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 ي نهیبار به آ نیآخر يو برا دارمیبرم زیم يمشت شده ام را از رو يدست ها...شودیزنگ در بلند م يصدا

چشمانم تاب  يمناسب جلو يکه طعمه  ییمثل تمام وقتها...زندیچشمانم برق م یاهیس...کنمیمقابلم نگاه م

 دیسف يازدندانها یفیرد...زنمیم لبخند...است ارمیگذاران بزرگ کشور دراخت هیاز سرما یکیدختر  نباریا...خوردیم

 !و بس دانمیلبخندهارا فقط خودم م نیراز ا...رموزجذاب و م...شودیم انیومرتبم نما

به ساعت ...زنمیم نهیخودم درآ ریبه تصو زیر یو چشمک کشمیپرپشتم م يموها يرا شانه وار البه ال دستم

و  شومیازاتاق خارج م شودیکه تمام م قهیپنج دق!ندازمیم ینگاه میمچ دست چپم بسته ام ن يکه رو متمیگران ق

 نیا يبداند برا دیبا!مناسب است دارید نیا يمنتظر ماندن برا قهیپنج دق...دارمیقدم برم يبه سمت درب ورود

بداند  دیبا...ندارم جانیه دنشید يبداند برا دیبا...ستمیتاب بودنش ن یبداند ب دیبا...کنمینم يشمار هیلحظات ثان

 يزنانه برا يها یالبافیاز تک تک حرکاتم بفهمد وحس کند تاباخ دیبودنش را با يتکرار...تکرار است و تکرار

 !…شودیدون ژوان هرگز عاشق نم کی...دون ژوانم کیچون من !نکشد شهعاشق کردن من نق

از  یموج شودیدرکه باز م...کشمیو باآرامش به سمت خودم م گذارمیم رهیرنگ دستگ ییفلز طال يرا رو دستم

از  یکی يپاتو جو نیعطر ج...!کیرا تحر مینیآشنا ب يو عطر کندیزش مسرد پوست صورتم را نوا يهوا

 !کنندیم ستفادها شتریب تیجذاب يو پرزرق و برق برا یکه زنان تجمالت استیدن يعطرها نیگرانتر

شک  یب...شوم رهیرنگش خ یطوس يسرم را بلند کنم و به چشمها شودیپر عشوه و نازکش باعث م يصدا

 !شوند یمتوجه م يکه فقط افراد حرفه ا کندیجلوه م یعیاما آنقدر طب...لنزاست

 ...!زنمیم خیدارم  زمیعز-

حداقل نه آنقدر که !ستین بایز...ماندیآغشته به رژش ثابت م يلبها يو رو داردیاز چشمانش قوس برم نگاهم

 !کندیچکه م شیاز جز جز برخوردها يکند اما لوند رهیچشمهارا خ

از جانب من  یمنتظر حرکت...شودیوارد م اهمیس يبه چشمها رهیباهمان لبخند دلبرانه خ...رومیم نارک

از  شمشیشال ابر...رودیدرآغوشم فرو م شتریب... کنمیحلقه م شیرادور شانه ها میدستها بندمیدرراکه م...است

شانه  يوسرکش رو یوحش ماا ستیبلند ن ادیز...شودیرنگش آزاد م یشراب يو موها خوردیسرش سر م يرو

 !…ختهیر شیها

 ؟يموهاتو تازه رنگ کرد-

 !دهدیزده سر تکان تکان م جانیه

 اد؟یبهم م!از بلوند خسته شده بودم گهیقشنگ شده نه؟د-
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 !يآره جذاب شد-

 !…چدیپیخنده اش درخانه م يصدا...زندیم قهقهه

 !یهان یمرس-

اما  شودیبهم القا نم گرید یحس...جزحس تکرار!…شاندنیم میلبها يرو يو بوسه ا شودینوك پا بلند م يرو

 ...افتمیو به سمت اتاق خوابم به راه م کنمیلبخندم را حفظ م

 ؟…یستیگرسنه که ن-

 ...شودیپهن م لبخندش

 ...برات تنگ شده یلیدرضمن دلمم خ!خورمینه من شبا شام نم-

رادورش  میدستها يحلقه ...نجاستیا يچه کار يبرا داندیخودش هم خوب م...شودیمن هم پررنگ م لبخند

 !شومیو وارد اتاق م کنمیمحکم تر م

وباالخره  خوردیاطراف اتاق چرخ م شیچشمها...ندینشیتخت م يو رو کندیخزش را باز م يپالتو يها دکمه

 يبرا...کندیم ییخودنما زیچ شترازهمهیبازش ب قهیتاپ ...ماندیداده ام ثابت م هیمقابلش تک واریمن که به د يرو

 ...ماندیو منتظر عکس العمل من م شودیبه جلو خم م شتریجلب توجه ب

 !يکم حرف شد نقدریامشب چراا ریام-

 یو باحالت خاص ندازمیرا باال م میابرو يتا کی...کنمیلب باز نم لیدل یب شهیمثل هم...حرف نشده ام کم

 ...کنمینگاهش م

 ...دونمینم-

 ؟…يپرواز دار ؟فردايخسته ا-

 ...دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم

 ...به استانبول پرواز دارم...آره-

 ...زمیعز میزودتر بخواب ایب پس：دیگویم يو با لحن پرعشوه ا کشدیتخت دراز م يرو

 !دارمیبه سمتش قدم برم کنمیخاص پنهان م ينقاب لبخند ریرا ز پوزخندم

سرم راباال ...کنمیصورتم حس م يباران راکه رو يقطره  نیاول...شومیم ادهیپ ییمایشرکت هواپ سیسرو از

 يو سرم را تا چانه تو چمیپیکاپشنم را محکمتردور خودم م...بارش است يآماده ...اهیآسمان گرفته و س...رمیگیم
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شدت باران آنقدر  کنمیدوست دارم اما آرزوم يزیازهرچ شیراب یگرفته و باران يپرواز درهوا...!برمیگردنم فرو م

 ...افتدیب قیاشد که پرواز به تعونب ادیز

و  شودیبلند م زشیشهاب از پشت م...الزم را انجام دهم يتا تستها رومیم یبلند به سمت اتاق پزشک يباقدمها

 ...گذارمیو دستم را دردستش م زنمیم یلبخند کمرنگ...کندیبا لبخند سالم م

 !؟…قیرف يچه طور-

 ...ندارم يحال چندان مساعد شبید یخوش گذران برخالف

 ...ستمیبدن-

 ...گذرهیخوش م!…نیامروز که استانبول پرواز دار!؟…چرا برادر-

 ...دارمیاتاق برم يبه سمت تخت گوشه  یچندقدم کنمیکاپشنم راباز م پیکه ز همانطور

 میستیاونجا ن شتریچندساعت ب شهیمثل هم!؟یپارت رمی؟مگه م…داره شهاب یچه ربط-

 ...کندیم یکوتاه ي خنده

 !…دختره هیمهندس پروازتون  دمیشن-

 ....کنمینگاه م طانشیش يبه چشمها متعجب

 !…خب-

 ...گرفتن نوار قلب آماده شود يتا برا رودیاندازد و به سمت دستگاه کنار تخت م یباال م ابرو

 ...رمینوار قلبو ازت بگ نیبکش تا من ا قیچندتا نفس عم هی...!خب به جمالت-

 !…شودیحرف شهاب م ریذهنم درگ...کشمیتخت دراز م يرو

 !شده حاال؟ یچ!…تاحاال سابقه نداشته مهندس پرواز زن بفرستن-

 !…که حساب کتاب نداره نایخب کار ا یول میآره مام تعجب کرد-

 ش؟یدیتود-

 ...شودیم رهیخ میو مشکوك به چشمها کندیم زیرا ر شیچشمها

 !؟…ستت نپرهاز د نمیا يخوایم!؟یپرسیم یحاال واسه چ...دمشید-

 ...زنمیو پوزخند م کشمیم یپوف

 ...!دیشا-

 ...زیو نگاهش ت شودیم کیبهم نزد شیابروها
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 !؟…تو يندار یرمونیس!…ریکارا ام نیدست بردار ازا-

دون ژوان بودن  داندیشهاب چه م!کندیدرمن اثر نم...ام دهیحرفهارا هزاران بار شن نیا...گردانمیرو برم کالفه

 !؟…چه یعنی

 کندیدر من اثر نم نیاز ا شیب میپند حک-

 يزمزمه قلندر یکیکه برکند  ستیک

 ...زندیم یمقابلش لبخند تلخ توریبه مان رهیخ

 !؟یشیچرا عاشق نم يشاعر نقدریتوکه ا ریام-

 !داره؟مگه همه شاعرا عاشقن؟ یچه ربط-

 ...کندیچشم نگاهم م ي ازگوشه

 ...!گمون کنم هستن-

 !ش؟یسرخونه و زندگ ياوردیرو ن چارهیهنوز اون دختر ب!چه خبر ازتو؟...شهاب الیخ یب-

 !…سوزاندیلبخندش دلم را م یتلخ...سوزاندیاسپرسو که ته گلو را م یمثل فنجان...شودیتلخش تلخ تر م لبخند

 !…سقف هی ریز میریم...میریگیم یجشن خودمون هیاگه جور بشه  یوام لعنت نیا-

پول که نباشد ...چه برسد به عشقت دهدیسرکوچه هم بهت دل نم یپول که نباشد قصاب...یپول یبه ب لعنت

به خاطر چندرغاز  یپزشک عموم کیحاال ...بهیچه برسد به دختر غر رودیو م کندیم تیکودك درونت هم رها

را آغاز  یمعمول یزندگ کی تواندینم...ندارد یارزش ندیگویکه م ایهمان مال دن...همان چرك کف دست...پول

 ...کند

 ...بده یهروقت داشت دمیمن ده تومن بهت قرض م!وامه شو الیخ یشهاب صدبار بهت گفتم ب-

 !طاقت شکست ندارد...گریمرد است د...!دزددیرا م نگاهش

 ...!شاالیا رسونهیخدام...داداش یمرس-

 ...شومیو از جابلند م کشمیم یپوف

 ؟!…بود يدختر چه جور ینگفت-

 ...کندینگاه مبه صورتم  گنگ

 کدوم دختره؟-

 !…گهیهمون مهندس پروازه د-
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و روابطم را با شغلم  یخصوص یزندگ...گذاردیکتفم م يو دستش را رو دهدیتأسف تکان م يرابه نشانه  سرش

 خو د انجام داد تیدر محل و موقع دیرا با يمعتقدم هر کار...کنمینم یقاط

 ...!خورهیبه اتاق خواب تو نم-

آورد مخصوصا مردمک  یم میاما حرص خوردنش لبخند به لها خوردیحرص م دانمیم...ذارمگیسرش م سربه

  کننیم ییکه از شدت تورم خودنما شیشانیپ يو رگ ها شوندیکه سخت م شیها

 !اس؟یچادر چاقچور نیازا-

 ...زندیم پوزخند

 !…دهیازهموناس که به تو پانم-

 نیاما بازهم تابع قوان...دیایم! …خوشم بیعج ندیآ یکه سخت بدست م ییاز دخترها...زنمیم يمرموز لبخند

 خاص خودم هستم

 !روش نمیا...دست گذاشتم بدستش آوردم یرو هرک ؟تاحاالیدونیاز کجا م-

 !…خورهیبه دردت نم...طرف بچه س-

 ...ساعت مانده به پرواز کی کنمیساعتم نگاه م به

 !رست اونجاجواب تستارو بف* نگیفیاتاق بر رمیمن م-

 ...دهدیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرش

 ...کن یمارم خال ياستانبول جا یرفت...خطر یسفر ب-

 !…ام دهیاما قشنگ تر آن را د ستیشهر قشنگ...دوبار به استانبول پرواز دارم يا هفته

 ...ازطرف من هیرفت و برگشت ترک طیدوتا بل تیعروس يکادو!…يباخانومت بر شاالیا-

 ممنون!…نکن یولخرج-

 ...کنمیبااخم نگاهش م بندمیرا م رهنمیپ يکه دکمه ها همانطور

 !که گفتم نیهم...حرف نباشه-

 شهیم حیو کامال توج رهیگیخودشو م يکه خلبان برنامه پرواز بهیجا نگیفیاتاق بر*

و پاروپا  دهمیم هیتک یبه پشت صندل یباژست خاص...نمینشیمخصوصم م یصندل يرو نگیفیبر دراتاق

از  يتعداد...شومیم قیدق شانیبه چهره ها دهمیحرکت م يتک تک اعضا و کادر پرواز ينگاهم را رو...ندازمیم

 !…اند یمیقد یو بعض دیمهمانداران جد
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 !م؟یپرواز دار ییمایبا چه هواپ-

و با  ندازدیم يوازبه برنامه پر یکمک خلبان نگاه...شوندیصورتم ثابت م يو رو چرخندینگاه ها به سمتم م تمام

 ...دهدیجوابم را م یرسا و محکم يصدا

 A380 رباسیا-

 ...ستیمسافربر يماهایهواپ نیتر کریاز غول پ یکی 380A رباسیا...کنمینگاهش م متعجب

 !؟…يجد-

 ...دهدیمحو سرتکان م يلبخند با

 !تانیبله کاپ-

 !…کندیدرد م...آخ...کشمیبه پشت گردنم م یدست

 !مشخصات؟-

 !…کندیبه جمع شروع م یو بانگاه اوردیتر م کیرا نزد کروفونیم...شودیجا بلند م از

 متر 79٫65: فاصله نوك دو بال-

 متر 72٫75: طول

 متر 24٫08: ارتفاع

 کالس کینفر در  853نفر در دو کالس،  644کالس،  3نفر در  525: مسافر تیظرف

 )بر ساعت لومتریک 1061٫9(ماخ  0٫89: سرعت نهیشیب

لومتریک 14٬815: پرواز ردب 

 تریل 310٬000: مصرف سوخت زانیم

از مهماندارهاهم دور  یکی...زنندیچرت م یو بعض کشندیم ازهیخم یبعض...رمیگینظر م ریالعمل همه را ز عکس

ندارد،  یتیاهم شانیبرا...دهمیتأسف تکان م يسرم را به نشانه !…کندیباتلفن همراهش صحبت م هیاز چشم بق

 ...!خلبان پرواز منم

کمک خلبان گوش  يکه با دقت به حرفها ماندیثابت م ینقش زیدختر جوان و ر ينگاهم رو چرخانمیرا م سرم

 !سدینویم يو تمام موارد را در دفترچه ا کندیم

 ...شودیمتر  قیو نگاهم دق پردیخودبه خود باال م میابروها...دهدیم ریوصف ناپذ یرا به تعجب شیجا تمیعصبان

 ...زنمیم يلبخند محو...!زدیکه شهاب حرفش را م يهمان مهندس پرواز...یسودا ناج...پرواز است مهندس
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 شیدندانها يته خودکار را ال...کشدیمرتب مقنعه ش را جلو م...گرمشینظرم ریز نانهیزبیجلسه ت انیتاپا

 داستیکامال پ...ندیتا عبارات را واضح تر بب کندیم زیرا ر شیچشمها...دهدیراستش را تکان م يپا...چرخاندیم

 !دهدیرا انجام م شیپرواز زندگ نیاول

 ...دارمیبه سمت کمک خلبان قدم برم...شومیاز جا بلند م شودیجلسه که اعالم م ختم

 ؟…فیاحواالت شر!؟…خان ریام يچه طور-

 بد：میگویم کنمیرا دنبال م یو همانطور که با نگاهم سودا ناج کشمیلبم م يشستم را گوشه  انگشت

 ؟!…میبردیمسافر نم هیترک 380 رباسیتاحاال با ا!ه؟یچ کریغول پ نیا انیبهرام جر...ستمین

 !دنیتدارك د نقدریکه ا هیاز مسافرا اختصاص یکیغلط نکنم ...مهندس پروازم عوض کردن...واال دونمینم-

 !به ما نگفتن؟ يزیپس چرا چ-

و به صورتش  کندیم دایلبخندم عمق پ... داردیبه سمتم قدم برم یبهرام جوابم را بدهد سودا ناج نکهیاز ا قبل

 ...شومیم رهیخ

 تانیسالم کاپ...س-

 ...دارد یجذاب که برق خاص يازهمان نگاه ها...کنمینگاهش م خاص

 ...سالم-

و  اوردیاهش را از نوك کفشم باال منگ...کشدیو آن را جلو تر م کندیبه سمت مقنعه اش پرواز م اریاخت یب دستش

و دستپاچه  جیگ...!نه ناز دارد نه عشوه شیصدا!شود؟ینم رهیخ میچرا به چشمها...یلعنت...ماندیچانه ثابت م يرو

 ...کنمیرا حس م شیلرزش نامحسوس صدا...زندیحرف م

 یمنیچک ا يبرا دیباش لیاگه ما کنمیم تونیپرواز همراه نیتو ا...دمیمن مهندس پرواز جد...زهیچ...اومم -

 ...میبر مایهواپ

مقدمه  یب!؟…پرواز یدختر بچه را چه به مهندس نیا...ردیگیجمله خنده ام م کیگفتن  يبال بال زدنش برا از

 ...پرسمیم

 چندسالته؟-

 یقیو نفس عم چالندیانگشتانش را م... کیبهم نزد یو کم رودیپهن و دست نخورده اش باال م يابروها

 رسد؟یحرف زدن بامن انقدر دشوار به نظر م!کنمیمتعجب فقط نگاهش م...کشدیم

 !…و چهار سالمه ستیب...اومم...من-
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 !…تر از سنش است زیتر و ر فیاش ظر جثه

 !؟…درست تموم شده!؟…يچه زود شاغل شد-

زمستان  يرماس نیتو ا...افتدیرنگ و رو رفته اش م يمانتو يبا انگشتانش به جان گوشه  يباز يبه جا نباریا

 !شود؟یسردش نم...به تن دارد ینازک يفقط مانتو

 !…پروازمه نیاول...درسم تموم شده-

 ...حدس زده بودم درست

 !؟…یهست یمدل نیکال ا ای ياسترس دار نقدریپروازته ا نیاول نکهیبه خاطر ا-

 !چه عجب...دینشیم شیلبها يرو يمحو لبخند

دنبالم راه ...کنمیفرودگاه حرکت م نگیو به سمت پارک ندازمیمشانه باال ...رودیجواب دادن طفره م از

از کفش  يبه پاکرده و خبر یخدمه و مهمانداران کتان ي هیبرخالف بق...کنمیتمام حواسم را جمع م...افتدیم

 پس ناز و عشوه اش کجاست؟!بشر دختر است؟ نیاصال ا!…ستیپاشنه بلند ن

فاصله هم  نیاز هم کریغول پ رباسیا...ستیبه چشم چرخاندن ن یاجیاحت...میشویفرودگاه م نگیپارک وارد

و  فیخف غیج يصدا دنیبا شن یول زنمیلبخند م...زندیرا م میچشمها دشیسف يبرق بدنه ...کندیم ییخودنما

 نیمهندس پرواز پخش زم...گردمیبه عقب برم عیسر...شودیلبانم محو م يلبخند از رو نیبا زم یبرخورد جسم

 !از مسخره کردن متنفرم...تا خنده ام دندان نما نشود گزمیلبم را م...است

 ...دارمیقدم به سمتش برم چند

 !حالت خوبه؟!؟يشد یچ-

اما درکمال تعجب صورت  اندازدیراه ب يو زار هیدارم مثل تمام دختران اطرافم خودش را لوس کند و گر انتظار

از تعجب  یو نگاهم رنگ پردیمن باال م يبا لبخندش ابروها...زندیم یو لبخند پهن کندیرا بلند م شیخاک

 ...ردیگیم

 !نیخوردم زم...باز شده بود نتونستم خودمو کنترل کنم ممیبند کتون...شد مایهواپ نیحواسم پرت ا-

 ...کنمیو دستم را به طرفش دراز م زنمیزانو م کنارش

 ...دستتو بده به من، کمکت کنم-

 ...کندیو خودش را جمع و جور م دزددیرا م نگاهش

 تونمیخودم م ستیممنون الزم ن-
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به  شیبه زانو هیو با تک گذاردیم نیزم يدست راستش را رو...ماندیبه دست خشک شده ام در هوا م رهیخ نگاهم

 ...!شودیاز جا بلند م یسخت

چند تار  يکه به اندازه  اهشیس تینها یب يموها يو رو داردیخشک شده ام تاب برم يدستها ياز رو نگاهم

 ؟!!کندیم یمخف یمشک يپارچه ا ریرا ز ییبایز نهمهیچرا ا!ندینشیافتاده است، م رونیمقنعه اش ب ریاز ز

 یپوف!کشدیو دوباره آن را جلو م کندیدست لرزانش به سمت مقنعه اش پرواز م عیسر شودینگاهم م متوجه

 ...پرسمیهوا م یب!…بودم دهیرا تا بحال ند شیمدل نیا...شومیو از جا بلند م کنمیم

 !؟يکه نشد یزخم-

خون  يقرمز ينگاهم رو...شودیم رهیبه کف دستش خ قیعم يو با لبخند کندیم میدوشش تنظ يرا رو فشیک

 ...ماندیثابت م

 !میپانسمانش کن دیبا ادیاوه دختر داره خون م-

 ...دیگویز شدت درد مچاله شده است مکه ا يا افهیو با ق دهدیرا چندبار درهوا تکان م دستش

 بشورمش دیفقط با...ادیاالن خونش بند م!خراش ساده اس هی...ستینه مهم ن-

 دوارمیام...کنمیدوباره دستم را به سمتش دراز م...اورمیم رونیرنگم را ب یآب يداخل ساك کوچکم قمقمه  از

 !شومیم یام نزند چون عصب نهیدست رد به س نباریا

نداشته باشد  یتماس چیدستش با دستم ه نکهیا تیو قمقمه را بارعا کندیکمال تعجب دست دراز م در

 ؟…شناسدیدختر مرا نم نیا...زنمیپوزخند م...ردیگیم

 یدختر ساده و دست وپا چلفت نیا...اورمیبدستش م یداشته باشم به راحت یمدت يرا برا یاگر بخواهم کس من

 !…اوردیفرود م میمن سر تسل يجلوهم  نشانیکه سهل است زرنگتر

 ...دهدیفشار م شیدندانها ریرا ز شیاز شدت سوزش لبها...زدیریدستانش م يرا رو آب

 !یکن شیضدعفون دیبه نظر من با-

 !…ستیبار اولم ن افتهیم ادیمن ز ياتفاقا برا نیاز ا...لطفا دیبزرگش نکن-

 ...تکاندیو خاکش را م کشدیم شیبه مانتو یدست...ندازمیو داخل ساکم م رمیگیدراز شده به سمتم را م ي قمقمه

 ؟...میمن دست و پا چلفت نیدیاالن شما کامل فهم!گند زدم نه؟ ياول کار-

پخش  نگیپارک يدر فضا میانعکاس صدا...خندمیبلند م يبا صدا....ندازدیپراز شرمش وجودم را به خنده م لحن

 !شودیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ١٢ 

 !یباحال یلیبابا دختر تو خ-

معذب شده  کنمیحس م...کندیمن تند م يمورد عالقه  رباسیرا به سمت ا شیو قدمها ندازدیال مبا ابرو

 ...افتمیبه راه م دهدیاز خنده وجودم را غلغلک م ییکه هنوز رگه ها یو درحال ندازمیشانه باال م...است

 !دهدیقرار م ریعظمتش مراهم تحت تأث...ستدیا یباس م ریا يرو روبه

و اول من و سپس دخترك سر به هوا وارد  کنندیم يمتحرك را جا ساز ياز خدمه پله ها چندتا

 !را آغاز کند یمنیمهندس تازه کار چک ا نیتا ا میگذاریقدم به اتاقک خلبان م میمستق...میشویم

ها،  فالپ تیفرود،وضع يارابه  ينشان دهنده ها...کندیم یو منتظم بررس قیرا دق زیانتظارم همه چ برخالف

پرواز  ياجازه  زندیرا که م دییتأ يامضا...کندیم مهیضم ستشیو در ل گذراندیهمه را از نظر م کیرولیه ستمیس

 !شودیصادر م

را آغاز  يریتا با آمدن کمک خلبان به سمت باند پرواز حرکت و مسافرگ نمینشیمخصوصم م یصندل يرو

را  شیپوست کنار ناخن ها یجانیکه با چه استرس و ه شودیمتمرکز م یسودا ناج يتمام توجهم رو...میکن

گاه  هیو تک دهمیم هیتک یصندل يدسته  يدستم را رو!…ردیگیضرب م نیزم يراستش رو يو با پا کندیم

 ...سازمیچانه ام م

 ؟…ینگران-

مانند  یب یاهیکوتاه هم س يلحظه  نیاما من در هم کندینگاه م میبه چشمها يلحظه ا يو برا اوردیم سرباال

 ...شومیو از کشف مسخره ام غرق لذت م قاپمیرا در هوا م شیچشمها

 ...کشدیبار دست به مقنعه اش م نیهزارم يبرا معذب

 !خب...زهیچ...اومم...فقط...ستمینه نگران ن-

 !رودیدرطول سفر حوصله ام سر نم...ستیجالب هیسرگرم

 کنه؟یم تتیاذ یبگو چ...خجالت نکش-

 …دیگویم یآرام يو با صدا کندیرا با زبان تر م شیلبها

 ؟…باشم نیکاب نیبا شما تو ا دیمن با-

پرواز من و کمک  نی؟ مثال در ح…اس بهیبا چند مرد غر ییپس نگران تنها شومیمتوجه اضطرابش م تازه

 ؟…کندیم يچه فکر م؟باخودشیاوریدختر کوچولو ب نیسر ا میتوانیم ییخلبان چه بال

 ...یتونیم یترسیم یلیاگه خ یول یباش نجایا دیبا نیطبق قوان-
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 درهم گره خورده شیلرزان است و دستها شیمردمک چشمها...دهدیجواب م تند

 مزاحم نشم گمی؟فقط م!هینه بخدا ترس چ-

از بودن  نقدریکرده اند که ا فیدختر تعر نیا يبرا يزیاز من چه چ ستیمعلوم ن!ردیگیتمام صورتم را م پوزخند

 !؟…تنها بامن واهمه دارد

 !يدیکه ترس زننیدروغ نگو چشمات داد م-

 ...ندازدیم نییپا سر

تا االن ...کنمینم يرا وادار به کار یوقت به زور کس چیمن ه...گردمیو به جلو برم رمیگینگاهم را ازش م یعصب

 تینها...زارمیمرگ متنفر و ب ياندازه و اجبار به  ياز تعد...باهرکه بودم خودش خواسته بود مهمان تختم باشد

 !رساندیرزالت را م

هم  فیمتجاوز کث کیمرا با  نکهیاز ا دهمیفشار م میدستها ریرا ز مایو فرمان هواپ سابمیرا بهم م میها دندان

 !شومیم یعصبان يزیاز هرچ شتریب...شومیم یتراز دانسته عصبان

 ...اورمیرا به زبان م یشگیهم يالوگهاید یرسا و محکم يوبا صدا کنمیم کتریرا به دهانم نزد کروفونیم

لحظه از پروازتون کامل  نیتاا دوارمیام...کنهیباهاتون صحبت م ابیکام ریخلبان پرواز ام انیخانوم ها و آقا-

که معادل است  میآزاد درحال پرواز هست يهزار پا از سطح آبها 34ما هم اکنون در ارتفاع  دیلذت برده باش

 يدرجه  40-  مایخارج هواپ ي، دما760km/hارتفاع برابر  نیدرا مایسرعت هواپ لومتر،یک 11.5باحدود 

پرواز ما تهران  ریشده مس میگراد تنظ یدرجه سانت 20 يرفاه حال شما بر رو يداخل برا يو دما گرادیسانت

گزارش شده که  يابر یکم ریمس ينشست آب و هوا میخواه نیاستانبول و در انتها در فرودگاه آتاترك به زم

 میشروع به کاهش ارتفاع خواه گرید قهیدق 15تا .. انشا ا دیمشاهده کن مایپهوا ریابرها رو در ز دیتون یشما م

 یاسالم يجمهور ییمایهواپ نکهینشست از ا میخواه نیدر فرودگاه آتاترك به زم 11:30کرد و راس ساعت 

 يبعد يدر پرواز ها زانیشما عز دنید دیبه ام میممنون و متشکراز شما  دیسفر خود در نظر گرفت يرو برا رانیا

  رانیا یاسالم يجمهور ییمایهواپ

را تماشا  رونیسکوت کرده و از پنجره ب ریتمام طول مس ندازمیم یدرهم دخترك نگاه ي افهیبه ق یچشم ریز

 !دهدیآزارم م شیتفاوت یب نیندارد اما ا میبرا یتیاهم...کندیم

 شنومیرا با فاصله م يدخترانه ا زیر يصدا...کشمیم ینفس راحت دینشیم نیزم يکه رو مایهواپ

 !دیخسته نباش-
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و  دهمیتکان م يبه عقب برگردم و نگاهش کنم فقط سر نکهیبدون ا...تفاوت رفتار کنم یبهتر باشد منم ب دیشا

 !کنمیپرواز را باز م يکمربندها

به صورتش  ینگاه میو ن اورمیسرم را باال م!…است دهستایاو همچنان مقابلم ا یول شومیجا بلند م از

 ...شودیم دهیاز خون به وضوح د يفشرده که رد شیدندانها ریرا آنقدر ز شیلبها...ندازمیم

 !؟…یشده خانوم ناج يزیچ-

 ...دهدیجواب م اوردیمن باال تر ب ينگاهش را از چانه  نکهیا بدون

 ...خب...یعنی...نه فقط-

که سرم به  یو درحال دمیکش یقینفس عم...چندساعت قبل برگشت یو گنگ یجیدوباره به همان حالت گ يوا

 چیه یدلتو بزن ب ؟حرفیافتیبه تته پته م یزنیبامن حرف م یچرا وقت...باش راحت：گفتم کردیشدت درد م

 !ینگران

 ...دهدیم قینفس عم کیاش نشان از  نهیس يشدن قفسه  نییو پا باال

 ن؟یشما از من دلخور-

 ...کنمیباال رفته نگاهش م يو با ابروها متعجب

 چه طور؟...نه-

 !…ندینشیم شیلبها يرو يمحو لبخند

باور ...نیکرده باش يچندساعت قبلم برداشت بد ياز حرفا دیگفتم شا...ازم ناراحت بشه یکس خوادیمن دلم نم-

 ...منظور من نیکن

 ...کندیسکوت م...برمیسکوت باال م يراستمو به نشانه  دست

 هیچون برداشت از ...ذهن خودمه نه تو يپا تشیکردم چه خوب چه بد مسئول يمن هر فکر ستیمهم ن-

 !یستیپس تو مقصر ن...خودم بوده نه تو يموضوع به عهده 

به  یقدم...است دهینفهم میاز حرفها یدرست زیحالش چ نیحتم دارم باا...ماندیم رهیمقابلش خ يبه نقطه  گنگ

 ...افتمیم يزیچ ادیاش  دهیاما بادقت به صورت رنگ پر دارمیجلو برم

 ؟یمسافرت نداشت مایتاحاال باهواپ-

 ...دهدیآرامش جواب م يو با همان صدا کندیرا بازبان تر م شیلبها

 !…بارم بود نیاول…راستش نه-
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 ...نداشتم یبار حال چندان خوش نیمنم اول...زنمیم يلبخند

 ...!یافتیبخور که پس ن نیریش زیچ هی ستیه حالت خوب ناگ-

 دهیدوباره شن شیخارج شوم صدا نیاز کاب خواهمیکه م يلحظه ا...دهدیتشکر تکان م يرا به نشانه  سرش

 ...شودیم

 ؟...خواهش بکنم هی تونمیم-

 شده؟ يزیچ-

چه  نیا...شودیانگشتان درهم گره خورده اش بلند م نیاز ب یترق تروق يو صدا چالندیانگشتانش را م دوباره

 ؟...ستیعادت مزخرف

 دیببخش...مهم نبود دیولش کن-

 ...میگویم یمحکم يو با صدا کنمیجدا شدن از من را دنبال م يبرا داردیکه به جلو برم یقدم

 !کامل بزن و برو ياریم ااگهی اریحرفتو اصال به زبون ن ای...حرکت نیمتنفرم از ا...حرفتو نصفه نذار-

 يچانه  يو دوباره نگاهش رو ندازدیکمک خلبان م یخال یبه صندل ینگاه...ماندیرفتن و ماندن م نیب مستأصل

 ...ماندیمن ثابت م

 که بشه به تهران زنگ زد؟ نیدار لیموبا نجایشما ا-

 بیعج یبا حس می؟کنجکاو...لیموبا کیمرا معطل نگه داشته فقط به خاطر  نهمهی؟ا...بود نیدردش هم پس

 !ردیگیم طنتیاز ش یرنگ میحرفها...شودیم نیعج

 ؟…که نگران نشه يبه نامزدت بد دنتویخبر رس يخوایم-

 ...ماندیاز انگشترش ثابت م یخال يدستها يرو نگاهم

 ...نیخوایاگه نم...خب!نگران بود...مامانم...نه...نه-

 ...یزنگ بزن دمیم مهتل خطمو که عوض کن میبذار برس...دختر هیچه حرف نیا-

ذوق و عالقه نشان  نقدریبه خاطر زنگ زدن به مادرش ا...کندینگاهم را متعجب تر م شیدندان نما لبخند

 دهد؟یم

 گریچندساعت د...رمیگیم شیتند راه خروج را درپ يو با قدمها شومیخارج م نینازك مهماندار از کاب يصدا با

 !وقت بازگشت است

*** 
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لوکس و  یکه برخ یینهایماش...مردم درحال تکاپو و تالش...زنمیزل م رونیبه ب ییمایهواپ سیسرو يپنجره  از

 ...!ییایپر از مرغان در ییایودر...مختلف یغاتیتبل يتابلو ها و بنر ها...ساده و ارزان یو برخ متیگرانق

و  ریپ يو رو به راننده  کنمیم ضیخطم را تعو عیتند و سر...اورمیرا در م لمیموبا یو گوش رمیگیاز پنجره م نگاه

 ...میگویجا شده م یدرآن صندل یچاق مقابلم که به سخت

 ...نگه دار ییکنار ساحل شاخ طال-

 شومیاز جا بلند م...ستدیا یم ایدن يلنگرگاه ها نیباتریاز ز یکی يبعد جلو قهیو چند دق ردیپذیم یحرف چیه یب

 یبهم و نگاه دهیچسب يکه با زانوها افتدیراه نگاهم به سودا م ي انهیکه درم دارمیقدم برم یوبه سمت در خروج

 ...دهمیتکان م قابلشدستم را پاندول وار م...کندینگاه م رونیهمرنگ غربت به ب

 ایپاشو همراهم ب-

 !…دارد یلیذهنش د...که زده ام ستیحتم دارم درحال هضم حرف...کندیبه صورتم نگاه م يلحظه ا يبرا

 چرا؟-

را مقابل  یتوجه به آنان گوش یب...کنندیبه سودا نگاه م یبا حالت خاص شیاز مهمانداران غرق در آرا چندتا

 ...میگویوم رمیگیچشمانش م

 هتل برنگردم گهیمن د دیشا...فرصته نیبهتر ؟االنیحرف بزن يخوایمگه نم-

 ...دهدیجواب م ریتأخ یهم بااندک باز

 ...آخه-

 ...کنمیاز مو در ون را ب رمیگیرا م نگاهم

 ستیمهم ن يایاگه نم-

فاصله  یوبا اندک شومیاز ون خارج م...زدیخیاز جا برم یو با نگران کندیم میسرش تنظ ياش را رو مقنعه

 ایدر يشور يبو...دارمیوبه سمت ساحل قدم برم زنمیم يلبخند محو ردیگیکنارم که قرار م...ستمیایمنتظرش م

 ...کنمینگاه م ایدر یآب هو ب زنمیحالت تهوع را پس م...چدیپیهمراه با عطر تلخ خودم در مشامم م

 ؟…قشنگه نه-

 ...کندیقالب م نهیس يرا رو شیها دست

 !…دهیبهم نم یحس خوب یقشنگه ول-

 چرا؟-
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 ...دهدیجواب م ایدر یبه امواج آب رهیخ

 دوست دارم زودتر برگردم...از خونمون دور نبودم نقدریتاحاال ا-

و مقابلش  کنمیرا به سمتش دراز م یگوش...!تیدختر با احساس...کنمیرخش نگاه م میو به ن رمیگیم ایاز در چشم

 ...رمیگیم

 ...زنگ بزن هی ایب-

 ...دیایبعد به حرف م هیچند ثان...کندینگاهش م رهیو خ ردیگیرا از دستم م یتلخ گوش يلبخند با

 ستمیطرز کارشو بلد ن ؟من…رمیشماره بگ دیچه طور با-

 ...ردیگیجان م یلیدل چیه یب لبخندم

 ...کنهیباز م دویدستتو بکش رو صفحه خودش صفحه کل-

 یو بعد از روشن شدن صفحه از کشف مهمش لبخند پهن کشدیدست م یگوش اهیس يبه صفحه  متعجب

 ...زندیم

 ...باحاله یلیخ...هیخارجک يادیز تونیگوش-

 ...قابلتو نداره-

شماره  شودیم شیگونه ها يکه باعث به وجود آمدن دوچال رو یقیو بالبخند عم اندازدیبه صورتم م ینگاه مین

 ...ردیگیرا م

 یلیاگه بدونه من االن چه موبا دهیپزشو م یتازه کل!هییکشو...ستین یمدل نیا یگرفته ول یتازه گوش رضایعل-

 ...دستمه که

 ...شودینام م رضایپسرك عل ریذهنم درگ...کندیرها م مهیرا ن حرفش

*** 

 ：سودا

انجام  يکار چیه يزیدادن و آبرو ر یامروز جز سوت!رمیگیو با عجله شماره را م کنمینثار خودم م يبر سر خاك

 !هم از حرف االنم نیخوردنم و ا نیآن از زم...ندادم

 شودیپخش م یبوق که در گوش يصدا...کنمیاش را احساس م رهینگاه خ ینیاما هنوز سنگ ندازمیم نییرا پا سرم

 ...کنمیحبس م نهیرا در س ایدر يو هوا کشمیم یقینفس عم...افتدیضربان قلبم به شماره م
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 رود،یم نیتمام حس و حالم ازب یمادر در گوش يجواب بدهد اما با پخش شدن صدا رضایعل کنمیته دل دعا م از

من  يصدا دنیاما مادر با شن کنمیسالم م حالیب...شودیم یخال کبارهیسوزن خورده تمام بادم به  یمثل بادکنک

 ...شودیشاد م

 حالت چه طوره؟...دورت بگردم مادر یاله-

 !دادیجواب م رضایکاش عل يا...کشمیم یآه

 دمیتازه رس...خوبم مامان-

 يگردیبرم یک!جور جاها دختر نیبه ا ي؟آخه تو عادت ندار...يکه نشد تیسفر چه طور بود؟اذ-

 ...نداره  تی؟اونجا امن! یبمون ابونیختو  ؟نکنهییاالن کجا ی؟راست!…حاال

 !ردیپذینم انیپا شیاگر مهلت دهم تا خود شب سواالت رگبار...پرمیحرفش م وسط

هتل بعد  میریم ی؟چندساعتینگران نقدریشما چرا ا!منم حرف بزنم؟خوبم بخدا يدیمامان جان امون م-

  میگردیبرم

بپرسم  توانمیچه طور؟صراحتا که نم یول رمیبگ رضایاز عل يخبر کنمیدل دل م...کشدیم یاز سر آسودگ ینفس

 ...!فهمدیقطعا م...من يآنهم از لحن تابلو کندیشک م

 ...خوبه؟بابا ن؟سارایشما چه طور-

 ...ردیبگ شیراپ رضایخودش حرف عل دوارمیام

 دنبالت؟ میایفرودگاه ب یرسیساعت چند م!خوبن تو نگران ما نباش-

 ...!دهان مادر باز نخواهد شد انگار قفل!شودیم دیناام دمیام

 يندار ياز همکارا زنگ زدم اگه کار یکی یمن باگوش رسونتمیتا دم خونه م ییمایهواپ سیسرو ستیالزم ن-

 !قطع کنم؟

 ...دختر تنها نکنه هیتو هم ...بهیندارم فقط مواظب خودت باش اونجا کشور غر ينه دخترم کار-

آنهم  فرستدیمسافرت م ییاش را به تنها دهیبار است دختر آفتاب و مهتاب ند نیاول کنمیرا درك م شینگران

 ...مسافرت خارج از کشور

 خداحافظ...سالم برسون به همه...تخت مامانم التیخ-

تازه ...رضاسیعل يشک ندارم که صدا...شنومیرا م یگنگ يرا قطع کند صدا یگوش خواهدیآخر که م ي لحظه

 توانمیهم م دنشیبدون د...را حفظم شیتمام رفتار ها...کندیبه همه سالم م شهیهماز سرکار بازگشته و مثل 
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اما با قطع شدن تماس و ...ییحواسم شنوا يو همه  شودیتمام بدنم گوش م!ستیبدهم االن درچه حال صیتشخ

راهم  شیصدا یمن حت يخدا...دهمیرا از گوشم فاصله م یو گوش سابمیرا به هم م میممتد بوق دندانها يصدا

 عدالت؟ ایاست  ؟انصافیکنیم غیاز من در

 حالت بهتر شد؟-

اما آن نگاه نافذ و براق تمام اعتماد به نفسم را ذوب  کنمینگاه م شیهوا به چشمها یب...گردمیسمت صدا برم به

 !کنمیرا به سمتش دراز م یو گوش دزدمیهول و دستپاچه نگاهم را م...کندیم

 ...دستتون درد نکنه-

 نیاز ا ترسمیم!شیدرست مثل چشمها زنندیبرق م بیعج اهشیس یورن يکفش ها...داردیجلو برمبه  یقدم

حواست ...اونجا غربته""…ییتو تنها"...زندیمادر درگوشم زنگ م يصدا!دارمیبه عقب برم یقدم...مرد

در وجودم  يبدحس ...دهدیعذابم م نشیسنگ ينگاه ها...دارمیبه عقب برم گرید یو قدم لرزمیم"...باشه

ام؟فقط به  ستادهیا شیمرد اعتماد کردم و االن در چند قدم نیخدمه جدا شدم؟چرا به ا ي هیچرا از بق...چدیپیم

 يزیهرچ یزغال يمرد با چشمها نیباشد چه؟از ا دهیکش ينقشه ا میاگر برا...؟اه…رضایعل يصدا دنیخاطر شن

 ...ندازدیم هیسا سرم يکه مثل چادر شب رو اهشیمخصوصا نگاه س...دیایبرم

 ...لرزدیم میو صدا ترسمیم

 هتل؟ میگردیبرم یک...دیببخش...ب-

 ...ستیاز هر حس يعار شیصدا

 ...برنگردم هتل دیگفتم شا-

 ...شودیم فیچشمانم رد يوحشتناك جلو یبد مثل کابوس يحس ها...زندیم خیبدنم  تمام

 خانوادت؟ يبرا يبخر یسوغات يخوایم...بازار خوب سراغ دارم هی یکینزد نیا-

از مهمانداران هنوز در ذهنم چرخ  یکی يصدا...کندیحالم را بهتر نم شیمنطق شنهادیلحن خونسرد و پ نیا یحت

خوشگل و ساده  نقدریچه برسه به تو که ا کنهیبه خر نرم رحم نم...باشه ابیکام ریحواست به ام"خوردیم

 "...بهش رو نده!يا

 م؟یچرخ بزن هیبازار  يبر يخوایم گمی؟ميچرا قفل کرد-

 ست؟یگرید يمنظورش از بازار جا د؟نکندیایهمراهم ب خواهدیم یعنی...بنددیم جمع

 ...دهمیجواب م تند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 !هتل گردمیمن برم...نه ممنون-

 ...شودیخنده اش بلند م يصدا

 ...!بر بدن میهم بزن یمشت یکباب ترک هی میابریب...خورمتینترس نم-

هم به رعشه افتاده اند و بدتر از آن زبانم است که قفل کرده  می؟زانوها…داردیمخدا چرا دست از سرم برن يا

 ..زندیترس از دست دادن آبرو ته دلم را چنگ م!ندازدیو ترس را به جانم م کندیم تیفقط ذهنم فعال...است

 بکنم؟ دیچه با...ستمیا یم ایمستأصل کنار در...افتدیتر از من به راه م جلو

 ...اونوقت یافتیمست م يا هیترک هی ریگ نجایا یبمون...دختر جون ایب-

 یبه سخت میپاها...افتمیلرزان به راه م ییو با قدمها فشارمیرا م فمیک يدسته  یعصب...خنددیبلند بلند م دوباره

هم عقلم  یحت کندینم میدلم هم همراه...است زانیآو ییلویصدک يانگار به هرکدام وزنه ا...کنندیحرکت م

 ...افتمیچرا دنبالش راه م دانمیاما نم دهدینم يشرویفرمان پ

 یمردم اما او ب نیهم نگران بودن باا میهم از دست خودم عصبان...تا بااو هم قدم شوم کندیرا کند م شیقدمها

 ...کندینگاه م ییایبه مرغان در الیخ

استرسم کم ...است زیشگفت انگ متیزرق و برق و اجناس گران ق نهمهیا...میشویم یپاساژ لوکس وارد

راحت تر قدم  نباریو ا کشمیم ینفس راحت!اوردیسرم نم ییآدم بال نهمهیا نیپاساژ ب نیقطعا در ا...شودیم

 چرخانمیمارك و رنگارنگ م يتک تک لباس ها ينگاهم را رو...دارمیبرم

لبخند ...کنمیاس ها تجسم مرا در تک تک آن لب رضایمدام عل...مردانه است يحواسم به لباسها شتریب اما

کنم اما  مشیبتوانم تقد یبه عنوان سوغات دیشا رومیجلو م...زندیچشمک م یرنگ دیسف يمردانه  راهنیپ...زنمیم

با شانه ...راهم همراهم ندارم لباس نیچهارم ا کیپول  یمن حت!…پردیلباس رنگ از رخسارم م متیق دنیباد

 !دهمیو به قدم زدن ادامه م رمیگیچشم از لباس م نیغمگ یافتاده و نگاه يها

 !يدار یخوب ي قهیسل-

به روبه رو ادامه  رهیخ گرداندیاما سرش را برنم کندیم دایلبش عمق پ يلبخند رو...کنمیبه صورتش نگاه م گنگ

 !…دهدیم

 !رهنهیمنظورم به اون پ-

تابلو رفتار  نقدریا یعنی؟…بود دهیاز کجا فهم!زیت یلیخ...هم هست زیظش،تیغل ییایتانیبر يبر ته لهجه  عالوه

 کرده بودم؟
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 ...چانمیپیم فیک يرا دور دسته  میدستها

 قشنگ نبود ادمیوگرنه ز! نیتوجهمو جلب کرد هم دشیرنگ سف-

 !را به رخم نکشد میپول یب نکهیفقط به خاطر ا...گفتمیم دروغ

و سخت پسنده که از  پیخوشت نقدریطرف ا ینعی؟…که مورد پسندت نشد يدرنظر گرفته بود یحاال واسه ک-

 اد؟یهم خوشش نم یروبرتو کاوال رهنیپ نیا

 رودیمن مثل تو پولش از پارو باال نم يرضایعل میخواستم بگو...ماند یثابت م متشیساعت گران ق يرو نگاهم

 یپول...کشدیم یو سخت زدیریبدست آوردن ذره ذره پولش عرق م يمن برا يرضایعل...مارك بپوشد يکه لباسها

 یآنچنان ياست اما نه بالباسها پیمن خوش ت يرضایعل!کندینم یبدست آورده خرج خوش گذران یراکه به سخت

اما هرروز صبح حمام  زندینم یونیلیعطر م تیجذاب يبرا...!مرتب و اتو کرده پوشدیلباس م زیتم...متیو گران ق

 شیرا بالباسها شیمن کفشها يرضایعل...یونیلیم يطر هاع نیبه تمام ا ارزدیم شیصابون و شامپو يبو...رودیم

 میخواستم بگو...!زندیواکس م...داردیجفت را نو نگه م کیاما همان  داردن شتریجفت ب کیچون  کندیست نم

غمت، مشکلت،  شود،خودت،یخوب م زیهمه چ يشویساده که م...ساده است...من زرق و برق ندارد يرضایعل

 یمازرات متیکه ق!…ستیکه تجمل چ دیکنینم یفرق تیبرا یدشمنت، ساده که باش یاطرافت، حت يآدمها

 ...بگ دارد ریمدل چند ا نیآخر زبن...چنداست

 شانیغذا نیها گران تر ینیاند؟رستوران چ یکدام حوال هیپاسداران و فرشته و اله...کجاست اورانین ستین مهم

و  ينه ظاهر يلبخند بر لب دار شهیو هم شودیم دایشکالت پ بتیدر ج شهیهم یساده که باش...ستیچ

 ...که از ته دل است ییلبخند ها...یساختگ

آدم ...باران را ینوشیو قطره قطره م یکنیباران دهانت را باز م ریز ،يرویراه م ابانیکنار خ يجدول ها يبررو

واقعا عشق  رینداغ باپ يبربر یساده که باش...یبخشیشال گردنت را به او م یکنیکه درست م یبرف

فرمول  يشویکه م هساد...مادر پراز آرامش يو بوسه  استیدن يجا نیآغوش پدر امن تر...ستیباز

 یبه راحت ییهرجا...یستیو انتگرال ن کالیراد ریدرگ...توست گرگیا يمساو شهیتو هم کسیا!یخواهینم

دوست  رضارایمن عل...دهندیناب آدم م يساده را دوست دارم بو يمن انسانها میخواستم بگو...يشویمحاسبه م

اما  میخواستم بگو...نهیمثل آ...و ساده است فدوستش دارم چون صا...دارم هرچه قدر هم ارزان لباس بپوشد

 ...!سکوت کردم

 ...کشدیبه پشت گردنش م یدست...کش بدهم نیاز ا شیبحث را ب خواهدیدلم نم دیفهم خودش
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 !…هیسراغ دارم کباباش عال ییجا هی؟…یامتحان کن نجارویا يها یکباب ترک يدوست دار-

 يفرار کنم دلم برا یمرد چشم ذغال نیاز آنکه از ا شتریب گذشتیکاش زمان زودتر م يا...زنمیم يمحو لبخند

 !باتمام دود و دمش...شهر خودم تنگ شده بود

 م؟یریم یک...زودتر برگردم خوادیفقط دلم م ستمیمن گرسنه ن-

 !ها شهیدلت تنگ م يبرگرد ی؟وقتیبزن یگشت هی يخواینم-

 ...شودیکجا تنگ نم چیکس و ه چیه يباشم دلم برا رضایعل شیمن فقط پ...نه

 ...جور جاها عادت ندارم نیبه ا-

 ...فیخف يهم پوزخند دیشا ایلبخند  هیشب یشکل ردیگیشکل م شیلبها

 !هم فرودگاه گهیهتل چند ساعت د میگردیبرم...خب یلیخ-

 میشک ندارم چشمها کندیم تیهم سرا میلبخند به چشمها نیا یحت...شودیم قیعم...ردیگیمحوم جان م لبخند

 !…خنددیهم م

 !…فنچ یفسقل کنهیهم م یچه ذوق-

 !دیبگو خواهدیبرگرداند هرچه که دلش م رضایعل شیمرا پ...گفتنش ناراحت نشوم یذوق دارم که از فسقل آنقدر

**** 

سبز  یو به سمت در آهن کنمیم یخداحافظ انسالیم يبا لبخند از راننده ...شومیم دهایپ ییمایهواپ سیسرو از

 !کنمیتند تر حرکت م...دیافزایم میشب و سکوت کوچه به سرعت قدمها یکیتار...دارمیرنگ قدم برم

 يکه باال "ابوالفضل ای" ينگاهم رو...کندیم ییخودنما کمانیتنگ وتار يرنگ پدر در کوچه  ینارنج ونیکام

 !شودیو رو م ریهزاران خاطره در ذهنم ز... ماندیجلو با رنگ قرمز نوشته ثابت م ي شهیش

 شیدایزن فوضول محله پ نیباز ا...کندیصغرا خانوم متوقفم م ياز آنکه دستم زنگ در را لمس کند صدا قبل

چادر گلدارش را با دندان نگه داشته و دبه ...دمگریآشفته به عقب برم يا افهیبا ق...شودیزهر م میتمام خوش...!شد

 کنمیلب سالم م ریز...در دست دارد یماست ي

 !شودیثابت م میچشمها يو رو گذراندیتمام نقاط صورتم را از نظر م چشمانش

 ؟…يایاز کجا م ینباش ؟خستهیسالم سودا جان خوب-

خسته  يبه ناچار چشمها...کندیحکم م يگرید زیدهم اما ادب چ انیبحث را پا "به تو چه" کیبا  خواهدیم دلم

 ...دوزمیم شیاز خوابم را به چشمها
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 ...امیاز سر کار م-

 باشه؟ رونیموقع ب نیدخترش تاا شهیوقت شب؟بابات ناراحت نم نیاوا ا-

 ...دهمیرا محکمتر فشار م فمیک يدسته ...کشمیم یپوف آهسته

من برم تو  دیندار ينبودم که ناراحت بشه اگه کار يبد يکه صغرا خانوم بعدشم جا ستین خبندانیعصر -

 !خسته ام یلیخ

 ...کندیرا محکمتر م چادرش

 !شبه خطرناکه...برو تو سوداجان-

 گذراندیها خوش م یدختر خودش تا نصفه شب در پارت...فشارمیزنگ م يو دستم را رو دهمیرا قورت م پوزخندم

اگر  کندیم الیسرخودش را مثل کبک در برف فرو کرده و خ...تر از مادر شده زیعز ي هیمن دا يآنوقت برا

 ...شودیخودش باخبر نم یزندگ ياز وضع آشفته  یبزند کس يخبر یخودش را به ب

 دهیجا هم شن نیاز هم اطیکف ح يها کییموزا يعسل رو یکیپالست يها ییشدن دمپا دهیکش يصدا

رنگش برق  يقهوه ا يچشمها!کنمیباز م شیباز شدن در آغوشم را برابه محض ...زنمیم یلبخند پهن...شودیم

 کندیخودش را در آغوشم پرت م جانیو با ه زندیم

 ...سالم خاله جونم-

 ...کشمیعطر تنش را نفس م...تنگ شده شیدلم برا کردمیاز آنکه فکرش را م شیب...دهمیفشارش م محکمتر

 !ذره شده بود هیدلم برات ...سالم قربونت برم-

 ...کندینگاهم م طانشیش يو با چشمها کاردیگونه ام م يرو یتف تف ي بوسه

 ؟يدیخر یبرام سوغات-

 دارمیقدم برم اطیته ح يطبقه  کیو به سمت ساختمان  زنمیم يلبخند

 نخرم؟ يزیدلم چ زیعز يبرا شهیمگه م...دمیبله که خر-

 ...اورمیدر م بمیرا از ج دمیخر شیرا که از فرودگاه امام برا یرنگ یسر صورت گل

 اد؟یخوشت م نیبب-

 ...دودیو جلو تر از من به سمت ساختمان م قاپدیگل سر را از دستم م یخوشحال با

 خواهدیدلم نم...دهدیبودن پدر را در آنجا م دینو اطیکوچک ح يچراغ روشن گلخانه ...کشمیم یقیعم نفس

 خلوتش را به هم بزنم
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 نمیرا بب رضایبلکه عل چرخانمیچشم م شومیو وارد م رومیمقابل ساختمان را باال م يه و زنگ زد یآهن ي دوپله

 ...ردیگیلبخند به لب در آغوشم م شودیبلند م یاز پشت دار قال دنمیمادر باد! شودینم ياما خبر

 مادر  يخوش اومد-

 ...کنمیاش نگاه م يو قهوه ا زیر يوبه چشمها بوسمیاش را م دهیچروک يدستها

 ! دیروز طول کش هیو برگشتم فقط  ن؟رفتینگران بود يخود یب نیدید-

 ...شودیسارا قابلمه به دست از آشپزخانه خارج م...زندیم یبخش تیرضا لبخند

 ؟يروز کار نیخوش گذشت اول!به به شاغل کوچولو-

 ...!حیشده و مل بایز...شومیم رهیتازه مش شده اش خ يموها به

 ...حالت تهوع داشتماز اول تا آخرش  یجات خال-

 ...کندیم یساختگ اخم

 !يهمه رو پرکرد يجا يهمون تو بود-

 کوبمیرا بهم م میو دستها کنمیرها م نیزم يرا رو فمیک جانیبا ه شودیکه بلند م يقورمه سبز يبو

 م؟یدار يآخ جون قورمه سبز-

را نشان  شیراه هم سوغات انیم...ردیتا قابلمه را از دستش بگ بردیم ورشیو به سمت مادرش  خنددیم عسل

باز  مهیو مقابل در ن گذرانمیرا م کیبار يراهرو...کنمیلباس به سمت اتاقم حرکت م ضیتعو يبه بهانه !دهدیم

در  ياز ال!مردانه اش يصدا يبرا رودیدلم قنج م شنومیاهللا و اکبرش را که م يصدا...کنمیتوقف م رضایاتاق عل

 ...کنمینگاهش م یو پنهان کشمیسرك م

 ...!رودیاست و به سجده م نیرنگش پهن زم يسرمه ا جانماز

و  کندیسر که بلند م...نشستم شیکه ازدور به تماشا ییمثل تمام وقتها...ادیز ياز فاصله ا...کنمیدور نگاهش م از

در دلش چه  دمیفهمیکاش م...دیگویلب ذکر م ریبسته ز ییبا چشمها!لرزاندیدلم را م زندیکه به مهر م يبوسه ا

تند از جا بلند  کندیچشم که باز م...باخبر شوم رشتا از افکا کردمیم دایخارق العاده پ یکاش قدرت...گذردیم

و با صورت  کندیم ریموکت تا خورده گ يبه گوشه  میکه پا برمیبه سمت در اتاقم هجوم م...ندیتا مرا نب شومیم

 ...شومیم نیپخش زم

 !من يرضایعل...خودش يو بعد صدا شودیتر م کیهر لحظه نزد شیقدمها يصدا

 ؟يشد ينجوری؟چرا ا…سودا-
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نبض  میو تک تک سلول ها کندیسودا گفتنش تمام تنم را داغ م...بردیضربان قلبم را باال م شیصدا

 ؟...یبودن من را به رخ همه بکش یدست و پاچلفت دیبا شهیهم ایخدا...ردیگیم

از صورتم  یکم يصورتش را در فاصله  کنمیسرم را که بلند م...شومیم زیخ میو ن کنمیرا جمع و جور م خودم

بار هم که شده به  کی يخدا برا يمحض رضا شدیچه م!ستیقال يبه گلها رهیخ...اما نگاهش...نمیبیم

 ؟…تا از راز نگاهت باخبر شوم يزدیزل م میچشمها

 !چدیپیشامپو و صابون در مشامم م يبو...کشمیم یقیعم نفس

 ...ادیسرت ب ییوقت بال هیاگه ...حواستو جمع کن دختر-

به بار آورده  يزیآبرو ر شهیمثل هم....شودینم نیبد تر از ا...شودیو بلند م گزدیلب م...دهدیاش را ادامه نم جمله

 !ام

 ؟...باشه دهیند بیآس تیینتت؟جایبب ادیزن عمو رو صدا بزنم ب-

 ؟…تفاوت یب شهیهم يرضای؟عل…من است نگران

 ...نه خوبم-

 سیخ اهشیس يموها...داده هیتک واریو به د ستادهیهنوز همانجا ا...کنمیرا مرتب م میو مانتو شومیجا بلند م از

را خشک  شیکاش موها يا...چکدیم شیشمیشرت سبز  یت يو قطرات آب رو ختهیر شیشانیپ يرو

جذابتر از  شیبا ته ر...کندیم ییصورتش خود نما يرو یکمرنگ شیته ر!حواس یپسرك ب خوردیسرما م...کند

 !شودیم شهیهم

 سفر خوش گذشت؟-

 نه؟ ایکنم  ؟باور…پرسدیمن سوال م کند؟ازیبا من صحبت م رضایعل

 بد نبود-

 ...لرزدیم میشگفت زده شده ام که صدا آنقدر

 ؟…همکارات ؟ازیهست یکارت راض طیاز مح-

آنقدر مهم هستم که  شیبرا یعنی...را به هم بکوبم میبه هوا بپرم و دستها...بزنم غیج یاز خوش خواهدیم دلم

 م؟یکار و همکار ها طینگرانم باشد؟نگران مح

 !میراض...خوبه طشیمح-

 نمیکاش سرش را بلند کند تا لبخندش را واضح تر بب...ندینشیم شیلبها يرو يمحو لبخند
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 !خدا رو شکر-

 !خودش زودتر دست به کار شود دوارمیام...شومیم مانیرا خشک کن اما پش تیموها میتا بگو کنمیباز م لب

*** 

 ：ریام

 ستین یزنگ هم بزنم کس...دهمیشلوارم حرکت م بیرا به سمت ج میو دستها خوردیزنگ سرم ياز رو نگاهم

 یماآدمها شباهت دارد به زندگ یبه زندگ یلیاز پنج بار خوانده ام خ شیشازده کوچولو را ب...باز کند میدر را برا

 شودینم دیآ یبازگرداندنش م يبرا...آدم ردنب ينفر برا کی!را دوست دارم شیاز همه انتها شیاما من ب...من هم

 چیجا، ه چیحاال که ه...دور دست زل بزند يباشد که دلتنگ آدم شود وهرشب به ستاره ا ینرفت اما کاش کس

 !…ستیکس منتظرم ن

 ،يداریبعدپانزده ساعت ب...و خواب زندیدو دو م میچشمها یکیاز شدت تار...شومیوارد خانه م و ندازمیم دیکل

 !…دهدیلذت م بیدغدغه عج یچندساعت خواب ب

 يقهوه ا يچشمها...گردمیمتعجب به عقب برم...شودیمانع م ییآشنا يدر را ببندم صدا خواهمیکه م يا لحظه

 ...و نگاهم پراز تمسخر شودیصورتم پخش م يپوزخند رو...کندینگاهم م رهیخ يکرده ا شیآرا

 ؟يدار کاریچ نجایا-

 ...را پرعشوه تر شیو صدا کندیاش را مظلوم م چهره

 !…زمیعز...ریام-

 ...ردیگیاوج م پوزخندم

 زت؟یتاحاال من شدم عز یاز ک-

 ...داردیبه سمتم برم یو قدم زندیرا کنار م شیشانیپ يبلوند رو يموها

 ؟یکنیچرا درکم نم ریمن دوست دارم ام...يمن بود زیعز شهیتو هم-

 ...داردیبه سمتم برم یو او قدم کنمیباال رفته نگاهش م يباابروها

 ؟یهم دوسم داشت يزدیم کیت قمیکه با رف یاونوقت-

 !مجبورم کرد یکام...من نبود ریتقص هیصدبار بهت گفتم اون قض-

 ...دروغ پشت دروغ...خوردیتظاهر بهم م نهمهیاز ا حالم

 ...نداره یتیاهم چیگرچه برام ه...طرفت دیچیپیاون نم يدادیاگه تو بهش چراغ سبز نشون نم...د-
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 يشکل ها دنیبلند و الك خورده ش مشغول کش يو باناخن ها گذاردیام م نهیس يآورد و رو یرا باالم دستش

 ...شودیم یفرض

 ...باتو باشم فقط تو خوامیمن م ریام-

 !خوامینممن -

 کشمیعقب م یرا کم خودم

 !…ترکم نکن یببخش ول...اشتباه کردم...اصال من غلط کردم ریام-

التماسها  نیو ا ستیتنها ن فهمدیدون ژوان دوست دارد التماس بشنود چون م...است زانیگر ییژوان از تنها دو

 !…تا ابد ادامه خواهد داشت

بذار نفس  تیزندگ یحوصلتو ندارم برو پ دایش...يکردیم نجارویفکر ا دیگرم بود با یکه سرت با کام یاونوقت-

 !بکشم

کفشش  يراکه بر اثر برخورد پاشنه ها یتق تق يو صدا دارمیتوجه به حضورش به سمت آشپزخانه قدم برم یب

شکل وسط آشپزخانه رها و شال  لیمستط زیم يساك کوچکم را رو...شنومیرا م شودیم جادیکف ا کیبا سرام

 ...کنمیردنم را باز مگ

 !…یکیبه من بده فقط  گهیفرصت د هی ریام-

 ينصفه  يتزایپ...ندازمیبه داخلش م یو نگاه کنمیرا باز م خچالی...دیایگرسنه ام و خوابم م...دهمینم یتیاهم

 !شودیدور کمرم حلقه م شیکه دستها دارمیقدم برم ویو به سمت ماکروو اورمیم رونیشب قبل را ب

 ...کشمیم یکالفه پوف!…ام دهیدختر تا به حال ند نیتر از ا کنه

 !یجل و پالستو جمع کن بزن به چاك سه شماره رفت یباش نجایخوش ندارم ا-

 ...نمیبیرا درچشمانش م اقیو من برق اشت شودیاز دور کمرم باز م شیدستها

را  شیپالتو يتفاوت که دکمه ها نیباا ستادهیهنوز همانجا ا...گذارمیدرونش م تزارایو پ کنمیرا روشن م ویماکروو

 ...زندیبرق م دشیطال سف زیر نهیس...باز کرده

 نیا يرو توانیکه م ستیهوس تنها نام...زندیدرونم موج م یو حس کشمیلبم م يشستم را گوشه  انگشت

 !احساس گذاشت

 ...ارمیاز دلت درم يحرفه اکه چه قدر  یدونیجبران کنم خودت م دمیقول م...میخوش بگذرون کمی ایعشقم ب-
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که به  ستین يزیچ لیحال تکم نیو درع فیاندام ظر نیا شودینامنظم م مینفسها...دهمیدهانم را قورت م آب

 ...رمیاش بگ دهیبتوانم ناد یراحت

 کشمیدست پشت گردنم م...کندیگردنم درد م...زندیم یخاص لبخند

 بمونم فدات شم؟-

جوابش  يدورگه ا يبا صدا...رمیگیبراق چشم م زیر نهیاز آن س یو به سخت دهمیفشار م میدندانها انیرا م لبم

 ...دهمیرا م

 !یسه شماره تموم بشه رفت-

زنانه است و  يحربه  سوزدیدلم نم...خوردیچشمش سر م ياز گوشه  یقطره اشک...کندیبه صورتم نگاه م مات

 !بس

 ...!کی-

 !زدیریاهش مهم در نگ دیترد یکم نباریا...کندینگاهم م باز

 ...دو-

 ...شودیکنار بدنش مشت م زانیآو يو دستها لرزدیم شیلبها

را  شیو دستها بنددیرا م شیاما او چشمها کنمیمتعجب نگاهش م شودیم میقفل لبها شیلبها...میگویرا که م سه

 دایو ش گردمیبرنم ممیحذف کنم تا ابد از تصم میرا از زندگ یمن اگر کس شومیم یعصب...کندیدور گردنم حلقه م

 !هم جزو همان حذف شده ها بود

 !…و مبهوت شودیگنگ م دهمیو به عقب هل م گذارمیشانه اش م يرا رو میدستها

 !گمشو...رونیمن ب يگمشو از خونه -

اعصابم رژه  يهم رو لمیزنگ موبا...کنمیبا پشت دستم لبم را پاك م...شومیبلند از آشپزخانه خارج م يقدمها با

 نیا...خوردیهمچنان زنگ م یگوش...کشمیتخت دراز م يرو...کوبمیو در را م شومیوارد اتاق خوابم م...رودیم

 !…چدیپیشهرام درگوشم م يصدا کنمیاتصال را که لمس م يدکمه ...را کم دارم نیوسط فقط هم

 !…چاکر داداش-

 ؟…نیکرد دایازش پ يشده؟رد یچ-

 !…بلند...خنددیم

 !انگار رفته است...کشمیم ینفس راحت شنومیبسته شدن در راکه م يصدا
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 !بخوابم خوامیکه اعصاب درست درمون ندارم حرفتو بزن م یدونی؟م…هیشهرام خندت واسه چ-

 ...جاخورده از لحنم را تجسم کنم يچهره  توانمیومن م شودیخنده اش قطع م يصدا

 !خب یکنیم یباشه داداش من چرا قاط-

 انه؟ی نیکن داشیپ نیتونست-

 ...مکث هیثان چند

 ...نه هنوز اما-

 ...زنمیم ادیفر یعصب

رك و  نیعرضه ندار نیماهه منو عالف کرد هیاالن !دمیپول مفت که بهتون نم ن؟منیکنیم یپس چه غلط-

 !برم دنبال اهلش دیپوس کنده بهم بگ

نگار آب شده ا میباور کن وجب به وجب تهرانو گشت!گمیم یچ نیبب ریلحظه گوش بگ هیجان آروم باش  ریام-

 نیرفته تو زم

 !…به آخر رسانده ارایدن تیابد امدنیترس ازن یستیکه ن ؟حاال…يکجا رفته ا پس

فقط تو ...ناموس منم هست الریآ!غمت نباشه کنمیم داشیسنگ پ ریشده از ز...کنمیم داشیجون داداش پ-

 !داغون شدم شتریمن ب...که از فرارش لطمه خورده یستین

 يکلمه ...و کف دستم عرق کندیام خس خس م نهیس...افتدیو به جان حنجره ام م شودیم یغیناموس ت ي کلمه

و حالم دگرگون  کنمیحس م میرا به ته گلو یترش عیهجوم ما...چالندیو دلم را م اندازدیناموس لرز به اندامم م

ناخن  میبغض به گلو...رماویام را باال م همعد اتیتخت تمام محتو يو همانجا رو افتدیاز دستم م یگوش...شودیم

 به جلز و ولز ...سوزاندمیآنقدر بزرگ است که م پردیم نییکه در قلبم باال وپا يحجم درد...کشدیم

 ادیفر یبغض لعنت نیرفتن ا نیازب يمشت شده ام را چندبار به تخت مبکوبم و در آخر برا يدستها

 ...از ضعف...از عجز يادیفر...زنمیم

 آرامت کند؟ خواهدیکدام زن م ردیکه دلت بگ مردانه

 آرام کردنت را دارد؟ ییتوانا یچه زن یکه بغض کن مردانه

دردهان ...خفته يها یمنم و تلخ...یبغض لعنت نیا زندیوجودم را مک م ییمثل زالو...رودینم نیاز ب یلعنت بغض

 شودینم نیریش گرید یپاسخ چیکه باه...پراز سوال ذهن

*** 
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 ：سودا

صبحانه ام  نیریش يهمانطور که چا...سفر در جانم مانده یخستگ...نبوده انگار یکاف بمشیساعت خواب د شش

 يکره و مربا يلقمه  شیشگیکه با وقار هم ندازمیم رضایبه عل ینگاه میخواب آلودم ن يبا چشمها زنمیرا هم م

شمرده شمرده حرف  شهیکند مثل همیصحبت م يو آرام با پدر درمورد مسأله ا گذاردیرا در دهانش م جیهو

 يزیعسل آنقدر بلند است که چ ياما نق زدنها کنمیم زیرا ت میگوش ها!...کندیو پدر با لبخند نگاهش م زندیم

 ...شنومینم

 شهیمثل هم!…ندینشیرنگش م دیجوراب سف يو رو داردیو اتو شده اش قوس برم زیتم راهنیاز پ نگاهم

 ...درحال فرو افتادن است یاز شدت کم خواب میو پلکها ندینشیم میگوشه لبها يلبخند...مرتب

 ؟يسودا مادر امروز که پرواز ندار-

نگاه ها به سمت  يو همه  کنمیگنگ به صورت مادر نگاه م...خمار است میچشمها...گردانمیخواب سربرم مست

 !شومیهول م...من است شیانداخته تمام حواسش پ ریکه حاال سکوت کرده و سر به ز رضایعل یچرخد،حتیمن م

 ؟یچ-

 !کندیم دایکنار لبش عمق پ يانتها یو خط وخطوط ب ردیگیمادر جان م لبخند

 ؟يامروز پرواز ندار گمیم-

 چه طور؟...نه-

 !شودیصورت متعجب من م خیو دوباره م اندازدیبه پدر م ینگاه

 !یخواستم خونه باش میامشب مهمون دار-

 !ندارم یحس خوب...ستدیا یم يفنجان چا انیم یو دستم از حرکت دوران افتدیام به کار م شامه

 اد؟یقراره ب یک-

 !…فهممشانی؟نم...دارد یسرو ته چه معن یابرو انداختن ها و اشارات ب نیا...اندازدیبه پدر م یمادر نگاه باز

 ...انیسوسن خانوم و خانواده ش م-

نفسم ...رسدیداغ وسط سفره نم يو به بربر ماندیکه دستش در هوا خشک م شودیم رضایحواسم جمع عل تمام

 !شودیو ذهنم داغ م دیآ یباال نم

 ...دیآ یبه کمکم م...فهمدیحالم را م سارا

 مامان؟ انیب خوانیبه چه مناسبت م-
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 !يخواستگار انیم...رهیامر خ-

و  ستیب نیکه در ا يتگار؟تنها کلمه اخواس...رودیو نفسم بند م شودیخشک م میگلو...دهیاز سرم پر خواب

 يبوده باکت و شلوار براقش و شاخه گل رز میاهایمرد رو رضایعل شهیهم...نداشته یدر ذهنم نقش یدوسال زندگ

 ...رضایعل...کندیم ییاش خودنما نهیس يکه رو

 !…من يرضایکرده عل سکوت

 !بردیبه حال خرابم م یانگار فقط او پ شنومیاعتراض سارا را م يصدا

 !تو رو خدا الیخ یب!حاال؟سودا هنوز بچه س هیمامان چه عجله ا-

 !…کندیهنوز سکوت کرده و نگاهمم نم رضایعل یول...محکم و پراقتدار...شودیپدر بلند م يصدا نباریا

 ...شده یخودش خانوم يسودا ماشاال برا!دخترم ستیزود ن چمیه-

 ...آخه-

 !ادیب یبره و ک یک میریگیم میخونه منو مادرت تصم نیتو ا..حرف نباشه. که گفتم نیهم! اریآخه ن-

به خواسته  دییمهرتأ یعنی...تمام است زیهمه چ یعنیمدل حرف زدن پدر  نیا...اندازدیناخن م میبه گلو بغض

 ...میشدن نخواسته ها دهیناد یعنی...خودش يها

 شهیو پدر هم ردیگیم میتصم یمنطق رضایعل!کندیرا قبول م شیحرفها شهیپدر هم...بزند یحرف رضایکاش عل يا

 تیبرا یکه از بچگ بگو…یخواهیبگو تو هم منو م...!بزن یحرف رضاینبار؟علیپس چرا سکوت کرده ا رد،یپذیم

بگو ...دیایب تیسودا يکس حق ندارد به خواستگار چیبگوه...یخواهیبگو که منو م!دختر عمو نبوده ام کیتنها 

 !رضایعل

 يبرا یحرف رضایعل دیشا کنمیم الیو من چه قدر احمقم که خ چرخدیصورتش م يتمام اجزا يمنتظر رو نگاهم

 !…گفتن داشته باشد

 ؟...نیاز ا شیله شدن ب...ينظر یحت...یحرف چیه یب...شودیو ازجابلند م دیگویم يدیلب ببخش ریز

 !شد ازم غیتوجه داشتم و در يکه ازش انتظار ذره ا ییمثل تمام وقتها شودیم وسیمأ نگاهم

 ندارد یارزش چیه دهدیبودنش جان م يلحظه ا يکه برا ییانگار سودا...توجه یب...تفاوت یب...رودیهم م نباریا

که  داندیکه عاشق سرباز دشمن شده است و م یهمانند زن نمیو من غمگ دهدیفشار م شتریراب میگلو بغض

 ...شهینم یچرا ه دونمیگفت؛نمیهمانند مرد دوهزار چهره که م نمیو غمگ ستیدرکار ن یدنیرس

 ؟…دوستم بدارد خواستینم ایدوستم نداشت !؟...شدینم یچرا ه...شدیچرا نم واقعا
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او دوستم ندارد : حسرتی در هیچ کجاي دنیا این چنین یکجا جمع نمی شود که در همین سه واژه کوتاه  هرگز

... 

 ...برمیو به اتاقم پناه م زنمیپشت پلکم را پس م يها اشک

 ...کردمیباغچه نگاه م يبه گلها میزانوها يتوجه به کتاب باز رو یپنجره نشسته بودم و ب ي لبه

بخار گرفته  ي شهیآن ش يرا رو رضایلرزانم اسم عل يو باسرانگشتها شومیمچاله م شتریدرخود ب شودیم هواسرد

 ...سمینویم

 کردم "ها"تبدار تو را  شهیآن ش يرو

 ا کردمتو را با نفسم ج يبایز اسم

 را یبا برف زدم سوز زمستان حرف

 بخار نفسم وصل به گرما کردم با

 غلتدیو م کندیچشمم فرار م ياز گوشه  یقطره اشک...خورندیسر م شهیش يو رو شوندیم یآب يقطره  بخارها

 !…گونه ام يرو

که  ییو دستها شتریبا مکث ب نباریا...سمینویو ازنوم کنمیو دوباره ها م کنمیشل و وارفته را پاك م يرضایعل

 !و شکسته دهیکش...سمینویخوش خط م...رفته اند برهیو يانگار رو

 شد یو باران يبدجور دلش ابر شهیش

 کردم ایبه در لیشبه تبد کیرا  شهیش

 نشست شهیآن ش یشانیبه پ يسرد عرق

 ورود تو دهان وا کردم دیبه ام تا

 ...دادمیحرکت م شهیش يرا رو میخوردم و انگشتها یفرو مو بغض را  کردمیاشک را در دهانم حس م يشور

 ينفسم گم شده بود يهوا در

 کردم دایسرانگشت تو را گشتم و پ با

 به دلش عکس تو را دمیسرانگشت کش با

 تماشا کردم ریتو را س يبایز يرو

 یوچه کس شدیگم م نهیآمدند وهق هق خفه ام درس یگونه ام فرود م يرو يشتریبا سرعت ب میها اشک

 ...کند یدفاع از من اعتراض يارزش ندارم که برا شیبرا يمرا دوست ندارد که آنقدر رضایعل دانستیم
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 نشست شهیاسم تو بر ش یبا بازدم باز

 کردم حایتو مس دیدمم را به ام من

سارا ...کنمیصورتم راپاك م نمیو با سرآست کشمیم شهیش يو من تند و باعجله دست رو خوردیبه در م يا تقه

 !…سرخ و لبخند آرامش بخشش يباهمان لبها شودیوارد م

 ؟…گرفته ام را ي؟وصدا…راچه طور میگلو توانستم؟بغضمیکنم، م یمخف توانستمیراکه نم میچشمها یسرخ

آغوشم و  نیو من چه قدر محتاج ا کندیحلقه م میرا دور شانه ها شیو دستها زندیزانو م نیزم يرو کنارم

 ...!سکوتش

 ...کندیو او کمرم را نوازش م زمیریاده اشک مار یب

 ...زندیم میو او بوسه بر موها زمیریم اشک

 ...کشدیو او فقط نفس م زمیریم اشک

 !میها یخستگ يبرا شودیفقط شانه م...کندیم مینه دعوا...پرسدیم لینه دل...زندینم یو او حرف زمیریم اشک

 است دیفکر پرواز دارم وبع یکم هنوز

 شومیو ذره ذره بزرگ م کشمیهنوز نفس م من

 رندیمیذره ذره م میوآرزوها

 یزندگ يرا درپا میتمام آرزوها کنمیم یقربان من

 اهیس يجادو نیدرحلقوم ا چکانمیقطره خونشان را م وقطره

 کشمیو رنج م کنمیزنده ام و نظاره م وباز

 رن رانست ياست من پرپر کردم گلها دیدارم و بع اسیفکر گل  یهنوزکم

 و باز زنده ام ختمیر میرا برمزار آرزوها وهمه

 شومیو من ذره ذره بزرگ م رندیمیذره ذره م میآرزوها

 شدن یقربان يبرا شومیم وآماده

 کنده ام میگورم راکنار گور آرزوها من

 شوم از بودن یگورم شود وته يتا قدم اندازه  شومیذره ذره بزرگ م من

 …دیفردا، شا دیامروز، شا دیشا

 !ام دهیرس انیتمام شده ام من به پا من
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 کندیم ییخودنما میپاها ریکه ز دوزمیم يگل قرمز ینگاهم را به قال شومیآرام که م یکم

 يپا زیهمه چ یول رسهیبه نظر نم يپسر بد دمیمن پسره رو د...مشخص نشده سوداجان يزیهنوز که چ-

 هیغصه نداره که !تو میتصم يپا ستمیاگه مامان و باباهم بخوان زورت کنن من جلوشون وام یتوء حت میتصم

 !اشکاتو حروم نکن...مارو به سالمت ریشمارو بخ یگیم يدینپسند نشیبب ایتوك پا ب

 يدرد من دوست نداشتن ها داندینم...زمیریاشک م يمن فقط به خاطر ازدواج زور کندیفکر م سارا

 ...است شیها یتوجه یمن ب درد...رضاسیعل

بهانه دستشون !داده که پس سودا کجاست ریسوسن خانوم ازاول مراسم گ...به صورتت بزن یآب هیپاشو -

 !بهانه نده دستش...ستیجلو دارش ن یکنه کس یبابا قاط...نده

 ...پرسمیهوا م یتنم را و ب کشمیم رونیو از آغوشش ب فرستمیم رونیرا آه مانند ب نفسم

 هنوز؟ ومدهین رضایعل-

 ...زندیم يلبخند

 !نهینه انگار طاقت نداره شوهر کردن خواهرشو بب-

انگشت تا ته حلق  شدیکاش م...و عاشقش رضاهستمیعل يمن فقط دختر عمو...ستمیخواهرش ن ؟من…خواهر

 ...باال آورد کجایهارا  یدلبستگ یفرو کرد و بعض

 !ستیبرادر من ن رضایعل-

حضور ندارد ازش  میدر مراسم خواستگار نکهیبابت ا کندیم الیو خ ندینشیم شیشانیپ يرو یکمرنگ اخم

 ...دلخورم

 يخونه و کم درحق منو تو برادر نیباهامون بزرگ شده تو هم یپسر عمو کماله اما از بچگ رضایدرسته عل-

 !…کرده یمردونگ یلیخ رضایعل...ازش دلخور نباش کیکوچ زیچ هیواسه خاطر ...نکرده

 ...!برادرم باشد رضایعل خواهمینم ومن

 ؟یمرا بغل کن شودیم...بارش ندارد الیکه خ ستیابر کوچک میدرگلو ایخدا

 !يبزن چشمات پف کرده بس که زار زد یآب هیصورتتم ...نیشادومادو بب نیا ایپاشو ب-

دستمال ...کنمیسرم را محکمتر م يو من شال رو داردیو به سمت در قدم برم شودیاز جا بلند م...زنمیم يپوزخند

 ....!وصلت باشد نیکاش پدر مخالف ا يا...شومیو از اتاق خارج م کشمیم میپاره پاره ام را به چشمها
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پدر به سوسن خانوم  يو اخم ها کندیسوسن خانوم مثل مته مغزم را سوراخ م يعروسم عروسم گفتنها يصدا

 !…دلم را قرص

لب  ریو ز کندیمعذبم م شیرکیز ریز ياما نگاه ها اندازمیقواره ب یپسرك ب نیبه ا ینگاه خوهدیدلم نم چیه

 ...دهمیم هیتک یو به پشت نمینشیو جمع و جور تر م کنمینثارش م يزیه

بگردانم و آن پسر  ییمگر عهد بوق است که من چا...دزدمیو من نگاه م اورمیب يچا کندیبا ابرو اشاره م مادر

 يو من باز به گلها ردیگیو لب گاز م خوردیو مادر حرص م ندازمی؟شانه باال م…کند يزیقواره ه یب القید

و  دهیکش ییها یفرش چه سخت نیا نبافت يبرا دانمیکه کار دست خود مادرم است و من م شومیم رهیخ یقال

 !دهیکه نخواب ییچه شبها

و دست  دهدیرا م رضایخبر آمدن عل اطیبلند عسل که از ح يو صدا بردیزنگ ضربان قلبم را باال م یبلبل يصدا

 !…کندیو نگاهم سمت پنجره پرواز م لرزدیمن خود به خود م

تا  رمیگیو تمام تالشم را به کار م رودیدلم قنج م شیایحجب و ح نهمهیاز ا...شودیو وارد خانه م دیگویم...االی

 کندیر لبخند بر لب کنارخود جاباز مو پد رودیم شیقدو باال يمادر قربان صدقه ...دیایکش ن نیاز ا شیب میلبها

 !؟…من کجا فرار کرد يپس آنهمه دلخور...رودیو من باز دلم قنج م دینشیدرست مقابل من م رضایو عل

 خوردیدرهم گره م رضایعل يابروها...زندیو پوزخند م ندازدیمن م يرضایبه عل ینگاه میقواره ن یب القید پسرك

 !ام دهیگره کرده اش را د يکم ابروها یلیو من خ

 امبریسنت پ...میکنیمکث م یسخن دوست کم يو رو میگذریم میاز هرچه بگذر...شودیمتعارف زده م جمالت

 میاهایمرد رو يگره کرده  يو من همچنان غرق ابروها رودیمذاکره م زیم يو پا شودیم دهیهم به وسط کش

 ...هستم

نازکش زوم  يابروها ينگاهم رو يدارد و لحظه ا کیبوت فهممیو من م پرسدیرام القیشغل پسرك د پدر

 ...شودیپررنگ م رضایعل يگره کرده  يو در ذهنم ابروها شودیم

 ...!رودیدلم قنج م باز

 ...فشاردیو حرفش دلم را تنگ م ندازدیپدر رعشه به اندامم م يصدا

 ...صحبت يسودا جان آقا ساسان رو ببر اتاقت برا-

 ...اسمش هم مثل خودش سوسول است!ساسان...خوردیبهم م القیآقا ساسان د نیب ال يرو شخندیاز ن حالم
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 نیمراچه به صحبت باا...مانع شود یکاش کس...بزند یحرف یکاش کس يا...انهیبلند شوم  کنمیدل م دل

 ؟...ساسان

 !پراز آرامش بود میکه حضورش برا ییمثل تمام وقتها ردیگیقلبم آرام م شنومیکه م رضارایعل يصدا

 ؟…عمو جان اجازه هست منم صحبت کنم-

 ؟…کرده اش اجازه صحبت ندهد زیبه عز شودیمگر م...کشدیبه پشتش م یدست پدر

 ...بفرما پسرم-

 ...زندیم یلبخند کمرنگ رضایعل

 ؟…نهیطرف تیدختر و پسر طالب رضا نیب يصحبتها نکهیدخالت کنم اما مگه نه ا خوامینم-

 ...کندیاسپند دود م یمردانگ نهمهیا يو دلم برا دهدیسرتکان م پدر

 ؟…انهیهست  یوصلت راض نیسوداخانوم به ا مینیاول بب ستیخب بهتر ن-

 رضارایعل يحرفها شهیپدرهم...شودیپهن نم شیشانیپ يهم رو یاما اخم شودیمحو م یپدر به آن لبخند

 !…ردیپذیم

 يلحظه ا يوبرا ندازدیفرو کرده ام م قهیبه من که سرم را تو  ینگاه میو ن کندیازسکوت پدر استفاده م رضایعل

 شیکه معنا ینگاه...نگاه نیا ياز حجم گرما زدیریو قلبم فروم خوردینگاهم به نگاهش گره م يفقط لحظه ا

 شودینم دایپ یفرهنگ لغت چیدر ه

 ...مغزم يدر تک تک سلولها چدیپیم شیوصدا

 ؟…یهستوصلت  نیا ؟موافق…هیسوداجان نظرت چ-

 ...مادر یقال يبه گلها دوزمیو نگاهم را م چالنمیرا م میانگشتها...شودیبهم دوخته م میو لبها چمیپیو م لرزمیم

 ...خب...من...من-

 ...شودیدرسرم منعکس م شیصدا بازهم

 ...يریبگ میتصم دیخودته و خودت با هیزندگ...مییماهمه منتظر نظرتو...راحت باش-

 مرد را دوست نداشت؟ نیا شودیوم

 ...خب دونمینم...من-

 !کالم هی...انهیآره ...بگو حرف دلتو-

 ...دهمینظر م میزندگ يبار درباره  نیاول يوبرا رمیگیم نفس
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 ...!نه-

 شودیو م شنومیرا م القیپسر د یوحش يدنهاینفس کش يسکوت فقط صدا نیا نیو من درب شودیم سکوت

 ؟…را دوست نداشت رضایعل

*** 

 ：ریام

 ...میخوش بگذرون کمی میمثال اومد...ادیعشقم اخم نکن بهت نم-

 ریس گرید يصورتم بود و ذهن من جا ي رهیرنگش خ ییایدر يچشمها...میخوردیآهنگ تکان م تمیبار

 ...!گشتمیم الریاالن دنبال آ دیمن با...گذاشتمینم یمهمان نیاگر اصرار شهرام نبود پابه ا...کردیم

بود و  يخبر یبود، ب دهیبه گوشم رس الریکه از آ ياز تماس شهرام گذشته بود و تنها خبر و چهار ساعت ستیب

 !…بس

 ...دوزدیم میو نگاهش را به چشمها کندیرا دور گردنم حلقه م شیدستها

 ...را ندارم زیچ چیکس و ه چیه يحوصله  بیو من امشب عج زنندیبرق م بیعج شیچشمها

 ...تو حلقم ادیقلبم م نمتیبیم یکه وقت یهست يتنها مرد یدونستیم-

 توانم؟یپنهان کنم م توانمیتمسخر نگاهم راکه نم یول شودیپنهان م میپشت لبها پوزخند

 دوست دارم یلیمن خ ریام...حالم خوبه یشمیپ یوقت-

 یافتنیدون ژوان به دنبال دست ن...شهیهم يبرا کندیرا بدست آورد ترکش م یقلب کس یدون ژوان وقت کی و

 روزیپ شهیرا دوست دارد و هم يباز نیدون ژوان ا...لذت بخش است شیبرا بیهاست و بدست آوردنشان عج

 ...کندیآغاز م يگرید سرا با ک شیباز يو ادامه  کندیطعمه را رها م يروزیاما به محض پ شودیم دانیم

 ؟يتوهم منو دوست دار-

 ...کنمیاتصال را لمس م يو دکمه  کشمیرا عقب مفقط خود...دهدیخرد شدنش را نم ياجازه  لمیموبا وزنگ

 ؟…ریالو ام-

 !…بلند آهنگ مزاحمم نشود يتا صدا رمیگیجمع فاصله م از

 ؟...يریبش يبله آقا-

 ؟…؟سرت شلوغه انگار؟بدموقع مزاحم شدم…پسر يچه طور-

 ...کنمیرا دردستم جابه جا م یگوش
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 امرتون؟...دوستانه س یدورهم هی...نیدار ارینه اخت-

 !…باشه یبه خوش شهیهم-

 خوش باشم؟ دیمن فرار کرده ومن با الری؟آ!…یعجب خوش...ردیگیکل صورتم را م وپوزخندم

 !يریپروازشو به عهده بگ تیکه دلم خواست خودت مسؤل شیپرواز هست به ک هیکه  نهیغرض از مزاحمت ا-

 ؟…هست یک-

 ؟…انهی یهست...دیو مسافرا رو خودتون برگردون دیروز کامل اونجا بمون هی دیبا یمنته...فردا ساعت نه شب-

 ：میگویبعد م هیوچندثان کنمیرا در ذهنم مرور م میها برنامه

 ...ستین یمشکل-

بازم ...نمتیبیپس م!شونیشناسیگمونم م...هستن 380aرباسیپرواز ا يهمون بچه ها يکادر پرواز...!خوبه-

 شرمنده مزاحم شدم خداحافظ

 یچشم و ابرو مشک ردختركیو تصو خوردیذهنم چرخ م...کنمیرا قطع م یو گوش میگویم یلب خداحافظ ریز

 ...شودیپررنگ م

 ...رقصدیدر هوا م میکه با باد مال يو پرده ا ماندیباز تراس ثابت م مهیدر ن يرو نگاهم

پک ...زنمیآتش م يگاریو س دهمیم هیتک واریشانه ام را به د...شومیو وارد تراس م ندازمیم بمیرا درون ج یگوش

 ...دهمیم رونیب یسرد زمستان يو دودش را در هوا زنمیم گاریبه س یقیعم

 ...سوزمیو من م سوزدیم گاریس و

  کشمیته م...شومیو من کم م کشدیته م...شودیکم م گاریس

 ...شومیتکرار نم یول شومیکه تمام م یو من شودیو دوباره تکرار م شودیکه تمام م يگاریوس

 ...چدیپیدرگوشم م یبم يو صدا ندینشیکتفم م يرو يمردانه ا دست

 !…غمتو نمینب-

مرد هم کم  نیو ا شودیمرد مقابلم ثابت م يمردمک ها ينگاهم رو...گردمیو به عقب برم زنمیم یقیعم پک

 ...!زخم نخورده

 ...شودیدود محو م نیشهرام در ب ریوتصو کشمیم آه

 !کنهیفکرشم داغونم م... بد تا کرد شهرام میبا زندگ...باتو بد تاکرد...بامن بد تا کرد الریآ-

 !شودیحالم خراب م...تلخ زندیم يلبخند
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بود و به  ختنیشب تاصبح اشک ر هیتهش ...که گذاشت رفت ازش گذشتم یشب يفردا...گذشتم الریمن از آ-

 نیته تهش هم!چشمام افتاد يکه پا يم بود و گود قهیر شقچندتا تار کنا نیشدن ا دیتهش سف...زدن واریدر ود

 شویبدبخت خواستینم لمچون د رتشیآهم بگ خواستمیگذشتم ازش چون دوستش داشتم چون نم...ریبود ام

 ...نمیبب

 یچه آشغال ریگ ستیمعلوم ن...زنهیداره دست و پا م یتو کدوم گند و کثافت ستی؟معلوم ن...مگه االن خوشبخته-

 ؟…بره شیپ خوادیدختر تنها تا کجا م هی کریدرو پ یشهر ب نیتو ا...افتاده

 ...شودیم نییباال و پا شیگلو بیو س لرزدیم مردمکش

 خوامینم...ستیحاال که ن...حاال که رفته...پاك بودنش عاشقش شدم نیمن به خاطر هم...ریپاك بود ام الریآ-

 ...به دروغ یپاك بمونه حت الریمن همون آ يبرا الریبذار آ...تو ذهنم خراب بشه رشیتصو

 ...الشه اش را کنمیوبا ته کفشم له م ندازمیم نیزم يرا رو گاریس ي دهیته کش لتریف

 خورهیتام...کنمیادبش م...سرجاش شونمشیو م کنمیم داشیجونم پ متیشده به ق...کنمیم داشیمن پ یول-

عشق  اقتیل...خوب بودن منو نداشت اقتیل...نداشت يآزاد اقتیل الریآ...خونه يگوشه  ندازمشیبعد م زنمشیم

 رو نداشت یچیه اقتیل اقت،یل یب الریآ...تورو هم نداشت

 الشیخ یب!سابق نه ما الریآ شهیم الرینه آ...شهیعوض نم يزینگرد دنبالش چون جز خرابتر شدن حالمون چ-

 شیاریخودش نه به زور و اجبار چون اگه به زور ب يبرگرده باپا يروز هی دیاون خودش رفت اگرم بخواد شا...شو

 !کنهیم دایبهونشم پ رهیکه بخواد بره م یاون...کنهیدوباره فرار م

 !که از چاقو هم بدترند ییاز حرفها امان

 کنندیرا تکه تکه م دلت

 ...يندار شانیبرا یجواب یتو حت و

 يزیچقدر هم اشک بر هر

  شودیکه نم شودیدلت خنک نم یداغ

 روزگار یه

 !گذرد؟یم یک پس

 ...تیروزها نیا

 !تونمینم…بگذرم ازش تونمینم...اون دست من امانت بود شهرام-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 ...و خش دار شودیمردانه اش بغض دار م يصدا

 دنبالش يبگرد ستیبچه که ن...و شش سالشه ستی؟ب…یفهمیبزرگ شده چرا نم الریآ-

ناهار ها !  يخور یرا سرد م تیغذا!  يشو یم رهیحمام خ يها یدوش به کاش ریساعتها ز...کنمیم سکوت

آهنگ  کیساعتها به !  یزن یم یچیهمه را ق ند،یآ یبه تو نم گرید تیلباسها! نصفه شب ، صبحانه را شام 

تا  يشمر یرا م کرتف يشبها عالمت سوالها!  يشو یوقت آهنگ را حفظ نم چیو ه یکن یگوش م يتکرار

اصالً  میو شبها نگونهیمن ا ي، روزها ستیآدم ن هیشب گریکه د سازدیم یاز تو آدم یتنهائ! خوابت ببرد 

 ...گذردینم

کم داشتم که منو  یفقط بپرسم من چ...سوال بپرسم هیتافقط ازش  گشتمیخودم در به در دنبالش م شبیتا د-

گفتم به حرمت ...نمیبه س دیخندش خنجر کش...صبح که پاشدم نگام که افتاد به عکسش ریاما ام...ینخواست

خنده هارو براش زهر  نیباخودم گفتم ا خوادیباشه که خودش دلش م ییخنده ها بذار خوش باشه بذار جا نیهم

 ...خوادیکه م ینکن اشک نکن بذار بره دنبال آرزوهاش بذار بره دنبال اون

 سوزونهیمنو م تیخوب...خوب نباش نقدریشهرام ا-

 ...کندیکتفم حرکت م يرو دستش

تاآسمون فرق  نیباتو زم الریآ...ینداشت يریخودم بوده تو تقص يمن اگه باختم تاوان کارا!نخور مرد غصه-

 غصه منو نخور...باشه چه نباشه الریچه آ یخودم قیرف ایدن نیتو تا ته ا...کنهیم

 ...و نگاهم سوزان شودیمشت م میدستها

خدا  يبه خداوند...جلوشو رمیگیم...کس و کار تو شهر جولون بده ینشدم بذارم اون ب رتیغ یهنوز اونقدر ب-

 رهیتعفن بگ ياگه کل شهر بو یحت کنمیجمعش م...جلوشو رمیگیم

*** 

 ：سودا

 ...کشدیاش را به صورتش م دهیچروک يو دستها ندازدیبه من م يسرتاسر یگره کرده نگاه يبا ابروها مامان

 کنم؟ کاریمن از دست تو چ... يپولم کرد يسکه  هی سوسن خانوم يجلو...!دختر يآبرومو برد-

 ...دزدمیو نگاه م گزمیرا م لبم

 !اونا به خونم باز بشه يپا نیشما و بابا اصرار داشت...ستیوصلت ن نیمامان من که ازاولم گفته بودم دلم با ا-

 ؟یزنیحرف م يطور نیو ا يدرس خوند ه؟مثالیاونا چ!درست حرف بزن-
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 !منظورم سوسن خانوم و گل پسرشون بود...دیببخش-

 !کردنم تیبچه ترب نیخوشم باشه باا!…گهید نیا يولت کردم شد!نزن هیبه من کنا...خبه-

 !شومیم رهیشده اش خ زیر يو به چشمها کشمینگاهم را باال م متعجب

 القیاز آن پسر د هنکیمعترض است؟فقط به خاطر ا نقدریانجام داده ام که مادرم ا یمن چه کار خالف قایدق

 ؟...امدهیسوسول خوشم ن

 ...ندفعهیفقط ا...به حرفاتون گوش کردم شهیمامان من که هم-

 ...را باالتر برد شیو تن صدا دیحرفم پر وسط

خراب  زویهمه چ يزد...سوسن دوست گرمابه و گلستان من بود!ازت پره یلیحرف نزن سودا که دلم خ-

 !کنهدستت درد ن...دستت درد نکنه!يکرد

 ...کشمیسرم م يحوصله رو یو ب زنمیگوشه اتاق چنگ م يدراور قراضه  يمقنعه ام را از رو کالفه

 ؟يدیم حیمن ترج یبه خوشبخت تویمامان جان شما دوست-

 ؟…یاز زندگ يخوایم یچ گهید!پسره هم کار داره و هم خونه...کردیساسان خوشبختت م-

 !ندازمیروحم م یب يبه چهره  ینگاه نهیو در آ کنمیرا در نطفه خفه م پوزخندم

تا سوم ... خوشبختم کنه تونهیس و چه قدر م کارهیبود که چ دایقربونت برم از سرو شکل پسره پ...مادر من-

 کنم؟ یبااون راحت زندگ تونمیچه طور م خونمیارشد درس م يکه دارم برا یسواد نداره اونوقت من ییراهنما

 نیدارم ا دمیکش یپول یمن درد ب...زنهیزمونه پول حرف اولو م نیتو ا...دخترم سوادو بذار در کوزه آبشو بخور-

نه مدرك تو  بشونهیتو ج ياعتبار مردم به سکه ها!کالت پس معرکه س یپول نداشته باش...زنمیحرفو م

 یلیاتفاقا به نظر من خ...کار بهدرس خوندن زده  ي؟پسره به جا…درس خونده باشن دیهمه که نبا...بغلشون

کار  هیدر به در داره دنبال  نکهیتونسته بکنه؟جزا کاریمدرك دهن پر کنش چ نیباا رضایعل نیمثال هم!هم خوبه

 گرده؟یدرست درمون م

 ...زدیریذهنم به هم م شودیم دهیکش شیکه پ رضایعل حرف

همون  يبه واسطه  ،ستین کاریب رضایعل نکهیاوال ا!نکن لطفا سهیال قبا مقا هی يرو بااون پسره  رضایمامان عل-

خودش هر  رضایبعدشم عل کنهیم سیآموزشگاهم تدر هیتازه تو ...دانشگاهشون استخدام شده تیمدرکش تو سا

 هیاگه سرما رضامیعل!…ستین هم یکار شاق نیکه همچ کیبوت هیوگرنه چرخوندن  کنهیرو قبول نم يکار

 !…ها سره یلیگرچه االنشم از خ چرخوندیانگشتش م هیپسره رو رو  نیا يداشت االن صدتا يپدر
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بهتر از  یک گهید میکنیم یکه ما زندگ یجهنم نیبود وگرنه تو ا تیموقع نیپسره بهتر...زیواسه من زبون نر-

 ؟…تیخواستگار ادیب خوادیپسر م نیا

 ...ندازمیشانه ام م يرا رو فمیک

 ؟…هیشوهر کنم چه اجبار خوامیمامان من اصال نم-

 نیزم میذاریسرمونو م يروز هی م؟باالخرهیزنده ا یمنو پدرت تا ک يفک کرد!یازدواج کن دیکه با نهیاجبارش ا-

 ؟یکن یزندگ يخوایم یاونوقت باک

 ...کنمیرادور گردنش حلقه م دستم

 باالسر ما باشه شهیهم تونیسا شاالیا...حرفو قربونت برم نینزن ا-

 ...دخترم تهیواقع-

 ...کارمیگونه اش م يرو يا بوسه

کنم  یمن خودم رسما از سوسن خانوم معذرت خواه...بحث شو مامانم نیا الیخ یب...برم دیبامن -

 ؟…منو یبخشیحله؟م

 ...زندیبه کتفم م يو ضربه ا دهدیتأسف سر تکان م با

 ؟…که همراهته لیموبا...امیتا دم در باهات م-

 ...دهمیزهوار در رفته ام را در هواتکان م یگوش

 زنمیزنگ م دمینگران نباش رس-

 ...ندازدیسرش م يو رو داردیبرم یچوب لباس يگلدارش را از رو چادر

 ...تو استرس باشم دیهمش با ؟منيشغله که تو انتخاب کرد نمیآخه ا...کنمیآخر من از دست تو دق م-

 آخه قربونت برم؟ یاسترس چ-

 ...سقوط کنه و زبونم الل ماشونینکنه هواپ گمیم زنهیهمش دلم شور م-

 ...مادرانه يها ینگران نیبه ا زنمیم ییدندان نما ندلبخ

 ...دنیبهمون م یعوضش پول خوب-

 یم میروبه رو سشیو با شلوارك خ پردیمن از جا م دنیکه با د کندیم يآب باز اطیکنار حوض وسط ح عسل

 !…کندیو گردن کج م ستدیا

 خاله؟ ياریم یسوغات-
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 !برات عسلم ارمیم：میگویم دارمیقدم برم یو همانطور که به سمت در خروج کشمیدر آغوشش م محکم

 ...شومیو من غرق لذت م کندیو گونه ام را غرق بوسه م دیگویم یجون آخ

مادر تا  یول دیگویم یعسل خداحافظ...گذارمیم کمانیتنگ و تار يو قدم به کوچه  کشمیرا م یدر آهن ریزنج

 ...کندیم میسر کوچه همراه

 !نکن سودا لیو م فیپوالتو ح-

غول  نیزده به ماش هیتک ابیکام ریام...زندیو خشکم م ماندیکه دهانم باز م اورمیبه زبان ب یچشم کنمیباز م لب

باال رفته به  يکه با ابروها ندازمیم یهول و دستپاچه به مادر نگاه...کندیم میتماشا یبا لبخند خاص کرشیپ

 !…د جواب تک تک سواالتش را بدهمیبعد با هیتا چند ثان دانمیو من م کندینگاه م ابیجناب کام

 ...کندیم ییلبخند کنج لبش همچنان خودنما...داردیو به سمتم قدم برم ردیگیم نشیاش را از ماش هیتک

 غیکنم اما در حیتا حضور او را توج گردمیم يو در ذهنم دنبال واژه ا زنمیرا چنگ م میمانتو ياسترس گوشه  پر

 ؟…خواهدیچه م نجایمرد ا نیا...کلمه کیاز 

 سالم-

اما مادر  دهمیم یلب سالم ریو ز ندازمیم نییمشکوك است و من سر پا ندینشیم شیچشمها يمادر رو نگاه

 ...مرد پولدار است نیمن و ا نیب يرابطه ا افتنی یو شک ندارم در پ کندیهمچنان نگاهش م

 ادیب دیپاره شده هرکس خودش با سیسرو ریمتأسفانه تا...یاجخانوم ن دمیاطالع خدمت رس یشرمنده ب-

 !فرودگاهه گفتم برسونمتون  کیمتوجه شدم خونتون نزد یمنم وقت...فرودگاه

مادر در  یاما باز هم نگران ردیگیبا من گرم نم لیدل یب شیو مثل چندروز پ کندیمراعات حضور مادر را م حداقل

 …پرسدیوم کندیم تیبه زبانش سرا ینگران نیو در آخر ا زندیموج م شیچشمها

 ؟…سودا جان یکنینم یمعرف-

 ...چرخدیم یبه سخت زبانم

 هستن مایخلبان هواپ شونیا...خب...زهیچ-

 ...شودیپهن تر م ریو لبخند ام دیگویم یآهان مادر

 ...یخوشبختم خانوم ناج-

 ...طور نیمنم هم-

 !چون تا پرواز وقت کمه مینداره بر یاشکال اگه：دیگویو م ندازدیبه صورتم م ینگاه مین ریام
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؟مثال او خلبان پرواز !…را قبول کند تیمسؤل نیا توانستینم يا گهیمگر جز او کس د...کنمیرا با زبان تر م لبم

 ؟یاو را چه به مسافر کش...است

خدمتتون که  کردمیعرض م نیگرفتیتماس م یعنی نیدادیاگه زودتر خبر م یول...شرمنده...امیمن با آژانس م-

 !شمیمزاحم نم

 ...شنومیگوشم م کیمادر را نزد يصدا...و نگاهش آزرده خوردیبهم گره م شیابروها

 !ه؟یچ انیجر-

 ...میگویلب م ریز

 ...به قرآن دونمینم-

 !؟يدیکه ساسانو نپسند یسر داشت ریز نوینکنه ا... آره جون خودت-

و تند و بلند  ماندیبزنم نگاه مادر پشت سرم ثابت م یحرف نکهیقبل از ا یول دهمیرابهم فشار م میها دندان

 ..دیگویم

 شترهیب تشیس امن بهیآژانس که غر نیبرو باالخره همکارته از ماش ابیکام يهمراه آقا يخوایاگه م-

؟او که !…موافقت کرده بود عیسر نقدریچه طور ا...کنمیگرد به صورت مادر نگاه م ییو با چشمها متعجب

چه طور ...دادیتذکر م رضایمن با عل يها یبه شوخ یاوکه گاه...داشت دیحدود بودن رابطه ها تأکم يرو شهیهم

 ؟…موضع داده بود رییتغ عیسر نقدریا

 ...بیعج ینبود و کم یکردن باور

برخورد  واریاز وسط کوچه کنار زده شدم و با کمر به د يناگهان با برخورد توده ا کردمیکه فکر م همونطور

که  ماندیعسل ثابت م يکه نگاهم رو کنمیو من به اطرافم نگاه م دیچیکمرم پ يجا يدر جا يدرد بد...کردم

 ...است ابیکام ریام ي رهیمتفکر خ

 ن؟یاومد هیاز ترک شما

و  دهیبه تنش چسب سیرنگش خ یتاپ صورت...شومیم رهیو وضع اسفناك عسل خ کیآنت پیو ت کنمیباز م چشم

 ...را قاب گرفته بود شیآشفته صورت گندم شیموها

 ...شنومیرا م ابیکام ریمتعجب ام يصدا

 ومدمین هیاز ترک...دوما نه!…اوال سالم خوشگل خانوم-

 !نیهست يکوز هیشب یلیخ یول...خب سالم-
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از چه لحاظ به  اهشیس يو موها یزغال يچشمها...ابیکام ریام يشده  ویصورت ش يرو چرخانمیرا م نگاهم

 شباهت دارد؟ یآب يترك تبار بور با چشمها گریآن باز

 ...پردیباال م شیو ابروها شودیکنج لبش پهن ترم لبخند

 !اما اگه خوشگله پس خوش به حال من...یزنیحرف م یاز ک دونمینم-

و  کشدیو تر ممادر چادرش را جل...دانستیخوب م یلیراز جذب کردن دخترهارا خ يخلبان حرفه ا نیشک ا یب

 يلبها يرو ییما لبخند مکش مرگما يبه حرص خوردن ها الیخ یاما او ب...زندینام عسل را صدا م یعصب

 ...دیگویو روبه من م نشاندینازکش م

 ؟…خاله دوستته-

 ...کنمیو بااخم نگاهش م گزمیم لب

 ...خلبانمونن عسل جان شونیا-

 ...زندیم کشیو دست بر کمر بار ندازدیباال م ییابرو

 !يآخه تو دوست پول دار ندار گمیم-

 !حرفها نیهفت ساله را چه به ا يبچه ...رمیرا گاز بگ نیزم خواهدیم دلم

 ...کندیبه عسل نگاه م شیو باهمان لبخند دندان نما ندینشیدو زانو م يتوجه به ما رو یب ریام

 ؟يکردیشنا م یداشت...که یزنیم خیهوا  نیتو ا سیخ يلباسا نیعمو جون باا-

 خوندمینه درس م-

 ...پنهان شده شیکنترل خنده ش که پشت لبها يکنترل خشم برا ياما نه برا گزدیهم لب م ریام نباریا

 شدن؟ سیاونوقت لباسات چرا خ-

 مثال تو درسخوندن غرق شدم یالک-

 يو مادر هم برا چدیپیتنگمان م يتوکوچه  شیانعکاس صدا...خنددیو بلند م رودیخنده اش از دست م کنترل

 ...کندیرا آشکار م شیسرخش حال درون ياما چشمها کندیم یتبسم ضهینبودن عر یخال

آنوقت است که ...آب شیها خیباز شود و به قول معروف  شیرو ستیفقط کاف...ستیسوء استفاده گر قهار عسل

هجوم  ریو به بغل ام شودیم ریش هیو لبخندهارا بر لب بق ندیبیاوضاع را که مناسب م...را گرفت شیجلو شودینم

 ...بردیم

 ...رمیگیم واریام را از د هیحرص تک پر
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 هوا سرده ایخوریسرما م!زشته...نییپا ایب ابیکام يعسل جان از بغل آقا-

