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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

http://www.romankade.com/
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شالق های وحشیانه ی قطره های باران به پنجره ها شتافته و  آواز گوش خراش رادیو، به یاری  
 سکوت مخوف اتاق را در هم می شکنند. 

  از را خودش  اتاق، به شدن وارد  از  پس و زند یم هم به را  راهرو  سکوت خندان، و دوان دوان بارانا،
  بالفاصله،  و کند یم  پرت اش یآهن  تخت سخت و  سفت تشک یرو ،یدور  چندان نه ی فاصله
 . شود یم بلند  هستند، او به کینزد و  اتاق در که ییها زن ی  خنده و او آخ یصدا

  همان و است  دهیخواب اتاق درون ی شده دهیچ  تخت ده از یک ی یرو کمر، به و اطراف  به توجه یب
  دست یها انگشت کرده،  خوش جا بالشتش، یرو  یها دست از یکی کف یرو سرش که طور
  لباس  آن به  دهیپوش شکم یرو است، انداخته نیطن اتاق در ویراد از که یک یموز با همراه زی ن گرشید
 .اند گرفته ضرب کننده، مشمئز یها

  است شده  زهر او به خوابش ،یوجب  مین  یویراد آن آور  زجر یصدا  لطف به فقط و  فقط ایگو که زهرا
  ن،یخشمگ   دارند، را خودشان  یصدا و  سر زی ن اتاق در حاضر  یها زن ی ه یبق که انگار نه انگار و

 آن با را سرش یباال تا ش،ی ها چشم به المپ نور دیشد  تابش از یر یجلوگ یبرا که را شیپتو
 !و صاحاب یب اون کن خفه: توپد  یم او به رو  و زد  کنارش یآشکار  حرص با پوشانده،

  و  سکوت  کرد، یم اعالم یجمع  در  را خود  حضور  غارش، اری یویراد  آن با  تنها که شهیهم مثل او، اما
  به ییاعتنا  و دهند یم قرار خود آماج را  زهرا اعصاب هم باز اش، آورده دست به تازه ی  خونسرد
  کوچکش، یویراد یصدا کردن  خفه  یبرا او،  از قبل نفر چند و معترض شهیهم یزهرا یها اعتراض

  رد،یگ یم شی ها دست انیم هوا،  در معلق را اش ویراد که طور  همان و کرده دراز دست و  کند ینم
 . رود یم  نییپا  و باال حوصله، و  دقت با را  ها فرکانس

  تختش یرو  از را  شیپاها و زند ی م  کنار تنش یرو از کامل طور به را شیپتو قبل،  از تر یحرص  زهرا،
 . کند یم زانیآو

 .سارا! یهو-

  با را آن و دارد یم بر خوابش تخت یرو از را  بالشتش ند،یب  ینم سارا طرف از ی واکنش هم باز یوقت و
 . کند  یم پرت مسکوت،  یسارا سمت به  قدرت

 ستم؟ی ن تو با مگه -
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  یم نیزم یرو را  بالشت بود، خورده  تکان یکم سرش،  به زهرا  بالشت برخورد  اثر بر بٔاالخره که سارا
  سمت به یا یچشم ی گوشه اند، گفته «یزک » قطب به  ایگو که اش زده خی یها  چشم آن با و اندازد
 . دارم ازین بهش:  کند یم زمزمه و اندازد یم آلود اخم یزهرا

 !میبزار و مرگمون ی کپه هم ما بذار بکپ بابا؟  یاز ین چه -

 آن در زهرا انگار که یاعصاب بر  تا دهد یم  رونیب صدا با را قشیعم  نفس  و بندد یم چشم سارا،
 . شود مسلط دارد، را   ها آن چالندن شتریب قصد ذهنش، یبلبشو

 ی شده یکار  گچ سقف به را اش یقطب  و کدر نگاه همچنان و شنود ینم  سارا از یجواب   یوقت زهرا،
 یها نگاه ریز  که طور همان و د یآ یم نیی پا تخت از غضب،  با  و زند ی م آخر میس به ند،یب  یم اتاق

 شده  چفت هم به یها دندن یال  از کند، یم  میتنظ را ش ی ها قدم سارا تخت  سمت به هیبق مختلف
 نه؟  ای  یکن یم  اش خفه: غرد  یم اش

 تختش، به  او شدن کینزد احساس  با  اما کند ینم  زهرا  خرج هم ینگاه م ین یحت  بار، نیا سارا،
  سوال جواب در و ردیگ  یم آغوشش در سفت را است شده بسته نهیپ آن به جانش تمام که ییویراد
 !نه: دیگو یم  قاطع زهرا، زی آم دیتهد

 که ییسارا سمت به  یز یخ است، افتاده التماس به  یحساب  یدعوا کی یبرا  سرش ایگو که زهرا
  به را او و   زند یم  شینوا یب یبازو  به  یچنگ و دارد یم  بر شده، جمع تختش دل در یلیطف  همچون
 .دهد  یم  تکان تکان شدت،

 . بخوابن خوان یم همه! کن؟ اش خفه  گم ینم بهت مگه د   -

 راه به که  یجاروجنجال  نیا یول ندارد،  دنیخواب قصد او جز به  کس چیه اتاق، آن در! دیگو یم  دروغ
 !ریالغ و   است او با لجاجتش و   سارا به نسبت  نفرتش خاطر به  تنها انداخته،

  شتریب نرسد،  اش ویراد به او دست که آن یبرا ش،ی بازو به  زهرا یگوشتالو یها  دست برخورد از سارا،
 . خوام ینم : نالد  یم  یف یضع یصدا  با و شود  یم مچاله خود در

  انیم آن در و  کرده  بلند شی پ از شی ب  را ها پنجره ی ناله ها، قطره ی درنده یها شالق برخورد یصدا
 ساختمان   آن در حاضر یها  آدم از یلیخ دل در  را  ترس برق، و رعد ی  کننده پاره ی نعره ز،ین
 .است کرده زنده دارد، ها آن از یلیخ یبرا را  کاشانه و خانه حکم  که  نام مارستانیت
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  از ییرها و  نفره چند اتاق نیا در  او حضور و سارا دنید  با  کوتاه، مدت آن در که یخشم  تمام   با زهرا،
  آن با و کشد یم خود سمت به را  سارا مانده، خفته و آمده وجود به آور، خفقان ی نفره کی اتاق آن

 . زند ی م او صورت به یچنگ  انه،ی وحش اند، شده بلند ی کم که ییها ناخن

 ها؟  خاره یم  تنت نه؟ شه ینم  تی حال  زاد  یآدم زبون -

. نداره اشکال  یول: دهد یم ادامه شود، یم  حک لبش یرو حرص با که یپوزخند با همراه سپس،
 ! خارونم یم  و تنت هم و کنم یم  تی حال هم االن خودم

  در وارید از صدا  که ییاو از یخوش دل کس  چیه کند، یم  فای ا را مٔامن نقش سارا یبرا که یاتاق آن در
  ر،یگ گوشه و ساکت شهیهم یسارا از نداشتن خوش دل  نیا و ندارد؛ د،یآ ینم  در سارا از و دیآ یم

 . است بند  اش خش خش آن به سارا نفس که  است یمزاحم  یویراد آن  وجود خاطر به فقط

  زخم آن ی رو  ،ینرم به  را اش اشاره انگشت لبش، یرو  بسته  نقش ی ثانهی خب  پوزخند همان با زهرا
  که طور همان و کشد یم بود، کرده جادیا سارا لپ یرو  خودش، یها انداختن چنگولک با  که یکی بار

  رسد، یم  سارا گوش به فقط که  ینییپا  یصدا ولوم با دود،  یم نییپا  و باال زخم آن یرو زی ن نگاهش
 . کند یم زمزمه

 ام؟  یک من یدون  یم -

  حاال که نگاهش و دهد یم او به  را ستیا فرمان زخم،  یرو از انگشتش برداشتن بدون آن، از بعد و
 .دیآ یم فرود سارا عسل ُپر یکندو یرو  است، پوشانده  حی تفر را  سرش تا سر حرص،   و خشم یجا به

  یب  و فروغ کم یها چشم آن با  تنها زخمش،  یرو سارا  انگشت رفتن راه از هم در ییها اخم با سارا
 سوال هم سارا یبرا که زهرا  سوال به یجواب  و کند ی م رصد را زهرا صورت ی نقطه به نقطه حال،
  زهرا، دنید با اتاق، نیا به او ورود لیاوا همان از! بدهد  که ندارد یجواب  یعنی دهد؛ ینم بود، شده
 که بود توجه  یب  اطراف به و حال بد قدر آن موقع، آن یول  بود آمده آشنا یکم  سارا یبرا  اش چهره

