
 رمان تبهکار از فرشته تات شهدوست

ک فاجعه استین یکنند: ا یدهند و زمزمه م یتکان م یرند؛ سریگ یکه مردان، تحت ستم قرار م ین من..زمانیمردمان سرزم ! 

 و

ن سنت استیزنند: ا یاد میرند؛ با جسارت تمام فریگ یکه زنان، تحت ستم قرار م یزمان ! 

ستیناعادالنه ن ینه..زندگ .. 

میستید نح عدالت را بلیصح یم که اجراین ما هستیا .. 

میندار یگناه .. 

ادمان ندادنینخواستن..نذاشتن.. .. 

ه به روح خداوند استیتشب یدن..که زن از پاکینفهم .. 

 ..به قداستش تهمت زدند

ست..اما غرق شد در لجنزار احساس و او را فاحشه خواندنیف نیزن..ضع .. 

رحمانه روحش را به قهقرا بردند یدن..بیاشک چشم و آه دلش را ند ! 

ستیست.. تابوشکن هم نیک زن است..تباهکار نیمردم..او.. یا .. 

د که یده ایز را دید؟!..چه چیده اید..چرا؟!..چون دیر سوال نبریش را زیک زن است..پاکیاو..دختر..همسر..مادر..و از همه مهمتر او 

از صبر و  یفش کرد..او کوهیار جسم ظربه تقدس او برد و لقب مادر را نث یت شما شده؟! ..خدا هم پیشرف و انسان یباعث خاموش

ست ییبایشک .. 

؟یو دردش را همانطور که هست درک کن ی؟!..دل به دلش دهیزن را بفهم یخواه یم !.. 

یزن را قضاوت کن یتوان یک کالم نمیبا نگاه و ختمش به  .. 

 ..پس..او را خط به خط بخوان

 

رمان یمقدمه  : 

 ..خسته ام،خسته

ام قسم یگمراه یبه تمام سال ها .. 

ام ییبه تمام عشق و رسوا .. 

میویدن یها یاکاریبه تمام ر .. 

اساسم قسم یپوچ و ب یبه تمام بهانه ها .. 

دا کنمینکردم نکردم نکردم،مگر تو را پ .. 



م را درمان کنم،به خطا رفتمیازمندیخواستم..ن .. 

ت برسم،رسوا شدمیانتها یبه محبت ب .. 

دمن کنم،گناهکار شیعشق را تمر یالفبا .. 

رانگر شدمیگر محکم بسازم،ویسرنوشت را بار د .. 

 ..گذشته ام را جبران کنم،تباهکار شدم

 ..خودم را فراموش کنم،خودخواه شدم

ش کنم،مغرور شدمیخواستم..عشق را محصور خو .. 

گم شدم یمصنوع یاز آدم ها ین انبوهیرا تجربه کنم،در ب ییتنها .. 

 .....خواستم..اما

شد ید میدار نباید یهمان لحظه  دانم که..از یخوب م .. 

شد ید میدل من بر تو گرفتار نبا .. 

د اماید پسندیم که تو را دیچشم ها .. 

شد ید میدا نباین همه عاشق و شیا .. 

داد یعقل من حکم به اعدام دلش گر م .. 

شد ید میاو دگر همچو دلم خار نبا .. 

یدست من گرچه به دست تو گره خورد ول .. 

شد ید میار نباق اسم تباهکیال .. 

ست به دادمم انداخت..آه..امایدرد بزرگ یعاشق .. 

شد ید میشده است آنچه به ناچار نبا .. 

 

 ..گناه من بود

آورد یاگر باد عطر تو را نم ! 

رسد یت نمیم به دست گوش هایاگر صدا .. 

چ استیسهم تو از گناه من ه ! 

یته ! 

ین تکواژ سوم شخص غائب فعل ماضیمثل آخر :.. 



..او رفتاو بود ! 

 ..تباهکار منم

ن گناه من استیا یآر ....... 

اندازمیر بیاگر رفتن تو را به گردن تقد ! 

 ..بازهم

، روح و قلب ِ مملو از عشق تو را تباه خواهد کرد من هستم یکه زندگ یکس .. 

ن گناه من استیا .. 

ماند یدانستم او نم ین میقیکه به  یدوست داشتن کس ! 

ستین یشدن، گناه کوچک نه..غرق نگاه و عشق تو ! 

 ..خدا

کند یم را قبول نمیتوبه ها !  

ک تباهکارمیدانم که  یم .. 

 .......اما

ست اگر هنوز همیر تو نیتقص .. 

 ..دوستت دارم

 

 (فصل اول)

 

چمباتمه زدم یبخار یجلو .. 

چسبوندم یبخار یبا به بدنه یخ زده م رو جلو بردم و تقری یدستا ! 

شدم یگرم نم .. 

دیلرز ید میبدنم مثل ب .. 

دمیشن یبه هم خوردن دندونامو هم م یکه صدا یجور .. 

کنم؟ یحس نم ییچ گرمایا چرا هیخدا !.. 

کردم یرو حس نم یدادم..اما اون داغ یتکون م یو داغ بخار یفلرز یدستمو رو بدنه  .. 

هم فشار دادم یزانوهامو تو شکمم جمع تر کردم..چشمامو بستم و لبامو محکمتر رو .. 



باز هم تو سرم تکرار شد یلعنت یسته شدن چشمام اون صدابا ب .. 

رو  یتکرار یشم همون حرف هاینجا و منم مجبور میدش ایاریشه مید؟!هر بار حال مادرتون بد میستیخانم محترم چرا متوجه ن )

سک ینصورت ریر اید در غیت بدد از دسیه رو هم نبایک ثانیعتر عمل بشه..ید هرچه سریارم..خانم قلب مادرتون بایمجددا به زبون ب

دین هشدار رو بدم..لطفا انقدر خونسرد نباشیدونم که بهتون ا یخودم م یفه ید..من وظیش یرو متحمل م یبزرگ ! ) 

دم و چشمامو باز کردمییدستام مشت شدن..دندونامو رو هم سا .. 

شد ینحس و کشنده تکرار م یآخرش بارها و بارها چون پژواک یجمله  .. 

( دید..خونسرد نباشیخونسرد نباشانقدر  !) 

ک و نمور چرخوندمینگاهمو دور تا دور اون اتاق تار .. 

اطراف روشن شده بود یفضا یبود که کم یبخار یدر اثر تابش کم شعله ها .. 

اتاق بود ثابت موند یکه گوشه  یتخت ینگاهم رو .. 

دمیپرست یکه عاشقانه م یوجودم..کس یم بود..مادرم..همه زیا همه چین دنیکردم که تو ا ینگاه م یماریف و بیبه اون موجود نح .. 

یکه من..من..حت یتونست بهم بگه خونسرد نباش!! در صورت یچطور م یاون دکتر عوض .... 

هق هقم به گوش مادرم برسه یدم که مبادا صداینمو گزییلب پا .. 

ده بودیدونستم نگرانمه..به زور ِقرص و دارو خواب یم .. 

کرد یه رو حس نمیاول یگه اون سرمایهام گذاشتم..تنم دزانو یسرمو رو .. 

 

دونستم باز فشارم افتاده یم .. 

کردن یس میدن و زانوهامو خیچک یاز چشمام م یکی یکیز ودرشت اشک یندادم و چشمامو بستم..قطرات ر یتیاهم .. 

شش رو باز کردهدم خواب سخاوتمندانه به روم آغویه کردم و تو دلم زار زدم که نفهمیو اونقدر گر .. 

مبهم شبانه م فرو برد یاهایو باالخره منو به رو .. 

******* 

پاهام بلند کردم و شتابزده خودمو بهش  یبلند مامان، وحشت زده چشمامو باز کردم..سرمو از رو یسرفه ها یدن صدایبا شن

 ..رسوندم

خ بستینه ش تنم ید..از خس خس سیکش یا ابوالفضل..به زورنفس می .. 

مارستان؟یبرسونمش ب یست دست تنها چکار کنم؟..چطوریا خانم نیا..امشب که ثریحالش بد شه خدا نکنه !.. 

ا به دادم برسیخدا .. 

ر سرش بردم تا بتونه راحت تر آب بخورهیز کنار تختش برداشتم و دستمو زیم یوان آبو از رویل .. 

ه کم آب بخور حالت یفدات شه..پاشو  یلیقربونت برم..ل یم..الهوجودمو گرفته بود صداش زدم: مامان یکه همه  یملتمسانه با ترس



شه..مامان خوبم..آروم باش..آروم..آرومیبهتر م .. 

شتر نتونست بخوره..خدا رو شکر سرفه هاش کمتر شدیچند قلوپ ب .. 

بود ینکه درشو باز کنم تکونش دادم..خالیشه قبل از ایز برداشتم و مثل همیم یداروهاشو از رو یقوط .. 

خ زده م بشنیصورت  یدم که مبادا هق بزنم و اشکام روانه یلبمو گز .. 

ن تخت بودییفم که پایرو برداشتم و گذاشتم تو ک یدم و دور از چشم مامان قوطیق کشینفس عم .. 

؟یلرزون رو صورتش خم شدم و گفتم: مامانم..بهتر ییبا صدا ! 

هپلکاشو باز کن ینا نداشت ال یآروم سرشو تکون داد..حت .. 

دیتاب یاز پنجره به داخل اتاق م یده زده بود و نور کمیسپ .. 

س بودید و صورتش از عرق خیلرز یدم..لباش میصداشو شن .. 

ک کردم تا بهتر صداشو بشنومیگوشمو به لباش نزد .. 

 ..دخترم..نـ..نگران نباش..من..خوبم..برو..برو بخواب مادر _

ده ش نگاه کردمیتم نفساش آروم تر شد..به صورت رنگ پریار تختش موندم تا رنکردم و اونقدر کن یچشماش بسته بود..توجه .. 

رفتم  ید مینمونده بود..با ییچ دارویخورد تا کمتر درد بکشه..اما ه ید قرصاشو مینه ش مشت شده بود..بایس یدستش رو قفسه 

یداروخونه ول .. 

مامان کرده بودم..حاال  ین مدت خرج خونه و داروهایونده بود رو تو اک برام میکه از کار تو بوت یپس انداز یبا کدوم پول؟!..همه 

د چکار کنم؟یبا !.. 

 ین دل واموندمو، بال بال میا یاد کنم دردایآزاد که بتونم توش نفس بکشم و فر یهوا یمن واسه ذره ا یده بود ولیمامان انگار خواب

 ..زدم

که  یساده و شال خاکستر یرون تنم بود..همون مانتو و شلوار مشکید..هنوز لباس باز بس لبمو گاز گرفته بودم که به گز گز افتاده بو

تو تنم جاشونو نگرفته بود یچیماه هاست ه .. 

و  ید نگاه بارونیفمو تو مشتم فشردم..پام که به کوچه رسیک یرون..دسته ین تخت برداشتم و با دو قدم بلند از اتاق زدم بییفمو از پایک

ه دادمیخونه تک یخ زده یوار یوختم و پشتمو به دسردمو به آسمون د .. 

رم اما یبم یو تشنگ یبرام نمونده..حاضرم از گرسنگ یچ پولیگه هیپاهام بذار..د یه راه جلویا خودت بگو..بگو چکار کنم؟..یخدا

رم و بهش بدم..اگه اونا رو نخورهیمامانو بگ یبتونم داروها ..... 

کسون فقط خدا هست  یگن کس ِ ما بیشنوه..م یگه حرف دلمو نمیگار خدا هم باهام قهر کرده..دنگفتم..ان یزیگه چیسکوت کردم و د

 ..و بس

کنم دستام بسته ست؟ یشه؟!..چرا حس میچشمام آب م یکه تنها کسم داره جلو ییا کجایپس..خدا ! 

ر انداختمیدم و سرمو زین کشیینگاه گله مندمو پا .. 

 



_ خانم یلیبه به..ل .... 

خوردم و وحشت زده سرمو بلند کردم یکه ایز یکامب یاون موقع تو خودم بودم ، از صدامن که تا  .. 

_ ن دل ما هم باش خانم خانمایزم..به فکر ایعز ییدایکم پ ! 

از سر نفرت بهش انداختم و راه افتادم ینگاه .. 

کرد؟ یم ین موقع صبح تو کوچه چه غلطیا !.. 

و پشت سرم بودیویمثل  .. 

_ رده خانم خوشگله؟!نشونش بده تا خودمزبونتو خو یشیپ ........ 

ستاد و با تعجب نگام کردیهوا برگشتم طرفش که درجا ا یب .. 