 !…زیتعجب برانگ تیمیصم نیاز ا کنمیو هنگ م دهدیم لمیتحو یاخم

بغل بابا محسن مامان  رمیآخه هروقت من م...يبغل عمو کوز يریتو م نییپا امی؟اگه من ب...نییپا امیچرا ب-

 !خب رهیگیبابام کمر درد م چارهیب...ییبغل بابا پرهیبابات کمردرد گرفت بعد خودش م نییپا ایب گهیم ادیم

 ابیکام ریام...شومیداغ م ابیکام رینگاه مرموز و خندان ام ریچون ز شودیو حتم دارم صورتم سرخ م بردیم نفسم

 تا خنده اش آشکار نشود داردیرا چفت هم پگه م شیبه زور لبها

نشدنش دست دور  دهیکش کیخطرناك وبار يبحث و به جاها ياز ادامه  يریجلو گ يو برا شودیهول م مادر

 !…ندازمیم نییمن اما سرم را پا...کشدیو به طرف خودش م ندازدیعسل م يبازو

 خدابه همراهتون...شهیم رید...دخترم دیبر-

 ...دیگویو نجواگونه م اوردیگوشم م کیسرش را نزد بعد

هم دارن نگاه  هیتازه دروهمسا...رته بندازه يزیآبرو ر رونیب ادیبچه ن نیکه ا يگفتم باهاش بر نیبه خاطر هم-

 زنگ بزن يدیفقط حواست به خودت باشه فرودگاه رس...نرفته نیاز ا شتریزود برو تا آبرومون ب...کننیم

 ؟…سر من نازل شوند دیناب با يبالها شهیخدا هم يا

 !…شاخه یلیخ نشیماش...بشم يعمو کوز نیسوار ماش خوامیمن م-

 ...از خجالت رمیمیو من م کندیکه در چنته دارد رو م یاالن هرلغت نامربوط...من يخدا يوا

 ..رمیمن ام...زمیعز ستین ياسم من کوز-

 ...!قشنگه-

 !؟یچ-

 !گهیاسمتون د-

چرت و  نیا...حتما قبلش عسل را بخواباند يا هیترک يها الیسر يبه بعد موقع تماشا نیاز ا میبه سارا بگو دیبا

 د؟یگویکه م ستیپرت ها چ

 خوته يخاله جونم بهتره بر-

 ؟یبش نهیسوار اون ماش يخوایم اه؟خودتیدنبال نخودس میفرستیم-

 ...!بروم اما ابیکام ریکه همراه ام کندیشاره مو مادر با چشم و ابرو ا فرستمیم رونیرا پر صدا ب نفسم

 ...عسل خانوم يسوار نیماش برمتیم امیم يروز هی-
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 ؟يدیقول م-

 ...کشدیبه شلوارش م یو دست شودیاز جا باند م ریام

 !مرده و قولش...بله-

 یو خداحافظ کشدیکه مادر دستش را محکم تر م کندیو مظلوم نگاهمان م دهدیرا جلو م نشییلب پا عسل

 ...شومیم ابیکام ریام یناچار مجبور به همراه...دیگویم

براق و بدون  يمخصوصا بدنه ...کندیم ییکوچه خودنما يقراضه  ينهایماش نیب بیرنگش عج اهیس نیماش

 !ستیاسمش چ دانمیاست که نم دیآنقدر جد...خشش

راه راهشان را بغل  یکیه که توپ پالستکوچ يبچه ها يگشاد شده  يو من در مقابل چشمها زندیرا م ریدزدگ

 نیازفردا حرفم دهان به دهان ب!…شومیسوار م کنند،یصدر نگاهمان م یباز مثل غار عل ییزده اند و با دهان ها

 ...دیایبه بار ن ییرسوا دوارمیو ام چرخدیها م هیهمسا

 نکهیقبل از ا...رومیدرخودم فرو م شتریو ب نمیشیومن جمع تر م چدیپیم نیماش يعطر تلخش درفضا يبو

ازبودن تنها کنار ...تا استرسم کمتر شود کشمیم یقیو من نفس عم کندینگاهم م یاستارت بزند با لبخند خاص

 !ترسمیمرد مرموز م نیا

 ...شودیتپش قلب من هم نامنظم م افتدیکه به راه م نیماش

 !درست مثل خودت...باحاله یلیخواهرت خ يبچه -

که  ستییها یسوت نیبرپاستمنظورش از باحال هم یدر درونم چه التهاب داندیاما خدا م میگویم یلب ممنون ریز

 ؟…میداده ا شیجلو

 ...اورمیراکه مثل خوره به جانم افتاده به زبان م یسوال

 ؟…نیگرفت یرو از ک نجای؟اصال آدرس ا…دنبال من نیشماچرا اومد-

 ... چرخاندیمهارت فرمان را م با

 دمیپرس سیاز راننده سرو یآدرستونم تلفن!منم اومدم دنبال تو...پاره شده سیسرو ریگفتم که تا-

 ؟…حاال چرا دنبال من-

 ؟…چرا دنبال تو نه-

 رسوندمیخودمو م نیزدی؟اگه تلفن م!نیایداره شما ب یاصال چه معن...نیشما خلبان...خب...خب-
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از  رونیب...حکم خلبانو دارم مای؟من فقط تو هواپ…نگاه کنم هیاز باال به بق دی؟چون خلبانم با…داره یچه ربط-

سوار  یخواستیچه طور م یشیمن م نیدرضمن توکه به زور سوار ماش...ابیکام ریام...رمیمن فقط ام مایهواپ

 ؟…تر از منه بهیکه راننده ش غر یبش یتاکس

دکمه هارا  نیا...دکمه ندارد نقدریهم ا یاتاقک خلبان...ماندیکنار فرمان ثابت م شماریب يدکمه ها يرو نگاهم

 ؟...کندیباهم اشتباه نم

 ؟…هیدنبال بق نیخب چرا نرفت-

 ...دارن نیچون اونا خودشون ماش-

 نینکرد یاصال کار خوب...درموردم کردن يها چه فکر هیاالن همسا دونهیخدا م...ستمیراحت ن ينطوریمن ا-

 !ابیکام يآقا

دستش متورم  يرو يکه رگ ها يجور دهدیو فرمان را محکم تر فشار م شودیم کیپهنش بهم نزد يابروها

 ...شودیم

 ؟…من اومدم دنبالت یاالن ناراحت-

 …دهدیخودش ادامه م...کنمیم سکوت

 بهت گفته؟ يزیچ ی؟کس…یترسیچرا از من م-

 اما جرأت بازگو کردنش را ندارم شودیآن مهمانداردر سرم اکو م يها حرف

 ...ستیمهم ن-

 !…گهیدوست و دشمنمو بشناسم د يجور هی دیباالخره من با...هم مهمه  یلیچرا اتفاقا خ-

 گاریپس س...افتدیب میزانوها يداشبورد سر بخورد و رو يرو گاریس يبسته  شودیباعث م زندیکه م يترمز شین

 ؟…بزند گاریلب به س دینبا کردمیچرا فکر م!کشدیهم م

پشتم چرت و پرت  نیمنو خراب کنن به خاطر هم يکار يدوست دارن وجهه  اشونیلیخ...دارم ادیدشمن ز.من-

 تونمیرنگت بپره اما م دنمیو با د يریاز من فاصله بگ نقدریگفتن که باعث شده ا یبهت چ دونممینم...گنیم ادیز

 گوشت کن من با ي زهیرو آو يزیچ هیفقط خانوم کوچولو ...خورهیحدس بزنم منشأ حرفاشون از کجا آب م

 !…تخت التیخ...ندارم يفنچول کار يها یفسقل

 ...نشانمیم میشانیپ يرو یو اخم کنمیقالب م نهیس يرا رو میدستها...دیایگفتنش بدم م یاز فسقل نباریا

 !…ابیکام يآقا نمیبینم تیمیصم نهمهیا يبرا یلیدل-
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 ...رودیاعصابم م ينامنظمش رو يها دنینفس کش ياما صدا کنمینم نگاهش

 !…يبد ادمیالف بچه آداب معاشرت  يالزم نکرده تو...زنمیمن باهرکس هرجور دلم بخواد حرف م-

 !…ستمیمن بچه ن-

 ...صدادار...زندیم يپوزخند

 یوقت...يبچه ا یعنی يدیمن ضعف نشون م يجلو نقدریسروته ا یبا چندتا حرف ب یوقت...ياز بچه هم بچه تر-

حکمم صادر  کتیو با عقل کوچ یکنیدرمورد آدما قضاوت م یستینکه از صحتشون مطمن  ییبه خاطر حرفا

آدم بزرگا !…يبچه ا یعنی يرو از تنها بودن بامن وحشت دا یکنیمن لرز م دنیبا د یوقت!يبچه ا یعنی یکنیم

 !…کننیبچه گونه رفتار نم نقدریا

 ؟…رسدیبه انتها نم ابانیخ نیچرا ا...شیاز حرفها ردیگیم حرصم

 من؟ يقبول حرفا یعنیسکوتت -

 !است نیهم ندیگویپررو که م...مرد کرده است نیکردن رو همه اش را قسمت ا میخدا موقع تقس کنمیم فکر

 ابیپس بهتره سکوت کنم جناب کام...زارمیاز کل کلم ب...ادیاز بگو مگو خوشم نم-

 !…باالخره حرف حق تلخه!يسکوت کرد يگفتن ندار يبرا یچون جواب کنمیمن فکر م یول-

 ...دهمیرا بهم فشار م میلبها یعصب

 چدیپیم نیماش يدر فضا یجانیبالفاصله آهنگ پر ه...دهدیو دکمه ش را فشار م رودیبه سمت پخش م دستش

کنج لبش  يشخندیبهم گره خورده، ن شیهمانطور که ابروها...کنمیگنگ نگاهش م...پرمیو من از جا م

 ...کندیم ییخودنما

از  یغیج يبا صدا یزبان یسیزن انگل...ندازمیم یاطرافم نگاه ينهایو به ماش چرخانمیرا به طرف پنجره م سرم

و دوست  کندیم فینقصش تعر یب کلیاز ه...چه قدر جذاب است نکهیو ا دیگویمختلفش با مردان م يرابطه ها

 ...!رنگارنگش يپسر ها

 ؟...دهدیکه گوش م ستییچه آهنگها نیا...از خجالت شومیم سرخ

و  کندیحرارت مرا آب م نیا...زندیم رونیب میحرارت از گوشها کنمیواکنش نشان ندهم اما حس م کنمیم یسع

 !شودیخشک م میته گلو

که  ییاز حرفها رمیگیو من حالت تهوع م شودیم دهیکش کیبار يو آهنگ کم کم به جاها خواندیهمچنان م زن

 !…کشدیداغم سوت م يو گوشها شنومیبار م نیاول يبرا
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 یب...نشاندیبد فرمش م يلبها يرو یو لبخند مضحک زندیم یچشمک مانیرنگ کنار دیسف يایزانت ي راننده

 یتهران زندگ ينقطه  نیتر یمن در جنوب دانستیاگر م...زدیریلوکسم ادا و اطوار م نیماش نیشک چون سوار ا

 !به چشمشان است و بس یعام يعقل انسان ها گفتیراست م یمادر گاه...شدیهم رد نم میاز ده فرسخ کنمیم

 نهیقلبم محکم به س...بندمیو پلک م کنمیام فرو م قهی؟سرم را تا چانه در ...کدام طرف را نگاه کنم دانمینم

 ...شودیگم م یقیبلند موس يکوبش ها نیب شیتپش ها يو صدا کوبدیم

 ：ریام

به جلو فشار  یآف از برج مراقبت، اهرم پاور را که در سمت راستم قرار دارد به آرام کیت ياجازه  افتیاز در بعد

 ...شودیقدرت و متعاقبا سرعت م شیو باعث افزا دهدیم شیعمل دوران موتور را افزا نیا...دهمیم

 ...کنمیم تیباند هدا يرو مارایکه سمت چپم قرار دارد هواپ یکیبا آرامش همراه با است کامال

را به سمت خود  کیاست يو من جو کندیرا اعالم م دهیکه به هشتاد نات رس مارایخلبان سرعت هواپ کمک

مرحله تمام هنر خلبان  نیدرا...پرواز است يمرحله  نیآف مهمتر کیت...کنده شود نیزم ماازیتا هواپ کشمیم

 !لحظه است نیخلبان در هم يو مهارت پرواز شودیم دهیسنج

 میپا ریبه شهر ز ینگاه میکوچک کنار يو از پنجره  دهمیم هیتک یصندل یبه پشت ردیگیکه اوج م مایهواپ

 دایپ يبرا يدیام يو در دلم کورسو دهیبخش نتیشب ز یاهیاز همه رنگ شهر را در س ییچراغ ها...ندازمیم

 ؟…کندینور کدام چراغ شبش را روز م ریاالن ز...روشن است الریکردن آ

 ییجا دیشا ای یهم به دنبال سقف دی؟شا...زندیها پرسه م ابانیدرخ ینبال چراغ روشنشب به د یاهیهم درس دیشا

 ...خواب يبرا

ام  وانهیفکرش هم د...چرخانمیم نیو نگاهم را در کاب زنمیپس م اورندیرا که به ذهنم هجوم م یوحشتناک افکار

 ...کندیم

مقنعه اش  ریهم انگشت اشاره اش را ز یگهگاه...خواندینشسته است و کتاب م نیکاب يچموش گوشه  دخترك

 ...گوشش شده یشک اختالف فشار باعث گرفتگ یب... رودیو با گوشش ور م بردیم

 بیعج میبرا کندیبرداشت م یهر رفتارم را به منظور خاص نکهیا...برخورد را نداشتم نیا توقع

 ؟!…فهممینم...را شیدرخود جمع شدنها...را شیشدنها دیسرخ و سف...فهممشینم...است

 ...کرده يگریاما انگار او برداشت د رفتمینبود هرگز به دنبالش نم میحس کنجکاو يارضا يبرا اگر
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 رهیمهماندار خ شیو به صورت غرق در آرا رمیگیحالتش م ینگاهم را ازصورت ب...شودیباز م نیکاب در

و من فقط سر تکان  کندیبا عشوه سالم م...شودیم انیدندانش نما يرو نیو نگ زندیم یلبخند پررنگ...شومیم

 ...کندیبه مهماندار نگاه م يحاال سودا هم سر خم کرده و با کنجکاو...دهمیم

 ؟…هست یمشکل-

 ...زدیریم شیو هرچه ناز دارد در صدا کندیم کینازکش را بهم نزد يابروها

 ...کنهیم یرفع خستگ!براتون قهوه آوردم... تانینه کاپ-

 رهیهمانطور خ...گردانمیاما سر برنم کنمینگاهش را حس م ینیو من سنگ ندینشیصورتم م يسودا رو نگاه

 يگرید تیپرتز شده جذاب يعمل کرده و سرباال و لبها ینیجز ب...گذرانمیصورت مهماندار را از نظر م ياجزا

 !میریندارد البته اگر از اندام متعادلش فاکتور بگ

لب  يهستم و اگر روز يخور قهار يچا...ستیدنینوش نیلذت بخش تر يچابه قهوه ندارم اما  يوافر ي عالقه

تجربه ثابت کرده است ...کنمیبه مهماندار نگاه م يهمانطور جد...شومیم وانهینزنم از شدت سر درد د يبه چا

 ...یرسیم ظرجذاب تر به ن يغرور فرو رو يمدل زنان هرچه قدر در پوسته  نیمقابل ا

 ممنون...خانوممن قهوه دوست ندارم -

حواسم به  یچشم ریز...ندینشیسودا م يلبها يهم رو یرد لبخند کمرنگ...شودیخم م شیو شانه ها پردیم رنگش

 ...همه جا هست

 ...زدیریصورتش م يرنگش رو يقهوه ا يها يو چتر کندیسرش را کج م مهماندار

 !شما يبرا الیاسپش...خودم درست کردم...نیامتحان کن نبارویحاال ا-

 نیمثال با ا...اقامت دارد کایاو در ناف آمر کندیم الیکه هرکه نداند خ کندیرا همچنان بالهجه تلفظ م الیاسپش

 ؟...بلد بودنش را به رخ بکشد یسیانگل خواهدیالفاظ م

 ...محو کنم میلبها ياز رو توانمیرا نم پوزخند

 !شهیحاال هرکس درست کرده باشه طعم تلخش که عوض نم...گفتم که قهوه دوست ندارم...متشکرم-

 نیاز کاب یحرف چیه یب...کنمیاما خودم را کنترل م ندازدیاش به خنده ام م نهیس يشدن قفسه  نییو پا باال

 !کشاندیسودا نگاهم را به سمتش م يخنده  يصدا نباریو ا رودیم رونیب

خبر از ادامه  شیاما تکان خوردن شانه ها ردیگیدهانش م يو دستش را جلو ندازدیم نییمن سرش را پا بانگاه

 ...دهدیخنده اش م ي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 باعث خندت شده؟ یچ یبگ شهیم-

 ...خنده اش را مهار کند کندیم یو سع کشدیبه مقنعه اش م یدست

 !نیخوب حالشو گرفت یلیخ ینتونستم خودمو کنترل کنم ول دیببخش-

 نیدختر کوچولو بزرگ تر از ا نیبابت آهنگ از من دلخور باشد اما انگار دل ا کردمیفکر م...ندازمیباال م بروا

 ...!حرفهاست

 ؟…خنده داره گرونیشدن د عیضا-

 ...ندازدیگل م شیو لپها دهدیفشار م شیدندانها ریرا ز لبش

 !نیافتادم هم يزیچ هی ادیمن فقط !…نه بخدا-

همانطور ...کنمیو ماگ محبوبم را پر م دارمیرا برم میفالسک کوچک چا...شومیخم م نییو به پا میگویم یآهان

 ...میگویوم ندازمیکنجکاو م يبه سودا  ینگاه مین کنمیرا دور ماگ حلقه م میکه دستها

 ؟يخوریم-

 ...کندینگاهم م جیگ

 ؟یچ-

 ...ندینشیم میکنج لبها يشخندین

 ...یآب شنگول-

 ...خوردیبهم گره م شیکه ابروها کشدینم هیو به ثان دیگویم ینیه

 ...واقعا که-

 ساده است؟ نقدریدختر واقعا ا نیا...پرمیحرفش م وسط

پرواز  نیخلبان ح يدید ایدن يآخه کجا...ارهیزود جوش ب نقدریدختر خانوم ا هی ستین ؟خوبیکنیچرا ترش م-

وضع  گهیکه د رانیتازه تو ا نهیکه خالف قوان یشیمتوجه م یرجوع کن تیالکل مصرف کنه؟اگه به عقل فسقل

 !…داغون تره

 ...رمیگیم شیرا جلو ماگ

 ؟يخوریحاال م!…هییچا-

 ...دیگویم "نه"لب  ریو ز زندیچنگ م شیمانتو يبه گوشه  نیشرمگ

 ...کنمیم کینزد میو ماگ را به لبها دهمیم هیتک میصندل یپشت به
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 !دادمیهم نم یخواستیم-

ندارم  ینازکش يحوصله ...من ناز نکند يتا او باشد برا...ردیگیاوج م شخندمیو ن کندیگاه مبه صورتم ن مات

 ...همانقدر که از تعارف متنفرم

 ...میگویکه م رودیدوباره سمت گوشش م دستش

از  نتویکن نفس حبس شده تو س یو بعد سع ریمحکم بگ توینیاگرم نشد ب...شهیگوشت باز م یبکش ازهیاگه خم-

 !شهیرد خور نداره سه سوت باز م گهید نیا...یخارج کن تینیراه ب

را چک  تیو وضع چرخمیم مایبه سمت فرمان هواپ نوشمیراکه م يچا...مانمیعکس العملش نم منتظر

باند  يرو ينما ها تیفرود از برج مراقبت باتوجه به موقع يبعد از گرفتن اجازه ...هنگام فرود است...کنمیم

 !…مراحل پرواز است نیمن از سخت تر يکاهش ارتفاع برا...کنمیکاهش سرعت را شروع و فرود افزار را باز م

کمربندم  یشگیهم يها الوگیو بعد از گفتن د کشمیم یقینفس عم ندینشیم نیزم يرو تیکه با موفق مایهواپ

 کنمیرا باز م

****** 

دو شبکه  نیاش ب یشگینشسته است و طبق عادت هم ونیزیرنگش مقابل تلو ییحنا يها سیبزرگ با گ مادر

وجود ندارد و من مجبورم ماتحتم را تکان دهم و چند  یاست که کنترل نیا شیبد...موجود در رفت و آمد ي

 آن ور تر تا سه تا بوق بزنمپسرك بد صدا را عوض کنم و  ي"ستاره يستاره آ" يراه بروم تا بلکه ناله  یقدم

 يجلو رندیبگ سیکه هنوز بلد نبودند دستمال خ مینیرا بب ییو طفل معصوم ها میرا بشنو ییایمیش ریمعروف آژ

و  فینح يبدنها يو آبشان راه افتاده بود رو دهیتاول ها ترک شتریسرتاپا تاول زده بودند و ب نیهم يبرا شانینیب

 ...گناهشانیب يخاك و گل درست کرده بود دور جنازه ها يبود رو هشد ریو بعد سراز شانیاستخوان

و با همان  شومیباز بلند م...ردیگیو قلبش درد م يزیاز بمب و موشک و خون ر شودیبزرگ حالش بد م مادر

 یشده باشد ول الیخ یآدرس پدر را از ستاره ب دنیبلکه پسرك پرس کنمیکوچکم شبکه را عوض م يانگشتها

 …دینال یکرده، م نیتمر شیسوزناك که معلوم نبود چه قدر رو ییك همچنان با صداپسر...باطل الیخ یزه

 ..آي ستاره، پولک ابر پاره، بهم بگو وقتی که خواب نبودي، بابام رو تو ندیدي ي ي ي ستاره

و هق هقش در گلو  کندیرا پاك م شیاشک ها شیروسر يو مادر بزرگ باگوشه  شیاز سوز صدا ردیگیم دلم

 ...شودیگم م
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به  ینشان دهد که مادر چادر به سر نگاه يآواز ،ی،بلبلیکه شبکه را عوض کنم بلکه گل شومیاز جا بلند م باز

به ...خوابش برده نیبسته کنار چراغ عالء الد يکه با چشم ها شودیماهه م کی الریآ ي رهیو بعد خ ندازدیمن م

 اهشیس تینها یب يو اشکش از چشمها کاردیگونه ام م يرو يبوسه ا شودیو خم م داردیسمت من قدم برم

من مات ...کندیکف دستم را لمس م شیسیو در آخر خ داردیبرجسته اش قوس برم يگونه  يو رو شودیم يجار

شده دل  ییبه ضجه ها لیمادربزرگ که حاال تبد يهستم و هق هق ها شیها ختنیاشک ر ي رهیخ رانیو ح

 ظیغل یو من همچنان در بهت...رودیو م ردیگیو فاصله م "...اشب الریمراقب آ"دیگویکنار گوشم آرام م...خراش

 ...انتهاست یب ییجدا تیحکا سیخ يچشمها نیندارد و ا یرفتن آمدن نیا کنمیو ته دلم حس م زنمیغلت م

و به سمت پنجره هجوم  میآ یبه خودم م زدیآم یدر هم م الریآ ي هیمادر بزرگ که با گر ادیفر

با آن کاله شاپو و  کندیو نگاهم سمت مرد پشت فرمان پرواز م شودیم یرنگ اهیسوار پاترول س نمشیبیم...برمیم

 کلیقد بلند و ه آنبا  شودیپدر در ذهنم پررنگ م يچهره ...ترسناك دارد یبس یبتیه شیچخماخ لیسب

بوس عازم خط اتو ي شهیپراز اشکش پشت ش يچشمها...میتنها قهرمان زندگ...من بود يایتمام دن شیاستخوان

قد  میکودک رتیو غ میبه تمام کودکانه ها کشدیو نگاه غمدارش خنجر م رودیرژه م میچشمها يمقدم جلو

را دارم که گردن آن مرد چاق  نیا لیو االن پتانس شودیهم م پیک میدندانها...کندیو رگ گردنم باد م کشدیم

 نیو من در هم...شودیقد فرسنگ ها از من دور م...شودیو مادر دور م کندیحرکت م نیماش یرا بشکنم ول افهیبدق

 ...رومیام فرو م ییو در غار تنها مانمیدور م

مردم به  دنیو رفتن مادر در همهمه دو ابانیخ ياز بلندگوها شودیقرمز پخش م ریآژ يو صدا رودیبرق م کهوی

 ...شودیسمت پناهگاه گم م

و من  مانندیخانه م يدر پستو شیمادر بزرگ و اشکها...برمیهجوم م الریو به سمت آ رمیگیاز پنجره م چشم

 ...شنومیشکسته شدن دلم را م يو صدا دومیم نیزم ریرا در آغوش دارم به سمت ز الریهمانطور که آ

 ...!و من خواهدیم ریش الریآ...جنگدیپدر م...ها آمدند یعراق...بهیرفت با آن مرد غر مادر

 شد او شعلهور تمام

 دیخوش ند يرو بشر

 همان روز از

 گران شد نان

 جنگ کرم گذاشت زخم
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 دست آدمها کف

 گرفته بود هوا

 من قلب

 دیتپیم يخاکستر

از  لرزمیم...يدر امانت دار یازترس ناتوان لرزمیم...مادر امدنیسرم و ن يخانه رو نیاز ترس آوار شدن ا لرزمیم

 گذرد؟یشبها هم م نیا ایآ کنمیو فکر م ییتنها يترس شبها

 ؟...کندینم هیمادر خواب را به چشمانم هد ییکه الال ییبهاش گذردیم

را به  الریافتد و من آ یسرم به دوران م...دارمیرا در آغوش نگه م الریو من همچنان آ دهدیتکانم م یکس

 يدبه ها نیب نیزم ریز یکیدر آن تار...کنمیم يو من امانت دار خواندینامم را م ییصدا...دهمیها نم یعراق

 ...کنمیام فرو م قهیلرزانم را در  يو چانه  رومیفرو م یترش

 ...پرمیو من از خواب م شودیم ختهیصورتم ر يرو یآب...و واضح تر شودیبلند تر م صدا

 ن؟ی؟خوب…نیدیدیخواب م نیداشت ابیکام يآقا-

به ذهنم  زیچ کیو فقط  خوردندیکمرم سر م ي رهیکه در ت یو قطرات عرق پردیم نییکه باال و پا يا نهیس با

 !…را از من ربودند الریآشنا آ يها یرانیا...از من نگرفتند گانهیب يها یرا عراق الریآ...اوردیهجوم م

 ...کنمینگرانش نگاه م يبه چهره  ظیو با غ زنمیپس م دینشیکتفم م يرا که رو یدست

 ؟…یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 يقهوه ا يافتاده و موها شیشانه ها يمقنعه اش رو...دهدیآب به دستم م یوانیو ل داردیکنار تخت را برم پارچ

 .. کندیرنگش جلب توجه م

 ؟...دیبریم فیتشر ییجا دیمگه نگفت...اتاقتون ارمیرو ب يپرواز يبرنامه  نیداد دیخودتون کل-

به تخت خوابم برده و آن کابوس مهمان  دهیآنقدر خسته بودم که نرس میفرودگاه که به هتل منتقل شد از

 ...شده بود میها ییتنها

که به جانم  یآتش...کنمیرا حس م میآنقدر داغم که ذوب شدن تک تک سلولها...کشمینفس سر م کیرا  آب

از قبل  شتریدوانده و هر لحظه ب شهیآتش شعله ور شده در تنم ر نیا...شودیآب خاموش نم وانیل کیافتاده با 

 ...!ردیگیگر م

 ...کنمیو همانطور پر اخم به مهماندار نگاه م بندمیرا م راهنمیپ يباز شده  يدکمه ها...شومیتخت بلند م يازرو
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 ...سالمت ؟بهيستادیوا یواسه چ...گهید يرو داد يخب برنامه پرواز-

راه من سبز  ينبوده که دوباره جلو یکاف یخلبان نیشدنش در کاب عیانگار ضا...دهدیرا بهم فشار م شیلبها

 !…شودیم

 !نیباهام دار گهیکردم کار د لایمن خ-

جمجمه ام باال و  يمعلق در فضا یمغزم مثل توپ کنمیحس م...دهدیرا نم شیهضم حرفها يدردم اجازه  سر

 !پردیم نییپا

 ؟…باهات داشته باشم تونمیم يمن چه کار-

 ...شومیم یعصب شتریکه ب ندازدیباال م يو شانه ا زندیم ییدندانما لبخند

 داتیحاال تو از کجا پ...به اون دادم دممیکل...اتاقم ارهیرو ب يپرواز يگفتم برنامه  يدر ضمن من به صفوو-

  شده؟

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...داردیبه عقب برم یو قدم بازدیلحن تندم رنگ م از

 !خدمتتون ارمیکار داشتن به من سپردن ب شونیا...خب...خ-

 ...کنمیو مرتبش م کشمیم میبه موها یدست

 !…ومدهیتا کفرم باال ن رونیحاالم زود برو ب...رد با هفت جدشغلط ک يصفو-

و محکم پشت  کندیم یگناه خال یحرصش را سر در ب...رودیم رونیو از اتاق ب کندیپرت م زیم ياتاقم را رو دیکل

و از اتاق  دارمیرا برم دیکل شومیخم م...دهمینم یتیمن اما آنقدر حالم خراب است که اهم...کوبدشیسرش م

 ...زنمیم رونیب

 ...شده بود نیکه با تار و پودم عج ياز گذشته ا ییرها...جهنمم نیاز ا ییرها ریدرگ فقط

که جواب سالم چندتا از مهمانداران را  جمیآنقدر گ...کنمیم یط یکیپله هارا دوتا ...مانمیآسانسور نم منتظر

 یرا دو دست ایانگار دن کندیلمس مرا  یچشمم که در خروج...گردمیهتل م یو فقط دنبال در خروج دهمینم

به سمت  برمیهجوم م ابندیم يو روزنه ا گردندیفرار م يبرا یکه دنبال راه ییها یمثل زندان...کنندیم ممیتقد

و به سمت ساحل  شومیخارج م...گرددیبرم میها هیبه ر ژنیانگار اکس کندیآزاد که پوستم را لمس م يدر و هوا
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کس  چیآنقدر خلوت و ساکت اند که انگار ه ابانهایخ...ساعت چند است دانمینم...است کیهواتار...دارمیقدم برم

در  ایدر اهیس يآبها...ندازمیرا کنارش م دمیو کل اورمیشنها در م يرا رو میکفشها...کندینم یزندگ رهیجز نیدر ا

 ...را نوازش میساحل پاها دیسف يو شنها کنندیم ییخودنما شتریشب ب یکیتار

 يها هیگوشه وکنا...را میها یسخت...را میها ییتنها...را ریو شش سال اخ ستیتک تک خاطرات ب دیآ یم ادمی

 ...ندیآ یم ادمیهمه ...مرگ مادر بزرگ را...را الریآ ياشک ها...هارا هیهمسا

تا زانو  آب...رومیم شیپ شتریب...کندیحالم را بهتر م یحس خنک نیو هم ندینشیم میپاها يرو ایآرام در يها موج

 آورم یو من خاطره باال م دیآ یباال م میها

 يشویم شعر

 دار؟ يتو را باال بخوانم

 بنوشم تو را يشویم شیر

 امیکودک در

 بیفتم کوچه به کوچه نشانت دهم؟ راه

 را بگیر دستم

 ...نشوم گم

 ... نترسم

که  یشوند و من یسوزند و خاکسترم یکه م ییاهایرو... ایپشت رو ایاشک پشت اشک و رو گاریپشت س گاریس

 يکابوسها و خاطره ها انیچرخم هراسان م یم.... چرخم یخورم و م یتاب م... خورم یشوم و تاب م یدود م

 !یمیقد يمادر روز ها یستیکه ن ندا دهیفهم... ورق پاره ها نیهم يپا گرفته اند رو...شده اند داریکه ب یتلخ

 هیدرس امروزعوالم قبر است از حل...امثله جهد...میبرا خواندیالمقدمات مجامع ...دیآ یمادر بزرگ م يصدا

گفته بود و تو را  میکه خدا یاست منزل وحشت نیا ؟يآور یبخاطر م ایآ! و گنهکارِمن چارهیبدن ب يا... نیالمتق

روان است به کرم  نشیو دهان و منخر ینیچرك و زرداب و خون از ب يبرجسد که بنگر... با من نبود یگوش

گوشت  ،يریکاش قبل از آنکه بم.خوردن کرمها و عقربهاست يمنزل جا نیا ییگو یو م ییگر یافتاده پس م

 یم... شود اعمالت را یبیشود تو را و تذه یتا به عبرت ینیکرمها و خون و چرك را بب نیشده ات را و ا دهیدر

را که در  يآورم تو را و وجود یباال م... مادر بزرگ میگو یم را میشش سالگ...  رمرا باال آو تیخواهم گام ِ صدا

تا من بشوم  يدیرا به خاك بخش میآنجا که کودک... طانیقبر و جهنم و ش ریاز تصاو يسرشارش کرد یکودک
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بچه ها ... بلد نبود چیکه ه... بلد نبود يکودکان که باز ئتیدر ه يرمردیپ... شدم ریو من پ... بهشتت ةدرواز دیکل

دلم ... آوردم یمادربزرگ باال م يتحف العقول را برا دیخواندند سرخوشانه به وقت باران و من با یباز باران را م

همه  نیا میبرا يرا تجربه کردم و تو مادر بود یبا تو کودک... تو تنگ شده يدلم برا...خودم تنگ شده مادر يبرا

 کرد ینشست کنارم و نگاهم م یرفتم م یو بخواب که م شهیهم میگفت برا یم ییکه الال يمادر... سال ناب

  کابوسها

 ...تکه ام کرده اند مادر تکه

از مرگ  یترس...ایدر اهیس يها یآب نیدر ا شومیو معلق م کندیرا حس نم ایکف در میجلو رفته ام که پاها آنقدر

 !یکن شیدایپ دیبا...خواهرت تنهاست....که برگرد کشدیبر قلبم ناخن م الریآ افتنی ياما تعهدم برا...ندارم

که  یشوند و من یسوزند و خاکسترم یکه م ییاهایرو... ایپشت رو ایاشک پشت اشک و رو گاریپشت س گاریس

خورم و  یتاب م... حضورت... وجودت... عطرت... چهره ات انیخورم م یتاب م... خورم یشوم و تاب م یدود م

 یستیاند که ن دهیفهم... اند هشد داریکه ب یتلخ يکابوسها و خاطره ها انیهراسان م چرخم یم... چرخم یم

... را ببوسم تیشانیخواهم پ یم... دهم یقول م... ابروانت يفقط تا باال میآ یخورم و باال م یتاب م... مادر

کاش ... لرزم یم... ترسم یم... سرفه ها نیا... خاطره ها نیاند و ا دهیکابوسها امانم را بر نیا... اجازه هست

 ...ایب... برگرد... کاش...  يبود

اوقات باالآوردن خاطرات تلخ هم مزه  یگاه...خنک شده ام...رمیگیو نفس م کنمیماسه ها رها م يرا رو تنم

 !ها یبه تمام تلخ ارزدیبعدش م یحس سبک...دهدیم

است که  نیهتل ا یخوب...و به سمت هتل حرکت کنم از جا بلند شوم یتا باکرخت کشدیطول م یساعت مین

همان خلبان  نیا ندیگویوارد هتل شوم؟نم دیچه طور با سیخ يلباسها نیاما من با ا استیدرست مقابل در

و وارد  کشمیم ردنمبه پشت گ یکالفه دست...داشته و نداشته ام بر باد خواهد رفت ي؟آبرو…معروف است

 واریاز د شهینم...سوم است يطبقه ...ندازمیاتاقم م يبه پنجره  ینگاه...شومیساختمان هتل م يباز جلو يفضا

 ...هم بزنند يخلبان معروف انگ دزد نیتازه ممکن است به ا...باال رفت

که  يدختر دنیبا د...شومیم میروبه رو يمنظره  ي رهیو من کنجکاو خ خورندیتکان م میرو يجلو يها بوته

خسته ام  يلبها يرو يدر رها شدن از آن ها دارد لبخند محو یافتاده و سع ریشاخ و برگ آن بوته گ يال

به آب  یباز چه دسته گل...یسودا ناج...خودش است...شودیچهره اش واضح تر م...رومیجلو تر م یقدم...ندینشیم

 ؟…داده است
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 ندینشیم میلبها يرو یطانیلبخند ش...زندیشاخ و برگ آن بوته دست و پا م يال...دارمیبه سمتش برم يبلند قدم

 ...کنمیسالم م یرسا و محکم يو عمدا با صدا

و لحظه  پردیو ترس از جا م جانیبا ه...شومیاوزون م ي هینگران پاره شدن ال يکه لحظه ا زندیم یغیج چنان

از خون و آن خراش نازك  یرد کمرنگ دنیو من باد شودیم دهیکش شیشانیپ يرو يخار دار يآخر شاخه  ي

 !…کودکانه ام یاز شوخ شومیم انمیپش

کودکانه  يطنتهایش خواهمیانگار م...رمیگیاز کالبدم فاصله م نقدریدختر ا نیچرا مقابل ا دانمیهم درست نم خودم

 !شده در مقابل او تجربه کنم غیرا که ازم در يا

 …میگویاست م شیشانیو همانطور که نگاهم به پ کنمیم زیرا ر میچشمها

 ؟يدیترس-

 !…ندیبینم یمرا درست و حساب یکیتار نیو گمان کنم در ا رودیم نییاش باال و پا نهیس ي قفسه

 ...کندیتر از گچ است و همانطور مات نگاهم م دیرنگ صورتش سف...دارمیبه سمتش برم يگرید یقدم

 ؟یوستیپ یبه ملکوت اعل ای يبگو بفهمم زنده ا یچ هی..؟الو!…حالت خوبه-

 ریاز شاخه ها گ یکیکه شالش به  داردیبه عقب برم یقدم...زندیاما پلک م دیآ یلبخند کش نم يبرا شیلبها

آن  يرو شودیم دهینگاهم کش...زدیریم رونیرنگش ب اهیس ياز موها يطره ا...شودیم دهیو عقب کش کندیم

جدا  ریدرگ یو به سخت بردیهل دستش را به سمت شاخه م...تلفن لول شده اند میکه مثل س اهیس يتارها

 رومیباز هم جلو تر م...شودیکردنش م

 !…شهیجدا نم يطور نیبذار من کمکت کنم ا-

 ...دهدیجواب م يخفه ا يو با صدا دزدیرا م نگاهش

 تونمیخودم م...ممنون-

 ...رمیگیشالش را م يو گوشه  کنمیدستم را دراز م شیمعنا یتوجه به تعارفات ب یب

 !لطفا دیبر تونمیگفتم که خودم م...ابیکام يآقا کنمیخواهش م-

 نیب نیو در ا کنمیتار و پود پارچه جدا م يبا دقت شاخه را از ال...دهمیو جوابش را نم زنمیم یکم جان پوزخند

 رودیکه او عقب م کشمیم شانیدستم را رو يمهار کنم و لحظه ا توانمیرنگ را نم اهیس يهوس لمس آن تارها

 !…کشدیطول نم شتریب يا هیلمس ثان نیو ا

 ؟ي؟ساعتو نگاه کرد…موقع صبح نیا یکنیکار م یچ نجایا-
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 ...شودیترق تروق انگشتان دستش بلند م يصدا

 !دنبالش امیمجبور شدم ب...نییاز دستم افتاد پا يزیچ هی...اومم...که کردیتماشا م رونویاز پنجره ب داشتم

 ...رودیخود به خود باال م میابروها

 ؟يکرد داشیپ-

 ...ندازدیباال م يشانه ا وسانهیمأ

 !انگار باد بردتش...نه-

 بود؟ یچ-

 ...عکس هی-

 ...دارمیو برش م شومیبه سمت کاغد خم م...نمیبیرا م دیو چند قدم آنطرف تر کاغذ سف چرخانمیرا دور م نگاهم

 ...شنومیذوق زده اش را م يصدا

 ن؟؟؟یکرد داشیچه طور پ يوا-

 ...میگویم کنمیو همانطور که به عکس نگاه م گردانمیرا برم کاغذ

 !…تر باشه يقو يزیاز هر چ دیچشمام با...مثال خلبانم!…ایانگار منو دست کم گرفت-

 نیا ستین یباور کردن...شده است یچیق يعکس بزرگتر ياز البه ال انهیکه ناش ستیپسر جوان يچهره  عکس

 ...دختر ساده دوست پسر داشته باشد

 ...قاپدیم مرا ازدست عکس

 دوست پسرته؟-

 ...کندیرا دندان دندان م شیلبها

 ...نه-

 ؟يزدیم شیخودتو به آب و آت یکه به خاطر از دست دادن عکسش داشت هیپس ک-

 ...کندیم یاخم

 !درموردش حرف بزنم خوامینم-

 !زندیموج م انشانیم یعاطف یکه حس رسمیم نیقیواکنشش به  نیباا!…دهدیقدر بچه گانه خودش را لو م چه

 !س قهیکج سل کمی یش که خوبه ول افهیق-

 !…هم دارد یرتیاوه اوه چه غ...کندینگاهم م زیت
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 ه؟یمنظورتون چ-

 اس؟یجیبرادر بس نیاز ا...داغون شونه زده یلیموهاشو خ-

 ...زندیبه کمرش م یدست

 خوبه؟ یلیخودتون خ يمثال مدل موها...قشنگه میلیخ-

 ...پسرك نیا يحساس است رو بیعج

 !اسیمدل دن نیدتریجد...خداتومن خرجش کردم...بعله که خوبه-

 ...افتمیم يزیچ ادیکه  کندیهتل حرکت م يو به سمت درب ورود سابدیرا بهم م شیدندانها یحرص

 نمیبب ستایوا...دختره نیبب-

 گرددیبه سمتم برم بااکراه

 ؟یکمکم کن یتونیم-

 درچه مورد؟-

 ...دهمیرا پاندول وار در هوا تکان م دمیکل

 یدست لباس پرت کن هیاز اتاقم  يبر یتونیسرو وضع وارد هتل بشم م نیباا تونمیافتضاحه نم یلیلباسام خ-

 ؟ نییپا

 …کندینگاهم م جیگ

 ؟…من-

 رمیاز تو کمک بگ تونمیدرحال حاضر که فقط م...گهیآره د-

 ...کندیفکر م مستاصل

 ...آخه-

 ؟!یکمک بهم بکن هی يخواینم یجیکردن عکس اون برادر بس دایعوض پ...گهیباش د یدختر خوب-

را به سمتش  دیو من از همان فاصله کل دهدیناچار سر تکان م...ردیگیام را نم هیکه کنا شودیفکر م ریدرگ انقدر

 ردشیگیرو هوا م...کنمیپرت م

 کنمیجبران م...ساکم گوشه اتاقه-

*** 

 ：سودا
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که هرلحظه  زندیآنچنان قلبم م...يانگار آمده ام دزد...گردمیو با عجله دنبال اتاقش م شومیج مآسانسور خار از

 ندیبب ابیورود به اتاق کام نیمرا ح یکس خواهدیدلم نم...بزند رونیام را بشکافد و ب نهیس يممکن است قفسه 

قابل  ریغ زندیکه به جانم چنگ م یهم استرس بازاما  دیایب رونیاز اتاقش ب یکس کنمیساعت گمان نم نیو درا

 انکار است

 !کنمیو به محض باز شدن در خودم را داخل اتاق پرت م چرخانمیلرزان داخل قفل م ییرا با دستها دیکل

 پسیو چشمم به کل کنمیرا بلند م میپا...شودیم دهیشن میکفشها ریاز ز یخرچ يکه صدا دارمیبه جلو برم یقدم

 !…نرسانده دهیبه سپ ییپس شب را تنها...افتدیم يدخترانه ا یصورت

تمام  دی؟شا…باشد دهیکش ينقشه ا مینکند برا...زندیدلم را چنگ م یو ترس چدیپیمهماندار در گوشم م يحرفها

 ....کشاندن من به اتاقش و  يبود برا يبهانه ا شیحرفها

 افتدیاتاق م يو چشمم به ساك کوچک گوشه  زنمیرا کنار م افکارم

 يدستم را البه ال...شده است دهیمرتب داخل ساك چ شیلباسها...کنمیرا باز م پشیو ز زنمیزانو م کنارش

 رونیساك ب ياز گوشه  يباکنجکاو...مانندیثابت م يجسم بادکنک مانند يکه نگاهم رو چرخانمیلباسها م

 یخاك بر سرم يمله اج ندنباخوا يکه لحظه ا خوانمیبه جلدش را م دهیچسب ينوشته  نانهیب زیو ر کشمشیم

 کنمیبادکنک مانند را وسط اتاق پرتاب م یو آن ش میگویم

 ریو ز چرخدیو نگاهم همراه با آن بادکنک چندش آور م رودیم نییباال و پا جانیام از شدت ه نهیس ي قفسه

 ...!آن نوشته ها يآور ادیاز  رمیگیو حالت تهوع م کنمیحس م میرا در گلو یترش عیهجوم ما...شودیکمد گم م

بدنم در آتش  يتمام اعضا کنمیآنقدر داغم که حس م...هم خجالت زده و شرمسار...هم سردر گم...جمیگ هم

آنقدر  یعنی...بود که تصورش را داشتم يزیترسناك تر از چ ابیکام ریام...کندیزق زق م میو سرانگشتها سوزدیم

باخودش حمل  يزیچ نیمچروزه هم ه کینسافرت  کی يکه برا شیاست و غرق در هوسها ازین يتشنه 

 ؟…کندیم

 ؟…است شرفتهیباز و پ نقدریدورش ا يرابطه اش با تمام زنها یعنی

 ...!شیمثل موها...و مد روز ستیابزار کارش هم خارج یحت...است شرفتهیواقعا پ شرفتهیپ میگویم یوقت

 ...متجدد قرار داد نیکه خدا مرا مقابل ا يلعنت به روز...ها شرفتیپ نیبه ا لعنت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٦٣ 

 ینارنج ونیلقمه نان حالل باکام کی يپدر من برا...زیچ کیخالصه شده در  شیانگار تمام زندگ...درد یب مرفه

که  ختهیپسرك پولدار آنقدر اسکناس دور و اطرافش ر نیو آنوقت ا گذراندیرا م شیرنگش ماه ها در جاده زندگ

 …ماندینم یشب تختش خال کی یحت

به صورتش نگاه  توانمیخجالت زده ام که تا عمر دارم نم يبه حد...پرمیو من از جا م خوردیم شهیبه ش یسنگ

 چه کار کنم؟ دیحاال با...کنم

حد من سر به  نیتا ا...اورمیب رونیکمد ب ریآن چندش آور را از ز دیبا دیآ یم ادمیو  رمیگیام را از پنجره م هیتک

چه  ماندیوسط اتاق م نی؟مثال اگر هم…شود یکمد مخف ریخورد و زقل ب دیعدل با...هوا هستم و بد شانس

 شد؟یم

و نه دست من  داستیپ ریاز آن ز يزیاما نه چ کشمیکمد م ریو به زحمت دستم را ز کشمیدراز م نیزم يرو

 ...یو درماندگ صالیاست نیاز ا زمیزار زار اشک بر خواهدیدلم م...آنقدر بلند که انتها را لمس کند

و دوباره به سمت ساکش  شومیآن بادکنک چندش آور از جا بلند م الیخ یب خوردیم شهیدوم که به ش سنگ

و لب  کشمیم رونیب يبسته بلوز و شلوار ییبا چشمها ندازمیساك ب اتیبه محتو یآنکه نگاه یب نباریا...رومیم

 ...ندازمیم نییو لباسهارا پا زنمیرا کنار م شهیش...رومیپنجره م

 ...گهیتو بغلم د ینداختیدرست م...شدن یجاست دختر؟خاکحواست ک-

برگردم به ...از آن اتاق فرار کنم خواهدیفقط دلم م...نگاه کردن ندارم ياما رو شنومیاعتراضش را م يصدا

 !…آن يبود و ترجمه  رضایخودم که تنها دغدغه اش نگاه عل يساده  یزندگ

 یبس ياما با باز شدن در اتاق فاجعه ا برمیو به سمت در اتاق هجوم م ندازمیم رونیرا هم از پنجره ب دشیکل

 ...دهدیتر رخ م میعظ

 شیو دستها زندیم هیبه قاب در تک یو همان دختر مهماندار با ربدوشامبر قرمز رنگ شودیباز م ییاتاق روبه رو در

و نامنظم  شودیهم تند تر م قلبم يتپش ها افتدیم قشینگاهم که به پوزخند عم...کندیقالب م نهیرا در س

 ؟…کندیم يحاال درمورد من چه فکر...تر

 ؟...خوش گذشت...سودا خانوم...به به-

 …میگویو متعجب م بندمیپشت سرم م دررا

 ؟یچ-

 ...شودیتر م کیستریو خنده اش ه خورندیرنگش تکان م يقهوه ا يموها يحلقه ها...بلند...خنددیم
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 خوب بود؟...گمیم رویبا ام یهم خوابگ-

 ؟…میکنم؟چه دارم که بگو هشیتا توج میحاال چه بگو...رمیگیم گر

 ..خب...خ...من...من-

بهت ...گفتم که دورش نپلک یهمون روز اول...که نرفته ادتی؟…دختر بازه یلیخ ابیکام ریگفته بودم بهت ام-

 !…يزود جلوش وا بد نقدریا ومدینم

خودش چرا در  دهدیم يفرار ابیاوکه مرا از کام...هضم کنم توانمیا نماما تهمتش ر خواهدیهم دلم پوزخند م من

 ش؟یها ایخراب شدن رو ایمن است  یزندگ امد؟نگرانیم يعشوه شتر ابیکام يبرا نیکاب

 ؟یزود خودتو فروخت نکهیاز ا یمونی؟پش…تو هپروت چرا یرفت-

 ...کند يباز میبگذارم با آبرو دینبا...کنمیم اخم

 !ستین دیکنیکه شما فکر م ياونطور هیقض...دیکنیاشتباه م دیدار-

 دیبع ریاهل کار زور باشه اما از ام ادینم ژشی؟به پرست...به زور کشوندتت تو اتاق اس؟نکنهیپس چه طور...اوه-

 ...ستین

و  دهدیرا در هوا تاب م شیو همانطور که دستها...تا چشمانم کشدیبار از نوك کفشم نگاهش را باال م کی بعد

 ...دیگویم

 ...که بخواد بهت تجاوز کنه یستیهم ن یمال نیآخه همچ-

 یمال نیچه خوب که آدم همچ...بود فی؟از نظر من که تعر...فیتعر ایبود  نیتوه...کنمیزده نگاهش م بهت

 ؟…حرفها بودن افتخار دارد نیمال ا...نباشد

 ...چدیپیدر راهرو م ابیکام ریمحکم و قاطع ام يکه صدا میبگو يزیچ کنمیباز م لب

 ؟…افتاده  یاتفاق-

و  سیخ راهنی؟ با همان پ…را عوض نکرده  شیچرا لباسها... کنمینگاه م ابیکام ریباال رفته به ام يابروها با

 ...زندیچشمم را م بیعج دشیطال سف ریاست و برق زنج ستادهیا مانیباز روبه رو  قهی

انداخته  نییحمامش را پا يحوله ...شومیکه داده ام م یو تازه متوجه سوت خوردیدستانش سر م يرو نگاهم

آن بادکنک  ادیتازه ...کشمیهم خنده ام گرفته هم خجالت م...گزمیو لب م کنمینثار خودم م یکودن!…ام

 ...ندازدیگل م میو حتم دارم لپ ها کندیم ییافکارم خودنما يچندش آور البه ال

 ؟…چه خبره نجایا دمیپرس-
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 ...کندیرا پشت در پنهان م کلشیو ه داردیبه عقب برم یکه حاال ترس برش داشته، قدم مهماندار

فقط  یمنو خانوم ناج!دیکرد رمونیغافلگ...دیکردم شما داخل اتاقتون هست الیمن خ...ابیکام يسالم آقا-

 ...نیهم میزدیگپ م میداشت

پاشنه بلند مهماندار  ينگاه کردنش را ندارم و همانطور به صندل ها يرو یول شنومیرا م ابیصدادار کام پوزخند

 برند؟یرا هم باخود م شانیروزه صندل ها کیمسافرت  يبرا...شیقرمز آتش يو الك ها شومیم رهیخ

 فیداره پشت سرم اراج یکیدور و اطراف  نیا دمیفهم زنهیحس کردم گوشام سوت م...رفته بودم قدم بزنم-

 !…دیشما باش دونستمینم بافهیبهم م

 ...نشست میلبها يرو يو لبخند محو دمیمهماندار را د يشدن دستها مشت

 ...من فقط...ابیکام ينه واال آقا-

 !ندارد ییایتانیبر ياز ته لهجه  يکه خبر دهیزمخت و نخراش ییبا صدا نباریا...پردیحرفش م وسط

 ؟...يشد ؟مفتش…ادیم یو ک رهیم یحواست باشه ک یکه از چشم یاتاق من اتاق گرفت يروبه رو-

 ...نیباور کن...ابیکام ينه واال آقا-

نکن پرونده تو کادو  يکار...ادیخوشم نم چیفوضول و خاله زنک ه يمن از آدما...حواستو جمع کن دختر جون-

ارا جور ک نیتو ا یدونیخودت که م!…ایو بگم خوش اومد تیشونیبزنم رو پ یبغلت و مهر خداحافظ ریبدم ز چیپ

 !حرفم برو داره بیعج

 ...زندیم خیو نگاهش  شودیاتاق م واریهمرنگ د رنگش

 ...من دیببخش-

 ...دهدیمرا مخاطب قرار م ابیکام نباریا

 تو اتاقم؟ دیکه بهتون دادم گذاشت ییاون برگه ها...یخانوم ناج-

 يو لبها دهمیو من سر تکان م دهدیرا م شیحرفها دییدرونم دستور تأ يزیو چ کنمیفقط نگاهش م مات

 …ردیگیبه خود م يکج و کوله ا یمنحن هیشب یشکل ابیکام

 !باعث زحمت شدم...دستتون درد نکنه-

 ...میگویم یکنمیو من آرام خواهش م دهدیلو م مینقشه اش را برا زشیر چشمک

 ...ندازدیرا در قفل م دیو کل داردیبرم یسمت اتاقش قدم به

 !بازم شرمنده...یباشه خانوم ناج نمازتون قبول یراست-
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 …میگویهوا م یو ب کندیگل م طنتمیش

 ...نکردم که يکار!گهیباال د ومدمیداشتم از نمازخونه م...ابیکام يآقا ستینه مهم ن-

 ؟…بخشدیم یدروغ مصلحت نیمرا به خاطر ا خدا

من هم شانه ...شودیتوجه به مهماندار متعجب وارد اتاقش م یو ب ندازدیباال م ییو ابرو ردیگیعمق م لبخندش

وگرنه معلوم نبود آن ...دیدروقتش سر رس ابیخداراشکر که کام...دارمیو به سمت اتاق خودم قدم برم ندازمیباال م

 !…دادیم سبتدست و پا ن یرا به من ب ییچاك و دهن چه صفتها یمهماندار ب

از ...زنمیم رونیو از اتاق ب کنمیرا عوض م میو با عجله لباسها شومیم داریآالرم ساعت از خواب ب يبا صدا صبح

ام صبحانه  دهیشن... رودیهتل صابون زده بودم و االن دلم ضعف م سیسلف سرو يصبحانه  يدلم را برا شبید

 !…دهیو نشن دهیند يزهایحق چ به…خورندیکالباس هم م

و  دارمیبرم ینیو بعد س ندازمیصبحانه م زیدراز هوس انگ زیبه م یاول نگاه مشتاق...شومیم يسالن غذاخور وارد

 ...رومیم زیبه سمت م

 يو درلحظه ا دارمیشده کنار پنجره قدم برم دهیچ يها یشاد و سرحال به سمت صندل کنم،یراکه پر م ینیس

 ...شنومیرا کنار گوشم م يدخترانه ا يصدا نمیبنش خواهمیکه م

 نم؟یبش نجایا تونمیمنم م-

قلوه  يو بعد لبها کندیم ییروشنش درنگاه اول خودنما يقهوه ا يچشمها...کنمیو به صورتش نگاه م گردمیبرم

 ...سرخش يا

 !البته...بله-

 ...دمت گرم-

 ...کندیفرو م یکپک ریو چنگالش را در پن ندینشیم میرو روبه

 ؟يتازه وارد-

 ...بله-

 کنمیکار م ییمایدفتر هواپ نیدوساله که باا....لوفرهیمن اسمم ن!یساکت یلیخ...مشخصه-

 ...میگویوم کنمینگاه م شیشانیپ يشده رو ختهیر يموها به

 ...منم سودا هستم...خوشبختم-
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دوتا از مهمانداران  شیپ...خوردیسالن چرخ م يو نگاهم به انتها پراندیمرا از جا م ابیبلند کام يخنده  يصدا

 ...بیهستند و دل فر بایز اریآن دومهماندار هم بس... خنددیو بلند م ستادهیخانوم ا

 ش؟یشناسیم-

 ...کنمینگاه م لوفریبه ن گنگ

 و؟یک-

 !خلبان پروازه...گمیم ابویکام ریام-

 ...دونمیم-

 !رنیکل دخترا واسه ش غش و ضعف م!لنگه نداره ییمای؟تو کل هواپ…نه پهیخوشت یلیخ-

 ...نوشمیم يو جرعه ا زنمیداغ م يسپرسوبار لب به ا نیاول يو برا زنمیم يپوزخند

 یهست ول یاهل شوخ...شناختمش ينطوریحداقل تو محل کارش که من ا...دهیپا نم یاون به هرکس یول-

 !ترسنیاونقدر که بچه ها مثل سگ ازش م...شهیم يجد یلیوقت کار خ

 ...خورندیم یمزخرف يزهایپولدار ها هم چه چ...رمیگیو حالت تهوع م دهدیزهر مار م طعم

 دمیازش شن يا گهید يزایچ هیمن  یول-

 ...دیگویوم زندیم یپهن لبخند

 البد از ساناز؟-

 ...دهدیم حیتوض ندیبیراکه م جمیگ نگاه

نگاه از  هیاز  غیدر یتوجهشو جلب کنه ول کنهیم يهرکار...رهیتو کف ام دوننیهمه م...سانهیهمون چسان ف-

 ...کنمیباهاش حال م یلیکه خ نهیواسه هم... دهیمحل سگم بهش نم...ریطرف ام

 زدمیزودتر حدس م دیبا...دیگویهمان مهماندار را م حتما

 ییجورا هی...گهیبه همه بد م ریتا مخشو بزنه از ام رینره سمت ام یکس نکهیا يساناز واسه -

احاال به چندتا دختر تجاوز ت...هیهوس...زن بازه ریبودمش بهم گفت ام دهیبار اول که من د ادمهی...ترسونتشونیم

 هی ارهیب ریهرجا منو گ کردمیم رفک کردمیاز دستش فرار م یمنم اون موقع مثل چ...هیفیخالصه آدم کث...کرده

 !هیآدم خوب یلیخ...شناختم تشویتا شخص دیطول کش یچندوقت هی...طور نبود نیواقعا ا یول ارهیسرم م ییبال

بود و  بیعج میداشت؟برا تشیاز شخص یبرداشت کیبود که هرکس  یک ابیکام ریام...کنمینگاهش م مات

 ...مرموز
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 ...دمتیاعضا ند یتو معرف ؟آخهییجزو مهماندارا-

 ...شومیم رهیخ شیو به چشمها گذارمیاسپرسو را کنار م فنجان

 ...مهندس پروازم-

 ...خنددیو نگاهش م پردیباال م شیابروها

 !يدار ولیا...بودن دهیمن تاحاال مهندس پرواز خانوم ند...دختر کیبار....ییوا-

که از همان  یمن...شومیدختر نا آشنا گرم صحبت م کیراحت با  نقدریاست ا بیعج میو برا دیآ یکش م میلبها

 ...زدمیحرف نم یبه داشتن دوست نداشتم و با هرکس يعالقه ا یکودک

 ؟…درسته نیمهماندار باش دیشما با-

 ...دهدیرا درهوا تکان م شیدستها دیق یو ب خنددیم

نشد ...خب یبشم ول سیپل خواستیدلم م شهیهم...رشته نداشتم نیبه ا يوقت عالقه ا چیه یآره ول-

نه  گهیمنم د...اون انتخاب کرد باس مهماندار بشم...کنهیرفتار م يکتاتورید کمیمن  يبابا یدونیم یعنی...گهید

 !آوردن تو مرامم نبود

 عیمط شهیمن هم دیآ یم ادمیآنجا که  ؟تا…انهی کندیرفتار م کتاتورگونهیپدرمن هم د ایکه آ کنمیفکر م نیا به

را  ریاخ يخواستگار انیمن نبوده البته اگر جر لیبرخالف م ماتشیوقت هم تصم چیبودم و فرمانبردار اما ه

 !…میریفاکتور بگ

تابناگوش چاك  ششیو ن شودیبلند م لوفرین لیازنگ موب يکه صدا گذارمینان در دهانم م يا تکه

 ...شودیو از جابلند م کندیم حالتمیب يچشمها يحواله  یچشمک...خوردیم

 دنیفکر د...گردمیبه خانه برم ندهیکه تا چند ساعت آ کنمیفکر م نیو به ا دهمیصبحانه را تند تند فرو م یباق

که  نیهم...که هست نیهم...اگر هم صحبتم نشود یحت...اگر نگاهم نکند یحت...دهدیهم دلم را مالش م رضایعل

 ...!ارزش دارد ایقدر دن میبرا شنومیم هیمکالمه با بق نیرا ح شیکه صدا نیهم...کنم شیازدور تماشا توانمیم

 ؟…يدرست درمون دار یینایناموسن ب-

 ؟

آن بادکنک  ادیو من  کندیم انیرا نما کدستشیو  دیسف يلبش دندانها يلبخند کج گوشه ...کنمیرا بلند م سرم

 ...افتمیچندش آور م

 ؟ ياوردی؟به جا ن…کنم یخودمو برات معرف دیبا شه؟االنیم ستیبار مخت ر هی هیقرمز هر سه ثان یمثل ماه-
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 ؟…بخندم دیمرا مسخره کرده با نکهیاالن از ا...دارمیرا چفت هم نگه م میلبها

 اب؟یکام يآقا نیدار يامر-

 ...رودیباال م شیابرو يتا کیو  شودیم قیکجش عم ندلبخ

خوبه که دندانپزشک  گمیم!يقدرت تکلمم ازدست داد کردمیداشتم فکر م...خب خداروشکر زبونت سالمه-

 !…يدیکشیم ششویاونوقت تو دندون ن کنهیدندون عقلم درد م گفتیمثال طرف م...ينشد

عرضه که آتو  یخاك بر سر من ب!کندیم يادآوریحتما آن حوله را ...به کجا برسد خواهدیبحث م نیاز ا دانمیم

 ...کوبدیرا برفرق سرم م میگندکار ندیحاال تاعمر دارم هروقت که مرا بب...جنبه دادم یمرد ب نیدست ا

 ...و اون خوردم نیچندتا متلک مادر پدر دار از ا هیبه مدد تو ...نکن یحاال لپاتو واسه من گل-

 ...نبرده انگار یاز بخشندگ ییاو بو یول شودیخارج م میدندانها ياز البه ال دیببخش هیشب يزیچ

فقط فکر ...گمیبعدا بهت م کنمیحاال مجازاتتو فکر م...یبرام جبران کن دیبه وقتش با...!راه نداره جون تو...نه بابا-

 !قسر دررفتنو از مغزت خارج کن

 جبران؟؟؟؟؟...رودیو او م کنمینگاهش م گنگ

*** 

 ：ریام

تنها که ...حال و هوا خارج کند نیمرااز ا گردمیم یدنبال آهنگ...گذرانمیشبکه هارا ازنظر م...نمینشیکاناپه م يرو

من  نیا...دمیخندیداشتم م شیپ يچند لحظه  نیکه تا هم رودیم ادمی...قیعم يدر خلسه ا رومیفرو م شوم،یم

 ...دور است يمتعلق به سالها

 ...یگاه فقط

 ...میها یدلخوش

 گذارندیبه سر حوصله ام م سر

 حرف بدون

 نگاه

 ...لبخند کی یحت
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؟اصال خودش ...چه رفته يحداقل برا دانستمیکاش م يا...بندمیرا م میو چشمها کنمیپرت م يرا گوشه ا کنرل

 يبه حرفها کردمیومن گوش م...لیبادل...یمنطق...زدیحرف م...من اهل فرار نبود الریآ...به اجبار بردنش ایرفته 

 ؟...بامن حرف نزد نباریپس چرا ا!ودمانده ب میکه برا یتنها کس...تنم يتنها پاره ...تنها خواهرم

 ؟...را بشنوم شیمنتظر نشد حرفها چرا

 گذاشته و رفته بود؟ یحرف چیه یکه ب دادیآنقدر بودن کنار من آزارش م یعنی

خداحافظ را نداشت  يارزش کلمه  می؟آنهمه سال خون دل ها…جمله هم نداشتم کی یحت اقتیل یعنی

 حداقل؟

دست ...عباس آقا یکیو پوست پوست شده ام در مکان سیآغشته به گر يدستها...کف بازار تهران میها یبارکش

افتاده ام در اوج  نییسر پا...یاز هر کس و ناکس میها دنیحرف شن...سر چهار راه استانبول میها یفروش

که در  ییو بغض ها میشده پشت پلکها یزندان ياشک ها...یخم شده ام در پانزده سالگ يشانه ها...یجوان

 ؟…نکند غیرا از من در مینداشت که حداقل تنها حضور زندگ تیاهم شیبرا يآنقدر... شدیخفه م نهیس

 ...وارید میحرفها

 ...آجر کلماتم

 ...با بغض مالتش

 ...بلند است وارید نیا

 ...دهیخواب يحرفها يایبه جغراف بلند

 !را بر سرت خراب کنم وارید نیتا ا ییایب کاش

... ندینشیم میلبها يپوزخند رو...دهدیبوق جواب م نیبا اول...رمیگیرا م یاب يو شماره  دارمیرا برم لمیموبا یگوش

 ...دهدیپرو پاقرصش را از دست نم يمشتر

 !گل ریچاکر آق ام...به-

 !همه اش حرف مفت است و بس دانمیم...را ندارم شیپاچه خوار ي حوصله

 ؟یاب يتو دست و بالت دار یچ-

 ...آزار دهنده...گوش خراش...بلند...اش مستانه است خنده

 زهیو ر یشرق... دارم يبور و لوند بخوا...دست بوس فرستمیم يبلند بخوا یداف شاس...یتو لب تر کن یهرچ-

 ...يبخوا زهیم
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 ...پرمیحرفش م وسط

بهش  يجور هی...ندارم یناز کش يکه حوصله  ایها نفرست یادااوصول نیفقط از ا...خودت بفرست ي قهیبه سل-

 کنم؟ تیباز حال ایافتاد ...تو هم رهیدله دزدم نفرست که کالمون م...طرفه یکن بفهمه با ک یحال

 !کندینم يرییتغ چیه...همانطور مستانه است شیصدا

 ؟يا هیبرنامه هست پا هیفقط فردا شب ...فضا يبرات بر فرستمیتوپشو م هی...تخت التیخ-

 ؟يچه برنامه ا-

 کنم؟ فیرد یهست...فازش باالس...!از بروبچ یکیکلوپ -

 ...شومیخالص م یلعنت الیفکر و خ نیحداقل از ا...که بهتر است ییازتنها

 ...هستم یاوک-

 ...فقط خشکه حساب کن و...فرستمیم گهیساعت د هیتا...چشم-

 دارد؟...که گفتن ندارد یشگیهم يحرفها...کنمیرا قطع م یگوش

*** 

 ：سودا

و پر بالشت را در هوا تکان  کندیعسل با خنده نگاهم م...کنمیچشم باز م مینیب ریز يزیچ باحرکت

 !…کشمشیو در آغوش م کنمیرا دراز م میدستها...دهدیم

 ؟یینجایتوکه باز ا...سالم وروجک-

 ...کندیآغوشم جا باز م در

 ؟!…خاله ادیسرکار من تنها بمونم؟دلت م رهیمامانم م...باشم تونمیکه نم ؟تنها…هیخب چ-

 ...افتمیم ابیکام ریام يآن روزش جلو يزیآبرو ر ادیو  کارمیگونه اش م يرو يآبدار ي بوسه

 ؟يمن زد سییبود به ر ییاون روز چه حرفا-

 ...و نگران شودیم هول

 ؟يخاله اخراج شد-

 ...کنمیو آغوشم را تنگ تر م زنمیم يلبخند

 بود؟ يکوز هیاون آقا شب يآخه کجا...شدم عیضا یکل یول...زمینه عز-

 ...اندازدیگل م شیلپها
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 کنهیو مامانمو بوس م شهیخوشحال م یبابام کل ییکوز هیتو شب گهیآخه خاله مامان هروقت به بابا محسن م-

 ...بعد دستشو

شاهد تمام  طانیدختر ش نیا!..شود دهیکش کیبار يکار به جاها ترسمیم....گذارمیدهانش م يرا جلو دستم

 ...سارا و محسن است يها ییزناشو

 !یگیتو م یاصال هرچ...باشه خاله-

 ...ردیگیم ینفس...دارمیرا آرام برم دستم

 !مخشو بزنم خواستمیم...کنه بگردونه نشیاون آقاهه خوش حال بشه منو سوار ماش خواستمیخب منم م-

 ...شودیام پهن صورتم م شود؟خندهیچه م ندهیباشد چند سال آ یسن به فکر مخ زن نیا از

 !نشنوما گهید!حرفا زشته نیا...بال-

 ؟یمخشو بزن يخوایخودت م هیچ-

 ؟یچ یعنی یمخ زن یدونیاصال تو م-

 !نیرو بب یقال يگال گهیمامان م دهیون منش ونیزیتلو یاز اونا که وقت...صحنه دار یعنیآره -

 ...شودیام بلند تر م خنده

 !پاشو برو سر درس و مشقت...ادب یب-

 !نوشتم-

 داریناهار هم ب يبرا یحت...ام دهیخواب میاز سفر برگشته ا یاز وقت...خوردیپتو قل م يال...شومیجا بلند م از

 ...نشدم

 ...کنمیمرتب م نهیآ يرا جلو میروسر

 اومده؟ رضایعل ییدا-

 !آره خاله اومده-

 یدر م رضایعل ي نهیبه س نهیکه س زنمیم رونیو از اتاق ب کنمیتند لباسم را مرتب م...افتدیبه تپش م قلبم

اما  رومیفرو م قیعم يو در خلسه ا کنمیلمس شدن تک تک عضالت بدنم را حس م...شومیشل م...میآ

عذر  شنومیکشد ومن میم شیشانیبه پ یو دست رودیعقب م ندازدیب ینگاه میبدون آنکه به چشمها رضایعل

 ...را شیخواه

 ...سوزمیزمستان است و من در آتش تابستان م ي چله
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 …یتفاوت یباز هم ب...را از رو بسته ریپس بازهم شمش...داردیو به سمت اتاقش قدم برم کندیرا کج م راهش

 ؟...من يرضای؟مگر از حقم دفاع نکرده بود عل...من يرضایمگر مهربان نشده بود عل!…یبازهم کم محل

 یدنبال حرف...با من صحبت کند شتریب يکلمه ا زنمیو من بال بال م ندینشیم رهیدستگ يرو دستش

 !…هیفقط چند ثان...شیصدا دنیشن هیچند ثان يبرا يبهانه ا...يجمله ا...یبحث...گردمیم

 ...رضایعل-

 ...لرزشش محسوس نباشد کنمیرا درهم گره م میدستها...چرخدیسمتم م به

 بله؟-

 ؟…میبگو خواستمیچه م...؟اومم…میبگو چه

 !رسدیبه ذهنم م يچروکش فکر راهنیپ دنیو با د کنمینگاه م شیدستها به

 !…بده من لباستو اتو کنم-

 ...شودیمحو م کشدینم هیاما آنقدر کمرنگ که به ثان...زندیم یکمرنگ لبخند

 تو برو ناهارتو بخور...کنمیو مخودم ات!ممنون-

 ...کنمیرا دراز م دستم

 ...اتو بزنم خواستمیخودمم م يمانتو...بده-

 ا؟یآ بخشدیدروغ م نیمرا بابت ا خدا

 ...گذاردیرا در دستانم م راهنیپ

 !یکنیلطف م...بازم ممنون-

و  کشمیعطرش را نفس م...رمیگیم مینیب ریو ز اورمیرا باال م راهنیپ...رودیم رضایو عل میگویم یکنمیم خواهش

 ...رمیگیجان م

*** 

 ：ریام

و  باستیز...ندازمیاش م یتیگران يبه نما یو نگاه کنمیسرم را کج م...شومیمتوقف م یبزرگ يالیو يجلو

مبارك  بیدست در ج همانانیراحت تر م خواهندیم...ستیچ الیو نیقصدشان از انتخاب ا دانمیم...زیوسوسه انگ

 !فرو ببرند
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گردن کلفت  گاردیدو باد...دارمیقدم برم يو به سمت درب ورود زنمیکت اسپرتم را تن م...شومیم ادهیپ نیماش از

 ...رندیگیسرد و خشک مقابلم قرار م یو نگاه دهیتراش ییبا سرها

 ؟…شیفرما-

 ...محو کنم توانمیو پوزخندم را نم ندازمیدرشتشان م يبه بازوها ینگاه

 ...ابمیکام ریام-

 يکردن نامم سر دایبه محض پ...کنندیرا چک م همانانیم یاسام...ندازندیدر دستشان م يبه کاغذ ها ینگاه

 ...روندیو کنار م کنندیخم م

از  کیموز يصدا...رسانمیم یو خود را به سالن اصل گذرمیباغ مانندش م اطیو از ح شومیوارد م یحرف چیه یب

 رسدیجا هم به گوش م نیهم

خاص ومرموز کنج  ياز همان لبخند ها...چرخدیناخودآگاه تمام سرها به سمتم م...گذارمیم یبه سالن اصل قدم

جهات را از نظر  يهمه  ینگاهم به رو به روست ول...دارمیقدم برم نهیو آرام و با طمأن نشانمیلبم م

 ...رداختصاص دا یبزرگ اربه ب يشده و گوشه ا نیمز متیگران ق يها یسالن بزرگ با صندل...گذرانمیم

 ...دهمیم هیتک شخوانیو آرنجم را به پ ستمیا یبار م مقابل

 ...!اسکاچ السیگ هی-

نگاهم  کنمیم کینزد میرا به لبها السیهمانطور که گ...دهدیرا به دستم م السیگ یحرف چیه یجوان ب پسرك

زنان را در همه وقت اغوا  يهمه  شودینم دانمیامشبم را انتخاب کنم چون م يطعمه  دیبا...چرخانمیرا دور م

 ...در زمان و مکان مناسب به دام انداخت دیطعمه هارا با...کرد

 ییبه زبان بدن زنان هم آشنا یها را بشنوم به خوب یدنیوناشن نمیهارا بب یدنیناد توانمیکه م همانطور

و  دیو ضعف ها، ترس ها، ام که معموال زنان بر چهره دارند نفوذ کنم ینقاب يبه آن سو یبه آسان توانمیم...دارم

 یزنان وجود دارد راه يذهن و روح آشفته  درکه  یکیبار يروزنه ها انیاز م دیبا... را کشف کنم شانیآرزوها

 ...کرد ریروحشان را تسخ یو از همانجا به آرام افتیبه درونشان 

غم نگاهش را حس ...ماندیثابت م یشیدختر غرق در آرا يچهره  يو نگاهم رو نوشمیاز اسکاچ م يا جرعه

زن  کی یهستند چون وقت يمناسب تر يخاطر طعمه ها شانیمعموال زنان آشفته و پر...زنمیو لبخند م کنمیم

محبت و توجه قرار  وردخانواده و دوستانش م انیبه سر برده باشد و در م یو جسم یدر سالمت کامل روح

که بتواند به حضورم  خوردیگول م یتنها کس یرد و از طرفمحال است که بتوان اورا اغوا ک بایگرفته باشد، تقر
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 یتجربه ثابت کرده که وقت رایکرد ز ییاعتنا یب یو منطق یعقالن يبه واکنش ها دیواکنش نشان دهد البته با

از  يزیآن است که چ يمعموال در جستجو کندینگاه م یو مصنوع یفاتیتشر ییولبخند ها يبا حسابگر یکس

 !کند یقرار دهد و قربان لهیخاص، وس یبه هدف دنیرس يشما بدست آورده و شمارا برا

 ل،یاز قب ییواکنشها. شوند تیریمد یبراحت توانندیناخودآگاه از طرف زنان، نم ياست که واکنشها یدرحال نیا

نشسته  يا نهیمقابل آ که انگار در يبه گونه ا» زبان بدن«بودن، تکرار کردن حرکات  یدستپاچه شدن، خجالت

اکنون  نکه،یهستند از ا یخوب يت، نشانه هایاز خشم و عصبان يبارقه ا یگاه حت.دینیبیخود را م ریو تصو دیا

شما به دنبال  یوقت کا،یاز سرخپوستان آمر یبه قول ضرب المثل. بر سر راه شما قرار گرفته است یمناسب ◌ٔ طعمه

به  ریش ◌ٔ مانند حمله دیپس با. دیشویاز آنها نم کی چیموفق به دام انداختن ه انیدر پا د،یدویدو خرگوش م

 يبرا دیتوانیچرا که شما هرگز نم. دیبر ورشیانتخاب کرده و بدان  یرا با آگاه ودتانخ ◌ٔ گروه آهوان، طعمه

 . دیباش زیهمه کس، همه چ

 ندیبیلبخند کنج لبم را که م...مات يلحظه ا يو برا شودیخشک م...کنمینگاهش م رهیو خ کیرا بار میچشمها

 ...داردیو به سمتم قدم برم شودیدلش قرص م

 ...ردیگیو کنارم قرار م ندازمیباال م ابرو

 ...سالم-

 ...کنمیم شیرا بند موها میو دستها گذارمیرا کنار م اسکاچ

 ...سالم-

 ...دهمیو به نوازشم ادامه م فهممیرا م التهابش

 ؟…مقابلمو بدونم يبایاسم خانوم ز تونمیم-

 ...شودیم رهیخ میو به چشمها زندیم يلبخند

 من طنازم و شما؟...البته-

 ...کندیسرش راکج م...کشمیگوشش م يالله  يرا رو دستم

 ...رمیام-

 ...شودیگمانم قمار شروع م...کنندیحضار را دعوت به سکوت م يچند نفر...شودیقطع م کیموز يصدا

 یگرد و بزرگ زیبه م رهیخ...رودیاسکاچم را باال م يو ته مانده  زندیلبخند م...کنمیرا دور کمرش حلقه م دستم

 ...نندینشیم زیکه دور م یو قمار بازان ردیگیکه وسط سالن قرار م مانمیم
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 ؟…يبلد-

 !کس نتونسته از من ببره چیتاحاال ه-

 ؟یکنینم يپس چرا باز-

 ...کنمیلب باز م ندازمیبه صورتش ب ینگاه میآنکه ن یب

گرفتم پس  ایاز دن یرو که بدست آوردم به سخت يزیکنم چون هرچ سکیمن عادت ندارم سر داشته هام ر-

 !ارنیاز چنگم در ب یبه راحت ذارمینم

 ...دیآ یو حرفش به مزاجم خوش نم شودیم ساکت

و  چدیپیلم مدر د يحس بد...نقاب دارد و چهره پوشانده...ستدیا یم زیم يرنگ باال یمشک یراهنیبا پ يدختر

 ...زنمیآشناهم که باشد حسم را پس م...شودیم زیبدنش ت ياجزا يرو اریاخت ینگاهم ب

بار  نیاول يبرا...چرخدیدور م کیو  کندیرا از هم باز م شیکه او به ناچار دست ها دیگویبه دختر م يزیچ مردك

 !رودیهرز م بیکه عج نمیبیهرز را م ينگاه ها

 ...ستیاز جنس کثافت انسان شتریکه ب ییخنده ها و

 ...خوردیبر م زیم يکه رو ییکارت ها و

 یگاه هیو دنبال تک زدیریدرونم فرو م يزیچ کند،یم یتالق میدر چشمها هیدختر که چند ثان يشکسته  نگاه

و پژمرده را  سیتا فرصت داشته باشم آن نگاه خ...افتمین نیزم يتا با مغز رو...را بندش کنم میتا دستها گردمیم

 !…نباشد آشناکاش  يو ا...آشنا بود میآن نگاه برا بیکنم و عج یلیوتح هیتجز

به  یفقط زمان...زنمیورق هارا بر م یو ک نمینشیم زیسر آن م یفهمم ک یو نم افتندیبه راه م اریاخت یب میپاها

مرد  ریپ یکی...میمانده ا یقفقط ما سه نفر با زیکه دست آخر است و از آن ده نفر نشسته سر م میآ یخود م

که کج دور  یو کروات یجوگندم يبا موها يمرد شکم گنده ا يگریاز طال و د ییبا دندانها ستیشصت ساله ا

 ...گردنش بسته است

 ...کنمیم يپس باز...نمیرا بب دیآنچه که نبا خواهمینم...نگاه دوباره به دخترك را ندارم جرأت

 ؟...!مبادا ببازم...چرخدیکه دور سرم م نمیبیم ارایوبا هر چرخشش دن زندیچرخ م...شودیم ختهیر تاس

 ؟…نگاهش پوزخند دارد کنمیمقابلم و چرا حس م واریزده به د هیکه تک نمیبیرا م یاب

 یکم کنمیفقط حس م شومیبرد خوش حال نم نیو من از ا شودیآه از نهادشان بلند م...کنمیرا که رو م آس

 یاما من ب...که تقلب کرده ام زندیم ادیو فر شودیم یدندان طال عصب يآن مرد شصت ساله ...سبک شده ام
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 زیباال رفته و قطرات ر قلبمتپش ...کنمیحرکت م یو به سمت درب خروج رمیگیام را م زهیفقط دست جا تیاهم

جا ول  نیتباه کرده باشم دخترك را هماشتباه کرده باشم که اگر اش دوارمیام...کنمیحس م میشانیپ يعرق را رو

صدا  نیو چه قدر ا شنومیدخترك را م فیهق هق خف يصدا...مرا چه به مال زور...!میسر زندگ رومیو م کنمیم

 ؟…آشناست میابر زیامشب چرا همه چ ای؟خدا…آشناست

و  رودیدستم به سمت نقاب باال م...کنمیو باالخره به دخترك نگاه م بلعمیرا م ژنیاکس میشویکه م اطیح وارد

را  میبچگ يهق هق ها يمن هم دلم هوا بیو عج شودیو هق هق دخترك خفه نم کنمیارتعاشش را حس م

 ...اد برده یپرواز کردن را از  یکه از قفس آزاد شده ول مانمیم يهمانند پرنده ا...کرده

 ؟…اشتباه کرده باشم شودیخدا م

 ؟…ییایلم راه بهم که شده باد کباری شودیم

 ؟!يدلم را برآورده ساز يهم که شده خواسته  کباریبه آسمان هفتمت برسد و تو  میهم که شده صدا کباری

من  الریآ يهق هق ها صدا نیا شودی؟م…پاك من نباشد الریدخترك آ نیا شودی؟م...شودیم ایخدا

 ...شودیم ای؟خدا…من نباشد الریآ يریاث يچشمها نیا...نینگاه غمگ نیا شودیم ای؟خدا…نباشد

و  اوردیخودش نم يبه رو دهیهم شن دیشا...شودیرا نم میباز هم خدا صدا...شودینم نمیبیم دارمیرا که برم نقاب

قمارم خواهرم را پس  ي زهیجا يو من امشب به جا دهدیساطور عدالتش قرار م ي هیزاو نیرحم تر یب ریمرا ز

 !…رمیگیم

 دیتوام من خود توام شا من

 دنبال هردومان باشد شعر

 تو تا ياز غمم برا يا مهین

 مال هردومان باشد یخودکش

 ؟...!چه یعنیباز مرگ را تجربه کردن  يبا چشمها فهممیم حاال

 دهمیآرام جان م آرام

 ستیاز مرگ ن يخبر اما

 را نفسم

 دهمیم رونیسرد زمستان ب يدر هوا گاریدود س مانند
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و حاال از قعر  استیدن ينقطه  نیپاك تر کردمیم الیخ يکه روز یرنگ يقهوه ا يبه چشمها شومیم رهیخ و

 ...کشمشیم رونیکثافت ب

وفقط قطره  شنومیهق هقش راهم نم يآنقدر درد دارد که به احترامش سکوت کرده و حاال صدا میچشمها

 ...صورتش روان است يکه رو ستییها

*** 

مهم  میکه پرت نشود اما برا دهدیم هیتک واریدستش را به د...دهمیو به داخل هولش م کنمیواحد را باز م در

و زل  ستمیا یم شیروبه رو...کنمیآنقدر خونم به جوش آمده که غل غل زدنش را تا مغزسرم حس م...ستین

 ...تا هق هقش ضجه نشود دهدیرا بهم فشار م شیو لبها دزددیاما نگاه م شیبه تخم چشمها زنمیم

 ...غرم یشده ام م دیکل يدندانها نیو از ب اورمیو سرش را باالتر م کنمیرا چفت چانه اش م دستم

 !…کن گایمنو ن-

 !…نبود الریکاش آ يدختر ا نیو ا رمیگیجرأت م...شودیم رهیخ میلرزانش به چشمها مردمک

 ؟…یامشب منو کشت یدونستیم-

 ...شودیفشار دستم محکم تر م...لرزدیم شیها شانه

 ؟...دمیخودم د يامشب اجلو خودم با چشما یدونستیم-

 يگریدل من در آتش د یول ستیسوزناک یسمفون...چدیپیمسکوت خانه م يهق صدا دارش در فضا هق

 ...!سوزدیم

 بکشم؟ رونیتورو ازاون لجنزار ب امیب دیبا زنمیکه خودم تو لجن دست و پا م ی؟من!…پرهیپاك من هرز م الریآ-

 ...ریام-

کم با روح و روانم ...بودم دهی؟کم عذاب کش...مرده بودم ی؟کم تو بچگ...؟چرا... الریآ يکرد ينطوریچرا با من ا-

 متیتقد یخودم دودست یگفتیزودتر م ؟خبيرو کرد يجون دوزار نیشده بود که حاال تو قصد ا يباز

 ؟…يزد شیچرا خودتو آت گهید...کردمیم

 ...ریام-

من ...اشیمن ع...؟من آشغال…تو لجن يکم نبود که تو ام تا حلق خودتو کرد زدمیمن تو کثافت دست و پا م-

 ؟…یرو دست من بلند ش یکه تو خواست ایکم نبودم واسه دن یعوض

 ...ریام-
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 ...یمن جون کندم که تو پاك بزرگ ش...گایمنو ن الریآ...یکردم تا تو بزرگ ش یمن حمال-

 ...ریام-

 ...دهمیکهنه را نشانش م يها نهیپ...رمیگیدستم را مقابلش م کف

 ریکه د ییهمون شبا...يآجر پز رفتمیفقط ده سالم بود که م الریآ...بست نهیپ يآجر پز ؟تو…ینیبیم نارویا-

دنبالم که چرا  افتادیکه مامان بزرگ با چوب م ییهمون شبا شدیچشمام باز نم یخونه و از زور خستگ ومدمیم

 ...سوزش کف دستام ای بماز درد چوب مامانبزرگ بخوا دونستمیکه نم ییهمون شبا...اومدم رید

 ...ریام-

 !حقم نبود...کنم داتیکرده بودن پ زیحقم نبود امشب از وسط اون همه گرگ که برات دندون ت الریآ-

جانم را  شیاشک ها...دیآ یفرود م فشیصورت نرم و لط يرو...شودیم یلیس...رودیدستم باال م دیگویکه م ریام

 ...امانتم بلند نکرده بودم يوقت دست رو چیو من ه ردیگیم

 !چکدیآنقدر که اضافه اش از چشمانم م...پر پر...پر است دلم

به ...شنوندیها م هیبه درك که همسا...زنمینعره م...داستیجا هم پ نیآسمان از هم....رمیگیرا رو به سقف م سرم

 نیبا ا نمیبب خواهمیم...داردیبه درك که حنجره ام خش بر م...رودیم نیداشته و نداشته ام از ب يدرك که آبرو

 …رسدیبه گوشش م مینعره ها صدا

چرا تقاص ...سوال دارم هیازت ...ابیکام ریام...؟من…رسهیاون باال باالها م ؟صدام…يشنویصدامو م...ایخدا-

به  یزخم بزن شتریب يواخی؟م…يعذابم بد شتریب يخوایم...ریاز خودم بگ ای؟ب…يریگیم گرونیکارامو از د

 ...شهیمثل هم...منم باختم...شهیهممثل ...يبرد ایخدا...پس بدون بدجور سوز به دل شدم نطورهیاگه ا...دلم

مثل ...اند دهیرا دارم که به ته خط رس ییاز آن حس انسانها شتریاما ب میعصبان...سوزدیم نهیس نیدارم و ا عجز

 یب یبه سراب دنیزالل اما رس یآب دنینوش يبرا دنیکش یوتشنگ...آب يقطره ا افتنی يسگ دو زدن برا

 !…معنا

در آور تر  يزیچ چیاز ه میبرا ایدر دن نیشکست خورده ام و ا...بودن یحس خال...شدن دارم یته حس

حاال در  زهیداشتم و آن انگ زهیانگ کیفقط  میادامه دادن زندگ يلحظه لحظه ها يبرا یکه از بچگ یمن...ستین

 ...پودر شده و خاکستر...پوچ شده میمقابل چشمها

 ...که شده کابوس ییایرو

 ...که شکسته یسیتند
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جمع  ينا گریپخش و پالست و من د شهیش يکه با چسب دوقلو بند بند زده شده بود حاال مثل خرده ها یقلب

 خرده هارا ندارم نیکردن ا

 "!هیا کهیسر خوب ت يدامشب شرط بن ریام"...افتمیم یاب يحرفها ادی

 یلیو من س کندیاو سکوت م...افتدیم الریبه جان بدن آ میمشتها یک فهممیو نم شودیمشت م میانگشتها

 ....زنمیم

 ...کوبمیو من صدا دار مشت م زدیریصدا اشک م یب او

 ...شروع شده شیوقت پ یلیدل من از خ يزیو خونر شودیم يلبش جار ياز گوشه  خون

 ...الریآ یکم داشت یچ...يسر از اون کثافت خونه در آورد یکم داشت یبگو چ...رینگ یالل مون-

 ...شومیتر م يو من جر دیگویکالم م کی

 ؟يکه سر از اونجا در آورد ریام یکم داشت یتو چ-

و  زندیم شمین...کنمیم یرا بر سرش خال میعقده ها...بکس سهیک کی ایدخترك مقابلم آدم است  فهممینم گرید

 دهدیاتاق جان م يمچاله گوشه  يکه توده ا میآ یبه خودم م يفقط لحظه ا...شومیشدن هار م یمن عوض افع

 دهدیکه جواب م نیهم...رمیگیرا م یاب يو شماره  کوبمیدر واحد را صدا دار بهم م...زنمیم رونیو من از خانه ب

 ...کنمیکه لرزش اسکلت ساختمان را حس م زنمیم يادیچنان فر

 ：داسو

پف  ییبا چشمها...شومیم داریاز خواب ب شودیم دهیشن ابانیمسجد سر خ ياکبر که از گلدسته ها...ال يصدا با

خانه غرق سکوت است ...زنمیم رونیو از اتاق ب ندازمیسرم م يروسر...شومیخواب از جا بلند م جیکرده و گ

و  روندیسو وآن سو م نیدرختان با هر وزش باد ا يشاخه ها...تر کرده زیرا وهم برانگ اطیح يچهره  یکیوتار

به  یو دست نمیبیخودم را در آب م ریتصو...دارمیقدم برم اطیبه سمت حوض کف ح...چدیپیدر سرم م شانیهوهو

 يصدا کندیم دایدستانم راه خودش را پ يآب که رو...رمیگیو وضو م زنمیرا تا آرنج باال م میها نیآست...زنمیآن م

 ...هم لذت بخش است دنمیترس یو حت شودیم دهیاز پشت سر شن میروزها نیا نیدلنش

 ؟يریگیجا وضو م نیچرا ا-

 یو ب دینشیکنج لبم م يلبخند...را به باال شانه زده شیبه تن دارد و موها یشرت نازک یت...گردمیسمتش برم به

 میچرا از نگاه کردن به چشمها...ندازدیبه صورتم م یو نگاه کل دیآ یسرش باال م يلحظه ا...میگویهوا سالم م

 !…دانم یواهمه دارد را نم
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 !یزنیم خی...هوا سرده-

 ...دهدیکه ادامه م کنمینگاهش م مات

 !…یگرفتیخب تو آشپزخونه وضو م-

تند تر  رضایعل ضیضد و نق يرفتارها نیا جانیاست اگر قلبم از شدت ه بیو عج شومیتوجهش غرق لذت م از

 ؟…بکوبد نهیبه س شهیاز هم

 ....رمیوضو بگ ییتو ظرفشو ادیمامان خوشش نم-

 ...کشدیم شیموها يالبه ال یدست

برو تو آشپزخونه ...فکر کنم قراره بباره....آسمونم قرمزه...يبرو تو دختر تا سرما نخورد...خب امشب استثناست-

 !ریوضو بگ

 ؟!یپس خودت چ-

اش  قهیشق يکه رو ستیتان قطرات عرق چزمس يسرما نیدر ا فهممیو من نم ردیگیعمق م لبخندش

 !کندیم ییخودنما

 شهینم میزیچ...من مردم-

 !نداره یربط-

 !داره...یداره خانوم-

 ...گفتنش یمعلق شدن دارم از خانوم هیشب یمن حال و

 ...سودا-

 ؟...گونه صداشدن هارا ندارد نیا يدل من جنبه  داندیمگر نم...کنمینگاهش م گنگ

 ؟!…بله-

 ؟یباهاش ازدواج کن يشدیحاضر م کردم،یدخالت نم ياگه اون شب من تو خواستگار-

 پرسد؟یاز من م یکه نصفه شب ستیبیچه سوال عج نیا

 ...دیشا...ستمیتو روشون وا خوامینم...دوست ندارم دل بابا بشکنه و مامان...خب...خب-

 ؟یکنیبه خاطر پدر مادرت قبول م یهم ول یاگه دوستش نداشته باش یحت-

 ...دونمینم-

 ؟یمونیعمو و زن عمو م می؟باز تابع تصم...یاگه برعکس باشه چ-
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 رضا؟یعل یچ یعنی-

؟از ...یسکوت کن يمخالف باشن هم حاضر يکه دوستش دار یاگه عمو و زن عمو با ازدواجت با کس یعنی-

 ؟…یکنیحقت دفاع نم

 ...گفتمیکاش نم يو ا میگویهوا م یب

 ...دارن و  يقانع کننده ا لیاگه مخالف باشن حتما دل!خوانیپدر و مادرم صالحمو م-

 نکهیاما قبل از ا دیآ یبه مزاجم خوش نم...تلخ است کنمیکه من حس م دیگویم يباشه ا...پردیحرفم م وسط

 وسانهیمأ شنومیرا م اطیته ح يبسته شدن در گلخانه  يصدا یو وقت شودیچشمانم محو م يبزنم از جلو یحرف

 ...دارمیبه سمت خانه قدم برم

 ...!بود بیامشب عج رضایوعل

نگاه ...کنمیگره م نهیس يرا رو میو دستها چمیپینازکم را دورم م شرتیو سو کنمیدوشم مرتب م يرا رو فمیک

زده ام که از سحر تا حاال از آن گلخانه  يحرف بد...زنمیم رونیو از خانه ب ندازمیگلخانه م يآخرم را به در بسته 

 ؟!…امدهین رونیب

صبح و  شیگرگ و م يهوا...دارمیقدم برم ییمایبه سمت ون شرکت هواپ لرزمیو همانطور که م کشمیم یپوف

شدنش و آن  یمخف نیو ا رضاستیعل بیسوال عج ریذهنم هنوز درگ یول چدیپیقار قار کالغ در سرم م يصدا

که  ییشد و صدا مشت دمیکه د ییو انگشت ها دیدزدیکه از من م یو نگاه شیشانیپ يعرق رو زیقطرات ر

 !…مرتعش شد دمیشن

همه بال ...شومیو وارد م کشمیدر ون را باال م ي رهیدستگ یو به سخت کنمیزده و قرمزم را ها م خی يدستها

همان  يو من رو دهدیجواب سالمم را م يا ازهیکچل و بامزه است که با خم ياند و فقط راننده  دهیاستثنا خواب

 ...رونیب يمنظره  هب دوزمیو چشم م شومیم ریجاگ ستیخال یکه تنها صندل ییجلو یصندل

درسفر  دیمدام با نکهیا...انتخاب کرده ام لیتحص يادامه  يرا برا یمزخرف يرشته  کنمیاوقات فکرم یگاه

 يها تیدختر که محدود کی يمخصوصا برا...آور است واقعا زجر شناسدیمسافرت ها شب و روز نم نیباشم و ا

 دایپ ياز دوستانم را برا یلیخ پازدنو دست و  کنمیکه به اطراف نگاه م یاما کم...نسبت به پسرها دارد يشتریب

نسبتا  شیشغل ي ندهیاست که آ نیا شیحداقل خوب...از افکارم شومیم مانیپش نم،یبیشغل ثابت م کیکردن 

 !…شده است نیتضم
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به سمت شمال شهر ...شومیراننده م ریمس رییمتوجه تغ کنمیکه دقت م یو کم دهمیم هیتک شهیرا به ش سرم

 !…مقابل فرودگاه يو درست نقطه  میکنیحرکت م

 يزودتر جلو توانمیدرصد اگر اشتباه کرده باشد م کیباشد اما  یفوضول دیشا…به راننده دوزمیچشم م متعجب

 ：میگویهوا م یب...رمیاشتباهش را بگ

 ؟…میریدرست م میدار دیببخش-

 ：دیگویم ردیآنکه نگاه از روبه روبگ یو ب زندیرا جا م دنده

 !دنبالش میریم میحاال ما دار...فرودگاه ومدهین شیشخص يبا راننده  ابیکام يآقا!بله دخترم-

ته دلم را  یبیعج يحس کنجکاو...دهمیانگشتانم فشار م يالبه ال شتریرا ب فمیک يو دسته  میگویم یآهان

 !و جالب باشد یتجمالت دیحتما با...نمیدرد را بب یآن مرفه ب يجالب است خانه  میو برا زندیچنگ م

و مدارسش  دیآ یشهر برف م يباال...دیآ یفرود م نیماش ي شهیش يرو يگریپس از د یکیبرف  يها دانه

 !…هاست نیما جنوب نش يبرا شیآنوقت سوز و سرما شودیم لیتعط

 ...!ما يگاز و برق برا یآنهاست و قطع يبرا حشیو تفر يباز برف

ها پهن  نیماش يبرف رو يها هیو ال میکینزد شهیاز هم شیبه کوه ها ب کنمیکه حس م میباال رفته ا آنقدر

 ...!تر

آنقدر بلند است ...ندازمیم شیتیگران يبه نما یو نگاه کنمیگردنم را کج م...کندیتوقف م يبرج بلند يرو روبه

 ：میگویرو به راننده م يرا بشمارم و با کنجکاو شیواحد ها توانمیکه نم

 نجاست؟یا-

 ...کندیم دییو با سر تأ زندیم میبه کنجکاو يمحو لبخند

 ؟یخبرشون کن يبر یتونیم!و سه ستیواحد ب-

 ...شودیکه لبخندش پهن تر م کنمینگاهش م مات

 ...وگرنه شمیممنون م ياگه تو بر...کنهیکمرم درد م...برمخاموش کنم و  نویماش دیآخه با-

 یگاه و ب يآه و ناله ها شنومیهم کمردرد دارد و من م یبابا مرتض...را دارد یسن بابا مرتض...سوزدیم شیبرا دلم

 !…گاهش را موقع خواب

 يرو...نخورم زیکه ل کنمیتمام حواسم را جمع م...دارمیو آهسته به سمت برج قدم برم پرمیم رونیب نیماش از

حاال که ...افتمیم نیزم يو رو خوردیبهم گره م میومدام دست و پا رومیراه نم یصافش درست و حساب نیزم
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برج  يرا به ورود خودم یبه سخت...ختهیر نیزم يو هم برف رو ستیادیز یبیهم سراش...بدتر است

اما  دهمیو فشار م کنمیم دایبه زحمت زنگش را پ...اندازم یکنار در م يزنگ ها ادیبه شمار ز ینگاه...رسانمیم

 !…دهدیجواب نم یکس

که نگاهش به سمتم قوس  کنمیم يتک سرفه ا...خواندینشسته و روزنامه م زیپشت م يرمردیپ...شومیم داخل

 ...داردیبرم

 بله خانوم؟-

 د؟یخبرشون کن شهیم...کار دارم ابیکام يبا آقا-

 ...پردیباال م شیابرو يتا کیو  ندازدیم میبه قدو باال  ینگاه

 !دیخان باش ریام ياز مهمونا خورهیبهتون نم-

 ...کشمیبه مقنعه ام م یدست کالفه

 د؟یکنیهمکارشونم حاال خبرشون م...ستمیمهمونشون ن-

خودت برو صداش ...چهاردهمه يو سه طبقه  ستیواحد ب...ینیبیاون آسانسورو م نیبب...تلفن قطعه دختر جون-

 !کن

 !میها يلعنت بر من و دل سوز...؟اه...؟نکند کار دستم دهد…خانه اش يبروم جلو دیبا یعنی ایخدا يوا

داخل آسانسور  ي نهیحالتم در آ یب يبه چهره  ینگاه...دهمیچهارده را فشار م يودکمه ...شومیآسانسور م سوار

درب  يرو...رومیم رونیب ستدیا یکه م نیهم...دهمیمقنعه ام را به داخل سر مافتاده از  رونیو چند تار ب ندازمیم

باز  یکس یول گذارمیزنگ م يدستم را رو...و سه را نوشته اند ستیب يشماره  ییرنگ با طال يقهوه ا

به ...هم خودش فرودگاه رفته دیشا...ستیخانه ن یانگار کس...اما زنمیمدام زنگ م يا قهیحدود پنج دق...کندینم

با انواع و  یکه نگاهم در نگاه دخترک گردانمیسرم را برم...شودیکه در باز م کنمیو قصد رفتن م گردمیعقب برم

افتد و من  یم نیزم يو همانجا رو شودیحالتش بسته م یب يچشمها...خوردیگره م رتشصو ياقسام زخم رو

 بلند بردارم يتش قدم هابکشم و به سم یفیخف غیج کنمیفقط فرصت م

و درخانه  ستیگذاشته ام و بدون آنکه بدانم آن دختر ک ابیکام ریام يپابه خانه  دمیهول شده ام که نفهم آنقدر

 ...!رمیگینبضش را م کندیچه م ابیکام ي

 ...سوزاندیلبش دلم را م يتنش را نقش و نگار داده و زخم گوشه  هایکبود
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گرفته اند ضربان نبض  يکه پوستم را به باز یارتعاشات نیا دانمیکه نم لرزندیآنقدر م میدستها...رمیگیرا م نبضش

عده آدم  کیو اصال حواسم نبود  دیکوبیم نهیوار به س وانهیقلبم د...خودم يگز گز شدن دستها ایدخترك است 

 ...برج منتظرم هستن نیا رونیب

 !…خانوم...دیچشماتونو باز کن...خانوم...خانوم-

دختر هرکه بود در آن لحظه فقط  نیا...وجودم راچنگ زد شتریاسترس ب...خوردیو نه تکان م زدیم یرفح نه

 ...مهم بود میبرا تینجات دادنش از آن موقع

 !…مرده...يوا...انگار مرده ...نشان دهد اما یبلکه واکنش زنمیآرام به صورتش م ي چندضربه

بخار  شهیکه ش نیهم...رمیگیم شینیو مقابل ب کنمیخارج م فمیرا از ک میبیج ي نهیآ...افتمیم الهایاز سر یکی ادی

 ایخروج  یدر دوراه مهیو نفسم نصفه و ن شودینم یطوالن شیآسا نیاما ا کشمیم یاز سر آسودگ ینفس ردیگیم

 ...!ماندیثابت م رتم،یتن خشک شده از ح نیحبس شدن ب

قرمز  انیجر نیا...رنگ کف را سرخ کرده  دیسف کیجفت شده اش تن سرام يپاها نیخون از ب يها قطره

 ...ایخدا ي؟وا!…دمیشروع شده بود که من نفهم یرنگ ک

عقل  تیحداقل در آن موقع...زدیامیدر هم م لمیآرام موبا يبا ملود فونیزنگ آ يکه صدا پرمیاز جا م هول

 شرتیسو بیرا از ج لمیوبام...را جواب دهم ابیکام ریام يخانه  فونینشده بود که آ لیهرچند کوچکم زا

 ...دهمیناشناس جواب م يتوجه به شماره  یو ب کنمیرنگم خارج م ییمویل

 ...سالم-

همانطور که صورت ...شناسمیپشت خط را نم يآشنا يدخترك مقابلم است که صدا تیوضع ریآنقدر درگ ذهنم

 ...دهمیجواب م گذرانمیدختر را ازنظر م

 ؟…بله-

متوجه حضورت  سیسرو ؟تو…شاالیکه هست ا ادتی...شیشمارتو خودم ازت گرفتم تو ک...سودا جان لوفرمین-

 ...خواب بودم...نشدم

که  میلبها ياز البه ال یو آهان کشدیمقابل چشمانم قد م یدخترك خندان و پرحرف ریبلبشو فقط تصو نیا در

 ...شودیاست، خارج م میدندان ها ریگ

 ؟…میپس منتظر يموند جاستش؟کیخان ن ریام گمیم-

 ...کوبمیم میشانیبه پ یآرام ي ضربه
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 !دهیجواب نم یکس زنمیزنگ م یهرچ...ستنینه ن-

 ...را شینفس ها يصدا شنومیو من م کشدیم یپوف کالفه

با ...بشه داشونیخان پ ریخورده تا ام ریتأخ یگفتن پرواز چند ساعت میاالن با فرودگاه صحبت کرد...خب یلیخ-

 خونتون؟ يریم ایفرودگاه  يایما م

 پرسد؟یکه م ستیچه سوال نیا

 ؟…یچ یعنی-

جا  نیچندتا از بچه ها هم هی...داره یعالف یول ایب يایب يخوایفرودگاه توهم اگه م میریمااالن م نکهیا یعنی-

 ؟یکنیم کاریچ...انیشدن برگردن خونشون تا ساعت مقرر ب ادهیپ

و  هیخودبه خود جور شده را تجز يتا بهانه  خوردیمقابلم بود و ذهنم چرخ م يبسته  يچشمها ي رهیخ نگاهم

 ...کند لیتحل

 ...فرودگاه دیباشه پس شما برگرد-

 !راهه یدوساعت یکیبرف و سرما  نیتاخونتون تو ا...ینش تیاذ...راه دوره-

 ...دهمیفشار م میلبها يرو شتریرا ب میها دندان

 ...فرودگاه امیم دمیانجام م...دارم يکار هیطرفا  نینه ا-

 ...ردیاش را نگ یپ لوفرین دوارمیتا شک نکند و ام زنمیم یحرف

 !نییپا امیم گهید قهیچنددق یاگه صبر کن-

 خداحافظ...پس نمتیبیتو فرودگاه م...هم بره گهید يدنبال مهماندارا دیبا...عباس آقا عجله داره نیا...نه نه-

و آدرس  رمیگیاورژانس را م يبوق آزاد، شماره  دنیبه محض شن...کنمیرا قطع م یو گوش میگویم یخداحافظ

 ...اردیاورژانس طاقت ب دنیتا رس دوارمیفقط ام...دهمیبرج را م

*** 

که برانکارد را هل  يدخترك را از پرستار تیو تند تند وضع کنمیم یرا ط مارستانیب يبرانکارد راهرو دنبال

که با هر پرسش من  ستیهشت ساله ا-و هفت یس بایزن تقر...جواب ياز کلمه ا غیاما در پرسمیم دهدیم

که من همانجا پشت در  کشدیسرم م یبنفش غیو در آخر ج خوردیدرهم گره م شتریتتو کرده اش ب يابروها

 ...شودیو دخترك از مقابل چشمانم محو م مانمیکه با رنگ قرمز عالمت ورود ممنوع دارد جا م یمات يا شهیش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٨٧ 

را ماشاژ  جمیو سر گ برمیمقنعه ام فرو م ریز يموها يو دست البه ال نمینشیم واریکنار د يها یصندل يرو

به او  دیبا یرفتار خودسرانه ام چه جواب نیشود از ا یعصبان ابیاگر کام...!کرده باشم یکار اشتباه دیشا...دهمیم

من چه ...هم مهمان تختش دیشا...رشهم دوست دخت دیاشای...دختر همسرش بود نیا دی؟اصال شا…بدهم

 ؟…...دردسر شود می؟اگر برا!…دانمیم

 ...کشمیو تن عقب م کنمیچشم باز م دهیو من ترس ندینشیکتفم م يرو یکه دست کشمیم یپوف کالفه

 رونیام را ب نهیصورتش نفس حبس شده در س يانتها یب يو چروك ها نیمادر و چ سیخ يچشمها دنید با

 يهم بو یوکم دهدیعرق م يبو یکم...کشمیعطر تنش را نفس م...شومیو در آغوش پر مهرش گم م همدیم

ذره ...ستیزیهر چ زمن لذت بخش تر ا يبرا گرانیاز نظر د ندیناخوشا دیعطر شا نیاما ا...يخورش قورمه سبز

 یو مهربان یناب از خودگذشت يعطر تن مادر بو...دهدیمادر م يمادرم بو...کندیم قیذره آرامش را به وجودم تزر

 ؟!ستین نطوریا...عطر را دارد نیبهشت هم هم...دهدیم

سر خودت اومده دل تو دلم نبود تا  ییکردم بال الیخ...خودمو رسوندم يکه زنگ زد نیهم...مادر به فدات-

 نجایبرسم ا

رنگش هم  یآبگلدار  راهنیآن پ ریاز ز یقلبش را حت يتپش ها يصدا...گذارمیقلبش م يرا رو سرم

 ؟…آغوش است نیامن ا يواریواقعا بهشت فراتر از چهارد...شنومیم

 مارستان؟یب شی؟اصال تو چه طور آورد...سرش اومده  ییبال ه؟چهیدختره ک نیا یبگ يخواینم-

 ...فروغش را از دست داده یکه حاال کم یرنگ يقهوه ا يها لهیبه ت زنمیو زل م اورمیرا باال م سرم

 مامان؟ يپول آورد-

 ...دزددیو نگاه م کندیرا با زبان تر م شیلبها

 ...فقط...آره مادر-

 ...ندازدیگل م شیکه گونه ها کندیم شرم

نباشه از  اشیدن خوامیخدا به جون تو قسم که م يهمونم به خداوند...بده مارستانویب نیگمون نکنم کفاف ا-

بابات  میپول داشت یهرچ یات خراب شده بود صبحباب نیماش...میپول خونه نداشت...خانوم قرض کردم هیوال

 ...گاه ریببره تعم نویبرداشت برد ماش

غرور ...بشکنم توانمیاما دل مادر را نم میچه کار کن دیحاال با نکهیقلب شکسته ام و ناراحتم از ا میاز صم نکهیا با

 ...بزرگ است یگرد و قلمبه و بس کلشیه يزن مهربان که دلش اندازه  نیدارد ا
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 کنمیحاال حلش م...سرت مامان جونم يفدا-

 !از آن اتاقک خارج شود و همراه دخترك را صدا بزند یپوش دیتا پزشک سف دیطول کش یساعت دو

و  گذارمیزانوانش م يکند که دستم را رو میهمراه خواهدیاوهم م...شومیو از جا بلند م ندازمیبه مادر م ینگاه

 ：میگویم

 !رمیمن م...کنهیپاهاتون درد م...نیشما بش-

 دیپزشک سف...باز و بسته کرد و من با چند قدم بلند خودم را به پزشک رساندم دییتأ يرا به نشانه  شیپلکها

