، شد پال و

 قابل فریادهایش و جیغ دیگر و شد خالی دلش ته ناگهان رویش، جلوی غریب و عجیب

 خون صورتش و سر از که پدرش دیدن با ساختمان به شدن وارد محض به. نبود کنترل

 هیکلش و نداشت شباهتی قبالً استوار و محکم پدر آن به هم درصد یک دیگر و چکیدمی

 شده منقبض سرما شدت از که سردش بدن بود، شده استخوانی و الغر و افتاده شدت به

 مثل پاهایش کرد احساس لرزید، اشچانه. رفت فرو ایسابقهبی گرمای در بارهیک به بود،

 زبر که دیوار به را دستش بردارد، قدم از قدم نتوانست دیگر هستند، سنگین یوزنه دو

 لرزان یپرده پشت از و داد فرو دهانش آب با همراه زحمت به را بغضش داد، تکیه بود

 .دوخت چشم او به اشک،

 !؟ اومده... سرت بالیی چه شدی؟ جوریاین چرا! ده؟... ش...چ...چی - 

 که طورهمان بدو بدو. شد جدا پیر هیوالی آن از بود مانده باقی بدنش در که زوری تمام با 

. دویدمی سمتش به نخورد، جاآن سنگی و گِلی زمین به تا داشتمی نگه زور به را خودش
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 ذره ذره را جانش تمام و شدمی ورترشعله درونش آتش شدمی ترنزدیک او به هرچه

 هایگونه روی بر شدمی اشکی قطره سوزان آتش آن هایتکه نهایت در و سوزاندمی

 حس را وجودش عطر آرامش، عطر وضوح به توانستمی شد، تمام شانبین فاصله. خیسش

 از سال چهار که آغوشی اش،پدرانه مهر پر و گرم آغوش آن در کرد پرواز هوابی. کند

 آغوش توی! دادمی آرامش حس و امنیت حس او به که آغوشی! بود محروم داشتنش

 تنها او. نداشت معنایی هیچ برایش زمان گذر بود، نچشیده را طعمش سال چهار که پدری

 بدهد تسکین پدرش آغوش در را اشتنهایی و کسیبی روزهای هایرنج و درد خواستمی

 آمد، سرش پشت از که مردی آشنای صدای با. ناب حس این از بگیرد آرامش کمی و

 .آمد بیرون پدر بغل از کمی زدهشوک

 !دختر جااین بیا - 

 ترسیده کمی راستش نکرد، حرفش به توجهی اما چرخاند؛ صدا طرف به کالفه را سرش 

 به خطاب دستوری و خشن لحنی با دوباره مرد همان. نیاورد خودش روی به ایذره اما بود؛

 .غرید آسمان

 .گلم عروس دیگه بدو جا؟این بیا نگفتم بهت مگه -

 کریح، صدای شنیدن مخصوصاً بود، شده دشوارتر بسیار برایش نامربوط کلمات آن هضم 

 با و شدمی سابیده همروی عصبانیت شدت از هایشدندان مرد، آن شیطانی هایقهقهه

 :غرید مرد همان به خطاب پرخاشگر لحنی

 خبره؟ چه جااین اصالً! مرتیکه ایه؟صیغه چه دیگه مروس عروس! ها میگی، چی - 

 و فرستاد گوشش پشت خشم با را بود شده ریخته اشپیشانی روی که موهایش از ایطره 

 .چرخید پدرش سمت به معترضانه

 !ندادی خبر پلیس به حاال تا اصالً چرا بستن؟ رو پاهات و دست چرا - 
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 :پرسید بیشتری حرص با که نشد عایدش سکوت جز چیزی گذشت، هاثانیه 

 !نمیدی؟ جواب چرا - 

 :زد فریاد قبل از ترعصبی سکوت، سکوت، هم باز 

 غلطی هر هرکی که هرته شهر مگه پلیس، به زنممی زنگ خودم االن! ترسی؟می چیه؟ - 

 !بکنه؟ باشه داشته دوست

 کهاین یادآوری با اما بردارد؛ داخل آن از را تلفنش تا برد اشکوله سمت به دست 

 بود، رفته فنا به پیکرها غول این از یکی دست به ساختمان ورودی مسیر در اشگوشی

 ترنزدیک و تربلند آن هر که محکمی هایقدم صدای ناگهان فرستاد، ـب*لـ زیر ـنتی*لعـ

 به تا بچرخاند؛ طرفش به ایدرجه هشتاد و صد چرخش با را سرش شد باعث شدمی

 هایشدندان بین ما را خون طعم شد، کوبیده صورتش روی بر محکمی مشت بیاید خودش

 با مرد همان بیاید خودش به تا. کرد احساس را صورتش روی بر شدنش سرازیر کمی و

 هایشقیقه روی بر درست و کرد خارج رنگش مشکی کت یگوشه از کلتی حرکت یک

 .چسباند سیاوش

 !ـنتی*لعـ کنار بذار! رو صحاببی اون کنار بذار مرتیکه؟ کنیمی غلطی چه داری - 

 .شد بلند اششیطانی قهقهه دوباره 

 حرف و باشه خوبی دختر که صورتی در فقط ولی برسیم؛ تفاهم به باهم که قراره! نترس - 

 !بدی گوش

 .برگشت شاهرخ طرف خونسردی با 

 !کرد من تقدیم رو دخترش راحت خیلی که پدرت عین درست - 
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 .زد ـب*لـ لکنت با شکست، گلویش بغض 

 اتواسه بگی که هرکاری میدم بهت بخوای هرچی ـنتی؟*لعـ... خوایمی... ی...ی... چی - 

 !کنممی خواهش! کنار بذار رو اون... ن...اون فقط! میدم انجام

 .زد لبخندی ایپیروزمندانه یچهره با 

. داریم عقد مراسم دیگه روز چند اوم،! قضیه اصل به رسیممی خوب،! خوب دختر آفرین - 

 باشن؟ کی قراره عروسمون گفتین اگه

. نداشت را کردن گریه توان اما بود؛ شده لبریز اشک از چشمانش تنش پر لحظات آن در 

 و گناهبی پدر تا نداشت را طاقتش! پدرش دادن دست از ترس از بود شده پر تنش تمام

 .زد ـب*لـ بغض با کند؛ نتواند کاری و شود پر پر طورآن چشمانش جلوی در مظلومش

 !حیوون رهمی در دستت از وقت یه کنممی التماست... رو اون... بروار... ـنتی*لعـ - 

 بده؟ مگه! کمتر الشخور یک خوب، بمیره هم بعدش! فتهنمی اتفاقی هیچ نخوام من تا - 

 .گفت جدیت با باراین و زد نیشخندی 

 !دختر بشی عروس قراره - 

 .زد عربده دیوانگی با و زد ایقهقهه 

 چه! گذاشته یادگار به برات پدرت که ایسیاهی همون! بختسیاه عروس یک - 

 نه؟ مگه انگیزه،شگفت

 جاآن دارنم و سرد دیوار به حرص با و برداشت اشپیشانی روی از را کلت غضب با 

 .کوبید

*** 
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 آن هاینوچه از چندتا شب، همان. گذشتمی شده خراب آن در ماندش از روزی سه -دو

 ترسناک و تاریک راهروی انتهای در درست که هاییاتاق از یکی داخل زور به را او مردک

 بود، شده پوشیده فلزی محافظ با کامالً که اتاق یپنجره کنار ناامید. بردند بود، محوطه

 پاهایش ماهیچه. شد بلند جایش از لرزان. بود شده تگری و سرد شدت به هوا. بود نشسته

 از چندتا. کردندمی ترسخت بسیار برایش را رفتن راه و بودند شده منقبض سرما شدت از

 به برداشت، را بود شده پال و پخش اتاق کنار و درگوشه که ایتیکه تیکه هایکارتون

 هاکارتون بردارد، را بودند تربزرگ و ترسالم بقیه نسبت به که هاییآن کرد سعی سختی

 بهتر خیلی قبل از وضعیتش الاقل بود، شده گرم کمی بدنش چید، دورش به واردایره را

 .بود شده

 به که کردمی ترغیب بیشتر و بیشتر را او اتاق در شده حاکم سکوت آن لحظه، آن در 

 چونهم گیر پدرش کهآن فکر. بود شده گرفته بسیار حالش. کند فکر اشکنونی موقعیت

 پدرش با مرد آن خصومت اصالً. کردمی خشک هایشرگ در را خون بود، افتاده هاییآدم

 هایچرا کلی و چرا؟ بود؟ داشته نگهش خودش پیش حال به تا چرا باشد؟ توانستمی چه

 رسیدنمی اینتیجه هیچ به آخر سر که بود آنجا اشبدی اما چرخیدند؛می ذهنش در دیگر

 .بشود خیالشبی که نداشت راهی و

 دیوار به کالفه را سرش. کرد جمع شکمش طرف به را سویشرتش و کشید دل ته از آهی 

 با برخوردش مهیب صدای. شد باز ضرب یک با در ناگهان داد، تکیه پشتش دارنم و سرد

 را اسمش که ساسان دیدن با. بشود چرخیده در طرف به ناخودآگاه سرش شد باعث دیوار

 هوابی اشک یدانه بود، فهمیده بودند، اتاق در پشت که نگهبانی دو آن هایصحبت الیالبه

 .آمد فرود اشزده یخ صورت روی بر

 !بریم جااین از باید! باش زود پاشو - 
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 هدفبی را هاکارتون و برداشتند خیز سمتش به ساسان دستور با هایشنوچه آن از دوتا 

 به است قراره بالیی چه آنکه ترس از را دهنش آب. کردند پرتاب اتاق از ایگوشه به

 صدای و هق هق با و شد سرازیر چشمانش از اشک ارادهبی. داد قورت بیاید، سرش

 .گفت لرزونی

 م؟... بری... ا... جا... ک - 

 اتاق از تفاوتبی و نکرد او به توجهی هیچ که بود زده زل ساسان به گریان هایچشم با

 غول هاینگهبان آن از دوتا حمله با که بود ساسان شدن خارج و در به نگاهش. شد خارج

 در فراری راه دانستمی خودش که انگار اما کشید؛ عقب کمی را خودش ترسان پیکر

 طولی گرفت؛ جای اتاق از ایگوشه ناامید و حرکتبی بعد ایلحظه. ندارد هیوالها آن برابر

 به ایسرسری نگاه آسمان شدند که اصلی سالن وارد شد، همراه هاآن با زور به که نکشید

 .گرفت شدت دلش در دلهره آن یک. نبود پدرش از خبری اندازد،می بر و دور

 کجاست؟ بابام! هاـنتی*لعـ - 

 .غرید حرص با که اند،نکرده دختر کردن ولز و جلز به توجهی کدامهیچ اما 

 !ها؟ آوردین، بابام سر بالیی چه! الهی کنه لعنتتون خدا! ... کجاست؟... بابام... گفتم - 

 بود، شده سخت که فکی با و جیب به دست. برگرداند سر آسمان مجدد صدای با 

 !بود کرده ترشخشمگین را او فرهاد با زیادش شباهت. آمد می ترنزدیک

 آن و بود نرفته ترسو بزدلِ آن به شجاعتش و جربزه آن وجههیچ به اما زد؛ پوزخند ناگهان

 .شود متوجه شانرفتارهای گرفتن نظر در با توانستمی را

 آن آوردن یاد به از هایشدندان .کندمی احاطه را ذهنش ـنتی*لعـ گذشته تمام ناخودآگاه

 تداعی روز هر و لحظه هر او برای را خیانتی که اتفاقی. شوندمی سابیده هم روی بر اتفاق
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 ممکن راه ترینرحمبی به را او و شدمی او مرگ باعث روز هر که خیانتی! کردمی

 .سوزاندمی

 و داشتند معنی برایش که بودند چیزهایی تنها دگر! نامردی! دروغ! ت**ن**ا**ی**خ 

 .بود کرده بنا هاآن پایه بر را اشزندگی لحظه به لحظه

 نشات آن از نیمی شاید! نه بودند، او سیاه و کثیف ذات نتیجه هاعقیده آن گفت شودنمی 

 عشقی! نافرجام عشقی دردِ! بود کشیده درد دیگران همانند هم او اما بود؛ او درونی خود از

 به را بدنش جز به جز داشت حال و بود کرده خود درگیر را بدنش و روح تمام که

 !گذاشتنمی باقی برایش سیاهی جز چیزی و کردمی ذوب همراهش

 سگ اون نباش، هم نکبتت بابای اون نگران. نشدم کار به دست خودم تا ببند رو دهنت - 

 !نمیشه چیزیش هاست،حرف این از ترجون

 خوای؟می چی جونمون از ها؟ مون،زندگی روی افتادی بختک عین چرا - 

 روی محکم را پاهایش حرص شدت از که ساسان دارنیش پوزخند یک شد جوابش تنها و 

 .کوبدمی زمین

 هانزدیک همان که رنگ مشکی سانتافه یک سوار معطلیبی. شوندمی خارج ساختمان از 

 که آسمان جز نزد حرفی کسهیچ ماشین در. کنندمی حرکت و شوندمی بود، شده پارک

 و رفتارها آن از که انگار کرد،نمی توجهی کسی و بود زدن هوار و داد حال در توقفبی

 .بردندمی لذت هاگریه

 مجلل و بزرگ تقریباً ساختمان یک رویروبه درست ماشین حرکت که گذشت ساعتی نیم 

 رویشروبه به تندی نگاه. داد پایین کمی را خودش سمت ماشین شیشه آسمان شد، متوقف

 به کرد شروع ترس از تنش تمام ساختمان ورودی درب روی تابلوی دیدن با انداخت،



 

 

 
55 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 بار صدمین برای بیفتد، برایش است قرار که هاییاتفاق تصور با( ازدواج محضر) لرزیدن

 .زد داد طاقتبی فشرد، را گلویش بغضی

 انداختی، روز اون به رو امبیچاره بابای اون چرا کنی؟ نابود رو من زندگی خوایمی چرا - 

 !نامرد ها؟

 :گفت او به خطاب تهدیدوار باراین و داد قورت خشم با را بغضش 

! مرتیکه میدی پس رو هااین یهمه تاوان که رسهمی روزی باالخره که بدون رو این ولی - 

 آره؟ قانونه،بی دنیا کردی فکر

 .غرید خشنی لحن و بلند صدای با آسمان جواب در 

 تو ولی! نفهمیت پای گذاشتم کردی زر زر هرچی هماینجاش تا! اه دیگه، باش ساکت - 

 !نذار دختر، کنم حالی بهت ایدیگه جور رو حرفم نذار درآوردی، رو شورش دیگه

 ماشین از سرعت با و کشاندتش محکم بدهد، او به زدنی حرف فرصت دیگر آنکه بدون 

 داخل به خود با را او و آوردند هجوم سمتش به هاپیکر غول همان ناگهان کرد، پیاده

 .کشاندند ساختمان

 شدند، شیک و بزرگ خیلی محوطه یک وارد. رفتند دوم طبقه به و شدند آسانسور وارد 

 محوطه دور تا دور که قرمزی و سفید تم با زیبا، و دست یک هایصندلی و میز از پر سالنی

 چونهم دارد آرزو دختری هر که الحق بود؛ شیکی و خوشگل جای بسیار بود، پوشانده را

 جهنم با جاآن او برای که حیف صد اما کند؛ آغاز را مشترکش زندگی و کند ازدواج جایی

 برای احتماالً که دونفره هایصندلی از یکی روی بر را او ساسان! نداشت تفاوتی هیچ

 و نشاند بود، هاصندلی مابقی از تربزرگ نسبتاً  و بود شده تزئین طورآن داماد، و عروس

 .کرد زمزمه گوشش دم آمیزی تمسخر باحالت
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 !میاد هم شوهرت دیگه یکم باش منتظر خانم، عروس -

 .توپدمی او به محکم که کندمی قاطی شدت به حرفش آن با 

 فهمیدی؟ کنم،نمی غلطی هیچ خوبه، حالش نبینم و نباشه پدرم تا من! مرتیکه شو خفه - 

 .غرید و ایستاد رویشروبه حرص و خشم با ساسان 

 آره؟ شدی، پرو باز - 

 .داد قرار صورتش جلوی تهدیدوار را اشاشاره انگشت 

 بابای اون هم و تو هم بزنی، اضافه زر و کنی حاضری جواب بخوای دیگه باریک فقط - 

 ...پیش قبرستون یسینه فرستممی رو چیزتهمهبی

 که کشدمی عقب را خودش چندشی حالت با آسمان. بود کم شانفاصله کرد، سکوت کمی 

 .زد ـب*لـ خندنیش با ساسان

 !عزیزت مادر پیش - 

 تصادف آن نحس، روز آن. رفت پیش سال چهار به ذهنش ناخودآگاه حرفش آن با 

! بود شده تحمیل او به چندسال آن در که هاییعذاب! مادرش و پدر مرگ ناگهانی،

 !بود شده مادرش مرگ باعث جالد آن پس! فرستدمی ـنتی*لعـ

 او به قصدی از را هاحرف آن یعنی شد، رد کنارش از ریلکس و زد او به پوزخندی ساسان 

 چرا؟ اما! کند داغان و بریزد بهم بیشتر و بیشتر را او اعصاب وضعیت، آن در که بود زده

 شهر در راست راست قاتل آن پس چرا بود؟ کرده را غلطی چونهم فطرت پست آن چرا

 هدفش به وضعیتش دیدن با انگار! است نکرده دستگیرش حال به تا پلیس و چرخدمی

 .گفت و برگشت سمتش پوزخندواری لحن با که بود رسیده
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 یکی یکی رو عزیزهاش که اینه نوبت حاال! همین داد، پس رو کارش تقاص فقط پدرت - 

 ...درست بده، دست از

 با رفت، آباد ناکجا به ایغرهچشم و آورد پایین را سرش آرام خیلی و کرد مکث کمی 

 :گفت وارزمزمه زد،می موج حسرت و نفرت درونش که لحنی

 !من مثل - 

 خیلی مادرش آنکه فکر با! چرخیدمی مخش در بدجوری حسرت، انتقام، نفرت، مثلت؛ آن 

 از مرد آن انتقام برای بود شده ایوسیله فقط و بود رفته مرگ دام به تقصیربی و گناهبی

 پاشانده هم از را اشخانواده کل که مرتیکه آن از نفرت از شد پر وجودش تمام پدرش،

 نابودی فقط و فقط لحظه آن در دلش! دادمی ادامه خود نحس زندگی به راحت بسیار و بود

 و اشخونواده سر به او که طورهمان درست کرد،می طلب را ساسان رسیدن فالکت به و

 در خورد و شد پتک عین واقعیت اشکنونی وضعیت دیدن با ولی! بود آورده او خود

 به تنش تمام. شدمی کشیده نابودی و فالکت آن به داشت او مرد، آن جای به کهآن سرش،

 مرز به قشنگ که طوری به کردمی حس وضوح به را سرش و مغز سنگینی بود افتاده لرزه

 ترسیده کرد، خارج فکر از را آسمان بلندش صدای. بود رسیده شدن منفجر و فوران

 .غرید محکم که کرد نگاهش نفرت با و گرفت باال را سرش

 اشکی قطره ببینم دیگه دقیقه یه تا فقط! اه رو زاریت گریه بساط و بند این کن جمع د - 

 !گرفتی؟! خدابه بیرون کشممی کاسه تو از رو هاتچشم باشه، صورت اون توی

 داشتی قبول را خدا اگه شناختی،می را خدا تک اگه آخر زد، قسمش به پوخندی دلش در 

 با را چشمانش! گرفتینمی را گناهبی انسان یک جان! پاشاندینمی هم از را خانواده یک که

 و باشد عادی کمی کرد سعی. چرخواند او برخالف را صورت و کرد بسته و باز خشم

 .زد کنار صورتش روی از را هایشاشک
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 اگه حتی وگرنه جا،این بیارن زود خیلی رو بابام بگو نوکرهات اون به نامرد، قاتل - 

 به که کنمنمی کاری هم بمیرم اگه حتی! فهمیدین؟! نمیدم گوش حرفتون به هم بکشینم

 !باشه یکی تو نفع

 لحن با چکیده چکیده او کردن خفه برای و داد تکان هوا در هدفبی چندباری را دستانش 

 .گفت ایعصبی

 !چموش یدختره بیارنش میگم ببند، رو گشادت دهن اون فقط! باشه باشه - 

 پدرش دیدن و بستند رخت ذهنش از بد اتفاقات تمام باشند، داده او به را بهشت که انگار 

 .دلش در پایانبی روشنایی و امید یک شد

 قامت به که چشمش شدند، سالن داخل بادیگارد چند همراه فرهاد که گذشت ساعتینیم 

 اشک داشتنش یدوباره تصور با. گرفت شدت دلم در غم افتاد، پدرش یخورده شکست

 جلوی از را هامانع تمام دقتبی شد، بلند جایش از. کرد خوش جای چشمش یگوشه شوق

 لرزونی صدای و بغض با آسمان بود، گرفته قرار رویشروبه درست زد، کنار پایش و دست

 .زد هوار

 !یی... ا... ا...با...با - 

 زمان شود،می ریش ریش دلش ایلحظه که گفت دلمی جان جوابش در همیشه مثل 

 کلمه آن هجی در هایشکودکی آرزوهای تمام که انگار شد، متوقف برایش ایلحظه

! داشت هم حق آری، شد؛ اشخوردهغم صورت مهمان عمیقی لبخند که بود شده برآورده

 صدا دیگر باریک برای! کلمه آن آوردن زبان به دیگر باریک برای بود زده لک وجودش

 تبدیل سال چند آن طی که ایکلمه! دلم جان جواب شنیدن دیگر بار.یک برای و زدنش

 !برایش ناآشنا یواژه یک به بود شده

 .غردمی متری چند یفاصله از ساسان 
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 !منه یخواسته شدن اجرا نوبت دیگه! آوردمش که خواستیمی رو بابات! اه دیگه بسه - 

 .پرسید پوزخند با و برگشت آسمان طرف 

 دختر؟ نه مگه - 

 که شخصی شدن وارد متوجه ناگهان! بدهد او به جوابی نتوانست دیگر و خورد را بغضش 

 آن از دوتا -یکی. نکرد او به هم نگاهی ذره آسمان. شدند داشت،برمی قدم سمتشان به

 همان روی بر آسمان. کردند هدایت داخل سمت به را فرهاد و آسمان ساسان، هاینوچه

 و بود کنارش در هم پدرش باراین حداقلش که تفاوت این با فقط و نشیندمی قبلی صندلی

 پر را وجودش کل امنیت احساس فرهاد، وجود با و کردمی کسیبی احساس کمتر دیگر

 .کردمی

*** 

 در برداشت، گام ساسان سمت به آهسته قدمی چند با سالن به شدنش وارد محض به

 :زد ـب*لـ خشکی لحن با مقدمهبی و ایستاد او با قدمی سه یا دو فاصله

 اینجا؟ بیام گفتی چی واسه - 

 :گفت و کرد ایاشاره آسمان کناری صندلی به مرد آن سوال به توجه بدون ساسان 

 کردی؟ دیر چرا منتظرته، وقته خیلی دختره! بشین جااین بیا - 

 جدیت با و برد فرو پیراهنش ست شلوار جیب در را دستانش اشهمیشگی استایل همان با 

 :گفت ناباوری هم شاید

 بشینم؟ جااین باید چرا! میگی؟ چی - 

 !میگم من چون! زود - 
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 :گفت تاکیدوار و زد پوزخندی بود، شده سالن وارد تازگی به که مردی همان 

 !بزرگ فالحی آقای بدی دستور بهم تونینمی - 

 !چرا؟ دونیمی! تونممی هم خوب خیلی - 

 :کرد اضافه حرفش به و کرد ایخندهتک 

 هم االن! کنی گوش میگم هرچی که مجبوری و منه دست عزیزت مادر زندگی چون - 

 !زود جا،اون بشین آدم بچه مثل برو پس کنی، ازدواج دختر این با باید که میگم بهت

 :غرید فراوان خشم با و کرد تغییر صدایش حالت سریعاً مرد آن 

 که اینجا بیام گفتی تو هم بعدش حالیته؟ کنی، تکلیف تعیین من واسه تونینمی یکی تو - 

 ...ماد

 :زد ایشیطانی پوزخند ساسان 

 خودت با راحت خیلی و بدم بهت رو مادرت که جااین بیای گفتم واقعاً  کردی فکر ابله - 

 !هه ببریش؟

 :کشید اششده تیغسه صورت به دستی خنده با 

 خاطربه! نداشتم شک دونستم،می چون گفتم رو این پسر، هانرفتی من به که الحق - 

 !همین ،میگم بهت که جایی میای شده هم مادرت

 مابین ساسان کت یقه آنیک در بود، نشسته خون به خشم شدت از هایشچشم 

 :غرید بلند و گرفت جای هایشچنگال

 !هان؟ کردی، غلطی همچین چرا! فطرت پست - 
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 را بود شده مرد آن هایپنجه اسیر سخت که کتش یقه داشت سعی که همانطور ساسان 

 :گفت مانندی دستوری لحن با کند، آزاد

 بر دستم از هرکاری که دونیمی! خوادنمی دلم که نکنم رو کاری تا نکن سگم بشین برو - 

 گوش رو حرفم پس! نداره امواسه کاریهیچ میام، بدم ازشون که هاییآدم کشتن و میاد

 !پسرم کن،

 بلندتر و کشید عقب را دستانش خشم با مرد آن که آورد زبان به کنایه با را آخرش حرف 

 :غرید قبل دفعه از

 !قدرآخهچه! باشه؟ خراب ذاتش تونهمی حد چه تا آدم آخه - 

 :داد ادامه تهدیدوار و کشید عمیقی نفس 

 !بکنی؟ غلطی چه خوایمی دیگه بکنم؟ رو کار این من رسهمی چی تو به اصالً - 

 :گفت و رفت برایش ایغره چشم ساسان 

 !همین بده، انجام ،میگم که رو کاری فقط رسه،می چی من به نداره ربطی تو به - 

 به روزی که مرد این دیدن با کوبید، داشت قرار سالن وسط که ایآهنی یمیله به مشتی 

 خود از ایلحظه کرد،می خطاب خود پدر را او روزی و بود قائل ارزش برایش پدر عنوان

 خیلی باید و بود ایشده کشیده قبل از ینقشه با جااین به آمدنش گرچه. شد چندشش

 ولی آمد؛می جااین به و کردمی باز حساب فطرت پست این حرف روی که بودمی احمق

 به دستی. گنجیدنمی هم ذهنش در حتی ازدواج؟ بود، نکرده را جااین فکر هم درصد یک

 یعنی که لحنی با و کشید بود شده برجسته وحشتناکی طرز به هایشرگ حال که اششقیقه

 :زد ـب*لـ ،کشممی حلقومت از بعداً را کارت تقاص
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 رو خون لحظه همین توی جاهمین وگرنه! افتاده گیر تو دست مادرم که حیف! حیف - 

 .تمام و ریختممی

 .نزد حرفی دیگر و زد پوزخندی ساسان 

*** 

 و گلی هایکفش و پاره پاره لباس با عروس ایددیده کجا آخر اندازد،می خود به نگاهی

 را هایشدست جفت شود؟ حاضر ازدواجش مراسم در گریان صورتی و ژولیده گیسوان

 :کردمی زمزمه باخود ـب*لـ زیر و دهدمی قرار صورتش مماس

 را هایتبنده تمام سرنوشت! نگذاشتی هم شکایت و گله جای حتی دگر! خدایا آی - 

 برایم دلت خودت کنار به هاآن یهمه اصالً را؟ من فقط یا اینوشته پیچ در پیچ طورآن

 نیست؟ بس خدایا نکنم؟ نازل برایش جدید عذاب دیگر دارد گناه نگفتی خود با نسوخت؟

 همچنان دردم ولی است؛ شده تمام صبرم! ندارد مطابقت دادی که دردی با دادی که صبری

 !بسه قسم اتبزرگی به را تو! خدا بسه! دارد ادامه

  

 هایشاشک سیل ریزش از کمی تا گزید ـب*لـ بود، شده تازه دوباره گلویش بغض

 رسیده گوشش به فریادهایش و داد صدای فقط لحظه آن تا که ایغریبه. کند جلوگیری

 که هایشحرف الیالبه از. نشست فرهاد و آسمان دست بغل درست و آمد آرامی به بود،

 و بود آمده جاآن به کلک و دوز به هم مرد آن که بود فهمیده داشت صحتشان در شک

 برایش دیگر چیزهیچ. نبود مهم برایش اما شد؛می کار آن به مجبور مادرش خاطربه داشت

 همه برای! بود آمده جاآن اجبار به هم خودش! نبود او از بهتر خیلی خودش حال. نبود مهم

 سر بر چه! خدا ای برعکس، او برای اما است؛ عمرشان روزهای بهترین جزو روز آن

 !آوری؟می اشزندگی
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*** 

 .آمد خودش به عاقد صدای با

 !وکیلم؟ خانم، عروس سوم، بار برای - 

 صدای ناگهان شودمی باعث مکثش کمی و دهدمی قورت ترس و دلهره با را دهنش آب 

 .بیاید در وحشی ساسان عصبی

 !معطلی؟ چرا دیگه بله بگو دختر - 

 .شودمی قدم پیش گناهشبی دخترک نجات برای ناگهان سیاوش 

 من سر خواستیمی که بالیی هر گفتم بهت هزاربار فهمی؟می ست،بچه دختر این ساسان - 

 !باش نداشته کاری هامبچه به ولی! بیار ـنتی*لعـ

 .کند ناراحت را دخترش نکند که دهدمی قورت گلو در را گلویش بغض 

 من روزاون خدا به... روز اون... ن... او... اون! نزدم دست جمیله به من قسم قرآن اون به - 

 حیوون یک مثل چرا! ی؟*ض*و*ع فهمیمی! نداشتم طبیعی حالت! نبودم خودم حال توی

 چرا؟ چرا؟ شی؟نمی بیخیال چرا نامرد کنی؟می رفتار

 .کشدمی صدا و سر پر نفسی ساسان 

 چون معلومه، نه؟ دونینمی کنی؟می چیکار بکشن رو احساست اگه! هه بشم؟ بیخیال - 

 !کنممی قصاص رو طرف... دونممی من ولی! نکردی حس! نکشیدی

 .دهدمی ادامه بزند؟ دیگری حرف سیاوش بدهد اجازه کهآن بدون و زد نیشخندی 

 وجود با بدون پس! زنت! هاتبچه ات،خانواده نابودی با هست مساوی تو برای قصاص - 

 !وقتهیچ گذرم،نمی خیرش از وقتهیچ هااین
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*** 

 بسیار بغض به آغشته صدایی با اش،زندگی امید تنها برای پدرش، نجات برای و ناچار به 

 و دهدمی نجات را فرهاد کارش آن با دیگر که بود خیال آن به و گویدمی را بله مظلومانه

 به ابدیت تا را سیاهی تنها که سرنوشتی آن از امان! امان اما نیست؛ خطر در جانش دگر

 حال شد، جلب عاقد حرف به توجهش. است شده لبریز رحمیبی از و کشید خواهد دوشش

 .کرد تکرار دیگر بار را ایکلیشه یجمله آن عاقد و بود رسیده مرد آن به نوبت

 !وکیلم؟ داماد آقای - 

 شکسته کلمه آن با شده حاکم سکوت آن باالخره تا گذشت کامل سکوت در لحظه چند 

 .شد

 !بله - 

 توانمی راحت قدرچه! هه بودند، درآمده هم عقد به دو آن نداشت، امکان بدتر آن از دگر

 به بود، شده تمام چیزهمه! شود نابود کلمه یک گفتن با تنها و لحظه یک در نفر یک زندگی

 چند خواندن با و فرهاد از هم امضا چند و گرفت جفتشان از امضا چند عاقد. راحتی همان

 .شکست هوابی بغضش. شد رسمی هاآن ازدواج آیه؛

 به را فرهاد حرکت یک با آید،می سمتشان به خشونت با مردها آن از یکی دید ناگهان 

 دیدش در دگر. بودند برده را فرهاد بیاید، خودش به تا آسمان. برد و کشید خودش طرف

 شد؟ چه پس بدهد؟ نجات را پدرش کار آن با نبود قرار مگه بردنش؟ کجا نبود،

 کنند؟ کارچه را او خواهندمی

 

! هستم تو با مرتیکه ها؟ بدین، پس بهم رو بابام نبود قرامون مگه بردین؟ کجا رو بابام - 

 شد؟ چی
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 هم و بود شده بدبخت او هم یعنی! شد خالی دلش ته ایلحظه که نداد او به جوابی اصالً 

 آری! بود کابوس یک تنها هاآن یهمه! ندارد امکان نه! نه رفت؟ داد دست از را پدرش

 قبر عذاب ها آن و باشد مرده هم شاید اصالً! باشد حقیقت که ندارد امکان! بود کابوس یک

 او یعنی یعنی، چه؟ باشند واقعی هاآن همه اگر چه؟ باشد نمرده اگر ولی! شاید آری باشند،

! رفت؟ پدرش واقعاً  یعنی بود؟ داده گاف طورآن که بود کودن قدرآن بود؟ احمق قدرآن

 بیاید؟ سرش بر بالیی چه است قرار شود؟می چه او پس

 گاه هایخنده که باشد شده صاف انتقامش از نصفی انگار جلورویش صحنه دیدن با ساسان 

 .برداشت سمتشان به قدمی چند داد،نمی معنا این جز چیزی درگاهش

 .تونزندگی خونه سر برید داماد و عروس خوب، - 

 :زد پوزخندی و گرفت مرد آن سمت به راکلیدی دسته 

 !باشه تونمبارک جدیدتون، خونه کلید هم این - 

 در و گرفت پیش در را سالن خروجی راه ساسان، هایحرف به توجه بدون مرد آن اما 

 .درآمد بار چندمین برای ساسان کریح و بلند صدای که بود جاآن از شدن خارج شرف

 !میری؟ داری کجا! هی - 

 :داد ادامه را حرفش و کرد ایاشاره آسمان به 

 زنت االن همین از که خواینمی! شو گور و گم خواستی هرکجا بعد بردار، هم رو این بیا - 

 !بشه؟ هاخیابون و کوچه آواره

 :رفت برایش غلیظی یغرهچشم و چرخید ساسان سمت به تمام جدیت با مرد آن 



 

 

 
66 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 کاریهیچ مادرم نجات برای هم من و کردی بدبخت رو مادرم هم و رو من هم درسته - 

 توی گلوی از خوش آب یک ذارمنمی امروز از دیگه! قسم خدا به ولی! بکنم نتونستم

 سیاه خاک به زود خیلی و میدم نجات دستت از رو مادرم باالخره بره، پایین حیوون

 !نشونمتمی

 :داد ادامه کنایه با را حرفش و آمد جلوتر قدمی چند 

 خوب خیلی رو این ،کنی التماسم و بزنی زانو روم جلوی جونت نجات واسه که جوری - 

 !بزرگ فالحی آقای باشه یادت

 سالن شده کاری پتینه دیوار سمت به ضرب یک با و زد چنگ دستش از را کلید غضب با 

 .کوبید

 !ی*ض*و*ع - 

*** 

 آسمان،. بود دردناک برایش شدت به قضیه آن داد، فشار هم روی را هایشچشم بغض با

 باید حال که آسمانی آن و کجا مادرش ننر و لوس دختر و پدرش دانهیک یکی دختر

 یا بردن نخواستنش، یا خواستن برای و بشود تحقیر ناشناس هایآدم آن بین طورآن

 یعنی. )دیگر. شد پر هایشچشم یکاسه و زد تلخی لبخند کجا؟ شود، جنگ نبردنش

 (!خدا؟ نبینم رو خواری و حقارت از حد این دیگه تا بگیری رو جونم که نیست وقتش

 خونهبی هایآدم از نگهداری مسئول من اطالع محض خودت، پیش دارنگه هم رو این -

 .نیستم

 :گفت و داد باال ابرویی تا 

 !نه؟ مگه بخوره، بیشتر خودت درد به کنم فکر - 
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 که دستانش و کشید بلندی پوف که بود ناراضی کمی بود آورده زبان به که حرفی از انگار 

 .کشید دارشنبض هایشقیقه روی به را بود افتاده لرزش به عصبانیت شدت از

 .کندمی نگاهش پوزخندوار ساسان 

 نه؟ مگه بزنه، حرف طوراین زنش یدرباره آدم که نیست درست - 

 !بدی اخالق درس من به یکی تو خوادنمی! شو خفه - 

 و کرد جمع را وسایلش آرام باشند، داده اطالع بهش اتفاقات، این از قبل از انگار که عاقد 

 با. شد خارج جاآن از زمان از کسری در و داد مرد آن دست به را ازدواج دفترچه اعتنابی

 از ترمحکم را اششده مشت هایدست و گرفت شعله خشمش ـنتی،*لعـ سند آن دیدن

 :غرید محکم ساسان به خطاب و کرد مچاله دیگریک در قبل

! شمارنمی پاییز آخر رو جوجه ولی بردی؛ تو کن فکر االن! فالحی آقای رسیممی همبه - 

 !میارم روزگارت به چی کن تماشا و بشین فقط

 خارج ساختمان از همراهش به مرافعی، و دعوا هیچ بی دفاعی، هیچبی همراهش به آسمان 

 شدت از دخترک گذشت، ساعتی یک تقریباً. افتندمی راه و شوندمی ماشین سوار. شودمی

 چشمانش و پردمی خواب از کسی صدای با ناگهان که رودمی خواب به ماشین در خستگی

 نعلبکی اندازه تعجب، فرط از هایشچشم دیدمی که چیزی با. کندمی باز هم از سریع را

 .زد ـب*لـ رویشروبه ایزدهشوک حالت با. شوندمی

 !شهنمی... باورم... نه - 

 افتد،می بیمارستان در شانآشنایی به اول، نگاه همان از که آسمان برعکس درست او ولی 

 را هایشدست. شد پیاده ماشین از تفاوتبی و کشید را ماشین دستی خشک و عادی خیلی
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 دیدی، خوابی چه امواسه خدایا) خوردمی افسوس دلش در گرفت، دهانش جلوی ناباور

 (چرا؟ میشه، آوار سرم بعدش دوثانیه ترسممی هرچی از چرا

 .آیدمی بیرون مبهم و هنگ فضای آن از ناگهان خانمی صدای شنیدن با

 .داخل بفرمایید اومدید خوش خان، بهواد - 

 بهواد دوش به دوش کنارش و شودمی پیاده ماشین از سریع. بود بهواد اسمش پس 

 ناگهان سرسبز و بزرگ حیاط دیدن با انداخت، رویشروبه عمارت به نگاهی ایستد،می

 گل از پر حیاط دور تا دور متری، یک هایباغچه. نشست هایشـب*لـ یگوشه لبخندی

 جز معنایی او برای که حیف اما داد؛می بهشت بوی بود، باز دل و قشنگ قدرچه. بودند

 از را نگاهش سریع بود، ایطبقه سه -دو تقریباً. داشتنیدوست بهشت آن نداشت، اسارت

 .شوندمی عمارت وارد خدمتکار آن و بهواد همراه و گرفت عمارت

 :بهواد 

 ...سودابه - 

 :داد ادامه کالفه و کرد آسمان به ایاشاره 

 .اتاقم بیار برام، کن آماده هم قهوه یه زحمتبی باالیی، اتاق ببرش - 

 !آقا چشم - 

 از یکی سمت به را او عمارت خدمتکار همان خانم، سودابه روند،می باال عمارت هایپله از 

 .رودمی پایین سمت به مختصر عذرخواهی یک با خودش و کندمی راهنمایی هااتاق

 هایلباس همان با مادرش تصویر ایلحظه. کرد پرتاب سمتی به را اشکوله شد؛ اتاق وارد 

 آب هم را سنگ دل اشمظلومانه هاینگاه شد؛ ظاهر هایشچشم جلوی اشقدیمی دارگل
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 در قدرچه! بود شده تاببی و تنگ اشمادرانه و گرم آغوش برای دلش قدرچه کرد،می

 این از برایش و کند بغلش کند، تکیه بهش تا! داشت الزم کنارش را وجودش شرایط آن

 و بدهد جای آغوشش در را دخترکش همیشه، از ترمهربان هم او و بگوید هاغصه ها،درد

 روی بر لبخندی اختیاربی بود، مادرش زیبای تصویر مات در که طورهمان. کند آرامش

 .نشست اشخورده ترک و خشک هایـب*لـ

 

 و شد کشیده بیرون رویایی فضای آن از. رفت اشخنده ناگهان بهواد، ناگهانی شدن وارد با

 سرش در منطقبی و منفی افکارهای کرد، پر را وجودش کل ایسابقهبی ترس ناگهان

 .گفت و کرد دستی پیش زودتر بهواد که بگوید چیزی رفت آسمان شدند؛ سرازیر دوباره

 کنی،نمی دخالت هم هیچی توی و نداری کارم به هم کاری و مونیمی جاهمین موقتاً تو - 

 !فهمیدی؟

 .داد تکانی تاسف ینشانه به را سرش گوید،نمی چیزی آسمان که دید 

 .بخواب بگیر! فهمیدی کهاین مثل - 

 حرصش شدت به که آورد زبان به دستوری حالت به آسمان به خطاب را آخرش یکلمه 

 نگاه خودش مانند خشمگین، کرد؟می رفتار او با طوری آن حقی چه به بشر آن! بود گرفته

 و دهدمی فشار پایین سمت به را در دستگیره توجهبی که رودمی برایش باری تاسف

 هم انتظاری خوب، زند،می او به پوزخندی دلش در. زندمی غیبش اتاق از ثانیه از درکسری

 را هایشلباس حوصلگیبی با. بود معنا تمام به حیوان آن پدرش وقتی رفتنمی مرد آن از

 تنظیم را گرمش و سرد و کندمی باز آخر درجه تا را دوش شد، حمام وارد و درآورد

 .کندمی
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 چند آن خستگی تمام لحظه یک در انگار خورد، سُر سرعت با بدنش روی بر که ولرم آب 

 کامل بعد، ایدقیقه چند. کرد ایجاد تنش در خوبی حس باشد، شده خارج تنش از روز

 را بود شده آویزان حمام بیرونی راهروی در که پوشی تن و دهدمی شو و شست را بدنش

 به تند کرد، برخورد تنش به حمام از آمدن بیرون با که سرما حس با. کرد تنش و برداشت

 بود زنانه هایلباس پراز جاآن که بود عجیب. کرد باز را درش رود،می هالباس کمد سمت

 .نبودند جاآن خدمتکار آن و بهواد جز کسی کهآن با

( داره خبر وآمدها رفت همه از و کنهمی زندگی اینجا چندساله مثالً انگار) زد، تشر خود به 

 زن هم شاید اصالً آری! باشد زنش برای کهآن یا باشد هایشدختر دوست برای هم شاید

 و کشدمی کشداری پوف تصور آن از. جانش به افتاد ناگهانی غمی فکر آن با! باشد داشته

 شورتک یک و گلبهی صورتی بندی تاپ یک کالفه گذارد،می کنار کالفه را خیال و فکر

 .کرد تنش و برداشت کمد داخل از را تاپ همرنگ

 شد چی ناگهان. نداشت خوبی حس اصالً. انداخت خواب تخت روی بر حرص با را خودش 

 شده اشزندگی وارد کجا از و هست که دانستنمی حتی که کسی با بود؟ کرده ازدواج او

 خواب به آن، یک در خستگی شدت از که داد فشار هم روی را چشمانش حوصلهبی. بود

 .رفت فرو عمیقی

*** 

 خواب را نامش هم شدنمی البته پرید، خواب از بلندی یک از شدن پرت احساس با

 وقتی چند متاسفانه که بود انگیررعب و وحشتناک سینمایی فیلم یک شبیه بیشتر. گذاشت

 باز را چشمانش پرتنش قلبی و شده تر صورتی با اوقات، بیشتر و بود شده دچارشان شدمی

 بود شده صاحبش شدمی روزی سه یا دو تقریباً که ایدونفره تخت روی بر غلتی. کردمی

 با بهواد. پرید ازجایش فنر یک عین درست. شد ظاهر چشمانش پیش بهواد ناگهان که زد

 .زد تشر او به آمیزی تحقیر لحنی
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 !آره؟ ات،واسه شده گاهاستراحت جااین کهاین مثل! جااین کردی خوش جا خوب - 

 انداخت؛ هایشلباس به نگاهی مانندی جت طور به مزخرفش هایحرف به توجهی هیچبی 

 پال و پخش تنش روی هم آن که داشت تن به بندی تاپ یک فقط شد، چهارتا چشمانش

 تنش از خواب موقع همیشه را زیرش لباس اشهمیشگی بد عادت از و بود شده

 و کشید بدنش روی را پتو تند. شد خارج هایشـب*لـ بین از ناخودآگاه هینی. آورددرمی

 .توپید او به ایعصبی لحن با

 هان؟ داخل، میای و پایین ندازیمی رو سرت گاو مثل که نداره در اتاق این مگه - 

 که ایچوبی صندلی به لگدی خشونت با که بود ننشسته دلش به زیادی حرف این که انگار 

 .کوبید داشت، قرار اشقدمی یک یفاصله در

 . ...یدختره گفتی چی - 

 عصبانیتش بردن بین از برای صدایی و سر پر عمیق، نفس خورد، را حرفش ایلحظه 

 :گفت کند، فروکش را خشمش داشت سعی شدت به که لحنی با و کشید

 خیلی شما؟ از هماون! بگیرم؟ اجازه هم خودم خونه به شدن وارد برای قراره من یعنی - 

 !جالبه

 :گفت بیندازد، او به نگاهی کهاین بدون و گرفت خود به جانبی به حق یقیافه آسمان 

 میریمی! بزنی؟ در میریمی باشم، نداشته مناسبی وضعیت لحظه اون من شاید! آره - 

 !بگیری؟ اجازه

 یک با خواند،بچر سمتش به اختیاربی را سرش شد باعث او هایدندان شدن سابیده صدای 

 و گرفت صورتش رویروبه را اشاشاره انگشت و برداشت خیزی آسمان سمت به حرکت

 .زد ـب*لـ تهدیدآمیز
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 حلقومت از رو زبونت کنی،می درازی زبون برام طوریاین ببینم دیگه باریک فقط - 

 !شد؟ شیرفهم بیرون، کشممی

 :گرفت جای صورتش میان در عمیقی اخم آسمان 

 رفتار هاوحشی مثل چرا اصالً! ها؟ هستی، کی تو مگه! مرتیکه؟ کنیمی تهدید رو من - 

 داشتن؟ شعور و ادب یکم سخته گفتم؟ چی من مگه کنی،می

 با همراه و گرفت او سمت را اشاشاره انگشت بهواد، قبل دقیقه چند رفتار همانند درست 

 :زد ـب*لـ خبیثانه لبش، گوشه لبخند

 همیشه و دونننمی اشتباهاتشون مقصر رو خودشون وقتهیچ که هاییآدم از ،دونیمی - 

 .متنفرم دونن،می مقصر رو بقیه

 سانتی پنج یا چهار بینشان یفاصله آورد، جلوتر را صورتش کمی و کرد ایخنده تک بهواد 

 خونسرد و گرفت بزرگش انگشتان مابین را اشاستخوانی ظریف یچانه! بود شده متر

 .زد ـب*لـ

 بدم نشونت که خوایمی ضمناً! احمق باشه خودت دهن سایز که بزنی حرفی کن سعی - 

 !ها؟ ،بدونی که مشتاقی خیلی اینکهمثل! آره؟ هستم، کی

 .کرد جدا صورتش روی از حرکت یک با را او هایدست آسمان

 هستی کی تو کهاین دونستن دوماً ندارم، یکی تو مزخرف هایتوصیه به نیازی من که اوالً  -

 یک جز یکی تو دونی،می اصالً! معلومه وضوح به نداره، دادن نشون به نیازی دیگه که

 نیستی، هیچی دیگه باشه، داشته رفتارش رو کنترلی هیچ تونهنمی که سادیسمی مریض

 .متأسفم اتواسه که واقعاً! هیچی
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 داد،می تکان پایین و باال را سرش که حینی در و کرد نثارش کوتاهی نیشخند جوابش در

 :گفت ـب*لـ زیر

 هاست؟یجوراین پس عه، -

 جیب درون خاصی ژست با را هایشدست و کرد ایخنده تک و شد متوقف سرش حرکت

 .کرد اضافه حرفش به و برد فرو اسلشش شلوار

 هوم؟ کنم، ثابت واست رو گفتی که هاییحرف این که طوره چه پس خب -

 .شد خیره آباد ناکجا به ایثانیه و برگرداند در طرف به را صورتش

 !کوچولو خانم -

 به عصبی را سرش و فرستاد ـب*لـ زیر ـنتی*لعـ تهدید، هم باز شد، عصبی بسیار آسمان

 باالخره که شد متوجه در، شدن کوبیده شنیدن با بعد ایلحظه که چرخواند او مخالف طرف

 احساس ایذره او هایدست فشار از که کشید اشچانه به دستی. است کرده گم را گورش

 آینه در تصویرش به ایلحظه. آمد پایین تخت روی از کالفه. بود آمده وجود به آن در درد

 بود، شده داغون چقدر وضعش و سر. ماند خیره داشت، قرار تخت کنار درست که کنسول

 و الغر بسیار قبل به نسبت. روح بی و زرد صورتش کبود، و بود شده گود هایشچشم زیر

 .بود شده ترتوان کم

 هاییآدم به نسبت. بود ایکینه و نفرت به آغشته که آهی کشید، دلش ته از دردناک آهی

 جورههیچ که بودند آورده ارمغان به برایش ناپذیر فنا و تلخ دردی تنها شونبودن با که

 .برد خواهد بین از را آن مرگ تنها و نیست درمان قابل

 کوتاهی مدت الاقل کرد سعی کرد،نمی پیدا مشکالتش برای نجاتی راه وقتی همیشه مثل

 هایلباس دیدن با و گذاشت کنار را خیال و فکر کالفه. کند شانبیرون ذهنش از شده هم
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 دلش حرص و خجالت شدت از شودمی باعث هم شانیادآوری با حتی که اتفاقی و تنش در

 هالباس کمد سمت به معطلیبی. کند تقسیمش مساوی تیکه هزار به را مرد آن بخواهد،

 که زمردی آبی بلیز یک رنگارنگ هایلباس آن مابین تند تند و داردبرمی خیز

 شلوار یک و شدمی زانوهایش باالی تا تقریباً هم اشاندازه و بود رب سه هایشآستین

 .کندمی تنش و داردبرمی مشکی راسته

 .کندمی سرش را شالش و بنددمی اسبی دم حالت را موهایش حوصلهبی

 خارج دهنش از بلندی آی اشناگهانی درد از که کشید عمیقی تیر اشمعده دفعه یک

 خداوکیلی. کرد پر را اتاق قورش و قار صدای که کشید شکمش به دستی درد با شود،می

 اصالً. بود نخورده حسابی درست غذا که بود روزی چند بزند، غر سرش طورآن داشت حق

 را موقعیتش نه را، اشحوصله نه و داشت را وقتش نه واقع در نبود، هاچیز آن فکر به خب

 .داشت

 یک که بخواهد حیوان آن از حتی برود بود حاضر که بود کرده غلبه او به گشنگی قدری به

 :زد تشر خود به حرص با فکرش آن با. بخورد تا بدهد او به نانی تکه یک غذایی،

. میشه سیخ تنت به مو هم فکرش با حتی وقتی نده، شعار خودت واسه الکی خانم آسمان -

 !واال

 چیزی یک تا برود باید هاآن از جدا ولی داد؛می را خودش جواب که بود خودش هم باز و

 غش گرسنگی شدت از جاهمان دگر لحظه چند وگرنه. بخورد و کند پیدا خود برای

 دستگیره و آخر سیم به زد ناگهان و داد فشار هم روی تردید پر را هایشچشم. رفتمی

 ما استرس از را هایشـب*لـ شد باعث بلندش قریچ صدای کشید، پایین سمت به را در

 با که گشت پله راه دنبال هایشچشم با کرد، باز هم از را در. بدهد فشار هایشدندان بین

 سمتش به آهسته قدم چند شد،می شروع اتاقش کنار از درست که هاییپلکان دیدن

 او از را نگاهش سریع. خورد هایشچشم در غوزمید آن یقیافه دفعه یک که برداشت
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 طاقت یپله آخرین به دقیقه چند بعد باالخره که رفت پایین هاپله از ساالنه ساالنه و گرفت

 همان روی تعجب از پایش یک لحظه یک اندازد،می اطراف فضای به نگاهی رسید، فرسا

 .آمد فرود سنگی هایسرامیک آن روی بر دیگرش پای و شد متوقف آخری یپله

 دیواری و بود گرفته قرار سالن وسط درست که رنگ ایقهوه چوبی طرح هایصندلی و میز

 دیدن با بود، داده بهتری جلوه آن به مانندی کالسیک هایلوستر که ایبرجسته و سفید

 هایپردازی نور آن و بود گرفته قرار دیوار داخل زیبایی طرز به که ایشیشه شومینه

 زد پلک سرهم پشت باری چند. کرد هنگ ایثانیه. بود کرده اشدلبرانه وحشتناک مخفی،

 و رنگارنگ غذاهای انواع. کند ارزیابی را موقعیتش باالخره تا کشید طول دقیقه چند و

 از یکی روی بر بهواد. بردارد خیز شانسمت به اختیاربی شد باعث پذیرایی میز روی متنوع

. بود اشصبحانه خوردن به مشغول تفاوتبی و نشیندمی عادی خیلی میز باالیی هایصندلی

 :گفت خود با وارزمزمه ـب*لـ زیر نکرد، او به توجهی کهآن از

 .بهتر -

 با پرت و چرت هایچیز برای نیست مجبور و بخورد خواست دلش هرچه تواندمی طورآن

 .بشود کوفتش غذایش و کند کل کل او

 به شروع حضورش به توجه بدون و نشست میز کناری هایصندلی از یکی روی بر اکراه با

 شده هم کوچولو یه چیز همه از کرد سعی بود، اشگشنه خیلی واقعاً. کرد خود از پذیرایی

 .کند شکمش جان نوش

 از خواست. بود ترکیدن درحال کلمه واقعی معنای در و شودمی سیر سیر بعد ایدقیقه چند

 ساسان پیش هم هنوز کهآن فکر افتاد، پدرش یاد دفعه یک که بشود بلند اشصندلی روی

 سرش به بالیی نکند. بجوشد سرکه و سیر عین دلش شدمی باعث بود، مانده شرفبی

 آن با بگیرند؟ او از هم را پدرش بخواهند نکند بود، ندیده را او دگر روز آن از بیاورند؟



 

 

 
76 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 پدرش خبر تا گرفت تصمیم باالخره خودش با رفتن کلنجار کلی با. ریخت دلش یکهو فکر

 :گفت بهواد به خطاب و شد بلند صندلی روی از اکراه با. بگیرد حیوان آن از الاقل را

 .ببینمش خواممی! هان کجاست؟ االن کردین؟ کار چی بابام با هی -

 آسمان کار آن با بهواد زد، صدا داد با را اسمش که کندنمی هایشحرف به توجهی دید

 محتویات کل قشنگ که طوری به کوباند، میز روی ضرب با محکم را هایشدست دفعهیک

 و روندمی هاآن سمت به تند صدا شنیدن با خدمتکاره. بودند شده برهم درهم سفره

. بودند شده ریخته زمین روی که شد هاییشیشه ریزه کردن جمع مشغول لرزان و ترسان

 .زد تشر آسمان به و ایستاد رویش به رو ایعصبی حالت با

 مهمی، برام تو نه. ببینیش خوایمی و کجاست بابات که چه من به احمق؟ شدی هار چته؟ -

 .عوضیت بابای اون نه

 .داد ادامه و زد دخترک سر کنار به ایضربه اشاشاره انگشت با و آمد جلوتر کمی

 !احمق کن فرو فندوقیت یکله اون تو رو این -

 مثل داد با و داد هلش عقب سمت به محکم هایشدست کمک با و نیاورد طاقت دیگر

 .غرید خودش

 فهمیدی؟ کنی توهین پدرم یا من به نداری حق وجه هیچ به یکی شما حیوون، یمرتیکه -

 . ...از حالم! هان کنی؟می زر زر طوراین بابام به راجع حقی چه با اصالً

 روی بر رحمیبی با محکم را کثیفش هایدست ناگهان که بدهد ادامه را حرفش نذاشت

 :زندمی فریاد بلند و کوبدمی صورتش

 آره؟. شده دراز حدش از بیش خیلی زبونت اون کهاین مثل ل،*ا*غ*ش*آ یدختره -

 .کنم کوتاهش باید زودتر هرچه
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 :زندمی داد هق هق با ریختمی هایشاشک که درحالی

 غلطی هر مردی که حاال کردی فکر. کنی تحقیرم نمیدم اجازه بهت دیگه! خودتی آَشغال -

 نیستی هم انسان سهله، که مرد تو کنی،می اشتباه نه بدی؟ انجام تونیمی داری دوست که

 !همین. حیوونی یک فقط تو

 :غرید و شد نزدیک آسمان به حرکت یک با شد خشم از پر هایشچشم

 !هان ؟بزنی حرف جوریاین من با کنیمی جرأت چطور -

 عقب کمی را خودش. هوا رفت و شد دود جراتش تمام ترسید، اشناگهانی حرکت از

 :زد ـب*لـ مغرورانه و زد سرتاپایش به نیشخندی بهواد که کشید

 جاییاسمم حتی هیچ، که رو خودم که کنممی کاری. ترسیدنت برای زوده فعالً خانم هه، -

 !احمق یدختره. کنی خیس رو خودت ترس از شنیدی

*** 

 کرده قفل فکش خشم شدت از موقعیت آن در. کرد تکرار را کلمه آن دوباره حرصش از

 و هوارها و داد با را خود کمی و بزند او به حرفی و کند باز دهن خواست هرچه ولی بود؛

 بر داشت قصد لحظه آن چی همه که انگار اما کند؛ آرام رحمبی مرد آن به گفتن ناسزا

 هاییاشک غرق صورتش. بود شده جانش حاکم سکوت اختیاربی که برود پیش ضدآن

 .کردندمی سقوط هایشگونه برروی توقفبی که بود شده

 و افتاد راه نشیمن سالن سمت به توجهبی که باشد نگرفته شکل اتفاقی هیچ کهانگار بهواد

 بدون گریه با. شد خارج خانه از سرعت به و قاپید کاناپه یدسته روی از را سویشرتش

. دوید اتاقش سمت به داشت حالش شدن جویا در سعی که خدمتکار هایزدن صدا به توجه

 انداخت تخت روی را خودش. کوبید هم به بود، مانده باقی تنش در که زوری تمام با را در

 .نبود دارشان جلو کسی و بودند کرده باز را خود راه دوباره هایشاشک و
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 و کشید فریاد داری خش صدای با دلش ته از و گرفت صورتش طرف دو را هایشدست

 برایش گرفت،می او از هم را تکلم قدرت حتی مرد آن وجود که شد ثابت برایش این

 خیلی چرا کند؟ دفاع خودش حق از توانستنمی چرا ترسید؟می چرا. آمدمی نامفهوم

 برنجانند؟ را او دیگران گذاشتمی راحت

 ؟میدم پس دردها این با دارم رو چی تاوان من میاری؟ من زندگی سر به چی داری خدا -

 بدم؟ رو امتحانم یبرگه ندارم اجازه هنوز یعنی سخته؟ آنقدر امتحانت همیشه خدایا! هان

 .کنممی خواهش! بسه قسم بزرگیت به رو تو دیگه، بسه

. کرد جمع را زانوهایش نشست، هایشـب*لـ یگوشه دردناکی لبخند یکهو هادیوونه عین

 را دعوا سر خدا با داشت قصد که انگار. ریختمی زانوهایش روی چکه چکه هایشاشک

 :گفت خندوار نیش که کند باز

 شدن زنده برای بودن حالخوش جای که دادی قرار شرایطی تو رو من خدا، بگم چی -

 گناه چه من انگار که کنیمی تا باهام جوری یعنی. باشم ناراحت و پشیمون باید االن پدرم،

 به هم رو دلیلش میدی رو درد وقتی دیگه میشه خواهشاً. کردم تو پیشگاهت در ایکبیره

 . ...آورهعذاب بیشتر خیلی دلیلبی کشیدن درد چون! بگی آدم

. نداشت را آورخفقان اتاق آن در ماندن طاقت دیگر. فشرد هم روی بغض با را هایشچشم

 درخانه کسی دانستمی. شد خارج اتاق از کالفه و زد کنار صورتش روی از را هایشاشک

 بود، عمارت هایپله از آمدن پایین درحال صدا و سر پر! بیچاره خدمتکار همان جز نیست،

 هایپله آن سر را هایشدلی و دق تمام داشت انگار که بود بلند قدری به هایشقدم صدای

 اسمش بود شده متوجه تازگی به که مسنی خدمتکار همان ناگهان که کردمی خالی چوبی

 لرزون و مضطرب بود پایین سرش که درحالی پته تته با و آمد جلویش است، سودابه

 :پرسید

 بیارم؟ ستون...وا خوریدمی چیزی م؟...خانوم خوبید -
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 او مثل بدبختی دختر یک با زدن حرف از چرا. بود شده خیره او به متعجب و زده بهت