دمیترس یرم آورده بود مینکه تنها گینم بهونه شو داده بود دستم..هرچند از ایرم، ایرو بگ یکی یخودم که دنبال فرصت بودم پاچه  .. 

دوار گفتم: ببند اون دهن نحستو یصورتش گرفتم و تهد یکردم انگشتمو جلو یاحساس م که تو دلم ترس و نفرت رو با هم یدر حال

ینداشته ت تو کل محله بره..برو رد کارت عوض ینکردم که آبرو یآشغال تا کار .. 

ه شکه شدمبود ک یناگهان یوار..کارش به قدرید ینه یبا چسبوندم سیمانتو مچ دستمو گرفت و تقر یشش زده باشن ازرویانگار که آت .. 

 

؟..گفتم ) خوشگله ( یهست یک ید: خفه شو احمق..فکر کردیکه صداش تو کوچه بلند نشه غر یر لب جوریبرافروخته ز یبا صورت

ست..برو خداتو شکر کن که من هستم وگرنه جز ین خبرا نیواسه خودت ؟!نه جونم ازا یهست یواقعا دلبر یهوا ورت داشته فکر کرد

ندازه؟یت متف تو رو یحت یمن کس !.. 

امیف نشونم بده تا نتونم از پسش بر بیز قصد داشت ضعیهمه چ یبغضم گرفته بود..ب .. 

مشمئزکننده پر بود مچ دستمو تو همون حالت نوازش  یکه چشماش از حس یک تر کرد و در حالیدر کمال وقاحت خودشو بهم نزد

..اما خبیره پولیدونم گ یدردسرات خبر دارم..م یکرد و گفت: از همه  ..... 

ن یاز ا یکرد کس ید داشت طلوع مین موقع از صبح که تازه خورشینکه ایآسوده از ا یالیدستشو به سمت انگشتام سوق داد و با خ

زم؟!خودم دربست نوکرتم هستمیعز یشه زمزمه هاشو ادامه داد: تا من هستم چرا لنگ بمونیبن بست رد نم یکوچه  .. 

ده شده ، خودشو تو یکه از برف پوش یاستخون سوز زمستون وسط کوچه ا یکه تو اون سرما یکمن که تا اون موقع مثل گنجش

توانم  یآخرش به خودم اومدم و با همه  یدم و از ترس زبونم بند اومده بود با جمله یلرز ینه، میب یر میگرسنه اس یچنگال گربه ا

داد  یریز یدونستم سرخ و مملو از اشکه تو صورتش با صدا یم ده همیکه ند ییخفه و لرزون و چشما یهولش دادم عقب و با صدا

؟یفرض کرد یشرف؟!..خودتو چ یام ب یمن ک یزدم: برو گمشو کثافت..تو فکر کرد !.. 

ر یزم زیر یدسته دسته اسکناس م ین فرداش چجوریه شبو با من بگذرون بعد ببید: فقط یستاد و تو صورتم توپینه م اینه به سیس

ه کم عاقل باشیدختر  یاریچ خرج خودتم راحت در میمادرتو که ه یخرج داروها یرنجویپاهات..ا !.. 

دم سمت خونه..پشت سرم با یمو تو پاهام جمع کردم و دویانرژ یمونده  ینه ش زدم و باقیسراپا خشم و نفرت بودم..دستامو تخت س

و باز کردمد انداختم تو قفل و دریاومد اما تا بخواد بهم برسه کل یبلند م یقدما .. 

رهیتونست جلومو بگ یخواست برم تو وگرنه راحت م یانگار خودشم م .. 



ه دادمیس از اشک پشتمو به در تکینفس زنون با صورت خ  .. 

دونم  یمطمئن بود گفت: من که م یادیکه انگار از حرفاش ز یمحکم جور یدم که آروم ولیزو از پشت در شنینحس کامب یاما صدا

زم، گرچه ناز کردناتم عشق استین همه ناز کردن نداره عزیگه ای..آخه دیکن یادمو قبول مشنهیا زود پیر ید !.... 

تن و بدنمو لرزوند ینحسش همه  یقهقهه ش بلند شد و با اون صدا یپروا صدا یو ب .. 

نبرده بود یاز آبرو و مردونگ ییچ بویز هیهمه چ یب .. 

ه آشغال پست بودیقتا یحق .. 

زیه موجود نفرت انگی .. 

 

ن نشستمیزم یرمق دو زانو رو یدم،سست و بیبه اتاق که رس .. 

م اشک به تخت مامان نگاه کردمیتار و ضخ یشونه هامو بغل گرفتم و از پشت پرده  .. 

شد خدا؟ ینجوریشد که ا یچ ! 

ز که خوب بودیهمه چ .. 

مونو چشم زدن؟یا بودن که خوشبختیک !.. 

م؟ین روز افتادیپشت سرمون مونده بود که به ا یار ِ کنمون کرد؟!..آه و نگاهه حسرت بینفر یک !.. 

 

خودم  ییدست و پا یو ب یتیخاص یره نگاهم بهش بود و از بیره خیفم برداشتم و تو مشتم گرفتم..خیمامانو از تو ک یقرصا یقوط

خورد یحالم داشت بهم م .. 

بود که نکرده باشم؟ یکردم؟!اصال کار ید چکار میگه باید !.. 

کردم تا رو  ی..هرکاری..هر کاری..خدمتکاری..پرستاریک..دست فروشی..کار تو فروشگاه..کار تو بوتی..معلم خصوصیگر یمنش

ارمیستم و خرج خودم و مامانو در بیخودم با یپا .. 

وکنارش م یم خرج شکممونو بدیتونست یاوردم فقط میهم که درم یاز به پول داشتم اما با اون چندرغازیواسه درمان قلب مادرم ن

کنم یزیموند که بخوام روش برنامه ر ینم یباق یچیمامان هم بود، تهش ه یداروها !.. 

حس  یکنم از وحشت پاهام ب یز مشترک رها کرده بودم..هنوزم که بهشون فکر میه چیرو سر  یو خدمتکار یو معلم خصوص یمنش

شنیم .. 

اد..هر یرون بیتونست ب یض میه مشت آدم مریکه فقط از دهن  یرشرم آو یاد دارم..اون حرف هایفو به یکث یهنوزم اون نگاه ها

بودن که مدرک داشتن نه  ییفقط واسه اونا یدرست و حساب یکارا یرون ولیزدم ب یه کار مناسب از خونه میدا کردن ید پیروز به ام

پلمم به زور گرفته بودمیکه فوق د یمن .. 

شه رفت یهم یکه برا یاز وقت یتونستم درسمم بخونم..ول یودم..حقوقش بد نبود و مرزن شده بیه پیبود که پرستار  یاونم واسه زمان

کار شدمیش بچه هاش منم بیآلمان پ  .. 

ه پسر جوون بود یشد صاحب مغازه که  یعصر م یارم.. وقتیک کار کردم..بد نبود اما اونجا هم نتونستم دووم بیه بوتیه مدت تو ی



کرد یک شدن به منو میق قصد نزدیرون و از هر طریزد ب یرگ پسرخاله بودنش م اومد اونجا و اون موقع بود که یم .. 

ن یاستخدامم کرده بود..هرچند ا یرونم کرد..هه....انگار فقط واسه دوستیکنم ب ید رد میهم د یداد وقت یشنهاد دوستیپ یچند بار

و بهتر باهاش راه اومدم د وابسته شدمیبگذره تا شا یاورد و گذاشت مدتیشرطو همون اول به زبون ن .. 

 

کردم..چشمامو چرخوندم  یتو دستام بود به مامان نگاه م یلعنت یکه اون قوط یاتاق نشسته بودم و در حال یبه خودم که اومدم گوشه 

شه اصال گذر زمان و حس نکرده بودمیبود و مثل هم 9وار نگاه کردم.. ید یرو یمیو به ساعت قد .. 

 

 

بلند شدم به خودم دادم و یتکون .. 

گذشت یقیدقا .. 

 یه دونه ت چه صبحونه ای یکین دختر ِیکردم مامانو صدا زدم: مامان خوشگلم پاشو بب یکه داشتم صبحونه رو آماده م یو در حال

 ..واست آماده کرده

م و کمکش کردم دم سمتش و شونه هاشو گرفتید و نگاهم کرد..خواست بلند شه که دویکش یقیپلکاشو باز کرد..نفس عم یآروم ال

نهیبنش .. 

— رت بده دخترمیخدا خ .. 

_ رمامان خانم ِ گلیصبح بخ .. 

— ر مادریصبحت بخ .. 

د قلب یکش یاون درد م یکشه..وقت یق میدم که مرتب نفس عمینه ش گرفت و دیس یدستشو به قفسه  یهمراه با درد زد..پنهان یلبخند

شد یکه میمنم هزار ت .. 

خواستم با ناراحت نشون دادن خودم حالشو بدتر  یکردم لبخند بزنم..نم یپس زدم و سع ید با سرسختخ گلوم رو گرفته بویکه ب یبغض

ه داشتیاز به روحیکنم.. االن ن .. 

؟یدیمنو ند یقرصا یدخترم قوط — !.. 

ختم که دستم رو هوا موندیر یم یداشتم تو استکان ها چا .. 

ادم باشه امروز سر راه از یفم که یشب گذاشتمش تو کی، دیم: اِ..چرا راستزود خودمو جمع و جور کردم و با لبخند گفت یلیاما خ

رمیداروخونه بگ .. 

 ..چند لحظه سکوت کرد و آروم صدام زد

— ؟یلیل .. 

مامانو برداشتم یصبحونه  ینیس .. 

  !جانم؟_



رو جلوش گذاشتم و نگاهش کردم ینیس .. 

— یخوا یم یجورهم واسمون نمونده..چ یگه پولین قرصا گرونه..دیدخترم ا ........... 

ین موقعیه همچیه کم پول گذاشته بودم کنار واسه یگفتم:نگران پولش نباش مامانم  یمصنوع یدم و با لبخندیون حرفش پریم .. 

بهم انداخت ..معلوم بود حرفمو باور نکرده یمامان نگاه نامطمئن  .. 

— که باور کنم؟ یخوا یدخترم؟!م یچرا قبال نگفته بود !.. 

شهیقرصات برگشتم خونه باورت م یامروز با قوط یدم و گفتم: وقتیسردشو نرم بوس یرو تخت نشستم و گونه  کنارش .. 

 

 یکه رو مانتوم م یشرتم رفتم و در حالیبه طرف سو یبگه که شتابزده از کنارش بلند شدم و با همون لبخند اجبار یزیخواست چ

..گفته یشت تنها نمونینجا پیاد ایزنم که اگه برگشته بود ب یا خانم میثر یر به خونه ه سیرم مامانم..سر راه یدم گفتم:من دارم میپوش

گرده یبرم 10بود ساعت  .. 

فمو از کنار در برداشتمیشال گردنمو هم انداختم و ک .. 

— نمون  رونیست برگرد خونه هوا سرده بین یخبر یدیدخترم اگه د یخواد خودتو خسته کن یمادر مواظب خودت باش..نم یلیل

یشیض مینکرده مر ییخدا .. 

ب جا خوش کرده بودیعج یشه نگرانش نگاه کردم..اون بغض لعنتیدر به صورت هم یاز همون جلو .. 

کنم یدا میدونم چرا اما دلم روشنه که باالخره امروز کار پ یر کردم نگران نشو مامانم .. نمید یدیه وقت دیاگه  _ .. 

— د خدا دخترمیبه ام .. 

د چشمامو داشت که نگاهمو از صورت ین نشون از بارش شدید و ایلرز یشم زد..چونه م میچشماش آت یگوشه قطره اشک ِ 

رون و درو پشت سرم بستمیع رفتم بیمهربونش گرفتم .. سر .. 

دیلرز یدست و پاهام م .. 

دا نکنم؟یا اگه کار پیخدا !.. 

یلیـأس نخون لی یه ینه..آ .. 

د نکنیدمو ازخودت ناامیا.. امیوا کردم: خداه لحظه چشمامو بستم و تو دلم نجی .. 

 

******************** 

 (فصل دوم)

 

صورتم  یکه به سمتم هجوم آورد دستامو آوردم باال و جلو ییرون .. همزمان با سوز و سرمایگرفته و ناراحت از کارگاه اومدم ب

 ..گرفتم و ها کردم



ا یدم کلفت داشتم  یه پارتیاز به یا نیرفتم  یدا نکرده بودم..هرجا که میپ یکار چیبه ساعتم انداختم..ظهر شده بود و هنوز ه ینگاه

خواستن یازم م یباالتر یلیمدرک تحص .. 