 ：انداخت و گفت میبه چشمها یبود نگاه ییخوش رو یول انسالیم بایپوش که زن تقر

 ؟ییهمراهش شما-

 ...کنمینگاهش م صالیو با است زنمیرا درهم گره م میانگشتها

 !…بایتقر-

 ... شودیم کیبهم نزد شیابروها

 ؟…دختر جون بایتقر یچ یعنی-

 !…دونمیاسمشم نم یمن حت...کردم داشیحالش بد بود من پ یوقت نکهیا یعنی-

 ...که در دست داشت ییمتفکر نگاهم کرد و بعد نگاهش را دوخت به کاغذ ها یکم

 ومدیاز دستمون بر نم يکار...بچش سقط شده...بهش وارد شده که يمتأسفانه ضربه ا یول...باردار بوده ماریب-

 ...کم بوده یلیکه البته سنشم خ نینجات جن يبرا

 يوا...پرمیو بعد انگار برق سه فاز بهم وصل کرده باشند از جا م کنمیگشاد نگاهش م ییلحظه با چشمها چند

 ...يچه ؟وا افتدیگردن من ب نیبوده باشد چه؟اگر سقط جن ابیاگر فرزند کام

 قهیچند دق!شدیکورتاژش کرد و براش سخت تر م شدیسنش کم بوده وگرنه نم نیحاال شانس آورد که جن-

 !…نه ایاز خانواده ش داره  یاطالع نیبب ششیپ يبر یتونیم گهید

 حال خودش چه طوره؟-

 !مارستانیب شیزود رسوند...که مساعده خوشبختانه شیاتیح میعال-

 ریرا گ میو بعد دستها کنمیپشت در مکث م يا هیچند ثان...دارمیو به سمت اتاقش قدم برم کشمیم ینفس

 ...رهیدستگ
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را  شیچشمها شنودیدر راکه م يصدا...هایو همان کبود یبا همان صورت زخم نمشیبیم گذارمیبه اتاق م پاکه

کنار  یتنها صندل يرو...رومیجلوتر م یو چند قدم دهمیم یلب سالم ریز...ندازدیبه من م یو نگاه کندیباز م

که ...یمورب ترکمن يمهاچش...دارد یحالت خاص شیچشمها...شیبه چشمها زنمیو زل م نمینشیتخت م

را در برگرفته و  شیچشمها يقرمز خون قهوه ا يرگه ها...حالت خمار دارد یفروغش را ازدست داده و حاال کم

... ترساندیم ینگاهش معصوم بود ول...تیمعصوم نیدر ع یترس... دهیبخش یحالت ترسناک شیبه چشمها

گونه ...یتلخ نیا سوزاندیتلخ بود و دل م بیبراق عج يها يگود نیا...مضطرب، متعجب وتلخ بود شیچشمها

را قاب  شیکه دور صورت گندم یو نامرتب دهیژول ییخرما يموها ک،یبار يبلند، ابروها یشانیبرجسته، پ يها

 ...دهیاش چسب قهیشق يرشته از آن رو کیگرفته اند و 

 ...!ساده یبود ول بایز

 !…آشنا بود میبرا بیعج شیحالت چشمها یول دانمینه را نم ایبود  ابیکام زن

 ...زنمیحرف م یلرزان ییو با صدا دهمیدهانم را قورت م آب

 !مارستانیمن آوردمتون ب-

صورتش  يرو شیو اشکها شودیآه خارج م هیشب يزیبازش چ مهین يلبها نیو از ب لغزدیم شیچشمها مردمک

 ؟…زدم يو من حرف بد زدیریم

 ...شکمتون بود که يتو يبه خاطر بچه  تونیاگه نگران...دینکن هیگر کنمیخواهش م-

 ...پردیزده وسط حرفم م بهت

 ؟…من حامله بودم-

خروشان  شیاشکها لیو س شودیسوزناك م يضجه ا به لیکه آهش تبد دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم

 ...ومن نگران تر... تر

 ...خدا...ریام...يوا-

 ... میگویو م گذارمیکتفش م يو گنگ دستم را رو جیگ...هق هق وباز

 ؟…نیدار ابیکام يبا آقا یشما چه نسبت-

 ...زندیلب م شیاشکها انیم

 !خواهرش...ابیکام الریآ...الرمیآ...من-

 ...پرسدیکه اوسوال م مانمیمات م يلحظه ا چند
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 ؟…بچه هنوز هست-

 !است بیعج میباشد برا ابیکام ریدختر خواهر ام نیا نکهیچرا ا دانمیو نم میگوینه م رانیح

و  رسدیبه نظر م دهیترسان بودن ترس يبه جا شیحاال چشمها...دهدیو فشار م ردیگیرا در دستش م دستم

 !زندیدر نگاهش موج م یغم...وسیمأ

 !منو بکشه رینذار ام...کست قسم نیتر زیجون عز...تو نذار...کشهیمنو م ریام-

 ：ریام

بار خط و  نیصدم يو برا گذارمیم غامیپ شیبار برا نیصدم يو برا رمیگیرا م یاب يبار شماره  نیصدم يبرا

 ...ردک الریکه او با من و آ يهزار برابر سوزانده تر از کار اورمیسرش م ییکه بال کشمینشان م

و بد تر از آن  کندیسرم درد م یکم...دهمیم هیتک یصندل یو سرم را به پشت کنمیداشبورد پرت م يرا رو یگوش

که در قلبم  شودیم يوخار رودیچشمانم رژه م يکه جلو ستیریو بد تر از آن تصاو سوزدیاست که م میچشمها

 ...رودیفرو م

و  دزددیکه از من نگاه م نمیبیرا م هیدر راه برگشت از مدرسه به خانه دخترك همسا ستیچندروز...ده سال دارم"

بود حاال از من  میهمباز شیچندروز پ نیکه تا هم یدخترک...است بیعج میبرا...شودیصورتش از شرم سرخ م

چهار ساله با مادر  الریآ...شومیو وارد خانه م ندازمیشانه باال م...کندیبا من فرار م یو از هم صحبت کشدیخجالت م

و مادر بزرگ  کشدیکوچکش فرچه م يبا دستها الریآ...شورنشیانداخته اند و م اطیبزرگ فرش خانه را کف ح

پرت  اطیح يرا که با کش به هم بسته ام گوشه  میکتابها...کنم شانیکه من هم همراه دهدیمدام دستور م

 ...پرسمیاز مادر بزرگ م زنمیهمانطور که پارو م...رمیگیو پارو به دست م کنمیم

 زنه؟یباهام حرف نم گهیمامانبزرگ چرا فاطمه د-

 نطوریام که ا دهیمگر چه پرس یول...سوال نا به جا نیاز ا افتمیبه سمتم و من به غلط کردن م شودیم براق

 ؟... شودیم یعصب

 ز؟یه يپسره  یکنیم یچشم چرون-

 ...دهیهنوز درسمان به آن قسمت نرس دیشا...فهممیواژه هارا نم نیا ؟اصال…زی؟ه…یچران چشم

 !یزن نگاه کن هیبدن  يها یبه برجستگ دینبا-

تنش  يها یبه برجستگ یچه ربط زندیبا من حرف نم گریفاطمه د نکهیبه جوابش دارد؟ا یمن چه ربط سوال

 ؟…دارد
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 ...مثل گوش...مثله دماغ...بدنشه ي؟خب اونم اعضا…داره مامانبزرگ یمگه چه اشکال-

 اطیوسط ح خورمیم جیو باز گ شومیتر م جیو من گ ندینشیصورتم م يرو یلیکه س کنمینگاهش م جیگ

 زند؟یم یلیحرفم آنقدر بد بود که س یعنی!…خانه

 ؟…آنقدر بد بود که کتک بخورم زندیچرا فاطمه بامن حرف نم نکهیا

 تیاز زن...مادر بزرگ زندیو حرف م...رودیجلو و عقب م...شودیم نییباال و پا میچشمها ياشاره اش جلو انگشت

من ده ...من بچه...و من پسر دیگویاز تفاوت ها م...ها یو از مردانگ دیگویها م یاز زنانگ...تیو از مرد دیگویم

 دانمیکه هنوز هم درست نم زهایکشم از آن چیخجالت م...آن حرفها دنیاز شن کشدیسوت م میگوش ها...ساله

همان  يمعده ام را همانجا رو اتیو محتو شودیبا فکر کردن به آنها و حالم خراب م لرزدی؟تنم م!…ستیچ

 يو ا...ادامه دهم میها یبه بچگ گذاشتیکاش م يوا...زدینم یکاش مادربزرگ حرف يوا...کنمیم یفرش خال

 "!کاش

انگار قدرتمند ...اما پاك شود...سقف ذهنم...دلم واریتلخ از د يخاطره ها نیبلکه غبار ا...دهمیرا تکان م سرم

 !یخاطرات لعنت نیپاك کننده هاهم ناتوان شده اند در برابر ا نیتر

 انیجا خوش کرده اند م قیبس که عم مانندیم یباق شهیردشان هم...گذارندیم يجا...اگر پاك هم شوند یحت

هم مثل  دیشا...کرده اند دایپ انیجر میمثل خون در رگها...شده اند نیعج میبا تک تک سلولها...جان و تنم

 ...رها شوم توانمیاند که نم دهمحکم کر شهیر...و تاب خورده اند چیپ...اند دهیدورم تن چکیپ يشاخه ها

باال  یکی یکیپنجره هارا باچشم ...ندازمیبرج م يبه نما ینگاه نییاز پا...کنمیرا کنار جدول پارك م نیماش

براق  ییطال يرنگ با راه ها يقهوه ا ریحر يپرده ...پنجره باز است... کنمیمکث م... چهاردهم يطبقه ...رومیم

 !کندیم يباد دلبر يو برا رقصدیم...رقصدیدر هوا م

شده  میپاها زیانگار آو میبار زندگ دنیعوض به دوش کش...نیهر چه قدر سنگ...هر چه قدر سخت...دارمیبرم قدم

 ...یزندگ يبارها نیاند ا

هم  دیشا...طلبدیم يبازار تهران انرژ يو خم ها چیدر پ یساعت ها ساعت ها بارکش يقدمم به اندازه  هر

بلند  نیبار سنگ...الرمیبه خاطر آ کردمیتحمل م....هارا  یسخت...زخم هارا کردمیباز آن زمان تحمل م...شتریب

 ...شدیراحت بزرگ م دیبا...الرمیبه خاطر آ کردمیم

 !…شدمینقش مکمل م دیمن با...و مادر که نداشت حداقل پدر

 ...کردمیجبران م دیمادربزرگ را من با يحرفها
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پنج ساله بود که مادربزرگ اورا هم به جلسات ...دمیکشیم رونیب شیاز گوشها دیرا من با دیشنیرا که م ییحرفها

شده که زود تر از موعد زده  ییحرام حرفها...حرام نشده بود شیهایاوهم کمتر از من کودک...بردیم یسخنران

 ...بود کردهجذب، دفع  يبه جا...کرده بود بیتخر ،يساز تیشخص يبه جا...بود

 ...ینفس یب نهمهیاز ا کندیزق زق م میها هیو ر ستین دنیکش ياوقات نفس برا یگاه...آخ...آخ

بسته  شیگذاشته و چشمها زیم ينگهبان هم سر رو رمردیپ...به سمت آسانسور کنمیپاتند م...شومیم یالب وارد

تشک گرم و نرمم باوجود ناز و  يمن چرا رو...یسفت و سخت چوب زیم نیا يرو خوابدیچه قدر راحت م...است

 ؟…خوابمیتختم، راحت نم يمهمانها ينوازش ها

 ؟!…ام اصال دهیشن کیهم موز میها یدرکودک ایآ کنمیفکر م...پخش یتیال کیو موز شودیآسانسور بسته م در

 ...!داردغنا  گفتیبزرگ م مادر

داغ،داغ  يها خیعذاب با س يملکه ها...جهنم داغ و سوزان است...دارد یقعر جهنم را در پ...گناه است گفتیم

شب ها ...دمیترسیخودم م ينشده بود که از خدا یسنم هنوز دو رقم...دمیترسیو من م...تن و بدنتان را زنندیم

را ملکه  وارید يرو يها هیسا...و آرامم کند ردینبود در آغوشم بگ یکس...دمیلرزیو م کردمیسرم را در بالش فرو م

 ...دمیدیعذاب م يها

 الینشوم و من خ داریاز خواب ب گریصبح د دیشا گفتیم...خواندیم...بزرگ هر شب قبل از خواب اشهد مادر

 !ندیایعذاب سراغم ب يملکه ها...گذارمیسر که بر بالش م دیشا...کردمیم

و در را باز  ندازمیم دیکل...شومیو خارج م مالمیرا م میبا انگشت شست و اشاره ام چشمها...ستدیا یم آسانسور

 !نمیبیها م کیخشک شده، کف سرام یرد خون گذارمیکه قدم به داخل م نیهم...کنمیم

 ؟!…کجاست الریآ...کاودیدور خانه را م میاما چشمها ماندیثابت م رهیدستگ يدستم رو...زندیم خشکم

 ؟!…نکرده باشد یخودکش

 !شنومیرا نم يگرید يخودم، صدا ياما جز پژواك صدا...زنمیو اسمش را صدا م افتدیام به تکاپو م حنجره

که نگاهم  دارمیبرم رهیدستگ يدستم را از رو...شودیم دهیانگار خون بدنم کش يلحظه ا...افتدیبه تپش م قلبم

 ...که قبال آنجا نبود يتکه کاغذ يرو...ماندیثابت م میکنسول روبه رو زیم يرو

 زنمیو با تعلل کاغذ را چنگ م کنمیرا باز و بسته م میپلکها

 "()مارستانیب دیایب"

 !زنمیم رونیو بدون فوت وقت از خانه ب کشمیم مینییلب پا يرو زبان
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 ؟...یبرده اند؟چه کس مارستانیرا ب الریاصال آ...افتاده یچه اتفاق دانمینم اصال

به مرد ...ها نیماش ياز البه ال دهمیم راژیو یاست ول کینزد مارستانیب...ندازمیه سرعت به راه مرا ب نیماش

 شهیخوب است ش...دهمینم تیاهم دیگویم يزیآورده و چ رونیکه سرش را از پنجره ب ییکچل اخمو

 !پوف...!که وقت ندارم وگرنه فیح...دادنم راژیبه خاطر و دهدیحتما فحش م...باالست

 ...شودیتپش قلبم انگار تند تر م نم،یبیرا که م مارستانیب يتابلو

به ...زنمیراهم م موتیر دومیم مارستانیو همانطور که به سمت ساختمان ب کنمیپارك م ابانیرا کنار خ نیماش

 یسر پرستار تلفن به دست م يباال...نمیبیرا م شنیو است چرخانمیچشم م...شومیو وارد م زنمیتنه م يچند نفر

 ...پرسمیچرا گرفته م دانمیکه خودمم درست نم ییو با صدا ستمیا

 

 کجاست؟ ابیکام الریآ-

صبر باال آمده اما  يکه به نشانه  نمیبیدستش را م...کندیو باز پشت تلفن پچ پچ م ندازدیبه صورتم م ینگاه مین

 ...شومیبلند تر م یکم میصدا....دهمینم تیاهم

 کجاست؟ ابیکام الریآ...جواب منو بده...دفتر دستکتو دختر نیجمع کن ا-

من  الریبدانم آ دیبا...کنندیو نگاهم م گردندیبرم يبه درك که چند نفر...خوردیبهم گره م شیابروها

 ؟!…کجاست

 ییبدانم چه بال دیسرش اما قبلش با شومیآوار م...میهم عصبان یلیخ....میاست که از دستش عصبان درست

 ...هسرش آمد

 !لطفا نییپا دیاریصداتونو ب!…مارستانهیب نجایمحترم ا يآقا-

 زنمیم یعصب يپوزخند

 ؟یکنیپشت تلفن هرو کر م يکه دار مارستانهیب-

 ...دیگویبعد م هیثان,و چند کندیم پیتا يزیچ....ندازدیمقابلش م توریبه مان یو نگاه دهدیرابهم فشار م شیدندانها

 هیبستر 215اتاق ...سالن يانتها-

نامم را  یکه کس 215دنبال اتاق  چرخانمیچشم م...یحرف چیه یب...سالن يبه سمت انتها دارمیبرم قدم

 !خواندیم

 ...کنمینگاهش م رهیخ هیچند ثان...شومیکه شوکه م گردمیبه عقب برم...آشناست يادیز صدا
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 ؟!…کندیچه م نجایا یناج سودا

 ...داردیبه سمتم برم یقدم...خواندیحرفم را از نگاهم م انگار

 ....ابیکام يسالم آقا-

 ...دهمیشگفت زده ام که جوابش را نم انقدر

 ...خواهرتون-

 ؟…بده نجاست؟حالشی؟ا!…یخواهرم چ-

 ....کندیرا تر م شیلبها

 ...حالش خوبه...نه-

 یرا لمس کند سودا ناج رهیدستم دستگ نکهیاما قبل از ا دارمیبه سمتش برم یقدم 215اتاق  يرو افتدیم نگاهم

 ....ستدیا یمقابلم م

 ...داخل نیبر شهینم-

 ...دزددیکه نگاه م کنمینگاهش م گنگ

 ...ششیپ نیاالن بر شهینم-

 چرا؟-

 !ذارمیمن نم...چون....چون-

 ...که به زبان آورد یلرزانش ونه به حرف يش و دستها دهینه به نگاه دزد....کنمیباال رفته نگاهش م يابروها با

 ؟…کندیچه م نجایا اصال

کنم پس لطف کن برو  یسر تو خال تمویعصب خوادیدلم نم چیندارم و ه یمن االن اصال حال خوب یخانوم ناج-

 ...کنار

 ..مالدیرنگش م اهیس يمانتو يدست عرق کرده اش را به گوشه ...کندیرابا زبان تر م شیلبها

بهتره ...بهشون دست داده بود یحمله عصب...داخل نشه یپزشکشون هم گفت کس!دنیزور مسکن خوابتازه به -

 !…میباهم حرف بزن دیو با نیبهشون زمان بد کمی

خواهرمو  دیاما قبلش با يدرآورد نجایبدونم تو چه طور سر از ا دیباالخره من با...میزنیحرف که م-

 ...دی؟با!یمتوجه...نمیبب

 ...پس-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٩٥ 

و به  گذارمیم رهیدستگ يبود دست رو رهیدستگ يتوجه به دستش که رو یب...تمام شود شیحرفها دهمینم اجازه

که مثل برق گرفته ها  کشدینم هیاما به ثان شودیبرقرار م مانیدستها نیب يتماس لحظه ا...دهمیفشار م نییپا

 ...دیگویم ینیو ه کشدیعقب م

 !…ردیگیقلبم آرام م افتد،یم الریهم که به صورت گندمگون آنگا...شودیو در اتاق باز م زنمیم يپوزخند

 ...شودیو زانوانم سست م خوردیسر م رهیدستگ ياز رو دستم

 ...کنمیپرت م رونیام به ب نهینفس حبس شده در س نمیبیاش را که م نهیس يشدن قفسه  نییوپا باال

 ...بود که زنده بود خوب

 ...!شدیخوب م دیبا الریآ...کنار من خوب بود...اما حاال خوب بود...بد شد...من بد نبود الریآ

 !رونیب دیبهتره بر...ب-

 دانستمیاگر م...کاودیرا م نینگاهش زم...گردمیو به عقب برم کنمیرا باز و بسته م میپلکها...ارتعاش دارد شیصدا

 !شدیدختر بهتر م نیکردنم بااشک ارتباط برقرار  یب گردد،یدنبال چه م نیزم يرو

 ...!و ارتباطش شودیحضورش م ریذهنم درگ...بندمیدررا پشت سرم م..دارمیاز اتاق برم رونیب یقدم

 ...من الریبا آ ارتباطش

 ...!اطیح میبر-

 ...کوتاه شیبلند بود و قدمها میقدم ها...افتدیحرف پشت سرم به راه م یب

 ...لرزان شیمحکم بود و قدمها میقدمها

به  دیارزیتهران م يآلوده  يهوا...دمینفس سر کش کیتهران را  يآلوده  يکه شدم، هوا مارستانیب اطیح وارد

 ...!مارستانیب زینفرت انگ يبو

 ...کردیرا بد م حالم

 ...رقصدینازکش در باد م اهیس يرنگش را بغل زده ومانتو ییمویل شرتیسو...کنمیرا کنارم حس م حضورش

 ؟…يدرآورد نجایچه طور سر از ا یبگ شهیم-

 شیترق تروق شکستن انگشتها يو صدا خوردیکه مدام در هم گره م ییلرزانش و دستها يصدا باهمان

 ...داد حیگرفته بود توض ياعصابم را به باز

ذهنم  يتو یداد و بمب ساعت حیتوض...داد و من حالم بدتر شد حیتوض...گرد شد میداد و من چشمها حیتوض

 ...داد حیتوض...داد و ابروانم بهم گره خورد حیتوض...ارش معکوسش را آغاز کردشم
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 ...اجازه یشرمنده اگه ب...ش...در دسترس نبود ایخاموش بود  ایهرچه قدر زنگ زدم  لتونیبه موبا-

 شینگاهم غرق لبها...ماندیباز م مهین شیلبها...برمیسکوت باال م يو دستم را به نشانه  پرمیحرفش م وسط

هنوز  یجدا شده ول یگرم و طوالن يبوسه  کیتازه از  نکهیمثل ا...باز مانده مهیون...نازك است وسرخ...شودیم

 ...نشده رابیس

لعنت به ...میبگو خواستمیرفت که چه م ادمی يلحظه ا يبرا...برمیفرو م میموها يالبه ال یدست کالفه

 !…کردیو حس م شدیم رهیوخ کردیموقع کشف م یکه ب ییچشمها

 !يلطف کرد...ومدیسرش م ییمعلوم نبود چه بال يرسوندینم مارستانیب الرویاگه آ!حرفو نزن لطفا نیا-

تا  میبرگ روبه رو یبه درختان ب دوزمینگاهم را م نباریو من ا ندینشیسرخش م يلبها يرو يمحو تبسم

 !هرز نچرخد میچشمها

 ...دختر کمکم کرده بود نیا

 ...سوء استفاده نبودم اهل

 ...هم نبودم دله

 ...کندیدور و اطرافم فرق م يثابت شده بود که با دختر ها میبرا

 ...کردیم یمخف يروسر ریکه ز ییبه خاطر موها نه

 ...زدیکه به تنش زار م ییبه خاطر مانتوها نه

 ...کردیم زشینبود که متما حجابش

 ياما برا!…همه شان نه...کردندیمتر چادر چه کارها که نم میهمان ن ریبودم که ز دهیرا د ییها محجبه

 ينه برا...یرد گم کن يبرا...شانیهایکثافت کار يسرپوش گذاشتن رو يبود برا یچادر پوشش شانیهایبعض

 !از گناه يریجلوگ

 دنینگاه دزد نیهم...لرزانش يصدا نیهم....سرخ شدنها نیهم...کردیم زشیرفتارش بود که متما-

 !کردیم زشیمتما...شیها

 !راحت شدم...شیآخ...نیبش یهمش نگران بودم شما عصبان-

 ...لحن صاف و ساده اش نیبه ا زنمیهم لبخند م من

 !دهدیمغزم جوالن م الردریفکر آ...پردیم میلبها يکه رنگ لبخند از رو کشدینم یطول اما

 ...با پزشکش حرف بزنم دیبا-
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 ...نمیبیصورتش را ماما منقبض شدن عضالت  کندینم نگاهم

 ...دمیم حیمن براتون توض...م-

بودم آن  یعصبان...روز انداخته بودم نیرا به ا الریمن آ...سوزدیجگرم م يهنوز گوشه ...کنمینگاهش م منتظر

 !…حال نداشتم نیرا در ا دنشیطاقت د خورمیاما قسم م...لحظه

 !بود میروزها نیا يدردها یچاشن...عذاب وجدان یکم

 خودم برم سراغ دکترش؟ یزنیاگه حرف نم-

 ...پردیاز جا م تند

 !گمیم...گمیم...نه...نه-

 ؟…خب-

 ...لبش نشسته بود يباال زیچند قطره عرق ر...مالدیم شیزانوها يرا رو شیدستها کف

 !…شک یدارد ب استرس

 ؟…چرا یول

 ...داشتن يزیخون ر!مارستانیب مشیرسوند یخواهرتون حالش خوب نبود وقت-

 ؟!…بود که خورده بود ییبه خاطر کتکها...یعنی...خب...به خاطر-

 ...شودیچانه ام م ي رهیو باز خ افتدیم میبه چشمها يلحظه ا نگاهش

 لیدل...گریتن و بدنش اتفاق افتاده باشد د يبه خاطر ضربات من رو دیها با يزیخون ر...خواستمیرا م دشییتأ

 !داشته باشد دینبا يگرید

 کند؟ینم دییدختر تأ نیداشته باشد پس چرا ا يگرید لیدل دینبا...نه...نه

که  شیی؟جا!…گهیطور شده بود د نیا الریبه خاطر اون کتکا آ گمیدختر جون؟م یکنیچرا استخاره م-

 يزی؟چرا چ…هان!…هیکی مونیآخه گروه خون...ازش رفته من برم خون بدم يادی؟اگه خون ز…نشکسته

 ؟یگینم

 !نه امکان ندارد...بنددیدرون مغزم نقش م يزیو چ فرستدیم رونیرا آه مانند ب نفسش

 دیکنیکه شما نگاه م ينطوریتا من راحت تر حرف بزنم ا ابیکام يآقا دیلطفا آروم باش...خب...خواهرتون-

 !شهیبگم و حرف زدن برام سخت تر م خوامیم یچ رهیم ادمی...خب

 ...زنمیپشت سرهم و آرام م يضربه ها میکنار وارید يو رو کنمیرا مشت م میانگشتها
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 !سقط داشتن...س...خواهرتون-

 يشدن خونش را رو دهیو پاش کنمیمغزم را حس م يها هیتکه تکه شدن ال...ترکدیذهنم م يتو یساعت بمب

 …جمجمه ام يها وارید

*** 

 ：سودا

و هم از  دمیکشیهم خجالت م...سخت تر بود يزیاز هر چ میچند کلمه برا نیگفتن ا...کشمیم یراحت نفس

 ...گر بود رانیو افتادیاتفاق م یهرکس يدرد برا نیا...دمیترسیم دنشیخروش

 !…برادر آشنا نیناراحت کننده بود چه برسد به ا بهیمن غر يبرا

دم خو يبا چشمها...برادر را نیخم شدن کمر ا دمیسر خورد و من د وارید يمشت شده اش ازرو يها انگشت

 ...پوشاند زد،یم يچشمان راکه از شدت خشم به قرمز يدیسف یاشک يپرده  دمید

 ...افتادنین يگشت برا یگاه هیدنبال تک شیشد و دستها جیگ ینگاهش کم دمید

کمر درد پدر ضجه  يو برا دیکشیمادر درد م ي دهیچروک يدستها يبرا یکه گاه ییجا...دلم ته

 ..مرد سوخت نیشکستن ا يبرا...سوخت...زدیم

 ...گزمیم لب

که انگار با  ییقدمها...دارمیبه جلو برم یقدم...کنمیمقنعه ام فرو م ریرا ز میشانیبه پ دهیچسب يمو رشته

 ...شودیشمرده م میمنتظر روبه رو يچشمها

پشت سرش که از شدت  دیسف يها یبه کاش دهدیم هیتک...مارستانیپر رفت و آمد ب يپله ها يرو ندینشیم

راهم  شیچشمها...تار به تارشان را کشدیو م شیموها يالبه ال بردیدست م...زندیم یاهیبه س یچرك مردگ

 ...نمیاشکش را بب يحلقه  خواهدینم دیشا...بنددیم

 يزاندا ریاما ز نمیو بنش ندازمیب رمیز گردمیم يبا چشم دنبال روزنامه ا...کنمیاکراه به پله ها نگاه م با

اما به شدت به  ستمیوسواس ن...نمینشیو لب پله ها م زنمیرا باال م میو مانتو شودیصورتم مچاله م...ستین

 !…اعتقاد دارم يزییتم

که به  يبلوند يورنگ کوتاه و موها دیسف يبا مانتو یبه زن...به مردم درحال رفت و آمد دوزمیرا م نگاهم

پاشنه بلندش مسلط  يبا کفش ها...پوشاندیرا م شیها نهیس يرو شیو بلند دهدیرنگش جلوه م ییکاهو يروسر
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 یکهنه و صورت يهم با لباس ها یپسرك کوچک... چرخاندیرا در دستش م لشیموبا یو گوش داردیو تند گام برم

 ...بفروشد یتا فال دودیاستخوان سوز دنبالش م يسرخ شده از شدت سرما

 ...کندیپسرك همچنان اصرار م یول رقصاندیدر هوا م یدست تیاهم یب

روبه  تیاز شدت عصبان...از درد سوزهیداره م...رهیهمونجا بم خوادیکه دلش م ارهیوقتا اونقدر کم م یآدم بعض-

از بس مشت زدم به در ...نداره یتحرک گهیاز بس داد زدم حنجره م د...شدن یواسه خال ستین یانفجاره اما راه

حس  شوینیسنگ...قلبم نیتو ا ختهیدردام جمع شده ر نیتموم ا...ستیتو انگشتام ن یحس گهیکه د واریو د

المصب همچنان داره  نیا دنیهمه خسته شدن دست از کار کش...یقلب لعنت نیداره ا یموندم چه طاقت!کنمیم

 ...کنهیو کار م نهیبه س کوبهیم

 يرو یحرف چیه یو زن ب زندیترمز م شیزن ن يپا يکه جلو یو لوکس متیگران ق نیاز ماش رمیگیم نگاه

 ...زنمیو با تعلل حرف م ابیکام ریام ي قهیکنار شق يبه رگ برجسته  شومیم رهیخ...شودیم ریجلو جاگ یصندل

 ؟…براتون ارمیآب ب نیخوایم...ستیحالتون خوب ن-

 ؟…بهم يدیقرض م...خوامیدوتا دونه گوش م...خوامیآب نم-

که پشت سرش  ستیمقتدر و محکم ابیکام ریهمان ام میمرد روبه رو نیا رودیم ادمیو  شودیخراب م حالم

 ...حرفها دراز است سمانیر

 ...دختر باز است و مرموز ندیگویم

 ...ریکن و فاصله بگ يدور ندیگویم

 ...کندیرحم نم ریو کب ریبه صغ ندیگویم

 ...نمیبیام و م دهیوحشتناك و متضاد با آنچه من د فیتعار

غم بغل گرفته و چانه اش را منقبض کرده و  يمادرش زانو يکه جلو نمیبیم ياالن پسرك چهار پنج ساله ا من

 ...غرور دارد...و هق نزند زدیتا اشک نر کندیفشار تحمل م

 دنیترک ایبزرگتر از شکستن نوك مداد  یفقط کم...یغمش کم...غرورش بشکند فقط خواهدیدارد و نم غرور

... یفروش ياسباب باز يمغازه  يجلو دنیبزرگتر از حسرت کش یحت...ولدش استبادکنک بزرگ شب ت

 ؟!…پر پر شده شیچشمها شیپ شیایدن یعروسک واقع یچه کار وقت خواهدیم یعروسک مصنوع

 ...رو با تمام وجودم حس کردم یشدن زندگ نییسنم کمه اما باال و پا...ابیکام يداره آقا ادیز یسخت یزندگ-

 ؟يدیبدتر از درد من کش-
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خواهرش را  ابیکام ریام یوقت... طیشرا نیحدس زدن ا ستیسربسته موضوع را گفت اما سخت ن الریآ گرچه

واهمه دارد و از کشته شدن توسط برادرش  شیاز باردار نگونهیتاسرحد مرگ کتک زده و خواهرش ا

 ...!ستخواهر و برادر گذشته ا نیچه برا دیفهم شودیراحت م...ترسدیم

مامانم ...بچه یلیخ...بچه بودم!کمترم نه...بدتر از شما نه اما...دمیو سخته تحملش اما منم درد بد کش...هیدرد بد-

شش ماه  گفتنیم...کننیچشمام قد علم م يجلو ریتصو يسر هیاالن فقط ...ستین ادمی قیدق...سرطان گرفت

باال و ...نفسش قطع نشه یوقت هیتا  شستمیسرش م يشبا باال...بهش وابسته بودم یلیمن خ...ستیزنده ن شتریب

 رهیاما مامانمو نگ ارهیسرم ب خوادیم ییهر بال کردمیالتماس خدا م...شمردمیشو م نهیس يشدن قفسه  نییپا

روشن کردم بستم و شمع  لیاونقدر دخ...خداروشکر مامانم شفا گرفت...ستیبدتر از مرگ ن يدرد چیه...ازمون

 زیبدتر از مرگ عز يدرد چیه دمیبعد از اون ماجرا فهم...تو مسجد محلمون که خدام دلش واسم سوخت

 ياصال قاعده ...رنیو م انیم کیمشکالت بزرگ و کوچ...سالمه...خداروشکر که خواهرتون زنده س...ستین

 !شهیتلخ هست اما تموم م...نهیهم یزندگ

اما ...قلبش را يصدا دنیو شن خواهمیو بغل مادرم را م شودیحالم دگرگون م یخاطرات گذشته کم يآور ادی با

 !…کشمیم یقیو نفس عم کنمیقفل م میدستم را دور زانوها

 !زندیاش نبض م قهیهمچنان رگ کنار شق...جستجوگر یمتفکر و کم...کندینگاهم م یچشم ریز

 !بدجور بهم زخم زده ...بشه یاونقدر بزنمش که عقده هام خال...بزنمش خوادیدلم م-

 ؟…نیباهاش حرف زد-

 ...نه-

 ...!نیکرد یانصاف یو ب نیکتکش زد یول نیحرفاشو گوش نکرد-

 ؟…چرا-

 دیشا!…نیریگیم میو تصم نیکنیو قضاوت م نیزنیحرف خودتونو م...نیزنیچون شما فقط حرف خودتونو م-

 شهیحل نم یمشکل چیه يو کتک کار تیبا عصبان...گفتن داشته باشن يبرا یحرف شونمیا

 ؟…داشته باشه تونهیم یهیبچه تو شکمش داره چه توج هیکه  یکس-

خواهرتون  يتو چشما یبراتون افتاده اما امروز حس خاص یچه اتفاق دونمینم...ستمین انیمن در جر-

 !گناهکار هینه ...دهید بیآس هی...زخم خورده بود هی هیشب شتریکه ب یحس...دمید
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 نیمقابل ا خمیو متعجب از آب شدن  یکینزد نیاز ا کشمیخجالت م یو من کم کندیمسکوت فقط نگاهم  در

مخصوصا که  گرفتمیخو م یها به سخت بهیمن با غر...است بیعج یکم میبرا نیو ا زنمیراحت حرف م...مرد

 !طرف مقابل مرد باشد

همراه  هیدارن به  اجیبمونن و احت مارستانیب دیخانوم شب با الریآ...نجایا انیب نیمادرتونو خبر کن شهیم-

 ...دادن اجیهمزبون احت هیبه  يزیاز هر چ شتریاالن ب شونیا...خانوم

 ...دیگویچفت شده اش م يدندان ها يو از البه ال شودیمشت م شیها انگشت

 !…ششیپ مونمیخودم م...میمادر ندار-

 ...سوزدیته دلم م باز

 !دنیبه شما اجازه نم...نیتو بخش زنان بستر شونیا-

 ...گهید کنمیم یغلط هی...رمیگیم یاتاق خصوص-

اوقات بد  یاما پدر گاه ستینیب شیعکس العمل مادر قابل پ...نه ای دهدیپدر اجازه م دانمینم...کنمیفکر م یکم

 ...میگویدودل م...کندیم یقلق

 ششونیپ مونمیمن م-

 یبا نوك کتان...دزدمیو نگاه م شومیمعذب م... نگاهم بخواند صحت کالمم را از خواهدیم...کندیزل نگاهم م زل

 ...کنمینگاهش را حس م ینیسنگ یول رمیگیم يرا به باز يزیرنگم سنگ ر یمشک

 !…شهیم یکه واقعا عال يریاگه زحمتشو به عهده بگ...ممنون-

 ؟!…او چه زود قبول کرد...زدم یحاال من تعارف...کنمیو نگاهش م گردمیزده برم شوك

 ...شودیم انینما شیلبها يلبخند رو کیاز  یکمرنگ رد

 نکهیتو هم قبل ا...ادیپاره کردنم خوشم نم کهیاز تعارف ت...ستمیبارم بهت گفته بودم اهل تعارف ن کیگمونم -

داره و از شانس بدت من  ومدیچون تعارف اومد ن...بده شنهادیبعد پ یتونیم نیاول خوب فکر کن بب یبزن یحرف

 ...استقبال کردم شنهادتیاز پ

 ...کنمینثارش م ییدلم پررو در

 ...شودینم میرو یول 'به من چه؟ یستیتو آداب معشرت بلد ن' میبگو خواهدیم دلم

 ردیگیرنگ م یخنده دار است که لبخندش کم یلیصورتم انگار خ حالت

 ؟…یزنیحاال چرا م-
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 ؟…من-

رو بهت فرجه بدم  ندفعهیا يخوایحاال م...کم از کتک نداره يکه تو گره زد ییابروها نیواال ا!…پ ن پ من-

 ؟یفکر کن شنهادتیرو پ کمی

مادر از پشت  يجوابش را بدهم که صدا کنمیلب باز م...میعصب یخنده ام گرفته از حالت نگاهش و هم کم هم

چرا وجود مادر را ...شودیخشک م میو خون رگها رودیم لیبدنم تحل يانگار تمام قوا يلحظه ا...کندیم رمیغافلگ

 ؟!…کندیم يخود چه فکر شی؟االن پ!…مارستانیفراموش کرده بودم در ب

 ...ستین ادیفاصله ز...صورتش هستم ي رهیاو لبخند برلب دارد و من خ...کنار هم...ابیکام ریام...من

 ...پرمیو هول از جا م افتندیبه رعشه م میدستها

هم  شیدستها...موشکافانه یاست و کم ابیکام ریام ي رهینگاهش خ...افتدیبه صورت مادر منگاهم  يا لحظه

 ...بودم افتادهین ریگ یتیموقع نیتابه حال در همچ...را بغل زده اهشیدو طرف چادر س

بود که به خودش  ابیکام ریام...دمیجویو پوست لبم را م کردمیازش سرزده است نگاه م ییکه خطا یکس مثل

 ...مسلط تر بود و از جا بلند شد و سالم کرد

 !…سالم حاج خانوم-

 ...بر لب نشاند یانداخت و لبخند مصنوع ابیکام ریام يبه قدو باال  ینگاه مادر

 ؟…بودم دهیمن شمارو قبال د...سالم پسرم-

 !یخراب شده بود من اومده بودم دنبال خانوم ناج ییمایهواپ سیسرو...بله-

 ...اندازدیبه صورت من م ینگاه میو ن کشدیم نشییلب پا يزبان رو...رودیمادر باال م يابرو يتا کی

 !…دهیما قرار م یزندگ ریتو مس ادیانگار سرنوشت شمارو ز...اومد ادمی...بله-

 ...کندیپا و اون پا م نیا یو کم کشدیبه پشت گردنش م یدست ریام

کردن  یواقعا لطف بزرگ...ومدیسرش م ییمعلوم نبود چه بال مارستانیب رسوندنیاگه خواهرمو نم یخانوم ناج-

 !در حقم

 ؟…جان خواهر شما هستن الریپس آ-

 !…بله-

و پوچ اعتمادش به  چیبه خاطر ه خواهدیدلم نم...لرزاندیته دلم را م یکم نیو ا کندیبه حضورم نم یتوجه مادر

 !…خودم را از دست بدهم
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راحت  یلیو خ کندیهم چنان خونسرد به مادر نگاه م ابیکام...کنمیزانم را در هم قالب مزده و لر خی يدستها

 ...زندیحرف م

 نهیبهتر از ا یلیباشم خ نجایمن ا...االن باهاش صحبت کردم...جان الریآ شیپ مارستانیب مونمیمن امشب م-

 ...از اون تجربه دارم شتریباالخره من ب...که سودا باشه 

 ؟!…دهیرا شن انمیحرفها یعنی

 ؟...مادر ندارد ابیکام ریام داندیم

 !نیکن تیخودتونو اذ ستین یاجیاحت...حاج خانوم نیکنیلطف م یلیخ-

تا  نیقبلش زم هیلبخند با لبخند چند ثان نیجنس ا...نمیبیمادر م يلبها يرا رو تیلبخند از سر رضا باالخره

 ...کندیآسمان فرق م

 !…کندیخانه م شیلبخند کنج لبها نیبه دلش نشسته که ا ریلحن حرف زدن ام انگار

 طیشرا نیتو ا يباالخره هر دختر...موندم ششیکرد خودم پ مانیدخترمم که زا...زحمت کدومه...نه پسرم-

 !…کردنو ياما بلدم مادر ستمیجان ن الریمنم مادر آ...داره به مادرش اجیاحت

 …دیگویم یمیو با لحن مال شودیچشمانم م ي رهیخ بعد

 !من هستم...خونه مادر يتوهم بهتره بر-

 !نداشته باشد یلرزش میصدا کنمیتمام تالشم را م...کنمیو مرتبش م کشمیبه مقنعه ام م یدست

 ؟…تو سرم کنم یوقت حالتون بد بشه من چه خاک هی...شما قلبتون ناراحته...شتونیپ مونمیمنم م..نه مامان-

 ...دداریبه جلو برم یقدم ابیکام ریام

 !…نینکن تیبه خاطر ما خودتونو اذ کنمیخواهش م-

 ...دیگویو م کشدیچادرش را جلوتر م مادر

 ؟!…کنهیم یدختر خودم چه فرق يجا الرمیآ...پسرم ستین تیاذ-

 …دیگویو م کندیسپاس گزار نگاهش م ریام

 نم؟یبب الرویآ شهیم-

 ...شهیگمونم م...بهوش اومده-

 ...داردیقدم برم مارستانیو به سمت در ب دهدیتکان م دنیفهم يرا به نشانه  سرش

*** 
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 ：ریام

 ...شودیباز م یتق يو در با صدا دهمیفشار م رهیدستگ يرا رو دستم

 ابمیبه پهلو م دهیرا دراز کش الریآ...چرخانمیرا در اتاق م نگاهم

 ...کنمیم دایبلند باال را پ ادیفر کی لیو پتانس شودیذهنم آشفته م باز

را  میو انگشت ها دهمیهم فشار م يرو کباریرا  میپلکها...شودیو اکو م چدیپیدر گوشم م یسودا ناج يحرفها

 ...کنمیمشت م

 ...افتدیبه راه م اریاخت یب میبرپاست اما پاها ییاهویسرم ه در

 ...میشویچشم در چشم م...گرداندیسرش را برم شنودیرا که م میقدمها يصدا

 ...کندیم ییچانه اش خودنما ریپلکش تا ز يرد اشک از گوشه ...غم دارد و سرخ است شیچشمها

کنار تختش  یتک صندل يو رو دارمیقدم برم حرفیو من همچنان ب زندیترس ملحفه اش را چنگ م از

به سر دارد و انگشت  يدیسف يکه مقنعه  يدختر بچه ا يو تابلو وارید يدیبه سف دوزمینگاهم را م...نمینشیم

 ...دهدیاش گرفته و سکوت را تذکر م ینیاشاره اش را مقابل ب

 ...سرد است نمانیب يهوا

 ...سردتر مارستانیب يبو و

 ...دهمیو به زحمت قورتش م دیآ یباال م میتا ته گلو یترش عیما...خوردیبهم م دلم

 …میآ یو باالخره به حرف م کشمیم میشانیبه پ یدست

 ؟…بودم و خبر نداشتم شده ییدا-

صدا  یب شیو اشک ها لرزدیچانه اش م...کنمیچشم نگاهش م يو از گوشه  شنومینفس بلندش را م يصدا

 ...زدیریم دشیسف يملحفه  يرو

تا سرت معامله  يایو عشوه ب یستیقمار وا زیم ي؟اونقدر ارزش داشت که پا…از خونت يچرا فرار کرد-

 ؟...ریحق نقدری؟ا…یدونستیخودتو پست م نقدری؟ا…کنن

 ...کشدیصورتش م يمرتعشش را رو يدستها

 !یکنیکه تو فکر م ستین یاون هیقض ریام-

 ...زنمیم يپوزخند

 ؟…هیپس چ-
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 !گمیم یآروم باش...آ-

 من آرومم-

 شناسمتیمن م...یستین-

 یشناختیاگه م...عشق و حالت یپ یرفتیو نم یذاشتیدوماه آزگار منو تو برزخ نم یشناختیکه اگه م یشناسینم-

 کنهینبودت چه قدر داغونم م يدیفهمیمنو م

 ...و لحنم سرد تر شودیابروانم محکمتر م انیگره م...کشمیدستم را پس م...دستم يرو گذاردیم دست

فقط اومدم بشنوم چرا ...يکار کرد یباهام چ رهینم ادمی...کنون ینکن اومدم واسه آشت الیخ نجامیاگه االن ا-

 ...يشد فیکث نقدریا

 دونمیم-

 !پس بگو-

 دونستمیم...فرق داشت هیبا بق...بود بیخودمو شناختم رنگ نگاهش برام عج یاز وقت...بود یشهرام پسر خوب-

برام جشن  ادته؟ی... دمید میلیفارغ التحص یبار تو مهمون نیرو اول یاب...گفتینم يزیچ یبهم عالقه داره ول

در  يروز اومد جلو هی...کردیمن رفتار م تلجن... پیبود هم خوشت افهیهم خوش ق یاب...يکرد رمیو غافلگ یگرفت

رز پرپر  يبود و گلها یکه شدم پراز بادکنک رنگ نشیسوار ماش...شیکردم تو فرستاد الیخ...دانشکده دنبالم

تاحاال ...نفسشگفت شدم ...گفت عاشقم شده...اونجا بود که بهم گفت دوستم داره...بود ختهیر یصندل يرو

عقده شده ...انیاز اطراف نمیمحبت بب هیعقده شده بود تو دلم که ...اگرم بودم بهم نگفته بود...ینبودم نفس کس

دوست ...وجودمو بخواد...مهم باشم که منو بخواد ایتو دن یکی يعقده شده بود برا...بار دوستت دارم بشنوم هیبود 

 ...ریام خواستمیداشته شدن م

دغدغه برات  یآروم و ب یزندگ هی؟پس اونهمه سگ دو زدنم واسه ساختن ...دوستت نداشتم یعنتمگه من ل-

و صبح تا  خوندمی؟چرا شب تا صبح درس م...ادیتا خم به ابروت ن زدمیم شی؟چرا خودمو به آب و آت…بود یچ

به  اوردمیفشار م نقدریانصاف دوستت داشتم که ا یب..تا آب تو دلت تکون نخورده؟د کردمیشب کار م

 کردمیم يهر کار تیکه واسه راحت يبرام مهم بود...خودم

 ؟یگفتیوقت بهم نم چیپس چرا ه-

 یکله خر باش نقدریا کردمیچون فکر نم-

 !…درد دارد فهممیو م شودیصورتش مچاله م...شودیجابه جا م یو کم زندیرا پشت گوشش م شیموها
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منو  بردیم... نفهمه ریام یگفتم باشه ول...مدت هی میگفت دوست باش...باور کردم!گهیراست م...گفتم...باخودم-

 اجاتیبچه بودم و احت!…درست مثل بچه ها ریام ینیبیم...میدیخندیباهم م...دیخریم یبرام بستن...پارك...نمایس

بودم و  دهیمحبت ند...رفتیدارم دلم قنج م دوستت هیو با شدمیشاد م یبستن هیبا ...در حد بچه ها بود میروح

 يباهام اصال حرف نزد...با شهرام نامزد کن یگفت نکهیخوب بود تا ا یهمه چ!بود یزندگ ایدن ایمحبتش برام دن

و منو  شیعشق اول زندگ یکه با دوتا بچه رفت پ یبشم مامان دمیترس...که باهاش نامزد کن يفقط دستور داد

که اگه بهت  دونستمیم...شهیحل م یهمه چ میکن غهیگفت ص یاب...کار انتیبشم خ دمیترس...تورو تنها گذاشت

کنارت  شهیبا شهرام که هم تیاگه جنجالم به پا نشه دوست دونستمیم!یکنیجنجال به پا م خوامیبگم شهرامو نم

قرار شد  یکه راحت باش رونیب تیپامو گذاشتم از زندگ...رمیبگ تمیتنها دلخوش خواستمینم...بهم خورهیبوده م

 یتا جسممو مال خودش کرد ب غهیبعد از ص یعوض یاب...کردم و چرا اما کاریبهت زنگ بزنم و خبر بدم که چ

داشت  نهیاز تو ک...کرده بود میتو خونه زندان زدیهرروز کتکم م...کردیتو چشمام نگاهم نم گهید...شد المیخ

که منو  دمیفهم یوقت نویا...همه کاراش نقشه بود...کردمنو نابود  رشبود اما به خاط یاش چ نهیک دونمینم...ریام

 !تورو آزار بده خواستیفقط م خورمیقسم م...يکه تو اونجا بود يقمار زیم يآورد پا

 ...کنمینگاهش م مات

 ؟…کجا رفته بود ؟عقلتیبه نفهم يخودتو زد ای ينفهم بود...احمق يدختره -

 ...گزدیم لب

 ...خر شدم-

 ينطوری؟ا…یکنیخودتو آروم م ينطوری؟ا…يکه خر شد نهیهم هتیواقعا؟توج نیهم…؟يفقط خر شد-

عهد قاجاره که به زور شوهرت بدم  يکرد ؟فکر…يخوایشهرامو نم یچرا به خودم نگفت...؟یزنیخودتو گول م

باعث بشم  کهنفهم  نقدری؟ا…منطق یب نقدریالر؟ایآ يتصور کرد یآدم نیمنو همچ ش؟تویخوایکه نم یبه کس

 ؟...الری؟آره آ…تنم عذاب بکشه يپاره 

 ...گفتیم یاب یول-

تو ...بده بدبخت بتیفر خواستهیم...زیهمه چ یب ي کهیمرد دهیبه گور باباش خند...گوه خورد یاب...غلط کرد یاب-

 ؟یشناختیم یتو منو کمتر از اب یعنی!يخورد بیچه ساده فر

 چه طور منو خام کنه دونستیم...کارشو بلد بود یاب-

 کم جان اما پررنگ...زنمیم ندپوزخ
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 يفقط خاك عالم تو سر من که حواسم به همه جا بود و از خونه ...نبود خامت کنه اجیاحت يتو کال خام بود-

شدنش خبر  غهیازص...خبر نداشتم شیواشکی ياز تماسا...از خواهرم خبر نداشتم...خودم خبر نداشتم

 !شمیم وونهیدارم د الریآ...يوا...نداشتم

 ...ببخش ریام-

 ؟…تف سر باال یبعد ولت کنه بش ؟که…يا غهیزن ص یکه بش يبود اقتیل یب نقدریا-

 ...ببخش ریام-

 ...خداتومن یشب دهیم هیکرا...و اون نیبه ا فروشهیدختر م یاب-

 ...ببخش ریام-

بامن  شیو دشمن نهیشدن به تو فقط ک کیشانس آوردم قصدش از نزد...دست به دستت نکرد يشانس آورد-

 اوردیسرت م ییوگرنه معلوم نبود چه بال..بوده

 ...ببخش ریام-

 ؟…ببخشم ویچ-

 !…حماقتامو-

 ؟ي؟حماقت بود که تا ته ته عمرت خودتو بدبخت کرد…فقط حماقت بود-

-… 

 ؟یخودتو ببخش یتونیخودت م-

 ...در نگاهم کندیم مکث

 ...نه-

از همه ضربه خورده وجود خودت  شتریکه ب یچون اون!بخشمتیم...یخودتو ببخش یهروقت خودت تونست-

 !ببخشتت دیاول اون با...بوده

 ردیگیصورتش را دربرم یلیس...شودیروان م يشتریباشدت ب شیها اشک

 ... و فکر کنمیم سکوت

کردن تک تک  لیو تحل هیتجز يبرا خواهدیوقت م یکم...داده ها یابیارز يبرا خواهدیفرصت م یکم ذهنم

 ...واژه ها

 …مسموم الیاز هر فکر و خ یته... شدن یته یو کم خواهدیاستراحت م یکم ذهنم
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 !خواهدیهم رها شدن م یکم دیشا

ذهن خسته  نینداشت ا يپرداز ایحق رو... بال پروازش را بسته است یکه از هشت سالگ یاز بند اسارت رهاشدن

 ...بیعج یبود و کم ادیز یپسر هشت ساله کم کی يکه برا ییفقط پرشده بود از دغدغه ها

 ...کردمیم فایرا ا يگرینقش د دیبودم اما با برادر

 ...بود که به ذهن هشت ساله ام خطور کرد یبودن نقش پدر

 ...یول

 دیگویها نسوزد، م یتا در آتش سخت کردمیذره ذره خودم را آب م شیکه برا یتمام آن کس ستیا قهیدق چند

 ...انتخاب کرده بودم ینقشم را اشتباه

 ...شدمیمادر م دیبا

 ...مهربان يهم خواهر دیشا

کدام هم موفق نبوده  چیه يفایکرده ام و در ا يباز یکه در زندگ ییانبوه نقش ها نیب خورمیمن حاال چرخ م و

 …ام

عوض  انشیکه تماشاچ یدرست وسط سن...ایدن يصحنه  يرو...يگریباز يکوچه و پس کوچه ها در

 ...!گم شدم...افتمیب يتا از پا زدندیداشتند و ضربه م دنمیکش نییدر پا یسع یقیبه طر ق،هرکدامیتشو

 ...کردم گم

 ...را ياجبار يخودم را و هم تمام نقش ها هم

 اموختیرفتار کبک رفت و در آخر راه رفتن کبک را که ن يکه به شاگرد یزاغ...يزاغ و کبک مولو تیحکا مانند

 ...راه رفتن خود راهم فراموش کرد!…چیه

 ...هم نه توانستم برادر باشم و نه پدر و نه مادر من

 ؟…یکنیترکم م-

 ...نقش بسته شیچشمها ریکه ز یرنگ اهیس يبه حلقه ...کنمیو من نگاهش م پرسدیم الریآ

 ؟…دنبالت گشتم که ترکت کنم نهمهیا-

 ...دارند یمانیسوخته بودن رنگ پش يقهوه ا يبه جا شیها لهیو ت کندیشره م شیاز چشمها التماس

 ياومدنت بود ایهمونقدر پررنگ که از روز دن...میتو زندگ یهست-

 شنومیرا م شیبرنداشته صدا یهنوز قدم...شومیو از جا بلند م میگویرا م نیا
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 ؟یکنیم کاریچ یبا اب-

 ...درهم میو ابروها شومیمشت م میانگشتها

 !…کنمیم اهیروزگارشو س-

تا حالم  زنمیم رونیاز اتاق ب کند،یم ییاز اشکش خودنما سیورت خص انیتوجه به لبخند کنج لبش که م یب

 ...خراب نشود نیاز ا شیب

مادرش  ياست و دستها ستادهیکه شرمزده مقابل مادرش ا نمیبیرا م یپس از خروجم از اتاق سودا ناج بالفاصله

 ...کندیرا به سودا گوشزد م ییزهایو چ خوردیدر هوا تاب م داستیهمان چادر هم پ ریکه ز

 ...خوردیدرهم گره م شتریب شیو انگشتها رودیفرو م شرتشیسو ي قهیدر  شتریاش هر لحظه ب چانه

 ...به خاطر من و مشکالتم باشد یو درماندگ صالیاست نیا دیشا

 ...را به خاطر من مجازات کنند یکه بگذارم کس ستمین یآدم

انداز شود و نگاه  نیخلوت طن يآنقدر محسوس هست که در آن راهرو میقدمها يصدا...گذارمیم شیپ یقدم

 ...سمتم ردیجهت بگ شانیها

 ...پاشدیبه صورتم م یهرچند مصنوع ياما مادرش لبخند کندیحالتش نگاهم م یبا آن حالت ب سودا

 ؟…حالش چه طور بود پسرم-

 ...دهمیآورم جواب م یم رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیموبا یکه گوش همانطور

 ...دیشیم تیاگه واقعا اذ گمیم...بد نبود-

 شودیم کیبهم نزد شیو ابروها کندیم یاخم...حرفم تمام شود گذاردینم

 بره خونه دیسودا خانوم با یول...پسرم مونمیمن م-

 !…زندیرا بغل م شیو دستها ندیچیکه مثل بچه ها لب بر م شودیمعطوف سودا م نگاهم

 ...آوردیلبخند برلب م حرکاتش

 …شرمنده…بازم ممنون-

 ...حرفو نزن نیا گهید-

 !…ست ییمایاز دفتر هواپ شترشانیکه ب شومیم ییکال ها سیم ي رهیو خ میگویلب م ریز یچشم

 ...آخ

 ...کرده بودم فراموش
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 ...میگویو روبه سودا م شودیله م میدندانها ریز نمییپا لب

 ؟يبود 321 يتوهم جزو کادر پرواز-

 دهدیمثبت تکان م يشانه را به ن سرش

 !…دنبالتون بود تیریمد...خورده ریپرواز تأخ!…دنبال شما سیبا سرو میجزو کادر بودم که اومد-

 !رسمیبه پرواز نم...ستیحالم خوب ن من：کنمیم پیو تا دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

باشد تا پرواز را  یو جسم ینرمال روح طیدر شرا دیخلبان حتما با کی دانمیم...کنمیارسالش م تیریمد يبرا

 دهیگردن درد امانم را بر...يمساعد یدارم و نه حال جسم ینرمال یو من االن نه حال روح ردیبرعهده بگ

 ؟…فرودگاه نیریم-

 ...ينداره شماهم بر یلزوم!…شنیمستقر م دیجد يکادر پرواز هیو با گهیخلبان د هیمن نرم  یو وقت...نه-

کم ازشان  نقدریپس چرا ا شودیم بایز نهمهیبا لبخند ا یوقت...بنددینازکش نقش م يلبها يرو يندیخوشا لبخند

 ؟…کندیاستفاده م

 یسودا و مادرش هم چند قدم...کنمیو رو م ریرا ز میو شماره ها نمینشیم واریسبز رنگ کنار د يها یصندل يرو

 شودیو دوباره پچ پچشان شروع م رندیگیفاصله م

بعد از سه بوق ...چسبانمیرا به گوشم م یو گوش کنمیتماس را برقرار م کنمیم داینظر راکه پمورد  ي شماره

 !…دهدیجواب م

 !…پارسال دوست امسال آشنا...کیعل-

 !…خش دارد و خسته است شیصدا

 !…کارت دارم شهرام-

 !يریگیاز ما نم یسراغ ینداشته باش يشما تا کار...اونکه مشخصه-

 ؟یکن فیرد یتونیم...کنم داینفرو پ هی دیبا...بدن کیچندجا واسم کش يجلو خوامیچند نفر م...لوس نکن خودتو-

 ...شودیم يجد لحنش

 ؟…شده يزیچ-

 !…کردم دایپ الرویآ-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ-

 ：سودا
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وسوسه ...قبول نکردم یکند ول میاصرار داشت تاخانه همراه ابیکام ریام...رومیم رونیب مارستانیاجبار مادر از ب با

 ...رمیبگ دهیناد توانستمیراکه مثل خوره به جانم افتاده بود نم يا

 ...مجدد يخواستگار يبرا... دیایگفته بود سوسن خانوم قرار است دوباره به خانه مان ب مادر

 فرستادیقبول نکرده بود و حاال مرا م یول... را یمهمان نیخواهش کرده بودم کنسل کند ا...من غر زده بودم و

 ...و با من حرف بزند دیایخانه تا سوسن خانوم ب

خانه مواجه  يسوسن خانوم بادر بسته  شدیم یکه اگر عمل يوسوسه ا...دادیهنوز ته دلم را قلقلک م وسوسه

 !…شدیم

 دهمیدرهوا تکان م یو دست کنمیم دنیشروع به دو ردیگیتازه فاصله م ستگاهیاتوبوس زرد رنگ که از ا دنبال

 یول لرزاندیسرد تنم را م يو هوا زنندیم یلیصورتم س يبرف رو زیر يدانه ها...و نگه دارد ندیبب نهیبلکه مرا از آ

 ...دومیهمچنان م

باز  یسیپ يدر که با صدا... میافزا یم میو به سرعت قدمها دینشیم میلبها يرو یاتوبوس لبخند پهن باتوقف

با ...افتمین نیتا زم رمیگیبلندش را م لهیم...کندیو اتوبوس باز شروع به حرکت م ندازمیتند خودم را داخل م شودیم

 پیهمه ک!…یخال یصندل کیاز  غیدر یولاستراحت کنم  یبلکه کم گردمیم یخال یدنبال صندل میچشمها

ها آنقدر شعور  یبعض دانمینم...اشغال شده است یتوسط اثاث زن ستیهم که خال یصندل کیپرند و آن  پیتاک

 ؟…از آن جا استفاده کند يگرید يبگذارند تا موجود دوپا نیزم يرا رو لشانیندارند که وسا

 !شودیم دهیکش میمانتو يهستم گوشه  یصندل ي رهیکه خ همانطور

صورتش را قاب  يبه حال آشفته ا شیکه موها نمیبیرا م یبانمک يو دختر بچه  گردانمیسر برم متعجب

 !…که چه کارم دارد دهمیو سرتکان م نشانمیم میلبها يرو يلبخند... عسل است يهم قد و قواره ...گرفته

 ...و نگاهش متفکر شودیجمع م شیلبها

 …پول بده-

 !…کنمینگاهش م مات

 ؟…پول-

 !…خوامیپول م...آره-

 ؟…بچه نیگداست؟ا یعنیپول خواست؟...خارانمیام را م قهیو کنار شق کشمیبه مقنعه ام م یدست متعجب

 ...شودیم دهیکش میمانتو يگوشه  باز
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 !…که منتظر است یرنگ يبه صورت سبزه اش و چشمان قهوه ا زنمیم زل

 ؟…ندارد یدختر بچه که گناه نیا...نگاه منتظر نیا تیمعصوم يبرا سوزدیم دلم

 !…نداشته باشند یگناه دیفکرش هم شا یو پدر ب مادر

شک ندارم که ...کرده است که دوست ندارند يمجبور به تن دادن به خواسته ا نهارایکه ا ستیطیشرا گناهکار

 !…دوست ندارند

 ؟...دیآیخوشش م دنیاز منت کش یکس چه

 ؟…دیآیاز له شدن غرورش خوشش م یکس چه

 ؟…دیآیکردن خوشش م ییاز گدا یکس چه

 !…کند يبه خواست دلش تکد ینکنم کس گمان

 !…امان از اجبار اما

 !…دهدیسوق م لشانیکه انسان هارا برخالف م یطیاز شرا امان

 ...کشمیم رونیرا که صبح همراه خودم آورده ام را ب يرینان پن يلقمه ...فمیداخل ک برمیم دست

 ...رودیضعف م یدلم کم ته

نگاهش ...کندیجب نگاهم ممتع یکم...رمیگیلقمه را مقابل دخترك م... اما …نخورده ام يزیصبح تاحاال چ از

 !…که مقابلش دراز شده در رفت و آمد است يچشمان خندانم و لقمه ا نیب

 ...شومیبه سمتش خم م شتریو ب کنمیرا پهن تر م لبخندم

 !…زمیعز رشیبگ-

 …چشمانش همچنان منتظر است یول قاپدیلقمه را از دستم م رهیخ همانطور

 بخوابم رونیب یکیتو تار ترسمیم!دهیمامانم گفته اگه شب پول نبرم خونه راهم نم!…خب خوامیپولم م-

 ...کشمیم نمییلب پا يرا رو زبانم

 !کنمیسوختنش را استشمام م يبو...چه قدر دلم کباب شده امروز

ستش پول را در د يمانده  یباق...کنمیرا در ذهن حساب م ریمس ي هیکرا...رمیگیپولم را در دست م فیک

 چند روزه ام است یخرج!…اما ستین ادیز...گذارمیم

 ...شودیو از مقابل چشمانم محو م کندیشلوارش م بیپول هارا داخل ج کشدینم هیو به ثان زندیبرق م شیچشمها

 ...شومیو من متوجه شکم جلو آمده اش م کندینگاهم م دیبا ترد یکنارم کم یابرو کمان زن
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 يرو...سالمم...من جهنم...نشسته است شیرو هیکه عوض انسان اثاث شودیم یفکرم معطوف همان صندل باز

 ؟…شودیزن باردار را چه م نیا...ستمیا یم میپاها

 !دختر جون يدادیبهش پول م دینبا-

 ...کنمینگاه م شیچشمها به

 داره؟ یچه اشکال گرانی؟کمک به د…چرا-

پول مارو ...مالنیم رهیسر امثال منو تو رو ش...يزبون باز کمی زنیریاشک م کمی!…زمیعز نهیکارشون هم نایا-

از صدتا  افتهیپاش ب...مظلومشون نکن افهینگاه به ق!سازنیم یآنچنان يواسه خودشون خونه ها بیبه ج زننیم

 !ستیجلو دارش ن یشکیهفت هشت سالشون اونقدر زرنگ هست که ه يبچه  نیهم…گرگ بدترن

 !هم نه دیشا...گول خورده باشم دیشا...کنمیدوشم جابه جا م يرا رو فمیک

گناهش گردن ...ندارم يبه درست و غلط بودنش هم کار...خدا کمک کرده ام يمحض رضا من

 !خدا باشد يجوابگو دیخودش با...خودش

 ...شومیم ادهیو با توقف اتوبوس پ رمیگینگاه از زن م یحرف چیه یب

در آن مشغول است،  رضایراکه عل یشگاهآموز يفاصله هم تابلو نیاز هم یشده ول دتریبرف شد بارش

 !…نمیبیم

 !…ردیگیو ضربان قلبم سرعت م چدیپیدر وجودم م یذوق

 !…ابدی یم یهدفم هدف یکه نگاه ب چرخانمیهدف چشم م یب شومیآموزشگاه که م کینزد

را در دست گرفته  يکه مقابل در آموزشگاه دست دختر ییرضایعل ي رهیو نگاهم خ شودیم نیزم خیم میقدمها

 ...خوردیتکان م شیو لبها

 ...سوزاندیچشمانم راهم م یو عدس ردیگیو تمام جانم را م شودیآتش شعله ور م... زنندیرا آتش م میگلو

 ...زدیریو دختر اشک م زندیم رضاحرفیو عل شودیگس م دهانم

 ...و قلب من هم شودیفشرده م رضایعل يبزرگ و مردانه  يدستها نیدختر ب يدستها

 !شودیفشرده م بیعج

 ...خوردیشانه سر م ياز رو فمیبند ک و

 ...زدیریم رونیمقنعه ب ریتند از ز يبا وزش باد میموها و

 ...رندیگیرعشه م میزانوها و
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 ...و نگاهم را تار کندیم سیکه صورتم را خ ییاشک ها و

را دور کمر  رضایعل يحلقه شدن دستها نمیبیاشک م يقفل نگاهشان است و از پشت پرده  ي رهیتارم خ نگاه

 ...آن دختر

 ...شودیگم م رضایعل ي نهیصورت دختر را که در س کنمیو باز نگاه م رمیمیم و

 ...کندیرا که کمر دختر را نوازش م رضایعل يدستها کنمیو باز نگاه م دهمیجان م و

 ...زنمیهق م و

 !…ترکدیقلبم م و

 ...و

 ...دمیکه فهم یعنی یدرماندگ

 يدار يکنارم روسر یوقت

 را سوانتیتار مو از گ کی

 ...!يدار يگریرختخواب د در

 ...افتدیبه راه م میپاها

 ...دارمیقدم برم رضایجهت عل خالف

 ...شودیم دهیکش نیزم يرو فمیجهنم که ک به

 ...کندیم سیجهنم که برف مقنعه ام را خ به

 ...ختهیر رونیاز مقنعه ب میجهنم که موها به

 !…نباشد رضایعل یبرود به جهنم وقت یزندگ اصال

 !…لرزاندمیاما هرچه که هست م...از شوك ایاز سرما  دانمینم...لرزمینامنظم است و م میقدمها

 تمیتهران هم اذ يدر شهر آلوده  دنینفس کش...دهدیهم آزارم نم نهایبوق زدن ماش يصدا یحت حاال

 …کندینم

 !…ستیاز پا انداختنم کاف يرااست که ب قیآنقدر عم رضایعل زخم

 ...کنمیراهم پاك نم میاشک ها یپشت دستم حت با

 ...کنمینگاه هم نم یمردم حت ي رهینگاه خ به

 !…آدمهارا از دل پاك کرد یبعض يردپا شدیکاش م...گذاردیاز برف جا م دیسف نیزم يرو میپا رد
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 ...دوست نداشت شدیراهم کاش م رضایعل

 !…دوستش داشت اصال دیباشد نبا يگریسهم د یوقت...باشد يگریمال د یوقت

 ...ردیگیبه خود م یشکل منحن میو لبها کشندیقلبم م يرو ناخن

 ...تلخ مزه یمنحن

 ...شودیو تلخ م کندیحال خرابم را درك م بیعج و

 ...گریشده ام د تلخ

 ...هم سرد یکم و

 !…آن را کنار گذاشته اند دهیکه نچش ییفنجان چا مثل

 ...ادیز ستیمهم ن یول چرخدیدور سرم م ایو انگار دن ردیگیکتفم درد م...خورمیم یزن يبه تنه  تنه

  ...ستیلب مهم ن ریآن زن هم ز يها غرلند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...میپاها يرو ستمیتا بلند شوم و با گردیبغلم را م ریو ز شودیکم جانم م يگاه دستها هیتک یمانیس وارید

 ...دوباره قدم بردارم و

 ...دارمیبرمقدم  و

 !…ها پرسه نزده ام ابانیدر خ یکیتار نیشب است و من تابه حال در ا یاهیبعد از ظهر زمستان به س پنج

 ...بروم خانه دیبا

 ؟…چه کنم خواستمیم

حسن  يو از مشد سیگوشت چرخ کرده و سوس لویک میمحل ن یاز قصاب میباهم برو...رضایبودم دنبال عل آمده

 ...میبخر ازیو قارچ وپ ینیزم بیس

 !تولد پدر بود...درست کنم ایالزان خواستمیم

 ...خوش حالش کنم خواستمیم میگرفتیجشن م دیبا

و  کردیرا باد م یرنگ يتمام بادکنک ها ییگذشته که به تنها يمثل سالها کردیم میهمراه دیهم با رضایعل

 ...زانیکوچک و بزرگ را از سقف آو يها يگو
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 ...را تماشا کنم رضایعل یرکیز ریباز مثل آن سالها از ته دل بخندم و ز خواستمیم

 ...شیایحجب و ح يدلم قنج برود برا و

 ....کندیمدام از مقابل چشمانم عبور م لمیکه مثل ف ییاست و لحظه ها میحاال اشک مهمان چشمها یول

 ؟…هم بلد بود دنیدر آغوش کش رضایعل پس

 ...کردینوازش م بایستانش چه زد ي دهیبلند و کش يانگشتها

عاشقانه هم در  يحرفها رضایگذاشته بود و حتما عل رضایعل ي نهیس يخوش به حال آن دختر که سر رو و

 ...گوشش زمزمه کرده بود

 ...شانیهردو يبود برا یقشنگ يشک لحظه  یب

 ...داشتند یحس خوب و

 ....آخ....آخ و

 ...کشدیم ریو ت ردیگیدرد م یهم گاه یقلب لعنت نیا

 !…ردیگیوار تمام جانم را در بر م چکیدردش پ و

 ...خندمیم میها ختنیاشک ر انیم دنیدرد کش يبه جا و

 ...دارمیقدم برم و

 ...دارمیقدم برم و

 !…دارمیقدم برم و

 ...شومیو داخل م ندازمیم دیکل...رسمیکه به خانه م کندیزوق زوق م میپاها

 ...خانوم هم حتما آمده ورفته سوسن

 ...زنمیبه صورتم م یو آب کنمیتخت کنار حوض رها م يرو اطیرا همان وسط ح فمیک

 ...سپارمیم يبخار يو تن خسته و رنجورم را به گرما رومیاز پله ها باال م...به سمت ساختمان رمیگیراه م و

 ...کنندیم داینجات پ یحس یو از ب دهمیتکان م يبخار يرا چند مرتبه باال میدستها

 ...اورمیرا در نم میلباسها

 ...کشمیم رونیب زریاز فر یو گوشت خورش گذارمیهمان مانتو و شلوار پا به آشپز خانه م با

 ...دارمیو رنده برم رمیگیپوست م کنمیرنگ فرو م دیسف ازیرا در دل پ چاقو

 دارد؟ یتیچه اهم یاست ول کیستریکه حاالتم ه دانمیم
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 ...سه بار...دوبار...کباری...کشمیرنده م يتن فلز يرا رو ازیپ

 ...کنمیحس م میلبها ياشک را رو يو شور...زمیریاشک م و

 ...کشمیرنده م يرا رو ازیو باز پ شنومیرا م اطیانداختن در قفل در ح دیکل يصدا

 ...کنمیم ادیگاز را ز ریز...زمیریم تابهیدر ماه روغن

 ...شناسمیرا م رضایعل يقدمها...شودیکه در باز م رومیم و رنده ام ازیسراغ پ باز

 ...را حفظم شانیصدا...چند آرام اما هر

 ...سالم-

 !…شودیم دهیرنده کش يکه پوست دستم هم رو کشمیرنده م يرا محکمتر رو ازیپ...کنمینم نگاهش

 ...کنمیفکر م رضایعل يخش دار و گرفته  يو من به صدا ردیگیم درد

 !…سالم-

 ؟…؟زن عمو کجاست…...چه خبر-

 کیدر ...داردیبلند برم يو به سمتم قدمها شودیهول م...رمیگیآب م ریش ریو دستم را ز کشمیاز کار م دست

 ...ستدیا یم میقدم

 شد؟ یچ ؟دستت…یکنیم هی؟گر…چت شده سودا-

 یکه ممنوع ییو تو شومیکه ذره ذره تمام م یو من شودیکه تمام نم یو سکوت و اشک و حسرت کنمیم سکوت

 ...من يبرا

 ؟…یکنیچرا حواستو جمع نم...دختر ادیدستت داره خون م-

 ...ستیخوب يبهانه ...رنده کرده ام ازیاست که پ خوب

 !ستیمهم ن-

 !یاز کالفگ شتریب یکم دیوشا …من هم کالفه ام...کالفه است...کشدیم یپوف

 ...شنومیرا م نتیباز و بسته شدن کاب يصدا

 !…روش یچسب زخم بزن دیبا…نمیبب ارجلویدستتو ب-

 ؟…است نگران

 ؟…کندیدستم راهم چسب بزند با زخم قلبم چه م زخم

 !…خوامینم-
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 ؟…؟چتهیکنیم ينطوریچرا ا-

 !…غذا درست کنم دیبرو کنار با...تولد باباس...یچیه-

 !امیبرم لباس عوض کنم ب!…يدست تنها موند…شرمنده...فراموش کرده بودم يوا-

 !…شودیتر م ادیو ز ادیکه هرلحظه ز يو فاصله ا کنمیبلندش نگاه م يقدمها به

 !…رسدیامشب نم...گفت در جاده است...پدر حرف زدم با

و دکمه  کنمیاتاق پرت م يو گوشه  کشمیو پر حرص مقنعه ام را از سر م برمیتر از قبل به اتاقم پناه م پژمرده

 ...کنمیرا تند و پشت سر هم باز م میمانتو يها

 ...کنمیفرو م میموها يو پنجه البه ال نمینشیم نیزم يپشت در رو همانجا

 !…وستیکه چه ساده به دست خاطره ها پ کنمیتمام عمرم فکر م یتنها دلخوش وبه

 ...غبار گرفته يپروانه ا نهیتنها در آوردن سوزن است از س...یمانیپش یوگاه

 ...چدیپیدر سرم م رضایعل يو بعد صدا خوردیبه در م يا تقه

 ؟…میشام بخور رونیب يای؟نم...سودا-

 ...بردیضربان قلبم را باال م شیهم صدا هنوز

 !…روگازه...تو بخور...ندارم لیم-

 ؟…رونیب يایب شهیم-

 !…نه-

به در نشسته  هیتک ن،یزم ياوهم رو...خوردیکه به در م یآرام يو ضربه  شنومیخش خش گرمکنش را م يصدا

 ...انگار

 ؟…شده یچ یواضح بگ شهیم-

 ...کشمیم یتن در چوب يرو یو دست زنمیم چمباتمه

 ؟…میبگو واضح

 ؟…واضح گفت شودیخوردن را چگونه م حسرت

 ؟…را چه طور شکست

 ؟...پاره پاره شدن دل را ای

 ؟…داد حیواضح توض شودیم
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 !بخوابم خوامیم...فقط خسته ام...یچیه-

 ؟…ساعت هفت شب-

 ؟...دهیقرن طول کش کی يدوساعت به اندازه  نیا کنمی؟پس چرا من حس م…شب است واقعا هفت

 ...خسته شدم یلیامروز خ-

 ...کشدیم آه

 ...منم-

 ...تنگ حنجره ام چسبدیم بغض

 ...دوست ندارم گهیرو د یزندگ-

 ...منم-

 !…غلتدیگونه ام م يو رو خوریچشمم سر م يلجوجانه از گوشه  یاشک قطره

 ...روز عمرم بود نیز بدترامرو-

 !…منم يبرا-

 !…هوا کم است...کشمیرا جلو م شرتمیت ي قهی ندازمیو چنگ م کنمیهقم را در گلو خفه م هق

 ...گرفتم شیآت...زمستون سوختم يامروز وسط سرما-

 ...منم-

 !…شودیم یطعم اشک و خون باهم قاط...رمیگیرا گاز م لبم

 !…شهیسودا بابام فردا آزاد م-

 ...شومیم مات

 ...رو گرفتم یشاک تیرضا-

 ...ماندیم امدنیآمدن و ن نیب اشک

 ستمیاصال خوش حال ن...ستمیاالن ن یول شمیخوش حال م یلیخ کردمیفکر م-

 ؟…چرا-

 ...ردیگیم شیصدا

 !…رونیب ادیچون دلمو گرو گذاشتم تا بابا ب...چون-

*** 
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 ：ریام

 ...زنمیترمز م شانیپا يجلو

و  رندیگیفاصله م مارستانیاز در ب یچند قدم...چرخانمیصورتشان م يرا رو میمردمک چشمهاحس  یب همانطور

 ریو بعد خودش جاگ الریو اول آ کندیرا نگه داشته در عقب را باز م الریآ يهمانطور که بازو یخانم ناج

 !…شوندیم

 ...شودینم دهیشن گرید ییصدا یخانم ناج يجز هن هن نفس ها...کنمیو حرکت م فشارمیپدال گاز م يپارو

 ...شودیسخت م دنینفس کش...است نیسنگ نیماش يهوا

 ...کنمیم شتریرا ب سرعتم

 ...شودیحال من بد و بدتر م میشویم کیکه به مرکز شهر نزد همچنان

 گذاردیخرخره ام م يو برنده اش را رو زیت يو همان گذشته دندانها ندازدیم هیسرم سا يتلخ گذشته رو خاطرات

 ...!دهدیو سخت فشار م

سرم  ينقطه  نیباالتر ندازمیرا م میآرام صدا شهیمن هم...ساکت شهیمن هم..دهدیرخ م نمانیسخت ب ییدعوا"

 ادیفر...کندیم ییام هرلحظه محکم و محکمتر خودنما قهیو نبض شق کشمیم ادیفر...کشمیم ادیو از ته دل فر

و  کشمیم ادیفر....رودیفرو م وارید جدر کن شتریب الریو آ شمکیم ادیفر...شودیو رگ گردنم کلفت تر م کشمیم

 ...کوبمیم واریو مشتم را به دل د کشمیم ادیفر...پردیرنگ از رخسار مادربزرگ م

همانطور که کالفه البه ...نکردم شانیدایگشتم پ میهرچه دنبال کتابها...شدم بروم مدرسه داریاز خواب ب صبح

مات ...یرا داده به نمک میکه گفت کتابها دمیمادربزرگ را شن يصدا کردمیو رو م ریلحاف تشک هارا ز يال

 !…مطلبه شو دیچند ماه گفت با نیا یبار ط نیهزارم ينگاهش کردم که برا

 !…دیآ یخواندن به چه کارم م درس

 يجنگنده ها...تشخلبان ار...خلبان شوم خواهمیم...نگاهش کردم یآنجا بود که برزخ...دمیکش ادیبود که فر آنجا

را منهدم  شانیروهایها بزنم و ن یبه دل عراق 2فانتوم  4-سوار بر اف خواهمیم...کنم تیهدا خواهمیرا م ینظام

 ...کنم

 کندیرا نوازش نم مینیب يمرگ و شهادت عطر يکه جز بو ییحال و هوا نیدر ا...جنگ يبحبوحه  نیا در

 ؟…دیآ یبه چه کارم م یطلبگ
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 دهیخسته ام از ناد...و اساسش هیپا یب يخسته ام از اجبارها...زنمیم رونیرا نبسته از خانه ب میکتان يبندها

 !…زیخسته از همه چ...خسته ام از سکوت کردنها...خوردن ها یخسته ام از تو دهن...قمیعال يگرفتن ها

 !…کنمیخوب درك م بیسن کمم عج نیرا باهم دنیبر يمعنا

نفس  یو به سخت زنمیبغضم را پس م... بخشمیم يشتریسرعت ب میو به پاها گذرمیم جیبس گاهیمقابل پا از

 نیتنبل تر...نمیبیرا م يسربند نیشاه...گردمیبرم...شودیم دهیمردانه ام از عقب کش راهنیپ نیکه آست کشمیم

 !…مانیخانم همسا يپسر فخر...شاگرد مدرسه

 ...روزگار يآن ناجنس ها از

 ...زندیزرد و کج و معوجش حالم را بهم م يدندانها...یهپل چاق و...و بد قواره کچل

 !برندیحساب م شیهمه از او و نوچه ها... جرأتش را ندارند یعنی...پلکدیدور و ورش نم یمدرسه کس در

 ...دهدیو به عقب هولم م زندیم يشخندین

حبس  نهینفس در س...کندیو هوا را مسموم م زندیم رونیاز دهانش ب ازیتهوع آور پ يبو...واریبه د چسبمیم

 ...تا همانجا عوق نزنم کنمیم

 ؟يچوندی؟توهم مدرسه پ…مثبت روزگار يریکجا م-

 ...کنمیتر م لب

 !نه...ن-

 ؟…مدرسه یپس چرا نرفت-

 ...ستمین شیب یانیقل یاز من بلند تر است و من در مقابلش ن یسرو گردن...شاخ و دم؟ یغول ب نیبه ا میبگو چه

 ...ستیحالم خوش ن...حال-

 ...ضربان قلبم است که باال رفته یبد تر از خفگ...شومیو من خفه م زندیم قهقهه

 ؟…عشق و حال میبر یهست یتیاهل صفا س...جوجه ستیخوش ن ینگ یبگ نیاتفاقا منم حالم همچ-

 ...شومیرنگش م يچشمان قهوه ا ي رهیخ گنگ

 ...نه-

 !…خوردیدر هم گره م شیابروها...شودیمحو م شیلبها يلبخند از رو یآن به

 ؟…عمله یکنیگرفته اونوخت ناز و نوز م لتیافتخار داده تحو نتیشاه داش
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فرو  واریدر دل د شتریو ب کنمیعرق را کف دستم حس م زیر يقطره ها...بهم دوخته شده اند انگار میلبها

 ...رومیم

 ...ولم کن برم...ستمیاهلش ن-

 هی میبر...بروبچم هستن...جورشون کردم یبا چه مکافات یدونینم...یاونور آب لمیبا دوسه تا ف...کردم هیکرا ویدیو-

 !صفا به خودت بده

 ...برگردم خانه کنمیهمچنان اصرار م...خانم يندارم به پسر فخر ياعتماد

 ...دور مارو خط بکش داداش-

 !یشیبه جون خودت معتادش م...بار امتحان کن هی-

 يته دلم را به باز یحس...از رفتارش اما دیآ یخودم هم خوشم نم...هم کالم نشوم نیگفته با شاه مادربزرگ

 ؟!…کنم تیهم من اورا اذ کباری شودیچه م...شودیم یشوم مادربزرگ عصب قیاگر بااو رف...گرفته

 !…عمل کنم لشیهم خالف م کباری يحرف شنو شهیهم يجا به

 ...شده امبفهمد من هم بزرگ  دیبا

 !…بفهمد من هم حق انتخاب دارم دیبا

سمت خانه  شومیم دهیو من کش کشدیم... کشدیرا م میو دستها زندیم يپوزخند ندیبیکه تعللم را م نیشاه

و دوتا از دوستانش با لذت تماشا  نیدر حال پخش است و شاه یمزخرف لمیف نمیبیم میآ یبه خودم که م...شان

 !…شکانندیو تخمه م کنندیم

 ...نا خودآگاه...بندمیچشم م يصحنه ا دنیبا د يکه لحظه ا شومیم لمیف ي رهیخ یکم

که مادربزرگ از مرگ و  يریتصاو...خورمیو من حرص م کنندیمسخره ام م...شودیبچه ها بلند م يخنده  يصدا

 ...لرزدیو تنم م کشندیچشمم قد م شیپ کندیم فیتعر میگناه و انکر و منکر برا

 ...یپراخم و عصب... ردیگیراهم را م يجلو نیکه به خانه برگردم اما شاه شومیا بلند مج از

 !…بچه ننه نیبب لمتویف نیبش-

 !رمیم-

 ...غلط اضافه-

 ...برگردم ونیزیسمت تلو کندیو مجبورم م داردیبه سمتم برم یقدم

 ؟!یچ یعنیدر افتادن  نیبا شاه کنمیم تیوگرنه حال...ینیباهاس بب-
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چفت  شیبزنم که دستها ادیفر کنمیلب باز م...ردیگیو از پشت دستانم را م شودیاز دوستانش بلند م گرید یکی

 ...شودیدهانم م

 ...افتد یو بند بند وجودم به لرزه م رودیبند م نفسم

 نیپس چشماتو مثل بچه آدم باز کن بب...ینیبب لمیف ذارمیم دمیدارم بهت حال م...نترس جوجه-

 ...نمیبیم يبد يو من صحنه  کندیرا باز م میانگشت اشاره و شستش پلکها با

 ...لرزدیو تنم م شودیگشاد م میچشمها

 ...ندینشیم میشانیپ يرو عرق

 ...شومیم سست

 ...حال یب

 "!…زدیریدر وجودم فرو م يزیچ و

 !رمیراه رو م ي هیمن خودم بق يسر کوچه هم نگه دار نیهم شهیپسرم اگه زحمتت م-

 !…اندازمیچروکش م یول یبه صورت مهتاب ینگاه نهیآ از

 ...ستمیمعرفت ن یب آنقدرهاهم

 يایکردن اند و من حتم دارم رو يمشغول فوتبال باز یکیچند پسر بچه باتوپ پالست...چمیپیکوچه م داخل

 ییو باابروها کشندیاز وسط کوچه کنار م شنوند،یرا که م نیآرام ماش يصدا...پرورانندیرونالدو شدن را در سر م

که  دمیخریم ینیماش نیهمچ دینبا دیشا ناست و م نیحواسشان به ماش شتریالبته ب...کنندیباال رفته نگاهم م

 ...گریعقده دارم د...یول...تو چشم باشد نقدریا

 ...میگویخودم که دروغ نم به

 ...زنمیرا که گول نم خودم

 نیماش نیچنبره زده وا میاست که هنوز هم که هنوز است کنج گلو میها یکودک يعقده  نیشدن بزرگتر دهید

 !…عقده ها نیکمرنگ شدن ا يبرا ستیو لوکس راه متیگران ق

 خوردیزنگ م لمیموبا شان،یمحض توقفم مقابل درب سبز رنگ و آهن به

 ؟!…نه ایبردارم  کنمیدل دل م ییمایدفتر هواپ يشماره  دنیو باد ندازمیبه شماره م ینگاه

را به گوشم  یگوش...تعلل خاتمه دهم نیرا لمس کنم و به ا یگوش يتا صفحه  گذردیم يا قهیچنددق

 ...چسبانمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

 ؟…بله-

 ...خشک یو لحن یعصب یکم...چدیپیم یدر گوش ریمد يصدا

بعد ...یانداخت ریپرواز شش ساعت تأخ...ينفرو عالف خودت کرد ستی؟دو…ریام ییمعلوم هست کجا چیه-

 یتماس تلفن هی اقتیبود که ل نییپا نقدریمن ارزشم ا یعنی؟…امینم ستیحالم خوش ن يدیم امیپ هیفقط 

 ؟…نداشتم

 ؟…سر من آمده ییچندروز چه بال نیا یط دانندیچه م...کشمیم نمییلب پا يرو زبان

 !…کردمینم یشونه خال تمیبار مسؤل ریاگه خوب بودم از ز نیمطمئن باش...خب حالم واقعا مساعد نبود-

 ...اما ستین یشک یتیتو با مسؤل نکهیدرا-

شک تموم مسافرارو به کام مرگ  یب ومدمیپرواز م ياونقدر بد بود که اگه برا طیواقعا شرا...مونهینم یپس حرف-

 !فرستادمیم

 !…کندیمکث م یکم

 ؟…اوضاع االن روبه راهه-

 ...کنم یمخف توانمیکنج لبم را نم پوزخند

رو دردام اضافه نشه رو به  يدرد ارمی؟من شانس ب…مشکالتم حل بشه يکه چندساعته همه  نیانتظار ندار-

 !…شکشیپ هیراه شدن بق

 ؟!…ادیاز دست من برم یکمک-

 ...ستیساخته ن ياز دست خودمم کار-

 دیو با يدار یبگم امروز پرواز مهم دیاما با کنهیدرك نم طمویاحساسه که شرا یچه قدر ب یبگ دیشا دونمیم-

؟تو کار !…که یمتوجه...بره شیپ يخوایاونطور که م زیبهت قول بدم همه چ تونمینم يایاگه ن ریام...دفتر يایب

 ایپس پاشو ب ادیازت برنم يکار یگیم یوقت!…نداره ییجا تامونیاحساسات تو مشغول...کنهیما منطق حکم م

 ...ساخته س يکه ازت کار ییجا

 ...اما-

 !منتظرم-

 ...کشمیبه پشت گردنم م یو دست کنمیداشبورد پرت م يرا رو یگوش یعصب چدیپیبوق که در سرم م يصدا

 !…ستین يزیراه گر چیو ه ياز هر طرف تحت فشار یگاه
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 ؟!…پسرم یخوب-

 ؟…حواسش به اوضاع هست قیدق نقدریا...زن مهربان نیا شهیهم

 !ممنون…خوبم-

 ...آخه انگار-

 ...کندیموشکافانه نگاهم م یخانم ناج یول دزددینگاه م الریآ...سمتشان گردمیبرم

 ...حرفو ندارم اما  نیگفتن ا يپرروام رو یلیواقعا من خ دونمی؟م…مهمون شما باشه یچندساعت الریآ شهیم-

و  میکه باهم صبح کرد شبیمخصوصا از د مونهیمثل دختر خودم م الرمی؟صدبار گفتم آ!…هیچه حرف نیا-

 !تو برو به کارت برس...میزد يترمادر دخ يحرفا یکل

 ...پس-

 ...رودیم رونیو ب کندیرا باز م در

 !…شرمنده-

 !…دشمنت شرمنده-

 ：سودا

 ...هم سردرگم یکم...جمیگ یکم

 ...زنمیو آسمان دست و پا م نیزم نیمعلقم و ب یدر حباب...دارمیهوا قدم برم يرو انگار

 چیه یب شودیم يریهر تصو ي رهیفقط نگاهم است که خ...سوزاندیم يدارد و نه زبانم انرژ یتیعقلم فعال نه

 ...حالت یمات و ب...و گنگ یتو خال ینگاه...کنمیفقط نگاه م يا شهیاند

 ...گریزده ام د شوك

 !…رخ نداده تمیدر وضع يرییتا حاال که از ده صبح هم گذشته تغ شبیشوك زده که از د آنقدر

 نیزم يرو ییچا وانیو ل کشدیگشاد دستم را عقب م ییبا چشم ها...مکنینگاهش م رهیسارا خ غیج يصدا با

 ...داردیشکستنش کل آشپزخانه را برم يو صدا افتدیم

 ؟…حواست کجاست...وونهید-

 کنمیمات نگاهش م همچنان

 ؟…حواس پرت يدستتو دختره  نمی؟بب…حالت خوبه سودا-

 ...زنندیم يباد دارند و به قرمز یانگشتانم کم...آورم یباال م یرا کم دستم
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 ؟…شد مگه یچ-

 !شودیم کینازکش بهم نزد يابروها...ندازدیم میبه چشمها هانهیعاقل اندر سف ینگاه

شده  یچ یپرسیتازه م...سر رفته وانیل...آب جوش رو دستت راه گرفته...سماور بازه ریساعته ش هی-

 !!!ای؟عاشق…یکنیم ری؟سودا کجا س…مگه

 یتوانینه م یرا تا عاشق نباش ییزهایچ کی... کنمیعاشقم که سوزش دستم را حس نم...گرید ؟عاشقم…عاشق

 !ینیبب یتوانیو نه م یبفهم

 ...باز رفت تو هپروت-

 سرم را بلند کنم کندیو وادارم م گذاردیچانه ام م ریرا ز دستش

 شهیهم يسودا نیا گهیم...دهیاونقدر حالت داغون بود که محسنم فهم...یستین ایدن نیانگار تو ا میاومد یاز وقت-

 سوسن خانومه؟ ي هیبهت گفته؟باز قض يزیچ ی؟کس...؟چته سودا…ما چشه طونیش

 ...کاش دردم فقط سوسن خانوم بود يا

 !کسلم کمی...دونمینم-

 ...کشدیم کدستشیصاف و  يبه موها یدست

 ...شناسمتیم یاز اونچه که فکر کن شتریب...من خواهرتم!دروغم نگو...نگو اما یبگ يخواینم-

 ...کنند میبه حالم خودم رها یکاش کم يا...کنمیم يام باز يپر روسر با

 ...میایبه خودم ب دیبا

 ...بفهمم چه برسرم آمده دیبا

 ...آمده رضایبفهمم چه بر سر عل دیبا

 !سوزانندیآتش م يحتما پدر ودختر...دیآ یبلند محسن و عسل م يخنده  يصدا

 ...برمیم ییمن چا!…ادیحالت جا م...آب به دست و روت بزن هی-

محبوب من را آب  يها یکه کنار حوض شمعدان نمیبیرا م رضایو به محض ورودم عل اطیسمت ح دهدیم هلم

 !…دهدیم

 ...کندیو نگاهم م گرددیکه برم شنودیرا م میقدمها يصدا

 ... شیدر چشمها زنمیزل م شهیو من برخالف هم میدر چشمها زندیزل م شهیهم برخالف

 ...رقصندیم شیو مردمک ها زنندیم يبه قرمز...پف دارند شیچشمها
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 ...است رید یانگار کم ینگاهش را ول يسوخته  يرنگ قهوه ا کنمیم کشف

 ...دارمیبه جلو برم یقدم...افتدیو زبانم به کار م لرزدیام م چانه

 ...رضایعل-

 !…سوزاندیدل خودم راهم م میصدا سوز

 !…بله-

 ...زندیدلم را آتش م شیسوز صدا و

 ...وقت منو چیه...تو...ت-

 !نپرس-

 ...کشدیناخن م میبه گلو بغض

 ...وقت منو چیتو ه-

 ...نگو-

 ...شودیم يجار اشکم

 ...وقت منو چیتو ه-

 ...دنبال بابا رمیم-

 !؟…حرفم تمام شود گذاردینم چرا

 ؟!…رهاندینم یفیبالتکل نیمرا از ا چرا

 ... شودیمشت م میو دستها کوبدیم نهیبه س قلبم

 ...یانقدر بزدل دونستمینم-

 !…یدونیو نم یدونستیاز من نم یچیتو ه-

 !طعم آن دستم...ابانهایخ یآن کودك که ول شد در شلوغ دست

و به  ردیگینگاهش را از چشمانم م نیو آخر نیاول...که کنج لبش دارد یبا لبخند تلخ...و او شومیحرفش م مات

 ...کندیمن پشت م

 ...میبه من و تمام آرزوها کندیم پشت

 ...زدیداشتنش پر پر م يلحظه ا يکه برا یبه دل و

 !…راه انداخته بودند ییکه به شوق بازگشتش آب و جارو ییبه چشمان و مژه ها و
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 ...زدیم ادیکه دوست داشتن را فر یبه نگاه و

 ...دادیخروج م يدل اجازه  يو سربسته به حرفها کردیم يآبرو دار یکه کم یزبانبه  و

 ...داردیو قدم برم کندیم پشت

 ...زنمیمن هق م و

 ...شودیآرام م شیگامها

 ...زنمیچنگ م اطیح واریمن ملتمس به د و

 ...لغزندیدر م ریزنج يو بلندش رو دهیکش يها انگشت

 ...زنمیزانو م نیزم يمن رو و

 ...شودیمحو م دمید ياز جلو رضایعل کشدینم هیو به ثان شودیباز م در

 !…چرخدیدور سرم م...یفقط کم...یکم...ایآورد و دن یهجوم م میبه ته گلو يترش مزه ا عیما و

بر دوست نداشتنش نبود، اگر به رفتن  یلیرفتن هم دل. ماندیماندن نبود، وگرنه م يبرا یکاف لیداشتن دل دوست

 .برخاست

 یکاف يکه به اندازه  یها بهتر از بودنشان است و بودن زیچ ینخست، نبود بعض يدر وهله  دیبگو خواستیوما

 .نخواهد بود یاتفاق چیعطف ه يبزرگ نباشد، نقطه 

 ...که نگفت دیرا بگو نهایا خواستیم او

 !دمیفهم نهارایکه رفت، ا شیکه دوست داشت و از پاها شیاز چشمها من

 ؟…یکنیم هیخاله گر-

 ...کنمیعسل م نیصورت گرد و نمک يو نگاه غمزده ام را حواله  کشمیم میبه چشمها یدست

 !…خاله سوزهیچشمام م-

مچ مرا  خواهدیهم م یوجب مین نیا... زندیمچاله شده در شکمم زانو م يپاها يو جلو کندیم زیرا ر شیچشمها

 ردیبگ

 يخوایم!…خوبه نقدهیا دهیبابا محسن برام ماسک خر نیبه خاطر هم سوزهیمنم گلوم م...دود داره..فهیهوا کث-

 ؟!…بدمش به تو

 ...کشمشیدور گردنش و به سمت خودم م ندازمیم دست

 ...خرمیواسه خودم م یکیمال خودت منم ...نه فدات شم-
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 شتریکه ب يبوسه ا...بوسمیگوشتالودش را م يو لپ ها شومیخم م...ندینشیم شیلبها يرو يرینظ یب لبخند

 ...گاز گرفتن است هیشب

 ؟يو سوگل آشنا شد موریخاله با ت-

و رد اشکم را  کشدیراستم م يگونه  يهمانطور که انگشت کوچک اشاره اش را رو...کنمینگاهش م متعجب

 …دیگویم کندیپاك م

 !…کنار درخت نارنج براشون خونه بسازه اطیبه بابا بزرگ بگم ته ح خوامیم...یمهمون نجایآوردمشون امروز ا-

 ؟ينشونشون بد شهیم-

 !…کشدیمن را هم م يدستها...شودیاز جا بلند م جانیه با

نفس ...واریبه د دهمیم هیدست آزادم را تک...کندیحالم را بد م جهیسرگ ستادنمیا يلحظه ...زمیخیبرم ناچار

 ...کندیم نیریال تلخم را شاسمش ح ینیریبه ش...عسل داشتن خوب است...کشمیم یقیعم

رنگ خپل تر و درشت تر از  یآب يجوجه ...یصورت يگریو د یآب یکی...دهدیرا نشانم م یرنگ يجوجه  دو

 ...ستیگرید

 قیتزر میبه صدا یمصنوع جانیه...بشکنم توانمیتراز جان را که نم زیعز نیآنکه حوصله ندارم اما دل ا با

 !…کنمیم

 !…چه قدر نازن نایعسل ا يوا-

 !کشدشیرنگ و باال م یدور گردن جوجه آب ندازدیم دست

 ؟!…نه هیگوگول یلیخ!…خانه موریت نیا-

 ...گذارمیو کف دستم م کشمیم رونیانگشتان عسل ب ينوا را که به خر خر افتاده است از ال یب يجوجه  آرام

 یمراقبشون باش ادیز یلیخ دیبا...حساسن یلیخ نایا..بغلت خاله ریآروم بگ-

 ...زندیبه کمرش م یو دست کندیم اخم

 !…من دوسشون دارم یول-

 ...کشمیعسل م يبه موها یو دست کنمیرا وسط باغچه رها م جوجه

 !…دل خاله زیوقت فراموش نکن عز چیه نویا...که دوسشون دارن مسؤلن ییزایخصوصا در برابر چ...آدما-

 !…عسل جان گهیخاله خانومت راست م-
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مرد است و  شیصدا یمردانگ يپشت سرم که درست به اندازه  يآشنا و مردانه  يسمت صدا گردمیبرم

 !…مهربان

 ...ندازمیم نییو من خجول سرم را پا پاشدیم میبه رو شیها یبه وسعت تمام مهربان يلبخند

 ؟!…کباب ما چه طوره رینون ز-

گرم مرداد ماه  ياز روز ها یکیشک اگر در  یو ب ندینشیلحن شوخش به دل م...زندیصدا م نطوریمرا ا شهیهم

 يدر خانواده  ییمرد فوق العاده جا نیا شتافت،یو محسن به کمک سارا نم دندیدزدینم ابانیسارا را وسط خ فیک

 ...کردینم دایما پ

 !…ممنون خوبم-

 ؟!…آبهشکر  ونتونیم!…درست درمون نبود نیهمچ رضامیحال عل!…ها گهیم گهید زیچ هیچشمات  یول-

بود و نه  يا انهیافسوس که نه م...حداقل شدیبود که شکر آب م يا انهی؟کاش م!…انهیم!؟...آب شکر

 !…هست

 …نگران اون موضوعم یکم...افتاده محسن خان یاتفاق هی-

 !…دست پخت محشر ساراست ریتأث دانمیو من م زندیشکمش م یبه برآمدگ یدست

 !…دنبالش رهیم رضایو عل شهیخبر دارم امروز آقا کمال آزاد م-

 !…کنهیبابا بفهمه خون به پا م-

 !؟…خونه ادیم یک یحاج-

 !…بار برده بود اهواز...گمونم امشب-

 ...وگرنه اگه کنمیمن حلش م...شو الیخ یب نهیاگه دردت ا-

 ...وسط حرفش پرمیم

 ؟!…چه قدر مصر بود تو اجرا شدن حکم ستین ادتونی؟مگه !…داد تیعمو کمال چه طور رضا یشاک-

 ...ندازدیم ینگاه اطیبه درختان ح متفکر

 ...براشون داشته یدادن منفعت تیرضا نیحتما ا-

 ...دل گرو گذاشته گفتیم رضایعل...لرزدیته دلم م یکم

 …رضایممکنه عل-
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 یمیتصم...گرفته یبزرگ میآقا کمال تصم يشک ندارم واسه آزاد...رضایبه عل گردهیبرم زیبه نظر منم همه چ-

 !…تورو به فنا داده يخودش و هم آرزو ها يکه هم آرزو ها

 زندیم ییکه لبخند دندان نما کنمیگرد نگاهش م ییچشمها با

 ؟…کنمیم ه؟اشتباهیچ-

 اطیدور ح انهینگاهم را ناش... پر در آورم فرار کنم خواهدیدلم م...کشمیام م يبه روسر یو دستپاچه دست هول

پرشتاب به سمت  ییو گامها فرستمیم رونیدر قفل در نفسم را فوت مانند ب دیکه با چرخانده شدن کل نمگردایم

 ...دارمیدر برم

 ...زیو چشمانم را ر کنمیمکث م...شوندیوارد م ابیکام الریمادر و پشت سرش آ اول

 !کند؟یچه م نجایا او

 ...کندیحلقه م الریو دستش را پشت کمر آ ندازدیباال م ییابرو مادر

 ...من اما همچنان گنگم دهدیمامان م لیتحو ییسالم بلند باال محسن

 ه؟یک نیخاله ا-

 ...کنمیرا در آغوش گرفته نگاه م میو به عسل که ران پا اورمیم نییپا یرا کم سرم

 !دوستمه-

 ...شودیگشاد م شیو چشمها فرستدیرا جلو م شیلبها

 ؟خاله دوستت گداس؟!واقعا-

 ؟…یچ یعنی-

 !هیتازه صورتشم خط خط...نیبب!خب شلوارش پاره س-

 !کندیم ییکه مدل شلوار است، خودنما ییها یپارگ...دهمیسر م الریآ يلوله  نیشلوار ج يرا رو نگاهم

 !دلم زیمدلشه عز-

 ...پس چرا-

 ...کنمیو سالم م زنمیم يلبخند الریمادر و آ يبه رو...حرفش تمام شود گذارمینم

 !دهدیفشار م شیو دست من را گرم در دستها نشاندیم شیلبها يرو يا مهیهم لبخند نصفه و ن الریآ

 !…هوا سوز داره!داخل میبر دییبفرما-

 ...ماندیثابت م اطیح يتخت گوشه  يرو نگاهش
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 ...تو خونه رهیگیم نم؟نفسمیبش نجایا یداره کم یاشکال-

 !…البته-

 !…دهدیبه داخل هلش مو  گذاردیعسل م يشانه ها يدست رو محسن

 !دختر خوب سیداخل شمام مشقاتو بنو میبر-

 !…کندیرا گره م شیو ابروها زندیبه کمر م یدست

 !کنم يباز موریبا خاله و ت خوامیمن م یول-

 !یکن يباز یتونیحتما م فیبعد از انجام تکال-

 کنم ياالن باز خوامیمن م یول-

سهل  یول يباز يامروز وقتت آزاد بود برا ينوشته بود روزیاگه مشقاتو د...دخترم يکردیقبال فکرشو م دیبا-

 !مشکل خودته نیو ا يکرد يانکار

 !یسیمنو بنو يمشقا دیاصال شما با-

 !…پردیمن باال م يو ابروها شودیمحسن پهن م لبخند

 به چه مناسب اونوقت؟-

 نکهیاز ا شهیبعد خانوم معلممون ناراحت م رمیگیم مدرسه صفر رمیفردا م نیسیچون که اگه شما مشقامو ننو-

خوبش  تونهینم مارستانمیبعد ب مارستانیب برنشیبعد م رهیگیشاگرد اول کالسش صفر گرفته بعد قلبش درد م

بالرو سر  نیکه ا يپدر اون بچه ا برلعنت  گنیو م کننیم هیبعد بچه هاش گر رهیمیکنه بعد خانوم معلممون م

 !سیپس مشقامو بنو!لعنتت کنن يخوایخب شما که نم...ما آورد

 ...کندیاما محسن خنده اش را به زور کنترل م زنمیخنده م ریز یپق من

 ؟بپریکنیم یبلبل زبون ينطوریاونوقت تو واسه من ا میپا دراز کن میما جلو بابامون جرأت نداشت یپدر صلوات-

 !ان سارا رو هوار نکردم سرتبرو تو سر درس و مشقت تا مام

 ...شوندیو به دنبالش مامان و محسن هم داخل م رودیاز پله ها باال م زانیآو يلب و لوچه ا با

 ...ماندیبلند و الك خورده اش ثابت م يناخن ها ينگاهم رو...نمینشیم الریتخت کنار آ يرو

 ؟يریتو دوست دختر ام-

 ...گردمیبه سمتش برم تند

 ؟!هیچه حرف نیا...نه-
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 ...معموال با دخترا ریام...آخه-

 میفقط همکار ابیکام يمنو آقا-

 ：ریام

 !شودیم رهیخ میموشکافانه به چشمها...ردیتا شهاب راحت تر فشارم را بگ زنمیرا باال م نمیآست

 ؟یانقد دمغ ؟چرا…ریچته ام-

 !یپرواز لعنت نیر ابرم س ریرو بگ یفشار کوفت نیتند ا...رو اعصابم راه نرو...خوبم شهاب-

 …دهدیم هیتک یصندل یو به پشت فرستدیرا باال م شیابرو يتا کی

 !که بهت پا نداده؟ یتو نخ کس یرفت!هست امروز تیزیچ هی يجد ينه انگار جد-

 !کندیونابود م جودیبافت مغزم را م انهیمثل مور یسردرد لعنت...ردیگیام نبض م قهیشق

 ...نه-

 پس چه مرگته؟-

 ...زنمیم ادیفر یعصب

تو  يحتایبا نص خوامیداغون هست نم یبه اندازه کاف ؟اعصابميداریچرا دست برنم...گهید یچیه گمید م-

 !داغونترش کنم

بنفشه را  يبا گلها يکاغذ وانیچند لحظه بعد ل...رودیاتاق م يو به سمت آب سرد کن گوشه  شودیجا بلند م از

 ...بنوشم يجرعه ا کندیو مجبورم م دهدیمقابلم در هوا تکان م

 !ریام میحرفها باش نیتر از ا یمیصم کردمیفکر م-

نام سه ...بعدها شهرام برادرش هم به جمعمان اضافه شد...ام بود ییدوست دوران راهنما نیتر یمیصم...شهاب

و  من یول گرفتیم میتصم یمنطق شهیهم...ریشهاب آرام بود و سر به ز....میگروهمان گذاشته بود يتفنگدار رو

من و  يها یبالکش کله شق شهیشهاب هم...میپنهان کن میتوانستیرا نم مانیپوست ریز يها طنتیشهرام ش

 !شهرام بود

 !بهم نارو زده یاب-

 ...شودیدر هوا خشک م دستش

 ...الریو آ یاب یعنی-

 !…کوبدیم قهینبضم محکمتر به شق... کشمیبه پشت گردنم م یو دست دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم
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 تیصد بار بهت گفتم وارد زندگ...غم بود یب يدارا هیبچه ما نیاز ا!ومدیخوشم نم افشیو ق ختیاز اولم از ر-

 !يحرف خودتو زد شهی؟مثل هم!کو گوش شنوا...نکنش

 ...نوشمیاز آب م گرید يا جرعه

 ...کنه يباز تونهیبفهمه با من نم دیبا!شرفو یب کنمیم شیحال-

 ...کشدیم شیوهام يرا البه ال دستش

 چرا؟-

 ...زمیخیبرم...کنندیم یدهن کج شیبنفشه ها...کنمیپرت م زیم يرا رو وانیل

 شدم که دم نزنم؟ رتیغ یب نقدریا یعنی؟...چرا یچ-

 !افتد یدر انبار باروتم م یتیکبر يکه مثل شعله  زندیم پوزخند

 !ریخشک شده ام رتتیرگ غ شیوقته پ یلیخ کردمیفکر م-

 !زندیم يو حتم دارم رنگم به قرمز شودیمشت م میها انگشت

 !…شهاب یکنیبلغور م یبفهم چ-

 يبه چشمها زندیزل م...ردیگیسرش را باال م...قد بلند ترم...ستدیا یام م نهیبه س نهیس...داردیجلو تر برم یقدم

 !ام یطوفان

که هزار  یاون...ییکه خودشو زده به خواب تو یاون!ییتو فهمهیکه نم یاون...گمیم یدارم چ فهممیاتفاقا خوب م-

که رگ  یکنیم یفرق ؟چه…ریام یکنیم یچه فرق یتو با اب!ییو خودشو تبرئه تو کنهیرو متهم م گهینفر د

 رون؟یب یکنیم رتشونپ پویو سر ماه با ت يپریبا صد نفر م نکهی؟مگه نه ا…باد کرده رتتیغ

 ...زنمیاش ضربه م نهیتخت س محکم

 ...خفه شو-

 ...شودیاما ساکت نم رودیعقب م یقدم چند

بودن  حتیتفر هیکه ما ییاون دخترا...به خودت بده یسرو سامون هیاول  تهیحال رتیاگه غ...يتو اگه مرد-