  هم االن البته که! اوردیب ادی به  را آشنا ی کم ی چهره  نیا ذهنش، به آوردن فشار  یکم  با نخواهد
 .ندارد را منفورش  ی گذشته  در کرده یباز  افراد آوردن ادی به یبرا  یلیتما

  آن در یسوزش دنیچی پ با که آورد یم زخم  به یاندک فشار و کند  یم تر پررنگ را پوزخندش زهرا،
 .شود یم سارا صورت رفتن هم در باعث  ه،یناح



 داستان کوتاه سلخ روح

7 
 

 ...نکهیا ا ی! یدون ینم که البته -

  حرارت با  نفرتش، به آغشته زیآم  تمسخر نگاه که طور  همان و  کند یم رها مهی ن و نصفه را حرفش
  و ردیگ یم خود  به یا متفکرانه ژست کند، یم  گذار و گشت سارا تن یرو عمد  به که یا دهنده عذاب

 .دهد  یم ادامه را  حرفش نجواگونه  او، گوش کنار سرش، بردن  جلو با

 هوم؟ ! ندونستن به یزد  و خودت هم دیشا -

 شکنجه  گوشش، پشت به کرده اصابت پرحرارت یها  نفس و  آور  زجر نگاه آن اثر بر ایگو که سارا
 ی گره شدن  شل  باعث است، شده  سست یکم  که تنش  و کشد  یم عقب به را  خودش اراده یب شده،
 . شود یم خواند، ی م و زد  یم خودش یبرا   که ییویراد آن دور به  شیها دست سفت

  یبازو  بند را  دستش بار، نیا  برد،  یم را  لذت تی نها سارا، ی رفته وا حالت آن  از ظالمانه که زهرا
 سارا یبازو یرو  را دستش نرمک، نرم که طور همان و کند یم لباسش رنگ یصورت  نیآست به دهیپوش
  رحمانه یب  سارا، ندار حال و جیگ نگاه به رهیخ  شود، یم  تنش یموها شدن خ یس  باعث و کشد یم

 . زند یم لب

 . ها یهست یلعبت خودت واسه -

  را  سارا مشام تمام دشیتهد یبو که زهرا لحن از ،یدگی پر رنگ نیا یول  پرد، ی م سارا رخسار از رنگ
  سراغ به است  ماه دو که  یباختن رنگ نیا بلکه! ستین  شد،  یم شامل را جمالتش ی همه و کرده پر

  خاطرات  آن تمام که است یز یانگ  نفرت ی جمله آن بودن  یتکرار  از امده،ین  سارا فروغ یب  صورت
  ار،یاخت یب   دردش، از ماالمال ذهن که یخاطرات  آن ی همه کند؛ یم یتداع ش یبرا را گذشته منزجر

 یا عالقه و  کرده  خاک ذهنش، ی  گوشه ک  یتار و تنگ یقبر  در یسخت به که ییها  آن سمت به یز یگر
  با را آن بتواند  تا داشت ی فرمان  انسان، ذهن که کاش  یا و زند یم ندارد، ها آن  مرور و زدن سر به
 .دهد سوق بخواهد، که  جا  هر به خودش لیم

  تمام ریگ بان ی گر حاال که یضعف با   و زنند یم دو دو زهرا  صورت  یرو لرزانش،  و ترسان یها مردمک
 . دیآ یم حرف به است، شده اش یپ و تن

 ؟ یهست  یک تو... تو -
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  ییها زن مختلف یها نگاه  برابر در کرد، یم عوض اخالق رنگ  به رنگ  پرست، آفتاب  همچون که زهرا
  از که یشرارت   با و  خندد یم بلند یصدا  با و مستانه دهند، یم نشان رخ اتاق ی گوشه گوشه در که

 .دیگو  یم کشد، یم شعله شیها چشم ی کاسه

 ؟ ینشناخت یواقعن  یعنی وا، -

  هم باز واجش، و هاج نگاه آن با  تنها و  زند ینم  حرف  کام تا  الم باشد، گرفته  یمان الل که ایگو سارا،
  تصاحب را طال مدال و زده نیزم به نبرد دانیم  در را سارا  ،ی رحم یب  با که شود  یم غرق یا گذشته در

 نیا در ، یمنزو اما بال فراغ یسارا که یماه دو از بعد  انگار که یز ی انگ نفرت ی گذشته بود؛ کرده
 .است داده نشان  یرخ  او ی شده ذله ذهن    در هم باز گذراند، ی م درندشت ساختمان

  لبخند همان با است، ستادهی ا معلق اجل همچون  تخت، یرو نشسته یسارا  یرو به  رو که زهرا
  یم دست در را رقصد یم هوا  در معلق و صورتش یرو  که سارا رنگ  بایز یموها از یا طره دانه،یپل
 .دی گو یم طعنه با و ردیگ

 ؟ یشد الل شد؟ یچ -

 اما دهد؛ یم او ز یآم تمسخر سوال به ی جواب نه و گرداند یم بر  زهرا سمت  به را  نگاهش نه سارا،
  یول کنند یم  جا  به جا  یکم را آن  اند، کرده احاطه را ویراد آن  دور تا دور که اش کرده عرق  یها دست

 .دارد یم  نگه را آن خودش، ی  شده  سست یکم  آغوش در چنان، هم هم باز

  با و کبارهی  به و شمارد یم متیغن  را فرصت شود، یم  سارا ی وارفته و شل  آغوش متوجه که زهرا
  در را است گرفته یعروس سارا  بغل در خودش یبرا که ییویراد  از یقسمت و کرده  دراز دست حرص،
  که ییویراد دارد، سراغ خود در که ی زور  تمام با و دیآ یم  خود به سارا موقع، همان که ردی گ یم دست
 .کشد یم خود سمت به  و  چسبد یم یدست دو  بار، نیا را شده  خارج آغوشش   از زهرا توسط

  که یزور  و  ضرب هر با  سارا، و او  نیب  مکش کش و حرص  از شده چفت هم  به یها دندان با زهرا
  یها دست انی م از را دیآ یم حساب  به اش یخون دشمن ایگو که ییویراد آن  کند یم یسع شده،
  من بدش: غرد  یم اش شده فشرده هم به یها دندان نی ب از زمان، هم و  بردارد سارا ی  مردن الغر
 ! یعوض

  عرق یها دست که ینی ح بود، شده  زده وحشت  یکم ش،ی سو به زهرا  یناگهان  ی حمله اثر بر که سارا
  تخت یرو است، کردن مقاوت و  زهرا دست از آن دنیکش مشغول و کرده ویراد بند  را اش کرده
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  بند از را   خودش یبرا ساز مشکل شهیهم یویراد آن بتواند تا شود یم کش دراز کمر، به و خواب
  ساختمان، نی ا در حضورش  و ها ییتنها مدت تمام در آن، از که ییویراد دهد؛ نجات  زهرا، یها دست

  ی همه ی دسته سر که اتاق در حاضر  نفر نه آن تمام ی دانهیپل یها نقشه از  بها، گران یٔ ش همچون
 همه که دیفهم  زهرا، ی  نشدن  تمام ی ها طعنه قیطر از که یی ها نقشه کرد؛ محافظت است، زهرا ها آن
 . است ثی خب یاو سر ریز و،یراد آن ینابود از مانده جهی نت یب یها آن ی

 و شده  بلند شی صدا شود، یم  وارد آن به سو هر از  که یفشار  اثر بر سارا، کوچک  و یچوب یویراد
  که ینفس نفس  با ،ینشدن  تمام جدال آن از کالفه و درمانده و ویراد شدن شکسته  از نگران ز،ی ن سارا
  ولش... تروخدا: نالد   یم شیسر  یزهرا به  رو است، شده دچار آن به  اش جهینت  یب  یها تالش اثر بر
 !کن

  نیا بٔاالخره داند یم که ایگو و زند یم یز ی آم تمسخر پوزخند سارا، ی ناله و  عجز  پر لحن نیا به زهرا،
  نفس به  سارا مثل هم او که طور همان شد، خواهد تکه تکه  او دست به سارا، یاعصاب  یرو یویراد

 .کند یم پرت رونیب به ده،یجو  دهیجو را حرفش  است، افتاده نفس

 ! نکردم خرد جا نیا... و  نیا امروز... اگه ستمی ن زهرا...  خام الی خ -

  یزهرا  زور داند یم هم او که ییجا   آن از مانده، جهینت ی ب  ی مجادله نیا از مستٔاصل و خسته سارا،
  رشیج  ریج  یصدا  که یتخت یرو  ی شده کش  دراز حالت آن  با چربد، یم فیضع  و نزار یاو به فربه،
  تر سفت مفلوک،  یویراد آن دور به  را شیها دست ی  گره که کند یم یسع است، شده بلند اتاق در
  و او یرو به   رو چنان هم که ییزهرا شکم ی حواله  یمحکم لگد ش،ی پاها از یک ی کردن بلند  با و کند
 .کند  یم است، ستادهیا تخت دو نیب  ی فاصله در