زدم یابون قدم میوس و گرفته کنار خیما .. 

چشمام محو نشده بود یرنجور و نگاه اشک آلود مامان از جلو یه لحظه هم چهره یاز صبح  .. 

شه دست از پا درازتر ینکه مثل همیدم شده بود؟!جز ایعا یحاال چ یدا کنم ولیه امروز هرجور شده کار پیه با خودم عهد بسته بودم ک

گشتم خونه یداشتم برم .. 

ن از پشت سرم یه ماشیبوق  یکدفعه با صدایشونه م برداشتم که  یفمو از رویخت..کیمامان افتادم .. قلبم ر یتموم شده  یاد قرصای

مع برگشتیدم وسریترس .. 

 

دم تو هم و صورتمو برگردوندمیکرد و قصد مزاحمت داشت اخمامو کش یکه مماس با من حرکت م یین مدل باالیدن ماشیبا د .. 

نو کم داشتمیفقط هم .. 

ستاد..وحشت زده سرجام خشک شدم..با دهن باز به یبا جلوم ایشتر کرد و تقریب یرفتم که اون هم سرعتشو کم یتوجه راهمو م یب

 یبا لبخند مسخره ا ییساله که در کمال پررو 27با یه مرد جوون تقرین..ییشه رو داد پایکردم که راننده ش یوقاحت نگاه ماون همه 

 ..به من زل زده بود

دمیابون کامال خلوت دیه خیاونجا هست ازش کمک بخوام که خودمو تو  یسرمو بلند کردم تا اگه کس .. 

نجا؟یاومدم ا یمن ک !.. 

رم؟ینفهمم کجا دارم م یخودم بودم که حت اونقدر تو یعنی !.. 

یرسونمت خانم یا باال میش باز و مسخره ش گفت: بیبه ترسم برده بود با همون ن یراننده که پ .. 

زمیدربست درخدمتم عز یکه بخوا یریبرگشتم و جهت مخالفش قدم برداشتم که اونم دنده عقب گرفت و گفت: چرا تنها؟!..هر مس .. 

ینکه نگاهش کنم گفت: برو به جهنم عوضیض بدون ایبا غ .. 

میصفا نداره جون تو..بپر باال با هم بر ییپروا گفت: اونجا هم به چشم..اما تنها ید و بیده بود خندیاون که صدامو شن .. 

ح دادم سکوت کنم و به راهم ادامه بدمیگشتم ترج یده بودم و هم دنبال دردسر واسه خودم نمیمن که هم ترس .. 

ال باطلیخ یره رد کارش اما زهیستم مینه اهل پا دادن نین که ببیم گفتم همبا خود .. 

ساد و دستشو برد باال که بزنه تو یاده شد..تا اومدم داد بزنم سر راهم واینش جلومو گرفت و پیدم با ماشید جواب نمید یوقت

بود که خنده ش گرفت یچجوردونم حالتم  یصورتم..ازترس خفه خون گرفتم و وحشت زده زل زدم تو صورتش..نم .. 

— رهیست.. زود بپر باال که دیبار اولت که ن ینترس خانم .... 

کردم که با همون لبخند ، پرو پرو بازومو گرفت  یبود؟!..مات و مبهوت نگاهش م یگه کین دیو در جلو رو نگه داشت تا سوار شم..ا

ن یودمو پرت کردم عقب که اگه دستمو نگرفته بود به شدت نقش زمخ یدم و جوریو من که انگار بهم برق وصل کرده باشن در جا پر

شدم یم .. 

 ..!چته تو؟ —



گفتم: گمشو..دست از سرم بردار یبا بلندیتقر یدم و با صدایدستمو کش .. 

ت ندارمین کاریا بشی..بیاوردیخب نوبرشو که ن یلیسسس..خیدستشو گذاشت رو دماغشو گفت:ه .. 

نِرخر..برو رد کارت ید گفتم: خر خودتیلرز یه صدام مک یزدم و در حال یپوزخند عصب .. 

— ه؟یپس دردت چ ینکاره نباشیاد ایازت خواستم؟!..به سر و شکلت که نم یرم نکن.. مگه چ یهو یهو !.. 

 ینرخو ببر یخوا یمته..مین ناز کردنات واسه قیادش اومده باشه ابروهاشو باال انداخت و گفت: آهاااان..ای یزیو انگار که چ

 ..باالتر؟

 یاالت ورت داشته بیوون..خیداشته باشم گفتم: خفه شو ح ینکه رو خودم کنترلیاز سر خشم ونفرت بهش انداختم و بدون ا ینگاه

امثال من  ید االن دخترایا نبودیناپاک تو دن یف تر از خودتو ببرن که اگه شما پست فطرتایکث یشعور..مرده شور خودت و هم قماشا

زیهمه چ یه لقمه نون..آشغال بینا سگ دو بزنن واسه ابوید تو خینبا ..... 

گمیدارم م یدم چیفهم یپر بود که نم ین لعنتیا یپایانقدر دلم از هم ت .. 

هنوز اونقدر ازش دور نشده بودم که صداش قدمامو سست کرد یبلند ازش فاصله گرفتم..ول یپشتمو بهش کردم و با قدما .. 

؟یستیه لقمه نون نی.مگه دنبال باشه. یول یریگ یبد پاچه م — !.. 

دمیشن یستادم.. برنگشتم..همچنان صداشو از پشت سرم میا .. 

— ه کار نون و آبدار سراغ دارمیمن واسه ت  .. 

بود یکرد..حالت صورتش جد ینم ینبار برگشتم و نگاهش کردم..شوخیا .. 

؟یلب تر کردم و گفتم: چه کار !.. 

ارمیدر ب یباز یپسش بزنم و مثل چند لحظه قبل وحش کارم که نخوام ید اونقدر گشنه یفهم .. 

ستادیبا رو به روم ایجلو اومد و تقر .. 

— ذارم کف یم ینگیریون جیلیم 5ن امشب یهم یایاز پسش برب ینو بگم که اگه بتونی..واسه شروع همینم که آروم شدیب ینه خوبه م

 ..دستت

ون؟!؟!؟!؟یلیم 5 !.. 

شنوم؟ یم یا چیخدا !.. 

گهید یکیکه راست و دروغ کارشو بفهمم به ظاهر خواستم برگردم و تو همون حالت گفتم: بهت اعتماد ندارم..برو دنبال نیواسه ا .. 

 ینو نمیگه، مگه همیاد دیرت بیگ یلیچرب و چ یه لقمه یخوام  ی؟!..خب منم میه لقمه نونیدنبال  یگیکه تند گفت: مگه نم

؟یخواست !.. 

بکنم یر از تن فروشیبه غ یشم حاضر بودم به خاطر پول هرکارینجوریمن همکرد..گرچه  یداشت وسوسه م م .. 

؟ینگاهش کردم و گفتم: چه کار !.. 

د و جلو اومدیخند .. 



— به  یزن یون میلیم 5و.. یدیه شبه..انجامش مین ی..فقط همین حرفا هم سر و کار نداریس و ایست..با پلیتو کار ن ینترس خالف

بیج .. 

_ ه؟یضمانتم چ !.. 

نشیوزخند زد و رفت سمت ماشپ .. 

— خب برو رد کارت انگار تو  یلیاوردم..خیشو میه حرفه ای یگشتم که بخوام بهش ضمانت بدم اون آدم تو نبود یم یکیاگه دنبال 

یستینکاره نیا .. 

 

 یت ورت داشته باالیوون..خیداشته باشم گفتم: خفه شو ح ینکه رو خودم کنترلیاز سر خشم ونفرت بهش انداختم و بدون ا ینگاه

امثال من  ید االن دخترایا نبودیناپاک تو دن یف تر از خودتو ببرن که اگه شما پست فطرتایکث یشعور..مرده شور خودت و هم قماشا

زیهمه چ یه لقمه نون..آشغال بیابونا سگ دو بزنن واسه ید تو خینبا ..... 

گمیدارم م یدم چیفهم یپر بود که نم ین لعنتیا یپایانقدر دلم از هم ت .. 

هنوز اونقدر ازش دور نشده بودم که صداش قدمامو سست کرد یبلند ازش فاصله گرفتم..ول یپشتمو بهش کردم و با قدما .. 

؟یستیه لقمه نون نیباشه..مگه دنبال  یول یریگ یبد پاچه م — !.. 

دمیشن یستادم.. برنگشتم..همچنان صداشو از پشت سرم میا .. 

— و آبدار سراغ دارم ه کار نونیمن واسه ت  .. 

بود یکرد..حالت صورتش جد ینم ینبار برگشتم و نگاهش کردم..شوخیا .. 

؟یلب تر کردم و گفتم: چه کار !.. 

ارمیدر ب یباز یکارم که نخوام پسش بزنم و مثل چند لحظه قبل وحش ید اونقدر گشنه یفهم .. 

ستادیبا رو به روم ایجلو اومد و تقر .. 

— ذارم کف یم ینگیریون جیلیم 5ن امشب یهم یایاز پسش برب ینو بگم که اگه بتونی..واسه شروع همیروم شدنم که آیب ینه خوبه م

 ..دستت

ون؟!؟!؟!؟یلیم 5 !.. 

شنوم؟ یم یا چیخدا !.. 

گهید یکینکه راست و دروغ کارشو بفهمم به ظاهر خواستم برگردم و تو همون حالت گفتم: بهت اعتماد ندارم..برو دنبال یواسه ا .. 

 ینو نمیگه، مگه همیاد دیرت بیگ یلیچرب و چ یه لقمه یخوام  ی؟!..خب منم میه لقمه نونیدنبال  یگیکه تند گفت: مگه نم

؟یخواست !.. 

بکنم یر از تن فروشیبه غ یشم حاضر بودم به خاطر پول هرکارینجوریکرد..گرچه من هم یداشت وسوسه م م .. 

؟ینگاهش کردم و گفتم: چه کار !.. 

جلو اومدد و یخند .. 



— به  یزن یون میلیم 5و.. یدیه شبه..انجامش مین ی..فقط همین حرفا هم سر و کار نداریس و ایست..با پلیتو کار ن ینترس خالف

بیج .. 

_ ه؟یضمانتم چ !.. 

نشیپوزخند زد و رفت سمت ماش .. 

— خب برو رد کارت انگار تو  یلیردم..خاویشو میه حرفه ای یگشتم که بخوام بهش ضمانت بدم اون آدم تو نبود یم یکیاگه دنبال 

یستینکاره نیا .. 

 

نشو که روشن کرد به خودم اومدمیمتعجب نگاهش کردم که رفت و پشت فرمون نشست..ماش .. 

ش ید واسه چکاپ ببریگه باید ی؟!..هفته یچکار کن یخوایمامانتو م یبرات نمونده..داروها یچ پولی؟..بدبخت هیوونه شدید یلیل

تو جون مادرت  یه آره یونه احمق..با یلیم 5..خر نشو قبول کن..یه قرونشم جور نکردیج عمل هم هست که هنوز مارستان..خریب

ن فکر کنیکنه به هم یدا مینجات پ .. 

نشو و یماش یافته که دستمو گذاشتم لب پنجره ینش بدوم..خواست راه بیبود که قدم تند کنم و به طرف ماش یاال کافین فکر و خیو هم

سایزدم: واداد  .. 

 ..نگاهم کرد.. لبخند رو لباش بود

— شد؟ یخب..چ !.. 

کنم ید بودم گفتم:باشه..قبول میکه هنوز هم سراپا ترس و ترد یآب دهنمو قورت دادم و در حال .. 

میسرشو تکون داد و گفت: بپر باال که وقت ندار .. 

اومد سراغم یمونیه لحظه پشیگرفتم.. یبد ینش حرکت کرد دلشوره ین که ماشینشستم..هم یرفتم و کنارش رو صندل .. 

تو کارش باشه؟ ی؟..اگه کلکیچرا سوار شدم؟!..اگه دروغ گفته باشه چ .. 

ده؟یخواب یت شومیدا نینکنه پشت اون وعده وع .. 

ون بده؟یلیم5ه که حاضره به خاطرش یاون کار چ !.. 

؟یازش ندار یناختچ شیکه ه یبش ین کسیسوار ماش یخاک بر اون سرت چطور حاضر شد یلیل !.. 

ه؟یچ یدون یکجاست ونه م یدون یکه نه م یرو انجام بد یبراش کار یخوا یو م یریم ییباهاش جا یاز اون بدتر دار !.. 