 و ترسناک برایش آسمان با کردن صحبت آنقدر یعنی لرزید؟می بدنش و تن آنقدر

 تا آورد؟می زبان به رو هایشحرف پته تته با طورآن بزرگی این به زن که بود وحشتناک

 :پرسید او از تعجب درکمال و داد باال ابرویی

 ترسی؟می من از -

 باال کمی را سرش پاچهدست بود، کرده گم را پایش و دست آسمان سوال این با که سودابه

 :گفت آرامی به و آورد

 شما مهربون و مظلوم یقیافه همچین وجود با و سال سن کم دختر یه از کی آخه خانم، نه -

 خدایی وقت یه که شدم نگران کمی دیدم شما با رو آقا رفتار وقتی فقط خب ولی ترسه؛می

 !نیارن سرتون به بالیی نکرده

 هستند حقیقت مانند هایشحرف که فهمید شدمی راحتی به بود هایشچشم در که غمی با

 و کردمی سوزیدل برایش داشت بود، شده آشنا او با شدنمی هم روزی دو که زنی آن و

 انگار که ایچهره با. بیاورند سرش بر بالیی نکرده خدایی هاسادیسمی آن ترسیدمی

 سریع آسمان که بود دوخته چشم او به بگیرد، اجازه حرفش ادامه برای او از خواستمی

 باعث همان که دهدمی تکان سری برایش مهربانی با و کندمی نثارش نماییدندان لبخند

 .باشد او محضر در زن آن کردن دل و درد برای آغازی و رضایت مهری شودمی

 چند که بالیی ترسممی من خودمی، هاینوجوونی شبیه درست شما آخه کوچیک خانم -

 .بیارن شما سر به حاال رو بودن آورده من سر قبل سال

*** 

 خاطر به اشنوجوانی دوران کهآن گفت، و گفت برایش خانم سودابه ساعتی یک تقریباً

 تک حتی عشقش، و زندگی خانه از و بودند نیاورده سرش بر که بالهایی چه عشقش
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 قلبش صمیم از را بودن مادر حس توانستنمی دخترک کهآن با. بود شده طرد دخترش

 خوبی به را مردگیدل و دلتنگی معنی اما کند؛ لمسش وجودش تمام با و کند حس

 حس لحظه آن تا. کردمی حس بدنش هایمویرگ تک به تک با را دردش و فهمیدمی

 پیرزن آن هایحرف به دادن گوش با اما اوست؛ زمین روی انسان ترینبدبخت کردمی

 .باشد داشته وجود زمین یکره این در تواندمی آدم خود از تربدبخت یک همیشه که فهمی

 آن کهآن مخصوصاً! است دردناک واقعاً اوالد از دوری غم سوخت، او حال به دلش ایلحظه

 گوشه که شودمی اشکی قطره متوجه. باشد دلی و واقعی عشق یک یثمره کودک

 بگیرد؛ را ریزشش جلوی داشت سعی بدجور او و بود کرده خوش جای پیرزن هایچشم

 و چین پر صورت روی بر تند تند هایشاشک دفعه یک که نبود موفق زیاد انگار اما

 هایششانه روی بر او با همدردی نشانه به را هایشدست آسمان. شدند سرازیر چروکش

 :گویدمی ضعیفی و آرام لحن با و گذاردمی

 !میشه درستچی همه انشااهلل نده، دست از رو امیدت خانم سودابه -

 چرا بلدی خواندن قصه اگر خود تو بگوید او به نبود یکی. زد خود برای پوزخندی دلش در

 سیاهی است شده اتزندگی و ناامیدی زمان و زمین از خود که تو برد؟نمی خوابت خودت

 بر هایاشک لرزان سودابه بدهی؟ زندگی امید خواهیمی دیگر نفر یک به حال دلیلبی و

 :گفت آرومی به و کرد آسمان نثار لبخندی نیمچه و زد کنار را صورتش روی

 و بزنه حرف طوریاین شما مثل معصومی و مهربون دختر با میاد دلش آقا چطور آخه -

 کنه؟ اذیتتون

 از دردناکی آه ناگهان برد،می پایین کمی را سرش غم از پر و آزرده آسمان بار آن و

 سودابه. بگیرد ریزی گاز را هایشـب*لـ یگوشه فکربی شد باعث که شد خارج گلویش

 گذاشت دست مهربانی و شاداب لحن با بود، شده خرابش حال متوجه خوب خیلی انگار که

 .گرفت باال کمی را سرش و اشچانه روی
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 بهتر حالت یکم بخوری بیارم دبش و خوشمزه قهوه یه اتواسه برم تا بشین برو دخترم -

 .عزیزم برو بشه،

 نظم با که رنگی طوسی هایکاناپه سمت به حرفش از تبعیت به و داد تکان سری آسمان

 خانم سودابه که گذشت ایدقیقه چند. رفت بودند، شده چیده سالن وسط واردایره خاصی

 عسلی میز روی بر را بود دستش در که ایسینی. امد سمتش به قهوه فنجان یک همراه به

. افتاد راه آشپزخانه سمت به مختصر عذرخواهی یک با و گذاشت دخترک روی به رو

 شدت به. شد اشقهوه خوردن مشغول و کرد او از تشکری مهربانی با بندش پشت آسمان

 شد طوریچه اصالً کهآن فکر اش،کنونی وضعیت فکر پدر، فکر. بود غرق خود افکار در

 قسم پی در پی چرا داد؟می معنایی چه پدرش روز آن هایحرف اصالً شد؟ طورآن

 مرد آن یا پدرش با نسبتی چه بود؟ که زن آن اصالً است؟ نزده دست زن آن به خوردمی

 دروغ مرد آن یا است، بوده خبربی آن از او که داشت ایگذشته پدرش یعنی داشت؟

 در فکری ناگهان ندارد، را دردناک و اضافی افکار آن گنجایش دگر ذهنش گفت؟می

 اسارتش از توانستمی راحت خیلی نیست خامه در کسی که االن زند،می جرقه ذهنش

 نصفی که گذاشت میز روی بر دقتبی را بود دستش در که ایقهوه فنجان. شود خالص

 دستگیره. دوید خروجی درب سمت به شتاب با و نکرد توجهی شد، پاشیده میز روی ازش

 .فشرد را گلویش بغضی داد، فشار پایین سمت به را

 !نه -

 بود؟ شده گرفتار هاآن اسارت به جدی جدی او یعنی! بود کرده قفل را در شد،نمی باورش

 سودابه. ندارد دیگری در خانه آن که پرسیدم ازش و برداشت خیز سودابه سمت به سریع

 ـب*لـ زده بهت و او سمت برگشت دفعه یک که بود فر هایشیشه کردن تمیز مشغول

 :زد

 .کنم قفل رو هادر همه که گفتن آقا ولی خانوم؛ داره خب اوم -
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 :پرسید متجب

 گفته؟ بهواد -

. داد فشار هم در محکم را هایشانگشت خشم از پر که داد تکان تایید ینشانه به سری

 پا با زند،می پس دست از! هست چه روانی آن فاز نبود معلوم اصالً بود، گرفته حرصش

 .کشیدمی پیش

 کنترل. رودمی کاناپه سمت به عصبانیت و ناامیدی با و گویدمی سودابه به ای"باشه"

 تند تند را شبکه چندین کردنش روشن با و داردمی بر میز روی از حوصلهبی را تلوزیون

 با و کرد جلب را توجهش بود، پخش درحال که سینمایی فیلم یکهو که کرد بدل عوض

 که برد خوابش چطوری و کی نفهمید گذشت ساعتی نیم. کرد دیدنش به شروع کنجکاوی

 چهل یا سی تقریباً که خانمی یک با داشت بهواد. پرید خواب از کسی بیدادهای و داد با

 .نخورد جم جایش از ترس از. کردمی جروبحث بود سالی

*** 

 آن طرف به حرکت یک با را بود شدن مچاله درحال دستش در که ایشده چاپ هایبرگه

 :غرید خشم با و کرد پرتاب زن

 اومدی دزدیه، یا شده جعل نیست معلوم اصالً  که پاره کاغذ تیکه چندتا با چی؟ که خب -

 ها؟ ،مادری پدر بی کدوم طرف از اصالً شده؟ تو اسم به خونه این که میگی قاطعانه خیلی

 کنی؟می ادعایی همچین واسم میای تو که نداره صاحب خونه این مگه طوری؟چه کجا؟

 زنیکه؟ کنم باور رو چرندیات این داری انتظار

 ریخته زمین روی که هاییبرگه آن بین ما شد خم و زد اشعصبی یچهره به پوزخندی

 اشاشاره انگشت با. ایستاد رویشبهرو وارکنایه و برداشت شده انتخاب را یکی بود، شده

 .داد نشانش را بود شده قید برگه زیر در که متنی
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 .شده من اسم به عمارت این و خونه این فالحی، ساسان توسط نوشته کن، نگاه -

 :پرسید متعجبانه ظاهر به لحنی با و داد باال را ابروییش از تایی

 رو اشخونه و بره مهربون شوهر یک مرد، یه که کنی باور بخوای که سخته قدراین یعنی -

 !هوم بکنه؟ زنش اسم به

 به که بهواد. آوردمی زبان به بود چشم در چشم او با که زمانی درست کنایه با رو کلماتش

 با است، شرفبی ساسان آن سر زیر منتظره غیر پیشامدهای این یهمه دانستمی وضوح

 دارد نگه را خونسردش حالت همان که کرد سعی مکث، کمی با و کشید عمیقی نفس خشم

 :زد ـب*لـ اعتنابی تقریباً لحنی با و

 . ...جااین که دادی نشون بهم آوردی قانونی مدرک که وقت هر -

 :کرد نثارش آمیزی تحقیر پوزخند

 گمشو زودتر هم حاال میرم، شده خراب این از روز همون من وقتاون توئه، مال جااین -

 .ببرن رو نعشت بیاد پلیس به نزدم زنگ تا بیرون

 کاناپه روی مبهوت و مات که آسمان طرف و گرفت جای ابروهایش میان عمیقی اخم

 :گفت وارکنایه و چرخید بود، شده هاآن هایحرف شنونده اختیاربی و بود نشسته

 مثل هم مامانت آره؟ کردی، شروع رو هاتکاری غلط دوباره باز؟ کیه دختر این هه -

 . ...هر دیگه بود خیابونی دخترهای همین

 ماسید دهانش در حرف ناگهان آمد، فرود صورتش روی محکم بهواد طرف از که سیلی با

 خشم با. درآمد لرزه به خانه چهارستون ایلحظه که "شو خفه" کشید، نعره سرش جوری و

 :غرید قبل مثل و داد قرار زن آن گلوی روی را هایشدست
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 باشه هم آخرت بار احمق. زنیکه خودتن مثل همه نکن فکر فهمیدی؟ منه، زن دختر این -

 .میگی رو پالها و پرت این مادرم و زنم یدرباره

 رفتار این از اختیاربی طرفی از بود، زده خشکش ایلحظه بهواد ته و سر بی هایحرف با

 آن هم طرفی از و بود آمده خوشش بود کرده داریطرف او از زن آن جلوی که بهواد

 مگر آخر چرا. بود ناخوشایند و انگیزغم برایش بسیار بود، زده او به هم زن آن که تهمتی

 آن چرا بود؟ رفتارها و هاحرف آن مستحق حال که بود داده انجام خطایی کار چه حال به تا

 دلش اما کرد؛می سنگینی دوشش بر حرف آن بسیار کرد؟می فکر اشدرباره طورآن زن

 شد بسته دهانش کامالً دیگر که بود داده طورآن را جوابش بهواد وقتی بود شده خنک هم

 .رفت و کرد گم را گورش زود حرفی هیچ بی و

 بر قدم او سمت به داشت. شد بهواد یمتوجه که بود نشسته جاآن زده مات طورهمان

 :گفت او به رو دستوری لحنی با هربار مثل باز و ایستاد رویشروبه داشت،می

 .بشن آشنا تو با بیان خوانمی جا،این میان کرج از عموم زن و عمو امشب -

 .کشید اشپیشانی به دستی کالفگی با و رفت درهم هایشسگرمه

 .بردن بو کجا از دیگه رو قضیه این هااین دونمنمی -

 .تغییرکرد ایجدی حالت به لحنش و زد برهم چشمی

 زدن، حرفی یا پرسیدن چیزی اگه. بشن مسخره واقعیت این متوجه که نیست هم الزم -

 فهمی؟می. نکنن شک چیزی به که کن رفتار طوری

 جایش از حرکت یک با و داد قرار اشاستخوانی پاهای ران روی را هایشدست حرص با

 را رسیدمی بهواد کتف زیر تا زور به که قدش ایستاد، رویشروبه غضب با و برخواست

 .توپید او به محکم و داد باال کمی
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 .کنم بازی رو خوشبخت زن یک نقش که بود کم همینم فقط بابا، برو -

 با دفعهیک بود، شده عصبی کلی آسمان بودن تخس از حد آن دیدن با دیگر که بهواد

 به محکمی فشار و گرفت دست در دوباره را ظریفش یچانه اش،مردانه و کلفت هایدست

 .گرفت باال خودش سمت به و داد او

 رو حرفی یک بخوام میاد بدم کنی، رفتار من دستورات طبق باید جاییاین که وقتی تا -

 نذار فقط شو، آماده امشب برای برو و گمشو آدم مثل پس. کنم تکرار بار یک از بیشتر

 .نفهم زبون یدختره بیاد باال سگم روی اون

 .زد کنار اشچانه روی از را هایشدست حرکت یک با

 کردی،نمی قفل رو درها عالیجناب صبح اگه! هان بمونم؟ جااین خواممی من گفته کی -

 !خداحافظ میرم من نشده، دیر هم هنوز. بودم رفته و بودم کرده گم رو گورم االن تا من

 .داد تکان هوا در دستی باشد آمده یادش چیزی تازه که انگار

 .دارم برشون میرم مونده، جا اتاق توی باال امکوله و موبایل راستی آ -

 نبودند قبلی هایدفعه مانند هم درصد یک باراین که غریب عجیب هایپله از ساالنه ساالنه

 وسایلش گرفتن با. رسید هاپله راه باالی به سریعاً  بود، شده کاسته تعدادشان از که انگار و

 .شد خارج اتاق از که نکشید دقیقه دو به

 .جان سودابه خداحافظ -

 بود، سرد شد، هاییدست اسیر هایشدست ناگهان. کشید پایین سمت به را در دستگیره

 داشته آن جز دیگری صاحب توانستنمی سردی این آری شد، متجب! روحبی و یخ کامالً

 .چرخواند کمی را اشآمده بیرون حدقه از هایچشم. باشد
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 کجا؟ -

 بود شده النیم کمی که در بود، ایستاده او با فیس تو فیس که حینی در و کرد ایخنده تک

 .کوبید هم در حرکت یک با را

 !خانم مونیمی جااین شما بخوام من که وقت هر تا -

 :غرید و برد باال ته تا را صدایش ولوم

 ساعت دو برو، میگی باریک خوای؟می چی من جون از داری؟ آزار مریضی؟ چته؟ -

 لطفاً پس! آقا نیست روشن هم خودت با تکلیفت حتی تو کنه،می تغییر نظرت هم بعدش

 .نکنم کارچی و کنم کارچی که گیرممی تصمیم خودم نکن، دخالت هم من کار تو

 !آقا آقا،. خورهمی زنگ داره تونگوشی آقا -

 سمتش خشم با کردمی صدا را بهواد داشت هم سر پشت تند ریتم با که سودابه شنیدن با

 .برگشت

 !آقا آقا، هی کیه، ببینم بیار اَه -

. رفت جاآن از تند مکث ایلحظه بدون و آورد سمتش به را گوشی زده خجالت سودابه

 اصالً آمد یادش به تازه. دید اشگوشی شات اسکرین در که را محمودی سرگرد یشماره

 یپرونده قبلی هایمتهم آن از یکی یشماره که بود قرار بود، برگشته خانه به چه برای

 تا. بدهد سرگرد تحویل و کند پیدا تاپش لپ در بود، کرده اشذخیره که را مرزی قاچاق

 .کرد متصل را تماس کالفه. کنند جو و جست را او کار محل و آدرس آن، طریق از

 .سالم -
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 قبل دقیقه چند همین کالنی هایآدم از یکی اداره برگرد زود نداریم وقت بهواد علیک، -

 بازداشتش مواد قاچاق موقع جا،اون پاسگاه کهاین مثل. شده دستگیر کرمانشاه مرز ـب*لـ

. داد بهم شاهرخ تازه رو خبرش قراره، چه از قضیه ببینی جااون بری زود باید. کردند

 .باشه مهران همون قاچاقچیه این میدم احتمال

 .پرسید متعجب و برداشت آباد ناکجا به قدمی

 تهران؟ کنن منتقلش که دادین اطالع پاسگاه به مهران؟ -

 باید. نمیدن رو انتقالیش اجازه نشه، روشن تکلیفش تا خب اما باشم؛ نگفته میشه مگه -

 این روی کامل نظارت قبالً خودت چون هم بعدش جا،اون برن هامونمورٔ  ما از یکی

 .میشه بهتر خیلی بری تو اگه داشتی، رو پرونده

 :گفت مستاصل و کشید پوفی

 .برم تونمنمی من امروز متأسفانه ولی -

 !شده؟ چیزی چرا؟ -

 .کشید کالفگی از پوفی

 زشته جا،این بیان قراره کرج از هااین عموم امروز نیست، که ایجدی مشکل خب، نه - 

 سر حتماً رو خودم فردا تا بره، من جای بفرستین رو سعید. بزارم تنهاشون برم بخوام

 .رسونممی مأموریت

 .باشی موفق نیست، مشکلی پس باشه -

 .بینمتونمی رئیس، ممنون -
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 با! قوز باال قوز بود شده هم هاآن آمدن حال،. فشرد هم روی محکم را هایشچشم 

 هزار خشمش بود، رفتن شرف در شدت به هنوز رویشروبه دختر این کهآن یادآوری

 :غرید و شد برابر

 هر و کنی گم رو گورت جااین از زارممی موقعش به نترس َاه نمیری، جایی گفتم -

 .ببند رو گشادتدهن اون و شو الل دیگه فقط بری، خواست دلت که قبرستونی

 دارد سعی او و نیست او رفتن برای فقط مرد آن خشم تمام بود فهمیده انگار که آسمان

 به حرص با کند خالی او سر را است آمده پیش برایش که بدی هاتاتفاق دلیه، و دق تمام

 .توپید او

 !حیوون؟ چته گیری،می پاچه سگ مثل! هان ببینم؟ رو کی باید ببندم رو دهنم نخوام -

 :غرید طلبکارانه و رفت او به ایغره چشم

 .داخل گمشو برو! درک به داری هم مشکلی اگه هست، که همینی -

 .زد هوار سودابه سمت حرص با

 به بزنم زنگ خواممی! بیاری واسم که شده خراب این توی نیست چیزی تلفنی سودابه -

 !سودابه. کنه مشخص غول نره این با رو تکلیفم بیاد تا پلیس

 و شد کار به دست و رفت خودش که بود، کرده قفل زبانش ترس از چارهبی یسودابه اما

 .گشت تلفن دنبال سراسیمه

 :غرید بهش رو پوزخندوار همچنان بهواد



 

 

 
89 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 و منی زن قانونی و شرعی شما االن! منه شناسنامه توی شما اسم ها،رفته یادت اینکه مثل -

 باز اگه حاال ولی فهمی؟می کنم، زندونی خونه این توی رو شما که دارم رو این حق حتی من

 !جوجه میدی هدر رو وقتت فقط که بگم ولی بزن؛ پلیس به بزنی زنگ داری دوست هم

 هضم قابل غیر قدرآن برایش حقیقت شنیدن چرا شد، متوقف جایش در اینتیجه هیچ بی

 آن مگر بود؟ آن جز مگر آمد؟می چشم به منطقبی و دردناک برایش حد آن تا چرا بود؟

 سر درد چه در بودم شده متوجه تازه که آسمان آورد؟ زبان به حقیقت جز چیزی مرد

 بر تحمیل دوباره اجبار، دوباره. سوخت خودش حال به دلش است افتاده گیر بزرگی

 خودش خواستمی هرچه که مانستمی سرابی یک مثل رهایی راه. بود شده ویران سرش

 اتاق سوی به. رفتمی فرو هاتاریکی و هاسیاهی در بیشتر و بیشتر کند، ترنزدیک او به را

 بعد کمی و شدمی خیره رویش جلوی هایپله به قبل از ترحسبی نگاهش شد، راهی

 پرتاب تخت روی راخودش درجا و کرد باز هم از را اتاق در. کردمی گذر هاآن از توجهبی

 هاساعت اگر که طوری به بود، پر اندازه بی دلش. کرد مچاله هم در را زانوهایش. کرد

 .نبود شدنی آرام دلش هم باز ریختمی اشک توقفبی و نشستمی جاهمان

 مسکنی قرص کردن پیدا برای. فشرد محکم را دردناکش هایشقیقه گذشت، ساعتی نیم

 شدت با و دیگر یدقیقه چند دانستمی. شد خارج اتاق از کند، آرام را دردش اندکی که

 دنبال به هایشچشم با. آیدمی سراغش به هم سختی و سفت میگرن دردش، گرفتن

 او حال به دلش کمی و کردمی درک را او خانه این در کسی تنها گشت،می سودابه

 برای نکرد، پیدا او از اثری کرد نگاه هرچه. بود مهربان پیرزن همان فقط و فقط سوختمی

 یآشپزخانه به چشمش. شد راهی پذیرایی سالن سمت به آهسته آهسته خودش همین

 که بردارد دیگری قدم خواست. خورد بود، شده وصل پذیرایی سالن به که بزرگی نسبتاً

 .کرد متوقف را او صدایی

 حالیت زادآدمی زبون شو؟ حاضر برو نگفتم مگه کردی؟ درست که وضعیه و سر چه این -

 .میشن متوجه رو من حماقت اول همون که ببیننت طوراین نه؟ نمیشه
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 به یکی هم آن با باید حال و بود بریده را امانش درد. کشید اشپیشانی به دستی حوصلهبی

 .کند دو

 هست؟ اجازه! همین. کنم کوفت کنم پیدا چیزی مسکنی پایین اومدم کرد،می درد سرم -

 بی و کرد اکتفا سر تکان یک به فقط باراین بهواد که کرد ادا وارکنایه را آخرش حرف

 .ماند خیره آباد ناکجا به دوباره و گرفت آسمان از را رویش تفاوت

 در را اتاقش راه دوباره امیدنا نشد، که نشد نصیبش چیزی هیچ گشت را آشپزخانه هرچه

 از حرص با و برداشت قدمی کنسول یآینه سمت به اتاق به شدن وارد با گرفت، پیش

 پاک روحش بی و زرد صورت از را هایشاشک و قاپید کاغذی دستمال چند میز، روی

 .کرد

 و بود شده که تهدیدهایی چه! بود شنیده توهین چقدر بود، شده تحقیر روز چند این چقدر

 بار تواندمی چقدر دارد؟ تحمل چقدر مگر آدم یک آخر. بود نزده حرف کام تا الم ترس از

 خسته نحسش زندگی این از دیگر نزند؟ دم و بکشد دوش به تنهایی را هارنج و هاسختی

 خوش جا اتاق انتهای که داری طرح و بزرگ یپنجره سمت به آنی تصمیم یک با بود، شده

 را کارش تا بود کرده جزم را عزمش لحظه آن که انگار. برداشت خیزی ، بود کرده

 دهد، انجام خواستمی که کاری به اصالً که ببرد پیش جلو به ترس بدون و درنگبی

 هم از را پنجره درب دو بود، مانده باقی تنش در که زوری تمام با. بود نکرده فکر ایثانیه

 پدید دلش در خوفی نتوانست حتی هم دیوار به شدنش کوبیده مهیب صدای. کرد باز

 او با واهمه بی دلش باراین که بود عجیب. انداخت ایسرسری نگاه ارتفاع به. بیاورد

 .گرفتنمی را جلویش جوره هیچ و کردمی همراهی

 پایش یکی آن دیگر حال و داد قرار پنجره بیرونی یلبه روی را پاهایش از یکی سختی به

 برهم را هایشچشم. بگیرند قرار هم کنار پاهایش جفت و ببرد باال توانست ترراحت را

 حس لحظه آن در داد،می خاتمه اشزندگی به داشت. شد خالی زیرپاهایش ناگهان بست،
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 و ناب حس شود، آزاد اشساله چندین قفس از باالخره بود قرار که داشت را ایپرنده

 .بود خوبی

*** 

 شدن کشته هم بعدش. بود اعصابش روی بر شدت به کالنی یقضیه آن بود، فکر در عمیقاً

 صفتبی آن نفرهای از یکی دست به احتماالً قبل روز چند همان که گروه اعضای از یکی

 درست وسط آن انگار چیزی یک اما کرد؛می خشک هایشرگ در را خون بود، افتاده اتفاق

 پخی هیچ تنهایی به او بود، شناخته را او خوبی به. بکند غلطی هیچ تواندنمی تنها آن نبود،

 نه و نود احتمال به آری! آدم یک به برسد چه بکشد، تواندنمی هم را پشه یه حتی و نیست

 کند؛می باز برایش را راه و کندمی حمایت را او دارد خوبی به که دارد دست هم یک درصد

 .دانستنمی را چرایش و که اما

 الی به ال خشم شدت از لحظه آن تا که رنگی مشکی تیر شد، جا به جا جایش در کمی

 به که ایچوبی دارت به محکم و کشید بیرون را شدمی له شدت به داشت هایشانگشت

 شده نصب دیوار روی سالن، وسط نظمبی و نامربوط خیلی بهواد شخص خود درخواست

 آن پدرش و است فالحی او اگر ولی بود؛ خورده هدف به تیر معمول حالت از. کوبدمی بود،

 موش او به دارد و است قضیه آن پشت که فهمدمی باالخره ی،*ض*و*ع فطرتِ پست

 از دوید،می سمتش به تند تند همزمان که هانگهبان از یکی صدای با کند،می کمک کثیف

 .شد خارج فکر

 !پایین بندازن پنجره از رو خودشون خوانمی خان آسمان آقا -

 :زد فریاد کنان غرش

 کنین؟می غلطی چه جااین شماها پس -
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 با و رفت حسن به ایغره چشم. شد بلند کاناپه روی از جا در بود، آمده جوش به خونش

 کامالً لحنی با تند تند داشت حسن راه کل. افتاد راه آسمان اتاق سمت به عصبانیت شدت

 داشت واقع در است، نبوده مقصر او و افتاد اتفاقی چه که دادمی توضیح برای التماسی

 یهمه با هم عزائیل یفرشته آن حتی دانستنمی اما کرد؛می توجیح بهواد برای را خودش

 انجام خواهدمی که کاری از و کند توجیه را یکی آن توانستنمی هایشگری عزرائیل آن

 .باشد او که ساده نگهبان یک به برسد چه. کند منصرف است، آن بر تصمیمش و بدهد

 یلبه روز بر عادی خیلی که دیدنش با کرد، باز هم از بود فوران درحال که خشمی با را در

 عصبی بیشتر و بیشتر نداشت صداها و دورش فضای به توجهی و بود ایستاده پنجره بیرونی

 آم کهآن تا پایین، سمت به کردمی پرت پنجره از را خودش داشت دیوانه یدختره. شد

 را جلویش بروند و بدهند نشان خودشان از العملیعکس یک باالخره مانده عقب تا دو

 .کشدمی اتاق داخل به و داردمی بر خیز سمتش به تند بهواد بگیرند،

*** 

 بید مثل بدنش زمستان، روزهای آخرین در و بود انداخته چنگ تنش به سرما بود، سردش

 گرفته فرا را او شدت به لحظه آن در که خوفناکی سردی از که هوا، سردی از نه. لرزیدمی

 رفت،می مرگ سوی به داشت واردیوانه کرد،می حس وجودش تمام با را مرگ بوی. بود

 مبهمی حس است، شده چه دانستنمی. شد کشیده سمتش به کسی توسط سرعت با که

 نمرده کهاین از یا است، زنده هنوز که بود خوشحال دانستنمی. بود آمده وجود درونش

 ازهم کم کم را هایشچشم. کشیدمی نفس نامنظم و آرام بسته، هایپلک با! ناراحت است

 .بود داده نجات مرگ از را او قبل دقایقی که افتاد ایناجی به نگاهش کرد، باز

 :غرید یکهو هاوحشی مثل و ایستاد رویشروبه جانبیبه حق یچهره با

 که هاییغلط این با کردی فکر نداری؟ عقل مگه تو! ها بکنی؟ خواستیمی غلطی چه -

 .میگم چی ببین کن وا رو هاتگوش اون خوب ببین بچه؟ سوزهمی واست دلم من کنی،می
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 :داد ادامه تمام جدیت با و گرفت او سمت به را اشاشاره انگشت

 رو فکری همچین وقتهیچ پس متنفرم، تو هایجنس هم تک تک از هم و تو از هم من -

 این با فقط! نه میشه، جلب سمتم به بهواد توجه احمقانه هایکار این دادن انجام با که نکن

 هم االن! همین تیمارستان، به بردنت برای کنیمی ترغیب بیشتر و بیشتر رو من هاتکار

 همخیلی وگرنه نیفته، من گردن خونت کهاین خاطر به فقط بشی اصل و درک به نذاشتم

 .نیستم بودنت زنده مشتاق

 آن با و برخاست جایش از حرص با که بود شده جری شدت به هایشحرف شنیدن با

 :زد فریاد و ایستاد او دوش به دوش حالش

 مسخره ازدواج این به راضی دلم من کردی فکر شعور؟بی کردی فکر چی خودت با -

 هم تو حاال که نکشیدم مصبیت کم خودم من بود؟ بدبختی و فالکت همه این به راضی بود؟

 بود، افتاده کار از عقلم دیگه چون کردم می رو کار این داشتم. بدی عذابم و شی آوار سرم

 خاتمه نحسم زندگی این به آوارگی همه این بعد باالخره خواستم می. کشیدنمی مخم دیگه

 فهمیدی؟ بشم راحت اتونهمه دست از و بدم

 دوشش بر بسیار العان به تا هاحرف این که انگار کشید، وجودش اعماق از عمیقی نفس

 یقطره لرزید، اختیار بی اشچانه. بود شده ترسبک کمی حال که کردندمی سنگینی

 راه و نداد او به جوابی. گرفت راه اشچانه تا و خورد سر صورتش روی بر اشک درشت

 خواستار که آمدنمی خوشش خیلی صحبتی هم این از شاید گرفت، پیش در را خروج

 .نبود آن یادامه

 یک های زدن صدا و بلند زینگ زینگ صدای برداشت اتاق از بیرون به قدمی که همین

 .شد پیچیده خانه فضای در سودابه سره

 کنم؟ باز رو در اومدن، هاتونمهمون آقا آقا -
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 :زد غر خودش با و کرد باز را در

 !تکرار حالت رو رفت سودابه این باز -

 فریاد نکند، آقا آقا آنقدر تا کند ساکت را او خواستمی صراحت به که بلندی صدای با و

 :زد

 .اومدم االن منم سودابه، بازکن کن، باز -

 .چرخاند آسمان طرف به حرکت یک با را سرش

 .باشی من کنار باید جااین بیا -

 :غرید خشونت با و خورد گره درهم هایشاخم

 حالت کنممی فکر تو، مثل نکبتی یخونه تو موندنم به که همین من! آقا هاخوشه دلت -

 !عمراً  کنارت؟ بیام وقتاون بعد گیرممی تهوع

 بدو یکی و جدل و بحث دادن ادامه کرد،می راضی زودتر را او باید کشید، عمیقی نفس

 مالیمت با همین برای. شدمی ترخراب چیز همه و کردمی ترسخت را رکا فقط او با کردن

 :گفت بهش رو

 .منتظرمونن پایین نیست، کردن لجبازی وقت االن پایین، بریم بیا -

 به نگاهی خبیثانه ایچهره با که بود بخش لذت بسیار برایش انگار مرد آن روی این دیدن

 به فعالً که دانست صالح بود، آورده بار به قبل دقایقی که بدی وضعیت آن با و انداخت او

 .بدهد گوش او حرف

 دید،می هایشچشم که چیزی با بعد ایلحظه. برداشت قدمی سمتش به ساالنه ساالنه

 .توپید او به محکم و نداد دست از را فرصت ولی زد؛ خشکش جورهمان و برد ماتش
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 !حیوون رو دستم کن ول -

. بوده فایدهبی اما کند؛ خارج او هایچنگال حصار از را هایشدست تا کردمی تقال شدت به

 شک بی نابرابر جنگ آن یبرنده هم باز بردمی کار به لحظه آن در هم را زورش تمام اگر

 .رسیدمی بود او برابر سه کمش کمه که مردی آن به زورش مگر آخر! شدنمی او

 به مستقیم و آمدند پایین شکل چوبی پیچ در پیچ هایپله از افتاد، راه دنبالش به ناچار به

 .بگویند خوشامد هاآن به و بیایند هامهمان تا نهادند، قدم ورودی درب سمت

 !مسخره چه ایش -

 گفتی؟ چیزی: بهواد

 !نه... ن -

 با طوری آسمان. کرد دعوتشان خانه داخل به و کرد استقبال هاآن از دبانهٔ  مو خیلی بهواد

 مرد آن شخصیت از دور به رفتارها این کارها،این انگار که بود دوخته چشم او به تعجب

 اشرویی خوش و مهربانی نقاب زیر را خود اصلی روی داشت سعی شدت به او و بود

 علیکی سالم هاآن با هنوز که دادمی آن از خبر هایشدست ناگهانی فشار. کند پنهان

 شانسمت مهربانی با نمایی، دندان لبخند با همراه و داد سرش به تکانی بود، نکرده

 .برگشت

 .داخل بفرمایین اومدین، خوش سالم -

 با لباس خوش و شیک کامال زن یک عمویش زن افتادند، راه پذیرایی سالن سمت به

 بر ایزیبای عمل هیچ که فهمید شدمی صراحت به هم متری ده یفاصله از که ایچهره

 .بود مرتب و خوشگل طبیعی و فابریک طورآن و نگرفته صورت روی
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 نگاه بهواد. برگشت سمتش به سریع کرد، احساس خود روی بر را نگاهی سنگینی آسمان

 :زد ـب*لـ مصنوعی لبخند یک با و انداخت او به تندی

 .بیار قهوه یه عمو زن و عمو واسه برو عزیزم -

. بود زده غیبش کجا دقیقه چند آن در دانستنمی نبود، خبری خانم سودابه از متأسفانه

 پهنی و پت لبخند. کند آماده را قهوه که بود خواسته آسمان از بهواد هم همان برای احتماالً

 حرصش تمام مدلی یک طوری، یک باید کرد تکرار خود با. نشست هایشـب*لـ روی بر

 بهواد به رو کرشمه و ناز و زنانه هایعشوه کمی با همان برای کرد،می خالی مرد آن سر را

 :گفت

 !عزیزم برو بکش، رو زحمتش خودت تو کنم، عوض رو هاملباس برم باید من -

 او به نگاهی هیچ همان برای شد،نمی سیر خوردمی را او خون بهواد لحظه آن در دانستمی

 حسابی دلش. پریدمی پایین و باال ذوق از. کرد پرواز اتاقش سمت به راست یک و نکرد

 .بود شده خنک

 با بود روشن خرمایی آسمان، موهای رنگ. کرد باز را موهایش و کند سرش از را شالش

 اما نبودند؛ صاف هم زیاد البته. شدمی بیشترش جلوه باعث که طالیی هایرشته کمی

 عاشقشان شخصه به او و بودند خوشگل خیلی کل در شد،می کمرش زیر تا تقریباً اندازشان

 .بود

 تصمیم خبیثانه آمد، ذهنش به فکری دوباره که کند مرتبشان خواست برداشت را شانه

 نقطه روز چند آن در پیششان، برود طوریآن و کند ریخته هم به را وضعش و سر گرفت

 دادنش آزار اما است؛ تخس و گند اخالقش است درست بود، فهمیده خوب را ضعفش

 .بود راحت بسیار
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 از دادمی جوالن وجودش در اختیاربی لحظه آن در که ترسی کمی با و کرد سرش را شالش

 .شد خارج اتاق

 چهره متوجه هنوز بهواد. نشست دستش کنار درست و رفت هامهمان و بهواد پیش مستقیم

 که بود نگذشته دقیقه چند هنوز. بود عمویش با زدن گپ مشغول سخت و بود نشده او

 :گفت آسمان به رو مصنوعی لبخندهای و عشق از پر لحنی با. خورد او به چشمش

 !عزیزم بدو بیرون، بریم هااین عمو همراه خوایممی شو حاضر برو پاشو عشقم -

 و کندمی جمع سریع را خود که بهواد زدن حرف لحن آن از بگیرد اشخنده بود نزدیک

 او به پوزخندی بهواد. دارد کار خانه و برود تواندنمی که گویدمی جوابش در عادی بسیار

 :گفت دارشنیش لحن همان با و زد

 آره؟ کنی هوا آپولو خوایمی حتماً  کاری؟ چه -

 :گفت بهش رو درآری حرص لحن با هم آسمان

 مشکلیه؟ بکنم رو کار همین خواستممی دقیقاً آره -

 .باش زود شو آماده برو دیگه بسه -

 خودش گردن خونش وگرنه شود حاضر برود باید االن همان که فهمید اشجدی لحن از

 .است

 و کند درست را موهایش که کشید طول ایدقیقه بیست رفت، اتاق سمت تند همان برای

 خورد آسمان به چشمش تا بهواد. رفت پایین سمت به کالفه. کند عوض را هایشلباس

 :گفت مهربانی و خاص لحن با و عمو سمت برگشت سریع
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 دیگه دقیقه چند ما بشید ماشین سوار برین شما دارم، کار خانم با لحظه یه من جان عمو -

 .میایم

 به رو او با تنهایی هازودی همان به نداشت را انتظارش آخر پرید، رخش از رنگ ایلحظه

 خارج محض به. دارد او با کاری چه بهواد ببیند تا بود ایستاده جاآن مترسک مانند. شود رو

 :توپید عصبانیت با و برگشت او به عمارت، از عمو زن و عمو شدن

 وقته اون کنی کاری خراب بخوای یا بدی سوتی یه بیرون ریممی داریم االن فقط ببینم -

 پس رو تاوانش بعداً کردی هرکاری که هم االن تا. کنممی جدا تنت از رو سرت دیگه که

 !نکنی ترخراب هست که اینی از رو آیندت که بهتره من نظر به ولی میدی؛

 برد، جلو کمی را خودش .گرفت حرصش شدت به که زد پاهایش سرتا به نیشخندی بهواد

 .بود گرفته قرار صورتش موازی درست سرش

 بدی؟ پس رو کردی که هاییکار تاوان خوایمی کی تو پس -

 .کرد اضافه حرفش به و رفت او به ایغره چشم آسمان

 که عجب و گذاشتی صورتت رو االن که ایمسخره نقاب این به بزنم گند خواستممی اگه -

 !باش مطمئن. بودم زده االن تا میاد، هم بهت هم خیلی

 کنی؟ عوض رو چیزی تونیمی زدن طعنه با کردی فکر بچه -

 را بحث خواستمی واضح که لحنی با نداشت، را او با کردن بحث و ـر*جـ یحوصله اصالً

 :گفت کند عوض

 .منتظرن هااین عمو دیگه بریم بیا -
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 کندمی اشحواله ی"ادب بی". شد خارج عمارت از بزند حرفی دیگر آنکه بدون هم بهواد

 .شدند ماشین سوار افتد،می راه دنبالش به دوان دوان اردک مثل و

 تحمل را او و بنشیند کنارش بود مجبور هم بدبخت آسمان و بود راننده بهواد کهآن یاد با

 .دهدمی تکیه پشتش صندلی به و کشدمی کشداری پوف کند،

 از سراسیمه بهواد که شد چه دانندنمی دفعه یک اما کند؛ حرکت ماشین که بودند منتظر

 مانده بهواد خالی صندلی به نگاهش آسمان برگشت، عمارت سمت به و شد پیاده ماشین

 .شد او کردن فکر مانع عمو زن صدای ناگهان که بود

 آره؟ بشه فاش اسمت خواینمی نکنه دونیم؟نمی رو شما اسم هنوز چرا ما دخترم -

 در. بود گرفته سکوت رنگ کمی نگاهش چرخاند، او با موازی حرکت یک با را سرش

 طبیعی مسلماً که باشد؟ چطور هایشحرف لحن و کند رفتار او با چطوری باید که بود تفکر

 به خودش شخص اختیار با حقیقت عین در ولی باور؛ غیر که ایمسخره نقش آن کند جلوه

 خواستنمی بهواد چرا بفهمد که بودم شده کنجکاو دلش ته که انگار و بودش گرفته گردن

 ولی کرد؛می بازی نقش طورآن داشت و شوند مطلع واقعیت آن از عمویشزن و عمو

 :گفت تندی با و ببرد بویی غریب عجیب هاینگاه آن از چیزی عمو زن نگذاشت

 یک درگیره ذهنم یکم بعد. نبود حواسم منم بودید نپرسیده حاال تا حرفیه چه این بابا، نه -

 آسمان آسمانه، اسمم. عمو زن ازتون خواممی معذرت هرحال در ولی مسائله؛ سری

 .محتشم

 :گفت مهربونی لحن با آسمان حرف ادامه در و زد آمیز تحسین لبخندی عمو زن

 بهم به اسماتون که هم چقدر! عزیزم داری هم قشنگی اسم چه دخترم، کردم شوخی -

 .میادها
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 :پرسید بهش رو تعجب، کمال در و داد باال ابرویی تا آسمان

 میاد؟ هم به ما اسم کجای ولی -

 مهشید از را سوالش جواب او نگذاشت ادبانهبی خیلی و شد ماشین وارد بهواد دفعه یک که

 در. کردند حرکت آباد ناکجا سمت به و کرد روشن را ماشین حرفی هیچ بدون و بگیرد

 تنها هردفعه او کرد،می نگاه که بهواد به بعدش و کردمی تعریف او از کلی عمو زن مسیر

 موقعیت کردن تحمل مشغول شدت به آسمان. دادمی چارهبی تحویل ژکوندی لبخند یک

 بهواد به خطاب ایبامزه لحن با که عمو زن صدای که بود غریبش و عجیب و نامعلوم

 .شد خارج فکر از زدن، حرف به کرد شروع

 یک این پس نیستند؟ آسمون تو هافرشته مگه کردی؟ پیدا کجا از رو فرشته این پسرم -

 کلک؟ دزدیدیش آسمون از نکنه زمینه؟ روی چرا دونه

 خودش با کهآن برای شاید هم آسمان بعد ایثانیه خندیدن، به کرد شروع صدا و سر پر

 که داندنمی را بود اشجمله بودن طنز خاطر به کهآن یا بهواد، گرفته عبوسی زن چه نگوید

 هامیرغضب مثل طورهمان فقط که هم بهواد خندید، کلی او با و کرد همراهیش شدت به

 آن کردنمی فکر اصالً دخترک. کردمی چارهبی آسمان یحواله اخم هی و کردمی شاننگاه

 که هم عمویش. باشد داشته بامزگی و شیطونی آن به عمویی زن خشک، و تخس آقای

. داشت اییجد شخصیت و خندیدنمی زیاد بود، روح بی و خشک بهواد مثل اخالقش تقریباً

 و کردمی خوش جا هایشـب*لـ یگوشه ریزی لبخند مهشید و آسمان همراه گاهیگه فقط

 :نالید بلندی صدای با و حوصلگیبی با آسمان. شدمی دو آن بین تناقص کمی باعث همان

 !خدا به جوریاین پوکیدیم نداره، چیزی آهنگی ایترانه یه ماشین این -

 :گفت و کرد بهواد به رو بودند زده را دلش حرف دقیق انگار که مهشید

 !دیگه بیایم در دپ هوای و حال این از یکم بذارین چیزی ایترانه یه پوف -
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 هم از را اشرفته درهم هایسگرمه آن کمی دخترک، با رفتارهای برعکس که هم بهواد

 :گفت درجوابش روییخوش با و کرد باز

 . ...کهاین فقط ذارممی االن چشم -

 حالت با و پرید حرفش وسط لجوج آسمان که بگوید چیزی خواست و کرد مکث کمی

 :گفت تخسی

 آره؟ میدی گوش قمیشی و داریوش فقط و اومدی قاف قله از هم تو نکنه پوف چیه؟ -

 دقیقاً که داشبرد در بردمی را دستش داشت که درحالی او حرف به توجه بدون بهواد

 :گفت عمو زن به خطاب قرارداشت، آسمان پای جلوی

 .متفاوتن کمی هاآهنگ اوم، -

 را دی سی یک داشبورد داخل یریخته درهم وسایل سری یک بین ما و زد نیشخندی

 و آمد بلوم بلوم بلند صدای یکهو ایلحظه چند بعد کرد، ماشین ظبط وارد و کشید بیرون

 داشتند تعجب از. بود افتاده لرزه به آهنگ ناگهانی و خراش گوش صدای با ماشین تقریباً

 دهد؟می گوش آهنگ سبک تن از سگش اخالق آن با حیوون آن یعنی آوردند،می در شاخ

 با و کوبیدمی بهم را هایشدست و شودمی کردن فکر بیخیال آسمان گذشت ایدقیقه چند

 .کندمی خونیهم آهنگ با بلند صدای

 !احساسی یدیوونه کردی عاشقم "

 .حساسی تو من رو که و این دارم دوست

 راضی، بشه نمیشه قلبم که منی

 .رفت دادم و دل
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 !وسواسی منِ! وسواسی منِ آخه

 رمانتیکه، واسم میگی هرچی! آنتیکه خیلی تو چشای

 !شیکه دنیام نزدیکه، من به تو دل وقتی

 .آخری عشقِ دلم توی

 !بهتری همه از جوره همه

 !دلبری بد بری،می منو دل همیشه

 رمانتیکه، واسم میگی هرچی! آنتیکه خیلی تو چشای

 !شیکه دنیام نزدیکه، من به تو دل وقتی

 .آخری عشقِ دلم توی

 !بهتری همه از جوره همه

 !دلبری بد بری،می منو دل همیشه

 آسونه؟ کردنت پیدا مگه! دیوونه

 مونه؟می تو پای کی من مثل! دیوونه

 !رونممی خاطرت به رو همه! جونم ای

 !برگردونم تو با برگردونم تو با رو خوشیام مونممی

 رمانتیکه، واسم میگی هرچی! آنتیکه خیلی تو چشای
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 !شیکه دنیام نزدیکه، من به تو دل وقتی

 .آخری عشقِ دلم توی

 !بهتری همه از جوره همه

 !دلبری بد. بریمی منو دل همیشه

 رمانتیکه، واسم میگی هرچی! آنتیکه خیلی تو چشای

 !شیکه دنیام نزدیکه، من به تو دل وقتی

 .آخری عشقِ دلم توی

 !بهتری همه از جوره همه

 !دلبری بد. بریمی منو دل همیشه

 (آنتیکه خیلی تو چشای احدی سام)

. رسید اتمام به کردشان خرید و گشتن کی و گذشت طورچه ساعت سه دو، آن داندنمی

 باید. کردمی پیدایش زود خیلی باید بود، پدرش پیش ذهنش و فکر تنها مدت یهمه

 حتی. بیاورند سرش بر بالیی دیگر گذاشتنمی داد،می نجاتش هاآن دست از زودتر هرچه

 جز دخترک مگر. بگیرند او از هم را پدر گذاشتنمی شد،می تمام هم جانش قیمت به اگر

 کیسان آن بود؟ مانده باقی برایش دیگر دنیا در کسی مگر داشت؟ را کسی دیگر فرهاد

 و حال و عشق برای و است گوری کدام االن نیست معلوم اصالً که هم نامرد

 :غردمی ـب*لـ زیر! زندمی کارهایی چه به دست خودش هایبازیس*و*ه

 .خان کیسان نبردی برادری و انسانیت از بویی هیچ که بمیری! بمیری -
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 تا خواستمی او از و بود گرفته سمتش به را بزرگی نسبتاً هایکارت که گارسون صدای با

 هایشغذا لیست به نگاهی برداشت، رو هاآن از یکی مرد. آمد خود به کند، انتخاب را یکی

 انتخاب که گرفت تصمیم خارجی هایاسم و غریب عجیب ِمنوی دیدن با اما انداخت؛

 .بسپارد خودشان به را غذایش

 دارین؟ میل چی -

 :گفت زود بدهد نشان واکنشی بقیه کهآن قبل آسمان

 سفارش خودتون هرچی لطفاً واسم، سخته خیلی انتخاب متنوع غذای همه این بین اوم -

 .بدین سفارش رو همون ممن واسه دادین

 :گفت گارسون به رو اعتنابی بشود، منعقد او کالم بگذارد کهآن قبل بهواد

 .بیشتر تعداد با بار این که تفاوت این با. بیار همیشگی همون از لطفاً میالد، نباشی خسته -

 :داد ادامه روییخوش با و کرد ایاشاره مهشید و محمد به هایشدست با

 !کنین داری آبرو لطفاً دارم، ویژه مهمون دفعه این -

 برایش آسمانی یعنی کارش آن شکست، دلش داد، جلوه تلخ برایش شدت به حرفش

 ایلحظه! گرفت حرصش. کردمی بازی برایش را مترسک یک نقش فقط او و نداشت وجود

 مانده باقی برایش که آبرویی ذره و بیاورد وجود به دردسری خواستنمی آخر، سیم به زد

 .کند گم را گورش جاآن از صدا و سر بی گرفت تصمیم همان برای بدهد، فنا باد به هم بود

 .گردمبرمی زودی جایی، تا میرم من -

 کجا؟ -

 .داد جواب تخسی با و کرد اخمی کرد،می نگاهش سوال عالمت مثل بهواد
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 .ببرم رو اسمش که نیست جاش االن طبیعتاً که جایی یک -

 باال باری چند را سرش و گفت ی"آهان" گرفت، هوا روی را حرفش مفهوم انگار که بهواد

 .داد تکون پایین

 .برو باشه -

 :کرد زمزمه ـب*لـ زیر

 .نخواستم اجازه ازت مرتیکه -

 راه سرویس سمت به و کشید عقب بشود خارج بتواند داخلش از که ایاندازه به را صندلی

 درزش ال مو که خود نظر به کرد، مرور ذهنش در بار دومین برای را اشنقشه. افتاد

 به بود، بود بقیه و بهواد به نگاهش توک و تک که همزمان مطمئن همان برای رفت،نمی

 از شدند، صحبت گرم کامل که وقتی تا کردمی معطلشان کمی باید. رفت سرویس سمت

 اطراف به نگاهی. شد خارج سرویس از لرزان ترسان گذشت ربی یک. بزند بیرون جاآن

 سالن سمت به آهسته آهسته پس نبود، اندازدبی دلش در ایرعشه که خبری هیچ انداخت

 .برداشت قدم رستوران اصلی

 دو آره؟ داری، دوست دیگه جاهای از بیشتر خیلی رو شوییدست توی موندن کنم فکر -

 کردی؟می غلطی چه تو اون ساعت

 بهواد به ایغره چشم کالفه هوا، بود رفته و بود شده دود اشنقشه کشد،می بلندی پوف

 .زد ـب*لـ دارنیش که بشود رد کنارش از خواست و رفت

 !احمق بکنی تونینمی غلطی هیچ نخوام من تا -

 از دورتر صندلی دو هم بهواد و نشست مهشید رویی به رو صندلی روی بر حوصلهبی

 .نشست آسمان
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 و عمیق نگاه بود، شده بو و رنگخوش و خوشمزه غذاهای از غرق حال که میزی به

 شده کشیده گند به اشنقشه پیش یدقیقه چند کهآن به نکرد توجهی. انداخت چسبیدل

 جلوی غذاهای آن خوردن به کرد شروع ولع با و اولش جای سر برگشت دوباره و بود

 را ظرف ته تا. بود لذیذ و خاص طعمش نشست، دلش به بدجود بود، خوشمزه رویش،

 دیگر یکی بگوید خواست. کردمی بازی غذا با زبانش نوک با تنها که بهواد برعکس. خورد

 .شد خودش یرو بر بهواد ترسناک هاینگاه متوجه دفعه یک که بدهد سفارش برایش

 ـب*لـ زیر و کرد اشحواله اخمی. کندمی نگاه ایزنجیره قاتل یک به دارد انگار نکبت

 و مشکی هایچشم به که چشمش. کرد نحسش و زشت هیکل آن نثار باالی بلند فحش

 از هایشدندان. شد اکو مغزش در اشگذشته هایحرف و رفتارها تمام افتاد، بهواد سرد

 چه تا باشد؟ نامرد و حیوان تواندمی حد چه تا آدم آخه شد،می سابیده هم روی عصبانیت

 بد ذات حد آن در وگرنه! دارد نسبتی اهریمن با راستی به که انگار باشد؟ شرفبی حد

 داردبرمی دستمال یک حرص با! باشد شیطان خود خودِ  کهآن مگر! خدا به شودنمی تنهایی

 هاگارسون از تا چند بعد ایثانیه که کندمی تمیز بود شده چرب کمی که را هایشـب*لـ و

. آوردند برایشان را دسرها که نکشید طولی و کردنجمع میز روی از را شام بساط و آمدند

 :گفت مهربانی با و آسمان سمت برگشت محمد ناگهان که بودند خوردن مشغول

 دست به رو دلش و شدی آشنا ما تخس بهواد آقای این با حاال که شد چی خانم آسمان -

 !واال عجیبه واسم خیلی آوردی،

 آن که گفتمی گفت؟می چه آخر بود، شده شوکه کلی به محمد ناگهانی سوال آن با

 هیچ و بود افتاده اتفاق خودش بازی احمق و ساسان اجبار با فقط و فقط مسخره ازدواج

 را نگاهش طلبکارانه! شد گرفته حالش دوباره فکر آن با نیست؟ درکار ایعالقه و عشق

 محمد، اسدفعه یک سوال آن با و نداشت آسمان از کمی دست هم آن برد، بهواد سمت

 خواسته بهواد دفعه یک که بگویند چه بودند مانده جفتشان. بود افتاده پته تته به هم بهواد

 .شد او نجات باعث بار دومین برای ناخواسته یا
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 قول زنیم،می حرف باهم مسئله این به راجع فرصت سر خونه برگردیم بذار جان عمو -

 .کنم تعریف واستون رو چی همه میدم

 :کرد اضافه حرفش به ایثانیه چند تأخیر با

 نه؟ مگه نبودید، من با که رو تخس پسر بعدش، -

 :گفت خنده به آغشته لحنی با و داد باال ابرویی خندیدن، به کرد شروع محمد

 تیر با رو اشسایه خواممی بینممی دختر یک تا که منم اون پسر، نبودم تو با که معلومه -

 .نیستی تو جان بهواد منم اون بله بله،. کنم پارش تیکه و بزنم

 چه؟ یعنی. کرد سکوت و نگفت چیزی دیگر بود، خورده جا محمد حرف آن با که بهواد

 را بهواد رفتار که وقتی محمد بدبخت! برخورد بهواد به که بود گفته چه چارهبی آن مگر

 خوریشان دسر قسمت باالخره. کرد اکتفا دسرش خوردن به و نداد ادامه را بحث دید، دید

 .کرد حساب را غذاها پول بهواد و رسید پایان به هم

 به. بودند راه در ساعتی یک. افتادند راه عمارت سمت به مستقیم شدند، خارج رستوران از

 مهشید و آسمان. بخورند راهشان توی برای که خریدند تخمه بسته یک مهشید درخواست

 به چشمش دفعه یک شکستن تخمه با همزمان. بودند نشسته جلو بهواد و محمد و پشت

 گردند،برمی دارند که االن اما نبود؛ راه قدرآن رفتن موقع خورد، رویشان به رو یجاده

 شده طوریآن که است زیاد خستگیِ برای هم شاید آمد؛می نظرش به طوالنی قدرچه

 بر بود داده لم که او برعکس. انداخت بود، نشسته دستش بغل که مهشید به نگاهی. است

 با و شکستمی تخمه شنگول و شاد بود، خوردنش تخمه مشغول زور به و صندلی روی

 .کردمی زمزمه بود شده پلی که شادی آهنگ

 سمت به مختصر عذرخواهی یک با آسمان. رسیدند نحس عمارت به که گذشت ربعی یک

 بیرون قدر آن حال به تا بود شده خسته خیلی. رفت اتاقش سمت هم بعدش و سرویس
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 را بود باهوش و زرنگ قدر آن ی*ض*و*ع آن کهآن شد، عصبی دفعه یک. بود نمانده

 کند، اشعملی که نگذاشت و فهمید هوا روی بر را اشنقشه مرتیکه. کردنمی درک اصالً

 مشغول. برداشت قدم هالباس کمد سمت به و کشید کشداری پوف کالفه چه؟ برای اصالً

 در پشت هنوز که درحالی و زد در به ایتقه مهشید عمو زن که بود هایشلباس تعویض

 :گفت شد،نمی اتاق وارد دفعه یک حیوان عین هابعضی مثل و بود مانده

 عزیزم؟ داخل بیام هست اجازه -

 که نکشید طولی. گفت او به هولکی هول "بفرمایید" یک و کرد تنش را بلیزش تند تند

 :گفت او به رو و نشست تخت روی آرام خیلی آمد. شد اتاق وارد مهشید

 !جان آسمان دخترم، -

 .کرد اشاره کنارش به

 !عزیزم بیا بشه، وا دلمون کنیم، دل و درد باهم یکم بشین جااین بیا -

 او هایدست مهربانی با مهشید و نشست کنارش درست و رفت آرام حرفش از تبعیت به

 .گرفت اشمادرانه و گرم هایدست در را

 این تو فقط و ندارم رو تونزندگی تو دخالت قصد اصالً که بدون رو این فقط جان، آسمان -

 .بگم بهت رو چیزها سری یک و بیام که دونستم خودم وظیفه هستین که موقعیتی و شرایط

 .داد باال ابرویی دلخوری با و زد لبخندی آسمان

 .بفرمایین من، مادر جای به شما عمو زن حرفیه چه این -

 دیدم، تو با رو بهواد رفتار خب البته دیدم، رو رفتارهاتون که امشب راستش گلم، مرسی -

 دونممی خوب خیلی من خب ولی بده؛ آزارت بخواد خواستهنا ترسیدم. شدم نگران کمی
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 رو دختری چشمش که نبود پسری بهواد وگرنه دارین دوست رو همدیگه بهواد و تو که

 . ...ولی عاشقه؛ که ندارم شک کرده ازدواج کسی با اگه. بگیره

 پوزخندی دلش در. نبود هضم قابل او برای هم اشکلمه حتی عاشق؟! خیال خوش قدر چه

 .زد حرفش آن به

 احترامیبی بهت هاوقت بعضی یا کنهمی خلقی بد باهات وقتی یک بهواد اگه خب ولی -

 هاعذاب و هارنج خیلی کشیده، هاسختی خیلی هم بهواد. دلم عزیز نگیر دل به زیاد کنه،می

 دست مادرش که میشه سالی چند تقریباً  االن نه، یا گفته واست دونمنمی. کرده تحمل رو

 کوره از و میشه عصبی زود که همینه برای ببینتش تونهنمی و افتاده گیر فطرت پست اون

 .بکنه خالیش یکی روی مجبوره و میره در

 آن گذشته شدن رو آمد،می نظرشبه جالبی موضوع کرد، گوش هایشحرف به دقت با

 .بود شده جالب برایش اختیاربی خیلی وحشی

 خیلی بشه، جدا مادرش از و دیگه زن یه دنبال بره پدرش که هاتاتفاق این از قبل اون -

 که شد باعث رحمانهبی خیلی گذشته تلخ مسئله این اما بود؛ مهربونی و شاد و پرشور پسر

 و مشاوره پیش هم باری چند. کنه محبت کسی به حتی نه و بشه عاشق دیگه نه اون

 .شد هم بدتر و بدتر هم روز به روز حتی هیچی، که نشد خوب اما بردیمش؛ پزشکروان

 روز آن شد، قطار هایشچشم جلوی آگاهناخود گذشته هاتاتفاق عموزن هایصحبت با

 شاملش هم دیگر افراد از خیلی شاید و پدرش و او که هاییگیری گروگان! کذایی

 به حتی چرا است؟ زده وحشیانه کارهای آن به دست چه برای ساسان آن اصالً شدند،می

 لذت برایش قدر آن بقیه دادن آزار چرا چرا؟ است؟ نکرده رحم همخودش بچه و زن

 بیرون ازش جمله یک تفکیکی ذهنش در هایسوال بین از احتیاط با و کالفه است؟ بخش

 .کشید
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 ول رو بهواد مادر چرا دیگه؟ زن یک دنبال رفت پدرش که شد چطوری پس عمو، زن -

 کرد؟

 در وضوح به که غمی با کشید، دلش ته از دردناکی و عمیق آه مهشید حرفش این با

 کنجکاو هایشسوال جواب کردن پیدا برای بیشتر و بیشتر را او بود، نمایان اشچهره

 .کردمی

 .بگم واست نمیشی خسته اگه عزیزم، طوالنیه اشقصه -

 :گفت سریع

 میشن مربوط بهواد به که کسایی یهمه زندگی یدرباره دارم دوست حرفیه چه این نه -

 .بدونم

 .بود شده کنجکاو بسیار نداشت، اشکالی خب اما کرد؛ تعجب کمی هم خودش حرف آن با

 جمیله بهواد، پدر یعنی خان ساسان که میشه شروع جاییاون از قصه کنم،می شروع پس -

 عاشقش دل صد نه دل یک و بینهمی بود رفته جااون به کار واسه که دهی یک توی رو

 .ستگذشته تلخ هاتاتفاق این همه باعث همین البته و میشه

*** 

 (قبل سال ۲۸)