 ...که ناموس توء الرهی؟فقط آ…نبودن یناموس کس

 !…نکن سهیمقا ییهرجا يبا دخترا الرویالل شو و آ-

بهونه واسه  افتهیباال؟پاش ب زنهیم تیگرم زیمو هیو با  شهیم تیقوره سرد هیکه با  يبا خودت چند چند ریام-

؟د اگه تو مثل آدم …عابد و زاهد بمونه دیخواهرت با یول يکرد يکرد یکه خودت هر غلط...شهیکارات جور م
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دلنگ دولونگ راه  خونتخودت تو  يواسه عشق و صفا...شدینم نیا الریعاقبت آ يکردیم یزندگ

 یحاال هرک...یگینم یچیه...باالتر رهیوجب م هیو دامنش  کنهیتنش م یمامان شیتیخواهرت لباس ت...يندازیم

از  ویهمه چ یزنیم!خودت بهم نخوره شیکه بساط ع زیرو همه چ يبندیچشماتو م...هیمهمون...که باهاش هست

از ...دار مکافاته ایدن!سین امیجور نیآقا ا ریام ریخ ردنش؟نهبه جفت و جور ک ینیشیبعد م یکنینابود م بستیپا

 ...خورهیتورو م يبخت برگشته داره چوب حماقتا الریآ...يریگیاز همون دستم م يبد یهر دست

 ببندم؟ ای يبندیدهنتو م...بسه...بسه...بسه-

با تمام قدرتم هلش ...زندیم رونیدود ب میانگار از گوشها...شوندیام از شدت حرص باز و بسته م ینیب يها پره

 !شودیو چهره اش از درد مچاله م کندیپشت سرش برخورد م واریتلو تلو خوران به د...دهمیم

 ومد؟ی؟به مزاجت خوش ن...حق تلخه ه؟حرفیچ-

 ردیگیپوزخندش اوج م...شومیصورتش متوقف م کیاما نزد اورمیرا باال م مشتم

 !…چند ساله روو  نیچند یدوست نیدستت رو هوا موند؟بزن و بشکن حرمت ا ؟چرا…گهیبزن د-

 ...غرم یچفت شده ام م يدندانها يو از البه ال  ندازمیم نییرا پا دستم

 !یتف نکن هیحرفتو تو صورت بق يریادبگی دیفقط با...قیرف یزنیحرف حق م-

 ...کندیرا لحظه به لحظه آرام تر م شیکوبش ها... و قلبم زدیریانگار در درونم فرو م يزیچ... کشمیم عقب

 ...به سنگ خورده سروتهم

 !زنده به گورها هیکرده ام شب ریگ

 دفن شده ام نیزم يرو

 ...به افالك یبه خاك، نه راه یراه نه

 ...یکنیوقفه ات پنهان م یب يها هیرا در پس گر یقتیاوقات حق یگاه

 ...یزنیبر رخ احساساتت م یتفاوت ینقاب ب و

 ...آرام آرام

 ...وجود نداشته یقتیاصال حق شودیهم باورت م خودت

 ...یخودت را در روزمرگ یکنیم غرق

 !یو روز مرگ...یو روز مرگ...یروز مرگ و

 ...کشدتیو باال م تیبه دستها خوردیگره م یدست يرویهمانطور که به اعماق فرو م اما
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 لهیمخ همان حرفها که مدتها در...است نیسنگ یحرف نشانیتریاما قو یشانیپر ایباشد  یدلتنگ تواندیدست م آن

 !از آشکار شدنشان يکردیو فرار م يات پنهان کرده بود

 يپریم...یکنیکه در خواب حس سقوط را تجربه م يمثل لحظه ا...يلرزیم...يشویم داریب یقیاز خواب عم انگار

و سلول به سلول  رودیم نیاز ب یحس یو ب یکم کم حس کرخت...شودیاز حد گشاد م شیب تیاز خواب و چشمها

 ...یکنیتنت را حس م

 ...کنندیرا القا م ینفس تنگ...تیها هیر و

 !يپریم نییافتاده از آب باال و پا رونیب یو مثل ماه یدهیجان م ژنیاکس يذره ا يجاست که برا آن

 !شودیم ییهو در دلت غوغا کیاما ...شودیچه م یدانینم

 ...دهدیانگار قلبت را فشار م یکس

 ...يآور یخودت نم يبه رو یول دهیامانت را بر یتاب یب

اما صدا از درون وجودت نشأت  ردیبلکه دلت آرام گ ينشنو ییتا صدا تیجفت گوش ها يرو يگذاریم دست

 ردیگیم

 ...در مغز استخوانت چدیپیدرد م... يشویو بغض م يشنویم

 ...آشوب است دلت

 ...کندیمبغض صدا آشوب ترت  نیو ا خواندیکه م یکلمات نیا و

گونه  يرو خورندیهوا سر م یاشک ب يو قطره ها ترکدیبغضت م یشانس داشته باش یلیاگر خ انیم نیدر ا و

 !يشویم سیو خ تیها

 نیچون زم یفرار کن یتوانینم يسرعت ممکن هم که بدو نیو با آخر شودیم زیل نیو زم يشویم سیخ

 !يخوریم

 ...تر و محکمتر از قبل سخت

 !…شودیخراب م حالت

همه در ...کشدیمادر بزرگ هم خرناس نم یحت...زندیسکوت شب را بر هم نم ییها صدا ركیج ریج يجز صدا"

 ...به سراغم آمده یخواب یفرو رفته اند اما من ب یقیخواب عم

 !سرما...لرز...توأم با درد یخواب یب
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از ذهنم پاك  ییکذا لمیاز لحظات آن ف چکدامیو ه چمیپیم...چمیپیو به خودم م...کشمیرا تا خرخره باال م پتو

 ...شودینم

 ...شودیم رشیذهنم مدام درگ و

بودار شده  یفقط عرق تنم کم ستیچ دانمیداده که خودم هم نم یبیرا به حالت عج شیجا هیتهوع اول حس

 ...است

 ...قبل را ندارد يصورتم انگار آن حالت بچه گانه  و

 ...کرده نیپوست صورتم را مز یجوش غرور جوان و

 دورگه شده است ...شناسمیرا هم نم میصدا

 ! …کندیبدنم مو رشد م يهمه جا و

 "...افتاد میبرا لمیآن ف دنیاتفاقات بعد از د نیا يهمه  و

 ...ریام-

 ...دارمیبه سمت در برم یو قدم کشمیم نییرا پا راهنمیپ نیآست...کنمینم نگاهش

 !نگیفیاطالعاتو بفرست بر-

 !…شانه ام يرو ندینشیم دستش

 ...شرمنده...دونمیم...بد حرف زدم-

 ...آزاد شوم شیتا از حصار دستها دارمیبرم يگرید قدم

 فیاز هم تعر دینبا شهیدوستا که هم! يایبه خودت ب خوادیدلم م... ریباورکن واسه خاطر خودت گفتم ام-

 !ارزهیم بعدش ینیریتلخ باشه اما به ش دیشا...بود نیواقع ب دیبا یتو دوست...کنن

که باد را هم  میآنقدر طوفان...زنمیم رونیاز اتاق ب شیتوجه به حرفها یو ب گذارمیم رهیدستگ يرو دست

 ! …کنمیم

 فشینرم و ظر يبوق صدا نیبا اول...رمیگیمورد نظرم را م يشماره  اریاخت یو ب اورمیم رونیب بمیرا از ج لمیموبا

 ...چدیپیم یدر گوش

 ؟ییتو رمیام-

 ...دهمیجواب م دارمیبرم نگیفیبه سمت اتاق بر یکه قدم همانطور

 ؟یتهران... سالم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ١٣٨ 

 ...شودیم قیتزر شیبه صدا جانیه

 !چه طور؟...میگردیبرم میشمال االن دار میسفر رفته بود هیبا بچه ها ...نه-

 ؟یرسیم یک-

 !گهیاحتماال چند ساعت د-

 ...کنمیرا دردستم جابه جا م یگوش

 ؟…شمیپ يایب یتونیشب م!…خوبه یلیخ-

 ...اتفاقا!حتما-

 ...پرمیحرفش م وسط

 !ادیخوشم نم... رو صورتتت یمثله کاهگل نمال دآبارویسرخاب و سف نیفقط ا...نمتیبیپس م-

 !يکه تو دوست دار يهمونجور...امیساده م....زمیچشم عز-

 نگیواز پارک رمیگیپارك شده م يماهاینگاهم را از هواپ... دهدیشب رانشان م ازدهی ندازمیبه ساعتم م ینگاه

 !…دارمیو من به سمتش قدم برم زندیم یبوق کوتاه میبرا ییمایهواپ سیسرو...شومیفرودگاه خارج م

 ينداشت و سرود شتریکه دو شبکه ب ییخطر و بمب و خمپاره شروع شد و جعبه جادو ریآژ يمن با صدا یکودک

 ...شدیپخش م یکه گاه

  رانیو فخر ا دیام يملوانان، ا خلبانان،

  زدانیقهرمانان، همرهتان لطف  خلبانان،

 ... پرواز کن! کن پرواز

ها، کپن، کمبود  یکیخطر، تار ریآژ يو باز هم صدا دمیچرخیدور خانه م مایو مثل هواپ کردمیرا باز م میدستها

 ...سوخت و

در ذهنم به خواب  یجنگ يماهایاپهو ریو من تا سالها با تصو نداختیپرواز را از سرم ن يبه مدرسه هم هوا ورود

راهم داشتم  دشیاگر توان خر یحت... امروز نبود یاتاق به آسان وارید يپوستر برا کی دنیآن زمان خر... رفتمیم

 ...نداختیو دور م کردیپاره م دنشیمادر بزرگ به محض د

بر طلبه شدن  یمادربزرگ مبن يدر برابر اصرار ها... در بازار یشاگرد فرش فروش... شغلش آزاد بود پدر

کرده و رفته بود وپدر  مانیمادر رها... نداشتم يگر تیبود من اما حما شیپدربزرگ هم حام...کرده بود یستادگیا

 ...بود وستهیهم به شهدا پ
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 !…به ثمر برساند خواستیبرباد رفته اش را با وجود من م يکه آرزوها یمانده بودم و مادربزرگ من

 ...خوردمیو کتک م دمکریم یستادگیا

 ...شدیم میجانانه مهمان گونه ها يا دهیو کش کردمیم يلجباز

 ...کردیگوش فلک را پر م شیها نینفر يو صدا کردمیم قهر

 !شدمینم میتسل اما

 ...دمیجنگیهدفم م يبرا

 ...گذاشتمیم هیاز جان و دل ما...کردمیتالش م میتحقق خواسته ها يبرا

شد و به کل دستش از من  ریگ نیبعد هم زم يچند...دیپاپس کش شودیمن نم فیحر دیفهم یهم وقت مادربزرگ

 !…کوتاه

 میها یدرسم نسبت به هم کالس... رساندم انیبه پا تیرا با موفق رستانیدب میها یمشکالت و سخت باوجود

هم باتمام عظمتش  نیاما زم...شدم رفتهیتهران پذ ياز دانشگاه ها یکیمعدن  یخوب بود و همان سال مهندس

 !…نیزم ریشور پرواز را از سرم نبرد چه برسد به ز

را در روزنامه  ییهوا يروین رشیپذ یآگه کردم،یم یکه ترم دوم دانشگاه را ط یطیماه همان سال در شرا بهمن

 فرم ثبت نام اقدام کردم يبرا يدیترد چیو بدون ه دمید

 رشیکه پذ ینبود و زمان انیکس در جر چیانجام شد که ه یطیهم درشرا رشیپذ يمراحل و آزمون ها تمام

 !شدیخودم هم باورم نم یشدم حت

کاله پرواز و چتر را بدست گرفتم و به  ،یسخت آموزش يطاقت فرسا و دوره ها يشدن ماهها ياز سپر بعد

 ...!شدیکه مدام سرود خلبانان در ذهنم تکرار م یرفتم در حال) مایهواپ انهیآش(لتریسمت ش

 !…شودیاما قبل از انداختنش در قفل در باز م کشمیم رونیب بمیرا از ج دمیکل

 !…کندیخودش را در آغوشم جا م يو او با لوند افتدیبراق و قرمز رنگ شراره م يبه لبها نگاهم

 ...شومیحلقه است وارد خانه م کشیدور کمر بار میکه دستها همانطور

 !؟…یداشت دیکل-

 ...زندیچانه ام م ریز يا بوسه

 ؟!…مگه بهت زنگ نزد!…باز کرد دكی دیبا کل...منو شناختینگهبانتون م یول...نه-

 ...تا کاپشنم را در آورم رمیگیفاصله م یو از شراره کم اورمینگهبان را به خاطر م تماس
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 ...دهدینقصش را دلرباتر نشان م یخواب دکلته و کوتاهش اندام ب راهنیپ

 !…ندیکنارم بنش کنمیو با دستم اشاره م نمینشیچرم م يها یراحت يرو

 ...شودیم ریجاگ میران پا يآهسته رو يو باقدمها دهدیم یرا در هوا تاب شیموها

 ؟!…ریرو کرده بود ام نجایا يچندوقت بود دلم هوا یدونیم-

 ...کنمیگوشش را نوازش م ياشاره و شستم الله  باانگشت

 !؟…ينبود یمدت که با کس نیا-

 ...کندیور گردنم حلقه مرا د شیدستها

 هم فکر کرد؟ يا گهیجز تو به کس د شهیمگه م...نه عشقم-

و  نشاندیم شیدندان نما بر لبها يلبخند...رمیگیم ياش را به باز قهیکنار شق يو موها کنمیرا پنهان م پوزخندم

 !…زندیدندانش برق م يرو نیتک نگ

 ؟...ریام-

 ...بله-

 ...من عاشقتم-

 !…میلبها يرو شودیپهن م...کنم یمخف توانمیپوزخندم را نم نباریا

 ...خوبه-

 ...کندیاش پشت گردنم را نوازش م دهیکش باانگشتان

 هیمن عشقو بهت هد يروز هیباالخره  ریام یول یصدبار بهم گفت...يبه عشق ندار يکه تو اعتقاد دونمیم-

 ...دمیم

 !چدیپیدر خانه م میتأللو صدا...شودیام بلند م خنده

 !؟…يخندیم یبه چ-

 هراسانند شیمردمک ها...شیدر چشمها زنمیزل م...تا خنده ام را مهار کنم کشدیطول م هیثان چند

 !…شراره دمیحرفو بارها و بارها شن نیا نکهیبه ا-

 ...ستندیا یاز حرکت م شیو دستها افتدیابروانش م نیب ینیچ

 ...باالخره یول-
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 یتهش چ یداشته منو عاشق کنه ول یبودم سع یمن باهرکس!…گهیبار د هی یبگ دیبا!باالخره نه شراره-

 نیبد هیبه آدم هد يتر ژهیو زیچ هی نیکنیم یشما زنا هرکدومتون سع... زده کرد شتری؟منو از خودش ب…شد

 نیمن روز اول شروع ا... نیارزش قرار دار هیکه همتون تو  دیدونینم یول نیکن دایپ يخاص تر گاهیبلکه جا

تو خودت ...یکنیعوض م گهید یکیکه تو جاتو با رسهیم يروز... ستین يرابطه ابد نیگفتم ا...رابطه هم گفتم

و تهش  شهیتازه رابطه مونو خراب نکن چون فقط باعث دور شدنمون م يحرفا نیحاال باا يقبول کرد طویشرا

 !زودتر رفتن و ترك کردن من

هوس  يلبها ينرم رو يو بوسه ا شومیبه جلو خم م... ته امتند رف یکم کنمیحس م... کندینگاهم م مات

 !نشانمیم زشیبرانگ

 ...کندینم يریینگاهش تغ رنگ

 !يخوریماجرا خودت لطمه م انیبعد از پا... گمیبه خاطر خودت م... وابسته نشو شراره-

 ...زندیم یتلخ لبخند

 ؟... خودش کنه ریزدت منو اس خینگاه سرد و  نیروز هم هی کردیفکرشو م یک-

 !…شومینم دهدیکه ته دلم را مالش م یلذت منکر

راحت  يبگذار گرانید اریو بالعکس هرچه راحت خودت را در اخت شوندیمجذوبت م شتریب يریفاصله بگ هرچه

 !یکنیارزش تر جلوه م یتورا و ب زنندیتر پس م

 !…شراره بسه-

 ...یول-

دندان نما و  يبا لبخند یلیدر لباس فارغ التحص الریآ...ماندیثابت م نهیقاب عکس کنار شوم يرو نگاهم

 !…خندان یچشمان

جابه جا  يقلوه سنگ ذره ا... دهمیصدا قورت م یآب دهانم را ب... کندیم ینیسنگ میدرگلو یسنگ قلوه

 !…شودینم

 !میبخواب... خسته ام یلیخ-

به سمت اتاق قدم ...شومیو از جا بلند م گذارمیزانوانش م ریدستم را ز...دهدیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرش

 !کنمیفرار م...از حس حضورش...از لبخندش...الریاز عکس آ...کنمیفرار م دهمیشا...دارمیبرم

 ...شهاب از ذهنم خارج شود يتا حرفها کنمیم فرار
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 ...کنمیرا باز م راهنمیپ يو دکمه ها گذارمشیم نیزم يرو

 !؟…داده است یاب لیاحمقانه تحو يلبخند ها نیهم از ا الریآ...کندیماحمقانه اش حالم را بدتر  لبخند

 ...کندیخودش را در آغوشم فرو م...کشمیتخت دراز م يرو کنارش

 !؟…فرو رفته است یهم در آغوش اب الریآ

 ...کندیداغش پوست گردنم را نوازش م ينفسها...چدیپیوار دور تنش م چکیپ اریاخت یب دستم

 ؟!…کردهیرا نوازش م یهم اب الریآ يها نفس

 ...لعنت...لعنت برتو شهاب...کنمیرا در مشتم مچاله م اهرنگیس یرو تخت...زنمیتخت غلت م يرو

 ...خراشدیتنم را م زیت ییانگار چاقو کندیکمرم را لمس م ي رهیکه ت شیدستها

 !؟…دارم یبا اب یاما من چه فرق... شک ندارم...ستیمثل شراره ن الریآ

 !؟…دهمیم بیمن هم دخترهارا فر نکهینه ا مگر

 ...!کندیپاره م...شکافدیرا م میقلوه سنگ گلو... آخ

 ؟يتو برادر دار... تو... شراره-

 !…شودیم رهیخ میبه چشمها متعجب

 !؟…ریام یپرسیم هیچه حرف نیا-

 ...کنمیفرو م شیموها يالبه ال دست

 !؟…انهی يدار!…جواب منو بده-

 ...مکث هیثان چند

 !…دارم-

 !کنندیم یسرم خال يآب جوش را رو يکتر

 !دیآ یبرسرم فرود م یشهاب مثل پتک يحرفها...سوزمیم

 !؟…یینجایتو االن ا دونهیم-

 ...شودیم زیخ مین یعصب

 !؟…یبرس يخوایم یبه چ... ریبس کن ام-

 ...شودیناخودآگاه بلند م میصدا

 !؟…جواب منو بده-
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 !…گذراندیام را از نظر م ییکهویحال  رییگرد تغ ییچشمها با

 !…دونهینم-

 ...پرمیها از جا م وانهید مثل

 ؟…ریچت شد ام-

 ...شودیبرپا م يدرسرم ولوله ا... زنمیرا چنگ م راهنمیپ

 !ششیبرگرد پ...شهیداغون م...بهم زهیریداداشت بفهمه م-

 ...زدیریم شیشانه ها يآبشار مانند رو شیموها...دیآ یم نییاز تخت پا مات

 !؟…یگیچرا چرت و پرت م!؟…ریحالت خرابه ام-

 ...تو هم برو...الریبرم سراغ آ دیبا-

 !…زندیم شهیام محکمتر از هم قهیسر درد بازهم سراغم آمده و نبض شق...چرخمیدور خودم م چمیسو دنبال

 ...شودیو مانع حرکتم م گذاردیام م نهیس يدستش را رو... داردیبه سمتم برم یقدم

 !…رارهبرو کنار ش-

 ...ردیگیاز صورتم قرار م یسانت کی يصورتش در فاصله ...کشدیرا جلو م خودش

 !…آروم باش ریام-

 !؟...کردمیقلوه سنگ را چه م نیپس ا!؟…چه طور!؟…آرام

 یدندانش برق يرو نیو باز نگ اوردیدندان نما برلب م يباز لبخند...شومیم رهیخ شیگنگ به چشمها همانطور

 !…شودیو آتش هوس من باز شعله ور م زندیم

ام به حرکت  نهیس يانگشتانش را ماهرانه رو... چدیپیعطر تند و زنانه اش در مشامم م يبو...بوسدیرا م گردنم

تقش هم مرا از آن فضا  يافتد و صدا یکف م کیسرام يرو چیو سو شودیکم کم شل م میو دست ها آوردیدرم

 ...کندیخارج نم

 ：سودا

 ...شومیمکث وارد م هیو بعد از چند ثان زنمیبه در اتاقم م يو تقه ا کنمیدستم جابه جا م يرا روغذا  ینیس

 ...کندینگاهم م زدیریکز کرده و قطره قطره اشک م واریهمانطور که کنج د الریآ

 ...گذارمیغذا را مقابلش م ینیو س گزمیم لب
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دوست داره که غر نزد وگرنه ماکه جرأت  یلیمامان خ يشانس آورد!؟…جون الریسر سفره آ يومدیچرا ن-

 ...زهیعز یلیخاطرت انگار خ...میغذا بخور گهید يبه جز سر سفره جا میندار

 !…کشدیو چانه اش را باال م زندینم یحرف

آنقدر حالش مغموم و دردآور بود که غم ... ستیاشکش جار لیکه آمده س یاز وقت... ردیگیاز سکوتش م دلم

 ... کرده بودمخودم راهم فراموش 

 ...نمینشیم نیزم يرو کنارش

 ؟…زمیعز یکنیم هیچرا گر-

 !…زندیو هق م دیافزایاش م هیشدت گر به

 ...کنمیرا دور شانه اش حلقه م دستم

 ...یشیم تیاذ شتریتو خودت ب يزیریکه م ينطوریا... نکن یبیغر... بامن حرف بزن-

 !…صورتش داغ بود... را پاك کردم شیو اشک ها دمیگونه اش کش يآزادم را رو دست

 !…گذرهیسخت م یلیخ-

 ...میگویو م کنمیدستانم را تنگ تر م يحلقه ... خش دارد شیصدا

 !…مونهیو نم گذرهیپس خداروشکر که م!مونهیسخت که نم... گذرهیسخت م یگیم يخودت دار-

 ...میدر چشمها کندیلحظه مکث م چند

 یلیبدبخت شدم خ... کنمیکم کم دارم عمق فاجعه رو درك م... سرم اومده ییچه بال فهممیکم کم دارم م-

 ...بدبخت

 نیبب...بکش قینفس عم هی يتو مشکالت غرق شد شتریاز همه ب يهروقت حس کرد گهیم شهیبابام هم-

 !…چون فقط مرگه که چاره نداره... يخداروشکر که هنوز زنده ا... اون موقع بگو خدارو شکر... یکشینفس م

 ...يدوباره بساز تویزندگ یتونیم... یاشتباهاتتو جبران کن یتونیو م يزنده ا

 تونمینم... دارهیبرنم نهیدلم ازش ک یول... گول خوردم...اشتباه کردم...حماقت کردم دونمیمن بدبختم چون م-

 !ازش متنفر نشدم هنوز...کنم نشینفر

 صیتشخ تیچون وهم رو از واقع یهست یشجاع دختر…یدونیچون ضعفاتو م یهست يتو دختر قو یول-

... یکنینم شونیو مخف یآگاه بهاتیاز ع... يریگیچون از اشتباهاتت درس م یهست یدختر عاقل... يدیم
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صفت خوب تو وجودت  نقدریکه ا یخوشبخت...یخوشبخت یعنی نیا... یزنیخودتو گول نم... یباخودت روراست

 !يدار

 نیو توه ریمن معتقدم تحق یدارد ول دنیشن نیو توه رین هم انتظار تحقاز م دیشا... کندینگاهم م یشگفت با

 !مثبت است يشکسته و داغان انرژ يا هیروح يمصالح بازساز... اوردیبه بار م یخراب

 ؟ینیخوشب نقدریا شهیتو هم-

 ...زنمیم یکمرنگ لبخند

 لیدل نیا یول رمیگیرو درنظر م یتیمثبت هر واقع يمن جنبه ... محض گذاشت ینیاسمشو خوشب شهینم-

 !کنم یهارو خنث یتا بتونم منف رمیگیم ياز مثبت ها انرژ... توجه باشم یها ب یبه منف شهینم

پس  يمرا دوست دارد و برا کنمیم الیهنوز هم خ رضایکه باوجود پس زدن عل رمیگیمثبت را درنظر م ي جنبه

 ...تا خودم راقانع کنم گردمیم هیزدنش دنبال توج

 ...کشمیو عطرش را نفس م دارمیپلو را برم ایلوب بشقاب

 !وقت شامه...لیتعط يو زار هیفعال گر...دستپختش نیمامانم چه کرده باا نیبب...اومم-

نامنظم  یتمیقلبم ر يتپش ها...در بلند شد یزنگ بلبل يقاشق را در دهان نگذاشته بود که صدا نیاول هنوز

 ...ردیگیفرش راه م يو آب رو افتدیآب از دستم م وانیو ل ردیگیم

 ؟…شد یچ-

 !…شودیفراموشم م الریانقدر استرس به جانم افتاده که جواب سوال آ...پرمیاز جا م هول

 ... شناسمیزنگ زدنش را م... پشت در است رضایحتما عل...شودیو کشدار نواخته م یطوالن زنگ

و مادر قلبش را  کنندیپاتند م اطیستأصل به سمت حسارا و محسن م...زنمیم رونیبلند از اتاق ب يقدم ها با

 .داردیو هن هن کنان دنبال سارا قدم برم دهدیماساژ م

 ...کنمیو دست دور شانه اش حلقه م رومیسمتش م به

 مامان؟ يریشما کجا م-

 !…کنندیمکث م میمردمکها يو در آخر رو چرخندیصورتم م يتک تک اعضا يهراسانش رو يچشمها

 ...اومده میسر زندگ ییروز خونه نبودم چه بال هی نمیبرم بب-

 ...دهمیهلش م يکنار بخار یسمت تک صندل به

 !…جلو در يبر خوادیوضع قلبت نم نیشما باا...کنهیحلش م... محسن هست...الزم نکرده مامانم-
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 ...زندیم کنارم

 ...کنم برن شونیبرم زود راه...کنهیبابات برسه خونه معرکه درست م-

 !…مامان-

لب زمزمه  ریز رودیهمانطور که به سمت در م...شودیخارج م میو از حصار دستها زندیرا درهم گره م شیابروها

 …کندیم

 !آخه مونیبا زندگ يچه کرد...رضایعل...رضایعل-

 یعمو کمال با قامت... ماندیثابت م اطیدر باز ح ينگاهم رو...شومیو پشت سر مادر از خانه خارج م گزمیم لب

 !…شوندیداخل م رضایهمراه عل دهیخم

 رمیگیو من تند کمرش را م کندیگاه دستش م هیکنار پله هارا تک یآهن يو نرده  دیگویلب م ریز ینیحس ای مادر

 !…سقوط نکند نیزم يتارو

چروکش گواه  یشانیو پ دیدست سف کی يموها... شده ریشکسته و پ کردمیاز آنچه که فکر م شیکمال ب عمو

 ...ستیسالخوردگ نیا

 !…کندینگاهش م ظیصورت مادر است و مادر هم با غ ي رهیخ

 ...شودیباالخره سکوت شکسته م و

 !زن داداش کیسام عل-

 !…دهدیم یلب سالم ریو ز کندیپاك م شیرا با پر روسر شیشانیپ يقطرات عرق رو مادر

 !…کندیکه محسن لب باز م گذاردیم شیپ یکمال قدم عمو

 !آقا کمال-

 ...زیو نگاهش ت شودیم کیکمال بهم نزدعمو  يابروها

 !؟…حق ندارم پاتو خونه خودم بذارم!؟…هیچ-

 !…کندیزمزمه م "بابا"و آرام  چسبدیرا م شیبازو رضایعل

 فیخودتون تشر يوقت مناسب تر خونه  هیهست که بهتره  نیمنظور بنده ا...آقا کمال ستین نیمن منظورم ا-

باهاشون  یکم دیاجازه بد... ادیب شیپ یامشب بحث میخواینم... ستنیموضوع مطلع ن نیآقاجون هنوز از ا!دیاریب

 ...آروم که شدن میحرف بزن

 ...پردیکمال وسط حرفش م عمو
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 !خوشم اومد-

 یمحسن م ي نهیبه س نهیس... داردیبه سمت محسن برم یو قدم نشاندیکبودش م يلبها يرو يپوزخند

 ...کندیمحسن م يورد و چفت چانه آ یدست راستش را باال م... ستدیا

 ...کنمیدستانم را تنگ تر م يو حلقه  دارمیشدت اضطراب کمر مادر را محکمتر نگه م از

 !…بگذراند ریامشب را بخ خدا

 ایزبونتو جلو بعض يریگیادبیفقط باهاس !یهست یخوشم اومد بچه باجنم!...یاومده مرتض رشیگ يخوب داماد-

 ...یغالف کن

محسن محکم و ...شودیمحسن متوقف م نیکه با نگاه خشمگ داردیبرم یاز شوهرش قدم تیحما يبرا سارا

 !…ماندیدست عمو کمال درهوا م...کشدیسرش را عقب م يجد

 ...کشدیم شیموها انیم یدست محسن

 !…احترامتون واجب...آقا کمال دیبزرگتر-

 يدیمادر از شدت فشار وارد بر نرده به سف يتهاانگش نمیبیو م اندازدیعمو کمال لرز به اندامم م يخنده  يصدا

 !…زندیم

المصب ...میپس بکش کنار تا به مراسم استقبالمون برس...پا بذاره بچه ریگنده از تر توام نتونسته احترام منو ز-

 !…ازمون شد میعجب استقبال گرم

 …دهدینشان م يخود رضایو عل...کشدیم یقینفس عم مادر

مسافر خونه سر  نیمدت تو هم هی... کردمیبه حرفتون گوش م دینبا...نجایبابا من اشتباه کردم آوردمتون ا-

منم با محسن ...شهیبد م نهیبب نجایاالن شمارو ا یعمو مرتض... رهیتا اوضاع سروسامون بگ میسرکن ابونیخ

 ...موافقم که

 ...زندیم ادیفر رضایسر عل تیعصبان با

 ... منم آورده تو خط خودش يبچه ...گفت زادیدست مر یمرتض باهاس به!…بسه-

 ...بابا-

 !گفتن جنگ اول به از صلح آخره میاز قد...گمیم یچ نیبب ریگوش بگ!…مرض-

 ...چرخدیدور دور خودش م کی بعد
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 یاحد الناس چیبه ه...کنم یتوش زندگ خوادیدلم م...سهم االرث منه...خونه حق منه نیا... دیهمتون گوش کن-

 ...یاز مرتض...که سهله یمرتض...نداره یهم ربط

 ...چدیپیعمو کمال م یپدر در رجزخوان ادیفر يصدا

 !؟…رونیب ياز اون قبرستون اومد یک-

 ...دهمیقورت م یدهانم را به سخت آب

 دارد،یبرم شیشانه ها يپدرهمانطور که کتش را ازرو... شودیبدتر نم نیاز ا تیوضع...رندیگیرعشه م میدستها

 ...شودیم اطیوارد ح

 !…گردنش متورم است و فکش منقبض رگ

 !…کشدیلبش م يو انگشت شستش را گوشه  پردیعمو کمال باال م يابروها

 یمالقاتم ول يایسال چشمم به در زندان خشک شد بلکه ب نهمهیا...دلم هواتو کرده بود...داداش گلم...به به-

 ...باطل الیخ یزه

 ...ردیگیعمو کمال را م ي قهی ندازدیدست م...رساندیبلند خودش را به عمو کمال م يبا قدمها پدر

چرا گورتو گم !؟…کمال يتو سرت دار يچه نقشه ا ندفعهیا!؟…بس نبود يبه بار آورد ییرسوا نهمهیا-

 ؟...یکنینم

 ....منو بگو گفتم داشم دلش واسم تنگه-

 اتویکثافت کار یبه اندازه کاف...دمیجورتو کش ی؟به حد کاف...!کهیدلم واسه کدوم شاهکارت تنگ باشه مرت-

 ؟؟…بشه یکه چ یبرگشت!؟…یبرگشت ییباچه رو... بسمه گهید... بسمه...کردم یالپوشون

 ....کنم یبرگشتم با پسرم زندگ...خونمه نجایا-

 ...شودیپدر پخش صورتش م پوزخند

قمار  هیبه  شیبفروش یخواستیم شیکه تو چهارسالگ ي؟همون پسر...یزنیاز کدوم پسر حرف م!؟…با پسرت-

 !؟…خونه

از دستش  آمدیعمو کمال م يکه به نظر برا یکوچک یو ساك دست پردیهم م رضایپلک عل... شومیم مات

 !زندیپدر م يبه حرفها يدییاما سکوت عمو کمال مهر تأ ستین یباور کردن شنومیکه م يزیچ... افتدیم

 ...غرد یچفت شده اش م يدندان ها نیو از ب کندیم رضایبه عل ياشاره ا پدر
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قد ...بزرگ شده...ستین یوجب میاون بچه ن گهید...شده واس خودش يمرد!؟…ينگاه بهش کرد هی-

از  یکشیراهتو م... ادیاگه پسر منم نباشه شک نکن پسر توام به حساب نم یحت...من بزرگش کردم...دهیکش

 ...وگرنه رونیب يریخونم م

تازه ... من تازه اومدم...جناب رینه خ ؟…کشمیپاپس م چاریبا چهارتا ل يکرد الیخ!؟…یمرتض یوگرنه چ-

من  یول یکشیباال م يکه تو دار هیحقوق...از حقوقمه رضایخونه ام مثل عل نیا...رمیاومدم تا حقامو پس بگ

 ذارمینم

تا گردن تو قرض فرو کردم خودمو !؟…رفته ادتیبهت دادم  شیسال پ ستیخونه رو همون ب نیسهمت از ا-

 ...هوا يبعد با مواد دودش کرد یپولو گرفت...تا سهم االرثتو بدم

 ؟!مدرکت کو-

سرباز  يبرا شودیم يمشت آغاز نیو ا کندیصورت عمو کمال م يحواله  یکه مشت زنندیپدر را آتش م انگار

 !…نیچرک یکردن دمل

که با دست  کنمیو من هاج و واج به مادر نگاه م...ردیگیعمو کمال را م رضایو عل دودیبه سمت پدر م محسن

 !…رودیو از حال م ردیگیراستش قلبش را م

 رونیمامان را از زرورقشان ب یزبان ریز يقرص ها میایو من تابه خودم ب کندیمثل فشنگ از کنارم عبور م سارا

 ...گذاردیو در دهانش م کشدیم

تند خودش را به  يبا قدمها یبابا مرتض...در آغوش منو ساراست وانیا يکه رو شوندیهمه متوجه مامان م تازه

 !…کندیشره م شیاز چشمها ینگران... رساندیما م

 !…پرستدیکه در حد مرگ مامان را دوست دارد و م دانمیم

بابا  يقربان صدقه رفتن ها... ام دهید شیرا برا شیمامان و پشت چشم نازك کردن ها يها يبارها دلبر خودم

مگر ...گریعاشق و معشوق بودند د... نکرده  رییتغ شیمشترك رنگ و بو یسال زندگ یبعد از س یحت یمرتض

 ؟…گرفت يخرده ا شودیم

 يو لبخند شوندیمامان از هم باز م يبعد پلکها قهیو چند دق ندینشیمادر م یشانیپ يرو یبابا مرتض دست

 …پاشدیم شیبه رو یتصنع

 يو محسن که بعد از باز شدن پلک مامان لبخند رضایعل يرو يلحظه ا و نگاهم کشمیم یاز سر آسودگ ینفس

 !ماندیثابت م رند،یگیو از جمع فاصله م زنندیم
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 !…رضایعل

... آزاد شدن عمو کمال...رضایعل يحرفها... ازشان ندارم یکه درك درست روندیم شیپ عیاتفاقات تند و سر آنقدر

 !رفت شیپ عیسر یلیخ... که ردو بدل شد يپشت پرده ا يو حرفها... جرو بحثش با بابا... آمدنش به خانه

 …دیگویم یو رو به بابا مرتض ندازدیباال م ییکمال ابرو عمو

 ! …نباش لیانقد زن زل-

 !…لرزاندیتن من را هم م یبابا مرتض اخم

 يکرد ییآبرو یکه ب يهمون بار... يتو واسه من مرد!…کمال سیمربوط ن یکیتو  مربوط باشه به یبه هرک-

باهات ندارم  یسنم چیمن ه!…يمرد یشکونیحرمت م ياالن که دار نیهم!…يمرد یو حرمت شکست

 یکه واسه خودت ساخت یزندگ یبرو پ... کمال

که مرتکب  یبه خاطر جرم کردمیم الی؟من فقط خ...عمو کمال چه کرده بود!؟…یحرمت ی؟ب…ییآبرو یب

 !…باشد دهیچیحد پ نیموضوع تا ا دانستمینم...ستیاز دستش شاک یشده بابا مرتض

 رونیخونه ب نیمن از ا... تو امیبا کله م رونیب یبا پا پرتم کن...خونه نیتو هم!…یمرتض نجاستیمن ا یزندگ-

 !…ستمیبرو ن

چون و چرا  یاوهم ب!…که مامان را داخل ببرد فهماندیو با نگاهش م رودیبه سارا م يچشم غره ا یمرتض بابا

 !…خواهدیکردن م یمن اما دلم فوضول...شودیو بلند م ردیگیمادر را م يبازو

 !…خبرم یبدانم در گذشته چه بوده که من ب خواهمیم

 !…ستیمن ن یتو وسط خونه زندگ يجا!…ینیبیدراز تر نکن که بد م متیکمال پاتو از گل-

به اندازه همون سه دنگ جا ... نباشه سه دنگش واس منه یچیه...خونه حق دارم نیسهمم از ا يمن به اندازه -

 خونه نیتو ا رمیگیم

قلب  وندیکاغذ از پ يتعهد رو دونستمیجور کردم دادم بهت م یکه سهمتو باهزار تا بدبخت یکاش اون وقت يا-

 !…شهیدوتا برادر پرارزش تر م

 !…میموندن خونه نیمن تو ا... یحاال هرچ-

 ...کنمیمن زنو بچمو با تو همخونه نم-

 !يبر نجایاز ا یتونیم...مشکل خودته-

 !…نابرادر بشم هیچشم تو چشم  خوادیدلم نم...رمیالزم باشه م-
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 ...داردیبرم نیزم يوساك رنگ و رفته اش را از رو زندیکمال پوزخند م عمو

 ...داشم میکنیروشن م فمونویاز فردا تکل یول خوابمیخرپشتک م رمیامشب م-

قبل از افتادنش کمرش ...رودیم جیدر سرش گ يجلو یول رودیو از پله ها باال م زندیم شیشانیبه پ يضربه ا پدر

 ...رمیگیرا م

 ...شودیچشمانم م ي رهیخسته اش خ نگاه

 ...نگه دار تونویحرمت هم خون!…نکن سودا یاحترام یوقت به خواهرت ب چیه-

 ...زنمیم يلبخند

 ...مییما دست پرورده شما!…ییشم باباچ-

عسل غرق در خواب  يکه رو ینازک يپتو... ونددیپیچند لحظه بعد محسن هم به جمعمان م...میشویخانه م وارد

 ...نمینشیم يو کنار بخار کنمیشده است را مرتب م دهیکش

 !…کشدیبه کمر پدر م یو محسن دست جودیلبش را م يگوشه  سارا

 !…رونیاومده ب یاز اون هلفتون يموندم چه طور-

 !…رونیآوردتش ب رضایآقاجون عل-

 !؟…چه طور یاون که معلومه ول-

التماس ... ارهیدر م يباز بمیو ننه من غر هیگر ریز زنهیکه کمال خان م یرفته بوده مالقات گهیم رضایعل-

 !…یشاک تیرضا یپ رهیم... دلرحم رضامیعل... رونیکه از زندان بکشتش ب کنهیم رضایعل

 !شر درست بشه ذاشتمینم...شناختمیکمالو م يایابازیمن س!؟…کلوم با من مشورت کنه هی تونستینم رضایعل-

 ...نیبا حرص جوش اعصاب خودتونو خورد نکن يخود یب...گذشته ها گذشته آقاجون گهیحاال د-

 نیبا ا يال انتظار دارسرمون آورده حا ییچه بالها رفتیم ادمی؟تازه داشت !…شهیم ؟مگهیگیم یمحسن چ-

 ؟…که به پاکرده ککم نگزه يالمشنگه ا

 !…و خالص دیفروشیفوقش سهمتونو م-

 !؟…از حقم بگذرم یسادگ نیبه هم-

 ...که گمینه م-

 ...ندازدیبه من م ینگاه پدر

 !…نینش نجایا...پاشو برو بخواب دختر-
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 ...میگویم يریو شب بخ شومیبلند م میکالفه از جا... نبرم ییمن بو خواهدیم دانمیم...اه

 شودیسبز م میجلو الریآ شومیکه وارد اتاق م نیهم

 دنبالم؟ ادیبزنم ب ریزنگ به ام هیمن  يتلفنتونو بد شهیم...برم خونه دیبا...من مزاحمم-

من دختر هم  کهیبه طور...دارد يبلند تر است و اندام فوق العاده ا یلیاز من خ...گذارمیم شیشانه ها يرو دست

 ...شودینگاهم جذب م

باالخره تو هر خانواده ...شهیزود حل م شاالیکه ا کهیمشکل کوچ هی... جون الریآ ستیحرفا ن نیاالن وقت ا-

 !مشکالت هست نیاز ا يا

 ...که خوامیمن نم یول-

 !االن اصال فکرشم نکن یول انیآقا ب ریام میزنیزنگ م ایخونتون  میریفردا باهم م!…یستیمزاحم ن-

... کنمیو وسط اتاق پهنشان م رومیاتاق م يگوشه  يتا شده  يو من به سمت تشک ها کندینگاهم م فقط

 !…کشدیکوتاه دراز م یهم بعد از مکث الریآ... کشمیو دراز م دارمیرا برم میروسر

 یگاه...حال خراب مامان و...آمدن عمو کمال...رضایفکر از دست دادن عل...زندیسرم هزاران فکر موج م در

 !…خواهدیشدن م یته یدلت کم...یکدام فکر نکن چیبه ه یدهیم حیکه ترج شودیم ادیمشکالت آنقدر ز

 ؟يخوند يمهماندار-

 ...گذارمیچانه م ریو دستم را ز کشمیو به پهلو دراز م چرخمیم الریسمت آ به

 !پرواز یمهندس...نه-

 ...خوندم یمن نقاش-

رنگ طرحدار و  ییمویل يپاره پاره و پانچو يلوله  نیآن شلوار ج... کنمیفکر م دنشیبه لباس پوش يا لحظه

 يالبته اگر چتر...ستین هیشب يگرید پیهنرمندانه به ت یپیجز ت...که به دستش بسته است یچوب يدستبند ها

 !…میریرا فاکتور بگ شیشانیپخش شده در پ يها

 !…یماهر باش یتو نقاش یلیخ دیپس با... چه جالب-

 ...چرخدیهم به سمتم م او

 هستم ینقاش خوب...ي؟ا...ماهر-

 !…ستمیبلد ن شتریدر حد چشم چشم دو ابرو ب...داغونم یمن تا دلت بخواد تو نقاش یول-

 !…زندیم يمحو لبخند
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 عالقه مند شدم نا خودآگاه بهش...بود ینقاش میتنها بودم و تنها سرگرم...کردمیم ادیز ینقاش یمن از بچگ-

 !…حالتش منحصر به فرد است...دارد ییبایز تینها یب يها چشم

 !يهاتو بهم نشون بد ینقاش يروز هیباشه  ادمیپس -

 !…هینقاش ياتاقم پراز تابلو واریدرو د-

 ؟یزنینم شگاهیچرا نما-

 ...شودیگرد م شیچشمها

 !ستیممکن ن... نه بابا!؟…شگاهینما-

 میکنیبراشون م يفکر هی نمیبب هاتویحاال بذار خودم نقاش!شهیجالب م یلیخ!چرا؟-

 !ندارم ویکار چیحوصله ه-

 ...زنمیم يلبخند

 !يدرست بشه فقط اگه خودت بخوا تونهیم زیهمه چ-

... کنم یرا تا خانه شان همراه الریفردا آ شودیدست آخر قرار م...کشدیاز حد معمول طول نم شیب مانیحرفها

 ینم میافکارم آنقدر مغشوش است که خواب به چشمها یبخوابم ول کنمیم یو سع کشمیصورتم م يپتو را رو

 ...دیآ

در خلوت عادت کرده اند و  دنیاشک ها هم به چک نیانگار ا... خوردیم زیگونه ام ل يرو یقطره اشک ناخودآگاه

از حال  یتا کس... کند يتا آبرودار ردیگیلبخند به خود م کی هیشب یاست که شکل میلبها یدر جمع فقط منحن

 ییدر درونت چه غوغا یده حیتوض هبه هم یلبخند زدن بهتر از آن است که بخواه یگاه... خرابم نپرسد

 ...برپاست

 ...کنندیم سیصورتم را خ يشتریها با سرعت ب اشک

 ...يشویاتفاق بزرگ م کیروز از پس  کی

 ...يشویم جیگ شود،یم نیاول حالت سنگ روز

 ...وسط سرت شودیخراب م ایدن یکنیگمان م هرلحظه

 !ستین روزید ینیبه سنگ گریحالت د یول...سوزدیم کند،یتب م تیتمام روز دوم چشمها و

 ...سوم روز

 ...يباریوم يباریو م يباریو م يگوشه ا يرویو م يداریرا برم رسدخودتیم مهیبه ن یاز روز سوم که وقت امان
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 ...تیاهایتمام رو... تیهایحال تمام خوش باور به

 ...که گفته نشد ییکه خواسته نشد و حرفها ییحال خواستن ها به

 ...يباریو م يباریو م يباریم...نشد دهیکه د یدل و

 يشویبزرگ م تیاز پس تمام اشکها بعد

 ...تیهایافتد وسط خوش باور یاتفاق ها درست م یگاه

 مارا با همان باورها زندیم نیکه زم سوزدیما م يساده  يخدا آنقدر دلش به حال باور ها یگاه

 ...باشد ادمانیزخم که  کیبا  کندیم5و مارا دوباره شروع  کندیدستش را دراز م ستدیا یبعد کنارمان م و

 ..آوردیم یدرماندگ یسادگ یگاه

*** 

 :ریام

 يبازوها... اندازمیم دهیبه شراره که پتو را تا گردن باال کش ینگاه... شومیم داریزنگ در از خواب ب يصدا با

 شتریو ب کنمینم دایپ یحال خوش شهیبر خالف هم...کرده اند دایدون دون پ یپوست یسر صبح يآزادش از سرما

 ...رسمیکالفه به نظر م

 دیسف يو همانطور که حوله  رمیگیم يا قهیدوش پنج دق...رومیو به سمت حمام م شومیتخت بلند م يرو از

و به سمت سالن  کشمیابرو در هم م... شودیزنگ در دوباره بلند م... زنمیم رونیاز حمام ب بندمیام را م يکمر

 چراخودش آمده؟... شومیشوك م یکم الریآ دنیو با د ندازمیم ینگاه یازچشم... دارمیقدم برم

 دنیچشمانش از د يکه لحظه ا... نمیبیم الریبا فاصله از آ یرا کم یو در کمال تعجب سودا ناج کنمیدر را باز م

و همانطور که نگاه  شودیآمده هول م شیپ تیموقع لیو تحل هیو بعد انگار با تجز شودیحالت گرد م نیمن در ا

 !کشدیم ینیه دزدد،یم

شباهت با خجول  یکه ب یحس... دهدیته دلم را مالش م يتر بیو حس عج ندینشیلبم م يرو یبیعج لبخند

 ... ستین یدر نوجوان میشدن ها

 ...کندیم يباز فشیبا بند ک تفاوت یاما ب الریآ

 ...چرخدیجواب دادن تند به سمت راه پله ها م ياما سودا به جا دهمیم یسالم

 ...بعدا...خداحافظ الریآ گمیم... زهیچ... اووم..زیچ-
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تلو  يمثل کارتون تام و جر... خوردیو محکم به صورت سودا م شودیچون در آسانسور باز م ماندینصفه م حرفش

لبخندم را  توانمینم... کنمیتصور م چدخندیرنگ را که دور سرش م ییطال يمن در افکارم ستاره ها خوردیتلو م

 ...کندیم ییخودنما میو دندانها شودیپهن صورتم م... پنهان کنم

 ...یدست و پا چلفت يکوچولو

و در را  شودیم آنکه متوجه ما شود وارد واحدش یخارج شده از آسانسور ب ي هیو همسا رودیبه سمتش م الریآ

 ...بنددیم

 ه؟یحالت اوک-

چند  دنیو با د کشدیدستش را م الریآ... ندازدیم نییآنکه نگاهم کند سرش را باال و پا یو ب مالدیرا م شینیب

 ...دیگویم یقطره خون با نگران

 ...مشیتو بشور میبر ایب...دختر ادیتو؟ دماغت داره خون م یکجا خوب-

 ...کشدیزده تن عقب م وحشت

 خوبم ... یدونیم... یعنی... ستین يزیچ... نه...ن-

 !شودینم الیخ یاما ب الریآ

 ...خونه ما می؟بریخوب ویچ یچ-

خواهد  یچرا دلم نم دانمیندارم اما نم یمشکل الریبا آ... شومیو تازه متوجه حضورش م شنومیاز شراره م ییصدا

 ...شومیو مانع م رمیگیدر را م يجلو کلمیبا کل ه... سودا از روابطم با خبر شود

 ...دیگویم کند،یسودا حلقه م يو همانطور که دستش را دور شانه  ندازدیبه صورتم م ینگاه مین الریآ

 !…برو کنار لطفا-

 ...مادرشان واهمه دارند هیکه خطا کرده اند و از تنب يخرابکار يمثل پسر بچه ها...شومیم مستأصل

داخل  ادیب خوادینم یحاال که خانوم ناج... خونشو پاك کرد شهیهم م يمال کاغذدست هیبا ...نداره که یمشکل-

 !اصرار نکن

استفاده  تیسودا اما از موقع...دیآ یم میو خنده تا پشت لبها شودیگرد م الریآ يچشمها هیعرض چند ثان در

 ...پردیم رونیب الریو از آغوش آ کندیم

 ...خوبم...گنیدرست م ابیکام يآقا...بله بله-
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 يمشکوك فضا یو با نگاه زندیام م نهیبه س يضربه ا الریبکشم که آ یاز سر آسودگ ینفس خواهمیم تازه

 ...گذراندیپشت سرم را از نظر م

 ؟…یچرا هول... ریام-

... پوف... شودیدوش حمام م يهمان لحظه صدا...خانه مشخص نباشد يتا فضا کشمیرا به طرف خودم م در

 شد؟یچه م یرفتیتر حمام م رید قهیشراره پنج دق

 ؟…يمهمون دار ریام-

 ...کشمیعقب م تن

 ...آبو ببندم ریرفت ش ادمی هیک نمیهول اومدم بب دمیزنگ شن ياالن حموم بودم بعد صدا...زهیچ...نه...نه-

 ...کنمیشانه راه گرفته اند اشاره م يام تارو قهیکه از شق یآب يو به قطره ها کشمیم سمیخ يبه موها یدست بعد

 !؟…که ینیبیم-

 ...دیآ یاما کوتاه نم الریآ

 !االن بلند شد نیصدا هم یول-

 !رمیگیبه خود م يجد یحالت... اعصاب بود يرو شخندشین و

 !شل کن سفت کن داره...حموم خرابه ریش-

 ...بدتر است "یخر خودت"که از صد تا  دیگویم یآهان

 ...کنمیمبحث را عوض  تند

 ؟…نیصبحونه خورد-

 !…دیگویم ینه کوتاه الریاما آ زندینم یفرو کرده حرف بانیکه سر در گر سودا

و به  دارمیبرش م شومیخم م...از شب گذشته افتاده است...نمیبیرا م چمیو سو ندازمیم نیبه کف زم ینگاه

 !رمیگیم الریسمت آ

 !امیلباس بپوشم ب نیمنتظر باش نیتو ماش...صبحونه مهمون من-

 دهیخفه و نگاه دزد ياما سودا باهمان صدا ردیگیزبانش را م يبزند که اخم غضبناکم جلو یحرف خواهدیم الریآ

 ...کندیاعتراض م

 !…امیب تونمیمن نم...ممنون-

 ؟…چرا-
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 ...ییبرم جا دیبا...اومم...من... خب-

 ...کندیدر آسانسور را باز م الریآ

بعد از مدتها دست تو  ریتازه ام... حرفارو نداره نیصبحونه که ا هی...من بهتون زحمت دادم نهمهیا... حرف نباشه-

 کنهیمبارك م بیج

و هنگام بسته شدن در  دهدیو رسما داخل آسانسور هولش م دهدیرا به سودا نم يگریزدن حرف د ي اجازه

 !…زندیبه من م یچشمک

 کنمیم یو سع رسانمیخودم را پشت در حمام م...شومید داخل مبلن يو با قدمها کوبمیبهم م يبد يرا با صدا در

و در را باز  گذارمیم رهیدستگ يدست رو... گوش ندهم خواندیدوش آواز م ریافتضاح شراره که ز يبه صدا

 !…قلم لبخند را کم دارم کی نیهم قطاالن ف... دهدیم لمیدلربا تحو يلبخند... برمیسرم را داخل م...کنمیم

 !یو بعد خداحافظ یکیخونه رو مرتب م... رونیب رمیم-

و بعد از زدن عطر از خانه  کنمیست م يوریشلوار کتان و پل... بندمیو در را م زنمیپوزخند م... کندینگاهم م مات

 ...زنمیم رونیب

اطر فقط به خ شودیباورم نم...  کندیم ییقرمز سودا خودنما يفاصله هم لپها نیاز هم...شومیم کینزد نیماش به

 !خجالت بکشد نطوریباالتنه ام ا دنید

 ...نمینشیپهن پشت رول م يو با لبخند افتمیحلقه زده دور سرش م يستاره ها ادی باز

سودا که بر اثر کنار رفتن شالش  دیاز گردن سف یکیقسمت بار يرو نهیهوا نگاهم از آ یو ب زنمیم استارت

 يگردن بلور نیا دنیبوس کنمیو فکر م دهمییپدال گاز فشار م يرا محکمتر رو میپا...ماندیشده، ثابت م انینما

 !؟...خواهد داشت یچه حس

 ..چرخانمیو فرمان را به راست م ردیگیم نهینگاهم را از آ دیآیکه از روبه رو م ییبوق مورانو يصدا

 چه خبرته؟ ریام-

و  رودیره کرده ام نگاهش را نشانه مگ يابروها... شودینم الیخ یب ردیاز من نگ ییتا آتو الریامروز آ...ریخ نه

 ...زنمیو پچ م کنمیتر م کیخودم را به او نزد یکم

مهمونت  يو جلو ریپس خفه خون بگ... دهیصداتم عذابم م یحت... سابق الریهمون آ ينکن واسم شد الیخ-

 ...ستیجلو دارم ن یشکیکنم ه یقاط... یشناسیکن وگرنه منو اخالق سگمو که خوب م يآبرودار
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 یط يشتریرا با سرعت ب ریمس یباق... چسبدیم یصندل یو به پشت دهدیدهانش را پر سرو صدا قورت م آب

 ندازمین نهیبه آ ینگاه کنمیم یو سع کنمیم

 ...کنمیپارك م ابانیخ يرا گوشه  نیو ماش زنمیسفره خانه ترمز م يجلو

 ...!میدیخانوما رس-

اما قبل از  شومیخارج م نیمن هم از ماش...شوندیم ادهیپ نیحرف از ماش یبا فک منقبض شده و سودا ب الریآ

که دست دور  نمیبیرا م یو من اب کشاندیم ابانینگاهم را به سمت چپ خ الریآ غیج يرا بزنم صدا ریدزدگ نکهیا

 ...شوندیحلقه کرده و لبخند بر لب از سفره خانه خارج م يگردن دختر

برجسته شدن رگ دستم را از سرشانه ... اندازدیاحساساتم خط م يناخنش رو يزیو ت زندیدلم را چنگ م یکس

خون با سرعت ... رودیباال م نیآدرنال... شوندیکه گشاد م رندیگیم یارتجاع تیانگار خاص... کنمیتا مچ حس م

 ...کندیدا میپ انیجر میخروشان در رگها یلیو مثل س شودیاز قلبم پمپاژ م يشتریب

 !؟…نجاستیا ندیگویکه م ایدن آخر

 !؟…لحظه نیا

 !؟…را رقم زد ایته دن شودیم

 !؟...ساقطش کرد یو از زندگ دیخط قرمز کش یعمر کس یباق يرو شودیم

مثل کره ... انیشروع و پا یتالق ينقطه ... ام افتهیحاال که مبدأ را در مقصد ... فهممیرا حاال م نیبودن زم گرد

 ینیچن نیا یتصادف یرا ط نیهم گرد بودن زم لهیگال دیشا... بهم وصل است شیگرد که ابتدا و انتها يا

 !؟…دیفهم

شکل  نیچن نیکرد و استداللش ا دایپ یخاک نیزم نیهم يرو گشتیرا که در آسمانها دنبالش م یکس دیشا

 ...یرسیباز هم به سر خط م یرا دور بزن نیکه اگر از هر طرف هم زم... گرفت

 ...است نیهم نیگرد بودن زم تیخاص

 !گذاردینم یباق يفرار راه

روز غبار  ییدر روشنا یکیرتاریمثل تصاو یاب يخنده ها... کوبدیام م قهیو به شق شودیم ینبض الریآ يزدنها غیج

 ...فشارندیو همچون طناب دار گردنم را م رندیگیم

 آورم یکم م نفس

 ...چدیپیتوپ و خمپاره در سرم م يصدا
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 آورم یکم م نفس

 ...شودیقرمز اعالم م تیخطر پخش و وضع ریآژ

 آورم یکم م نفس

 ...افتند یبه شماره م میو نفس ها زنندیم ییایمیش

 !و تمام...سه...دو...کی

 ...انفجارم يباشد برا يتمام من آغاز دیو شا شودیم تمام

... دومیم یول زنمیتنه م یبه پسرك جوان... دومیم... رندیگیسرعت م میو قدمها شودیم قیتزر میپاها روبهین

و آنهم خنده  روندیهدف را نشانه م کیبه خون نشسته ام فقط  يچشم ها... دومیم یول لغزدیم میپا ریز یسنگ

 ... نجاستیجنگ من ا... اند یاب يخشک شده  يها

 ...ستیو عراق رانیخودش ا يبرا

 !به خاك خودم حمله ور شده ام انگار... خودم نییهم آ... هم زبان خودم... من هم وطن خودم است یعراق فقط

 .ندینشیو با تمام توان طرف راست صورتش م دیآ یباال م مشتم

دخترك همراهش با ... آورد یآخش جگرم را حال م يو صدا شوندیپرت م ابانیآسفالت کف خ يرو رانهیغافلگ

بزنم  مهیخ یاب نیزم يتن پهن شده رو يرو خواهمیمن که ن يو راه را برا کشدیوحشت زده عقب م یچشمان

 ...کندیباز تر م

 ...کرده اش غیصورت شش ت يحواله  گرید یو مشت کشمیم عربده

 ...ردیگیلبش راه م ياز گوشه  خون

 ...کندیانگار باورم نم شیچشمها

 ...!گرید یو مشت زنمیم قهقهه

*** 

 ：سودا

 یو از طرف زندیبه صورتش م و چنگ کشدیم کیستریه يها غیج الریآ یاز طرف...کنمیبه اطراف نگاه م ناباور

 ...شوندیم زیگالو ستیک دانمیکه نم يو آن مرد ریام
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دورشان  يچند نفر نکهیبا ا... است ریام ي رهینگاهم خ یتا آرامش کنم ول رمیگیرا در آغوش م الریسرد آ تن

 يو من موها کوبدیام مشت م نهیبه س الریآ... کندینم یجداشدنشان از هم تالش يبرا یحلقه زده اند اما کس

 ...ردیبلکه آرام گ کنمیاز شالش را نوازش م ختهیر رونیب

 ...لرزندیخودم هم از شدت ترس م يو چانه  لب

 ...دیدو ریبلند شد و ام الریآ غیکه ج دمیفهم يدعوا از کجا خورد فقط لحظه ا نیا يجرقه  دانمینم اصال

و من هاج وواج مانده  کردندیم يو آن مرد کتک کار ریخشکم زد که نتوانستم قدم از قدم بردارم و حاال ام آنقدر

 ...بودم

 نیگاه ماش هیو اگر دستم را تک شومیبه عقب پرت م شودیام خورده م نهیس يکه به قفسه  یمحکم يضربه  با

 نیزم يقدم از قدم بردارد با زانو رو نکهیاما قبل از ا زندیمرا پس م الریآ... میآ یفرود م نینکنم با مغز کف زم

فشار  دینبا گفتیمادر م... تازه عمل کرده...اصال ستین بیعج...ردیگیدلش م ریو دستش را ز دیآ یفرود م

 ...تحمل کند يادیز

 دیفهم شودیدوش و ظاهرش م يرو یاز کوله پشت... دیآ یبه سمتم م يکه دختر کنمیرا گم م میو پا دست

 ...دانشجوست

 !؟…شده یخانوم چ-

 ...من کمتر دیکه حاال دوبرابر شده اند و د ندازمیم تیبه جمع ینگاه

 ...واال دونمینم-

 ؟...ادیاز من برم یکمک

 ...ماندیاست ثابت م ریکه در دست طرف مقابل ام ییبرق چاقو يرو نگاهم

 ...لرزدیم تنم

 ...کنمیتند مپا  تیو به سمت جمع سپارمیرا به دخترك م الریآ

و خودم را وسط مردم  زنمیرا کنار م يچند نفر فمیبا ک... ستیانگار حواسش ن ریام...آورد یچاقو را باال م مرد

و سر عقب  شودیمتوجهم م ریکه ام کشمیم یغینا خودآگاه ج شودیم ریام ي قهیشق کیچاقو که نزد... رسانمیم

 ...افتدیم نیزم يو رو رودیچاقو خطا م...کشدیم

 میگویم کندیتماشا م لمیکه انگار ف میپسر کنار به

 ...دیجداشون کن...  کشنیاالن همو م...بکن يآقا تورو خدا کار-
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 ...داردیعقب برم یو قدم کندیحالت نگاهم م یب

خودشون خسته ...مغز خر نخوردم که...چاقوهم بخوره به من هیاون وسط که  ؟برمیآبج يگردیدنبال شر م-

 عقب کشنیم شنیم

 ...ردیگیاوج م شانیو لحظه به لحظه دعوا... شناسدینم یخستگ شناسمیکه من م يریام نیا اما

 کی یو ط داردیبرم نیزم يو چاقو را از رو زندیغلت م ریکنم که ام يتا حداقل خودم کار گذارمیم شیپ یقدم

 ...کندیمرد فرو م يدر پهلو...عمل شوك آور

 رسدیبه گوش م سیپل ریآژ يو تازه صدا ردیگیراه م نیزم يخون رو يقرمز

*** 

 رهیخ رم،یگیم يرا به باز فمیاز بند ک زانیآو يو همانطور که خرگوش کوچولو نمینشیم واریکنار د مکتین يرو

 ...شومیم يکالنتر يدرب ورود ي

 رهیو ت رهیخ ينگاه ها... هم خفقان آورتر است مارستانیاز ب يکالنتر يفضا... ستین فیبدم قابل توص حال

گذاشته ام  يپا به کالنتر یسرباز صفر اسلحه به دستکه از وقت نیمثل نگاه هم... کنندیو رو م ریرنگ دلم را ز

 ...کندینظرم گرفته است و با سوء ظن قضاوتم م ریز

و  میکنیآب خوردن قضاوت کرده و حکم صادر م یبه راحت... ما آدمهاست ي نهیریقضاوت کردن عادت د زود

همان گناهکار که ما قضاوتش  دیشا... يا ندهیآ يدارد و هر گناهکار يگذشته ا يزکاریهر پره ستینحواسمان 

 !خالص تر از ما باشد؟ میکن یم

اصال مارا چه به دخالت کردن در امور ... سر در آورد شودیهم نم رشیاز تداب... کرد ینیب شیپ شودیخدا را نم کار

 م؟یدهیم يخدا را يکه به جا میوسط چکاره ا نیما ا... و بنده اش داندیخودش م! خدا؟

مثل خودم که با ... میریکه خودمان نابه جا تحت قضاوت قرار بگ میبریم یپ مانیبه غلط بودن قضاوت ا یزمان و

 ومشیرا قضاوت کردم و حاا خودم با توجه به ظواهر قضاوت م ابیکام ریام میها دهیو شن گرانیتوجه به حرف د

 .کندیلب نچ نچ م ریو ز دهیدر هم کش بروا نیچن نیکه ا کندیسرباز در موردم چه فکر م نیا داندیو خدا م

 ؟..سودا-

لب  ریو ز شومیاز جا بلند م... کاودیکه با نگاه نگرانش صورتم را م نمیبیو پدر را م گردانمیسمت صدا سر برم به

و در آن  رفتیچون و چرا پذ یزنگ زدم و خواستم خودش را برساند چه خوب بود که ب یوقت... کنمیسالم م

 دینپرس لینابه سامان از من دل طیشرا
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 ه؟یچ انیجر-

 ....دهمیو خرگوش پشمالو را فشار م گزمیم لب

رو  ابیکام يآقا... نشده يخبر چیاالن چندساعته بردنش تو اون اتاق و ه... يرو آوردن کالنتر ابیکام يآقا-

 ...برادر!...ن؟یشناسیکه م

 ...زندیاش را باال م یجو گندم يو ابرو ها کشدیبه صورتش م یدست

 !ن؟یجا در آورد نیشد سراز ا یحاال چ... گفت ییزایچ هیمامانت  شبید... شناسمیآره م-

 ...شودیدستانم له م رینوا ز یب خرگوش

شد و  زیگالو يمرد هیبا ابیکام يلحظه به خودم اومدم که آقا هیفقط ...شد بابا یچ دونمیخودمم درست نم-

 يشروع کردن ب کتک کار

 ...ردیگیاز تعجب م یپدر رنگ يچشمها

 ...رهیازش م يشتریتوقع ب...کرده اس لیتحص ینا سالمت!؟یابونیخ يخلبان مملکت رو چه به دعواها-

 ...کنمینگاه سرباز صفر را هنوز حس م ینیو سنگ فرستمیم رونیرا فوت مانند ب نفسم

زدن  غیشروه کرد به ج دنشیبا د الریبود که آ نشونیب یبزرگ ي نهیک هیانگار ... شناختیبه نظرم اون آقا رو م-

بود که نتونست خودشو کنترل  ادیاونقدر ز نشونیبه نظرم اختالف ب... هم به سمتش هجوم برد ابیکام يو آقا

 کنه

 اون آقا آورده؟ سر ییحاال چه بال-

 مارستانیچاقو خورد به پهلوش و بردنش ب-

 ...کندیم شیموها يو دست البه ال ندینشیم مکتین يرو پدر

بزن بهادر خان  نیچاقو واسه هم...رنیگیاشتباه م نیخون نگیبا ر ابونویامروز که خ يامان از دست جوونا...امان-

 !بود؟

 ابیکام يرو بزنه که چاقو افتاد دست آقا ابیکام يد باهاش آقااون مرده در آور دمیمن خودم د...نه بابا -

 ...زنمیافتاده را تو م رونیو چند تار ب کشمیبه شالم م یو من دست کندینگاهم م متفکر

 !؟یکنیکمکش م...ییبابا-

 ...میدر چشمها زندیم زل
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خودش  يآزاد يخونه و حاال برا ياریو نشناخته خواهرشو م دهیانقدر برات مهم شده سودا؟که ند بهیغر هیچرا -

 ؟یزنیانقدر بال بال م

 !؟...کندیم يپدر چه فکر...شومیم هول

نقص و معصوم از  یب یآدم چیداشته باشه که ه یاشتباهات دیشا... خب... یعنی...بابا رسهیبه نظر نم يآدم بد-

نگران  شتریمن ب... ينه پدر ينه مادر... دارن  يبد طیشرا...نزده یبیبه من که تاحاال آس یول...ستیاشتباه ن

 ...الرهیگاه آ هیتنها تک ابیکام يآقا... شهیآواره م الریبمونه آ نجایا ابیکام ياگه آقا... الرمیآ

 پناه باشن؟ یاز کجا معلوم حرفاش راست باشه و ب-

 به من دروغ بگه؟ دیچرا با -

 کنهینم جادیا يریچندان توف لیبا دل ای لیدل یب گنیم ادیآدما بهم دروغ ز ایدن نیتو ا-

 ...دمیخودم مشکالتشونو د يمن با چشما... بابا ستیدروغ ن-

 ...زندیم يتلخند

 هست؟ کترمیآدم نزد ي شهیاز رگ و ر... از هم خون آدم...از برادر-

 میگویم یو نه کوتاه فهممیرا م منظورش

 ...ردیگیاوج م تلخندش

 انقدر زود به آدما اعتماد نکن... ستین دیکس بع چیاز ه زیچ چیه ایدن نیتو ا...برادرم بهم نارو زد دختر-

 شهیخودتون هم م؟مگهیکن غشیکمک کرد در یبه کس شهیم یچرا وقت... فقط کمکه... بابا ستیبحث اعتماد ن-

 رو که به سمتت دراز شده پس نزن؟ یدست نیگفتینم

 ...یول گفتمیم-

من فقط ... ستین ابیکام يخدا به خاطر خود آقا يبه خداوند...!نیاریبه خاطر من نه ن...بابا کنمیخواهش م-

 سوزونهیتو چشماش هست که دلمو م یحس خاص هی...نیدیبابا شما که حالشو ند...الرمینگران آ

 ...کندیو کتش را مرتب م شودیجا بلند م از

واال من واسه ... گذاشت در کوزه آبشو خورد دیرو با یدوره و زمونه دلرحم نیتو ا...انقدر دلرحم نباش دختر-

 جونم يدل سوزوندم جلوم قد علم کرد و شد بال یهرک

 ...کشمیآه م وسانهیما

 ن؟یکنیکمکش نم یعنی-
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 ...ردیگیو زبرش قاب م دهیو صورتم را با دستان چروک پاشدیم میبه رو يلبخند

 نهیکه انقدر سنگشو به س ابیجناب کام نیا نمیبب دیبا...انجام بدم يکار دمینم قول یول هیچ هیقض نمیبب رمیم-

 ...چندمرده حالجه یزنیم

 بوسدیرا م میشانیو پدر پ زنمیهم لبخند م من

 ...زنهیعقل و منطق حرف اولو م یبحران طیتو شرا... رهیگینم میاحساس تصم يدختر بابا از رو-

 ...داردیآنجاست قدم برم ابیکه کام یو به سمت اتاق کندیرا رها م صورتم

و همانطور که به باز شدن  رمیگیم ینگاه از سرهنگ همچنان عصبان خوردیکه به در م یآرام يتقه  يصدا با

و پررنگ  شودیذهنم حک م وارید يرو زیت ییکه با چاقو کمیتک تک جمالتش را حس م کنمیدر نگاه م

... شغلم قینه به خاطر تعل ماام ا یعصب... حداقل تا زمان روشن شدن پرونده.....موقت شغلم است قیتعل نشانیتر

ام چون نتوانستم با گرفتن انتقام  یعصب... فرو کنم یاب يام چون نگذاشتند آن چاقو را در خرخره  یعص

ودم شعله ور است که با ام چون آتش انتقام آنقدر در وج یعصب... خواهرم دل آتش گرفته اش را خاموش کنم

را که  الریآ يرمق و گود افتاده  یب يچشمها... کاهدینم شیا رارهاز ش يکار و بازداشت شدنم هم ذره ا قیتعل

برانکارد اورژانس و  يجسم کم جانش رو ریتصو.. چدیپیدل خراشش که در سرم م يها غیج... اورمیبه خاطر م

 دهمیاز کف م اریاخت...زنمیآخر م میس گردبهیچشمانم رنگ م يواز دست دو پرستار که جل ییرها يتالشش برا

جمالت مادر مثل پتک بر  نیو آخر سوزدیجگرم م...که از دست دادم یو فرصت کنمیفکر م یبه مرگ اب طو فق

 !نبودم یو من امانت دار خوب دیآ یسرم فرود م

اول از همه  دشیدست سپ کیبر خالف سر کم مو و  اهرنگشیپرپشت و س لیسب... دیآ یداخل م یمسن مرد

 شوندیم زیر شتریدقت ب يو برا ماندیمن ثابت م يرو يلحظه ا يبرا زشیر يو بعد چشم ها کندیم ییخودنما

 کندیو آرام سالم م دهدیصورت سرهنگ سر م يبعد نگاهش را رو هیکه چند ثان کنمیحالت نگاهش م یب

و شکم  گذاردیم شیپ یمرد هم قدم...کندیو دستش را به سمتش دراز م دزیخیبه احترامش از جا برم سرهنگ

و با تعارف  گذارندیدست در دست هم م...رودیبرآمده اش چند سانت جلو تر از خودش به استقبال سرهنگ م

... دهدیذهنم را لو م سوالو نگاه کنجکاوم  کنمیحضورش را درك نم... شودیم ریجاگ یصندل يسرهنگ مرد رو

 ..کندیم یمعرف کشدیو همانطور که ابرو در هم م ندازدیبه من م يسرهنگ نگاه سرد

 ؟!دیباهم آشنا باش کردمیفکر م... هستن یناج یمرتض شونیا-

 ...دیگویو م ندینشیم یناج یمرتض يلبها يکوتاه رو یو تبسم کنمیرا به وضوح حس م میشدن چشمها گرد
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 سرهنگ  جناب میداشت ییدورادور باهم آشنا-

 ...دهدیو ادامه م دیگویم یآهان سرهنگ

کرده  لیاما من توقعم از تحص ینقل و نبات جناب ناج نهویما شده ع يواسه جوونا يو کتک کار یچاقو کش-

ما ... هم بتونن خودشونو کنترل کنن طیشرا نیتر یالاقل تو بحران نکهیا... حرفاس نیاز ا شیمملکت ب يها

با دشمنش خودش تک و تنها و  شواگه بنا باشه هرکس حساب...میکن یدگیمردم رس تیکه به شکا مینشست نجایا

 ...شهیکنه که سنگ رو سنگ بند نم هیبدون حضور قانون تسو

 ...دهدیو جواب م کندیم زیمن است و با همان تبسم جز جز حرکاتم را آنال ي رهیهمچنان خ یناج یمرتض

 شهیکه م یمتاسفانه آدم عصبان... زد که نظرم عوض شد یم حرفدختر یبودم ول دهیمنم اول با شما هم عق-

... رهینم شیپ میاوضاع اونطور که انتظار دار شهیهم...  گهید میزادیآدم...  دهیکنترل اوضاع رو از دست م یگاه

که  نهیمهم ا... میریاشتباهمون درس بگ زو ا میاشتباه کن یکه ه... اشتباه کردن ساخته شده واسه ما آدما

 اشتباهمون تکرار نشه

 بیعج میبرا ستمین شیب يا بهیغر شیکه برا یمرد از من نیا یپوست ریز تیحما... شودیم شیماتم ک نگاه

 ...است

 ...دهدیخودکار را در دستش تکان م سرهنگ

ن مراقب رفتارشو شتریب دیکه تو جامعه مطرح هستن با ابیمثل جناب کام ياما افراد! نیحرف شما مت...بله-

 رنیگیباشن چون الگو قرار م

 ...گذاردیم زیم يو رو زندیرا گرا م شیدستها یناج یمرتض

ترها هر چه قدر هم که تو  ریرفتار ما پ... کرده دایطور رواج پ نیکه اشتباهات ا مینبود یخوب يما الگو دیشا-

 رهیممکنه الگو قرار بگ میجامعه کمرنگ باش

 کنمیم نیاش را تحس ییگو ههیدار است که در دل بد یآنچنان معن حرفش

 ..دهدیمرا خطاب قرار م میبار مستق نیا سرهنگ

تا  دیشب مهمون ما باش هی خواستیصحبت کردم دلم م یبه طور خصوص یاتاق با جناب ناج نیاز ا رونیب. -

 يبه من دادن که واقعا جا یجواب یموضوع دنیبا فهم شونیاما ا دیبه رفتاراتون فکر کن شتریتو بازداشتگاه ب

از  ریغ ییشب رو جا نیتونیشما م یو ضمانت جناب ناج قهیوث دیفعال به ق نیبه خاطر هم...تامل داشت

 دیبازداشتگاه بخواب
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 !؟...شناسدیمگر مرا چه قدر م!شود؟یکه ضامنم م داندی؟از من چه م...یسادگ نیبه هم!کند؟یم ضمانتم

هم بلند  یناج یمرتض...شودیو مشغول صحبت با او م زندیرا صدا م يو سرهنگ سرباز کنمیفقط نگاه م گبج

بزند زبانم  یحرف نکهیقبل از ا یول میدر چشمها زندیزل م...ستمیا یم...کندیو فاصله اش را با من کم م شودیم

 افتدیبه کار م

 مشخص بشه فمیتا تکل مونمیبازداشتگاه م... ممنون...یجناب ناج کنمیرو قبول نم قهیوث-

 ...و باز آن تبسم محو گذاردیسرشانه ام م يرا رو دستش

 !چرا؟-

ضامن ... ارمیم زیهمه چ یبدتر از قبل سر اون ب ییبال ادیب شیچون اگه بازم فرصت پ... ستمین مونیچون پش-

دردسرام  یقاط...شمام پراز دردسر بوده و هست يجاش که جلو نیاز اون اولش تا هم میمن زندگ... دیمن نش

 شدن و من شرمنده ام ریاز حد درگ شیهم ب یخانوم ناج... دینش

 دهدیکتفم سر م يرا رو دستش

 ...!یشجاع-

 ...کنمینگاهش م فقط

 ...!داره بچه ادیکله ات باد ز یول-

 ...دهدیم لمیلبخند تحو...کنمیهم نگاهش م باز

به سودا هم ...رونیب ارمشیسند بذارم ب بهیغر هی ينبودم برا یبا سرهنگ حرف بزنم راض نکهیقبل از ا-

 نینبود وضع مملکت ا اشونیحق دارن که اگه اونا و فداکار یلیشهدا گردن ما خ!ه؟یچ یدونیم یول...گفتم

واسه دفاع از زن ...دفاع از ما هاونا جونشونو گذاشتن کف دستشونو و زن و بچشونو سپردن دست ما واس...شدینم

 یب! م؟یاز پاره تن اونا دفاع کن میعرضه ندار دونیوسط م میبر میحاال ماهاکه عرضه نداشت...و بچه و ناموس ما

باشه که فراموش کنه  ریپست و حق یلیآدم خ دیبا...ستمیفراموش کارم ن...ستمیانصاف ن یجوون و منم ب هیانصاف

 شد ختهیکه برامون ر یام بود در قبال خون فهیوظ... ستیهم ن یمنت... سپر بال شدن شهدا رو

*** 

 :رضایعل

 ...سازدیافکارم را م ي نهیزم یقیسرم موس يباال يتگرگ با سقف فلز يبرخورد دانه ها نگید نگید يصدا

 ...يبعد تند تند و رگبار...زیآرام آرام و ر اول
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نشسته ام چشمان به خون ...زنمیمقابلم زل م ي نهیو به آ گذارمیم ییمشت شده ام را دوطرف روشو يدستها

طعم ترش و ... دیآ یو تا ته حلق باال م زندیو قل م جوشدیکه از ته دلم م یعیآتش درونم است و ما یگواه

 ...شودیو صورتم مچاله م کنمیتلخش را حس م

 و رفت  دیشروع شد که نامش از دهانم پرکش ياز لحظه ا یتلخ کام نیا دانمیتلخ است و فقط خودم م کامم

 ...زمیلب م رمیتصو ي رهیخ

 یکنیشلوغش م يدار... تو... یکنیشلوغش م يدار... که افتادهین یاتفاق... آروم... آروم باش پسر-

 دهمینم تیهم اهم ستیواقع يادیلبم که ز يبه پوزخند رو یحت... دهمیتند تند سرتکان م میحرفها دییتا يبرا

 ابقمثل س شهیم زیهمه چ... شهیحل م زیهمه چ... ستین یآره مشکل-

 زنم؟یم یوانگیخودم را به د ایشده ام  وانهید... دیآ یکش م پوزخندم

 ؟...؟چه طور...مثل سابق خواهد شد زیطور همه چ چه

 ...دهمیو فشار م گذارمیقلبم م يدست راستم را رو... کنمیضربان قلبم را حس م باالرفتن

خودت و  یبه زندگ يگندزد یکاف يبه اندازه ... يحق ندار رضایعل...ياریدرب يباز وونهید يحق ندار-

 ...يحق ندار گهید...هیبق

 میگویپرحرص م... زنندیبرق م میو مردمک چشمها خوردیم نیچ میپلکها ي گوشه

اسم  هیفقط ... رو بزرگ نکن هیقض...!میندار یفهمیم...میندار تونممیو نم شهینم... ستایمحکم وا... نباش فیضع-

 !نیفقط هم... رفته تو شناسنامه ت یاشتباه

 ...یپوزخندم صدا دار است و عصب نباریا

... يتو که خوب بلد... گول بزن خودتو... یرو راست باش یتونیبا خودتم نم یخاك تو سر ترسو و بزدلت که حت-

 بمال رهیسرخودتو ش...افتادهین یاتفاق چیمثل کبک سرتو بکن تو برف و فکر کن ه

از ته  يادیفر... بزنم ادیفر خواهدیدلم م...ندینشیم وارید دیسف يها یکاش يو پرعجز رو شودیمشت م میا دست

 ...ام یمجبور به خاموش...اوزون را بشکافد و به گوش خدا برساند اما ي هیکه ال يطور... بیپرصدا و مه... دل

 ...من همونم یگیتو م یاصال هر چ... من بزدلم...آره من ترسم ام-

 نهیآ يدومش را جلو يصفحه ... کشمیم رونیو شناسنامه ام را ب کنمیفرو م بمیدست داخل ج کیستریه یلیخ

 دهمیو با انگشت اشاره ام نام همسر را نشان م کنمیباز م
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سرمه ... یتکرار کن سرمه لطف... ینوشته نام همسر سرمه لطف... نیکورتو باز کن و بب ياون چشما... نیبب-

 ...یسرمه لطف... یلطف

چشمم  ياشک هم از گوشه  ياما قطره ا چدیپیتنگ م يدر آن محدوده  میصدا... بلند...خندمیو م کنمیم تکرار

 ...خوردیسر م

 ...همسرم-

 ...کنمیاشک را در دهانم حس م يو شور خندمیباز تلخ م و

 ...میزندگ کیشر-

 ...افتمیخس خس م به

 ...سودا يبه جا-

 ...چرخمیدور دور خودم م کیوار  وانهید

 اسیدن ایمهر قرمز که تا دن هیزن با هی... زن غلط هی... یزن اشتباه هی... يزن دار گهید يدیباورت شد؟فهم-

 دنتویعذاب کش!؟....دیفهم تویپدر فداکار یالک ياصال اون آقا!؟...حماقت ارزششو داشت نیا رضایعل... شتهیر خیب

 !کجاست؟... هان..یکنیجون م يدار نهیست ببکجا!نه؟یکجاست االن که پرپر زدنتو ب!؟...حس کرد

 ...ندیآیدر م یبه حالت مضحک رمیتصو يو قطرات آب رو پاشمیم شهیبه ش یآب مشت

 ...فرش کنم هیبق يپا ریرا ز میباشم و زندگ گرانیساخته شده ام که جاده صاف کن د نیا يبرا دیمن شا و

 ...مرد به ظاهر پدر يو متعاقب آن صدا خوردیبه در م يا تقه

 ...دیهام ترک هیکل-

تفاوت از  یاما من ب ندازدیم میبه سرتاپا ینگاه... زنمیم رونیب ییو از دستشو کنمیفرو م بمیرا در ج شناسنامه

 ...دیگویم یبا مسخرگ... گذرمیکنارش م

 !شازده ریاوغور بخ-

 ...زندیکنار گوشم پچ م شیصدا نباریا... کنمیرا مرتب م راهنمیو پ ستمیا یآنکه نگاهش کنم م یب

 ...بچه؟زده به سرت یکنیتو توالت با خودت اختالط م-

 یاما ب... را بشکنم يتا لب باز نکنم و حرمت پدر و پسر...نزنم یتا حرف دارمیرا چفت هم نگه م میزحمت لبها به

 ...شودینم الیخ
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من نبودم رسما زده مختو پوکونده که با  چندسال که نیسر مغز پوکت آورده؟ا ییانتر چه بال یمرتض نیا-

 ...زپرتت قمصور شده ؟یزنیخودت حرف م

 ...گردمیبه سمتش برم یو عصب آورمیرا نم یبه عمو مرتض یاحترام یب تاب

 ...من...من...يکردیبزرگش م يموندیو م یرفتینم یتلل یللی یپ ينگران پوك شدن مغز بچه ت بود یلیاگه خ-

 ... ندازمیم نییو سر پا میگویلب م ریز یاستغفرالله

 خب؟-

 دارمیبه عقب برم یقدم

 ...یچیه-

 ...زندیم يشخندین

 یزنیحرف م هیبا کنا... ست یمرتض نهویزبونتم ع... واس ما خروس شده يروزیجوجه د-

اسم تو شناسنامه بودن !نیهم...تو شناسنامه یاسم هیاما توفقط ... پدرم یفهمیم... پدرمه...دست پروردشم خب-

 ...یکه تو نداشت خوادیم اقتیپدر بودن مقدسه و ل...رشهیتا آسمون توف نیبا پدر بودن زم

 زیاز دهانم سرر شیدلم پراست و اضافه ها... ستیتند رفته ام و دست خودم ن...کنمیرا لعنت م طانیش باز

 ...شودیم

 یخوب هواخواهش-

 رو سرم منت داره اسیدن ایتا دن...نوکرشم هستم-

 ...زندیم پوزخند

 ...خورت کرده زیچ-

 کرده تمیترب... تیترب میگیما بهش م-

 ...کشدیم دشیسف شیبه ته ر یدست

 !منو سننه...یزنیو با خودت حرف م يا وونهیاصال به درك که د...ینرو سر صبح ورتمهیرو اعصابم -

و با  شودیم ییو بشکن زنان وارد دستشو ندازدیباال م شانه الیخ یو او ب دهمیتاسف تکان م يرا به نشانه  سرم

 ...خواندیبلند م يصدا

 ستیبرام ن نجایا....ما تموم شد نیکه بوده ب یهرچ... گفتن يما برا میندار یحرف... دم اومد و وقت رفتن دهیسپ-

 موندن يجا گهید
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 ...میارزش نداشت يذره ا شیبرا میوقت من و حرفها چیه...طور بوده نیهم شهیهم

من ...فراموش کند دیقول و قرارمان را نبا...بااو حرف بزنم دیکه امشب با کنمیو فکر م دارمیقدم برم وانیا سمت

خودم زهر نکرده ام که او را به جان خودم  يرا برا یزندگ...او نداده ام يآزاد يرا برا ینیسنگ نیتاوان به ا

 ودمشخص ش فمیتکل دیبا...میحرف بزن دیبا...اندازمیب

*** 

 :سودا

 ....ستایدختر وا یه یه-

 ...گذاردیکتفم م يو دستش را رو کندیرا کم م نمانیب ينفس زنان فاصله ...لوفریسمت ن گردمیبرم

 ؟...با خودت یدو سرعت گذاشت يچه خبرته؟مسابقه -

 ...کنمیآشفته اش نگاه م شهیهم يو به موها زنمیم يمحو لبخند

 عجله داشتم... يکارم دار دمینفهم دیببخش-

 ...ردیگیبه خود م ینیغمگ حالت

 ...پر...ابیکام ریبگم ام خواستمیم-

 ...کنمینگاهش م مات

 ؟یچ یعنی-

 ...تمام...دیرحمتو سرکش قیر نکهیا یعنی-

 مرد؟-

 ...چرخاندیدور در کاسه م کیو چشمانش را  ردیگیخنده اش را م يزحمت جلو به

 !از کار اخراج شده گنیم ینه بابا نمرده ول... سودا يلومتریصفر ک یلیخ-

خجول سر ...کنندیو نگاهم م گردندیبرم یصندل يکه چند مرد نشسته رو کنمیاخراج را بلند تکرار م نیهمچ

 ...ندازمیم نییپا

 سمییر. ..روهم ختهیاز مهماندارا ر یکیبا  گنیبچه ها م...سرکار ادیب دیمدت نبا هی یول...اخراج اخراج که نه-

 ...ادین یگفته چند وقت دهیفهم

 عهیچه زود پشت سرش شا... ابیکام ریکار ام قیبر تعل یپدر مبن يو حرفها افتمیم شیهفته پ کی يدعوا ادی

 !کرده اند يساز
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 زده؟ یحرف نیهمچ یک-

 ...دهدیرا جلو م نشییپا لب

 ...من چه بدونم...گهیپخش شده د-

 ...کنمیدوشم محکم م يرا رو فمیک

 ...س باور نکن عهیشا-

 دیآیدنبالم م...دارمیفرودگاه قدم برم یسمت درب خروج به

 ؟یدونیتو از کجا م-

 که با همکاراش رابطه داشته باشه ستین یآدم ابیکام یگفتیخودت م... گمیم يطور نیهم-

 ...یآره خب ول-

 ...به خودش مربوطه یهر کس یشخص یزندگ...الیخ یب-

 ...ندازدیباال م شانه

 ؟يریحاال کجا م-

 ...میگویم صادقانه

 شگاهیآسا-

 ...ردیگیدهانش م يو دستش را جلو کشدیم ینیه

 شده؟ یچ-

 رومیم الریآ دنیفشرده تازه به د يپرواز يهفته برنامه  کیاز  بعد

 نگران نباش...از دوستام یکی دنید رمیم-

را  ریام رومیاز پله هاباال م یو همانطور که هن هن کنان از فرط خستگ رسانمیم شگاهیخودم را به آسا بااتوبوس

 ..کندیو صحبت م ستادهیکه کنار دو مرد هم سن و سال خودش ا نمیبیم

و تند مقنعه ام را مرتب  گردمیهول و دستپاچه به عقب برم...زندیبرگردم که اسمم را صدا م خواهمیم

پر استرس به سمتش قدم ...و من دهدیو دستش را در هوا تکان م رندیم يلبخند بامزه ا...کنمیم

ترند و چهره  تاهکو ریاز ام کندیمکث م يلحظه ا واریزده به د هیدومرد تک يچهره  ينگاهم رو...دارمیبرم

 ...متفاوت است شانیفقط حالت موها...هم هیفوق العاده شب شانیها

 ...یخانوم ناج...به به-
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 ...فشارمیرا م فمیاز ک زانیآو يو طبق عادت خرگوش کوچولو رمیگیرا به دندان م لبم

 سالم-

 دانمینم...کنمیدر گردن فرو م شتریو سرم را ب کشمیخجالت م شتریو من ب شودیهر دو مرد هم متوجه من م نگاه

 ...شنومیپرستار ته سالن م يها غیج غیضربان قلبم را واضح تر از ج ينه اما صدا ای دهمیجواب سالمشان را م

 الر؟یبرم مالقات آ تونمیم-

 ...کندیفرو م بشیرا در ج دستش

 !ممنوع المالقاته-

 ...ونگاهم متعجب تر پرندیباال م میابروها

 !چرا؟-

 ...دهیاالنم با آرام بخش خواب... زدن غیبه ج کنهیشروع م نهیبیرو که م یهرکس-

 ؟!سرش آمده ییچه بال...چارهیب الریآ...رمیگیو دستم را مقابل دهانم م کشمیم ینیه

پشت سرش راه ...دنبالش بروم کندیو اشاره م داردیدارد قدم برم يا شهیش يکه پنجره ا یسمت در اتاق به

 ...ماندیثابت م الریحال آ یزرد و ب يچهره  ينگاهم رو شهیو از پشت ش کشمیگردن م...افتمیم

کس حرف  چیهفته س که با ه کی...بوده ادیز یلیبهش شوك وارد شده و شدت شوك خ گنیدکترا م-

کارم شده صبح تاشب ...نمشیبرم بب دنیاجازه نم گهیدکترا د...زدن غیج کنهیشروع م نهیمنو که مبب...زنهینم

 در بسته و نگاه کردنش  نینشستن پشت ا

 ...زنمیم هیبه در تک وسانهیما

 بالسرش اومد؟ نیچرا ا-

 ...زندیم يخند تلخ

 شهیو م شکونهیشوك وارد شده سد مقاومتشو م...کردهیمقاومت م یتو وجودش بوده ول یافسردگ لیپتانس--

 ...نیا

 ...نهیاگه منو بب دیشا-

ممکنه تا  يا گهید يو هر ضربه  ستیحالش اصال خوب ن...ادهیز سکشیفعال ر یول زدیشهرامم حرف تورو م-

 ..مرز جنون بکشوندش

 ...دهدیاز آن دومرد را نشانم م یکیو  شودیکه خودش متوجه نگاه پرسوالم م ستیشهرام ک کنمیفکر م جیگ
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که  فهممیفراموشش کرده اما من از دو دو زدن چشماش م گهیم یکه الک الریآ يعاشق دلخسته ...اوناهاش-

 !رهیدروغه و دلش هنوزم که هنوزه گ

 دوستش داره؟ الرمیآ-

 ...نبود تمونیوضع نیدوستش داشت که ا...هه-

 ...کنمیطرفه را فقط من درك م کیعشق  یسخت...ردیگیم دلم

 ره؟یم شیچه طور پ ییمایدفتر هواپ يکارا.-

 کند؟یاست چه م فیرد ییبداند پشت سرش چه حرفها اگر

 ن؟یکار شد قیتعل نیخبر دار-

 ...دیگویم شهیبه ش رهیو خ کشدیم یپوف

 هیاونوقت ... گزهیککشم نم چکسیه شهیم تیهزار تا جرم و جنا ایدن نیتو ا..که ستیدوتا ن یکیهام  یبدبخت-

 یزندگ يقصه ...لنگه يسنگه مال پا یهرچ گنیم يدیشن...معضل اجتماع  نیمن شده بزرگتر یابونیخ يدعوا

 ..همون جمله س تیمن حکا

دختر کش معروف  ریبه ام یشباهت چیه شیو ته ر شانیپر يموها نیبا ا...کنمیرخ آشفته اش نگاه م مین به

 ...ندارد

و آسمون  نیزم نیب...شهیروز به روز داره بدتر م گهیم...دهیدرمان پاسخ نم يبه روشها گهیدکترش م-

 کم آوردم دونیم نیتنه وسط ا هی...کنم کاریچ دونمینم...موندم

 شهیحل م زیهمه چ شاالیتوکلتون به خدا باشه ا-

 يتو ضشیپوزخند عر...خورندیلختش در هوا تاب م ياز موها يا و همزمان دسته گرداندیرا به سمتم برم سرش

 ...زندیذوق م

ازم  یاز طرفش بودم ول یمنتظرحرکت ییتو اوج تنها...دهیهروقت صداش زدم نشن...هروقت خواستمش نبوده-

 کنار دمیکش...ستمیمنتظر حرکتش ن گهیاالن د یول...کرده غیدر

 ...گزمیم لب

 خدا بنده هاشو فراموش کنه شهیمگه م...ابیکام يآقا دیگیکفر م-

 ...ندینشیکنارم م یصندل کی يفاصله  به

 ...حاال که شده-
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اما  میکنیهست که ما آدما تو لحظه درکشون نم ایدن نیتو ا زایچ یلیخ... برداشت اشتباه شماست نیا...نه نشده-

 میشیتازه متوجه منفعتش م گذرهیچندسال که م

 شکشیش پمنفعت...بهم ضرر نرسونه-

 ...چرخمیکامل به سمتش م...ردیگیخنده ام م رتیشدت ح از

که محبتش هزار برابر از  ییخدا!به بنده هاش ضرر برسونه؟ تونهیضرر؟؟؟؟؟؟خدا چه طور م...شهیباورم نم-

 ...شترهیمحبت مادر به فرزندش ب

 ...زندیدور گردنش برق م ریو زنج کندینگاهم م خاص

 باور کن...شده المونیخ یخداهم ب...شد و رفت سراغ آرزوهاش المونیخ یب یمادرم تو بچگ-

و نگاهم را از  گردانمیسربرم اریاخت یب...دهدیفکر کردن نم ياجازه  یکفش يپاشنه ها ياما صدا شومیم جیگ

 يکرده ا شیچشمان آرا ي رهیو خ گذرانمیرا از نظر م دشیرپوش سف...کشمیبراق باال م یجفت کفش ورن کی

 ...شده یمخف يپاتر يهر نکیکه پشت نقاب ع شومیم

و صالبتشان  دادیشلوارشان هندوانه قاچ م يبودند که خط اتو یکتیبا ات يپزشک آدمها کیتصورم از  شهیهم

 ...کندیجالب متعجبم م پیلبخند مهربان و ت نیا...اما حاال لرزاندیتن م

 ابیجناب کام نیمتاهل باش کردمیفکر نم-

 کند؟یتصور م ابینکند مرا همسر کام...زندیم رونیاز حدقه ب میچشمها

 از دوستان ما هستن یخانوم ناج...ستمیمتاهل ن... سالم خانوم دکتر-

 ...کاودیو با نگاهش جز جز صورتم را م دیگویم یمتاسفم دکتر

 ...نیایبهم م یلیخ یول-

 ...من داغ کرده ام ای گرم است يادیهوا ز دانمینم... سپارمیم ابیمتعجب کام يرا به چهره  نگاهم

 یخوشبختم خانوم ناج...حاال میبگذر-

 انگار چرخدیزبانم در کام نم...دهمیسرتکان م تنها

 نه؟ ای نیبریرو م الریاب؟آیجناب کام نیگرفت متونویتصم-

 ینگاه...کندینگاه م میو بعد از چند لحظه مکث به چشمها خاراندیلبش را م يبا انگشت شستش گوشه  ریام

 ندازمیب نییسر پا شودیکه باعث م قیآنقدر عم...قیعم

 بمونه بهتره نجایا...هم با من نداره یخوب يرابطه ... رو ندارم تو خونه ازش مراقبت کنه یکس-
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 ...دهدیرا خطاب قرار م ریاما ام کندیهم به من نگاه م دکتر

 نیها تو ا ازین نیو ا...به محبت... همدم هیبه ...هم زبون هیداره به  ازین الریآ...شهیبدتر م تیبمونه وضع نجایا-

 ...شهیبرطرف نم شگاهیآسا

 ...خوردیته دلم تکان م يزیچ

 بکنم؟ تونمیکار م یچ...ندازهیراه م ادیداد و فر نهیبیکه تا منو م نیدیخودتون د-

شب که از  پدر همان... نگاهش را نفهمم يکه معنا ستمیآنقدر ها هم خنگ ن...کندیدکتر مردد نگاهم م بازهم

خواهر و برادر  نیصورتم را قاب گرفته و گفته بود که در حد توانم به ا شیبا دستها میبرگشته بود سیپل ياداره 

منت  ریز میگفته بود تا زنده ا...میونیبهشان مد ماگفته بود ...نرسد بیکه به خودم آس ییالبته تا جا...کمک کنم

 رتیگفته بود و غ شانیهایاز فداکار...گفته بود اگر آنها نبودند کشورمان به تاراج رفته بود... میکنیم یآنها زندگ

 ...هرچند کوچک...بردارم شانیبرا یقدم خواستمیو حاال من م... مردانه شان

 بهبوش تالش کنم يحاضرم برا رهیاگه منو بپذ...کنمیکمک م الریمن به آ-

 ...زندیم یبرق ریام يو چشمها ردیگیدکتر جان م لبخند

 ...شهیم یعال ينطوریا-

نگفته  ممیو من هنوز به مادر از تصم میشویم ابیکام ریام نیسوار ماش هوشیب مهین الریساعت بعد همراه آ مین

مردد تر  گذردیم شتریگرفته ام که هرچه ب ییکهوی میتصم کیفقط ... انهیکمکش کنم  توانمیم دانمینم...ام

 شومیم

دنبالشان ...زندیرا بغل م هوشیب مهین الریو آ کندیدرب پشت را باز م...شودیم ادهیو پ داردیبرج نگه م يجلو

متورم است و صورتش قرمز اما  شیشانیرگ پ...کندیم یط یکیو پله هارا دوتا  زندیرا م ریدزدگ...رومیم رونیب

 ...را در آغوش دارد الریانگار نه انگار که آ داردیمحکم قدم برم

هست  الریالبته که آ...هم بود گرید یکاش کس... ترساندمیم ابیکام ریتنها بودن با ام... جوشدیم یدلم حس ته

همه ...اندازمیبه اطراف م ینگاه...شومیبا اضطراب پشت سرشان وارد م...اعتماد ندارم ابیکام ریبازهم به ام...اما

 ...است کیجا تار

 برقو بزن دیکل-

بعد لوستر  هیو چند ثان کندیبرق را لمس م دیدستم کل...ندازمیم يکنار واریبه د یو نگاه کشمیام را باال م چانه

 ....کندیبزرگ سالن را روشن م یستالیو کر ییطال يها
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 ...يکرم قهوه ا يپرده ها...اشراف گونه لیمبلمان است... یمتیتراش خورده و ق ییبا قاب ها ینقاش يتابلوها

 !تجمل؟ نقدریا چرا

 ؟...ریسخت و نفوذناپذ نقدریا چرا

فقط ...ینه شور و نشاط...ينه عطر...ینه رنگ...ندارد انیخانه جر نیدر ا یانگار زندگ... ستیمن ملموس ن يبرا

 ...تیو اشراف تیاشراف

 اطیدر ح دهیچیپ يقهقهه ها يصدا... اش را يگل قرمز يفرش ها... خانه مان را یرنگ یرنگ يپنجره ها من

 ...خانه عوض کنم نیعمرا اگر باا... مجنون کنار حوضمان را دیآن ب...عسل را

 ...خانه باشد دیبا خانه

 ...نور باشد...رنگ باشد...عشق باشد...خنده باشد...باشد یزندگ دیخانه با در

 واریبه ترك د یحت دیخند شوریمدل خانه ها راحت تر م نیدر ا...ستیها باشد کاف نیهم

و از هم دور تر و دور تر و ...تر یعصب...تر صیحر...انسانهارا خشن تر...کندیرابطه هارا سخت م فقط اماتجمل

 ...دورتر

 ...رسونمتیبمون خودم خونتون م!که؟ یمونیتا برگشتم م...رمیبگ الرویآ يبرم دارو ها دیمن با-

صورتم توقف  یو درست در چند سانت آوردیچون صورتش را جلو م...انگار فهمدیترسم را م...گردمیسمتش برم به

 ...کندیم

نترس کوچولو ...مخصوصا اگه از نوع سودا باشه... ندارم يفنچول کار يها یقبالهم گفته بودم من با فسقل-

 خورمتیجون نم

 ...کوبدیو چند لحظه بعد در را بهم م زندیم یعصب يشخندین

بسته  ییبا چشمها... کشمیم الریبه اتاق آ یو سرک دارمیمقنعه ام را از سر برم ابیکام ریاز نبودن ام فارغ

 ...سوزدیم شیدلم برا...دهیخواب

 يو صدا رودیم ریگ غامیپ يرو یو چند لحظه بعد گوش گرداندیزنگ تلفن نگاهم را به سمت سالن برم يصدا

 ...شودیپخش م یزن

حالتون خوب باشه و  دوارمیام نینداشت فیتشر یتماس گرفتم ول يچندبار...نیخسته نباش ابیسالم جناب کام-

لطف شما  يپنج سال همکار نیتو ا...تون ممنون هیریخ يبابت کمک ها....دیرو بشنو غاممیپ عتریهرچه سر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

و  نیریخ يداده شده برا بیتتر يکه جلسه ا نهیغرض از مزاحمت ا...موسسه بوده يشامل حال ما و بچه ها

 خدانگهدار...سپاس گزارم یلیخ یلیخ...دیاریب فیتشر دوارمیام 16روز چهارشنبه ساعت ...تیریمد

چند جمله  نیا ریدرگ بیاما من ذهنم عج چدیپیبوق بوق در فضا م يصدا...ستمیا یوسط سالن م مات

 ه؟؟؟؟یریخ يو کمک ها ابیکام ریام...شودیم

 ...ستین یکردن باور

 ...خدا کمک يبنده  يو بعد برا کندیم تیآنطور از خدا شکا یوقت ستین یباورکردن

که هرروز  ابیکام ریمثل ام... شود شناخت یحداقل در چند برخورد ساده نم... شناخت شودیآدمها را نم یبعض

 ...دهدیاز خود نشان م يدیجد يچهره 

 ...ندارم يندیحس خوشا...الریاتاق آ گردمیبرم دوباره

 قهیاز کنار شق یسطح یبهم گره خورده اند و رد خراش شیدر خواب هم ابروها...نمینشیتخت م يرو کنارش

 ...کندیم ییچانه خود نما نییاش تا پا

 تر بودند بهیهم غر بهیهستم که تا چند هفته قبل از غر يخواهر و برادر یمن االن وسط زندگ و

... از خفاش شب هم بدتر است کردمیم الیو خ دمیترسیهستم که روز اول به حد مرگ ازش م يمرد يخانه  در

 ...اما کردیتصور را م نیمن بود هم يهم جا يگریبود هرکس د فیکه پشت سرش رد ییبا آن حرفها

 ...االن

 !بودم؟ نجایا چرا

 ؟...نبود یبود و گاه یکمرنگ که گاه یشده بود به ترس لیآن حس وحشت تبد چرا

 !شدم؟یهنوز پابرجا بودند اما من چرا عوض م... پشت سرش هم  يحرفها... نکرده بود يرییکه تغ ابیکام ریان

 !؟...از حس عشق درونم...رضایاز عل...از خودم و افکارم!خواستم فرار کنم؟ یم

 ...بلند باال بود يبله  کیکه جوابم  البته

 ...کردمیفرار م رضایخانه و عل از

اوکه مرا ... سپردمشیب دست خاطره ها م دیبا. ..کردمیفراموشش م دیبا...فکرش را بکنم يلحظه ا خواستمینم

 ...زدمیخاطراتم و قفل م يدرون صندوقچه  گذاشتمیم دیرا با کردینم یداشتنم تالش ياوکه برا... خواستینم

 ...بود سخت

 ...بود تلخ
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 ...داشت درد

 ...داشت اشک

 ...داشت غم

 ...چاره نداشت اما

گرفته  دهیرا نشن میحرفها...یگفته بودم اما هربار زده بود به جاده خاک شیاز احساسم برا میمستق ریو غ میمستق

 ...است انیدرم گرید یزن يپا دانستمیو من م... بود

 ...دانستمیم

 ...بودمشان دهید

 شیمانع خوشبخت خواستمیو نم... بودمشان دهید... درآغوش هم... هم يشانه به شانه ...در دست هم دست

جهنم که ... شدیو خرد م شکستیجهنم که دلم م... رفتیو او م ماندمیم شیزندگ يها هیدر همان حاش... شوم

 ...جهنم...اصال سودا برود به جهنم... دنبالش بود شهینگاهم هم

و  گذارمیدستش م يدستم را رو...کاودیکه اطراف را م ستیکه چند لحظه ا شومیم ینگاه يقهوه ا ي رهیخ

 ...زنمیم یتصنع يلبخند

 ؟یروبه راه-

 ...خوردیپلکش سر م ياشک از گوشه  يو قطره ا شوندیقفل م میدر چشمها شیها مردمک

تو ...شلوغش کرده بودن يخودیب...سین تیزیبعدشم توکه چ...شگاسیبهتر از آسا نجایا... خونتون متیآورد-

بکننش موش  گردنیم ضیدکترام که دنبال مر نیا...يفقط شوك شده بود... ماشاال حالت از منم بهتره

 ...یکه راحت باش نجایا متیآورد...یشگاهیآزما

 ...گرید یاشک قطره

 ...منم موندم کنارت...رهیرفته داروهاتو بگ ابیکام يآقا-

... کندیتختش پرت م يروبه رو یقدم ي نهیو به سمت آ داردیجهش قاب عکس کنار تختش را برم کی با

 میو دستها دهمیاب دهانم را قورت م... الریآ کیستریه يها غیو بعد ج چدیپیدر اتاق م شهیشکستن ش يصدا

 ...دارمیبا تمام قدرتم نگهش م... کشدیو خودش را عقب م کندیاخم م... کنمیرا دورش حلقه م

 ... آروم... آروم باش... سیه...سیه-

 ...زدسویم شیدلم برا شتریو من ب...در استخوان جناغم چدیپیدرد م... ام نهیبه س کوبدیم مشت
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 ...منو نیبب...الری؟آیکنیم ينطوریچرا ا...آروم باش... الریآ-

 ...سرد بیعج...سردند شیدستها...رمیگیمچش را م... زندیم هق

 شهیدرست نم یچیزدن ه غیباج... رونیب زیتو دلته بر یهرچ... حرف بزن يدرد دار...حرف بزن يمشکل دار-

 ...شهیدرست نم

به صورتش ... کشدشانیم... افتدیم شیو به جان موها کشدیم رونیدستش را از دستم ب... زندیم غیج بلندتر

 ...دیآیاز دستم بر نم يکار ینسبتا محکم یلیو من جز س اندازدیچنگ م

 کنمیبعلش م...شودیقطع م شیو صدا افتدیحس کنارش م یب شیکه دستها پراندیانگار برق از سرش م یلیس

 فقط آروم باش خب؟...مجبور شدم...زمیعز دیببخش-

 ...زندیگوشم پچ م ریز

 ...بازم بزن-

 ...دهمیرا محکم بهم فشار م میپلکها

 ...دیگفتم که ببخش-

 بازم بزن ...شم داریکابوس ب نیاز ا دیبزن شا... بازم بزن-

 زندیرید تند ماشک تن يو قطره ها لرزاندیچانه م... دهمیبه عقب هلش م شیشانه ها يرو سرانمیرا م دستم

 صورتش يرو

 کنم؟یدارم خودمو لوس م یکنیتوهم فکر م-

 ...دهمیرا به دوطرف تکان م سرم

 ...يبه استراحت دار اجیکه تو فقط احت کنمیمن فکر م... زمینه عز-

آخه اگه خودمم لوس کنم ناز کش ندارم ... کردمیلوس نم یول...کنمیپرستاره گفت دارم خودمو لوس م-

 !لوس کنم؟ یاصال خودمو واسه ک...که

 ...دیآ یم يبد يبو

 ... هفته فقط پشت در اتاقت بود کی نیتو ا...دوستت داره یلیخ ابیکام يآقا -

 زندیم ادیفر بایو تقر گذاردیرا دوطرف صورتش م شیدستها...کندیتخت پرت م يرا رو خودش

 ...مانع بزرگ هی یفهمیم شیمانعم تو زندگ هیمن ...اون از من متنفره...رهندا....نداره-

*** 
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 :ریام

دستش  يو با کنترل تو دهیتخت دراز کش يرو...شومیحرکت داخل م کیو با گذارمیم رهیدستگ يرو دست

و خشکش  گرداندیسر برم شنودیرا م میکفشها يصدا... دارمیبه جلو برم یقدم... کندیو رو م ریشبکه ها را ز

 ...زندیم

 ...ستمیایم شیو روبه رو زنمیم يپوزخند

 ...خان یاب...به-

 ...شودیم زیخ میخارج و ن دهیانگار چون تند از حالت خواب ترسدیم... کندیواخم م اندازدیم يرا گوشه ا کنترل