  کباره،ی به  و شود یم  ریغافلگ او، ی  ناگهان حرکت نیا از  بود، نشده سارا یپا آمدن باال متوجه که زهرا
  کمر د،یگو یم که یا دهیکش نیه از پس و شود ی م باز ویراد  دور از شی ها دست کور   ی گره
 و یا لحظه کی درد بالفاصله، و  کند  یم برخورد  سرش  پشت تخت ی  آهن ی لبه  به  محکم ضش،یعر

 . شود یم بلند پردردش، ی ناله  یصدا و  چدیپ  یم کمرش در ییفرسا طاقت

 به را  نشیریز  لب تفکرش، بدون  و یا دفعه کی کار نیا وحشت از شده گرد  یها چشم با سارا،
  نیزم یرو  کمر، به دست و درد از  شده جمع یصورت  با که شود  یم ییزهرا ی رهی خ  و ردیگ یم دندان
  تخت کی به زهرا ی  گوشت کمر برخورد که کرد ینم  فکر کند؛ یم هیمو و نشسته  اتاق ی  ک یسرام
 . ندازدیب کردن ناله  و آه به کل،یه همه آن با  را زهرا که باشد آلود درد قدر آن ، یفکسن



 داستان کوتاه سلخ روح

10 
 

  و دیای ب نییپا  تختش  طرف آن از توجه،   جلب بدون و صدا  و سر یب  کند یم یسع که طور همان سارا،
  ینم کند، یم که یکار  هر بندد؛  یم  نقش لبش یرو هم یرنگ  کم لبخند دهد، حی ترج قرار به  را فرار
  بود دهینشن  زهرا طرف از طعنه و کهیت  کم حال، هر به! ردی بگ را  پوستش ریز دهیدو  ی  خوش یجلو تواند
 .نشود خوشحال  او، یناراحت  از حاال که

  سمت  به  اش توجه بود، زده آواز  ر یز خودش  یبرا االن به تا که ییویراد یصدا شدن  قطع با زهرا،
  به  اعتنا یب  و شود یم جلب دارد،  یم بر قدم اتاق در سمت به نیپاورچ  نیپاورچ که یفکر  یب یسارا
  یها تخت کنار از گذر با و شود  ی م بلند  جا از نبود، دردناک قدر آن هم اول  همان از که یاندک درد
 . کند یم  تند قدم سارا سمت به  اتاق، در شده دهیچ

  ی م تر کینزد  و  کینزد او به یه کند  یم احساس که یا زده شتاب یها قدم یصدا  دنیشن  با سارا،
  پشت شخص دنید یبرا را  سرش  کند، یم شتریب  را شی ها گام سرعت که یدرحال  اراده، یب  شوند،
  قدم او طرف به که زهرا ی  حرص  و  غضبناک نگاه با نگاهش برخورد با که گرداند یم بر عقب به  سرش

 دنیدو  به شروع  و چسبد یم  تر  سفت بود، زده بغل  ری ز که را  اش ویراد داشت، یم  بر یبلند یها
 . کند یم است، زهرا که گرش شکنجه و اتاق  نیا از ییرها یبرا

  جا  گوشت   همه آن وجود با هم او  رود،  یم اتاق در سمت به دوان دوان که ییسارا دنید با  زی ن زهرا
  یم ادیفر  ترسان یسارا به خطاب خشم، با و کند یم  دنیدو به شروع پوستش،  ریز ی کرده خوش
 .زند

 !نمی بب جات  سر سایوا -

  یب و او ی  دستور  ی جمله نگرفتن دهینشن  با  و ترسد یم  شتریب زهرا، لحن در موجود خشم آن از سارا،
 .دهد یم ادامه دنیدو با را  راهش آن، به اعتنا

  سمت به ی بلند زی خ  شان، فاصله  شدن تر کم با بود، شده تر یحرص  سارا یتوجه یب  دنید با که زهرا
  یب  و زند یم  چنگ پشت از را لباسش ی قهی انه،یوحش  و دارد یم  بر در چهارچوب به  کینزد یسارا
 افتهی  پرورش شوم یها هدف دادن انجام یبرا  و دور اتاق در از را  او قدرت، با اش،  خفه غیج  به اعتنا
 . کند یم ن یزم  بر نقش دادن، هل با  را سارا ذهنش، در

  اراده یب اش،  یناگهان  شدن  پرت با زهرا، ی  نشدن  تمام یها یباز  یوحش  آن از خسته و دهیترس  سارا،
  و فیظر  کمر اما کند یر ی جلوگ ن یزم  با سرش برخورد از  تا ردی گ یم باال را گردنش یکم سرعت، با و
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  با آن، متعاقب و شده دهیکوب محکم اتاق، ی  ک یسرام و سرد ن یزم به ش،ی ها دست از یک ی آرنج
 زن ی دهیکش  نیه با همراه او درد پر آخ یصدا بدنش،  از ینواح آن در ییفرسا طاقت درد دنیچ یپ
 . شود یم بلند زهرا،  حرص  پر پوزخند و اتاق  در حاضر یها

  در اشک نم شدن  داریپد باعث که آرنجش استخوان و کمر در شده جادیا وحشتناک  درد وجود با
  فارغ  ویراد حمل   از که شیها دست از یک ی ن،یزم  یرو از  شدن  بلند قصد به است، شده شیها چشم
  سمت به را ش یپاها و گذارد یم اتاق زیتم چندان  نه کی سرام یرو گاه،  هیتک عنوان به را است

  ینیسنگ و شدن  کینزد حال در  که یبزرگ ی هیسا دنید با موقع، همان که  کند یم جمع شکمش
  از دست نامش، زهرا  لیعزرائ حاالها، حاال که فهمد یم  و  خورد  ینم  یتکان گرید است، او یرو کردن
 . دارد ینم  بر او سر

  یم خم  نیزم یرو نشسته یسارا  سمت به لبش، یرو  شده یحکاک   ی  حرص  پوزخند همان با زهرا،
  تماس از که ییسارا ادش،ی ز زور تمام با او، ی نهیس یرو  اش گوشتالو دست  کف گذاشتن با و شود
  او، ی دوباره شدن درازکش باعث و دهد یم  هل را است شده خشک اش، نهیس  با زهرا بزرگ دست

 . شود یم نی زم یرو

  آن با و  گذارد یم نامعلومش، ی ها کار نیا از دهیخشک  و متعجب یسارا تن طرف دو را  شیپاها
  کردن بلند  با و زند  یم چنگ را سارا نزار لباس ی قهی. ندی نش یم تختش شکم یرو چله، و چاق کلیه
  پرون جفتک  حاال  تا  یک از: توپد یم  اش شده مچاله و دهیپر رنگ صورت به  رو  او، دنیکش جلو و

 ؟یشد

  و هوش یب   زنش، دو دو نگاه آن با تنها زهرا، تن ی دهنده آزار ی  نیسنگ از شده  جمع  یصورت  با سارا،
  شدن بلند یبرا سپس، و رود  یم راست  و چپ را زهرا شرارت پر و نیخشمگ یها چشم یکم  حواس،

!  دیآ ینم خوشش  شان کننده منزجر حالت نیا از چیه افتد؛ یم  تقال به زهرا، ر ی ز از بدنش  دنیکش ای
  کابوس یها خاطره یادآور ی باعث  ذهنش، در کردن  جستجو  و تالش یکم  با ،یت یوضع نی چن رایز

  یایدر در سارا، شتریب شدن  غرق باعث و بسته شی پاها به  یسنگ همچون که شود یم یمانند
 .شد خواهد  اش گذشته خروشان

  و  شود یم تر  یحرص  و یعصب  سارا،  طرف از ماندن جواب  یب شهیهم مثل و افتادن تقال به آن از زهرا،
 شدن لی متما باعث  و کند یم او  ی گونه قسمت را یا یگرگ  کف بزرگش، دست آن با رحمانه، یب

 . شود  یم سمت کی به سارا، صورت
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 ! ارهیپت  نخور وول قدر نیا -

  به یتوجه   است،  کرده عادت نافش، به شده بسته شهی هم  ناپسند و ادبانه یب  الفاظ نیا به که سارا
  ،یپ در ی پ و زهرا توسط که یظلم  آن از ناباورانه و کند ینم خودش به شده داده  نسبت زشت لقب
 گذارد یم اش  شده سرخ و افتاده گز گز به ی گونه یرو را  دستش کرد، یم سقوط صورتش و  سر یرو
  بار،  نی ا که زهرا نگاه به نگاهش ی دوباره برخورد با که گرداند یم بر زهرا  سمت به را  صورتش و