 است خواسته او از و بود فرستاده او برای را را هایشنوچه از یکی ارباب بار صدمین برای

 دلش اصالً و است افتاده گردنش خاندان بزرگان اجبار به نظارتش که برود دهی به

 احمق هایرعیت آن و هاکشاورز بین باز حتماً. شود دستورات آن به حاظر خواستنمی

 اوضاع شکبی. برود است خواسته او از خان ساالر که بود داده رخ ریزیخون و جنگ

 سر را اشچایی حرص با و فرستاد ی"ـنت*لـعـ" ـب*لـ زیر! است شده قاراشمیش بدجور
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 خانه از و کرد باز را در رفت، خروجی در سمت بلند هایقدم با. شد بلند جایش از و کشید

 آن به باغبانی قیچی با داشت و بود هاباغچه به رسیدن حال در علی مش. زد بیرون

 به تا برداشت تند را هایشقدم. دادمی سامان و سر باغچه دور کوچیک هایدرختچه

 .کرد صاف را کمرش دید که را ساسان بود، یاسمین. رسید ماشین

 !علی مش سالم: ساسان

 برین؟ خواینمی: علیمش

 .بخیر صبحتون ارباب سالم: یاسمین

 :گفت و داد تکان سری ساسان

 از اوضاع ببینم برم باید اومده، پیش مشکلی جااون که انگار پدرم، ده برم خواممی آره -

 .بازکن رو در نیست زحمتی اگه قراره؟ چه

 خدمتش به باید افتاد، بهروز برادر پسرِ آن یاد دفعه یک که گفت، ی"چشم" علی مش

 !چه یعنی زدن چوب را ارباب سیاه زاغ فهمیدمی باید رسیدمی

 کجاست؟ غالم راستی -

 .ایستاد جایش در ساسان سوال با ناگهان در، سمت رفتمی داشت که علی مش

 .مطبخ کردن خرید برای شهر رفته احتماالً  -

 .دارم کارش من پیش بفرستش اومد خوبه، -

 را ماشین و داد تکان علی مش برای سری. برداشت قدم در سمت دوباره و گفت ی"چشم"

 .شد روستا راهی بوقی تک با و کرد ته و سر کوچه از کردن خارج برای

*** 
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 اختیاربی نگاهش که بود نرسیده اتمام به کشاورزها شورای رئیس کریم با صحبتش هنوز

 در بزرگ ظرف داشت سعی بدبختی هزاران با که سالی و سن کم دختر سمت به خورد پیچ

. لرزاند را ساسان دل ته ناخودآگاه اشکشیده و سیاه هایچشم. کند حمل را هیشدست

 هایطره و بردمی دست تند تند گاهی دختر. بردارد چشم او از توانستنمی بود، عجیب

 تا. بود ترسان و نگران شدت به نگاهش. فرستادمی دارشگل روسری در را سیاهش موی

 خواست ساسان. شدند چشم در چشم لحظاتی برای. شد ساسان یخیره نگاه متوجه کهاین

 روستا ستمگر و مغرور یزاده ارباب بود، بعید. بود گرفته گر صورتش اما بزند؛ لبخندی

 بی یزاده رعیت یک به کی، به هم آن بود داده عشق باد بر را دلش نگاه یک در طوراین

 .آمد خودش به ایلحظه کریم هایزدن صدا با! ارزش

 ولی بدم؛ پس کمال و تمام هم رو تاوانش حاضرم و کردم اشتباه من درسته زاده ارباب -

 هاریزیخون و جنگ و هاهمه هم این جلوی نیاز زمان در تا دارین وظیفه جا،این ارباب شما

 هم وظایفی یک که بیفته یادتون به باریک سالی و خدا امان به بزارینشون که نه بگیرید، رو

 !دارین

 .داد تکان هوا در هدفبی باریچند را هایشدست خورد، گره درهم هایشاخم

 نیش بهش جوریاین و زنیمی حرف طوراین زادهارباب با حقی چه به تو کریم، شو خفه -

 بیرون، بکشن حلقومت از رو ارزشت بی زبون اون بگم خوایمی! هان زنی؟می کنایه و

 آره؟

 :زد ـب*لـ لرزان جانش ترس از سریع هم بدبخت آن

 !نمیشه تکرار دیگه ارباب، کردم غلط ببخشید -

 !زود نکردم، جدا تنت از رو سرت تا هامچشم جلو از گمشو -
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 اشسابقهبی نگاه آن طورهمان گفت،می ناسزا بیچاره بدبخت کریم به داشت که درحینی

 و غرور بردارد، او از چشم توانستنمی که انگار. بود مانده اندام زیر دختر آن به خیره

 نابودی با مساوی ارزشبی رعیت یک به دادن دل و است ده آن ارباب او که هویتش

 .نبود مهم برایش پشیزی آید،می حساب به خاندانش و خودش

*** 

 عقلت یا تو رعیت؟ یک خواستگاری بریم چی یعنی میگی؟ چی داری حالیته اصالً تو پسر -

 !ساسان کردی فرض خر رو من یا دادی، دست از رو

 :زد فریاد بزرگ ارباب حضور در احتیاطبی و کشید کالفگی از پوفی ساسان

 همتون چرا کنین؟می زندگی قبل سال صد رسم با دارین هنوز چرا داره؟ ربطی چه اَه -

 بشه؟ خوادمی دلتون شما که هرچی دارین دوست

 در لحظه آن به تا و بود ایستاده همسرش دوش به دوش که مادرش طرف را صورتش

 :غرید و چرخواند بود، نکرده دخالتی شانپسری و پدر بحث

 واستون مقام و ثروت فقط وسط این میشه؟ چی طرفین عالقه میشه؟ چی عشق پس -

 آره؟ بانو؟ نسا داده، ارزش

 :کرد اضافه حرفش به تهدیدوار ایثانیه چند تأخیر با

 پام که زمانی کنین مخالفت من با باراین فقط باراین اگه قسم، ناموسم به قسم، شرفم به -

 دیگه. کنین پیدا تونیننمی جایی هم رو سایم دیگه بیرون گذاشتم شده خراب این از رو

 .داشت نخواهی و نداشتی ساسان اسم به پسری

 :گفت غیظ با و

 !بزرگ ارباب -
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 را ممکن کار بدترین دانستمی زند،می گند دارد دانستمی. شد خارج عمارت از خشم با

 با دختر آن وقتی! نبود مهم برایش ولی دانست؛می را هاآن یهمه. دهد انجام خواهدمی

 انتخاب برای توانستمی صددرصد او پس بود، کرده خودش عاشق طورآن را او نگاه یک

 .افتاد راه بود شهر در که اشخانه سمت به کالفه. نداشت شک باشد، بهترین هم همسری

*** 

 کارش فقط روز آن از. گذشتمی داشت، بزرگ ارباب با که دعوایی آن از وقتی چند تقریباً

 رفتمی بود بیکار که هاییوقت بیشتر. زدن چوب را رعیت دختر آن سیاه زاغ بود شده

 حتی! هه بود، شده وابسته او به کلی روز چند همان در. کردمی نگاهش دور از فقط و روستا

 باشد هم خدایش از باید دختر آن زد، تشر خود به. باشد برده بویی خودش کهآن بدون

 .نداشت شک کند،می قبول هوا روی مطمئناً. برود اشخواستگاری به زاده ارباب یک او، که

 شده احضار بزرگ ارباب همان درواقع یعنی شمعون، آم معبد به دوباره امروز متأسفانه

 دم گذشت، ساعتی نیم زد، بیرون خانه از و کرد عوض حوصلهبی را هایشلباس. بود

 .کرد پارک حیاط از ایگوشه را ماشین و رسید عمارت

 !طوره؟چه حالتون. زاده ارباب سالم -

 کسی با نداشت عادت اصالً بود، ارباب هاینوچه از یکی چرخاند؛ صدا طرف به را سرش 

 ساخته مسخره کارهای این برای هم درصد یک و کند پرسی احوال حتی یا بش و خوش

 همان برای نکند، توجه کسی به خودش جز که بود شده تربیت طورآن اول از بود؛ نشده

 به مادرش دیدن با. برداشت قدم عمارت داخل به و کرد اکتفا سر دادن تکان به فقط

 .رفت سمتش

 .سالم -

 .زد ساسان عصبی و سرد صورت به کوتاهی لبخند 
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 !بودیم منتظرت وقته خیلی ساسان، اومدی خوش - 

 .زد پوزخندی ساسان 

 !حاال؟ داشتین کارچی نیست، مهم برام - 

 همراه او با و کرد اخمی برود، دنبالش که کرد اشاره دست با و برداشت جلو به قدمی چند 

 .شد

 !بشین جااین بیا ساسان، سالم - 

 .کرد تکرار را حرفش تهدید با دوباره که نکرد توجهی 

 !جا؟این بیام گفتین چی واسه - 

 :زد ـب*لـ و کرد اخمی ارباب 

 . ...بزرگی ارباب وارث تو که دونیمی ساسان - 

 .پرید حرفش وسط تند و بدهد ادامه را حرفش نگذاشت ساسان 

 پاش هم آخرش تا و گرفتم رو تصمیمم من کنید، تعریف داستان من یواسه خوادنمی - 

 ایدیگه حرفی اگه! کنید بیرون ذهنتون از رو من کردن منصرف قصد لطفاً پس وایمیستم،

 ؟!برم من نیست

 :گفت مستأصل و کشید پوفی ارباب 

 خاندان کل رعیت یه خاطربه خوایمی کنی؟نمی فکر منطقی کمی چرا! پسر لجبازی بسه - 

 !تو؟ شده چت ساسان؟ بکشی آتیش به رو خاندان این خوایمی! آره؟ بدی، فنا به رو

 :غرید قبل از ترقاطعانه ساسان 
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 دختر اون با هم باز بزنم، هم آتیش لعنیتت عمارت این به خاندانت، این به اگه حتی - 

 .رفتم من! شد؟ فهم شیر کرد؛ خواهم ازدواج

 این وارد دختر اون روزی یک که نکن هم رو فکرش ولی! کنممی قبول باشه؛ باشه، - 

 .ببرن موضوع این از بویی بخوان بقیه و بشه عمارت

 :زد ـب*لـ و کشید وجودش اعماق از ایشیطانی لبخند 

 آماده امشب برای لطفاً . خان ساالر فهمننمی نخوام هم اگه فهمن،می بخوام من اگه - 

 !فعالً. خاستگاری ریممی باشین،

*** 

 جهت آن به اشتوجه شد باعث خورد، اتاقش قدیمیِ یپنجره به ضرب با که تقی صدای

 کمی که فرهاد خوش سر یچهره دیدن با برداشت؛ طرفش به خیزی تند،. شود جلب

 همزمان. شد سرازیر چشمانش از اشکی قطره ناخودآگاه بود، ایستاده شانخانه از دورتر

 .کوبیدمی اتاق در به سراسیمه هم مهشید

 !بیام؟ تونممی جمیله، - 

 :گفت دادزنان و کشید پوفی 

 .داخل بیا! اَه آوردی سر مگه - 

 راهب دو بین رحمانهبی خیر؛ یا شود روروبه او با تواندمی دانستنمی هم درصد یک 

 وضعیت آن در که را او و برداشت قدمی سمتش به مهشید. بود مانده سرنوشت سخت

 .کرد نگاهش متعجب دید،

 ...نکنه کیه؟ ؟!شده چیزی جمیله - 
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 :گفت و داد تکان "آره" ینشانه به سری بغض با 

 !بدم؟ رو جوابش کنم؟ کارچی. اهوم - 

 !بدتره خیلی بشنوه ایدیگه کس از نظرم به. بگو بهش رو چی همه و بده رو جوابش - 

 .دوید سمتش به جهش یک با فرهاد که زد صدا را اسمش مالیمی صدای با و کشید پوفی 

 !کردی؟می کارچی بگردم دورت. عشقم سالم -

 بگوید؟ او به را واقعیت توانستمی طورچه آخر بود؛ بریده را امانش گلویش در بغضِ 

 که مهشید سمت به وارالتماس را نگاهش بزند؟ پس را او تا داشت را دلش مگر اصالً

 :کرد زمزمه و چرخاند بود، نشده متوجهش فرهاد هنوز و بود ایستاده دستش بغل درست

 !خدا رو تو مهشید. ندارم رو طاقتش من بگو، بهش تو بیا کنممی خواهش - 

 به شتاب با را خودش و فشرد هم روی بر استرس با را چشمانش شکست، صدابی بغضش 

 .نکرد هم فرهاد هایزدن صدا به توجهی دیگر حتی. انداخت خانه داخل

 دختر؟ رفتی کجا هی شده؟چی! جمیله - 

 بود؛ بریده را امانش خجالت هم و ترسیدمی هم بود، پایین سرش. ایستاد فرهاد رخ به رخ 

 پیدا حلیراه هیچ آن جز. بگذارد میان در او با را موضوع بود مجبور! بود مجبور اما

 .بدبخت یجمیله آن نه و او نه کرد؛نمی

 . ...یعنی... ه... جمیله... ه... چیزه! امجمیله دوست من... ن... من. سالم - 

 با را دهنش آب بچیند؛ هم کنار را برهمش درهم کلمات کرد سعی مکث، کمی از بعد 

 .داد قورت دلهره
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 !بگم بهت رو چیزی یک باید فرهاد - 

 .آمد فرهاد عصبی صدای ناگهان که بود نیاورده باال را سرش هنوز 

 شده؟چی! رفت؟ کجا خودش! چی؟ یعنی - 

 واسش.. .خب دیشب،... راستش کنه، صحبت تو با نتونست... اون... ه... چیز... جمیله - 

 جمیله کار به کاری دیگه خواممی ازت کردن؛ قبول هم اشخانواده و بود اومده خواستگار

 !شو بیخیالش جمیله خاطربه و خودت خاطربه کنم؛می خواهش فرهاد، باشی نداشته

 .شودمی لبریز جانش در ترس دفعه یک که کندمی اصابت تنش به سرد باد 

 !خداحافظ... برم باید... دیگه... ه... دیگه - 

 و کشدمی هینی. رسدمی گوشش به فرهاد یعربده صدای ناگهان بندد،می که را پنجره 

 از یکی گوش به حتی فرهاد و جمیله یقضیه این اگر. کشدمی پایین را دستگیره مضطرب

 دیگر جمیله. کردنندمی سنگسار را جفتشان ارباب خواست به قطعاً رسید،می روستا اهالی

 و شدمی جفتشان هر مرگ نتیجه حماقت، یک و اشتباه یک و بود شده زاده ارباب نام به

 !بس

 برو زندگیش از میگی من به که هستی کی تو کنی؟می بلغور خودت واسه داری چی - 

 خواستگاری؟ اومده که کیه ی*ض*و*ع اون اصالً! نداره؟ زبون خودش اون مگه بیرون؟

 مجبوره، فقط اون! چارهبی یدختره این نه مقصرم، من نه قسم خدا به. باش آروم فرهاد - 

 برو و شو بیخیالش قائلی، ارزش واسش و داری عالقه بهش درصد یک هنوز اگه. کن باور

 !برو کنی، محافظت جونش از تا

 .کوبید بهم را پنجره ضرب یک با و نداد امان دیگر 

*** 



 

 

 
119 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 (بعد سال چهار)

 عزیزم؟ نداری کاری بیرون، میرم دارم من -

 :گفت مهربانی با ساسان به خطاب و درآورد شوییظرف سینک از را هاظرف 

 .باش خودت مراقب عزیزم، سالمت به - 

 .رفتم من باش، خودت مراقب هم شما! بانو جمیله چشم - 

 کابینت در هاظروف و ظرف گذاشتن مشغول و کشید بیرون تنش از را بندشپیش 

 عجیب و شد رها دستانش از ناخوداگاه غذاخوری هایبشقاب آن از یکی شد؛ ایشیشه

 چه دیگر دانستمی خدا. شد خارج دهانش از بلندی هین ترس از او و شد زمین پخش

 لرزان و ترسان. بود کرده خوش جا وهم و رعشه دلش در طورآن که است پیش در اتفاقی

 زباله سطل پدال و کرد جمع آشپزخانه رنگ سفید هایسرامیک روی از را هاشیشه خرده

 طرف به سرش هوابی شد باعث چیزی که کند خالی آن درون را هاشیشه تا داد فشار را

 .شود چرخانده عقب

 خانم؟ جمیله آره ببینی، رو من دیگه که کردینمی فکر هه! نداشتی؟ رو انتظارش چیه - 

 .میشد ترترسناک لحظه به لحظه لحنش آمد، جلوتر کمی 

 بری؟ و کنی له پاهات زیر طوراون رو من تونستی طورچه جمیله؟ تونستی طورچه - 

 .کرد اضافه لبانش روی بر نیشخندی با و انداخت خانه به گذرایی نگاه 

 رو من هااین خاطربه آره؟ کنی، زندگی ایخونه همچین توی تا چی همه به زدی گند - 

 باید کیه؛ فرهاد بفهمی باید! میدم نشونت آره؟ نگرفتی، هم رو خبرم حتی دیگه و کشتی

 .داره تاوانی چه پاکم عشق اون گذاشتن پا زیر بفهمی
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 حاضر حال در او داشت؛میبر قدم آن مخالف ترسش از جمیله آمدمی جلو به که قدم هر 

 جوری دیگری فرد با زدن حرف و کردن فکر حتی و بود دیگری کس ناموس

 گناه این مرتکب خواستنمی دلش اصالً میشد؛ محسوب همسر به ت**ن**ا**ی**خ

 به فقط قلبش روزی است گرفته قرار رویشروبه االن که کسی آن گرچه بشود، بزرگ

 !افتادمی تپیدن به او امید

 .میاد یکی االن! د... هاد... ه... ر... فر جااین از... رو... ب... ب - 

 .آمد جلوتر کمی و سرداد ایقهقه 

 ازت مرتیکه اون فقط ذارمنمی! خانم جااین اومدم که مالیدم تنم به رو هااین همه پیِ من - 

 ؟!بگذرونی قدیمیت عشق پیش رو روز یک خوادنمی دلت اصالً تو یعنی. کنه استفاده

 نبود کسی او! شناختنمی اصالً را او نه شد؛ سیالب هایشگونه روی هوابی چشمانش اشک 

 کرد پر را جانش تمام نفرت ایلحظه. بود کرده او خرج را اشعالقه و عشق تمام روزی که

 .گرفت قرار رویشروبه درست و برداشت سمتش به خیزی فرهاد که کشید جیغی و

 .گمشو برو... فهمیمی کنه،می جدا تنت از رو سرت ببینتت ساسان! جااین از برو - 

 .زنیکه میدم نشونت! آره؟ میگی، قبات ال یک شوهر اون از من یواسه - 

*** 

 (حال زمان)

 بهواد هایچشم حالت با عجیب که ایبادامی هایچشم یگوشه در که اشکی یقطره 

 بیرون کمی انگیزغم داستان هوای و حال آن از و کرد جلب را اشتوجه داشت، شباهت

 .شد کشیده

 !کنی؟می گریه داری عمو زن - 



 

 

 
121 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .داد قورت مردد را دهانش آب و داد تکان سری 

 خیلی هایدوست هم با جمیله و من. بودم تلخ هایاتفاق اون یهمه شاهد خودم من - 

 من بودیم؛ خبر با دیگه هم پوک و جیک از و بودیم هم با همیشه تقریباً بودیم، ایصمیمی

 فقط اون و کردن جدا عشقش از رحمانهبی قدر چه رو چارهبی یجمیله که دیدم شخصه به

 .اومد کنار سیاهش سرنوشت با و کرد سکوت

 :پرسید گنگی با آسمان

 رو جمیله نیومد هم باز دونستمی رو واقعیت وقتی چرا موقع؟ اون بود کجا فرهاد پس - 

 ببره؟ خودش با و بده نجات هااون دست از

 لحن صراحت به توانستمی ماند؛ خیره اتاق از ایگوشه به حسرت با مهشید هایچشم 

 .کند حس را مرددش

 دهاتی پسر یه که فرهاد مثل کسی داشت، که مقامی و قدرت اون با موقع اون ساسان - 

 و کرد سکوت فقط همین یواسه بگیره؛ رو جلوش و بیفته در باهاش تونستنمی بود، فقیر

 ساسان اومد، جمیله و ساسان یخونه به فرهاد که روزی اون. بده انجام نتونست کاری هیچ

 جلوی خون دیگه دید، هم با رو فرهاد و جمیله وقتی و رسید سر ماجرا سر اتفاقی

 .بود زده کتک رو جمیله و فرهاد هم کلی یادمه که جایی تا و بود گرفته رو هاشچشم

 :گفت ایسوالی حالت با آسمان 

 !بیاد؟ تا بود گفته فرهاد به قصد از جمیله که کردمی فکر ساسان یعنی - 

 اتفاق، اون از بعد و نمیشه تموم جاهمین نفرت و عشق مسئله این اما جورایی؛ یه آره - 

 حکمش که هم بدبخت یجمیله. زندان افتهمی مردم ناموس آزار جرم به مدتی فرهاد

 همسرش به خواستهمی چارهبی زن این کردنمی فکر همه چون بود؛ سنگسار
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 جمیله از که خواستهمی خیلی هم ساسان دونممی که جااون تا! کنه ت**ن**ا**ی**خ

 پی در پی هایالتماس با اما بشه؛ اجرا تمام ناحقی با حکم، اون که کنه کاری تا بگیره طالق

 اما نشدن، جدا هم از و نکرد رو کاراین خودش، آبروی برای هم شاید و جمیله پدر و مادر

 نه و دادمی اهمیت اشبچه به نه بود، شده عوض کالً ساسان! نشد قبل مثل دیگه زندگیشون

 سر روی و دادمی واسش هم رو جونش که اشدونه یه یکی پسر با حتی زندگیش، و زن

 داشت، بهش که محبتی و عشق اون و بود شده عوض کلی به رفتارش داشت،می نگهش

 .دلش یتو کینه و تنفر یک به بود شده تبدیل

 به من! نبود من کار قسم قرآن به" افتاد پدراش یجمله آن و روز آن یاد به هوابی آسمان

 از انداخت، چنگ تنش به ایسابقهبی ترس آن یک در. جمیله بود گفته! آری "... .جمیله

 امکان نه،! برد دهانش روی بر لرزان را دستش بود، کرده پیدا که تصوراتی آن وحشت

 سرشان بر را بالها آن یهمه موضوع آن خاطربه شعور،بی آن! ساسان یعنی. نداشت

 بود، دیده که هاییاجبار آن تمام و بود کشیده که دردهایی آن تمام یعنی! بود؟ آورده

 یعنی. است نداشته آن در دخلی هیچ او که ایگذشته هم آن! داشت هاگذشته در ریشه

! قصه آن فرهاد نه بود، محتشم سیاوش پدرش نه،! بود؟ قصه فرهاد همان راستی به پدرش

 .کردمی اشتباه او آری

 .اندازدمی چنگ اشنیمه و نصفه افکار به مهشید مجدد صدای 

 با هم جمیله و بود ساله سه و بیست یا دو و بیست تقریباً بهواد دیگه و گذشت هاسال - 

 و کرد سکوت فقط مظلومانه هم باز بود، کشیده سال چند اون توی که هاییرنج اون تموم

 و نشن هاخیابون و کوچه یآواره پسرش و خودش و نپاشه هم از زندگیش تا نگفت چیزی

 بود، داده بهش که هاییعذاب اون یهمه با ساسان اما باشه؛ سرش باال مردش یسایه

 اون از بهواد. شد ایدیگه زن یک با ازدواج خواستار و زد پس رو جمیله رحمانهبی خیلی

 قبولش پدر عنوان به هم درصد یک حتی دیگه مرد، براش ساسان نام به شخصی دیگه روز

 رفتن بود شده کارش روز هر کرد، تالش کلی مادرش یخواسته برخالف بهواد. نداشت
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 محمد و من جا،اون ببره خودش با رو جمیله بتونه که ایخونه یه کردن جور و وکیل پیش

 یک اون اما بشه؛ کمکش کمی تا بدیم قرض بهش پول کمی که کردیم اصرار بهش کلی

 مدتی از بعد باالخره. نخواست هم کمکی ذره یه کسیهیچ از و بود هاحرف این از تردنده

 یه تقریباً جمیله طالق، از بعد. بگیره صفتبی اون از رو جمیله طالق غیبی تونست سختی به

 به خیلی بهواد. کردنمی زندگی ایاجاره ویالیی خونه یک توی بهواد همراه رو سالییک

 یواسه چیزی تا کردمی رو تالشش تموم همیشه که دیدممی من بود، شده وابسته مادرش

 بود؛ رفته سرکار بهواد که روز یک کهاین تا! بود هم موفق که خوشبختانه نذاره، کم جمیله

 من کنار باید و منه زن هم هنوز اون که کنهمی ادعا و دزدهمی رو جمیله و میاد ساسان

 و نگفت چیزی هاپلیس به نیاره، مادرش سر بالیی نامرد اون کهاین برای هم بهواد. باشه

 مادرش دنبال داره کنه،می کار دادگستری توی که هاشدوست از یکی همراه فقط

 بیاد که خواستم بهواد از ماجرا، اون ا بعد! کنن پیدا ازش ردی نتونستن هنوز اما گرده؛می

 شهر این توی پسرش نیست جمیله که حاال خواستمنمی کنه، زندگی عموش و من پیش

 رو اخالقش بوده، من پیش چندسالی خودم، بال و دست زیر گرفتمش باشه؛ تنها بزرگ

 ازت. داره مهربونی دل ولی گرفته؛ یاد باباش از چون خشنه، درسته شناسم،می خوب

! نری پیشش از هم وقتهیچ وقتهیچ و باشی پشتش همیشه و بمونی کنارش که خواممی

 پسر به تبدیل رو اون تونیمی که هستی کسی تنها تو. میشه نابود واقعاً  باراین بهواد چون

 .آسمان مطمئنم من کنی، قبل انرژی پر و شاد

 بسیار فوتبالِ  زمین در کردمی احساس! بگذارد درمیان او با را هایشافکار ترسیدمی 

! کردندمی پرتاب جهت هر به را او و زدندمی او به توجه،بی بازیکنانش و دارد قرار شلوغی

 بند زمین بر پاهایش و انداختندمی خنجر گوشش در صداها. دادنمی اهمیتی او به کسهیچ

 و نداشت گفتن سخن قدرت! بود خبر با ماهیتشان از اما شناخت؛نمی را هاچهره. ماندنمی

 .ندبود تاریک و بسته چشمانش

 دخترم؟ شده چیزی - 
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 .بود گرفته لکنت. دهدمی تکان سری راست و چپ جهت به

 !ه... ن... نه... ن -

 زدن در بدون همیشه مثل بهواد دفعهیک که داد تکان "باشه" ینشانه به سری عمو زن

 .کرد نگاهش پوزخندوار و شد اتاق وارد

 میدی؟ هدر رووقتت کنی،می کارچی جااین شما جان عمو زن -

 .میزد کنایه بهواد 

 !من با نه بده، هدر ایشون با رو وقتت برو شما! عمو زن میگه راست - 

 قدرت و بود دگرگون حالش. کرد سکوت! بود داده دست از را زدنش حرف دقت آسمان 

 که شوند خارج اتاق از خواستند بهواد و مهشید. نداشت گونه هیچ را کلماتش هالجی

 .برگشت او سمت متعجب ایچهره با مهشید ناگهان

 .گذرهمی خوش باشیم هم دور! دیگه بیا هم تو دخترم - 

! داشت تنهایی به نیاز دیگری زمان هر از تربیش او. نداشت را هاآن بین ماندن توان! نه 

 مهشید مجدد صدای. دادمی سامان اشته و سربی و داغان افکار به باید. کردمی فکر باید

 .رسید گوشش به

 !نه؟ مگه کنی، ناراحتم خواینمی! عزیزم بیا - 

 رویبهرو درست مهشید افتادند، راه پایین به. داد تکان برایش سری کالفه و کشید پوفی 

 .نشست بهواد مجاور مبل روی بر اجبار به هم آسمان و محمد

 مادر زن، آن روز، چند آن در. کرد شکر را خدا دلش در افتاد، سودابه به ناگهان چشمش

 و خودش سر بر بالیی چه نبود معلوم نبود، او اگر. بود کرده تمام او حق در عمیقاً را بودن
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 کرد، نثارش لبخندی! بود سرنوشتش سیاه بازی آن کجای االن و آوردمی اشزندگی

. آمد سمتشان به طالیی، سفید ست فنجان چند و سینی با و زد لبخندی متقابالً هم سودابه

 کالفگی با کرد، احساس شکمش در شدیدی درد دفعهیک که بود چای خوردن مشغول

 باز بود؛ شده ماهانه عادت سرویس، بود رفته و بود آمده بیرون از که موقعی افتاد یادش

. شدمی خونی هایشلباس کل االن وگرنه نبود، شدید هم بسیار او برای که است خوب

 بود نشده صمیمی هم قدرهاآن هنوز جفتشان با سودابه؛ به یا بگوید عمو زن به بود مانده

 آب هوای به و شد بلند کاناپه روی از دلی دو با کند؛ صحبت مسائل آن مورد در برود که

 دفعهیک که زد صدا را سودابه آرامی صدای با پشت از رفت؛ آشپرخانه سمت به خوردن

 شکستنش صدای و شد زمین پخش بود، دستش در که ایشیشه دستی پیش و شد هول

 .گرفت گاز خجالت با را لبش یگوشه او و کرد پر را خانه کل ایلحظه

 . ...فقط... ط... فقط! خدا به بترسونمت خواستمنمی جان، سودابه ببخشید - 

 .لرزاند را بدنش کل دفعهیک مهشید صدای 

 !ترسیدم شده؟چی - 

 :زد ـب*لـ و فشرد هایشدست در را آسمان لرزان هایدست برداشت، خیز سمتش به 

 خوبی؟ آسمان؟ نشد که چیزیت - 

 :گفت مستأصل 

 .نه یا بده بهم داره چیزی پدی بگم بهش خواستم فقط... خوبم... خ - 

 :داد ادامه و برد پایین را سرش خجالت از 

 !عمو زن دارم الزم پد... شدم ماهانه عادت... آخه - 
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 :گفت متعجب 

 قشنگم خب! افتهمی اتفاق زنی هر برای که طبیعیه چیز یه. نداره خجالت که این عزیزم - 

 .بگیره واست بره بگو بهواد به برو

 وضع آن با اگر حتی او. خورد سرش در پتک عین بهواد به نسبت نفرتش حس دفعه یک 

 .کردنمی را کار آن هم باز شد،می عام و خاص مضحکه

 !کنممی خواهش بهتره، کنید پیدا واسم شما اگه... آخه... نه - 

 :گفت متعجبی لحن با باز و داد تکان سری 

 .کنممی جور برات خودم نباش، نگران. دخترم باشه خب - 

 :گفت خوشحال 

 .ممنون - 

*** 

 شش انداخت، نگاهی ساعت به پرید، ازخواب شکمش شدید درد از که بود صبح دمای دم

 برداشت، خیز بهداشتی سرویس سمت به و شد بلند تخت روی از آرام. بود ایخورده و

 آب و دستمال با کمی را خودش کرد سعی بود، شده کثیف و داغان شدت به اوضاعش

 دفعه یک که زد بیرون سرویس از کارش کردن تمام با شد؛ هم موفقم که کند تمیز

 سمت به درد با. شد خارج دهانش از اختیاربی بلندی "آی" و کشید عمیقی تیر شکمش

 از حالش لحظه هر. بود شده ترسخت برایش هم رفتن راه حتی برداشت، قدم آشپزخانه

 قرصی یک شاید تا گشت را هاکابینت از تا سه دو، کالفه. خوردمی بهم بیشتر خودش

 و قرص از پر که ایشیشه یجعبه دیدن با کند؛ ساکت کمی را دردش و کند پیدا چیزی
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 پیدا کاره سه قرص یک سختی به بینشان ما از و کشیدش بیرون سریع خوشحال، بود، دارو

 .شد کمتر ایذره دردش گذشت که کمی. خورد و کرد

 آن در ماندن یحوصله اصالً دیگر چون! بخورد هوا کمی تا برود حیاط به گرفت تصمیم 

 کهآن مثل بودند؛ گرفته کرج بلیط شب برای هم محمد و مهشید. نداشت را گونهقفس اتاق

 رفته جاآن از مختصر خداحافظی یک با پیش ساعت چند و بود آمده پیش برایشان مشکلی

 .بودند

 هم فکرش در حتی که بود فهمیده چیزهایی مدت آن در. شدنمی شباور هم هنوز 

 هم اجبار البته! اشاجباری ازدواج و فرهاد همان یا خسرو ناگهانی شدن زنده گنجید؛نمی

 بود، خودش هایبازی احمق از هاحقارت آن تمام ها،آن تمام گذاشت، را نامش شدنمی که

 !بقیه نه

 هوا بزند؛ یخ سرما از ایلحظه تنش شد باعث خورد، گوشش به سرعت با که سرد باد

 شکستنش به حاضر اصالً که داشت بغضی آسمان، قلب مانند درست! هه بود، ابری بدجور

 حال به تا عذاب جز که کسی رفت، مرد آن سمت ارادی غیر کامالً آشوبش ذهن. نبود

 سر حتی کهآن بدون بود، رفته اششناسنامه در اسمش که کسی! بود ندیده او از چیزی

 نیست کسی که حال خواستمی کرد، بلند را صدایش. باشد بوده راضی دلش سوزنی

 .کند آرام کمی را خودش

 اوج توی من گیری؟می من از داری رو چی تاوان دادی، بهم که هاییسختی این با خدایا - 

 خسته هم بودنم زنده از حتی! چی همه از شدم، خسته چیز همه از خدا به شدم، پیر جوونیم

 پیش ببری رو کارتگناه یبنده این زودتر هرچه کاش! خدا بگیری رو جونم کاش شدم؛

 .بیاد بند نفسم االن همین امراضی ام،راضی که قسم قرآن به خدا، به! خالص و خودت

 :زد فریاد بلند صفت شیطان یمرتیکه آن یاد با گرفت؛می آتش داشت قلبش 
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 که بود کی شیطان مردک اون! خدا شد زندگیم وارد دفعهیک که بود کی حیوون اون - 

 توی رو منطقبی حقایق اون وقتی خوادمی دلم زندگیم؟ سر افتاد بختک عین دفعهیک

 دونیمی فهمی؟می رو من اصال خدایا! کنم قطع رو کلفتش گردن اون تبر با زنهمی سرم

 !گذره؟می چی دلم توی

 آن به سرش تندی با و شد سرش پشت چیزی سایه یمتوجه که کشید دل ته از عمیقی آه 

 .چرخید طرف

 زودتر چه هر رسیده زمانش دیگه کنم فکر شده، دراز خیلی که هم زبونت خب - 

 نه؟ مگه کنم؛ کوتاهش

 :گفت تفاوتبی اندازدبی او به نگاهی کهآن بدون آسمان

 .اتاقم میرم من - 

 .برگشت آسمان به رو تمسخر با او که بشود رد مقابلش از خواست 

 !کوچولو بمون فعالً. دارم باهات مهمی کار! احمق یدختره کن صبر نه - 

 یواش بود، شده بم و دار خش کمی صدایش بار این. شد صدایش تن تغییر یمتوجه 

 به حدسش اششده خمار و قرمز هایچشم دیدن با کرد؛ نگاهش و آورد باال را سرش

 و وحشی اشعادی حالت در او. کند چه حال! بود فضا در شدت به او آری. شد تبدیل یقین

 :توپید او به داد با! چه بیاورد سرش بر بالیی اگر خدایا! حاال به برسد چه نبود، کنترل قابل

 کاری هیچ تو با من. کنم استراحت خواممی دارم، درد. اتاقم توی برم خواممی کنار برو - 

 فهمیدی؟ داشت، نخواهم و ندارم

 دفعهیک میشد؛ ترنزدیک و نزدیک او، هایحرف به توجه بدون طور همان داشت او ولی 

 .کرد همراه خودش با را او کشان کشان و کشید خودش سکت را دستش یک
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 .کن ول! شعوربی کندی جاش از رو دستم - 

 :زد داد آسمان 

 کنی؟می کارچی داری کن؛ ول رو دستم میگم مرتیکه - 

 .داد قورت را گلویش بغض خشم، با

 . ...موقع یه نیست حالیت... و... و... ت... تو - 

 .برگشت سمتش به خشونت با بهواد که خورد عصبانیت و شرم با را حرفش یادامه 

 .نیستم عادی حالت تو االن درسته کنه،نمی کار درست مغزم االن درسته - 

 .داد سر ایشیطانی یقهقه 

 کاری هر پول واسه و فروشهمی رو خودش پول واسه که دختری به وقت هیچ اما... اما - 

 طوریاین دیگه تا بکنمت کوچولو تنبیه یه خواممی فقط! نباش نگران زنم،نمی دست کنهمی

 حرف دهنت از ترگنده داری که هم وقتی بیاد؛ دستت کار حساب و ندی باال سر رو جوابم

 بهت باید اما میشم؛ خالص دستت از زودی به گرچه! افتیمی در کی با داری بفهمی زنیمی

 .میاد بر دستش از کارهایی چه و کیه بهواد بفهمونم

 االن تا او انگار که طوری و برگشت آسمان طرف به حرکت یک با و ایستاد جایش در 

 :زد عربده بلند زدمی حرف ور ور داشت

 یک بعد به لحظه این از اگه که قسم خدا به. بیا دنبالم آدم مثل و شو خفه دیگه هم حاال - 

 !ریزممی رو خونت جاهمین بشنوم ازت دیگه کلمه

 از بلندتر و کرد جدا بهواد هایانگشت بین ما از را دستش ضرب یک با منتظره غیر کامالً 

 :غرید او
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 مملکت این مگه! نداری رو جرعتش اصالً! ت*اف*ث*ک بکنی تونینمی غلطی هیچ - 

 !قانونه؟بی

 :غرید گلویش ته از و برداشت خیزی آسمان سمت به 

 .کشمتمی که قسم خدا به! کشمتمی امشل ل*ا*غ*ش*آ یدختره - 

 :غرید سمتش کنایه با و برداشت قدم عقب طرف به تند که کنه حمله آسمان به خواست 

 کودن؟ ترسونیمی مردن از کنهمی مرگ آرزوی صدبار روزی که رو کسی! هه - 

 .داد سر دردی پر یقهقهه آسمان 

 بعد! برسونه زودتر رو مرگم خواستممی خدا از داشتم جنابعالی پای پیش همین! هه - 

 !ستاحمقانه واقعاً مرگ؟ با کنیمی تهدیم

 :گفت زنان عربده خشم با و سمتش دوید بهواد 

 . ...هرجا یدختره - 

 آنی حرکت یک با و برد باال خشم شدت با را دستش که بدهد ادامه را حرفش نگذاشت 

 تعادلش حفظ برای قدمی چند و شده خم طرف یک به صورتش کوبید؛ دهانش در محکم

 خودش هایاشک سیلی زدن با. گرفت درد بدجور خودش دست ترمهم همه از. رفت عقب

 و شد بلند بهواد یکله از دود ناگهان. کردند خیس را صورتش و بودند کرده باز راه هم

 :زد عربده

 کردی؟ کارچی هان؟ زنیکه؟ کردی غلطی چه - 

 :گفت جیغ جیغ با آسمان 
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 همینه؟ بدی انجام تونیمی که کاری تنها آره؟ بکشیم؟ خوایمی کنی؟ کارچی خوایمی - 

 وجود؟بی نداری هم رو کارهمین یعرضه یا آره؟ همینه، من کردن خفه برای صالحت تنها

 با آسمان که رفت دخترک به ایغره چشم عمیق اشنشسته خون به هایچشم آن با 

 :غرید درد با و داد هلش عقب به غضب

 هاشب حتی دیگه! شدم دیوونه من کوری؟ یا بینیمی آوردی؟ سرم به بالیی چه بینیمی -

 بابای اون و ت*اف*ث*ک توی خاطربه! بینممی کابوس اشهمه. ندارم خواب هم

 .شدم دیوونه... ساله نوزده دختر یه... آسمان... من... شعورتبی

 :زد جیغ بلندتر و 

 !دیوونه - 

 .داد قورت لرزان را بغضش و شد پر هایشچشم یکاسه آسمان 

 نشونت میدم؛ نشونت امشب! کنی؟ رفتار طوریاین من با کنیمی جرعت طورچه تو - 

 !میدم

 هایشانگشت الی را آسمان ظریف هایدست قبل از ترمحکم مالحظهبی دفعه یک بهواد 

 خرد داشتند زیر آن هایشاستخوان که طوری به کشاند، خودش سمت به و گرفت

 .شدندمی

 هاشکنجه باید حد چه تا من آخه! الهی داره ورتون زمین روی از خدا. کنه لعنتتون خدا - 

 .همتون بمیرین برین! بسه بسه،! آخه حد چه تا! دیگه کنم تحمل رو

 یمتوجه واضح و خوب خیلی دادم، نشونت امشب وقتی. ندیدی رو واقعی یشکنجه هنوز -

 !دقیق و خوب خیلی میشی؛ کلمه این
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 باغ ته که اتاقی به سرعت با را او دفعهیک کند، درک را نامفهومش کلمات آن بخواهد تا 

 با. آمد داخل به تلو تلو خود و کرد پرتابش داخل سمت به کرد، باز را در. کشاند بود

 سمتش به آرام آرام. کرد پرتش ایگوشه و کرد قفل را در بود، دیوار روی بر که کلیدی

 کرده پر را وجودش ترس احساس تنها لحظه آن در آسمان کرد، باز را کمربندش آمد؛

 بهواد نکشید ثانیه به که رفتمی عقب عقب لنگان لنگان طورهمان! ترس فقط و فقط بود،

 انگشتان بین را دخترک گیسوان کَند؛ سرش از را او و برد اشروسری سمت به را دستش

 .کشید اتاق از ایگوشه به محکم و برد زبرش

 

 دیوار به را جانشبی بدن سرعت با! شده کَنده ریشه از موهایش کردمی احساس آسمان

 خودش به تا. پیچیدمی خود به درد از کرد، احساس کمرش در بدی درد لحظه یک کوباند،

 دفعهیک که برگشت بهواد سمت کرد، حس پایش ران روی بر شدیدی سوزش بیاید،

 .کرد تکرار پاهایش روی بر را اشضربه

 تکان برای نایی دیگر که میزد کتک را دخترک طوری اشچرمی کمربند آن با وحشی آن

 که جانی تمام با داشت تنها چاره،بی آسمان بود، نمانده دخترک برای کردن فرار یا خوردن

 صدای و بزند چنگ را زمین خواستمی درد شدت از و میزد ضجه بود مانده باقی برایش

 .برود آسمان عرش به گلویش غرش

 .کبودی از پر بدنش جای جای و بود شده خون هایلخته از پر تنش

 چه بهواد با افتادن در که فهمیدی حاال نه؟ یا چی یعنی واقعی یشکنجه فهمیدی حاال - 

 !داره؟ واست عواقبی

 تند باشد آمده یادش چیزی انگار که میشد خارج اتاق از داشت و کرد کج را راهش

 .برگشت
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 پس از خوب که کسایی دست دمتمی هم بعد به این از کهاین! نگفتم بهت رو این - 

 توی تف! بره پایین گلوت از خوش آب یک ذارمنمی هم دیگه و میان بر تو مثل هاییزن

 !دروغگو یزنیکه صورتت اون

 او که بود آن نشانگر کلید چرخیدن صدای شد، خارج اتاق از تلو تلو و رفت در سمت به

 .کرده قفل او برای را در و بود رفته

 باشد داشته خود از دفاعی هیچ توانستنمی ی*ض*و*ع آن برابر در شدنمی باورش اصالً

 دختری! آسمان او،. خورد بهم خود از حالش لحضه یک! برساند او به آسیبی هیچ نگذارد و

 سر حتی نداشت را جرعتش کسی و بگوید او به "تو" از کمتر کسی هیچ گذاشتنمی که

 هایشآدم که بود رسانده جایی به را او رحمانهبی سرنوشت، حال بگوید، زور او به سوزنی

 تن حتی! بیاورند سرش بر خواهندمی دلشان که بالیی هر توانستندمی راحت خیلی

 آن که بود هاییکبودی از پر بدنش جای جای. بدهد تکانی ذره توانستنمی را جانشبی

 خیلی داشت هم اشماهانگی عادت درد بود؛ زده تنش روی بر تمام رحمیبی با جالد

 تو گفت او افتاد، بهواد قبل یدقیقه چند هایحرف یاد دفعهیک. رباییدمی را جانش ظالمانه

 کِی! بود سخت روزهای آن آدم او مگر چه؟ برای چه؟ عنوان به ؟!کسانی دست دهممی را

 سره یک کلمات آن ؟!نشد اشمتوجه هم خودش که بود رسیده اشزندگی جایآن به

 خواستمی یعنی لرزید،می خود به خشم و ترس از داشت. شدندمی اکو مغزش در داشتند

 .شدمی سیخ تنش به مو هم، آن به کردن فکر با حتی! بیاورد سرش بر بالیی چه دیگر

*** 

 (بعد ساعت دو)

 نجاتش به کسی کهآن امید به. دوخت در به را نگاهش کسی، توسط در شدن کوبیده با

 .زد خود به نیشخندی احمقانه فکر آن با بعد ایثانیه اما افتاد؛ لرزشی دلش ته باشد، آمده
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 به نه ولی داشت، بلندی قد! انداخت او به نگاهی. شد او گاهشکنجه نه، که کلبه وارد کسی

 بهم هاچهره آن از داشت حالش دیگر بود؛ گوریل مثل که هم هیکلش حیوان، یاندازه

 و زخمی تنی با که دختری سمت به سمتش، به او کردمی نگاهش که طورهمان خورد،می

 :گفت آسمان به رو چندشی لحن با. آمدمی بود، کرده کز اتاق از ایگوشه گریان صورتی

 !کوچولو باش خوشحال بری، بهشت به جهنم از قراره. گمشو پاشو - 

 :غرید محکم آسمان 

 من سر که عیاشین شماها! کنی؟می بلغور خودت برای چی ی؟*ض*و*ع میگی چی - 

 خیلی! نیست هم خیالتون عین و میارین رو بالها این دیگه دختر صدها شاید و بدبخت

 . ...متنفر همتون از دادید؛ رو مرد لقب خودتون به جالبه

 شد؛ هایشـب*لـ روی بر ایخاموشی مهر محکمش مشت و کند تمام را حرفش نگذاشت

 و تن نه اما کرد؛می افشا را اعتراض صراحت به که سکوتی دار،معنا سکوتی! کرد سکوت

 حتی دیگر! اشخورده شکست و خسته روح نه و داشت را دعوا و جنگ طاقت دیگر بدنش

 .نداشت اهمیتی هیچ برایش هم نامردها آن دست به مردن یا بودن زنده

 صدای اختیاربی که زد شکمش به ظالمانه لگدی دفعهیک هایشحرف جواب در مرد همان

 گره ابروهای و خشم با. شکست را جاآن ناکخوف سکوت ایلحظه بلندش "آی" و جیغ

 :گفت پوزخندوار و سمتش برگشت ایخورده

 !جوجه بزنی حرف من با طوریاین بخوای که نیستی حدی در - 

. نبود مهم برایش نفرت و غرور دیگر که بود شده آورعذاب و شدید قدری به دردش 

 :گفت لرزانی لحن با بریده بریده
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 خواهش... دارم درد... خیلی. کن پیدا... چیزی مسکنی... ه... یه برام... خدا... رو تو - 

 .کنممی... ش... ه... خواه! کنممی

 عمارت و کلبه از جفتشان و گفت ای"باشه" تفاوتیبی با وضعیتش دیدن با بعد ایلحظه 

 او است قرار شد متوجه دخترک و زد بوقی تک دیدنشان محض به ماشینی. شدندمی خارج

 و شده پیاده ماشین از تند که خورد جوانی خانم به چشمش بعد ایلحظه. کنند آن سوار را

 .آمدمی دو آن سمت به داشت

 راست کتف محکم مالحظهبی دفعهیک که برداشت قدم سمتش به ریزان عشوه طورهمان

 یک حتی دیگر برد، ماشین سمت به خودش با کشان کشان و گرفت را آسمان کبود و

 و شدند ماشین سوار. بود نمانده برایش هم جانی ذره بکند، توانستنمی هم ساده حرکت

 .افتادند راه

 هیکل، قوی مرد همان درخواست به راننده و ایستادند داروخانه یک به نزدیک راه در

 .خرید او همانند دارو سری یک و مسکن قرص دخترک برای رفت،

 هنوز بدنش و تن وجود آن با اما بود؛ شده آرام ایذره دردش خورد که را مسکن آسمان

 !دادمی آزارش بدجور و کردمی درد بود، خورده جهتبی و خودبی که هاییکتک خاطربه

*** 

 بود، جاده یشده داغان و سفید هایخط کردن دنبال مشغول اشکالفه و خسته چشمان با

 در بعد ایلحظه و شد برهم دیدگانش کمکم مسیر بودن طوالنی شدت از زمان مرور به

 که مردی همان آورد، هوشبه ناخودآگاه را او در، شدن بسته و باز. رفت فرو سیاهی خلع

 به و شدند خارج ماشین از اندامی الغر نسبتاً مرد یک همراه به بود شناخته را او تازگی به

. شد متوقف کامالً ایثانیه که بود هاآن دنبال به طورهمان نگاهش. شدند روانه سمتی

 آن همانند درست رعبناک، و درشت هایهیکل با شلواری، و کت و پوشسیاه مردانی



 

 

 
136 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 لبریز را بدنش کل وحشتناکی استرس و ترس ایلحظه. خارجی هایفیلم گنگسترهای

 !کرد

*** 

 !ببینمش منتظرم بود، دالر هزار بیست قرارمون خب -

 کار توی کلکی و باشه مونده قولش سر هم فالحی امیدوارم فقط هستم، قولم سر من - 

 !نباشه

 :گفت و کرد ایاشاره ماشین به 

 !مونده قولش سر - 

 .کندمی آسمان به ایاشاره 

 تحویلت بسته کت رو دختره بعد بشم، مطمئن و ببینم رو هاپول اول فقط! دختره هم این - 

 !میدم

 به سختی به را بود شده دهنده آزار دستانش در سنگینی شدت از حال که یاچرمی کیف 

 .گرفت سمتش

 .بودم داده رو قولش که دالری دویست هم این - 

 سمت به و داد تکان مرد آن به رضایت ینشانه به سری شد، مطمئن که پول بودن اصل از 

 .شد راهی ماشین

 !تمومه کار. بیار رو دختره سیمین - 

 غیض با. بست نقش لبانش روی بر ایشیطانی لبخند هوابی خورد، دالرها به که چشمش 

 :گفت
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 .بفرما امر شما قربان، چشم - 

 .کرد خارج ماشین از را او رحمانهبی هایش،زدن پا و دست به توجه بی 

 .یکم باش آروم! دختر ندازیمی جفتک هی خر مثل چرا اَه - 

 :زد فریاد قوایش تمام با 

 کنی؟ کارچی باهام خواینمی. باشم آروم خوامنمی - 

 پا سمتی به هدف بی و کرد خارج زن آن دست از حرص با را دستش حرفش انتهای در 

 هم او سرعت شد،می دورتر او هرچه افتاد، راه او دنبال به معطی بدون هم سیمین کرد؛ تند

 .شدمی تربیش و تربیش

 وایستا. کشنتمی بگیرنت ؟!کنی فرار خوایمی کجا بیابون این توی چموش یدختره - 

 !میگم

 کرد؛ متوقف را هاآن جفت هر حرکت ایثانیه ایگلوله خراشِ گوش شلیک صدای ناگهان 

 در ایلحظه نفس و آمد فرود هایشزانو روی بر ضرب با و شدند جانبی و سست پاهایش

 نایی دیگر کند، دم باز را نفسش وجه هیچ به توانستنمی دیگر شد؛ متوقف گلویش

 .شد بیایان خاکی و سرد زمین بر پخش جانبی ناخودآگاه و دارد نگه را خودش تا نداشت

 فالحی گمشو! شو سوار زود. حیوون کنه لعنتت خدا! کشتی رو دختره... کشتیش ؟!مظفر -

 !بدو حتمیه، جفتمون هر مرگ کنه پیدامون

 زمین بر پخش جانبی حال که ایجنازه خالف بر بگذرانند، هودهبی را ایلحظه کهآن بی 

 از اثری دیگر که نکشید دقیقه به بودند، پرواز در آباد ناکجا سوی به بود، شده

 نهاد، قدم دخترک سمت به کنانخنده. شدنمی پیدا مانند لوت بیابان آن در کدامشانهیچ
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 انگار انداخت؛ اطراف به ایموشکافانه نگاه و برد فرو پلیورش جیب در مرموزانه را دستش

 .شد هایشـب*لـ مهمان عمیقی لبخند باشد، شده راحت خیالش تازه که

 !هاابله - 

 رویشروبه را آشنا کیفی. کرد جلب خود به را اشتوجه سرش پشت از کیانوش صدای 

 :گفت کنانخنده و گرفت

 حله؟ رئیس - 

 :داد ادامه و کرد مکثی 

 دم که ندادن زحمت خودشون به حتی کردم،می رو فکرش که بودن چیزی او از تراحمق - 

 !بگردن کیف دنبال رفتنی

 .زد ایپیروزمندانه لبخند 

 !رفته آستینشون توی چوبی چه دونننمی اما مثالً؛ کردن فرار خودشون ینوبه به - 

 .خنده زیر زدن بلند جفتشان هر 

 . ...یا خونه؟ بریشمی کنیم؟ کارچی رو دختره حاال - 

 :گفت سریع ساشا

 دردسر همه این جوجه این خاطربه شدی؟ دیوونه. زنمه اون کیان، برمشمی معلومه - 

 !خوردم خر مغز مگه بره؟ کنم ولش حاال آوردم، بدستش دوباره تا کشیدم مدت این توی

 .زنیمی چرا حاال باشه - 
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 هولکی هول باشد، آمده یادش به تازه چیزی که انگار بدهد، او به جوابی کهآن بدون 

 :زد ـب*لـ

 بدو، کنیم؛ جمع باید رو بساط و بند این زود برسن، سر ممکنه آن هر هاپلیس! کیان - 

 آره؟ دیگه، باشه راحت خیالم برم؛می خودم با رو دختر این االن! بدو

 .داد تکان سری مستأصل کیانوش 

 .نره یادت! هابرسونی داداشزن به رو من سالم باز فقط داداش، حله - 

 سمت به دخترک همراه "خداحافظ" گفتن با و بست نقش لباش روی بر مرموزانه لبخندی 

 .کردند حرکت و رفتند بود، شده پارک ترورآن متر چند که ماشینی

*** 

 (قبل ساعت یک) 

 از که نامشخصی صداهای از را این خورد،می تکان تکان هی سرش پشت کسی انگار

 خیاالت و توهم جز چیزی قبل مانند هم آن کهآن گمان به اما کرد؛ حس آمد،می پشتش

 رویش جلوی مردان آن صبحت به اشتوجه و شد قضیه بیخیال سریعاً نیست، ذهنش در

 هاییحرف چه مردان آن بفهمد باید که حال. فرستاد ـنتی*لعـ خودش برای و شد جلب

 عهده از هم درصد یک اصالً و بود صفر حد در اشخوانیـب*لـ کنند،می بدل و رد خود بین

 شد باعث کرد، احساس صورتش روی بر فشار با که نمناکی دستمال. آمدنمی بر کار این

 تاب طرف هر به سرش شد، دگرگون حالش ایلحظه. داد خود به شدیدی تکان ترسان

 بود؟ که او است؟ شده چه یعنی تر؛سوکم دیدگاناش و شد خمار هایشچشم خورد،می

 بشود؟ بود شده قفل سخت و سفت طورآن که ماشینی وارد بود توانسته طورچه

*** 



 

 

 
140 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 سرش کند،می باز هم از آرامی به را هایشچشم کسی توسط خوردنش تکان با آسمان 

 کرد،می زو زو خراشیدگی و درد شدت از هایشدست کف. رفتمی گیج کمی هم هنوز

 چرا است؟ شده چه یعنی درصدآ یک حتی! نبود قبل هایدفعه مثل اصالً اوضاعش و حال

 مغزش در قبل اتفاقات از چیز هیچ اصالً  شده؛ خالی و پاک چیز همه از روحش و مغز انگار

 و کرد پر را وجودش کل بودن خالی و پوچی حس یک ارادی غیر کامالً دفعهیک نبود؛

 درد با بلندش فریاد ناگهان که کرد رخنه وجودش در شدت به بدی ترس یک همزمان

 .شد یکی شکمش شدید

 !خوبه؟ حالت عزیزم؟ چیه - 

 :غرید پرخاشگرانه دردش همان با کرد؟می خطاب عزیزم را او چرا بود؟ که دیگر آن 

 کجام؟ من اصالً! هستی کی تو... و... ت - 

 :گفت کلمه یک فقط قاطعانه و زد لبخندی 

 !شوهرت - 

 :نالید زده شوک آسمان 

 چی؟... چ... چی - 

 بدنش کل بداند هم را دلیلش حتی کهآن بدون و اختیاربی دید، رویش جلوی که عمارتی با

 .کرد لرزیدن به شروع

 از که خونه بریم بدو من، کردن پیچ سوال جای به هم حاال گلم، که نگفتم عجیبی چیز -

 !زنممی یخ دارم سرما
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 داخل مرد آن همراه به بود، آمده وجود به ذهنش در که سوال کلی با پاسخ، دادن بدون 

 را هرجفتشان توجه زنی بلند صدای شدند عمارت وارد که همان رفتند؛ عمارت نه که خانه

 کمی را سرش که همان چرخاند، خانه بر و دور به متعجب را جشنگاه کرد؛ جلب خود به

 پوشخوش زنی بود، ایستاده خاصی ژست با هاپله راه بین ما که شد زنی متوجه گرفت باال

 از لحظه آن در توانستمی که وصفی تنها! شرور و بدجنس کامالً ایچهره با اما باکالس، و

 !تمام و بود سیندرال ناتنی مادر شبیه درست زن آن که بود آن کرد، اشچهره

 !کنی؟می کارچی عمارت این داخل! هستی؟ کی تو - 

 دم که مردی نگهبان دو آن به رو دستوری حالت به و نماند آسمان طرف از جوابی منتظر 

 :گفت داد با بودن ایستاده در

 ببرینش جااین از و دختر این زود میدم دستور بهتون! چلفتی پا و دست دوتا شما هی - 

 یا خونه یتیم جااین ؟!فهمیدین بغلتون، زیر ندادم رو جفتتون هر استعفای یبرگه تا بیرون

 !ببرینش جااین از زود. کنن پیدا راه توش هاییآدم همچین که نیست بهزیستی

 کنین؟می تکلیف تعیین من یخونه توی که باشین کی شما - 

 :داد ادامه خونسرد ساشا که کرد نگاهش حرص با و ساشا سمت برگشت خشم با زن 

 !ایاضافه جااین هم خودت رفته یادت کنم فکر - 

 ساشا؟ آره زنی،می حرف طوریاین من با دهاتی دختر یه خاطربه - 

 :غرید قاطعانه ساشا 

 فهمی؟می! زنمه کنیمی زر زر بهش راجع طوریاین داری که دختر این - 

 :زد ـب*لـ گونه هشدار و 
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 !منه زن - 

 .کرد نگاهش موشکافانه زن همان 

 . ...حاال که شدچی! شما نبودی خیری آدم یادمه که جاییاون تا اوم. نشدم متوجه! چی؟ - 

 :غرید و بدهد ادامه را هایشگفتن اراجیف طور همان زن آن نگذاشت تندی با ساشا 

 معیوبت مغز اون با بشی؛ هامحرف یمتوجه ندارم انتظار ازت البته! زنیکه رو دهنت ببند - 

 نه؟ مگه غیرممکنه، فهمت تقریباً

 به سالنه سالنه و رفت پایین هاپله از حرص با و کرد ساشا به غضبناکی نگاه حرفی هیچ بی 

 .نشست رنگ طالیی سلطنتیِ هایمبل از یکی روی بر و برداشت قدم نشیمن سالن سمت

 *** 

 آن به خیره ایلحظه که چشمانش دزدید، غریب و عجیب زن آن از را نگاهش مستأصل

 اسم حتی اشکنونی شرایط آن در که حال رود؛ فرو فکر در اختیاربی شد باعث ماند، مرد

 نبض گوید؟می او به را راستش هم مرد آن معلوم کجا از ندارد، خاطر به هم را خودش

 ندزدیده را او که معلوم کجا از اصالً بود، رفته باالتر ایدرجه چند معمول حالت از سرش

 طور به ادعایی هیچ از توانستنمی موقعیت آن در متأسفانه بیاورند، خانه آن به تا باشند