زد یوانه وار میقلبم از سر وحشت د .. 

نداشتم یشد کرد..راه برگشت ینم یگه کارید .. 

مو ببندم و خودمو به تنها پناهم بسپرمن بود که چشمایکه تونستم بکنم ا یفقط اون لحظه تنها کار .. 

 

نگاهه وحشت زده مو رو خودش حس کرد و برگشت ینیسنگ .. 



؟یه؟!..چرا باخت دادیزد و گفت:چ یپوزخند صدادار .. 

ده بودیشک رنگمم پر یدستام سرد بودن و ب .. 

نشستم و نگاهمو به جاده انداختم و گفتم: به حال خرابم ببره ، صاف سر جام  یپ ین راحتیخواستم به هم یکه نم ییاز اونجا یول

ه؟یچ یزبونو بهم بد یون پول بیلیم 5به خاطرش  یکه حاضر یخوام بدونم اون کار یم یزیشتر از هر چیب !.. 

— یفهم یم یگه صبر کنیه کم دی .. 

؟یبر یمنو کجا م _ ! 

— ایکن یسوال م یلیخ !.. 

نم تو یبش یکن یمجبورم م ییدم در کمال پررویمحلت نم ی..وقتیشیم ن اجل معلق سر راهم سبزیه دفعه عیجوش آوردم و گفتم: 

خبر، خر شدم و نشستم  ی..حاالهم که منه احمق ِ از همه جا بیدیشنهاد مسخره رو میپول الزمم اون پ یفهم ینت، بعدشم که تا میماش

اده شم..بهت یخوام پ یه؟! نگه دار میچ یدون یرم..اصال..اصال میم یدونم دارم کدوم قبرستون یبه و نمین تو ِ صد پشت غریتو ماش

 ..گفتم نگـــه دار

گه ی..تو دیگه..اُکه هِ ید یفهم یو میقه بتمرگ سر جات همه چیتو!..چند دق یزن یت داد زد: بسه بابا چقدر ور میه دفعه با عصبانی

به پست ما؟ یخورد یهست یک !.. 

به ضعفم نبره ین حفظ کردم تا پده بودم ظاهرمو همچناینکه تا سرحد مرگ ازش ترسیبا ا .. 

— مون شدم..اصال گوه خوردم سوار شدم نگه داریگم پشیست میت نیآقا چرا حال .. 

کرد یشو میچند لحظه نگاهش کردم..خونسرد رانندگ .. 

نو قفل کرده بودیماش یدرا یشه..لعنتیدم باز نمیره که دیتحملمو از دست دادم.. دستمو بردم سمت دستگ .. 

— میدیگه رسیر دینگ یباهاش کشت .. 

نگه داشت و دوبار پشت سر هم دستشو رو بوق فشار داد ییالیو یه خونه ی یتا دهنمو باز کردم چندتا درشت بارش کنم جلو .. 

داد یخونسرد نشونش م یادید حاال ظاهرش زیکه سرم کش یازدر فاصله گرفتم .. مردد نگاهش کردم..از نظرم بعد اون هوار .. 

منم شدت گرفت یلشوره در که باز شد د .. 

پاهات  یبندازه جلو ین پول هنگفتیه روز همچیه کار و تو یدا شده که حاضره در قبال یپ یکیات بردار.. یباز ین کولیدست از ا یلیل

 اد که تو رو بدزده؟!..از تو بهترا و خوشگل تراشین دک و پوز میارو با این ی؟!..آخه به سر و شکل ایزن یچرا با لگد پسش م

خواد چکار آخه؟ یبدبختو م یدن تویراحت بهش پا م !.. 

اده شده بود و منتظر به من ین پینگه داشته..از ماش یساختمون اصل ینو جلویم و ماشیدیدم رسیر بودم که نفهمیاونقدر با خودم درگ

کرد ینگاه م .. 

ن..انگار پاهام از خودم ییو با ترس و لرز رفتم پا نو باز کردمیاده شم..در ماشیبازم همون لبخند مسخره رو لباش بود..اشاره کرد پ

 یگرفت که تا آروم نم یوجودمو م یهمه  یدیشد ینجور مواقع سرماین شده بود..اینبودن..باز فشارم افتاده بود .. بدنم کرخت و سنگ

شدن یده میکشتنم رو هم  یکردم..بازوهامو بغل گرفتم..دندونام از سرد یم رو هم احساس نمیمستق یگرما یشدم حت .. 

رون سردهیم تو گرم شو، بیکرد گفت: بر یکه به داخل اشاره م یخ کردم در حالیرون یب یاون که فکر کرده بود از سرما .. 



ه؟ینم اونجا کجاست و چه شکلیبد بود که نتونم حواسمو به اطرافم جمع کنم و اصال بب یو خودش جلوتر ازمن راه افتاد..حالم اونقدر !.. 

دید یچ کجا رو نمیاردنبالش حرکت کردم..چشمم انگار هیاخت یفکر کردنمم از دست داده بودم..ب قدرت درست .. 

دمیدن صداش پریباشن .. 

— ا باالی؟!بیسادیچرا اونجا وا .... 

رمیش مالش راحت بود که دنبالیرفت..انگار خ یال دوبلکس بود..داشت از پله ها باال مینگاهش کردم..و ید و دودلیاز ترد ییایبا دن .. 

ش فقط خود خرم بودم..آخه چرا باهاش بلند شدم اومدم یکرده بودم که باعث و بان یه غلط اضافیهم داشتم؟! یگه اید یمگه چاره 

ست، در خونشم که یر نشده بزن به چاک..اون که حواسش نیتا د یلیاره؟!..لیسرم ب یینجا؟!..اون باال باهام چکار داره؟!..نکنه بالیا

فرار کن یلینشده فرار کن..فرار کن ل ریبازه تا د .. 

خکوبم ین که خواستم برگردم و بدوم صداش میدن..تو دلم بسم هللا گفتم و همیلرز یآروم رفتم عقب..پشتش به من بود..دست و پاهام م

 ..کرد

 ..!کجا؟—

کرد ینگاهم م ییترسون و لرزون برگشتم سمتش..با همون پوزخند کذا .. 

در پنهان کردن لرزششو داشتم گفتم: چرا منو  یکه سع ییبرده اما خودم و از تک و تا ننداختم و با صدا یسم پدونستم کامال به تر یم

کجاست؟ یشنهادشو داده بودیکه پ ینجا؟!..پس اون کار لعنتیا یآورد ! 

ساده بود اشاره کرد وگفت: برو تویکه جلوش وا یبه در اتاق .. 

 ..عقب عقب رفتم و سرمو باال انداختم

؟یه آدم نفهم طرفیبا  یرم..فکر کردینم _ !.. 

نگاهم کرد که حرصم گرفت یجور .. 

— یفهم ینجاست..برو تو خودت میم؟!..خب همیدرمورد کار حرف بزن یخوا یست اما مگه نمین یتو اون که شک .. 

_ ر و ما رو به یتو..تو رو به خخوام نه پول یگه نه کارتو مید ینجاش اومدم درست ولیاوال نفهم هفت جد و آبادته .. دوما تا هم

 ..سالمت

ن راه دستمو گرفت و نگهم داشتیب ین ولییبرگشتم که از پله ها برم پا .. 

— م..برو تو حرف اضافه هم نزنیداشت یه قول وقرارینکه یکجا؟!..مثل ا یه یه .. 

 

 یبود زورم بهش نم یرجوره یدم ولیکش یزدم و خودمو عقب م یغ میو کشون کشون منو با خودش برد سمت همون اتاق..ج

دیرس .. 

کهیش مرتی..ول کن دستمو شکوندیخوام مگه زوره؟!..آ ی؟!..ولم کن کارتو نمیخوا یاز جونم م ی..چیولم کن عوض _ .. 

وار بودیکه کنار د یزیبود که نتونستم خودمو کنترل کنم و خوردم به م یدر اتاقو باز کرد و پرتم کرد تو..اونقدر ناگهان .. 

وار یز فاصله گرفتم و خودمو به دیدرد گرفته بود..همونطور که نگهش داشته بودم از م یو درو بست..دستم حساباومد تو 



ره..انگار داشت یش ور میدمش که داره با گوشید یس میر خیدمو تار کرده بودن..از پس اون حریچسبوندم..اشکام از درد و وحشت د

داد یو صفحه ش حرکت مداد چون انگشتاشو تند تند ر یام میپ یکیبه  .. 

ه اتاق کار بودینگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم..شب .. 

که  یقد ینه یز و آیپرونده و کتاب هم کنارش گذاشته بود..م یه سریه چراغ مطالعه هم روش بود و یاتاق که  یگوشه  یز و صندلیم

ر یکه ز یه نفره ایوار کار شده بود..و تخت یاشت که تو دقرار د یبزرگ یستاده بودم و سمت چپم کتابخونه یده بهش ایبا چسبیتقر

ستینم اتاق ِکار نینجا برعکس ظاهرش همچیداد ا یپنجره گذاشته بود نشون م .. 

نجا کارت دارمیا ایخشکت نزنه ب — .. 

کرد یبه تخت اشاره م ..  

ارو در ین تخت و اون یرون بیبود..نگاهم ح به جونم افتاد..تپش قلبم حد مرزو هم رد کرده یبد یرو تنم عرق سرد نشست..دلهره 

دم که خودمم از صدام وحشت یغ کشیج یگردش بود که اومد سمتم..رسما مردم و زنده شدم..دستمو که گرفت مثل جن زده ها جور

 ..کردم

دم ید یل میعزرائ یاد خودمو تو چند قدمیکه از ترس ز یمن یکرد ول یه قدم رفت عقب..با تعجب نگاهم میمات و مبهوت ولم کرد و 

فکر  یگم.. تو چیفتو به من نزن..برو عقب..برو عقب بهت میداد زدم: دستتو بکش..اون دست کث یبیزبونم به کار افتاد و با خشم عج

شرف یخونت..کثافت..ب ی..همه ش دوز و کلک بود تا منو بکشونیآره؟!..دروغ گفت یگولم بزن یخواست ی؟!..پس میکرد .. 

 یواریه فشار پرتم کرد سمت تخت..رفت سمت کمد دیبرافروخته مچ دستمو گرفت و با  یشش زدم که با صورتیتانگار با حرفام آ

رون و امد سمتم.. لباسو پرت کرد تو صورتم.. خودمو جمع کردمید بیه دست لباس کشیکه مجاور کتابخونه بودن..با عجله  ییها .. 

— ..آخرشم پولتو نقد  یکن یگم میو هرکار که م یپوش ین لباسو میاحمق..ا ینبودنجا یخواستم به زور متوصل بشم االن ا یمن اگه م

رد کارت یریو م یریگ یم .. 

_ بذار برم ی؟!..ولم کن لعنتیدار یخوام..چرا دست از سرم برنم یگفتم نم .. 

ه؟ین آسونی؟!..مگه به همیپوزخند زد و گفت: بذارم بر !.. 

مجبورت کنم..هر  یخوام که به کار یگم..من نه قصد تجاوز بهتو دارم نه میم یچ نیو انگشت اشاره شو جلوم گرفت و گفت: بب

که  ید هرچیدم سر حرفمم هستم..فقط بایون میلیم 5ل و رغبت خودت باشه..گفتم ید با میافته باین اتاق قراره بینجا و تو ایکه ا یاتفاق

یگمو گوش کنیم .. 

و واسه  یپوش ین لباسو مید و گفت: بذار روشنت کنم دختر جون..ایردم که فهمک یاوردم..گنگ نگاهش میاز حرفاش سر در ن یچیه

و ینجا بخوابیخوام باهام ا یبهت ندارم فقط م ی..نترس کاریگذرون ین اتاق وقت میساعت با من تو ا 2 ........ 

 

 

کرد؟ یا واقعا منو خر فرض میارو خودش خر بود ین یا !.. 

دمیش شدم و از جام پریآت یگلوله  .. 

شهیادتر میگم هرلحظه روش زینم یچیه یهر چ .. 

 .. پرخاشگرانه نگاهش کردم



 یفیچه اراج یفهم ینم یزونیباالست نام یلی؟!..انگار فازت خیباف یبه هم م یدار ینم، چیدم و داد زدم: صبر کن ببیون حرفش پریم

کنم االن تا خرخره  یخواستم تن فروش یستم..اگه مین یکن یگم من از اوناش که فکر می..صد بار بهت گفتم بازم میکن یسر هم م

ســـتمیهاش بگرد..من ن یاردم..پس برو دنبال همون حرفه این همه نه و نو واست نمیت این موقعید تو ایغرق بودم اونوقت شا .. 