  یب  را دهانش در شده  جمع بزاق  است، شده رهی خ او به یبند مین  لبخند با و  لذت پر اما نیخشمگ
 ذهن که یلرز  رد؛ی گ یم بر در یعی فج و یا لحظه چند لرز را  اش یپ  و رگ تمام  و دهد یم قورت اراده
 یها تپش به ،یتکرار  و آشنا یاد یز نگاه نیا ترس از رنجورش، قلب و اندازد ی م شی تشو به را سارا
 . شود یم مچاله  اش نهیس ی قفسه از یا گوشه در رانه،یفق  و افتد یم یامان  یب

  و یصورت   ی رنگه دو و شکل هم یها لباس آن با اتاق، نیا در میمق زنان ی  همه مدت، آن  تمام در
  کنند یم نگاه دو آن ی مشاجره به بر و بر  هستند، یز یانگ جانی ه تئاتر یتماشا حال در که ایگو ،یآب
 یسارا کشتن به کمر شب، نیا در  انگار  که ییزهرا به شدن کینزد جرئت و دل  ها، آن از کدام چیه و
  و ریت   از یکس نفره، ده اتاق نیا در االن به تا که یقلدر  و فربه یزهرا ندارند؛ را است  بسته نوا یب

  کرده ضی مستف ش،یها هیکنا و  شین  با هم را او که ییسارا جز به نمانده بی نص  یب شی ها ترکش
 .است

  یب یسارا  دست از شدن رها حال در که یمزاحم  شهیهم یویراد آن سمت به  اش توجه هم باز زهرا،
  تر، تمام  چه هر قدرت و سرعت   با  و کرده استفاده سارا  غفلت از بار، نیا و شود یم  جلب است، زور
  با که طور همان سارا، ی زده وحشت و آمده خود به نگاه به اعتنا یب و کشد ی م  او دست از را ویراد
 یا قروچه دندان دارد، نگه دور  سارا ی آمده باال یها  دست از را آن کند یم  یسع و،یراد  گرفتن باال
  و کند ی م پرت  ،یکی سرام نیزم  یرو  و اتاق قسمت ن یتر  دور به ،یرحم  یب  و  قساوت با و کند یم

 . اندازد یم خش سارا یها گوش در شکستنش، آور زجر یصدا

  پرسان و،یراد  یها تکه انیم اش  زده رتی ح و یبادام یها چشم که ین یح  ساکن، و وارفته سارا،
 بود، شده سپرده دستش به که یا  یامانت آن شدن نابود  از و نندی نش یم اشک به  پلکند، یم پرسان

  تمام  در اندازد؛ یم  چتر شیگلو در ی نیسنگ  بغض  و زند یم  رونی ب شیها لب انیم از یفیضع ی نه«»
 احد چیه  دست که بود کرده یسع  اش، نداشته زور و توان  تمام  با اتاق، نیا  به ورودش ماه دو نیا

 ... حاال اما بود  کرده محافظت شیها چشم همچون آن، از و نرسد اش کرده  زیعز یویراد  به یالناس
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  و  رنگ یب  صورت  سارا، لرزان ی چانه گرفتن با  و خندد یم مستانه آمده، دست  به ی  روز ی پ آن از زهرا،
  یم بر خندان خود    سمت به را بود برگشته  عقب به اش، شده خرد یویراد دنید یبرا که را او یرو

 .گرداند

  و شاد یزهرا به را  نگاهش ش،یها چشم ی کاسه اشک در ور غوطه و لرزان یها  مردمک آن  با سارا،
 چرا؟ : زند  یم لب ،یلرزان و  خفه یصدا  با و دهد یم  لیتحو شنگول

  را روزمندانهی پ ی خنده آن یجا سارا، ی ناله و عجز پر اما ساده سوال آن با مانند، پرست آفتاب یزهرا
 سارا یگلو  دور وار چکیپ دستش، یها انگشت که طور  همان و ردی گ یم شی ها لب یرو یزهرخند

  زرد صورت   به  رو  و کند یم درازکش نیزم  یرو   را مبهوت  و مات یاو آورند، ینم یفشار  اما چندی پ یم
  دختر  کنم یم  روشن برات و  چراش االن چرا؟: غرد  یم  تمسخر و  ظیغ با زده،  شوک یسارا نزار   و

 !یحاج 

  و لحن آن  از و زند  یم زنگ سارا یها گوش در تکرار  پر زهرا، دهان از شده رانده  رونی ب به ی جمله
  را خودش  به نسبت زهرا نفرت لی دل وقت چیه کند؛ ی م کپ  آشنا، یادیز  هم باز و هیکر ی جمله
  آن مجازاتش،  که است فروخته زهرا  به یتر  زمیه چه ندانسته، که بود سوال شی برا شهیهم  و دینفهم
 ته به دهی چسب  «ی  حاج  دختر» آن  با  حاال، اما بود شده  زهرا ی  نشدن  تمام یها دنیکش نشان و خط
  او، نگاه و لحن در زده  موج ی  دشمن  و نهیک نیا که شود یم  روشن  شیبرا یکم فقط  و یکم  اش، جمله
 به او از مطلق ی  خبر  یب در که شود یم یروز  چند و ماه دو که ردیگ  یم نشٔات یپدر  از هم باز انگار
 به یها ی گرفتار  و مشغله وجود با اش، یناگهان شدن  بیغ  از قبل هفته کی  که یپدر ! برد یم سر
 و کدانهی یک ی دخترک دنید به  اوقات، اکثر و شهیهم مثل سرش، یرو ختهی ر و شده ادی ز کبارهی

 به  جبروت و جالل همه آن و او  سن یبرا که یا یلودگ و تالش یکل  از بعد و بود  آمده اش نازپرورده
 یها لب  یرو یلبخند کاشتن از نگرفته جهی نت و مغموم بود، مسخره یادیز   اش، شده آوار کبارهی

  را بود سارا  مادر طرف از زیعز یا ی ادگار ی ز،ی ن او یبرا که  را االن ی شده تکه تکه یویراد  آن دخترکش،
  سارا، تیحساس لیدل به که یا بوسه  از بعد و سپرده اش، شده  انعطاف ی ب و خشک دخترک  دست به
  ساختمان   ن یا از و کرده زمزمه لب  ریز «یا یخداحافظ »  پژمرده، و ری ز به سر  فرستاد، شیبرا دور از

 سارا، ی شده  سیخ  و گر بدرقه نگاه متوجه که آن یب! بود زده  رونی ب دخترکش، و او یبرا آور عذاب
 .باشد  شده خودش یرو
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 دایپ مشغول اش، گذشته از ییها  قسمت  در فقط و یسخت به که یا آشفته یسارا  به اعتنا یب  زهرا،
  از اش نهی ک و یدشمن هم، به دهی چسب ی کلمه دو آن آوردن زبان به با است، منفور یاو از یرد کردن

  با کرد، یم تف  سارا صورت  یرو را  کشی رک یها فحش که طور همان و کند یم  فوران دختر و پدر نیا
 و اندازد یم دهیخشک  یسارا صورت  و سر یرو ییها چنگ او، یگلو دور  از شده باز یها دست
 شده کم و  یشگیهم ی نداشته زور  آن  با تنها  پلکد، یم  اش گذشته در شانیپر و سرگشته که ییسارا
 به  رو اش،  یزخم  بدن و  تن از محافظت یبرا  زهرا، بزرگ یها دست برابر در را شیها دست االن، ی
 ! کن بس تروخدا: نالد   یم درد با و داشته نگه صورتش یرو

  یم که یجوش و  حرص همه آن از برداشته َتَرک یها لب یرو یزهرخند ن،یخشمگ  و حرص  پر زهرا،
  ؟یٰ مرتض حاج  دختر کنم بس دیبا چرا اصالا  کنم؟ بس یچ واسه کنم؟  بس: دیگو یم و  کارد یم خورد،
 ها؟

 نشسته نی زم  یرو ی شده ولو االن به تا یسارا شکم یرو  هم هنوز مدت، نیا  تمام در که طور همان
  یم او سر  ریز را  شیها دست  از یکی  و گردد یم بر سارا  یها ران سمت به  و عقب به  یکم است،
  و لخت یموها یرو  گرش،ید  دست. کشد یم خود  طرف به  و باال به  رو را  سارا قدرت، با و گذارد
  دادیب اش شده گرد یها چشم و شده  سرخ صورت از که  یغضب  و  حرص  با و ندینش یم سارا ییخرما

  و چند  رسد، یم  اش شانه نیی پا یکم تا شان یبلند که سارا باز   یموها یرو   را دستش کند، یم
  و مات یاو  صورت به  رو اش، شده چفت هم به یها دندان با و کشد یم نیی پا تا باال از بار نیچند