 دقیق طور به را چیز همه که عملی کرد،می اساسی کار یک باید. بگوید سخن مصمم

 با را تکلیفش زود خیلی باید زد، نهیب خود به. آنی احتمال چند با فقط نه کند، مشخص

 داده دست از را اشحافظه شاید او حاضر حال در کند، روشن ناشناس افراد آن یهمه

 یحمله. بخواهد کمک هاآن از توانستمی! هست که پاسگاه هست، که پلیس ولی باشد؛

 و بلند فریاد شد باعث ایلحظه شد، وارد سرش و مغز به اختیار بی که عصبی شدید

 حس صراحت به را اشصوتی هایتار خراشیدگی. شود خارج گلویش بین ما از نامفهومی

 روی بگیرد را آن جلوی بخواهد کهآن بدون آرام آرام اشکش لرزید، اشچانه کرد،می
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 ساشا. روحی نه و جسمی نه نداشت، خودش روی بر کنترلی حتی دیگر خورد، سر صورتش

 :غرید هولکی هول آمد،می پایین یکی دوتا را هاپله استرس با

 ؟!خوبه حالت عشقم؟ شدچی - 

 پرتنش هایثانیه آن در که انگار بود، شده میخ جایش در بدهد، او به جوابی نتوانست 

 برایش خوردن تکان که بدهد او به ذهنی نه و عملی نه توانستنمی دستوری هیچ مغزش،

 شدن کوبسنگ دیدن با رسید، که هاپله راه پایین به. بود شده ناممکن امر یک به تبدیل

 به ضربه چند کرد؛ پرواز سمتش به و گفت بلندی ی"خدا یا". لرزید ایلحظه تنش آسمان،

 .زد صورتش

 !آسمان - 

 .سوختمی کوره مثل تنش و بود کرده وحشت

 شد؟ چی رضا، امام یا - 

 :زد فریاد کریم به خطاب بلند 

 .بیمارستان ببریمش باید زود بدو، - 

 :کرد زمزمه خودش با پشیمانی لحن با 

 یه فوقش بود گفته احمق کیان. گذاره اثر حد این تا المصب داروی اون دونستمنمی - 

 !کودن مردک عقلت اون توی تف ای. تموم و گیرهمی مختصر درد سر یا سرگیجه

*** 

 هاییورقه و سونوگرافی هایعکس و نشست دکتر. نشست کنارش و فشرد را کیان دست 

 .گذاشت جلویش را
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 اثرات و آوردینشونمی بیمارستان به دیرتر کمی اگه. شده رفع اصلی خطر خوشبختانه - 

 .بشن نخاع فلج که بود امکانش شد،می پخش کامل بدنشون توی دارو

 بلند حین و کرد مکث کمی دکتر شد؛ نگران قبل از بیشتر پزشک، آخر یجمله شنیدن با 

 :داد ادامه نگرانی لحن با شدن

 خاطربه هاشونریه و شده زخم اشونمعده. نیست خوب چندان حالشون هم حاال اما - 

 غذا، کمبود احتماالً و نداره خوبی حال شده، بدنشون وارد احتیاطانه بی که ناآشنایی داروی

 مراقب بیشتر بعد به این از لطفاً . باشه کرده ترضعیف خیلی رو ایشون هم خوراک و آب

 .نیوفتن اوضاع و حال این به تا محترم آقای باشین همسرتون

 :گفت آرام شد؛ بیشتر هایششقیقه ضربان 

 !خونه؟ ببرمش تونممی - 

 کنید؛ امضا رو شخصی یاجازه و ترخیص یبرگه باید قبلش ولی ببرینش، تونینمی آره - 

 خودتون هم باز باشن؛ مراقبت تحت جااین رو روزی چند که بهتره من نظر به ولی

 .خدانگهدار. دونیدمی

 .نباشید خسته باشه - 

 .آمد خودش به کیان دلواپس صدای با 

 . ...داشتم خبر اگه قسم قرآن اون به سفم،ٔ  متا واقعاً ساشا - 

 .داد تکان هوا در هدف بی را دستش 

 !گمشو... ببینم رونحست یقیافه اون روزی چند خوامنمی فقط کیان. باشه باشه، - 
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 نکشید ثانیه به و نهاد قدم ورودی در سمت به تند ساشا، حرف از اطاعت به و نگفت چیزی

 :غردمی خود با ـب*لـ زیر. شد محو بیمارستان شلوغ فضای آن از

 اگه خب دونستم،نمی میگه و وامیسته روم جلوی میاد پررویی کمال با نفهم مرتیکه - 

 .نمیره امنقشه درز الی مو و همینه راه بهترین گفتی اومدی کردی غلط دونستینمی

 دلش خورد، دخترک پریده رنگ صورت به که نگاهش رفت، آسمان اتاق سمت به کالفه 

 .شد کباب

 با حال که بود نکشیده بدبختی کم خاطرشبه بود، اشدیوانه اصالً! بود عاشقش او

 که روز آن آمد یادش. بدهد دست از مجانی و مفت را او بخواهد نفر یک هایبازیاحمق

 وارد استخدام برای میشش قاراش وضعیت آن با ساله هفده شانزده، دختری آسمان

 بعد به روز آن از رفت، دلش داشت او با که دیداری اولین همان بود، شده او شرکت

 .نبود خودش دست غریبش و عجیب هایرفتار

 خانه به زودتر هرچه باید. زد نهیب خود به بود، آمده سراغش به ناگهان که بدی سردرد با

 درب یدستگیره سریع. باشد چشم در و عمومی مکان یک در جاآن نباید اصالً ببردش،

 حتی رسید، آسمان تخت کنار به قدم چند با و داد هل دیوار طرف به را اتاق ایشیشه

 اما کرد؛می طلب را عمیق و طوالنی خواب یک زاری داشت هم اششده بسته هایچشم

 فالحی آن هایآدم آن هر بود ممکن! کردندمی تلف را وقت نباید وجه هیچ به حال

 گوش دم آرام. باشند زده را ردشان هاپلیس موقع آن تا هم شاید کنند، پیدایشان شرفبی

 .داد خود به ریزی تکان لحظه یک که زد صدا را اسمش آسمان

 .خونه بریم خوایممی پاشو من، آسمان! عزیزم - 

 .شدند باز چشمانش که داد تکانی را هایششانه 

 .خوبه حالت که خوشحالم - 
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 :زد ـب*لـ بریده بریده آسمان 

 م؟... ا... ا... کج... ک... ن... من - 

 زود پاشو هم حاال. همین بیمارستان، آوردمت و شد بد حالت دفعهیک پیش ساعت چند - 

 .خونه بریم خوایممی شو، آماده

 .شد بامزه لحنش و زد چشمکی ساشا 

 کهاین مثل کنم؛ تقویتش رو کوچولوم خانوم ایطوالنی خیلی مدت به باید قبلش فقط - 

 .شده ضعیف کمی بدنشون

 :زد ـب*لـ وارگالیه و کرد ایساختگی اخم

 !بدو خانم؟ معطلی چرا پس! دیگه پاشو عه - 

*** 

. کردمی صدا گوشش در معمول حد از بلندتر دیواری، ساعت هایعقربه صدای تاک تیک

 آمده باال اتاقش تراس تا احتماالً که جیرجیرکی مجاور، ویالی نگهبان سگ پارس صدای

 بیرون گوشش از هم لحظه یک که آسمان دارزنگ صدای آخر در و باد هوهوی بود،

 پهلوی از. بزنند بهم را آرامشش تا بودند داده هم دست به دست همه و همه رفت،نمی

 و کشید دراز سقف به رو آخر در و چپ به راست بعد، ثانیه سه. غلتید راست به چپ

. کردمی اذیتش این و نداشت اطمینان هامالفه بودن تمیز به. برد سرش زیر را هایشدست

 بهتر کارن و گالره وضعیت باز. بود کرده منتقل فرزندش چهار هر به را وسواسش شهناز

 .بودند وسواسی شدت به برادری و خواهر جانان و ساشا اما بود؛

 افکار به باور بود؟ کرده چه به متهم را خودش. زد پلک محکم اتاق، چوبی سقف به خیره

 سقف که نوری و پیام رسیدن تیک صدای! فهمیدمی اگر البته آه، خویش؟ نابودی یا پوچ
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 دراز دست تفاوتبی. بچرخاند چپ به را دردناکش گردن شد باعث کرد، روشن را اتاق

 تا بود داده پیام. انداخت باال را ابروهایش کیانوش نام دیدن با و گوشی برداشتن برای کرد

. کرد دراز دست موبایلش برداشتن برای تأخیر با کند؟ کامل را هایشدیوانگی کلکسیون

 :بود نوشته کیان

 .خواممی معذرت - 

 روی را گوشی پوزخند با و زد پلک! خواممی معذرت ایی؛کلمه دو یجمله یک! همین 

 خواندن برابر در مقاومتش. جدید پیام یک دینگ بعد و درنگ ثانیه سه. انداخت پاتختی

 روی زانو چهار که حالی در بعد دقیقه دو. کشید طول ثانیه بیست و دقیقه یک تنها پیام

 .داشت دستش دو میان را گوشی بود، نشسته تخت

 .کنم جبران رو اشتباه اون میشه طورچه دونمنمی ساشا - 

 .دینگ باز و 

 شما هم و بیاد خوش رو خدا هم تا کنم غلطی چه باید من بگو! الو. بده رو جوابم حداقل - 

 !بشینه؟ دلتون به

 :نوشت تردید با. بود کرده ـرق*عـ دستش میان گوشی 

 !خداحافظ. کنممی خبرت خودم نیا، من سمت فعالً - 

 در که زمان هر چرخید؛ آسمان سمت فکرش کرد، پرتاب سمتی به جهش یک با را گوشی

 که بود ترغیب در آن هر گیرایش و زیبا یچهره آن معصومیت میشد، خیره چشمانش

 یک که شود ایجاده راهی و بزند هم بر نامحسوس خیلی را اشساله چندین معادالت تمام

 روحی وضعیت به که کمی کرد،می فکر که کمی اما نیست؛ و نبوده آن به راضی هم درصد

 احمقانه هایکار آن اهل وقتهیچ او که رسیدمی نتیجه آن به افکند؛می نظر خود جسمانی و
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 همه روی بر بستن چشم داشت، هم اسکار جایزه حتی کار این در نیز او! بار یک حتی نبود؛

 در ناخودآگاه خیلی و شد پیروز او بر باالخره چندی بعد خواب. هایشترینمهم حتی چیز

 .شد غرق تاریکی از گودالی

 گوش صدای فقط و است کجا نبود معلوم خودش که تلفنش دینگ دینگ صدای با

 را دستانش و زد تخت روی بر غلتی. بزند گند به را او صبح که بود آن تالش در خراشش

 طرف یک. یافت تختش کوسن زیر را موبایلش که چرخاند تخت روی باری چند کالفه

. انداخت گوشی شات اسکرین به اینیمه و نصفه نگاه و کرد باز هم از خابالو را چشمش

 .کرد متصل را تماس خابالو و عصبانی! بود مهران

 حتمیه مرگت نباشه واجب کارت اگه خدا به! چته؟ زدی زنگ طلوع علل صبح چیه ها - 

 !مهران

 :زد ـب*لـ خونسرد رسید، گوشش به چیزی شدن پرت صدای 

 !ای؟زنده - 

 :گفت زنان نفس مهران 

 .کردم نگرانتون خیلی که شرمنده عالی جناب - 

 .خورد تکانی جایش در و کرد صاف کمی را لحنش بشنود او از جوابی کهآن بدون 

 تازه نیست، بلد هم رو تردمیل با کار خوشبختانه. دارم جدید شاگرد یک باشگاهم، توی - 

 .شد زمین کف بز عین

 :گفت حرص با 

 خب؟ - 
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 اون همراه به! ساشا دعوتی مهمونی هفته آخر برای بگم زدم زنگ خب! حاال نمیری - 

 !ببینمش خواممی گفته رئیس کوچولو،

 :زد غر ـب*لـ زیر 

 !زود؟ همین به اَه - 

 .الو گفتم؟ چی شنیدی ساشا - 

 :گفت مستأصل 

 . ...دومی زدم؛ هم رو قرارداد اون قید شاید اصالً. بیام تونمنمی - 

 :گفت تند و برسد اتمام به سخنش نذاشت 

 ریختبی هیوالی اون اگه دونیمی میاری؟ در بازی خراب کله چرا! ساشا؟ میگی چی - 

 ذاره؟نمی اتزنده هم روز یک قرارداد اون زیر زنیمی داری بفهمه

 .زد نیشخندی 

 اون با نکن قبر عروسکت اون برای الاقل نداره، واسش ارزشی که تو جون گرفتن البته - 

 .ناقصت مغز

 لرزیدن، به کرد شروع جانش تمام شد، اکو سرش در که لق دهان مهران نآ آخر یجمله

 :زد ـب*لـ ناراضی لحنی با و کرد صاف کمی کالفه را صدایش

 .میام... باشه - 

 از ایگوشه حوصلهبی و کرد قطع رویش بر را تماس بشنود، او از جوابی کهآن از قبل 

 دلربایش حرکات آن کرد، پیدا سوق دختر آن سمت دوباره فکرش. کرد پرتابش تخت
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 مشکی چشمان جلوی ناگهان بود، تماشاگرشان مشتاقانه لحظه هر و همیشه قبالً بسا چه که

 در و نهاد قدم آسمان اتاق سمت به مشتاق برخاست، جایش از تردید با. شد ظاهر خالصش

 برد،می سر به عمیق خوابی در. شد هایشـب*لـ مهمان اختیاربی لبخندی کرد باز که را

 سنگی آدم هر دل هم خواب در حتی توانستمی معصومش چشمان آن. زد لبخند دوباره

 که انگار. بود شده خواستنی برایش سال و سن کم دختر آن قدرچه که آخ کند، آب را

 کسالت با را اشخسته چشمان بعد دقایقی و خورد جایش در تکانی باشد، شده ساشا متوجه

 .کرد باز هم از

 نه؟ مگه شده، بهتر حالت خداروشکر - 

 :گفت لبانش بر لبخندی با ساشا که داد تکان تأیید ینشانه به سری خابالو 

 و دوستانه مهمونی یک به ببرمت خواممی کوچولو، خانوم بشی آماده امشب واسه باید - 

 دلبرم؟ طورهچه! میای من با همسرم عنوان به هم شما

 :زد ـب*لـ موشکافانه و کرد مکثی 

 کنارم زیبا امشب باید کنه؛ اتآماده تا اتاقت میاد خانمی یه دیگه ساعت چند یه - 

 !من الماس بدرخشی،

 حالتی با و برگشت او سمت به متفکرانه ناگهان که بردارد قدمی در سمت به خواست 

 :گفت و برد اشچانه زیر را دستش سوالی

 !نه؟ یا موافقی که نگفتی کوچولو عروسک! راستی - 

 دوباره خواست و چرخاند او برخالف را سرش سوالش، به توجهبی و حوصلهبی آسمان ولی 

 .چرخید سمتش به ترسیده ساشا، بلند یعربده با ایلحظه که بکشد دراز تختش روی بر
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 هاییآدم دونممی آره،! آره؟ بشه، حالیت تا بزنم حرف حیوون یک مثل باهات باید حتماً -

 !ندارن هم رو خوبی ثانیه یک لیاقت تو مثل

 دوباره بگنجاند، اششده پوچ و تالطم پر ذهن در را نامفهوم کلمات آن بخواهد کهآن تا

 .کرد دور اشذهنی ثباتیبی از را او دستوری حالتی با باراین اما ساشا، بلند صدای

 و کنینمی درازتر گلیمت از رو پات کنی،می زندگی من قوانین با هم بعد به این از -

 !فهمیدی؟ کنی،می قبول چرا و چون بدون خواستم ازت هم هرکاری

 خود به که ثریٔ  متا یچهره و هایشب*ل خوردن تکان تنها بگوید، چیزی توانستنمی

 .دیدمی را بود گرفته

 !گی؟...می... ی...چی -

 .زد داد قبل از بلندتر

 .بده رو سوالم جواب فقط احمق! کنی؟ سوال که دادم اجازه بهت مگه -

 .برداشت قدم رویش جلوی زنان،عربده

 !فهمیدی؟! همین فقط -

 . ...م... موافقم... ه... ه... آره -

 .زد نیشخندی قبلش دقیقه چند وحشی رفتار آن برخالف

 .منتظرم پس خوبه -

 عقب کمی را خودش لرزان بود، نشسته زانو چهار تخت روی بر که طورهمان آسمان

 اختیاربی هایشاشک شد باعث عصبی شدید فشار بود، شده سنگین دوباره سرش. کشید
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 انگار شد، نزدیک او به کمی مستأصل ساشا. شوند سیالب روحشبی و زرد صورت روی بر

 مهربانی با و نشست تختش کنار مردد. باشد شده قبلش دقیقه چند رفتار از پشیمان که

 به بودند، کرده خیس را صورتش که هاییاشک قطره و داد جای آغوشش در را آسمان

 .زد کنار آرامی

*** 

 (آسمان)

 طرف هر به و بود شده ابدی حبس به محکوم زندانی یک مثل درست. نبود خودش حال در

 خبربی هم خود ماهیت و هویت از حتی ها،آن یهمه از بدتر. سیاهی و بود دیوار رفتمی

 وجود ذهن در حاضر حال در و بود مانده باقی اشگذشته از ظاهر به که کسی تنها و بود

 .بود ساشا داشت،

 آورد، یاد به اشگذشته از چیزی بلکه تا آوردمی فشاری مغزش به که هم هربار متأسفانه

 و شدنمی که شدنمی عایدش کند تسخیر را بدنش کل که ایعصبی فشار و درد جز

 .کند دوری اشگذشته از ناچار به که کردمی مجبورش

 هویتش و نسبت از هنوز که بود آغوشی در ناخواسته بسیار او و گذشت ایدقیقه چند

 هیچ که بود آن عجیبش اما نداشت؛ خبر چیز هیچ از حاضر حال در و نبود نشده مطمئن

 .بود شده تزریق تنش کل به خوبی حس برعکس، و کردنمی مخالفتی

 حس. شد خارج اتاق از تندی به و کرد جدا خود از را او حرفی هیچ بدون ناگهان ساشا

 هاساعت فقط شدمی باعث که کردمی القا او به را هاییندا وجودش در هرثانیه نامطلوبی

 انتظارت در خوبی هایاتفاق! کنی فرار باید". بشود غرق افکارش در ناخودآگاه و بنشیند

 هم قلب و عقل کاش خورد، افسوس لحظه یک ".بده نجات رو خودت! کن فرار نیست،

 خاموشش است سخت بسیار برایت انتخاب که شرایطی در بتوانی تا داشتند چیزی کلیدی،
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 پیدا سوق دیوانگی مرز تا منطقبی و دلیلبی خیلی نشوند باعث وقتهیچ تا! خالص و کنی

 .کنی

*** 

 (بعد روز چهار)

. انداخت برش و دور به نگاهی. گشود هم از را چشمانش کمرش و گردن درد حس با

 دوباره و داد گردنش به تکانی. بود مانده آفتاب طلوع تا خیلی هنوز بود، صبح سه ساعت

 هوابی. بخوابد راحت توانستنمی بود؛ چیزش یک اما بست، را چشمانش. کشید دراز

 او دستورات طبق باید دیگر بود گفته او به کهآن از ساشا، تهدیدهای سمت رفت فکرش

 اساس آن بر زناشویی یرابطه مگر اصالً! است؟ گرفته برده مگر چه؟ یعنی! کند عمل

 سرش در سربرش حوصله و پریشان افکار گفتن؟ زور و تهدید با است؟ شده گذاریپایه

 .برد خوابش کم کم. شدمی بیشتر و بیشتر

 را پاهایش. تابیدمی سمت آن به چپ سمت از کمانیرنگین نورهایی و بود سفید جا همه

 یک و نشست سنگی روی بر کنارش. رسید رودخانه یک به قدم چند بعد. داد حرکت

 تکان را پاهایش و بود بسته را هایشچشم. داشت خوبی حال. گذاشت آب درون را پایش

 .شدمی ترتاریک و تاریک جا همه و شد بارانی هوا دفعهیک که دادمی

 :زد غر ب*ل زیر کرده ـرق*عـ صورتی با. پرید خواب از دفعهیک

 بود؟ خوابی چه دگر آن -

 لرزید،می ایسابقهبی ترس از بدنش. گذاشت هم روی بر دوباره را چشمانش کالفه

 .کند خاموش را پرآشوبش ذهن داشت سعی شدت به فقط لحظه آن. بردنمی خوابش

 بلند قریچ صدای که ساعت؟ دو یا ساعت یک ساعت، نیم است، گذشته قدرچه دانستنمی

 دستانش در بسته شش پنج همراه به ایساله چهل یا سی خانم. کرد هوشیار کمی را او در
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 کرد باز هم از را چشمانش سریع زن آن آمدن با که بود زدن چرت حال در. شد اتاق وارد

 بود گفته که ساشا هایحرف و دیشب یادآوری با اما. کردمی نگاهش مبهوت و مات و

 آرامی به خانم. نشست جایش سر سریع کند، اشآماده شب برای بیاید است قرار خانمی

 :گفت مهربانی با آسمان به رو و گذاشت پایین را دستش در هایپالستیک

 .دنبالت میاد ساشا دیگه ساعت چند. کنم تآماده باید! عزیزم پاشو -

 :داد ادامه متعجب و خورده یکه و انداخت آسمان به گذرایی نگاه

 !شانست خر شوهر اون حال به خوش! دختر ها خوشگلی خیلی هم طوریشهمین البته -

 او از و زد لبخندی نیش داد،می بغلش زیر هندوانه دانه دانه که حینی در نه، که تعریفش از

 .کرد کوتاهی تشکر

 .بدو! هابشی آماده باید نشده شب تا! دیگه پاشو عه -

 رویروبه صندلی روی بر خانم همان کمک با و شد بلند جایش از زن آن حرف از تبعیت به

 لحن با و کشید عمیقی آه. شد متوقف زن دست حرکت دفعهیک. نشست توالت میز

 :پرسید آسمان از غمناکی

 ایشاهلل وای ای شده؟ کبود بدنت تموم چرا دختر؟ آورده سرت به رو بالها این کی! آخی -

 !بده بهش رو شکار این سزای خدا همون که

 زخم و کبودی. چرخید اشدیده آسیب بدن سمت اختیاربی نگاهش کبودی؟ گفت؟می چه

 در صراحت به شد، کشیده باال ناگهانی طوربه دامنش وقتی که پاهایش ران روی بر بزرگِ

 وای ای. داد باال کمی را پیراهنش آستین رفته هزار روی ضربان با ترسیده. خوردمی چشم

 چه بود؟ افتاده اتفاقی چه یعنی بود؟ شده کبود و زخم طورآن چه برای پاهایش و دست

 اوست؟ شوهر کردمی ادعا که کسی ساشا؟ بود؟ آورده سرش به را ها بال آن کسی
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 عزیزم؟ شدهچی -

 :گفت لکنت با

 !ی... هیچ... چ... هی... هی -

 او به نگاهی کهآنبی داشت که حالی در خانم آن صدای که گذشت سکوت با ایدقیقه چند

 .آمد در کشید،می بیرون هابسته درون از را وسایل کند

 .کنی صدا شهین رومن تونیمی. هستم شهین من -

 .داد تکان سری سوالی و برگشت سمتش مالیت با زن

 دختر؟ چیه اسمت تو -

. نزد حرفی هیچ ایلحضه چند. بود کرده ترخشمگمین را او تهش و سر بی و آشفته افکار

 .رسید گوشش به زن خوردل و آرام صدای دوباره که

 .کنمنمی مجبورت. عزیزم نگو بگی خواینمی اگه البته -

 .داد نشان اشمنفی تصورات به توجهبی را خودش و کشید پوفی

 .آسمانه اسمم -

 محتویات کل تقریباً. شد هابسته کردن خالی مشغول بعد چندی و داد تکان سری لبخند با

 سشوار و مو اتوی و آرایشی لوازم انواع داخلش که آورد بیرون را آن از یکی جز را هابسته

 کردن تمیز مشغول و برداشت توالت میز روی از را کوچکی دستگاه. بود دیگر چیز کلی و

 بالفاصله. بود شده دبیرستانی هایبچه دختر آن مثل تقریباً که شد آسمان پرموی صورت

 بلندی نسبتاً  جیغ و کرد احساس صورتش روی بر را شدیدی سوزش شد، تمام کارش که
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 شدید سوزش داد، مالشش که کمی و ریخت صورت روی بر که رنگی سفید مایع با. کشید

 .نکرد احساس دردی دیگر و رفت بین از سریعاً صورتش

 را اشطعنهپر صدای که بود کارش انتهای. موهایش دادن حالت به کرد شروع بندشپشت

 .شنید سرش پشت از

 داره؟ نسبتی چه تو با ساشا -

 دارد ربطی چه شما به بگوید خواست گفت؟می چه حال. دانستنمی کامل هم خودش هنور

 را اشچغلی برود اگه کهآن فکر با ولی دهید،می دخالت دیگران زندگی در را خودتان که

 با و شد منصرف حرفش آن از برسد، حسابش به و بیاید ساشا بعدش و بکند ساشا پیش

 چیزی دیگر و بزند حرفی خواهدنمی آسمان فهمید واضح خیلی زن. داد را جوابش سکوت

 .نگفت

*** 

 رژ یک با و داد جای دارشحالت موهای روی بر خوشگل خیلی رنگ طالیی تل یک

 تعویض وقت دیگر. رساند اتمام به را کارش ایدخترانه مالیم آرایش یک و کالباسی

 کنار از مالیمت با بود، مانده بازنشده لحظه آن تا که پالستیکی آن شهین و بود هایشلباس

 که خواست او از. آمد سمتش به و کشید بیرون را داخلش محتویات و برداشت توالت میز

 او به سوالی آسمان. ایستاد شهین به رو. برخواست جایش از ایمعطلی هیچبی. شود بلند

 چیز داشت، زور به را هفت و پنجاه و صد آسمان. بود بلندتر کمی قدش شهین. بود زده زل

 .بود ایطبیعی

. دهدمی انجام خودش گفت او به که کند کمک او به لباسش تعویض در خواستمی شهین

 کهآن با بشود؟ لخت غریبه یک مقابل در کردن عوض لباس یک برای است کاری چه آخر

 .شدنمی روش هم باز اما داشت، را مادرش جای سنش آن با
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 لباس خروجش محض به. شد خارج اتاق از و برداشت را وسایلش کوتاه خداحافظی یک با

 :زد ب*ل متحیر. گرفت باال را آویزش متعجب. کشید بیرون را

 !خوشگله قدرچه وای -

 ترکیبی هاینور آن زیر داشت شدت به. نشست اشترشده هایب*ل یگوشه لبخندی

 آورده وجود انگیزیدل یمنظره پارکت روی بر انعکاسش با و درخشیدمی اتاق، لوستر

 زیپ خوبش شانس از. کرد تنش وارد را لباس سختی به مکش بکش کلی بعد باالخره. بود

 کمک او به تا کشیدمی را کسی چه منت باید نبود معلوم وگرنه داشت قرار کنار در لباس

 .کند

 اتاق کنج که ایقدی آیینه سمت به عجول شد، تمام باالخره که پوشیدنش لباس سناریو

 هایشانه که شبی لباس. انداخت پایش تا سر به عمیقی نگاه برداشت؛ خیز داشت قرار

 براق مشکی هم رنگش بود، زانو سر تا هم اشاندازه و بود کرده نمایان کامل را سفیدش

 بیشتر و بیشتر را دخترک این ولی بود، شده زیبا خیلی. خودش همرنگ خزهای با زدمی

 خوشایند اصالً برایش که باشد مرد آن کنار در وضع سرو آن با بود قرار چون ترساندمی

 برسد دادش به تا خواستمی کمک خدا از باید که بود کرده گیر شرایطی در دوباره. نبود

 مشکلی تا هاآدم ما دراقع. بیاید سرش بر دارد، هراس آن از که چیزی آن نگذارد و

 که کنیم قبول همگی باید درواقع پس. افتیمنمی عالم، خدای او، یاد نیاید پیش برایمان

 مندگالیه هاآن از پی در پی و است حکمتی یک خودش هم زندگیمان در مشکل وجود

 !نباشیم

*** 

 که ساشا دیدن با. بچرخواند در طرف به را سرش زدهشوک شد باعث در شدن باز صدای

 دهانش بر را هایشدست زدهشوک. کشید بلندی هین شدمی اتاق وارد خاصی استایل با

 آن اما ببیند را او وضعیت آن تا بود نگرفته باال را سرش هنوز ساشا خوشبختانه. برد
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 مرموزی لبخند با را دستانش آسمان، دیدن محض به ساشا و شد عوض سرعت به موقعیت

 به امشب هایشنگاه. بود زده زل او به. برد فرو رنگشنفتی کت ست کتان شلوار جیب در

 .لرزاندمی شدت به را بدنش و تن و بود کرده تغییر وحشتناکی طور

 !شده خوشگل قدرچه من کوچولوی خانم -

 موازی او داشت،برمی دخترک سمت به که قدمی هر با. داد قورت را دهانش آب ترسیده

 به. رسید اتاق یگوشه دیوار به درست که جایی تا داشتبرمی قدم عقب سمت به او با

 لبش روی بر واردایره را زبانش. بردمی را لذت نهایت موقعیت آن از داشت ساشا گمان

 بینشان فاصله کم کم. چسباند دیوار روی آسمان، صورت کنار به را راستش دست و کشید

 ضربان ناخودآگاه. داشت فاصله هم با صورتشان سانتی سه یا دو دیگر حال رفت بین از

 .دادمی صدا تلوپ تلوپ و بود رفته هزار روی قلبش

 ارزیابی را اشکنونی موقعیت توانست باالخره تا داد سرش به تکانی آسمان بعد چندی

 به ناقابل سیلی یک عقب سمت به دادنش هل کمی با و کرد جدا او از را خودش سریع. کند

 بدنش روی که هایکبودی آن از همسوزنی سر سیلی یک تنها کهآن با. کرد هدیه او

 خیلی لحظه آن انگار که اما کرد،نمی جبران را بود زده او به که هاییکتک و بود گذاشته

 باشند، ریخته یخ آب سلطل یک ساشا به نسبت انتقامش و نفرت شعله روی بر ناشیانه

 به شد تبدیل نفرت آن حال که انگار ولی! طورچه و چرا دانستنمی. شد آرام. شد خاموش

 برای این. شدمی دور موقعیت آن از زود خیلی باید. وجودش کل در سابقهبی ترس یک

 .بود ممکن راه بهترین جفتشان هر

 با و کشید خودش سمت به حرکت یک با را دستش ساشا که برود بیرون در از خواست

 .زد ب*ل نبود، هضم قابل او از وضعیت آن در اصالً که لحنی

 .جوجه بگذره خوش بهت امشب کن سعی. گیرممی نادیده رو کارت این -
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 :گفت گوشش کنار مالیم، و وارزمزمه و رستند دخترک به تندی به را خودش

 .کنممی رامت باالخره کوچولو وحشی -

 که ببرد بیرون به همراهش خواست و گرفت را دستش توجهبی که کرد اشحواله اخمی

 طعنه با. کشید بیرون اشمردانه و سرد هایدست حصار از را دستش حرص با آسمان

 :گفت سمتش

 رو لباسم خواممی بیرون برو! ایش ؟بریم جااین از لباس همین با که خواینمی! باهوش -

 .کنم عوض

 گفتن با و گرفت آسمان از را نگاهش خشنی لبخند با همراه و کرد او به نگاهی اکراه با

 به مهمانی در را آن بود قرار زیرا درآورد، تنش از را لباس. شد خارج اتاق از "منتظرتم"

 ایسگ. دانستنمی هم را آن هم ساشا که بود عجیب. برود لباس همان با که نه کند تن

 همرنگ تقریباً  که راسته شلوار یک همراه به پوشید ایسرمه بلند مانتو یک. کرد نثارش

 پالستیک یک داخل را شب لباس. کرد سرش دارطرح مشکی شال یک و بود مانتویش

 .شد خارج اتاق از پالستیک گرفتن با. کشید افکارش کردن آزاد برای نفسی و گذاشت

. خوردچشمش به تمیز و تر سفیدرنگ وامبی یک. شدند خارج عمارت از ساشا همراه به

 .دهد نشان تفاوتبی را خود کرد سعی اما کرد ذوق

 .آسمان نه و زد حرفی ساشا نه راه در. افتادند راه و شدند وامبی سوار

 جای وارد. کرد باز چشم دفعهیک. بودند شده خسته هرجفتشان. گذشت ساعتی دو یکی

 به اصالً که بود عجیب. او برای فقط هم شاید بود، ترسناک بسیار بیرونش .شدند عجیبی

 و پوش سیاه هایآدم از پر محوطه دور تا دور برعکس و نبود شبیه دوستانه مهمانی یک

 شدت از. خوردمی هاداعشی گیریگروگان یمنطقه یک به بیشتر و بود شلواری و کت

 .دادمی شکاف را اشسینه داشت قلبش استرس و ترس
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 .باشم مرده من کهاین مگر نترس هیچی از وقتهیچ -

 به جوابی و نکرد او به توجهی اما نشست، دلش به شدت به اشجمله. بود ساشا صدای

 رسید، دخترک گوش به داخلی سالن از که آهنگ بلوم بلوم صدای ناگهان. نداد حرفش

 .زندمی بد نفوس دارد واقعاً شاید که کرد، راحت کمی را خیالش

 در و آمد سمتشان به مردها همان از یکی سریع و ایستاد ماشین رسیدند، که باغ ته به

 ماشین از او، از مختصر تشکر یک و نمادندان لبخند با. کرد باز احترام با را آسمان سمت

 خواستنمی گونههیچ دلش دخترک اما. بدهد او به را دستانش که خواست ساشا. شد پیاده

 مشخص چرخیدمی ذهنش در حدس یک حد در فقط که اتفاقی آن تکلیف که زمانی تا

 کهآن بهانه به. ندارد خبر چیزی هیچ از که کردمی فکر نباید. کند رفتار خوب او با نشده،

 هم با. رفت در کار زیر از بیاید لباسش سر بر بالیی ترسدمی و است تنگ بسیار لباسش

 پسرها و دخترها. انداخت برش دور به داریچرخ نگاه. شدند مهمانی اولیه سالن وارد

 بدجوری شانمسخره هایخنده صدای و رقصیدندمی هم به نزدیک و صمیمی خیلی داشتند

 و بود دارپاشنه کفشش شکر را خدا. کشید باال کمی را خودش. رفتمی رژه مخش روی

 .دادنمی نشان کوتاه هم زیاد

. کند تعویض را لباسش و خلوتی جای برود باید که زد ب*ل گوشش دم مالیمی صدای با

 از یکی سمت به را او ظریفش، دستان گرفتن با و داد تکان باشه ینشانه به سری ساشا

 وارد هم با و شود تمام کارش تا ایستاد در پشت خودش. برد باال طبقه خالی هایاتاق

 .شوند مهمانی

 که کرد شکر را خدا. کشید بیرون حوصلهبی را پالستیک داخل لباس و کشید پوفی آسمان

 در پدرش االن تا وگرنه نبود سخت زیاد تعویضش و نداشت بساط و بند زیاد لباسش

 بود رویشروبه دقیق که ایقدی آیینه دیدن با که کرد تنش را لباس. کرد عوض از آمدمی

 که لباسی سمت رفت ناگهانی دوباره نگاهش بود، نشده اشمتوجه اصالً لحظه آن تا و
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 مشکی شب لباس باآن رنگش سفید بدن. بود کرده ایفا او بدن با را جالبی تضاد رنگش

 لختش پاهای و هاشانه دیدن با دفعهیک اما. درخشیدمی العادهفوق شکبی امشب براق

 حال عین در اما زیبا لباس آن با مهمانی آن به نرفتنش یا رفتن برای واقعاً  او. شد معذب

 .بود دل دو شدت به نامناسب

 قبالً  طبیعتاً باشند شوهر و زن واقعاً هاآن و گفتمی راست ساشا اگر اما زد، تشر خودش به

 بچگانه و مسخره واقعاً  او ته و سربی رفتارهای آن االن و بودند رفته جاهایی طورآن هم

 باعث و رسید گوشش به در دستگیره کشیدن پایین صدای که بود افکار همان در. آمدمی

. شد اتاق وارد آهسته هایقدم و خونسردی با. بود ساشا بیاید، خودش به کمی تا شد

 نشود ریزی آبرو و نرود فراتر حدش از که کند کنترل کمی را صدایش بخواهد تا آسمان

 .توپید او به محکم ناخودآگاه

 باشه لخت جااین یکی شاید شعور؟بی بزنی در تونستینمی خوای؟می چی چیه، ها -

 !میمون

 را سرش استرس پر و گرفت ریزی گاز را لبش یگوشه خجالت شدت از حرفش آن با

 با ساشا. بود شده دوخته اتاق از سیاهی نقطه به اشزده مات نگاه. چرخاند ساشا مخالف

 و کرد خانه هایشب*ل کنج بدجور ملیحی لبخند او ایدفعهیک مزخرف حرف آن شنیدن

 .انداخت پایش سرتا به ایمرموزانه نگاه

 !دیگه میشه سره یه کارمون. بهتر چه خب -

 .زد ب*ل مکث کمی با و آمد جلوتر کمی

 کوچولو؟ خانوم نه مگه -

 به و خودش سمت به را او هایشدست گرفتن با و نماند آسمان جانب از جوابی منتظر

 صاحبش دست به مدتی بعد که درنده و وحشی حیوان یک مانند درست. کشید در طرف
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 دست در دست و آرام. ایاضافه حرف هیچ بدون. افتاد راه دنبالش به باشد، شده رام

 داشت قرار سالن از ایگوشه که ایخالی میز طرف به مستقیم و رفتند پایین هاازپله

 .آمد سمتشان به تند آقایی بنشینند، خواستند که همین. کردند حرکت

 به عمیقی نگاه زده مات حالتی با و کرد ریز کمی را اشعسلی چشمان آسمان دیدن با

 آسمان از. آورد جلو محترمانه و باکالس حالتی با را هایشدست. انداخت دخترک سرتای

 را دستش و زد لبخندی خبیثانه مرد. نکرد حرکتی هیچ او اما بدهد دست او به که خواست

 .زد ب*ل مالیمت با و کشیدپس

 .زیبا خانم اومدین خوش. سالم -

 داد، تکان برایش تشکر نشانه به را سرش تعریفش برای و زد مرد به نماییدندان لبخند

 .چرخید ساشا طرف بالفاصله

 .بریم پاشو هان؟ جا،این اومدی چی واسه رفته یادت کنم فکر -

 بود شده صورتش چاشنی بدجور که خاصی نگاه و عمیق پوزخند با حرفی هیچ بی ساشا

 همراه را ساشا آسمان، از مختصر عذرخواهی یک با هم مرد آن. داد تکان سری سمتش

 کردمی فکر. بود خیال خوش قدرچه. کشید وجودش اعماق از ایآسوده نفس. برد خودش

 آن اتفاق بهترین که دانستنمی اما. شودمی خوردل آسمان ببرد خود با را ساشا اگر که

 ایدقیقه پانزده تقریباً. کنارش در ساشا نبودن در شدمی خالصه دخترک برای شب

 دیگر. کند فرار که گرفت تصمیم بود، رویش جلوی که شلوغی فضای دیدن با. گذشت

 که وقتی. خالی و پوچ دهد، ادامه اشمعنیبی و ته و سر بی زندگی آن به نداشت طاقت

 حس یک اختیاربی لحظه آن. است شده خانههم کسانی چه با و هست که دانستنمی حتی

 بهترین کار آن که کردمی ترغیب بیشتر و بیشتر لحظه هر را او که داشت دلش ته ریزی

 خودتاگر. کنی عوض را اتزندگی توانیمی تو! بده ادامه نترس،. است موجود راه

 هایپماد و پودر کیلوگرم چند با حال که هاییکبودی دیدن با ناخودآگاه. بخواهی
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 اگه دیگر بود، گذشته تلخ اتقاق یک یادآور و بودند شده محو پوستش روی بر مخصوص

 و برخاست جایش از مطمئن. رفت بین از داشت شک موقع آن تا هم سوزنی سر حتی

. بود بریده را امانش استرس. کرد حرکت سالن خروجی در سمت به پاورچین پاورچین

 صدای که بود خروجی در هاینزدیک تقریباً. لرزیدن به بودند کرده شروع پاهایش

 .شنید سرش پشت از کسی مشکوک و پرتمسخر

*** 

 طورهمان. دادمی او به لحظه آن در ذهنش که بود دستوری تنها آن و کردمی فرار باید

 چند و طورچه دانستنمی. بود مانده باقی بدنش در که جانی تمام با دوید،می و دویدمی

 بدن مقابل در شخصی بزرگ هیکل مانع با اشحرکت زنان،نفسنفس که گذشت زمان قدر

 شدت به هم هوا. بود شده برایش سختی شب. زد هم به چشمی. شد متوقف اشظریف

 کرده ایفا اشزدهیخ و منجمد بدن با با زیادی شباهت هوا سردی گفت شدمی و بود سرد

 .بود برده صفر زیر ایدرجه چند ه*ن*ه*بـرنیمه لباس آن با رابدنش دمای و بود

 اشپیدرپی حرکات شدمی موجب و کردمی برخورد بدنش لخت اجزای به سرد باد

 زینت صورت روی بر هایشاشک زمانهم. بگیرد آرام ایذره درجایش و شود ترضعیف

 تمام با. بود چشمش آرایش دادن پس از نشان چشمش دور سیاهی و شد سرازیر اششده

 .داشت نگه جایش در اجبار به را او ساشا که زد کنار مقابلش از را ساشا قدرت

 !گمشو داخل، بریم بیا! کنم اتپاره تیکه بزنم و بیاد باال سگم روی اون نذار آسمان -

 خارج گلویش از که گرمی بخار و اشبریده بریده لحن همان با. آمدنمی بند اشگریه

 :غرید و گرفت نشانه را دستانش شد،می

 شده زخم و کبود طوراین باید چرا! ببین رو هامدست نکردی؟ امپاره تیکه قبالً مگه هه -

 زنتم؟ ناسالمتی یا توام؟ یبرده من مگه حیوونم من مگه باشه؟
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 :زد ب*ل کرد،می حفظ را آرامشش زور به داشت که لحنی با و زد بهم چشمی ساشا

. نکردم باهات رو غلط این من! کنیمی اشتباه داری خدا به کنی،می اشتباه داری آسمان -

 . ...تو

 :زد داد

 آوردم؟ خودم سر به رو بالها این خودم بگی خوایمی نکنه حیوون؟ چی هان؟ چی؟ من -

 .بمیری الهی! ساشا الهی بمیری آره؟

 :زد داد سرش متقابالً هم ساشا

 قدراین کردی فکر! کنم؟ رفتار طوراین باهات که نامردم قدراین کردیفکر! نه نه، -

 رفتار رحمانهبی طوراین کرده من صرف رو زندگیش تموم که کسی با زنم، با که ناموسمبی

 کنم؟

 .رفت ترباال صدایش

 اون باهام روز چند این داشتی چرا دونمنمی کردی فکر. نیستم خر! ساشا نیستم خر من -

 آسمان که حاال خب گفتی خودت با نه؟ فهمم،نمی کردی فکر کردی؟می رفتار خوب قدر

 بخوام که بالیی هر تونممی ندیده رو کسی هم من جز و نداره یاد به چیزی اشگذشته از

 آره؟ بیارم، سرش

 و زد لباسش به چنگی. کردمی خفگی احساس. کرد ترشعصبی سکوتش و افکنده فرو سر

 :داد ادامه داشت، کردنش مخفی در سعی که بغضی با

 من وقتی میشه خورد اعصابم نمیگی؟ هیچی چرا شدی؟ الل ساشا؟ زنینمی حرف چرا -

 !حیوون بگو چیزی یه. ساکتی تو و کنممی دق جااین دارم
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 .کندمی نگاهش آرام ساشا

 .نداری باور هم رو من زنی،می روخودت حرف تو بگم هرچی وقتی آسمان؟ بگم چی -

 :گویدمی غیظ با آسمان

! برو کنی حل رو بینمون مشکالت خواینمی و تونینمی اگه نمیشی؟ گم نمیری چرا پس -

 .گمشو و کن تموم رو نبوده و بوده بینمون که هرچی االن همین

 :گویدمی زدهغم لحنی با و داردمی بر قدمی

 خوایمی راحت طوراین که نخوره درد به و مسخره چیز یک ازدواج این تو واسه اگه -

 .دنیاست یک من واسه کنی، تمومش

 :گویدمی گزنده و تلخ دریده، چشمانی با

 ضمن در! بفهم رو این ساشا، کنی خرم کلمه چهار با که نیستم ایساله سیزده دختر من -

 .کنی آرومم چرندیاتت این با نکن سعی پس! نیستم هم تو بازیاسباب و تفریح یوسیله

 برو؟ بگی بهم و بزنی جدایی از حرف تونیمی طورچه قندم؟ میاد دلت -

 .زندمی پس خشونت با را بود گرفته قرار مقابلش پیش ثانیه که دستی

 هم لحظه یک دیگه حتی خوادنمی دلم من. نکن خوش من نتونستن با رو دلت! هه -

 !ساشا برو فقط برو، فهمی؟می ببینمت،

 .آمد سمتش دوباره دست،

 از هم رو طالق فکر. کنمنمی ولت و دارم دوست! آسمان بری تو زارممی نه و میرم نه -

 .عزیزکم کن بیرون سرت
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 سرش از دست گویدمی کهاین. دهدمی مالش را دلش ته ناخوشایندی طور به هایشحرف

 .بخشدمی شفا را روحش و کندمی اقناع را غرورش داردنمی بر

 .لرزهمی بید مثل داره تنت شده سردت داخل، بریم بیا من عزیزک حاال -

 بیند،نمی او از منفی العملعکس وقتی. گیردشمی احتیاط با. کندمی آرامش صدایش حزن

 ساشا همراه به و کندمی آراسته کمی را صورتش آسمان. کندمی پیدا شدن نزدیک جرعت

 .شوندمی غریب و عجیب مهمانی آن وارد دوباره

*** 

 آخر. بود آمده جاآن به چرا و چه برای بود رفته یادش کلی به ساشا گفت،می راست مهران

 باشد؟ اشدومی او که ماندمی برایش حواس و هوش عروسک آن کنار احمقی آدم کدام

 نبرد بو چیزی از آسمان و نزند زر آن از بیشتر مشنگ آن کهآن برای و زد پوزخندی

 آدم همه آن. گرفت اشخنده خودآگاه نا کرد، نگاه که تعدادشان به. افتاد راه دنبالش

 بگذارد؟ کاله سرش که ترسیدمی او از قدرآن یعنی چه؟ برای بود کرده جمع

 آوردی؟ رو دختره -

 .آمد حرف به او از ترسریع خارپاچه مهران بدهد را جوابش خواست تا ساشا

 .ببینینش باید فقط! واقعی گیر نفس یه آقا، نه که دختر -

 خون که است شاهد خدا بودند دیگری جای و بود دیگری چیز موقعیت لحظه آن در اگر

 همه در را خودت که چه تو به آخر. آمدمی در خدمتش از و ریختمی را نکبت مهران آن

 .کرد اکتفا لبخند یک به تنها لحظه آن در ولی دهی؟می دخالت چیز

 :گفت و برداشت جلو به قدمی ساشا

 .آوردمش -
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 .بری تونیمی خوبه، -

 .کرد نثارش نیشخندی و داد باال ابرویی ساشا

 من که وقتی هر تا هم دختره حالیته؟. گیرمنمی اجازه تو از نرفتنم یا رفتن واسه من -

 !خوش شب. باز کنممی خبرت. مونهمی پیشم بخوام

 هیچ به که ارادی غیر طور به نگاهش. افتاد راه بیرون سالن سمت به عصبانیت شدت با

 که شد دختری به خیره چشمان ناگهان. گشتمی کوچولو آن دنبال نبود، کنترل قابل وجه

 نزدیک با. رفت سمتش به کوچولو به زیادش شباهت از بود سالن از شدن خارج شرف در

 یعنی شدنمی باورش! کرد فرار. شد تبدیل یقین به شکش بدنش عطر بوییدن و او به شدن

 فرار شوهرش دست از او، دست از داشت که بود کرده پیدا جرعت قدرآن دختر آن

 هایشب*ل بین ما از کوتاهی یخنده دید که را سرعتش. دوید سمتش به تند کرد؟می

 طورچه سانتی بیست دار پاشنه هایکفش آن با دختر آن که بود عجیب برایش. شد خارج

 نخورد؟ زمین و کند فرار سرعت با قدرآن توانستمی

*** 

. گشتمی ساشا دنبال کنترل قابل غیر نگاهش و بود ایستاده پذیرایی هایمیز از یکی پشت

 رویش جلوی شخصی دفعهیک کرد؟می بش و خوش ساشا با طورآن عملی زن آن چرا

. نشست رویشروبه درست آمد. بشود مات مات کامل لحظه یک که شد باعث و شد ظاهر

 باالیی که مشکی موهای با ایقهوه و درشت هایچشم داشت، خوبی قیافه. کرد نگاهش

 کردنش برانداز درحال طورهمان آسمان. خاکستری شلوار و کت یک و بود داده حالتشان

 .داد باال ابرویی تا شیطنت با دفعهیک مرد آن که بود

 .که شدم تموم! خانم -

 .داد ادامه زننده لحنی با و کرد ایخنده تک
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 .نذاشتی بقیه واسه چیزی -

 .بود شده نعلبکی اندازه تعجب از هایشچشم آسمان

 هان؟ کنم، نگاه رو شما باید چرا من آقا؟ میگی چی -

 :گفت تند و داد تکان سری متعجب و خنده با

 !همین کردم، شوخی میشی؟ عصبانی چرا حاال! باشه باشه، -

 سوالی و زد سیگارش مانده ته به عمیقی پک و کشید ریشش ته روی بر کمی را دستش

 :داد ادامه

 بدونم؟ رو محترم و زیبا خانم این اسم حاال تونممی اوم -

 :غرید محکم ،گرفت حرصش پرواییبی همه آن از آسمان

 آقا؟ شیدمی مزاحم چرا. هستین کی شما دونمنمی اصالً من! نمیشه که معلومه -

 .داد تکانی هوا در را روشنش نیمه سیگار ریلکس کامالً و برد باال را دستش

 شما؟ و ساشا عموی پسر هستم کاظمی آرمان من -

 .داد ادامه مالیمت با نداد او به جوابی دید آرمان وقتی

 !همین بشناسم، رو عموم پسر همراه خواممی فقط من. نکنید اشتباهی فکر ببینید -

 و دختر ایعده ناگهان که غرید قبل از بلندتر و کرد مچاله هم در حرص از را هایشدست

 آرام. کردندمی بلغور آسمان برای پرت و چرت طورهمان و شدن جمع دورشان پسر

 فضول یمرتیکه آن باید کند؟ کنترل را خودش توانستمی مگر توانست؟می مگر باشد؟

 !ناممکنی و ممکن شرایط هر تحت کرد،می آدم را گشاد دهن
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 هان؟ هستی کی تو مگه اصالً! بشناسی رو من خوایمی کنیمی غلط تو نکبت؟ میگی چی -

 ای؟چیکاره

 خیز سمتش به ترس با اندامی دختر یک که زد فریاد و داد بیرون صدا و سر پر نفسی

 .داشت او داشتن نگه در سعی و برداشت

 نه خودتن؟ مادر و خواهر مثل همه کردی فکر مرتیکه؟ نداری ناموس خودت مگه تو -

 حالیته؟. نیست مدل یک هاآدم همه ذات. نیستن جور یک هم با هاآدم من برادر

 :زد فریاد جوابش در خشونت با

 .ها نساخته بهت معلومه شدی؟ هار چته -

 بین ما از زوربه را دستش دفعهیک آسمان که سرداد ایقهقهه شد، تمام که اشجمله

 که خوردمی حرص دلش در که همزمان و کشید بیرون دختر آن استخوانی هایدست

 داد با و گذشت کنارش از شتاب با است، گوری کدام میشقاراش وضعیت آن در ساشا

 :گفت او به خطاب

 .احمق یمرتیکه بابا کنار بزن -

. برداشت خیز سمتش غصب با خورد او به که نگاهش. گشتمی ساشا دنبال پر توپ با

 کهآن با. گرفت لجش. گرفتمی قلوه و دادمی دل زنهمبه حال زن همان با داشت هنوز

 طاقت دیگر. بود مجبور اما بزند حرفی او با وضعیت آن در خواستنمی دلش اصالً دیگر

 را خودش یا وگرنه رفتمی شدهخراب آن از زودتر باید. نداشت را درهجهنم آن در ماندن

 از. پوسیدمی زندان یگوشه عمرش آخر تا باید و شدمی قاتل باالخره یا دادمی کشتن به

 ساشا به رو تحکم با آمد؛ طرفش به و شد جدا زن آن از زده برق که زد صدایش سر پشت

 :گفت
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 .خورهمی همبه داره دیگه حالم من! ساشا بریم زود -

 برود زودتر تا بود منتظر و کردمی نگاه را آسمان داشت حرص با که زن آن به پوزخندی

 :داد ادامه کنایه با. زد بچسبد، ساشا به دوباره تا

 .برم تونممی خودم بیای تونینمی اگه البته -

 :گف سمتش به وارزمزمه تقریباً آرامی صدای با بود شده منظورش متوجه انگار که ساشا

 . ...یا اوم شدی؟ خسته زودی همین به عزیزم عه -

 :کرد زمزمه شیطنت با گوشش کنار و کشید ترنزدیک روخودش کمی

 نازم؟ کردی حسودی -

 آن در که بود پررو قدرچه. کرد مچاله هم در حرص شدت از را دستش هایانگشت

 که رفت او به باریتأسف نگاه تنها. نداد جوابی هیچ. پرسیدمی او از را سوال آن موقعیت

 بوی که همین. شد شکسته بینشان سنگین جو آن دست به سینی مردی حضور با دفعهیک

 تند را خودش شدیدی تهوع حالت با خورد، مشامش به بود دستش در که هایینجستی آن

 :زد ب*ل ساشا به خطاب ایعصبی و معترض لحن با و کشید عقب کمی

 .برم خواممی فهمی؟می. برم جااین از خواممی فقط -

 تعویض برای هم آسمان و گفت ای"باشه" زود بود شده خرابش حال متوجه انگار که ساشا

 ساشا پیش دوباره و رسید اتمام به کارش که نکشید طولی. رفت باالیی اتاق به هایشلباس

 .برگشت
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 ماشین به نزدیک. شدند خارج چندش و هیاهو پر سالن آن از و گرفت را هایشدست

 به. برگردند نامعلوم شخص آن طرف به جفتشان شد باعث مردی صدای که بودند

 :گفت ساشا طرف خنده با و آمد سمتشان

 .زد حرف کلمه دو باهاش نمیشه. بداخالقه قدرچه شما همراه این -

 کرده سکوت ساشا. است ساشا عموی پسر همان که شد متوجه مرد به دقت کمی با آسمان

 .آمدنمی خوشش صحبتیهم آن از زیاد که انگار بود،

 عمو؟ پسر کنی معرفی هم ما به رو ایشون میشه حاال -

 :غرید محکم و گرفت اوج عصبانیتش ساشا که گفت طعنه با را عمویش پسر کلمه

 .نداره ربطی هیچ هم تو به و! زنمه -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 !عمو پسر -

 !گفتمی ایدیگه چیز که خودش زنته؟! عه -

 .برگشت آسمان طرف اکراه با

 خانم؟ نه مگه -

 را هایشچشم جفت لحظه آن خواستمی دلش یعنی بود، کرده قفل فَکَش عصبانیت از

 .بکند نفهم زبان نکبت آن بار آیدمی در دهنش از هرچه و ببندد

 .بیاید حرف به طعنه با دوباره مرد آن که شد باعث مکثش کمی
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 هیچ ساشا با من نگفتی مگه شدی؟ الل حاال. داشتی زبون خوب که پیش ساعت نیم -

 ندارم؟ ارتباطی

 نسبت او به ساشا حضور در شرمانهبی خیلی داشت که دروغی آن جواب خواست تا آسمان

 کامالً دفعهیک آمد، فرود صورتش در ساشا طرف از که محکمی مشت بدهد، را دادمی

 .بود شده کوبیده دخترک دهان در محکمش مشت آن انگار که طوری. کرد اشخفه

 و گرفت فاصله کمی خوران تلو تلو کوباند، آلودشخون صورتش روی بر که را دوم مشت

 :زد عربده طرفش تهدیدوار

 شد؟ حالیت. کنیمی دخالت من کارهای تو که باشه بارت آخرین و اولین -

 با را او. شد اسیر ساشا هایانگشت الی لرزانش هایدست مچ دفعهیک بیاید خودش به تا

 با و کشید بیرون جیبش از را ریموت دستش از یکی آن با و کشید ماشین سمت به سرعت

 داخل بعد لحظه چند هم خودش. کرد پرتش ماشین داخل به حرکت یک با در، کردن باز

 همچنان کردند؛ پرواز باغ از بیرون سمت به هشتاد و صد باالی سرعت با. شد سوار ماشین

 به مشتی عصبانیت با شد،می خارج دسترسش از باال سرعت حد آن با داشت ماشین که

 .چرخید آسمان سمت به محکم و کوبید فرمان

 با تو مگه اصالً شدی؟ ساکت االن چرا ؟گفتمی چی نکبت اون افتاده؟ اتفاقی چه! آسمان -

 بودی؟ زده حرف آرمان

 بش و خوش عملی یدختره آن با داشتین چون شما ولی آره،" که بگوید خواست

 نشود بدتر هست که آنی از اوضاع تا بماند خفه داد ترجیح ولی ؛"نبود حواستون کردین،می

 با که کرد برداشت ایدیگه طور را سکوتش ساشا ولی. ندهد کشتن به را جفتشان و

 .غرید عصبانیت
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 انگار! آسمان کنممی حالیت امشب بریزی؟ بهم رو من اعصاب خوایمی آره؟ شدی خفه -

 !نمیره کتت تو آدمیزاد زبون

 با. بود ترسیده شدت به. کردمی حرکت و دادمی فشار گاز پدال روی بر را پاهایش فشار با

 هر. شنیدنمی را صدایش دیگر ساشا انگار اما براند ترآرام که خواستمی او از التماس

 که دیدمی چشمانش جلوی را مرگ دخترک. شدمی بیشتر و بیشتر ماشین سرعت لحظه

 برخورد خیابان کناری جدول به سرعت با و شد خارج اشاصلی مسیر از ماشین دفعهیک

 اصابت و اشزدهوحشت هایداد و جیغ همان داشت یاد به که لحظاتی آخرین تنها و کردند

 .بود جاآن خاکی جاده در رنگ خاکستری برق تیر یک به ماشین ناگهانی شدید

*** 

 مشکی گرانیت نمای با طبقه چهار ساختمان به نگاهی. شد متوقف شرکت ورودی رویبه رو

 نگاهی و کرد باز را کمربندش. بود شده آشنا نا برایش قدرچه جاآن. زد پوزخند و انداخت

 تاسف به سری رفت،می کبودی به رو پوستش. انداخت ماشین درآیینه خودش یچهره به

 و شد پیاده ماشین از. بود رفته فرو اشتفاوتیبی و یخی جلد در باز و داد تکان خود برای

 هایپله از. برسد شرکت ورودی در به زودتر تا داد سرعت هایشقدم به. فشرد را ریموت

 .شد باز طرفین به واراتوماتیک ایشیشه در. رفت باال شکل ایدایرهنیم و پهن

 راه بین. رفت آسانسور طرف به راست یک و گذاشت ساختمان به پا مکث ایلحظه بعد

 حل جدول اطرافش به توجهبی و بود نشسته پیشخوان پشت که انداخت نگهبان به نگاهی

 جایگاه پیشخوان پشت بود، گذاشته شرکت این به پا که بار آخرین. شناختشنمی کرد،می

 در را عمویش کمک دست که پیش سال سه همان. آمد یادش به اختیاربی. بود رحمان آقا

 به تنهایی. بایستد خودش پای روی خواهدمی بود گفته و کرده رد احترام و ادب و نهایت

 بود، پوشاک کننده صادر بزگترین تقریباً  و کردهبود پیشرفت قدرآن حال که شرکتی این

 شده چه حال ولی. بود کرده خرج داشتنش نگه پا سر در را اشجوانی و بود بخشیده جان

 میل با هم درصد یک که دیگری راه به را او سرنوشت بود؟ اشزندگانی مسیر کجای بود؟
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 اجبار سر از که بود کرده کاری او با سرنوشت. بود داده سوق نداشت، مطابقت او انتخاب و