 ؟يدار کاریجا چ نیا-

 ...میگویم باخنده

 ...افتهینم یاتفاق خاص ینداشته باش يزیاگه توهم ت...برمیاونور نم نوریوقت چاقو باخودم ا چیمن ه... نترس-

 ...کشدیرا به داخل م لبش

  ؟يخوایاز جونم م یچ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...بلند...خندمیم

 ...االن اومدم چندتا سوال بپرسم و برم...يو من خبر نداشتم؟کتکاتو قبل خورد يترسو بود نقدریا-

 ...ندارم یحرف یکیمن باتو -

 ...شومیم یعصب

 ؟...دنبالم يکردیرفته قبال چه جور موس موس م ادتی... یزنیگنده تر از دهنت حرف م-

 ...رمیگیدهانش را م يکه تند جلو زندیپرستار را صدا م میتوجه به حرفها یب

 !؟...؟چرا..با خواهرم! ؟يکارو کرد نیفقط اومدم بپرسم چرا باما ا... اریدرن يباز یکول-

 ...کنمینگاهش م ظیمن هم با غ..است میچشمها ي رهیخ...دارمیرا آرام برم میدستها

 ...نبود کردمیکه من فکر م يزیاون چ الریآ... نداشت یعلت خاص-

 ...دهمیاش را محکم فشار م چانه
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 ییبال خوادیاگه دلت نم... این لمیپس واسه من ف...من هزار بار دوره کردم يکه تو خوند ییدرسا نیا...یاب نیبب-

 ...برو سر اصل مطلب عیزود تند سر ادیسرت ب

 ...مکث یکم

 يدیبود که شن نیهم... وجود نداره یاصل-

 ...اورمیرا باال م مشتم

... االنم که تو اوضاعت قمر در عقربه... المصب نهیسنگ یلیخ... يدیضرب دستمو که خداروشکر خوب چش-

نفس جونتو  هیدل که  نیهست تو ا ادیز نقدریتم ا نهیک کنمیداغونت م زنمیم یاز خودت دفاع کن یتونینم

 ...رمیبگ

 ...گنده ش نکن...نبوده یچیه گمیم-

نابود ... بکارتش به باد رفته... شده یروان...شگاهیخواهرم افتاده گوشه آسا... آشغال نمک به حروم!گندش نکنم؟-

 آره؟؟؟؟؟؟!...گندش نکنم؟ یگیاونوقت م... شده

 ...ه رنگ نگاهش عوض شدبلند گفتم ک نقدریآخر را ا ي آره

اونوقت ... کنمیم تیازت شکا رمیم یبوده و نبوده رو نگ یو هرچ یدهنتو وا نکن گهید هیقیاگه تا چند د یاب-

معروف تو کار جابه جا کردن درو داف  يبازار یباالخره پسره حاج... رهیم يبازار یاون حاج يآبرو

 !آبرو بر هست نه؟ یبه انداز کاف نایهم...هم که داره یکلوپ مخف...هم که هست یساق...خوشگله

 ..خفه...ریخفه شو ام-

 یالبت اگه تو اون زبونتو تو حلقوم بچرخون...چشم شمیخفه م-

 !دوباره؟ سیسراغ پل ينر دنشیاز کجا معلوم بعد از فهم!؟یچ یاگه بگم و بعدش دبه کن-

 ...رمیگیاش را محکم م قهی

 !انهی سیبگم به پل رمیگیم میحاال بعدش من تصم...یحرف بزن دیبا...يفعال که حق انتخاب ندار-

 ...کمک...خانوم پرستار يآ...پرستار!...؟يآورد ریخرگ-

 ...نوچ جناب!اد؟یم یکس نیصدا بزن بب يدوست دار یهرچ-

 ...سابمیپول بهم م ياشاره و شستم را به نشانه  انگشت

 ...رهیهمه جا خرت م یکه پول که داشته باش یفهمیم... پول دادم-

 ...یکثافت یلیخ-
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 ...از تو شترینه ب-

به  ندازدیچنگ م... زندیهوا بال بال م يذره ا يو برا شودیآنقدر که قرمز م...دهمیفشار م شتریرا ب گردنش

 شیپلکها خواهدیکه م يو درست در لحظه ا زندیم يبه کبود...دهمیفشار م شتریب...کنمیاما رها نم میدستها

 دیآ یجگرم حال م منو  کندیسرفه م...کشدیتند تند نفس م... کنمیم شیرها افتدیهم ب يرو

 ...نمینشیم یصندل يرو

 ...بنال وقتم تلف شد-

 ...شودیسقف م ي رهیو بعد خ کندینگاهم م يا هیثان چند

 هیدست ...منتهاش تنها نبود...معروف اومد خونه يبازار یهمون حاج...روز بابام هی... هفت هشت سالم بود-

بابام ...خشکش زد ادمهیقشنگ ...مامانم خشکش زد...ال قبا رو هم گرفته بود با خودش آورده بود هی ي کهیزن

 ای...خونه گم کن نیگورتو از ا ایگفت ... کتکش زد یحاج یمامانم داد و هوار راه انداخت ول...گفت زن گرفته

خودشو دار زده ...میکرد دایپ نیزم ریجون مامانمو تو ز یفرداش جسد ب...کن و الل شو یزندگ بمونو با هووت

بود؟آره  یال قبا ک هی ي کهیاون زن یدونیم...بدبخت کنم شویو قسم خوردم باعث و بان دمیجسدشو د...بود

 ....مادر تو...یعنتبود ل ؟؟؟؟؟؟مادرتویدونیم

*** 

 ...بیعج یشد به حس تهوع لیخورد تا تبد چیخورد و پ چیخورد و پ چیپانقدر ...رفت و دلم هم جیگ سرم

 ...به کمکم آمد مارستانیسبز رنگ ب واریگشتم و د یگاه هیدنبال تک میدستها با

 ...از سخت بودن درد داشت شتریو ب...زده بود، سخت بود یکه اب ییحرفها لیو تحل هیتجز

 ...کردیو خاکستر م سوزاندیم...زدیدل آتش م دردش

 ...مادرم و

 ...ام بود یامن تمام خاطرات هولناك کودک ي نقطه

قصه  میبرا... کردیرا پرم مییتمام لحظات تنها یتا شش سالگ ینوران يمثل فرشته ا... بود بایز... بود مهربان

و  دیچیپیبادمجانش تا هفت خانه آن طرف تر م مهیعطر ق... شستیم یمنت چیه یرا ب فمیکث يلباسها... خواندیم

و من از ترس در  شدیم ییحمله هوا هک ییوقت ها یحت... کردینرمش نوازشم م يدست ها... کردیمست م

تا  چسباندیو آنقدر به خود م گرفتیگرم در برم م یاو بود که مثل مأمن يدستها دم،یلرزیو م شدمیخودم مچاله م

 ...آرام شوم
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 يگرید یزندگ يها رانهیو يرا رو شیسست زندگ يها هیپست شود که پا نقدریا توانستیچه طور م حاال

 ؟...بسازد

 ؟...اوردیبدتر به بار ب ییها یخراب و

 ...زجر داشت میبرا باورش

 ...میبس عظ يشد به تنفر لیکه رفت آنقدر محکم ازش ضربه خوردم که حس محبتم به او تبد یوقت

 ...زدیو قل م دیجوشیکه ته دلم م يتنفر

 ...میشدیبدبخت نم نقدریا الریمنو آ... کردینم مانیاگر رها... ماندیاگر م... رفتیاگر نم گفتمیبا خودم م مدام

اگر بود من ... شدینم رانیح نهمهیا الریسرگردان و آ نهمهیمن ا کرد،یخرجمان م یو جوان ماندیباال سرمان م اگر

که با دانستن  شدینم کید و تحرآم یدر نم انیاشاره احساساتش به غل کی الربایو آ گرانیدنبال جلب توجه د

 ...داشتن بخرد دوست یتن دهد تا کم یاب ياشتباه بودن انتخابش بازهم به خواسته 

فکرفرار از خانه در ذهنم  یوقت... دیمادربزرگ به اوج خودش رس يها يکتاتورید یوقت... ساله که شدم هجده

رساند که  ییمتدربزرگ اورا به جا يفشار رفتارها دیکردم که شا هیتوج...کردم هیرفتن مادر را توج...افتیپرورش 

 ...مافرار کند الیخ یجانش رابردارد و ب

 نهیکرده بود ک يمادر میکه شش سال برا يکردم و خواستم از مادر یرا ط يمادر یب يتمام سالها هیتوج نیباا

 ...خواستم آن حس تنفر درونم را کمرنگ کنم...رمیبه دل نگ

 ...حاال اما

 به دل نگرفت؟ نهیک شدیم مگر

 ؟.. هوس بود و بس يبودم رفتنش تنهااز رو دهیکه فهم حاال

 ؟...گوش کرد ي زهیمسخره را آو هیباز هم همان توج شدیم

 ...حداقل باخودم روراست بودم...نبودم که خودم را گول بزنم  یآدم...شدینم...نه

هم حالم را  مارستانیب اطیدر ح ستادهیچشمک پرستار ا یحت...خارج شدم مارستانیبرداشتم و به زحمت از ب قدم

 ...نداد رییتع

 يهم بود نیاگر خودت گناه کارتر یحت...يهم بود نیاگر خودت پست تر یحت...بود یبیبودن حس عج مرد

 ...کارهارا با ناموست کنند نیهم یطاقت نداشت...اما

 ...بودم نطوریهم فقط من بودم که ا دیشا
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 ...خودم سربزند يخانواده  يغلط هااز اعضا نیو طاقت نداشتم ا کردمیم یودم که هر غلطفقط خودم ب دیشا

 ...دانستمینم...انهیبود  یخودخواه

 نبود؟ گریهم ناموسم بود د مادرم

 ...به باد رفته بود میبودم که جفت ناموسها رتیغ یهم بود و من آنقدر ب الریآ

 ...اداره کنم توانستمینم یزندگ کیعرضه بودم که  یب آنقدر

باالخره خودم را به خانه  یکم مانده بود تصادف کنم ول يچندبار..را به حرکت در آوردم نیماش

 ...شده بود رینداشت که با مشکالت ما درگ یبدبخت گناه یسودا ناج...خودم بود يمشکالتم برا...رساندم

 ...دمیجنگیو بعد با مشکالت خودم م...به خانه شان رساندمشیم دیبا

خانه ام  یک.گرفتم میساعدم را مقابل چشمها... را دز مینور زرد رنگ لوستر چشمها...انداختم و داخل شدم دیکل

 دانستم؟یشده بود و نم یانقدر نوران

 ...به استقبالم آمده بود ییروشنا...اما حاال...یکیبود و تار یکیتار شدمیکه وارد م شهیهم

داغ و  ازیپ يبو...کرد کیرا تحر مینیب یخوش يبو...ه داخل گذاشتماز دلم گذشت و قدم ب یخنک مینس

 ...را داشت یزندگ يمن حکم بو يبرا...هیادو

مورب داد اما هنوز هم  یحالت میبود که به لبها یبیحس عج...داشت انیجر یمن هم زندگ يدر خانه  انگار

 ...بود یاب يحرفها ریذهنم درگ

 ...هوا به آشپزخانه قدم گذاشتم یب

 ...بود ختهیشانه ر يو حلقه حلقه اش رو اهیس يبود و موها ستادهیمقابل گاز ا یکیبار حجم

 ...برگشت کیحبس شد و حجم بار نهیدر س نفسم

 ...در نگاهم نشست نگاهش

 ...کرد ستیا

 ...افتاد نیزم يرو یدر هوا ماند و قاشقک چوب شیدستها

 ...حبس است نهیکه نفسش در س دانستمیم یول دیچیپ یتق يصدا

 ...دیکش غیماند و بعد ج رهیخ چندلحظه

 ...ام ستادهیبود من مقابلش ا دهیتازه فهم انگار

 ...قلبش گذاشت و به نفس نفس افتاد يراستش را رو دست
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 ...به داخل برداشتم یفشردم و قدم میدندانها نیرا ب میباال لب

 ...یینجایا دونستمیباورکن نم...بترسونمت خواستمینم...دیببخش-

 ...دیکش شیموها يو رو دیآشپزخانه هجوم برد و مقنعه اش را قاپ زیپلک زد و تند به سمت م دوبار

 ...یبکش قیو نفس عم یفرو کن شانیرا البه ال تیانگشتها خواستیآنطور که دلت م...بلند بود و فر شیموها

 ...لب سالم داد ریز

 ...دمیترس-

 ...خوامیمعذرت م-

 ...برداشت نیزم يرا از رو ینگفت و خم شد و قاشق چوب يزیچ

و من  دادیصابون و شامپو م يبو...دمیکش یقینفس عم...بودم شیقدم کیدر...به جلو برداشتم یقدم بازهم

 ...کننده باشد کیتحر نقدریا تواندیصابون هم م يبو دانستمینم

سرخش را شکار  يو لبها دیصورتش چرخ ياجزا يرو اریاخت یمردانه ام فعال شده بود که ب يهورمون ها انگار

 ...شدیفشرده م دشیسف کدستی يدندانها ریکرد که ز

 ...سرخ کرد ياز آن لبها يهوس بوسه ا دلم

 ...ام سر خورد  یشانیپ يعرق رو يقطره ا و

 ...گفت یبرخورد کرد و آخ نکیعقب برداشت و کمرش محکم با س یقدم

 ...و حالم از خودم به هم خورد دمیکش یشانیرا به پ دستم

 ...بودن را به اوج خودش رسانده بودم که نسبت به سودا نظر سو داشتم کثافت

 ...بود و من نجایکمک ا يکه برا چارهیدختر ب نیا

 ...اه...اه...اه

زدم تا احمقانه کار  رونیب... زدم  رونیباز آشپزخانه  عیگرد سودا تند و سر يگرد کردم و درمقابل چشمها عقب

 ...دست خودم و او ندهم

 ...نبود...نبود...نبود يهردختر سودا

 ...آقا ریام-

 ...به سکوت داشتم تا آرام شوم اجیاالن احت!چرا دنبالم آمد؟...زدیبد که نامم را صدا م يبار نیاول

 !برم خونه؟ نیآژانس خبر کن هیمن  يبرا شهیم-
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 ...دمیتش برگشتم و دست راستم را پشت گردنم کشبه سم ناچار

 ...رسونمتیخودم م...ستیالزم ن-

 زشیدختر برخالف ظاهر ر نیا...ام را نوازش کرد ینیب نیدارچ يچا يبو...مقابل چشمانم گرفت ییچا فنجان

 ...بیعج...زن بودن را بلد بود بیعج

 منه؟ يبرا-

 ...زد يزیر لبخند

رفع  يبرا...رهیگیکه اگه نخوره سر درد م خورهیم نیدارچ يفنجون چا هی ادیبابام هروقت که از سرکار م...البته-

 ...نیشم هم دوست داشته باش دیگفتم شا...خوبه یلیخ یخستگ

و من لبخند  دینگاه دزد...شدم رهیخ شیو مخمل اهیبه چشمان س يا هیرا از دستش گرفتم و چند ثان فنجان

 ...جالب بود شیها دنینگاه دزد...زدم

به  ینگاه هیگرسنه بود مجبور شدم  الریآ... آشپزخونه تون زدم لیاجازه دست به وسا یب دیببخش یراست-

 ...خودم دست به کار شدم گهیبندازم بعد غذا نبود د خچالتونی

 ...دمینوش ياز چا يا جرعه

 ...یخوب-

 ...نگاهم کرد گنگ

 ؟؟؟....بله-

 شهیم دایآدم خوب کم پ ایدن نیتو ا...هاتو بدون یقدر خوب بمون و قدر خوب نیهم شهیهم...یخوب یلیخ-

 ...دیبه مقنعه اش کش یدست دستپاچه

 ...نکردم که يکار...ممنونم-

 ...تر شد قیلبم عم يو لبخند رو دیچیخنک در دلم پ میآن نس باز

 ...منتظرم نیتو ماش نییپا-

همزمان با ...کردم یط یکیآسانسور پله هارا دوتا  يکردن التهاب درونم به جا خاموش يزدم و برا رونیدر ب از

 ...شد ادهیاوهم از آسانسور پ نگیبه پارک دنمیرس

 ...در ذهنم واضح بود اهشیس يموها يهنوز حلقه حلقه ها و

 ...شد و من استارت زدم ریعقب جاگ یصندل يرو شهیهم مثل
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*** 

 :رضایعل

 یرا عمل شیباشد که بخواهد گفته ها وانهید نقدریا کردمیفکر نم چیه...دمیزنگ در از جا پر يصدا دنیشن با

 ...کند

مشکوك نگاهم کرد و من ...زن عمو بخواهد در را باز کند خودم را به در رساندم و مانع شدم نکهیاز ا قبل

 ...دمیپاش شیلبخندم را به رو نیتر یمصنوع

 ...خانومه هیحتما وال...کنار درو باز کنم ایهو؟بیمادر چت شد  رضایوا عل-

 ...در گذاشتم ریزنج يرا رو دستم

 ...داخل نییشما بفرما...از دوستانه منه...نه زن عمو-

در را  یگرفتم و عصب ینفس...حرکت کرد اطیح يباال انداخت و نگاه مشکوکش را گرفت و به سمت انتها ییابرو

 ...کردیزده بود و نگاهم م هیمقابل تک واریطلبکارانه به د...باز کردم

 ینسبتا آرام يبا صدا...زدم رونیدر کوچه مطمئن شدم ب یاز نبود کس یانداختم و وقت یدو طرف کوچه نگاه به

 ...دمیتوپ

 احمق؟ يدختره  یکنیم یچه غلط نجایا-

 ...و ساکش را به سمتم هل داد دیدر هم کش ابرو

 ه؟یمشکلش چ...اومدم خونم...با من درست حرف بزن. .رونیب ادیاز اون دهنت م یبفهم چ...یه-

 ...بود وانهیشک د یدختر ب نیا...زدم يصدا دار پوزخند

 خونت؟-

 ...به کمرش زد یدست

 ...آره خونم-

 ؟!خونته نجایگفته ا یاونوقت ک-

برو اونور خسته ام ...اومدم خونم...یشوهرم یتوهم ناسالمت...ستیتو ن يخونه  نجایمگه ا...خود خود مبارکم-

 ...برم تو خوامیم

 ...را گرفتم و به عقب هلش دادم شیها شانه

 ...زیبرو اعصابمو بهم نر...شهینم...ستیاالن وقتش ن...  يکه بود یبرو همون جهنم-
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 ...دیرا عقب کش خودش

عموم از خونش ...!امشب نیهم یفهمیم یروشن کن فمویامشب بابد تکل...خسته شدم یفیبالتکل نیاز ا...رمینم-

من جز ...نگهت داره دیاونه که با...اونه ارتیصاحب اخت گهیگفت د...رضایعل شیگفت برو پ...رونیپرتم کرده ب

 ...رضایندارم عل ییجا نجایا

 ...دمیفرو کردم و محکم کش میموها يرا البه ال دستم

 ...از همه کس زیاز همه چ...شده بودم خسته

 ...تورو ببرم تو تونمیمگه بهت نگفتم بهم فرصت بده؟من االن نم-

 ...تر شد ظیغل اخمش

 رضایعل...گهینشد د...؟یشد؟تونست یچ...یکه اوضاعو درست کن یاالن دو هفته س منو لنگ در هوا نگه داشت-

 ...کارش یپ رهیم شهیتموم م زیهمه چ ننیخودشون منو بب...بذار من برم تو...نشد

 ...شهینه نم-

 ...شد زانیآو میبازو از

 ...رو ندارم برم ییجا نجایمن جز ا...ستیاالن وقت لج کردن ن...یلج نکن عل-

 ...شدیم وانهیاو زن گرفته ام قطعا د ياجازه  یمن ب دیفهمیعمو اگر م...دمیکش یپوف

 ...بهم زمان بده سرمه زمان...ارمتیبمون اوضاع که درست تر شد م يچندروز...يزیچ يمسافر خونه ا برمتیم-

 ...عقب تر برداشتم یقدم...گردنم کرد يرا حلقه  شیو دستها دیرا جلو کش خودش

 ...برو عقب...ولم کن سرمه-

 ...چشمانم شد و مظلومانه لب زد ي رهیخ میبه حرفها تیاهم یب

 تنهام نذار...رو ندارم یمن جزتو کس یعل-

 ...گذاشت میلبها يرا رو شیاستم تن عقب بکشم که اجازه نداد و لب هالب گفتم و خو ریز یاله اال الله ال

*** 

 :سودا

 ...زدم و تشکر کردم ییلبخند دندان نما... ستادیکوچه ا سر

 ...سرم را جلو بردم...داد نییجلو را پا ي شهیکه شدم ش ادهیپ

 که بتونم جبران کنم شاالیا... يلطف کرد یلیخ-
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از کجا سر در  دانستمیکه نم یحس...داشتم الریبه آ یخاص یکیحس نزد...اما...نه ایلطف بود  دانمینم!؟...لطف

 ...شباهت به ترحم نبود یکه ب یحس... آورده بود

اما ...ثروت داشتند...پول داشتند الریو آ ریام...مثل آرامش...دیخر شودیهست که با پول نم ایدر دن زهایچ یبعض

 !دیخر شدیآرامش را با پول نم...آرامش نه

 ...کنمیخواهش م-

دوشم  يرا رو فمیک...کرد و رفت یخداحافظ ینگاهم کرد و عاقبت با تک بوق رهیو خ میمستق يا هیثان چند

 میبه قدمها... گربه ها آزار دهنده يویم ویم يبود وصدا کیهوا تار...مرتب کردم وقدم داخل کوچه گذاشتم

 يدونفر را رو ي هیبودم که سا نرفته شتریاما هنوز چندقدم ب تا زودتر خودم را به خانه برسانم دمیسرعت بخش

 ...کرده بود جادیا هیچراغ برق سا فینور ضع...دمید وارید

 ...بود که من فوضول بودم ریانکار ناپذ یتیواقع... کردم زیرا ت مینگاهم را چرخاندم و گوش ها کنجکاو

 ...کاش نبودم يا یول

 ...شدمینم رهیخ هیکاش به آن دوسا يا

 ...دیدینم میو چشمها شدمیکاش کور م يا

 ...دیشنینم میو گوشها شدمیکاش کر م يا

 ...شدمیو وارد کوچه نم شدیقلم م میکاش پاها يا

 ...بود ادیز میکاش ها يا و

 ...بود و بس یکاش يکه همه شان ا فیح و

هم گذاشته  يکه لب رو يا هیمات دو سا...سست شدم و مات...دیلرز میو زانوها دیلرز میو دستها دیلرز قلبم

 ...زدیآشنا م بیعج شانیکیو ...بودند

 ...کینزد هیبق يمن دور بود و انگار برا يبرا شهیکه هم ییآشنا

 ...یافتنیدست  هیبق يمن ناممکن و برا يبرا

 ...ماند رهیخ یول... سوخت میچشمها تخم

 ...فرو رفتم قیعم يو من در خلسه ا امدیبه سراغم ن یپویپرسب یخشک شد ول میچشمها یعدس

 ...گنگ یحباب در

 ...که من نبودم دیبوسیرا م یمن دخترک يرضایعل و
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 ...بود یحس جالب دیچکینم میاما اشک از چشمها زدمیهق م نکهیا... بود یجالب حس

 ...بود یچفت هم مانده بودند حس جالب میاما لبها زدیته دلم ضجه م نکهیا

 ...بود یحس جالب... مرده بودم اما هنوز سرپا نکهیا

 ...زد میصدا...به سمت خانه برداشتم اما یرا چنگ زدم و کشان کشان قدم وارید

 ...زمخت و گوش خراش يادیاما ز... دخترك بود يصدا

 ...دیشنیدخترك را گوش خراش م يمن بود که صدا يهم گوش ها دیشا

 ...چه قدر از من سرتر بود دمیفهمیم دیبا...اش شدم رهیو خ سربرگرداندم

 ...داده بود حیاورا به من ترج رضایقدر سر تر که عل چه

که  یگوشت ینیب... رهیت زیر يچشمها... دمیصورتش را کاو يتک تک اجزا...نبرد دانیدر م فیحر کی مثل

 يکه کج رو ییو موها گذاشتیم شیرا به نما یرنگ یکه رژ نارنج ییلبها... آن صورت بزرگ بود يبرا يادیز

 ...بودند ختهیصورتش ر

 طیبود که با قرار گرفتن در شرا یصفت نسب کی ییبایو ز یاز نظر من زشت... دانستمیبود را نم بایز ای زشت

جلوه  يتر از هر فرشته ا بایقشنگ ز طیآدمها با ظواهر کج و کوله اما در شرا یبعض... کردیم رییمختلف تغ

به نظر  یزشت تر ز هر زشت بد طیداشتند در شرا يرینظ یها هم هر چه قدر ظاهر ب یو بعض کردندیم

 ...دندیرسیم

 ...دختر نیا و

 ...فیحر نیا

 ...بود ینظر من زشت تر از هر زشت در

انداخت و دست راستش را به سمتم دراز  میبه قد و باال ینگاه...زد و خودش را به من رساند يگشاد لبخند

 ...کرد

 ...هستم یمن سرمه لطف...سالم-

در تنم  ییروین...دلم نخواهد دستش را بفشارم نه نکهینه ا...ماندم و دستش در هوا خشک ماند رهیخ همانطور

 ...نمانده بود که دستم را حرکت بدهم

 ...هنوز هم گوش نواز بود رضایعل يو صدا... دیدر هم رفت و دستش را عقب کش شیاخمها یکم

 ...بس کن...عقب ایسرمه ب-
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 یمیباهم صم یلیپس حتما خ... يشوندیپسوند و پ چیه یب...یخال يسرمه ... زدیم شیصدا سرمه

 ...من يخدا...آه...بودند

 ...شیو قانون یهمسر شرع...هستم رضایمن همسر عل-

و ... نداشت یاشکال افتادم؟نهیآسفالت خراب کف کوچه م يو با زانو رو رفتیم جیداشت اگر سرم گ یاشکال و

 ...من افتادم

 ...حس نکردم يباز هم جالب بود که درد و

 ...دیبود شا شتریدلم ب درد

 ...آسفالت حس نشود يشده ام رو دهییسا يکه درد زانوها ادیز آنقدر

 ...داشت یو قانون یهمسر شرع... من دیسوار بر اسب سف يشاهزاده ... من ي رضایعل

 ...یو قانون یشرع همسر

 ...همسر

. 

 ...کردیهنوز هم نگاهم نم...زانو زد میپا يجلو

 ؟...بود،نبود مسخره

حجب  دیرسیآنوقت به من که م دیبوسیوسط کوچه همسرش را م...من مسخره بود يبرا گرید شیایو ح حجب

 ...کردیگل م شیایو ح

 ؟...سودا؟حالت خوبه-

 ...رفتیم یاهیچشمانم س...دیلرزیتنم م...دمیکش یقیعم نفس

 ...آروم باش!خب؟ دم،یم حیتوض ویهمه چ...سودا-

 ...نبود...نبود کردمیکه من فکر م يزیآن چ رضایعل...بلند شوم نیزم يکردم از رو یسع

 ...من آرومم-

 ...بذار کمکت کنم...يلرزیم يدار-

 ...دمیانزجار خودم را عقب کش با

 ...ندارم اجیکال من به کمک نامرد جماعت احت... ندارم اجیبه کمکت احت...ستیالزم ن-

 ....انداخت انیخودش را به م سرمه
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به هر حال حسادت ... کنه یسر ما خال خوادیپره م گهید يخانوم انگار دلش از جا نیا... پاشو... عشقم...یعل-

 ...هیبد یلیخ زیچ

 ...دختر سوهان روح بود نیا يو صدا شدیم شتریام هر لحظه ب جهیسر گ...هم گذاشتم يرو پلک

 ؟...یخواستیم نویهم!نه؟ یخواستیم نویهم... خفه شو سرمه-

 !ستایدختره ضعف اعصاب داره منو سننه؟انگار دل توهم کم پر ن نی؟ا...یبه من چه عل-

 ...دیغر رضایعل

 ...زمیتو سرم بر دیبا یچه خاک نمیلحظه دهنتو ببند بذار بب هی...وقته پره یلیدل من خ...بس کن سرمه بس کن-

 ...باز مرا خطاب قرار داد رضیگفت و عل یشیا سرمه

 ...سودا باور کن که-

 هم لرزان بود میصدا...دمیحرفش پر وسط

 ... ستیمهم ن گهید... رضایعل ستیمهم ن-

 ...که یبدون دیبا... چرا مهمه-

حرف  توانستمیامادلم آنقدر پر بود که نم... بود یمانتوم گل...شلوارم پاره شده بود يزانو... بلند شدم یسخت به

 رضایرا سر عل میحرف بزنم و تمام عقده ها خواستیامشب دلم م...مظلوم شهیمن هم...آرام شهیمن هم...نزنم

 ...بود یبیکال امشب شب عج...کنم یخال

اگه چشم ... زنهینم یاگه حرف...ذارهینم شیاگه پاپ گفتمیبا خودم م... يبهم دار يعالقه ا هی کردمیقبال فکر م-

بابام فکر  خوادیکه نم نهیبه خاطر ا... اشهیفقط به خاطر حجب وح جنگهیبسته رو احساسش و داره با خودش م

عمورو از ... يبود که نمکدون شکسته بود قتو یلیاما انگار تو خ...شکنهیکنه نمک خورده و داره نمکدون م

 رضایعل گهید شناسمتینم... یزن گرفت یخبر رفت یب... بابام به جون شیو انداخت يزندان آزاد کرد

 کردمیکه من فکر م ينبود یتو اون...انگار من اشتباه شناخته بودمت...البته انگار...شناسمتینم

 ...خانه گذاشتم اطیباشم قدم به ح رضایاز عل یحرف دنیآنکه منتظر شن یرا زدم و ب حرفم

به کارم نداشته  يبودم کار دواریام...برداشتم گرید یدادم و قدم یلب سالم ریز... گرفتیکنار حوض وضو م پدر

 ...زدیبامن ساز مخالف م ایدن شهیباشد اما هم

 دختر؟ هیچه سرو وضع نیا-

 ...مجبور بودم نباریوقت اما ا چیه گفتمینم دروغ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 ییبابا نیخوردم زم-

 ...دمیچشمانم شد و نگاه دزد ي رهیخ

 ...مراقب باش دخترم-

زانو خم شده  يرو... به سمتش برگشتم...آخش متوقفم کرد يگفتم و خواستم به داخل فرار کنم اما صدا یچشم

 ...شد یبود ته دلم خال يجار شینیقطرات خون که از ب دنیبا د...بود شینیب يبود و دستش رو

 شد بابا؟ یچ-

 ...شانه ام گذاشت و بلند شد يرارو دستش

 ... گمونم از فشارمه... ادیاز دماغم خون م هیچندروز...ستین یمهم زیچ-

ام قطعا حالش  دهیچند قدم آنطرف تر چه د دانستیاگر م...و به سمتش گرفتم دمیکش رونیب فمیاز ک یدستمال

 ...شدیبدتر م

 ...گهید دیشیم يطور نیا دیکنیم یآفتاب که رانندگ ریز د؟واالیبازنشست بش گهید ستیباباجون وقتش ن-

 نشاند شیلبها يرو یتصنع لبخند

 رم؟یمن پ یبگ يخوایحرفا م نیمثال باا...برو تو هوا سرده...یبرو تو پدر صلوات-

 ...اما...دیجوون تر یشما که ماشاال بزنم به تخته از هر جوون...یینه بابا-

 يبروتو تا سرما نخورد...اریاما و اگر ن گهید-

از ...کردیمقنعه ام خفه ام م...دمیکش قیبه در چندنفس عم هیتک...خودم را به اتاقم رساندم و در رابستم باعجله

به ...باز کردم یکی یکیمانتوم را  يبه سمت پنجره برداشتم و دکمه ها یقدم...انداختم يسر کندمش و گوشه ا

 ...پرتاب کردم نیزم يمانتورا از تنم در آوردم و رو دمیپنجره که رس

 ...بردم رونیپنجره را باز کردم و سرم را ب...سوختمیداشتم م... گرمم بود بیاستخوان سوز عج يسرما نیا در

... شک ملتهب بود یب میگونه ها...دیچیپیبوم بوم قلبم در سرم م يصدا... زدیم رونیبخار ب میاز گوشها انگار

 ...و لب پنجره نشستم دمیکش میبه موها یدست

 ...ودنب یباور کردن رضایعل يکارها...نبود یکردن باور

 سربه راه را چه شده بود؟ يرضایعل

 ...آوردمی؟سر در نم...کردیکارهاچه بود که م نیا

 ؟...صدا زن گرفت ی؟چرا ب...به ما نگفته بود که زن گرفته چرا
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 ....کردیشک سکته م یب... دیفهمیاگر بابا م...دیفهمیبابا م اگر

 گفتیم رضایآنقدر قبولش داشت که اگر عل... خوردیسرش قسم م يبابا رو...بابا بود يدست پرورده  رضایعل

 ...رفتیپذیچون و چرا م یاست بابا ب اهیماست س

 ؟...گذاشتیدلش م ياشتباهات را بابا کجا نیا... يپنهانکار نیا...یناخلف نیحاال ا اما

 گذاشتم؟یدلم م يکجا من

 ؟...گذاشتمیدلم م يزن داشت را کجا رضایعل نکهیا

 ...يخدا وا يوا

 ...اما از درون داغ بودم دیلرزیتنم م...در حال انفجار بود مغزم

که  کردمیم هیرا هم تنب میسر فرصت چشمها دیبا...دیو نگاهم باز سمت در چرخ دمیبسته شدن در را شن يصدا

 ...آنطرف نچرخد نطرفیا نقدریا

 میو چشم ها دیلرز شیشانه ها... گرفت شیدست ها انیسرش را م... شد و لب حوض نشست اطیح وارد

 ...سوخت

 ...سوخت یلعنت يچشمها نیا باز

 ...داشت يحال بد میچشمها

 ...دمیاتاق خز يتشک پهن شده گوشه  يلب پنجره بلند شدم و رو از

 ...کردمیم هیگر دینبا

 ...دیبا...شدیخوب م دیبا میچشمها حال

*** 

 :رضایعل

 ...کردینگاهم م یساختگ یعمو بود که با اخم... سربلند کردم و نگاه چرخاندم...شانه ام نشست يرو یدست

 بچه؟ ینشست یواسه چ نجایا-

 ...را نداشتم شینگاه کردن در چشمها يرو... دیچیدر هوا پ يفوت کردم و بخار رونیرا ب نفسم

 هوا بخورم ینشستم کم-

 ...ضرر داشت شیبرا...هوا سرد بود...لب حوض نشست کنارم

 ؟...تو ایبچه ام  ؟منيکه هوا بخور یتو چله زمستون نشست-
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 ...شدیحالش بدتر م خوردیسرما م اگر

 ...امیداخل منم م نیعمو شما بر-

 ...ضرب گرفت نیزم يرو شیپاها با

... آوردن کمال از زندان رونیواسه خاطر سرخود ب رمیدرسته ازت دلگ... رضایازت پره عل یلیدرسته که دلم خ-

آخه از رگ و ...نمتیبب شونیطاقت ندارم پر...اما یچک بخوابونم در گوشت تا آدم بش هی خوادیدرسته که دلم م

خطا و اشتباهم ... یپاره تنم...يدست خودم بزرگ شد ریاما ز...یکمال باش يهرچند که بچه ...یخودم ي شهیر

 نقدریکه ا هیپسرم؟دردت چ هیدردت چ...نمتینب شونیببندم تا پرچشم ...مجبورم چشم ببندم یکه کرده باش

 ؟یشونیپر

 ...شدیزن گرفته ام که داغان م دیفهمیم اگر

 ...ستمیعمو من اصال مهم ن ستیمهم ن-

 ...فشرد میشانه ها يکرد و دستش را رو يخنده ا تک

 ...دردتو بگو بهم...؟حرف دلتو بزن بهم پسرم...مهم باشه خوادیم یبرام ک یحرفا کدومه بچه؟ تو مهم نباش نیا-

 ...کردیشرمنده ام م شیهربار با مهربان...کردیام م شرمنده

 ...تو دل بمونن و انبار بشن دیحرفا با يسر هی...زد شهیحرفارو نم يسر هیعمو -

 شدم؟ بهیغر-

 زویبه وقتش همه چ...موعد حرف بزنم ازم که مجبور نشم قبل از نینپرس...عمو کنمیخواهش م...اما... نه-

 ...دینه زود قضاوت کن نیبپرس لیاما لطفا تااون موقع نه از من دل نیفهمیم

 ...نگاه کنم شیدستم را گرفت و مجبورم کرد در چشمها مچ

 ؟...رهیکردم سمت خالف م تیکه من ترب ي؟پسر...سمت خالف؟ها ينکنه بر...یترسونیمنو م يدار رضایعل-

 ...تحمل بارش را نداشتم...بود نیسنگ دلم

 ...نه عمو خالف کدومه-

 ...شد يجار شینیچند لحظه بعد خون از ب...اما...دیکش یراحت نفس

 ...خون عوض شد يقطره ها نیشدن ا يمن درست از جار یزندگ يقصه  و

ساده  يزیخونر کیاول فکر کردم ... مارستانیرفت و رساندمش ب جیکه عمو خون دماغ شد و سرش گ يازروز

 ...است یلوسم اهمانیمشخص شد که عمو مبتال به سرطان خون  شیبعد از چند آزما... ست اما نبود
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موضوع  نیاز ا یبود که نگذارم کس نیکه کردم ا يفقط تنها کار... چه کنم دیبا دانستمینم... شده بودم جیگ

داشت تنها  یو زن عمو مشکل قلب شدیمو نابود مبه ع ادشیز یباتوجه به وابستگ دیفهمیسودا اگر م... مطلع شود

 ...مضر بود شیبرا یاسترس

البته ...چندان موثر نخواهد بود  یدرمان یمیباتوجه به سن عمو ش گفتیپزشکش م... دنبال راه چاره گشتم خودم

خانواده  ياز اعضا کی چیه یبافت خون...مغز استخوان موفق تر خوهد بود اما وندیمعتقد بود پ...احتمال بود کی

که در ...کمال بود...بود اوهم همان به اصطالح پدر دهندا شینفر مانده بود که آزما کیتنها ... بااو سازگار نبود

در زندان را گرفتم و چندروز بعد مشخص شد که بافت  شیانجام آزما ياجازه  یبه سخت... بردیزندان به سر م

چون کمال تنها به ... ناراحت یخوش حال بودم و از طرف یاز طرف...است ریامکان پذ وندیسازگار و پ یخون

تالش کردم که بتوانم متقاعدش کنم اما  یلیخ... کار شده بود که از زندان آزادش کنم نیبه ا یراض یشرط

 ...شد روزیو در آخر اوبود که پ...حرفا بود نیکمال فرصت طلب تر از ا

 ...توفکر یرفت-

 نیسه خاطر من غصه بخوروا خوامینم... فکرشمام-

 ...دیراه اشتباه بر خوامینم... پدر بود و واسه خاطر بچه ها غصه نخورد؟من نگرانتونم شهیمگه م-

 ن؟یندار نانیشما مگه به من اطم-

 ...از چشمام شتریب...چرا دارم-

به  ادیهم به بار ب یکه اگه خراب...ادیبه بار ب یکه خراب کنمینم يکار... دیبه من و غصه نخور دیپس اعتماد کن-

 ...دیبش تیشما اذ يذره ا ذارمیو نم خرمیجون م

 ...اما يچه قدر مرد دونمیم... رضایعل شناسمتیم-

 ...دیباش تونیشمافقط به فکر خودتون و سالمت... عمو گهید نیاریاما ن-

 ...را گرفتم و بلند کردم شیجا بلند شد ودستها از

 ...نمک خوردم و نمکدون شکستم دیوقت فکر کن چیه خوامینم... دیمن بودپدر  شهیعمو شما هم-

 ...را پاك کرد شینیکرد و با دستمال ب اخم

 رضا؟یعل یچ یعنیحرفا  نیا-

 دینداشته باش يتصور نیهمچ یوقت هیفقط خواستم بگم که ... نداره عمو یخاص یمعن-

 ...گمیحرفات م نیواسه خاطر هم یترسونیمنو م گمیم یوقت-
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 ...زدم یکج لبخند

 ...دیتو تا سرمانخورد میاالنم بر... کار خالف ندارم يعرضه ...دینترس-

*** 

 :ریام

دو قدم به جلو برداشتم و ...دیرسیجات به مشام م هیو ادو ازداغیپ يهنوز هم بو...انداختم و وارد واحد شدم دیکل

 زیم...برداشتم گریپنج قدم د...گاز ماند يرو ي دوقابله يوارد آشپزخانه شدم و نگاهم رو...ده قدم به راست

همراه با بخار فراوان باال  یخوش يبرداشتم بو راکهدر قابلمه ... ستادمیگاز ا يرا دور زدم و جلو يناهارخور

 ...زرشک پلو با مرغ بود...دمیکش یقینفس عم...زد

 یرنگ از آبچکان برداشتم و سع یآب یبشقاب... کردن هم بلد باشد يآشپز یوجب میآن دختر ن کردمیفکر نم چیه

 تیموقع...بود ختهیبهم ر میزندگ... شدیاما نم...را از خودم دور کنم یغذا افکار منف يکردم با تمرکز کردن رو

داغان تر از ...خودم...نداشت و من یخوش یحال روح...مانده بود میکه برا یتنها کس...خواهرم...درخطر بود میشغل

 بودم یهر داغان

 ...دیآمد و دلم تپ يزیافتادن چ ياصد

پا تند  الریگذاشتم و به سمت اتاق آ نکیس يصدا بشقاب را رو يدوباره  دنیکردم اما با شن یط یالیخ یب اول

 ...کردم

 یب یکم...یکم محل یکم...کنم هشیتنب یداشتم کم میتصم... پشت در اتاقش مکث کردم يا هیثان چند

 ...احساس بود یمن ب يبرا یبیحس عج زدیخواهرم م کدانهی يقلبم برا... شدینم... اما...یتفاوت

 ایدن... زوزه مانندش تعلل را کنار گذاشتم و داخل شدم ي هیگر يصدا دنیو با شن دیلرز رهیدستگ يرو دستم

 ...ماند که کف اتاق پخش شده بود ییها یو نگاهم مات قرص صورت دیدور سرم چرخ

 ...زدم ادیفر یمحکم يو با صدا سشیخ يزل زدم در چشمها...را گرفتم شیشانه ها برداشتم و زیسمتش خ به

 ؟...؟هانيکردیم یچه غلط یداشت-

 لیتبد فیخف ییبود و در آخر به ضجه ها زیکه در ابتدا ر یهق هق...به هق هق شد لیاش تبد هیگر يصدا

 ...شدیم

و  یتنها ولم کن يباز دونیوسط م یخواستی؟م...يبر یخواست یآره؟م...یکن یخودکش یخواستینگو که م-

 ؟...نفهم يدختره  ؟آرهيبر
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 ...ها کف دستش بود یاز آن قرص صورت کدانهی... لرزانش را باال آورد يها دست

 ...داداش-

 ...را چنگ زدم میتخت نشستم و موها يحال رو یب...شدم سست

 ترسمیخودم م...از...من از-

 ...گونه اش را يرو یخراش سطح...چشمانش را ریز يگود...اش را يوه الخت و قه يموها... نگاهش کردم باز

 ...ترسمیاز خودم م...شمیتنها که م...ت-

 ...بودم دهیرنجور و الغر ند نقدریرا ا الریو من تابه حال آ دیچکیم شیاشکها قطره

بلند  گهیکه د قیاونقدر عم...بخوابم خواستیدلم م...اون قرصارو بخورم و برم خواستمیم... برم خواستمیم-

 ...خودمو کشتمیمن داشتم خودمو م شهیباورت م ریام...نشم

 اورد؟یمرد غم را تاکجا تاب م کی

 ...کنم کاریچ خواستمیم دمیو تازه فهم نیرو زم ختیقرصا از دستم ر...دمیاز خودم ترس... اما اون لحظه-

 ...زدیم شتریچشمانم ن ي هیانگار به صلب اشک

اگه ...کنمیدردسر درست م...کنمیم تتیاذ...نمیبار سنگ هی...نه؟من برات یشیتو خوش حال م رمیمن اگه بم-

 ...تو رمیبم

... قطع شد شیها هیگر يصدا يلحظه ا...دمشیبهش ندادم و محکم در آغوش کش يحرف اضافه ا ي اجازه

که  یآغوش...کردیکه مرا از خودم منزجر تر م یآغوش...آغوش مانده بود نیو حتما در شوك ا... دینفس نکش

در حال پرپر زدن  یآغوش یکه خواهر خودم از ب یدر حال کردمیارزش م یرنگارنگ ب يوقف دخترها شهیهم

 ...بود

 ؟...چه کرده بودم مانیبا زندگ من

 کنم؟یدادم به خاطرت جون م ینیبیانصاف نم یآخه ب... رمیمیمنم م یتو نباش...ینمیزتریعز... یتو خواهرم-

 ...شانه ام گذاشت يسررو

فشار درد  ریز خوامی؟نم...چه قدر تحمل غصه داره...شونه ها نیمگه ا...کنم ینیشونه هات سنگ يرو خوامینم-

 ...یبشکنه داداش

 شهیم یول میهردوتامون اشتباه کرد...سرو سامون بدم مونیبه زندگ خوامیم... کنم فیرد زویخوام همه چ یم-

 ...اشتباهات رو فراموش و ازنو شروع کرد
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 ...و او اشک مرا کردمیمن اشک اورا پاك م...زل زد به چشمانم...فاصله داد یرا کم سرش

مامانو  یچندسال...يدیبابا رو د یتو باز چندسال...ریام یدونیم...تو بغلت دمیپریم دمیترسیهروقت م...بچه که بودم-

من راهمو  يبغلم نکرد گهید یاز وقت... يمن توبود يمامان و بابا...وقت نداشتم چیکدوموه چیه...اما من یداشت

 ...کردمو من راهمو گم  یبغلم کن يو نبود دمیترس...گم کردم

 ...دیببخش-

نبود که  یکس...رمیمیگرفتم که دارم م یضیمر هیفکرکردم ...شدم وحشت کردم انهیبار که عادت ماه نیاول -

رو تو اتاقت بغل  گهید یکیچون تو ...بغل تو امیکردم اما نتونستم ب سیاز ترس خودمو خ...حرفا رو بهم بزنه نیا

 یرو تو بغل داشت یکیتو ...من تنها بودم...يگرفته بود

 ...لعنت به من لعنت به من...کردمیخاك دفن م ریو خودم را ز کندمیم یگودال دیمن با... دمیگز لب

 شهیهم شتمیپ...ذارمیتنهات نم گهید... یبترس ذارمینم گهید... کنار هم... باهم...میکنیجبران م ...کنمیجبران م-

 ...یداداش-

 ...زد هق

 ...بله-

 ...زدم هق

 ...یداداش-

 ...ختیر اشک

 ...جانم-

 ...ختمیر اشک

 ...یداداش-

 ...حرفاتو به خودم بزن... حرف بزن گهید... الرمیحرف بزن آ-

 ...رید یلیافتاده بودم خ ادشیبه  رید... را نوازش کردم شیوموها

 ...رو فراموش کنم یاب خوامیم-

 ...یکنیفراموش م-

 ...کمکم کن-

 ...خودمو فراموش کنم خوامیمنم م...توهم کمکم کن... توهم-
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هم هق هق ام مر نهیهمانظور ساکت در آغوشم ماند و اجازه دادم بعداز مدتها س...همانطور آرام يا قهیچنددق

 نیکم نبود و من ا شیباخودم که دردها شهیهم ر یزن...از پوست گوشت و استخوان خودم یزن...خواهرم باشم

 ...دمیدیدرد هارا نم

 گرفته بودم؟ ادیطعم لبخند هارا  یلبخندش تلخ بود و من از ک...نشاندم و لبخند زد شیشانیپ يرو يا بوسه

 ...میشام بخور میپاشو بر-

 ...را پاك کرد شیاز من فاصله گرفت و با پشت دستش اشکها یکم

 ...میشام ندار-

 باشد نیریکه طعمش ش يلبخند...کردم لبخند بزنم یسع

 اد؟یخوب از کجا م يبوها نیپس ا...میچرا دار-

 ...کرد زیرا ر شیچشمها

 ؟يآشپز استخدام کرد ای یگرفت ادی يچندوقت آشپز نیا-

 دختر خوشگل و فنچول داوطلبانه برامون غذادرست کرده هی... روش بهتر هی-

 ...و حلقه حلقه اش افتادم یمشک يموها ادی

 دته؟یدوست دختر جد-

اما ...تخت بلند شد ياز رو یحرص الریو آ دمیبلند بلند خند...یلیخنده دار بود خ یلیخ!؟...دختر من سودا؟دوست

 ...دیرا مال شیچشمها... را گرفتم شیتند بلند شدمو بازو...افتدیب نیزم يرفت وکم مانده بود رو جیسرش گ

 کنمیکه مصرف م هییگمونم اثرات قرصا...ستین يزیچ-

 ...کردم تشیدر هم رفت و به سمت در هدا میابروها

 ...یکنینم دایپ اجیقرصا احت نیبه ا گهیو د یشیهرچه زودتر خوب م شاالیا-

 ...گاز انداخت يرو يابه قابلمه ه یو نگاه میآشپزخانه شد وارد

 ... کدبانو يکدبانو...هم که بلده يدختره آشپز... شده بتیدوست دختر درست درمون نص هیدفعه  نیانگار ا...نه-

 ...زدیم هیکنا

 ...یکنیکه تو فکر م یینه به اون معنا یول میالبته دوست هست...سیدوست دخترم ن-

 ...نگاهم کرد نهیزد و دست به س هیکانتر تک به

 خب؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

 ...خب به جمالت-

 ...چه جالب!يدختر خوشگل و به قول خودت فنچول و کدبانو ندار نیمسموم درمورد ا يو تو اصال فکرا -

 ...زدم يشخندین

 ...سیحرفا ن نیمال ا-

 دهیعق رییشده تغ یچ...نه ایحرفاس  نیطرف مال ا ینداشت يکار...تو خط ياوردیواقعا؟تو که همه رو م-

 ؟!يداد

 ...گذاشتم زیم يبرداشتم و رو نتیازداخل کاب دوبشقاب

 ...تونمیمسموم تو سرم داشته باشم و نه م يفکرا خوادینه دلم م... کنهیفرق م یکی نیا-

 ...آوردم رونیرا ب تونیرفتم و ماست وز خچالیبه سمت ... نشست زیانداخت و پشت م ابروباال

 ...که فکرات مسموم بوده يپس خودتم قبول دار-

 ...تمومش کن...بحث کنم خوادیدلم نم-

بدبختو  يدخترا نقدریچرا ا...بارم که شده حرف بزن هیخدا  يمحض رضا...میزنیحرف م میدار میکنیبحث نم-

 ؟یچزونیم

 ...شمیفقط ازشون خسته م... چزونمیدخترا رو نم-

 ؟یکن یزندگ يخوایبا زنت م يعمر هیپس چه طور -

 ...پوزخند نگاهش کردم با

 ...؟مگه عقلمو از دست دادم...زن خواست ی؟ک...زن؟حالت خوبه-

 ...نگاهم کرد میچانه برد و مستق ریدست ز... دینفس عطرش را بلع کی الریقابلمه را برداشتم و آ در

خونه  نیدختر خانوم خوشگل و فنچول و کدبانو که از قضا اسمشم سوداس تو ا هیدلت خواست  يروز هی دیشا-

 ...خان پیخوشت یزن بستون ياونوقته که مجبور... ماندگار بشه

 ...کردنیکه نم ییها يپرداز ایدخترا چه رو نیا... لحظه مکث کردم چند

 ...کرد دیفکر بعد رو بعد با... برامون غذا پخته یچشمداشت چیه یفعال که ب-

 ...از ران مرغ را در دهان گذاشت یرا برداشت و کم قاشقش

 ...بهت بندازه یاز خدات باشه گوشه چشم دیبا... ادهیدختر از سرتم ز نیا... حاال بهت بگم نیر بعد رو همبذا-
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 يروز کیعاقبت ... و قرمزش بود کیبار يسودا در نظرم پررنگ شد و از همه پررنگ تر لبها ي چهره

 ...دمشانیبوسیم

 ...زننیخترا واسم له له مهمه د...پولدار...پیخوشت...م؟خوشگلیرفته من ک ادتیگمونم -

 ...نداره یفتگیخودش شیگنجا يحد هیاز  شتریب...کوتاهه نجایفقط حواست باشه سقف ا...بابا اعتماد به سقف-

 ...دمیغذاکش شیانداختم و برا ابروباال

 ...هیخوب یلیپدرش هم مرد خ...نه تنها خودش... هیخوب یلیدختر خ یاز شوخ يجدا-

ذره که  هیمادر خودمون ... ریبهت کمک کنه ام نهمهیکه به صرف همکار بودن بخواد ا شهیمن هنوز باورم نم-

 یتینه مسئول...شده داشیدرست وسط مشکالت ما پ...دختر نیحاال ا...کرد و رفت یشد شونه خال ادیمشکالت ز

 ...بهیعج یلیخ... يا فهیبه عهده داره و نه وظ

 کنه؟یداره بهمون کمک م کهنیا ای بهیعج هیدختر خوب نکهیبه؟ایعج یچ-

 شه؟یم دایدوره و زمونه مگه آدم خوب هم پ نیآخه تو ا... هردوش-

 ...دونمینم-

نداشتن  یخوب یوضع مال... رو برد خونشون بهیدختر غر هیکنه؟یم يکار نیهمچ یآخه ک... منو برد خونشون-

 ...گذاشت هیاما از جون و دل برام ما

سودا ... هیناج هیسودا مثل اسمش ... میکنیجبران م... افتهیروال ب يرو مونیزندگ کمیبذار ... میکنیجبران م-

 !یناج

*** 

 :سودا

 ...سقف شدم ي رهیرا باز کردم و خ میکه به در خورد پلک ها يتقه ا با

 يدو دا...زیگ رانیج...پاشو دختر صبح شده-

 ...شدمیپهلو به آن پهلو م نیمدام از ا...شب خوابم نبرده بود تمام

 ...ریصبح بخ-

 یاز جا بلند شدم و کش و قوس... که از اتاق دور شد دمیرا شن شیقدمها ياز پشت در گفت و صدا يریبخ صبح

و همانطور که  دمیپوش یمرتب يلباسها... گذاشتم يواریلحاف تشکم را جمع کردم و داخل کمد د... به تنم دادم

 ...زدم رونیاز اتاق ب نداختمیسرم م يشالم را رو
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 ...سالم-

زده بود و  هیتک واریبود که به د رضایعل... دمینگاهم را باال کش... شال سر خورد يبه تپش افتاد و دستم رو قلبم

 ...مانع شد شیقدم بردارم که با دستها اطیدادم و خواستم به سمت ح یلب سالم ریز... کردیمنتظر نگاهم م

 ...جوابتو بدم ياجازه نداد... یو رفت يحرفاتو زد روزید-

 ؟...کردیمرا به حالم خودم رها نم رفت؟چرایچرا نم... هم فشار دادم يرا محکم رو میدندانها

 هم مونده؟ یمگه جواب-

 ...دیکش شیبه موها یدست

 ...من... بله مونده-

 ...دمیسکوت باال بردم و وسط حرفش پر يرا به نشانه  دستم

 ...بشنوم يزیچ خوادیدلم نم-

 ...بگم خوامیمن م یول-

 ...بدجور از دستش ناراحت بودم بدجور...در هم گره خورد میابروها

 الیبا خ...دونمیهم نم يزیچ چیه... دمیند يزیچ چیخب؟من ه میبش زیهمه چ الیخ یب ایب... رضایعل نیبب-

 ...ستیمربوط ن چیبه منم ه تیپنهان یراحت برو دنبال زندگ

 ...شلوارش فرو برد بیرا داخل ج شیدستها

وقت دلم  چیسودا من ه... من هست يتو قابل قبول نباشه اما برا يبرا دیشا...دارم حیکارم توج يمن برا-

 ...که نمک خوردم و نمکدون شکستم یاز من داشته باش يتصور نیتوهمچ خواستینم

 یرو از ما مخف ییزایچه چ گهید دونهیخدا م... ياز اعتماد پدرم سو استفاده کرد... يکارو کرد نیخواه ناخواه ا-

 ینگه داشت

 ...نمک به حروم دروغگو؟آره هی؟یشناخت ينطوریتو منو ا-

تمام  دیبا...یول...گرفتیآتش م رفتیم نییکه مدام باال پا شیگلو بکیس يبرا... زدیپر م شیسوز صدا يبرا دلم

 ...کردمیقطع م دیرا با دهیپوس سمانیر نیهم که شده بود ا کباری يبرا... کردمیم

فکرش ... زن گرفته بود...ازدواج کرده بود... بود به نام سرمه يدختر يرضایعل...من نبود ي رضایعل گرید رضایعل

 من گناه بود يبرا رضایعل... هم گناه بود

 ؟یهست یکه تو واقعا ک يندازیمنو به شک م ياالن باکارات دار یول... نه-
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 ...رضایهمون عل... من خودمم سودا-

 ...مرا پس زد بغضم

 یستیگذشته ن يرضایعل گهید...یجدا ساخت یزندگ هی... یتو زن گرفت... یستین رضایهمون عل گهینه تو د-

 ...يکه درموردم اشتباه کرد یفهمیم يروز هی-

 شهیعوض نم يزیچ... کنهیبه حالم نم یبفهمم هم فرق-

 ...دیکش یقیعم نفس

 کنم يوقت نخواستم با احساساتت باز چیفقط بدون من ه یگیتو م یباشه اصال هرچ-

 ...گفته بود عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمانها بسته اند؟هرکه گفته بود دروغ بود یکس چه

 من کم جنبه بودم...ينکرد يوقت با احساسات من باز چیتو ه... یگیآره راست م-

 ...دیغصه نال پر

 ...سودا-

 ...گفتم پرغصه

 ...مرد-

به سمت ... نگاهم را از او گرفتم...زنگ خورد لمیموبا یبزند که گوش ینگاهم کرد و خواست حرف یچشم ریز

 ...اتصال را فشردم يقدم برداشتم و دکمه  اطیح

 ...بله-

 ...سالم عرض شد-

 ...ستیمردانه متعلق به ک يصدا نیا اورمیفکر کردم تا به خاطر ب یکم

 شما؟...سالم-

 ...ریشما ام کیکوچ-

 مرا از کجا داشت؟ ي شماره

 ؟...افتاده یخوبه؟اتفاق الریحالتون خوبه؟آ...آقا ریسالم ام...آها-

 ...کرد يخنده ا تک

اتفاقات جورواجور افتاده االنم  يمن بود شیاز بس پ گهید ياوه اوه سابقه م بدجور خرابه، نه؟خب حق دار-

 ...فکر
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 نگران شدم ...نه خب-

 ...نینگران نباش-

 ...کرده بود لهیپ نقدریچرا ا دمیفهمینم...شد اطیهم وارد ح رضایعل

همراهمون  يگفتم اگه دوست دار... الریالبت همراه آ...رستوران رفتمیکه من داشتم م نهیغرض از مزاحمت ا-

 ... يایب

 ...خوش بگذره بهتون... شمیمزاحم نم....نه ممنون:گفتم رضایعل ي رهیخ

حال و هواش  یکم خوامیم... گذرهیخوش م شتریب الریبه آ یتو که باش تفاقام؟ایستین قیرف ه؟مگهیمزاحم چ-

 عوض شه

 ن؟یکرد یپس آشت-

 ...میراه انداخته بود يهند لمیچه ف نجایا شبید ینیبب ينبود-

 ...نشست میلبها يرو يمحو لبخند

 ...خداروشکر-

امروز ...بر بدن میمشت بزن یکباب ترک هی میدر رکابت باش يکه افتخار نداد هی؟تو ترک...يای؟میکنیم یحاال چ-

 !افتخار بده بانو

 ...بود يزبان باز حرفه ا ابیکام ریام نیشک ا یب

 ...خب دونمینم-

 ؟یامروز آف-

 ...کردیشده نگاهم م زیر يبا چشمها رضایعل

 ...بله آفم-

 ...حله گهیخب پس د-

 ...آخه-

 پدر کنم میتقد دیهم دارم که با یامانت هیدر ضمن ... حله بگو حله گمیم-

 ؟یچ-

 خدمتت دمیم يایب ياگه افتخار بد... سندتونو آزاد کردم-

 ...بگم واال یچ-
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 فعال...دنبالت میایم گهیدو ساعت د یکیپس تا  یاوک-

 ...بد نبود یو افکار منف رضایفرار از حضور عل يبرا... را قطع کردم یگفتم و گوش یخداحافظ

ته دلم را مالش  شیکتلت ها يبو...کردیمامان کتلت سرخ م... را لب حوض شستم و به خانه برگشتم صورتم

 ...آغوش بودم نیچه قدر محتاج ا...از پشت بغلش کردم...دادیم

 اشکال که نداره؟ رونیب میناهار بر میخوایم الریمنو آ یمامان-

 ...نگاهم کرد يا هیو چندثان برگشت

 ؟برادرش ای الریبا آ-

 ...داغ بود دستم سوخت... دانه کتلت برداشتم کی

 ...بله برادرش هم هست...اوف-

 ه؟یخبر يشد کیتو ج کیباهاشون ج یلیخ-

 ...افکار مادرگونه نیامان از ا...به کتلت زدم يگاز

 مگه خود باباهم نگفت که کمکش کن؟... کمکش کنم خوامیم... افسرده شده الریمامان؟آ يچه خبر-

 ؟یکنیشازده رد م نینکنه خواستگاراتو واسه خاطر ا گمیم... مادر ستین زایچ نیحرف من ا-

 ...گرد نگاهش کردم ییچشمها با

 ...فقط همکارمه ابیکام ي؟آقایزنیم هیحرفا چ نیمامان تورو خدا ا-

 ...گرفت میجلو يزد و دستمال کاغذ يمعنادار لبخند

 شمیوضع مال...پارچه آقاست هی ریماشاال ام... ستیاشه بد نهم ب ياصال اگه خبر...مادر گمینم يبد زیمن که چ-

 ...بعد...که خوبه

 ...!من ي چارهیب مادر

 ...شتونمیر خیقبال هم گفتم من تا عمر دارم ب...سیخبرا ن نیاز ا زمینه عز-

کتلت براشتم و با عجله از آشپز خانه خارج شدم و اجازه دادم مادر  گریدانه د کی...گفت يو اهللا اکبر دیگز لب

 ...ادامه دهد شیبه غر غر ها

 یشال آب...دمیتند تند مامتو را اتو زدم و بعد پوش... را برداشتم و اتو را به برق زدم نیزم يمچاله شده رو يمانتو

را  فمیک... حذف بود شهیکه شکر خدا همهم  شیآرا...انداختم میموها يو رو دمیکش رونیاز کمد ب یکاربن

 ...کرد یدهن کج ابیکام ریام يو شماره  مدبه صدا در آ لمیبروم که زنگ موبا رونیبرداشتم و خواستم ب
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نشسته  اطیتخت در ح يهمچنان رو رضایعل...گفتم يآنکه جواب بدهم از خانه خارج شدم و خداحافظ بلند یب

 ...رفتم رونیبود نگاه گرفتم و با عجله ب

مغزم بفرستم  يگوشه  نیتر ییرا به انتها رضایعل يکردم چهره  یسع...نشسته بود نشیپشت ماش ابیکام ریام

 داشت؟ یچه اشکال...هم سن و سالم خوش بگذرانم يمن هم مثل دختر ها یو کم

به  ابیکام ریو ام... جوابم را دادند ییهردو برگشتند و با خوشرو... شدم و سالم کردم ریعقب جاگ یصندل يرو

 راه افتاد

*** 

 :ریام

 يداشت مخصوصا پالتو يرینظ یاندام ب... بود ماند ستادهیا ابانیخ يکه گوشه  یمانتال یدختر سانت يرو نگاهم

به  رهیخ... نگاهم را حس کرد و سرش را باال آورد ینیسنگ...دادینشان م باتریکرم رنگ و کوتاهش اندامش را ز

 ...زد ییشده بود لبخند مکش مرگما یمخف یآفتاب نکیع ریکه ز میچشمها

و ... کش آمد شتریلبخندش ب...براندازش کردم يفاصله دادم و همانطور جد میاز چشمها یرا کم نکیع

 ...زد یکرده اش برق شیآرا يچشمها

کج و در راهم را  يانتحار میتصم کی یاما ط رومیفکرکرد سراغ او م... رفتم رونیرا باز کردم و ب نیماش در

بازوانش بردم  ریدستم را ز... راحت قدم بردارد توانستیضعف داشت و نم یکم الریآ... سمت شاگرد را باز کردم

 ...شود ادهیو کمک کردم پ

زدم و ابرو باال  يشخندین... دییسایرا به هم م شیبه دخترك انداختم که در حال انفجار بود و دندانها ینگاه مین

من  يترمز زد و دختر پوزخند زنان سوار شد و برا شیمقابل پاها یرنگ یمشک ي ویام دبل یبالفاصله ب...انداختم

 در هوا فرستاد یبوس

 ...کنم الریمن کمک آ دیاجازه بد-

 ...شده بود نگاه کردم و لبخند زدم ادهیکه تازه پ ییسودا به

 ...ارمشینه من م-

باالتر قرار  یکه کم يذاشته بودم به سمت سفره خانه اگ الریرا زدم و همانطور که دستم را پشت کمر آ ریدزدگ

 ...داشت حرکت کردم
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خارج از خانه حالش بهتر شود اما  کردمیفکر م...نگران بودم یکم... کردیسفره خانه را نگاه م يمات فضا الریآ

 ...دپرس بود یو کم دادینشان نم يزیچهره اش چ

 ؟يخوریم یچ الریآ:فضاگفتم رییتغ يبرا

 ...بود کیبهم نزد شیابروها یسودا هم متوجه حالتش شده بود و کم... انگار دینشن را میصدا

 ؟...الریآ-

 ...کرد نگاهم

بودم غذاش به  یچون بااب دمیشا دونمینم...غذاش خوشمزه بود...میخورد يزید...نجایا میاومد یبار با اب نیاول-

 ...نظرم خوشمزه اومد

 ...گذاشت شیشانه ها ينگران دست رو سودا

 ...میباهم عکس انداخت-

 ...محوطه را نشان داد يگوشه  يدستش آبنما با

 ...میگرفت یسلف...ستادیهم کنارم وا یاب...سنگ يمن نشستم رو...همونجا...نیبب-

 ...دمیکش یپر حرص نفس

 ...یفراموش کن زویقرار شد همه چ... الریگذشته ها گذشته آ-

 ...پراز اشک شد شیچشمها هیثان زد و بعد از چند یکیستریه لبخند

 ...رهیگیسرم درد م...!ببر نجایمنو از ا ریام-

 !چه کرده بود؟ الریبا آ یاب... دمیکش میشانیبه پ یدست

 ...میباشه بر-

باز هم نتوانسته بودم ... و نگهش داشت دیسودا زودتر از من از جا پر...رفت جیاز جا بلند شد و باز سرش گ تند

 ...سودا متوقفم کرد يبردارم که صدا یخواستم قدم... بسازم یروز خوب

 ...ریآقا ام-

 ...آمد یبه صورتش م یکاربن یآب...دیبه شالش کش یزد و دست يلبخند...و نگاهش کردم برگشتم

 ن؟یمهمون کن یمگه قرار نبود منو کباب ترک-

 ...باال رفته نگاهش کردم يباابروها

 ...گذرهیهم خوش م یلیخ... ابونیخ نیپارك سرا میبر میریبگ چیسه تا ساندو گمیمن م-
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 ...بخورم چیو ساندو نمیبروم وسط پارك بنش...مانده بود نمیهم

 ...گهیرستوران د هی میریم..!رسهیبه نظر م یپیکار چ یلیخ-

 ...به کمرش زد یکرد و دست اخم

 چیو ساندو مینیساده تو پارك بش يداره مثل آدما یاشکال فات؟چهیبه تجمل و تشر نیکرد لهیپ نقدریشما چراا-

طرز  نین؟ایکالس یو ب پیچ يآدما خورنیم چیو ساندو ننیشیکه تو پارك م ییآدما يهمه  یعنیم؟یبخور

 ...دهیتفکر از شما بع

 ...شدیو بلبل م آوردیفنچ مظلوم به وقتش زبان در م نیا

 ...که گمیمن م-

 ...گذرهیخوش م شتریتو پارك ب-

 ...براق بود یهم کم الریآ يچشمها

 ...نیخوریسرما م...آخه هوا سرده-

 ...ستین یپس مشکل شهیسردش نم الریاگه آ... من که عادت دارم-

 ...مرا داخل آدم حساب نکرده بود یو مجلس کیش یلیخ

 ن؟یترسیم يزینکنه شما از چ:بچه ها انگشت اشاره اش را به دندان گرفت و متفکر گفت مثل

 ...جبهه گرفتم عیسر

 بترسم؟ دیبا ینه از چ-

 ...حلقه کرد الریزد و دستش را دور کمر آ یپهن لبخند

 !به قول شما حله... ستین یپس مشکل-

 ...تکان دادم و دنبالشان قدم برداشتم نیفقط سرم را به طرف...بزنم یام گرفت و نتوانستم حرف خنده

را  انهیمسخره بود ...میخوردیم یو کباب ترک میچمن ها نشسته بود يرو یکیساعت بعد در پارك کوچ مین

تا  ندیبنش شیرو الریرا داده بود آ فشیسودا ک... دیرسیبد به نظر نم کردمیاما آنقدرهاهم که فکر م دانستمینم

 ردکیپچ پچ م الریدرگوش آ... ش بودمیو مهربان یاز خودگذشتگ رانینکند و من هنوز ح تشیچمن ها اذ يسرما

 ...دادیجلوه م یرا مصنوع شینهفته بود که خنده ها یاما ته ته چشمانش غم نشاندیم الریآ يلبها يو لبخند رو

 نیبب الریآ...چه نازه...یاوخ-
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و  دیمالیکنارمان م یشدم که با ناز خودش رابه صندل یرنگ يقهوه ا يگربه  ي رهیرا کج کردم و خ نگاهم

گربه ... داشتم و چند جوجه يتفنگ ساچمه ا کیبچه که بودم ...از گربه ها متنفر بودم... کرده بود خیدمش را س

را شکار کنند من هم با تفنگ ساچمه  میاتا جوجه ه کردندیم نیکم...ها همه دور و اطراف خانمان پالس بودند

 ...زدمیو م گرفتمشانیام هدف م يا

 ...شدندیخورده بودند که از سر کوچه مان هم رد نم ریمن ت يآنقدر از تفنگ ساچمه ا گرید

را کند و  چشیاز ساندو يتکه ا...دخترك فنچ بلبل نیخودش را جمع و جور کرد اما ا یو کم دیکش یغیج الریآ

که همه را در دهان  دینکش هیو به ثان دیبه سمت گوشت پر جانیبا ه دهیورپر يگربه ...سمت گربه انداخت

 ...ودا نگاه کردگذاشت و منتظر به س

ول  گهید يبهشون بنداز یگوشه چشم هی هیدارن فقط کاف فیگربه ها همه پررو تشر نی؟ايکرد نکارویچراا-

 ریبگ لیحاال تحو...ستنیکنت ن

 ...سرخ شده بود و چهره اش را بامزه تر کرده بود شینینوك ب... زد ینمک لبخند

به حال  یفرق کهیدوت ایگوشت  کهیت هی د؟حاالیکنیانقدر سختش م زویشما چرا همه چ... آقا رینداره ام یاشکال-

بابام ...ادینم رشونیزمستون که غذا گ يسرما نیتو ا...یمرگ و زندگ یعنیها  یطفلک نیا ياما برا کنهیشما نم

رسوندن  يما واسطه  دیشا... رسونه يروزخدا ...يریگیاز همون دست هم پس م ياز هردست بد گهیم شهیهم

 ...میبچه گربه ها بود نیا يروز

 کردمیکه فکر م يزیمتفاوت تر از چ...متفاوت بود یلیدختر خ نینگاهش کردم و ا بالبخند

*** 

 :رضایعل

 میباهم حرف بزن دیبا-

 ...زد شخندیبه من انداخت و ن ینگاه مین

 م؟یکنیم یچه غلط میپس االن دار... نه باو-

 !کردم؟یرفتار م دیمرد چه طور با نیمن باا...دمیکش میشانیبه پ یدست

 ؟...نجایا ینیبش يایب شهیم-

 يبرداشت و رو کیکنیپ يرا از رو انشیزغال قل کردیزمزمه م یلب آهنگ ریباال انداخت و همانطور که ز ابرو

 ...گذاشت لیفو
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هات  هیبه فکرر... کنهیشربه پا م یکشیم ونیقل يدار نهیبب ادیب... ادیاز دود و دم خوشش نم یعمو مرتض-

 خونه رو نگهدار نیحداقل حرمت ا یستین

 ...میو زل زد در چشمها دیدر هم کش ابرو

خونه  نیمنم تو ا یمرتض يبه اندازه ... یکنیم فیتکل نییبار آخرت باشه واس من تع... یجوجه فوکول نیبب-

دادم خونه رو بفروشه سهم منو بده  شنهادیبهش پ...بمونم نخونهیاون حودش قبول کرد من تو ا... سهم دارم 

کنم  یزندگ نجایشد من ا یراض...نداشتسند ..شد مونیکرده بود که پش یغلط هیکارم اما انگار سندو  یبرم پ

 !خاموش نشده ونمیتا زغال قل هیحرف حسابت چ نمیبنال بب...نکن یپس زر زر اضاف

 سند خانه شده بود ریهنم درگذ نکهیباا...کردم آرام باشم یلب گفتم و سع ریز ياستغفار

 ...فردا از دکتر وقت گرفتم-

 منو سننه؟-

 ...رونیرا پر حرص فوت کردم ب نفسم

 ؟...نرفته ادتیقول و قرارمونو که -

 ...صورتم رها کرد و من به سرفه افتادم يرا تو انیقل دود

 ماسه؟یبه من م یچ... باشه ادمیکه قول و قرارمون  میریگ-

 ...را در مشتم فشردم میشدم و موهااز جا بلند  یعصب

 یچه بدبخت یدونیم...برات منفعت بود رونیکه از زندان آوردمت ب نیهم!؟یهست یتو چه جور آدم... واقعا که-

 یدونیم!که دوستش ندارم ازدواج کنم؟ یمجبور شدم با کس یدونیرون؟میب ارمتیرو تحمل کردم تا ب ییها

مجبور  یدونیم!طالقش دادن؟ وکه دوتاقبل من شوهر کرده  سمیرو تو شناسنامه م بنو یمجبور شدم اسم کس

 یچ یگی؟اونوقت م...چه قدر برام زجره؟چه قدر برام درده نایا یدونیضه؟میسقف که مر هی ریبرم ز یشدم با کس

 !؟...جور ؟چهیهست یچه جور آدم ماسه؟تویبه من م

 ...ا بلند شدتخت رها کرد و از ج يرا رو انیقل شلنگ

مگه من زورت ... ینکن یخواستیم!منتشو سر من نذار يکرد تیخر ؟تويخورد ینداره تو چه گه یبه من ربط-

 کردم؟

رفتم سراغ ...رونیب يایکه ب یتو شرط گذاشت...مجبور شدم یعمو مرتض یبه خاطر سالمت یول ينه زور نکرد-

که دختر  دمیم تیرضا یانقدر اصرار کردم به پاش افتادم تا گفت به شرط...دادینم تیرضا...پرونده ت یشاک
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زودتر از شرش خالص بشن و  یهرچ خواستنیبوده که م ادیانگار خرج درمان دختره براش ز... يریبرادرمو بگ

م بر یکه تو گذاشت یمجبور شدم به خاطر شرط...دادهیدختر پدر نداشته خرجشو عموش م...من شیببندنش به ر

 !گهیشرط د هیبار  ریز

وسط دنبال راه  نیا يخودش زن و بچه نداره که تو افتاد یبه تو داشت؟مگه مرتض یحرفا چه ربط نیاصال ا-

 ...کردیتو سر خودش م یخاک هی یگفتیبه اون م دیوشیشاخه شونه م یلیچاره واس درمونش؟دامادش که خ

 انجامش ندم یول ادیازم برم يکار نمیطاقت ندارم بب... مونهیمثل پدر من م یعمو مرتض-

 پس منتشو سر من نذار-

 ...حرفات ریز یزنیم يکه تو دار نهیحرف من ا...دمیم یمن جونمم به خاطر عمو مرتض...منت نذاشتم-

 ...برداشت ونشویتخت نشست و شلنگ قل يرو دوباره

 ...من ازت مدرك دارم...یتونینم یول-

 ...حرص در آورش را نشانم داد پوزخند

 ...حرفش ریخواست بزنه ز یک...خب یلیخ-

 ...من نشست يلبها يهم رو يپوزخند نباریا

تا  یزنینم یحرف چیکس ه چیباشه به ه ادتیفقط ...هیاول يتست ها يدکتر برا شیپ میریآماده باش فردا م-

 یگینم يزیبه خود عمو هم چ یرو آماده کنم حت هیمن بق

 و خودم را خالص کنم میرا بگو زیهمه چ کردمیدل دل م میخوردیکه شام م یمدت تمام

 ...کردم يکه پنهانکار میو بگو یعمو مرتض يزل بزنم در چشمها توانستمینم... شدینم اما

 ...سوبرداشت کند خواستمینم

 ...کند نمک خورده ام و نمکدان شکسته ام الیاوهم مثل سودا خ خواستمینم

 ... رفتینم نییو پا دیچسبیم میگلو يها وارهیبه د خوردمیکه م یقاشق هر

 ...نداشتم يفاصله ا یوانگیشک تا د یب

سودا ... بازهم کنار حوض نشسته و فکر کرده بودم...پناه برده بودم اطیو به ح دهیازهمه از سفره کنار کش زودتر

انداخته بود و من سوخته و آتش گرفته  میشانه ها يرو ییآمده و پتو اطیبه ح ییرفتن به دستشو يبه بهانه 

 ...بودم از حرارت حضورش

 ...کردینم غیبودنش در ریاش که با وجود دلگ یپوست ریز يمحبت ها و
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اذان را از  يصدا... بغض خورده بودم...راه رفته بودم...فشرده بودم میدستها انیسرم را م... از جا بلند شده بودم و

 يپهن کرده و برا...نم نم ربارانیز...اطیو سجاده ام را درست وسط حبودم  دهیمسجد شن يگلدسته ها

 ...عشقم نماز خوانده بودم يبرا... سرنوشتم يبرا...میخدا

حال  یرا ب یزن عمو متوجهم کرده بودو دوان دوان قدم به خانه گذاشته و عمو مرتض غیج يآخر نمازم صدا و

 ...بودم افتهی نیزم يرو

عمو را ... بود يتراژد نیکمال که از دور تماشاگر ا يزن عمو و نچ نچ ها يق هق هاسودا و ه ياشکها انیم

 ...کرده بودم یبرده و سوار تاکس ابانیتنه تا سر خ کیبغل زده و 

 ...رسانده بودم مارستانیو عمو را ب دیایگرفته و نگذاشته بودم همراهمان ب دیسودا را ند يها اصرار

 ...زدم ادیو از ته دل اسم خدا را فر ستادمیا مارستانیو تنها وسط ب جیچندساعت بعد گ و

 ...اندازدیبه من ب یگوشه چشم دیشا

 ...ندیدل شکسته ام را بب و

 ...سرخ ییآشفته و چشم ها يا افهیمحسن بود با ق... برگشتم...شانه ام نشست يرو یدست

 رضا؟یشده عل یچ-

 توانستمیم کردمیم الیبرمال شود و من چه قدر احمق بودم که خ قیانگار وقتش بود حقا... نشستم یصندل يرو

 ...کنم شانیمخف

 حالش بد شد...مارستانیب میعمو رو آورد-

 ؟...رضایعل هیچ انیاومد؟با آقا کمال حرفش شد؟جر شیپ یبحث!چرا حالش بد شد؟... دونمیاونو که خودمم م-

 یفیضع يرا مشت کردم و با صدا میانگشتها... دمیکش یقینفس عم...پشت سرم واریدادم به د هیرا تک سرم

 ...حاد یلوسم...ضهیمر یعمو مرتض:گفتم

 ...گفت یابوالفضل ایو چند لحظه بعد  دیماند و نفس نکش مات

 ؟یاز ک-

 ...دونمیکه م شهیم يسه هفته ا-

 ؟...رضایعل ؟چراینگفت يزیو به ما چ یدونیسه هفته س تو م:گفت متعجب

 ...وستیپیم تیشت به واقعدا میکابوسها و

 ...شهیعمو خوب م...شهیحل م-
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 جا بلند شد و مقابلم زانو زد از

 انه؟یخود آقاجون در جر!رضا؟یعل یچرا به ما نگفت-

 ..تر از قبل فقط چرا گفت جیباال انداختم و او گ ینف يرا به نشانه  سرم

 ...موندیم یمخف نیا دیچون با-

 که سارا و سودا دادن مربوط به آقاجون بود؟ ییشهایپس اون آزما-

 ...آره-

 ...دیکش شیموها نیب یرا بست و دست شیچشمها

 !ه؟یدرمانش چ-

بگم چون ممکن بود عمو  دمیترس... و تنها مغز استخوان سازگار مغز استخوانه کماله...مغز استخوان وندیپ-

 ...رهیاز کمال کمک بگ شیمتسال يچون ممکن بود حاضر نباشه برا... وندیمخالفت کنه با پ

که کدوم راهو انتخاب  رهیگیم میخودش تصم...باخودشه مشیتصم...خودشه یزندگ... حقشه که بدونه یول-

 ...کنه

 ...رو از دست بدم یعمو مرتض خوامیمن نم-

حقشون بود که ...آقا جون...مادر...سودا...سارا حقش بود بدونه...من حقم بود بدونم... رضایعل یتو خودخواه-

 ...يریبگ میخودخواهانه تصم یتو حق نداشت... بدونن

 که از تمام خودم گذشته بودم خودخواه بودم؟ یمن!من خودخواه بودم؟...مانده بودم رانیح

 تالش کنم و بعد افسوس نخورم تونمیم کهییتا اونجا استمخوینگه دارم اما م یتا ابد مخف خواستمیمن که نم-

 ...گذاشت میشانه ها يرو دست

تجربه شون از من و تو ...ازشون گذشته یبوده اما خود آقاجون سن ریکه قصدت خ دونمیم رضایعل فهممتیم-

 ... وم چشیپ شونیا یول مینیبیمنو تو مو م یبه قول...عاقالنه تره رنیبگ یمیقطعا هر تصم شتریب

 ...بودم و او ادامه داد سکوت

 رون؟یب يآقاجون، آقا کمال رو از زندان آورد یالبد به خاطر سالمت-

 ...بود دهیفهم

 ...آره-

 ...رونیرا فوت کرد ب نفسش
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 ...يخراب کرد یمشورت جلو رفت یب... رضایعل يخراب کرد-

 ...با عجله از جا بلند شدم و محسن هم به دنبالم حرکت کرد...شد شنیمعالج وارد است پزشک

 ماریب یناج رضایجناب عل:و محکم گفت يجد... لب سالم کردم ریز...در هم گره خورد شیابروها دنمیباد دکتر

 نداره ياصال مساعد طیشرا

 ...متاسفم:دمیگز لب

دوروز وقت  یال کیص شد شما از بنده مشخ شیکه جواب آزما يروز... کنهیرو دوا نم يتاسف شما درد-

شد  لیدرمان چه طور دو روز تبد يبرا دیکن يرو بستر ماریبعدشم قرار بود ب... آماده کردن خانواده يبرا دیخواست

 به سه هفته؟

 ...کردیهم اخم کرده نگاهم م محسن

 ...کردن مغز استخوان سازگار سخت بود دایپ-

 یمبتال به لوسم ماریب کی!د؟ینکرد يرو بستر ماریهست که چرا ب نیحرف بنده ا...انمیاون رو که خودم در جر-

 تحت نظر پزشک باشه دیحاد حتما با

 يها نهیهز یکم:گفتم یفیضع يانداختم و با صدا نییسر پا... فرو کردم بمیزده ام را داخل ج خی يها دست

 ...خب...بود و من نیسنگ مارستانیب نیشدن تو ا يبستر

 ...سخت است يهر مرد يفقر برا...خب دمیکشیم خجالت

و  يکبود ماریتو چند منطقه از بدن ب...به شدت دچار ورم شده يغدد لنفاو... بزرگ شده ماریکبد و طحال ب-

 ...ستیخوب ن ماریوضع ب یجناب ناج...شهیمشاهد م يزیخونر

خودش هم ..نمیها بنش مکتیاز ن یکی يمحسن متوجه حالم شد و کمک کرد رو... دیچیدر سرم پ يدرد بد سر

 ...مکالمه با دکتر کنارم نشست قهیبعد از چنددق

 رضا؟یعل یچرا به من نگفت یپول نداشت-

 بود یخب توهم دست خال یدارم ول اجیپول احت یکار مهم يگفتم برا...میمستق ریالبته غ...بار بهت گفتم هی-

 ...دیکش یپوف

 هی... فروختمیم نمویماش...دونمیچه م...کردمیاون پولو جور م يجور هی مارهیآقاجون ب دونستمیخب من اگه م-

 !گهید کردمیم شیکار

 ...من غلط کردم محسن!ره؟یمیمن م یبه خاطر نفهم!نه؟ رهیمیعمو م-
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 ...گذاشت میشانه ها يرو دست

بشه و راه  يبستر دیاالن با نیهم گفتیپزشکش م...شهیحل م زیهمه چ شاالیا...خدابزرگه...حرفارو نینزن ا-

 ...بشه یط یدرمان يها

 کمال حاضره-

 ...میبا آقاجون صحبت کن دیقبلش با-

 ...دمیکش میبه چشمها یچا بلند شدم و دست از

 !اونارو بردار فعال...چند وقته جورش کردم نیتو ا...پول تو کمد اتاقم هست يمقدار هی-

 ...زد لبخند

 منم هستم...غمت نباشه-

 ...کرد تمیآنجا بود هدا یمرتضکه عمو  یسمت اتاق به

 نگران نباش...هیآقاجون منطق...رضایبگو عل زویهمه چ-

در دستش  ییبود و کتاب دعا دهیتخت دراز کش يرو... قدم به اتاق گذاشتم یرا فرو خوردم و به سخت استرسم

 ...نشستم یصندل يرو...بازهم لبخند زد...دمیرا بوس شیشانیپ... جلوتر رفتم...لبخند زد دنمیبا د... بود

 !ام نه؟ یرفتن-

 ...و رو شد ریز دلم

 ...خدا نکنه!؟...عمو هیحرفا چ نیا-

 !مرگم هست نه؟ هیمن  یدونستیتو م!واسه خاطر من بود آره؟ تیشونیپر-

 ...پلکم سر خورد يقطره اشک از گوشه  کیانداختم و دست خودم نبود  نییپا سر

 ...عمو به خدا-

 ...مصلحتش بوده... ه بوده حتما قسمت خداستک یهرچ...قسم نخور پسر-

 ...من شک ندارم شهیشما حالتون خوب م-

 ...را فشرد دستم

 !بهتر؟ نیاز ا یچ...خودش شیخواسته منو زودتر ببره پ ییحتما اون باال...ستیحالمم خوب نشد مهم ن-

 ...عمو-
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واسه خودت  گهیتو که د...راحت بود المیاگه سودا هم سرو سامون گرفته بود مثل سارا خ... فقط نگران سودام-

 از تو راحته المیخ يشد يمرد

 من با پزشکتون حرف زدم... عمو شهیسرطان خون درمان م-

 ... خدا يام به رضا یراض... الحمدهللا-

 ...دهیجواب م شتریب یلیمغز استخوان خ وندیپ گنیشما م يبرا-

 ...محو شد  شیلبها يو لبخند از رو میزد در چشمها زل

 ..مغز استخوان کمال با شما سازگاره-

 ...و غرش...دستها مشت...زینگاه ت...کیبهم نزد ابروها

 !منت کمال؟ ریبرم ز يخوا ینکنه م-

 ...یول!ه؟یمنت چ...نه عمو-

سر من  ییکمال چه بال یدونیتو نم... کمال نرم نید ریز یول رمیمن حاضرم بم... رضایاصال حرفشم نزن عل-

 ...!دآور

 ...مهمتره يزیاز هر چ تونیو سالمت یعمو زندگ-

 ...خورد یتکان یعصب

پس فردا  زنهیم یحرف هیاون االن ... کنمیبه کمال و حرفاش اعتماد نم... کنمیاشتباهو دوبار تکرار نم هیمن -

شک ندارم االن واسه کمک به من شرط و ...کنهیاز اعتمادت سو استفاده م... کنهیو دبه م زیهمه چ ریز زنهیم

 ...!هیمارمولک چه دونمیمن م...شناسمشیمن م...بگو...خجالت نکش... شروط گذاشته

تمام زحماتم بر باد  یعنی... گرفتیصورت نم وندیاگر پ... کردیاگر عمو قبول نم...شدیم شتریهرلحظه ب سردردم

 !رفت؟یم

 !بودم؟ داده يجبار یتن به ازدواج هودهیب یعنی

 !؟....آورده بودم رونیکمال را از زندان ب هودهیب یعنی

 ...انصاف نبود نیبخداکه ا...منصفانه نبود... نه

 ...که کنمیعمو خواهش م-

 ...دستش را باال آورد کالفه
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حرفشو وسط  گهید... بحث نکن گهید... نه محکم دادم هیمنم جوابتو با ...يزد یحرف هیتو  رضایعل نیبب-

حواستبهش باشه که اگه بفهمه  ضهیزن عموت قلبش مر...فقط...بذار استراحت کنم رونیاالنم برو ب...نکش

 شهیداغون م

*** 

 :سودا

 يو رو خوردیچشمم سر م يقطرات اشک از گوشه ..زانوانم بود ياتاق چمباتمه زده بودم و سرمرو ي گوشه

 ...افتاد یشلوارم م

 ...بروم سارا نگذاشته بود مارستانیه بودم بصبح هرچه تالش کرد از

 ...کرده بودم التماس

 ..بودم ختهیر اشک

 ...افتاده بودم  شیپا به

 ...اما

 ...بود دهیبا اخم نگاهم کرده و با چشمانش خط و نشان کش فقط

تر از جانم آمده بود که  زیسر پدر عز ییحتما بال... دنشیبروم د گذاشتندیپدر افتاده بود که نم يبرا یاتفاق حتما

 ...گفتندیراهم به من نم مارستانیاسم ب یحت

 ...در کار نبود یمارستانیب دیشا اصال

 ...یقبرستان...يغسالخانه ا...يسرد خانه ا دیشا

 ...دمیزبانم را گاز گرفتم و گوش راستم را کش تند

 ...دیجوشیو م دیجوشیو م دیجوشیاشکم م يچشمه  اما

 ...انیسارا نما ي دهیتراش کلیباز شد و ه در

 ...کمر سارا را بغل کرده بود دهیو ترس نیغمگ ییبا چشمها...سرش هم عسل پشت

 ...ششنیپ رضایمحسن و عل... بابا حالش خوبه...غمبریبه پ.ریبه پ...واال به خدا...دختر ینیبش نجایا يخوایم یتا ک-

 ...زدینم یو حرف دانستیم يزیحتما چ...سر او بود ریهرچه که بود ز...رضایعل رضایعل

 !نمش؟یبرم بب دیذاریاگه حالش خوبه چرا نم-

 !زد؟یم...زدیسر پدر آمده بود سارا رژ نم ياگر بال... سرخ بود و براق شیلبها... زانو زد میروبه رو کافه
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 که ینیبیخونه م ارنشیم!؟ياونجا خواهر يبر يخوایم یواسه چ گهید... مرخصش کنن خوانیم گهیمحسن م-

 ...گهیحالش خوبه د

 ...یگیدروغ م يدار-

 ...زدم هق

 ...ستمیمن خر ن یول-

 ...دیملوس به من مال يآمد و خودش را مثل گربه ها رونیعسل هم از پشت سارا ب...زد یمهربان لبخند

به نظرت اگه بابا !؟ياریاز خودت درم هیچ ایبچه باز نیا...یبزرگ...یخانوم...يکرده ا لیتو ماشاال تحص...سودا-

 !بودم؟ نجایشده بود مناالن ا شیدور از جون طور

 ...نگاهش کردم سیخ يو مژه ها یاشک يچشمها با

 !؟يعصر مگه پرواز ندار-

 ...سکوت

 یتا وقت...خوب برو سر کارت يپاشو مثل دخترا!يخودت کرد ریملتو اس هیپاشو ... دم در منتظره ستونیسرو-

 ...هم بابا مرخص شده يبرگرد

 !؟ینیبیم یتو رو سر من دوتا گوش مخمل:گفتم...دیرا پاك کرد و صورتم را بوس میاشکها عسل

 ...دیو در آغوشم کش دیخند سارا

 ...يپاشو برو سرکارت تا اخراج نشد...یکنیبزرگش م يدار...ستین یچیبخدا که ه... فدات بشم من-

 ...به جهنم-

 ...نگاهم کرد يحالت بامزه ا با

 ...رك و پوست کنده بگو...اریبابارو ن يسرکار پس بهونه  يبر يخواینم یاگه از سر تنبل نیبب-

 ...رینه خ-

 ...کردم زونیکارتو اتو زدم از پشت در آو يمانتو و مقنعه ...خانوم شلخته... پس پاشو لفتش نده-

را به دستم داد و به سمت در  فمیک... مجبورم کرد مانتو بپوشم و مقنعه سر کنم...دستم را گرفت و بلندم کرد بعد

 ...کرد تمیهدا

 !و دستوراتش را اجرا نکند؟ ستدیوجود داشت که مقابل سارا با یکس ایآ و

 !!!عسل چارهیب... محسن چارهیب
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نگاه ... نباشد دایپ میبه چشم زدم تا پف چشمها يدود نکیشدم و ع ییمایکنان سوار ون شرکت هواپ نیف نیف

 ...شدم رهیخ رونیپنجره به بگرفتم و از  هیاز بق

 ...کند اما ادهیپ ابانیدل زدم از راننده بخواهم مرا وسط خ يچندبار

 ...دانستمیرا نم مارستانیب اسم

 ...نزدم یفرودگاه مهرآباد همانطور ساکت نشستم و حرف تا

را داخل دستگاه گذاشتم و خودم از  فمیک یو ک میدیبه فرودگاه رس یک دمیدر افکارم غرق بودم که نفهم آنقدر

و  ستیخلبان پرواز ک دمیپرواز هم حواسم نبود و اصال نفهم ياعضا یمعرف نیح یحت... رد شدم تیداخل گ

 ییمایهواپ نگیرا بغل زدم و به سمت پارک فمیخروج دادند ک ياجازه  یفقط وقت... پرواز به کدام شهر است

 ...حرکت کردم

 ...دمیآشنا کنار گوشم شن ییاشته بودم که صدابرند شتریدوقدم ب هنوز

... شدم مونیپش...امروز اما... يزیو ت قیدق يکردم از اون مهندسها الیخ دمتیکه تو جلسه د يروز نیاول-

 م؟یگفت یچ يدیاصال فهم!دختر؟ يتو فکر بود نقدریچراا

 !کرد؟یچه م نجایا...!بود ابیکام ریام...را برگرداندم و نگاهش کردم سرم

 ؟...شما-

تا رسما از کار بندازنم  ذارمیدست رو دست م يفکر کرد!منو؟ یدست کم گرفت هیچ:کرد و گفت يخنده ا تک

 ...بود ادیفرودگاه ز ومدمیهم که ن يهفته ا کی رون؟همونیب

 !ن؟ینشده بود قیمگه تعل!؟يآخه چه جور-

 ...کنمیم فیرو هم رد یخارج يپرواز ها يبه زود... رو گرفتم یداخل يپرواز ها ياما فعال اجازه ... چرا-

 ...خداروشکر-

معذب تن ... چشمم برداشت يام را از رو يدود نکینگاهم کرد و بعد دست انداخت و ع رهیخ يلحظه ا چند

 ...واقعا خنده دار بود ابیکام ریام يگرد شده  ياما چشمها دمیعقب کش

 !؟...يکرد هیچرا گر!شده دختر؟ یچ-

 !مهم بود؟ شیبرا يکادر پرواز ياعضا يهمه  ختنیر اشک

 ...ستیمهم ن-
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پدرم گوشه  یوقت گذاشتمیم دیدلم با يکجا قایرا دق ابیکام ریام...شد دهیکش میمانتو نیبرداشتم که آست یقدم

 ؟...افتاده بود مارستانیب ي

 افتاده؟ یاتفاق-

 ...ستیمهم ن-

 ...برداشت يرا رها کرد و قدم بلند نمیآست

 ...اشتباه کردم...اما انگار یکنینم یبیباهام حس غر گهیمن د یکل زندگ دنیاز فهم فکرکردم بعد-

 ...زد و تند از کنارم گذشت يپوزخند

*** 

 :ریام

 ...افتدیبه خطر ب نیمبادا خطا کند و جان مسافر کردمیدنبالش حرکت م...اصال حواسش نبود...کردیاشتباه م مدام

 ...زدم کیو خودم موارد الزم را چک کردم و ت دمیرا از دستش قاپ ستیآخر چک ل در

را  یمنیپرواز را چک کردم و کمربند ا يسوپاپ ها...نشستم یصندل يو رو میخلبان شد نیکاب وارد

 ...شد کینزد شیصدا...بستم

 ...آقا ریام-

و دلت  فتریفرو م دیخندیم یکه وقت يمثل همان چال گونه ا... یبود مثل آبنبات چوب نیریآقا گفتنش ش ریام

 ...یانگشت داخلش فرو کن خواستیم

 آقا با شمام؟ ریام-

 !که بد نبود بود؟ یکم محل یکم

I-؟...نیازم دلخور شد! 