 نه؟ نه؟ دی کش یم موهات یرو دست  یطور  نیا تهیعفر اون: غرد یم مبهوت

 و مضطرب زنان یها گوش  در یخراش  گوش ادیفر  با چسبد، یم زهرا ی جمله ته به که یا »نه«
  حرف از یز ی چ که آن با  زهرا، حد  از  شیب خشم آن از سردرگم و ناباور سارا، و چد ی پ  یم اتاق تماشاگر

  یها حرف  شتریب نصف دهد؛ یم  تکان طرف دو به نه،  عنوان به را  سرش اما آورد   ینم  در سر شیها
 در شده  ور شعله کبارهی به آتش نیا دیشا که نیا فکر با سارا، و دارند قرار ابهام از یا هاله در زهرا،
  اما بود  جنبانده  سر باشد،  آتش یرو  یآب  دادنش، تکان سر  از شده داده ی  منف جواب  آن با زهرا، وجود
  باشد، آتش یرو نی بنز که انگار بلکه، نکرد یباز   را آتش ی رو  آب نقش  تنها نه سارا، دادن   تکان سر آن

  اعتنا یب و  چاندی پ  یم دستش دور به سارا مواج یموها  انه،یوحش و  کند یم تر ور شعله را زهرا خشم
  طور همان دارد، آن دادن قورت  در یسع که یا فروخورده بغض با  سارا، درد از رفته هم در صورت به
 من! نگو دروغ من به! نگو دروغ! نه نگو: زند  یم ادیفر  د،یکش یم  عقب سمت به را او یموها که
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...  کرد یم  شونه من یموها یجا به  رو  تو یموها داشت دمید خودم یچشما  با  خودم دم،ید خودم
 !دمید خودم

  و سر یرو  یها زدن مشت و ناله با را آخرش یها حرف  و کند یم  باز دستش دور از را سارا یموها
  در زهرا،  ی آشفته  وضع آن از ری متح و  عاجز یسارا و کرد  یم پرت دهانش از رونی ب به سارا، صورت

 ؟ یلعنت  یهست یک تو: نالد   یم کند، مهار را او  قدرتمند یها مشت  کند یم یسع که  یحال

  محکمش و دردناک یها زدن  مشت از دست کبارهی به  باشند، زده را  توقفش ی دکمه که ایگو زهرا،
  موج صورتش در االن که یتمسخر  و  شیپ لحظه چند خشم از مانده سرخ یصورت  با حاال، و کشد یم
 ام؟  یک من یدینفهم  االن تا کنم باور  دیبا یعن ی: د یگو یم زند، یم

 یها لب  یرو بسته نقش پوزخند به لرزان، یها مردمک و منتظر نگاه آن با تنها منگ، و جیگ یسارا
 . کند شکار را خودش به زهرا یآشنا  ی چهره نیا شناساندن یبرا او، جواب  تا شود  یم رهی خ زهرا

 ...یول  ها، گرفته مریآلزا یجا نه هاست وونهید یجا   جا نیا معموالا  دونم یم  من که ییجا تا -

 او ی نهیس  یرو را دستش دو سارا، تی اذ و آزار یبرا و عمد  به که یبار  چند نی ا مثل و کند یم  یمکث
  که یحال در سارا، ی شده  منقبض  تن به توجه یب  و کند ی م  تکرار را  کار همان هم بار نیا گذاشت، یم
  بار  یبرا که طور همان و کرده  درازکش نیزم یرو دادن، هل با را  سارا کند، ی م  نگاه او به حی تفر با

  با همراه را  اش مانده مهین  و نصف  حرف چند، یپ ی م  او فیظر گردن دور  به ش یها دست دوم،
  کند، یم سارا ی کالفه نگاه ی حواله  اش، یخونسرد دادن نشان و  حرص پوشاندن یبرا که یچشمک
 !ام ی ک من که کنم یم روشنت االن خودم... نداره  اشکال: دهد یم ادامه

  طور همان سپس،  و ستدیا یم ،هستند سارا ی شده منقبض تن    طرف دو که  شیپاها یزانوها یرو
  کرده حبس  شان یانفراد زندان در و  فشار بدون را سارا گردن بان، زندان همچون شیها دست که
  من،: دیآ یم  حرف به  بارد، یم آن از نفرت و شرارت که  ینگاه آن با  و شود یم خم  او سمت به اند،
 زن یبابا   دوم زن   همون یعنی  یز یعز بای فر بود شده  یزمون  هی که یهمت بایفر  ی بچه... یحق  زهرا
 ...  و ات ُمرده

  توسط لبخند، آن پشت ی شده یمخف  حرص  و ردیگ یم  بر در یهیکر و نما دندان لبخند  را شیها لب
 پتک یها حرف وار، پچ پچ  و کند یم ُشره سارا زن  دو دو و شده مات نگاه  یرو شیها چشم

  هم باز االن که:  کند یم  نجوا او، گوش کنار را آمدند یم  فرود سارا مالج یرو  یپ  در یپ  که مانندش
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 آقا... که هم اون بعد  و کند خودش یبرا خودش که یگور  سنگ یرو ی  همت با یفر همون سر برگشته
 ... یعنی! کرد واصل اسفل درک به خودش با  رو جونت جون

 به توجه یب  او، گوش کنار از سرش  برداشتن با و کند یم  یکوب یپا سارا گوش در حرصش،  پر ی خنده
 است، وارفته اتاق ی زده  خی و سرد نیزم  یرو یتیم همچون مانندش خنجر یها  حرف  از که ییسارا
  را دستش دو شست  یها انگشت  که طور همان و اندازد  یم باال را زشیتم چندان نه یها ابرو  از یکی

  یسارا یبرا که را  اش مانده نصفه ی جمله هم باز کشد، یم نییپا  تا باال از او گردن یرو وار نوازش
  را شیپ قهیدق چند ی  گرگ کف همان نقش گردنش، یرو  زهرا یها انگشت نرم  حرکت  از شده مور مور
 یبابا   اون یکشک یکشک  یطور  نیهم: دهد یم ادامه یا یاعصاب یرو  لبخند با  دارد، شیبرا
 !َکند جون جانانم  جان   ی  داداش یها  دست ریز! نه! زمیعز نه  ها، نکرد منور رو نی السافل اسفل زت...پف

  گوش در ظالمانه و شده  خارج زهرا دهان از که یآور  عذاب  و یناگهان خبر آن از  سارا، تن ستون چهار
 نشان یخود یبرا که یا هیگر از  اش ین یب  یرو یها رگ دنیکش ری ت. لرزد یم  است، دهیچی پ شیها

 آن هضم  یبرا هم سر پشت بار  چند مبهوت، و  مات او، اما کند  یم احساس را کرد یم دل دل دادن،
  زنان، نفس نفس و  ضعف با دهانش، در شده  جمع بزاق دادن قورت از بعد و  زند یم پلک ها، حرف
 !نگو  دروغ... دروغ! یگ یم  دروغ یدار ... یدار : زند  یم لب

 سارا ی نشسته اشک به یها چشم به را نگاهش که آن  بدون  و بخشد یم عمق  لبخندش به زهرا،
  یباال یعن ی آن، از تر نییپا  یکم تا گردن، از را شیها دست  از یک ی ی اشاره انگشت  بار، نیا بدهد،

 یها  حرف الجواب، منتظر ی او به توجه یب و کشد یم  سارا، لباس از مانده رونیب  یکم ی نهیس
 .دهد یم ادامه را  خودش

 نقش که اون. گفتم یم بهت موردش در اول همون از دی با نه؟ نکردم یمعرف و  میداداش ؟یراست اوه -
 ... منتها کنه یم  یباز   و یاصل

  زدن پس یبرا  افتادن تقال به توان  یحت  که است زده شوک  زهرا مانند چکش یها  حرف آن از قدر آن
  با شده نی عج ترس آن  با تنها و  ندارد را  رفتند یم  رو قدم تنش یرو  که او یاعصاب یرو یها انگشت
  باشد،  زده حدس  را زهرا آور عذاب  یها حرف ی ادامه که ایگو ش،یها چشم در زده موج و وجود
  و دست برداشتن  از پس و  آورد یم  باال زحمت، به را اش شده سست و  لرزان یکم یها دست

  یم خشم،  و زدن  نفس نفس همان با و  او حرف انیم  تنش، یرو  و گردن دور از زهرا یها انگشت
 !بده و... سوالم... جواب  و شو خفه... خفه:  پرد
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 داده نسبت ی  شو« خفه» آن و حرفش انیم به سارا دنی پر پا  جفت  و ها دست زدن پس آن از زهرا،
  و دود یم  وجودش و شده گرده  دفعه کی یها چشم در  خشم و  رود یم در کوره از خودش، به شده
 ... جانم نه... زمیعز نه شم؟ خفه من شم؟  خفه: غرد یم خودش،  به کردن اشاره با