 .کند پرواز اینشدنی تمام مشکالت پی در و بردارد عالیقش سر از دست

. کرد ترک را فلزی اتاقک بود، همراهش که مردی ابتدا. ایستاد سوم یطبقه در آسانسور

 را فضا مشکی و خاکستری هایرنگ ترکیب و بود شده عوض کامالً طبقه این دکوراسیون

 سر اششقیقه روی از سردی ـرق*عـ یقطره. کرد بلند سر. دادمی نشان روحبی و سرد

 بسته آسانسور در و و آمد بیرون حوصلهبی. بود کرده ـرق*عـ کالفگی از دستانش. خورد

 آرامی به. کردمی تایپ را چیزی تند تند و نبود حواسش. ایستاد منشی میز رویروبه. شد

 :زد صدا

 فکور؟ خانم -

 اخم. چرخاند بهواد صورت اجزای تک تک روی را نگاهش. کرد بلند سر متعجب فکور

 جابجا بینی روی را عینکش. دید را خوردنش تکان. کرد نگاهش بیشتری دقت با و کرد

 :زد ب*ل شگفتی با و کرد

 !رئیس -

 :کرد تکرار باز و آمد بیرون میزش پشت از

 خودتونید؟ رئیس -

 :کرد زمزمه وقتی لرزیدمی صدایش

 .نمیشه باورم! خودتید؟! رئیس -

 را جمیله حال مدام. پریدمی شاخه آن به شاخه این از. بود کرده گم را پایش و دست فکور

 .پرید حرفش میان بهواد. پرسیدمی
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 .ببینمشون حتماً باید هستن؟ ناصری آقای. رسونهمی سالم! خوبه خوبه -

 .مالید هم به را هایشدست کف فکور

 خوشحال حتماً  اومدین شما بفهمه اما. شلوغه سرشون کمی امروز منتها. هستن که بودن -

 .شنمی

 نکشیده ثانیه به و داد اطالع را حضورش فکور. شد گیریشماره مشغول و برداشت را تلفن

 .شد باز ضرب با شرکت داخلی مدیر اتاق در

 .نمیشه باورم! جاستاین کی ببین -

 :گفت منشی به رو سهراب. رفتند اتاق به دونفری و کشید آغوش در را بهواد و آمد جلو

 .بدید سفارش هم نهار. کنن فراهم رو پذیرایی وسایل یهمه کاظمی آقای بگین -

 پشت که حینی. بست سرشان پشت را در و نکرد توجهی بهواد نیست نیازی یزمزمه به و

 .کرد اشاره چرمی و یغور هایراحتی به دست با گرفت،می جای مدیریتش شکل نعلی میز

 ها؟طرف این از عجب چه. رئیس بفرمایید -

 .کشید پایینش ب*ل روی زبان بهواد

 زحمت رفع هست مشکلی اگه! بزنم شماها همچنین و شرکت به سری یه اومدم واال -

 ؟کنم

 :گفت مستأصل خورد، جا واضحی طور به و آشکارا سهراب

 آره؟ دیگه بمونید که اومدین انشاهلل! رئیس آقای رحمتین که شما -

 .شد جابجا کمی اشصندلی در
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 .هستم مدت یه. احتماالً  -

 کتش جیب از. شد بلند اشجمله شدن تمام از قبل تلفتش دینگ دینگ صدای ناگهان که

 قدم سمتی به و برخواست جایش از ببخشید یک با. بود ناشناس اششماره. کشید بیرونش

 .برد گوشش به نزدیک راگوشی و فشرد رااتصال یدکمه. برداشت

 بفرمایین؟ بله -

 هستین؟ فالحی بهواد آقای شما. گیریممی تماس بیمارستان از -

 فرمایش؟. خودمم بله -

 باید کردن تصادف بودند همراهشون که آقایی همراه به همسرتون متأسفانه فالحی آقای -

 .بیمارستان برسونین خودتون زودتر

 :پرسید متعجب

 همسرم؟ -

 بود؟ شده چه یعنی بودند؟ گفته را دیگری چیز او به احمق دو آن چرا پس شد؟می مگر

 به دست بیشتر سود و نفع برای باردومین برای گرحیله دو آن کهاین فکر با ایلحظه

 با چرخید،می ذهنش در دوآن قتل نقشه که طورهمان بودند، زده ت**ن**ا**ی**خ

 :کرد تکرار هم سر پشت بار سه و زد ضربه اتاق در به پا یپنجه

 !ی*ت*ن*ع*ل ی،*ت*ن*ع*ل ی،*ت*ن*ع*ل -

 .کشید شدنش آرام کمی برای را عمیقی نفس

 .لطفاً بگین رو آدرس. باشه -
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 و گذاشت میان در سهراب با سرسری را رفتنش قضیه شد، قطع تلفن کهاین محض به

 طورچه و کی که ندانست دیگر و شد خارج شرکت از او، فراوان هایگالیه به توجهبی

. شد بیمارستان وارد و زد را ریموت شد، خارج که ماشین از. رساند بیمارستان به را خودش

 شفافش و ایشیشه میز پشت و داشت تن بر رنگی سفید روپوش که جوانی خانم دیدن با

. نیست دو آن جز پزشک، یا است پرستار یا او که رسید یقین به بود، کار به مشغول سخت

 .نهاد قدم سمتش به احتیاط با

 یا آوردن جااین باشه، کرده تصادف میدم هم احتمال که آسمان اسم به شخصی. سالم -

 نه؟

 جلو هایپرونده دقیق و آرامش با بود، بهواد هایحرف به گوشش که حینی در خانم همان

 .کردمی رو و زیر را رویش

 من دونیننمی هم رو ایشون خانوادگی نام حتی شما بعد. نیست پرونده تو کسی همچین -

 .محترم آقای کنم پیداشون تونممی طورچه

 باشه؟ آسمان اسمش که نیاوردن بیمارستان این تو ایتصادفی هیچ تازگی به یعنی خانم -

 .چرخواند طرفش به سرعت با راسرش نشست هایششانه روی بر پشت، از که دستی با

 فالحی؟ آقای -

 :داد ادامه دکتر که داد تکان ییدٔ  تا نشانه به سری

 .بیاید من همراه لطفاً. وخیمه خیلی حالشون. هستن یو سی سی توی متأسفانه خانمتون -

 .افتادند راه آسمان اتاق سمت به دکتر همراه و گفت او به ای"باشه" اعتنابی
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 درست. شد ریش ریش ایلحظه دلش دید، وضعیت آن در که را اشزخمی و جانبی بدن

 ناخواسته یا خواسته غریب و عجیب موقعیت آن در اما. ندارد و نداشته او از خوشی دل بود

 ریز لرزش. نبود دلش و ذهن کنترل در جورههیچ مفهومبی حس آن و بود شده ناراحتش

 با. کشید بیرون هپروت فضای از را او کمی تلفن، زنگ صدای و کتانش شلوار جیب در

 با. بود ناشناس شماره یک همآن بود، عجیب. کشید بیرون جیبش از را تلفن عصبانیت

 که پزشکی و فضا آن از کمی کرد سعی و فشرد را اتصال دکمه تعجب و خشم از مخلوطی

 .برد گوشش سمت به کالفه را گوشی. شود دور بود، همراهش

 کجاست؟ االن کردی؟ کارچی رودختره -

 :غرید فکر،بی و ناخودآگاه و گرفت عصبانیت رنگ صدایش فالحی خشن صدای شنیدن با

 حرفیه؟! کنممی باهاش باشم داشته دوست کار هر. زنمه -

 .کنممی نابود رو مادرت هم و تو هم بیاری بالیی دختر اون سر اگه ببین -

 من که دنبالم بیافتن بگی هاتسگ اون به خوایمی بکنی؟ خوایمی غلطی چه مثالً واقعاً؟ -

 تو فرستیمی رو احمقت هایجاسوس اون یا کنار، بکشن انداختی راه که ایبازی این از رو

 .باطل خیال زهی! هه آره؟ گرگی خیلی کردی فکر بیارن؟ خبر اتواسه تا امخونه

 :گفت جوابش در مردد ساسان

 آدم خیلی رو خودت بچه؟ بذارم جاسوس اتواسه بخوام که هستی کی تو! میگی؟ چی -

 !هاکردی حساب

 زیر روسرش شده که کلکی و دوز هر با داری سعی لحظه هر که کسی همون درست! هه -

 زجه و نبرم دار پای رو یکی تو تا من. ببینی خوابت توی رواتفاق این شرفبی اما. کنی آب

 فهمیدی؟! عنوان هیچ به. کشمنمی کنار نبینم، ارزشتبی جون اون نجات برای رو هاتزدن



 

 

 
179 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 در بود، رسیده آن به که هدفی برای و زد رفتارش به نیشخندی. داد سر بلند ایقهقهه

 و کریح هایخنده آن که دانستمی خوب بهواد آخر. بود سرمست و مسرور دلش

 هم هرکسی. بود خوردنش یِکه و عصبانیت اوج ندادن نشان برای اصل در اشمسخره

 .بود باخبر اشاصلی ذات از صراحت به و بود شناخته را او خوبی به او دانست،نمی

 طوریاین و وایمیستی من روی توی که شدی شجاع و جسور قدراین حاال تا کی از -

 کنی؟می تهدیدم

 شدن ساکت در سعی شدت به و آمدمی سرش پشت از که پرستار یگونه هشدار صدای به

 بگیر بیمار از افراد توک و تک صدای باراین دیگر که زد داد دوباره. شد اعتنابی داشت او

 به و نکرد توجهی ادبانهبی هم باز اما بود، آمده در پرستارها و هاپزشک آن از نفر چند تا

 :داد ادامه مانست،می ایته و سربی دعوایی به شبیه بیشتر که ساسان با صحبتش

 مادرم سر بخوای کهاین یا فهمیدی؟ کنی تهدید رو من نکن سعی دیگه ی*ض*و*ع -

 .میشی نابود که خودتی قبلش باش مطمئن چون. بیاری بالیی

 رویش بر را تماس شود، شنیده خط پشت از او طرف از دیگری حرف بگذارد کهآن بی

 را پدر نام واقعاً او داشت، حق آری. فرستاد لبش زیر ی*ت*ن*ع*ل. کرد قطع

 که وجه هیچ به. داد نسبت او به را لقب آن شدنمی هم درصد یک و. بود کرده م*ا*ر*ح

 که ایگذشته از انتقام! انتقام. شدندمی تایپ سرش در تند تند اشهمیشگی افکار. شدنمی

 درد که روزهایی از انتقام. بود کرده زهر به تبدیل مادرش و او برای رحمیبی با مرد آن

 فکر به تنها چیزش همهبی پدر وقتآن و بود بریده را امانش نداری درد و کسیبی

 و تنها پسر آن. بود کرده فرق چیز همه حال اما. بس و بود خودش کیف و گذرانیخوش

 و شجاعت با توانستمی حتی که طوری به. بود شده مردی خودش برای دیگر کسبی

 از افرادی، زندگی بخشآرامش همواره و کند محافظت هم دیگران جان از تمام جسارت

 خارج خیالش و فکر از سریعاً پرستار همان مجدد صدای شنیدن با. بشود مادرش جمله
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 آن با جا همه و همیشه و باشد رویش باید مرد آن فامیلی که بود متنفر شدت به آری. شد

 .شود زده صدا فامیل و اسم

 اسم مدام و اومده هوشبه بود همراهش همسرتون که آقایی اون. فالحی آقای -

 پیششون؟ ببرین تشریف خواینمی. زننمی صدا رو همسرتون

 .شد خشک هایشرگ در خون و ریخت بهم اعصابش ایلحظه

 .پیشش برم حتماً باید آره هستن؟ اتاق کدوم تو االن بگین میشه -

 .کنم راهنماییتون بفرمایین بله -

 خواست پرستار از عصبی و کالفه. کردند حرکت ساشا اتاق سمت به پرستار همان همراه به

 به. کوبید هم به را در ضرب یک با شد، خارج اتاق از که پرستار. بگذارد تنهایشان تا

 جای حال که ساشا سمت به قدمی چند و شد اعتنابی هم دیوار با در برخورد مهیب صدای

 طاقت نتوانست دیگر. گذشت هاثانیه. برداشت بود، پیچی باند و زخم از پر بدنش جای

 .غرید خشم با. بیاورد

 ببینم رو تونکدوم هیچ رنگ خوامنمی دیگه که نگفتم مگه کردی؟ غلطی چه احمق توی -

 عادت بدجوری که انگار. دادم بهت هم من خواستی ازم رو آسمان ی*ض*و*ع توی هان؟

 ساشا؟ باشی آدم تونینمی نه؟ کردن ت**ن**ا**ی**خ به کردی

 ست؟زنده خوبه؟ حالش -

 هم بعد به لحظه این از. دادی نشون رو لیاقتت تو. نداره ربطی هیچ تو به دیگه دختر اون -

 !باش عواقبش منتظر

 فروختیش پول به تو ؟!من یا لیاقتیبی تو! آره؟ زنی،می لیاقت از حرف! بهواد؟ میگی چی -

 خیلی که روزی همون از درست! نداره ربطی تو به دیگه آسمان برعکس، اتفاقاً! من؟ یا
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 آقای نیست تو مال دیگه فروختیش؛ ارزشبی پولِ  غاز چندر به و گذشتی قیدش از راحت

 .منه زن قانوناً و رسماً دیگه اون! فالحی

 :زد پلک محکم بهواد 

 !چی؟ - 

 .شود عصبی بیشتر و بیشتر شد باعث همین که نکرد حرفش به توجهی 

 یک وقتی که دونیمی! هابزنم رقم واست رو عمرت روز آخرین راحت خیلی نذار ساشا - 

 .کن رفتار آدم مثل پس نمیشم خیالبی نکنم عملیش تا بزنم رو حرفی

 زبان به معمولی و کشید باال سمت به را خودش کمی و کرد جاجابه را سرش زیر بالشت 

 :آورد

 .کنه جداش ازم بشری بنی هیچ ذارمنمی وقت هیچ و دخترم اون عاشق من - 

 .کرد اضافه حرفش به ایثانیه چند تأخیری با 

 ؟!فهمیدی تو، حتی - 

 :گفت سمتش به طعنه با و کرد ایخنده تک بهواد 

 همین توی بگی خوایمی ی؟یعنی*ض*و*ع زنیمی حرف چی از! عاشقشی؟! زنته؟ - 

 .ساشا ستاحمقانه واقعاً ... هه ؟!شده زنت بوده پیشت که روزه دو یکی

 .زد پوزخندی ساشا

 !میاد؟ که یادت... شد لیاقتبی توئه زن روز یک توی که طوریهمون درست! حقیقته - 
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 اشچهره در ناگهان عمیقی غم باشد؛ شده دلگیر شدت به خودش حرف از که انگار 

 .برد فرو شلوارش جیب در را دستش توجهبی بهواد اما شد، نمایان

 تونهنمی بخواد هم خودش اگه حتی و منه عقدی زن قانوناً و رسماً االن اون! چی؟ که خب - 

 . ...کهاین مگر کنه؛ ازدواج کسی با من اجازه بدون

 :گفت محتاطانه و داد تکان سری سمتش به لجاجت با 

 مال تقریباً قضیه این. نه! شده من صیغه بوده، تو زن که وقتی نکن فکر اما درسته؛ آره - 

 .کردمی کار من شرکت توی دستیار عنوان به که هاییموقع اون درست قبله؛ ماه چند

 دستخوش کلی به کشیدنش نفش ریتم نمود، بسته و باز تند، و تردید پر را هایشچشم 

 آن در که انگار انداخت؛می رعشه به را تنش تمام تپیدنش بار هر با حال و بود شده تغییر

 از! بشود آن خیالبی توانستنمی بود، کرده پر را شوجود کل بودنش پلیس خوی لحظه

 که ایخبره بازپرس فالحی؛ بهواد! او بود؛ زاربی بود گرفته نقش ذهنش در که تصوراتی

 کارش در امروز تا و باشد داده سوتی! کوچکی و بزرگ ای،مسئله هیچ در نمیشد وقت هیچ

 طرز با جورههیچ اشکنونی اوضاع. باشد شده در به راه از چنین این است، نداشته دستی رو

 بود، داده گاف او. کند هضمشان توانستنمی وجه هیچ به! آمدنمی در مساوی او فکر

 او رفیق و دوست تریننزدیک و بهترین روزی که آدمی! ساشا کسی، چه توسط همآن

 او اما میشد؛ قائل ارزش او برای اشنداشته برادر جای و میشد محسوب

 .بود شده تیم دشمنش با اشنابودی برای شرمانهبی و بود کرده ت**ن**ا**ی**خ

 وقت خیلی از... رو آسمان تو ساشا! کرد؟می کار تو شرکت توی... اون... ن... اون! چی؟ -

 !درسته؟! ؟...ه... آره شناختی،می هاپیش

 !نظرت؟ به جرمه این! چی؟ یعنی آره، - 

 :گفت عصبی و تند بهواد 
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 مفت طوراون رو آسمان که زدی رَکَب طوراون من به حیوون توی! شوخفه ساشا، شوخفه - 

 باورم. پستی خیلی! ساشا پستی خیلی که واقعاً ! آره؟ بدم، بهت راحت خیلی و مجانی و

 !نمیشه

 .دوخت طرفی به پیروزمندانه را نگاهش و کرد ایخنده 

 هم رو سروش مثل کثیفی موش اون هایحرف حتی تو. زرنگی خیلی کردی فکر تو آخه - 

 !معنا تمام به احمق یک احمقی؛ یک تو کردی، باور

*** 

 (قبل ماه چند)

 را راستش یگونه دقتیبی با. کرد اصالح را صورتش و ایستاده توالت یآیینه جلوی کالفه

 روی. کرد ترک را بهداشتی سرویس و فشرد اشگونه روی دستمالی. برید ناحیه دو از

 بود؛ کرده قفل کامالً مغزش. دوخت چشم کنسول یآینه در تصویرش به و نشست تخت

 را کارش هم باز امنیتی تدابیر همه آن وجود با که بود زرنگ قدرچه کالنی فهمید،نمی واقعاً 

 دوا را دردی هم بود داده کالنی از سوار موتور که تلفنی شماره و آدرس. بردمی پیش

 و کرده مهاجرت پیش سال سه صاحبش که بود مبله آپارتمان یک آدرس بود، نکرده

 پس نم هم مهران که بود جاآن اشبدبختی بود؛ شده خارج شبکه از کالً هم تماس شماره

 و زیاد قدری به مشترکشان هایکاری گند یا ترسدمی زیادی کالنی از دانستنمی و دادنمی

 در شدن باز از نشان که خفیفی تیک صدای. ندارد کردن باز ـب*لـ جرئت که بوده فجیع

 .چرخید پهلو به شد؛ اتاق وارد صدا و سربی خدمتکار و آمد داشت،

 

 .آوردم واستون خوره،می زنگ داره دیدم بود؛ مونده جا پایین میز روی تلفتون آقا - 

 .داد تکان باشه ینشانه به سری بهواد 
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 .کیه ببینم بده سودابه، باشه - 

 عادت طبق شد، خارج اتاق از و داد او به را تلفن زود حرفش، از تبعیت به سودابه 

 انداخت، گوشی صفحه به نگاهی. رفت جاآن از و بست سرش پشت را در اشهمیشگی

 .برد گوشش سمت را تلفن و فشرد را اتصال یدکمه حوصلهبی. بود ناشناس شماره

 !فالحی؟ آقای - 

 نداشت را اششماره ولی شناخت؛رامی او حتی که بود که شد، متعجب ایلحظه 

 !فرمایش؟ بله، که گیریم - 

 داشتم، شک بهت حاال تا هم درصد یه اگه برخوردت طرز این از خودتی، پس آها - 

 .شد برطرف

 :گفت و داد بیرون را نفسش. نشست اشپیشانی بین محوی اخم 

 !کنی؟ برطرف رو شکت که زدی زنگ - 

 :گفت خوردمی حرص دارد که ندهد نشان داشت سعی که لحنی با و کشید عمیقی نفس 

 !داشتم باهات مهمی کار ،نه - 

 :گفت رفته باال ابرویی با 

 ؟!مورد چه در - 

 .آسمان - 

 .گرفت سرش زیر را ساعدش و انداخت تخت روی حرکت یک با اعتنا بی را خودش 
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 !چی؟ که خب - 

 بدونی؟ بیشتر زنت به راجع خواینمی - 

 باز اما دهد، نشان خونسرد و توجهبی موضوع آن به نسبت را خودش خواست قدرچه هر 

 شده سرگردان و کنجکاو واقعاً او! است شده چه دانستنمی. لرزید اسم آن با دلش ته هم

 به ظالمانه خیلی را او و نبود قائل ارزش برایش هم ایذره که کسی یدرباره هم آن. بود

 !دیگری چیز نه دید،می خانگی حیوان یک عنوان

 ؟!کنم قطع یا زنیمی رو حرفت ندارم، وقت -

 شرفبی فالحی اون ینقشه با آسمان، یعنی... دختر اون بگم بهت که زدم زنگ بهواد - 

 اتخونه شخصی، حریم به بتونه فالحی تا! بشه اتخونه وارد و کنه ازدواج تو با شده حاضر

 . ...و کنه پیدا دسترسی بیشتر آمدهات و رفت و

 :پرسید ناباور و کرد قطع را حرفش تند 

 ؟!میگی من به رو هااین داری چی واسه! هستی؟ کی - 

 دیدار مرزی یمحموله اون رفتن لو سر هم با قبالً باشه، یادت رومن کنم فکر. سروش - 

 !نه؟ مگه. داشتیم

 .فشرد هم روی عصبانیت از را هایشچشم بود، شده مرد آن هویت متوجه تازه که بهواد 

 چرندیات این داری انتظار میدی؟ اطالعات من به فالحی هاینقشه از اومدی خائن توی - 

 ؟!کنم باور رو

 :گفت مستأصل و کشید عمیقی نفس 
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 اطالعات این. کنمنمی کار باهاش دیگه و شدم جدا مرتیکه اون از من کن باور... ه... نه - 

 بگیرم؛ فطرت پس اون از رو انتقامم از بخشی بتونم که این برای فقط دادم، بهت هم رو

 بهت من هرحال در. کرد نابودم و آورد پسرم و من سر ی*ض*و*ع اون که طورهمون

 .نکن هم خوایمی کن، باور خوایمی دادم، هشدار

 ناگهان چه برای ی*ض*و*ع آن وگرنه آمدمی منطقی کمی برایش سروش هایحرف 

 کهآن به توجهبی را تماس بود؟ کرده راه به را هاچیز آن و عقد یسفره و ازدواج بساط

 پر را هایشچشم. کرد پرتابش تخت یهکنار به و کرد قطع است، منتظر خط پشت کسی

 ی*ض*و*ع فالحی آن از که چرخیدمی ذهنش در فکر این تنها و فشرد هم روی تنش

 !نیست بعید چیزی هیچ

*** 

 (بعد ماه شش)

 .ترعقب ببر رو فیلم یکم سعید - 

 آره؟ کنی،می رو فکر همین هم تو که نگو بهواد - 

 تار تصویر روی بر مانیتور صفحه چرخاند؛ سعید صورت سمت به را ناباورش هایمردمک 

 .بود ایستاده فالحی نامعلوم کمی و

 .دادهمی بازی رو ما داشته مدت این توی ی*ض*و*ع این یعنی! ـنتی*لعـ - 

 :گفت دستوری لحنی با حرفش ادامه در و شد خارج گلویش از عمیقی نفس 

 دستمون از نباید مهمیه، خیلی مدرک این. بفرست امواسه سریع رو فیلم این کپی سعید - 

 !بره

 :گفت مطمئن لحنی با بهواد به رو و شد بلند چرخانش صندلی روی از سعید 
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 همین تونیممی ما پس. داشته دست هم هامحموله یقضیه توی صددرصد فالحی بهواد، - 

 و کنیم دستگیرشون راحت خیلی داریم، ی*ض*و*ع کالنی و اون از که مدرکی با االن

 .خالص

 .داد تکان سری "نه" نشانه به و زد بهم چشمی بهواد 

 مدرک این. کنهمی انکار رو چی همه شرفبی اون کنیم، اقدام االن ما اگه. سعید نه - 

 .دستگیریش یواسه زوده هنوز نیست؛ کامل ولی مهمیه،

 :کرد زمزمه آرامی به و زد سعید هایشانه روی بر چندباری را دستش 

 .باش داشته صبر - 

 را بینشون سکوت تلفنی زینگ زینگ صدای ناگهان. داد تکان سری و زد نیشخندی سعید 

 دکمه که درحالی و برداشت بود، مانده جا میز روی که را تلفنش شتابان بهواد. شکست

 .برگشت سعید به رو فشردمی را اتصال

 به سری یه برم احتماالً بعدشم اتاقم، میرم من. بگو قضیه این به راجع رضایی ستوان به - 

 !بینمتمی. بزن زنگ بهم شد هم خبری اگه بزنم؛ شرکت

 !خوش روز. چشم - 

 که همزمان گیرد،می پیش در را اتاقش راه سالنه سالنه و آیدمی بیرون سعید اتاق از تند 

 .بردمی گوشش سمت به را تلفن نشیند،می شکلش نعلی صندلی پشت

 ؟!بفرمایین. مظفری آقای سالم - 

 .ندیدمتون دیگه جا،این اومدین که روز اون از! خوبین؟ سالم، - 

 :گویدمی مالیم 



 

 

 
188 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 کرده؟ تغییری وضعیتش! طوره؟چه آسمان حال. گذرهمی شکر - 

 :گویدمی شد،می دیده صراحت به کلماتش تک تک در که ایشادی با پزشک باراین و

 از شما که وقتی هم پیش روزِ چند البته! اومده هوشبه همسرتون میگم، تبریک بهتون - 

 فعالً که دونستم جایز اما بود؛ شده ایجاد بدنشون در ایناگهانی تغییرات رفتین، جااین

 شوک بهشون حالشون، شدن بد بعدِ امروز اما. نشید امیدوار الکی که نگم چیزی بهتون

 .برگشت نبضشون آساییمعجزه طور به و کردیم وارد

 آن در که ایخوشحالی توانستنمی کرد؛ خوش جای لبانش یگوشه ناخوداگاه لبخندی 

 صدایش تن تغییر که کرد سعی شدت به. کند پنهان را دادمی جوالن وجودش در لحظه

 .نشود معلوم

 .رسونممی رو خودم االن. دادین خبر که ممنون خیلی باشه، - 

 .خدانگهدار کنم،می خواهش - 

*** 

 کرد سعی زور به! شانسه هر شاید. باران هم شاید باد؟ هوی هو یا بود آب صدای

 باز را هایشچشم بار پنج از بیشتر! کردمی اذیت را چشمانش نور،. کند باز را هایشچشم

 بود،بدنش شده بیدار سال چند از بعد انگار. کردند عادت نور به سرانجام تا کرد، بسته و

 کس هیچ او انگار چرا بود؟ غریب قدر آن جا همه چرا. بود زخمی شدت به و کردمی درد

 سعی و گرفت زمین به را دستش کجاست؟ جاآن خدایا بود؟ که بود؟ چه اسمش نبود؟

 و کشید عمیقی نفس. شدمی موفق ترکم کرد می تالش بیشتر هرچه ولی شود، بلند کرد

 نیاز. نشست و داد حرکت کمی را پاهایش. شد جدا زمین از کمی فقط! کرد سعی دوباره

 بفهمد زود خیلی داشت نیاز. خیر یا هست کسی دانستنمی ولی کند، کمکش کسی داشت

 به سرانجام داشت؛ نیاز چیزها خیلی به است؟ شده متولد تازه نوزادی کندمی حس چرا که
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 بزرگ، سبز یکاناپه یک. است چوبی ایخانه دید کرد، نگاه که را اطراف شد، بلند زور

 برگشت، وقتی. آمدندمی چشم به که بودند چیزهایی تنها چوبی میزی و تلویزیون یک

 چند هم در کنار. آمد چشمش به داشت، قرار کنارش که دری با هم کوچکی یآشپزخانه

 گیج سرش که کردمی دنبال را هاپله نگاهش با داشت. رفتندمی باال یطبقه به که بود پله

 .بست را هایشچشم و گرفت دیوار به را دستش رفت،

. رفت بیرون و کرد باز را چوبی یدرکهنه است، شده قبل از بهتر حالش کرد حس وقتی

 و گیالس سیب، هایدرخت را دورش تا دور. آمدمی باران نم نم بود، درست حدسش

 مهم ولی شد،می خیس! زد قدم. بود شده طوفانی چیز همه انگار بودند، کرده پر گردو

 را هایشچشم بود توانسته سرانجام مطلق هایسیاهی و پی در پی هایکابوس از بعد. نبود

 چرا است؟ کجا دانستنمی چرا است؟ که دانستنمی چرا ولی بایستد، بود توانسته کند، باز

 دانست؟نمی چیز هیچ

 به و نشست بود شده پر جلبگ از رطوبت شدت از حال که بزرگی سنگ تخته روی بر

 رنگش انگار بود، تنش پیراهن انگار که افتاد سفیدش پاهای به نگاهش. شد خیره روبهرو

 کردن فکر از قبل از ترنتیجهبی هم بار هر و کرد رو و زیر را اشخالی ذهن. بود آبی هم

 و سرسبز فضای آن آب، و خاک بوی آن نظیرش،بی نم نم آن با باران. شدمی منصرف

 چه او بگوید او به تا نبود کسی چرا نبود؟ کسی چرا بود؟ گنگ همه آن برایش چرا قشنگ

 !داندنمی گذشت؟ قدرچه ؟ است آمده سرش بر چه و است کسی

 بلند پیراهن یک با پیرزنی. ایستاد و شد بلند زور به شنید، را کسی هایقدم صدای وقتی

 فهمیدنمی گفت، چیزی غریب و عجیب زبانی با و طرفش آمد ه*ن*ه*بـر سر و لیمویی

 آن زد،می حرف بیشتر چه هر. بست را هایشچشم و رفت گیج سرش دوباره. گویدمی چه

 و کرد باز را دهانش. بفهمد را زبانش توانستمی انگار. شدمی آشنا برایش غریب زبان

 مهم ولی سوخت، اشہحنجر. خوردند گوشش به نامفهوم اصوات بزند؛ حرف کرد سعی
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 زبان به چون داشت؛ مفهوم حرفش انگار! گفت چیزی است؛ که فهمیدمی باید. نبود

 :گفت خودش

 چی؟ - 

 :گفت آورد، خودش به که بسیاری فشار از بعد آسمان 

 هستم؟ کی من - 

 !گویدمی چه فهمیدمی. شد آشنا زبانش بود، درست 

 نیست؟ یادت کردی، تصادف - 

 .داد تکان "نه" عالمت به را سرش! آمد مهربان نظرش به 

 کنم؟می کار چی جااین - 

 :گفت درجوابش ناراحتی با بود، باخبر کامالً آسمان االن حال از که انگار 

 پیش آوردت بهواد دیشب. بودی کما و بیمارستان توی ماهی چند کهاین مثل دخترم - 

 .کنم مراقبت ازت خواست ازم! من

 پشت را دارشنم موهای. گرفت فرا را وجودش یهمه وحشت بیمارستان؟ و کما ماه چند 

 :گفت آرام و انداخت گوشش

 هستی؟ کی تو! کیه؟ بهواد - 

 :زد ـب*لـ مستأصل 

 .باشم پرستارت گمونم به هم من! منه ینوه - 
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 :پرسید زده مات و تند آسمان 

 کجاست؟ جااین - 

 .من یخونه - 

 :گفت و انداخت چوبی یخونه به نگاهی 

 توئه؟ یخونه مانندکلبه و قدیمی یخونه همین - 

 :گفت آسمان جواب در رفته باال ابروی با 

 .بله - 

 :پرسید نگرانی با و کرد پر را جانش تمام نامفهومی حس دوباره و 

 !چیه؟ اسمم - 

 :گفت و جلو اومد 

 و باشم مراقبت که گفت بهم فقط و فقط آوردت، تخس یدنده یک یپسره اون وقتی - 

 پس خب. بشه فاش هویتت نباید گفت بگه، بهم ازت مشخصاتی خواست ازش هرچی

 .هستی کی دونمنمی

. بود غم همان کرد احساسش که حسی اولین. شد تحملبی و غمگین! چه یعنی فراموشی؟ 

 داشت؛ قرار رویشروبه درست که بزرگی گردوی درخت طرف به برگشت نداد، جوابی

 شنیدن، برای نیاز فهمیدن، برای نیاز! شد نیاز حس از پر ناگهان و کرد آسمان به نگاهی

 زمان هرچه. ریختمی اشک داشت هم هنوز آسمان. نیاز و نیاز نیاز،! زدن حرف برای نیاز

 قلبش روی و کرد مشت را دستش. بود خالی وجودش یهمه. شدمی ترغمگین گذشتمی
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 دید، را زن همان و برگشت خورد، اششانه به که دستی با! خالی و بود آرام قلبش گذاشت؛

 :گفت و کنارش نشست هم خودش بنشیند، سنگ تخته همان روی بر کرد مجبورش

 .بیاری فشار خودت به و وایستی سرپا زیاد نباید طبیعیه، خیلی تهوع و سردرد سرگیجه، - 

 :کرد زمزمه آرام و انداخت سفیدش یچهره به نگاهی 

 .اومدم دنیا به تازه کنممی احساس -

 .کرد نگاهش دلسوزی با 

! بدی دست از رو امیدت نباید دخترم. دارن رو تو وضعیت که هستن آدم کلی عزیزکم - 

 .میدم قول میاد؛ یادت چیز همه و میشه درست چی همه باالخره که میدم اطمینان بهت

 :پرسید کسبی و آروم آسمان 

 هست؟ من مثل هم کسی یعنی - 

 .گذاشت دخترک هایشانه روی بر را دستانش و داد تکان سری 

 .زیاد خیلی - 

 :گفت و کرد نگاه چشمش ینقطه ترینته به آسمان 

 تنهان؟ قدر این من مثل هم هااون - 

 .کشید آهی 

 میده، بهت دردی اگه و هست هاشبنده یاد به همیشه خدا بدون رو این اما دونم،نمی - 

 .باشی داشته صبر باید فقط میده؛ هم رو درمونش روزی باالخره
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 :پرسید جوابش به ربطبی 

 تنهایی؟ هم شما - 

 :گفت دخترک هایچشم در خیره و زد غمگینی لبخند 

 رو چی همه هم من کاش میگم خودم به گاهی. نیست جالبی یقصه من زندگی یقصه - 

 .کنم فراموش

 :گفت تحملبی و قبل از ترغمگین 

 .دونستممی رو اسمم حداقل کاش - 

 :زد ـب*لـ آسمان به خیره و زد لبخندی 

 برای رو داری دوست که اسمی هر! کن انتخاب اسم یک خودت برای خودت خب - 

 .بذار خودت

 :داد را جوابش لجوجانه آسمان 

 انتخاب خودم برای خودم که اسمی نه بدونم، رو واقعیم اسم خوادمی دلم من ولی - 

 .کنممی

 :گفت مادرانه و آرام و نشاند اشپیشانی بر ریزی یه*س*و*ب 

 سرما خوادنمی دلم اصالً! شده شدید بارون خونه، بریم آروم آروم شو بلند. فهمممی - 

 .بخوری
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 برخورد از دستش کف دخترک. گرفت بودند نشسته رویش که سنگی تخته به را دستش 

 و رفت گیج سرش شد بلند تا شود، بلند کرد سعی ولی سوخت؛ و گرفت درد سنگ با

 .شدند بسته هایشچشم

 !شنوی؟می رو صدام دختر هی! هی - 

. بود کشیده دراز کاناپه همان روی. کرد باز زور به را هایشچشم و داد خود به تکانی 

 :گفت و زد او به مهربانی لبخند

 .سنگ به نخورد سرت و بودم کنارت که بودی شانس خوش - 

 :گفت و کرد نوازش دستش با را اشپیشانی 

 !شده؟چی - 

 ؟!نمیاد یادت شدی؟ هوشبی و رفت گیج سرت شدی بلند وقتی - 

 .آمد یادش اختیاربی که کرد فکر کمی آسمان 

 .دادی نجاتم که مرسی آره، - 

 :گفت او به رو وارگالیه 

 .بیارم غذا اتواسه تا بمون جا همین. بیرون رفتیمی اول از نباید ضعیفی، خیلی االن تو - 

 جمع شکمش در را پاهایش و نشست زور به. بنشیند کمی کرد سعی رفت، پیرزن وقتی 

 چشمش. کرد دراز را سنگینش پاهای دوباره پیچید، شکمش در ناگهانی که دردی با. کرد

 اشآبی بلند پیراهن. ریزندمی پنجره روی باران هایقطره هم هنوز دید افتاد، بیرون به که

 او با داشت هم هنوز انگار بود، طوفانی هنوز هم آسمان. بود شده نمناک موهایش مثل هم

 .کردمی همدردی
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 شدی؟ بهتر - 

 :گفت و داد تکان را سرش 

 .شدن خیس موهام و لباسم فقط آره، - 

 :گفت و گذاشت جلویش را مایع از پر ایکاسه 

 .کنهمی بهتر رو حالت خیلی کردم، درست اتواسه سوپ. بخور ته تا رو این - 

 :گفت و گذاشت کاسه کنار هم قرص تا چند 

 .بخوری هم نون سوپت با که نکن فراموش. بخور آب با هم رو هااین شامِت از بعد - 

 بهتر را حالش گرمایش ولی فهمید،نمی را اشمزه برداشت؛ را کاسه و داد تکان را سرش 

 :گفت است، شده مشغول دید وقتی. کردمی

 .نه یا کنممی پیدا مناسبت لباسی ببینم گردممی وسایلم توی میرم - 

 یکی یکی را هاقرص و گذاشت میز روی بر را خورده نصفه یکاسه بعد، ایدقیقه چند

 سعی. انداخت رعشه به را تنش تمام لحظه یک برق، و رعد خوفناکِ و بلند صدای. خورد

 .برد تلویزیون سمت به را نگاهش و نکند توجه آن به کرد

 !نخوردی چیزی که تو وا - 

 .شد جاجابه جایش در کمی 

 .دیگه کشهنمی میلم - 

 :گفت بلند متری چند یفاصله از پیرزن 
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 .بخور بعداً ذارمشمی باشه - 

 .گرفت طرفش به را رنگ صورتی اندامیه پیراهن و رسید او به قدمی چند با 

 .بگیرم لباس اتواسه بریم تا بپوش رو این فعالً بیا - 

 .انداخت او به نگاهی 

 !خودتونه؟ مال - 

 :گفت شیطنت با و کرد ایخنده 

 .دخترمه مال عزیزم نه! باشه؟ من مال لباس این خورهمی من فرم بد و چاق هیکل این به - 

 :گفت سوالی داشت، بَرش تعجب دفعه یک 

 کجاست؟ االن پس دخترت؟ - 

 .کرد ایمصنوعی اخم 

 .هافضولی بدجور! بشر کنیمی سوال قدرچه - 

 :کرد زمزمه خجولی لبخند با 

 .ببخشید - 

 در مالیمت با را دستش و نشست کاناپه روی بر کنارش درست دید، که را مظلومیتش 

 .گرفت دستش

 !عزیزکم میشی ناراحت سریع چرا حاال - 

 :داد ادامه و کشید آهی 
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 دوران مال هم لباس این! ندیدمش دیگه شد، ندیده خیر ساسانِ اون زن که وقتی از - 

 .نوجوونیشه

 !شوهرشه؟ ساسان آها، - 

 .داد تکان تأسف با سری 

 آماده اتواسه رو پایینی طبقه اتاق همین. کن استراحت یکم برو پاشو دخترم خب. آره - 

 !نداری؟ الزم چیزی کنم؛ خرید یخچال یواسه یکم فروشگاه میرم منم. کردم

 :زد ـب*لـ دلهره و ترس با آسمان 

 ؟!بیام باهاتون منم میشه - 

 :گفت جدی و کرد اخمی 

 .میشه بدتر حالت سرده، هم هوا. کن استراحت نمیشه، نه - 

 :کرد تکرار لرزان و لجوجانه را درخواستش باز دخترک 

 !لطفاً. خانم باشم تنها جااین ترسممی - 

 .کشید پوفی 

 .بیای نمیشه که هاهمین با! کنیم عوض رو لباست باال بریم بیا باشه - 

 هاپله بودن زیاد. رفتند یباالطبقه به خانم همان همراه و کرد اکتفا سر تکان به تنها آسمان 

 :گفت که بست را هایشچشم برود؛ گیج سرش شد باعث

 !خوبی؟ - 
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 .کشید اشپیشانی به دستی آسمان 

 .میره گیج سرم - 

 .برگشت سمتش به اخم با 

 کن، استراحت و خونه توی بشین! بیای دنبالم نیست الزم میگم که شو ناراحت بعدش - 

 .میام زود خیلی من

 او برای که اتاقی سمت به زن همان کمک با و گفت ای"شهبا" تنها باراین دخترک 

 سال یک یاندازه برایش پایینی اتاق تا پله راه کوتاه یفاصله. رفتند بود کرده اشآماده

 :گفت و کرد باز را در. رسیدند باالخره ولی گذشت،

 باشه؟. نشو بلند جاتم از و کن استراحت خوب میرم، من - 

 تخت یک. بودند چوبی اتاق دیوارهای. بست را در و رفت اتاق داخل به و گفت ای"باشه" 

 که کوچکی یکتابخانه یک آباژور، دو رنگ، کرمی پتوی ملحفه، یک با چوبی ینفره دو

 تنها رنگ، کرمی حریر پرده با بزرگ پنجره یک و بودند شده چیده درش کتاب تعدادی

 آرام را هایشدست و کشید رویش را پتو. کشید دراز تخت روی آرام. بودند اتاق وسایل

 در ایجرقه! خدا خدا، خدا،. بود شنیده زیاد خواب هنگام که ایکلمه! خدا داد؛ تکان آرام

 هایدقیقه آن در که همانی. بشود بیدار کرد کمک او به که بود همانی خدا شد؛ زده ذهنش

 چند را اسمش و زد لبخندی. کندمی احساس هم را آرامش کندمی فکر او به وقتی تنش پر

 .کرد تکرار بار

*** 

 بدنش خشکی و درد شد، بیدار خواب از تلنگری با
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 شوییدست طرف به. شد خارج اتاق از و شد بلند جایش از و کرد اخم. بود شده بیشتر

 .زد صورتش و دست به آبی یک و رفت

 ابری آسمانِ . بود زود خیلی صبح انگار. زد بیرون سرویس از و کرد خشک را صورتش

 و رفت در سمت به سالنه سالنه. بود گرفته فرا را جا همه سکوت و بود نشده روشن هنوز

 هر از سرسبز و زده باران فضای آن. کرد زدن قدم به شروع. رفت بیرون و کرد باز را در

 هایشـب*لـ یگوشه ریزی لبخند شد باعث همان و بود شده ترخوشکل و زیباتر چیزی

 .کند خوش جا

 !خندیمی که خوشحالم - 

 :گفت متحیر دیدنش با و گرفت باال را سرش آسمان 

 .زیباست خیلی جااین - 

 .گرفت سمتش به را ایقهوه لیوان و زد لبخندی 

 .بخوریم صبحانه بریم تا بخور. کردم شیرینش اتواسه - 

 .کرد تشکری و گرفت دستش از را قهوه لیوان 

 !خوابیدی؟ خوب - 

 .داد تکان سری 

 چنده؟ ساعت. اهوم - 

 :زد ـب*لـ ایثانیه چند تأخیر با 

 .نیم و هفت تقریباً - 
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 .برگشت سمتش به متعجب دخترک 

 ؟!میشی بیدار زود همیشه - 

 :گفت شیرینی لبخند با 

 نداری؟ سرگیجه. دارم عادت - 

 .بگیرد فاصله کمی او از شد باعث قدمش چند 

 .هنوز نه - 

 .شنید پشتش از را نگرانش صدای 

 .باشه الزم خیلی کنم فکر! دکتر؟ پیش بریم خوایمی - 

 :زد ـب*لـ کالفه 

 .خوامنمی - 

 .حرص با بارآن اما رسید، گوشش به صدایش دوباره 

 !دخترم؟ خواینمی چرا - 

 :گفت برگردد، سمتش به کهآن بی 

 .کنممی خواهش ندارم، رو هیچی یحوصله فعالً. کنم استراحت یکم خواممی - 

 .داد دست او به خوبی حس بود، شده راضی کهآن از 

 .بگیرم لباس اتواسه یکم بریم! میای که خرید. عزیزم باشه خب - 
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 .کرد مخالفت بازم 

 .خوامنمی نه - 

 :پرسید نگران و ایستاد رویشروبه دقیقاً  برسد؛ او به که شد باعث مکثش 

 ؟!خوبه حالت - 

 :زد ـب*لـ مبهم و آرام 

 .دونمنمی - 

 .فشرد آرام را هایششانه 

 تونینمی تو داره، ادامه زندگی! میشه درست چیز همه و گذرهمی هم روزها این عزیزم - 

 .دخترم کنی کمک خودت به باید! نکنی کاری هیچ و بشینی جوریهمین روز اون تا

 .زد پس را دستش عصبانی و لجوج آسمان 

 چیه، اسمم دونمنمی حتی وقتی اومدم، کجا از دونمنمی وقتی هستم، کی دونمنمی وقتی - 

 کنم؟ کمک خودم به تونممی طورچه

 :گفت او به خطاب مهربانی با هم باز باشد، شده دلخور رفتارش از کهآن بی 

 با رو  ِپیرزن منِ حرف یعنی! میاد یادت چی همه میدم قول بهت عزیزم، تونیمی اتفاقاً - 

 !نداری؟ قبول سال و سن این

 .ماند خیره چروکش و چین پر صورت به نگاهش 

 .نیستید دکتر که شما - 
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 .زد لبخندی نیمچه 

 .بشی خوب خواممی! دکتر پیش بریم باید میگم همین برای خب - 

 :گفت ناراحتی و تأسف با گوید،نمی چیزی دید وقتی پیرزن 

 .بخوریم صبحونه بریم بیا - 

 :گفت که افتاد راه دنبالش 

 شوهرته؟ پرسید،می رو حالت. زد زنگ بهم دیشب بهواد - 

 :زد ـب*لـ پرابهام و زده شوک 

 !چی؟ - 

 :گفت غمگین دوباره و داد تکان سری متأسف

 !آخه سوالیه چه این ها،گرفتی فراموشی که رفت یادم لحظه یک واهی - 

 و داد گوشش پشت را موهایش بود، گرفته شکل ذهنش در که جوابیبی هایسوال از پر 

 پیدا معنا برایش داشتند هاکلمه یهمه تازه. نشست کوچک چوبیِ نهارخوری میز پشت

 روی را شکالت و مربا نان، ظرف یک و ریخت فنجان داخل رنگیخوش چای. کردندمی

 .گذاشت میز

 .بخوری شده هم زور به کن سعی - 

 .کرد اشصبحانه خوردن به شروع کالفه و داد تکان سری دخترک 

*** 

 .هستم نفوذی با آدم من دونیمی که طورهمون خان کیسان خب -
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 .هستم آشنا باهاتون کامالً بله - 

 .بود شده مرموزتر نگاهش کالنی 

 .اونه توی زیادی پول که دارم پیشنهادی برات - 

 .کردمی نگاهش متعجب کیسان 

 .شدم کنجکاو خیلی - 

 :گفت محمود حرفِ  یادامه در ساشا 

 خودش، به راجع اطالعاتی همیشه کنم، کار کسی با کهاین از قبل من جان کیسان - 

 .دارم اشگذشته و خانواده

 . ...قبالً او دانستمی یعنی. کشید هم در را هایشاخم کیسان 

 .بودی پلیس قبالً تو که دونممی من بله - 

 .باشد مسلط خودش به کرد سعی و بست را چشمانش 

 .چیه پیشنهادت بگو بهم - 

 :گویدمی قدرت با کالنی بارآن 

 نظرم به نبوده؛ عادی زیاد پلیس نیروی از تو استعفای دونممی من که جاییاون از - 

 .میاد در خوبی همکار تو از که کنم فکر پس ندیدی، خوبی چیزهای

 :غرید عصبانی و طاقتبی کیسان 

 !ندارم وقت من. مطلب اصل سر برو و کن لطف - 
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 .کردمی اذیتم هم را ساشا کالنی، مرموز لبخند 

 ما کار با بدون پس بلدی، رو بازی این استراتژی و قوانین اگه شطرنجه، این کیسان ببین - 

. نیستم وزیر و شاه اما ام،مهره شاه من هستیم، بازی سیاه هایمهره ما. آشنایی خوب هم

 و بیا بری، بین از زود و باشی سرباز خوامنمی باشم، داشته کنارم ساشا مثل رو تو خواممی

 .باش مهره شاه

 حرف بدون. کردمی فکر باید کشید، عمیقی نفس و برد فرو موهایش در را دستش کیسان 

 که کردمی اعتراف باید واقع در بود، ریخته هم به و آشفته افکارش شد، خارج دفتر از

 .پیچیدمی مغزش در اختیاربی هایشحرف. بود شده صفتشیطان آن هایحرف یوسوسه

 .چرخدمی سمتش به ساشا 

 باشه مونده توش شرافت احساس ذره یه اگه. گفتی بهش رو موضوع مقدمه بدون خیلی - 

 !فهمی؟می پلیس، پیش میره

 .زد لبخند و دوخت ساشا به را نگاهش کالنی 

 .پسر باشه راحت خیالت نمونده شرافتی - 

 :غرید عصبانی و کشید موهایش به دستی 

 چی؟ نکنه قبول اگه - 

 :زد ـب*لـ اشهمیشگی خونسرد لحن همان با باز کالنی 

 .کنهمی قبول - 

 :گویدمی قبل از ترعصبانی 
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 ی؟*ض*و*ع مطمئنی قدراین کجا از - 

 :آورد زبان به پوزخندوار و برداشت غرور با قدمی چند 

 .کنهمی قبول و میاد انتقام برای اون - 

 :غرید سوال پر و متعجب باراین 

 چی؟ برای کی؟ از انتقام؟ - 

 اخمو صورت به را نگاهش مرموزی نیشخند با تنها و دهدمی سر ایشیطانی یخنده کالنی 

 .دوزَدمی ساشا عصبی و

 !احمق؟ کی از - 

 .کندمی نگاهش پروزمندانه 

 خیلی رو کار این که داره تنفر ازش قدراین که دونممی! بکشتش خوادمی بزرگ، فالحیِ  - 

 .میده انجام امواسه راحت

 .دهدمی باال ابرویی تای خندان و بردمی فرو کتانش شلوار جیب در را دستش 

 .ندازهمی لنگ جلوت عاص و عمر ندیدم، ترپست تو از آدم - 

 از را خودش جنگ یک با که بود آماده کرد،می فکر هایشنقشه به و خندید کالنی 

 .بکشد بیرون منجالب

 همین به. بود نخواهد احمق اون جز کسی هم قاتلش و بمیره باید فالحی اون! ساشا - 

 ؟!طورهچه میدم، بهت رو کیسان شدن اعدام و فالحی مردن شیرینیِ زودی

 .کندمی نگاهش متعجب 
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 ؟!کنی قاتل رو اون خوایمی چرا! چیه؟ کیسان با مشکلت - 

 :گویدمی همزمان دهدمی سر ایقهقهه کالنی 

 راحت خیالت تا بسپارم تو به رو کار این خوایمی ؟!پسر فندوقیه مغزت قَدَراین چرا تو - 

 هدفم؛ به هم من و رسیمی آسمان به هم تو وسط این! کیسان؟ از تراحمق کی خب! شه؟

 .افتهنمی گیر هم کدوممونهیچ پای

*** 

 :گفت و کشید موهایش به دستی شاهین

 کیسان؟ شد چی - 

 .زد پوزخند کیسان 

 .شد خر باالخره - 

 .کرد نگاهش متعجب شاهین 

 کی؟ - 

 برایش پیش سال چهار از که ایجعلی اطالعات پس شد،نمی جمع لبش روی از لبخند 

 .بود کرده را خودش کار بودند ساخته

 .خودش از تراوسگل شریک اون همراه به کالنی! هه - 

 .داد سر خوشحالی از ایخنده 

 گذاشت؟ قرار باهات یعنی جدی؟ - 

 :گفت پوزخندوار 
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 .آره - 

. خورد پیچ هایشکنایه و نیش آن و هاحرف آن آسمان، سمت به فکرش ناخودآگاه 

 حاظر حتی دیگر آسمان که بود رسیده گوشش به چرندیات آن طوریچه و کی دانستنمی

 .بشنود را او اسم نبود

 که حالی در بود، مانده کسبی و تنها او! اشزندگی و آینده نگران! بود نگرانش شدت به

 مرگ اجبار آن اما بود؛ قلبش در رفته فرو خنجری مانند درست رسید،می دادش به او باید

 آن از را او روز به روز که حصاری آن بود، کرده احاطه را اشزندگی کل حال که زندگی و

 !رنجاندمی را روانش و روح بدتر کرد،می دورتر و دورتر دختر

 بر بالیی های*ض*و*ع آن است ممکن بیاورد، خودش پیش را آسمان االن اگر او اما

! بود مجبور کرد،می تحمل باید! کنند استفاده او علیه بر طعمه عنوان به و بیاورند سرش

 آن طی سرهنگ، یگفته به اما باشد؛ سخت خیلی شاید! آسمان ماندن امان در برای حداقل

 بدهد نجات مرتیکه آن پیش از را آسمان توانستمی بودند، شده اعزام آن به که مأموریتی

 .بسازد برایش باالخره را بود بدهکار او به که ایزندگی و بیاورد خودش پیش و

 نکند! شد مردد ناگهان شد، اکو ذهنش در که دیشبش هایاعتراف و شاهین یچهره

 آن از او و بوده آسمان آوردن دست به خاطربه تنها هایشرفاقت و هاکمک آن یهمه

 ـرق*عـ خیس بودند، مچاله هم در که بس از دستش هایانگشت شد، کالفه! بود خبربی

 .بودند شده

 که سختی هایمأموریت در و بود او قدیمی همکار و بچگی رفیق شاهین که است درست

 ذهنش در روز شبانه یک همان طی که تصوراتی اما بود؛ نکرده او به کمک کم داشتند،

 و بوده چه هر گرفتن نظر در بدون که کردمی ترغیب شدت به را او بود، گرفته شکل

 بدی پسر شاهین خب آری! کند بیرون را او اشکاری همچون و شخصی زندگی از نبوده

 با و ساده صاف، آدم خیلی بود، کرده پیدا او از امروز به تا که شناختی با اتفاقاً و است نبوده
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 سختی و عذاب ایذره بدبختش، خواهر آسمان، خواستنمی دیگر او اما است؛ هم اعتمادی

 آسمان ها،آن از جدا. کندمی او خوشبختی و آرامش برای شده هم هرکاری و بکشد

 از راحت خیلی شدمی را آن و! ندارد مطمئناً و نداشت شاهین به ایعالقه هیچ هم خودش

 .فهمید آسمان خشک رفتارهای و هامحلیبی

 مأموریت آن پی تنها ذهنش و فکر باید فعالً. نبود هاحرف آن وقت االن! کشید آهی

 و او هجران پایان ینقطه شاید که باشد، شرفبی آن کشتن و انداختن دام به و ـنتی*لعـ

 !باشد همان آسمان

 شاهین زدن صدا. بود افتاده گیر دردناک و تلخ افکار آن میان درمانده و آشفته دوباره

 آدرس شد؛ خیره تاپلپ صفحه به حوصلهبی. شد دور افکارش از و شد تلنگری ایلحظه

 .باشد حاضر جاآن شب هشت ساعت باید که بود، دربند سمت باغ یک

 .بیار بردار رو هامیکروفن اون - 

 به و شد خارج اتاق از حرفبی کیسان. رفت قفسه سمت به و گفت ای"باشه" شاهین 

 .رساندمی را خودش هم شاهین کند روشنش تا و رفت ماشین سمت

 ایمیل باشد؛ معمولی مهمانی یک که آمدمی نظر به. ایستاد باغ در جلوی ساعت، نیم از بعد

 بلند، هایشقدم. کرد پارک ماشین آخرین کنار. شد وارد و داد نشان نگهبان به را دعوت

 آهنگ. رسید ورودی در به. بسپارد خاطر به را جزئیات درست کردمی سعی بود؛ آرام اما

 یک با خدمتکاری لحظه همان ایستاد؛ و رفت خالی میز اولین سمت به شد،می پخش مالیمی

 .آمد نوشیدنی از پر سینی

 دارید؟ میل چی نوشیدنی: خدمتکار 

 .بیارید کوکتل امواسه هست امکانش اگه - 
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 هست؟ نظرتون مورد طعمی چه: خدمتکار 

 .سیاه بیوه - 

 بخواهد که نداشت وجود دوربینی حتی کرد، بررسی را اطراف دقت با. شد دور خدمتکار 

 دختری. بودند باند اعضای از یا آشنا هامهمان یهمه یعنی آن و کند کنترل را وضعیت

 .کرد بد را حالش غلیظش آرایش آن با و شد نزدیکش

 نداری؟ همراه خان خوشتیپ - 

 عفریته آن با واقعاً آمد، ذهنش به مهتاب لحظه یه. بود مزخرفی آدم واقعاً کرد، نگاهش 

 .شد خیره روروبه به بدهد اهمیت او به کهآن بدون نبود، قیاس قابل

 .هستم ساشا عموی دختر من خوشگل، چشم نباش خشک قدراین - 

 .برگشت سمتش به دوباره کیسان 

 !ساشا؟ - 

 :زد ـب*لـ عشوه کمی به آغشته و جسارت با 

 .کالنی راست دست - 

 :غرید و کرد اخمی کیسان 

 .داره ربطی چه من به - 

 :گفت حوصلهبی که خوردمی حرص شدت به کیسان رفتارهای آن از داشت انگار 

 .بگم آمدخوش گفتم بشیم، همکار بیای قراره گفت ساشا - 
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 .پرید عقب به کمی ترس از مهناز که کوبید میز روی کرده مشت را هایشدست کیسان 

 .همین دارم، قرار کالنی با فقط من. آبادش و جد هفت با کرد غلط ساشا - 

 :گفت کیسان به رو آرام مهناز 

 .خوشبختم مهنازه، اسمم من حال هر به - 

 .زد پوزخندی کیسان 

 .کن کم رو شرت برو نیستم، خوشبخت من - 

 :غرید ایحرصی و خشن لحن با مهناز 

 .دماغی گند خیلی - 

 همان. بود هاحرف آن از ترپررو او اما برود؛ و شود خیالبی بلکه نداد، را جوابش دیگر 

 مهناز. گذاشت میز روی بر را کیسان نظر مد کوکتل و آمد جلو سینی یک با خدمتکار لحظه

 :گفت موشکافانه و کرد ریز کمی را هایشچشم

 .نداشتیم هامدل این از حاال تا ما - 

 کیسان به اشاره با چید،می او جلوی میز روی را سینی مخلفات داشت که همزمان خدمتکار 

 :گفت

 .بود ایشون سفارش - 

 کیسان. نداد ادامه را بحث دیگر و زد ـب*لـ ای"باشه" تنها تفاوتبی بارآن مهناز 

. شود پیدایش زودتر ی*ض*و*ع آن که بود منتظر و کردمی مزه مزه را اشنوشیدنی
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 زیر ی"ـنت*لـعـ" او و شد ظاهر هایشچشم جلوی دفعه یک ساشا تصورش برعکس

 .فرستاد ـب*لـ

 .خان کیسان سالم -

 که! بود ساشا خون ریختن هم آن داشت، پایان یک تنها او عصبانیت. باشد آرام کرد سعی 

 هاآن به نسبت را خشمش هربار از بیشتر حتی باید پس! نبود هاآن نقشه جزء اصالً آن

 سازمان یساله چندین هاینقشه شدمی باعث و زدمی گند چیز همه به وگرنه کند، کنترل

 :زد ـب*لـ تفاوتبی همان برای برود؛ فنا به

 .سالم - 

 .زد کیسان به نیشخندی 

 .تریخشک گفتن بهم که چیزی از - 

 .زد نیشخندی خودش به شبیه درست هم کیسان 

 .باشه هاحرف این برای مناسبی وقت االن نکنم فکر - 

 :گفت و کرد سالن انتهای به ایاشاره 

 .هستن منتظرت دوستان باقی و کالنی بریم بیا - 

 .شد پیدایش هم کالنی محمود دفعه یک 

 .جوون اومدی خوش - 

 پوزخندوار و گذاشت میز روی را هایشدست پیروزمندانه که داد تکان سری کیسان 

 :زد ـب*لـ
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 .جاییاین کاری چه برای که بدونی کنم فکر - 

 :گفت تصورش برعکس اما است؛ جاآن چه برای که دانستمی آن از بیشتر خیلی شاید 

 .دقیقاً نه - 

 :گفت ساشا به اشاره با و داد تکان سری 

 .میده توضیح ساشا االن نیست مشکلی باشه - 

 کیسان سمت و آورد کلت دوتا و تاپلپ یک و رفت کِشوها از یکی سمت به ساشا 

 .برگشت

 رو اعضا از یکی اطالعات باید داری که ایرزومه طبق تاپلپ این با اینه، امتحانت اولین - 

 .بدی اطالعات نبودنش یا بودن خائن به راجع بهمون و کنی هک

 :گفت مالیم باشد، خونسرد کرد سعی 

 .باشه - 

 :گفت و کرد پرت کیسان پای روی بر را تاپلپ 

 .کن شروع خوبه - 

 لحن و خستگی با. شد تمام باالخره اما کشید؛ طول ساعتی نیم. شد مشغول حرفبی 

 :گفت ایپیروزمندانه

 به راجع رو بخور درد به اطالعات سری یه میاد نظر به البته پاکه، پاکه نظرتون مورد فرد - 

 .هاشفایل توی ریخته کارش آخرین

 .زد موفقیتش به کژوندی لبخند کالنی 
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 .خوبه - 