کرد یبه نفس نفس افتاده بودم..تو سکوت داشت نگاهم م .. 

سردمو مشت کردم یدستا .. 

ز افتاده بود..به طرفش رفتم و یفم کنار میدنبال صدا رو گرفتم..ک یسرسر یم زنگ خورد..با نگاهیگوش خواستم برم سمت در که

رون آوردمیمو بیگوش .. 

ا خانم افتاده بود..دل نگران و دستپاچه جواب دادمیثر یشماره  .. 

 ..الو _

— دخترم؟ ییجان کجا یلیالو..ل !.. 

_ ن حالش خوبه؟شده؟!ماما یا خانم..چیرونم ثریمن..راستش..ب !.. 

— تو رو خدا نگران نشو یگم ولیدخترم بهت م .. 

_ شده؟!..کجاست؟!..حالش چطوره؟ یا خانم مامانم چیب..ثریا امام ِغری !.. 

 ..امون بده دختر—

_ شده؟ ید چیتو رو خدا بگ !.. 

— ن..تا االن هم یتان امام حسمارسیمش بیشش بودم، زنگ زدم اورژانس اومد رسوندیظهر حال مامانت بد شد منم پ یکایراستش نزد

ژه ست منم اومدم خونه کارامو بکنم برگردم یو ی.. االن تو بخش مراقبت هایزدم دخترم در دسترس نبود یت زنگ میبه گوش یهرچ

دخترم..الو یلیجان؟!..ل یلی..الو..الو لینبار جواب دادید ایشش که گفتم بهت زنگ بزنم شایپ ...... 

پاهام افتاد ینشون سر خورد و جلویاز ب یحس شدن ..گوش یانگشتام ب  .. 

 ..وسط اتاق خشکم زده بود

ایا..خدایمامانم..مامان گل ِ من..خدا .. 

کرد یدم..انگار داشت صدام میشن یبازومو گرفت و تکونم داد.. واضح نم یکی .. 

 ..دختر چت شده؟!..با توام—

 

مو از کف اتاق برداشت و داد دستمیردم..خم شد گوشکه بهم داد به خودم اومدم..وحشت زده نگاهش ک یبا تکون محکم .. 

؟ین حال و روز افتادیبهت گفتن که به ا یشده؟!.. پشت تلفن چ یده م انداخت و گفت: چیبه صورت رنگ پر ینگاه !.. 

کردم یر لب اسم مامانو زمزمه میو من فقط ز .. 

_ از دارهیشش..االن به من نید برم پید برم..بایکنم؟!..با یچکار منجا یا.....نه..نه من این دنیدم تو ایمامانم..همه کسم..تنها ام .. 



رونیبزنم ب یلعنت یالیدم و تونستم از اون ویدو یو با چه سرعت یدم چجوریگه نفهمیو د .. 

اط بازومو گرفت و به اجبار نگهم داشتیزد..تو ح یاومد و صدام م یپشت سرم م .. 

؟یری؟!..کجا میهو رم کردیرا که به نفس نفس افتاده بود گفت: چ یدرحال !.. 

شش باشمید پیمارستانه..حالش بده ..تنهاست من بایداد زدم: ولم کن بذار برم..مامانم ب .. 

کرد یبا تعجب نگاهم م .. 

ن هرجا ی..بشیستینجاها رو بلد نیز دوباره بازومو گرفت و گفت: صبر کن تو که ایه خیدم که با یدم و به طرف در دویدستمو کش

برمت یم یخواست .. 

 ..برگشتم و مستاصل نگاهش کردم

؟ین بشمار سه رسوندمت..مگه عجله ندارین تو ماشیدو از چشمام خوند و لبخند زد: بشیترد !.. 

 ..و خودش جلوتر از من رفت و نشست پشت فرمون

برم یو چجور یکرد با ک ینداشتم مخصوصا اون لحظه که واقعا برام فرق نم یچاره ا ..  

تم زودتر خودمو به مامانم برسونمخواس یفقط م .. 

گهیز دیچ چین برام مهم بود نه هیفقط هم .. 

 

 

  

 

اومدن یبند نم یاشکام لحظه ا ! 

— مارستان؟یکدوم ب ! 

_ ن )عیامام حس ) .. 

چشمام جون گرفته بود یشه معصوم مامان جلویهم یچهره  .. 

کردم یرونو نگاه میب یش و نگرانیپر از تشو یه دادم و با دلیپنجره تک یدستمو به لبه  .. 

شش بود یرم..اگه صبح که دردش برگشته بود اون قرص پیمامانو به موقع بگ یر منه..آره مقصر منم که نتونستم داروهایهمه ش تقص

افتاد ین اتفاق نمیخورد االن ا یو م .. 

رش رسوندم وسراغ مامانو از یمو به پذدم..خودیدو ین و به طرف ورودییدم پایمارستان نگه داشت پریب ینو جلوینکه ماشیبه محض ا

که اونجا بود گرفتم یپرستار .. 

گفت که کدوم طبقه ست یمعطل یبعد از کل .. 

 ..به طرف آسانسور رفتم



 

اومد یساکت پشت سرم م .. 

نداشتم یبهش توجه .. 

از پشت سر صدام زد: کجا خانم؟ یکیدم سمت بخش وخواستم برم تو که یدو !.. 

بودبرگشتم طرفش..پرستار  .. 

ن بخش..منیه گفتم: خانم، مامانم..مامانمو آوردن ایبا گر ............... 

داخل..مالقات ممنوعه یبر یتون یگفت: نم یتم دلش به حالم سوخت که اخماشو باز کرد وبا لحن آروم تریدن وضعیانگار با د .. 

 

یول _  .. 

 یتون یص نده که میو اما نداره دخترجون، تا دکتر تشخ ی: ولشد گفت یکه از کنارم رد م یحوصله دستشو تکون داد و در حال یب

ینجا بمونید همیتو با یبر ..  

_ خب دکتر کجاست؟ یلیخ !. 

— رون منتظر باشین بیاد..همیم یقه صبر کنیچند دق .. 

اتاق و درو بست یو رفت تو .. 

کنار در نشستم یروح گرفتم و رو صندل یسرد و ب یوار اون راهرویرفت که دستمو به د یم یاهیحالم بد بود..چشمام داشت س .. 

دمیک به خودم شنیبه رو نزدینگران اون غر یصدا .. 

— ؟یخوب !.. 

راهرو مونده بود یکایصدا، نگاهم مات و مبهوت رو سرام یمسکوت وب .. 

ارم..باشه؟یرم بیبگ یزیچ یوه ایآبم یه آبین من برم از بوفه ینجا بشیتو هم — !.. 

دیچرخ یدادم..زبون تو دهنم نم یبشو مفقط با سکوتم بود که جوا .. 

سال بهم تموم شد 5 یقه به اندازه یدق 5اون  .. 

 

کرد یدم سرمو بلند کردم..داشت با همون پرستار صحبت میدکترو که شن یصدا .. 

— مار چطوره؟یت بیوضع !.. 

— دکتر ینکرده آقا یرییتغ .. 

دم و صداش زدمیو خواستن برن تو که از جام پر .. 

— ر؟دکت یآقا !.. 



به حال خرابم برد یشد پ یه نگاهه کوتاه هم میبا تعجب نگاهم کرد.. اونقدر داغون بودم که با  .. 

_ دکتر حال مادرم چطوره؟ یآقا !.. 

د؟یش اطالع داشتیماریست..شما از بینگاهم کرد..سرشو تکون داد و گفت: حالش اصال خوب ن یکم !.. 

ش متخصص رفته یشه..قبال پیداره..روز به روزهم حالش بدتر م یقلب یهست که ناراحت یبغضمو قورت دادم و گفتم: بله..االن دو سال

د عمل بشهیکرد اما دکترش گفته که قلبش با یبود.. دارو مصرف م .. 

— د به ضرر خود ِ یشتر صبر کنیب ید اما هر چیدونم چرا تا االن اقدام نکرد ی ..نم ِ یت مادرتون جدا بحرانینطوره..وضعیهم

مارهیب .. 

 

نمش؟یتونم بب ید چکار کنم؟!..االن مید من بایشما بگ !.. 

— که  ید..درضمن تا زمانیشون رو انجام بدیش از عمل ایپ یرن..بهتره کارایقرار بگ ید تحت عمل جراحیعتر بایمادرتون هرچه سر

د داخلید بریتون یمار به حالت نرمال برنگشته نمیت بیوضع .. 

ه همراه پرستار رفتن تو اتاق و درو بستننکه منتظر جوابم باشیو قبل از ا .. 

برسم رو  ینکه به صندلیوار گرفتم .. قبل از ایزانوهامو ندارم..دستمو به د یستادن رویکردم توان ا ینفسم تنگ شده بود..احساس م

ن افتادم و زانو زدمیزم .. 

ختمیر یصدا فقط اشک م یتو خودم جمع شده بودم و ب .. 

 .. خدا؟ ِین چه سرنوشتیا

 

نو نداشتم که سرمو بلند کنم..لبام از زور اضطراب و یحس ا یحت یاومد..ول یدم که با عجله به طرفم میرو شن یکی یقدم ها یصدا

دور و از  یه فاصله یبرام گنگ بود که انگار از  یدم..اونقدریشن یکنارم زانو زد..صداشو واضح نم یکیترس خشک شده بودن..

کرد یمظ داشت صدام یه مه غلیپشت  .. 

— ن بخوریا از ایا..بیهو؟!..بیدختر چت شد  .. 

 ینیرید..شیلرز یلبام حس کردم..مجبورم کرد دهنمو باز کنم..سردم شده بود و چونه م م یرو رو یع خنکیچشمامو بسته بودم..ما

رو از دستش  یکه قوط یت برام دلچسب باشه ..جورینها یب ینیریوه رو تو دهنم احساس کردم..اونقدر ضعف داشتم که اون شیآبم

رم و آروم چند قلوپ ازشو بخورمیبگ .. 

چشمامو باز کردم..کنارم رو زانوهاش نشسته بود..دو،سه تا قلوپ  یاومد..ال یباال م ینه م مونده بود حاال به سختیکه تو س ینفس

که کنارم بود  یصندل یستمو به لبه کردم..د یشتر نتونستم بخورم..اما همونم باعث شد پاهامو تکون بدم.. هنوز احساس ضعف میب

 ین فاصله شو تا حدیهم یاد بهم دست بزنه برایده بود خوشم نمیگرفتم و بلند شدم..خواست کمکم کنه که ازش فاصله گرفتم..فهم

کرد یت میرعا .. 

کرد ینشست..ساکت نگاهم م یصندل یکنارم رو .. 

ره رد کارش؟یا نمکنه؟!..پس چر ینجا چکار مین ایه لحظه با خودم گفتم )ای !..) 

اد امروز افتادمینا رو بهش بگم که ین همیخواستم سرمو بچرخونم سمتش و ع .. 



که ازم داشت ین مرد و در مقابلش خواسته ایا یونیلیم 5شنهاد یپ .. 

د عمل یباعتر ید و مادرتون هرچه سرید صبر کنیگفت نبا یصداها به سمتم هجوم آوردن..دکتر که م یه دفعه همه ید..یتنم لرز

 5گمو برام انجام بده آخرشم یکه م ینکاریداشت..ا ینامعقول یون خواسته یلیم 5که کنارم نشسته بود وازم در قبال  یبه ایبشه..غر

ونتو بردار وبرو رد کارتیلیم .. 

روزم خبر نداشت از هم فشار دادم..اون که از حال و  یسردم بود..بازوهامو تو آغوش گرفتم و سرمو بلند کردم..لبامومحکم تر رو

ک رو گذاشت کنارمیوه و کیجاش بلند شد و پاکت آبم .. 

جلو اومدم ، بابت رفتار امروزمم ازت  یادینجاشم زیرم..تا همیگه میگفت : من د یاما آروم یتو چشمام نگاه کرد و با لحن جد

خوام یمعذرت م .. 

دوارم حال یرو بهت بدهکار بودم..ام ین عذرخواهید واقعا ایونم شاد یکرد ادامه داد: نم یکه تو چشمام نگاه م یلبخند زد و در حال

بره....خداحافظ یمادرت هم هر چه زودتر رو به بهبود .. 

ه مکث کوتاه برگشتیکردم..همچنان تو صورتم زل زده بود..اما بعد از  یره نگاهش میخ .. 