مات ماند و دستش شل ... چالندیدل م...بردیدل م...زدیاز همان نگاه ها برق م... و نگاهش کردم سربرگرداندم

 ...شد

 ...زدم یجذاب لبخند

 ...یماست مال يایبعد م یکنیم يکار هی!ه؟یمدل نیا ستمتیکال س-

 ...دیدزد نگاه

 ...خب...من...نه واال-
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واست  مویکه چه راحت زندگ خورمیاصال فقط از دست خودم حرص م ستیمهم ن یبگ خوادیاگه دلت نم-

 ...هیرو دار ختمیر

 نینحلش ک نیتونیکه شما نم...نیندارم هم یخوش یحال روح یمن فقط کم... نبود یآخه اتفاق-

 ...زدم شخندین

 نیبا چهارتا فن همچ... راهشو بلدم یعنی...حل کنم تونمیراحت تر م یلیرو خ یروان یاتفاقا من مشکالت روح-

 ...سرجاش که اوردمیحالتو م

 ...و داینه شراره و ش...ستیفراموش کردم طرف حسابم سودا ناج يلحظه ا...گرد نگاهم کرد و من ییچشم ها با

 !بود؟ یشما منظورتون چ-

 ...افتیلبخندم وسعت ...دیپرس جیگ

 ...کنهیفرق م هیقض یمنظور دار برداشت کن خوادیاگه تو دلت م ینداشتم ول یمنظور خاص-

 ...ابروانش نشاند نیب یاخم

 ...واقعا که-

 !؟...به من داره یذهن خودت منحرفه چه ربط!؟یواقعا که چ-

 ...نگ شده بودت طنتیش کی ياش گرفته بود من هم دلم برا خنده

 ...پف کردنش به خاطر...داره تیهوا حساس یدر هرحال خواستم بگم چشمام به آلودگ...میبگذر-

 ...دمیحرفش پر وسط

 ...خوار بشم اهیگ خوامیاز دستت م یواقعا گاه-

 ...نشستیگشاد شدن مردمکش به دل م... بود نیریهم ش شیشدنها جیگ نیو ا میزل زد در چشمها جیگ باز

 !چرا؟-

و  رمیمن تا فرحزاد م یتو ف بگ...حرفام نیآخه دختر خوب من اند ا... یکنیچون تو منو خر فرض م-

 ...گردمیبرم

 ...زدم و ادامه دادم چشمک

 ...و يدختر باز یرفته پ... ازش سر زده ییخطا!مونه؟یجیهمون برادر بس انیجر-

 ...گفتم يریز يبا صدا... رفت ادمیکرد که حرفم  یاخم چنان

 ...يبدجور هم که روش تعصب دار-
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 ...شودیبخار بلند م شیکردم از گوش ها حس

 د؟یتمومش کن شهیم رآقایام-

زده بود که  يرژ لب قرمز نیهمچ... از مهمانداران داخل یکیباز شد و  نیبدهم که درب کاب یجواب خواستم

 ...يدیدیفقط لب م يکردینگاهش م...انگار کل صورتش لب بود

 ...تانیمزاحم شدم کاپ-

 ...کلفت بود شیبس که صدا... شدم يشتریهشت ر ينگران زلزله  يا لحظه

 ...میبود یو روانشناخت یروانشناس يمشغول بحث ها یبا خانوم ناج...رینه خ-

 ...است دنیدر حال خند دمیدستش را مقابل دهانش گرفت و از فرو رفتن چال گونه اش فهم سودا

 ...خورد یتکان نیبا ذوق خودش را داخل انداخت که کابهمچنان  مهماندار

  ن؟یمگه شما سررشته دار... می؟من عاشق روانشناس!تانیواقعا کاپ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

قلب  دیدیلعبت م کیکه  یوقت يمثل تام در کارتون تام و جر شیچشمها... خنده ام را گرفتم يزحمت جلو به

 ...ترکاندیم

و  کیش نیهمچ ارهیفنون هست که حال جا م يسر کی دادمیم حیاالن به خانوم مهندس توض... البته-

 ...یمجلس

 ...بود یدنیمهماندار د حالت

 ...اوا چه خوب-

صرفا به خاطر  ای نیداخل شد نیداشت یحاال کار خاص... فراتر از خوب:وگفتم دمیبه پشت گردنم کش یدست

 !ن؟یخواینکنه شما هم مشاوره م!؟یروانشناخت يبحث ها

 ...دیکش شیبه مانتو یدست

 ...میداخل شدن اگه ممکنه حرکت کن يخواستم اطالع بدم کادر پرواز... فراموش کردم دیببخش-

 ...تکان دادم و با دست اشاره کردم خارج شود يسر

 ...خارج شد زانیآو ییلبها با
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 ...سودیم ریمخصوصش جاگ گاهیکند و در جا یبا من و سودا م يمختصر یاحوالپرس...شودیخلبان داخل م کمک

 زیبهش بفهمانم و او ت یرا با نگاه زمخت رشیتاخ کنمیم یاما سع ستیچندان هم مهم ن... داشته ریتاخ یکم

 ...فهمدیاست و م

 ...دهمیو تنها سرتکان م رومیبودنم فرو م يخشک و جد يو من در پوسته  دیگویم یمتاسفم

آف  کیمثال ت... مختلف متفاوت است يماهایهواپ يآف برا کیت ندیمعموال فرآ... میشویآف آماده م کیت يبرا

 ...استA380رباسیا ای 747 نگییآسانتر از بو اریبس 172سسنا  يمایهواپ

و در  روندیباال م مایدوبال عقب هواپ يشهپرها رسمیآف که م کیت يبه منطقه ... کنمیباند حرکت م يرو یکم

 ...رودیم نییپا نیزم يبه علت جاذبه  مایو دم هواپ ابدیآنها کاهش م يبرآ رو يروین جهینت

 ...ردیگیو اوج م شودیباند بلند م ياز رو مایو کم کم هواپ کنمیباز م زیها را ن فلپ

 اندازدیدر دلم م یبیمعلق شدن که حس عج نیعاشق ا... اوج گرفتن نیعاشق ا... لحظه ام نیمن عاشق ا و

 یلذت چیقسمت پرواز را باه نیتابستان لذت بخش است و من ا يخنک در گرما يگاز زدن هندوانه ا مثل

  شدمیشک اگر عاشقش نبودم که قادر به ادامه دادن نم یو ب... کنمیعوض نم

 ...بردیخوابم م میکتابها يو در آخر رو کردمیشب مطالعه م يها مهیتا ن یرا آنقدر دوست داشتم که گاه پرواز

به پشت گردنم  یفرستادم و دست میها هیهوا را به ر یقی، با نفس عمباند نشست يکه به سالمت رو مایهواپ

 ...دمیکش

به خاطر آرتروز از کار  نباریو ا شدیم دیجد یوگرنه معضل کردمیم شیبرا يفکر دیبا... کردیبود که درد م پدتها

 ...سرتکان دادم شیگفت و تنها برا يدیکمک خلبان خسته نباش... شدمیم کاریب

 ...غرق در خواب سودا نشست يچهره  ينگاهم رو... را باز کردم و از جابلند شدم کمربندم

صورتم را  یکمک خلبان که خارج شد کم... بود دهیچه راحت هم خواب... مهندس پرواز بود مثال... ام گرفت خنده

 ...یخال و لک چیه یب...مثل پوست نوزادان بود دشیپوست سف... به سمت سوا خم کردم

باز شد و قبل  نیراه در کاب ي انهیسرخ اما درست در م يمرا کشاند سمت آن لبها يو انگار جاذبه ا دیلرز میلبها

 ...دمیداخل شود خودم را عقب کش یاز آنکه کس

 زدم ادیفر ينسبتا بلند يبا صدا... دیمن افتاد لبخندش ماس يگره کرده  يمهماندار که به ابروها نگاه

 !ن؟یشیداخل م نییپا نیندازیرتونو مس که س لهیمگه تو نجایا-
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که رنگ صورتش  يذل زد به مهماندار جیو گ دیهم از خواب پر یسودا ناج... عقب گذاشت یشده قدم هول

 ...بود دهیپر

 ...دیفکرکردم همراه کمک خلبان خارج شد... ابیکام يآقا خوامیمن معذرت م-

 ...اخطار باال بردم يبه سمتش برداشتم و انگشت اشاره ام را به نشانه  یقدم

 بار آخرتون باشه-

از عمل  یانداختم و عصب یبه سودا ناج ینگاه مین... رفت رونیبزند ب يگریآنکه حرف د یگفت و ب یچشم

 .انجام نشده خارج شدم

به ساعت  ینگاه... و پرواز برگشت پنج صبح بود میدر مشهد ماندگار شده بود یچندساعت... هتل شدم یالب وارد

 يپرعشوه  يبه جلو برداشتم که صدا یکالفه قدم... دادیهفت شب را نشان م...هتل انداختم يواریگرد د

گردن کلفت و برزو  بایمرد تقر دوبه  یدختر خوش پوش... سرم را به چپ برگرداندم... دیبه گوشم رس يدختر

 ..زدیم غیج شتریدستور که چه عرض کنم ب... دادیدستور م

تراش خورده اش را به  يرنگش ساق پا یساقدار و ساپورت نازك مشک يچکمه ...شدم قیاندامش دق يرو

 يبا همان موها قایدق... بود یسیاشراف زادگان انگل هیشب شتریب يخز قهوه ا يگذاشته بود وبا آن پالتو شینما

 ...خیو  یغرب يو چهره ا دهیچیپ يگودیبلوند و ب

 ...مخاطب قرار داد تفاوت از کنارش بگذرم که مرا یب خواستم

 ن؟یستین ابیکام ریام يشما آقا-

 ...کامال مشخص بود ظشیغل ییایتانیبر يلهجه ... باال رفته نگاهش کردم يباابروها

 ...البته خودم هستم-

 ...جلوه کرد شتریو آغشته به رژ کرم رنگش ب يقلوه ا يلبها...زد ییدندان نما لبخند

 دمتونیرضا د یپارت يتو گودبا... فرزانه هستم یلیمن ام-

رضا  یپارت يگودبا... دورگه است دادیمتضادش بود که نشان م لیکه باعث لبخندم شد و اسم و فام يزیچ نیاول

 ؟!از او نداشتم يا نهیزم شیپ چیمن ه یچه طور مرا به خاطر داشت وقت... بود شیدوسال پ بایتقر... هم

 ...ستیمتاسفم که چهرتون برام آشنا ن... خوشوقتم خانوم-

 میباهم رقص کرد...رقص تانگوتون پرفکت بود... برام آشناس یشما اگزکتل یشرق يچهره  یول-
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 هیکه صرفا به خاطر  نیتوقع داشته باش دینبا...رقصمیم يادیز يمن معموال با آدما...ادینم ادمی قیدق یلیخ-

 باشه ادمیرقص تانگو شمارو 

 ...سر داد يمستانه ا يخنده ... چیبودم از حرفم ناراحت که نشد ه دهیکه به عمرم د ییتمام دخت ها برخالف

 شهیدورت شلوغ م یجذاب که باش... افتهیجنتلمن ها م يهمه  يکه برا هیاتفاق-

 ...زدم یو لبخند خاص دمیخودم را جلو کش یکم... حرفش خوشم آمد از

 برتم جالبه یمونده کم ادتونیمنو  نکهیاما ا... شلوغ باشه ادیکه دور شماهم ز رسهیبه نظر م-

 ...فعال شد میبازوانم نشست و مردانه ها يرو دستش

 ...سپارمیخاص هارو به خاطر م شهیمن هم-

 آمد یاز گپ زدن بااو بدم نم... دمیلبم کش يرا رو زبانم

 ن؟یقهوه هست کیموافق -

 ...ر شددور بازوانم محکمت دستش

 ...هیعال-

 ...شاپ هتل قدم برداشت یهمراهانش را رد کرد و همراه با من به سمت کاف یسیانگل به

 ؟يدورگه ا-

از وطن رو طاقت  ياما پدرم دور میکردیم یمتولد شدم اونحا زندگ سیتو انگل... یرانیپدرم ا یسیمادرم انگل-

 یعنیپدرم  شیمنم پانزده سالم که بود مادرم مرد و پ...بازگشت رانیاز مادرم جدا بشه به ا نکهیو بدون ا اوردین

 ...برگشتم رانیبه ا

 ..مقابلش نشستم... شد ریو او باناز جاگ دمیکش رونیب شیرا برا یصندل

 ست؟یسخت ن رانیتو ا یزندگ-

 ...کنمیم جیشرکت پدر رو من... . ستیچاره ن یول کنهیم تمیبودن مردم اذ یقانون یب... آف کرس-

 !شرکت پدر در چه مورده؟... مستقل يدیل... یچه عال....اوه-

 ...یکیالکتر يوتریشرکت واردات قطعات کامپ-

 ...خوبه یلیخ-

 ... ستیمن ن يکار مورد عالقه -
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ت از  ندهیالبته تو که آ... بهتر ي ندهیبه آ دنیرس يتحمل کنه برا زهارویچ یلیاوقات مجبوره خ یآدم گاه-

 !نهیحاال تام

بلوندش  يبود که موها بیعج میانداخت اما برا رونیبلوندش را ب يو چند تار از موها دیبه شالش کش یدست

 دوست داشتم شتریو حلقه حلقه را ب یمشک يموها... جذاب نبود

 میفردا شب شام رو باهم بخور یاگه موافق باش...اومدم نجایا ناریسم کی يمن برا-

 ...کردم کینزد میگذاشته بودند به لبها زیم يقهوه ام را که تازه رو فنجان

 ...تهران گردمیبرم گهیمن چندساعت د-

 ...نگاهش آزرده شد یکم

 شب شام مهمون من باش کیتو تهران  یاگه دوست داشته باش یول-

 ...به طرفم هل داد زیم يو رو دیکش رونیب یتیزیکوچکش کارت و یدست فیلبخند از داخل ک یب

 میباهم آشنا بش شتریب میدوست داشت دیشا... تماس منه يها شماره  نیا-

 را برداشتم و همزمان بااو از جا بلند شدم کارت

 ...باعث افتخاره-

 ...زد يپرعشوه ا لبخند

 یکه به سمت درب خروج دمیرا د یداخل شوم سودا ناج نکهیکردم اما قبل از ا شیآسانسور همراه کینزد تا

کردم و به سمت سودا پا تند  یلیباام يسرسر یاز تعجب باال رفت و خداحافظ میابروها... داشتیهتل قدم برم

 ...کردم

 سودا؟؟؟؟-

 ...دیکرد و به سمتم چرخ مکث

 دیاسممو بلند صدا بزن ادیخوشم نم چیه ابیکام يآقا-

 ... جاخوردم یکم

 !امرتون؟ دییبفرما-

 لحنش چه قدر سرد شده بود...دمیکش میبه موها یدست

 !؟يریکجا م-

 ...برداشت و من هم بااو هم قدم شدم یبلند به سمت در خروج یقدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

 ...حرم رمیم-

 ؟یکیتار نیتو ا-

 ...به جانب نگاهم کرد حق

 گرفتم؟یاز شما اجازه م دیبا-

که سالها بود در وجودم به  ییها تیحساس... خاص ییها تیحساس... دمیفهمیخودم را هم نم يها تیحساس

 ...خواب رفته بود

 ...مانه ا-

 حرفم تمام شود نگذاشت

 ...پرواز اجازه گرفتم تیاز مسئول مربوط به امن-

 ...رفتم رونیهتل خارج شد و به دنبالش ب از

 ...امیهمراهت م-

 ...بودم دهیصورتش ند يکه تابه حال رو يپوزخند... بود بیعج یلیپوزخندش خ نیو ا... زد در نگاهم پوزخند

 ...تنها برم خوامیاب؟میکام يشما حالتون خوبه آقا-

 آمد یزدن ها اصال به او نم هیها و کنا یبلبل زبان نیا!و مظلوم کجا بود؟ یدست و پا چلفت يآن سودا پس

 چت شده؟-

 يشما انگار تعادل رفتار... ستین میزیمن چ:به روبه رو گفت رهیخ...شانه اش انداخت يرا محکمتر رو فشیک

 دیندار

 ...لعنت به من... ببوسمش؟لعنت به من خواستمیم نیباشد در کاب دهینکند فهم. ..دیقلبم تند تر تپ يا لحظه

 !چه طور؟-

 دیانیدر جر شتریخودتون ب-

 کند وانهیمرا د خواستیدختر رسما م نیا... نه

 از چه قراره؟ هیحاال بگو قض... ستمین انیدر جر-

 ن؟یبه خودتون انداخت ینگاه هیتاحاال ... دیکنیاشتباهش سرزنش م میرو بابت تصم الریآ نقدریشما که ا-

 ...برد ماتم

 ن؟یخودتونم فکر کرد يبه نگاه ها یباد کتک تاحاال حت ریز نیرو گرفت الریشما که آ-
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 يبرا یچه جواب یمرا ببوس یخواستیام جوانه زد و من فکرکردم اگر بپرسد چرا م یشانیپ يعرق رو قطرات

 !گفتن دارم؟

 ن؟یتاحاال وجدان خودتونو قضاوت کرد نیر راحت قضاوت کردرو انقد الریشما که آ-

 ...اوردمیطاقت ن و

 ...حرفاتو فهممینم-

 يپسرا هرکار... مجازات بشن دیان که با چارهیب يانگار تو دادگاه عدالت شما فقط دخترا... دینفهم دمیبا-

 دیبا...بشه هیتنب دیدختر تا دست از پا خطا کنه با هیاما ... باالخره مردن...ستیدلشون خواست انجام بدن مهم ن

 درسته نه؟... تو اجتماع بشه انگشت نما دیکتک بخوره با

 ...بود دایفاصله هم پ نیرنگ از هم ییطال گنبد

بزنم به دل  یکیکه تو تار دیبعد نگران من باش دیبه حال خودتون بکن يفکر هی دیشما اول بر ابیکام يآقا-

 !ن؟یکشینداشته تونو به رخ من م رتیغ... ابونیخ

 ...حد را گذرانده بود گریدختر د نیا... شدم یعصب

 گرفتمیجلوشو نم...رفتمینم الریآ یبودم که اصال پ رتیغ ی؟من اگه ب...يچه اجازه ا رت؟بهیغ یب یگیبه من م-

 ...که دلش خواست بکنه یهرغلط ذاشتمیو م

که دعوا  ستین نیا رتیغ يبد ریکه همش گ ستین نیا رتیغ... دیدچار اشتباه شد رتیغ فیشما انگار تو تعر-

 رتیغ... که حواست به طرف مقابلت باشه تا آب تو دلش تکون نخوره نهیا رتیغ... یادعا کن ،یمحدود کن ،یکن

 ...باشه یراحت و راض شهیتا هم یفراهم کن يکه دوستش دار یکس يرو برا طیشرا نیکه بهتر نهیا

اما هرچه فکر ... رفتیدختر فنچ اصال تو کتم نم نیحرف خوردن از ا... شدیم نییاال و پاام پرشتاب ب نهیس

 ...کم آورده بودم... اوردمیکم م یبود که در مقابل کس يبار نیو اول افتمینم شیبرا یجواب دندان شکن کردمیم

وقت تو  هیکه  دیچون دنبالم افتاد... گفتم دیدیفقط چون پرس... ناراحت کردن شما نزدم يحرفا رو هم برا نیا-

تقابل داره  یلیخ ابونیخ یکیکردن از من تو تار تیحما دیخواستم بدون... مزاحمم نشه گفتم یشب کس یکیتار

... مثبت مثبت ای...یمنف یمنف ای... دیبردار دمجهت ق کیو تو  دیمتعادل باش یکم... زن شوهر دار هیبا مخ زدن 

 هی...شوهر داشت نیکردیو شماره رد و بدل م نیخوردیشاپ قهوه م یباهاش تو کاف نیاشتکه د یاون خانوم

... حالش خراب شد دیشاپ د یشما توکاف شیاونو پ یووقت گرفتیم یشوهر نگران که سراغ زنشو از هرکس

 نه صرفا ناموس خودتون...داشتن ور یناموس هرکس يهوا یعنی رتیغ
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 و به سمت من خم شد  دیلغز شیمچ پا یکم...دمیرا گرفتم و به سمت خودم کش شیشدم که بازو یعصب انقدر

 ه؟یحال...منو رفتارم به خودم مربوطه یزندگ... مراقب حرفات باش-

 ...بغض داشت شیاما صدا... دینگاه گرفت و خود را عقب کش پراخم

 یکیتو تار خوامیمن م نکهیا یتح... سیمربوط ن گهیکس به کس د چیه یزندگ... سیالبته که به من مربوط ن-

 ...سیبرم هم به شما مربوط ن رونیب

 ...زدم ادیفر ينسبتا بلند يبا صدا... نبود یشگیهم يسودا نیا...نه...نبود یباورکردن

 يحق ندار یدونیمن نم يو گذشته  یاززندگ یچیه یوقت... یحرف بزن نطوریدر مورد من ا يتو حق ندار-

 ...احمق يدختره  یقضاوتم کن

اشک دانه دانه داخل چشمش جمع شدند و  يقطره ها... بلندم ماند و بعد چانه لرزاند يمات صدا چندلحظه

 ...رمشیلحظه در آغوش بگ کیفقط ....لحظه کیآنقدر مظلوم شد که دلم خواست فقط  اهشیس يچشمها

 ...تا آرام شود... کنم نوازش

 ...دختر پاك بود نیهم درست مثل خود اجوانه زده در وجودم  يبود که حس ها بیعج و

 ...زدیمحال ممکن بود و آنقدر غرور داشت که مقابل من اشک نر اما

آره من :لب زد یآرام يبا صدا...بود و تابدار سیخ اهشیبلند و س يمژه ها... دیچشمانش کش ریبه ز یدست

احمقم که فکر ... همه مثل خودم ساده ان کنمیاحمقم که فکر م...کنمیم نانیاحمقم که به همه زود اطم...احمقم

 يآقا دیگیشما راست م...دمیم رانجب يفرصت برا هی یاحمقم که به هرکس... ممکنه عوض بشه یهرکس کنمیم

 احمقم يدختره  هیمن  ابیکام

را با دو قدم بلند خودم را به او رساندم و راهش ...را گفت و به سمت حرم پاتند کرد و من حالم خراب بود نیا

 ..نگاهم نکرد...سدکردم

 ...کنار لطفا دیبر-

 ...فرو بردم بمیدر ج دست

 یاخالق اتیبا تمام خصوص ابمیکام ریمن ام... نمیبینم یلزوم یعنی... خودمو بهت ثابت کنم خوامینم چیمن ه-

مادرش رهاش کرد ... دیاز هم پاش شیکه بالفاصله بعد از شهادت پدرش زندگ يدیفرزند شه هی... يدیکه ازم د

رو چزونده که واسه انتقام  یو اونقدر اب... بوده یپدر اب دمیکه تازه فهم یعشق یپ... شیمیعشق قد یو رفت پ

کمرنگ شده  دیشا...رفته نیچون هنوز برام از ب تیثیآبرو و ح گمیم...کنه يخواهر من باز تیثیبا آبرو و ح ادیب
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که تمام عمرم زحمت  یکس...تنم يپاره ...خواهرم خوادیحداقل دلم نم...تبرام مهم هس... اما هنوز هست... باشه

که تهش معلوم  یمثل من فرو بره تو منجالب خوامینم... از دس بده شویکنه پاک یزندگ یاحتتا تو ر دمیکش

بهش بزنن و امثال  یمثله من انگ هرزگ خوامینم... مشت آشغال کصافط بشه هی یمثل من قاط خوامینم...سین

صدقه ش بره  ونقرب رهیمثل خودم به پستش بخوره که تا کارش گ یکی خوامینم... قضاوتش کنن ينطوریتو ا

پست فطرت که  هی... آشغال هیآره من شدم ...رونیپرتش کنه ب يدستمال کاغذ هیکارش تموم شد مثله  یو وقت

و  پرهیهرزه که هرز م هیشدم ... کنهیرشد نم تو ذهنش يزیجز افکار مسموم چ افتهیم یتا چشمش به زن

که اشتباهه و  دونمیم... رمیکه دارم راهو غلط م دونمیته تهش م... ستمیاما ته تهش آروم ن...رهینگاهشم هرز م

 يرو نداشتم که باحرفا یکس... رو نداشتم راه و چاه نشون بده یمن کس...خواهرم به درد من دچار شه خوامینم

 الریآ ذارمیهرچه قدرم خودم لجن باشم نم...منو داره الریکدوم راه درسته و کدوم راه غلط اما آقشنگ بهم بگه 

که ... تو وجودم هست که دنبال زن شوهر دار نباشم تیجو انسان هیبهت بگم که هنوز  نمیبذار ا... شهمثل من ب

 ...شستمینم شمیهم صحبت ياون زن شوهر داره پا دونستمیمن اگه م... نباشم یزندگ هیدنبال خراب کردن 

و سودا نگاهش  دمیکش یقینفس عم...دوشم برداشته بودم ياز رو يرازده و انگار بار میحرفها... شده بودم یخال

 ...شد که شک ندارم ملتهب شده بود رهیام خ قهیبه رگ کنار شق... دیرا باال کش

 ...خب... من... من-

... کنمیرو آلوده نم یبدون که من پاک نمیا... حرفارو واسه اثبات خودم نزدم نیگفتم که ا...یبگ يزینمبخواد چ-

نگاه  هیرو هن که تو خط من باشن با ییآدما... من راه خودمو دارم...کشمینم يزیتم يرو فمویدست کث

واسه تو هم تو  یکنیاگه فکر م... یودتاگه نگران خ... ست و تو خط ماست نکارهیکه طرف ا فهممیو م شناسمیم

 ...ستیسهم من ن یو پاک یتو پاک... یکنم در اشتباه يو با آبروت باز ارمیسرت ب ییکه بال کشمیذهنم نقشه م

 ...حرم يشد به گلدسته ها دهیصورتش روان شد و نگاهش کش ياشک رو يها قطره

ه کل محل رو سرش قسم دوستش اونقدر پاك و درست بود ک... داشت یدوست هی شیتو عالم جوون یبابامرتض-

دوست پدر من  نیا نکهیتاا... نداشت بیرق تیخالصه بگم تو انسان...گفتیاذان مسجد رو اون م... خوردنیم

 يتموم که پدر دختره حاضر نبوده که دوست پدرمو به داماد زیدختر همه چ هیعاشق ...شهیو عاشق م زنهیم

شب پدر اون  هی... تونهیاما نم رهیبگ تیبلکه رضا زنهیم يدوست بابام به هردر...گذرهیمدت م هی...قبول کنه

 دیبا يخوایبه دوست بابام که اگه دخترمو م رسونهیپدر دختره خبر م...زندان ندازنیم يدخترو به جرم کالهبردار

که به اون دختر داشت  یاما به خاطر عشق ستیگناه ن یکه طرف ب دونستیمدوست بابامم ... يشهادت بد يایب
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و از  رهیگیدختره رو نم... کنهیرو به اون رو م نیاز ا شویو همون شهادت دروغ زندگ... دهیو شهادت دروغ م رهیم

تو  رهیکه اسمش م رهیم شیاونقدر تو خالف و گناه و فساد پ... تو کار خالف افتهیم رهیم... رهیاون محل م

تو قرآن نوشته که ... کنهیتوبه م شیسه سال پ اما... االرض یمفسد ف شهیم...روزنامه ها و همه در به در دنبالش

االن اون دوستش  گهیبابام م... به حسنات شهیم لیهرکس اعمال توبه رو کامل انجام بده تموم گناهانش تبد

 ...از باباست شتریب یلیمرحله هم از بابام جلوتره و حسناتش خ نیچند

 ...زد شیها ختنیاشک ر نیب يمحو لبخند

کارارو با  نیا یکس دیشما که طاقت ندار... کارتون خطا و اشتباهه دیدونیشما که م!د؟یکنیچرا شما توبه نم-

 د؟یکنیخواهر خودتون بکنه چرا توبه نم

 ...تونمینم-

توبه کردن  نجایها بدتر از شما بودن که هم یلیخ... دیبنداز ییگنبد طال نینگاه به هم هی... دیتونیم دیاگه بخوا-

 ...دتشونیو خدا بخش

انگار ... دیچیمادربزرگ در سرم پ يو رو شد و حرفها ریدلم ز... زدیانداختم به گنبد امام رضا که برق م یگاهن

 ..سودا شدم ي رهینگاه گرفتم و خ.... آورد یبه وجودم فشار م ییماورا يروین کی

خوب  ي زهیانگ يروز کیاگه  دیشا... که من ندارم خوادیخوب خوب م يها زهیانگ...خوب يانجام دادن کارا-

 ...توبه کنم...حرم نیتو هم...نجایهم... کردم دایپ

 ...دستم را به سمتش دراز کردم...زدم یلبخند مصنوع... انداخت شیشانیبه پ ینیچ

 دوست؟؟؟؟... تا اون روز-

به دو طرف کش آمدند و  شیلبها... را از چشمانم بخواند میصحت حرفها خواستیانگار م...چشمانم شد ي رهیخ

 ...در هوا خشک ماند میدستها

 ...دوست-

صلح  نیختم شود به همچ...دعوا نیته ا دانستیم یچه کس... انداختمش نییبه دستم کردم و پا ینگاه

 ؟؟؟؟ینیریش

 ....که داخل شدنش حرمت داشت یسمت حرم پاتند کرد و من ماندم مقابل در بزرگ به

 ...بود که باورم شده بود يا قهیحرمت داشتن انگار چند دق نیوا
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حس  نیو ا کردمیرا در تاربه تار گوشت و استخوانم حس م شیها شهیفرو رفتن ر...نداختیم شهیته دلم ر یحس

و باالتر  دیکشیوار درآغوشم م چکیپ...کردیانگار و رشد م گرفتیجانم را م ي رهیش... کردیرشد م

گرد ...دهیچیپ یمثل کالف...ن حسیا شدیو بغض م بستیسم را مراه نف...اوردیفشار م...دور حلقم دیچیپیم...رفتیم

 ...بغض نبودم نیو من آدم شکستن ا دادیآزارم م...از جنس سنگ...و پشمالو

رفتنم  يو من پا دادیهمان در بزرگ که همه را راه م يروبه رو... ییهمان گنبد طال يروبه رو... همانجا

داشت و انگار  انیهمه جر يکه برا یزندگ ينشستم و گوش سپردم به صدا ابانیکنار خ يجدول ها يرو...نبود

 ...کرده بود ریگ انیسوت پا يمن رو يبرا

که  اهیبا چادر س یرزنیپ يرو... شدندیکه باعجله از کنار هم رد م ییآدمها يهمه  يرو خوردیچرخ م نگاهم

را که  يدر...اصال ستین یبهداشت کردمیفکر م و...آن دو در بزرگ را زدیو بوسه م شدیلنگان لنگان وارد حرم م

 ... دیاست، بوس دهیبزاق دهان هزاران نفر را به جان کش

تا از آن پشمک  فشردیکه دست پدرش را محکم م یخرگوش يبا موها يدختر بچه ا يرو نشستیم نگاهم

 نیو پازم ختیریاشک م... بخرد دیچیپیدور چوب م ده،یآلوده تر از در بزاق دهان به جان کش رمردیکه پ ییها

دخترك چه ... دیکشیم خودو دست دخترك را دنبال  دیخریاش بود که نم یو پدرش حتما نگران سالمت دیکوبیم

 دهیکهنه ش را ناد يو لباس ها رمردیپ یفیشده دور چوب داشت که کث دهیچیپ يبه آن پشمک ها یعشق

به امام  ادیکه از عشق ز یرزنیمثل همان پ...شناسدینمبهداشت ...زیچ کیعشق به  یگاه دمیفهمیم گرفتیم

 ...مهم نبود یهم بود ول دیشا...نبود شیو نگران سالمت دیبوسیحرمش را م يرضا درها

 کیکه  دادندیرا هل م يکالسکه ا... هم قدم باهم... را که کنار هم یزن و مرد جوان کردیشکار م نگاهم

 دندیخندیدر دستش و چه نازتر م يبود با آن جقجقه  دهیرا در آغوش داشت و چه ناز خواب یوجب مین يپسربچه 

که خلبان بودم و لب  یفارغ از من...کالتفارغ از درد ها و مش... ها یفارغ از روزمرگ... آن دو زن و مرد جوان

 ...جدول نشسته بودم به تماشا

تر  فیاست و وجودم کث ده،یهزاران بار بزاق دهان به جان کش آلوده تر از در میلبها دانستمیکه خودم هم م یمن

... را یاهیس نیا کردیمارکدارم پنهان م يلباسها یمنته... پشمک فروش رمردیپ يکهنه و ژنده  ياز لباسها

تر  زیپاك تر و تم... پاك بود یلباس قلب یفیثک نیا ریز دیپول نداشت که لباس مارکدار بخرد و شا رمردیپ نیوا

 ...من ياز لباسها
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پنهان  متیگران ق يرا با عطر ها تیگند قلب عفون يبو یکه فقط خودت بدان ستین نیبدتر ازا زیچ چیه و

 ...یکنیم

کند و حالت را از خودت بهم  کیخودت را تحر ینیفقط ب شیچه قدر تهوع آور است که بو... يآ...يآ...يآ

 !يرا کشته ا تیزندگ... یبه زندگ دنیرس يبه بهانه  شهیو چه راحت هم...ریام يآ... ریام يآ... بزند

جنازه ام که در  يبه تماشا... که نابود کرده ام یزندگ يبه تماشا... را کشته ام و حاال نشسته ام به تماشا خودم

 ؟!برده بودم یپ یآلودگ نهمهیبه ا یو من از ک... بود فیهم کث شیو خون ها دیغلتیخون م

 وسواس گرفته بودم؟ یک از

 !مهم شده بود؟ میبرا یفیو کث يزیتم یک از

که مرد شده  یاز همان شب... زود تر... نه... هم نه دیشا...اول ياز همان معشوقه ... از همان شب اول درست

 يایاز دن... ام را شکافته بودم لهیپ...لهیخورده در پ چیکه مثل کرم پ یهمان شب... عرق تنم بودار شده بود... بودم

 ...ها یتلخ مردانگ يایبودم در دن دهیغلت میپسرانه ها يو کودکانه  بیعج

 ...دست خودم نبود میترشح هورمون ها اریکه اخت ییایدن همان

 ...دست خودم نبود میقرار شدنها یکه ب ییایدن همان

 قیلرزش عم کیشب و  کی يبه فاصله  گذشتمیتفاوت از کنارشان م یو ب دمیدیرا که تا شب قبل م ییزهایچ

 ...میها يقرار یب لیشده بودند دل

 ...میشانیپ يرو يعرق ها لیدل

 ...تنم يرو اهیس يرشد موها لیدل

 ...بدم يبو لیدل

از ... میها یاز مردانگ... بد حالم را از خودم يکه آن بو... وسواس بودن از همان شب شروع شده بود نیا و

 ...زدیبهم م میهورمون ها

 ...دادندیچون بو م... خوردیو حالم ازشان به هم م نداختمیرابطه دور م نیرا بعد از اول میشوقه هامع که

 گرفتمیفاصله م... شدیکه تمام م کارم

 ...ژنیکپسول اکس کیداشتم به  ازین و

 ...درست خواهد شد زیو سرانجام همه چ...گریونه روز د... نه فردا... نه امشب دیشا و
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با ...نمیچشمان پف کرده اش را بب توانستمیاز همان فاصله هم م... شد دایپ رشیگذشته بود که تصو یساعت کی

 دیچشمانش گرد شد و ابروانش باال پر دیجلو آمد و تا مرا د دهیهمان نگاه خم

 ...و خاکش را تکاندم دمیبه پشت شلوارم کش یدست... لبم نشاندم و از جا بلند شدم يرو یساختگ لبخند

 !ن؟یینجایما هنوز اش-

 ...کش آمد لبخندم

 !؟یزنیحرف م یدوستات رسم يتو با همه ...میشما؟؟؟مگه قرار نشد باهم دوست باش-

 ...به سمت هتل قدم برداشت و کنارش قدم برداشتم... انار نبود يشباهت به دانه ها یسرخش ب يها گونه

 !هیجور هیاما ته دلم ... میدوست-

 ...را به طرفش کج کردم سرم

 ه؟یچه جور-

 ...ترق تروقش بلند شد يو صدا چاندیرا در هم پ شیانگشتها

 !ایریگیلرزش دست م... نشکون اون بدبختارو-

 ...فرو برد بشیرا داخل ج شیدستها

 !ه؟یته دلت چه جور!ینگفت-

 ...ستیاصال مهم ن نیولش کن... خب... اما نایناراحت نش-

 بشیاز ج یسکوت شد و بعد شکالت یکم... شودیبه کجا ختم م شیته حرف ها دانستمینشدم چون م ریگیپ

 ...آورد و به سمت من گرفت رونیب

 ...هینذر... شما آوردم يبرا نویا-

 ...را لمس کرد میانگشتها شیاما سرانگشتها دیدستش را عقب کش يتند...دمیکش رونیرا از دستش ب شکالت

 ...ازیندارم به نذرو ن ياعتقاد-

 ...کرد اخم

پخش  نجایهم نیاریشکالتا ب نیبسته از هم کیکه مشکالتتون حل بشه و  شاالیا... شما برداشتم تیبه ن-

 ...نیکن

 مضخرف بود يها ياز همان نوشابه ا... را جدا کردم و داخل دهانم گذاشتم زرورقش

 ...نجایا ادیخودش ب يکه حالش خوب بشه و با پا شاالیا... بابامم برداشتم يبرا-
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 شده؟ یچ!بابات؟-

 دونمیحالش خوبه اما من م گنیهمه م... دهیجوابمو نم یدرست و حساب یکس یعنی...دونمیخودمم درست نم-

 حرفاشونو باور کنم ذارهیمثل خوره افتاده به جونم که نم يحس بد هی... ستیکه خوب ن

 ...دیبلعیهرچه آدم خوب بود را درون خود م ایدن نیا... دمیکش یآه یناج یمرتض يتصور چهره  از

 نقدریهم... پشتم بود نقدریمنم زنده بود هم ياگه بابا دیشا... بانهیپشت یلیخ... مرده یلیخ... قدر پدرتو بدون-

نه ... شهیپر نم یچینبودن ها با ه یبعض يجا... عوض کرد یچیبا ه شهیبودن هارو نم یبعض... بود الریپشت آ

 ...شهیم زیوار دمکه به حساب آ ینه با چندرغار پول... انشگاهد ي هیبا سهم

 ...ماند ساکت

 ...ادیاز دستم برم یاگه کمک-

 ...حرفم تمام شود نگذاشت

 ...ممنون یلیخ-

 کنمیم يجبرانش هرکار يدر حقم کرد که برا یکار بزرگ... کنمیلطف پدرتو فراموش نم-

 ...انتظار یب... چشمداشت بوده یب... کرده يپدرم هرکار-

 ...کرده یکار بزرگ گمیکه م نهیبه خاطر هم-

 ...زد لبخند

 ...ستادمیا... باالتر ابانیخ کی قایدق... میبود دهیهتل رس کینزد

فرودگاه رسمه پشت  نیکه تو ا یدونیم...ادیتو درب يبرا یحرف خوامینم... امیم گهید قهیمنم چنددق... تو برو-

 حرف بزنن هیسربق

 ...انداخت ریو نگاه ز دیه اش کشبه مقنع یدست

 کاریبه من نداره که شما چ یارتباط یعنی... دخالت کنم تونیتو زندگ خواستمیکه نم نیباور کن... من... من-

زود  شهیم کیکه اعصابم تحر کمیآرومم اما  یلیکه خ میمن کال آم... ختیاعصابم بهم ر هویاما ... نیکنیم

اون مرد اونطور داغون دنبال  دمید یتوق... مشکالت پدرمم هست ریمخصوصا حاال که ذهنم درگ... ارمیجوش م

 ...شدم یو حالش خراب شد منم خود به خود عصب دیو بعد اونو کنار شما د گردهیزنش م

 ...یدوست نیبه ا دیرس غاتیج غیته ج یوقت ستیمهم ن-

*** 
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 :سودا

... وارتان يکه آقا يبود اما نه در حد بایو ز زیدل انگ یلیخ یاول صبح يهوا... شدم ادهیپ ییمایهواپ سیسرو از

خوردن و  کینوشابه و ک يبرا ندیبنش شیرا باز کند و رو شیکوچک تاشو یصندل وارمانیبه د وارید ي هیهمسا

 ...فوتبال بچه ها يباز يتماشا

همسرش فوت شده و تنها ... کردیبامزه ترش ماش  یارمن يمخصوصا آن ته لهجه ... بود يبامزه ا رمردیپ

... ییو امان از تنها... ییمرد بود و تنها نیو ا... مهاجرت کرده بود رانیدخترش سالها بود که با خانواده اش از ا

 ...کردیو اشک روان م خشکاندیم شهیکه ر

و  دمیکش رونیب فمیاز ک دیکل.. .مادر خواب بود دیشا... منصرف شدم کهویزدن زنگ باال بردم اما  يرا برا دستم

 ...در را باز کردم

 ...مرتب بود و سوت وکور زیهمه چ... اطیدراز کردم داخل ح گردن

 ...را پشت سرم بستم و پاتند کردم سمت داخل خانه در

چانه  يپلکش تا رو ياشک از گوشه  يسجاده اش خوابش برده بود و رد يرو... که شدم مادر همانجا وارد

 ...خشک شده بود

 ...تار دمیچشمانم پرشد و د يکاسه  دینکش هیثان به

نبود که  لیدل یآنقدر نرم بود که دلم ضعف رفت و ب... نشاندم شیگوشتالو يگونه  يرو يشدم و بوسه ا خم

 ...!یبابا مرتض... آخ... دیبوسیاورا م يگونه  ي شهیهم یبابا مرتض

 يادیکه ز يبا لبخند اطیح يکه از پشت پنجره  دمیم و عمو کمال را دسربرگرداند ینگاه ینیحس سنگ با

 ...کردیصورتش بزرگ بود نگاهم م يبرا

 ...ستیبستر مارستانیکدام ب یبابا مرتض دانستیاو م دیشا... و از جا بلند شدم دمیمادر را کش يرو

 ...لبش گذاشت يآتش زد و گوشه  يگاریآنکه جواب دهد س یدادم و ب سالم

 !هه... يعجب صبحانه ا!گار؟یصبح و س اول

 کردن؟ يبستر مارستانیرو کدوم ب یبابا مرتض نیدونیشما نم-

بود و وجب به وجبم را  يکه سرتاسر ییاز آن نگاه ها... آمد یکه خوشم نم ییاز آن نگاه ها... نگاهم کرد رهیخ

 ...کردیمتر م

 ...رونیب رونیاز خونه زد ب یتو عل يپا شیپ-
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مقابلش هستم و اودر حال  انیانگار که عر... داشت ينگاهش حس بد... کردم یم را پشت پنجره مخفخود یکم

 !به زحمت پسش زدم... باال آمد میترش تا ته گلو یعیچندشم شد و ما... زدن دید

 ...!بابام شیکجا رفت؟حتما رفته پ نیدینفهم-

 ...دو انگشتش گرفت نیرا ب گاریسر داد و س يبلند ي خنده

  مارستانهیخبر دارم بابات کدوم ب-

 ...از آرامش به دلم روان شد یلیس انگار

 گفتنش برات خرج داره خانوم خوشگله؟ یول-

 ؟یچه خرج-

بوس کن عموتو تا بگم کدوم  هی ایب... يازم نکرد زییاستقبال تروتم هیکه من اومدم  یتو اصن از وقت-

 ...مارستانهیب

 !اما احمق نه... بودم یدست و پاچلفت دیشا... دمیردند که لرزبه تنم وصل ک یبرق انیجر انگار

 ...با کلمات را هم يباز... دمیفهمینگاه هارا خوب م يمعنا

 ... لرزان عقب رفتم ییابروانم نشاندم و با قدمها نیب یاخم

 ...!از عمو بودن فقط اسمش را به خاطر سپرده بود...زینفرت انگ کمال

(...)  مارستانیبابات ب... مثل آدم حرف زد شهیخانواده نم نیباا... یتوهم لنگه بابات... خب ترش نکن یلیخ-

 ...خودت یماچتم ارزون!هیبستر

 ...دیلرزیهم م مینفسها یحت... پر حرص... دمیکش یقیعم نفس

 ...دمیمادر را از دور شن يو صدا دمیبه صورتم کش یدست... لرزاندیهم تن م فکرش

 !مادر؟ یبرگشت-

 ...بخندم یکردم تصنع یسع

 ؟...سارا کجاست؟برگشت خونش... دمیبله تازه رس-

االنم با زن و بچش تو اتاق تو ... رفت رضایبه جاش عل مارستانیاومد خونه از ب یمحسن سرصبح...نه-

 ...دنیخواب

 !بابا چه طوره؟-

 ...دیداخل چشمش دو اشک
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سر نمازم ... دهیدلم گواه بد م!شده یچ یکاش تو بفهم يا... گنینم يزیبه من که چ... مارستانهیهنوز ب-

 ...نگرانم یلیخ... استخاره باز کردم بد از آب در اومد

 که به شور افتاد دندینمک به دلم پاش انگار

 ستین يزیکه چ شاالیا... شما غصه نخور... امیو م رونیب رمیسر م هی-

 ...خدا از دهنت بشنوه مادر-

... کردیدود م گارینشسته بود و س اطیتخت داخل ح يهنوز رو... زدم رونیشانه انداختم و از خانه ب يرا رو فمیک

آن رژ  یزبانم بند رفت وقت یواقع يبه معنا... را باز کردم اما خشکم رد اطینگاه از مقابلش رد شدم و در ح یب

 ...را گرفت دمید يرنگ جلو یلب نارنج

 ...سالم-

 !خواست؟یچه م نجایا... جواب بدهم نتوانستم یحت

 ... تو ادیخانومه تعارفش کن ب هیپشت در؟؟؟؟اگه وال هیک... سودا....!مادر هیک-

 مادر اما متعجب بود... مادر داد لیتحو يسالم بلند... زد و داخل شد کنارم

 خونست؟ رضایعل-

 ...دیبه چادرش کش یدست مادر

 ؟يدار کاریچ رضایشما؟ با عل-

 ...و چشمان کمال برق زد دیپاش مانیبه رو يلبخند

 ...یسرمه لطف... رضامیعل یو قانون یمن همسر شرع-

و قبل از آنکه  دمیبه سمتش دو... دیقلبش لغز يرفت و دستش رو یمادر روبه خاموش يگرد شده  يچشمها

 ...نگهش داشتم افتدیب نیزم يرو

 ...دمیشانه اش را مال نرم

 نگران نباش :لب زدم... زدیدرد موج م کم فروغش غم و يچشمها در

اصال به  ظیغل شیو آن آرا یجذب ل يبا آن مانتو... میمضحک دخترك روبه رو ي افهیبعد زل زدم به ق و

 آمد ینم رضایعل

 ...!باشد ییمدل دختر ها نیطالب ا رضاینبود که عل یباورکردن
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کار  یلیخ... بود قیانگار منتظر تشو... کردیدست به کمر و با کمال وقاحت نگاهمان م... دمیکش یقیعم نفس

به دست همه جا جار  پوریش نطوریاجازه اسم داخل شناسنامه هم برده بودند که ا یکرده بودند که ب یخوب

 !زدند؟یم

 ...ياز شاد ارهیکه اگه زن عموم بفهمه بال درم گفتیم رضاین؟علیخوش حال نشد-

 م؟یشدیخوش حال م دیبا یچه حساب يگفته بود؟ رو رضایلواقعا ع!زد؟یبود که م ییچه حرفها نیا...نه

 ...مشخص نباشد یلیلرزانم رامشت کردم تا خ يگرفتم و دستها يگرید نفس

 طیما االن تو شرا... یناج رضایعل یو قانون یهمسر شرع... یخانوم سرمه لطف دیببخش... یخانوم لطف دینیبب-

 نیمعارفه انتخاب نکرد يرو برا یوقت خوب... میستین یخوب

 ...زد پوزخند

 هی ریبا شوهرم ز... اومدم که بمونم... شما خوب بشه طیوقتمو تلف کنم تا شرا تونمینم نیاز ا شتریمن ب-

 کنار هم... سقف

 نیما ا ينبود اما در خانواده  یشرم یهم ب یلیسرمه خ يحرفها دیشا... هارا نداشت یشرم یب نیطاقت ا مامان

خوددار رفتار  یمامان و بابا کم يسارا هم که ازدواج کرده بود حداقل جلو یحت... ن مرسوم نبودمدل حرف زد

 ...کردیم

کجاست؟از کجا معلوم که حرفت  رضایخود عل:گفت یفیخف يسرمه با صدا ي رهیکرد و خ ینوچ نوچ مامان

 ؟!درست باشه

 ...تند تند با خود زمزمه کرد بعد

... نه... شکنهیدل من مادرو نم... س یمرتض يدست پرورده ... فهمهیم... عاقله... ستیمن سرخود ن يرضایعل-

 !گهیدختر داره دروغ م نیا

 ...دهیرو باهم د رضایدختر خانوم خودتون منو عل-

 ...اورمیب ادیبه  خواستیدلم نم... دمیگز لب

... تکان تکانش داد مانیابل چشمهامق...بازش کرد... دیکش رونیشناسنامه اش را ب شیمانتو بیبرد و از ج دست

 کردیم یشناسنامه دهن کج نیا يرا که به عنوان نام همسر رو یناج رضایاسم عل دمیو من د

 ...و بغض کرد دیلرز دلم

 ...دمینامش کش ياشاره ام را رو انگشت
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 ...مامان بلند شد ي هیگر يصدا

 ...منقطع نفسم

 ...نامرد يرضایعل... نامرد يرضایعل

 دادیاز خود نشان نم یحرکت چیبود که کمال هم ه بیعج میبرا... دیرا عقب برد و خند شناسنامه

 ...زنش... رضامی؟من زن عل...گمیدروغ نم دیدید!باورتون شد؟-

 رهیسالها ش نیکه در تمام ا يپسر یازدواج پنهان دنیفهم... شیتلخ بود برا... کردمیتن مامان را حس م لرزش

 ...و خورانده بود تلخ بودجانش را به ا ي

به سرم  یچه خاک نمیبب ادیبگو ب... برسونه خونه... خودشو...بگو... رضایزنگ بزن به عل:لرزان گفت يصدا با

 ...شده

 ...صدا باالبرد...دیجلو پر یقدم سرمه

 ... به سرتون شده؟ از خداتونم باشه من بشم عروستون یچه خاک-

 نجایا یو کاش بابا مرتض میفقط نگاه کرد اطیبه جوالن دادنش وسط ح... میو مامان فقط نگاهش کرد من

 ...اگر بابا بود... کند تیریرا مد زیهمه چ توانستیراحت م... بود

منو  نیب يرابطه  نیخوایم؟میوسط زندگ نیبنداز شیآت نیخوایاول م نیهم ترسم؟ازیم رضایاز عل نیفکرکرد-

 ذارمینم... عاشق منه رضایعل... ذارمینم ...نیبهم؟کور خوند نیرو بزن رضایعل

 ؟یاز ک... بود عاشقش

 دانستم؟یبه باد رفته بود و نم میاهایرو یک از

 از سودا؟ یپر شده بود از سرمه و خال رضایقلب عل یک از

 ؟یاز ک قایدق

بودند و گنگ  ستادهیا اطیپف کرده وسط ح ییو با چشمها دهیمحسن و سارا از خواب پر... بلند بود شیصدا

 کردندینگاهمان م

 شده؟ یمامان چ-

 ...رنگش داد يو قهوه ا یمیبه ساك قد یتکان سرمه

 ...رضاسیزن عل گهیدختره م نیا-

 ...و محسن متعجب تر زل زد به سرمه دیگونه اش کوب يمات رو سارا
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 ...شهیخدا باورم نم يوا!؟...؟چرا به ما نگفته...خبر یزن گرفته؟چه ب رضایعل-

به  یسرمه پراخم نگاه... کردینگاه م اطمانیمشرف به ح يخانوم هم از پنجره  هیوال... ها باال گرفته بود زمزمه

 ...سارا انداخت

داشته من خبر نداشتم؟تاحاال کجا  یوص لیچه قدر وک رضایعل... اسم من سرمه س... دختره اسم داره نیا-

که حاال قضاوتش  نیکه تو مشکالتش غرق بود کجا بود ید؟اونوقتیزنیکه االن رو سرو صورتتون م نیبود

 ن؟یکجا بود...هان!ن؟یکنیم

خونه  نیتو ا... حرف دهنتو بهم دختره:گفت یمحکم يبا صدا...يجد... پراخم... به سمتش برداشت یقدم سارا

... ثابت بشه تتیبذار اول ماه...يگردو خاك به ما کرد دهیسر بزرگتر داد نزده که هنوز از راه نرس یتاحاال کس

هم وجود داشته  يتازه اگه بعد...تو سرت زما بعد صداتو بندا یوسط زندگ يافتاد یمعلوم بشه از کدوم جهنم

 ...باشه

 ...سارا را چنگ زد يجلو رفت و بازو محسن

تو ... رهواسه گفتن دا یحتما حرف... بده حیتوض ادیب یبه عل زنمیاالن زنگ م... آروم باش... خانومم... سارا جان-

 ستیواست خوب ن... حرص نخور

... که میباهم سرجنگ ندار... شما هم خودتونو کنترل کنبن:گفت کردیرو به سرمه که طلبکارانه نگاهمان م بعد

 دینیبش دییبفرما... ستیشما ن یاحترام یبر ب یلیشکل گرفته دل يرابطه  نیا... نیکه هست نیهست رضایزن عل

  ادیب یتا خود عل نجایهم

 ...رضاینشست تا آمدن عل يندارد گوشه ا يچاره ا دید یپا و آن پا کرد و در آخر وقت نیا یکم سرمه

 ...را گرفت رضایعل يموبابلش را در دستش چرخاند و شماره  یهم گوش محسن

*** 

 :رضایعل

 دهیکش ابانیخ آسفالت کف يکه رو ییو قدمها... و افتاده نییسر پا... شانه ها خم به سمت جلو... بیدر ج دست

 ...شدندیم

 ...نشوند سیتا خ یپناهگاه افتنی يو مردم در تکاپو برا دیباریم باران

 ...من اما
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راه  مینیب ي غهیت يو رو خوردندیقل م میشانیپ يباران از رو يباران و مهم نبود که قطره ها ریز زدمیم قدم

 ...آسفالت يرو... کیسقوط آزاد و چل کیو بعد  گرفتندیم

 ...شدیگوش نوازش پخش م يگوشم بود و آهنگ رستاك و زمزمه ها يتو يهندزفر

 "...فصل آغوش تبدارته یپ... ریزمهر نیا ياحمق تو سرما هی"

 ...آهنگ مسلط باشم يرو گذاشتیبود که نم ییو فکر ها زدمیمن همچنان قدم م و

 ...ستادمیدر ا يرو روبه

 ستادهیبغض کرده مقابلم ا میایتمام دن... بعد ي هیچندثان... زنگ را فشردم... نرفت دمیبه سمت دسته کل دستم

 ...بود

 ...رفت نفسم

بود و خمار و مملو از  اهیکه س ییهمان چشمها... که عاشقشان بودم ییهمان چشمها... اشک داشت شیچشمها

 ...تیوبازهم مملو از معصوم یبود و اشک اهیحاال س... تیمعصوم

 ...ارضیعل-

 ...بغض کردم... دیچک اشکش

 ؟...گهیدختره راست م نیا-

 ...حرف بزنم و اشک من هم بچکد دمیترسیم... چه قدر حرف زدن سخت شده بود... سوختیم میچشمها یعدس

 ؟يدیجوابمو نم-

 "...رمیمیو نم یتو رفت نکهیاز ا رمیمیدارم م... رمیس یروزا چه قدر از زندگ نیتو ا یدونینم"

 ؟...بگم یچ-

 ...صورتش يرو دیکش دست

 ...صدات خش داره-

 ...شدیم نییباال و پا میگلو بکیس

اکثر عاشقا جوون ... نداره رابطمون یسنو سال...هام خش خشن پراز برگن هیر... زمییپا يمثه پس کوچه ها"

 "...مرگن

 !خش برداشته شتریروحم ب-

 ...گهیپس دختره راست م-
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 منه؟زن  نکهیگه؟ایراست م ویچ-

 ...از بر... دختر را از بر بودم نیمن ا...دمیدیم... دیلرزیم شیدستها... دیپر پلکش

 !راسته آره؟... یتو عاشقش گهیم نکهیا... نه-

 ...تو ببخش ایخدا... ستیدست خودم ن یخودکش... تو ببخش ایخدا... ستیدلهره کاف پرمیم"

 "...به فکرش هستم ریدست کم هر دوسه شب س... که به آن دل بستم ستیمرگ قشنگ یخودکش

 ... گهیآره راست م-

 نمانیب ي دهیرشته طناب پوس نیدروغ گفتم تا پاره کنم ا... زبانم نرفت یرفت ول شیدلم برا...مردم... زد هق

 ...را

 ...حالم را خراب کرد ییصدا

 ؟ياومد یعل-

 ...نشاندم یشانیپ يرو یظیاخم غل... کرد باالخره کار خودش را... کردم نگاهش

 ...نجامیکه ا ینیبیم-

قبال هم به او ... حرص سودا را در آورد خواستیکه م دانستمیم... حلقه کرد میدستش را دور بازو... جلو آمد تند

 او شوهر يمن هم برا شودیمن زن نم يگفته بودم او برا... گفته بودم که سودا را از سر جان دوست دارم

پوزخند ... انگار دیفهمینم یبار گفته بودم ول رحرفهارا هزا نیا يهمه ...خود تالش نکند یگفته بودم ب...شومینم

 ...دیلبش را جو يگوشه  یعصب... دمیکش رونیزدم و دستم را ب

به زور ازشون خواستم زنگ بزنن ... رونیب نداختنیداشتن منو م... کردن یاحترام یبهم ب یلیخ... ينبود... یعل-

 ...به تو

 ...انداختم نییزن عمو ماندم و خجول سر پا يگره کرده  يمات ابروها... نگاهم را دور چرخاندم متعجب

 چرا؟؟؟ يکرد نکاریچرا ا... يبهت گفته بودم قدم از قدم برندار-

 ...گوشم پچ زد کنار

 ن؟یآورد ریگ بیطرف اونا؟غر یتو هم رفت-

 ...دمیلب غر ریز

 ...چموش يدختره  رسمیبعدا به حسابت م-

 ...لرزان زن عمو اجازه نداد جوابش را بدهم يزد اما صدا شخندیشد و ن رهیخ میبه چشمها جسورانه
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 ...میحرف بزن دیتو اتاق با ایب رضایعل-

 ...سرمه هم به دنبالم روان شد... برداشتم یو قدم دمیکش یقیعم نفس

 ...تنها... ایتنها ب-

 دیکش یپوف سرمه

 !ارنیدر م يچه مسخره باز... ستیکه ن کی يپنج به عالوه  يمذاکره ... اتم بشکافن رنیحاال انگار دارن م-

... گره داشت شیابروها... بسته بود خینگاه محسن سرد و ... وارد ساختمان شدم شیتوجه به غر غر ها یب

 يچشمها یفتوکپ شیچشمها... کردیم شیر شینگاهش دلم را ر... واما زن عم کردیساراهم که اصال نگاهم نم

 ....سودا بود

 ...زن عمو من-

 بودم دهیزن عمو را بلند نشن يتابه حال صدا... نبود یباورکردن... مات ماندم يزد که لحظه ا يادیفر آنچنان

 توقع نداشتم ازت... يکرد دمیتو هم نا ام... به تو بود دمیام يهمه ... حرف نباشه رضایحرف نباشه عل-

 ...نمانده بود يزیچ گریآنقدر خجالت خورده بودم که د... نشستم نیزم يحس رو یب

دانشگاه قبول ... برات کم نذاشتم... مثل سارا... مثله سودا... گذاشتم هیاز جونم برات ما... رضایبزرگت کردم عل-

به دلت  يزیکه حسرت چ... دانشگاه يختم که تو برالنگو و طال داشتم فرو یهرچ... دستمون تنگ بود... يشد

مادر  ؟اونقدریاونقدر مادر نبودم که بدونم زن گرفت من یول... پسرم یفهمیم...  يتو پسر من بود رضایعل... نمونه

من مادر  رضایره؟علیدختره گ نیا شیمادر دلم پ یو بگ ينظر نشونش بد هینبودم که قبل از زن گرفتنت 

 نبودم؟

 ؟...کردمیم فیرا چگونه تعر میها گفتم؟حماقتیچه م... شدیتر م نیبعضم هر لحظه سنگ... تخیر اشک

... يبد يخوایم یرو چ یجواب مرتض... حاال من به جهنم... رو دلم یداغ گذاشت... رو دلم یحسرت گذاشت-

 ؟يکه بد يدار یاصال جواب

 ...زدیم يدیرا محکم مشت کرده بودم که انگشتانم به سف میآنقدر دستها... بلند نکردم سر

... میمگه عهد قاجار بود که مخالفت کن...یگفتی؟به خودم م...یاجازه؟چرا پنهون یب ؟چرايکرد نکارویچراا-

بهت دختر دادن؟نگفتن بچه کس و کارت  يدختره چه جور ياصن ننه بابا...دختره يخواستگار میرفتیم

 ؟...کو؟هان

 ...ر ندارهمادر پد-
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 ...لحظه سکوت شد چند

 ...یرحمان لطف... اسم پدرش رحمانه... مادرشم دق کرده و مرده... پدرش تو قمارخونه کشته شده-

 ...دیکش ینیعمو ه زن

 ؟یرحمان لطف... رحمان...رح...ر-

 ...تکان دادم سر

 ...بابام يمقتول پرونده -

 يزیچ گرید... کردم فیچانه چنگ انداخت و من راحت تعر يسارا طبق عادتش رو... زانو زد نیزم يرو محسن

 از دست دادن نداشتم يبرا

انگار سر ... رمیبود که دختر رحمانو بگ نیا تیشرطشون واسه رضا... رونیب ارمیکمالو از زندان ب خواستمیم-

 ...دادن که بهتر بود هیاز د... منم دختررو گرفتم... بارشون بود

 ...ندو مبهوت نگاهم کرد مات

انتخابش با من نبود ... کردمیقبول م دیبا... نداشتم يچاره ا یول کنهیازدواج مخالفت م نیعمو باا دونستمیم-

هم ... هم خودم... دردسرم هیما دونمیم... عذابم ي هیما دونمیم....ستین یحرف... حاال هم... مجبور بودم زن عمو

 میریم... کنم تتونیاذ نیاز ا شتریب خوامینم گهیبه خدا د... میریم اما دونمیحرفارو م نیا يهمه .. میسربار... پدرم

 ...نیکه راحت باش

 ...شوك زده بود شتریب... نبود یعصب نباریکه ا يادیفر... زد ادیشدم که باز فر زیخ مین

 رضایعل نیبش-

*** 

 :ریام

دست دراز کرد ...ها مچاله شده یبعض... ها پاره یبعض... نیزم يعکسهارا پخش کرده بود رو... نشستم مقابلش

 ...شد به چشمانم رهیخ...دینگاهش را باال کش... را بردارد که مچ دستش را گرفتم یکی

 ست؟یبس ن-

 الیکه خ زدیو حرف م کردیبرخورد م یانقدر منطق یگاه... بود ماریب... نداشت يتعادل رفتار... لرزاند چانه

تازه اول  دمیفهمیکه م ختیریو اشک م لرزاندیمثل االن آنقدر کودکانه چانه م یخوب شده اما گاه کردمیم

 ...مانده یلیو تا خوب شدنش خ میراه
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 الر؟؟؟؟یآ ستینبش قبر خاطرات خاك شده؟بس ن سیبس ن!گذشته ها؟ شیتفت ستیبس ن-

 ...شیپا ياعتنا نگاهش را دوخت به انگشتها یب... دیکش رونیرا از دستم ب مچش

از خودت نشون  هیرفتارا چ نیپس ا... یخوب بش يقول داد... یفراموش کن يقول داد... يه من قول دادتو ب-

 !با توام الری؟آيدیم

 ...در خود مچاله شد شتریب

 ...فرستادم رونینفسم را محکم ب اوففففف

 يذارینم یبشم نزنم شل و پلش کنم ول الشیخ یب خوامیم یه... نداشته باشم یبه کار اب يکار خوامیم یه-

آروم  يذارینم ختناتیاشک ر... کردنات هیگر نیحرف نزدنات باا نیباا... غم بغل گرفتنات يزانو نیباا... الریآ

 الریآ... رمیذره آروم بگ هی يذاریمن... خواهرم نداشته باشم یبه کار عامل بدبخت يسرجام کار نمیبش

 افتمیباز ب خوادیدلت م... برم پوزشو به خاك بمالم شمیم کیتحر شتریب منیبیخرابتو که م ؟حالیفهمیم

 اد هان؟ خی؟دلت م...بشم کاریباز از کار ب خوادیدلت م... بازداشتگاه

 ...نگاهم کرد دهیترس

 ...خوامینه نم-

 ...حلقه کردم شیرا دور شانه ها میدستها... زدم لبخند

بذار حداقل دلم خوش باشه که ... زجر کشم نکن... منو داغون نکن نقدریا خوادیاگه دلت نم... پس دختر خوب-

درست انجام دادم و اون کار نجات  میرو تو زندگ يکار هیبذار حداقل دلم خوش باشه که ... خواهرم حالش خوبه

 ...تو بوده یزندگ

 ...شمیم وونهید يذاریتنهام که م... تنهام نذار-

 ...میموها يالبه ال دمیکش دست

 کنم؟نرم سرکار؟ رکایچ-

 برو-

 ؟...خونه کنارت باشه؟باهات حرف بزنه ستمیکه من ن ییکه وقتا یکی؟...برات رمیبگ ؟پرستاریپس چ-

 ...کردیکه غم عالم را به دلت روانه م ییاز آن نگاه ها... کرد نگاهم
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حاضرم انجام  یکه بگ يخدا هرکار يخداوند ؟بهيکنم که بخند کاریمن خاك برسر چ... حرف بزن الریآ-

... تو فقط خوب شو... تو فقط بخند... ارمیم اریبرام ب زویقاف فالن چ يبرو قله  یبگ... رمیمیم ریبم یبگ... بدم

 ...کنمیم یمن هرکار بگ... شرف فکر نکن یب ي کهیتو فقط به اون مرد

 بود؟ یمامانمون چه شکل-

 ...مکث کردم یربطش کم یاز سوال ب متعجب

 ؟يدیمگه عکسشو ند-

 ...شانه ام گذاشت يرا رو سرش

 بود؟مثل مامان سودا مهربون بود؟ ياخالقش په جور... گمیشو نم افهیق-

 ...دمیکش آه

 ...تموم یهمه چ... کدبانو... مهربون... فرشته بود-

 ولمون کرد و رفت؟ هویشد که  یپس چ-

 ...دونمینم-

 ...موندمیتنها نم گهیسرکار من د یرفتیتو م یوقت... دمیترسینم گهیمن د ریام... اگه بود-

 ...دمیکش آه

 گنیآخه م... شدمیآروم م شکستمیرو م یبغض لعنت نیا... زدمیش هق م نهیرو س ذاشتمیاگه بود راحت سرمو م-

 يا یول... شنومیو من م گنیهمه م... برهیم نیدردارو از ب گنیم... مرهمه گنیم... س گهید زیچ هیآغوش مادر 

 ؟!انهی گنیراست م نمیبب کردمیبار تجربه م هیکاش 

کالس  سمتیبنو خوادیدلت م... اگه و اما الیخ یپس ب... ستیاما االن که ن... افتادیاتفاقات نم یلیاگه بود خ-

... رونیب ارتتیرکود ب نیاز ا... که حالتو خوب کنه يزیچ هی... ورزش... یطراح ینقاش دونمیچه م... مختلف يها

 هوم؟

 ده؟یآموزش م یشهرام هنوز نقاش-

 ...بهت زده شدم ینام شهرام کم دنیباشن

 ؟يبر خوادیدلت م... داره شگاهیهم نما گهیاتفاقا چندروز د... دهیآموزش م-

 ...نگاهم کرد یکم

 اد؟یسودا هم م... فکر کنم دیبا-
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 ...دونمینم-

 ...دیتختش دراز کش يرو

 ...دارم یکه هست حس خوب یوقت یبیبه طرز عج... مایاگه که اومد منم م... باهاش حرف بزن-

 ...دیکشیم اتهیدن يانگار تمام غم ها... داشتم یکه بود حال خوب یوقت یبیمنهم به طرز عج... زدم لبخند

 ...گفت ریلب شب بخ ریتا چانه باال زد و ز پتورا

 زدم رونیرا دادم و از اتاقش ب جوابش

و  دمیدراز کش...اتاق پرت کردم يو گوشه  دمیکش رونیشرتم را از تن ب یحوصله ت یب... تخت نشستم يرو

 روانه شد لمیها به موبا امیاز پ یلیبه محض روشن کردن س... را برداشتم لمیموبا یگوش

 ... انداختم و پوزخند زدم نیبه مخاطب ینگاه فقط

*** 

 :سودا

جرو بحث  يصدا... دمیکشیپدر را دستمال م يمورد عالقه  يپنجره نشسته بودم و با دستمال نمناك گلها لب

سکوت به مادر  یاما هرچه که بود کم... از چه دانمینم... بامادر حرف زده بود... آمد یم رضایهمچنان از اتاق عل

 ... فرو رفته بودند یبیهمه انگار تو شوك غر... کرده بود قیتزر

 ...نکرده بود یبا حضور سرمه مخالفت مادر

 شیگفتن ها رضایعل... سوهان روح بود شیاتراق کرده بود و صدا رضایهم ساك به دست در اتاق عل دخترك

 ...ختیریگونه ام م يکه رو شدیو قطره قطره اشک م رفتیمثل مته در مغزم فرو م

 ...تا بفهمم در آن اتاق چه خبر است نداختمیم یدر نگاه ياز ال یهر از چند گاه... من به شدت حسود و

 ...بماند نجایا خواستیم بامش

 ...رضایعل کنار

 ...هم در آغوشش دیشا

 ...دادمیمن امشب جان م... مردمیمن امشب م... اوفف

 ؟...شدیها چه بود که در حقم م یانصاف یب نیا

دون ... ییبابا... لوفرین... سارا یآبج... آقا محسن... انداختم نیمخاطب ستیبه ل ینگاه... را برداشتم لمیموبا یگوش

 ...نینازن... یژوان گرام
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 ...کردم مکث

 يلبخند محو...کرده بودم رهیذخ یرا دون ژوان گرام ابیکام ریام... یروم نام دون ژوان گرام... عقب برگشتم

را  تیصادق هدا ينوشته "دون ژوان کرج"چند روز قبل ... دمیبه احمق بودنم خند... نشست میلبها يرو

 ...پررنگ شده بود میچشمها شیپ ابیکام ریام ریتصو خواندمیکه آن کتاب را م یاتخوانده بودم و تمام لحظ

 ...به دون ژوان ها بود هیشب یلیو رفتارش خ اخالق

 ...کردیحواسم را پرت م... شیها یشوخ

 ...شدیحواسم پرت م دیبا... من امشب و

 ...بود رضایعل يکه حجله  یاتاق... شدیپرت م يحواسم از اتاق کنار دیبا

در  شهیهم... دمیخند میاشکها نیب... شدیامشب داماد م میرضایعل... ختیصورتم ر ياشک رو... دیام لرز چانه

 ...زدیدسته گل به دست لبخند م یبا کت و شلوار براق مشک رضایتصورم عل

 ...خودم مچاله شدم در

 ...امشب شدیمرد م یجشن عروس یب... امشب کت و شلوار نداشت یول

 ...واریبه د دمیچسب... دمز هق

 ...میفاصله داشت وارید کی

 را چنگ زدم میموها

 ...میفاصله داشت وارید کیفقط  و

 خفه کردم نهیرا در س ادمیفر

 ...و

 ...میفاصله داشت وارید کی فقط

 ...میفاصله داشت وارید کیفقط ... رضایو عل من

 میصاف سر جا... شده بودم وانهید... بوق تند قطع کردم نیبعد از اول... را فشردم لمیاتصال موبا ي دکمه

 ...زنگ زده بودم ابیشب چرا به کام مهیساعت سه ن... نشستم

 ...صورتم نشاندم يرو يا دهیکش

 ...ام سوخت گونه

 کابوس شده بود نمیریش يایرو... من کابوس بود يکه برا یخواب... شدمیم داریب ظیخواب غل نیاز ا دیبا
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 ...دیزلر لمیموبا

 "فنچول جان يداریب"بازش کردم...بود ریاز طرف ام یامیپ

 میاشک ها... حواسم را پرت کند یکم توانستیم دیشا... بود داریخوب بود که ب... جوانه زد يدلم گل بنفشه ا ته

 کرد؟یم يچه فکر ابیکام ریام... که منصرف شدم رمیرا پاك کردم و خواستم شماره اش را بگ

نفس ... را به گوشم چسباندم یدل زدم و گوش... خودش تماس گرفت... دمیدراز کش نیزم يکردم و رو یپوف

 ...پخش شد یدر گوش قشیعم

 ...سالم فنچول جان-

آرام لب ...کردیبهم القا م یخاص تیمیبر عکس حس صم... شدمیبود که از فنچول گفتنش ناراحت نم بیعج

 ...زدم

 ...سالم-

 ؟يداریهنوز ب-

 ...اشاره ام را گاز گرفتم انگشت

 د؟یشما خواب بود-

 ...کرد و حس کردم از جا بلند شد یخش خش یگوش

 ...پرنسس فنچول افتخار دادن تماس گرفتن هیبودم که  دنیمنم در شرف خواب... تازه خوابش برد الریآ... نه-

 ...غنچه داد...دیبنفشه در دلم قد کش گل

 خوبه؟ الریآ-

 ...دیکش يکالفه ا هوف

بهش گفتم فردا ... فردا وقت دکتر داره... اعصابم خورده بهم... بد باشه دمیشا دونمینم... ستیبد ن-

 در آورد يباز یغربت...میریم

 ...بابا يا-

همراهمون ... رو ببرم الریآ خواستمیم... است ینقاش شگاهینما هی یراست... هنوز همون آشه و همون کاسه-

 ؟يایم

 ...نه-

 ...شد يجد یکم لحنش
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 ؟...افتاده؟ حال پدرت خوبه یاتفاق-

 ...هوا گفتم یگونه راه گرفته بود با انگشتم پاك کردم و ب يرا که رو یاشک

 ...زن داشت-

 ...لحظه سکوت کرد چند

 ؟...؟پدرتیک-

 ...رضایعل... نه-

 ؟یجیبرادر بس-

 ...اوهوم:گارد گرفتن گفتم یب نباریا

 ؟يو تو عاشقش بود-

 ...اوهوم-

 ؟يخورده رو دار یشکست عشق ي چارهیبدبخت ب يو االن حس آدما-

 ...اوهوم-

 ؟!یکنیم هیپشت خط گر يو حتما زار زار دار-

 ...اوهوم-

 ؟!نه ایاونور خط  یهست نمیاظهار وجود کن بب هی!دختر زبونتو موش خورده؟... یاوهوم اوهوم راه انداخت...بابا يا-

 ...زدم يمحو لبخند

 ...هستم-

 ...دیخند

 !شن؟یاصن فنچول ها هم مگه عاشق م... فنچول جان نمیبب دیبگ دییبفرما... خب حاال شد-

 کرد؟یمرا مسخره م... از پشت خط سرش هوار بکشم خواستیدلم م یلیخ

 ...اصلن... ابیکام يواقعا که آقا-

 ...از خنده هم درش موجود بود ییمآبانه که رگه ها یداش مشت یبا لحن... وسط حرفم دیپر

گفتم که جوجه ...شاخ چشماش ونیم یکف گرگ هی... چپ راستش کنم امیب... تیخاص یب يغلط کرده پسره -

 ....تو دفتر ما زاره زاره یکیکار تو ... کن که فصل بهاره یو آبتن اریلنگتو ب
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رو  یشما همه چ یمثال خواستم درد دل کنم باهاتون ول... زنمیحرف م يمن دارم با شما جد... اه:خنده گفتم پر

 ...دیریگیم یبه شوخ

 ...صورتت يلبخند پهن نشسته رو هیاالن حالت خراب شد؟شک ندارم -

 ...گفتیم راست

 ... خب... خب-

 میکلک نداشت... سودا خانوم... يآ يآ يآ-

 دلم را آب داد و گلم با سرعت يتو يانگار آن گل بنفشه ... در دلم نشاند یحس خاص هیخانوم گفتنش  سودا

 ...رشد کرد يشتریب

 يبچه ها نیاز ا دمیفهم پسندهیرو نم یروبرتو کاوال رهنیپ دمیکه من فهم يهمون روز ه؟واالیچ یدونیم-

 ...چه بهتر... خوردیاصن به درد تو نم...خزه

 ...من یول-

 یخواهر منم عاشق شد ول... گذاشت در کوزه و آبشو خورد دیدختر جون عشقو با نی؟ببيبود ؟عاشقشیتو چ-

 ...قالش گذاشت رفت ؟طرفیتهش چ

 ...شمارو قبول ندارم دیمن عقا-

 ...یرسیروز به حرفام م هی یول یقبول کن یستیمجبور ن-

 ...را باال فرستادم میابرو يتا کی

 شما رو بزنه يخونه هم عشق در  يروز هی دیشا... نیشما به حرف من برس يروز هی دمیشا-

 ...زد يصدا دار پوزخند

 ...عمرا-

 ...دمیخند

 ...مینیبیم-

 ...دید میخواه... هه-

 ... کم کردن رو خوشم آمده بود يباز نیکه از ا میکه اهل کل کل نبودم جالب بود برا یمن... پهن تر شد لبخندم

سفت کند پس  نیدر زم خیدر بن درخت اول ب دیآ دیکه در باغ پد ستیاهیعشق را از عشقه گرفته اند و آن گ-

و چنانش در شکنجه کند که  ردیرود تا جمله درخت را فرا گ یو هم چنان م چدیسر برآرد و خود را در درخت بپ
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برد تا آنگاه که درخت  یبه تاراج م درس یآب و هوا به درخت م ينم در درخت نماند و هر غذا که به واسطه 

 ...خشک شود

 ...ده بودش يجد شیصدا

 نه؟ هیسلوك دولت آباد-

 نش؟یخوند:زده گفتم جانیه

 ...بار ستیاز ب شیب-

 !ادیاصال بهتون نم... شهیباورم نم-

 ...سر داد یکوتاه ي خنده

 !و نوشه؟ شیع یال قبا که فقط پ هیپسر  هی؟...يفکر کرد یچرا؟مگه در مورد من چ-

 ...زده لب زدم خجالت

 ...نیباش اتیاهل ادب ادینم افتونیو ق پیبه ت... اما... نه-

... که؟پزشک فرودگاه شیشناسیم... کردم تیمیبود که باهاش احساس صم یدوست نیشهاب اول... هستم یول-

 !شیدید شگاهیآسا يکه اونروز اومد یهمون

 ...پس آن پسرك آشنا همان پزشک فرودگاه بود... در ذهنم جان گرفت يریتصو

 ...بله... بله-

اما برادرش ... آداب يبود واسه خودش و فوق العاده مباد یبچه خرخون یبه قول... تاب و درس بوداهل ک یلیخ-

 نیا نیمن ب... شهرام بود میمیصم قیرف نیدوم... و طنتیو ش اتیاهل هنر و ادب... مقابلش بود يشهرام نقطه 

گرچه که ... از شهرام اتیذره ادب هیگرفتم  ادیذره درس خوندن از شهاب  هی... دوتا داداش بزرگ شدم

هم برام  يضرر... اما خب ومدیکارم ن يکجا چیبه ه اتینه ادب... نه درس... به دردم نخورد چکدومشونیه

 ...کردیذره کتاب خوندن حالمو خوب م هیکه دلم گرفته بود  ییحداقل تو وقتا... نداشت

 نیعاشقانه ب يرمان ها ییبچه که بودم مثال تو دوران راهنما... و هستم...بودم اتیعاشق رمان و ادب... اما من-

خوندن اون  ياگه رو دیشا... البته که حق داشت... بخونم دادیمامانم اجازه نم یرو بورس بود ول یلیبچه ها خ

دخترونه  ياهایرو دیشا... کردیتو وجودم سرباز نم انهاحساسات بچه گانه و بعضا زن نیا کردمینم يرمانها پافشار

بانور چراغ قوه ... پتو ریز...که اون موقع دمیفهمینم... خراب نبود اما خب نقدریو االن حالم ا بافتمیخودم نم يبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٥٥ 

و محمود  تیمعروف مثل صادق هدا يها سندهینو يبعد ها که بزرگتر شدم رمانها... خوندمیعاشقانه م يرمانها

 ...شبهامو صبح کرد... و يآباد ولتد

 یعاشق نقاش الریآ... يخوندیهمون رو تو دانشگاه م یعالقه داشت یلیخ اتیاگه به ادب ؟يخب چرا ادامه نداد-

 ...بود و همون رو ادامه داد

 ...نشست میلبها يرو یتلخ لبخند

... ه دنبال عالقه شنبود که بشه هرکس بر يما طور یمال تیوضع... دیدونیم... خب... ومدین شیپ طشیشرا-

 ...ادیبدست نم يادیاز هنر در آمد ز... دیانیخودتونم که در جر... تا عالقه میبودیمنبع درآمد م هیدنبال  دیبا شتریب

 ...اما چند لحظه بعد به حرف آمد... ختیکه حس حقارت را به دلم ر یسکوت... به وجود آمد يبد سکوت

 کنم؟یحساب جداگانه باز م هیتو  يچرا رو یدونیم-

 ...خودش ادامه داد...ماندم مات

 يحلقه  هیمثل ... دهیپاك تر نشونت م... کنهیم زیمتما هیصداقتت تورو با بق نیهم... یصادق یلیچون خ-

 قدر خودتو بدون... نسبت بهت افکار سو داشته باشه یکس دهیمحافظ دورته و اجازه نم

داغ  میگونه ها کردمیحس م... ختیریدر دلم م یحس خوب فشیتعار... کردیم فینبود که از من تعر يبار نیاول

 کنندیم يکمرم سر سره باز يشده و شره شره عرق رو

 ...ممنونم-

تا قدر خودتو ... بود که برات روشن ترش کردم یتیواقع... یکنینزدم که تشکر م یحرف خاص:گفت مهربان

 خیتا  زریتو فر ياحساساتتو بذار دیبا ایدن نیتو ا...يدل نباز... يدل نبند یبه هر کس یبه راحت... یبدون شتریب

 یبعض... نخواستنا یبعض... رفتنا یعضب یکه اگه سرد نباش یکن یتا راحت زندگ یسرد باش دیبا... ببنده

... آها... ممبود؟اوم یاسمش چ... یجیبرادر بس نیمثل نخواستن هم... کنهیخردت م... کنهینابودت م... ختنایدورر

دست  چیو ه يسوزیم یکه خودت ساخت یتو آتش... ادیاز دستت برنم يو کار کنهیوجودتو نابود م... رضایعل

پس قبل از ... نمونده یازت باق یچیکه جز خاکستر ه يایبه خودت م یوقت هی و شهیبه سمتت دراز نم یکمک

وقتا  یگاه... رو تو وجودت سرکوب کن یاحساسات الک...محکم باش... يکن خودتو بساز یخاکستر شدن سع

 ...تا به حرف دل گوش کردن دهیبهتر جواب م یلیبه حرف عقل گوش کردن خ

*** 
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 يشدن آعضا داریب يزود برا یلیساعت شش صبح بود و هنوز خ...زدم رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیپاورچ

کنم و  یفضول یکم دادیدرونم دستور م طانیش يسودا... متوقف شدم رضایدر اتاق عل يجلو يلحظه ا...خانواده

 ...گرید کردمیرا سرکوب م طانیش يسودا دیبکشم اما با یدر سرک ياز ال

به دلم نشسته  یبیعج يانگار سرما... هم من سردم بود دیشا...هوا سرد بود...پناه بردم اطیو به ح دمیکش یآه

 ...بود دهیدر دلم برف بار... بود

 ...زدم رونیکردم و از خانه ب یط یکیهارا دوتا  پله

به ... به مردم نگاه کردم... دمیلب گز... انگشتم را کندم يگوشه ...غصه خوردم... اتوبوس فکر کردم ستگاهیا تا

زن خوش پوش  ادیشدم به داد و فر رهیپف کرده بود خ یاز زور خواب آلودگ شیپسرك دنات فروش که چشمها

 ...گوش کردم لیپشت موبا میکنار

 ...شدم ادهیو من پ ستادیاتوبوس ا یک دمیانقدر در خودم فرو رفتم که نفهم و

تا پرستار از پزشک معالج پدر اجازه  دیطول کش یساعت کی... انداختم و داخل شدم  مارستانیبه سر در ب ینگاه

دست ... محو پنهان کنم  يکردم استرسم را پشت نقاب لبخند یسع... اما باالخره گرفت... ردیمالقات بگ ي

 ...زمزمه کردم و وارد شدم رالب نام خدا ریرا محکم بهم فشردم ز میلبها... گذاشتم رهیدستگ يرو

را ورق  شیتخت نشسته بودو کتاب دعا يرو يپشت به در ورود... است داریآن ساعت از روز پدر ب دانستمیم

 ...زدیم

 ....تر شده بود الغر

 شیاصال انگار لبخند ها... پدرانه زد يلبخند شهیمثل هم... از چشم برداشت نکیع... قرار گرفتم شیرو روبه

 کردیمشکالت آرامش به دلم روانه م يمعجزه گر بود که در بحبوحه 

 دیرا بوس میشانیپ... آغوشش فرو رفتم در

 ...ییسالم بابا-

 ...ماهت يسالم به رو-

 ...دیبه گونه ام کش دست

 نیاین نجایکرده؟خودم گفته بودم که تو و مادرت ا یهن لقد رضایعل-

 ...ابروانم نشاندم نیب یساختگ اخم

 !بودم بهیغر نقدریمن ا یعنیم؟یداشت ییبابا-
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 نیخود نگران بش یب خواستمینه اما نم-

تفاوت  ینسبت بهتون ب دیچه طور با... نیکس من ي؟شما همه ...نیزنیکه م هیچه حرف نیخود؟بابا ا یب-

 بودم؟یم

 ...دمیترسیم نیاز هم-

 ؟یچ یعنی-

 سودا ادتیز یوابستگ نیاز ا ترسمیم... دیشد یوابستگ نیاز هم-

 ...چنبره زد میدر گلو بغض

 ؟...شده یبابا؟مگه چ نیزنیحرف م يطور نیچرا ا-

 ؟يمگه با دکترم حرف نزد-

 نمشیقرار شد بعد از مالقات شما برم بب...نه-

 ...نگ زدبه جانم چ استرس

 کننیمرخصتون م گهیکه گفت چندروز د رضایافتاده بابا؟عل یاتفاق خاص-

 ...عمر دست خداست دخترم-

 ...لب زدم يرفته ا لیتحل يبا صدا... ختیکردم قلبم فرو ر حس

 دروغ گفت؟ رضایعل... یعنی-

 ...دور شانه ام حلقه کرد دست

 ...ستیمعلوم ن يزیهنوز چ... باال سرمون يداره به اون خدا یبستگ یهمه چ-

 دیچرخیبا تمام عظمتش دور سرم م ایانگار دن... رفت جیگ سرم

 ...یسرطان خونه ول گنیدکترا م-

... دمیشنیو فقط م... دمیشنیمحو م يا یپدر را از پشت هال يحرف ها ي هیبق... دیسوت کش میگوشها

 ...شدیسرطان خون فقط در سرم تکرار م... دمشانیفهمینم

 سرطان خون داشت؟ یمرتض بابا

 ؟...مبتال به سرطان بود نمیزتریعز

در آغوشش هق زدم و او آرام فقط ... محکمتر شد میدست پدر دور شانه ها... گونه ام يرو دیچک اشکم

 ...را بست شیچشمها
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 ...دمیفهمیرا حاال م یبدبخت اوج

 ...کردمیرا حاال درك م يناچار اوج

 ... بود ینداشتن سالمت یاوج بدبخت... یبود و نه شکست عشق یفقر بدبخت نه

 شوندیم دهیهمانطور که از آن باال تمام خانه ها کوچک د... کردمیرا تماشا م نییپا يبرج بلند يانگار از باال حاال

حاال از مورچه  کردمیبزرگ تصورشان م یقدر کوه شیکه تا چند لحظه پ یمشکالت... نقطه کیفقط  یو گاه

 ...دندیرسیهم کوچکتر به نظر م

 رم؟یبه خاطر درد پدر بم دیحاال با... زدمیآن طور زجه م یشکست عشق کیکه به خاطر  من

 ...کودکانه بود میایچه قدر دن... کردمیقدر بچه گانه فکر م چه

 ...چه قدر احمق بودم... شهیباز هم مثل هم و

منو ... افتادهین یهنوز که اتفاق... ییغصه نخور بابا... درد و بالت بخوره تو سرم یاله... غصه نخور... بابا... سودا-

 ...منو نیبب... نگاه کن

 یآب يبا آن لباس ها... و نگاهش کردم دیام لرز نهیس... مجبورم کرد به صورتش نگاه کنم... من فاصله گرفت از

 ...مچاله شد شتریدلم ب... گرفت گوریف میبرا مارستانیب

 ...ام واسه خودم یلیهنوز ... نگاه به بازوهام بنداز هی... هنوز سر پام نیبب-

 داشت؟ یاشکال مردمیاگر همانجا م... من و

 ...م یمن هنوز همون مرتض... هنوز هواتو دارم دختر... هنوز مثل کوه پشتتم دختر-

 ...داد لشیبه سب یتاب

 ...دلمو خون نکن... ابانفس ب زیاشک نر-

 ...دمیلرز

 ...ییبابا-

 ؟...جون دلم-

 ...رمیمیمن بدون تو م-

 رم؟یمگه قراره بم-

 ...دمیگز لب

 ...خدا نکنه-
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 ...منم االن زنده ام... دهیکه به آخر نرس ای؟دنیپس چ-

 ...آخه-

مادر  یبش دیبا... یبچرخون یزندگ هی دیپس فردا با... يشد یتو ماشاال واسه خودت خانوم... سودا جان نیبب-

 يروز کیآدما باالخره  ي ؟همهيدیکه از خودت نشون م هیضعف ها چ نیا... شوهرت يهمسر برا... بچه هات

اما باالخره  رمیهم نم يماریب نیبابت ا گهمن ا... رهیگیرو م یباالخره دامن هرکس یزود داره ول روید... رنیمیم

 ...یاون روز محکم باش دیکه نباشم و تو با رسهیم يروز هی

 ...پدر را يحرفها نیتا نشنوم ا رمیرا محکم بگ میگوشها خواستیدلم م... را گرفته بود دمید يجلو اشک

 ...دلنگرونم نذار بابا... بذار دلم ازت راحت باشه-

 یجوان بایباز شد و پرستار تقر یآرام يبزنم که در با صدا یخواستم حرف... دمیصورتم کش يپشت دست رو با

 ...ابروانش دواند نیب یاخم ساختگ... داخل شد

 ...یرو خراب کن ماریحال ب نجایا يایجون من اجازه ندادم که ب نجا؟دختریچه خبره ا-

حالم خوب  نمشیکه بب یتو هر حالت... دخترم سودا وجودش نعمته:گفت یپدر با مهربان... انداختم نییپا سر

 ...شهیم

 ...هم لبخند زد پرستار

چشم  ينه جلو زنیاشک بر رونیدخترخانومتونم بهتره برن ب... یجناب ناج میبراتون انجام بد قیچندتا تزر دیاب-

به  ي هیحاال که شما روح... مهمه یلیها خ يماریب لیقب نیتو درمان ا يخوب و قو ي هیروح هیداشتن ...ماریب

که مالقات رو  دینکن يکار... دختر خانوم... کننبا اشک و آه و ناله خرابش  دیهمراهاتون نبا نیدار یخوب نیا

 میپدرتون ممنوع کن يبرا

 رونیگفت و از اتاق ب"یپدر صلوات"... دمیخم شدم گونه اش را بوس... آرام پدر انداختم يبه چشمها ینگاه

 ...رفتم

 ...داشتم يبد ي جهیسرگ

 ...شدم نیدو زانو پخش زم يبرداشتم و در آخر رو یچند قدم یسخت به

که تکان  ییدستها... شدیکه در سرم منعکس م ییصداها... دیدویکه به سمتم م يپرستار... دمیدیرا وارونه م ایدن

 ...اهیس اهیس... شد اهیوارونه ام س يایکه داخل دهانم قرار گرفت و دن یو شکالت تلخ دادندیتکانم م

 ...به وسعت زمان و پرت شدم به سمت جلو یمن قرار گرفتم در تونل و
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 >>>سال بعد کی<<<

 يادیز پیبه ت نهیو در آ دمیکش دمیسف يبه پانچو یدست... شانه مرتب کردم يرنگم را رو یصورت یپشت کوله

 يمات رو یاز رژ لب صورت یلبم نشست و تازه متوجه رد کمرنگ يرو یلبخند پهن... رنگارنگم زل زدم 

 ... بود و براق دهش دیسف... و دوباره نگاه کردم دمیدندان کش يزبانم را رو. ..شدم میدندانها

 د؟یآ یام م افهیبه ق یشال فرستادم و در ذهنم مرور کردم رژ لب صورت ریرا ز میموها

 ...نشست میشانه ها يبکشم دست سارا رو میلبها يرا رو يخواستم دستمال کاغذ یکه م یدل زدم و وقت مردد

 !یاگه پاکش کن یکنیغلط م-

 ... نگاهش کردم نهیتو آ از

 ...ادیمضحک شدم نه؟ اصال بهم نم... نزدم زایچ نیوقت از ا چیآخه من ه... شده عیضا یلیبه نظرم خ-

 ...دیمحبت گونه ام را بوس پر

 ادیبهت م یلیخ... به بعد بزن نیحاال از ا-

 ...را غنچه کردم میلبها

 واقعا؟-

 ...دیخند

 یخط چشم خوشگلم رو چشمات بکشم عال هی ياگه بذار... من قربونت برم یاله... ماه کهیت هی يشد... واقعا-

 ؟...هوم؟بکشم... شهیم

 ...باال بردم نهیرا مقابل س میو دستها دمیعقب پر تند

 ...زدمینم يکردیرژ رو هم اگه اصرار نم هی نیهم... رمیکه نم یعروس... نه قربونت يوا-

 ...سر تکان داد متاسف

 ...یجون به جونت کنن بچه مثبت-

و  دمیبودم را پوش دهیبا حقوق خودم خر یکه به تازگ یعروسک يکفشها... رفتم رونیزدم و از اتاق ب یچشمک

 ...زدیسارا همچنان از پشت سر غر م

 ...ادیبه صورتت م... رونیب یختیریچندتار از موهات م هیحداقل -

 ...و پر خنده گفتم دمیگز لب

 ...شنیآت يهمه شراره ها نایا... نگو-
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 یپوف... سرمه متوقفم کرد يصدا نباریبه سمت در چند قدم برداشتم که ا... لب نثارم کرد ریز یو فحش دیخند

 ...کردیدست به کمر از پنجره نگاهم م... و به سمتش برگشتم دمیکش

 ...!يزد پیت یکه حساب نمیبیسودا خانوم؟م يریکجا م-

 ...خودش حالم را خراب کند یب يبا حرفها گذاشتمینم... دمیکش یقیرا مشت کردم و نفس عم میدستها

 ...رونیب رمیم-

 ...دیحرص خند پر

 ...تو يای؟من فکر کردم م...نه بابا-

 ...دمیدر را کش ریزنج تیاهم یب

 ؟يریکجا م ینگفت-

 ...محکم شد که سارا جوابش را داد ریدور زنج میدستها

 ...خوش بگذرونه رهیداره م-

 انا؟یخبر داره اح ی؟عمو مرتض...خلبان يالبد با همون آقا-

 ...خودت باش که یبرو به فکر زندگ... یتر از مادر بش زیعز ي هیالزم نکرده تو دا-

 ...به سرمه انداختم ینگاه مین... برگشتم

برات مهمم که نگران  نقدریخوش حالم که ا... تیممنون از نگران... کنمینم یخفم یمن معموال کارامو از کس-

 ...یرفت و آمدم

 یزد و من در هوا بوس يشخندیسارا ن... بست يبد يرا محکم بهم فشرد و پنجره را با صدا شیها دندان

 ...رفتم رونیفرستادم و ب شیبرا

 یبه حاج... شدم رهیمردم خ جانیبه ه رفتمی مباال شیتجر يمترو یطوالن یبس يکه از پله ها همانطور

اما خنده  دانستمینه را نم ایبود  یمصنوع شیخنده ها... دیخندیو م دیرقصیکرده م اهیکه با صورت س يروزیف

 ...یعیطب یعیطب... من از ته دل بود يها

اما قبل ... الریو آ ریام يهم برا... عسل يهم برا... دمیخریم یچندتا ماه دیقرمز هارا از نظر گذراندم و با یماه

 ...دسته گل واجب بود کیاز آن 

 یبار ب نیاول يخودم چند شاخه گل انتخاب کردم و برا ي قهیبه سل... کردم دایپ یچرخاندم و گلفروش چشم

 ...فرو بردم و پولش را پرداختم بیآن دست در ج متیتوجه به ق
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در  ي رهیدستگ يابرو باال انداختم و دستم را رو... ختیوجودم ربه  یو آرامش دمیدر عطر گلها کش ینفس

 ...فشردم

 ...دینگاه ها به سمتم چرخ يصدا کرد و همه  ینگیدر د يباال زیآو

 ...ابیکام ریام... بود ریام ینگاه زغال نشانیپررنگ تر اما

 ...زد ییدندان نما لبخند

 ...شلوارش فرو برد و با دو قدم بلند خودش را به من رساند بیدر ج دست

 !يخوش اومد... خانوم فنچ... به به-

... ردیدست جلو آورد تا دسته گل را بگ... سالم کردم...عادت کرده بودم شیوقت بود که به فنچ گفتن ها یلیخ

 ...اال انداختمابرو ب...اخم کرد...کردم میو دسته گل را پشتم قا دمیرا عقب کش میدستها

 ...خانوم نقاشه صیشخص شخ يدسته گل برا نیا... عمرا اگه بدمش به تو-

 ...جلو آورد یرا کم سرش

 ...سودا خانوم یباش که با خلق جهان نیبا ما به از ا-

 ...هستم-

 جدا؟-

 ...البته-

 ...نگاهم کرد متفکر

 ....دوارمیام-

 ...انداختم نییو من معذب سر پا دیصورتم چرخ يرو نگاهش

 نمیبده بب حیبا ذکر مثال و رسم شکل توض...امشب يچه خوشگل شد-

 ...گل انداخته بود میحتم دارم لپها... دمیکش خجالت

 ...مسخره نکن-

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟...يخوشگل کرد... رکم یشناسیکه منو م ه؟خودتیچ مسخره：گفت متعجب

 قبال زشت بودم؟ یعنی-

 دیخند بلند

 ...يه خانوم شما خوشگل تر شدن-
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 الریگرفتم و به سمت آ ریام یلینگاه از فک مستط... دیرس میبه گوشها یکم يبا فاصله  الریشاد آ يصدا

شده بود و آن ساپورت قهوه  نتیز یرنگ يباپولک ها شیها هیکه حاش يا روزهیف یآب يبا آن مانتو... برگشتم

 ...بردیاز اندازه دل م شیب يا

 ...دیدر آغوشم کش جانیه با

 ...کاشت و کنار گوشم لب زد میگونه ها يرو یمحکم يبوسه ... دیرسیم شیبه زحمت تا شانه ها قدم

 ...يکه اومد یمرس-

 ...بود فهیوظ-

 ... هنوز هم حساس بود و شکننده... پر از اشک شد شیچشمها یبه آن... گل را به سمتش گرفتم دسته

 ...معلوم نبود ياگه تو نبود... وامت ونیمن حال خوبمو مد... سودا-

 گفتم تند

 ...میونیاصال ما سه نفر به هم مد... شمام ونیمنم مد... حرفو نینزن ا-

 ...دست گرد شانه اش حلقه کرد ریام

 ...دیراه ننداز يهند لمیکه من باشم ف زتونیجون عز-

 دیبه شکمش اش کوب یمشت الریآ

 ریبگ لیخودتو تحو کمی يوقت کرد-

 آره واال من تو جمع دخترا مظلوم واقع شدم-

 میچند وقت بود خنده ها قایدق... و کل سالن را پر کرد دیچیو پ دیچیو پ دیچیپ میتاللو صدا... دمیصدا خند پر

 صدادار شده بود؟

 کننیم دایبود وگرنه غم و غصه که خودشون مارو پ ایدنبال شاد دیبا ایدن نیتو ا... بخند... آهان-

 ...بم شیلبخندش کمرنگ شد و صدا... کامال با حرفش موافق بودم... دمیرا باال کش میها شانه

ما ... شدیدردا فراموش م میهم بود شیپ یاما وقت میداشت قیدرد عم هیها  ییهرکدوممون تو تنها... ما سه تا-

 مگه نه؟... میمونیو شاد هم م میسه تا باهم شاد بود

 ...و من سرتکان دادم... را پاك کرد شیبا سرانگشت اشکها الریآ

 ...در مورد تابلو هاش بده یحاتیتوض ادیخانوم نقاش ب نیا دیبابا اجازه بد-
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بودمش اما در همان برخورد  دهیند شتریچندبار ب... الریآ یو استاد نقاش شهیهمان پسرك عاشق پ... بود شهرام

 ...دیسنج الریآعشق و عالقه اش را نسبت به  زانیم شدیکوتاه هم م يها

همراه  دینکش قهیشهرام تا بناگوش سرخ شد و به دق چارهیاما ب دیگوشه شهرام زمزمه کرد و خند ریز يزیچ ریام

 ...گم شدند تیدر جمع الریآ

 ...رفت چوندیکه پ الریآ...بابا يا-

 ...وسط سالن برداشت و به دستم داد زیم ياز رو یدنینوش

 ؟!انهیعرضه شو داره  نمیبذار بب... حرف بزنه الریبا آ زنهیماهه داره بال بال م هیشهرام  نیا-

 ...انداختم یدنیبه نوش قیدق ینگاه

 هست؟ یچ نیا-

 ...گرد شد شیچشمها

 ...آب آلبالو...جون مادرت سودا الیخ یب-

 ...میاز تابلو ها حرکت کرد یکیبه سمت ... بود نیریش... دمینوش يا جرعه

 ونه چه طوره؟اوضاع خ-

 ...در هم فرو رفت میابروها

 ...مثل قبله... یچیه-

 ...کنهیم تتیهنوزم اذ-

 ...کردم یپوف

 ...با فکر به اون روزمو خراب کنم خوامینم... الیخ یب-

 ...خوبه-

 ...دمینوش گرید يا جرعه

شگفت  شتریب دادیکه م یحاتیبا توض... میرا تماشا کرد الریآ يسورئال فوق العاده  يها ینقاش الریو آ ریام کنار

 ...شده دهینقاش شدن آفر يفقط برا الریکه آ بردمیم یو پ شدمیزده م

 ...میدیخند... میخورد کیک

 ... گرم یشلوغ تر و حساب الریشلوغ بودو سر آ شگاهینما يفضا

 ...هم انگار مسئول تدارکات بود و مدام در رفت آمد ریام
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 ...ها هردو حواسشان به من بود و مراقب بودند حوصله م سر نرود یوغشل نیتمام ا نیدر ب اما

 ...قرارشان بدهم یستیتو رودربا ایمزاحم باشم  خواستمینم

 را برداشتم و عزم رفتن کردم لمیوسا...به خودم دادم یاز هشت شب گذشته بود که تکان ساعت

 ؟يریکجا م-

 ...سخته... با مترو برگردم دیبا... شهیم ریکم کم داره د گهید-

 ...دور در دستش چرخاند کیرا  چشیکرد و سو یاخم

 ...رسونمتیخودم م-

 ...ستمیبچه که ن رمیخودم م... نیامشب مهمون دار الریتو و آ... ستینه الزم ن-

 ...زد یکج لبخند

 ...يهنوزم بچه ا... یهست-

 بچه س؟ یعنیو پنج سالشه  ستیکه ب یکس-

 ...ستیه به سن و سال نک یکیبزرگ کوچ-

 ؟...هوم!البد به عقله که از نظر شما من ندارم-

 ...دیلبش کش يشستش را گوشه  انگشت

اگه صدسالشونم که  یحت... موننیتو ذهن آدم بچه م شهیآدما هم یدختر خوب؟بعض ياریحاال چرا جوش م-

 ...آدم بچه ان يباشه بازم برا

 چرا؟-

 یدرکش کن یتونیفقط خودت م... کرد یحال یبه کس شهیرو نم یدرون يحسا... هیحس درون هی...دونمینم-

... میشد نیسوار ماش الریاز آ یاشاره کرد و بعد از خداحافظ یبا چشم به سمت در خروج...باال انداختم شانه

 نیتو ماش shape of my heartمکث کرد و چند لحظه بعد  نگیفولدر است يرو... دست برد سمت پخش

 ...دیچیپ

 بکشم؟ گاریس یشیم تیاذ-

 ...داد و استارت زد نییرا پا شهیش... را روشن کرد گارشیس... گفتم"نه"ناچار  به

 ...زد و بعد نطقش باز شد گارشیتا پک به س دوسه
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وجود  یدور برگردون!يتا تهش بر دیبا یرد کن ویخروج هی یراه مزخرف وقت نیتو ا...اشتباه کردم ادیز یتو زندگ-

 ...نداره

 ...شدمیو نه منکر م کردمیم دیینه حرفش را تا... بودم ساکت

 ...دنده عقب رفتم مویمن کل زندگ یول-

و تا حد  دیتنم را عقب کش...سمت داشبوردم شد... رونیرا از پنجره پرت کرد ب گارشیس... آه بلند سرداد هی

فرق  یبا قبل...برداشت گاریس دیبسته جد کی... امکان شکمم را داخل بردم تا دستش با من برخورد نکند

 ...دیکشیمارك م کیمدل و  کی شهیبود هم ادمیاما تا آنجا که ... کردیم

 ...خوبه یول نهیسنگ...عوضش کردم نیبب... سازهیبهم نم هیقبل گهید-

 ...که خوب بود شیتا چند ساعت پ یول... ستین شهیحالش مثل هم کردمیحس م... نگاهش کردم فقط

 ...آلبرکامو رو شروع کردم ي گانهیب شبید-

 ...شود زد یوارد فرع خواستیبود و م دهیچیپ مانیفالشر جلو یکه ب يدیسف دیپرا يبرا یکوتاه بوق

 !با حوصله خوند دیرو با گانهیب یگفتیبود م ادمی...تمومش نکردم یول-

فوت  رونیزد و دودش را ب یقیپک عم... گرفت گاریس ریفندکش را روشن کرد و ز... چراغ قرمز ترمز کرد پشت

 ...و ادامه داد... کرد

هدف و مزخرف  یب یزندگ هیمنم مثله اونا دارم به ...خودمن هیهمشون شب...اطراف مورسو يها تیشخص-

 ...کنمیو فقط صبحمو شب م دمیادامه م

 ...بده رشییخب تغ:پنجره گذاشتم و همانطور که نگاهم به روبه رو بود گفتم يرا لبه  دستم

 ...سخته رییتغ... کردم یزندگ یمدل نیعمره ا هیکه  یمن يمخصوصا برا... شهینم یول خوامیم-

 ...بذارتش کنار تونهیاز ته دل خسته بشه آسون م يزیچ هیاز  یآدم وقت-

 ...زد تلخند

که بهت ثابت کنه دوست داره  یکردن کس دایکه بهت بگه دوست دارم آسونه اما پ یکردن کس دایپ یدونیم-

که دوست  یکه به عشق اعتقاد ندارم چون تاحاال کس نهیبه خاطر هم... یاصال نشدن دمیشا... سخته یلیخ

 ...نکردم دایداشتنو بتونه بهم ثابت کنه پ

 ...ندارم ينظر-

 ...را باال فرستاد شیابرو يتا کی
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 ...يکردیاز عشق دفاع م شهیچرا؟تو که هم-

 ...زدم پوزخند

تو ذهنم ساخته بودم و اسمشو گذاشته  يفانتز يسر هیمن فقط ... کردمیفکر منبود که من  يزیعشق اون چ-

 ...بودم عشق

چه ... هه  دمید...دمیدیمher شیچند شب پ:ادامه دادم... خودم مچاله شدم يو تو رونیرا فوت کردم ب نفسم

بار  کی... سال کیبعد از ... بعدش برگشتم عقب...ندازهیکه فکر کردم عاشق شدم م يو تنها بار نیاول ادیمنو 

... صدا هی...بود یذهن من واقع يکه فقط تو یتیبه واقع گشتیبرم زیهمه چ دمیو فهم...نگاه کردم قیدق گهید

 يزایچ... که بعدش اومد يزیهر چ...خوب و گرم و متشخص يصدا هی... صدا شروع شده بود هیاز  زیهمه چ

اونقدر  يانگار اون بعد مجاز... شدیصدا محو م يجاذبه  ریز... کرد و کم هم نبود دایدم پتو اون آ شدیکه م يبد

 یبودن واقع یواقع نیدر ع تونستیحسم م دمیرس جهینت نیبعد به ا...نداختیم هیاس یهمه چ يبود که رو يقو

حد  یعنیبود  يبعد مجاز هیمربوط به  گذاشتمیاسمشو عشق م فمیکه من تو تعار یفتگیاون حجم از ش...نباشه

 ي فتهیکه ش رهرو ندا تیمغزم اون قابل تیدرواقع...و دور از دسترس بود يمجاز زیچ هیمغزم تو خواستن  تیقابل

 ...البد شمیتر و محال ترباشن من عاشق تر م ریهر چه قدر آدما دور تر و د... بشه شیواقع يدر دسترس ها

 ...سودا يعوض شد-

 ...شدم رهیرخ مردانه اش خ مین به

که  يزیاون چ يآدما همه  فهمونهیفقط بهت م...کنهیرو عوض نم یگذشت زمان کس دمیفهم کسالی نیتو ا-

 ...ستنین یکنیو تو در موردشون فکر م دنینشون م

 ...و چه تلخ-

 ...مثبت تکون دادم يبه نشونه  سرمو

 ...تلخ یلیآره خ-

ها  یکه تلخ یخدارو شکر کن دیبا یول:دراز کردم که گفت رهیبه سمت دستگدستم را ... خانه نگه داشت يجلو

 ...یدرست و منطق ي جهینت هیبه  دیرس

دعاهامو  يخدا روشکر کنم که همه  دیبا... نه:داخل بردم و گفتم شهیسرم را از ش... شدم ادهیپ نیازماش

بهتر از برآورده  یلیبرآورده نشدن حاجات خ یگاه... تفکرات رو نداشتم نیوگرنه من االن ا... مستجاب نکرد
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و به حکمت خدا شک  میفهمیمرو ن تیواقع نیکه ما آدما تو اون لحظه ا نجاستیشدنشونه فقط مشکل ا

 ...میکنیم

 ...کرد مینیبه نوك ب يا اشاره

 ...تو ؟بروینکن خی-

 ...زدم لبخند

 خواهش بکنم؟ هی-

 ...بار باز و بسته کرد کیرا  شیچشمها

 نهیخالف قوان... خلبان ينکش آقا گاریس هگید-

 ...گفت يبلند"هه"

 ...س هیخود خود گر دنشونیکش گاریس...اما مردا... هیگر ریز زنهیم شهیدلش پر م یلیخ یزن وقت هی-

 استیآن لحظه انگار ته دن...دیمرد بگر کیکه  یبه وقت يو وا... دل گفتم در

 افتاده؟ یاتفاق-

 ...برو تو...ستیمهم ن... نه-

 شیتا من داخل خانه نشدم ازجا ریکردم و ام یبا دست خداحافظ... دوشم انداختم يزدم و کوله ام را رو يلبخند

 ...تکون نخورد

 ...انداختم و داخل شدم دیکل

 ...و با عجله وارد شدم دمیشکمم کش يرو یدست... بود دهیچیمامان همه جا پ يها یشام يبو

 ؟...بابا...ن؟مامانییکجا... من اومدم ...سالم بر اهل خونه-

 يمامان و بابا جلو يهول کرده  ریآمد و بالفاصله تصو یشکستن ظرف يکه صدا دمیبه آشپزخانه کش یسرک

 ...چشمانم واضح شد

 !تو يسرو صدا اومد یچه ب... اوا مادر-

 ...را گرفتم میپر صدا يخنده  يزحمت جلو به

 ...تو اتاقم رمیمن م دیشما مشغول باش... شرمنده-

 ...خنده هاش يو من به قربان صدا دیبلند خند يگل انداخته ابرو باال انداخت و بابا با صدا يبا لپ ها مامان

 ...هاش طنتیبه قربان ش من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

با وجود ... با وجود الغر شدنش... اند ستادهیلشکر سرباز پشتم ا کیهست انگار  یکه وقت... به قربان بودنش من

گاه  هیمن تک يهنوز هم برا... شیپلکها ریز يباوجود گود...و دوباره جوانه زدنشان شیتار موها تار به ختنیر

 ...! یگاه امن هیهست و عجب تک

 خونه؟ يخودت تنها اومد... نمیبب ستایوا... نه نرو-

 در دهانم چپاندم يداغ برداشتم و تند یدانه شام کی... داخل آشپز خانه شدم کامل

 ...اومدم ابیکام ينه باآقا-

 ...دیلب برچ مامان

 ...حالم بهم خورد... اه... صدبار گفتم با دهن پرحرف نزن-

 ...دیرا مال شیشانه ها بابا

 ...نکن بذار راحت باشه تیخانوم؟اذ يدار کارشیچ-

 ...مهربونم يقربون بابا يآ-

 خوش گذشت؟-

 خوب بود... یشما خال يجا-

 جان چه طوره؟ الریحال آ-

 ...پاك کردم يرا با دستمال کاغذ کردیکه از دستم چکه م یروغن

 دایکه جرأت پ نیهم... بهتر شده یلیخ گهیهنوز جلسات مشاوره ش ادامه داره اما دکترش که م... بهتره یلیخ-

  شرفتهیپ یلیبرپا کنه خودش خ شگاهشوینما نیکرد اول

 . ..دنیکش یسخت یلیخ شونیدوتا بچه تو زندگ نیا... شکر یاله-

 دیپر مانیصحبت ها انیم عیسر مامان

که تک و تنها تونسته خواهرشو بزرگ کنه و  نیهم... کرده دایپ شویخوب راه زندگ ریماشاال هزار ماشاال ام یول-

 ...!هیمعلومه که پسر زرنگ... هیلیرو بسازه خودش خ یاون خونه و زندگ

 ریاز ام... موضع مامان مشخص بود شدیخواهر و برادر م نیهروقت که بحث ا... مامان جالب بود يها يطرفدار

 ...کردیم دیو تمج فیتعر

 ...زود شناخت شهیاما آدما رو نم... هیپسر زرنگ ریام... درسته خانوم-

 ...در هم نگاهش کرد ییبا ابروها مامان
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 ...!ینیبدب شهیتوهم که هم-

... شدن دهیچیپ یلیآدما خ...د کرد و راحت شناختشونبه آدما زود اعتما شهیزمونه نم نیاما تو ا ستمین نیبدب-

 واال هرکس هزار رنگ داره...میرنگ هینگاه به خودمون نکن که با همه 

 یسن زن نگرفته معلومه حساب نیهم که داره اما تا ا ییبرو رو نیباا... دمیند يبد زیپسر چ نیواال من که از ا-

 درس و کار بوده یپ

 ...!من يساده  مادر

 سارا رفت خونش؟... مامان الیخ یحاال ب-

 ...آورد رونیب خچالیرا از  ماست

 ...محسن اومد دنبالشون رفتن شیساعت پ هی نیهم... آره-

 ان؟یفردا م-

 فردا چه خبره؟-

 !ها مثال؟ هیچهارشنبه سور... مامان... وا-

 ... به گونه اش زد یچنگ

 ...رفت ادمی... حواس درست درمون ندارم که من... خدا مرگم بده-

 ...نیدیحاال که فهم... خدا نکنه-

پس فردا واسه خواهرت  گهید میکن ییرایخوب ازش پذ دیخونه با ادیداماد شام م... گهید نمیتدارك بب دیخوبا-

 سرکوفت نشه

 ...ستیحرفا ن نیمحسن اهل ا-

بده  سیبنو مویبخر میخوایرو که م ییزایچ ستیل اریکاغذ قلم ب هیبرو ... گهید میکن يآبرو دار دیاما مابا... باشه-

 ...بخره دونیبابات فردا صبح بره م

 ...بابا گذاشتم يشانه  يرو دست

 !گفت؟ یدکتر چ سین ادتیمگه ... رونیسرما بره ب نیحالش تو ا نیبابا با ا ستیخوب ن... مامان-

 ...زد هیتک نتیبه کاب کالفه

 !برم ونمتیپادردم که نم نیباا... کنم کاریچ یگیخب م-

 !حالمم خوبه... رمیم...خانوم ستیالزم ن-
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 ...شما استراحت نکن... رمیگیم رمیخودم م... یینه بابا-

... فکرکردم... قرمز فراموش کرده بودم بخرم یماه... اعتراض ندادم و به سمت اتاقم قدم برداشتم و آخ فرصت

 !داشتم؟ جانیسال ه لیتحو يسرطان بود هم انقدر برا نمانیهفت س يهشتم سفره  نیپارسال که س

 ...که نه البته

 ...خانه مان نذر کردم کینزد يامامزاده  يکه برا یو هزاران شمع... اشک و آه... فقط غصه بود و غم پارسال

 ...تر و الغر تر فیو اندام پدر که روز به روز نح شدیم یچشمانم بود که مدام پر و خال يفقط کاسه  پارسال

 ...فقط پارسال

 ؟...سودا-

 داشت؟یدختر چرا دست از سرم برنم نیا... اوففففف

 ...زده بود هیبه در اتاقشان تک... سمتش برگشتم به

 بله؟-

 قه؟یچک دق یبیبه نظرت ب-

ود که ب یراه یهنوز هم پ... کردن با من دست بردارد ياز باز خواستیدختر نم نیهنوز هم ا... زدم يپوزخند

 ...بچه يبا بهانه  نباریعذابم دهد و ا

 ...ستمیآن من سابق ن گریمن د دانستینم یول

 ...تفاوت شانه باال انداختم یب

 ...باشه شتریبپرس که تجربه ش از من مجرد ب یکیبرو از ...!دونمیمن چه م-

 ...قالب کرد نهیس يرا به رو شیدستها

حتما ... کنم زشیمتوجه بشم تا سورپرا یخواستم قبل از اومدن عل... چندروزه حالت تهوع دارم گمونم حامله ام-

 ...شهیخوش حال م یلیخ

 !مگر نه؟ کردمیمحکم جلوه م دیبا... دادمیضعف نشان م دینبا... گرفتم دهیام را ناد چهیپ دل

 کردیام سرباز م نهیدر طرف چپ س ید که هر از چند گاهبو یقیفقط زخم عم... مهم نبود گریمن د يبرا رضایعل

 ...سوختیو م سوختیو م سوختیو م

 ...مبارك باشه-

 باشه رضامیمبارك عل... مبارکم باشه... آره-
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 !شیرضایعل... خب يآر

کردم و نفس  یدور طول و عرض اتاق را ط کی... خودم را به اتاقم رساندم و شالم را از سرم کندم باعجله

 ...دمیکش قیعم

 ...آرام باشم توانستمینم اما

 ...شده بودم یاش را زده بود و من متالش ضربه

اما کاش ... گشتیباالخره به تهران برم... يبعد از نه ماه دور... گشتیبرم دیع التیتعط يبرا رضایحتما عل و

 ...دمیدیکاش من اورا نم... آمد ینم

 ...شناختمیرا م خودم

 میبرا دنیرا که جز زجر کش ییو فراموشم شده بود آن عشق کذا کردمیم یاحت تر زندگنبود ر رضایکه عل حاال

در  شیکه نه ماه پ یاول يهمان خانه ... اول يو باز هم برسم به خانه  نمشیبب دمیترسیم... نداشت یحاصل

 ...آتشش سوختم و خاکستر شدم

در آمدش خوب است و مناسب  گفتیم... کرده بود دایکار پ... رفته بود هیعسلو رضایعل... از بهبود حال پدر بعد

 ... از تهران فرار کرده است دانستمیاما من م... التشیتحص

 ...ماه بود که فرار کرده بود نه

 ...که فقط خانمان سوز بود یاز اسارت عشق... من نه ماه بود که آزاد شده بودم و

 داد؟یچرا به فرارش ادامه نم پس

برگردد و  خواستیچرا م رفت؟ینم دنشیبه د کباری یمگر سرمه ماه... میکرده بودکه به نبودش عادت  ما

 ؟...بدعادتمان کند

 ...!باردار است گفتیهم که م حاال

 !!!نداره ی؟ربطيدیفهم... نداره یسودا به تو ربط:بلند گفتم... نداشت یبه من ربط... دمیرا کش میموها یعصب

 ...را با صورتم حس کردم یشب بود که تماس دست يها مهین

 ... زدم غلت

 ...شدیصورتم پخش م يکه رو یداغ يو نفسها دمیشن ییصدا يداریخواب و ب انیم

 ...زمزمه کردم يزیلب چ ریغلت زدم و ز دوباره

 ...شکستن گلدان کنار پنجره ام بلند شد يصدا
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 ... دمیاز خواب پر يتند نباریا

 ...دیکشیم غیج رونیهم ب يگربه ا...خوردیاتاقم باز بود وپرده تکان م ي پنجره

 دمیپتو خز ریبلند شدم و پنجره را بستم و زود ز... شده بودم یاالتیخ... صورتم يرو دنیکش دست

*** 

 ：رضایعل

 ساعته؟ هی يزل زد یبه چ-

 ...را انداختم و سمت سرمه برگشتم پرده

 ...یچیه-

 ...چشمت به پنجره س ياومد یآخه از وقت-

 ...کردمیمداشتم فکر-

 ؟یبه چ-

 ...باال انداختم شانه

 !یچیو ه یبه همه چ-

 زانو زد نیزم يرو کالفه

 دمیبر گهیبه خدا که د... رضایعل يخستم کرد-

 هی یزندگ يتو... رهیگیبهانه دلت م یب لیدل یب يجور نیهست که هم ییروزا هی یزندگ يتو... یدونیم-

و  یچیو ه یبه همه چ یفکرکن... یگوشه و فکرکن هیبه  یزل بزن خوادیدلت م ينجوریهست که هم ییروزا

هست  ییروزا هی یندگز يتو... دونمینم یگیو م یدونیوجدانا نم یهست يچه فکر يتو پرسنیهم که م یوقت

 ریگ يخوایبرف پاك کن هم م ژیق ژیق يصدا ای ییجلو نیبه ترمز کردن ماش یحت... پره یکه دلت از همه چ

 نمیلیم کنمیخوب فکر م یکرد اما وقت دایپ شهیم یدل گرفتگ يبرا لیدل کیهزارو...امروزم از اون روزاس...يبد

 ...باشه تونهیاون نم لیکدوم دل چیه

 ...را برداشت يفنجان چا.. 

 ...یعل-

ش  دهیچیپ دیفقط نبا... ساده س یلیخ یزندگ گفتیم شهیهم سودا：بغض دارش گفتم يبه صدا تیاهم یب

 ...تا خربشه یبوسش کن ینگاه کن یبه زندگ دیاون وسطا با...اونم خر کرد دیوقتا با یبعض...کرد
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 سودا؟ نیا شهیتموم م یپس ک... سودا زیهمه چ... سودا شهیهم... سودا...هه：زد و گفت يصدادار پوزخند

اما گوش ...ها دمیشنیم... کردمیاصال جمله به جمله اش را گوش نم...مهم نبود میبرا شیهم حرفها باز

 ...مهم نبود میاصال برا... کردمینم

 شهیهم...خرش کرد يچه جور دیبا گرفتمیم ادیکاش ...رو خر کرد یزندگ دیبا...گفتیکه راست م فهممیحاال م-

 کیبا... نگاه کیبا  یعنی...اون راحت منو خرکرده... ازش نخوام یچیگرفتم که ه میتصم یدرست وقت

اما ... نشد یوقت هم خر زندگ چیرو خر کرد و ه یزندگ شهیم يچه جور گرفتمیم ادیروز  هیکتش ...بوس

 يچه جور نکهیجز ا یهمه چ دهیم ادیبخواد به من  یاون هرچ...هیزندگ نیاز هم رمیگیم ادی یهرچ دونمیم

 خرش کنم

 ...تلخند زد... از دستش افتاد يچا فنجان

... افتهیاز دستم م...تو دستام نگه دارم یهارو مدت طوالن لهیوس تونمینم گهید... شهیحس م یدستام ب ایتازگ-

 ادیاز دستم برنم يکار چیو من ه... شهیله م...شهیخرد م... نیزم يرو افتهیم

 ...نشستم نیزم يرو کنارش

 ؟یکنیداروهاتو مصرف م-

 یچیکس ه چیبه ه... وقت چیهاصال  ای...فردا ای...رمیامروز بم ای؟بود و نبودم مهمه مگه؟حاال ...مهمه مگه-

خالص شدم از ...شیآخ یگیو م یکشینفس راحت هم م هیتازه ...تو یحت...ارهیکس خم به ابرو نم چیه...شهینم

 ...دختر نیشر ا

 دیلرزیم شیدستها...اشاره اش را به سمتم دراز کرد انگشت

 یتو زودتر راحت بش خوامیچون م ستمیناراحت ن... ستمیاما ناراحت ن رسهیم.داره به اوج خودش میماریب-

 ...دمیکش میبه موها یدست

حامله  یچرا دروغ گفت... شمیگفت مبارکه دارم پدر م... هه...گفت کیبهم تبر... دمیتوراهرو سودا رو د-

 ...؟هانيا

دست از سرش  ؟چرايسودا رو عذاب بد يخوایم ؟چرایدروغ گفت چرا：گفتم يبلند تر يبا صدا...کرد سکوت

 ...نداره يکه باهات کار ؟اونيردایبرنم

 ...دیاشکش چک... میزد در چشمها زل
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هزارم  کیهنوز نتونستم  یساله زنتم ول هی... هنوز یچون تو دست از سرش برنداشت...يچون تو دوسش دار-

 ...تو باشم يسودا برا

 ...زدم پوزخند

 !سفسطه نکن خواهشا-

 نیبه سودا خانومتون توه دیبخش...جناب شرمنده دیببخش...کنمیدارم سفسطه م...یگیراست م... آره خب-

غلط کردم که دل سودا ... اصال من برم به درك...اصال من برم به جهنم...دلشون شکست دیببخش...شد

 افتم؟ببوسمیبه پاش ب رمب يخوایاصال م...يغلط کردم که خواستم بهش بفهمونم تو زن دار...خانومتونو شکستم

 ؟...رهیگیپاشو دلت آروم م بوسم؟بیشیپاشو راحت م

 ...تند از جا بلند شدم و مچ دستش را گرفتم... و حمله برد به در دیسکوت نگاهش کردم که از جا پر در

 ...نمیبب ستای؟وايچته رم کرد-

 ...اما محکمتر نگهش داشتم دیخودش را عقب کش... کرد از دستم فرار کند یسع

 ...معشوقتو ببوسم يرم پاب خوامیم...ولم کن...یولم کن لعنت-

اش  رهیخ یبرزخ يبا چشمها...و نگاهش مات شد دیبرق از سرش پر...صورتش نشاندم يرو یمحکم یلیس

 ...شدم

 شرف یدرست حرف بزن ب...درمورد سودا درست حرف بزن-

 زد هق

 کنهیفکر م گهیدختر د هیشرفم که شوهرم داره به  یب... شرفم یآره من ب-

 ...ببند دهنتو-

 ...زد ادیفر

من ...حرف بزنم خوامیخفه شو اما االن م یتو دهنم گفت يسال زد کی...حرف بزنم خوامیم... بندمینم-

 دونمیم یول...خوشگلتر شه بلکه دل شوهرشو ببره خوادیم يدختر زشت و بدبخت که با هر ترفند هی...زشتم

 شهینم

 بود هختیر شیدور چشمها ملیاز ر یرد پررنگ... زد شیبه موها یچنگ

اما  امیتا به چشمت ب زنمیم شیخودمو به آب و آت یمن لعنت... کنمیم شیآرا...پوشمیلباس کوتاه م-

 ...چشمات پر شده از سودا...ینیبینم
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 آزاد شد شیموها...دمیرا عقب کش شیدستها

 یکه از همونا بخرم بزنم تا تو بهم توجه کن زنهیم يچه عطر نمیرفتم تو اتاقش کمدشو گشتم بب یواشکی-

رو  یاگه بتونم دل عل يخوار نیا ارزهیخوار شدم اما گفتم م...يو فکر کرد اومدم دزد دمید یعمو مرتض...