 :گفت و ایستاد کیسان رویروبه درست بود، دستش در که کلتی دو همراه به ساشا 

 .دومته امتحان نوبت حاال - 

 :گفت متعجب کمی و مستحکم کیسان 

 چیه؟ - 

 :گفت ساشا 

 .دوئل - 

 :گفت اعتنابی که داد دستش به را کلت 

 کی؟ با نیست، مشکلی باشه - 

 تیرانداز ساشا یگفته به که بود هیکلی پسری سهند. چرخاند دستش در را اسلحه کیسان 

 :گفت جفتشان به خطاب بلندی صدای با ساشا. بود خوبی

 .بچرخید تونیدمی قدم هشت از بعد - 

 پس بود دست چپ کرد،می آنالیز را سهند داشت کامالً کیسان. دادند تکان سری دو هر 

 .کند ثابت را دستش موقع به تا چرخیدمی چپ پای روی بر چرخیدن موقع

 که اسلحه رسید هشتم قدم به کهآن محض به کیسان برداشتند؛ را هاقدم هم به پشت

 سالن سهند "آخ" صدای. کرد شلیک و برد پشتش بچرخد کهآن بدون را بود شلیک آماده

 .برداشت خیز سهند سمت به تند ساشا. کرد پر را

 خوبه؟ حالت سهند ـنتی،*لعـ - 
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 درد از و بود گذاشته راستش کتف روی بر را دستش سهند برگشت، سمتشان به کیسان 

 .زندمی تردقیق کردمی فکر داد، باال را ابروهایش. بود شده جمع اشچهره

 :گفت کیسان به خطاب خندان بود، شده زخمی نفرهایش از یکی کهآن از تفاوتبی کالنی 

 .بخوریم شام بیا حاال جون؛ پسر بود خوب کارت - 

 :گفت کالفه و خسته صدای با کیسان 

 هست بازومم به گلوله شدن سابیده از حاصل که زخمی به باید ضمن در ندارم؛ میلی - 

 .کنم رسیدگی

 :گفت او به پوزخند با ساشا 

 .خوبه خوردی، ترکش هم تو پس اوه - 

 زود خیلی باید. گذشت کنارشان از بلند هایگام با و کرد نگاهش چپ چپ کیسان 

 .کرد حرکت و کرد روشن را ماشین. کند پانسمان را زخمش تا جایی ،درمانگاهی رفتمی

*** 

 تا بود کرده اشخریداری تازگی به که ایواحده دوازده ساختمان از را ماشین کالفگی با

 برای را ماشین و کشدمی بیرون شود، خالص فالحی پیِ در پی هاینظارت آن شر از زودتر

 که کشدمی خابالودگی با ایخمیازه. کندمی ته و سر خم، و پیچ پر کوچه از شدن خارج

 به دستش یک. کندمی بیشتر و بیشتر را خشمش و کالفگی موبایلش زینگ زینگ صدای

 صندلی الی باالخره که گشتمی موبایلش دنبال به عجله با دیگرش دست و بود فرمان

 .کندمی پیدایش راننده همراه

. کندمی متصل را تماس تند و متعجب بیند،می تلفنش یصفحه روس که را "رعنا مامان" نام

 .لرزاندمی را تنش تمام لحظه یک مادربزرگ لرزان صدای
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 داره هم سر پشت باریه چند االن! بده حالش خیلی دختره. برسون رو خودت زود پسر - 

 بیا بدو. بزنم دست بهش ترسممی من... ن... من! میگه هزیون هی هم پشتِ و میاره باال

 !بهواد

 :گویدمی عجله با و تند 

 .رسونممی رو خودم زود راهم، توی من نترس اصالً! الهی برم قربونت. باشه باشه، - 

 .منتظرم... باشه... با - 

 است؟ افتاده اتفاقی چه یعنی بود، گرفته وجدان عذاب. کندمی قطع مستأصل را تماس 

 طی که دانستنمی. نبود شدن درک قابل برایش وجه هیچ به هم نبود یا بود نگران کهآن

 قلب شاید. است آمده احساساتش سر بر چه شده، باخبر واقعیت از که روزی چند همان

 سعی او و بود شده رها اشساله چندین هایخاکستر غبار زیر از حال اشخورده خاک

 بردپیش احساسات، وقتهیچ". زد نهیب خود به! بزند چپ علی کوچه به را خودش داشت

 ".وقتهیچ! نمیشه تو زندگی

 ساختن و هاحقیقت از شدن دور بود؛ همان کردنش آرام راه تنها! کرد رها را خودش باز و

 اشمادری و قدیمی روستای ارگنه، روستای سوی به! سرنوشت نه خواهد،می او که حقیقتی

 دستش و پا عضالت که گرفت را جانش قدری به ماشین راندن ساعت دو یکی،. افتدمی راه

 هم پشه کوچه در شد، تاریک و تنگ ایکوچه وارد. بودند حرکت در شدن مختل سوی به

 در صراحت به هم تاریکی آن در و دور همان از مادربزرگ چوبی یخانه اما نمیزد؛ پر

 خانه در دم و دهدمی گذر راه، هایچوله چاله از سختی به را ماشین. درخشیدمی چشمانش

 .شودمی خانه وارد و کندمی پارک را ماشین رعنا مامان

 !هستین؟ خونه! رعنا مامان سالم - 

 .دهدمی سوق طرفش به را سرش رسید گوشش به که محکمی و تند هایقدم صدای 
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 .اومدی خوش پسرم، سالم - 

 .داردبرمی بزرگمادر طرف به را هایشقدم و نشیندمی هایشـب*لـ ایگوشه لبخندی 

 رفت بین از راهم خستگی تموم ماهت، صورت این دیدن با که دونینمی وای وای - 

 .خوشگلم

 :گویدمی طبعی شوخ با و کندمی کج باال یطبقه به دوباره را راهش 

 .جاستاین دختره بیا، همراهم! گنده مرد نریز مزه قدراین بسه بسه خب - 

 .عزیزم چشم به ای - 

 مادر. کندمی گم را حرفش ایلحظه افتد،می دخترک زخمی و جانبی تن به که نگاهش 

 :زندمی ـب*لـ نگرانی با بزرگ

 دونمنمی که کنم پیدا بخش آرام آمپول و قرص واسش رفتم بود، شده بد حالش خیلی - 

 ببریمش زودتر هرچه باید بهواد، ترسممی خیلی. کرده پاره جوراین رو دستش چی با

 سر به بالیی یک الل زبونم آخر بره، پیش طورهمین! پزشکیروان دکتری، یک پیش

 .میاره خودش

 .کند حفظ را خود خونسردی کندمی سعی

 بیاد زنممی زنگ هامدوست از یکی به. واسش خطرناکه! بره بیرون جااین از نباید فعالً - 

 یکم برو شدی، خسته خیلی روزه چند این هم شما کنه؛ چک رو وضعیتش جا،این

 .عزیزدلم کن استراحت

 پشتش را در و شودمی خارج اتاق از سالنه سالنه و گویدمی ای"باشه" کالفه بزرگ مادر 

 .بنددمی
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*** 

 بین ما را باربد شماره و کشید بیرون سوییشرتش داخل از را همراهش تلفن میلی بی با

 .رسید گوشش به صدایش که خورد بوق تا چند کرد؛ پیدا سختی به شده سیو هایشماره

 .دارم مریض بگو زود بهواد، سالم - 

 :گفت حرفش به اعتنابی بهواد 

 !بلدی؟ که رو رعنا مامان یخونه روستا، بیا زود - 

 :گفت جوابش در نگرانی با 

 شده؟ خبری - 

 ..دیگه خورهمی هاوقت همین درد به دکتر رفیق کنی؛ آرومش خواممی که هست یکی - 

 .خندید آرام 

 کردی؟ پنجر زدی رو کی باز میام، داداش باشه - 

 .ستبچه یه - 

 :پرسید زدهشوک باربد 

 بچه؟ - 

 :گویدمی بهواد 

 .آسمان - 

 :غردمی حرصی باربد 
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 کردی؟ رو خودت کار که نگو. من خدای - 

 .زندمی لبخند اختیاربی و زندمی مادربزرگ پشمی یقالیچه روی بر قدمی بهواد 

 مثل. روستا بیا گفت و زد زنگ بهم رعنا مامان بود، شده بد حالش فقط. هنوز نه - 

 .بیاد سرش بالیی خوامنمی کشه،می رو خودش داره هادیوونه

 .شودمی خشمگین باربد 

 چرا بیاد سرش به بالیی خواستینمی اگه مرتیکه؟ اون به دادیش چرا پس! خوای؟نمی - 

 !ت؟*اف*ث*ک آدم سری یه به فروختیش

 .کندمی جا جابه چپش گوش به راستش گوش از را تلفن بهواد 

 .بیای نکرده الزم - 

 !افتاده تو مثل حیوونی گیر که بیچاره یدختره اون خاطربه فقط تو، خاطربه نه میام، - 

 وگرنه است، عصبانی او دست از کلی االن احمق آن دانستمی. نداد اهمیتی حرفش به 

 .ندارد یدگومی که هاییپرت و چرت آن از منظوری وقتهیچ

 .بخواد هم بخیه زخمش کنم فکر. بیار هم چیزها این و باند و چسب سِری یه میای داری - 

 جاآن به داشت باربد کهآن از. کرد خداحافظی و گفت ای"باشه" حرص با و کشید پوفی 

 کرد قطع را گوشی کرد، زمزمه را "فعالً" جوابش در و بود شده راحت خیالش کمی آمد،می

 آری. کشید دراز ذهنی، سردرگمیِ از پر و کالفگی با. کرد پرت تخت یگوشه و

 داده او به را دردی دانستمی است، زده گند آسمان زندگی به دانستمی او! دانستمی

 چیز همه کرد؛می درستش هم خودش اما شد؛ نخواهد درمان دارویی و دوا هیچ با که است

 .کردمی درست را
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 هایشچشم خابالو و جانبی در صدای با که بود برده خوابش شدمی ساعتی نیم تازه بهواد

 بیاندازد او به نگاهی کهآن بی رعنا مامان کرد؛ باز را در و شد بلند جایش از و داد مالشی را

 :گفت

 .بخوره شام بیاد تا کن بیدار رو آسمان اومده، هم دوستت. حاضره شام - 

 .برگشت بهواد سمت به دوباره باشد، آمده یادش چیزی انگار دفعه یک که برود خواست 

 ؟!کنم بیدارش برم خودم یا - 

 :زد ـب*لـ پشیمانی لحن با بهواد 

 .کنممی بیدارش میرم خودم من برس؛ کارت به برو تو عزیزدلم نه - 

 .بزنم حرف باهات خواممی بیا هم بعدش - 

 .چشم - 

 .شد منصرف دفعه یک که کند بیدارش خواست برداشت، قدمی اتاق سمت به بهواد 

 باربد، دیدن با. رفت پایین به و زد صورتش و دست به آبی و رفت سرویس سمت به کالفه

 .رفتند شام میز سمت به هرجفتشان بعد ایدقیقه داد؛ دست و رفت طرفش به

 :گفت باربد که کرد غذا خوردن به شروع اشتهابی

 کجاست؟ - 

 .اتاقه توی باال - 

 رعنا مامان به خطاب و برخاست جایش از تند کند، غذا خوردن به شروع کهآن از قبل 

 :گفت
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 .حالیه چه در دختره ببینم تا باال میرم من توناجاز با خانم رعنا - 

 :زد ـب*لـ آرامی صدای با کرد،می بازی غذایش با همچنان داشت که درحالی رعنا مامان 

 .ببینمش طوریاین نمیاد دلم اصالً! بشه خوب زودتر کنه خدا فقط. پسرم باشه - 

 به خطاب کردمی حرکت آسمان اتاق طرف به و داشتبرمی را وسایلش که همزمان باربد 

 :گفت بزرگمامان

 .نباشین نگران میشه، خوب - 

*** 

 را بازش نیمه هایچشم شد؛ بیدار خواب از اشمعده در شدیدی ضعف احساس با آسمان

 سعی سختی به و زد کنار سالمش تقریباً دست آن با را ملحفه داد، فاصله هم از زور به

 .شود بلند جایش از داشت

 و بلند جیغ شد باعث و پیچید سرش در آوریسرسام و فجیع درد که بود خیز نیم حالت به

 صدای شد، باز ضرب یک با در ناگهان که نکشید دقیقه به. شود خارج گلویش از دردناکی

 دردش و شد چرخیده در طرف به ناخودآگاه سرش. آمد دیوار با برخوردش مهیب

 :غرید عصبانیت با و گرفت در به را دستش. شد فراموشش

 جااین چیزی زادی،آدمی شاید نمیگی! شدی؟ دیوونه! کنی؟می فریاد و داد چرا چیه - 

 !باشه؟ خواب

 خفه گلو در صدایش افتاد، آسمان داغان جسمیِ وضعیت و زخمی هایدست به که نگاهش 

 در. زیاد خیلی هم آن! ترسیدمی او از بود، عجیب برداشت؛ قدمی سمتش به غضب با. شد

 و نامفهوم ترس از. شدمی منفجر زیاد تَنِش و درد فشار از داشت سرش لحظه آن

 .کشید عقب کمی را جانشبی بدن بود؛ گرفته اسارت به را تنش کل که ایسابقهبی
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 ریش ته به اشمردانه هایدست با داشت که درحالی زد، حرکتش به عجیبی پوزخند بهواد

 .آمد جلوتر کمی کشید،می دست اشمشکی و پشتپر

 .آفرین! خوبه خداوکیلی نه! مونده باقی ذهنت توی بهواد از ترس هنوز خوبه عه - 

 .شد خارج اتاق از تفاوتبی خیلی و زد اشحرصی و سوال پر هایچشم به نیشخندی و 

 به درد شدت از داشت دیگر. انداخت نفره دو تخت روی بر محکم را خودش آسمان

 هایشچشم از مکث ایذره بدون و خودکارطور به هم هایشاشک پیچید،می خودش

 نگاه ناگهان. فرستاد ـب*لـ زیر ی"ـنت*لـعـ" ترسید،می او از کهآن از. شدندمی سرازیر

 اختیاربی بلندی آه. شد دوخته بود شده خون در غرق حال که سفیدی ملحفه به دردش پر

 جلوی تا بود بسته سختی به را دستش او با خانم رعنا که ایپارچه. شد خارج گلویش از

 .کردمی چکه خون کنارش و گوشه از و بود شده پاشیده هم از تقریباً بگیرد، را ریزیخون

 را دردی بود آورده خود سر به را بال آن که موقع آن چرا دانستنمی داشت، درد خیلی

 به است؛ کرده تغییر زمان و شده برعکس انگار چیز همه حال اما بود؛ نکرده احساس

 یک به است شده تبدیل کامالً حال و باشد گذشته اتفاق آن از سال چندین انگار که طوری

 .دیگر جسم یک به و انسان

! بست نقش ذهنش در مهربان پیرزن آن تصویر ناگهان نداشت، هم خوردن تکان نای حتی

 !بود؟ رفته یعنی! بگیرد؟ او از سراغی نیامد اصالً  چرا! بود کجا یعنی

 شد مطمئن بود، شده ساکن جاآن پیش روز چند که افتاد ایچوبی اتاق همان به که نگاهش

 پرستارش قبل مثل و کمکش بود نیامده زن آن چرا اما است؛ خانه آن در هم هنوز که

 در روز اولین که حسی همان درست کرد، کسیبی حس و غم از پر را دلش اختیاربی! نبود

 .نداشت را کسهیچ بود گذاشته پا خانه آن
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 گرفته اشخونریزی جلوی کمی حداقل تا پیچید هایشدست دور سختی به را خونی ملحفه

 .بود شده یخ کامالً بدنش. شود کمتر کمی اشـنتی*لعـ درد آن و شود

 را اشکش پر چشمان کرد؛ جمع دلش در را پاهایش. کشید باال صورتش روی تا را پتو

 سیاه با ثانیه از کسری در. بود شده حسبی کامالً پاهایش و دست. فشرد هم روی محکم

 .شد دور زمان و زمین از سرش شدن

*** 

 باور را دیدمی چشمانش که تصویری کند؛می باز هم از را قدیمی چوبیِ در نگرانی با

 یملحفه با قرمز رنگ شدید تضاد آید،می بینش تیز دیدگان به که چیزی اولین. نداشت

 عصبانیت با. گیردمی را چشمانش جلوی خون آن یک. بود دخترک روی بر رنگ سفید

 سراغش به لحظه آن در که خشمی! لرزیدمی صراحت به صدایش. غُرَدمی بهواد به خطاب

 .بود شده تیز و دارخش بالکل را صدایش بود آمده

! بمیره داره امکان بیمارستان، نبردیش حاال تا چرا. شده بیهوش که دختره احمق - 

 !فهمی؟می

 بلندی خیز خون در غرق دخترک سمت به بماند، آن طرف از جوابی منتظر کهآن بدون 

 را دخترک دست و ریزدمی بیرون را اشپزشکی وسایل طورچه و کی داندنمی. داردبرمی

 قطره دخترک آرام و جانبی جسم سر رعنا مامان که لحظه آخرین تنها کند؛می پانسمان

 .دارد خاطر به خوبی به را گریستمی قطره

 بخار و کرد رها را نفسش و فشرد پله سنگی یلبه روی را سیگارش یمانده ته بهواد

 میان و چسباند هم به را هایشدست کف و شد خم کمی. شد محو فضا در نفسش

 برسد؛ کجا به خواهدمی آسمان با که بود نکرده فکر خودش با حاال تا. گذاشت زانوهایش

 آسمان با که کردمی فکر این به مدام بود، کرده ترک را اشقبلی یخانه وقتی از حاال، اما

 دختری با عشق! بود مسخره. زد پوزخند فکرش به! عشق؟! برود؟ پیش کجا تا خواستمی
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 بدی حس. بود مسخره جداً بود، اشزندگی در ته و سربی و احمقانه اجبار یک تنها که

 آسمان و حرص با باربد بود، کرده نگاهش تلخ مهشید. اطرافش و خودش به نسبت داشت،

 نگاه اندازه به هااین از کدام هیچ اما کنجکاو؛ بود شده بیدار اشماهه چند خواب از تازه که

 باالی مادربزرگ. برگرداند سر و شنید قیژی صدای. بود نداده آزارش رعنا مامان نکردنِ

 بزرگ مادر. شد خیره روروبه به مجدداً و گرفت را نگاهش تفاوتیبی با. بود ایستاده هاپله

 :پرسید آهسته

 !نشستی؟ جااین چرا - 

 :داد جواب حسبی 

 .طوریهمین - 

 :گفت او به خطاب رک و تعلل بی باراین بزرگمادر. کشید وجودش اعماق از عمیقی نفس 

 !نداری؟ روانی تعادل اصالً چرا تو بهواد - 

 .ایستاد سرش باالی و آمد جلوتر کمی 

 و دست مرگ با داره االن چارهبی یدختره اون غریبت و عجیب رفتارهایاین برای - 

 کنممی خواهش! میاد سرش به داره بالها این تو خاطربه فقط! فهمی؟می! کنهمی نرم پنجه

 .شو درست! بهواد شو درست

. شنیدنمی را را رعنا مامان هایحرف اصالً انگار و بود خیره روروبه به سکوت در بهواد 

 .کشید انگشت لبش یگوشه زخم به و کرد دراز دست

 !بهواد -

 .کشید آهی بزرگ مادر که گفت ی"هوم" گرانهپرسش 
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 !پسرم؟ نیست سردت هیچی، - 

 هایانگشت گیر دستش مچ که رفت باال پله یک. شد بلند جا از و گفت ی"نوچ" حوصلهبی 

 .افتاد رعنا مامان

 .بهواد - 

 .کرد نگاهش شانه سر از 

 !جانم؟ - 

 !خودت؟ یا آسمان من، خاطر به! جایی؟این االن چرا - 

 واقعاً که بود کرده فکر موضوع این به امشب همین هم خودش که جالب چه. زد نیشخند 

 کرد،می گیج هم را خودش دادمی مغزش که جوابی. دهدمی ادامه رابطه این به چرا

 حاکم سکوت باربد صدای ناگهان که شد اتاق داخل کالفه. دانستنمی هم جداً  "دونمنمی"

 او به خطاب حرصی و داد تکیه در جدار به را راستش دست. شکست را وجودش بر شده

 :غرید

 لذت قَدَراین بقیه رنج و درد از چرا. میردمی داشت دختره نه؟ نمیشی، آدم تو بهواد - 

 بری؟می

 خشم با باشد، پذیرا را ادبیبی و احترامیبی حد آن تا توانستنمی وجه هیچ به دیگر 

 به ضرب با که کوبدمی داشت قرار کنسول میز کنار درست که ایچوبی صندلی به لگدی

 پیرزن آن شدت به و گیردمی فرا را خانه کل مهیبش صدای ایلحضه. کرد برخورد دیوار

 :توپید او به بلند بهواد. بود کرده پا و دستبی را چارهبی
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 دخالت نداره ربطی تو به که کاری توی ضمن در. نداری خبر هیچی از تو! باربد شو خفه - 

 خبرت پزشک یک عنوان به فقط من! نداره ورت دور جااین بیای کردم خبرت حاال نکن،

 !فضول یک نه بیای، کردم

 و بلندش فریاد به توجهبی بود، شده کلفت پوستش دیگر او رفتارهای آن از انگار که باربد 

 .کردمی نگاهش گرانهپرسش هایش،طعنه

 .باشم داشته خبر تا بگو خب - 

 سعی افتد،می مادربزرگ ملتمس یچهره به که نگاهش. رودمی او به غلیظ ایغرهچشم 

 :دهدمی را جوابش مکث کمی از بعد. کند رفتار ترآرام کمی کندمی

 از و دارن رو سازپول دستگاه نقش براش هم خانواده حتی که ساشا اون از احمق منِ - 

 !خوردم دست رو کنه،نمی دریغ ایکاری لجن هیچ

 :گویدمی خشم و حرص با 

 فهمی؟می من، - 

 :پرسدمی نگران 

 !بهواد؟ شدهچی - 

 .آیدمی جلوتر کمی و زندمی عمیقی پلک 

! کشتیش؟می رو اون داشتی چرا! وسط؟ این چیه گناهش دختر اون زدی که گندی هر - 

 بکشیش؛ خوایمی خودت بار یک میدی، نجاتش و سوزهمی واسش دلم میگی بار یک

 چته؟
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 مشت در باربد پیراهن ییقه که کشدنمی ثانیه به. زندمی جایش در قدمی حوصلهبی 

 .گیردمی جای محکمش و عصبی

 !ی؟*ض*و*ع داره دخلی چه تو به زنم و خودم بحث ؟!مرتیکه میگی چی - 

 که بود عصبی قَدَرآن بهواد انگار اما کند؛می بینشان واسطه را خودش ترس با مادربزرگ 

 .شنیدنمی هم را رعنا مامان هایدرخواست حتی

 !توبه توبه،. شویقه کن ول کاریه، چه این بهواد وای ای - 

 .کندمی آزاد هایشپنجه بین از را اشیقه حرص با 

 خیلی داری سوزه،می گناهبی یدختره اون برای فقط دلم! بهواد ندارم دخالت قصد من - 

 آزارش نداری حق و نیست که اتبرده اما زنته،! درسته کنی،می اذیتش جهتبی و خودبی

 !بدی

 .زندمی ایعصبی پوزخند 

 به نیازی و هست چی همه به حواسم خودم من! سوزهمی من زن واسه دلت کردی غلط - 

 ؟!حالیته ندارم، تو سوزوندن دل

 :غردمی بهش رو حرص با باراین باربد 

 حواست رو میری فرو لجن توی بیشتر داری روز هر که این! هست؟ چی به حواست - 

 هست؟

 .شودمی ترآرام کمی ایثانیه چند تأخیر با 

 طورهمین خوایمی کی تا. کن روشن خودت با رو تکلیفت کنممی خواهش بهواد - 

 ادامه برهم درهم افکار این با خوایمی کی تا بدی؟ ادامه زندگیت به مفهومبی و سردرگم
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 گفته بهت هم پیش وقتِ خیلی. روانی مریض یک! مریض فهمی؟می مریضی تو! بدی؟

 و میشه ترافتضاح و بدتر حالت روز هر وگرنه بشی، درمان زودتر هرچه باید تو که بودم

 بهواد؟ حالیته ببینیمت؛ بیایم تیمارستان توی باید تهش

 منشی از شنید،می همیشه که را هاحرف این زند؛می رویش جلوی شخص به پوزخندی 

 حالش شدن بهتر برای تالشی هاآن از کدامهیچ اما کسانش؛ عزیزترین تا بگیر شرکتش

 حتی و کردندمی بدتر و بدتر را چیز همه تحقیرها آن با و هاحرف آن با فقط و کردندنمی

 او که کردندنمی درک یک هیچ هم باز اما گفتند،نمی حقم از دور دانستند؛نمی هم خودشان

 خوب توانستنمی کهاین اما او؛ کنار در بودن و مادرش دادن نجات! دارد هدف یک تنها

 و هاشیطنت اشنوجوانی در که پسری او،. نبود قبلش با قیاس قابل هم خودش برای باشد،

 صد حاال شد،می کسی هر شادی و خنده باعث و بود عام و خاص زد زبان هایشگریشلوغ

 درست قلبش. خودش طرف از کنترلی هیچ بدون هم آن بود، کرده تغییر درجه هشتاد و

 به باریتأسف نگاه. افتدنمی او به لرزشی بادی هیچ با که است سخت سنگ تکه یک مانند

 :گویدمی ـب*لـ زیر مالیم خیلی و اندازدمی وضعیتش

 .دونمنمی - 

 و شودنمی نصیبش بیشتر هایخالی جای جز هیچی او کردن پیچ سوال با بیندمی که باربد 

 و لجوج مرد آن روی بخواهد حال که است نشده درست حالبه تا چیزی هم هوار و داد با

 خدافظی یک با و شودمی ساکت دیگر است، ناممکنی چیز قطعاً  که بگذارد تأثیر دنده یک

 .بود باربد رفتن گرنشان در شدن کوبیده صدای. رودمی و داردمی بر را وسایلش مختصر

*** 

 به باریتأسف نگاه. برداشت کارش میز کشوی از داشت، الزم که را هاییپرونده از تاچند

 کالفه! شدمی گم جاآن در بارش با هم شتر که بود برهم درهم قَدَرآن. انداخت میز

 تیپ نظرش به رفت، آیینه سمت به چشمش. کرد تنش به مردد و برداشت را اورکتش
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 به منتهی هایپله و کرد تند را هایشقدم. خودمانی زیاد نه و رسمی زیاد نه بود؛ مالیمی

 کفشی جا از رنگ مشکی بروژ کفش یک همیشه مثل. کرد طی عجله با را پایین یطبقه

. زد بیرون خانه از سودابه، از مختصر خداحافظی یک با و کرد پایش حوصله با برداشت

 عادتش طبق. کرد پارک پارکینگ از ایگوشه را ماشین. افتاد راه شرکت سمت به مستقیماً

 کج کمی که اورکتش ییقه. انداخت ماشین جلویی آیینه در کوتاهی نگاه خودش به دوباره

 خارج ماشین از داشبرد روی از هاپرونده برداشتن با و کرد صاف را بود شده مرتبنا و

 که برداشت اتاقش سمت به استوار قدمی. داشت کار جاآن در شب تا احتماالً  امروز. شد

 به پرغرور اش،همیشگی ژست همان با. شد حرکتش مانع آن یک بلندی و رسا صدای

 .برگشت سمتش

 !اومدین خوش رئیس، آقای سالم - 

 .داد تکان برایش تشکر ینشانه به سری بهواد 

 !خب؟. مرسی - 

 نقد برای تا کردن هماهنگ ناصری آقای با امروز لوتوس شرکت رئیس مهرانی آقای - 

 .باشین داشته تشریف باید هم شما و جااین بیان قرارداد

 :دوخت چشم فکور به نامطمئن لحنی با و کرد ریز را هایشچشم 

 چی؟ قرارداد لوتوس؟ شرکت - 

 .کرد نگاهش ناباور فکور 

 باشن داشته همکاری ما با جا،این سهام از بخشی خریدن با دارن تصمیم لوتوس شرکت - 

 .کردن تأیید رو این هم ناصری آقای و

 .کرد جاجابه کمی را دستش در ی برگه 
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 رو قضیه این ناصری آقای کردممی فکر من. رئیس موضوعه همین ثبت قرارداد اصل - 

 !گذاشته درمیون باهاتون

 .داد باال ل*ر ابرویش تای یک متعجب و زد پوزخندی عصبانیت و حرص با بهواد 

 هیچ دادن بدون کنن،می گیریتصمیم خودشون برای ناصری آقای خوب! جالب چه عه، - 

 .منتفیه کامالً قضیه این بگو بهشون برو االن همین! من به اطالعی

 :غرید محکم و کشید عصبانیت از پوفی باز و 

 به شرکت کل تا کافیه اشتباه کار یک و اشتباه راه یک تجاریه؛ شرکت یک ما شرکت - 

 فنا به شده صرف شرکت این برای که ایساله چندیل زحمات کل و بشه کشیده نابودی

 !رو؟ این فهمینمی! بره

 :داد ادامه ترخشمگین بود، کرده گم را پاهایش و دست ترس از منشی 

 پایین یعنی شرکت؛ افت یعنی ایافتاده پا پیش هایشرکت همچین با شدن شریک - 

 کردن؟ پنهون من از رو مهمی این به موضوعِ این چرا اصالً! شرکت رسم و اسم کشیدن

 .من اتاق بیان بدین اطالع ناصری آقای به سریعاً

 وارد و کشید پایین فشار با را در دستگیره بهواد. شد غیب ناگهان و داد تکان سری منشی 

 :توپید خودش به غضب با شد، اتاق

 هم من کنه، رسیدگی جااین هایکار به بیاد مدت یه بدم خبر احسان به امروز همین باید - 

 توی خوادمی دلش کار هر کسی هر بره پیش طوریاین. کنممی نظارت کارها به کنارش

 .نیست دارشجلو هم کسی و میده انجام شرکت این

 کمی زاری حالت به هایشچشم. داد تکان کمی خستگی از را هایششانه و کشید پوفی 

 حالت به بدنش و بود نگذاشته هم بر چشم اصالً که بود روزی دو کردند،می طلب را خواب



 

 

 
230 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 توانستمی هایشکار سنگین حجم آن با مگر اما داشت؛ استراحت کمی به نیاز وحشتناکی

 تازه که ی*ض*و*ع فالحی آن و کالنی یقضیه و اداره طرف یک از کند؟ توقف ایلحظه

 جاآن است درسته شرکت، آن هم طرفی از و دادمی فریبشان مدت همه آن بود فهمیده

 ولی برسد؛ جاآن به تا بود گذاشته پایش را اشجوانی و بود او زحمت سال چندین حاصل

 قضیه آن تا و داشت تمرکز ت*اف*ث*ک آن نابودی روی فقط و فقط ذهنش فعالً

 چیز روی بر توانستنمی ندهد نجات ساسان دست از را مادرش و نشود حل برایش

 وضعیت به کامل حواسش و باشد کسی باید که است همان برای باشد؛ داشته تسلط دیگری

 است صاحاببی جاآن نکنند فکر هابعضی تا کند رسیدگی کارها به مو به مو و باشد شرکت

 .بدهند انجام خواستند هرکار و

 نگاهش ناگهان. گذاشت میز کنار قدی آویز روی و درآورد تنش از حوصلهبی را اورکتش

 و زیبا لبخند آن. بود کارش میز روی قبل از که مادرش یشده قاب عکس به ماند خیره

 با را دهانش آب. بزند حلقه هایشچشم در اشکی قطره ایلحظه شد باعث معصومش

 جو از را او ناگهان در، شدن کوبیده تق تق صدای که کشید عمیقی آه. داد قورت بغض

 .کشید بیرون لحظه آن غمناک و سنگین

 ؟!بیام تونممی رئیس - 

 .کرد صاف را دارشخش صدای سختی به. کرد جور و جمع را خودش سریع 

 .داخل بیا - 

 .شد اتاق وارد آرام هایقدم با ناصری 

 .بشین -

 تبعیت به! است انتظارش در چه دانستمی هم خودش که انگار بود، تردید از پر حرکاتش 

 .نشست بهواد مجاور چرمی صندلیِ روی بر بهواد حرف از
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 بیام؟ گفتین که شده چیزی. سالم - 

 کسی به هایشحرف گفتن برای نداشت عادت وقت هیچ. شد جاجابه اشصندلی در کمی 

 کند؛ پیدا ادامه زیادی کسی با بحثش نداشت دوست اصالً طوری به. کند عمل ذره ذره

 :گفت ایخبیثانه لحنی با او به رو امتناع بدون همان برای

 رفته یادت کهاین مثل نبودم روزی دو بدی؟ فنا به رو شرکت نصف خواستیمی چرا - 

 نه؟ مگه کیه، رئیس جااین

 :گفت و داد باال را ابرویش تای یک پوزخند با ادامه در بهواد 

 بیارم؟ یادت خوایمی - 

 .آمد حرف به زدهشوک ناصری. شد خارج دهنش از بهواد آخر کلمه که همین 

 بیشتر فروشش ما شرکت کار این با خواستممی من. کنیدمی فکر اشتباه دارین رئیس - 

 بهتری واردات و صادرات قبل به نسبت تونیممی لوتوس شرکت به شدن وصل با ما بشه؛

 پیشرفت ما کمک با اگر و ساخته تازه شرکت یه لوتوس شرکت که دونینمی. باشیم داشته

 . ...صددرصد کنه

 .داد تکان هوا در هدفبی و عصبی را اشزدهرگ دست بهواد 

 ماهت این حقوق میدی؛ رو استعفات برگه هم امروز همین. بری تونیمی کافیه، ناصری - 

 .نباش نگران میدم هم رو

 ریاستش میز پشت از. شد بلند صندلی روی از حرکت یک با. کرد سکوت تنها ناصری 

 .گرفت او سمت به را انگشتش ایستاد، رویشروبه درست قدم چند با و آمد بیرون
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 تو دوماً. گذاشتی قراری و قول شرکت این توی من، یاجازه بدون کردی غلط تو اوالً - 

 ذاشتی،می میون در من با همه از اول اومدیمی بود، صاف نیتت و نداشتی قرضی و قصد اگه

 .بشنوم منشی از رو مهمی این به موضوع این که این نه

 .برداشت او از توجهبی را نگاهش و کرد اشاره در به بهواد 

 .بری تونیمی - 

 درست. نبود ناراضی کردنش اخراج از هم درصد یک. شد خارج اتاق از حرفی هیچ بدون 

 کار آن حق هم درصد یک ولی نکشیده، هم کمی زحمت و بود شرکت داخلی مدیر او است

 کند قانونیبی کسی هر. بزند عمل به دست و بگیرد تصمیم خودسر خودش تا نداشت را

 .بس و است همین سزایش

*** 

 دادهای و جیغ صدای شنید؛می را بلندی هایجیغ صدای. بود گرفته را اطرافش غلیظی مه

 یاد را او! بود آشنا برایش صداها آن قدرچه. بود مرد یک شیطانی های خنده و دختر یک

. آمدنمی خاطرش به هیچ محتوایش از بود؛ کِی برای دانستنمی که انداختمی روزی

 نشنود، تا بگذارد هایشگوش روی بر و کن بلند را هایشدست خواستمی. ترسید ناگهان

 بسته صندلی به طناب با جفتشان. انداخت هاآن به نگاهی. خوردنمی تکان هایشدست ولی

 نامعلومی و سیاه خلع در آن یک در که داد خودش به محکمی تکان ترسان. بودند شده

 بیرون او از صدایی نه باشد، افتاده تاریکی و عمیق یچاله در که انگار درست. رفت فرو

 .خوردمی تکانی هیچ بدنش نه و آمدمی

 خیس که صورتش به دستی. کشیدمی نفس تند تند نشست، تخت روی و پرید خواب از

. کشید دراز تخت روی دوباره. بود یک ساعت کرد؛ نگاه ساعت به و کشید بود، ـرق*عـ

 کم شرایط آن در که چیزی تنها. بود داغان اعصابش و لرزیدمی استرس از هنوز بدنش

 بست را هایشچشم که همان ولی بخوابد، دوباره کرد سعی. بود هاکابوس همان داشت
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 جایش از کرد سعی فایدهبی تالش دقیقه چند از بعد. آمدمی چشمش جلوی هاصحنه همان

 در که چیزهایی آن کهآن ترس از شد باعث دستش طرف یک سنگینی که شود بلند

 خاطربه چرخاند؛ طرفش به حرکت یک با را سرش باشند، بوده واقعی بود دیده خواب

 و بود شده پیچی باند کامالً که دستش دیدن با و گفت بلندی "آخ" گردنش دیدگی آسیب

 بلند جایش از سختی به و کشید دل ته از عمیقی پوف. نبود طناب و شدن بسته از خبری

 کمی را رنگ سبز پرده رفت، بود اتاق انتهای که ایپنجره سمت به آهسته قدم چند با. شد

. کرد برخورد صورتش به خنکی باد پنجره شدن باز محض به. کرد باز را در و زد کنار

 زیر آرام. بود مانده جا به ذهنش در خوبی به که کسی تنها! خدا. انداخت آسمان به نگاهی

 :کرد زمزمه ـب*لـ

 کمک هاتبنده به شرایطی هر توی که نیستی همونی تو مگه بینیم؟می که مطمئنی خدایا -

 من مگه کنی؟نمی رفتار هاتبنده با مهربونی و خوبی با جز که نیستی همونی مگه کنی؟می

 نیستم؟ خدا؟ نیستم اتبنده

 .انداخت پایین غم با را سرش 

 .بینیمنمی که نیستم حتماً - 

 .زد کنار بغض با را آمدندمی فرود صورتش روی بر هوابی که هایشاشک 

! برگردم امگذشته روزهای به باالخره میشه کی! شه تموم سخت روزهای این میشه کی - 

 ان؟کی امخونواده اصالً اومدم؟ کجا از ام؟کی ببینم

 .کشید آهی آسمان 

 کجاش! خدا؟ عیبه کجاش بکنم رو زندگیم عادی دیگه هایآدم مثل خواممی من کهاین - 

 کنی؟نمی کمکم اصالً که عجیبه

*** 
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 جدید و قبل هایپرونده چه هر اما داشت، اشکال وسط آن چیزی که انگار کرد فکر چه هر

 هایسوال جز چیزی هیچ کرد، مطالعه را هاآن اشهمیشگی ریزبینی با و کرد رو و زیر را

 بود میزش روی که اینقلی و کوچک ساعت به نگاهی. نشد که نشد عایدش بیشتر

 کالفه. بود مانده کار به مشغول هم هنوز او و بود شده صبح نیم و نه ساعت. انداخت

 آن وجود با یعنی. کرد هدایت کناری به را میز روی هایپرونده و کوبید بهم را تاپشلپ

 روز دو تا برساند بالشت به را سرش که همین مطمئناً بود، تنش در که شدیدی خستگیِ 

 اتاق. داردبرمی قدی آویز روی از را اورکتش و کندمی جاجابه را هاوسیله. است هوشبی

 بود کرده اشقاطی هم ناز کمی عمداً که جیغش صدای با منشی. کندمی ترک کالفگی با را

 :پرسید

 !مهندس؟ آقای میوبرید تشریف - 

 از را مهندس آن توبه؛ خدایا. کرد نگاهش خابالو شدت به و عصبی هایچشم با و چرخید 

 .کردمی ادا محکم را جمالتش بهواد! بود؟ بسته نافش به گوری کدام

 .برممی تشریف بله - 

 .داد تکان سر اجبار به و برداشت عقب به قدمی دخترک 

 .سالمت به - 

 همکف یطبقه به بعد چندی و فشرد را آسانسور دکمه. زد بیرون اتاق از توجهبی بهواد 

 دست با. بکشد نفس راحتی به توانست تازه شد، خارج که شرکت از. رسید ساختمان

 باالخره. گرفت پیش در را خانه راه و شد ماشینش بر سوار و زد شانه یباال به را موهایش

 بردن حالِ اصالً. شد متوقف خانه، درب ماشین و رسید اتمام به اشخانه تا شرکت راه

 از را باال به متناهی هایپله کالفه و کرد پارک جا همان را آن نداشت؛ را پارکینک به ماشین

 قفل به و کشید بیرون جیبش از را کلید ورودی، در به رسیدن محض به. گذراند سر
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 در مشغول که درحالی شد؛ خانه وارد. کرد باز هم از را در چرخش چند با و انداخت

 ایذره بود تاریکی در غرق که خانه و داد فشار را راهرو برق کلید بود، هایشکفش آوردن

 .رفت باال یطبقه سمت به. شد نمایان

 احتماالً که آباژور رنگ آبی نور اتاق، به شدن وارد محض به. کندمی باز کالفه را اتاق در

 چشمانش به تیز غلیظ، تاریکی آن در کند، خاموشش که بود کرده فراموش رفتنش زمان

 بر باری چند را دستش. بگذارد هم روی تند را هایشچشم شودمی باعث و کندمی برخورد

 ایلحظه. کند وجوجست را برق کلید بلکه تا کشدمی اتاق زبر و رنگ طوسی دیوار روی

 اتاق آن یک که دهدمی فشارش اختیار بی و تند دیوار، روی برآمدگیِ کردن لمس با بعد

 تأسف اشجسمانی وضعیت به. گشایدمی هم از را هایشپلک آرام. شودمی نور غرق

 یک به حتی حاال بودند، کرده کار متوالی طور به روز چند آن چشمانش که بس از. خوردمی

 بیرون تنش از کالفه را اورکتش. دادندمی نشان حساسیت طورآن هم آباژور ساده نور

 بر بدجوری انگار رسمی، هایپوشیدن لباس از بود زاربی همیشه کشد،می پوفی. کشدمی

 خب. بپوشد را هاییلباس طورآن بود مجبور شرکت در اما کردند؛می سنگینی تنش روی

 کرد ایخنده تک فکرش طرز از! شود حاضر هایشجلسه سر رکابی و پیژامه با که شدنمی

 کی که نشد متوجه و گذشت ایثانیه. کندمی حرکت هایشلباس کمد سمت به و

. کرد پرتاب نرمش و گرم تخت روی را خودش کوفته و خسته. کرد عوض را هایشلباس

 که نکشید ثانیه به. نداشت هم را رفتن حمام و زدن مسواک یحوصله و حال امشب حتی

 .مطلق خاموشی و شد گرم چشمانش

*** 

 (بعد هفتهیک)

 کرد،می استفاده موقعیت از باید االن کرد، جمع را افرادش. بود کرده صادر را دستورش

. شود باخبر چیزی از ساسان مبادا تا کردمی عمل شده حساب باید. بود انتقام نوبت حاال

 یک در او با حاال و بود شده بزرگ پسرش کرد،می نگاهش لبخند با سعید
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 .بود مادرش مرگ انتقام یآماده سهراب و همسرش مرگ انتقام یآماده سعید بود، مسیر

 پدرش دوش به دوش داشت، را سال نوزده یا بیست حداکثر که کمش سن آن با سهراب

 اشساله چندین همکار و رفیق سعید، به ایلحظه. کندمی استوار را هایشقدم بود؛ ایستاده

 شرایط این در حداقل تا داشت سهراب با شباهت به فرزندی هم او کاش. کندمی حسادت

 .داشت خود برای ایپشتوانه فرسا طاقت و سخت

 .بابا کنیممی نابود هم با رو ساسان - 

 .دهدمی پسرش به را نگاهش عطوفت با سعید 

 .ایآماده تو پسر، بشی من جانشین که وقتشه دیگه - 

 :گویدمی مردانه و زندمی سهراب دوش بر ایپدرانه دست بهواد 

 برای! پسر بخوای خودت باید فقط باشی، ترقوی و بهتر خیلی حتی تونیمی تو - 

 !کن تالش و بذار مایه جونت از داری که هاییهدف

 .دهدمی تکان سری خوشحالی با سهراب 

 صددرصد و بشم بابام و شما مثل خواممی هستید، من برای الگو بهترین شما! عمو چشم - 

 !ترباهوش و ترقوی خیلی

 .شودمی جاری هایشانـب*لـ بر ملیحی لبخند همزمان جفتشانهر 

 .نه که چرا حتماً، - 

*** 
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 تپه، یتیره هایکخا شدید آمد و رفت و باد زوی زو صدای بود؛ میش و گرگ بدجور هوا

 بین ریزیخون و خون بزرگِ جنگ یک ترغیب برای شدت به را فضا سوی آن و سو این

 :گویدمی پوزخند با ساشا. کردمی آماده هاآن

 .چیه مأموریتت بدونی نظرم به خب - 

 :غردمی و کشدمی پوفی کیسان 

 .متنفرم پیچونیمی رو بحث اینکه از - 

 :زندمی ـب*لـ اعتنابی 

 .کنی رد مرز از رو میاد پاکستان سمت از که ایاسلحه بار باید خوبه، - 

 .زاهدان برم باید یعنی این - 

 .آیدمی سمتش به کمی ساشا 

 .سراوان شهر - 

 .زندمی زل خونسردش و نحس چهره به حرص با کیسان 

 کنی؟ اعتماد کارم تازه که منی به تونیمی جوریچه - 

 :زندمی ـب*لـ نیشخند با دوباره ساشا 

 امتیاز خودت واسه و بدی عبور رو محموله این تونیمی یا تو. نکردیم اعتماد ما االن - 

 .میریمی و تونینمی یا بخری

 احمق آن و بزند مبادا که کند آرام کمی را خودش بتواند تا بنددمی فشار با را هایشچشم 

 در ضرب یک با. کندمی تند را هایشقدم. کشدمی موهایش الی به ال دستی. کند له را
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 وگرنه کردمی هماهنگ ستاد با باید. افتاد راه خانه سمت به کالفه و کرد باز را ماشین

 و فرستدمی سرهنگ برای ایمیلی. بیافتند مرز هایبچه گیر که بود زیاد خیلی احتمالش

 الزم کارهای همه داد، را جوابش سرهنگ بعد ساعت چند. دهدمی شرح برایش را ماجرا

 شب. فرستاندمی را هابچه از بخشی یک نکنند شک هاآن کهاین برای اما بود؛ شده انجام

 اشکوله. بود منتظر در جلوی ساشا. شودمی آماده معطلی بدون. داشت پرواز هشت ساعت

 دو یکی، تقریباً. زندمی بیرون خانه از مهتاب از مختصر خداحافظی یک با و داردمی بر را

 و استرس هیچ نباید طبیعتاً حال، و است باردار مهتاب بودند شده متوجه که شدمی ماهی

 برای هم و کمش سن آن با بود خطرآفرین خودش برای هم شد،می وارد او به اضطرابی

 طرف از ساده مأموریت یک هوای به و نگذاشت میان در او با را موضوع همان برای! بچه

 .شد جدا او از سازمان،

 بگیری؟ حاللیت اتخانواده از خواینمی -

 .کرد اشحواله اخمی 

 بکنم؟ رو کاری چنین باید چی برای - 

 .زد ماشین کاپوت به ایضربه و داد باال را ابرویش تای یک ساشا 

 .دونهمی چه کسی برگشت، اتجنازه شاید حال هر به - 

 :زد ـب*لـ قاطیت با هایشچشم در خیره 

 .میرمنمی نخورم رو تو حلوای تا من نترس - 

 :گفت پوزخند با و داد تکان سری ساشا 

 مرگ پای تا بار یه خودم من. جون پسر نیست آسونی کار فهمیمی جا،اون رفتی وقتی - 

 .بترسی باید رفتم،
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 .بترسه من از باید مرگ مرگم، خود من ولی رفتی، مرگ پای تا تو - 

 .هستی راضی خود از خیلی - 

 مبهم و تار خیلی اما نبود، دور زیاد که ایآینده به کرد؛ نگاه بیرون به و نداد را جوابش 

 شده هم او خاطربه! گرفت شکل چشمش جلوی آسمان معصوم چهره ناگهان. بود

 آن به او شدن ثابت راه تنها شاید! دادمی انجام احسن نحو به را مأموریت این بایستمی

 حسش وجودش تمام با حال که اطمینانی با! بود پرونده آن رساندن اتمام به گناه،بی دختر

 .نشود شناسایی تا بود بسته صورتش جلوی کامل را چفیه نهاد؛ جلو به قدمی کرد،می

 باز استرس با را محموله در. دستش هم کالش یه و بود کرده جاساز کمر روی بر بِرتا دوتا

 دوتا. برگشت واسطه سمت به داشت؛ خوانیهم بودن داده دستش به که آماری با. کندمی

 ترس با گروه هایبچه از یکی. داد تحویلش را بود دالر داخلش که سامسونت کیف

 :گویدمی

 پیدا شونکله و سر مرز مورهایٔ  ما هست امکانش لحظه هر بریم؛ ترسریع بهتره قربان - 

 .بشه

 و رفت رنگ مشکی لندرور سمت به سرعت به و داد تکان را سرش استهزاء با کیسان 

 حرکت محض به. کردند هاماشین سوار را هامحموله که بود معلوم صداها از. نشست عقب

 خاصی آرایش بودند، مرزی گشت هایماشین. شد بلند شلیک صدای هایشان،ماشین

 .بودند کرده تمرین انگار گرفتند؛

 :گفت تند صادق

 .هستن سرکش هاگلوله پایین بیارید رو سرتون قربان - 
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 و برداشت صندلی روی از را کِالش او حرف به توجهبی و انداخت اطراف به نگاهی 

 .کرد شلیک به شروع و گذاریهدف بیرون به را سرش و کشید حرکت یک با را گلنگدن

 برود، ماشین داخل به که داشت اصرار و کردمی صدایش هم سر پشت صادق طرف آن از

 و پشت از. شد متوقف حرکتشان اجبار، به و بودند بسته را راه گشت هایماشین طرفی از

 مرزی هایبچه که دیدمی کیسان. بود زیاد هنوز تعدادشان اما بودند، شده محاصره جلو

 تا سه درگیری، ساعت هشت از بعد. فرستادمی ـنت*لـعـ خودش به و شوندمی زخمی

 محل همان در هنوز نفری چند و خودش اما دادند؛ عراری را بود هااسلحه حامل که ماشینی

 خشونت با رسیدند؛می ارتش و سپاه کمکی نیروهای باید حاال احتماالً ،بودند مانده باقی

 .داردبرمی را سیمبی

 ساشا؟ هستی قبرستونی کدوم - 

 :گویدمی پیروزمندانه 

 .سالمن همشون و رسیدن موقع به هامحموله بود خوب کارت بهت آفرین - 

 .شودمی ترخشمگین بودنشان پست همه آن از 

 ی؟*ض*و*ع فرستینمی کمک برامون چرا شدیم، محاصره جااین ما ـنتی*لعـ - 

 .خنددمی مستانه ساشا 

 با کاری دیگه رسیدم؛ خواستممی که هاییمحموله به من سختیه، کار که گفتم جون پسر - 

 .ندارم تو

 .کشمتمی ببرم در به سالم جون جااین از اگه من - 

 .بدرود ببری، اگه - 
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 ـب*لـ زیر ی"ـنت*لـعـ". بود تأثیربی داد فحش و زد عربده سیمبی پشت چی هر 

 گفته دیگری چیز سرهنگ. دادنمی آنتن بیابان آن وسط هم ـنتی*لعـ گوشیِ آن غرد،می

 پرادوها، از یکی سمت رفت ریزیبرنامه بدون حرکت یک در. نبود آن قرارشان بود،

 هایماشین از چندتا و خورد ماشین بدنه به هاگلوله از موجی. کرد حرکت و نشست پشتش

 داشت انگار دیگر ماشین. داد فشار گاز پدال روی بر بیشتر را پایش. کردند دنبالش گشت

 موبایلش آنتن بالخره. کرد شلیک چندتا و برد بیرون شیشه از را اسلحه. رفتمی هوا روی

 :پرسدمی نگران شاهین. آمد

 کیسان؟ افتاده اتفاقی - 

 .بشن خیالمبی بگو نیروهات به - 

 :گویدمی جوابش در متعجب 

 .شدن خیالبی که ستاد هایبچه نیرو؟ کدوم - 

 که هاآن پس چه؟ یعنی شد، پخش ذهنش در واجور جور افکار و تعجب از موجی 

 همه هاآن ـنتی*لعـ بدهد؛ تشخیص را هاماشین تاریکی آن در توانستنمی! هستند؟

 .داشتند کالنی آن به ربطی یک صددرصد

 کنید؟می کارچی دارید خان کیسان - 

 :گویدمی بلند شاهین 

 چیه؟ صدای هااین پسر میگی چی - 

 .نیستن هااون ولی هستن؛ مرزی گشت کردم فکر من است، گلوله صدای هااین - 

 .رودمی باال خشم با صدایش



 

 

 
242 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .کیانوش بهت ـنت*لـعـ - 

 :گویدمی زدهشوک 

 کیه؟ کیانوش چی؟ - 

 .بفرست رو موقعیتت کمکت؛ بیان گفتم هابچه به من نکن، فکر اون به االن - 

 وارد باز نیش با ساشا. بود ی*ض*و*ع ساشای آن منتظر و بود نشسته کالنی رویروبه 

 روی محکمی مشت کند تلف را وقت کهآن بدون کیسان انداخت، جفتشان به نگاهی و شد

 میزد مشت هم سر پشت حرصش از خورد، هاکتاب قفسه به ضرب با او و کوبید صورتش

 ساشا از سختی به را او و داخل آمدند هایشاننوچه کالنی داد با. شود خنک دلش بلکه تا

 :زندمی داد توانش تمام با. کردند جدا

 ذارم؟می راحتت کردی فکر تو - 

 :گویدمی تشر با کالنی 

 .کیسان باش آروم - 

 .کرد تف را دهانش در خونِ . کردمی نگاه ساشا آلودخون قیافه به حرص با 

 کردی؟ بلند من روی دست که هستی کی کردی فکر ی*ض*و*ع - 

 .کندمی ساشا به رو خشونت با کالنی 

 افتاده؟ دردسر توی که ندادی خبر من به چرا ساشا، شوخفه - 

 .نداشتیم بهش نیازی دیگه چون - 

 .کندمی نگاهش خشمگین کالنی 
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 .کنیمنمی رو کاراین باندمون توی وقت هیچ ما - 

 .دهدمی ادامه کیسان به رو 

 محموله با و وایستادی هابچه کنار هم خودت که جایی اون مخصوصاً بود، خوب کارت - 

 .نیومدی

 .داردبرمی خیز کالنی سمت به خشم با 

 ی*ض*و*ع این که مهمه این واسم االن نه، یا بوده خوب کارم نیست مهم واسم دیگه - 

 من فقط و شدن کشته نفر چهار و سی نداد؟ انجام کاری و نیومد چرا وایستاده جااین که

 .کردم فرار

 .کندمی جدا خونسردی با بود، شده اسیر کیسان مشت بین در که را اشیقه کالنی 

 .افتاد اتفاق این که کنه اعتماد بهت نتونست ببخشش - 

 .کردمی نگاهش نفرت با ساشا خیزد،برمی جایش از و کشدمی صورتش روی دستی 

 .میرممی بعد کشممی سگ مثل رو تو اول باشه، هم زندگیم آخر روز اگه - 

 .زندمی کنار نیشخند با را لبش روی خون ساشا 

 .کشمتمی خودم من شد تموم باهات کارمون که روزی نترس، - 

 :زندمی داد بلند کالنی 

 رابطه هم با که بهتره پس داریم، احتیاج بهم مونهمه ما االن باشید آدم! اَه ساشا شوخفه - 

 .باشیم موفق تا باشیم داشته خوبی
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 یقه به دست دوباره بود، ایستاده رویشان جلوی پیروزمندانه حال که محمودی با کیسان 

 .شودمی

 دیگه من! درک به برین جا یک تیمت و خودت کردی؟ فکر چی خودت با ی*ض*و*ع - 

 .کنمنمی کار باهاتون

 و ساشا هم کند،می فکر این به و شودمی خارج اتاق از بدهد اهمیتی حرفش به کهآن بدون 

 .بس و بودند عیار تمام شارالتان یک کالنی آن هم

 که سیگاری. داد تکیه کاپوت به و ایستاد ماشین از بیرون. شد متوقف پاسگاه رویروبه 

 پایش زیر را بود نکشیده آن از پک دو یکی جز و بود شده خاموش سرما از کار اول همان

 سیاهی به رو هوا و بود شده شدید باران! بود مردد باز کرد؛ نگاه را رویشروبه. انداخت

 فرقی برایش. بود تصمیمش و کار او ذکر و فکر تمام اما نبود؛ هم کاری وقت و رفتمی

 ـنتی*لعـ پرونده آن بود، شده او غم و َهم االن که چیزی تمام روز، یا باشد شب نداشت

 تواندمی کی و کجا داندمی خدا و داشت فرق قبلی هایپروژه تمام با کردمی حس که بود

 .کند تمامش

 راهروی وارد هم با. کرد سالم و شد بلند دیدنش محض به شاهین و شد بازداشتگاه وارد

 دیدن با بود ایستاده در جلوی که سربازی. ایستادند درها از یکی جلوی و شدند طویلی

 زیر به سر که مردی مقابل کیسان. رفت کنار و کرد باز را در و گذاشت احترام هاآن

 به را چشمانش حالت و هازخم. ایستاد جویید،می را لبش یگوشه استرس با و بود نشسته

 شده چروک و خاکی منتها بود؛ کرده تن به شب آن که بود همان سویشرتش و داشت یاد

 تردقیق را اشچهره که حال. بود بازویش روی شده خشک خون بزرگ یلکه و بود

 واقع در. بود شاهین همسن هم او شاید. نبود سختی کار سالش و سن حدس دید،می

 هایچشم دیدن با و کشید باال را نگاهش کم کم! قاتل اال خورد،می چیزی هر به اشقیافه

 ایلحظه کیسان، غلیظ اخم و براق
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 .داد قورت شدت با را دهانش آب و لرزید تنش

 .کرد امر اطاعت چرا و چون بی او و برود بیرون که کرد اشاره شاهین به سر با کیسان

 بود او دست دید،می وضعیت آن با و رویش جلوی را مرد آن باالخره که نمیشد باورش 

 را درونش نفرت، قدری به! کردمی جدا تنش از را سرش ثانیه همان در لحظه، همان شاید

 بود؛ خشمگین! خونین انتقامی جز چرخید،نمی ذهنش در چیزی دیگر که بود کرده درگیر

 حسرت دلش در! نداشت تصوری هیچ بعدش از. شنیدمی خودش زبان از را ماجرا باید اما

 میز روی را هایشدست و نشست مقابلش! نبود پلیس وقتهیچ کاش ای که خوردمی

 دانستمی کیسان و بود ترسیده جوان پسر. کرد قفل هم به را هایشانگشت و گذاشت

 :پرسید اشجدی و خشک لحن با. بزند حرف او با باید طورچه

 چیه؟ اسمت - 

 :داد پاسخ دارخش صدایی با پسرک 

 .کیانی سورنا سورنا،...س - 

 از عمیقی نفس. چرخیدنمی حرف به زبانش انگار اما کند، سوال او از مستقیم خواست 

 .کشید وجودش اعماق

 بود؟ تو کار نفر دو اون کشتن - 

 .کرد غیظ کیسان. داد تکان سر بغض با بعد و کرد نگاه او به ایلحظه سورنا 

 جوابم حسابی و درست و کن وا و دهنت پس. خواممی جواب ازت پرسم،می سؤال وقتی - 

 .بده رو

 .برد فرو را دهانش آب سورنا 
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 .بود من کار - 

 چرا؟ - 

 و شودمی جاری اشکش بگوید سخن ایکلمه اگر دانستمی و بود سنگین بغضش 

 :گفت و لغزید هایشمژه الی اشک ایقطره. شد هم طورهمان

 .خواستمنمی آقام روح به خدا، به خواستم،نمی من - 

 هایاخم. گذاشت اشکش از خیس صورت روی و آورد باال را اشزده بنددست دست و 

 .شد ترغلیظ کیسان

 شدی؟ قاتلش ممکن نحو بدترین به زدی و خواستینمی - 

 :گفت و آورد پایین را هایشدست سورنا 

 .بکشمشون کرد وادارم ـنتی*لعـ اون کرد، مجبورم - 

 کی؟ - 

 .دونمنمی درست هم خودم - 

 رویشروبه و شد بلند جا از. بود شده خسته جوان پسر ته و سر بی هایجواب از کیسان 

 :گفت و ایستاد

 رو این باید اما نشستی، جااین قاتل و مجرم یه عنوان به االن که درسته سورنا؛ کن گوش - 

 مجازاتی اون نتیجه در و کنی کم جرائمت از و بدی تغییر رو موقعیتت تونیمی که بدونی

 .نمیشه حالت شامل میره رژه ذهنت توی مطمئنم که

 .خواند هایشچشم از را حرفش کیسان و کردمی نگاهش فقط سورنا 
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 کرده؟ مجبورت نفر یه نمیگی مگه! بزنی حرف که صورتی در فقط اما - 