شتر ازم فاصله نگرفته بود که صداش کردمیهنوز چند قدم ب .. 

 ..صبر کن_

ستادیا .. 

 ..با تعجب برگشت و نگاهم کرد

 

کنم ینو فقط خودمم که احساس میدونستم ا یکردم صداش کل راهرو رو برداشته..اما م یکه حس م یزد..جور یقلبم تند م .. 

ن یر از اشتید بید بتونم خودمو کنترل کنم..نبایسردمو مشت کردم..با یکرد..آروم بلند شدم وبه طرفش رفتم..دستا یمنتظر نگاهم م

 ..ضعف نشون بدم

د برات مهمتر باشهیبا یگه ایز دی..نترس..در حال حاضر نجات جون مادرت مهمه..اون از هر چیلیل یایتواز پسش بر م .. 

نبود یشش کارین که پیاز خودمم برام مهمتره..حاضرم از جونمم براش بگذرم..ا یآره..مادرم حت .. 

 یرم برایون بگیلیم 5خواستم  یکه به خاطرش م یکنم وگرنه کار یه میعملمو توجدارم  یدونستم از زور درموندگ یخودمم م

نداشت یچ فرقیه یجیه مرگ تدریمثل من با  یدختر .. 

 

— ؟یخوا یم یچ !.. 

 یا خودت راه نجاتینکارا نبودم..خداین حرفا نبودم..آدم ِ ایدم..من مال ایخشک شدمو با سر زبونم تر کردم..از نگاهش خجالت کش یلبا

رمیمانم به خطا میدم مجبورم..مجبورم، منو ببخش اگه دارم بر عکس اینجا رسیبه ا ینیب ی..االن هم که میبرام نذاشت .. 

 

— ؟یبگ یزیچ یخوا ینم !.. 

ر خودشونو یکردم تا حرفام تاث یکه تو چشماش نگاه م یکردم محکم باشم..سرمو بلند کردم و درحال یآب دهنمو قورت دادم..سع



؟یهست یکه داد یشنهادیخوام بدونم..هنوزم سر پ یگفتم: م یلحن جدبذارن با  !.. 

دیابروهاش از فرط تعجب باال پر .. 

— ؟یچ !.. 

کنم یشنهادتو..قبول می..من پیاگه..اگه هنوزم سر حرفت هست _ !.. 

نداشته باشه ین لرزشیادا کنم که کوچکتر ین جمله رو جوریجون کندم تا ا یواقع یبه معن .. 

 

 ی..چیه احمق طرف حساب شدیکه با  یش خودت فکر نکرده باشیدوارم پید و گفت:امیحظه نگاهم کرد..ابروهاشو تو هم کشتا چند ل

؟یشنهادو قبول کردیپ یگیه دفعه میاما حاال  یگرفت یمنو م یپاچه  یو داشت یشده بود یش که وحشیشد تا چند ساعت پ !.. 

از من شد یه جواب درست وحسابیو ساکت نگاهم کرد ومنتظر  .. 

ارو لفظ ین یدم تو هم و بازم رفتم تو همون جلد سابقم که این اخمامو کشیهم یومد برایکه بهم نسبت داده بود خوشم ن ییاز حرفا

روش گذاشته بود یوحش .. 

ک شدم که اخماش ازهم باز شد..تعجبو تو چشماش خوندمیه قدم بهش نزدی .. 

ن یش زل زدم و گفتم: ببیعسل یک تو چشماینزد یورتش گرفتم و از همون فاصله ص یزدم .. انگشت اشارمو جلو یپوزخند عصب

ن یبوده تا نرخو ببرم باالتر..نه آقا از ا یت واسه بازار گرمیکوفت یالیاون و یتموم اون کارا تو یبهتره هوا ورت نداره که فکر کن

روشنت کنم که اگه دارم به  یدرست و حساب ین اول کاریر همنه بزنم و دنبالت بدوم..بذایست..عاشق جمالتم نشدم که واست سیخبرا ن

کنم ..اگه پول الزم  یفقط به خاطر پول ِ که قبول م یعنیرم..یگ یون بعدشه که ازت میلیم 5دم فقط وفقط به خاطر اون ین ذلت تن میا

ا نه؟ی یدیفهمشدم که بخوام خودمو تو کثافت غرق کنم.. ین کار نمیگذشت حاضر به ا ینبودم هزار سالم م !.. 

 ینداشتم نم یمناسب یط که حال روحید تند رفته بودم اما تو اون شرایکرد..حرفام که تموم شد رفتم عقب..شایبا دهن باز نگاهم م

داشته باشم یتونستم رو افکارم و زبونم کنترل .. 

رون داد..صورتش قرمز شده بودیب ید ونفسشو عصبیدستشو تو موهاش کش .. 

دمیفهم یحالشو نم .. 

کنه؟ یتش میداره اذ یزیه چیا ناراحته و یخوره؟!  یه و داره حرص میعصبان !.. 

ن یستم و به خاطر پول حاضر شدم چنینکار نیبه ا ینه راضیب یتو وجودش داشته باشه و حاال که م یه کم مردونگیدوار بودم یام

گذره یده و ازم میرو قبول کنم بگه که اون پولو بهم قرض م یفیشنهاد کثیپ .. 

د کار تموم بشه..قبوله؟ین امشب بایخب فقط هم یلیگره خورده گفت: خ یاما بعد از چند لحظه برگشت سمتم و با ابروها !.. 

حرفاش  یرو رو ید لعنتیینه م مشت کردم و با بستن چشمام اون مهر تایس یر شالم رو قفسه ینفسم بند اومد..دستمو نامحسوس از ز

دمیخودم کوب یبدبخت سند یقت پایکه نه..در حق ..  

— ن منتظر بمونمیدم تو ماشیح میم..تا اون موقع هم ترجیریگه میک ساعت دیت تا یانجام بده نها یدار یخب اگه کار یلیخ .. 

د یکردم..هنوزم ام یم ساعت همونجا نشسته بودم و فکر میو قبل رفتن شمارمو گرفت که وقتش شد بهم زنگ بزنه.. بعد از رفتنش تا ن

ه دختر تنها و یبه  یچ ضامن و مدرکیزبونشو بدون ه یحاضره پول ب یبخوام؟!..ک یاز به پول داشتم..از کین ینکار نشه..ولیم اداشت

و  یا نخواستیو  یا نتونستین دنیاتو که تو ایاون دن یثواب نمازا یتون یبا پول م یکه حت ین زمونه ایکس قرض بده؟!..تو ا یب



تونستم پول عمل مادرمو جور کنم؟ یپشت و پناه م یب یبا دست خالچطور  یرو راحت بخر ینخوند !.. 

که باشه  ین زجر بکشه..هرجوریشتراز ایذارم مادرم بیممو گرفتم..نمیم ساعت خودمو جمع و جور کردم و باالخره تصمیبعد از ن

کنم یر سنگم باشه تا فردا پول عملشو جور میاز ز یحت .. 

مارستانیخانم هم برگشت ب ایخدا رو شکر قبل از رفتنم ثر .. 

 

نکه ازش یرم تونستم قانعش کنم..مامانو بهش سپردم و با ایم پول قرض بگییخوام برم بابت عمل مامان از دا ینکه میا یبه بهونه 

سفارشاتو بهش کردم یمطمئن بودم بازم همه   .. 

دم وقت رفتنهیفهمدونستم  یم که هنوزم اسمشو نمیگوش یبه رو صفحه یاون غر یدن شماره یبا د .. 

ه درد بزرگ تر هم بهشون اضافه ین یدونستم بعد از ا یپر از درد و غصه که م یرفتم..با دل ینم داشتم مینکه مامانمو ببیبدون ا

شهیم .. 

ه درد کشنده تری .. 

و نجابتم یدرد از دست دادن پاک .. 

 

 (فصل چهارم)

 

 

میکه قبال بود ییالیم همون ویبرگشت .. 

خودم اومده بودم  یکردم..من اومده بودم..با پا یفرار نم یزیر نبودم..از چیواهمه نداشتم..مثل قبل با خودم درگ یزیاز چگه ینبار دیا

 یی تنها ِ ین اتاق....قربانیهم یال..توین وینجا بود..همیکردم..آره قربانگاه من هم یشدنم خطابش م یکه محل قربان ییبه جا

نجا آخر یموند؟!..نه..ا یهم برام م یهام..بعد از اون همه درد و مشکل راه برگشت یچارگیو ب یندار یهام..قربان یکس یب یهام..قربان

 ..خط بود

رمق نشستم یحال و ب یمتحرک به طرف تخت رفتم و ب یه مرده یحرف مثل  یم همون اتاق و من بیبرگشت .. 

کرد ینگاهمم نم یتتو هم بود و ح ینگفت.. اخماش حساب یچیال هیم ویر تا برسیتو طول مس .. 

 یه بافت مردونه یرش یکه ز یرفت سمت کمد..از پشت سر نگاهش کردم..قد بلند و چهارشونه بود..کت و شلوار اسپرت مشک

بودن یق نشده بودم..جزچشماش که انگار عسلیاد دقیده بود..تو صورتش زیپوش یخاکستر .. 

ر انداختم و یدم..سرمو زیدونم چرا از نگاهش خجالت کش ید..نمر کریمنو رو خودش غافلگ یره یبه طرفم برگشت و نگاهه خ

گرفتم یدستمو به باز یانگشتا .. 

اومد و با نفس سردش  یخواست م یمن شده بود..هر وقت که م یشگین هم مزاحم همیبه طرفم اومد..باز اون سرما تو تنم نشست..ا

د هم مهمون ناخونده شده بود..بهش عادت کرده بودمیگرفت..شا یکرد ازم فاصله م یکرد هر وقت هم که اراده م یتنمو منجمد م .. 

 



زدم لباس خواب باشه آورد و گذاشت کنارم یه دست لباس تا کرده که حدس می .. 

— گردم یگه برمید یقه یدق 10نو بپوش.. تا یا .. 

مش منصرف بشه..گرچه یو بخواد از تصم نهیسرمم تکون ندادم..بغضم گفته بود..سرمو بلند نکردم تا مبادا نگاه اشک آلودمو بب یحت

 ..محال بود

 

تونستم از دستش بدم یازداشتم..نمین پول نیاما من به ا .. 

دمین بود که صداشو شنییستاد..سرم پاین راه ایبه سمت در رفت..ب .. 

— ه؟یاسمت چ ی..نگفتیراست !.. 

یلیر بودم گفتم: لیر نشن.. همونطور که سر به زیدم که اشکام سرازیلبمو گز .... 

امیگفت: منم ارش یکه به آروم ییدم..و صدایقشو شنینفس عم یمکث کرد..صدا .... 

رون رفت و درو هم پشت سرش بستید از اتاق بیسکوتمو که د .. 

افتاده بودین اتفاقا نیچ کدوم از ایکاش ه یشد..ا یکاش زمان متوقف م یا .. 

ه کنمیتونم گر ین و تا میارم زمخواست سرمو بذ ید..دلم مین بار لرزیهزارم یچونه م برا .. 

 

م بودییتخت برداشتم وتو دستم مشتش کردم..رخت رسوا یلباسو از رو .. 

شد؟ ینم مگه میچاره تر از ای!..بیدین به کجا که نرسی..ببیلین لیبب !.. 

بازهامو  یدم..کمیوش پوشخ شده بود..خشک و منجمد..شنل لباسو ریکه یه تیو لباسو تنم کردم..بدنم مثل  یقد ینه یآ یرفتم جلو

گرم بشم ید کمیماساژ دادم تا شا .. 

ده ین بند شنل رو هم محکم بستم تا پوشیهم یقه ش از تور بود برایباالتر از زانوهام.. یبراق بود..کوتاه تا کم یجنس لباس از ساتن آب

 ..تر بشه

یول .. 

رو شل کردم یلعنت ینه پوزخند زدم و..اون گره یآ یفته به خودم توایب یگه قراره چه اتفاقید یقه ینکه تا چند دقیاد آوردن ایبا به  .. 

نه حبس کردم و چشمامو بستمیباز شدن در نفسمو تو س یدن صدایبا شن .. 

 

کردم ینگاهشو رو خودم حس م ینیجرأت نداشتم برگردم..سنگ .. 

اره که دختره یرخ به رخ بجنگه ..خم به ابروش ن که حاضر بود با تموم مشکالتش ی!..دختریلیه لحظه از خودم متنفر شدم..من!..لی

ت، بهش نگاهه ین کرده پشت نقاب مظلومیکم یشه.. نذاره نگاهه ناپاک گرگا و نامردایف شمرده میها ضع یلینکه از نگاه خیبا ا

هر کار زشت دن بهش دست به یز کرده و حاضره به خاطر رسیه شکار چرب و نرم دندون تیباشه که واسه  یا یشکارچ یگرسنه 

بزنه یو منفور .. 