 تقال به یاو به  رو  و چاندیپ یم سارا یگلو دور به  قبل، بار دو از شتریب فشار  با بار، نیا را  شیها دست
  حاج دختر  یش  خفه  دیبا تو: دهد یم ادامه را حرفش  زهرا، یها دست بند از ییرها یبرا افتاده
 !بای فر شوهر سگ توله شده،  گور به گور ی  مرتض

  شعله لحظه به لحظه خشم و  تیعصبان از باشد، شده داری ب  اش یوحش یخو آن شب نیا در که ایگو
 ینوا یب  گردن   دور به شیها  دست فشار آورد، یم زبان  به که یا کلمه هر با   وجودش، ی شده ور

 و داده رنگ  رییتغ  سارا، ی دهیپر  رنگ شهیهم صورت ز،ی ن  انیم آن در و شد یم  شتریب  و شتریب سارا،
 .شود  یم تر  قرمز و  قرمز یه

  تمام ی مشاجره  آن از بودند، کرده فایا االن به  تا را تماشاگر نقش اتاق، در که ییها زن آن ی همه
 شدن کینزد جرئت ها آن از کی  چیه هم باز یول افتند یم تکاپو به شده، دهی کش درازا به و ینشدن
 به قدم دو  ای  یکی  فقط کدام، هر و ندارند دارد، را سارا  جان دنیدر قصد ایگو که یا درنده یزهرا به

  بر  عقب به شتریب  قدم چند ترسان،  و مضطرب زهرا، یها یباز  ی وحش دن  ید با  سپس، و  ندیآ یم جلو
 .گشتند یم

  ه،یثان هر گذر با نفسش که ییسارا ی کرده عرق ی  شانیپ  رگ زهرا، ی کشنده یها انگشت فشار از
 یهوا از یمقدار  افتنی یبرا ،آورده کم نفس یاو و است شده  متورم شود، یم  قبل از تر تنگ و تنگ
  یول کند  یم بسته  و باز ُتنگ، از افتاده رونی ب ی  ماه همچون را  دهانش اطرافش، ی شده  سیخس
 با افتاده کلنجار  به یها هیر وارد  ش،یگلو دور ی  ساختگ  حصار  آن از رکانهیز بتواند، که ییهوا از غیدر

 .شود  اش یزندگ و مرگ

  نفس حرارت جان، یب  یسارا گوش کنار شیها لب ی دوباره  گذاشتن با و خندد  یم وار وانهید زهرا،
 که یآروم یصدا تن  با بدجنسانه، و کند یم فوت او گوش  پشت به خباثت،  با و عمد به را شیها
  دلبر که گفت یم میداداش: دیآ یم  حرف به نجواگونه دارد، آن دادن نشان شهوت و هوس  پر  بر یسع
 ... االن اما. کردم ینم  باور من منتها ها، خودت یبرا  یهست یعروسک  و

  است، برده ها  آن پشت  بد تین به  یپ که انگار زهرا، غرض و قصد با یها حرف  از که یجان  کم یسارا
 شده دهیکش مسلخ به  روح   گر شکنجه تی وضع  نیا و آور عذاب لحن و گرم یها نفس آن از فرار یبرا
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  و زور یب شهیهم یها دست کند، ساقط یهست از را او زهرا، یها حرف ی ادامه که آن از قبل اش،
 آن اما گذارد یم زهرا رحم  یب یها دست یرو و  آورد یم  باال زحمت، هزار با را  االنش ی شده سست

 . اوردیب ها  آن به یاندک  فشار تواند ینم  یحت که است ندار بدن در  جان قدر

  صدا یبرا  و دهد یم خرج به شجاعت یکم  سارا، بار اسف وضع از آشفته و نگران یبارانا ان،یم آن در
 صدا  و سر یب  کرد یم یسع که  طور همان اند، رفته یابد  خواب به ایگو که یپرسنل  آن از یک ی کردن
  یصدا و کند یم  برخورد  ها تخت از یک ی ی  آهن ی هیپا به  شیپاها از یکی ناگهان، برود،  در سمت به

 و شده  پاچه دست یبارانا سمت به  را زهرا ی خصمانه نگاه برخورد، آن از شده  بلند  خراش گوش
 .کشد  یم خودش،  ی  دقت یب آن  از یحرص

  بعد که ییبارانا به  رو  و کرده رها  نصفه را کرد یم نجوا مفلوک  یسارا گوش در  که یحرف   ،یاغی یزهرا
 کجا؟  بارانا، یهو: زند یم ادیفر بود، داده ادامه را  راهش هم باز خودش، به دادن فحش از

  را  شیپا و دست  یکم خودش، ی  ن یخبرچ از دهیترس یکم  یزهرا  ی  عصب لحن و بلند  یصدا آن از بارانا،
 ندازد،ی ب  زهرا  سمت به ینگاه ای بدهد  غضبناک یاو سوال به یجواب که آن بدون  یول کند یم گم

 . زند یم رونی ب اتاق از دوان دوان

  و جار همه آن  او، از گرفتن یچشم  زهر یبرا فقط و نداشت را سارا کشتن قصد اول همان از که زهرا
  خر  خر  به یاو یگلو دور از کبارهی به را  شیها دست  خودش، ی خواسته به  بود، کرده پا به جنجال
  کردن سرفه به آن، از بعد و کشد  یم هیر به را هوا از یاد یز حجم بالفاصله سارا، و کند یم باز افتاده

 زده، وق یها چشم آن با و شود یم  دهیکوب اش نهی س  در امان یب  قلبش، افتد؛ یم یدیشد یها
 .کند هوا از پر را  بختش  نگون یها هیر تا کشد  یم یق یعم  یها نفس

 از اش شده  سیخ نگاه موقع، همان که کند یم شیگلو بند را اش  رفته برهیو  یرو  یکم یها دست
  سر نگاه که طور همان کمر، به دست و  سرش یباال که افتد یم  ییزهرا به شده،  متحمل فشار همه آن
 .است ستادهیا بود،  کرده لی تحم سارا به را  شنگولش و شاد سر تا

 یها سرفه  یگاه هم هنوز که ین یح  و ردی گ یم بشاش یاو از نگاه  فروغ، کم ی نگاه و نفرت   با سارا،
 که گذارد  یم نی زم یرو گاه هیتک عنوان به را شیها  دست شدن، بلند قصد به کرد، یم یف ی خف

  او، کمان از شده  رها آخر ری ت و  شود یم  بلند گوشش کنار  از هم باز زهرا، مانند شالق یصدا ناگهان،
  خون، یجا به  او، ی دهیتک قلب به  مانند زهی ن ر  ی ت آن برخورد  با و گرفته نشانه را  سارا قلب رحمانه یب

 . ردی گ یم بر در را  سارا ی نهیس ی قفسه  تمام  و کند یم فوران آن  از که است درد تنها
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 !یاساس ،یداد حال  بهشون که گفت یم  اری زان... اما یچموش یلیخ  که نیا با -

  حرف نی ا سارا، یها گوش. شود یم منجمد جا در و شده ختهی ر سارا سر یرو  سرد، آب سطل کی
 تنگ گودال سمت به  قساوت با و  کبارهی به را او که یا گذشته و  بلعند یم لجبازانه  و مشتاقانه را زهرا
 که شود  یم یا کننده منزجر ریتصاو دنیکش صف  به باعث کند،  یم حبس و دهیکش کشی تار و

 . گذرند یم سارا  کدر یها چشم یجلو  از ،یلمیف  نوار همچون

  از معنادار،  ینگاه با که آن از بعد  و زند یم یا دانهیپل شخند ین سارا، شدن یحال به  یحال نیا از زهرا
  زدنش، رونی ب نی ح در  و شود یم  خارج دانیم از روزیپ   کرد، وجب را سارا ی شده  آوار تن   یپا تا سر
  خوابش تخت  خاطر، آسوده و کشد یم  نیزم یرو ی شده  منهدم یسارا گردن  پشت دست ،ینرم به
 .دهد  یم قرار خود مقصد را

 ی قفسه از ییجا در اش، برگشته  سفر از تازه نفس  و  دود یم سارا فقرات ستون  یرو یسرد عرق
 . کند یم ری گ اش نهیس

  ش،یها چشم  از یکی  پلک و ماند یم رهیخ  شی رو روبه رنگ  دیسف وارید به سارا، مبهوت و مات نگاه
 وانیح آن خواهر  را خودش که  ینام زهرا نیا کند، یم  دقت که حاال  پرد؛ یم  باال وقفه ی ب و  یعصب

  باعث سارا، یبرا ترسناک  شباهت نیا و زند  ینم مو او  با شباهتش  خواند، یم  نام اری زان ی بالفطره
 احاطه یعیفج  لرز را او یپا تا سر از  کباره،ی  به و شود یم  او یها لب یرو یا مرده لبخند بستن نقش