 :داد ادامه اهورا و داد تکان سر سورنا 

 اثبات برای مدرکی یه بشه که دایره روی بریزی رو نیست و هست که چی هر باید پس - 

 .کرد پیدا بینشون از گناهیتبی

 کنم؟ اعتماد بهتون تونممی کنین؟می کمک بهم شما یعنی... یعنی - 

 :نالید و 

 .افتادم بدی مسیر توی فقط نیستم، بدی آدم من آقام روح به - 

 .کرد نگاهش کیسان 

 چوب یه به نذارم و کنم جدا گناهبی از رو کارگناه و بد از رو خوب که اینه من کار - 

 کسی اثبات برای نبوده وقتهیچ و نکردم ظلم کسهیچ حق در حال به تا. بزنن شونگناهی

 و کنممی حل رو پرونده حال هر به که من. باشم نکرده رو تالشم تمام تقصیره، بی که

 حق در واقع در کنی، اعتماد اگه تو اما میشم؛ حقیقت متوجه تو، به نیازی ترینکوچک بدون

 .کردی لطف خودت

 .کرد تنگ را هایشچشم و برد جلو را سرش بعد 

 جونت اعدام، با خواینمی که تو. نداره معنا دلیلبی و بیهوده بخشش و بذل من کار تو - 

 خوای؟می بازی، این پای بذاری رو

 .پرید سورنا رخ از رنگ 

 .بمونم زنده ولی خرم،می جون به رو مجازاتی هر! خوامنمی که معلومه - 
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 .بزن حرف پس خب؛ خیلیه - 

 :گفت و داد قورت را دهانش آب سورنا 

 بدین؟ بهم آب لیوان یه میشه - 

 و برداشت قدم سمتش. بود شده کفری جوان پسر کن خراب اعصاب رفتارهای از کیسان 

 سورنا تن بر رعشه که خشمگین و محکم صدایی با. ایستاد کنارش فاصله ترینکم با

 :گفت داشت، چهره به غلیظ اخمی که طورهمان انداخت،می

 جااین تو. نشنوم ازت مزخرف دوباره که کنممی روشنش بار آخرین و اولین برای بار، یه -

 اما هیچ، که دادی انجام خوش زبون با رو کار این اگر بدی؛ پاسخ من سواالت به که نشستی

 یک به من هایروش یهمه که بدونی باید بزنه، سرت به بافتن مهمل و کردن دودر اگر

 رو ایحربه هر بگی، رو خواممی که چیزی و بشی آدم کهاین برای و نیستن مالیم اندازه

 .کنممی پیاده روت

 با و زد زل سورنا یترسیده هایچشم در و کرد خم را سرش و ریز را هایشچشم بعد 

 :غرید غیظ

 زبون رو ایدیگه یکلمه مفید، و مختصر هایجواب جز به که باشه آخرت یدفعه پس - 

 بود؟ مفهوم. میاری

 سر کند، تهی غالب خشن، صدای و وحشی هایچشم آن ترس از بود مانده کم که سورنا 

 .پرید سرش از برق کیسان، فریاد با که داد تکان

 بود؟ مفهوم. بگی نشنیدم - 

 :زد ـب*لـ مشهود ترسی و لکنت با و داد قورت را دهانش آب پسرک 
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 .مفهومه...آقا بله... ب - 

 هنوز ولی بود، ترپایین تُنش که صدایی با و ایستاد سینه به دست و کرد صاف قد کیسان 

 :گفت بود، عصبانی و محکم هم

 .شنوممی خوب، هم خیلی - 

 .کرد صاف کمی را گلویش بعد و شد جاجابه کمی سورنا 

 از چیزی که کنممی تعریف اول همون از رو چی همه پس کنم؛ اعتماد بهتون خواممی - 

 نداره؟ که اشکالی. نیفته قلم

 تکان طرفین به را سرش حال این با نداشت؛ داستان شنیدن حوصله عنوان هیچ به کیسان 

 با کیسان کند، شروع کهاین از قبل و کشید عمیقی نفس سورنا. نشست صندلی روی و داد

 :گفت و کرد نگاهش تهدیدوار صورتش، روی وحشتناک اخم و شده تنگ هایچشم

 دیگه وقتاون. بوده مهمل و دروغ هاتحرف از ایکلمه بشم متوجه اگر حالت به وای - 

 مفهومه؟ .میشم اجلت حضرت خودم و مونمنمی دادگاه حکم منتظر

 :گفت ترس با و برد حساب. کرد سیخ سورنا تن به مو کلماتش، و لحن 

 !آقا چشم... چ - 

 :گفت و داد تکیه صندلی پشتی به کیسان 

 .شنوممی -

 از اکنون اعدام، مجازات و بود کرده که کاری از ترسش بر عالوه. شد جاجابه کمی سورنا 

 سعی. ترسیدمی هم وحشی هایچشم آن با و بود رویشروبه که مردی خشمگین چهره
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 خشک دهانش هم هنوز اما نوشید، آب دیگر ایجرعه. کند نگاه هایشچشم به کمتر کرد

 .کند شروع را هایشحرف کرد جرعت بالخره و کرد تر را هایشـب*لـ زبان سر با. بود

 حد در. احمق خیلی نه و باهوش خیلی نه دانشگاه؛ دانشجوهای بقیه مثل بودم دانشجو یه - 

 تا اومد؛نمی چشم به کنجکاویم وقتهیچ اما بودم، کنجکاو. گرفتممی رو امنمره خودم

 چون کردم؛ قبول خواسته خدا از هم من و داد کار پیشنهاد بهم هاردی سایمون کهاین

 جایی به راه هم وقت نیمه کار با اقتصادی، شرایط این با و بده رو خرجم نداشتم رو کسی

 از یکی جلوی شب تا صبح باید فقط. نبود سخت زیاد خواستمی ازم که کاری. بردمنمی

. دادممی بهش رو آمدها و رفت آمار و کشیدممی کشیک جمهوری خیابون هایصرافی

 .خوب حقوق با منتها حمالی، خر جور یه درواقع

 زیادی پسرک. بود هایشحرف بقیه منتظر و کردمی نگاهش حرف بی کیسان. کرد مکث 

 .دادمی لفتش

 جمله یک فقط محتواشم. اومد برام ناشناس ایمیل یه روز یه کهاین تا بود خوب چی همه - 

 شاید کردم فکر. کردم حذفش و ترسیدم "بشه کشته تو دست به باید محتشم خسرو" بود،

 و میزد ایمیل میزد، پیامک بهم کم کم. نشد ختم جااین به قضیه اما! کنه اذیتم خواسته یکی

 قدراون چسبوند،می اتیکت خونم در حتی ذاشت؛می پیغام برام بکنی رو فکرش که هرجا

 .بکشم رو محتشم خسرو باید بود شده باورم هم خودم که

 .داد قورت زور به را خشمش 

 بود؟ چی ذاشتمی که هاییپیغام اون - 

 باید تو قاتلی، تو. شد تبدیل واقعیت به کم کم اما بود، مسخره نظرم به که هاییجمله - 

 . ...و کشتی رو مرد اون تو میده، خون بوی هاتدست بکشی، رو مرد اون

 .کشید عمیقی نفس و کرد مکث 
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 .بود اون توی آدرس یه. اومد برام آدرس بدون پستی بسته یه ماه، یک حدود از بعد - 

 محتشم؟ یخونه آدرس - 

 .داد تکان را سرش سورنا 

 توی که بود مردی یک برای شناختم،می رو خطش دست اما نبود، اطالعاتی هیچ روش - 

 که آورد رو دیگه بسته یه هم بعدش روز دو. کردمی کار بودم، قبالً من که صرافی همون

 پاکت توی و اطالعاتش و بود خسرو عکس هاپاکت از یکی توی. بود توش پاکت دوتا

 قتل به بودم شده راضی. بودم ندیده عمرم به من که هایینرخ با روز چک چهارتا بعدی

 !خسرو

 دادی؟ انجامش - 

 قراره خسرو بود رسیده خبر بهم قبل از. بود اومده امواسه که آدرسی همون به رفتم - 

 کاری دست رو ماشین و کردم استفاده فرصت از منم کرج، بره تفریحی سفر یک برای

 .بودم گرفته دستور که طورهمون کردم،

 چی؟ تهرانی لقامه به راجع - 

 خدا به... ن...من... من. بود رفته همراهش هم زن اون که نداشتم خبر من خدا به - 

 . ...م... خواستمنمی

 :غرید صورت در محکم و درید انگشتانش میان را پسر ییقه نشد، حرکتش متوجه دیگر 

 !ـنتی*لعـ کشتیش ولی - 

 .افتدمی گریه به پسر 

 .خواستمنمی! خواستمنمی قسم خدابه... کردم غلط - 
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 فقط و بود عقل کم مرد یک او کیسان، نظر از هایش،گفته برعکس. دهدمی هلش عقب به 

 روش با فقط و کشدمی آدم کسی چه برای دانستنمی حتی او. بودند داده قرارش طعمه

 کسی. بودند زده را آخر تیر پول با که هم بعد و بودند کرده قتلش به تحریک سابلیمینال

 وگرنه شده؛ دستگیر سورنا فهمیدمی نباید اما بود، باهوش زیادی بود ماجرا این پشت که

 خودش کهآن مگر. خوردنمی هم کیسان درد به و آمد می حساب به سوخته مهره برایش

 خودکاری و برگه. داشت کار او با هاحاال حاال صورت آن در که باشد هاقربانی جزء هم

 :گفت و کرد باز را دستبندش و گذاشت مقابلش

 .بنویس رو صرافی اون و اتخونه آدرس - 

 :پرسید کیسان و شد نوشتن مشغول سورنا 

 داد؟ تحویل خودت به رو بسته هم دوم ذفعه - 

 .روروبه یهمسایه بود داده نبودم، خونه من... نه - 

 تحویل شاهین از را سورنا وسایل و برداشت را آدرس. خواستمی را همان کیسان دقیقاً  

 همسایه از را بسته و کرد چک را اشگوشی و تاپلپ. افتاد راه به او یخانه سمت و گرفت

 .گرفت تحویل رویش به رو

 *** 

 شده، بهتر کمی دردش بدن کردمی احساس. شد بیدار آمدمی که کمی صدایی و سر با 

 خوشحالی با خورد؛ بود پنجره پشت که بالکنی به چشمش که آمد پایین تخت روی از آرام

 ولی کرد، یخ سنگ با برخورد از لختش پاهای. رفت بیرون و کرد باز را قدی یپنجره

 دو صندلی و میز یک کهآن مخصوصاً شد، خوشحال خیلی فضا آن دیدن از. آمد خوشش

 نشست هاگلدان از یکی جلوی رفت. بود جاآن گلدان و گل زیادی تعداد و کوچک ینفره

 پایین سمت به که داشت پله ترطرف آن کمی. کشید بو و کرد لمس را قشنگش گل و
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 روی بر عمیقی لبخند خورد صورتش به خنک باد با که زمین رطوبت بوی. رفتمی

 قدم پایین سمت آرامی به و اتاقش در برگشت خوشحال. بست نقش هایشـب*لـ

 :گفت همیشه از بلندتر کرد،می درست غذا وسواس با داشت پیرزن. برداشت

 !سالم - 

 :گفت مهربانش لحن با همیشه مثل و آسمان طرف برگشت 

 بودی؟ خوابیده موقع اون از! خوبی؟ سالم - 

 .زد لبخندی آسمان 

 .بله - 

 .کرد نگاهش خوشحال رعنا 

 آره؟ شده، بهتر حالت انگار - 

 :زد ـب*لـ زده حیرت رویایی، فضای آن یادآوری با 

 .گیاه و گل همه اون و بالکن دیدن با مخصوصاً خوبم، -

  

 :گفت و کرد پیدا را خودش زود ولی رفت، فرو فکر به لحظه یک انگار و زد لبخندی رعنا

  

 !میاد؟ خوشت ببین گرفتم، لباس اتواسه. اومده خوشت خوشحالم -
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 حسابی خریدنشان برای بود معلوم کرد، بازشان یکی یکی و هابسته سمت رفت آسمان 

 یا راحتی و زیر لباس دست چند ولی بودند؛ رنگی و بلند هایلباس بیشتر بود، گذاشته وقت

. بود خریده هم کفش جفت سه و ساده اسپرت بلوز و شلوار چندتا و ورزشی اصطالح به

 :گفت و زد لبخندی

 !دونستی؟می هم رو پام سایز - 

 .شدمی اتاندازه اما بود، من مال بودی پوشیده که کفشی اون خب آره - 

 .کرد نگاهش تحسین با آسمان 

 .بگیری زیاد همه این نبود الزم ولی ممنون، خیلی - 

 .کرد اخمی ایمادرانه عصبانیت با 

 خرید دخترم برای دارم کردممی فکر بود؛ خوبی حس خیلی. نزن رو حرفش اصالً - 

 .کنممی

 :گویدمی آسمان 

 .ممنون بازم - 

 داری؟ دوست ماهی! کنیمی تعارف قدراین چرا دختر دیگه، بسه بسه خب - 

 .زد جانی کم لبخند آسمان 

 .دونمنمی - 

 .کشید پوفی رعنا
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 مطمئنم کنم،می کباب رو هااین میرم من حاال خب! رفت یادم باز دخترم، ببخشید - 

 .میاد خوشت

 چند شد، خیره خاموش تلویزیون به. نشست کاناپه روی و داد تکان را سرش آسمان 

 .رفت بیرون زدههیجان و شد بلند رفت؛ ضعف دلش کباب بوی با گذشت که دقیقه

 !خوبی بوی چه - 

 .برگشت دخترک سمت عمیقی لبخند با 

 !داری دوست که معلومه پس - 

 :گفت مالیم آسمان 

 چیه؟ شما اسم راستی... شاید - 

 .برگشت آسمان طرف به کمی زد،می باد را هاکباب که همزمان 

 .کنی صدام رعنا مامان تونیمی! رعنا - 

 :زد ب*ل لجوجانه و کردم اخمی آسمان 

 !نمیگم من. کردمی صدات طوراین بداخالق مردِ اون - 

 .داد سر ایقهقهه حرفش انتهای در رعنا 

 . ...البته مهربونه، همخیلی! دختر نیست بداخالق که اون میگی؟ رو بهواد - 

 .کشید بیرون منقل از را بودند شده آماده که هاییکباب از دوتل 
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 لج کمی باهاش اگه اما کنه،می جبران اتواسه رو برابرش صد باشی مهربون باهاش اگه - 

 دختر؟ فهمیدی! شکنهمی دل طورچه و کنهمی هاکار چه نیست خودش دست دیگه کنی

 و داخل برود که خواست او از و داد دستش در را هاکباب رعنا که نداد جوابی آسمان 

 طولی. برداشت قدم داخل سمت سوال پر و کالفه. آمدمی شد حاضر که بقیه هم خودش

 چیزی بود نتوانسته خانه، در بود آمده وقتی از. اومد داخل به هاکباب همراه رعنا که نکشید

 و زد لبخندی است، طورچه اشمزه پرسید او از میز سر وقتی کند؛ فراموش بود دیده که را

 :گفت

 .نکردم اشتباه العاده،فوق - 

 .رفت باال به و گفت را "بخیر شب" بالفاصله و شد جمع اشک هایشچشم در رعنا 

. کشید دراز و کرد گرم آب از پر را وان و شد حمام داخل و شد بلند تخت روی از آسمان

 جای هنوز هایشدست و پاها روی. شدمی کم ذره ذره اشخستگی تمام کردمی حس واقعاً 

 بهتر کمی قبل از و بود درآورده بود روزی چند هم را دستش پانسمان بود؛ کبودی و زخم

 .بود شده

 از. شست را خودش تمیز دوش زیر و شد بلند زور به کفی بدن با ایدقیقه چند از بعد

 را بود چیده کمد داخل که ایراحتی لباس دست یک و کرد باز را کمد در شد، خارج حمام

 .کرد تنش و کشید بیرون

 که کردمی فکر آن به داشت. کشید دراز تخت روی دوباره موهایش کردن خشک از بعد

 ماه چند و ضعیفی از الغری بود معلوم ولی بود، الغر تقریباً بدنش باشد؟ تواندمی شکلی چه

 را اشآمادگی هنوز دانستنمی اما ببیند، را صورتش داشت دوست خیلی! است خوابیدن

 ؟!خیر یا دارد

*** 
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. دادمی آب را هاگلدان و بود نشسته بالکن در بود، گذشته شب آن از ایهفته دو تقریباً

 و پرت و قاطی گفتمی که هاییکلمه بس از کرد؛می زمزمه نامفهومی هایجمله ب*ل زیر

 حیاط سمت کالفه نبود؛ خانه خانم رعنا. رفت پایین به و شد بلند عصبانی که بودند پال

 را قطره اولین وقتی همان برای بود؛ کرده عادت ناگهانی هایباران به دیگر رفت، سرسبز

 که کسی با کردن دل و درد به کرد شروع و گرفت باال را سرش کرد، حس صورتش روی

 .کردمی آراَمش او با زدن حرف

 دونممی نمیاد؟ یادم چیزی نامفهوم یکلمه چند جز به چرا! کنی؟نمی کمکم چرا خدایا - 

 بدونم که منه حق این نظرم به. نیست کافی برام اما شده، بهتر اول روزهای به نسبت حالم

 کنه؟ پیدام نمیاد کسهیچ چرا گیره؟نمی رو سراغم هیچکس چرا! امچی و امکی

 !خوریمی سرما داخل، بریم بیا - 

 .برگشت سمتش متعجب خانم رعنا صدای شنیدن با 

 .نشدم متوجه که اومدی کی - 

 نگهش زور به که دارطرح رنگ سفید یپارچه توپ یک و دستش در هایبسته دیدن با 

 :پرسید بود، داشته

 خانم؟ رعنا خریدی چیه هااین - 

 .گذاشت حیاط دارِنم زمین روی بر خواسته خدا از را هایشخرید 

 .خریدم جدید نخ سری یک و پارچه - 

 .داد باال ابرویی تای آسمان 

 چرا؟ - 
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 .کرد ایخنده شیرین 

 همون که خیاطی میگن بهش که داره وجود جاها خیلی البته و روستا این توی شغلی - 

 !میدم انجام رو کار این خونه توی اکثراً من. دیگرانه برای دوختن لباس

 شد؛ خانه راهی و گرفت دست در دوباره را پارچه توپ و هابسته رعنا که گفت ی"آهان" 

 .رفت همراهش هم آسمان

 . ...البته! عزیزم بله - 

 .کرد نگاهش کنجکاو آسمان 

 خب؟ - 

 .شد خیره چشمانش در مهربان و کرد آسمان صورت قاب را هایشدست

 داری؟ دوست بدم، یاد بهت تونممی بخوای هم تو اگه - 

 :زد ـب*لـ ذوق با شد؛ مندعالقه ناخواسته 

 بشم؟ خیاط تونممی منم یعنی - 

 .کرد نگاهش قاطعیت با رعنا 

 !نه که چرا بله - 

 .کرد وسایل به ایاشاره 

 به کنیممی شروع بعدش کنیم، جاشونجابه و اتاق توی ببریم هم با رو هااین بیا پس - 

 حله؟. آموزش
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 و عجیب کمی سن، آن با خانمی برای کردن صحبت لحن این گرفت، اشخنده آسمان 

 .آمدمی غریب

 بزنم؟ حرف طوریاین نمیاد بهم چیه - 

 .کرد نگاهش رودربایستی بی و مصمم آسمان 

 !نه - 

 .شد مهربانش و گردالو صورت چاشنی مصنوعی اخم کمی 

 !بدو برسیم، کارهامون به بریم زودباش! لوس یبچه - 

 .شدند خیاطی وسایل کردن جور و جمع مشغول دیگرهم با و گفت ی"چشم" دخترک 

*** 

 در فکر یک تنها دیگر. کردمی ریش ریش را دلش لحظه هر دخترک مظلوم هایچشم

 هیچ ولی بود، رفته را راهی هر امروز به تا. دخترک حال کردن خوب! چرخیدمی سرش

 مجال پی در پی راهش جلوی سد که انگار بود، نکرده دریافت آن از بخوری درد به جواب

 داشت؛ روستایشان دکتر خانم با که وگوییگفت آن از بعد تا رباییدمی او از را دادن ادامه

 کم چند هر که کاری به را آسمان که بود کرده زدگوش شدت به او به مشاور پزشک

 از کمی پریشانش افکار و ذهنی هایتداخل زمان مرور به تا کند مشغول است آن مندعالقه

 و شودمی ترافتضاح حالش آن، جز برود؛ بهبودی به رو احوالش کم کم و بگیرند فاصله او

 .برخاست جایش از. کرد هشیار ناگهان را او زینگ زینگ صدای. شودنمی بهتر

 !زنهمی زنگ کیه ببینم برم من بده ادامه تو - 

 .باشه - 
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 شدن روشن ناگهان که بود موبایلش صدای کردمی فکر پیماید؛می را مسیر سالنه سالنه 

 متصل را تماس و داردمی بر قدم طرفش به. کندمی متعجب را او خانه تلفن یصفحه

 .کندمی

 .رعنا مامان سالم - 

 اشیکدانه یکی پسر جز صاحبی زدن حرف لحن این. نشیندمی چوبی صندلی روی آرام 

 .شودمی صورتش مهمان لبخندی. نداشت

 خبر؟ چه خوبی؟. پسرم سالم - 

 :زندمی ـب*لـ مستأصل 

 چطوره؟ آسمان. خوبم - 

 .کشدمی درد پر آهی 

 .بهتره یکم - 

 کنه؟نمی اذیتت که آسمان نداری؟ الزم چیزی - 

 .کندمی اخم کمی 

 ازت فقط! کنممی کمکش منم شه، خوب که قراره و بیماره یک فقط اون اذیتی؟ چه - 

 .بهواد جااین نیای مدتی تا خواممی

 :پرسدمی زدهشوک 

 چرا؟ - 

 :گویدمی مستحکم 
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 توی آرامش داره نیاز شدت به. بسازه خودش رو زندگیش که داره نیاز دختر اون - 

 نه؟ مگه حقشه، این! کنونیش موقعیت این توی مخصوصاً باشه، زندگیش

 :زندمی ـب*لـ دلخور 

 رعنا؟ مامان بگی خوایمی رو این گیرم؟می رو آرامشش من - 

 :گویدمی تند 

 حس رو تو وجود وقتی! میده نشون حساسیت تو به فقط آسمان. بودم دکتر پیش امروز - 

 به راجع وقتی گفت؛ بهم دکتر امروز رو هااین! میشه قبل از زیادتر ذهنیش تنشِ کنهمی

 تنهاش کمی بهش کمک برای لطفاً پسرم! بهواد. دادم توضیح براش اتفاق اون و روز اون

 آزاد رفته رفته فکرش و وایسته خودش پای روی بتونه بده فرصت. بده میدون بهش! بذار

 .بشه

 :گویدمی مادربزرگ که کندمی اکتفا ای"باشه" به تنها 

 میره؟ پیش خوب چی همه خبر؟ چه بار و کار از - 

 :دهدمی را جوابش مالیمی صدای با 

 رو خودت تو میره، پیش خوب چی همه خوبه. مهربونم باش مراقبش فقط نمیام، چشم - 

 .نکن مسائل این درگیر

 کرده پنهان را دلخورش لحن مادربزرگ نکردن ناراحت برای تنها دانستمی کهآن با

 :گویدمی خندان و کندمی هدایت کناری به را افکار این اما است،

 یپسره کنم مسائل این دیگر رو خودم نباشه الزم که نشدم پیر قدریاون نباش، نگران - 

 !لجوج



 

 

 
262 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 .رسدمی گوشش به اشمردانه یخنده تک صدای 

 مسائل این به خوادنمی دلم فقط! بانو رعنا باالست سنت شما گفتم کی من. بگردم دورت - 

 .همین کنی، فکر

 :گویدمی طبعی شوخ با 

 شده چیزی نکنه بمالی؟ شیره خوایمی رو من سر! کردم بزرگ رو تو من بچه برو - 

 آره؟ بهواد، بگی من به خواینمی

 کرد،می درک صراحت آن به را حالش بینشان فاصله همه آن وجود با مادربزرگ کهآن از 

 از توانستنمی و فهمیدشمی طورآن کسی کهآن از رفتمی قنج دلش ته! بود خوشحال

 .شود رها هایشسوال بار زیر

 از دیروز ساسان. رعنا مامان شده چیزی آره! کرد پنهون رو چیزی نمیشه که شما از - 

 اون از ولی کنیم؛ دستگیر تونستیم رو هاشدستهم از یکی فقط! کرد فرار دستمون

 کنم کارچی! کرده کور و گم رو خودش کجا دونمنمی. ندارم خبری هیچ ی*ض*و*ع

 .کشهنمی مخم دیگه خدا به مامان،

 

 .شودمی بیدار دوباره درونش نفرت اختیار بی و کشدمی آهی 

 رو تالشت تو نباش، نگران! روش هم مدت این کردی، تالش و صبر همه این. باش آروم - 

 .میشه درست چی همه زودی به! پسرم کنهمی کمکت هم خدا بکن،

 .زندمی لبخند 

 .کنممی درستش خودم ها،نخوری غصه اصالً! من بشم مهربونیات فدای - 
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 .بچرخاند کمی را سرش شودمی باعث آسمان صدای 

 .ببین بیا! چیدم رو وسایل یهمه من خانم رعنا - 

 .میشد ترخوشحال رفتمی بهبودی رو همچنان حالش کهآن از 

 .میام االن عزیزم باشه - 

 .آوردمی خود به را او بهواد صدای 

 .زنممی زنگ بعداً من برس، کارت به عزیزم برو - 

 :گویدمی شود،می بلند جایش از که درحالی و زندمی لبخند 

 .خدانگهدارت پسرم باشه - 

 .خداحافظ - 

 :گویدمی آسمان به خطاب

 !عزیزکم اومدم - 

 :کندمی سوال ناگهانی و ربط بی 

 بود؟ کی - 

 .است کرده دخالتی او شخصی مسائل در چرا که کندمی مضطرب را او مکثش کمی 

 !بهواد ام،نوه - 

 .آورد باال کمی را سرش و داردبرمی هاپله راه سمت به مالیمی هایقدم 
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 !جااین بود اومده پیش روز چند که همون - 

 :پرسدمی مشتاقانه و گویدمی ی"آهان" 

 .دارم هیجان خیلی کنی؟می شروع رو هاآموزش کی از - 

 را احساساتش تمام صادقانه طورآن که بود دل ساده و مهربان قدری به دختر آن کهآن از 

 .آیدمی هایشـب*لـ یگوشه آمیزی تحسین لبخند و شودمی خوشحال کند،می بیان

 طوره؟چه! امروز همین از - 

 :گویدمی ذوق با 

 !عالیه وای - 

 *** 

 سرنوشت دست به طوالنی هایساعت را خودش! کندمی ذوق و خنددمی دغدغه بی 

 را خوشبختی و زندگی مجال اشنوجوانی و کودکی دوران از که سرنوشتی همان سپارد،می

 آورده سرش بر ها چه اشناپخته و کم سنین آن در که سرنوشتی همان! بود رباییده او از

 و آسوده خاطرش! است خوب چه حال اما لرزید؛می هم سنگ دل حتی بیانش با که بود

 کودکی همانند درست همیشگی؛ کلمات آن از فراتر شاید حتی! است همیشه از ترآرام

 اما. است خوابیدنش و گرفتن آرام و شکمش شدن سیر اشدغدغه تنها که شده متولد تازه

 همه همیشه هم وقتهیچ طبیعتاً خب! رفتنمی پیش عالی بینیدمی که طورآن چیز همه

 آغوش گرمای از دیگر دخترک زمان آن! نه؟ مگر رود،نمی پیش مشکل بی و خوب چیز

 شاید آری،! بود نیافتنی دست احساسی برایش مادرانه محبت دیگر! نداشت تصوری پدر

 .ندانند خود و باشد گویممی که هاییهمین انسان هر هایداشتنی بهترین
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 خوردمی بالشت به که سرش. کندمی دراز نرم و گرم تخت روی بر را اششده سرد پاهای

 تاریکیِ در ناخودآگاه وجودش تمام و نبود خبری شب ستارهِ پر و آبی آسمان از دیگر

 .رودمی فرو مطلقی

*** 

 با زهرا که بود کوچکش چوبیِ میز به نزدیک. شد رد گالره کنار از خلقی کج با آسمان 

 :زد صدایش سر پشت از استرس

 !اومدن محمدی آقای خانم، آسمان - 

 :گفتم بلندی صدای با تقریباً شد، متعجب 

 چرا؟ چی؟ - 

 :زد ـب*لـ دستپاچه زهرا 

 .بگم بهتون نبود یادم اصالً من ببخشید جاها،این بیان خوانمی گفتن زدن زنگ دیروز - 

 سالی یک یه تقریباً. کرد پیدا سوق مغازه خروجی درب سمت به زنان قدم و کشید پوفی 

 که اولی روز است یادش. بودند کرده افتتاح رعنا مامان کمک به را کارگاه آن که شدمی

 تواندمی جاآن در! است خودش او آری گفت خودش با بود شده کوچک یمغازه آن وارد

 سیاهش دنیای در امیدی کرسی یک تواندمی جاآن! بدهد رخ اشزندگی اتفاق بهترین

 خودش کار و کسب توانست او و شد جور کم کم چیز همه هم خدا امید به که! بیاورد پدید

 سختی بسیار کارش ابتدای در است درست بیاندازد؛ راه کوچک چند هر جایآن در را

 دلسوزی سر از شد مجبور خانم رعنا تهش و بود آورده بار به قرض کلی و بود کشیده

 کرده احاطه را روحش و جان تمام که بود وسط آن قدرتی چه داندنمی اما کند؛ جبرانشان

 قبل به نسبت واقعاً  احوالش و حال. بیاورد کم و شود ناامید وجه هیچ به گذاشتنمی و بود

 شاید که نبود خبری ذهنش به منفی هیجانات و هاتنش آن از دیگر بود، شده خوب خیلی
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 فکر چیزها آن به دیگر گذاشتنمی که بود اشزندگی زیادِ هایمشغله هم اصلیش دلیل

. بودند زده کپک مشکی اسپرت هایکفش آن در پاهایش و بود گرم شدت به هوا. کند

 .داد تکانی کفش داخل را هایشانگشت

 طوره؟چه احوال و حال! محتشم خانم سالم - 

 .نشست هایشـب*لـ روی بر کمرنگی لبخند ایستاد، رویشروبه و رفت سمتش آسمان 

 !داخل بفرمایید. اومدین خوش محمدی، آقای سالم - 

 :گفت دخترک به خطاب شد،می مغازه داخل که همزمان و داد تکان سری 

 بینمون ایدلخوری یا کدورت خوامنمی شدم، مزاحم روز اون کار اتمام برای راستش - 

 . ...آس باشه

 :زد ـب*لـ دستپاچه و خورد را حرفش غیض با یاسر 

 . ...کنید باور محتشم، خانم - 

 :پرید حرفش وسط آسمان

 بنده با کاری یا و داشتید حرفی لطفاً. نیست هاحرف این گفتن برای مناسبی مکان جااین - 

 این با رابطه در شما با من زدن حرف دونممی که درحالی کنید؛ عرض تلفنی داشتید

 .هستم تماستون گویجواب من نیست مشکلی هم باز اما است،نتیجهبی کامالً موضوع

 خروجی درب سمت به را هایشقدم و کندمی بسنده "ممنون" کلمه به تنها یاسر 

 .داردبرمی

 .سالمت به - 
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 خوبی حس آدم آن به اصالً کشید، وجودش اعماق از عمیقی نفس یاسر رفتن از بعد

 تصور هم باز اما بود؛ ندیده او از ایبدی االن تا کهآن با بود، نگران شدت به انگار. نداشت

 کارگاه از مختصر خداحافظی یک با و کرد جور و جمع را وسایلش. نداشت او از خوبی

 اطالع او به دوز و دوخت شرکت داخلی مدیر مهرانی، خانم طرف از امروز همان. زد بیرون

 هایغرفه به بیشتر فروش و تبلیغ برای را هایشمدل هفته آخر تواندمی که بودند داده

 لحظه هر و همیشه که برایش بود معجزه یک تنها اتفاق آن. ببرد جاآن داخلی، تجاری

 کل منفی انرژی و بود شده کور اختیاربی خیلی ذوقش حال اما داشت، دلش در را آرزویش

 .بود کرده احاطه را جانش

 کرد باز را چوبی و قدیمی درب برداشت؛ خانه سمت به قدمی چند کالفه و رسید کوچه در

 .آمد چشمانش جلوی باغچه، کردن تمیز مشغول رعنا مامان مهربان چهره که

 !نباشین خسته.رعنا مامان سالم -

 .برگشت آسمان سمت و زد کنار تمیزش دست با را اشپیشانی روی بر ـرق*عـ 

 !کمک بپر کن، عوض رو هاتلباس بدو. آسمان شدم خسته قدرچه دونینمی وای - 

 .زد اشبامزه لحن آن از ایقهقهه 

 .اومدم و رفتم سوته سه چشم به ای - 

 .عزیزکم بشم قربونت - 

 :گفت آورددرمی را مانتویش که همزمان و کرد اخمی آسمان 

 !خوشگلم مامانِ تو نه بشم قربونت الهی من! نگو طوراین دیگه نگفتم مگه عه -
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 شد ملحق او به هم آسمان که نکشید طولی شد، کارش به مشغول دوباره و گفت ی"ایش" 

 .رساندند پایان به را باغچه کار هم کمک با و

 کردی؟ درست چی. گشنمه مامان - 

 :زد ـب*لـ خودش مهربان و خاص لحن با همیشه مثل 

 رو برنج بایستم نتونستم دیگه و بود گرفته درد کمرم. کردم درست سبزی کوکو - 

 .کنم درست

 .کرد نگاهش غمگین آسمان 

 ایسونوگرافی عکسی، یه کمرت از دکتر پیش بریم خواستم ازت قدرچه. بمیرم الهی - 

 .شما کنیدمی گوش رو حرفم مگه اما بدن؛ بهت چیزی دارویی و بگیرن

 .ایستاد جایش در کوفته و خسته رعنا 

 .دخترم نباش نگران طبیعیه، سن این توی هم هاچیز این و شدم پیر دیگه من - 

 :گفت حرص با و کرد نگاهش اخمو آسمان 

 !صدبار این بانو، رعنا نشدی پیر - 

 .بخوریم غذا بریم! حاال خب - 

 .شد بلند خواسته خدا از دخترک 

 .بانو رعنا آشپزخونه سوی به پیش - 

 .کندمی مچاله هم در را هایشـب*لـ رعنا 
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 !لوس - 

*** 

 یک برایش که روزی. بود رسیده فرا کردمی شماری لحظه برایش شدت به که روزی

 مامان و شد باز در. نداشت را خودش یحوصله حتی حاال و شدمی حساب پرتاب سکوی

 :پرسید زدهحیرت رعنا

 !نیستی؟ آماده هنوز - 

 .کرد نگاهش حسبی و چرخید 

 .تمومه کارم دیگه یدقیقه چند - 

 .کرد نگاه درهمش یچهره به و آمد جلو رعنا 

 !شده؟ چیزی - 

 .داد تکان سر آسمان 

 .نه - 

 .کرد هدایت کناری به دست با را موهایش و کرد دراز دست 

 .بهتره طوریاین - 

 آبی روسری رعنا. کردمی انتخاب لباس برایش کمد از ذوق با. کرد نگاهش خیره آسمان 

 به بود، زده طرح آسمان خود که را سنتی مانتوهای همان از یکی و بود رفته عقب اشتیره

 اندام رویروبه و کرد جدا ایسرمه کتان شلوار یک و مجلسی مشکی مانتو یک. داشت تن

 .گرفت آسمان قلمی و ریز
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 !بپوش رو هاهمین. عالیه وای - 

 .کندمی نگاهش غمناک و زندمی لبخند 

 .چشم - 

 .کندمی نگاهش کمر به دست و رودمی عقب کمی رعنا گیرد،می جای تنش بر که هالباس 

 .شدی عالی - 

 .رفت آسمان سر پشت و برداشت را ایسرمه دارطرح شال 

 .بدو بریم، بپوش - 

  

 کرد سعی و گذاشت سرش به آیینه جلوی و گرفت دست در را شال باالیی طرف دو

 .بفرستد داخل به را موهایش

 !نداری؟ استرس! خوبی؟ - 

 .داد باال ابرویی تای و برگشت سمتش 

 .نوچ - 

 .زد لبخند رعنا 

 .خوبه - 

 حوصلهبی. کرد ترک را اتاق بعد ایثانیه و کشید آسمان یشانه روی را دستش کف 

 با. رفت بیرون اتاق از و برداشت میز روی از را کیفش و انداخت مچش دور را ساعتش
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 با همراه و برداشت قدم سمتش به بود، ایستاده در کنار آماده و حاضر که رعنا مامان دیدن

 .افتادن راه بود، شهر در که غرفه سمت به او

 هایشیطنت گاهاً و دارپول هایزن هایچانگی پُر به و ایستاد غرفه در روز طول تمام

 با و آمدمی سراغش گاهی چند از هر. زدمی سر هاغرفه به رعنا. کرد نگاه جوان دخترهای

 نمایشگاه شروع از بیشتر ساعتی چند هنوز. کردمی دلگرمش اش،زدهذوق لبخندهاس

 .بود شده خوبی استقبال هامانتو از و گذشتنمی

 مچش در را ساعتش نشست غرفه یگوشه صندلی روی ایلحظه چند خستگی رفع برای

 برای و کرد بلند سر. بود نمانده باقی نمایشگاه پایان تایم به بیشتر ساعت دو. چرخاند

 پیش از زن یک و مرد دو. شد بلند عجله با. بیندمی رویش پیش را زنی کرد حس ایثانیه

 باز و کرد ترک را غرفه عجله با. گفت ی"اَه". کردند سد را نگاهش مسیر و عبور رویش

 انگار بود، هایشانـب*لـ روی عمیقی لبخند جفتشان جوانی، مرد همراه بار این. دید را زنی

 جا آن یاسر. برداشت جایش در قدمی زدهشوک و گرفت نفس. بودند خوشحال بسیار که

 .آمد او طرف به راست یک که دیدش کرد؟می چه

 !رواله روی کاسبی و کار که بینممی. محتشم خانم سالم -

 :پرسید محکم و رفت جلو رعنا. کرد نگاهش گیج کمی لبخندش، حفظ با آسمان 

 !محمدی؟ آقای - 

 .داد تکان سر تنها 

 .هستم محمدی یاسر - 

 .گذاشت آسمان بازوی روی دست رعنا. چرخاند یاسر و آسمان میان را نگاهش 

 !میای؟ لحظه یه مامان - 
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 !بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونممی - 

 :زد ـب*لـ مستأصل و کرد پوفی. دیدنمی را آسمان اصالً انگار و بود یاسر رعنا، مخاطب 

 .مامان - 

 .خورد تکان یاسر هایـب*لـ 

 .البته - 

 یاسر آمدن دلیل که نبود سخت اصالً حدسش. جوشیدمی سرکه و سیر مانند دلش آسمان 

 .کشید مانتویش به را اشکرده ـرق*عـ هایدست کف. بداند را

 .طرف این از - 

 :گفت آسمان به رو یاسر 

 !برگردم؟ تا مونینمی منتظر - 

 آن. بود مانده رعنا مامان ابهت همه این کف در. داد تکان پایین و باال به را سرش آسمان 

 !بود؟ کرده پنهان کجا حاال تا را نفوذ غیرقابل و جدی یچهره

 باز نیمه دهانی با آسمان و رفت رعنا همراه و انداخت آباد ناکجا به استرسی پر نگاه یاسر

 .شد رفتنشان یخیره

 غرفه به تا چرخید و کرد پوفی. کردنمی را چیز هیچ یمالحظه میزد درش آن به اگر رعنا

 .کشید را دستش و آمد جلو دوان دوان گالره. برگردد

 کردی؟ ول خدا امان به رو غرفه! تو؟ موندی کجا - 

 .داد را بودند ایستاده غرفه در که را خانمی دو جواب حوصلگی بی با 
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 آمده تماشا برای فقط که بود معلوم. بود ایستاده جا آن تکلیف بال سالی و سن کم دخترک

 و رفت جلو مستأصل. کند خریدی جا آن از بتواند خوردنمی وضعش و سر به چون است،

! گفت؟می چه باید االن. ماند سردرگم لحظه یک برای. کرد باز ـب*لـ زدنش صدا برای

 تک. بود چندش زیادی پسندید،نمی اصالً را آخری آن! جوان؟ خانم! غریبه؟! دختر؟

 .کشید زبان زیرینش ـب*لـ روی آسمان. چرخید دخترک و خورد تکانی و کرد ایسرفه

 هوم؟ بشینی، جا اون بیای تونیمی بخوای اگه - 

 .کردمی نگاه مانتوها به زدهذوق. افتاد راه سرش پشت خواسته خدا از دخترک 

 !بردارم؟ رو هااین از یکی تونممی من - 

 آسمان که همانی. بود پسندیده را تیره سبز کتان مانتوی یک. کرد نگاهش چشمی زیر 

 فرو مانتویش جیب در را راستش دست انگشت چهار! سلیقه بد. نبود راضی طرحش از زیاد

 .گذاشت آزاد را شستش و برد

 .هست ترمقشنگ اون از - 

. داد نشانش را برجسته و ریز هایدوخت با ربع سه آستین شیری مانتوی دست با و 

 .شد باز گوشش حلزونی تا نیشش که بود آمده خوشش انگار دخترک

 .بودند رفته هم با رعنا مامان و یاسر که میشد ربعی یک. کرد نگاه ساعتش به

 به و گذاشت داشت پوشیاینقره آرم که رنگی مشکی مقوایی پاکت در را دخترک مانتوی

. کرد پرداخت کمال و تمام را قیمتش تعجب کمال در و کرد تشکر زدهذوق. داد دستش

 به نگاهش. فرستاد ی"ـنت*لـعـ" ـب*لـ زیر و کرد نگاه ساعتش به دوباره بعد دقیقه پنج

 .بود ایستاده غرفه یگوشه بالتکلیف هم باز که افتاد دخترک همان

 .بشین شدی خسته اگه - 
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 .کرد نگاهش گیج و خورد تکانی 

 !هوم؟ - 

 :کرد تکرار شمرده 

 .بشین شدی خسته اگه گفتم - 

. گذاشت کنارش را مانتو پاکت و کیف و نشست صندلی روی کوتاهی تشکر با دختر 

 میز روی نسکافه یبسته با و کرد پر جوش آب از را مصرفی بار یک کاغذی لیوان آسمان

 بود شده خم رویشروبه که آسمان به و کرد بلند سر. گذاشت دختر روی پیش کوچک

 .کرد نگاه

 !میگم - 

 .گرفت فاصله و کرد راست کمر آسمان 

 هوم؟ - 

 .کردمی نگاهش ترس با و چشمی زیر 

 !شوهرته؟ واقعاً... آقاهه اون - 

 .فشرد دندان زیر را اشاشاره انگشت. شد الل دید، که را آسمان برزخی نگاه 

 .خانم شدم کنجکاو فقط - 

 .رفت غره چشم آسمان 

 .نباش - 
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 :گفت ـب*لـ زیر و گرفت را نگاهش و گزید ـب*لـ 

 .بودن کالس با خیلی ولی - 

 نگاه چرخاندمی لیوان در را پالستیکی قاشق که دخترک به و گرفت اشخنده اراده بی 

 پیرزنی که بپرسد دخترک از سوالی خواست داشت، سوال جای برایش! پررو فضول کرد،

 جواب شد باعث و آمد دختر سمت به دستانش در خرید چند و کوچک هایبسته با همراه

 آن از و بود مانده چارهبی پیرزن آن منتظر االن به تا پس. بیاورد دست به سوال بی را خود

 به دختر آن تصورش، برعکس اما داد، دختر دست به را هابسته از تا سه دو! رفتنمی جا

 آسمان. آمدنمی خوشش اصالً خریدها آن گرفتن از که انگار. نشد خوشحال وجه هیچ

 و دلخور صدای که رفت جلو کمی. بیفتد او برای است قرار بدی اتفاق نکند! شد نگران

 .درآمد پیرزن عصبانی

 توی دونیمی رفتی؟ و شدی گور و گم چرا میام؟ زود وایستا مغازه کنار نگفتم بهت مگه - 

 پرید؟ دستمون از پول قدرچه دقیقه چند همین

 :زد ـب*لـ ترس با دخترک 

 .ببینمشون خواستم... ط... ط... فق... اومد خوشم مانتوها این از - 

 :زد داد و کشید دستانش از را مانتو پاکت 

 کنی؟می خرجشون خوایمی هرجور که باباته پول هااین مگه کوفتیه؟ چه این پس - 

 :گفت پیرزن رفتار از عصبانی و سوال پر آسمان که نگفت چیزی دیگر دخترک 

 کاری که چارهبی دختر این! بکشین خجالت سنتون از محترم، خانم رفتاریه چه این - 

 هستین؟ کی شما اصالً مشکلیه؟ خریدش، و اومد خوشش مانتو این از فقط نکرد
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 .برود آسمان به پیرزن فریاد که شد موجب آخرش کلمه همین 

 نیست مربوط بهت که هرکاری توی تونیمی داری پول چون کردی فکر چه؟ تو به - 

 شی؟کارچی تو کسشم همه من کنی؟ دخالت

 :گفت دختر به خطاب پیرزن هایحرف به توجهبی 

 !بهم بگو عزیزم نترس اصالً  داره؟ تو با نسبتی چه خانم این - 

 .کرد نگاهش پته تته با دختر 

 . ...ه... ه... گمه... بزر... در... ا... ما... ما - 

 .رفت پیرزن سمت غضب با و محکم قدمی چند با و کشید پوفی آسمان 

 کنه؟ روشن رو چی همه تکلیف بیاد تا بزنم زنگ پلیس به خوایمی - 

 :آمد حرف به زود دختر 

 .خانم... نه - 

 :گفت تند و چرخید مادربزرگش طرف 

 .بریم - 

 پاکت و کرد پوفی. رفتندمی و بودند گرفته را راهشان پیرزن آن و دختر. گفت ی"آهان" 

 .برداشت را

 .گذاشتی جا رو این - 

 .گرفت را پاکت و کرد گرد عقب 
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 .مرسی - 

 !آسمان -

. بیاید بیرون خیال و فکر از ایلحظه شودمی باعث و چرخدمی گالره سمت به نگاهش 

 .کندمی نگاهش پهنی و پت لبخند با گالره که گویدمی ای"بله"

 لیدی؟ دینمی افتخار - 

 که کندمی نثارش ای"دیوانه". نشیندمی هایشـب*لـ روی بر ایخنده اشمسخره لحن از 

 :زندمی ـب*لـ شیطنت با گالره

 قبلی وقت دیدنشون برای باید شده؛ مشهور کلی نیست، قبلی خانم اون دیگه خانم این - 

 .خدا به باشیم داشته

 کهاین با. کردمی پیدا سوق پرخاشگری و عصبانیت سوی به داشت ناباور بسیار آسمان اما 

. آمدنمی خوشش اصالً هاحرف آن از اما نیست، حالش کردن خوب جز او قصد دانستمی

 تغییر کلی به اخالقشان و رفتار و رسدمی چیزی به دستشان تا که هاییآدم آن از وقتهیچ

 :زندمی ـب*لـ تخسی با. بود متنفر شدت به کندمی

 نشده؟ تموم تایم - 

 :گفت مالیم و برد اشچانه زیر را هایشدست 

 بشر؟ بشه تموم منتظری خیلی - 

 :غرید محکم و کشید پوفی آسمان 

 !گُلی هازنمتمی - 
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 .گرفت باال را دستش کف 

 یاسره؟ اومدنِ برای. شده چت دختر باش آروم خب، خب - 

 .داد تکان سری حوصلهبی 

 به خوادمی چی رعنا مامان که اینه برای بیشتر ترسم اما اونه؛ برای شاید گلی دونمنمی - 

 بزنه؟ حرف بد باهاش نکنه! بگه یاسر

 .رفت درهم هاشاخم 

 !داری؟ دوستش آسی مهمه؟ مگه - 

 .رسدمی گوشش به گالره گرانهپرسش صدای دوباره. کندمی سکوت 

 آره؟ - 

 .کندمی نگاهش مستحکم 

 !نه - 

 رعنا مامان که دونیمی. حقشه البد بزنه حرف بد باهاش هم اگر! بابا خیالبی چته؟ پس - 

 درسته؟ پره،نمی کسی به جهتبی و خودبی

. بدهد حالت تغییر طرفش به شودمی باعث محکمی هایقدم صدای که دهدمی تکان سری 

 .کشدمی وجوش اعماق از ایآسوده نفس. کردمی نگاهش روییخوش با رعنا مامان

 !آسمان راهه در خوبی خبرهای انگار - 

 .رسدمی بهشان رعنا مامان که کندمی ایخنده 
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 جور و جمع زود بگم بهت بیام گفت محسنی خانم شده، تموم تایم. دخترم نباشی خسته - 

 .بریم و کنیم

 به سر دادن تکان با و کشدمی پوفی کالفه بزند، حرفی یاسر به راجع نداشت قصد کهآن از 

 کنندمی جمع غرفه داخل از را وسایل مامان و گالره کمک به. کندمی حرکت هالباس سمت

 .کنندمی حرکت خانه سمت کوفته و خسته و

 پر حوض آن داشتن با شب سیاهی آن در رعنا مامان زیبای حیاط و بود شده تاریک هوا

 چشم ایلحظه حتی توانستنمی و درخشیدمی شدت به اشتازه و تر و سبز درختان و آب

 دیگر نه! کند تحمل توانستنمی دیگر و بود بریده را امانش خیال و فکر. بردارد او از

 دردی شک بی بگذرد، آن از توجهبی و سرسری طورهمان اگر. کردمی فکری باید! شدنمی

 هم پزشکش پیش دیگر حتی که بود روزی چند. گرفت خواهد جای دلش در بزرگ

 حوض ـب*لـ. رفتنمی

. روحشبی صورت روی بر پاشدمی آب کمی و کندمی باز را آب شیر. نشیندمی

 .اندازدمی آسمان به نگاهی و گذاردمی پشت گاهتکیه حالت به را هایشدست

 .کن کمک کنممی خواهش خدایا - 

 .بخوریم شام بیا آسمان - 

 .دهدمی را جوابش مالیم و زندمی کنار را چشمانش یگوشه اشک 

 .اومدم چشم - 

 *** 

 باالخره. کرد خوش جا هایشـب*لـ روی نیشخند و انداخت باال را ابرویش تای یک بهواد 

 آن روی تحقیق سال دو ینتیجه و شود شروع عملیات است قرار رسید، موعود روز
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 رنگ اشزندگی بُعد بعد، به امروز از داشت عقیده و ببینید را ـنتی*لعـ یپرونده

. ببیند گفت، سعید که را مردی زودتر بود کنجکاو بسیار. گیردمی خودش به انگیزیهیجان

 افراد بقیه به نسبت را طرف دید آینه یک وجود با فقط که شد اتاقی وارد نیشخند همان با

 است ماه چند کسی چه ببیند تا شد خم و مانیتور سمت رفت. دکرمی محدود بینکا داخل

 خشک رویشروبه تصویر به و ایستاد صاف زدهبهت دیدنش با است، زدهمی دور را هاآن

 دارد شود مطمئن که کرد بسته و باز را هایشچشم بار چند. شد تار دیدش. زد زل شده،

 دستگیری خاطربه که هیجانی و انرژی تمام! نه؟! بود خودش واقعاً انگار نه بیند،می درست

 یک به را خودش جای هیجان آن حال. داد تکیه میز به و شد شل کشید، پر داشت فرد آن

 پسر آن دیگر او بود، هاحرف آن از ترقوی فالحی بهواد او، اما بود؛ داده ایسابقهبی خشم

 ساشا او بارآن. بشکنتش حرکت ترینکثیف و ترینکوچک با بتواند که نبود ساله شانزده

 در که ایکینه یمتوجه خودش که گفت باحرص چنان را کاظمی. شکستمی را کاظمی

 :گفت و شد جدی اشچهره همان برای شد، باریدمی هایشچشم طورهمان و لحن

 .خوش روز باشه، -

 هم آن انگار ولی کند روشنش خواست. رفت ماشینش سمت به بزند حرفی کهآن بدون 

 سمت به و کرد خالی فرمان روی را حرصش یهمه. شدنمی روشن و بود گرفته لجش

 یگذشته آن باز سعید هایحرف با. برود خانه تا زنان قدم گرفت تصمیم. رفت خیابان

 مزخرف خاطرات آن شر از تا دهدمی تکان را سرش. آمد هایشچشم جلو ـنتی*لعـ

 که هابودن قوی جنس آن از! ترسدمی بودن قوی از او که کندمی فکر آن به. شود خالص

 یک کسی وقتی که هاییآن از. است قدرت نمایش و تظاهر فقط که افتد؛نمی اتفاق ذهن در

 که بدهد نشان همه به تا زندمی لبخند و کندمی رفتار معمولی کند،می سکوت داد، غمی

 خروارها زیر امیدهایش که کندمی فکر گذشته به قدر آن او حقیقت در اما است؛ محکم

 .گیردمی خودش از را بودن زنده احساس و شودمی دفن حسرت
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 گریه. نیست سکوت! بدهی نشان دیگر جور یک را خودت که نیست آن بودن قوی! نه

 روی دوباره بعدش اما کن، خالی را دلت. بکوب مشت دیوار و در به و بزن فریاد کن،

 چه نیست مهم! کن فکر بعدش به. بعدش اما کن، جور و جمع را خودت و بایست پاهایت

 یا پدرت شاید که نیست مهم کشیدید، عذاب قدرچه نیست مهم دارید، ایگذشته

 و تویی مهم کنند؛ نابودت که باشند فرصت یک دنبال تنها اتزندگی اشخاص عزیزترین

 .هدفت

 و موفق هایتپرونده یهمه مانند و رویمی مأموریت آن به تو" کندمی زمزمه خود با و

 شدی؛ بلند و جنگیدی خودت با همه آن. هستی قوی و محکم واقعاً  تو. گردیبرمی سربلند

 ویرانه یک که برود پیش قدر آن باید خودش با جنگ در آدم گاهی ".توانیمی هم بار این

 جرقه جرعتی یک یا و امیدی یک نوری، یک ویرانه آن دل از وقت آن بسازد؛ وجودش از

 .رفت خانه به مصمم و آمد هایشـب*لـ روی لبخندی فکرها آن با. زندمی

*** 

 طول قدرچه خواهدمی نیست معلوم. نشده ایران اینترپل از خبری هنوز و گذشته روز سه

 روز چند آن کشد؛می طول ایهفته یک سرگرد یگفته به. بدهند تأییدیه یک فقط تا بکشد

 که کند استراحت کمی خواست! بود پرانی مگس حال در خانه در و بود نرفته سازمان را

 .داد جواب و زد شیرجه سمتش به سعید نام دیدن با. خورد زنگ اشگوشی

 شده؟ خبر چه سعید سالم - 

 :زد ـب*لـ خوشحال 

 حرکت باید دیگه روز دو چون کن؛ جمع رو وسایلت رسیده، امروز ایران یتاییدیه سالم - 

 .کنید

 .انداخت باال ابرویی تعجب با بهواد 
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 !دیگه؟ روز دو - 

 دیگه دوماه تا و نداریم زیادی وقت دادیم توضیح ایران پلیس به وقتی خوشبختانه! آره - 

. بشه انجام زودتر کاری روند کردن کمک و دادن رو تاییدیه گیره،می سر پروژه اون

 روز دو تا هم هااون که فالحی کارهای مونده فقط کردیم، درست هم رو ویزا و پاسپورت

 با تا بگیر تحویل رو جدیدت مدارک بیا سر یه فقط کن، آماده رو خودت. میشه حل دیگه

 .بشی آشنا کامل هویتت

 ولو کاناپه روی بر که همان. کرد قطع را گوشی مختصری خداحافظی با و گفت ای"باشه" 

 .رفت فرو مطلقی خاموشی در که شد چه و بود کِی داندنمی شد،

*** 

 را شب نیم و هشت انداخت؛ نگاهی ساعتش به کالفه کرد، بازهم از را هایشچشم خابالو

 دیگر امشب گفت و گرفت سعید با تماس یک بود، گذشته زود زمان قدرچه. دادمی نشان

 .گیردمی او از را مدارک رودمی فردا و رسدنمی

 هم ریخت؛ داخلش داشت الزم که را چه هر و آورد پایین کمد باالی از را چمدان

 نفس و بست را زیپش. خودش هایلباس از سری یک هم و بود خریده تازه که هاییلباس

 مادرش و خودش یدونفره عکس قاب به نگاهش که بخوابد برود خواست. کشید راحتی

 درونش آرام را عکس و کرد باز را ساکش زیپ. شد جمع هایشچشم در اشک. افتاد

 کنار در را او که است نزدیک دیگر اما بود؛ همان داشت مادرش از که چیزی تنها. گذاشت

 .باشد داشته خود

*** 

 زد؛ بیرون خانه از و پوشید را هایشلباس سریع. شد بیدار اشگوشی آالرم صدای با صبح

 .گرفت را گازش و شد ماشین سوار. رفتمی سازمان به باید
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 ماشین از. نکند شک کسی که کرد پارک سازمان از ترپایین کوچه دو را ماشین قصد از

 ژست همان با و داد هلش عقب به راستش پای با. رفت در سمت زنان قدم و شد پیاده

 بود، صدا و سر بی و ساکت همیشه مثل سازمان. شد سالن وارد اشهمیشگی خاص

 دنبال را راهرو وسط هایپله. بود مطلقش سکوت همان هایشآپشن از یکی خداروشکر

 .برداشت خیز سعید اتاق سمت به و کرد

 !شما شدین فرما تشریف عجب چه - 

 :گفت تند باشد آمده یادش چیزی انگار دفعه یک که کرد اخمی بهواد 

 !مورونه آقای سالم کنم، سالم رفت یادم ببخشید عه عه - 

 به جدیدش هویت است قرار یعنی بود، جذابی فامیلیِ  یا اسم عجب! زد نیشخندی بهواد 

 !باشد باکالسی آن

 فرد یک! مورونه میکله بشی قراره. بیای بیرون تخست و زشت حالت اون از یکم قراره - 

 !بارهمی ازش مهربونی که کماالت با و باشخصیت

 :گفت توجهبی بهواد 

 شد؟چی مدارک - 

 بیرون برگه چند. رفت اتاقش گوشه یطبقه چهار کمد سمت به و گفت ی"ایش" سعید 

 .گرفت سمتش به و کشید

 .بگیرش بیا! خدا به کنینمی گناه بیاری زشتت هایـب*لـ اون به لبخند نمه یه - 

 دونی؟می کجا از تو -

 .زد زل او به متعجب سعید 



 

 

 
284 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 رو؟ چی - 

 :گفت رفتمی در سمت به که همزمان و گرفت را برگه 

 !کنمنمی گناه که این - 

 !احمق - 

 به. شد آشنا جدیدش هویت با اتاقش در تنها ساعتی چند و نکرد حرفش به توجهی دیگر 

 ساعتش به بهواد. کند آماده را او تا آمدمی جاآن به گریمور پنج ساعت سعید یگفته

 هاپرونده و کرد جور و جمع را اتاق سریع بود، مانده پنج به ربعی یک هنوز انداخت؛ نگاهی

 .شد خارج اتاق از و گرفت دست در را

 !سجاده اتاق کنار پایین، یطبقه اومده گریمور - 

 .رفت پاییت به اشگفته طبق و داد تکان را سرش 

 را موهایش قدر آن شد،می عصبی داشت کم کم کرد، کار موهایش و سر روی ساعتی یک

 !آمدمی در ریشه از داشت که بود کشیده

 را ارزشش! بابا نه. انداخت آیینه در خود به دقیق نگاه یک بهواد و داد رضایت بالخره

 هی مردک ؛بود کرده مخفی کامل طور به را موهایش که رنگی ایقهوه گیس کاله. داشت

 یک اما آمد،می او به خیلی ایقهوه است درست حاال! کنم رنگ و کنم کوتاه باید گفتمی

 ته یک و عسلی لنز. بود مجبور حال اما آمد؛نمی خوشش هابازی جلف آن از هم درصد

 .بود گریمش یکننده تکمیل آلمانی ریش

 درست را گریمش لندن در تواندمی خودش طورچه داد توضیح او به که دقیقه چند از بعد

 و کجا بهواد آن آخر داشتند، حق کردند؛می نگاهش تعجب با همه. زد بیرون اتاق از کند

 .کجا یکی این
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 فرودگاه به را خودش مترو با. زد بیرون خانه از سه ساعت و داشت پرواز پنج ساعت

. داد سفارش ایقهوه و رفت فرودگاه شاپکافی به دارد وقت هنوز کهآن به فکر با. رساند

 ترک را تهران تأخیر ربع یک با لندن -تهران پرواز" انداخت پروازها ساعت به نگاه یک

 ساشای آن نیست معلوم. دادمی نشان را شب هشت اندازد،می خود ساعت به نگاه "کندمی

 ورودی در به را نگاهش! ماندمی جا که نداشت تأخیر پرواز اگر. کجاست ی*ض*و*ع

 .گرداند را هایشچشم سالن دور تا دور و آمد بالخره. بیارند تشریف آقا بلکه تا دوخت

 را او نتواند او اگر کهآن از خوشحال. شد خوشحال بشناسد را او تواندنمی دید وقتی بهواد