نطور گستاخانه یبش شده غرق لذت بشه و ایکه نص یروزیاز پ یستاده تا اون شکارچیه؟!..چطور راحت اینه کین دختر ِدرون آیپس ا

ن دختر من بودم؟ینگاه به جسمش بندازه و اون دختر هم توان دم زدن نداشته باشه؟!..واقعا ا !.. 

زد یش دامن میش از پیزد و به اضطراب و وحشتم ب ین مثل ناقوس مرگ تو سرم زنگ مهر گام ِ اون به سمت م یصدا .. 

خودمم نتونم بشنوم ینفسا یصدا یدوست داشتم دستامو بذارم رو گوشام و اونقدر فشار بدم که حت .. 

رو یلعنت یکردم اون گرما یپرده حس م یپشت سرم بود..چه ب .. 

شمیرم و ذوب میسوزانش فرو م یشعله ها یشتر ال به الیلحظه بشده بودم که هر  یانگار گرفتار جهنم .. 

دن..گفته بودم..گفته بودم که کار امشب من با مرگ ین حد باز شد..تنم شروع کرد به لرزیدم..چشمام تا آخریصدام که زد از ترس پر

ب جسم و روحم نمونده بودیتا تخر یزینداره..چ یچ فرقیواسم ه یجیتدر .. 

 یکیشدم..اون  یبه خودم گرفتم و بدنم منقبض شد..داشتم تو خودم جمع م یراستم حلقه شد حالت دفاع یکه دور بازودستش  یانگشتا

 ..بازومو هم گرفت و برم گردوند

نگه  یکنه و من برا یداره به زور روحو از جسمم جدا م یکیدم که انگار یلرز یم یر انداختم و چشمامو بستم..جوریسرمو ز

کنم یرسختانه مبارزه مداشتنش دارم س .. 

— ؟یلیل !.. 

 ..سرموچرخوندم..اخمام ناخودآگاه تو هم رفت

— ؟یشه نگاهم کنیم !.. 

دمید..لبمو گزیمنو به طرف خودش کش .. 

— ا....؟ی؟!..سردت شده؟!..یلرز یم یچرا دار !.. 

دمیشن یمو تندشو راحت  یعصب ینفس ها یکه صدا یک..جورینزد یلیستاده بودم..خیک بهش ایبا نزدیتقر .. 

— ستم؟یگفتم نگاهم کن..مگه با تو ن !.. 

ن دوتا انگشتاش گرفت و سرمو بلند یافته چونه مو بین انداختم تا نگاهم به چشماش نییشتر پایعکسشو انجام دادم و سرمو ب یو وقت

 ..کرد

 ..چشماتو باز کن—

امو از هم باز کردمدم آروم پلکید یپناه و دست و پا بسته م یمن که خودمو در برابرش کامال ب .. 

 ..نگاهم که تو چشماش افتاد لبخند زد

 

-- ؟یترس یتو از من م !.. 

ن ین خودش بهتریده بود ایدم و رنگمم پریلرز ید میآب دهنمو با سر وصدا قورت دادم و صادقانه چشمامو بستم و باز کردم..مثل ب

 ..جواب بود

ن امکان یا یرم ولیخواستم ازش فاصه بگ یو تخت و خودشم کنارم نشست..مهمونطور که بازومو تو دستش گرفته بود آروم نشوندم ر



کرد وجود نداشت یکه اون رهام نم یتا زمان .. 

دمیصداشو آروم کنار گوشم شن .. 

—  ینجا بهت چیست بار اول که آوردمت ایادت نی..یشنهاد من نشدینکه کامل متوجه پی..مثل ایبترس یزیست از چین الزم نیبب

 ..!گفتم؟

دادم..نگاهمو که  ین چند ساعت تحمل کرده بودم به خودم حق میکه تو ا یاومد..با اون همه فشار عصب یادم نمیقتا یگاهش کردم..حقن

ندارم..تموم  یاجیچ احتیبه جسمت ه یعنیبه دختر بودنت ندارم.. ید، سرشو تکون داد و گفت: گفتم کاریهمراه تعجب بود د

نیا .................. 

ب یشو از تو جید و گوشیکش یدم..پوفیگفت که نفهم یزیر لب چینکرد..سرشو خم کرد و ز ینگ خورد..تا چند لحظه حرکتش زیگوش

گذرا به صفحه ش انداخت و جواب داد..همزمان از کنارم بلند شد یرون آورد..نگاهیکتش ب .. 

— ام.....چراش به خودم یتونم ب یال من شو!........ نمیخ یزت بیه امشبو جان عزیه؟!.......گفتم که کار دارم!.....فقط یگه چیالو؟!د

..فعالیبر یش نمیاز پ یدا کارین تهدی؟!.......با ایندار یخوام قطع کنم کار یکه؟!..م یفهم یمربوطه م .... 

اشت..تو شو انداخت رو تخت و دوباره کنارم نشست..خم شد و ارنج جفت دستاشو رو زانوهاش گذیو تماسو قطع کرد و با حرص گوش

کردم یصدا نگاهش م ید..بیق کشیموهاش چنگ زد و نفس عم .. 

ند ِ من یکه خوشا یبود..نگاه یدم..نگاهش نگاهه همون شکارچیکه ازش ترس ید و برگشت نگاهم کرد..نگاهیبه صورتش دست کش

 ..نبود

د ساز مخالف بزنم اما یگه نبایکه اومدم د هم ینجام و وقتیا یچ یدونستم برا یل شدم..میبه طرفم خم شد..در مقابل به عقب ما یکم

چ کدوم از حرکاتم دست خودم نبودیگرفتم..انگار کنترل ه یاراده ازش فاصله م یب .. 

د..از شرم سرخ شده بودم..از زور استرس کف دستام عرق کرده یشتر خودشو به سمتم کشینبار بیدست چپشو گذاشت رو تخت وا

 ..بود

قرمز  ینکنه..رگه ها یشرویشتر از اون پیتو چشماش زل بزنم و با نگاه ملتمسانه م ازش بخوام ب نکهیکردم جز ا ینم یچ کاریه

ن کار متنفر بودم و اون انگار داشت از ترس و یقا عکس من که از اینداره، دق یداد که حال درست یچشماش نشون م یدیرنگ سف

برد ین رابطه لذت میمن از ا یواهمه  .. 

...._ یتر هم شد یاد..نه..اتفاقا خواستنیبهت م یلین لباس خی.. ایستین بدم نیگفت: همچ یاومد با لحن خاص یمهمونطور که به سمتم 

ییکردم تو دل برو یکه تصور م یزیشتراز اون چید بیبه بازوم چنگ زد و گفت: شا .. 

که با  ییکرد تا جا یتر م یبود که اونو جر من ین تقالهایا یو مردونه ش آزاد کنم ول یقو ین انگشتایدادم تا از ب یبازومو تکون م

نه م و با همون حرکت پرت شدم رو تختیدستش زد تخت س یکیکف اون  .. 

 

 

 

 

دم..مچ دستمو گرفت و نگهم داشت..لبخند یکه به پشت افتاده بودم خودمو عقب کش یدم و تو همون حالتیکش یفیغ خفیاز ترس ج

که برام مونده بود  یشو به سمت بند لباس برد که مچ دستشو با همون ته مونده زورکه رو لباش بود پررنگ شد و دست یمسخره ا



 ..گرفتم و نگه داشتم

ه لحظه به چشمام نگاه کردی .. 

ختمیالتماس بود تو صدام ر یلرزونمو از هم باز کردم و هرچ یلبا  .. 

تونم یتونم..به خدا نم ینکارو نکن..نمیکنم..ا یخواهش م _ .... 

؟یبهم ندار یکار یغ زدم و گفتم: مگه نگفتی..خواست بندو بکشه که جدستمو پس زد !.. 

مون شدم..مگه از همون اول هم یز گفت: فکر کن پشیتمسخرآم یره با لحنینکه نگاهشو از چشمام بگیدستش رو هوا موند..بدون ا

؟یشنهادمو قبول نکرده بودینکار پیواسه ا !.. 

دمیکش با ترس سرمو تکون دادم و خودمو عقب تر .. 

خوام فقط بذار برم یازت نم یچیخوام..ه یخوام..پولتم نم یمون شدم..نمی..اصال..اصال پشیذارم بهم دست بزنیذارم..نمینه..نم _ .. 

— ؟!..مگه ممکنه؟یو بر یایب ین آسونیبه هم !.. 

_ رمی..بکش کنار..بذار برم به درد خودم بمیولم کن لعنت .. 

— کنه ینم یگه برام فرقی..دیبکن یخواست یهر غلط یبر یتون یبعد م یساکت کن د درد منویخب..فقط قبلش با یلیخ .. 

گردونه و  یدم به خدا بود که ازم رو بر نمیپناه بودم هم ام یپول و ب یب یوقت یده بودم..حتیچاره ندیچ وقت تا اون حد خودمو بیه

کنه یکمکم م یه جوریباالخره  .. 

و اصولم پا نذاشته بودم اما االند یتا قبل از اتفاق امروز هم رو عقا .... 

دمید یپناه و سرگردون م یشتر خودمو بیب یاز هر موقع .. 

باورهام بذارم یتونم پا رو همه  یتونم..نم یا..کمکم کن..من نمیخدا .. 

تشد و مچ جفت دستامو چنگ زد و کنارم نگه داش یدم و به تقال افتادم..عصبانیغ کشیه جیک تر که شد همراه گرینزد .. 

یدیاز چشم خودت د یدید یاد وگرنه هر چیسگم باال ب ینفهم..نذار اون رو یداد زد: بس کن دختره  .. 

برام  یاز چنگال اون عوض ییجز رها یچیدادم..ه یاومدو بهش نسبت م یبه زبونم م یدادم و هر چ یتوجه بهش سرمو تکون م یب

 ..مهم نبود

 

 یاهین آورد..چشمام سییغ نزنم..سرشو پایدستش دهنمو گرفت که ج یکیت و با اون ه دست نگهشون داشیدستامو برد باال و با 

بود که  یین بالیدم..خودم کرده بودم..اید یک مینزد یلیمو خیشکست..نابود یمن م یخفه  یه هایگر یرفت..سکوت اتاق رو صدا

افتهید بین اتفاق بایخودم به سر خودم آوردم..ا .. 

یدر انتظارته..خودت قبول کرد یزیال چه چین ویا یتو یدونست ی.تو از اولشم ماتو.یباز یبس کن کول یلیل .... 

یون لعنتیلیم 5آره..قبول کردم..فقط به خاطر اون  .. 

ن رابطه یز ایچ چیستم..از هین یکنم..راض ین لحظات نحس تحمل میا ین عذابو تویا منو بکش..بکشو راحتم کن..دارم بزرگ تریخدا

ستم..تمومش عذابه..شکنجه ست..مرگهین یراضف یو کث یاجبار ی .. 



 

 (فصل پنجم)

اومد یم یزیه چی یصدا .. 

محکم به در  یکیاونو بشنوم..هق هقمو تو گلوم خفه کردم.. ینفسا یتونستم مثل قبل صدا یم یکردم نه حت یچند لحظه نه من حرکت

داد ید و پشت سر هم زنگو فشار میکوب یال میو .. 

رون یاز اتاق ب ین نگاهیش کرده بودن که ازم فاصله گرفت و بدون کوچکتری.انگار اون صداها بدجور عصبانا نگاه کردم.یبه ارش

 ..رفت

ده بودم یغ کشید..گلوم از بس جیکش یر میون اون همه ناله و اشک توان حرکت کردنمو از دست داده بودم..مچ دستام تیتا چند لحظه م

بود که به موقع از دست  ییکه رو لبم اومد شکر خدا یزیرفت..اما اون لحظه تنها چ یج مین شده بود و گیسوخت..سرم سنگ یم

ا نجاتم دادیارش !.. 