 بلرزونم

اتاق  يکشاندمش گوشه  دیکوبیام م نهیکه به س ییتوجه به مشتها یب...نداشت یحال خوش...داغ شده بود تنش

 اندمشتخت خواب يو رو

 شهیبد م شنونیم رونیب رهیصدات م...آروم باش-

 نید یلیخ ي؟فکرکردیبچه مسلمون یلیخ يفکرکرد...يخودتو خوب نشون بد يخوایفقط م...یفقط فکر آبروت-

 یپست یلیخ...تو یول رهیمیزنت داره تو حسرتت م...ستیقبول ن یخونیکه م ينماز...آقا ریخ ؟نهيدار مونیو ا

 ...یلیخ یعل

 کنمیوقت سودا رو فراموش نم چیبهت گفته بودم ه-

تورو عاشق  امیم کردمیفکر م...کنمیتورو مال خودم م امیم کردمیفکر م...من خربودم یول يآره گفته بود-

اشتباه  شهیاشتباه کردم من بدبخت هم یول سازمیخوب واسه خودمون م یزندگ هی امیم کردمیفکر م...کنمیم

و اون؟که بابام  نیوبال گردن ا ؟بشمیکه چ ماومد ایدن...ومدمیم ایدن دینبا...نم اشتباه بوداومد ایکردم اصال به دن

که  یدادنم به کس...یازدواج شرط...يو عموم واسه راحت شدن از شرم شوهرم بده اونم نه هر شوهر رهیبم

 ...من...منو خوادینم

 اعصابت کجاست؟ يقرصا...آروم باش دختر گمید م-

 دیتنم را به سمت خودش کش...را چنگ زد راهنمیپ ي قهی

چرا ... زنمیدرو اون در م نیمن فقط واسه داشتن تو به ا...خوامیمن فقط تورو م...تو...یلعنت ییقرص اعصابم تو-

به اسمت ...یعل کنمیم یبگ يهوم؟هرکار ینیکنم که منو بب کاری؟چینیبیکه دوست دارم؟چرا منو نم یفهمینم

 ...کنمیم یبگ يقسم هرکار

 خوردیبهم م...خوردیاز خودم بهم م حالم

که تو فکر  یاون عشق یحت...ازم نمونده يزیمن نابود شدم سرمه چ... یچیدارم ؟ه یسرمه؟چ میمگه من چ-

 ...یچیندارم ه یچیمن ه...رفته نیاز ب میهمه چ...ستینسبت به سودا برام مونده هم ن یکنیم

 دمیبار صورتم را عقب نکش نیاول يبرا...گونه ام گذاشت يرا رو دستش
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من حسرت نگاه گرمتو ...دارم تویمن حسرت مهربون...من حسرت آغوشتو دارم...یشوهرم یهم که باش یتوهرچ-

حاال هم حسرت ...حسرت شوهر...حسرت پول...حسرت پدر مادر...عمر حسرت خوردم هی يمن عقده ا..دارم

 ...عشق

 شمیممثل قبل ن گهیمن نابود شده د...سرمه شهینم-

 دونمیم...کمم دونمیم... کنمیباز نم بیرق يراه برا... کنمیحفظ م مویزندگ...کشمیمن پا پس نم یول-

اگه  یحت...کنمیپس حفظت م یحاال که شوهرم...اما حاال که زنتم رسمیسودا هم نم يبه گرد پا دونمیم...زشتم

 کنمیمال خودم م يروز هیتورو ...رمیراه بم نیتو ا

*** 

 :سودا

 شه؟یم یمگه چ...تورو خدا... خاله... خاله-

 ...نگاهش کردم کالفه

 کار کنم؟ یمن چ دهیپدرت اجازه نم یعسل جان صدبار بهت گفتم وقت-

 ...را پشت گوشش زد شانشیپر يموها

 خرمیخودم م... بهم پول بده-

 ...را گرفتم و دنبال خودم به اتاقم کشاندم دستش

 شهینم یعنی شهیمن گمیم یوقت...خطر ناکه زمیعز-

 ...دیشالم را چسب يرا گرد کرد و گوشه  شیچشمها

 ده تومن شهیگفته همش م لیبه خدا سه... من که انقدر دوست دارم... يخاله تو که مهربون بود-

 ...دمیشدم و گونه اش را بوس خم

 شینکرده اگه تو دستت منفجربشه آت ییخدا... که خطرناکه نهیبحث ا ستیبحث پولش ن... یفدات شم اله-

 يریگیم

 ...نق زد سرتقانه

 ...مواظبم-

 شدم؟ینم فشیچرا من حر...دور در کاسه چرخاندم کیرا  میچشمها

 ...داد لمیتحو ییمکش مرگما لبخند
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 ؟...يدیشد؟م یخاله چ-

 ...را دوقسمت کردم و هرطرف را بافتم شیبرس را برداشتم و موها... نهیسمت آ چرخاندمش

 ...بهت دمیاون گوشواره قرمزامو م یرو بزن یان ت یترقه و ت دیو ق یباش یاگه دختر خوب-

 ...نگاهم کرد متفکر

 خوامیمن هفت ترقه م... نه-

 ...ام انداختم یشانیبه پ ینیچ

 ...ر روش دارهاونا که دوتا انا!ایچوب ؟گوشوارهیمگه اون گوشواره هارو دوست نداشت-

 ...شده بود زادیشکل آدم یرا بافته بودم کم شیحاال که موها... اشاره اش را در دهان گذاشت انگشت

 ...ها شهیخاله تورو خدا بدو پول بده االن تموم م... هم باشه اشکال نداره یکپسول... فقط هفت ترقه... نچ-

همه  ادیسرت ب ییو بال ينکرده ترقه بخر ییمن اگه االن بهت پول بدم خدا... منو وروجک یکشت... خدا يا-

 ...اگه گذاشت پولش با من ریبرو از بابات اجازه بگ... ننیبیاز چشم من م

 ...کرد هیو شروع به گر دیکش يبلند غیج

 ...يبد یلیخاله خ-

 ... زانو زدم شیرو روبه

 ناز درست کنم هوم؟ يبرات دوتا گربه ... آرد و چسب چوب دارم ؟يگلساز میاصال بر... نکن قربونت هیگر-

 ...خوامینم-

رو هم که  ییقرمز ها یماه... میپر آب کن میحوض رو بشور اطیح میبر ایکنم خب؟ب کاریمن چ... خدا يا-

 ...تو حوض میزیبر میدیخر

 ...دیبرچ لب

 ...متنفرم وونایتازشم من از ح... ها هیچهارشنبه سور ؟مثالیپس هفت ترقه چ-

 چرا؟-

باال و  دمید یبعد ه... انداختمش تو وان... حموم کنم خواستمیرو م موریاون روز سوگل و ت... رنیمیچون زود م-

دعوام  یتازه مامانم کل... بعدشم مرد... رنگ سوگل رفت... دوباره تو همون آب وان شستمشون... پرنیم نییپا

 کرد

 ؟دعوا چرا-
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 شن زییبودم تم ختهیر تکسیچون که تو وان وا-

 ...و بهت زده نگاهش کردم دمیکش ینیه

 ...ها چارهیب... یآخ...هیچه کار نیشن؟خاله ا زییتم تکسیتو وا یتو جوجه هاتو انداخت...تو-

 ...کنم زشونییتم خواستمیمنم م شنیم زییتم شورهیلباسارو م تکسیخب مامان با وا-

 خطرناکه... يدست زد تکسیاصال چرا به وا... رهیمیمعلومه م تکسیتو وا ندازنیآخه موجود زنده رو که نم-

 خطرناك یگیم ویهمه چ... یخاله تو چه قد سوسول... اه-

 ...خنده ام را گرفتم يزحمت جلو به

 ...کنهیسراز تنمون جدا م مینشست اطویح نهیبب ادیاالن مامانبزرگ ب اطیح میبر-

 را کج کرد گردنش

 برم ترقه بخرم؟ يدیبعدش پول م-

 ...دمیکش یپوف

 دمیبعدش پول م... باشه... جهنم ضرر-

 ...دیرا محکم بهم کوب شیهوا و دستها دیپر

بابا هم با ... بچه گانه خود را در آغوشش انداخت طنتیو با ش دیعسل دو... دادیبا شلنگ گلهارا آب م یمرتض بابا

 ...جلو رفتم... رفتیش مخنده قربان صدقه ا

 ...ستیبابا بزرگ خوب ن يبرا... خاله نییپا ایعسل جان ب-

 ...دیپر نییگفت و پا یچشم... پدر نداشت يماریاز زمان ب یاوهم خاطرات خوش انگار

 ...دختر؟بذار راحت باشه يدار کارشیچ-

 ...کردم یاخم

... وجود داره تونیمارینرفته که هنوز حالتون خوب خوب نشده؟دکتر گفت امکان بازگشت ب ادتونی... بابا جان-

 ن؟یاصال داروهاتونو خورد... گهید نیکن تیتورو خدا رعا

 ...زد یمهربان لبخند

 ...سراغم ادینخورم؟خودش ساعت به ساعت با داروها م ذارهیمگه مادرت م-

 ...گهید ادهیخب از عشق ز-

 ...دیخند
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 م؟یداشت... یپدر صلوات يا-

 ...باال انداختم ابرو

 ...میبله که داشت-

 ...آب را بست ریانداخت و ش نیزم يآب را رو شلنگ

 ان؟یامشب ب یبه دوستات گفت-

 ...نگاهش کردم متعجب

 دوستام؟-

 ...الریو آ ریام... آره-

 ؟...کردمیدعوتشون م دیچرا با...نه نگفتم-

 ییتنها... نیخوب يبچه ها... شدیماهم جمعمون جمع تر م... شدیکه بد نم يکردیخبرشون م... اون دونفرتنهان-

 ستیحقشون ن

 ...!شدیبد هم نم... فکرکردم یکم

 ...قبلتر هم به خانمان آمده بودند الریو آ ریام

صحبت کرده بودم  یرا که تلفن يفرد نیآخر ياز حال رفتم و پرستار شماره  مارستانیکه من در ب یشب همان

که  یهمان شب... رساند مارستانیخودش را به ب ختهیبه هم ر يبا گرمکن و موها ریکه ام یهمان شب... را گرفت

ترسناکش  يبرخالف چشمها که یهمان شب... دمیاورا د يبه خون نشسته  يچشم باز کردم چشمها یوقت

 ...لبخندش آرامش داشت

 ریام گفتیم... خودشان برگردند يمادر نگذاشت به خانه ... مرا به خانه رساندند الریکه همراه آ یشب همان

 یهمان شب... کرده بود ریکه مادر هزار بار دعا به جان ام یهمان شب... خطرناك است یو رانندگ دیآ یخوابش م

 ...کوبانده بود ماخم کرده و به اتاقش رفته و در را به ریام دنیبا د رضایکه عل

 الریهمان شب که جنس نگاهش به من مثل نگاه به آ...بودم افتهی ریکه صداقت را در حرکات ام یبش همان

 کی... غرض  یب یدوست کی... دوست باشد کی تواندیهم م... مرد کی... پسر کیبودم  دهیشده بود و من فهم

پشتش  دیپل یکه هدف یدوست... نداشته باشد تیبه جنس یکه ربط یدوست... ساده یدوست کی... پاك یدوست

 ...نباشد

 ...شده بود به دوم شخص مفرد لیدوم شخص جمع تبد ریهمانجا بود که ام و
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 خاموش بود... اش را گرفتم شماره

 يبدق که خورده شد صدا نیسوم... اتصال رافشردم يدکمه  افتنشیگشتم و به محض  الریآ يشماره  دنبال

 ...دیچیپ یگوش يخواب آلودش تو

 ؟ییدا جون توسو... الو-

 ...زدم لبخند

 ؟يچه طور... کاسویسالم استاد پ-

 ...دیخند بلند

 خانوم میرسیبهم م...باشه مسخره کن-

 کار تو باشه فوق العاده بودن شدیاصال باورم نم دمید اتوینقاش یوقت ه؟واالیمسخره چ-

 واقعا؟:شوق گفت پر

 ...البته-

 یمرس-

 البته خاموش بود...اب ندادگرفتم جو رویام لیموبا... کنمیخواهش م-

تو ... رازیبه ش شیو از ک شیتهران به ک... دوتا پرواز داشت... رفت فرودگاه میکه منو رسوند مستق شبیآره د-

 ؟یچرا نرفت

 ...کردیرا باز م اطیعسل که در ح یرفت پ نگاهم

 ...آفم دیپرواز دارم اصفهان و بعد تا چهارم ع هیفردا شب ... نه من پرواز نداشتم... آهان-

 ...میگذرونیخوش م یحساب دیتا چهارم ع... خوبه که... اوه-

 ...ما شیپ نیایخواستم بگم امشب ب... شاالیا-

 ...دمی؟شا...تولدته ه؟نکنهیخبر:گفت مشکوك

 میفقط دور هم باش ستین یخبر خاص... ما شیپ نیایب نیگفتم اگه برنامه ندار هیچهارشنبه سور... نه بابا-

 مکث کرد یکم

 ...برسه ریگمون نکنم ام-

 تنها نمون خونه... ایخب خودت ب-

 ...آخه-
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 ؟یتونیم يبگذر یتون یاز دست پخت مامانم که نم...گهید اریبهونه ن-

 ...امیبه خاله بگو فقط به خاطر تو م... امیباشه م-

 نمتیبیشب م... پررو نشو-

 ...خداحافظ-

*** 

عسل هفت ترقه را فراموش کرده و به تالش ... میگذاشته بود اطیرا که محسن آورده بود وسط ح ییها بوته

... اوردیم يمادر چا... میپدر انداخته بود يشانه ها يرو ینازک يپتو... کردیمحسن در روشن کردن آتش نگاه م

و سرمه هم  کردیصحبت م لشیبا موبا...رضایو عل کردیدود م گارینشسته بود و س هیدورتر از بق یعمو کمال کم

 ....بود دهیرا چشب شیبازو

 ...شورش را در آورده بودند گرید

  ...خوردیبهم م حالم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...کردمینگاه م رضایبه عل دیاصال نبا... نگاهشان نکنم کردمیم یسع

 !مگرنه؟... نبودم شیسال پ کی يسودا من

 ...دینبا... باختمیم نینگاه دل و د کیبا دینبا... عاقل شده بودم... کرده بودم رییتغ

*** 

 :ریام

لبخند بامزه ... در توسط سودا باز شد دینکش هیبه ثان... دادم و زنگ را فشردم الریرا به دست آ ینیریش ي جعبه

 ...زد يا

 دیخوش اومد یلیخ... سالم-

 ...که در آغوش سودا فرو رفته بود داخل شدم الریرا دادم و پشت سر آ جوابش

 يکه اطرافش پربود از گلدان ها یحوض شش ضلع کیبا ...بایز یکوچک ول اطیح کی... باصفا بود شاناطیح

لبخند ... نشست یناج یصورت مرتض ينگاهم رو... بلند پوشانده بود يرا درخت ها اطیو دور تا دور ح یشمعدان
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بزرگ و مردانه  يادیز يرا در دستها دستم... از جا بلند شد... جلو رفتم و سالم کردم... کردیم مانیبه لب تماشا

 اش گذاشتم

 میمزاحم شد... شرمنده-

 ...اما کردمیحس م نطوریهم من ا دیشا... دانمینم... حس پدرانه کی... بود یقیحس عم شیچشمها در

 ...!ياینم يسودا گفت پرواز دار... يخوش حالمون کرد... ؟قدمتون سرچشم...پسر هیحرفا چ نیا-

شکم هم ... گذشت شدیخاله که نم يخب از کوفته ها یول... دمیکه رس ستیساعت ن مین... اشتمپرواز د... بله-

 ...شهینم شیکه حرف حساب حال

 دیآنچنان که تمام نگاه ها به سمتمان چرخ... دیخند بلند

 ...خانوم ما تو رو هم معتاد کرده نیپس دست پخت ا-

 ...سودا کنارمان قرار گرفت... حرفش سرتکان دادم دییتا يزدم و به نشانه  لبخند

 ...!داخل دیبهتره شما بر... هوا سرده... بابا-

کردم  یخانواده شان سالم و احوالپرس يبا تک تک اعضا... کنارگوش سودا گفت و داخل ساختمان رفت يزیچ

 ...روشن شده بود اطیشدم که وسط ح یآتش ي رهیتخت نشستم و خ يو بعد رو

 ...يوب شد که اومدچه خ-

 ...کردیعسل گوش م يها یزبان نیریبود و به ش ستادهیکنار خواهر سودا ا الریآ

 ازش گذشت شدینم... مامانتو کرده بود يدلم هوس کوفته ها-

 دیخند

 ؟يزرشک پلو با مرغ دوست دار... متاسفانه کوفته نپخته یول-

 ...غم داشت شیدر چشمها... کردم نگاهش

 ...آره دوست دارم-

 ...زمستان بخارشد و در هوا پخش ينفسش در سرما... فوت کرد رونیرا ب نفسش

 چته؟-

 ...یچیه-

 ...نگاهش کردم زیر يچشمها با

 درست کرده؟ يلندهور اعصاب خورد يبازم اون پسره ...نکن لمیمنو ف-
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 ...گرد نگاهم کرد يچشمها با

 ...شنوهیوقت م هی... آروم-

 ... چه قدر هم الغر شده بود... کردیم يباز لشیبا موبا واریبه د هیپسرك تک...نگاهش را گرفتم رد

 کرده؟ کاریباز چ... پسره س نیدردت ا دونمیمن که م-

هزار ساعت  تونمیم... زنهیقلبم تند م... داغون شده میحال روح کمی دمشیدوباره د یفقط از وقت... یچیه-

من راحت خوش حال  ریام... زمیاراده کنم و در لحظه اشک بر یحت تونمیم... وقفه یب... کنم هیو گر نمیبش

 يزایواسه چ تونمیم... میحال وشخ يبرا ستین اجیاحت يخاص و خارق العاده ا یلیخ زیبه چ یعنی... شمیم

 يو من برا... بساطم هست يپا کیدر  يلنگش ابد هیاما ... کنم یخوش حال قیبزرگ و عم يدر ابعاد کیکوچ

... جنگمیم ایجنگ دن نیته تر یو ب نیمعناتر یکه دارم تو ب... قبول کنم که باختم دیبا کنمیبار اول حس م

 دایکلمه پ کنمیکه احساس م يزیکه هستم و چ ییواسه جا تونمیکنم و هم نم فیتعر زارویچ یلیخ تونمینم

 ... کنم

... که من هستم ينرس به اون مرحله ا...ینذار به اون مرحله برس یول... به حال من یرسیم يتازه دار-

و  میبازیم میدار نکهیا...وسط وجود داره نیا یاحتمال هیفقط ... یستیبازنده ن دونمیم یول...به هرحال دونمینم

 ترسمیاحتماله که م نیمن از ا... میدیهنوز نفهم

که  یحس خاص کی...نبود فیقابل توص گرفتمیتر مدخ نیکه از ا یحس... قالب کرد نهیس يرا رو شیدستها

بود که کنارش خودم  یکس نیسودا اول... خودم هم قابل درك نبود يبرا یاما حت کردمیفقط خودم حسش م

از دهانم  دهیچیبود و نه کلمات درشت و بعضا پ يمرموز و جذابم خبر ينه از لبخندها... اصل ابیکام ریام... بود

 نیکنار ا... به اثبات خودم نداشتم يازیدختر من ن نیکنار ا... باشم يگریآدم د کردمیم یو نه سع شدیخارج م

 رمینبود که تحق یو کس اوردمیرا به زبان م خوردیهرآنچه که در ذهنم وول م... زدمیدختر من راحت تر حرف م

 یگاه...شدیم یعصب یگاه... زدیحرف م... کردیرا گوش م میرفهاح... خشک يها حتینص یحت ایکند 

 ...لحن ممکن منصرفم کند نیبا مهربانانه تر کردیم یسع یگاه...دیخندیم

 بود نیبس که دلنش بردیمرا به هرش م یگاه شیحرفها... شیو البته حرفها... شیبود بودن ها نیریش

 یحت ایدن نیغمگ يها لمیف... ایدن نیغمگ يتمام خبرها يرو دارم که برا تیقابل نیمن ا یاغراق چیه یب-

اشک  نیغمگ يو کتابا و عکسا...نیکالم غمگ یب يها یقیتمام آهنگا و موس... یلوس ترک يها الیسر

ناشناخته تو مغزم  یدارم واکنش نانیاطم... منه يخداداد يکردن از استعدادها هیبودن و گر نیاصال غمگ... زمیبر
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من ... هه... کنهیتر و بزرگتر و خراشنده تر م نیچندبرابر سنگ رسنیکه به من م یعالم رو وقت يکه غما دهیرخ م

چون ...شدمیمطرح م نترنشنالیکه اگه بود مطمنم من درسطح ا...ستیبودن شغل ن نیواقعا متاسفم که چرا غمگ

 ...درست برعکس شادبودن...هم هستم یغاتیقشنگ و تبل نیاز قضا غمگ

انتخاب هم ...ستیاندوه لباس ن...ستیاما ن... یرآوردناز تن د...بودیلباس م دیکه غم و اندوه با کنمیدارم فکر م-

قرار ...یحت يبخند... یبخواب ،یبمون ،يبر... يجار شهیهم...یموندن شهیهم...پوست آدماس ریاندوه ز...ستین

 ییآدما يهمه ... سودا.... پوست ریز...به آدم اج نیتر کینزد... س شهیهم يهمون جا.تموم بشه... بره ستین

اشک  هیغم بق ابهیبه اندوه خودت  یتونیتوراحت م نکهیا یول... پوستشون دارن ریز یاندوه هی ینیبیکه دورت م

 ای...نشدن ادیکه هنوز غمات اونقدر ز دهینشون م نیت... سبکه یلیقلبت خ دهینشون م نیا... خوبه یلیخ يزیبر

من  يغما یول... شونیاشک بشکن راحت با چندتاقطره یتونیم... هم شده باشن هنوز سخت نشدن ادیاگه ز یحت

انگار ... ها هیواقع تونمینم گمیم نکهیا...تونمینم یول زمیاشک بر خوادیوقتا دلم م یلیسودا من خ... سخت شدن

 شهیهم نیبه خاطر هم...بارهیهم اشک از چشمام نم طیشرا نیتوبدتر... اشکم خشک شده باشه يکه چشمه 

 ...یو سبک ش يببار یتونیاما تو م...مونمیم نیطور سنگ نیهم

 ...را داخل فرستاد شیو موها دیبه شالش کش یدست

 ...!ختیکه نشه اشک ر هیزاو نیاز ا...بهش نگاه نکرده بودم هیزاو نیتاحاال از ا-

 ...زدم تلخند

 کنه هیگر تونهینم یپسر بدبخت که حت هی ي هیاز زاو... به بعد نگاه کن نیاز ا-

 ...کرد اخم

 بدبخت تره س؟ یک ياالن مسابقه -

 ...دمیخند

 ...یاگه بتون ؟عمرایاز من جلوبزن یکه تو بدبخت يدار تویقابل نیا یعنی؟يخوایم نویتو ا...دونمینم-

 ...هیگر ریز زندیکند م دایسکوت ادامه پ نیا شتریب هیحس کردم اگر چندثان... سکوت نگاهم کرد در

بود که  یو بند دلت پاره شد؟پس ک يدیپسره رو د نیهندستون کرده؟باز ا ادی لتیحاال راست بگو باز ف-

 ...و فراموش کردمو عشق نبودو دمیرو د her لمیف گفتیم شیچندروز پ

جور  هی... بشه يجور هیهنوز ته دلم  نمشیبیم یکه وقت هیعیخب طب... اما...حرفم هستم يهنوزم پا...نه نه-

 ...یجور گس هی...یجور تلخ هی...ینیغمگ
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 يهم رو یظیاخم غل...کردیمن و سودا را نگاه م یرکیز ریاوقات ز یگاه...کردم رضاینگاهم را زوم عل دوباره

زنش هم ... انگار که محق باشد و ما بدهکار...رفتیاعصابم م يرو يزیاز هرچ شتریانداخته بود که ب یشانیپ

 ...بود زانشیآو

 ...نییپا ارمیب ونشویت بپاشه؟بزنم دکوراسنمک رو زخم ادیخونه بره؟خوشش م نیاز ا کنهیچرا جمع نم-

 ...دیگز لب

 ...زود رهیم... چندروز اومده-

انتخاب  نویمگه هم...گهیبکنه د شویگوشه زندگ هیبره  رهیدست زنشو بگ... ادیب دیهمون چندروز رو هم نبا-

 خواد؟ینم نوینکرده؟مگه هم

 ...ستادیتر به من ا کینزد یکم... گفت یسیگرفت و ه ینیاشاره اش را مقابل ب انگشت

جنبه  یکه من ب ستیاون ن ریتقص... وضع عادت کنم نیبه ا دیمن با... شلوغش نکن کنمیخواهش م... ریام-

 ..ام

 ...چشم تو ياونم جلو...شما نداره يتو خونه  ییجا گهیبفهمه که د دیاونم با یول-

وقت  چیاون ه... شناسمشیم... اهاش بزرگ شدمب یمن از بچگ... خب... ریام یعنی... ستین يپسر بد رضایعل-

 ...و ستیخوب ن شیمال طیشرا... مونده از سر اجبار بوده نجایاگر ا... رو آزار بده یکس خوادیدلش نم

 ...قضاوت نکن يکه نسبت بهشون دار یاحساس يسودا صدبار بهت گفتم آدمارو از رو-

 ...زد لبخند

به خودت  شهیکه باعث م افتهیم یاتفاق تو زندگ يسر هیاوقات  یگاه... ستمیاون احمق سابق ن گهیمن د ریام-

اون  گهیو من د یاون احمق سابق نباش گهید شهیباعث م... يچند چند ایبا دن یو بفهم يایبه خودت ب... يایب

 میاحساس تصم ياز رو گهیکه د قتهو یلیمن خ... احساس نذار يپا زنمیم یهر حرف... ستمیاحمق سابق ن

 ...رمیگینم

 دیرنگ سودا را کش ییسارافون آلبالو يو گوشه  دیبا عجله به سمتمان دو عسل

 ؟يایم ریام م؟عمویبپر شیآت ياز رو میبر...خاله-

 ...زدم و دست عسل را گرفتم يلبخند

 ...امیباز یقرت نیا ي هیمن پا!چرا که نه-

 دنبالمان به راه افتاد سوداهم با لبخند... گفت "عمو ولیا"و  دیباال پر جانیبا ه عسل
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 ...هیمیرسوم قد ه؟ازیچ يباز یقرت-

 ...میوقت نداشت چیما ه یول-

 الریو سارا و آ کردیم میآتش را تنظ ریز يها زمیمحسن ه... هم بلند نبود یلیخ... میدور آتش جمع شد همه

 ...آتش گرفته بودند تا گرم شوند يرا باال شانیدست ها

 ...آتش در چشمانش رقصان بود يو شراره ها کردیصورت سودا شدم که به آتش نگاه م ي رهیخ

 ...ته دلم چنگ زد یحس

 ...دیرسیبه نظر م شهیاز هم باتریاش چه قدر ز چهره

 ...چالش را ببوسم خواستیدلم م... افتادیو گونه اش چال م دیخندیم یوقت مخصوصا

 ...کرد یپل وشیاز دار یو آهنگ لشیموبا یدست برد سمت گوش سودا

 ...گرفتیهوا م یو دلم ب نشستیتنگ حنجره ام م یبیبغض عج دمشیشنیکه هروقت م یآهنگ

 ...حاال اما

 ...خوش حال تیجمع نیا انیم

 ...آتش يشعله ها انیم

 ...زدیو قل م دیجوشیم بیکه عج یدل و

 شدیم لبخندم

نگاهم  یسوال... دیگردنش به سمتم چرخ... نگاهم را حس کرد ینیسنگ... کردم لیرا سمت سودا متما سرم

 را که در دلم ولوله برپا کرده بود را به لب آوردم یو حرف... که فقط او بشنود لب زدم يطور... و من آرام...کرد

اما االن ... وقت بدون بغض کردن بهش گوش بدم چینتونستم ه...  دمیآهنگ درد کش نیبا ا یلیمن قبال خ-

 يکه اونقدر...عوض کنم مویزندگ تونمیبه بعد م نیدارم که از ا یبیغر نانیاطم هی... لبخندم شد هویط بغض وس

وحشت زده و  اکمتری... شادتر باشم تونستمیم...باخته باشم زارویچ یلیکه خ رمیکه گ... تاوان دادم که بزرگ بشم

... بد نخوابم يبدون خوابا یشب چیباال ه بیباشم که با تقر دهیدرد نکش ياونقدر تونستمیم... دهیمضطرب و ترس

و ... تر پیخوشت... جوون تر باشم تونستمیدست کم م... پراز مردن و کشته شدن آدما و خون بیعج يخوابا

که  ییجاها یلیکه از خ...اما خوش حالم...گهید زیو هزار چ... نکرده باشم دیساله سف هپنجا يموهامو قد مردا

با ...فکرمو قبول دارم... خودمو قبول دارم نمیبیبعد از سالها م... گذشتم زننینوز دارن توشو دست و پا ممردم ه

خودمو با تک تک ...خودم احمقانه ساختمشون ای...شده لیکه بهم تحم ییرنج ها... رنج هام...باختن هام يهمه 
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که دوست داشته  يتونم هر کار یم مکن یفک م... رو ساختن که هستم قبول دارم ینیکه از من ا ییزایچ

 یم گهیاالن د... کردم دایپ یحد ِ خوب هیکه تا ... کردم یم دایفقط الزم بود قلق خودمو پ... باشمو انجام بدم

 نیو حاال ا... بهتر بشم هیخوام از بق یکه م يزیتونم تو چ یدونم م یم... ادیتونه ازم برب یم ییدونم چه کارا

باشم و  نیکه اومدم حق دارم غمگ یراه نیکنم با ا یو فک م نمیهنوز غمگ... و لبخندم ارهیآهنگ بغضم م

فته به یهم اتفاق م فتهیاتفاق نم میکن یکه فک م ییزایاما چ... شاد بشم رمیبگ ادیسال ها طول بکشه تا  دیشا

 اجیبه زمان احت... اتفاق افتادن يداره برا اجیبه زمان خودش احت زایچ یلیخ. معتقدم يمن به زمان بند... وقتش

که دوس تر  يورزش کنم و بدنمو جور شتریب ای.... هام بهتر شم ییدارم تو توانا تیداشتم تا بفهمم چقد قابل

بهتر  ایلیکه خودخواهانه خودشو از خ یکردم تا بشم کس یهمه سال صرف م نیا دیو من البد با.... دارم بسازم

 بتونه بهتر شه دیو با... وجود دارن يبهتر يدماهم که چقدر آ نهیو بب نهیبب

 ...دیچیذهن و دلم پ يتو شیآنقدر بلند که صدا... بلند... دیخند

 ياتفاقا ای میکه دوست دار ییآدما... که دوست دارن بسازن يبدن و جور رییخودشونو تغ توننیآدما م...ریام-

 رییسهم رو تو تغ نیشتریکه ب يزیاون چ...دیترد یو ب نیقیاما به ... مارو بسازن توننیهم م مونیخوب زندگ

 اشونهیآدمارو بدبخت... نامعمول يتنها يآدما...دهیخش دار و خراش يآدما... اشونهیبدبخت...آدما داره ریبرگشت ناپذ

 ...سازهیکه م

 ...کردم نگاهش

 ...ناب ییطال... دختر از جنس طال بود نیا

اشک از گوشه ... مشت شد شیدست ها... لب زمزمه کرد ریز يزیچ... را بست شیچشمها... ستادیآتش ا يجلو

 ...گونه افتاد يپلکش سرخورد و رو ي

 ...بلند داد زد سارا

 ...تو از من یسرخ... من از تو يزرد...بخون-

 يروزمحنت برو ... ایب يغم برو شاد... تو از من یسرخ... من از تو يزرد"بسته خواند يبا همان چشمها سودا

 ...دیو پر "ایب

افتاد و من حس کردم افتادن دلم  یشانیپ يرو اهشیحلقه حلقه و س ياز موها يطره ا... دیآتش که پر يرو از

 ...را

 ...کردم گرم شدن وجودم را حس
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 ...را میدستها دنیکردم لرز حس

 ...و

 بردینم شیکاش آن شب دست در مو يا

 ...دلم رفت یشانیپ يکه آمد رو زلفش

*** 

 ：رضایعل

 ...پسرك خلبان و سودا یدرگوش يحرفها یآتش بود اما حواسم پ ي رهیخ نگاهم

 ...شدمیم یخودم نبود که عصب دست

 ...را کنار سودا نداشتم يمرد دنید طاقت

 ...پسرك را در دهانش داشتم نیا يخورد کردن دندانها لیبودم که پتانس یانقدر عصب و

 ...مشت سفت شده ام نشست يسرمه رو دست

 ارم؟یبرم کاپشنتوب...هوا سرده-

 ...نه：نگاه گفتم یب

 ...بود یقربان کیدختر هم فقط  نیا...سوختیم شیدلم برا... خورد چیدلم پ و

 ...نداشت یگناه

 ... ناراحتش کنم خواستینم دلم

 ...اش یو نخواه یرا داشته باش یکی نکهیتا ا یو نداشته باش یرا بخواه یکیبهتر است  یلیخ

 ...دوباره عاشق شم توانستمینم من

 ...خواستشیالبته دلم هم نم9

 ...بامن سرلج داشت ایدن... بود افتادهیانگار به من خواستن ن اصال

 ...کردیاز دستم فرارم خواستمیرا که م هرچه

کنم از من  کیخودم را بهشان نزد کردمیم یهرچه سع... کرده بود دایدافعه پ تیخاص میانگار خواستن ها اصال

 ...شدندیدور و دور تر م

 ...شدمیتر م ریو س ریس یمن هرلحظه از زندگ و
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و چندبار دوباره و از نو قطعات شکسته ...چندبار دلتنگ شدم... ختمیمن امروز چندبار فرور دانستیچه م یکس و

 ...دلم را سرهم کردم و سرپا شدم ي

 ؟...تو برات غذا گرم کنم میست؟بریگرسنه ات ن-

 دوست داشتن شکل گرفته بود؟ نیچه کرده بودم که ا شیواقعا مرا دوست داشت؟برا... نگاهش کردم نباریا

 ...هست تیزیچ هیانگار تو  یول... ستمیگرسنه هم ن-

 ...قالب کرد نهیس يرا رو شیرا جلو داد و دستها نشییپا لب

 ...ستین یخاص زیچ-

 ؟يوقت دکتر دار یک-

 ...پراز ستاره شد شیچشمها

 ؟يایباهام ب يخوایچه طور؟م-

 ...مثبت تکان دادم يرا به نشانه  سرم

 ...یش يالزم باشه بستر دیشا... با دکترت حرف بزنم امیم-

 ...کرد اخم

 ...خورمیمن از کنارت جم نم... ستیالزم ن-

 ...باال رفته نگاهش کردم يباابروها

 چرا؟-

 شد در صورتم براق

 سر خر آره؟ یب... تیمیعشق قد یپ يو خودت بر مارستانیگوشه ب يبنداز ؟منویمن خرم عل يکرد الیخ-

 ...دمیکش یپوف

 مزخرفو کرده تو مغز پوکت؟ يفکرا نیا یک-

 ...رتتیغ یخود خود ب-

 ...فیح یول... نشاندمیصورتش م يرو یمحکم یلیس مینبود تیجمع نیاگر ب... نگاهش کردم یعصب

 ست؟ین یچیمنو سودا ه نیب یبفهم يخوایم یک-

 هنوز پراز سوداس تیتو اون دل لعنت... چون هست فهممینم-

 داغون هستم یکاف ياالن به اندازه ... رو یشگیهم يشروع نکن لطفا بحثا-
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 ...زد پوزخند

 نه؟ يسوزیم يچرا چون سودا جونت با جناب خلبان گرم گرفتن؟دار-

 ...اعصابم بود يرو يادیز...دختر نیا

 ...بفهم حرف دهنتو-

 يندار گهیمرد د هی شیسودارو پ دنیطاقت د... تلخه شهیهم قتیحق-

 ...دمیغر

 به توچه مربوط؟...طاقت ندارم...آره اصال-

تازه پسره ... انیبهم م یلیبگم خ دیمحض اطالعت با یول... ستیمربوط ن یچیبه من که ه...ستین یالیخ-

 دمشیچسبیسودا بودم سفت م يمنم جا... يبخر یتونینم یکارکن ؟صدسالميدید نشویماش...هم خرپوله یلیخ

 ...از دستم نره

 ...نهاستیبهتر قیسودا ال... که خوشبخت بشه شاالیا-

 ...!یبگ یچ ینگ نویا... هه-

 ...ومدهین یانگار به تو مهربون انه؟اصالی یکنیسرمه بس م-

 ؟یاالن بامن مهربون یعنی-

 ؟...ستمین-

 گفت پرتمسخر

 ...اومد ادمیاالن  عاشقانه ت يحرفا...چرا چرا-

 !دونمیتورو نم...بگم ستمیمن دروغ بلد ن-

 ...شد یعصبان

 که دوست دارم؟ گمیمن دروغ م یعنی-

 ...دونمیچه م-

 ...یلیخ...یعل ينامرد یلیخ-

 ...کرد بغض

*** 

 ：سودا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

 ...ختمیریتلنبار شده در دلم را دور م يو با هر پرشم انگار غم ها دمیآتش پر يرو از

 ...شدمیهر پرشم انگار سبک تر م با

 ...کردیم دایپ گرید ییمعنا ایپرشم انگار دن باهر

پرواز فردا صبحش را بهانه کرد و از جا بلند  رینگذشته بود که ام شتریب الریو آ ریساعت از حضور ام کی هنوز

... و به دستم داد دیغذا کش یکم یمامان تند در ظرف... شامیبرایحت... بمانند نماند شتریب میهرچه اصرار کرد... شد

 ...دمیتنگ را دو يدنبالشان کوچه 

... زدم شهیبه ش يتقه ا... ستادمیا ریام يرا دور زدم و مقابل پنجره  نشانیماش... زدیهم پشت سرم غر م عسل

 ؟...دلخورت کرده یافتاده؟کس یاتفاق:گفتم بشیمتعجب از حال عج... نگاهم نکرد... دیکش نییرا پا شهیش

 ...را محکم گفت "نه"

 ... کنهیهم سرم درد م یکم... گفتم که... فردا پرواز دارم-

 برات؟ ارمیقرص مسکن ب-

 ...نگاه لب زد یب

 ...شمیبخوابم خوب م...نه-

 ...دمیداشبورد د يرا رو گارشیس ي بسته

 ...ریام ینکش گاریوقت س هی-

 ...کردمیحس م... بود یعصب... فرو برد شیموها يالبه ال یدست

 ؟يدیاجازه م... برم خونه خوامیم-

 ...شانه باال انداخت... که کنارش نشسته بود نگاه کردم الریآ به

 ...غذا را به دستش دادم ظرف

 ...دستت درد نکنه-

اما قبل از تکان  یخداحافظ يدست راستم را باال بردم برا... عقب رفتم... برود خواستیفقط م... کردم نگاهش

 دهیکش غیج يو فقط صدا... کوچه گم شد چیدر پ دیو به لحظه نکش... پدال گاز فشرد و رفت يرا رو شیدادن پا

 ...دیکف آسفالت به گوش رس يرو شیها کیشدن الست

 ...کردم و داخل خانه شدم یهوف
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سارا نگران کمر ... رفتیال معسل هم از سرو کولش با... بود دهیچیبلند محسن در خانه پ يخنده ها يصدا

 زود رفت؟ ریچرا ام... کردمیمحسن بود و من تنها فکر م

 ...دییپایحرکاتم را م یچشم ریکه ز رضایافتاد به عل نگاهم

 ...و اخم کردم دمیکش یقیعم نفس

 ...بکنم و نکردم توانستمیم يچه کار یخیکه در چه تار دیآیم ادمی یوقت

 ...کردمیم یتوجه یبودم و من به او ب یمورد توجه چه کس یدر چه سال دیآیم ادمی یوقت

رفت  يگرید ینگاه آن آدم پ ای... که به آن کار دست زدند و موفق شدند نمیبیآن هارا م هیزاو نیکه از ا حاال

 به سامان شد شیوزندگ

 ...کندیام سرباز م نهیس يآرام از پشت قفسه  يدرد

آن را ...کشدیخودرا باال م میتا گلو...کندیام راه باز م نهیجناق س نیاز ب...به سمت باال کشدیکشاله م آرام

 ...شودیچشمانم نمناك م دیآ یباالتر که م...خشکاندیم

 ...ندیگویم "دل"باشد که بهش  ییهمانجا قایدق دیبا...کرده ام نیخودم مع يدرد را حاال برا نیا منشا

 ...غم ها... حسرت ها...آرزوها...آرمانها اتیتمن مرکز

کارها  نیخون را هم مسؤل ا يپمپاژ کننده ...قلب...کرده اند یمعرف شهیعاشق پ يکه بلبل را پرنده ا همانطور

 ...دانسته اند

 ...آخ

 ...ردیگیآن را با قلب اشتباه م یدل گرفته ات را اگر به پزشک نشان ده و

چندمدل  زیو آخر سرهم ممکن است باتجو يرینوارقلب بگ يبرو کندیسفارش م... سدینویتست ورزش م تیبرا

 اوردیقرص و دارو سرو ته کاررا هم ب

 ...از آنکه غافل

 شودیاشک دلم وا نم يجزدر هوا"

 "گرفته را يبه دامن است هوا باران

نبرد،  ییراه به جا یآخر سر وقت...کاودیساعت گذشته ات را م نیچند... یاگر به مشاور و روانشناس رو کن اما

 ...کندیچند آرامبخش را سفارش م دنیبلع
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دور تند  ياما برعکس موتور حافظه رو...گذشته اش فرار کند... از خودش خواهدیآدم دلش م یکه گاه نجاستیا

 ...انتچشم يجلو ندیچیم دیسف اهیو س یرنگ...کندیم سمانینداشته ات را آگراند يگذشته  يهمه ...افتد یم

 ...یکنیو باخودت زمزمه م یکنیذهنت تلنبارشان م يدرپستو...یکنینگاهشان م رهیخ...يداریبرشان م یکی یکی

 در جهان شادم نکرد ینقش چیه"

 "انسان تا کجاست؟ يمرزاستغنا

 ...شودیبدل م يگونه دردها کم کم به زخم ناسور نیا

 یکنیسالها بعد که نگاهش م... تنت مانده باشد يرو یدگیبر ایکهنه که سالهاقبل براثر سوختن  یزخم مثل

 ...یکنیانگار همان سوزش را حس م

دست بردم البه ...و رو کردم ریرا ز يواریکل کمدد میدنبال شلوار راحت...شالم را از سرم برداشتم...اتاق شدم وارد

 ...به در خورد يو تقه ا میموها يال

 نیا... دیباالتر پر میگرد شد و ابروها شتریب میچشمها... رمه بودس... گفتم "بله"به عقب برگشتم و  متعجب

 ...خواستیورود اجازه م يبود که سرمه برا يبار نیاول

و زدم و برداشتمش و  يلبخند...کردم دایپ میچروك سبز ارتش يمانتو نیو ب يواریرا ته کمد د شلوارم

 ...گفتم "دییبفرما"همزمان

 ...اتاق شد وارد

 ...سرخ بود شیچشمها

 شده بودند؟ بیچرا همه عج امشب

نداشتم  یاز سرمه دل خوش... شد یته دلم خال کهوی... نکند بچه اش سقط شده باشد... دیچیدر دلم پ يبد حس

 ...درون رحمش نبودم نیبه مرگ جن یوقت راض چیاما ه

 ...قدم بلند خودم رابهش رساندم بادو

 شده؟ یچ-

 ...شددلم فشرده تر ... دیچک اشکش

 ؟...یکنیم هیگر يسرمه؟دار-

 ...مقابلش نشستم... زانو زد نیزم يرو

 بچه ات سالمه؟-
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 ...زد پوزخند

 بچه؟-

 ...نکنه...يوا-

 ...زد هق

 ...سودا ازدواج کن-

 ...هق زد شتریب...نگاهش کردم مات

 ...خونه برو نیازدواج کن و از ا-

 چرا؟-

 ...نمیبینم میرو به زندگ یمن رنگ خوشبخت...يتو ازدواج نکرد یتاوقت... يخونه ا نیتو تو ا یتاوقت-

 منظورش چه بود؟...در هم فرو رفت میها اخم

 خونه تنگ کردم؟ نیتو ا ویکس يمن جا ه؟مگهیمنظورت چ-

 ...را در دست گرفت دستم

 نباش یچشم عل يجلو-

 ... مینزد يا گهیحرف د یکه اومده به خدا جز سالم و احوالپرس یاز وقت... ندارم يکار رضایمن با عل-

 ...نشستیصورتش م يرو يشتریبا سرعت ب اشک

 ...يدار يسرو سر هی رضایتو با عل... یگیدروغ م يدار-

 ...ستین یچیه رضایمنو عل نی؟بيچه سرو سر-

 ... که هست دونمیمن م...هست-

 ...شدم یعصبان

 یلیحرفا به گوش بابام برسه خ نیا... مونهیمثل برادر من م رضایعل...یحرفا بزن نیاز ا ادیسرمه خوشم نم-

 ...شر به پا نکن...شهیناراحت م

 ...پوزخند زد هیگر انیم

 ...يریگیآرامشو از من م يتودار... يندازیم شیآت میتو زندگ يتودار-

 ...لب زدم رانیح

 کار کردم؟ یمن مگه چ-
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که با لگد زد تو شکمم  يخوند یتو گوشش چ...کرد هوار شد رو سر من یقاط رنطویکه ا یگفت یچ رضایبه عل-

 ...بچم... و بچم

 ...کردمیو من هاج و واج نگاهش م کردیم هیو گر زدیم نیزم يبا مشت رو... ضجه زد و

 سرمه؟ یبچه چ-

 ...تو...رهیبچم بم يتو باعث شد... بچم مرد-

 ...دیچرخ ایرفت و دن جیگ سرم

 ؟...من

 !نزده بودم یحرف رضایکه به عل من

 !نیهم... گفته بودم کیورودش فقط سالم داده و بابت بچه دارشدنشان تبر موقع

 ...اما مامان اصرار کرده بود...گفتمیراهم نم کیاگر اصرار مامان نبود تبر تازه

 ؟...حاال من قاتل فرزندش بودم و

 ...تا ته حلقم باال آمد یترش عیما...ختیر دلم

 ...را چنگ زد شیموها

 ؟...رون؟چرایب يرینم میچرا از زندگ-

 ...بچه بود و زبانم قفل ریهنوز درگ ذهنم

 ...زن داره ادیب ادشیبذار ...افتهیب یبذار هوات از سر عل...خواستگارت ازدواج کن نیبا اول...ازدواج کن...سودا-

 ؟...نبود زن دارد ادشی؟مگر ...داشت ییجا رضایمن در سر عل يهوا مگر

توکه برو رو  یتو که خوشگل... رو برام زهر نکن یزندگ...چه قدر زنده باشم ستیمعلوم ن... سودا ضمیمن مر-

 ...میبذار منم برسم به زندگ... ازدواج کن و خالص یکیبا يدار

 ...سمتم خم شد به

 رضایعل...کن رونیرو از سرت ب رضایفکر عل... يکه دوستش دار یتورو جون هرکس... یپرستیکه م ییتورو خدا-

 ...برو...رونیبکش ب مونیپاتو از زندگ... منم عاشقشم... ؟زنشم منم...زن داره خب

بود حال  نیاگر سرمه بچه سقط کرده بود االن ا... فکر کردم یکم... که شوکه بودم اما نیباا... فکر کردم یکم

 و روزش؟

 شدن نداشت؟ يبستر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

 نداشت؟ يزیخونر

 رفت؟یز حال ما دینبا

 ...هیقض نیبود ا بیعج یکم

 سقط شده؟ یبچت ک-

 ...نگاهم کرد مات

که ما خبردار  يکرد يکتک کار یبا عل یم؟کیدیبچت افتاد که ما نفهم یک گمیم：دمیپرس دوباره

تورو کتک زده  تونهیچه طور م... رسهیمورچه هم نم هیدست بزن داره؟اون آزارش به  رضایعل م؟اصالینشد

 !؟...؟هان...باشه

 ...دیلبش کش يرا رو زبانش

 ...داشتم يزیفقط خونر... سن بچه کم بود-

... گفتیراست م دیشا... هم از سقط بچه نداشتم یاطالعات چندان... نداشتم يمن تجربه ا... را خاراندم سرم

 ...رونینفسم را فوت کردم ب... شده بودم جیگ... دانستمینم

... دروغ چرا... خب... ستین یمنو عل نیب يزیچ يکه دوستش دار یبه جون هرکس... به قرآن... مهسر نیبب-

از اون  يزیباورکن که االن چ... اما همش بچه گانه بود... داشتم ینسبت به عل ییحسا هیقبل از حضور تو من 

به  يبا فداکار... با عشق... با محبت...وت... وقت چیه...کنمیرو خراب نم یزندگ هیوقت  چیمن ه... حس نمونده

کن خودت خودتو تو دلش  یسع... کردن یحذف رقابت يجا... دعوا با من يجا... يثابت کن دوستش دار یعل

 ...یجاکن

*** 

 ：رضایعل

 اوضاع کارات روبه راهه؟-

 ...انداختم نییسرپا

 ...الحمدهللا... ستیبدن-

 ...شانه ام گذاشت يرا رو دستش

 پسرخداروشکر -

 با دکترتون حرف بزنم يبودم فرصت نکردم حضور ریچندوقت درگ نیشما حالتون چه طوره؟ا-
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 ...خوبم... رهیو م ادیم ینفس-

 کنه؟یم تتونیکمال اذ-

 سکوت کند تا لب به سخن دروغ باز کند دهدیم حیترج... ستیاهل دروغ گفتن ن دانستمیم...کرد سکوت

 نجایاز ا کنمیم هیخونه کرا هی نیبهم مهلت بد گهیچندماه د هی ستین ادیالبته ز... مقدار پول جمع کردم هی-

 ...دردسرتونه هیما یلیوجودسرمه هم خ دونمیم... میریم

 ...کرد اخم

 ...مونهیپسر؟سرمه هم مثل دختر خودم م هیحرفا چ نیا-

حل  ویهمه چ يبه زود... رهیجوب نم هیآبش باهاتون تو ... کنهیم یمشکل تراش یلیخبر دارم خ... نه عمو-

 کنمیم

 ...داد هیتک یپشت به

تا ...عقده هاش به دست مردش باز بشه یتا وقت...نداشته باشه یمشکل شییزناشو یتو زندگ یتاوقت... زن هی-

 یمشکل تراش یکس يبرا... بهش محبت کنه...به درد دالش گوش بده...شوهرش بهش توجه کنه یوقت

 کنهیم یاگه کار اشتباه...زنهیم يزن تو اگه حرف ناپسند... بابا جان... رضایعل...شیبه زندگ چسبهیم... کنهینم

 یکه تو تو دلش ساخت هییعقده ها ينشون دهنده ... تونهییزناشو یضعف تو زندگ ينشون دهنده 

 ...برداشتم وهیاز ظرف م یبیس

 جز اخالقشه دونمیچه م...تو ذاتشه... آزار دادن... زدن هیکنا... نهیا تشیسرمه شخص...نه عمو-

 زد لبخند

 یباشه اما مطمن باش تو هم تو به وجود اومدنشون ب شیاز رفتارش نشات گرفته از اخالق ذات یبخش دیشا-

 ينبود ریتقص

 ...را در دستم تکان دادم بیس

ن تا اال... ستادمیا یزندگ ياالن کجا دونمینم... کدوم راه درسته کدوم راه غلط دونمینم گهیعمو من د-

 مینه قدرت تصم گهید... اشتباه کردم دمیدرست بوده رو انجام دادم اما تهش فهم کردمیکه فکر م يهرکار

 دمیبر گهید...خسته شدم گهید... رمیبگ یمیتصم دمینه به خودم اجازه م... دارم يریگ

 ...گذاشتم و ادامه دادم میزانو يسرم را رو... را در شکمم جمع کردم میپاها... سکوت نگاهم کرد در
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اما ... نه ماه گذشت... شهیحل م یمدت با خودم خلوت کنم همه چ هی...مدت تنها باشم هیبا خودم گفتم -

... یدلتنگ...حال خراب...بیغر بیعج يکابوسا...سردرگم تر شدم که بهتر نشدم... یچیبه ه یچیه

که  کردمیاد انقدر اشتباه میکار از شدت فکر ز طیو محکه ت لیاون اوا...عذابم ي هیشد ما زیهمه چ... یسرخوردگ

 ...من...کار رو حفظ کردم نیبا چنگ و دندون ا... اخراجم کنن خواستنیم

 ...سکوت باال آورد يرا به نشانه  دستش

... یجوون یلیتو هنوز خ... زود ببره دینبا...زود جا بزنه دیهرکس که اشتباه کرد نبا...اشتباه مال آدماس پسرجان-

ول کن ... یکنیت رو هم خراب م ندهیبا فکر به گذشته آ... يکردن دار یزندگ يخوب برا يفرصت ها یلیخ

 ...ابیاالنو در... که بوده تموم شده رفته یگذشته هرچ...گذشته رو

 نیزنیحرف م يا شهیشما هم کل-

 ستنین یانکار شدن...قتنیحق یول... شهیبه کل شنیم لیتبد یها گاه قتیحق-

 نیکه درکم کن نیستیمن ن ياج-

از برادر که  گهید... دمیاز همه بر... کندم یمنم مثل تو از زندگ... برهه از زمان هیتو... توهم بودم يچرا جا-

 ینیبیتو فوتبال م... شد یمعن یبرام ب یزندگ گهیکرد د انتیبرادرم بهم خ یوقت! تر نبود؟ کیبهم نزد یکس

... خوردن زجرآوره ياز خود... بود يبه خود لکه کمال بامن کرد گ يچه قدر درد داره؟کار يقبول گل به خود

 که؟ یانیدر جر... استاد دانشگاه بودم... زد که نتونستم از جا پاشم نمیزم يجور

 ...بله-

سرگردون  ونابیها تو خ وونهید نیا نهویمدت ع هی... آبرو واسم نموند... کمال يبه خاطر کارا... اخراجم کردن-

کمال ازشون خجالت  يبه خاطر کارا...ازشون دمیکشیخجالت م... زدمیبه زن و بچمم سر نم گهید یحت... بودم

که خبر  رفتمیداشتم به قهقهرا م نطوریمه... دمیکشیبودنم ازشون خجالت م یبه خاطر دست خال... دمیکشیم

چه قدر  دمیتازه فهم... چه قدر کوتاهه یزندگ دمیتازه فهم... تلنگر شد هیانگار برام ... ضهیبهم زنم مر دیرس

درسته ... باال سر بچه هام... میبرگشتم سر زندگ... ابوالفضل گفتم و سرپا شدم ای... راحت فرصتامو از دست دادم

به حرمت .. .دمیخر یرو قسط ونیبا قرض و وام اون کام... رو حفظ کنم ندهیاما تونستم آ شدگذشته جبران ن

ابوالفضل کردم  مهیب... ابوالفضل ایش بزرگ نوشتم  شهیرو ش... که کمکم کرده بود سر پا شم یابوالفضل

ونو فروختم واسه خرج یدرسته کام... لحظه لنگ بمونم هینذاشت ... کمکم کرد نجاشمیتا ا... مویزندگ...خودمو

 ...درمانم اما بازم خداروشکر که تنم سالمه
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 ...ردممات نگاهش ک

 ببرد؟ یاز زندگ توانستیهم م یناج یمرتض

 خسته شود؟ توانستیم

 ؟...فیمن ضع مثل

 توانست؟یم

 کمال باهاتون چه کرده؟... عمو-

 ...زد تلخند

 ...یفشار قبر تحمل کن گهیبار د هی شهیتازه باعث م... کنهیرو دوا نم ينبش قبر گذشته درد... ستیمهم ن-

 بدونم دیاما من با-

 منم چالشون کردم...تو همون گذشته چال بشه دیحرفا با یبعض... یبدون ستیالزم ن-

 لبخند زد... کردم نگاهش

 فتویوظا دیتو با... نباشه نتونیهم ب یاگه عشق یحت... نیحاال هرجور که باهم ازدواج کرد.. به زنت محبت کن-

دلش  دونمیاونطور هم که من م...داره جایبهت احت...حاال به هر شکل... اون االن زنته... يدر قبالش انجام بد

 ...واسه جلب توجه تو کنهیم يهرکار... باهاته

 دوستش داشته باشم تونمیمن نم یول-

 پهنش درهم گره خورد يابروها... کرد اخم

تحت  تویکه کل ابعاد زندگ یگرفت یمیتصم... عجوالنه.. مشورت یب... يکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا-

 نداره یاون دختر گناه... ستایاشتباهت وا يمرد باش و پا... ادالشعاع قرار د

 تباه کردم مویاشتباه زندگ کیمن با-

ننمون ... نبود یعشق و عالقه س؟زمان ماکه قبل ازدواج عشق ياز رو ایدن يازدواج ها يچرا تباه؟مگه همه -

الحق ... ومدیعشق بعد ازدواج به وجود م... دم سفره عقد بردمیبعد مارو م... دیپسندیم... دیدیدختره رو تو حموم م

زخم خورده ... ستین يدختر بد.سرمه هم... زنت هبچسب ب... تیبچسب به زندگ... تر بود داریها هم پا یزندگ

 شهیمشکالت حل م يهمه ...با عشق... با محبت... محبت کن...کنهیم دایپ امیزخماش الت یول.. س

*** 

 ：ریام
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 يدادم و گذاشتم تلفن رو هیتک یصندل یسرم را به پشت... دیچیپیم نیماش يدر فضا لیوبازنگ م يصدا

 ...بود الریآ...برود ریغامگیپ

... کنمیخدا دارم دق م ؟بهيدیجواب نم تویگوش ؟چرايدوشب کجا بود نیا... ؟؟نگرانتمییکجا ریام... الو... ریام-

 ...ریام... درو بردار یگوش... جواب بده

 شد قطع

 کردیکه طلوع م يدیشدم به خورش رهیخ... انداختم رونیرا از پنجره ب گاریس ته

... سندیبنو... حرف بزنند... از هزار سال قبلتر تا هزار سال بعد تر از عشق تنها و تنها توانندیکه م ییها نیا

رابطه اند از  رونیاگرب!()ای... سترابطهه اند از رابطه و پارتنرشان ا يکه تمام حرفشان اگر تو ییها نیا... بخوانند

 (!)پارتنرشان يتر تو قیدق بارتبه ع ایرابطه  يبروند تو خواهدیدلشان م نکهیا

حرف ها و  تیها که هنوز عشق به جنس مخالف مرکز نیهم...اقشار جامعه اند نیها از خوشبخت تر نیهم...

 ...اند"بره ادتی یتا عاشق يدینکش یگشنگ"ها مصداق بارز  نیا... هاشان است ایدن

 تیکه مرکز ستیکاف شانیکیاست که فقد داشتن  یاستعاره از انواع مصاعب نجایا یاست که گرسنگ پرواضح

 دهد رییجهان آدم را تا ابد از عشق به سمت خودش تغ

 ...ببخشد يا شهیکن تر از هم سیدهن سرو دیجد تیهو دنیاصال به جنگ که

تا حاال به من و  شبیکه از د "گانهیب"کنار کتاب... داشبورد پرت کردم يفندك را رو... آتش زدم يگرید گاریس

 ...زدیافکارم چشمک م

 ...خوب نبود حالم

هرچه که بود ... جهیحس حس سرگ... چهیحس دل پ... حس گم کردن... حس گم شدن... داشتم يبد حس

 ...!احساس بد نیفرار کنم از ا خواستمیخوب نبود و من م

 ...کردمیفرار م دیبا

 ...کردمیفرار م دیبا شیچند شب پ از

 ...کردمیفرار م دیبا رفتیکنار نم میاز مقابل چشمها يلحظه ا رشانیکه تصو اهیس يآن چشم ها از

 نیو در ع زیسکوت وهم برانگ... همه جا سکوت بود... شدم ادهیپ نیاز ماش... در ي رهیبردم سمت دستگ دست

 ...قابل شکستن بود شد،یپخش م نمیکه از ضبط ماش یبلند آهنگ يکه فقط توسط صدا یحال آرامش بخش

 ...میها ادیدر فر شدیگم م شیو صدا... خواندیم یزدانی رضا
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 و مطلوب سنگ سار شهیترم ز ش انیعر"

 کندینقاب قبولم نم یشهر ب نیا

 مانده ام داریشب است که ب نیچندم نیا

 "...کندیام که خواب قبولم نم آنگونه

 رینفوذ ناپذ... سخت بود... سفت بود... نگاهش کردم... برداشتم میپا ریاز ز یقلوه سنگ... نیزم يشدم رو خم

 ...مثل دل من... هه...مثل دل من... بود

 ...کردم پرتابش

... موج خوردند ییها رهیدر محل پرتاب دا... داخل آب رودخانه افتاد یخورد و چرخ خورد و چرخ خورد و تلپ چرخ

 ...يبا فواصل مساو... مرتب... منظم... يگریپس از د یکی

 ...نشست تنگ حنجره ام یبغض

 د؟یبخشیسامان نم میبود به زندگ دهیمنظم و مرتب آفر نطوریرا ا زیکه همه چ ییخدا چرا

 مرتب نبود؟ میزندگ چرا

 ؟...نبود شیسر جا زیچ چیه چرا

را حمل  یکوچک يکه دانه  يزیر يمورچه  يخورد رو زینگاهم ل... بردارم گرید یخم شدم قلوه سنگ دوباره

 ...کردیم

 ...تر شد نیسنگ بغض

 ...زدم داد

 ؟چراینیبیچرا منو نم یرسونیم يو بهش روز ینیبیرو م یکیکوچ نیکه مورچه به ا یی؟تو...ینیبیچرا منو نم-

اگه به منم سرو سامون  شدیاز جالل و جبروتت کم م یچ... خدا... د... ؟چرا حالم خرابه...ختسیبهم ر میزندگ

 ؟...يدادیم

 ...آب پرتاب کردم يتو يشتریباقدرت ب... برداشتم گرید یسنگ

؟ ...فمیضع یثابت کن يخوایم ؟یثابت کن يخوا یم ویچ ندفعهی؟ایکه چ میوسط زندگ یدختره رو انداخت نیا-

واسه خرد شدنم  يچه نقشه ا نباریا ؟یبا من راه انداخت يچه باز نباری؟ا...دل ببازم تونمیمنم م یثابت کن يخوایم

؟ مگه ...دتری؟جد...؟ کارساز تر...روش بهتر هی؟با ...روش تازه هیبا  ندفعهیا... يعذابم بد يخوای؟باز م...يدیکش

... خسته شدم... کنار دمیکش... کردن ندارم يباز ينا گهیمن د... خدا... ستم؟بابایسابق ن ریمن ام گهید يخبر ندار
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ب یرق هی؟خب برو ...کردن با من و باختن من ياز هربار باز ينشد ؟توخستهیکنیتو چرا ول نم... تمام... آور میگ

 یفیبهت چه ک بازمیکه هربار م ی؟منیکه چ يدیمسابقه م يزوریبا من پ...تر واسه خودت جور کن يحرفه ا

که عمرا تو من نفوذ ... تیباز دیمخصوصا ورژن جد... افتاده جانیاز ه گهید يباز نیا... برات داره؟هه

 سنگ؟ کهیت هیدلم شده  يمگه خبر ندار...کنهینم

 ...زدم نیبه زم یمحکم ينوك کفشم ضربه  با

آسون  یکیسختر واسه  یکیواسه ... دهیسر یکیدلم واسه  کنه؟هرباریم یچه فرق... هیمثل بق یکیدخترم  نیا-

شدن و پرت شدن تو سطل  يدستمال کاغذ ؟بهیبه چ دنیتهش رس... و پوچ چیه ؟بهیبه چ دمیتهش رس... تر

... فهیدختر ح نیا... خوامینم یعنی... ذارمیبارو من نم هی نیمنتهاش ا... شهیم نیدختره هم هم نیته ا... آشغال

 ...به اون دختر بدبخت رحم کن یکنیبابا به من رحم نم... آلودش کنم خوامینم... کنم فشیکث خوامینم... پاکه

 ...زدم ادیبلندتر فر... رو به آسمان... را باال گرفتم سرم

 هی نیا... صدامو يشنویم... خط قرمز هی... دور منو خط بکش... ما شو الیخ یدفعه رو ب هی نیا رهیتن بم نیا-

 ... کن یط یالیخ یبار ب

... خودش بود يصدا ...نباریا... رفت ریغامگیپ يدوباره رو یگوش... سوار شدم... حرکت کردم نیسمت ماش به

 ...فنچولش... خود... خود يصدا

 ...يعجب فنچول دلبر... کش آمد میلبها ي گوشه

تاحاال چت شد؟از دست من  يشب چهارشنبه سور هو؟ازیچت شد ... تویبردار اون گوش... جواب بده... ریام... الو-

 ...دیم ببخش؟اگه من مقصر...کردم که دلت شکسته کاریچ دونمی؟به قرآن نم...یناراحت

 ...دیپر نییباال و پا میگلو بکیس... بغض دارشد شیصدا

 ...ایفقط ب... کنهیداره دق م الریآ... ایفقط ب... اصال غلط کردم... کردم ببخش ياگه من کار ریام-

 ...پرت کردم رونیب شهیداشبورد برداشتم و از ش يرا از رو یحرص گوش پر

همان ... زدیهم چشمک م شیصدا یحت... کردیم يدلبر میبرا... روزها طناز شده بود نیهم ا شیصدا یحت

 ...ناز یطناز ب يهمان صدا... همان صدا به دامم انداخت... و گفتم اصال ناز ندارد دمشیکه بار اول شن ییصدا

 ینیماش چیاصال ه... جاده خلوت بود... دادمیم راژیها و وانهیمثل د... شدم یاصل يعقب گرفتم و وارد جاده  دنده

 ادیتا گم شود در فر... برود ادمینازك از  يکرده بودم تا آن صدا ادیضبطم را تا ته ز يها صدا وانهیمثل د... نبود

 ...یزدانیدلخراش رضا  يها
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 ...یبرق تاریگ ينوا ریله شود ز تا

 ...زدمیخودم بوق م يفرمان گذاشته بودم و برا يرا رو دستم

 ...زدیهم بوق م مغزم

 ...ارور بوق

 ...آزاد بوق

 ییراهنما نیچندتا دورب دمینفهم... چند تا چراغ قرمز را رد کردم دمینفهم... وار راندم وانهید نطوریخود شهر هم تا

 ...فالش زد میبرا یرانندگ

خاص در گوشش  ییصدا هنوز هم صدا نهمهیا انینفهم شده بودم که م ي وانهیخلبان د کی... دمینفهم یچیه

 ...زدیزنگ م

 ...ندازمیب رونیرا از جا بکنم و ب میگوش ها خواستیم دلم

 ...تا ابد کر شوم و نشنوم خواستیم دلم

 ...شدینم فیح... شدینم اما

 ...دیچیم میبرا زینبود که سورپرا يباز نیدست بردار ا... خدا دست بردار نبود انگار

 ... بردم نگیرا داخل پارک نیماش

 ...بلند کرد و سالم داد زیم يقرمز فقط سرش را از رو ییبا چشمها هباننگ

 ...بودم که جوابش را ندهم ریآنقدر درگ... دادم سرتکان

آسانسور  تیال یقیموس يکاش صدا يا... راه پله زدم و خودم را داخل آسانسور پرت کردم يرا وسط ها ریدزدگ

 ...تر غیبلند تر و ج کردیچهارده را اعالم م يکه طبقه  یزن يصدا ای... شدیبلند تر م

 ...رفتم رونیب

 ...زنگ فشار دادم يدستم را رو... افتاده بود نیحتما داخل ماش... نبود... گشتم دیکاپشنم دنبال کل بیج داخل

 ...کردیخواب بود که باز نم الریآ دیشا

 ...یعصب یبا کم نباریا... طناز يهمان صدا باز شد و یتق يبه سمت آسانسور قدم برداشتم که در با صدا دوباره

 شناس فهیجناب برادر خلبان وظ ستیحالش اصال خوب ن الریآ-

" 

 ...زده بود هیبه قاب در تک یسبز ارتش يدست به کمر با مانتو... اخم داشت... نگاهش کردم مات
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 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 ...تاسف تکان داد يرا به نشانه  سرش

اونو به ... ینگران... هرگونه استرس... هنوز کامال خوب نشده شیاوضاع روح الریآ یبفهم يخوایم یتو ک ریام-

 ؟یکنیدرکش نم ؟چرايدیچرا عذابش م... کشونهیم تیمرز عصب

 ...دمیشنیرا پشت سرم م شیقدمها يصدا... را گرفتم و داخل خانه شدم نگاهم

 چرا خاموش بود؟ تیگوش-

 ...کاناپه پرت کردم نیاول يخسته ام را رو تن

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 ... ستادیا مقابلم

 ...سوالمو با سوال جواب نده لطفا-

را  دنشیدلم د... بعد از کشمکش با خودم... حداقل حاال... نمشیبب خواستیدلم نم... نگاه گرفتم عیسر

حاال که با خودم به بن  خواستمینم... فکر یفنجان قهوه با چاشن کیو  خواستیدلم فقط خواب م... خواستینم

 ... نمیبست خورده بودم اورا مقابل چشمانم بب

 ...نداشتم نانیچرا؟به خودم اطم دروغ

 ...دمیترسیم

 ...را خراب کنم زیخطا همه چ کیبا  دمیترسیم

 ...ام کار دستم دهد زهیغر دمیترسیم

 ...دمیترسیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا گمیم... دمیاول من سوال پرس-

ران  يرا رو شیو کف دستها... دیکش شیزانو يرا رو شیدامن مانتو... نشست يتک نفره ا يکاناپه  يرو

 ...دمیدیاش را نم افهیاماق. .. گذاشت شیپا

 ...نجایزود خودمو رسوندم ا... ارهیسر خودش ب ییبال دمیترس... حالش خوب نبود... زنگ زد خونمون الریآ-

 نجا؟یایاومدیینصفهشبتنها：گفتم یعصب... انگار مغزم داغ شد يبه ساعت انداختم و لحظه ا ینگاه

 ...گرفت يدستش را به باز يها ناخن
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در ضمن نصفه شب نبود که اومدم ساعت حدود ده ... محسن منو رسوند... محسن و سارا خونمون بودن... نه-

 ...بود

 ...دمیکش یراحت نفس

 ؟يچرا خاموش کرده بود تویگوش ...حاال جواب منو بده-

 ...رونیاز پنجره پرتش کردم ب-

 ...دیکش ینیه

 ؟...کرده بود يادیز رون؟پولتیب يچرا پرتش کرد... وونهید... پولش بود یکل یاون گوش... خاك عالم... يوا-

 ...نه-

 ...شده لیپس حتما عقلت زا-

 ...دیشا-

 شده؟ یچ یبگ يخواینم-

 کجاست؟ الریآ-

 ...دیخند

 ...یکنیبحثو عوض م عیضا یلیخ-

 ...از جا بلند شد... ندادم جواب

 ...مجبور شد دوباره آرامبخش مصرف کنه... دهیتو اتاقش خواب-

 ...دمیرا از پشت سر شن شیصدا... حرکت کردم الریبه سمت اتاق آ... شدم بلند

 ؟يخورد يزیچ-

 ...نه-

 ...توهم کنار گذاشتم يبرا... ارمیب الریآ ي؟مامانم دلمه برگ فرستاد برا...شام برات گرم کنم-

 ...ماندیکاش نم يا... رفتیکاش م يا... بار باز و بسته کردم کیرا  میچشمها

 ...لب زدم شدیکه از ته چاه بلند م ییصدا با

 ...که دوبار گرم بشه رو دوست ندارم ییغذا... خورمینم-

 ...بسته بود شیغل زده بود و پلکهارنگش را ب یکوسن نارنج... را باز کردم الریاتاق آ در

 ...بگو برات درست کنم یچ هیپس -
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 ...اتاق را بستم در

 آماده شو ببرمت خونتون... خورمینم یچیه-

 ...دو قدم بلند خودش را به من رساند با

 ؟یخوب... ریام-

 ...بودم نیزم يمرد رو نیتر چارهیلحظه به نظرم ب نیدر ا... دمیکش میشانیپ يرو یدست

 ...ستمیخوب ن... نه-

 ارم؟یمسکن برات ب-

 م؟یدار-

 ...ارمیاالن برات م... دارم فمیتو ک شهیمن هم-

 ...یمرس

 ...دیسمت آشپزخانه دو به

 ...حالم اصال خوب نبود و

 ...خانه شان رساندمشیهرچه زود تر م دیبا

 ...کردمیدورش م دیبا... ران اتفاق بودکه شاهد هزا یاز اتاق... از خانه ام... از خودم دیبا... یاز هر اتفاق قبل

 ...بود ستادهیمقابل گاز ا... دادم هیآشپزخانه شدم و به کانتر تک وارد

 ؟یکنیم کاریچ يدار قایاالن دق... مسکن بده هیگفتم -

 ...دیکش یفیخف غیو ج دیتابه چسب یماه يدستش لبه ... دیزده عقب پر هول

 ...دمیترس يوا-

 ...جلو رفتم... دیبود در دهان گذاشت و مک دهیتابه چسب یاشاره اش را که لب ماه انگشت

 ؟يسر خودت آورد ییچه بال... دستتو نمیبب-

 ...کردم يهوف بلند... را به من کرد و دوباره مشغول شد پشتش

 ؟يپزیغذا چرا م-

زود حاضر ... پزمیم يذره کباب تابه ا هی... واسه ناهار غذا نداره الرمیآ... يقرص بخور شهیکه نم یبا شکم خال-

 شهیم

 ...برو لباس بپوش ببرمت خونتون ایب-
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 رمیخودمباآژانسم... یزحمتبکشیستجنابعالیالزمن：گفت يلحن گرفته ا با

 ...لطفا اریدر ن يلوس باز-

 ...ستمیمن لوس ن-

 ...پس برو مثل بچه آدم حاضر شو برسونمت-

 ...یکنیدکم م يکه دار يانگار مهمون دار... شمیمزاحمت نم... خوام ینم یعنی خوامینم گمیم یوقت-

 ...زدم پوزخند

 ...چرت نگو خواهشا-

 ...زد تلخند

به خاطر ... ومدمینم نجایبد نبود ا الریاگه حال آ... ستمین زونتیآو... من... م... نکهیفقط ا... نداره یبه من ربط-

 ...ردمکیاومدن هزار بار بابامو التماس نم نجایا

 دختر خوب؟ یزونیگفته تو آو یک-

 ...دیلرزیم شیدستها... دیرا به دو طرف لباسش کش سشیخ يها دست

 ...انگار که من... انگار که من یکنیجور رفتار م هیتو -

 بچه ها چه خبره؟-

 ...زدم يلبخند خسته ا... شده بود داریب الریآ

 ؟یبرگشت یک ریام-

 ...دمیتازه رس-

 داد هیتک يغذا خور زیرفت و دستش را به م جیراه سرش گ يها انهیم... سمتم حمله ور شد به

 ...کردمیمن داشتم سکته م... نامرد... کشمتیم... کشمتیبه خدا م ریام-

 ...به سمتش رفت سودا

 ...دهیرنگت پر... يبخور ارمیب يزیچ هیجا  نیهم نیبش... قربونت-

 ...دستش را گرفت الریآ

 ...کمی نیبش... خوامینم-

 ...کردم نگاهش

 ...داشتم تنها باشم اجیاحت... نبودم ییجا-
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 ...يم کرد وونهید... يدادیجواب م تویگوش یخب لعنت-

 ...حق با تو دیببخش-

 ...نگاه گرفت یعصب

 میباهم بر ایب... يبرم گالر خوامیم گهیساعت د میگه؟نید یمونیسودا م-

 ...لبخند زد سودا

 آماده س گهیساعت د مین... غذا رو گازه... زمیبرم خونه عز دینه با-

 ...اخم کرده نگاهم کرد... را گرفتم شیبلند شد دنبالش برود که جلو الریآ... زد رونیتند از آشپز خانه ب بعد

 ...رهیکجا داره م نمیچته؟ولم کن بذار بب-

 ولش کن بذار بره... خونه رهیگفت داره م... رهینم یخاص يجا-

 ...زده نگاهم کرد رتیح-

که  ادتی...سوداس یزنیراجع بهش حرف م يدار یمدل نیکه ا يدختر نیا...شهینم ؟باورمیخودت!؟...ریام-

 نرفته؟

 ...نشاندمش یصندل يرو

 ...نرفته ادمینه -

 ...با توأم ریام... يهو... قهر کرد؟ یبهش گفت یه؟چیچه رفتار نیپس ا-

 ...نگفتم یچیه-

 ...سودا آمد يصدا

 ...خداحافظ... مراقب خودت باش الریآ-

 ...خواست بلند شود که نگذاشتم الریآ

 رهیم جیسرت داره گ... نمیسر جات بب نیبش-

 نمیبرو کنار بب... رهیاون دختر داره م... ریام یهست یعوض یلیخ-

 ...نگاهش کردم ظیغ با

 يخوریجا از جاتم تکون نم نیهم ینیشیم-

 ...پس برو برسونش-

 ...را برداشتم چیسو
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 ...رمیم-

 ...دست خودم هم نبود... رفتارم درست نبود اما... دمیدو رونیاز آشپزخانه ب تند

 ...دور باشم یاز سودا کم خواستمیفقط م من

 ...دور واطرافم نباشد یکم خواستمیم فقط

 ...انگشت سوخته اش متینه به ق... ناراحت شدنش متیاما نه به ق نمشینب خواستمیم

 ...بستیرا م شیبند کفش ها... را باز کردم يورود در

 سودا؟-

 ؟...ختیریگفته بودم که اشک م کرد؟چهیم هیگر... دیچک اشکش

 فنچول؟ ي وونهید یکنیم هیگر-

زدم و خودم را داخل  رونیتند از خانه ب... جواب داخل آسانسور رفت یرا با پشت دست پاك کرد و ب صورتش

 ...برو：کنان گفت نیف نیف... آسانسور پرت کردم

 ...خدا لعنتم کند... گند زدم زیخدا لعنتم کند که باز هم به همه چ... زدم تشیهمه مظلوم نیبه ا يلبخند

 ؟یکنیم هیبه خاطر من گر-

 ...تر شد دیهقش شد هق

 کنم؟ هیبه خاطر تو گر دیچرا با...چ... نه-

 ...معجزه شده باشه دیگفتم شا-

 ...کنمیم هیدارم گر به خاطر احمق بودن خودم-

 ...دانبالش رفتم... رفت رونیب... ستادیا آسانسور

 ...نمیبب ستایوا-

 ...پا تند کرد تیاهم یب

 ...گمیبهت م ستایوا!سودا با توأم-

 ...را چنگ زدم شیبا سه قدم بلند خودم را بهش رساندم و بازو... دیرا بغل زد و دو فشیک

 ...ستادیا

 ...بود فیچه قدر ظر شیبازو و

 ...شدیپنجه ام گم م نیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٣١١ 

 ...دیرسیمن چه قدر بزرگ به نظر م يدستها و

 ...و من به خودم آمدم دیکش رونیرا محکم از دستم ب شیبازو

 ...به من دست نزن-

 ...انداختم نییپا سر

 ...که یستینمیخب وا... دیببخش-

 ...شدیظه به لحظه بد تر مروان بود و من حالم لح شیاشک همچنان از چشمها... عقب گذاشت یقدم

 ؟يداریچرا دست از سرم برنم... گهید رمیبرو خونتون؟دارم م یمگه نگفت-

 ...من-

 ...فقط نگام کن... نگو یچیه-

و تاب  نمیبلند تابدار را بب يآن مژه ها... سیخ یمخمل يآن چشمها توانستمیچه طور م... اوردمیرا باال ن سرم

 اورم؟یب

 ...زد هق

 ...نگام کن-

 !حرفتو بزن-

تو  زنهیم یکی رسهیاز راه م یاحمق که هرک هی؟ینیبیاحمق م هیتوهم  نیتو صورتم نگاه کن و بب-

 ؟ینیبیم نویتوهم هم... آره... دم بزنه دیو اون نبا زنهیبهش م یهر حرف رسهیاز راه م یسرش؟هرک

 سودا؟ يخل شد-

 ...دست بلند کرد یتاکس يبرا

 ...کنمیم فیبرات تعر مویاد وجودفقط دارم ابع... نه خل نشدم-

 ...در عقب را باز کرد و من همانجا ماندم و نگاهش کردم... ستادیا یتاکس

خودمو به درو ... اما... کردینگام م یمامان عصب... اخم کرده بود رضایعل... خونتون امیشب ب دادیبابام اجازه نم-

... امیب يکه دوست ندار دونستمینم... ارهیسر خودش ن ییکه بال... تنها نباشه الریکه آ امیب... امیزدم ب وارید

 ...دلم نیخودمه و ا ریاصال تقص... به بعد نیاز ا امینم... باشه... خب... اما... مزاحمم دونستمینم

 ...و من... حرکت کرد یو تاکس... و نگاه گرفت... شد یتاکس سوار

 ...من و
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 ...دلم را رفتن

 ...زرد رنگ یتاکس آن پشت

 ...کردم حس

 ...تمام وجود با

*** 

 ：سودا

 دهیرا نشن کردیم يباز یل یرا که ل یعسل يبودم که خاله گفتن ها یانقدر ناراحت و عصب... شدم اطیح وارد

از دست او ناراحت نبودم اما ... جوابش را بدهم خواستیاما دلم نم زدیزنگ م میمدام به گوش الریآ...رمیبگ

 یرد؟وقتیالبته چرا بگ... را نگرفت رفتنم يجلو یکه حت يریام...برسد ریبه ام خواهدیم شیته حرفها دانستمیم

تند پله هارا باال  يبا قدمها...دك کرد دیو مزاحم را با...گریحتما مزاحم بودم د...!کرد رونمیخودش از خانه اش ب

خانه موافقت کرده  نیبا حضورش در ا یپدر به شرط...دیکشیم گاریبودو س ستادهیا وانیا يکمال گوشه ... رفتم

گفته ...گفته بود دور و ورمان نپلکد... کند یبسازد و آنجا زندگ یاتاقک اطیح يخودش گوشه  يبرابود که کمال 

البته که کمال هم ساکت ...خانه برود نیبارش را ببند و از ا دیبا ندشیها هم بب یکینزد نیاگر ا یبود حت

گفته ...هم ابهت خودش را داشت یاما بابا مرتض...همچنان پابرجا بود شیها دنیشاخ و شانه کش.. .ننشسته بود

و کمال ...اگر به فروش خانه منجر شود یحت... با رفتنش ستیمساو نیقوان نیپا گذاشتن هرکدام از ا ریبود ز

لب سالم کردم و خواستم داخل  ریز...شدیم دهیما د وانیبود که در ا بیعج یو حاال کم...!بود رفتهیباالجبار پذ

ناخواسته ...خانوم خوشگله ریاوغور بخ- ...شده نگاهم کرد زیر يبا چشمها... به سمتم برداشت یشوم که قدم

 یبد دهانش که از صدفرسخ يمخصوصا بو... آمد یاز طرز حرف زدنش خوشم نم... ابروانم نشست نیب یاخم

 يایکهصبحمیریشبونصفهشبکجام：بردارم که گفت یم قدمباز خواست... زدیهم حال آدم را بهم م

زرد و خرابش چندش  يدندانها... کرد يبلند يبه شما جواب پس بدم؟خنده  دیبا-...کردم هشخونه؟متعجب نگا

و ضعف اعصاب  یناراحت...دهیچه طور اجازه م رتیخوش غ یمرتض نیآخ واسم سوال بود ا... گرینه ج-...آور بود

هر جور  کسالیبود  بس... به اصطالح عمو را نداشتم نیمدل حرف زدن ا نیطاقت ا... اوردیبهم فشار م شتریب

بس بود تا االن هرکس هرطور که دلش خواسته بود با من ... اصال... که دلش خواسته بود با من حرف زده بود

غرور هنوز هم  یکم...امانداشتم  یاز زندگ یدرسته توقعات آنچنان...بودم یمن هم دختر جوان...رفتار کرده بود

 نییتع انمیاطراف يچه طور حد و مرز برا...طور غرورم را به رخ بکشم هچ شدمیبلد م دیفقط با...مانده بود میبرا
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- ...بس بود گرید تیمظلوم...بس بود گریخوردن د يتو سر...از خودم و حقوقم دفاع کنم شدمیبلد م دیبا...کنم

 میصدا... را باال فرستاد شیابرو يتا کی دیالفاظ با من حرف بزن نیباا دایخوشم نم... اما خوامیعذر م یلیخ

مرد  نیا... در را باز کردم تیاهم یم؟بیو ما خبر نداشت یزبونم داشت- ...خودم هم حس کردم... لرزش داشت

قبل ... دیدر گذاشت و بدنش را جلو کش ياما قبل از داخل شدنم دستش را رو... رذالت را به حد اعال رسانده بود

ناز و نوزت واسه اونه  ایاد؟یحرفا بدت م نیاز ا دونهیماون بچه سوسولم - ...دمیتنم را عقب کش یاز هرگونه تماس

 شیحرفها...افتضاح بودم... حسم اصال خوب نبود...نشست میشانیپ يعرق رو ياخم و تخمت واس ما؟قطره ا

دست ...من يخدا يداشت؟وا ییمله اش چه معناج...شدمیاز شدت خجالت از درون ذوب م... خجالت آور بود

؟خبر داره دخترش ...دونهیم ی؟مرتضيخواینکنه خاطرشو م... گهیبا توأم؟جواب بده د-...دیلرزیوقفه م یب میها

مرد؟چه  نیا گفتیچه م...زبانم به لکنت افتاده بود...سوخت میته گلو...اون پسره شیپ رهیشب و نصفه شب م

و من اگر صورتم آتش ...المیمن سر یلمیتو اگه ف... خودتو نزن به اون راه-...اصال...اص... ا... من... م-؟...گفتیم

دستش با حالت ...من...دیکنیاشتباه م...اشت... اش... دیدار...د-داشت؟ یاشکال... شدیسرخ م... شدیداغ م...گرفتیم

؟نگاهم ...سودا-...دادیهم فشار م يرا رو شیدندان ها یعصب رضایعل... دمینگاهم را باال کش... کنار زده شد يبد

کمال  يانگار حرفها... گرفتیبازوانم را م ریز یکاش کس... نمانده بود میبرا یجان یول...برو تو-...نداشت یرمق

کمال را چنگ زد و  ي قهیاش شدم که  رهیهمانطور خ... له شده بودم رشیهجده چرخ بود که ز یلیتر

؟حرف بزن ...ارم؟هانیکه رفتم برات پول ب يا قهیپنج د نیتو ا یگفت بهش یچ-...واریچسباندش به د

- ...دیچیپیدر گوشم م رضایعل ادیفر يصدا!؟...امروز چند بار شکسته بودم...کردم واریگاه د هیدستم را تک...نمیبب

خوش حال ... نشسته بود یدار قال يمامان پا... تنم را داخل خانه انداختم... حرف بزن... ؟دیبه سودا گفت یچ

تر کردم تا اصال  ادیرا ز ونیزیتلو يصدا...شنودیرا نم رونیاست و جرو بحث ب نیگوشش سنگ یبودم کم

 نیزم يکه رو یفیبا ک... راه را به سمت اتاقم کج کردم...شدن نداشتم دهید يهم برا ياصرار...دیمرا ند... نشنود

را  میلبها... دیچیدر مغز استخوانم پ يدرد...به کتفم زد يو تنه ا دیپر رونیسرمه از اتاقشان ب... شدیم دهیکش

من ... سر توء ریز ی؟همهچیرونراهانداختیبیشیچهآت：اخم کرده گفت... نزنم غیدادم تا ج فشارمحکم بهم 

زد و به  يگرید يتنه ...چرا زبانم از کار افتاده بود دانمینم زنه؟ویداد م ينطوریداره ا یعل یگفت یچ... دونمیم

 يکرد به شاخه ها ریشالم گ ي هگوش... رفت و همانجا وسط راهرو افتادم جیسرم گ... پا تند کرد اطیسمت ح

 دهیمقابل د ایچرا دن دانمیو نم...سرم افتاد يچپه شد و گلدان رو هیچهار پا... بود هیچهارپا يکه رو یتک گلدان

 دیشنوینم یکس یول دیپر رونیآخ از ته حنجره ام ب يصدا...ام راه گرفت یشانیپ يرو یداغ عیو ما...ام تار شد
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در اتاق  یحت... دیچرخیم زیهمه چ... شد بود يا شهیش یوارد حباب ایدن...اد کرده بودمیرا ز ونیزیتلو يآخر صدا

و من احمقانه نگران بودم  رفتیم یکیرو به تار زیو همه چ...هم سه تا دیو شا... دمیدیو سرمه را دوتا م رضایعل

 يپله ها يجرویگ：ریام!کاش... کاش مراقب باشد...منجر نشود رضایشدن عل یبه زخم اطیجروبحث خ

و سخت بودنم از مردد ... هستم یمن آدم سخت...کردمیمقابلم نگاه م دیسف واریساختمان نشسته بودم و به د

(!) یبه کس ای يزیاست که خودم را به چ نیکرد ا توانیکه م يتنها کار دیترد نهمهیا يبرا... دیآ یم ادمیبودن ز

کردن  یزندگ نطوریا يبرا ایقاعدتا دن...ترسمیکردن م ریاز گ...ترسمینباشد م رییامکان تغ نکهیاز ا...متعهد نکنم

از جا ...ستمیو خوش ن رمیگیو من سخت م...آسون گرفتن و خوش بودن ساخته شده يبرا ایدن... ساخته نشده

زبان ذهنم  نیا کردیسکوت م یکاش کم... انقدر با خودم حرف نزنم شدیکاش م... کردیمغزم درد م...ند شدمبل

پله ...وحرف... وحرف... و حرف... زندیبا آدم حرف م زیهمه چ... سکوت وجود ندارد ایدن نیانگار در ا...فیاما ح

و من راحت اجازه داده بودم ...رفته بود يسودا با حال بد...و با هر باال رفتنم نتوانستم سکوت کنم...هارا باال رفتم

درست  يآورد و کباب تابه ا یم مانیبرگ برا لمهچشمداشت د یکه ب يدختر يبرا...بود یانصاف یب...برود

 شیمهربان نقدریکاش ا...مهربان نبود نقدریکاش ا...هوف...بود یانصاف یب... رص نخورمق یتا با شکم خال کردیم

 زهیغر ریقطعا تقص...مردانه ام داده بود يکار دست هورمون ها...جذابش کار دستم داده بود یمهربان...جذاب نبود

 گاهیبود که گاه و ب میهافقط هورمون ...نداشت يدر قلب من که نفوذ یعنی... عشق که وجود نداشت هبود وگرن

 میمردانه ها...دینبا... نه...خودم يها يریخود درگ ریدر گ...کردمیخودم م ریسودا را درگ دینبا...شدیم نییباال و پا

 یخال...ببرم شیحد پ نیتا ا توانستمینم يگرید کسبا ... را میآرام کنم اما دوست توانستمیهم م يگریرا با کس د

همانطور پله هارا ...جز کنار او ییهرجا میکردن مردانه ها یخال یول...کردن ذهنم فقط کنار سودا ممکن بود

اصال راهکار ...است کرد؟درستیم رییافکارم نسبت به سودا تغ دادمیرا م زمیاگر پاسخ غرا دیشا...رفتمیباالتر م

 ...است نیهم

و  ریو شبکه هارا ز دادیپاتکان م ینشسته بود و عصب ونیزیتلو يرد درهم روبه يا افهیبا ق الریآ...خانه شدم وارد

 کردیرو م

 ...بسته شدن در به سمتم برگشت يصدا با

 ...نامرد شیرسونینم دونستمیم-

 ...کاناپه انداختم يو خودم را رو دمیکش یپوف

 تو روش رژه نرو لطفا... اعصابم متشنج هست یبه حدکاف الریآ-
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 ...زد پوزخند

سودا ... کنهیبهم محبت م یتوقع چیه یب... کنارمه یچشمداشت چیه یکه ب هییجزو معدود آدما اینددنیسودا تو ا-

 شیریاحمقانه ت ازم بگ يبا کارا دمیاجازه نم... ریسودا تنها دوستمه ام... که از راز دلم خبر داره هیتنها کس

 ؟...هدیجواب نم زنمیبهش زنگ م یکه هرچ يکارش کرد ی؟چ یفهمیم

 ...پهن بود یاصل زیم يشد که رو ینیسفره هفت س ي رهیخ نگاهم

 ...اما یتا ابد با سودا دوست باش یتونیتو م... زنمیوقت رابطه تونو بهم نم چیمن ه-

 ...کردم مکث

 ...نمشیبب خوادیدلم نم گهیمن د-

 ...دمیخرچ استخوان گردنش را شن يشوکه و تند به سمتم برگشت که صدا آنقدر

 !؟یچ-

 ...زدم هیمبل تک یپشت به

 ...يدیکه شن نیهم-

 ...یگیم یحرف بزن منم بفهمم چ یمدل هی!آخه چرا؟-

 ...نیهم داکنمیراه چاره پ کنمیم یفقط دارم سع... کنمیم کاریدارم چ فهممیمن خودمم نم الریآ-

 ...به خود گرفت یحالت نگران شیچشمها

 ؟یچ يچاره -

 ...دردم يچاره -

 ...دستش را گرد شانه ام انداخت... د کنارم نشستجا بلند ش از

 دردت بجونم؟ هیدردت چ-

 ... يخواهر برادر يپراز درد و دل ها... نگفته يپر از حرف ها... دلم پر شد يا لحظه

چه ... بودم و او دهینفهم چیچه قدر ه... چشمها درد کم نداشت و من نیا... اش نگاه کردم يقهوه ا يچشمها به

 ...وقت نگفته بود چیقدر ه

 ....درد و دل نرفت يبرا بانمیز

 ...فرار رفت يبرا میپاها و

 ...او هم بلند شد... دمیرا مال میو با انگشت شست و اشاره ام چشمها ستادمیا میجا سر
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 ...ریام-

 ؟يشماره شهرامو دار-

 ...نگرانتم ریام-

 ؟...شمارشو يدیم-

 ؟یزنیبا من حرف نم -

 ...زد شهیحرفارو نم یبعض-

 به من؟ یحت-

 ...به تو یحت-

 ...بلند وارد اتاقش شد و در را با صدا بست يبا قدمها... و به دستم داد دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا

کمتر  ایندارند  تیخاطر که اهم نینه به ا... نگه داشت یزندگ ي هیآدمهارا در همان حاش یبعض دیبا د،یبا اصال

 ...دارند تیاهم

 ...برعکس

 ...یبه متن زندگ شانیشود پا دهیهستند که کش فیح... هستند فیخاطر که ح نیا به

 کی... نکبتش هم هست که المصب نیکه به هر حال نکبت کم ندارد هم یمتن... یمتنشان بکن يآلوده  که

با سالم و ...را تیزندگ يتر ها نینازن دیاصال با...آدمها يجال يرو کشدیم يچرب و خاکستر يدوده  ي هیال

آن جا که قصه ها آغاز ... تیزندگ يلحظه ها نیبه پرت تر... تیزندگ ي هیبه حاش یکن تشانیصلوات هدا

در همان  دیرا با یمهم زندگ يآدمها...تیزندگ یالباق نیسوخت و بنز شودیم... و شور یو سرمست... شوندیم

 ...نگه داشت... هیدو از چشم بق... هیحاش

 ...شهرام را گرفتم يو شماره  دمیکش يبلند نفس

 ...بوق جواب داد نیاول با

 زم؟یجوووووونم عز-

 اشتباه گرفته بود الریمرا با آ... لبم نشست يرو يا مهینصفه ن لبخند

 ...شیرتیاونم از نوع خفن غ... من داداششم... شهرام خان یاشتباه گرفت-

 ...دیخند

 ؟ياز ما کرد يادیچه عجب ... میهست رمیچاکر داش ام-
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 ...دستم جابه جا کردم يرا تو یگوش-

 کارت داشتم... زیمزه نر-

 ...میمخلص-

 ؟يسراغ ندار یدرست و حساب یشهرام مهمون نیبب-

 ...مکث کرد یکم

 ر؟یشده ام یچ-

 ...حالم عوض شه خوامیم... بهم ختهیر میاوضاع روح... کسلم یفقط کم... یچیه-

 ...یگرفتیرو نم یسراغ کس گهیبود که د یآخه چند ماه... يد شدعابد و زاه کردمیمن فکر م یول-

 ...کردیکالفه ام م شیها حرف

 نه؟ ای يسراغ دار یمهمون... عوض نشده یچیه... هنوز سر خونه اولم ینیبیحاال که م-

 ...اما... دمیدور بچه هارو خط کش گهیوقته د یلیراستش داداش من خ-

 ؟یاما چ-

 ادته؟یرو  انیپو-

 ...به خودم هم زحمت فکر کردن ندادم... نبود ادمی

 ...خب-

 ...احتماال امسالم هست...رهیگیم یمهمون هی لیاون هرسال شب سال تحو-

 ؟ياریآمارشو برام در ب یتونیم-

 دمیمطمئن که شدم بهت خب م پرسمیم... چشم داداش-

 منتظرم-

 ...فدات-

*** 

 ي نهیبه آ یو نگاه دمیکش اهمیس يمردانه  راهنیبه پ یتدس... رنگم را محکمتر کردم يکراواو نقره ا گره

زدم و با  یپوزخند کج... عطرم کل آسانسور را پر کرده بود ظیغل يبو... مرتب بود زیهمه چ... آسانسور انداختم

 ...رفتم رونیتوقف آسانسور ب

 اوردیرا به لرزه در م يدر ورود کیدوپس دوپس موز يصدا
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به قد و  یاز خدمه باشد نگاه زدمیبا لباس فرم که حدس م يمرد... بالفاصله باز شد...دمیزنگ کش يرو یدست

 ...در کنار رفت يلبخند سرتکان داد و از جلو یب... انداخت میباال 

 ...شدیو رقص نور در بخار گم م زرینور ل... بود کیکامال تار فضا

 ...دادیصدا م... نگیریج... نگیریج... خوردیها بهم م السیگ

 ...گفتندیم "یبه سالمت"بلند  يها با صدا دختر

 ...کردندیم ییو چند دختر و پسر وسط سالن هنر نما... زدندیدور سالن جمع شده بودند و دست م همه

و به خودم ... شدمینخ کش م... کردیم شیر شیر... زدیدرون دلم را چنگ م یانگار کس... داشتم یبیعج حال

 خوب خواهد شد زیهمه چ کردمیم نیتلق

مقابلم خم  یدنیچند نوع نوش يحاو يها ینیاز خدمه با س یکی... بار نشستم کینزد يها یاز صندل یکی يرو

 ...دمینفس سرکش کیبرداشتم و  السیگ کیحرف  یو من ب...شد

ودا که س ينذر يطعم آبنبات نوشابه ا... يفقط لحظه ا... يو لحظه ا...کرد کیرا تحر میتندش ته گلو ي مزه

 ...زبانم حس کردم ریدر مشهد بهم داده بود را ز

 ...برق به تنم وصل شد انیجر انگار

 ...کردم ذهنم را از افکار متفرقه پاك کنم یو سع... دمیکش یقیعم نفس

جذبم ... بود شانیها یگوش يبودند و سرشان تو ستادهیبه دو دختر که کنج سالن ا... دادم تیرا به جمع نگاهم

 جذاب نبود میبرا یمهمان نیاصال انگار ا... کردندینم

پوست ... يو ترکه ا دهیکش ياندام ها... کوتاه و جذب يلباس ها... مختلف یرنگ يلنز ها... بلوند موها رنگ

 جذاب نبود میبرا چیه... برنزه يها

و  دیصورت گرد و سف... یمخمل یدرشت مشک يچشمها... حلقه حلقه اهیس يبا موها يفقط مجسمه ا و

 شدیم میچشمانم ترس يجلو... جفت چال گونه کیبه رنگ سرخ همراه  يلبخند

 وجود نداشت یگشاد سبز ارتش يبشر با مانتو نیانگار جذاب تر از ا و

 ...!شک یشده بودم ب وانهید

 ...شده بود لیعقلم زا... گفتیراست م سودا

 ...فشرده تر السیو دستم دور گ شدیمنقطع م مینفسها

 ...خان ریبه به ام-
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 نکیو ع شدیم دهید شیاز ر یشدم که از کل صورتش فقط حجم بزرگ یپسرک ي رهیخ... دمیرا باال کش نگاهم

 ...قد نخودش زده بود يکه به چشم ها يپاتر يهر

 ...آشنا بود يادیز رشیتصو

 ...به فکر کردن نداشت يازین و

 ...شده بود بیعج شپیعوض نشده بود فقط ت یلیخ... میهم دانشکده ا... بود انیپو

به دستش انداختم و دستم را در دستش  ینگاه... دستش را به سمتم دراز کرد جانیبا ه... جا بلند شدم از

 "دهیذره پسر بهش چسب هیکه  شیر یکل" گفتیبود م نجایسودا اگر ا... گذاشتم

 ...زدم و او دستم را محکم فشرد لبخند

 ؟...یخوب...!کردم داتیوسط خونم پ... گشتمیپسر تو آسمونا دنبالت م-

 ... ستمیبد ن-

 ...معرفت یب دمیپرسیحالتو از شهرام م یمن گهگاه... یهم از ما نگرفت یسراغ گهید یاز دانشگاه که رفت-

 معدنو؟ يداد ؟ادامهیکنیتو چه م... شدم یزندگ ریدرگ-

 ...دیخند بلند

عشقت آره؟خلبان  یپ یتو رفت... دارم شایتو گ کیبوت هیاالن ... گرفتم گذاشتم در کوزه سانسویمدرك ل... آره-

 ...دمیشن يشد

 ...کندم رفتم تو آسمون نیزم ریاز ز... آره-

اش بود که مرا  یپر کالغ يدر نگاه اول موها... شد زانیآمد و پر عشوه از شانه اش آو انیبه سمت پو يدختر

 بیرنگش عج یمشک يو دکلته ... سرش جمع کرده بود يباال یرا به طرز قشنگ شیموها... متوجه خود کرد

و سر تکان داد و با  دیخند انیپو... زمزمه کرد انیگوش پو ریز يزیچ... آمد یو براقش م دیبه پوست سف

 ...بودند ملحق شد ستادهیاز کنارم رفت و به دو دختر که کنج سالن ا یعذرخواه

 ...تفاوت نگاهش کردم یب یمتعجب و کم... نشستم و دختر کنارم نشست میسرجا

 ...!يدیم یخوب يچه بو-

 ...يشویترسناك م ادیز یبس یکنیاخم که م گفتیم شهیسودا هم... ابروانم نشست نیب ینامحسوس اخم

 ...تر کرد کیخودش را به من نزد دختر

 ؟یمحل نذاشتن برداشت پیمثال االن تر... جذبتو بخورم-
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 ...نبود هیاصال شب...سودا بود اما رفتارش هیشب دیشا شیموها... بود یبیعج دختر

 ؟یبرداشت یزونیآو پیتو هم تر-

 ...را زد میبرق رژ لب قرمزش چشمها... دیخند یداشتم از حرفم ناراحت شود اما به طرز جالب انتظار

 ...لقمه نونم هیمن فقط دنبال ... برنداشتم زونیآو پیتر... نه جووووونم-

 ...دختر خنده ام گرفت نیا ییمن هم از پررو نباریا

 ...يجون من؟چه راه مقرون به صرفه ا-

 ...ادیتو هم که بدت نم-

 ...پا انداختم پارو

 ...باشه يتا طرف مقابلم در چه حد-

 ...وردخیگوشم م يداغش به الله  ينفسها... گردنم برد يحلقه کرد و سرش را تو میرا دور بازو دستش

 ...خاصن یلیچشمات خ... ادیخوشم م یلیازت خ-

کنم سال بعد  دایرا پ مینذر کرده بود اگر راه زندگ... ستیگفته بود نذر... بهم داده بود يآبنبات نوشابه ا سودا

 ...مشهد ببرم يبسته آبنبات نوشابه ا کیهمان موقع 

 ...یجنتل من يجور هی... تو مخم یرفت يبدجور دمتید یاز وقت-

از کجا آمد  جیپک نیکه ا نیا!!! شده  گنوریا ریتصاو جیهست که اسمش را گذاشته ام پک يذهنم گوشه ا يتو

لحظه . شد که باشد  ینم.../ کنترل کردن اوضاع دست من نبود  يطور چیکه ه ییگردد به لحظه ها یبرم) ؟(

آن وقت !!! آمد از من  یبر م هود کب یواکنش نیآل تر دهیا "عجز"که  شانیخوردم تو ییکه ضربه ها ییها

هم (!) ایدن يخدا نیبزرگ تر نکهیبه ا مانیا!  "مانیا"ماند جز  ینم میبرا يزیچ چیلحظه ها ه نیبعدتر از ا

باشم که  ییزخم ها نیسوگوار ا ایتا ته دن دیبا نکهیبه ا مانیا... را دوباره بسازد  میزندگ يها رانهیتواند و ینم

 يگوشه  کیکنم  گنوریرا ا رهایتصو نیا نکهیجز ا مینماند برا يخب چاره ا.  ندما یِ خون م سیخ شهیهم

ذهنم وسواس گونه مرورشان نکنم  يمدام تو... نکنم  يسوگوار شانیهر لحظه برا... ذهنم و بهشان فکر نکنم 

 ...و و و ... 

 ...ارمیبدستش م... رو مخم ادیب یکی یوقت... یدونیم-

 رهایتصو نیروزها هستند که ا یلیخ میزندگ يهنوز همه تو! زنده ماندن  يشد تنها راه من برا نیا بعدها

آن قدر تازه ... شود  یم زیروز اول درد ازشان سرر یدرست به تازه گ... چشمم  شیکنند پ یخودشان را پرت م
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اشک که فقط  یب يا هیگر... کنم یم هیگر نمینش یبعد م... شود  یخون پر م يسرم از بو يا هیاند که به ثان

 !که بودند  ییفرستمشان دوباره همان جا یبعدترش م یول... درد دار ... عاجزانه ...  ادیز.. . صدا دارد

 ...یش يمشتر کنمیارزون حساب م-

 ! است که بلدم زنده بمانم  یتنها راه نیا...  مجبورم

 يتو زندیر یم رهایتصو نیاست که ا ییکه مال وقت ها... هست  میزندگ يدردناك تو ادیقسمت ز کی بعد

شوم  یم داریام ب هیکنم و از گر یم هیخواب هام گر يتو یبعد حت... درهم و خون آلوده و درددار ...  میخواب ها

! 