  کیشل یصدا  آن، از بعد و شود یم لی تبد قیعم یلبخند به تلخ، و محو لبخند آن کم، کم کند؛ یم
 . شود یم انداز نیطن  اتاق در لرزانش، و وار وانهید ی خنده

  برادر، و خواهر نیا که الحق و گردد یم بر سارا سمت به مفرح،  یزهرا  جز به همه ی زده وحشت  نگاه
 !هستند هم ی لنگه گران،ید  دادن دادن عذاب در

 ! بود داده هل اش گذشته یها ممنوعه قسمت در را سارا گفتنش، با  و گفت زهرا

  تن به را وجودش  بند بند او، ی دهیکش  نجاست به تن لمس با و دیکش سارا گردن پشت دست زهرا
 !بود انداخته یشتر یر چند یا لرزه

 چیه که  آن با  است، شده دچار  آن به که یزدن  نفس نفس  با و شود  یم قطع سارا ی خنده یصدا
  یها دست زدن پس یبرا را شی ها دست و لرزد یم  وار کیستریه اما، ستین  او تن یرو یدست

 دست  کوبد؛ یم بدنش و تن یرو  شوند، یم دهیکش تنش یرو که یا یالی خ ی مردانه و قدرتمند
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  با او و رفتند یم رژه اش شده انیعر زور به تن یرو ،یواقع  کامالا  صورت به یروز  که یا مردانه یها
 ! داشت ها آن زدن پس در یسع زورش، تمام

  یم فشی ظر تن یرو جسورانه  مردانه، دست جفت چهار آن و  کرد یم هیگر خبر،  یب  جا همه از یاو
 ... دندیرقص

 ...دندیدر یم حانهی وق را او ی  دخترانه و بکر تن درنده، یها دست آن و زد  یم هق مظلومانه او

  کر جا همان کاش! شیها گوش  از امان... شیها گوش و زد  یم هق و زد یم هق زمان، آن در سارا
  مانده پا  و  دست ری ز روح هوس، و لذت پر یها خنده  آن دنیشن  با تا بود یزاد  مادر کر ای شد یم

 !نشود الش و آش ظالمانه اش،

 اش  برداشته ترک و خشک  یها لب یرو ظالم، یها  دست آن و بود زده  غیج  نکرده، جرم به او
 ... شدند دهیکوب

  با ده،یدر یها نگاه آن اما بود افتاده التماس به ممکن  شکل  نیبدتر به  زمان، آن مغرور یسارا
 ...زدند ی م رج  را او ی باکره تن سنگدالنه، و وقاحت

  را اش شده لمس تن   تا زد یم پا و  دست ش،یپ یاند و  سال کی ی زنده سر و  جسور شهیهم یسارا
  یکس و نشد و  نتوانست! نتوانست.... اما دهد نجات بدنش، یرو شده ولو لجن مرد   چهار  آن ریز از

 سال  کی  ساعت و روز آن در! دهد نجات را  پدرش  و خودش یآبرو تا بود امدهین  کمکش به هم
  یبرا فقط انگار که یمرد چهار  آن زور است، شده حک  سارا ذهن ی ممنوعه قسمت در که یشیپ

 مانده تنها ناگهان به  و زور یب یاو به  بودند، کرده بزرگ کلی ه خودشان  از تر فی ضع  و گرانید ناموس
 !دیچرب  زمان، آن ی

 اما کند  حفظ را اش  یدخترانگ  تا بود دهیجنگ  تنها و زنانه او گذشته، کی تار و  سرد منفور   اتاق آن در
  دو را شان یمردانگ دند،یکش یم دک ی به  ممکن شکل  نیتر مسخره به را مرد نام که ینفر  چهار آن
 .بودند برده غمای به یدست

  با و شوند  یم اتاق وارد صدا و  سر پر و عجله با درندشت، ساختمان آن یها  پرستار از یکی  و بارانا
  درست یا شده مچاله و نامعلوم جسم  دور به سارا، یها  یاتاق هم توسط که یبزرگ ی رهیدا دنید

  یم تند  قدم ها آن سمت به هستند، او یتماشا مشغول خود، به  مختص ینگاه  با  کدام هر و کرده
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  دیبر: دیگو یم دارد، ها آن زدن کنار  بر یسع  شیها دست با که طور همان آلود، اخم پرستار  و کنند
 ... دیبر! نمیبب   کنار

  دهانش  در حرف  است، دنیلرز حال در یعیفج  طرز به که  نیزم یرو ی شده  مچاله یسارا دنید با
 !سارا:  زند  یم لب ناباور،  و زده  وحشت  و ماند یم

  آرام  بر یسع ق،یعم یها نفس دنیکش با  که طور همان  ر،یتح  و  وحشت از شده گرد یها چشم آن با
  بر  است، شده  رهی خ سارا به متعجب و نگران که ییبارانا سمت به را  سرش کند، یم خود داشتن نگه
 !عیسر! کن صدا  و دکتر برو بدو: د یگو یم و گرداند یم

 . زند یم  رونی ب  اتاق از شتاب،  و سرعت با و دهد یم  تکان بار چند د،ییتا عنوان به  را سرش بارانا،

  جمع شکمش در را  شیها زانو کنند، یم  ینیسنگ او یرو که ییها نگاه آن از دهیترس  و اراده ی ب سارا،
 یها نگاه آن کند؛ یم  جلو و عقب را خودش مانند، گهواره لرزد، ی م وقفه یب  که طور همان و کرده

 که یمرد  چهار آن  شهوت و هوس پر یها نگاه با یادی ز اختالف که آن با او، ی رو کرده خانه مختلف
  تن یرو که  ییها نگاه حمل تحمل  و تاب هم باز اما دارند بودند، کرده وجب را  تنش ی نقطه به نقطه
 ! ندارد را کنند ی م ینی سنگ اش یزخم 

  اتاق در شده  جمع کنجکاو زنان پرستارها، و  شوند یم اتاق وارد مهیسراس او، همراه پرستار  چند و دکتر
  تخم، و اخم  و تشر  چند با را دارند ینم  بر بودنشان یخانباج  از دست هم تی موقع آن در یحت که

 . کنند ی م پراکنده

 که طور همان و دهد یم نتیز مهر پر یلبخند به را مهربانش ی چهره است، سال انی م یزن  که دکتر
 ؟ یخوب  زم؟ی عز سارا؟: دیگو یم  دارد، سارا به شدن ک ینزد در یسع کوچک، یها قدم برداشتن با

  یم است، او  به شدن  کینزد حال  در که یزن ی نهیپرطمٔان یها قدم به را  مکدرش و زده  خی نگاه سارا،
  یم یلرزان یصدا  تن با زن، توقف یبرا اش  رفته برهیو  یرو  یها دست از یک ی گرفتن باال با و دهد
 !جلو...ج...این... گفتم... گف! جلو... ج...این... ن: دیگو

  انیم یف یظر اخم جادیا و زن توقف  باعث و بود کرده ادا ،یا اراده یب  غیج  با را  دومش ی  امر  ی جمله
 . شود یم  او یابروها

 . زمیعز ندارم تی کار که من -
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  دیبا فقط: دهد یم ادامه یتر  مهربانانه لحن با و ردیگ ی م باال وارانه میتسل را ش یها دست سپس، و
 باشه؟! میبزن یگپ هی هم با

 !جلو... ج  این... ن فقط... ف! خوام ینم... ن! نه...ن -

  یم است، سارا از یقدم چند ی  فاصله در  که شیجا سر  بود، گرفته سر از را حرکتش   دوباره که دکتر
 .شود یم کمر به دست کالفه، و ستدیا

 ! نیهم. جان  سارا میزن  یم حرف  هم با فقط -

  از یغیج دارد، وجود آن پشت یا نقشه داند یم که یزدن   حرف یبرا دکتر کردن یپافشار  آن از سارا،
  سر به یاپی پ و  بار  چند رحمانه، یب  لرزانش، یها دست با  و کشد یم اش نداشته  اعصاب و حرص سر

 . کوبد یم  ش،یهوا در معلق و ختهیر هم به یموها به نی مز و پوشش بدون

 ! خوام ینم... ن! خوام ی نم... ن گفتم... گف -

  باعث و کند ی م هم در شی پ از شی ب را  دکتر یها اخم سارا، بار نیا ی عاجزانه  غ یج  و زننده  رفتار نیا
 . شود یم است،  یکالفگ از که دکتر صدادار  دنیکش پوف

 به  نفر، چهار آن ی همه و کند یم یا اشاره او اطراف منتظر یها پرستار به هم، در یها اخم با دکتر،
  یبرا و شوند  یم کینزد یآرام به است،  لرزش حال در یا دهیترس   و تنها گنجشک همچون که ییسارا
 . کنند یم  دراز دست سارا، گرفتن و  نظر مد کار انجام