 با سرش پشت طرفش، رفت. کنند شناسایی را او توانندنمی هم باند افراد بدهد، تشخیص

 را راهش بهواد دیدن با که بود ایستاده خودشان افراد از یکی نامحسوس کمی یفاصله

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با ساشا. رفت و کشید

 بهواد؟ - 

 :زد ـب*لـ خشمگین بهواد 

 .میشه بلند هواپیما االن بیفت راه - 

 بودند؛ آخر نفرهای گفت میشد که بودند کرده دیر قدر آن. کردند حرکت گیت سمت به 

 با بهواد. شدند هواپیما سوار. نگرفتند وقتشان زیاد و بود شده هماهنگ قبل از خداروشکر

 جایگاه، داخل وسایل دادن قرار از بعد و کرد حرکت طرفش به اشصندلی یشماره دیدن

 او با ماه دو توانستمی جوریچه. گرفت قرار کنارش هم ساشا و نشست جایش سر آرام

 اگر. است خیلی هم نشسته پیشش االن که همان ها،اتفاق آن وجود با آخر! کند؟ زندگی

 .کردمی همراهیش اگر عمراً نبود کوفتی یپرونده آن و سازمان قضیه

 نام میکله،: نام". کند مرورش آخر یدفعه برای تا کرد باز را پرونده او به توجه بدون

 .جورج: پدر نام لندن،: تولد محل یک، و سی: سن مورونه،: خانوادگی
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 عتیقه غیرقانونی تاجر طورهمان و اروپا در مواد یکننده پخش ترینبزرگ از یکی جورج

 کار آن گسترش برای و گیردمی سر از را خودش پدر راه میکله جورج، مرگ از بعد. بود

 هایشرک از یکی که ساشا کمک با دلیل همان به و کند همکاری فوینیکس با خواهدمی

 نفعی خودش برای اگر وقتهیچ ساشا البته بشوند؛ باند وارد خواهندمی است، آن قدیمی

 اموالش و مال و شود کم حکمش از کهآن قول با کند؛نمی کار کسی برای باشد نداشته

 درد به زیاد نکند فکر که نفری چند یک و کند کمک هاآن به شد وادار نشود مصادره

 کنند؛ دستگیرشان و شناسایی تیم هایبچه کمک با اندتوانسته و داده لو را بخورد پرونده

 بعد دانستنمی که بود مهم برایش صفت حیوان آن دستگیری فقط موقعیت آن در االن اما

 .بود کرده پنهان را خودش گورستانی کدام هایش،همدست از یکی و محموله رفتن لو از

 خواستمی دلش! ـنتی*لعـ. دوخت چشم او به خشم با ساشا توسط پرونده شدن بسته با

 معلوم وگرنه بود، صبر و تحمل به ناچار که حیف صد ولی! بریزد را کثیفش خون جاهمان

 !آوردمی سرش بر بالیی چه نبود

 نشدی؟ تو شدم حفظ من خونی؟می بار چند بسه - 

 :گفت و بیرون کشید دستش زیر از را پرونده خشم با بهواد 

 .میشه پرت حواسم جوری این. کنم تحمل رو صفت حیوون توی که اینه از بهتر -

 ولی کرد، باز را پرونده دوباره دهد،می نشان العملیعکس چه کهآن به توجه بدون 

 دیگر عالم یک در مشخصاتش، یبرگه به بود زده زل که طورهمان. بود پریده تمرکزش

 .شدمی اکو سرش در ـنتی*لعـ یگذشته آن دوباره! هااتفاق آن فکر دوباره. رفت

 چشم ابرها به و شیشه به دهدمی تکیه را سرش و دهدمی فشار هم به محکم را چشمانش

 جای نشود اشتباه دچار کهآن اصالً. شود اشتباه دچار دارد حق کسی هر خب. دوزدمی

! است حماقت نیست، اشتباه اسمش دیگر شود تکرار دوباره اشتباه آن اگر اما! دارد تعجب
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 درست را چیز همه عقب برگردد اگر که شد اساسبی تفکرات و هاحرف آن بیخیال

 آن دیگر او و روندمی آینده به رو هاانسان یهمه. نیست کار در برگشتی! نه کرد، خواهد

 از ترس یا گذشتمان اشتباهات خاطر به نیست قرار اما کند؛نمی تکرار را احمقانه اشتباه

 .بگیریم خودمان از را کردن زندگی حق بفهمد، کسی کهآن

 و آمد بیرون خیال و فکر از است، فرود حال در هواپیما گفتمی که خلبان صدای با بهواد

 تحویل و فراوان هایقوس و کش از بعد شد؛ بلند هم ساشا. کرد محکم را کمربندش

 شش. دادمی نشان را سه ساعت اشمچی ساعت. شدند فرودگاه سالن وارد هایشان،چمدان

 لندن، به ورودشان ابتدای از جوانی خانم. بود کرده شانخسته حسابی پرواز نیم و ساعت

 او به ایپرسیاحوال و سالم. بود آمده جاآن به سازمان طرف از شکبی شد؛ ملحق بهشان

 .کردند حرکت فرودگاه به نزدیک هایهتل از یکی سمت به کالفه و خسته و کردند

 از که مناسبی لباس پوشیدن با بهواد. گذشت باد و برق مثل هتل در ماندشان از روز یک

 بود، شده همراهشان که مترجمی هلما، مسیر در. رفت پلیس یاداره به بود شده آماده قبل

 .شده داده ارجاع مخدر مواد بخش و لندن پلیس نیروی به پرونده که داد توضیح

 جاآن دارهادرجه یهمه که شدند اتاقی وارد هلما راهنمایی با شدند، پلیس یاداره وارد

 جلسه رأس در که مردی. گذاشت نظامی احترام هلما و ایستادند هاآن ورود با بودند؛

 اشکلمه یک حتی او که گفت خاصی زبان به را چیزهایی و آمد بهواد سمت به بود نشسته

 .کرد کردن ترجمه به کرد شروع که انداخت هلما به گنگ نگاهی. نفهمید هم را

 مواد بخش از هستم مالنز پلیس رئیس ما، کشور به اومدید خوش همه از اول سالم -

 .مخدر

 .گفت و زد لبخندی بهواد

 کنیم؟ شروع باید طوریچه ما بگین میشه... ممنون - 
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 همراه به مردی کرد،می ترجمه پلیس رئیس برای را بهواد حرف داشت هلما که حالی در 

 سمتشان به بهواد و ساشا دیدن با که کردمی نگاهشان گیج. شدند سالن وارد خانم دو

 .کردند حرکت

 .فالحی آقای سالم - 

 را جوابش زندمی حرف فارسی زبان به شده خراب آن در یکی کهآن از خوشحال بهواد 

 .داد

 شما؟... سالم -

 .کرد دراز بهواد سمت به را دستش مرد 

 !جدید همکار - 

 .داد دست او به و زد لبخندی 

 .عجب - 

 رئیس صدای و خورد را حرفش جدید، شخصیت یادآوری با که بندازد ایتیکه خواست 

 ترجمه به کرد شروع هلما شد تمام که حرفش و برگردد طرفش به دوباره شد باعث پلیس

 .کردن

 باشی؟ داشته مالقات فوینیکس رئیس با کی قراره تو... کاظمی ساشای - 

 .برد جیبش در دست ساشا

 .فردا - 
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 باید. کنن برگزار بزرگ مهمونی یه قراره شب، پنجشنبه فردا، پس ما هایشنیده طبق - 

 .باشیم داشته حضور مالنز سرگرد و من که بدی انجام رو الزم هایهماهنگی

 .پرسید متعجب بهواد 

 چرا؟ شما؟ - 

 من و بدین من به اطالعات شما تا بذارم دست رو دست بخواین من از تونیننمی! بله - 

 !کنم کارچی کنم فکر تازه

 .کرد نگاهش مستحکم باراین بهواد 

 .برمیایم پسش از خودمون ما بیاین شما نیست الزم - 

 حرکت اداره خروجی در سمت به خشمگین باشد، هاآن جانب از جوابی منتظر کهآن بدون 

 .بیایند سمتش به هم ساشا و هلما شد باعث تأخیرش دقیقه چند. کرد

 آره؟ جا،این اومدی چی برای رفته یادت کنم فکر بریم؟ لو خوایمی چته؟ بهواد - 

 و رفت ماشین سمت هلما حرف به توجهبی بهواد که کرد باز برایشان را ماشین در راننده، 

 میشد حل چیز همه دیگر ماه چند تا کهاین فکر با بود؛ درگیر خیلی فکرش. شد سوار

 نجات را مادرش که وقتی بود بسته عهد خودش با. نشست هایشـب*لـ یگوشه لبخندی

 هم سمتش حتی دیگر و دهد استعفا شغلش از بگیرد، صفتبی آن از را انتقامش و بدهد

 که هستند کلی هم حاال تا! کند تراشی دشمن خودش برای دیگر خواستنمی اصالً. نرود

 دیگر است شده هم عزیزانش از محافظت برای الاقل او دارند، هانقشه او کشتن برای

 .میشد تلف گشنگی از اگر حتی رفت؛ نخواهد شغل آن سمت

 بود وقت ،خیلی افتاد رعنا مامان یاد دفعه یک که گذاشت بالشت روی بر کالفه را سرش

 تنها. گرفت اشخنده! را جرعتش نه و داشت را وقتش نه واقع در! بود نگرفته او از خبری
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 پاتختی روی از را تلفن! بود زیبا زنِ همان بردمی حساب شدت به هایشحرف از که کسی

 بوق چند بعد. کرد پیدا شماره کلی بین ما را رعنا مامان یشماره معطلیبی و برداشت

 .داد جواب

 .سالم - 

 .بشکند بغضش بود نزدیک لرزید، دلش 

 خوبی؟! بهواد منم... رعنا مامان سالم - 

 .رسید گوش به زدهشتاب رعنا صدای 

. بود شده تنگ واست دلم قدرچه دونینمی بگردم دورت من الهی وای تویی؟ بهواد - 

 پسرم؟ کجایی

 .شد خیره آباد ناکجا به غمگینی یخنده با بهواد 

 !لندن - 

 :زد داد رعنا 

 چی؟ -

 .بست همت به کمر کردنش قانع برای و گرفت خودش به مالیمی لحن 

 دو کنممی فکر... لندن بیام پرونده هایمتهم از یکی همراه شدم مجبور مأموریتی طی - 

 !انشااهلل گردمبرمی خوب خبرهای با قشنگم نباش نگران بکشه، طول هم ماهی

 :زد ـب*لـ بغض با رعنا 
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 خبر بهم چرا کنم کارچی من چی؟ بیاد سرت بالیی نکرده خدایی اگه بهواد؟ میگی چی - 

 ندادی؟

 .کشید پوفی خشم با بهواد 

 برم؟ ذاشتیمی گفتم،می بهت اگه نظرتبه - 

 :غریدمی محکم رعنا 

 دست از رو من خدا ای! رفتی خبربی جوراین که کردی خودبی تو ذاشتمنمی که معلومه - 

 !کنممی خواهش کن راحت مرد این

 :گفت لبخند با کردنش آرام برای باراین بهواد 

 . ...اوم... گردمبرمی زود. راحت خیالت نمیشه چیزی! بشم تصدقت من الهی - 

 !دهدمی نشان العملیعکس چه رعنا دانستنمی بپرسد، را آسمان حال که بود مردد خیلی 

 خوبه؟ طوره؟چه آسمان حال ...مامان - 

 تبلیغ برای کردند دعوت ازش پوشاک شرکت طریق از پیش روز چند اتفاقاً ! خوبه - 

 !کنهمی خیال و فکر کمتر و شده بهتر خیلی حالش دیگه خداروشکر! اجناس

 :زد ـب*لـ حیرت با و برد سرش زیر را ساعدش بهواد 

 !واسم خوبه میشه؛ ما از بهت داره خانم کاسبی و کار پس عجب - 

 :گفت بلند رعنا مامان 

 !حسود - 
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 :ندزمی ـب*لـ تخس بهواد 

 میره زنم خونه تو شینممی من مگه بده کنه؟می حسودی زنش کردن کار به کی آخه - 

 !میاره پول سرکار

 :زد ـب*لـ موشکافانه و گفت ی"عجب" رعنا 

 هایزن. شدن تنبل مردها! دیگه شده چوله چپه زمونه و دور! سیاه غالم بابات نوکر - 

 !دربیارن پول کنن کار برن باید چارهبی

 :زد ـب*لـ دلخور بهواد 

 خانم اون به رو من خوب هاخودمونیم ولی کردم؛ شوخی عزیزم کنیمی قاطی چرا حاال - 

 .ممنون! رفت فروختی

 بشه، کم کدومتونهیچ از مو تار یک خوادنمی دلم و دارم دوست رو جفتتون من - 

 !فهمیدی؟

 .گفت رعنا که کرد سکوت نگران بهواد 

 باشه؟ بزن زنگ بهم باز! باش خودت مراقب خدا رو تو بهواد - 

 .رفت غنج هایشحرف از دلش 

 .خوشگلم خوش شبت! باش خودت مراقب هم تو. عزیزم چشم - 

 .پسرم بخیر شبت - 
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 در بعد ثانیه چند و بست را هایشچشم. بود شده بهتر حالش کمی. کرد قطع را تلفن 

 صدا را او اسم داشت پی، در پی که خانمی خابالوی و بم صدای با. رفت فرو دیگری دنیای

 .داد فاصله هم از کمی را هایشپلک میزد،

 !پاشو هی... بشیم آماده باید بهواد پاشو - 

 .داد فشار آغوشش در قبل از ترمحکم را بالشت و کشید پوفی بهواد 

 هستی؟... کی... تو - 

 :کشید داد هلما 

 !منتظره رئیس برسونیم؛ مهمونی به رو خودمون زود باید شده شروع مأموریتمون پاشو - 

 .کشید صدا و سر پر نفسی. کند ارزیابی را موقعیتش که کشید طول کمی 

 .پیشتون میام میشم حاضر من برو! اه شدم بلند - 

 سمت به و شد بلند جایش از بهواد. کرد ترک را اتاق کنان لک لک و گفت ای"باشه" هلما 

 اتاق از اشهمیشگی ادکلن از پیس یک با و کرد تن را هایشلباس تند. رفت سرویس

 .شد خارج

*** 

 جاهایی همچین واقعاً . بود شلوغ! شد متعجب. رفتند داخل هایشانکت دادن تحویل با

 ریچارد به را نگاهش بروند دنبالش گفت که ساشا حرف با بهواد! گذارند؟می جلسه

 .کردمی نگاه طرف همه به دقت با که جدیدشان، همکار خودش قول به دوخت؛
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 اشقیافه دیدن با. رفتند پوش شیک و خوشتیپ ولی مسن، مرد یک سمت به نفری سه

 که نبود خاطرش در اصالً  ولی رسید،می نظر به آشنا. است دیده را او جایی کردمی احساس

 کجا را کسی همچین

 :کرد معرفی ساشا. باشد دیده توانستمی

 .فوینیکس رییس هاردی سایمون ایشون - 

 .دوخت بهواد به را نگاهش و 

 .اندرسون ریچارد بادیگاردشون و مورونه میکله عزیزم، دوست هم ایشون - 

 :گفت و انداخت باال ابرویی سایمون 

 !مورونه آقای افتخاره باعث شما با آشنایی -

 :گفت خودمانی لحن با شود صمیمی زودتر بتواند کهآن برای بهواد 

 !هستی جذابی مرد شما. خوشبختم بسیار هم من! سایمون اوه - 

 :گفت و کرد ایخنده تک

 برام. دستته بزرگ باند یه یاداره و میدی ادامه رو بابات کار داری هم تو که گفته ساشا - 

 !نشنیدم ازت نشونی و اسم حتی یا نداشتیم، اییهمکار حاال تا که عجیبه

 :گفت میزد شانه باال به دستش با را موهایش که طورهمان کامل خونسردی با بهواد 

 نیست؛ درستی رفتار این و داشتی نگهمون ایستاده هنوز و رسیدیم تازه ما که این البته - 

 که حیرته باعث این. میدم رو جوابتون و قائلم احترام براتون ایویژه طور به من خب ولی

 باند که شما مثل آدمی
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 میلکه اسم کنه،می آنالیز رو هاشرقیب مسلماً کنه،می اداره رو فوینیکس مثل بزرگی

 نشنیده رو من اسم کهاین ولی باشه؛ نداشته آشنایی ما باند با و باشه نشنیده رو مورونه

 عاشقانه و صمیمی خیلی ما ارتباط که جایی اون از. پاپا بودن محتاط به گردهبرمی باشید

 اون بخوان من از استفاده با هارقیب که بشم فشار اهرم به تبدیل من خواستنمی پاپا ببود،

 نقشه و کردیممی ریزیبرنامه دیگههم با بودم، سایه توی من. کنن کاری به وادار رو

 .نمیشد برده ازم اسمی ولی کشیدیم؛می

 ,:داد ادامه ساختگی بغض با. خوردمی بهم لحنش از داشت حالش دیگر 

 سال همه این نمیشد! بگیرم دست رو باند خودم شدم مجبور پاپا فوت از بعد دیگه -

 .شد خیالبی رو زحمت

 :گفت تعجب با سایمون 

 جورجی؟ پسر تو! نمیشه باورم - 

 روی. گرفت جای سلطنتی مبل تک روی خودش و بنشیند کرد اشاره که داد تکان سری 

 انداخت ریچ به نگاهی بهواد. نشست بهواد کنار هم ساشا و نشست کنارش یدونفره مبل

 سایمون. جاستآن حواسش یهمه بود معلوم ولی بود، شده محو افق در ایستاده که

 :گفت و طرفش برگشت

 بهش االن ولی کردم، تعجب کنم باند وارد خواممی رو جوونی پسر یه گفت وقتی ساشا -

 تهش و داد تله به دم آخر روزهای فقط بود؛ خوب خیلی کارش توی پدرت. میدم حق

 من بدی، گسترش رو خودت باند ما کمک با خوایمی که حاال. شد چی دونیمی خودت

 .بشه منحل هم ما باند بشی باعث و بدی تله به دم پدرت مثل خوامنمی اما ندارم؛ حرفی

 :گفت و داد تیکه مبل به 
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 کاری چه کنی جلب خودت به نسبت رو من اعتماد و بشی ما باند وارد بتونی اینکه برای -

 میدی؟ انجام

 :گفت خاصی غرور با و زد پوزخندی 

 .اومد در جاسوس افرادش از یکی و آورد بدشانسی آخر یمعامله برای بابام -

 :داد ادامه و شد خم جلو به

 .نیان در آب از زرد تو شما افراد امیدوارم -

 :گفت میشد بلند که طورهمان بهواد

 کاری هر توجهتون کردن جلب برای حاضرم. ندارم بیمی کاری هیچ انجام برای راستی - 

 .بدم انجام

 :گفت و گرفت قرار رویشروبه و شد بلند سایمون 

 .کنی جلب رو اعتمادم تا بدی انجام تونیمی کار یک فقط! پدری همون پسر که حقا - 

 :گفت که کرد نگاهش سوالی 

 اون برگردوندن با فقط. دستشه هم مواد کیلو ده و شده ناپدید روزیه چند افرادم از یکی - 

 .کنی جلب رو نظرم تونیمی فرد اون کشتن و محموله

 :گفت نیارود کم کهآن برای انداخت باال را ابروهایش 

 به رو پدرش که کسی عنوان به. کنیدنمی انتخاب دقت با رو افرادتون هم شما پس - 

 !باشید مواظب میدم اخطار بهتون داده دست از دلیل همین
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 سالن یگوشه بار سمت به "گیرممی ساشا از رو جزئیات" گفتن با. شده عصبی بود معلوم

 انداخت پا روی پا و نشست صندلی یک روی بر جاهمان و گرفت آبمیوه یک. کرد حرکت

 کند پیدا چیزی شاید تا کردمی نگاه داشت اصل در ولی شد؛ بقیه دیدن مشغول ظاهر به و

 میزد را اشمچی ساعت پشت یدکمه باشند مهم شاید کردمی حس که اشخاصی دیدن با و

 زیر نامحسوس سایمون بود فهمیده که اینفره سه جمع مخصوصاً! بگیرد عکس هاآن از تا

 و کرد چک را هندزفری. آورد پایین را سرش که کرد ریچارد به ایاشاره. دارد نظرشان

 :گفت او به نامحسوس خیلی

 که یاره باهامون شانس. مواظبشونه سایمون که هست ایدقیقه چند! ببین رو نفر سه اون - 

 جا؟اون بری برام، خوراکی آوردن یبهونه به تونیمی وایستادن؛ هاخوراکی میز نزدیک

 .شد دستگیرمون چیزی و شنیدی رو هاشونحرف شاید

 تا یعنی آن و بود گذشته دوازده از ساعت. انداخت نگاهی اشمچی ساعت به کالفه بهواد 

 :غرید ـب*لـ زیر. میشد تمام جشن دیگر ساعت دو حدود

 مقداری هرکس به! نزد؟ سر سایمون و باند این از مشکوکی کار هیچ چرا شد؟چی پس -

 عکس او از ساعتش با و است مهم یمهره یک همآن گفتمی حسش و کردمی شک

 .گرفتمی

 به ساشا آمدن با. داشت نظر زیر را چیز همه دقت با که دوخت ریچارد به را نگاهش

 .گرفت رو او از و کشید درهم را ابروهایش طرفشان

 درهم هم ریچ هایاخم شد باعث که انداخت ریچارد و بهواد بین را خودش تمام روییپر با

 :گفت او به رو عصبانیت با بهواد. شود

 !جا؟این چپوندی رو خودت که قحطه جا مگه! کنی؟می کارچی معلومه - 

 :گفت و زد عصبی بهواد به چشمکی 
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 !بشینم تو کنار دارم دوست فقط من عزیزم - 

 :گفت ریچارد که نزند حرف او با طوریآن دیگر تا بپرد او به خواست 

 !چپت سمت بچرخ جوری یک کنی تابلو کهاین بدون بهواد. باشید ساکت هیس - 

 وارد سایمون از بعد که کرد نگاه نفری سه به. کرد متمایل سمت آن به کمی را صورتش 

 خیلی و گرفت تند عکس چندتا و باال انداخت را ابروهایش. شدند مشکی دری با اتاقی

 :گفت بهش رو و ریچارد طرف برگشت عادی

 !کنیم؟ کارچی حاال - 

 :گفت و ایستاد رویشبهرو 

 .خلوت جای یه بریم - 

 ایستاد چناری درخت کنار وقتی. کرد حرکت باغ سمت به سرش پشت و داد تکان سری 

 :گفت او به

 !جا؟این اومدیم چرا - 

 نفسش کالفه ریچ. کرد فرو رنگش ایسرمه کت داخل را هایشدست بود؛ سرد هوا یکم 

 .داد بیرون را

 دوربین و شنود سالن اون جای جای یا و اتاق توی کهاین امکان زد، حرف نمیشد داخل - 

 بیاد بخواد کسی کهاین و باغه ته گفت میشه کردم چک رو جا این من. زیاده خیلی باشه

 .عقله از دور جااین

 :داد ادامه ریچارد که گفت ای"باشه" 
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. شیممی خیالبی دیگه رو امشب زنن؛می حرف چی بهراجع دارن بفهمیم تونیمنمی االن - 

 .خیلیه کنیم شناسایی رو باند اون افراد تونستیم که همین

 .کرد بررسی را برشان و دور چشمی زیر و کشید وجود اعماق از عمیقی نفس بهواد 

 کافی دسترسی بهشون راحت خیلی تونمنمی دیگه بریم و بذاریم طورهمین االن اگه اما - 

 باند این با سایمون چشم از دور محکمی ارتباط یک که کنیم کاری باید ریچ. باشیم داشته

 نه؟ مگه هست، راهی یک صدرصد! کنیم پیدا

 :گفت ریچارد که کرد نگاه آدرین به پوزخند با 

 !آدرین - 

 .کرد نگاهش نامحسوس و داد تکان سری 

 شدم؛ آشنا آدرین با کردممی بررسی رو اصلی سالن توی مختلف افراد داشتم وقتی - 

 !کنه معامله باهاش قراره سایمون که باندیه رئیس پسر گفتمی خودش که طوری

 :زد ـب*لـ حیرت با ریچارد 

 .بشی نزدیک بهش باید! پسر عالیه - 

 :گفت اطمینان با و داد تکان سری 

 !راحت خیالت. بشم نزدیک بهش تونممی راحت هست، حواسم - 

. کردند حرکت سایمون سمت به ریچارد و بهواد. خالی سالن تقریباً و بود شده تمام جشن 

 :گفت و زد لبخندی دیدنش با سایمون
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 بزرگ باند یه یاداره چاه و راه تا جااین بیا و کن جمع رو وسایلت! منتظرتیم فردا پس - 

 .بدم نشون بهت رو

 :گفت و زد لبخندی بهواد 

 !حتماً - 

 :گفت و انداخت ریچارد به نگاهی یک سایمون 

 !امنه جاتون جااین نداری، هم بادیگارد به نیازی دیگه - 

 هیچ بدون که ریچاردی. کرد ریچارد یحواله چشمی زیر نگاهی انداخت، باال ابرویی بهواد 

 به نگاهی برگشت. گیردمی آتش دارد بود معلوم ولی بود، زده زل رویشروبه به واکنشی

 .انداخت سایمون

 مشاور حفاظت جز به و کنم اعتماد بهش تونممی که کسیه تنها بادیگاردم بر عالوه ریچ - 

 .راهه این توی برام خوبی خیلی

 .گرفت ریچارد از چشم سایمون 

 !باشه خوایمی خودت چون ولی بینم،نمی دلیلی کهاین با - 

 رو بود، سایمون راست دست ریچ یگفته طبق و بود ایستاده سایمون دست کنار که مایکل 

 :گفت بهواد به

 نداری؟ خبری پیتر از راستی - 

 مایکل به رو و گرفت قرار کنارش ساشا که بگوید چیزی خواست بود؟ که دگر پیتر! پیتر؟ 

 :گفت
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 .دیدمش جورج با دفعه آخرین خوبه هم پیتر - 

 :گفت و بهواد سمت برگشت مایکل 

 !نه؟ بیمارستانه، هنوز راستی - 

 :گفت و کرد مایکل به رو که است قرار چه از داستان بود گرفته تازه انگار 

 .بیمارستانه هنوز متأسفانه آره - 

 :گفت سایمون به رو کند خالص وضعیت آن از زودتر را خودش کهآن برای 

 .بینمتونمی فردا برم، باید دیگه من - 

 وقتی. افتادند راه سرش پشت هم ساشا و ریچارد و کرد حرکت خروجی در سمت به و 

. زدند را بندهایشان چشم دوباره. کشیدند آسودگی روی از نفسی ماشین، داخل نشستند

 :غریدمی لبش زیر بهواد

 معلومه بند؟ چشم چرا دیگه جا؟این بیام منم نیست قرار مگه! نیازیه؟ چه دیگه اه - 

 شدم کوفتی یپرونده این درگیر ساله چند من همینه خاطربه داره؛ وسواس خیلی سایمون

 .نرسیدم اینتیجه به هنوز و

*** 

 و بود شب نه نزدیک ساعت. کرد خاموش را ماشین هایچراغ و پیچید کوچه داخل آرام

 یخانه در رویروبه دقیقاً که بزرگی چنار درخت زیر. بود رفته فرو مطلق سکوت در کوچه

 پیاده. ببیند جا همان از توانستمی را حیاط و در باالی هایچراغ. کرد پارک بود، شریفات

 خانه دوم یطبقه از قسمتی توانستمی جا آن از. ایستاد روییروبه یخانه دیوار کنار و شد

 .ندید هم خاصی چیز گرچه ببیند، هم را
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 تا و آورد در را سیگارش پاکت. دانستنمی را بود آمده جاآن به دوباره کهاین علت

 درخت پشت. شد خانه پارکینگ درب شدن باز متوجه کند، روشن را سیگارش خواست

 نور میان. آمد بیرون رنگ، قرمز کروک دبلیوامبی یکی بعد، کمی. نشود دیده تا شد پنهان

 به مشکوک کهاین بدون. داد تشخیص را ساسان یچهره راحتی به ماشین، یکننده کور

 بزرگراه به که شد دیگری خیابان وارد ماشین. کردمی تعقیب را ماشین برسد، نظر

 از یکی داخل بعد کمی و کرد حرکت جنوب سمت به بزرگراه داخل. رسیدمی معروفی

 فودفست مقابل تهران، مرکزی هایخیابان از یکی در دقیقه، ده از بعد. شد هاخروجی

 پارک ترعقب را ماشین کیسان. شد رستوران داخل و کرد پارک را ماشین! ایستاد بزرگی

 ساسان راحتی به فود،فست بزرگ هایشیشه پشت از. رفت خیابان طرف آن به آرام و کرد

 لحظه چند کیسان. نشست جوانی، پسر و دختر دو همراه میزها، از یکی پشت که دید را

 کمی ساسان و بود صحبت مشغول جوان پسر و خوردندمی زمینیسیب دخترها. کرد تماشا

 شده خیره همراهش گوشی یصفحه به و بود دید که باری آخرین از تروآرام ترغمگین

 سمت به بار،این و شد ماشینش سوار! کرد روشن بود، مشتش در هنوز که را سیگارش. بود

 .کرد حرکت آپارتمانش

 آن به هم دیگری موضوع که بود جدیدی یپرونده گیج. بود بیدار صبح چهار ساعت تا

 صمیمی سرهنگ مافوقش، بیاید، کش قضیه این دیگر کمی اگر دانستمی. بود شده اضافه

 .کندمی حساس هم را

 را هایشداشته ذهنش در هم قدر چه هر! نفهمیده اما دیده، که هست چیزی کردمی حس

 کند، وصل بهم را کور هاینقطه کردمی سعی. کردنمی پیدایش هم باز کردمی پایین و باال

 مهتاب یگرفته صدای. باشد پرونده حل برای سرنخی بتواند که نبود خاصی شکل هیچ اما

 فندک یجرقه چند با و داردبرمی میز روی از را سیگارش پاکت کالفه. رسدمی گوشش به

. افتاد سرفه به مهتاب. گرفت سیگارش از عمیقی کام. کندمی روشن را سیگارش اش،فلزی

 :پرسید آهسته و چرخاند را سرش
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 !کنه؟می اذیتت دودش - 

 :کرد زمزمه نارضایتی با 

 .باش راحت... نه - 

 از هم لحظه یک گذشته روز هایاتفاق. زد پلک و چسباند کیسان یشانه به را اشپیشانی 

 یگوشه از اشکی قطره که زد پلکی تأسف نهایت با! کشید آهی. رفتنمی بیرون سرش

 .خورد کوچکی تکان کیسان. خورد سر پایین به چشمانش

 !گلم؟ شدهچی - 

 کمی. پیچاند انگشتش دور را کیسان باریک زنجیر و فشرد هم روی را هایشـب*لـ 

 نیم تخت روی. کشید آه باز مهتاب. فشرد کریستال سیگاری زیر در را سیگارش و چرخید

 :پرسید کالفه و شد خیز

 !شده؟ چت مهتاب - 

 .گرفت قرار رخش به رخ و چرخید. افتاد پایین اشسینه روی از مهتاب دست 

 افتاده؟ اتفاقی... بگو - 

 به محکم را سرش و چرخید سقف به رو کیسان. داد تکان طرفین به دلخور را سرش 

 اتاق. داشت امتداد اتاق در تا و بود افتاده سقف روی لوستر یکشیده یسایه. کوبید بالشت

 تند هاینفس صدای. بود تاریک نیمه بود، شده کشیده کیپ تا کیپ که هاییپرده وجود با

 ضعیف ملودی. کشیدمی نفس باشد گریستن یآماده انگار که طوری. شنیدمی را مهتاب

 .شد خیز نیم و آمد در صدا به موبایلش زنگ
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 و خاموش به خاصی حس هیچ بی. کردمی نگاه موبایلش یصفحه به کنجکاوی با هم مهتاب

 .کردمی نگاه منزل یشماره و صفحه شدن روشن

 :پرسید مالیمت با مهتاب

 !نمیدی؟ جواب - 

 .کندمی نگاهش مستحکم 

 !نه - 

 .کندمی باز طرفین به را آغوشش 

 .شده تنگ واست خیلی دلم! جااین بپر - 

 .کندمی دلخورش و اخمو صورت مهمان عمیقی لبخند باراین مهتاب 

 !چنده؟ کیلو مهتاب! برس عملیاتت به برو - 

 .دهدمی سر ایقهقهه 

 دیگه من و گدایی کوچه سر بریم خوایمی. دیگه کارمه خب! من خوشگل زن من، عزیز -

 طوری؟این داری دوست سرکار، نرم

 .دهدمی را جوابش لجوج و زندمی داد 

 .نمیشه بزرگ پدربی و تنها بچم دیگه الاقل! حاضرم آره - 

 .داردبرمی خیز مهتاب طرف به و شودمی بلند تخت روی از حرکت یک با 

 . ...نه و میشی شوهربی شما نه - 
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 .کشدمی اشبرآمده تقریباً شکم روی بر دستی 

 یا ایهفته یک ممکنه فقط گردم،برمی من. نباش نگران! میشه پدربی بابا فسقلی این نه - 

 قبوله؟. عشقم پیشت بیام و بدم انجامش زودتر کنممی سعی اما بکشه؛ طول بیشتر

 .چرخاندمی خالفش بر را سرش 

 .بخوابیم بریم - 

 .دارندمی بر قدم شاندونفره تخت سمت به جفتشان و کشدمی پوفی 

 .بخیر شب - 

 .دهدمی جای گرمش آغوش در را او و نشاندمی اشپیشانی روی بر ایه*س*و*ب 

 .خانمم بخیر شبت - 

*** 

 فشار هم روی قبل از ترمحکم را فکش همراهش، گوشی یویبره قیژِ قیژ صدای شنیدن با

 مقصد به آنکهبی و کشید سرش زیر از را بالشت کند، باز را چشمانش کهاین بدون. داد

 حتی که جوری گوشش، کنار دقیقاً بود، شده ترنزدیک صدا حاال! کرد پرتش کند، فکر

 باز را راستش چشم الی و برداشت را موبایل. کند حس هم را گوشی لرزیدن توانستمی

 باز را اششده قفل فک زحمت به و چسباند گوشش به را موبایل آشنا، اسم دیدن با و کرد

 .کرد

 بله؟ - 

 پر اشهمیشگی لحن خالف بر باراین و نشیندمی جایش در متعجب. بود هلما صدای 

 :گویدمی معطلی بدون و استرس
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 از سایمون کهاین مثل افتادن گیر بدجور هابچه. آدرس این به برسون رو خودت زود - 

 !برده بو قضیه

 :زندمی داد 

 دونی؟می کجا از تو! چی؟ - 

 :گویدمی لکنت با 

 هم ساشا! نیست تیم هایبچه و ریچ از خبری که دیروزه از گفت و زد زنگ بهم ساشا - 

 خیلی و بوده شریک باهاش روزی یه نباشه چی هر باالخره. داره شک سایمون به من مثل

 نه؟ مگه دیگه، شناستشمی خوب

 پاتختی یگوشه به مشتی. میشد سابیده هم روی بر عصبانیت شدت از هایشدندان 

 .کوبدمی

 باز اون مطمئنم من! گوییراست جز به برمیاد، دستش از کاری هر ی*ض*و*ع اون - 

 هیچ نیومدم من تا خواهشاً فقط اداره میام االن من! بزنه دور رو ما که داره اینقشه یک

 .نکنید کاری

 :غردمی هشدارانه 

 .فعالً! کاری هیچ - 

 چه باز نبود معلوم دیگر. کندمی قطع شتاب با را تلفن و گویدمی ای"باشه" تعجب با هلما 

. بود داده قرار خود هایهدف سپر را هابدبخت آن که چرخدمی سرش در اینقشه

 خیز سمتش استرس با هلما که رساندمی اداره به را خودش طورچه و کی داندنمی

 .داردبرمی
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 .کشتن رو ریچ - 

 هق هق با و گیردمی انگشتانش میان شتابان را پلیورش ییقه و ایستدمی اشقدمی چند در 

 :دهدمی ادامه

 !ضیه...عو توئه... تقصیر... ه... همه... هااین و! کشتنش - 

 .غردمی محکم بهواد 

 !هلما؟ میگی چی - 

 را جاآن انگار. شودمی اداره وارد تند و دهدمی هل عقب به حرکت یک با را دستانش 

 :زندمی داد بلند. بودند گرفته بادغم اتاق از ایگوشه یک همه که باشند زده چیزی بمبی

 فهمیدین؟ رو موضوع این طورچه خبره؟ چه جااین میگه من به یکی - 

 !متأسفم واقعاً شدیم، شوکه هممون... فرستادن خانم هلما برای رو فیلم - 

 .شد هایشپنجه اسیر مرد، ییقه و رفت جلو ناگهانی 

 !کنی؟می بلغور خودت واسه داری چی هان؟ مرتیکه، میگی داری چی - 

 برجسته وحشتناکی طرز به هایشرگ که بهواد ساعد روی را دستانش احترام و آرامش با 

 .گذاشت بود شده

 . ...متأسفم - 

 .کشید هوار صورتش در 

 .خودت برای! فهمی؟می باش، متأسف خودت برای! شو خفه شو، خفه - 
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 :زد هق و رفت سمتش به هلما دست 

 !بسه بهواد - 

 .بود بسته را گلویش راه بغض و بود گرفته را جانش تمام نهایتیبی غم که انگار 

 خودِ... زد زنگ خودش زد، زنگ بهم دیشب ریچارد هان؟ میگی؟ چی داری فهمیمی تو - 

 .تونینمی متأسفم، بگی من به تونینمی تو. خودش

 نگاهش زده شوک بود، نکرده شامشاهده حال به تا که بهواد عجیب حال دیدن با هلما 

 .کندمی

 فهمی؟می داریم، ایدیگه وظایف االن ما دیگه؟ چیه کارها این! ناراحتیم هممون ما بهواد - 

 !بدیم نجات رو بقیه بریم باید

 .گیردمی بهواد از را نگاهش بغض با 

 .خوادمی رو همین هم رئیس مطمئنم من - 

 با. بود مانده باقی نتیجهبی جفتشان هر که افتدمی ریچ با دیشبش و صبح تماس یاد ناگهان 

 قدم مانیتور سمت به حرفی هیچ بدون و فرستدمی ـب*لـ زیر ی"ـنت*لـعـ" حرص

 .داردمیبر

 .بده رو گوشیت - 

 .گیردمی بهواد سمت به را تلفنش متعجب هلما 

 شده؟ چیزی - 
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 رو ریچ هات*اف*ث*ک اون اگه. لنگهمی جاییش یه قضیه این! دارم شک من ولی - 

 رو کسی وقتی که احمقن قدراین یعنی روشنه؟ دیشب از ریچ تلفن چرا پس باشن کشته

 .نداره امکان نکنن؟ نابود و نیست رو تلفنش کشتن

 .شودمی متوقف ریچ آلود خون تصویر روی بر مانیتور صفحه 

 !نیست مشخص کامالً ریچ چهره حتی ببین - 

 .داردبرمی خیز هلما سمت به 

 !کنید آماده رو چی همه ؛بریم زود باید - 

 .شودمی بلند هم با هابچه جمعی دست صدای 

 .چشم - 

 سختی به که آدرسی سمت به و کنندمی هماهنگ را تیم. گذردمی وقفه بی ایدقیقه پانزده 

 را همه سرشان پشت از ایگلوله شلیک صدای. کنندمی حرکت بود رسیده دستشان

 آن گفت میشد. آوردمی در را قضیه آن توی و وته زودتر چه هر باید. کندمی سراسیمه

 و درست جواب به ذهنش در ایقضیه تا و بود او هایخصلت ترینرنگپر از یکی حرکت

 فشار گاز پدالِ روی محکم را پاهایش. کند تحمل دیگر توانستنمی رسید،نمی حسابی

 و گذارندمی معطلیبی را جاده تاب و پیچ. رفتمی راه هوا روی بر دیگر ماشین. دهدمی

 .کردمی زیادتر رفته رفته را سرعتش بیم ایذره بدون

 بدی؟ کشتن به رو جفتمون که خواینمی! پسر ترآروم - 

 نظر زیر را سرش پشت رنگِ طالیی بنز چشمی زیر مقابلش، آیینه از و کندنمی توجهی 

 که بود مسیرش دادن تغییر حال در رویش جلو کامیون. رسدمی ذهنش به فکری. گیردمی

. کندمی عوض را جاده مسیر سرعت تمام با و کندمی طی را برگردان دور حرکت یک در
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 راحت خیلی توانستمی او و بود شده بنز شدن رد مانع کامیون چون بود، گرفته اشنقشه

 .دهد ادامه را مسیرش

 !بشر خری خیلی - 

 .غردمی اشجدی لحن همان با 

 .کن روشن رو گوشیت - 

 .کندمی نگاهش متعجب هلما 

 شده؟چی باز چی؟ واسه - 

 .کوبدمی ماشین فرمان به مشتی عصبانی 

 .باش زود! بده انجام رو میگم بهت که کاری فهمی؟می نیست دادن توضیح وقت االن - 

 تعجب با همچنین و کالفه و کندمی خارج جینش شلوار جیب از را تلفنش استرس با 

 .گویدمی ی"خب"

 !بنویس کنن؛ شناساییشون باید. بفرست رئیس برای رو پالک شماره - 

 سرعت آن با آخر! آوردمی در شاخ تعجب از داشت که انگار. کندمی نگاهش زدهحیرت 

 .داشت شگفتی جای ببیند را پالک بود توانسته طورچه قبل، چندی افتضاح وضعیت و شدید

 !بگو باشه - 

 آن با. کردمی خودنمایی رویشان جلو ویالیی ساختمانی. شودمی متوقف ماشین حرکت 

. باشد ثروتمندی شخص مال باید شکبی خوردمی چشم به ساختمان بیرون از که تجمالتی
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 جای ساختمان بر و دور نامحسوس هابچه یبقیه و شوندمی خارج ماشین از صدا و سر بی

 .دارندبرمی قدم قطور و رنگ طالیی درب سمت آرام آرام. گیرندمی

 !جاست؟این ساشا نظرت به - 

 .کندمی نگاهش باز دهانی با هلما و کندمی ایخنده 

 !نه قطعاً  - 

 باز تیم هایبچه از یکی کمک با را در سالنه سالنه و دهدمی حرکت محتاطانه را ایاسلحه

. شودمی ساختمان محوطه وارد زنان قدم. ایستندمی بیرون همگی بهواد دستور به. کنندمی

 مسخره واقعاً! نبود بزرگی این به مکان در هم خدمتکار یک حتی! دهدمی باال ابرویی تای

 !است

 آب زیر رو سرم تونیمی بزنی؟ زمین رو من تونیمی محمولم کردن نابود با کردی فکر - 

 کنی؟

 مرد همان که برگردد خواست. میزد حرف فارسی که بود عجیب! فهمیدمی را زبانش 

 :زد فریاد دوباره

 !کنممی حرومت گلوله یه وگرنه نخور تکون - 

 هستی؟ کی تو - 

 :زندمی ـب*لـ شیطانی لحن با 

 فکر که چیزی اون از بیشتر خیلی که فهمیدم حاال اما بشناسیم؛ کردممی فکر! دوست یه - 

 !احمقی کردممی

 :زندمی فریاد عصبانیت با 
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 !مرتیکه شو خفه - 

 اشپیشانی روی بر خون هایقطره که کوبدمی سرش به پشت، از ضرب با را اسلحه سر 

 .شودمی جاری

 ی؟*ض*و*ع بریمی باال من واسه رو صدات - 

 :زندمی فریاد بلند بگوید، چیزی بهواد بدهد فرصت تا 

 وگرنه کنن گم رو گورشون جااین از میگی اسکلت همکارهای اون به میری االن همین - 

 .باش زود! رو کثافتت بابای اون هم و کشممی رو تو هم

 آن یا مورونه جورج! بود کسی چه به منظور پدرش از حال. بود مانده گنگ! پدرش 

 بی آن ببیند که داردبرمی طرفش به قدمی خشم با ولی کند، چه دانستنمی! ی*ض*و*ع

 . ...اما است؛ کسی چه چیز همه

 .بدم نشونت رو امچهره که خرم قدراین کردی فکر هه، - 

 .کندمی ترعصبی را او هایشخنده 

 .باش زود! رو بابام هم بکش رو من هم - 

 .کندمی نگاهش طعنه با که نداشت را بهواد طرف از حرف آن انتظار انگار 

 .برسم هدفم به باید قبلش اما نباش؛ نگران کُشممی - 

 :زندمی داد 

 ؟!هدفی چه - 

 .آیدمی جلو سمتش به قدمی چند بهواد 
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 کجاست؟ ترسو ت*اف*ث*ک اون - 

 :زندمی ـب*لـ متعجب 

 کی؟ - 

 .دهدمی سر ایقهقهه 

 . ...آقای. میگم رو ساشا اون - 

 .زندمی زل دارش نقاب یچهره به پوزخند با 

 .هاردی سایمون آقای - 

 .رسدمی آسمان به هایشخنده صدای 

 کنی؟ ثابت رو ادعات این خوایمی کجا از! پسر هستی کی دیگه تو - 

 .بردمی کتانش شلوار جیب در قاطعیت با را دستانش 

 !بنداز مچیت ساعت اون به نگاهی یه - 

 هماهنگ و سرعت با تیم هایبچه شودمی ساعتش زدن دید مشغول سایمون که حینی در 

 را جاآن مبهم سکوت میکروفون با هابچه از یکی صدای و شوندمی ساختمان وارد

 .شکندمی

 محل این! کنممی تکرار دوباره نیست؛ فراری راه هیچ دیگه و شده محاصره محل این - 

 !وایستید جاتون در. نیست فراری راه هیچ دیگه و شده محاصره

 .کشدمی وجودش اعماق از آسوده نفسی بیندمی دستانش در که را دستبند 
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 !فالحی آقای بینیممی رو هم بازم - 

 .دهدمی باال ابرویی تای 

 !چی؟ - 

 :گویدمی شود،می هدایت بیرون سمت به سرباز دو همراه که حالی در پوزخند با 

 خودت رو سیاهی یسایه بعد به امروز از دیگه چون باشه؛ زندگیت به خیلی حواست - 

 !زیاد عزت. روش انداختی

 دیدن با هلما. نداشت اهمیتی برایش دیگر تهدیدهایش. چرخاندمی برخالفش را سرش 

 .داردبرمی خیز سمتش به اشخونی صورت

 زود کنه، ریزی خون ممکنه بیمارستان بریم باید! بدو... بدو بهواد؟ شدهچی سرت واه - 

 !باش

 .کشاندمی بیرون سمت زور به را او بزند، حرفی بهواد بگذارد کهآن بدون 

 !دارم تریواجب کار االن هلما، نیست الزم - 

 .کندمی نگاهش متعجب 

 کاری؟ چه - 

 .کشدمی پوفی 

! کنم دستگیرشون هااون از قبل باید. کننمی فرار فالحی و ساشا صددرصد احتمال به - 

 !خواهشاً کن درک رسه؛نمی بهشون دستم وقت هیچ دیگه وگرنه

 .دهدمی تکان سری 
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 کنم ریست و راست رو هابچه کن صبر فهمیدی؟ بری، تنها که نزن صابون رو دلت الکی - 

 !باشه؟. ریممی هم با

 »گویدمی مقدمهبی 

 پلیسی؟ - 

 .کندمی ایخنده 

 !پرسیدینمی شد تموم مأموریت وقتی ذاشتینمی اومد باال ویندوزتون زود یکم آقا - 

 .کندمی تکرار مجدداً را سوالش 

 !نمیشه باورم اصالً درسته؟ - 

 .کشاندمی در سمت به را او 

 !داریم کار کلی بریم بدو! نیست هاسوال این وقت حاال - 

 .کشدمی پس ضرب یک با را دستانش 

 !میرم تنها خودم - 

 :غردمی بلند 

 ریچ از هم خبری هنوز ؟!فهمیمی. خطره در جونت! بهواد نیست لجبازی وقت االن اه - 

 رو وضعیت چرا بشینیم؟ هامونهمکار از دیگه یکی سوگ توی دوباره خوایمی! نشده

 ؟!کنینمی درک

 .داردبرمی خیز طرفش به 
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 بالیی یه ممکنه بریم هم با اگه. بدم نجاتش برم باید من! فهمین؟نمی چرا! نمرده ریچ - 

 !بیارن سرش

 .کشدمی اشپیشانی به دستی کالفه 

 !کنممی خبرتون باز - 

 از برایش ساشا که آدرسی طرف به و گیردمی سر از را جاده و کندمی روشن را ماشین 

! بود نکرده هماهنگ هم فرمانده با را قضیه این حتی او. کندمی حرکت بود، فرستاده قبل

 اشناشایسته کارهای سزای به را او باید! نبود که نبود انتقامش جز چیزی هم دلیلش

 !رحمانهبی و قانونی غیر کامالً بلکه قانونی، راه از نه رساند؛می

 بوده موجود قوانین اجرای به محکوم و خورده قسم و است پلیس یک او است درست

 قدری به بود شده ورشعله ناگهانی طور به سال چندی از بعد درونش که آتشی اما است؛

 .دادنمی او به را چیزها آن به کردن فکر مجال دیگر که بود عظمت پر و سوزان

 پانزده در را مانده باقی مسافت و شد اتوبان وارد سرعت به که بود خلوت قدر آن هاخیابان

 موقع ساشا بداند تا داشت دوست خیلی. رسید ساشا با قرارش محل به! کرد طی دقیقه

. بود جالب و انگیزشگفت برایش واقعاً! دهدمی نشان خود از واکنشی چه رسیحساب

 دقت با و کرد رفتن راه به شروع پل زیر از خودش و کرد پارک پل از بعد کمی را ماشین

 کنار هایریل گارد روی از شد، تمام که پل. نبود کسی از اثری اما کرد،می نگاه را جا همه

 آرام و روشن کامالً جا آن پل، زیر برعکس. شد چمن از پر یمحوطه وارد و گذشت اتوبان

 رد ریل گارد روی از هنوز برگردد، پل کنار به داد، ترجیح بعد و گشت را اطراف کمی. بود

 در برگشت،. شنید غریب و عجیب سکوت آن میان در را مردی سوت صدای که بود نشده

 را خودش بلندی، هایقدم با بهواد. بودند ایستاده بود، کرده تاریکش پل، ستون که قسمتی

 او به کرد،می نگاه دقت به نابسامانش صورت به که طور همان. رساند کنارش سرعت به

 .داد دست
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 .سالم - 

 به. برداشت سیگاری بود؛ پلیورش جیب در که سیگارش پاکت از پوزخند با و برد دست 

 باال را فندک هنوز بود؛ هایشـب*لـ بین سیگار. رفت تاریک و خلوت جاده یلبه سمت

 .رسید گوشش به ساشا صدای که بود نبرده

 !بکشمت؟ خواممی دونستیمی کهاین با اومدی تنها احمق، -

 .دهدمی سر ایقهقهه و 

 داری؟ اینقشه چه! نداره امکان نه نه، - 

 هایـب*لـ کنج پوزخندی شودمی باعث و کندمی حس سرش پشت را ایاسلحه بهواد 

 .بگیرد جای اشخورده ترک

 !ندارم کسی به نیاز کشتنت برای - 

 .کندمی نگاهش و گرددبرمی سمتش به طعنه با و 

 !نیازه؟ نظرت به - 

 عصبانیت از. فشاردمی ساشا مارکِ و رنگ طوسی کت روی بر را سیگار یمانده ته 

 آرنج، با و کوبدمی زمین به را گردنش ناگهانی، حرکت یک با. شودمی ترتند هایشنفس

 آخ شودمی باعث که کندمی برخورد پهلویش به لگدی. کندمی مهار را سرش حرکت

 .شود خارج هایشـب*لـ میان از بلندی

 !ی؟*ض*و*ع کجاست ریچارد - 

 .کندمی نگاهش خنده با ساشا 



 

 

 
318 

 فرهمندنیا فاطمه |(اول جلد) زندگی پاره چتر رمان

 !ستمسخره واقعاً  کجاست؟ پرسیمی من از بعد توئه بادیگارد - 

 .کندمی باز راه اشبینی از خون که کوبدمی صورتش روی بر ضرب با مشتی 

 چالت جاهمین تا بده حسابی و درست رو جوابم! حیوون نگو پرت و چرت من واسه - 

 !نکردم

 ساشا. کندمی هوشیار را جفتشان تلفنش صدای. شودمی بلند دوباره اشقهقهه ساشا 

 :گویدمی

 !بده جواب - 

 :غردمی بلند بهواد 

 !شو خفه - 

 اسکرین به نگاهی کهآن بدون. شودمی ترعصبی شلوارش جیب در تلفن ویبره حس با 

 .کندمی متصل آزادش دست یک با را تماس اندازدبی تلفنش شات

 دارن فرستادن برامون ایران از نیرویی نمیدی؟ جواب چرا! رفتی؟ گوری کدوم تو بهواد - 

 !باش زود بده آدرس کمکت؛ میان

 .کشدمی ایعصبی و بلند پوف 

 !کن قطع نکن، عصبیم این از بیشتر هلما! نیست الزم - 

 .کشید درهم بیشتر را هایشاخم لحظه هر و داد گوش دوباره 

 !فهمی؟می نگرانتم! بهواد بیاد سرت به بالیی خوامنمی. کنممی خواهش - 

 :زندمی داد بهواد 
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 !ای؟چیکاره تو بدم، کشتن به رو خودم خواممی من اصالً! نگرانمی؟ چرا - 

 .باشه - 

 .کندمی قطع عصبی را تلفن کند، ایخداحافظی بگذارد کهآن بدون 

 !درهمی؟! فالحی؟ آقای شدچی - 

 .داردمی نگه ثابت اشپیشانی روی بر را اسلحه و کندمی اشحواله مشتی دوباره 

 . ...عوض ؟!کجاست ریچ - 

 باراین و دهدمی هل خود مخالف سمت به را او خشم با و برسد سر حرفش پایان نگذاشت 

 .گیردمی قرار بهواد پیشانی روی بر اسلحه

 !چی؟ با احمق؟ یک با! هان؟ طرفی کی با کردی فکر - 

 .کندمی نگاهش طعنه با و مستحکم بهواد 

 !نامرد یه - 

 بلند آخ شودمی باعث و کوبدمی اشقبلی زخم جای همان به ایضربه اسلحه با قصد از 

 .برسد آسمان عرش به بهواد

 و منافع حفظ برای رو ساله نه - هشت پسر یه که من یا تویی نامرد ؟!من یا تویی نامرد - 

! عذاب بشه زندگیش کل شدی باعث و کردی دور مادرش و پدر از خودت، حال و عشق

 بشه مجبور وحشتناکش و سیاه افکار از شدن دور خاطربه عمرش لحظه به لحظه کهاین

 نامرد حاال هان؟! نکشه رو کسینا هیچ منت تا کنه غرق کثافتی و گند هر توی رو خودش

 !من؟ یا تویی ی*ض*و*ع حاال من؟ یا تویی
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 .کندمی نگاهش خشونت با و دهدمی هل عقب به ضرب با را او. داردبرمی خیز سمتش به 

 ؟!مرتیکه زنیمی حرف چی از! میگی؟ چی - 

 خالی دوشش روی از کیلویی هزار باری که انگار. شودمی سابیده هم روی هایشدندان 

 :کرد تکرار خود با. داشت را چیز همه از شدن خالی حس. بود شده

 !باشی تررحمبی برابر صد اون از باید تو و رحمهبی خیلی دنیا -

 رو مادرم هم عوضیت بابای اون و تو! نداری خبر هیچی از که نکن رفتار جوری یه - 

. کشممی رو جفتتون هر! بشه بزرگ مادر و پدربی ،بچه یک که شدین باعث هم کشتین

 اعمالتون سزای به رو جفتتون هر امروز همین. بکشید نفس اضافه روز یه حتی ذارمنمی

 !رسونممی

 خاطربه شاید. کرد سکوت هم باز اما بکشد، فریاد خواستمی دلش ضعف و درد شدت از 

 .بیاورد کم فطرت پست آن جلوی گذاشتنمی که بود اقتدارش و قدرت حفظ

 مقصرم؟ من چرا وقتاون تو؟... ت - 

 افزوده دردش و بیافتد زمین روی بر زانو با شودمی موجب که زندمی پاهایش به لگدی 

 .بود کرده تکه تکه را کلماتش بغضی. شود

 مادر با بدی خیلی کار تموم نامردی با پست حیوونِ اون کثافتت،... بابای... اون... ن...چو - 

 !مادرش و پدر حتی کرد، آبروشبی همه جلوی! کرد بدبخت رو مادرم فهمی؟می کرد؛ من

 بزرگ خوابی در کردمی گمان. بود شده خشک دهانش و بود بسته یخ تعجب شدت از 

 سیلیِ و بود خواب در انگار نه، یا ؛شده جاجابه هاکارت و داده رخ بزرگ اشتباه یک است،

 چنان اتفاق این. عجیب و وحشتناک سوپرایز یک. بود شده زده صورتش به محکمی
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 یعنی! بود کردن انکار دستش، از برآمده کار تنها که کشید عقب و جلو و گرفت را اشیقه

 .شود منکر داشت سعی

 !کشته؟ ساسان رو مادرت ؟!ساسانی پسر تو ؟!چی یعنی - 

 فقط سوال این با بلکه نیفتاده، خاصی اتفاق بگویند نداشتند خیال هاسوال این اما 

 را موضوع اندازه بی تلخی وقتی آری،! بدهد قورت و بجود دهانش در را حقایق خواستمی

 درون را او که حقیقتی به آمد؟ فرود کجا به. آمد فرود و شد سست زانوانش داد، قورت

 بهواد سمت را اسلحه نفرت، و خشم با.  کشید هایشب*ل روی پوزخندی کشید؟می خود

 و نفرت به آغشته کلمات. بود زده بیرون دستش هایرگ و لرزیدمی دستانش. گرفت

 .ریختند بیرون دهانش از خشم،

 !کشمتمی - 

 او زندگی خطوط جلوی ای،پایانی ینقطه ،گلوله شلیک مهیب صدای ثانیه، از کسری در 

 خون کرد، سقوط زمین روی. لرزیدمی چنانهم او و بود لرزیده صدا شدت از محیط. کشید

 و چرخاندمی فضا در را چشمانش و لولیدمی خود به درد با. گریخت بیرون مرده، تن از

 دهانی! مرد باز دهانی با و بست را خود چشمان نهایت، در. میشد بسته و باز فقط دهانش

. شدند بسته و دیدند را حقایق ها،چشم اما بود؛ مانده باز پایانی، چنین حیرت شدت از که

 خط؟ سر نقطه

*** 

 (تهران -مهرماه)

 را شستش. نبود مشخص چیزی انداخت؛ آیفون مانیتور به نگاهی. میشد روشن کم کم هوا 

 و کشید پوفی. نداد نتیجه و داد فشار را کلید مجدداً. نشد باز در فشرد، آیفون یدکمه روی

 .برداشت را گوشی
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 .میام االن کن صبر - 

 سرش روی را کالهش و برداشت را سویشرتش. نماند در پشت شخص پاسخ منتظر 

. کرد اضافه داد،می انجام باید که کارهایی لیست به هم را آیفون کردن درست. گذاشت

 و کرد باز را در. بود شده آب از خیس. برسد در به تا دوید، ورودی در تا باران مشت زیر

 و دخترانه هایکتانی از را نگاهش. ماسید دهانش در حرف در، پشت شخص دیدن با

 آن. شد تنیس توپ اندازه چشمانش و کشید باال دختر، خیس صورت تا رنگ قرمز چمدان

 و چکیدمی پایین موهایش از باران قطرات کرد،می نگاه هایشکفش به که در، پشت دختر

 نبود؟ بارانی آسمانِ او کوبید،می هم روی را هایشناخن

 !آسمان - 

 برآمدگی و بود چسبیده تنش به خیسی از هایشلباس. کشید باال را دماغش آسمان 

 :کرد زمزمه آهسته. کردمی مشخص کامالً را شکمش

 !داخل؟ بیام میشه - 

 .رفت کنار در جلوی از ناباوری با کیسان 

 *** 

 !زندگی تاریک و تنگ هایکوچه در گذارممی قدم باران چونهم

 کنند،می را انگیزشانشگفت زندگیِ  مهابابی که تابستانی هایبارش به شبیه درست آری

 !باشد ترسناک و ناممکن برایشان مکان زمان اگر حتی

 خود اهداف به رسیدن برای را خود راه تنها! تعملی هیچ و درنگی هیچ بی ترسی، هیچ بی

 !شوند نابود و ذوب راه بین اگر حتی گذرانند،می

 !بگیریم درس انگیزشگفت قطرات آن از اگر میشد خوب چه هم هاانسان ما
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 !بخوریم شکست راه بین در گاهی ما است ممکن آری

 !شویم درمانده

 !شویم تنها تنهای

 !بزنیم رقم خود برای غلطی سرنوشت ناخواسته شاید

 نرود؛ پیش ما خواسته و مجال چونهم زندگی شاید

 !نیست ماجرایمان پایان شکستی هیچ بدانیم کاش اما... اما

 !درماندگی و ماللت طعم با زیباست آغازی بلکه

 ... .دارد ادامه 

 اول فصل پایان 

 ظهر ۱۴:۵۱ ساعت در ۱۴۰۰/۱۲/۲ 
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

  

 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 اجتماعیرمانیک در شبکه
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