 یوانه وار به سمتشون هجوم بردم..اون لباس لعنتیخودم افتاد..د ینم..نگاهم به لباسایبود تونستم تو جام بش یباالخره با هر جون کندن

دم..انگار یرون اتاق شنیه نفرو از بیاد یفر یبستم که صدا یمانتومو م یم دکمه هادم..داشتیخودمو پوش یرو در آوردم ولباسا

 ..دعواشون شده بود

ن جهنم یاز ا یا چکار کنم؟!..چجوریبلند آه از نهادم بلند شد..خدا یدن اون حفاظ هایتند تند دکمه هامو بستم و رفتم سمت پنجره..با د

 ..!خالص بشم؟

فرو  یکیبرقو زدم .. اتاق تو تار یدایع رفتم پشت در ..کلیدم..سریشن یقدم هاشو م ینطرف..صدایاومد ا یداشت م یکیانگار 

هم تو اتاق نبود که باهاش بتونم از خودم دفاع کنم یچ گلدون و مجسمه ایستادم..هیوار ایده به دیرفت..پشت در ، چسب .. 

استفاده کنم وبزنم به چاک .. در باز شد..نفسمو تو  یکیهم از تار اد تو و منیدم که بیکش یرو م ینفس زنان پشت در انتظاراون لعنت

دنیلرز ینه م حبس کردم..دست و پاهام میس .. 

توانم هولش دادم عقب و از در زدم  ینم با همه یصورتشو بب یبتونم حت یکینکه تو اون تاریاومد تو..چند قدم که اومد جلو بدون ا

نیک بود بخورم زمیبار نزددم که چند یدو یع میرون..اونقدر سریب .. 

 

 

 

 

 

دم یدو یکه م ید..با اون سرعتیاز پشت مانتومو گرفت و کش یکیرفتم که  یال میم به طرف در ویرون و مستقیاز در ساختمون رفتم ب

ن شدمینتونستم خودمو کنترل کنم و پخش زم .. 

 یدا میصورتم شد یسپر کردن دستم جلوهم کف دستم احساس کردم که به خاطر  یآرنج دست چپم درد گرفت وسوزش سطح

 ..سوخت

اط یقدماشو رو سنگ فرش ح یال روشن بود..صدایرون ویصورتم شده بودن..ب یصدا روونه  یناله کنان تو جام نشستم..اشکام ب

توجه به درد دستم از جام بلند شدم و عقب عقب رفتم یوجودمو گرفت..ب یدم..وحشت همه یشن .. 



نبود یا باشه ولیکردم ارش یون مرد بود!..فکر منگاهه وحشت زده م به ا !.. 

کرد..جلو اومد  ینگاهم م یستادم..با ارامش خاصیاز درختا..همونجا ا یکیم..پشتم خورد به یکرد یگه رو نگاه میهردو با تعجب همد

یا لعنتیکه داد زدم:برو عقب..جلو ن .. 

شد یک میگه برداشت..داشت نزدینکرد و چند قدم د یبه حرفم توجه .. 

نجا باشم..بذار برم یخوام ا ید برم..نمین؟!..بذاریخوا یاز جونم م ی..چیا جلو عوضیگم نیستم؟!..میدم: مگه با تو نیغ کشیج

..بذار بـــــرمیلعنت .. 

جره ن اوضاع حنی؟!..با ایزن یغ میخب بسه چرا ج یلیدهنم و آروم گفت: خ یبا دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستشو گذاشت جلو

ت ندارمیهم واسه ت مونده؟!..نترس من کار یا .. 

ت یق عوضید نه منو..اون رفین که رفت عقب نفس زنان داد زدم: خودتونو خر فرض کنیسرمو تکون دادم تا دستشو برداره..هم

گفت..اما.....اما ینو میکجاست؟!..اون نامرد هم هم .......... 

تونستم خوب حرف بزنم ینم ش گرفته بود..صدام دورگه شده بود ویگلوم آت .. 

ایگفت: با من ب یال اشاره کرد وجدیبه در و .. 

دم و تند گفتم: کجا؟یخودمو عقب کش !.. 

— گمیم..بعد برات مینجا بریفعال بهتره از ا .. 

_ برم..خودم ییچ کدومتون جایخوام با ه ی؟!..نمیهست یاصال تو ک ............ 

 یگم بعد هرچیم ین چیه لحظه خفه شو ببیگه یشده بود داد زد: بسه د یمن عصبان یکردنا یچیکه از سرپ ید ودر حالیون حرفم پریم

الت راحت شد؟یسم!..خیکن.....من پل یدلت خواست وراج !.. 

 

د نگاهش کردمیترد ییایبا تعجب و دن .. 

بش در آورد و گرفت جلومید بهش اعتماد ندارم..کارتشو از جیفهم .. 

— کنه؟ یت مین راضیا !.. 

فر یانیدهنم بسته شد!..سرگرد طاها ک یانتظام یرویدن اسمش و آرم نیبا د !.. 

ایصورتم گرفت گفت: همراه من ب ینکه کارتو از جلویبه محض ا .. 

 ..برگشتم و به ساختمون نگاه کردم..رد نگاهمو دنبال کرد

_ نش؟یشه؟..گرفتیم یاون چ .. 

یشش بمونیپ یتون یم ینگرانش یلیپوزخند زد..راه افتاد سمت در و گفت: اگه خ .. 

دم و شونه به شونه ش راه افتادمیدنبالش دو .. 

_ ن؟یکن ینجا چکار مینش؟!..اصال شما ایچرا نگرفت !.. 



کرد یتمام رو به روشو نگاه م یجوابمو نداد..با خونسرد .. 

ستادیدم..سرجاش ایاعتراض کش ینشو گرفتم و به نشونه یحرصم گرفته بود..آست .. 

؟یم انداخت و گفت: به چه جرمبه ینگاهه کالفه ا !.. 

 .......مات موندم..خب

نجا بودم نه به زوریخودم ا یل وخواسته یبگم تجاوز؟!..نه تجاوز نبود..با م .. 

 ..اگه..هر چقدر هم اون بخواد مجرم و گناهکار باشه به همون اندازه منم مقصر بودم

افتی..پس راه بیبپرس یآزاد ید هر چقدر سوال داشتم بعینجا بریواسه ش ندارم گفت: فعال از ا ید جوابید یوقت .. 

د از ساختمون گرفتم و پشت سرش حرکت کردمیو خودش جلو افتاد..نگاهمو با ترد .. 

 ........اون—

نداره یگه بهت کاریا دیکالفه تو همون حالت گفت: ارش .. 

 

 

دونست؟ یپس م !.. 

شناسه؟ یا رو از کجا میاما ارش !.. 

رونیه درو باز کرد و رفت بخواستم ازش بپرسم ک .. 

و مخصوصا اتفاقات امشب باعث شد دنبالش بدوم یکوفت یالیو اون و یکیه لحظه ترس از تاری .. 

 (فصل ششم)

 

ده بود سر کوچه نگه داشتیکه ازم پرس یطبق آدرس ! 

ن یشدم و ا یه ش رو به رو مو فک منقبض شد یاومدم دهنمو باز کنم با صورت جد یم..هر بار که مینزد یچ کدوم حرفینجاهیتا ا

د سکوت کنمیه و بایعصبان یزیشد بفهمم که از چ یباعث م ! 

دا شده بود؟یال پیتونستم بفهمم که چطور و از کجا اون لحظه سر وکله ش تو و یهنوزم نم ! 

— ؟یاده شیپ یخوا ینم ! 

بپرسم؟ یزیه چیتونم  یبرگشتم سمتش و گفتم: م یمصمم و جد ! 

تونه باشه اما..بپرس یم یزنم سوالت چ ینکه حدس میداد گفت: با ا ید و همزمان که سرشو تکون مرون دایق بینفسشو عم ! 

— ؟یشناس یا رو میارش ! 

به یمن کامال غر یبرا یسه و از طرفین مرد پلینکه شواهد نشون داده بودن که ایباشم..با ا یتونستم باهاش رسم یدونم چرا نم ینم



ا به خاطر اتفاقات امشب یبودن و لفظ قلم حرف زدن نبودم  یاد اهل رسمیم بود که زیشگیعادت هم یودونم از ر ین حال نمیبود با ا

بانه باهاش حرف یتونستم اونطور غر یدم نمید یم یه ناجیاونو به چشم  ییه جورایط که ین مرد تو اون شرایا یو حضور ناگهان

 !بزنم

نگفت یزید تا چند لحظه چیسوالمو که شن .. 

بدجور بهم فشار اورده بود یفضول یجواب قانع کننده بودم و از طرف هیمنتظر  .. 

ره شدمیک به صورتش خیمه تارین یتو اون فضا !.. 

به حال تو  یک و ساکت بود گفت:دونستنش چه نفعیتار یفرمون گذاشت و در همون حال که نگاهش به کوچه  یدستاشو رو

افته و تو با ین اتفاقات نیچ کدوم از ای..انگار که هیمنو فراموش کن یال و حتیو اون و ایارش یداره؟!..از نظر من بهتره امشبو بعالوه 

ینداشت یچ برخوردیا هیارش .. 

گفتم؟ یچ یدید محکم گفت: فهمیکش یکه نگاهشو به سمت من م یو در حال !.. 

بود ید من منطقیاز د یجوابش نه قانعم کرد و نه حت .. 

که  یعمرم بود..شب ین شب هایاز بدتر یکیخوام که فراموش کنم!امشب  یتونم و نه م یگفتم: نه مدم و ین اخمامو تو هم کشیبنابرا

ن کسم و به خاطر پول تن به..بهیزتریمجبور شدم به خاطر نجات جون عز ........ 

 یم ین تخت لعنتاو یمارستان و رویکه االن داره تو اون ب یاد مامان و دردیزد..  یبه گلوم چنگ م ینیسکوت کردم..بغض سنگ

کرد یکه میکشه قلبمو هزار ت .. 

 

-- ؟یشد سر از اون خونه در آورد ی، پس چینجور کارا باشیاد که اهل ایافه ت هم نمی؟!.. به قیا رفتیچرا با ارش !.... 

ب باز کردم کردم ل ینگاهش م یه حامیس بودنش که به چشم یکه رو حساب پل یقفل دهنم باز شد.. دلم خواست حرف بزنم..واسه مرد

ن یا در مقابل ایارش یاز به پول دارم..وقتید عمل بشه..نیست..قلبش بایمارستانه..حالش اصال خوب نیو با بغض گفتم: مادرم تو ب

شنهاد پولیکار..بهم..بهم پ .............. 

دمیخب فهم یلید و گفت: خیون حرفم پریم !.. 

گشت که رو صورتم روون بشه رو با سر انگشتم گرفتم یم یچشمم نشسته بود و دنبال راه یکه گوشه  یقطره اشک !.. 

شتر از اون یگه بیکردم د یه کنم..حس میر گریه دل سیم ییکه فقط خودم باشم و خودم و تو تنها ییخواست برم جا یآروم نبودم..دلم م

نو تحمل کنمیماش یبسته  یتونم فضا ینم .. 

ز ممنونم..شب خوشینکه نگاهش کنم گفتم: بابت همه چیمرتعش بدون ا ! 

اده شدمین پیدم و از ماشیره رو کشیوقفه دستگ یو ب ! 

رم و قدمامو تندتر بردارمیکه تو صورتم خورد باعث شد با لرز بازوهامو بغل بگ یناگهان یسرما .. 

خکوبم کردین فاصله نگرفته بودم که صداش میهنوز چند قدم از ماش .. 

 !صبر کن—

شدن، برگشتم وبا تعجب نگاهش کردم یده میدونام رو هم کشدر همون حال که از شدت سرما دن ! 



ستاده بودیدر ا یرون اومده بود و الین بیاز ماش ! 

کرد یخونسرد و آروم نگاهم م ! 

— ؟یازش پول قرض کن یکه بتون یرو دار یکس ! 

نه یعنیفقط تونستم سرمو تکون بدم که  ! 

که ییه آشنای ی؟!..حتیچ کسو نداریه یعنیابروشو باال انداخت و گفت:  یه تای ....... 

جوابشو دادم یل بستنم نمونده بود عصبیتا قند یزیگه چیمن که د .. 

_ ؟یدار یشه شما مشکلیچ کس!بله میه یعنیچ کس یه ! 

یبر یتون یم یعنینش برداشت و سرشو تکون داد که یزم جا خورد..دستشو از رو سقف ماشیاز جواب تند و ت .. 

اره؟یل و دوست وآشناهامو در بین سرما صدام زده تا آمار فک و فامیکه مرض داشت؟!..تو ایمرت !.. 

افتاده بود به جونم یسرما تا مغز استخونم نفوذ کرده بود..باز اون لرز لعنت .. 

د انداختم و رفتم تو و درو محکم پشت سرم بستمیدم سمت خونمون و کلیدو یچ حرفیبدون ه .. 