 یها دست زدن  پس یبرا  را شیها دست که طور همان  و پرد یم جا از بالفاصله زده، وحشت یسارا
 دهد یم تکان هوا در کنند، یم یباز  او یبرا را دار طناب  نقش  زمان، نیا در که  پرستارها ی شده دراز
 . کشد یم یفرابنفش  غی ج آن، متعاقب و

 !جلو...ج د یاین... ن تروخدا... ت!  جلو... ج دیاین... ن -

  چند درمانده، و لرزان یسارا داشتند، یم بر او به شدن کینزد یبرا  و جلو به پرستارها که ی قدم هر با
  مانده تنها  یاو و شدند یم کینزد او به یجمع دسته پرستارها، آن. گشت یم  بر عقب به  شتریب قدم
 نیا به او  کرد؛ یم التماس  خودش به نشدن کینزد یبرا را ها آن عاجزانه  رحم، یب  یایدن نیا در

 نیا ی ادامه تمام که اش یزندگ  زیانگ  نفرت شب همان از سارا،! بود کرده عادت  ها کردن التماس
  ها، زمان آن  در که دیآ  ینم ادشی! بود شده  بر از را کردن التماس است، کرده  منفور او یبرا را  یزندگ
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 شهیهم. باشد کرده را یمعلم  التماس بودند، ساز ندهیآ او یبرا که اش یدرس یها نمره یبرا یحت
  را او بعدش که نشوند کم شیها نمره کرد یم  یسع توانست،  یم که ییجا تا و  بود خوانده  را درسش

  یعنی اش،  یزندگ فرد تنها کرد، یم التماس که یکس  تنها به زمان، آن یسارا. ندازدیب کردن التماس به
  کار نیا ی برا  نه افتاد یم التماس به  اش دخترانه و یفانتز  یها خواسته یبرا هم آن که بود  پدرش

 !  یزندگ ی کننده مشمئز یها

  آزار و خراش  گوش یها غیج  و اند ستادهیا او اطراف و کینزد کامالا  حاال مانند،  جالد یپرستارها
  ناقوس همچون او، کردن آرام یبرا پرستارها یصدا انی م در ها، آن زدن پس یبرا سارا ی دهنده
 .است کرده هم در را همه یها اخم و  دهیچی پ اتاق در مرگ

  و کند یم  دارد، شیها دست کردن مهار در یسع که ها  پرستار از یکی ی گونه ی حواله یَچک  سارا،
 . رهاند یم آزادانه او، ی  ل یس از شده ضی مستف پرستار نیه با همراه را لرزانش غیج

 !نزن... ن دست... د... د من به... ب! تروخدا... ت  دیکن ولم... و -

  دراز دست ش،ی هوا در معلق یها دست گرفتن یبرا که یگر ید پرستار دست یرو   را گرشید دست و
 . کوبد یم است، کرده

  شده جادی ا زی انگ رقت ی صحنه  آن یرو  حاضر، زنان آن ی همه آور عذاب و ز ی انگ بر  ترحم یها نگاه
  با  تخت، یرو داده لم که است لب  به  لبخند ییزهرا تنها ،یر یو و  ریه آن در و  است نشسته اتاق در

  را فشیک و  دوخته چشم خودش،  دست به شده  پا به ز  ی انگ جانیه ی شنگه الم نیا به  حیتفر و لذت
  مفرح نگاه نیا رایز ندوزد زهرا  خوش سر تا سر یها چشم نیا به نگاه سارا،  که کاش یا و کند یم

 ی  نابود یبرا نگاه، نیهم که کند یم  یتداع سارا یبرا را او  به اریزان  شب آن خوش  سر نگاه قطعاا  االن،
 ! است بس ز،یانگ رقت یاو ی کبارهی به

!  زند یم  پا  و دست مظلومانه،  و کشد  یم غیج  پراند،  یم لگد سارا همهمه،  پر  و شلوغ اتاق نیا در
  یها دست انیم  از را خودش تا افتد  یم تقال به دل، یشق  یای دن نیا کل در مانده  کهی  و تنها یسارا
 !نتوانست هم باز... اما کند آزاد ش یسر یها پرستار آن

 باز هم زور همیشه نداشته اش به کسی نرسید!

 باز هم زور چهار آدم دیگر به او چربید و بی رحمانه، او را بر زمین زدند!
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 و باز هم... 

و باز هم او بود که کم می آورد و دست از تقال کردن برای رهایی از بند های تمام نشدنی  زندگی اش  
 بر می دارد!

دقیقاا مثل یک سال پیشی که در آن شب مکروه زندگی  به لجن کشیده شده اش، باز هم او بود که  
 دست از تالش برداشت!

اریکی که خنده های آن چهار نفر در آن پیچیده بود، او بود که خسته و ناتوان، در گوشه ای از اتاق  ت
 مچاله شده و تن جنازه مانندش، له شد زیر آن تن های بزرگ و مردانه ی نفرت انگیز! 

 نه فقط جسمش! نه!

 این روحش هم بود که بیشتر از جسمش، لت و پار شد!

د جمع شده است، دست  سارای االنی که در کنج یکی از اتاق های این ساختمان عذاب دهنده، در خو
از تقال کردن برای رهایی از زندان دست های پرستار ها بر می دارد و الجون و ناتوان، بدن چسبیده به  
دیوارش را رو به پایین می کشد و صاف و صامت، روی زمین سردی آوار می شود که تن و روح یخ  

 زده ی سارا، به آن پوزخند می زنند. 

ست و نگاه دوخت به رو به رویش اما در آن زمان، سارا از درد پیچیده در  او در این زمان، بی حال نش
 جسمش، در خود جمع شد و از درد پیچیده در روحش، تنها هق زد!

 او از درد جسمش در خود جمع شد اما از درد روحش، جان داد!

کرد اما از صدای خنده های نفرت انگیز پیچیده  او از جیغ های جگر خراش و دردناک خودش، مویه
 در اتاق آن شب، ُمرد!

پرستارها، سارا را محکم از دو طرف می چسبند تا واکنش ناگهانی ای از خود نشان ندهد و یکی از آن  
 ها، آرام بخش همیشه بی اثر را به رگ هایش تزریق می کند. 

نگاهی که با گذر هر لحظه، تار و تارتر از قبل  اصوات نامفهومی در گوش های سارا طنین انداخته و 
 می شود را به رو به روی نامعلومی دوخته است. 
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پرستارها، برای انجام ادامه ی کارهای مدنظرشان به تکاپو می افتند و همه ی آن کار های نفرت  
زمین،    انگیزی که از اول قصد انجام دادن آن ها را داشتند، روی سارای کم توان و ولو شده ی روی

پیاده می کنند و چندی بعد و چند روز بعد، سارا می ماند و اتاقی مسکوت که نقش شکنجه گاه را 
برایش دارد؛ اتاقی که سرد نیست اما او، همچون جنازه ای می ماند که در سردخانه ای تنگ و تاریک،  

ته النه کرده سلول به سلول تنش یخ بسته اند؛ سلول هایی که در تک تک آن ها، هزار حرف نگف
 است!

 در آن اتاق زجر آور، او است و تنها اوی دست و پا بسته تخت! 

 او است و اویی که نگاه مملوء از بی حسی اش، دخیل بسته است به سقف!

 اویی که فقط نفس می کشد اما این نفس ها، همگام هستند با درد!

 درد بی دوای دلش و درد بی درمان روحش! 

 عد از آن دو ماه رهایی از این اتاق، هر چند ناچیز، اما کمی آرامیده است.روحی که گمان می کرد ب

روحی که گاهی اوقات، برخالف چشم های خشکسالی زده اش، دل دل می کند برای زار زدن و از ته 
 دل گریه کردن!

وهای  روح فرسوده ای که حاال، از سنگینی غم های حمل کرده بر دوشش، با زانو روی زمین افتاده و زان
 الغر و نحیفش، زخم شده اند و گویا از درد پیچیده در آن ها است که زار زار گریه می کند. 

 اما... نه! 

این صدای رقت انگیز پیچیده در وجود سارا، صدای گریه ی ناشی از درد زخم ایجاد شده روی زانو  
های روحش نیست! بلکه این صدایی که اگر در اتاق طنین انداز می شد، قطعاا دل سنگ را هم آب 

قت  می کرد، صدای ضجه زدن و ناله های درد آلود روحی است که آزادانه، فریادش را که از درد طا
 و...  فرسای شانه های خمیده اش است، در وجود سارا رها کرده

 !اما

باز هم مثل همیشه، چه کسی ناله های گریه آلود این روح درد کشیده را می شنود به جز صاحب درد  
 کشیده ی همان روح به سلخ کشیده شده؟
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