 اشک و فقط صدا دار یب ییها هیگر بازهم

 ریتصو نیا يمحاصره  يشود تو یهم تمام م میروین يته مانده  نیروزهام هم نیا يها یهمه شلوغ نیا يتو

 ...پاشم  یدست از پا که خطا کنم وا م... نمانده از من  یباق يزیچ... بازم  یم یآن وقت به تمام... ها 

 ...من است  یزندگ نیا

 ... !نمانم /خودم نباشم ي؛ خودم که برا ستینجات ن يبرا یچیه

 ...مثل مسخ شده ها به سمتش برگشتم... دیگوشم را بوس ي الله

 ...داد شیبه موها یتاب

 ...نشست میشانیپ يرو عرق

 ...دستم نا خودآگاه به حرکت در آمد و گونه اش را نوازش کرد و

 ...حال خودم نبودم در

 ...دیصورتش را جلو آورد و چانه ام را بوس... دمیدیدختر را سودا م نیا انگار

 ...دیلرز میدستها

 ...لرزاندیرا م نیزم کیموز... دیچیپیسودا در مغزم م يصدا

 ...دیچرخیم سرم

 ...شدیدر ذهنم نوشته م يکلمه ا و

 ...سالن به راه افتاد يگوشه  ياز اتاق ها یکیبه سمت ... بلند شدم... دیاز جا بلند شد و دستم را کش دختر

 ...بخوانم توانستمیکلمه را نم... ذهنم تمرکز کردم يرو

 ...دمیفهمیکمتر م کردمیدقت م شتریب هرچه
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 ...کنج اتاق ينگاهم افتاد به تخت دو نفره ... اتاق را باز کرد در

 ...ر_ا_ر_ف

 ...دقت کردم شتریب

 ...فرار

 ...شدیم قیتزر میبه پاها ییروین انگار

 ...خواندشیآشنا م ییو صدا شدیکلمه در ذهنم تکرار م نیا انگار

 ...رها شد دستم

 ...تخت دو نفره کنده شد يواز ر نگاهم

 ...دیدو میپاها

 ...آدمهارا کنار زد میدستها

 ...باز شد یخروج در

 ...فرار و

 ...کردم فرار

 ...زدیکه پرنده پر نم يکوچه ا يشدم تو ریسراز... آمدم نییپله ها را چه طور پا دمیکه نفهم دمیتند دو آنقدر

 ...زدمیبود و من نفس نفس م کیهواتار

 ...ستادمیا

 ... زانو خم شدم يرو

 ...دیدرخشیو قرص ماه در آسمان م شدیم نییام باال و پا نهیس

را  مانیما زندگ! تصورش کرده  ایرا داشته  شیشود که آدم آرزو ینم يوقت آن طور چیآدم ها ه ی؟ زندگ یدان

 یاصلن باوره را نم مینیب یم یکه گاه! نه که لزوماً نشود و امکانش نباشد . میساز یباورهامان نم يرو شهیهم

 طشیکه اگر شرا مینیب یم!  میخواه یم ار یاتفاق خاص میکرده ا یفقط فکر م نمیب یکه م!  گرید میخواه

خواستن آن اتفاق اصرار  يعالمه رو کیقبل تر  یلیکه خ یدرحال.  میکن یردش م/  مشیخواه ینم دیایب شیپ

جز آن؛ که  يگریبا هر احتمال د! با خودمان !  ینه که با کس...  یحت میکرده ا يلجباز/  میا دهیجنگ/  میکرده ا

 ...بشود  مانیممکن بود وارد زندگ
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 یب...  ندیآ یباره م کیکه  یزندگ يهستند تو يلحظه ها.  میکن یرسد که جنگ را تمام م یم یوقت کی اما

...  "ادراك"از .  رفتنیکه از پذ!  مینه از تسل... کشد  یلحظه ها ناگهان دست م نیا يکه آدم تو... مقدمه 

نبوده  یهمان شیپا میها را کشته ا لسا یحت دیکه شا یآن مینیب یم.  میکن یتمامش م/ شود  یجنگ تمام م

 . میکه اشتباه کرده ا.  میخواست یکه م

 یطور ب کیمن فقط . خورم  یرفته ام را نم يحسرت سال ها یحت. شوم  یلحظه ها خسته نم نیا يتو من

ها تاوان "ادراك"! شوم  ینم مانیمن از دردها و جنگ ها پش... آرام  یطور خوب کیشوم و  یم نیغمگ يدرد

...  رشیجز زمان آدم را به پذ یچیه. زمان بگذرد  دیبا... خواهند  یزمان م...  رندیگ یم یقربان. الزمشان است 

 .رساند  یبه صلح نم... به ادراك 

 ينشستم به تماشا! شد  یپاهام خال ریز کهویمن ! جنگ تمام شد ! ـه آمد "ادراك"چه شد ؟؟؟  یدان یم بعد

. زجر خواسته ام / ام  دهیزجر کش شهیرابطه ام هم نیتر قیتا عم نیتر یاز سطح شیکه تو ییتمام سال ها

 یه شیکه تو ییبطه هادلم را گریدمن . تمام شده  يباز. تاوان را داده ام  دمید! چه خسته ام  دمید کهوی

 ...ام که در کنار سودا دارم يداریشک و پا یآرامش ب نیمن عاشق ا دمید. خواست  یچلنج داشته باشد را نم

 ...زنمیهستم که با سودا م یسرو ته یدغدغه و گاها ب یب يعاشق حرفها من

 ...پاکش هستم يعاشق خنده ها من

 ...عنوان درش راه ندارد چیکه کثافت به ه یپاک

 پر کشمکش را ندارم يرابطه ها يشدن تو ریدرگ يحوصله  چیه

عمل  يدختر ها خواهدیدلم نم چیکه ه گذارمیلبخندم را کنار م نیاو قشنگتر يبرا شهیآمده که هم فمیک آنقدر

از ترس از دست دادنشان که آدم  یو افاده را تحمل کنم که مدام از آدم انتظار دارند پرفکت باش سیکرده و پر ف

به  یکه زندگ یآنهم وقت...و محکم باشد يمجبور است جد شهیکه هم!یگاه اوردیدر ب يخل خل باز تواندینم

 و درد دار است يجد یکاف ياندازه 

 را پروتز نکرده باشد شیکه سودا پوستش برنزه نباشد و لب ها رمیگ... اصال ستین "عشق"که احساسم  رمیگ

راحت است  المیخ شهیهم شیبه جا... که هستم ینیباشم جز هم يگریکنارش کس د ستیوقت الزم ن چیه اما

از ته  خنددیاگر م... زندینم کیت میبا دوستها... کندینم انتیخ...دیگویدروغ نم... ماندیکه سودا تا ابد مال من م

 دل است یپاک ياز رو زدیریدل است و اگر اشک م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٣٢٤ 

 مانیکه بشود ا ستین ایدن نیا يتو يزیچ چیه.  شهیآدم هم نیمانم با ا یدارم م مانیامن  نکهیا یعنینه  نهایا

 ...!خواهندم یهمه نم نیکه ا ییکه بروم جا شومینم الشیخ یها ب یراحت نیدانم که به ا یاما م! داشت بهش 

*** 

 ：سودا

 میپلکها گرید کباریکردم و  میبان چشمها هیدستم را سا... را زد میاتاق چشمها دینور سف... را باز کردم میپلکها

 ...را باز

در سرم  یدرد وحشتناک... سرم را به سمت راست چرخاندم... میبود مارستانیب... را دور اتاق چرخاندم نگاهم

و بال  دیپر رونیاز حنجره ام ب ینا خودآگاه آخ... سرم را از تنم جدا کنم خواستیکه دلم م دیانقدر شد... دیچیپ

 ...مادر بلند شد يفاصله صدا

 ؟يفدات بشم مادر بهوش اومد یاله-

به سمتم خم شد و دستم را ... پف داشت شیکنار تخت من نشسته بود و چشمها یصندل يرو... کردم نگاهش

 ...در دستش گرفت

 حالت خوبه؟... سودا دیجونم به لبم رس-

 ...ردن مادر لب زدمآرام ک يدرد داشتم اما برا... لبخند زدم یسخت به

 ...خوبم-

 ...زد و دستش را رو به آسمان بلند کرد یپررنگ لبخند

 ...شکرت ایخدا يوا... ياینمک نذر امامزاده صالح کردم تا تو بهوش ب ستایب... شکر یاله... الحمدهللا-

 سرم اومده؟ ییمگه چه بال-

 ...بود را لمس کردم دهیچیرا که دور سرم پ يباال بردم و باند میشانیهمزمان دستم را به سمت پ و

 ؟يکردیم کاریاون گلدون چ ریآخه مادر تو ز... ينوش جان کرد هیسه تا بخ... افتاد رو سرت خیگلدون گل -

 نیبس که تنبله ا... گوش نکرد... اطیبابات گفتم گلدونو بذار تو ح نیصدبار به ا... يهم ندار يریالبته تقص

 ...!مرد

 بابام چارهیب... حاال حتما قسمت بوده... حرفو مامان نینزن ا-

 ...نازك کرد میبرا یچشم پشت

 ...ریتوهم فقط طرف باباتو بگ-
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 ...را گرفتم و با انگشت شستم نوازش کردم دستش

 حاال کجاست بابا؟... یدل من زیمامان؟تو عز هیچه حرف نیا-

 ...داد هیتک یصندل یپشت به

 يخبر نداره به هوش اومد... میبخور ارهیب رهیبگ یچ هیرفته -

خودش را به طرف من ... شد زیر شیو چشمها دیپلکش پر يکرده باشد لحظه ا یانگار که کشف مهم بعد

 ...دیو مشکوك پرس دیکش

 بالرو سرت آورده هان؟ نیمارموز ا ينکنه اون سرمه -

 ...دمیگز لب

 ...کرد به گلدون و اون افتاد رو سرم ریشالم گ... امیباز یخودم بود و دست و پاچلفت ریتقص... نه بابا-

 ...شده لیذل يدختره ... ستین دیبع یچیاز اون سرمه ه-

 ...حرفو مامان نینگو ا-

 ...خسته شدم گهیواال به خدا د... بهم ختهیر مونویاومده کل زندگ ی؟دختره از وقت...گمیمگه دروغ م-

 هیبا اون زبونش  رسهیم یبه هرک... دهینجامرسیگهبهاید：تچانه اش را نشان داد و گف ریدست آزادش ز با

 ...رزنیبه من پ یحت... زنهیم یشین

 ...رضاسیزن عل... دبگه میتحملش کن دیبا... ستین يچاره ا... قربونت برم یاله-

 یمثله چ... جلوش ذارمیم... پزمیصبحانه ناهار شام م... واال به خدا کالفم کرده... تحمل کنم تونمینم گهید-

سفره رو جمع  شمیکمر درد پا م نیدوباره خودم باا... تو اتاقش رهیم شهیپا م گهیممنون م هیتهش ... خورهیم

 افتمیاز کت و کول م دیستین یاما وقت دیکنیکمک م دیسارا اگه خونه باش ایحاال باز تو ... شورمیظرفا رو م کنمیم

 ... خودشو جمع کنه يظرف غذاحداقل ... ازم گذشته یبابا من سن... 

 ...حرص نخور... ولش کن... شیماریب يپا ذارمیم زنمیبهش نم یمنم اگه حرف... ضهیمامان سرمه مر-

درد  هیباز اون جوونه و ... خورمیقرص قلب م... داره سیپاهام وار... کنهیمنم کمرم درد م...!ضهیکه مر ضهیمر-

 ...مرض دارم کیداره اما من هزار و 

برگشتم  یکه من نبودم دست به ظرفا نزن وقت ییبه بعد روزا نیاز ا م؟اصالیچه کن یمامانم ول يحق دار-

 ...کنمیمرتب م شورمیخودم همشونو م
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نداره  بیع کنهیکار نم ضهیاصال مر... دختره نیا ییحرف من پررو.. تیین نیاصال حرف من ا... که مادر شهینم-

 !بکنه تونهیکارو که م نیا... و اون متلک نگه نیبه ا نقدریپس اون زبونشم غالف کنه ا

 ...فکر کردم یکم

 خب به بابا بگو باهاش صحبت کنه-

 ...زد پوزخند

 ...بهم خورهیم یعل یزندگ شهیناراحت م گهیم... هودته ي ؟لنگهیشناسیمگه باباتو نم-

 ...مامان دوباره ادامه داد... دمیکش یقیعم نفس

 یخوش حال شدم باالخره پسرم عل یکل... زنم زود باور ریمن پ... حامله ام گهیبه من م یالک شیچندروز پ-

که  کردمیباور نم گفتیبهم نم یبه خدا اگه خود عل... دروغ گفته دمیبعد دوروز بعد فهم... رهیگیسروسامون م

 !دیازم کار کش یلحامله بودنش ک يبه هوا... س تهیدختر عفر نیبس که ا... دروغ گفته

 ...نگاهش کردم متعجب

 ...زده تو شکمش بچش افتاده یدروغ بود؟به من گفت عل-

 ...تاسف تکان داد يسرش را به نشانه  مامان

اصال اهل کتک  یتازه عل... سین ایسادگ نیآخه دختر سقط بچه که به ا!گهید يتوهم مثه من زود باور-

 یاله... افتاد تهیعفر نیا ریگ... شد فیح... رضامیشد عل فیح... رسهیمورچه نم هیآزارش به  یزدنه؟بچم حت

 ...براش رمیبم

 ...خودش خواست رضایعل-

رو برگرداند و ... نگاهش کردم یسوال... دیبگو يزیچ خواستیانگار که م... به چشمانم نگاهم کرد رهیخ هیثان چند

 ...حرفش را نزد

 د؟یکنیم یرو از من مخف يزیمامان شما چ-

 ...از جا بلند شد هول

 !بابات کجا موند نمیبرم بب... نه بابا... ن-

 ...مامان-

 ...نکرد نگاهم

 جون سودا؟ هیچ انیبگو جر-
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 ...باز کرد و بست کباریاش را  یمشک چادر

 ...زنگ زد لتیبه موبا الریچندبار آ يکه بود هوشیب... یراست... مادر یچیه-

 ؟يجواب که نداد-

 باهاش؟ يقهر-

 ناراحتش کنم خوامینم... یدونیم... خب... حالمو بدونه خوادیدلم نم... نه-

بهت  يسر هی ادیبه پرستارتم بگم ب... بسازه وهی؟رفت مثال آب م!بابات کجا موند نیا نمیبرم بب... جواب ندادم-

 بهت بده زهیچ یآمپول یقرص دیبلکه با... بزنه

 ...باز و بسته کردم و مامان از اتاق خارج شد کباریرا  میچشمها

 یمدل کی... کنندیاحساس م یدغدغه و ب یب یقابل توجه زانیآدم را به م... هستند یها موجودات خوب قرص

 هیشب... بیحال عج نیدر ع یول... "کنمیم شیکار هیولش بعدا " الیخ یب ییذهنت بگو يتو ادیم یکه هرچ

 ...اند انهید از عادت ماهبع کیاحمقانه و ف ینیخوش ب

چه ... من چه خوشگلم يوا يهمه ... حال خوبت یفهمیبعد از سالها به تجربه م گریکه د يهمان چند روز قایدق

که  یدانیو م... هورمون هاست يسراب ساخته ... چه قدر خوبه ها ایو همه چه مهربونن و دن... کلمیخوش ه

 ریاتاق ز يژنده ش و تو يد برگردد به قبایناچار با ندرالیو س شودیباالخره ساعت دوازده م... چندروز بعد ترش

 ...!برسد شیبه حمال ایو مرطوب دن رهیت یروانیش

 ...درد سرم بهتر بود یکرده بود کم قیمسکن تزر میدکتر برا... مرخص شدم مارستانیبعد از ب چندساعت

هردو حواسشان به من بود و من نگران نازك بودن ژاکت پدر ... میشد یو مامان سوار تاکس یتضبابا مر همراه

 ...!شب فصل زمستان نیآخر نیدر ا

که در  ییوقت ها... بود یحس خوب... دادم و او کمرم را نوازش کرد هیمامان تک ي نهیسرم را به س تاخانه

... از حضور کمال ینگران... کردمیته دلم حس م یبیعج ینگران یول... شدمیآرام م یبیآغوشش بودم به طرز عج

 یحرف یبه بابا مرتض دمیترسیو م دمیلرزیم... شدیچندشم م... دادیم يبد يکه انگار بو شیاز حرفها ینگران

 ...بزنم

 شیماریگفته بود امکان بازگشت ب... سم است شیدکتر گفته بود هرگونه استرس برا... شدیداشت خوب م تازه

 ...وجود دارد

 ...!نمیمو نب یب ياما دوباره پدر را در آن حال و روز با سر رمیمن حاضر بودم بم و
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 ...!میفوضولمان قدم در خانه گذاشت يها هیهمسا يتوجه به نگاه ها یو ب میشد ادهیکوچه پ سر

 ... و سرمه به استقبالمان آمدند رضایمحض باز شدن در عل به

 بود بیعج میبرا یکم زدیموج م شیکه در چشمها یسرمه آنهم با نگران دنید

 حالت چه طوره؟-

 "خوبم"لب  ریز... اشتباه کند يسرمه باخود فکرها خواستمینم... صورتش را نگاه نکردم... دیبود که پرس رضایعل

 ...پدر گذاشتم يادامه داستان را به عهده  فیگفتم و تعر

 ...آمد و مامان اخم کرده بود یسرمه هم دنبالمان م...میمامان از پله ها باال رفت همراه

 سرمه را گرفت ياتاقم که شدم مامان جلو وارد

 استراحت کنه دیبا... سودا خسته س-

 ...دست مامان را کنار زد و خود را داخل اتاق انداخت... حرفها بود نیسرمه سمج تر از ا اما

 ...مونمیجا تو اتاق م نیهم... ندارم شیکار-

 ...بخوابه خوادیودا مس-

 کنمینم تشیمن اذ-

 ...سر برداشتم و کنار پنجره نشستم يشالم را از رو... رفت رونیزد و از اتاق ب یلب حرف ریکالفه ز مامان

 ...نشست مقابلم

 افتاده؟ یسرمه اتفاق-

 ...میرا دوخت در چشمها شیچشمها

 سرت درد داره؟-

 شده سیتوپ تن کی ياندازه  کردمیگرد شده بود که حس م يبه قدر میچشمها

 من؟-

 را پوشاند شیرو گرشیراستم را در دست گرفت و با دست د دست

 کنه؟یدرد م یلیسرت خ... آره تو-

 ...کردن بهترم قیمسکن بهم تزر... نه-

 من بوده آره؟ ریتقص-

 که سرمه به خاطر من ناراحت باشد شدیباورم نم... حرف نگاهش کردم یب
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 ...من باعث شدم. ..من هولت دادم-

 ...سرد بود شیو دستها دیاش لرز چانه

 بودم یمن فقط عصبان... من فقط... به خدا از قصد نبود... ادیبال سرت ب نیا خواستمیبه خدا نم-

 ...ادامه داد... حرف نگاهش کردم یهم ب باز

 خواستیوقت دلم نم چیاما ه... کنمیانکارش نم... تهیواقع هی ادیازت خوشم نم نکهیا... دروغ بگم خوامینم-

تازه  مارستانیبردنت ب یاما وقت افتهیبرات ب یوقتاهم دوست داشتم اتفاق یبعض دیخب شا... ادیسرت ب ییبال

اما امروز از ته دل از خدا  کردمیم نتینفر ارهزار ب يمن روز... ندارم طیتو اون شرا دنتویاصال طاقت د دمیفهم

 ادیسرت ن ییخواستم بال

 ره؟یخودت گ يپا يکردیچون حس م چرا-

 عذاب وجدان داشتم-

 عذاب وجدان نداشته باش گهیپس د... خوبم يدیحاال که د-

 ...مکث کرد یکم

 ستمین يسودا من آدم بد-

 یکنیبد رفتار م یول-

 ...ارمیمن زود جوش م... دمیزبونمو از دست م اریاخت شمیکه م یعصبان... ستیدست خودم ن-

 یکنیو زود آدما رو قضاوت م-

 ...رو دوست دارم رضایچون عل-

 دمیخند کج

 ؟یکنیهمه رو زود قضاوت م يرو دوست دار رضایچون عل-

 ارمیزود جوش م کنمیرو دوست دارم و در برابرش احساس ضعف م رضاینه چون عل-

 بود بایو رنگارنگش ز نیدامن پرچ... جابه جا شد و چهار زانو نشست شیجا سر

 ...قمار زیسرم... تو قهوه خونه... بچه بودم که بابام کشته شد یلیخ-

 ...زد و ادامه داد یتلخ پوزخند

ازش دست بکشه چون هربار حس  تونهیو نم شهیبار قمار کنه معتادش م هیهرکس  گفتیم شهیبابام هم-

... براش نمونده بود یپول چیه گهید... باخت شویبابام انقدر قمار کرد که کل زندگ... طرفشو ببره تونهیم کنهیم
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... ببره باخت تونهیم کردیفکر م شهیکرد و برخالف تصورش که هم يسر جونش باز شویقمار زندگ نیآخر

جنازشو تو کوچه ... که خبر دادن بابام مرده میکردیم یخونه عموم زندگ نیزم ریبا مامانم تو ز... جونشو باخت

 کردن دایشوش پ يپس کوچه ها

 ...دیگونه غلت ياز گوشه پلکش رو یاشک

 بود؟ یقاتل ک یدونیم... کنن دایتا قاتل بابامو پ دیچند ماه طول کش-

 شناختم؟یمن قاتل پدر سرمه را م دیبا چرا

 ...!نه-

 ...عمو کمالت-

عمو کمال ازدواج کرده  يبا دختر مقتول پرونده  رضایعل یعنی... و دستم را مقابل دهانم گرفتم دمیکش ینیه

 ؟...بود؟چرا

خودش نگه  شیکه زن عموم اصال حاضر نبود منو پ یدر حال ممیعموم شد ق... سالم که بود مامانم مرد زدهیس-

بزرگ زن عموم  ییدا... که دامادش شصت سال سن داشت يعقد يچند ماه بعد منو نشچندن سر سفره ... داره

خونه  هیفقط به  کردمیفکرم...! نیهم شهیفقط صاحابم عوض م کردمینبود فکر م میحال یچیاز ازدواج ه... بود

 گهیبچه بودم د... کنمیکوچ م گهید ي

 ...ختیگونه اش ر يرو يشتریبا سرعت ب شیاشکها

 ...که رفتم خونش یاما شب-

 ...زد هق

 ...که زنش شدم یشب-

 دیلرز شیدستها

 مرد ریاون پ... اون... ستیخبرا ن نیاز ا دمیفهم-

 ...شیبرا سوختم

 يو قصه ها فرشته  لمایاما مثل ف... کنه فرار کردم کاریباهام چ خوادیم دمیفهم یوقت... توخونه دنبالم کرد-

 ...بهم ختیهمه باورام ر هوی... نجات نبود که به داد من بچه برسه

 ...دیمن هم چک اشک

 ...زد و من مهیروم خ... انداخت ریگوشه اتاق منو گ-
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 ...دمیلرزانش را در آغوش کش يها شانه

 ...آروم باش... یبگ يزیچ خوادینم-

 ...سودا من اونشب-

 ...نگو لطفا یچیه... ستیسرمه حالت خوب ن-

 یخداحافظ یبا زندگ... واریمن اونشب کنج د... اون مرد مردم يدست و پا ریز... دمیمن اونشب به جنون رس-

 ...کردم

 ...بغلش کردم محکمتر

 ...شششششیه-

... دوباره شوهرم دادن... نشد المیخ نیع... شوهر اولم مرد... من اون سرمه سابق نشدم گهیازاون شب به بعد د-

 ...شدم وهیدوباره ب یتو چهارده سالگ... باالتر نبود یکه رنگ یاهیاز س گهید... نشد المیخ نیبازم ع

 ...دیخند یعصب

 ...شدم وهیدوبار ب-

 دیتر خند بلند

شده  ضمیبودنم مر وهیچون عالوه بر ب گرفتمینم یشگیه گهید... جنس بنجل هیمثل ... موندمرو دست عموم -

 بودم

 ...ختمیاشک ر شیبه پا پا

 نیبرم خونه ا ارمیخرج خودمو درب نکهیواسه ا کردیزن عموم مجبورم م... بنجل حمال يدختر پونزده ساله  هی-

 چمیدوباره کادو پ خوانیروز گفت م هیعموم  نکهیتا ا... گذشت یبا بدبخت... چندسال گذشت... یو اون حمال

 ...کردم یخودکش... نداشتم قتطا گهید... زن عموم خوش حال بود اما من... گهید یکیکنن بدن به 

 مشخص بود هیبخ يجا... شاهرگش را نشان داد يرو... لباسش را باال زد نیآست

عموم شرط گذاشته بود انگار به ... رضایدادنم به عل... نمردم... اب آوردت میجون لعنت نیاما ا... رگمو زدم غیبا ت-

 تیکمال رضا يمقدار پول که به عموم بده به آزاد هیو  ادیز ي هیبا مهر رهیمنو بگ رضایعل نکهیا يواسطه 

که نماز بخونه تو  یآدم... بودم دهیآدم ند یمدل نیمن ا... بودآقا ... مرد بود... ختیو دلم ر دمیرو د رضایعل... بده

بار حس کردم منم  نیاول يبودم و برا دهینگاه نکنه به عمرم ند بهیکه تو چشم زن غر یبودم آدم دهیخونمون ند

 شهیمن بودم که هم نیا دیدویدنبال من نم یکس ندفعهیا... کردیفرق م هیقض ندفعهیخوشبخت باشم اما ا تونمیم
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 یهمه حواسش به تو بود و من ضعف داشتم هنوزم دارم ترس نداشتن عل دیدیمنو نم رضایعل... دمیدویدنبالش م

براش  یلیبچشم اما من خ نویریش یزندگ هیطعم  خوامیم... واسه خودم داشته باشمش خوامیم کنهیم وونمید

ن همه دوستت دار... پشتته... کنارته اباتب شهیم میحسود یلیسودا من به تو خ... کمم یلیکمم در برابر تو من خ

بودنمه به خاطر کم  فیبه خاطر ضع کنمیم ياگه تند... ستمین یچیمن ه یول یعاشقته تو خوشگل رضایعل

 یبمیکه رق ییتو... توء دنیخودمه به خاطر بزرگ د دنید

 را پاك کردم شیکف دستم اشکها با

 بتیمن رق... نیمن فقط دختر عموشم هم یول یهست رضایتو زن عل... ياز من جلوتر یلیسرمه تو االن خ-

 ستمین

 ارهیبرام عذاب وجدان م تیمهربون... مهربون نباش-

 يریگیتو خوب باش عذاب وجدان نم-

 ؟یچ رضایپس عل-

 ستین نیظاهر ب رضایعل... من شک ندارم شهیعاشقت م رضایعل یتو اگه خوب باش-

*** 

 :ریام

هرچه قرص و دارو دم ... بکوبم وارید سرم را به خواستیدلم م... در حال مرگ بودم... عود کرده بود گرنمیم

... دمیچیکرواتم را از دور گردنم باز کردم و دور سرم پ... نداشت يا دهیفا چیدستم داشتم را باال رفته بودم اما ه

 ... را به حرکت درآوردم نیزدم و ماش یگره محکم

مهم  میبرا يجز بهبود يزیچ چیه دیسردرد شد نیباا... اما االن دادمیم يادیز تیو ظاهرم اهم پیبه ت شهیهم

 ...!مرد رفتگر به کروات دور سرم بینگاه عج یحت... نبود

 ...شب بود يها مهین

 ...خلوت ابانیخ و

 شیرا که چند روز پ ینیبه خانه برگردم و سفره هفت س خواستیو دلم نم شدیم لیسال تحو گرید چندساعت

 ...راندمیرا به سمت جنوب شهر م نیماش یبیاما به طرز عج...نمیبود را بب دهیچ مانیسودا برا

 ...مقابل خانه شان پارك بود نمیساعت بعد ماش میو ن نمشیبب خواستینم دلم

 ...بود دایفاصله هم پ نیکه از ا یاتاقش بود و چراغ روشن يپنجره  ي رهیو نگاهم خ نمشیبب خواستینم دلم
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 ...بود دهیسر دردم امانم را بر... و آخ نمشیبب خواستینم دلم

 ...آب قورتش دادم یباال انداختم و ب گرید لیقرص ادو کی

رنگ در  یب يفلز يو پوسته پوسته شده و بدنه  ختهیرنگ در ر ییو چند جا... خانه شان سبز رنگ بود یآهن در

 ...مشخص بود

 ...ساخته بود یجالب يه در را پوشانده بود و منظر يحفاظ باال چکیگل پ يشاخه ها و

لخت اطراف  يها میوقت نگران س چینگاه نکرده بودم و ه شانیبه وضع و اوضاع زندگ قیدق نقدریبه حال ا تا

 ...نباریزنگ درشان نشده بود اما ا

 ...شک یبود ب بیعج حالم

 ...دادیجوالن م میگوش ها شیپ بیآذر عج رضایاز عل يدکلمه ا و

 ...هرکس غم خود را داشت"

 کس سرکارش ماند هر

 که  یزخم يتشنه  من

 "شهر خمارش ماند کی

 ...ییتمام تنم چشم شد و تمام حواسم شنوا... باز شد نکهیماندم و فکر کردم تا ا رهیبه آن در سبز رنگ خ آنقدر

 مهین... آمد رونیله از خانه بپر زبا ي سهیک کیبود که با  رضایسودا همانطور مات ماندم اما عل دنید يهوا به

 ...!دانمیگذاشتن بود را نم رونیشب چه وقت زباله ب

 ...!ندیبیرا نم نمیماش کردمیاحمق بودم که فکر م یلیاما خ نتمیو دعا دعا کردم نب دمیرا دزد سرم

 ...من که به شدت تابلو بود نیماش آنهم

در دلم ... خورد شهیبه ش يگذاشتم و خواستم استارت بزنم و از مهلکه فرار کنم که شربه ا چیسو يرا رو دستم

 ...کار از کار گذشته بود گریآمده ام اما د نجایبه خودم لعنت فرستادم که چرا ا

 ...و سرم را بلند کردم دمیکش یپوف

 ...ختهیبهم ر ییو موها نارك راه راه راهنیپ کیبا  رضایعل... خودش بود... نکرده بودم اشتباه

 ...کردیدرهم نگاهم م ییو با ابروها نهیدست به س... دمیکش نییرا پا شهیش

 ...شدینم ينطوریا
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... قالب کردم نهیس يرا جلو میزدم و دستها هیتک نیماش يبه بدنه ... شدم و در را صدا دار بستم ادهیپ نیماش از

 ...حواله کردم يشخندین شیبرا ونیو اشانت دمیرا در هم کش میمثل خودش اخم ها قایدق

 که نبودم، بودم؟ پررو

 ...!کردیمحق جلوه م يادیپسر ز نیا فقط

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

... صورتش شده بود و من نفکیمرا شناخته بود اخم جزو ال یبشر از وقت نیکال ا... اصال دوستانه نبود لحنش

 ...کردیدعوا درد م يبرا يادیسرم هم ز... حرص دادن را خوب بلد بودم

 جوابتو بدم؟ دیبا-

 ...دیرا بهم ساب شیدندانها

 ...دیالبته که با-

 ...پهن صورتم کردم گرید يشخندین

 ؟...مفتش محله ای یچرا اونوقت؟شما پاسبان-

 ؟یکنیم کاریدر خونم چ يبدونم ساعت دو نصفه شب جلو دیبا یول... چکدومیه-

 ...دمیخند اریاخت یب

که من  یینجایو ا هیناج یجناب مرتض يپنجاه متر جلوتر خونه  هی انمیکه من در جر ییخونه تو؟تا اونجا-

 ...وجود نداره يدیپس با... خدا نیاز زم کهیت هی ستادمیا

 ...به سمتم برداشت یقدم... دمیرا د شیرا کنار بدنش انداخت و مشت شدن انگشتها شیدستها

 ...؟انقدر دور و ورش نپلکروشنه... کن ياز سودا دور-

 رهیخ شیاز باال به چشمها یکم... قدم ازش بلند تر بود... به جلو برداشتم یمثل خودش قدم... دیسوت کش مغزم

 ...شدم

 ...نه من ییکنه تو ياز سودا دور دیکه با یاون... گوشت کن ي زهیخوب آو نویا گمیم زیچ هی... آقا پسر نیبب-

 ...مات ماند یکم

 هان؟ يدیواسه سودا کش ییچه نقشه ها-

 ...من مات ماندم نباریا

 نقشه؟-
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 ...زد پوزخند

سر سفرمون؟جناب  ینیو بش یبش مونیو نشناخته اجازه بدم وارد زندگ دهیاحمقم که ند نقدریا يفکر کرد-

... رنگارنگت ياز دوست دخترا... اتیکثافت کار ياز همه ... خبر دارم تیو پوك زندگ کیاز ج... من... خلبان

 ...از

 ...واریبه د دیچسب... را گرفتم و هولش دادم راهنشیپ ي قهی... اوردمیطاقت ن گرید

 ...مزخرف نگو-

 ؟ياریحاال چرا انقدر زود جوش م... مو ول کن قهی-

 ...یگیدروغ م يچون دار-

 ریت شتریسرم ب... نکردم یمقاومت... دیکش رونیانگشتانم ب نیاش را از ب قهیدستم گذاشت و  يرا رو دستش

 ...دیکشیم

انگار ... برام روشن شد زایچ یلیهمون فرودگاه که اومدم خ... نبود یکار سخت یلیخ... خرابت يسابقه  دنیفهم-

واسه دختر ... حاال بگو... هیرو دار ختنیواسم ر عینداشتن که سابقه تو سر یدل خوش نیهمکارات ازت همچ

 ؟يدیکش يمن چه نقشه ا يساده  يعمو

ها  دهیشن يآدم رو از رو هیانتظار داشتم ... حرفا توقع داشتم نیاز ا شتریب یناج یمرتض ياز دست پرورده -

 ...قضاوت نکنه

 ...گرفتم به آدما زود اعتماد نکنم ادی یمن از عمو مرتض-

 ...اشاره ام را مقابل چشمانش تکان دادم انگشت

من هرچه  يگذشته ...نکنم یمخف یرو از کس يزیو انقدر شجاع هستم که چ... من به خودم ربط داره یزندگ-

 ... ستمیمن مثل تو بزدل ن... کنمینم یاشتباهاتمو مخف... کنمیباشه ازش فرار نم اهیقدر هم که س

 زد ادیفر یعصب

 ...حرف دهنتو بفهم-

نسبت بهش دارن  گرانیکه د يبهم اثبات شده که آدم از نظر دایجد یتیواقع هی ؟یکن کاریچ يخواینفهمم م-

و  یتو بزدل... نظر رو نسبت به خودش داشته باشه نیتو ناخودآگاهش خودش هم هم نکهیمگر ا شهیناراحت نم

به خودت  ینگاه هی یو رو کن ریز ومن یزندگ يپرونده  يبر نکهیقبل از ا... خصلتتو نیا يخودت هم قبول دار

 ...رمیگیزن نم یواشکی... ندارم يکار یمن مثل تو مخف... بنداز
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 ام زد نهیبه س يا ضربه

 ...خفه شو-

 عقل کل؟ يآقا یترسینکنه از جواب منم م... ریو جوابشو بگ ستایوا يحرف زد-

 که من ازت بترسم؟ یباش یتو ک-

االن  یواس چ یترسیاز من نم ؟اگهيکرد و رو ریدنبال من سابقه مو ز يافتاد یپس واس چ یترسیاگه نم-

 !؟...ستادم؟هومیا یکه جلو در خونه آقا مرتض ینگران

 ...سودام ي ندهیمن فقط نگران آ-

 ...یالزم نکرده تو نگرانش باش-

 ...زدم و ادامه دادم پوزخند

نه پدر و  ینه شوهرش ؟تویدونیرسما خودتو همه کس اون م ؟نکنهیکه واسه سودا نگران یباش یتو ک-

 ته؟یحال... مادرش

اش استفاده کردم و باز هم ادامه  ینیاز عقب نش... متورم شیشانیپ يرگها... صورتش قرمز...داغ بود شینفسها

 ...دادم

 یتو زندگ ؟تويریبگ میهمه تصم یدر مورد زندگ يدیکه به خودت اجازه م یدونیخودتو عقل کل م نقدریچرا ا-

 ؟ییسودا یدگبعد نگران زن... يخودت موند

 ...به من مربوطه زشیسودا همه چ-

وقت به تو  چیاصال ه... ستیبه تو مربوط ن گهیوقته که د یلیسودا خ... جناب يبازم اشتباه کرد... رینه خ-

واسه  دیجد يفتنه  هیبرو نگران زنت باش که هرروز با ... يدیجر م قهیواسه ش  يدار یمربوط نبوده تو الک

 ...کنهیرو زهر م یسودا زندگ

 ...نگاهم کرد شوکه

 تیکه سودا بخواد باهات درد و دل کنه و از اذ يانقدر محرم نبود... نی؟بب...یستین انیدر جر ه؟نکنهیچ-

 ...و برام درد و دل کنه نهیهستم که سه ساعت بش کیشدناش بگه اما من اونقدر بهش نزد

 ...وگرنه رونیبکش ب شیپاتو از زندگ-

 ؟یوگرنه چ-

 ...دیکش شیبه موها یدست یعصب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٣٣٧ 

 !ینیبیوگرنه بد م-

 ...ام دهیآبد يادیمن ز... اصال ستیمهم ن... تو هم روش... دمیبد د يادیز یمن تو زندگ-

 ...من ينه به اندازه -

که دلم  یمن با هرکس... یکن فیتکل نییکه واسه من تع یستین يتو عدد... تو ياز قد و اندازه  شتریب یلیخ-

 ستیمربوط ن چیبه تو هم ه... گردمیکه دلم بخواد م یو دور و ور هرک کنمیبخواد رفت و آمد م

 ...یهوسهات کن ي چهیسودا رو باز ذارمیمن نم-

اگر هوس ... که خودم هم هنوز به احساسم نسبت به سودا مطمئن نبودم یآنهم زمان... دیحرفش نفسم را بر نیا

 ...بود

 ...ممکث کرد يا لحظه

 ...را فراموش کرد دنیتپ قلبم

  ...آرام گفتم و

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...برو به جهنم-

 يریبگ يتذکرمو جد دوارمیام-

... و سوار شدم دمیکوب نیبه بدنه ماش یمشت محکم یعصب... تند وارد خانه شان شد يرا گفت و با قدمها نیا

 از جا کنده شد نیماش دینکش هیبه ثان... استارت زدم

 ...ویشد سمت راد دهیدستم کش اریاخت یب

 ...مانده یبه آغاز سال نو باق هیتنها چند ثان یهموطنان گرام-

 ...خوردیسرد به صورتم م يهوا... بردم رونیب شهیآرنجم را از ش... دمیکش نییرا پا پنجره

 قلب ها و چشم ها يدگرگون کننده  يا... مقلب القلوب واالبصار ای-

 ...پدال گاز فشردم يرا رو میپا

 روزها و شبها يگرداننده  يا... و النهار لیمدبر الل ای-

 ...دیتپیم شهیقلبم تند تر از هم... دمیبه صورتم کش یدست
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 ...تیعیحال انسان و طب يدگرگون کننده  يا... الحول واالحوال امحولی-

 ...ام جوانه زد شانهیپ يعرق رو يها قطره

 ...شکل دگرگون فرما نیحال مارا به بهتر... احسن الحال یحول حالنا ال-

 ...زدم ادیفر... شکل دگرگون کن نیبه بهتر... شکل دگرگون فرما نیحال مارا به بهتر... لب تکرار کردم ریز

 حالمو خوب کن... خدا-

*** 

 :رضایعل

 ...دادمیپا تکان م ینشسته بودم و عصب يورود يپله ها يرو

 را کنارش نداشتم يمرد دنیطاقت د... دمیترسیپسرك کنار سودا م نیچرا؟از حضور ا دروغ

... کف باغچه يدوباره نگاهم را دوختم به گلها... سرمه بود... سرم را چرخاندم... افتاد میشانه ها يرو ییپتو

 شانه ام قرار داد يرا بغل گرفت و سرش را رو میبازو

 دمیکش يکشدار نفس

 ...برو تو سرمه هوا سرده-

 ...دیرا به شانه ام مال سرش

 ...کنار توام گرممه یمن وقت-

 ...هم نداشتم یدرست و حساب یاوضاع روان یول... سوختیم شیبرا دلم

 ...سرمه من-

 ...میآروم باش کمیبذار ... ول کن حرفارو... الیخ یب... رضایعل شیه-

 ...لبم نشست يرو یکمرنگ لبخند

 ؟یتو کنار من آروم-

 !یلیخ-

 ...کردمیم يگرید یخوش يرا فدا میزندگ دیباز هم با دیشا

تو ... خوشبختت کنم دمیقول م... یاگه قبولم کن... يتو اگه منو بخوا یعل... میشیماباهم خوشبخت م... رضایعل-

 که از ته دل دلم باهاشه یهست يمرد نیاول
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 کردم اما دست خودم يدر حقت نامرد دونمیم... امیدارم تا باخودم کنار ب اجیمدت زمان احت هیسرمه من به -

 دمیسرو سامون م میبعد به زندگ امیبذار با خودم رو راست بشم بذار با خودم کنار ب... نبوده

 ...گوشم لب زد کنار

 به تو باشه دنیاگه تهش رس کنمیصبر م يتا هروقت که بخوا-

 دینفس نکش يلحظه ا... منقبض شدن عضالتش را حس کردم... گرد کمرش شد اریاخت یدستم ب... زدم لبخند

 ...دیکش يرا بست و نفس بلند شیچشمها... دستم را محکمتر کردم... سوخت شیبرا شتریو دلم ب

*** 

 :سودا

 فیح یول...!نداشتم لیسال تحو نیا يکه برا ییچه برنامه ها... شده بود لیسال تحو... جابه جا شدم میجا يتو

 ... همشان نابود شده بود ریام يها یکه با بداخالق

 ...افتدینم میکشیرا که انتظارش را م یآن اتفاق هشیهم متاسفانه

 کی... دمشیکش رونیبالش ب ریاز ز عیسر... دیسرم لرز ریز لمیموبا یگوش... پتو مچاله شدم ریو ز دمیکش یپوف

 ...بود یاز طرف دون ژوان گرام امیپ

 يپاکش کنم اما دستم برا امیپ ينگاه کردن به محتوا یاز سرم گذشت ب يبودم که لحظه ا یازش عصبان انقدر

 ...را باز کردم امیپ... گریفوضول بودم د... پاك کردن نرفت

 ...شودیدگر نم يدلم جا نیداغ تو دارد ا... شودیتو به سر نم یهمگان به سر شود ب یب-

 ...آنقدر خواندم که از حفظ شدم... را خواندم امیدوباره و دوباره پ... زد خشکم

 من فرستاده بود؟ يشعر را برا نیا ریام

 اب؟یکام ریام

 اریاخت یو ب زدیقلبم تند تند م... ختیآشفته ام دور صورتم ر يموها... نشستم میرا کنار زدم و سر جا پتو

 ...به لرزه افتاده بود میدستها

 ...دمیفهمینم

 داشت؟ ییشعر چه معنا نیا

 امیپ کی... دیدوباره لرز.... تشک افتاد ياز دستم سر خورد و رو یآب دهانم را قورت دادم و گوش یسخت به

 ...بازهم از دون ژوان... گرید
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 کردمینوشته؟ داشتم جدول حل م یاون شعر رو ک یدونیبپرسم م خواستمیدار؟میب ای یخواب ادگاریعمو ... سالم-

 نوشته؟ یشعر رو ک نیا يخبر دار ياریسر درم يگفتم تو که از شعر و شاعر... کرده بودم ریگ یحساب

بالش  ياتاق پرت کردم و سرم را محکم رو ينقطه  نیتر ییرا به انتها یگوش... میها یباف ایبه من و رو لعنت

 ...دمیکوب

 شدم؟یمن آدم نم چرا

 ...!مرا مسخره کند خواستیکه م مطمئنم

 ...کردم بخوابم یو سع دمیصورتم کش يرا رو پتو

سرم  يچادر به سر باال... پف کرده نگاهش کردم ییبا چشمها... شدم داریمامان از خواب ب يبا تکان ها صبح

 ...بود ستادهیا

پرواز  گهیمگه چندساعت د... شو داریب... ابونیو تره بار سر خ وهیم میریم میسودا مادر منو بابات دار-

 ...مادر ؟پاشويندار

 ...کنم لیلتح هیمامان را تجز يبسته حرفها يکردم با چشمها ینشستم و سع میجا سر

 ...!شود ستیداشتم تا مغزم ر اجیزمان احت قهیبه چنددق و

 ...میداشت يپرواز فور کی امروز

 ...سودا منو معتل نکن پاشو-

 ...نکن بذار بخوابم تیاذ... شمیم داریخودم ب گهید قهیمامان پنج دق-

 ...و مجبور شدم چشم باز کنم دیتنم کش يرا از رو پتو

تره بار تورو هم  میریم میپاشو تا مادار... تنها تو خونه نخواب... ستیخونه ن یکس... رونیو زنش رفتن ب رضایعل-

 ...میببر

از ... رفته بودند؟سابقه نداشت رونیو سرمه ب رضایعل... به صورتم زدم یآب... به راه افتادم ییسمت دستشو به

 کجا رفتن مامان؟:بلند گفتم يبا صدا ییهمان دستشو

 ... آمد نییهارا پاآرام پله  آرام

 رنیبگ طیرفتن بل هیبرگرده عسلو خوادیم یعل-

 ...دهیتازه اول ع... چه زود-

 ...پشت در منتظره ؟باباتيایبا ما نم... واال دونمیچه م-
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 ...دیکشیشدنم طول م آماده

 ...فرودگاه رمیم گهیساعت د میمنم ن دیشما بر... نه-

 حواست باشه رانندشم جوون نباشه... نشو یسوار تاکس ییباشه فقط تنها-

 دمیاش را بوس گونه

 نگران نباش... رمیاصال با اتوبوس م... چشم قربونت-

 عیسر... دوباره به اتاقم برگشتم و تند لباس عوض کردم... رفت رونیزد و لنگان لنگان از خانه ب يلبخند

 ...دمیمسواك زدم و مقنعه را به سرم کش

 ...صبح فرستاده بود 4ساعت ... بازش کردم... دارم ریاز ام گرید امیپ کیکه متوجه شدم  را چنگ زدم لمیموبا

 ...میحرف بزن دیبا... فرودگاه میدنبالت باهم بر امیسودا خانوم؟ صبح م يقهر-

 ...دشیادب م دیبا... به فرودگاه بروم ریتا با ام ماندمیعمرا اگر م... انداختم فمیک يرا تو یزدم و گوش يپوزخند

 نکهیو در را باز کردم اما قبل از ا دمیرا دو اطیح... آمدم نییپا یکیو پله هارا دوتا  دمیرا پوش میکفشها عیسر

 ...دمیکمال را شن يبروم صدا رونیب

 زن داداش؟ ییکجا... زن داداش... زن داداش-

 ...امدیاز داخل حمام م شیعقب گرد کردم صدا... باز گذاشتم مهیو در را ن دمیکش یپوف

 بله عمو؟-

 ...مکث کرد یکم

 س؟یمامانت ن-

 ن؟یخوایم يزیچ... رونینه رفتن ب-

 تو خونه؟ میصابون تموم شده دار... صابون... آره-

 االن ارمیبله م-

در را ... به در زدم يتقه ا... ستادمیپشت در حمام ا... قالب صابون گلنار برداشتم کیرفتم و  نیزم ریعجله به ز با

فقط عجله داشتم  دمیدیاش را نم افهیق... ردیدستم را جلو بردم تا صابون را بگ... زد رونیب يبخار. ..باز کرد

 ...سر نرسد ریبروم تا ام رونیب عتریهرچه سر

 ...!چه شد کهویکه  دانمینم اما

 ...دیدور مچم حلقه شد و با قدرت مرا داخل حمام کش دستش
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 ...شوکه داخل حمام افتادم نیحرکت را نداشتم به خاطر هم نیا انتظار

 ...واریبه د چسباندم

 ...زدم غیج

 ...بند رفت نفسم

 ...امام زمان ای

 ...کرد کیرا به من نزد خودش

 ...دمیدینم یحمام سوخته بود درست و حساب المپ

 ...میدخترانه ها... میآبرو... ایخدا... دمیکش غیهم ج باز

 ...دیزدم اما خند ادیفر

 ...دیخندبلند تر  ختمیر اشک

 ...کوچکم تالش کردم کنارش بزنم اما مقاومت کرد يدستها با

 ...دیبازهم خند دمیبه شکمش کوب مشت

 ...وحشتناك بود شیخنده ها يصدا و

 ...حال مرگ بودم در

 ...یکشتیکاش مرا م يا ایخدا... مردمیکاش م يا ایخدا

 ...دیرا جلو کش صورتش

 ... بود لخت

 ...را بستم میچشمها

 ...ردیرا نگ میقسم دادم آبرو... حضرت زهرا يقسم دادم به آبرو خدارا

 ...جلوتر آمد صورتش

 را حفظ کن میآبرو... تمام آبروداران عالم يبه آبرو دهمیقسمت م... ایخدا

*** 

 :ریام

 ...خانه شان توقف کردم يرو روبه
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چندوقته ام  نیاز درد ا دیبا... کردمیدرد دل م دیبا... زدمیباهاش حرف م دیبا... تاحاال خوابم نبرده بود شبید از

 ...گفتمیم

 ...گفتمیشدنم م ریاز اس دیبا

 ...دیبا

در گذاشتم تا  ي رهیدستگ يدستم را رو... دیایب رونیهول و پرعجله خواست از در ب... دمشید... خانه باز شد در

 ...شوم اما برگشت و دوباره داخل خانه شد ادهیپ

 ...زیشد و نگاهم ت کیبهم نزد میابروها

به سمت خانه شان  یشدم و چند قدم ادهیپ نیاز ماش... و در را باز کردم دمیرا به سمت خودم کش رهیدستگ

 ...برداشتم

 و به خاطر حضورم وارد خانه شد؟ دیمرا د نکند

 ند؟یمرا بب خواستینم یعنی

 ...دمیبه صورتم کش یدست

 گشتم؟یبرم دیبا

 ؟...کردمیم يدور دیبا

 ...دمیشن یفیخف غیج يدر خانه شان کردم و خواستم برگردم که صدا ينگاه آخرم را حواله ... شده بودم جیگ

 ...ستادمیا میجا سر

 !که شاخ و دم نداشت؟ یوانگید... گریشده بودم د وانهید... کوچه کامال خلوت بود... به اطرافم انداختم ینگاه

 ...گرید غیج کیبرداشتم که دوباره  گرید یقدم

 ...آشنا بود شیصدا

 ...آشنا بود میبرا يادیز غیج يصدا

 ... به در زدم و داخل شدم يبا کتفم ضربه ا... در باز بود... دمیبه سمت خانه شان دو اریاخت یب

 ؟...یآقا مرتض... ؟...سودا-

 ...یسودا بود ول يمطمئنم که صدا... بودم یعصب... شاخ و برگ درخت انگور رد شدم ریاز ز... امدین یجواب

 بود؟ کجا

 ...زدم یو دور خودم چرخ ستادمیا اطیح وسط
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 ...امدیچک چک آب م يصدا

 ...آب باز بود دوش

 رفته بود؟ حمام

 د؟یکشیم غیخورده بود و از فرط درد ج زیل شیپا دیشا... بود اطیح ییسمت حمامشان که در قسمت انتها دمیدو

 ؟...سرش آمده بود ییبال دیشا

راهم  يمرد يخنده  يشر شر آب صدا يصدا نیاز ب نباریدوباره بلند شد و ا غیج يصدا... به در زدم يا ضربه

 ...دمیشن

 ...داغ شد صورتم

 ...منقطع نفسم

 ...به جوش آمد خونم

 ...هرچه تقال کردم نتوانستم بازش کنم... حمام بسته بود در

بودو نصفش از  ینصف در آهن... به در زدم یمحکم يضربه ... دمیبرداشتم و به سمت در دو زیدور خ یکم

 رنگ زده بودند تا داخل حمام مشخص نباشد دیاش را با رنگ سف يا شهیو قسمت ش... شهیش

 ...در باز نشد... با کتفم ضربه زدم دوباره

 زدم ادیفر

 ...باز کن... د المصب... رو یباز کن اون در لعنت-

 ...و واضح تر شدیخنده بلند تر م يصدا

 ...کف حمام یافتادن جسم يداص و

سخت است کمک  یلیخ... حالم اصال خوب نبود... کنم هیو گر اطیجا کف ح نیهم نمیبش خواستیم دلم

 ...دیایاز دستت برن یو کمک يرا بشنو نتیزتریعز يخواستن ها

 ...ستیچارگیب اوج

 ...ستیبدبخت اوج

به سمتش هجوم بردم و برش داشتم و به سمت ... کنار حوض بود یسنگ درشت... انداختم اطیرا دور ح نگاهم

 ...در پرتاب کردم ییقسمت باال

 ...خرد شد شهیش
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 ... دمیدر داخل پر ياز باال... خونم باالرفت نیآدرنال

 ...دیبر دستم

 ...زد رونیب خون

 !مهم نبود یول

 ...زده بود مهیخ شیرو يافتاده بود و مرد نیزم يبود که کنج حمام رو ییسودا مهم

 ...چه کردم دمینفهم... خودم را از دست دادم کنترل

 ...واریبه خودم آمدم که گردن مردك را گرفته بودم و چسبانده بودمش به د يلحظه ا فقط

 ...اش آشنا بود افهیق

 ...دبودمشید

 کردیم یناموس یسودا ناموسش بود و او ب... برادر پدرش یعنی... کردیم شیعمو صدا سودا

 ...انگار چند برابر شده بود قدرتم

 ... صورتش کردم يحواله  یمحکم مشت

 ...اش نهیوسط جناغ س گرید یکی

 ...شکمش يرو گرید یکی

 ...رمق بود یب نگاهش

 ...حال و سرخ بود یصورتش ب... بخار حمام گرفته بودش انگار

 ...انبوه از شرارت میچشمها و

در تنش  یاولش مقاومت کرده بود اما بعد انگار جان...کردیم یحرکتو نه  زدیم ینه حرف خوردیکتک م یوقت و

 نداشت

 ...دادینبود که کنج حمام داشت جون م ییو حواسم به سودا... کیرک يفحش ها... دادمیم فحشش

 ...زدمیم دیآخرم را با ي ضربه

 ...را فراموش کند شیکه مردانگ زدمیم دیبا ییجا

 ...ردیکه تا عمر دارد درد بکشد و بم زدمیم دیبا ییجا

 ...زدم شیدوپا نیب يضربه ا... کفش مردانه ام  زینوك ت با
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نگاهم ... دمیو دور خودم چرخ دمیرا باال کش مینیب... در خود مچاله شد نیمثل جن... گفت و کف حمام افتاد یآخ

 ... سودا ينشست رو

 ...اش سرش نبود مقنعه

 ...افتاده بود شیشانه ها يدار روو تاب سیرنگ شبقش خ يموها

 ...باز بود نهیتا وسط س شیمانتو يها دکمه

 ...صورتش ملتهب و

 ...زانو زدم شیجلو

 ؟...زمی؟عز...یسودا؟سودا خوب-

 ...اش نشست نهیس يدستش باال آمد و رو... دمیدیانگار نم یکرد ول نگاهم

 ...گردنش افتاده بود يرو یبزرگ خراش

 ...را به سمتش دراز کردم دستم

 ...رونیب میبر نجایاز ا ریدستمو بگ-

 ریرا ز گرمیدستم را دور گردنش گذاشتم و دست د کیو  دمیکش یقینفس عم... هم فقط نگاهم کرد باز

 !بلندش کردم... زانوانش

 ...خوردیبه هم م کیچل کیچل شیکه دندانها دیلرزیم دیشد يبه قدر... دیلرزیم تنش

 ...خودم فشردمشبه  شتریب

 ...چارهیب دخترك

 ...من ي چارهیب يسودا

 ...زدم يپر درد لبخند

 ...من کنارتم... نترس...سودا... تموم شد یهمه چ... نترس-

 ...گونه اش افتاد يخورد و رو زیپلکش ل يقطره اشک از ال کیهم گذاشت و  يرا رو شیپلکها

 دوباره شروع شد سردردم

 ...به جهنم... نداشت يبه جهنم که روسر... جلو نشاندمش یصندل يرو... نیافتادم سمت ماش راه

صدا فقط  یاوهم ب... حرف تا خانه راندم یاستارت زدم و ب... میسودا تنظ يرا روشن کردم و رو نیماش يبخار

 ...ختیاشک ر
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به اطراف  یزانوانش بلند کرد و نگاه يسرش را از رو يپارك کردم لحظه ا نگیپارک يرا که تو نیماش

 ...انداخت

 ... باالست الریآ... نترس آوردمت خونه-

 جیآنقدر گ... اعتراض در بغلم جا شد یب... دمیدوباره در آغوشش کش... در سمت شاگرد را باز کردم... شدم ادهیپ

 ...شدینم تشیم دارم متوجه موقع----بود که حت

*** 

 ... بستم و قدم داخل خانه گذاشتم میرا با پشت پا در

 يبرا دیبا... صدا کردم اما جواب نداد يرا چندبار الریاسم آ... بود سیخ شیو تمام لباسها دیلرزیهمچنان م سودا

 ...سردش بود حتما... گرفتمیسودا لباس م

 ...خانه بود ينقطه  نیگرمتر شهیخودم هم اتاق

را صبح موقع حاضر شدن همان  میچندتکه از لباس ها... تخت نشاندمش يسودا به اتاقم رفتم و رو همراه

 برشان داشتم نیزم يتند خم شدم و از رو... اتاق انداخته بودم يگوشه 

 دنیطاقت د... تخت کنارش نشستم يرو... زدینم یاز اتاق زل زده بود و حرف يبه نقطه ا یاشک يچشمها با

 ...را نداشتم شیاشک يچشمها

 !شد؟یم یعصب کردمیرا با سرانگشت پاك م شیااشک ه اگر

 ...نه

 ... آدم سو استفاده نبودم... سودا به من اعتماد کرده بود... کردمیم تیخر دینبا

 ...داد یموج قشنگ...شیاش را محکم با دست گرفته بود و موها قهیطرف  دو

 یتخت و قسمت يمعده اش را رو اتیصورتش سرخ شد و تا من بخواهم به خودم بجنبم تمام محتو يا لحظه

 ...کرد یاز شلوار من خال

 ... نگاهم کرد یو تو خال متاسف

 ...دوباره عوق زد و

 ...پردردش کردم يچشمها يحواله  یو چشمک شیزدم برا لبخند

شده انقدر مهربان  یمن از ک... از کنارش بلند شوم امدیدلم نم... بود اما دهیچیاتاق پ يدر فضا يبد يبو نکهیباا

 دانستم؟یبودم و نم
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 ...دیپلک راستش چک ياز گوشه  یاشک قطره

 ...دیتپ شهیقلبم محکمتر از هم و

 ...جا بلند شدم و پنجره را باز کردم از

 ...و حموم تو اتاق هست ییدستشو-

شرت  يو کی... سودا گشاد کیاندام بار يبزرگ بود و برا میها راهنیپ يهمه ... رفتم میسمت کمد لباسها به

 ...تخت انداختم يو رو دمیکش رونیتن من جذب، ب يکوچکتر بود و برا هیکه نسبت به بق

 ...پاشو دختر خوب... کجاست الریآ نمیمن برم بب... پاشو لباساتو عوض کن-

اپه کان يرو الریآ... نگاهم را دور سالن چرخاندم... در را بستم تا راحت باشد... زدم رونیرا گفتم و از اتاق ب نیا

 داریب میحتما قرص خواب خورده بود که با صدازدن ها... و به اتاقش رفتم دمیکش یپوف... بود دهیدراز کش

 ...نشده

 ییچندتا... شلوارك ایتاپ بود  ایهمه شان ... سودا يلباس راحت برا کیاز  غیو رو کردم اما در ریرا ز کمدش

 ...پزخانه رفتمنثارش کردم و به آش یفحش... کوتاه نیآست راهنیهم پ

 ...رفت ریغامگیپ يزنگ خورد و رو يچندبار تلفن

 یپزشک ناتیمعا يبرا... منتظرتونن يکادر پرواز... دیپرواز دار رازیبه ش ندهیساعت آ کیتا ... ابیکام يآقا-

 ممنون... دیخودتونو به فرودگاه برسون عتریلطفا هرچه سر... دیاوردین فیتشر

 ...رفتم خچالیتوجه به سمت  یب

 ...نداشت یبود که حال اصال خوش ییمهم سودا... مهم نبود شدمیاگر از کار هم اخراج م یحت

هم  ریپاکت ش کی... دهیپالس يسبز يو مقدار میتخم مرغ داشت کدانهیفقط ... بود یهم خال خچالیخدا  شکر

 ...گذشته بود خشیتار... را برداشتم ریخم شدم پاکت ش... کردیم ییخودنما خچالی يانتها

 ...انداختم نکیس يرا تو ریو پاکت ش دمیرا بهم کوب خچالیتر از قبل در  یعصب

 ...بود یمعده اش خال... بخورد بردمیم شیبرا يزیچ کی دیبا

 چرا دردش را حس نکرده بودم؟... دستم شدم يزیقابلمه را از آبچکان بردارم که تازه متوجه خونر خواستم

 ...بود دایاز خون پ يهمه جا رد... بودم دهیآشپزخانه را به گند کش... آب گرفتم و شستمش ریش ریز

پارچه را دور ... قیرا عم یبا دندان گوشه اش را پاره کردم و با دو دست پاره گ... کنار گاز را برداشتم شبندیپ

شهاب ... گاز گذاشتم يب کردم و روو به سمت آبچکان رفتم و قابلمه را برداشتم و پراز آ دمیچیدستم پ یدگیبر
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 شیسوپ ها يتو اورمیکردم به خاطر ب یفکر کردم و سع یکم... کردیدرست م يخوشمزه ا يسوپ ها شهیهم

آهان ... کردمیجدا م شهیرا دوست نداشتم هم شیازهایپ... مرغ هم بود... که داشت يسبز... زدیریم يزیچه چ

 ...امدینم ادمیچه بودن را  یول شدیدندان حس م ریمثل گندم هم ز ییزهایچ کی... ختیریهم م جیهو

 ...گاز را روشن کردم ریباال انداختم و ز شانه

آوردم و  رونیب زریتکه هم مرغ از فر کی... را خرد کردم و داخل آب جوش انداختم دهیپالس يخوردن ها يسبز

هم که  ازیپ... میردم از آن گندم مانند هاکه نداشتبود به مواد اضافه ک خچالیخرد شده که در  يها جیهمراه هو

 ...کردم سوپ بار گذاشته ام رهم به خودم افتخا یدر قابلمه را گذاشتم و کل... دوست نداشتم

را جمع  یداشت رو تخت... در را آرام باز کردم... امدین یجواب... به در زدم يبه اتاق خودم برگشتم و تقه ا دوباره

 ...جلو رفتم و مانع شدم عیسر... کردیم

 ...اصال سیسودا مهم ن کممیخودم جمعش م-

را جمع کردم و داخل حمام  یرو تخت... کنار شوفاژ نشست نیزم يحرف رو یبه دستم انداخت و ب ینگاه

شرت  یهمان ت... بود دهیلباس مرا پوش ینبود پس حتما ازش استفاده نکرده بود ول سیحمام خ... انداختم

 ...آمد یپوستش م ي دهیبه رنگ پر بیوست که عجالگ ییمویل

 ...نشستم شیرو روبه

 ...کردینم هیگر گرید

 ؟یخوب-

 ...نگفت يزیچ

 ؟...سودا-

 ...کردینم نگاهمم

 ؟...یحرف بزن يخوایا؟نمیکنینگرانم م يدار-

 را بغل گرفت و صورتش را از من پنهان کرد زانوانش

 بزنم یحرف دمیترسیاما م... سر سودا آورده ییشرف چه بال یآن مردك ب نکهیبودم و نگران از ا یعصب

 مناسب آن سوال نباشد شیاوضاع روح دمیترسیم

 ...تنها بگذارم توانستمیحال م نیسودا را باا...خانه دوباره زنگ خورد تلفن

 ...شدیم یشود وگرنه عصب داریخودش ب شدمیمنتظر م دیبا... کنم داریب توانستمیرا هم نم الریآ
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 انصاف یب رمیمیم یدارم از نگران... ازت راحت بشه المیبگو خ یچ هی؟د المصب ...داسو-

 ...از طرف فرودگاه بود و باز هم اخطار... رفت ریغامگیپ يو تماس رو... از من پنهان کرد شتریرا ب صورتش

 ...برو... ریام-

 یستیخوب ن... تنهات بذارم تونمینم-

 تنها باشم خوامیم... برو...ستیمهم ن-

 ؟...سودا-

 ...برو:کرده گفت بغض

 ؟یستیباهام راحت ن-

 ...زد هق

 کشمیازت خجالت م-

 آزارش بدهم خواستمینم...و از جا بلند شدم دمیکش یقیعم نفس

 برات سوپ پختم رو گازه ... نکن دارشینشده ب داریتا ب... دهیقرص خورده خواب الریآ...میزنیحرف م امیشب م-

احمقانه  یلیام خ افهیچانه ام را خاراندم و انگار ق يگوشه ... سرش را بلند کرد و متعجب نگاهم کرد يا لحظه

 دیرسیبه نظر م

 را آنجا عوض کنم میرفتم تا لباسها یدست لباس برداشتم و به سالن اصل کیگرد کردم و از داخل کمد  عقب

**** 

 ...سوخت یلیس يطرف صورتم از ضربه  کیردم سرم را که بلند ک... انداختم و داخل خانه شدم دیکل

 ..دمیضربه کش يجا ينگاه کردم و دست راستم را رو الریآ يبه صورت برافروخته  مات

 یآشغال عوض... خورهیحالم ازت بهم م... یپست یلیخ ریام یپست یلیخ-

سرخ شده بود و  تیاز عصبان... شانه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم يدستم را رو... بهم گره خورد میابروها

 ...دیلرزیم

 الر؟یچه خبره آ-

 ...زد پوزخند

 چه خبره؟ یگیبعد م يهمه غلطاتو کرد-

 ...از حد کالفه بودم شیب... انگشت اشاره و شستم فشردم نیاش را ب چانه
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 کردم خودم خبر ندارم؟ کاریمن چ-

 ...یانقدر نامرد باش کردمینه؟فکر نم يرحم نکردهم  چارهیب يبه سودا-

 ...چرت و پرت نگو لطفا-

 ...را چنگ زد راهنمیپ ي قهی

گوشه اتاق تو  کنه؟لباساشیم کاریتخت تو چ يتو... آره؟ پس سودا تو اتاق خواب تو گمیمن چرت و پرت م-

 !گهیجواب بده د... خته؟هانیاونور ر نوریا هیخون چ نهمهیکنه؟ایم کاریتو تن سودا چ کنه؟لباسیم کاریچ

 ...سمت اتاقم قدم برداشتم به

 االن کجاست؟-

 ؟یچه طور تونست ریام... االنم خوابه... بود دهیکه شدم رو تخت تو خواب داریب-

 را مقابل دهانش گرفتم دستم

به  ختهیخون راگه همه جا ... دهیبر شهیدستم با ش... یکنیکه تو فکر م ستین یاون هیقض.... سسسسسیه-

 ...پست نشدم که به سودا تجا يهنوز اونقدر... گهید زیخاطر دستمه نه چ

 ...انداختم نییحرفم را خوردم و سرم را پا ي هیبق

 ؟من نگرانم...هیچ هیشده؟قض یپس چ-

 ...خونه ما ادیسودا مجبور شد ب... اتفاق بد افتاده هی-

 ...بگو-

 !گهیسودا اگه خودش بخواد بهت م-

 کرد اخم

 ام؟ بهیمن غر یعنی-

 رهیبگ میبذار خودش تصم... ینه ول-

 ...نگاهم کرد متفکر

 ...ارمیناخنام چشماتو درم نیباهم... ریام یبه حالت اگه دروغ گفته باش يوا-

اخمش ... خوردیحرص م یکه ازش متنفر بو و کل یهمان حالت... را چپ کردم میزبان در آوردم و چشمها شیبرا

 ...کرد میبازو يحواله  یمشتتر شد و ظیغل

 ...شعوریب-
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 ...که هست نهیهم-

 در آورد یاش را به حال چندش افهیق

 ؟يبود پخته بود یچ نیا... یراست-

 بخوره؟ يداد گهیسوپ بود د-

 دیکش غیج

خوردن  يتو سوپ سبز یآخه برادر من ک... بدبخت نخورد ي؟خوب شد سودا...سوپ بود نیخاك تو سرت ا-

 ...دمید ختشویحالم بدشد ر... اه... دادیبو ضخم مرغ م... نداشت ازمی؟تازه پ...حونیر زه؟اونمیریم

 ...دمیو دستم را پشت سرم کش دیباال پر میابروها

 نخورده؟ یچیسودا ه چارهیب یعنیواقعا؟-

هم برو تو... تیمسئول یب يآقا هیکه خال خچالی... ارنیشام ب ابونیزنگ بزنم فست فود سر خ رمیم... رینه خ-

 شلخته...اه... بوش منو خفه کرد اریاون جوراباتم در ب... لباساتو عوض کن

 ...بود دهیخواب يتخت با حالت بامزه ا يرو... در فشردم ي رهیدستگ يزدم و دستم را رو شخندین

 ...باز بود مهیبود و دهانش ن ختهیپف کرده دورش ر شیموها

در  خواستیدلم م... نشست میلبها يرو يلبخند... تخت نشستم يهمانجا رو یکیاتاق شدم و در تار وارد

 بکشد و من بح غیانقدر فشارش دهم که ج... آغوش بکشمش و فشارش دهم

 ...خندم

 ...ام شد رهیخ یکیدر تار هیرا باز کرد و چند ثان شیچشمها

 !ساعت خواب خانوم-

 ...دیسرش کش يپتو را رو تند

 ؟ینکیم یشده؟چرا صورتتو ازم مخف یچ-

 ...نزد یحرف

 هوم؟... شده دختر خوب ی؟مگه چ...یکشیخجالت م یواسه چ-

 ستمین يمن دختر بد-

 ...پررنگ شد لبخندم

 ...يتو فرشته ا... یستیمعلومه که ن-
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 ...دیلرز پتو

 ترسمیم یلیخ... ترسمیم... کنهیم تمیاذ... کنمیم یخوب یبه هرک... کننیم تمیآدما اذ یول-

 ...برسونه بیبخواد بهت آس یکنه؟غلط کرده هرک تیتورو اذ ادیدلش م یک... کنه تتیاذ یکس ذارمیمن نم-

 شدم فیمن کث-

 ...ختیدر وجودم فرور يزیچ

 ؟...دمیرس ریآره؟من خاك برسر د دمیرس ریمن د... بگو... کارت کرد؟سودا یچ زیهمه چ یب ي کهیاون مرد-

 ...يتو نجاتم داد... نه-

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ... غصه نخور کنمیم اهیروزگارشو س... ارمیپدرشو در م-

 ...بابام بود ياون جا-

 ...زد هق

 ...عمو گفتمیبهش م-

 ...دیلرز شتریپتوب

 ...آرزوم بود بشم زن پسرش-

 ...از جا بلند شدم کالفه

باره برگردم تو دو تونمیمن چه طور م... رمیمیدارم م ریام رمیمیدارم م... داشت فیکث ياون اما تو سرش فکرا-

 اون خونه؟

 ...زد يدر ظاهر شد و لبخند کشدار يدر آستانه  الریآ

 ن؟یخورینم يا گهید زیچ ینیزم بیبا نوشابه و س... قارچ و گوشت... سفارش دادم تزایسه تا پ-

 ؟يخواینم گهید يزیسودا تو چ... دونمینم-

 ...دمیفهمیرا نم دنشیخجالت کش... گفت "نه" يریز يصدا با

... زدیدخترانه حرف م دیسودا با دیشا... بروم و من از جا بلند شدم رونیبا چشم و ابرو اشاره کرد از اتاق ب الریآ

 دیشا... کردینفر از جنس خودش درد و دل م کیبا  دیبا دیشا

*** 

 :سودا
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 ...صورتم برداشت يپتو را از رو الریآ

 ...اش یترکمن يچشمها يشدم در قهوه ا رهیخ

 ...را گرفت شانیسیو خ میپلکها ریز دیسرانگشتش را کش... آمدباال  دستش

 سودا؟ يکرد هیگر-

 دهیشن یآهنگ يصدا یوقت کیبعد ... خوابم برده  یبودم ک دهیتختش نشسته و نفهم يکه رفته بود رو ریام

کردم چشم هام را باز کنم و  یم یسع یآمد و من ه یصدا م. شدم  ینم داریب. آمد یم يدور يبودم که از جا

پرتم  یآهنگ یوقت یحت.  داربشومیب متوانست ینم... واضح اما دور ...  دمیشن یآهنگ ها را م یول... شد  ینم

 داری؛ باز هم ب(!) جذابش شده بود يکه عاشق پسرعمو يساله ا 15دخترك  يایدن يتو...  میسالگ 15 يکرد تو

 ! شدند  یباز نم یبیطور عج کی میچشم ها یحس ها واضح بود ول يهمه . نشدم 

 ... دیآ یاتاق م يکردم درست از تو یفکر م يداریخواب و ب يکه تو يآن قدر... تر شد کیبعد صدا نزد و

درخت  نیآخر/ سربلند  اهیدرخت تن س هی/ انتهاست  یکه مثله غربت شب ب/ دشت بزرگ  کی ییتنها يتو

 .....زخمه تبر یرو تنش زخمه ول/ سبز سرپاست 

کردم که  یفکر م نیآن لحظه به ا يبود که تو ادیآن قدر درد ز. آمد  یدردم م یبیو غر قیطور عم کی ومن

تر  کیصدا نزد. توانستم  ینم. شد  ینم. شوم  داریخواستم ب یم. تر شده باشند  قیعم دیتمام احساس هام با

 ...شنوم  یم شهیبهتر از هم یکردم حت یاحساس م... شد  یم

ذهن سبز  يتو/ تلخ بودنه  ریتصو نیآخر/ با هجوم تبر گشنه و سخت / تبر بدست  يدست نرمت ا رقص

 ....درخت  نیآخر

با صدا و  ختمیآم یداشتم م يداریخواب و ب يانگار البه ال... تنم  ياوج گرفت تو يزیچ کی کهوی بعد

نت ها و کلمه ها  انیم ییشدم جا یمن داشتم گم م...  ختیر یدرونم فرو م يزیچ... اش  نهیپس زم یقیموس

 ...شد  یتر م قیبلندتر و عم یصدا ه.... رفتم  یمن داشتم از دست م... 

 .....ضربه رو محکمتر بزن نیپر پرنده هام تو بزن، تبر بزن من به فکر غربت مسافرام آخر یبه فکر خستگ من

من گم ...  دیشا "ادراك"جور  کی... کنم  ینم دایاس پآن احس يبرا یاسم...  دمیفهم یمن کلمه ها را م و

خودم ...  دمید یمن خودم را م... شد  یمحکم تر زده م دیکه با يا"ضربه  نیآخر"و  "غربت" يشده بودم تو

 یم هیمن داشتم گر. دست هاش برخاسته بود به قتل َم  يکه تبر تو يخود... کشتم  یکه داشتم خودم را م
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/ َم مرده ام  یزنده گ يکردم چه همه  یو من فکر م... بود  سیکه شدم صورتم خ داریب. خواب  يکردم تو

 .از درد ... خواهم مرد 

 ...ترسونتمیکه م... هست يدرد هی... هست یزخم هیتو چشمات -

 ...گونه ام سر خورد يرو یاشک قطره

 ...ترسمیم شتریخودم از همه ب-

 ...فرو کرد میموها يتش را توو صور دیتخت دراز کش يرو کنارم

 ...مثل من یحواست باشه نش-

 ...بدتر از حال تو یلیخ شمیاتفاقا دارم م-

... کردن یبه خوشحال... دنیبه خند... به خوب بودن یتظاهر کن... یهمش تظاهر کن یشیاونوقت مجبور م-

 یستیکه ن یبه زنده بودن در حال یتظاهر کن یشیمجبور م

 ...چنگ زدم پتورا

رو  خودیب يزایچ يغصه ... دونهینم شویزندگ يقدر لحظه به لحظه ها... دونهیقدر حالشو نم یوقت هیآدم -

 ...قبال چه قدر باال بوده فهمهیتازه م... تو دره افتهیم نکهیاما به محض ا خورهیم

 ...ختیرا بهم ر میموها

 تو دره؟ يافتاد-

 ...تر از دره قیعم یلیخ-

 ...ام یمنم تو همون حوال-

تنها ترسم ... اون بود يایتوجه یتنها دردم ب... بود رضایدوست نداشتن عل میروز تنها غم زندگ هی شهیباورم نم-

 ...رضایبا عل ستین اسیافتاده تو تنم که اصال قابل ق يدرد هی... رفتنش بود اما حاال

 شده؟ یچ یو بگ یحرف بزن يخوایم-

 کردن هم داشت؟ فیمگر تعر ییآبرو یکرد؟اصال ب فیتعر یکس يآمده را برا شیپ ییرسوا شدیطور م چه

 نگم؟ شهیم-

 ...یهرطور راحت-

... دردم را نیا... وحشتم را نیا... بودنم را جیگ نیا... کردندیحالم را درك م یبیخواهر و برادر به طرز عج نیا و

 ...دندیفهمیم یبیبه طرز عج
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 ...تخت نشست يشد و رو بلند

 ...نمیو مجبور شدم مثل خودش بش دیراستم را کش دست

 ...خنده زد ریز یبه لباسم انداخت و پق ینگاه

 ...ادیبه تنت م ریچه لباس ام-

 ...که تنم بود نگاه کردم یرنگ ییمویل يباال به پارچه  از

 ...مانتوم استفراغ کردم يرو-

 ...جمع شد لبخندش

 ؟یدکتر رفت-

 !شد؟یبود که چندشم م یکس يحالت تهوع من از لمس دستها دانستیچه م الریآ و

 کجایرا  شیتمام اتفاقات چند ساعت پ خواهدیکرده و دلم م ریگ میحالت تهوع هنوز هم ته گلو دانستیم چه

 دانست؟یچه م الریآ... اورمیباال ب

 ...نه خوبم-

 ...تنها سرتکان داد و از جا بلند شد الریبزرگ بود که آ يادیدروغم ز و

 نجا؟یا یمونیشب م-

 ...برگردم خواستیخانه هم دلم نم... شدینم... نه!؟...ماندمیم

 ...نه-

 ...را مرتب کرد ریام یروتخت

 خونه؟ يریم-

 ...نه-

 ...نگاهم کرد گنگ

 ؟يریپس کجا م-

 ...خواهرم يخونه  رمیم-

 ...آمد ریام يصدا

 ...دیبچه ها شام رس-

 ...ارمیشرت ب یت هیبرم برات  ستایوا:زد و روبه من گفت يلبخند الریآ
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گردنم افتاده  يکه رو ینگاهم افتاد به رد چنگ... ستادمیا ریاتاق ام يقد نهیباال انداختم و همانجا کنار آ شانه

 ...بود

 ...را بشکنم نهیرا داشتم که آ لشیپتانس

 ...داخل آمد الریشد و آ شتریبغض تنگ حنجره ام ب فشار

 ... را مقابلم گرفت یرنگ ییآلبالو یتابستان يمانتو

 ...بپوشم اهیتا ابد س خواستیم دلم

 ...غم بزرگ نیپوش ا اهیس

 ...!یدرد فراموش نشدن نیا

 نیا... ادیتو خوشت ب کنمیگمون نم یالبته بودا ول... دانکردمیپ یشرت درست و حساب یگشتم ت یهرچ-

 ...مانتوراحته

 ...را عوض کردم میحرف لباسها یب

 ؟ياریبرام م يروسر هی-

 ...برگشت يا روزهیف یشال آب کیبعد با قهیزد و چنددق یقیعم لبخند

بود و  دهیچیخانه پ يگزارشگر فوتبال تو يصدا... زدم رونیاز اتاق ب الریسرم انداختم و پشت سر آ يرا رو شال

 ...سبز رنگ نیو آن زم ونیزیتلو يمحو تماشا ریام

 ...فوتبال نیامشب دست بکش از ا هیخدا  يمحض رضا:گفت ریبرداشت و پراخم روبه ام تزارایپ يبسته ها الریآ

تف تو ذاتت ... آخ... يباز نیداره ا دنید... بارسا و رئاله يباز... شهیجون تو نم:آنکه نگاهش کند گفت یب ریام

 نون فهیح... انگار نون نخورده... اون توپو گهیگل کن د... مارین

 ...کرد و من فقط نگاه ینوچ نوچ الریآ

 ...بودم که فوتبال دوست داشتم یجزو معدود دختران یبچگ از

 ...اه... شوت کنن تو دروازه توننیتوپ نم هیاونوقت  رنیگیخدات تومن پول م یسال-

و  طانیش يمثل پسربچه ها... ختیریو داخل بشقاب م شکستیکه تند تند م یینشست به تخمه ها نگاهم

 ...آرامم کند خواستیم شیقبل با حرفها قهیانگار نه انگار که چند دق...تخس شده بود

حرکت  هی ادیجونش داره در م نجایحاال ا... ماها يگل زد تو دروازه  هینود  ي قهی؟دینیبیکره خرو م یمس نیا-

 ...ي کهیمرد...بزنه
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 ...را خاموش کرد ونیزید نشان دهد تلواز خو یحرکت ریام نکهیرفت و قبل از ا ونیزیتلو يجلو الریآ

 ...دیتند از جا پر ریام

 ...نمیبرو کنار بب... اه... کردمایم کایچته؟داشتم ن-

 ...ستادیا یم ریام يدختر خوب جلو نیشک ا یکرد و ب یاخم الریآ

... رهیاونورترم م ابونیداد و هوارت تاسه تا خ... ینیفوتبال بب یتونیمثل بچه آدم که نم... میشام بخور میخوایم-

 ...مایمهمون دار رسرتیخ

 زد یرا باال انداخت و لبخند پهن شیابروها... دیبه سمت من سرك کش الریاز کنار گردن آ ریام

 ...میمخلص سودا خانومم هست... خونه خودشه... ستیسودا که مهمون ن-

هم در  دیشا... دادمیو سرتکان م دمیدخنیبودم پررنگ م يعاد طیاالن اگر در شرا... انداختم نییسرپا خجول

 ...شکشیحرف که پ... آمد یاصال لبخندم نم... اما االن زدمیم یجوابش حرف

 ...دیکاناپه چ يجلو زیم يرو تزارایپ يبسته ها الریآ

 ...بالبخندنوشابه هارا ازدستم گرفت... نشستم الریکانتربرداشتم وکنار آ يهارا ازرو نوشابه

" midnight in paris"را گذاشت 

 ...غرغر کرد ریام

 ...زد شخندین الریآ

گردتر و  میگلو يو بغض تو ختیرا بهم ر الریآ يتنها موها... رسدینم الریکه هرگز زورش به آ دانستمیم و

 ...قلنبه تر شد

 ...به من هم بود حواسش

... دستش زد يتو يتزایبه پ یگاز بزرگ... برداشتمتزایپ يو من باالجبار تکه ا خورمیچرا نم دیانگار پرس بانگاهش

 ...زبودیکه کامال اشتها برانگ يجور

 نییغذا پا دادندیگردو باد کرده بودند و اجازه نم کی يبه اندازه  میزدم اما انگار لوزه ها یهم گاز کوچک من

 ...برود

 ...دیفهم الریآ

 ...دیرا فهم بغضم

 ...جمع شد شخندشین
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 ...ام را دستم داد و کمرم را نوازش کرد نوشابه

جرعه ... افتادیم میبرا یبیو غر بیرابهم بزنم اما انگار امروز اتفاقات عج یجمع یخوش خواستیوقت دلم نم چیه

 ...لقمه ام راقورت بدهم یباز شد و توانستم به سخت میراه گلو یو کم دمیاز نوشابه نوش يا

 ...تمام کردم میتزایاز پ یقاچ مثلث کیفقط  البته من... میرا درسکوت خورد شام

 ...خورمیچرا نم دیپرسینم یچه خوب که کس... بخورم شتریب کردیمجبورم نم یخوب که کس چه

دو خواهر و برادر  نیبودم فهم و شعور ا دهیوقت نفهم چیو من چراه... دندیفهمیانقدر م الریو آ ریخوب که ام چه

 ؟...مادر و پدر بزرگ شده را یب

اش گذاشت و زل زد به  نهیس يو کنترل را رو دیکاناپه دراز کش يرو الریآ... جمع کرد تزارایپ يجعبه ها ریام

 ...ونیزیتلو

 ...من و

 ...ازجابلند شدم... در آن کردمیم تیکه حس امن يماندن در خانه ا شتریبه ب بمیعج لیم عالرغم

 ...دبرمیمن با-

 ...درهم گره خورده بود ریام يابروها... نشست عیسر الریآمد و نگاهم کرد و آ رونیاز آشپزخانه ب ریام

 ؟یکجا به سالمت-

 ...بمونم نجایا تونمینم-

 گذره؟یانقدر بهت بد م یعنی-

 ...اما خب... ابدا... نه... نه:گفتم تند

 ...ودب داکردهیپ يمن را باحالت بد ریام... نگاه کنم شیدر چشمها دمیکشیهم خجالت م هنوز

 ...کرده بود بغلم

 ... بودم در آغوشش دهیلرز

 ...لرزهیم یجااان بچم چ:فشرده بود و آرام گفته بود شتریرابه خودش ب من

 ...کرده بودم بهش هیو تک... یهمانقدر حام... همانقدر محکم... است رپدرمیکرده بودم واقعا ام الیمن خ و

 شهیامن بوده ام هم يجا کیمن محتاج ... کند تمیحما. ..مراقبم باشد یکس شهیبوده که هم اجمیاحت من

اما دست ... یجورحماقت است حت کی... بودن است فیضع کجوریکه ... چه بد است نیا دانمیخوب م آنوقت

 ...کنم تابه حال شینتوانسته ام کار.ستیخودم ن
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 نکهیپشتم باشد نه ا شهیو بزرگترازخودم هم تریقو یلیخ یکس نکهیبه ا ازدارمیمن ن...ازدارمیبه مراقبت ن من

 شودیکه هست م شمیکه فکرکنم پ... که فقط باشد... نه...انجام بدهدها میبرا یآدم بزرگ کارخاص نیلزوما ا

 بدهم اراانجامیخاص دن يتمام کارها

 ؟...يریخونه که نم-

 ...کردیمتعجب به بحث ما گوش م الریآ

 ...برم خونه سارا خوامیم-

کانتر  يراازرو چشیو درآخر سرتکان داده بود و سو... پراخم... حرف یب... شده بود رهیبه صورتم خ هیچندثان

وقت شب آژانس خطرناك است و من  نیگفته بود ا ردیآژانس بگ میچنگ زده بود و هرچه اصرار کرده بودم برا

 ریسارا را داده بودم و ام يآدرس خونه .. .استارت زده بود رینشسته بودم و ام نیماش یصندل يخجولتراز قبل رو

 به راه افتاده بود

 ... پنجره گذاشتم يو سرم را لبه  دمیکش نییرا پا شهیش

 ...بود یو حس خوب خوردیبه صورتم م باد

 ...شوانگار واسه تو خونده ؟همهيدیآهنگو شن نیا -

 ...اصال امدینم ادمی... کرده بود یکه پل یآهنگ يدقت کردم رو یکم

 ه؟یکیکدوم  نیا-

شروع شد انگار از  یو وقت... شدیکه پخش م یابرو باال انداخت و من کنجکاوتر گوش کردم به آهنگ بالبخند

 ...افتدیمن ب ادی کندیآهنگ را گوش م نیا یوقت شدیو باورم نم...در وجودم منفجرشد يزیدرون چ

 یتشنه لب آروم یمعصوم نیبه ا تو

 یعطر گلبرگ تو چقد خانوم غرق

  يبهانه شاد یب ن،یغمگ کودکانه

 يادیکه پر از فر داستیسکوتت پ از

 شنیاز گالت رد م نجایهر روز ا همه

 شنیروزا بد م نیخوبم ا يآدما

 که برات زندونه ییایدن نیا يتو

 گلدونه هیجات تو ستین نجایتو ا يجا
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 ببخش حضورمو ببخش غرورمو

 عابرم عبورمو ببخش هی منم

 شبنمه ههیکه اشکه تو شب ییتو

 حس مبهمه هیتو نگات  شهیهم

 گلفروش هستشا يمال دختربچه ها نیا-

 ...پهن تر شد و نگاهش بابااونه تر لبخندش

 ...واسه بچمه...ادیهمش بهت م... نه مال توء-

 ...یتو چه قدر خانوم... یتو چقدر خانوم... خواندیبالبخند با آهنگ م بعد

 من کجابروم؟ خب

 ؟...ندیمراخوب بب درنقیا یکه کس کجابروم

 ...بچه ش باشم انقدر که

 ...آهنگ باالبود نیا تیو معصوم یلول خوب یلیخ آخر

 ...دمیپلکم سرخورد و آرام پرس ياز گوشه  یاشک قطره

 ...بتمیغ...شد؟ یفرودگاه چ-

 ...بود یعصبان یلیخ ياما جواد... پرواز رو خودم به عهده گرفتم یمهندس-

 ...سربرم فرودگاه هی دیبا-

... دمیبه سمتش چرخ... را گرفت الریآ ییاهدا يمانتو نیشوم آست ادهیخواستم پ... سارا نگه داشت يخانه  مقابل

 ...گونه ام يشدم به قطر اشک رو رهیخ

 ؟یکن کاریچ يخوایم-

 ...رمیرا بگ میاشکها زشیر يهجوم درد غرق شده باشم نتوانستم جلو ریمن انگار که ز و

 ...دونمینم-

 ...ضرب گرفت یعصب یفرمان با حالت يرو

 ...سودا یبا بابات صحبت کن دیبا-

 ...کردم نیف نیف

 ...ضهیاون مر... کنهیبابام بفهمه دق م... تونمینم-
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 ...داشبورد به سمتم گرفت يازرو یدستمال

 ...هم آماده به خدمتن شهیشکرخدا هم... پاك کن اون اشکاتو-

 ...دمیپلکم کش ریرا گرفتم و ز دستمال

 يبه حماقتات ادامه بد دمیو من اجازه نم... معضل بزرگ هی شهیم... یاگه به بابات نگ... سودا نیبب-

 ؟یفهم یمنظورمو م. هیبدتر از درد واقع یلیفکرمه خ يکه تو يدرد. هیبد زیچ یلیترس خ: و گفتم  دمیکش یآه

 ...فهممیآره م-

که در باز شد و من  دیطول نکش هیچندثان... سارا را فشردم ينگاه کردن به عقب زنگ خانه  یشدم و ب ادهیپ

 نگاه کردن به عقب داخل شدم و در را بستم یبازهم ب

زد و در آغوشم  يلبخند بامزه ا دنمیعسل باد... سارا مواجه شدم يباالرفتم و بادر باز خانه  یکیهارادوتا پله

 ...دیپر

 ...نمیگوشه بنش کیفقط  خواستیحس بودم که دلم م یآنقدر ب... نمانده بود بغلش کنم میبرا یجان قتایحق

 ...و انگار ناراحت شد از بغل نکردنش دمیاش را بوس گونه

 ...کردیم مانیبه قاب در تماشا هیساراتک

 ...يخوش اومد-

 ...راباز کردم و داخل شدم میبندکفشها

 ست؟یمحسن خونه ن... ممنون-

 سرم بست درراپشت

 ...ارهیجنس ب شینه رفته ک-

 ...یخوشگل يخاله چه مانتو-

 ...داده هیبهم هد الریآ-

 ...کاناپه نشست نیاول يابروباال انداخت و رو سارا

 يتو نبود... یدنید دیع میصبح اومد... يسر به خونه خواهرت زد هیچه عجب -

 گفتم؟یبه سارا م دیبا... صبح... يوا... صبح... آخ

 ... پرواز داشتم-

 ...گردنم کرد ينشست و دستش را حلقه  میزانو يرو عسل
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 داد؟ینشان م یچه عکس العمل گفتمیبه سارا م اگر

 ...عموکمال مرده خاله-

 ...دیروبه عسل توپ... سارا شدم که اخم کرده بود ي رهیگشاد خ يبا چشمها... حبس شد نهیس يتو نفسم

 ...رو چارهیب يبچه؟ترسوند یگیچرا چرت م-

 ...دیخند ینمک عسل

 شده؟ یچ یواضح بگ شهیم-

به در  خورهیبا کمر م... خورهیم زیپاش ل... المپ حموم سوخته بوده... حموم رهیانگار صبح م... بابا یچیه-

 دیبا ایگو... بودن يبخش اورولوژ... مارستانیبردتش ب رضایعل... شهیم یزخم یو کم شکنهیم شهیش... حموم

 ...بشه یعمل جراح

 ...نبودم... به مرگش نبودم یاما بازهم راض... تنفر محض بود کیکه به کمال داشتم فراتر از  یحس

 مارستان؟یبابا رفت ب-

 ؟يشام خورد... نرفت... نه-

 توانستمینم... شدیچطور؟نم یول... میبگو دیگفته بود با ریام

 ...نگران بشه خوامینم... مونمیم نجایبه مامان زنگ بزن بگو که من شب ا شهیفقط اگه م... ندارم لیم-

 ...سارا هم لبخند زنان به سمت تلفن قدم برداشت... دیگفت و محکم گونه ام را بوس ییهورا عسل

باز  میرا جلو شینوروز کیپ... دمیتخت عسل دراز کش يکردم و رو ضیسارا تعو ییو شالم را با تاپ اهدا مانتو

و نه  میشندیرا م شیو من واقعا نه حرفها دیخندیخودش م يبرا... دادیم حیده بود و صفحه به صفحه توضکر

 ...دمیفهمیم

 ...بودم جیگ

 ...جیگ یلیخ

 ...شهیحالم خرابتراز هم و

... شدیبهتر م کمیالاقل  زیکه همه چ یوقت... شوم داریاز خواب ب گریوقت د کیبخوابم و ...بخوابم شدکهیم دیبا

اتفاق  کیزود  شودیکه تاحالت چندساعت خوب م شدمیم داریب ییایدردن دیاصال با...تر یحل شدن... ساده تر کمی

 ...انقدر آدم خسته نباشد که حال فکرکردن باخودش راهم نداشته باشد شیو تو... افتدیبدن

 ...دیشلوارم لرز بیدر ج لمیموبا
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 ...کردم نگاه

 ...بود ریام

 کنم متیقا بمیتوج خواستیکه دلم م يکوچولو شده بود نقدریا يبود دهیترس یوقت-

 ...زدم یکمرنگ لبخند

 ...تخت انداختم يرا رو یرا ندادم و گوش جوابش

 ...!استیشعردن نیقشنگتر نیوا... بودم دخترش

*** 

 ...دیخند... دمیکش غیج من

 ...شد انینما شتریب بشیبدترک يدندانها

 ...سخت بود دنیحمام را بخار گرفته بودو نفس کش يفضا... قدم به عقب برداشتم کی

 ...دمیدیرا م شیبود اما برق چشمها کیهوا تار... عقب برداشتم گربهیقدم د کی

 ...ختمیر اشک

 ...شد کینزد

 ...زدم هق

 ...شد کینزد

 ...به کنج حمام دمیچسب

 ...شد کینزد

 ...خدارا صدا زدم اسم

 ...شد کینزد

 ...بود يو اوقو دمیلرزیم... واریرا چسباند به د میو دستها دیخند... صورتش يانداختم رو چنگ

 ...بود يبودم و او قو کوچک

 ...عمو... بود میبودن عمو يقو نیبرادرش بودم و اودر ع يبچه  من

 ... دمیشنیمحو م يرا در هاله ا شیصدا... دیکشیم ادینامم را فر... زدیم میصدا یکس

 ...نمینبرا بستم تا  میچشمها

 ...نمیآبرو شدنم را نب یتا ب... نمیمردنم را نب تا
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 ...را بستم و چشمانم

 ...نگران و پرعجز شانیلحن هردو یول... بود و سارا ریام ياز صدا بیترک ییصدا... انگار شدیواضح تر م صدا

 ... آنجا بودم من

 ...دادندینجاتم م دیبا... که من همانجام دندیفهمیم دیبا

 ...دیکن ادداشتیآدرس رو ... دیتوروخدا آقا خودتونو برسون... انگار تشنج کرده... تبش باالس... بله... الو-

 ...شدیو صدا دور م... دمیلرزیم

 پس من چه؟... رفتیم دینبا سارا

 کرد؟ینم کمکم

 ...یاز نگران رمیمیبازکن دارم م... خوشگلتو يبازکن چشما... یفدات شم آبج یاله... سودا-

 ...را باز کنم میچشمها توانستمینم

 ...خودم باشم یشاهد بدبخت خواستمینم

 کند باخود ببرد؟ میقا بشیج يمرا تو آمدینم ریام چرا

 بشیج يمراتو خواستیکه دلش م دمیرسیبودم انقدر کوچک به نظر م دهیترس یخودش نگفته بود وقت مگر

 ...گریبودم د دهی؟خب االن ترس...کند میقا

 ...بودم دهیمرگ ترس درحد

 یتخت يرو... کردیمرا بلند م یتکان بخورم و انگار کس میاز جا توانستمینم... یحس یترس همراه با ب حس

 ...دادیو با سرعت هرچه تمام تر هل م گذاشتیم

 ...دیچیپیدل و روده ام درهم م تمام

 ...شدمیو ناگهان من رها م شدیم شتریب سرعت

 ...از خال یدر حباب شدمیم رها

*** 

 ...گذشتیهفته م کی

 ...گذشتیهفته از تشنج وحشتناکم م کی

 ...گذشتیم مارستانیب يشدنم تو يهفته از بستر کی

 ...گذشتیهفته از بازگشتم به خانه م کی و
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 ...را عمل کرده بودند کمال

 ... رفتیهم انتظار نم نیاز ا شیالبته ب... به مالقاتش نرفته بود پدر

 !کاش يا... ماندیهمانجا م شهیکاش هم يا... بود يبستر مارستانیدر ب کمال هنوز و

 ...از توانم خارج بود قتایبگذارم اما حق انیدرم یموضوع را باکس نیتالش کرده بودم ا یلیخ

شک نداشتم به محض ... ماندیمادر هم که حرف در دهانش نم... مضر شیو هرگونه استرس برا ماربودیکه ب پدر

 ...رساندیبه گوش پدر م کجوریحراقل  ای کردیرا خبر م ایدن دنیفهم

 ...نبود نانیقابل اطم میبرا گریهم که د رضایعل

 ...سارا بود نهیگز تنها

 ...نکرده بودم دایهم تابه امروز جرعت بازگوکردنش را پ آن

 ...سواستفاده مورد شومیگفته بود م... معضل شودیگفته بود م... شودیگفته بود اگر حرف نزنم بد م ریام

 من هنوز هم از گفتنش واهمه داشتم و

 ...رفتمیفرودگاه م دیهفته با کیام را از پرواز موجه کرده بودم و امروز بعد از  کروزهی بتیپزشک غ یگواه با

را به  یشبانگاه يفشرده ترش کرده بودم و تمام پرواز ها... کنم جادیا میپرواز يدر برنامه  يرییتغ خواستمیم

 ...شبانه راحت ترند يمخالفت کرده بود اما توانسته بودم متقاعدش کنم که پرواز ها یپدر کم... گرفتمیعهده م

اتاقم شبانه و دور  ياز پنجره  کردینم دایحداقل کمال فرصت پ... حداقل شبها خانه نبودم... شدیبهتر م ينطوریا

 دیایداخل ب هیاز چشم بق

 ...کنار راهرو رهاکردم يها یصندل يمربوطه سپردم و تن خسته ام را رو ریتقاضا را دست مد ي برگه

بالبخند از پزشک  بستیمردانه اش را م راهنیپ يباال يکه دکمه  یدر حال ریباز شد و ام یاتاق پزشک در

 ...کرد و خارج شد یشهاب است خداحافظ ر،یگرمابه و گلستان ام قیهمان رف دانستمیفرودگاه که حاال م

 ...که افتاد به من لبخند زد و من متعجب نگاهش کردم اهشنگ

 ...سالم مهندس فنچول زاده-

 ؟یکنیکارمیچ نجایا-

 ...را لول کرد شیپرواز يو برنامه  دیخند

 کنم؟ کاریپس کجاچ-

 ...اکتفا کردم يو به لبخند دمیکش یپوف
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 ...مسخره نشو-

 ...آدمو به شهرشون برسونم يسر هی دیچون من خلبانم و با... اومدم فرودگاه ه؟خبیمسخره چ-

 ست؟یتو مگه پرواز هات روزانه ن-

تند خودم  ياخم کردم و با قدم ها... راهرو به راه افتاد يجواب دادن به سمت انتها یرا از من گرفت و ب نگاهش

 ...رابهش رساندم

 ؟يدیجواب نم ستم؟چرایمگه باتو ن-

 ...نگاهم کرد شیچشمها ریازز

 ؟يدار کاریتوچ... هام شبانه سخب حاال پرواز-

 ؟...نه؟به خاطر من يکارو کرد نیمخصوصا ا-

 ...به راه رفتنش ادامه داد خونسرد

 کنه؟یم یچه فرق-

 قرار بده تیبه خاطر من خودشو تومعذور یکس خوادیمن دلم نم... کنهیهم فرق م یلیچرا اتفاقا خ-

 ...نگاهم کرد یکج بالبخند

 ؟...یکنیم یالک يباخودت فکرا کدومه؟توچراانقدر تیمعذور-

 ؟...یالک-

 ... یبله کامال الک-

 ...سالن همراهش رفتم يدوشم انداختم و تا انتها يرا رو فمیک

 ؟يصحبت کرد یبا کس-

 ...باانگشتان دستم شدم يانداختم و مشغول باز نییرا پا سرم

 ...نتونستم-

 ...دونستمیم-

 ...سخته...کارکنمیخب چ-

 ...میرد شد تیرگیرا داخل دستگاه انداختم و ازز میپشت کوله

 ...شهیکمال برگرده سخت ترم م یاگه االن سخته مطمئن باش وقت-

 ...دونمیم-
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 ...لطفا ؟بجنبیکنیدست دست م يو دار یدونیم-

 حرف بزنم تونمینم کنمیبغض م... شهیم ریراجع بهش حرف بزنم اشکم سراز خوامیتام-

 ...تکان داد و لبخند زد یمرد دست ياز مهماندارها یکی يبرا ریو ام دیکش رونیدستگاه ب ریرا از ز فمیک

اونقدر ... ازدست رفته و دردناك يها زیبه خاطر تموم چ... کرد هیگر زیبه خاطر همه چ کباریدیبا...سودا نیبب-

... یرو ازنو شروع کن یو زندگ یرهاش کن دیبا... یفکر کن گهید زیچ هیبه  دیبعدش با... که اشکات خشک بشن

که ... ستین يعالم ابد يغما يهمه  بفهممتا  دیطول کش یلیخ... دمیرس جهینت نیبه ا دیطول کش یلیمن خ

گونه  يکه رو ياشکا یحت... ستیمطلق ن يزیچ چیهم لذت برده ییو جز کیکوچ يها یاز خوشبخت شهیم

 منظورمو؟ یفهمیم... زنیریات م

 ...اما فهممیم-

غم بغل گرفتن و االن تموم شد اون  يو زانو يعزادار يبود برا یهفته وقت خوب کی... اریاما و اگه ن گهید-

 ...کنمیکمکت م... منم کنارتم... برو جلو... محکم باش... هفته کی

 ؟یبگم چ چوقتیاگه نتونم ه-

 ...میکنیم يفکر هیاونموقع ... کرد دیفکر بعد رو بعد با-

 ...انهیبدونم که اگه کم آوردم راه چاره هست  خوامیم.. .مطمئن شم خوامیبگو م-

به ... فیلبخندش نرم بود و لط... که تابحال جنسش را حس نکرده بودم يلبخند... دیلبخند پاش میرو به

 ...بودم دهیکه تابه حال ند دیچیپ شیچشمها یاهیدر پس س یکرد و حس تیسرا شیچشمها

 ...تو غصه نخور... سنگ ریاز ز یحت... کنمیم دایراه چاره نباشه هم برات پ-

 ...حس دلگرم کننده نیتنم نبض گرفتند از ا يو تمام سلولها... دلم گرم شد انگار و

راه چاره رو امتحان  ،یاگه بشه قبل از حرف زدن با کس خوامیم... حاال نی؟همیکن دایراه چاره رو اول پ شهیم-

 کنم

رنگش را  يسرمه ا یباران... افتادیصورتم م يدرشتش رو يو قطره ها دیربایباران م... میروباز شد نگیپارک وارد

 سرمن گرفت ياز تن در آورد و باال

 ...نکنه ستیچتر من تا بارون خ ریز ایب-

 چتر؟-

 ستیحاال ظاهرش متفاوته که چندان مهم ن...!عملکردش که مثله چتره-
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 ... چترش رفتم ریز

 ...يخوریسرمام... وونهید یشیم سی؟خیپس خودت چ-

 ...فوت کرد رونیرا ب نفسش

 ...که چتررو اختراع کرد عاشق نبود یاون-

 ...نگاهش کردم مات

 ؟...ریام يشد؟عاشق شد رتیسال آهم دامن گ هینگو که سر-

 ..دیباریم بیو آسمان امشب عج... نگاهم کرد رهیخ

 رضایحداقل جنس احساسم مثل حس تو به عل ...شناسمیمن عشقو نم... نه... نه که عشق باشه ها... دونمینم-

پراز حس  کنمیبهش فکرم یبرعکس وقت... کشمیدرد نم... گنمینم هیبه خاطرش گر... پراز غم و غصه نبود

عشق  رضایحس تو به عل نه ایعشق نبود  رضایاسم حس من عشقه و حس تو به عل ای دونمینم... شمیخوب م

 ...ستیبود و حس من عشق ن

 ...زده نگاهش کردم شگفت

 برات خوشحالم یلیخ يوا... تو... تو...شهینم رباورمیام-

 ؟...شناسمشی؟م...هست حاال یک:تند گفتم... دیخند مهربان

 ...يلرزیم يدار... هردومون مینشد ضیبدو تا مر... يمنو سرما بد يخوایم يجد يجد... بابا الیخ یب-

 ...را جلو فرستادم نمییپا لب

 ... چونیمنو نپ... طلبت یکی-

 !چوندیپ شهیرو نم یکیحداقل تو ... ستیدرکار ن یچوندنیپ-

 ...چوندیپ شهیچولمنگ رو راحت م یمن دست و پاچلفت... مسخره نکن-

 ...کاش که بشه يا-

 ...خنده اخم کردم با

 ...يبد یلیخ-

 ...محو شد لبخندش

 کردمتیمثال داشتم موعظه م...!ایحرف رو از کجا به کجا کشوند نیبب-

 ؟...يناراحت شد-
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 بچه ام مگه؟ الیخ یب-

 ...راه چاره رو بگو... سر حرف خودمون میخب اصال بر-

 دیباریم دیباران شد... بود يهوارگبار... ستادیا مایهواپ يرو روبه

 ...یکن یسقف زندگ هی ریز با کمال یتونینم گهیکه د یدونیم... ياز اون خونه بر يمجبور... یاگه به بابات نگ-

 رو ندارم ییکجا برم؟من که جا-

 ...خوردیراه گرفته بود و تا چانه سرم شیشانیپ يباران رو يقطره ... دیکش سشیخ يموها يرا البه ال دستش

 ...بامن ازدواج کن... ینداشت ییو جا يبر یاگه خواست... یبگ یاگه نتونست... با من ازدواج کن-

 ...و گنگ نگاهش کردم جیگ

 ...تو... تو-

 ...افتاد نیزم يازدستم رو فمیک

 ؟یکنیمنو مسخره م ریام-

 ...به سمتم برداشت یقدم

 ...میکامال جد... اصال و ابدا-

 ...در حال داغ شدن است میگوشها کردمیم حس

 ؟يدیازدواج م شنهادیبه من پ يو دار يا گهینفر د هیعاشق ... تو-

 ...ادامه دادممشت شد  میدستها

... ؟تو...يفکرکرد یدر مورد من چ ریخودمو پرت کنم توچاه؟ام امیمن انقدر بدبختم که از چاله درب يفکرکرد-

 ...تو

 ...را به نشانه سکوت باال برد شیدستها

 ...یکنیمنظورمو بد برداشت م يدار-

 ...نشست میلبها يرو یکم جان پوزخند

باتو ازدواج  امیب...نداشتم ییجا... مونده شدم... چه طور برداشت کنم؟اگه از همه جا رونده شدم دیبا دیببخش-

 ...واقعا که ری؟ام...سرم يذاریم ؟منتیکنیم يکنم؟فداکار

 ...من... ستین یکنیکه تو فکر م نطوریاصال ا-
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 هیخانمانم و تو یب ي چارهیب هیمن ... گهید يحرفتو زد... بشنوم يزیچ خوامینم گهید... نگو لطفا یچیه-

 تیممنون بابت فداکار یلیخ... واسه نجات دوستش گذرهیجنتلمن فداکار که از عشقش م

 شیصدا زدن ها... حرکت کردم لتریرا برداشتم و به سمت ش فمیخم شدم ک... دیلرزیم میصدا تیشدت عصبان از

 ...افزودم میگرفتم و به سرعت قدمها دهیرا ناد

*** 

 :ریام

 ي رهیاخم کرده بود و خ... سرم را به عقب برگرداندم و به سودا نگاه کردم... نشست نیزم يرو ماکهیهواپ

 ... پنجره

 ...گند زده بودم یواقع يبه معنا... بودم گندزده

فرمان  يرو یمشت... را ترك کرد نیحرف کاب یاز جا بلند شد و ب گفتیم دیکه خسته نباش شهیهم برخالف

 ان جوان متعجب و گنگ نگاهم کردو کمک خلب دمیکوب

 ...خارج شدم نیگرفتم و بعد از باز کردن کمربند از کاب دهیرا ناد نگاهش

و  دیطول کش یکم... به در زدم يتقه ا... رساندم یکردم و خودم را به اتاق پزشک یط يشتریرا باسرعت ب راهرو

 ... شهاب بلند شد يبعد صدا

 دییبفرما-

 ...را باز کردن و داخل شدم در

 ...به سمتم برداشت یبلند شد و قدم زشیاز مشت م دنمیباد شهاب

 پسر؟ يشد یختیر نیچراا-

 ...به صورت نگرانش نگاه کردم يا هینشستم و چند ثان یصندل نیاول يرو

 ...گندزدم یحاج-

 دیباال پر شیابروها

 ؟ياحمقانتو به زبون آورد ينگو که حرفا-

 ...را پاك کردم میشانیبرداشتم و پ زیم يازرو يذکاغ دستمال

 ...اصرار کرد یبزنم ول یحرف خواستمیبه جون تو نم-

 نشست میکنار یصندل يگفت و رو يکف دستش خاك تو سر با
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 ده؟صدباریازدواج م شنهادیکه دوستش داره پ یبه کس ينجوریآخه احمق آدم ا... ستین زادیمثله آدم تیچیه-

 ...حرفو نیبهت گفتم نگو ا

 ام گهید یکیمن عاشق  کنهیم الیطرف خ... گند زدم شتریب يتازه خبر ندار-

 ...نگاهم کرد یعصب

 ... قیرف یپس به فنارفت-

 گمونم-

 ... رفت ياونم نابود کرد یباخت یکیبه  نیعمر دل و د هیبعد -

 ...انداختم پاروپا

 يالبته اگه دار... راه حل بده... گندزدم تموم شد رفت... گهیشو د الیخ یب... اه-

 ؟یکنیهم عمل م یلینه که تو خ-

 نه عقل کل؟ ای يدار-

 ...نه ندارم-

 ...زدم هیتک یصندل یپشت به

 کردمیسودا حاد نبود مطرحش نم طیاالنم اگه شرا... ستمیمن مال ازدواج ن... اصال از اولش اشتباه بود-

 ...نگاهم کرد یشگفت با

که شده  یمتیدوستش دارم به هرغ یگیم نجایا يایروز م هی؟يبا خودت چندچند قایتو االن دق ریام-

 یوقت... دارهیبرنم یشوخ ریازواج کشکه؟ام يستم؟فکرکردیمن مال ازدواج ن یگیم يبعد االن دار... خوامشیم

 ؟یفهمیم يتا تهش بر دیبا يدوستش دار یگیم یکیبه 

 هش نگفتم دوستش دارممن هنوز ب-

 ...سقف هی ریباهات ز ادیب یگیبه دختره م یکنیغلط م... یستیپس اگه به خودت مطمئن ن-

که به شک  نهیا کنهیکه نگرانم م نهیا... بتونم نگهش دارم نکهیاما ا خوامشیمطمئنم که دوستش دارم و م-

 ابد؟یدوست داشتن خوبه  نیکه اصال ا ندازتمیم

شب باهاش  هیکه ... ستیمثل دوست دخترات ن یکه روش دست گذاشت يکه دختر یدونیخودتم خوب م-

 ته؟یحال... رونیب یو فردا پرتش کن یباش

 مهیحال-
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دوست داشتن  نیا ای شیخوایتا آخر عمرت م نیفکر کن بب نیبش... يریبگ میکن درست تصم یپس سع-

رو بذار کنار برو رك و  تیاون غرور لعنت شیخوایکه تا آخر عمرت م يدیرس حهینت نیبعد اگه به ا... هیگذر

 ...يپوست کنده بهش بگو که دوستش دار

 ندارم چکسویاز ه دنیطاقت نه شن-

 ...یستین یچیچون تو در برابر اون دختر ه... آماده کن یجواب نیهمچ هیاتفاقا خودتو واسه -

 ...ادیز یلیخ... ستیادیمن ز يکه سودا برا دانستمیم... دانستمیهم م خودم

 ترم نه؟ نیپس حرف نزنم سنگ-

بار تو عمرت  هی ای يخوریکه از ترس باختن شکست م یشیانقدر ترسو م ای... یانتخاب کن دیخودت با نویا-

... سرت يکه اگه شد فبها اگرم نشد فدا يش ندار جهیهم به نت يکار يذاریم شیو پاپ یکنیشجاعت خرج م

 ...ارهیبدستش م... جنگهیواسه عشقش م یعاشق واقع

 ...اش يقهوه ا يکردم و زل زدم در چشمها سکوت

 ...داد ادامه

 ...خورهیبرنم ییواال به خدا به جا...بذار لطفا ریروش تاث... باش کیرمانت کمی... کارات کن یاحساس قاط کممی-

 نهیبیاونقدر پررنگ که منو نم... گذاشته رینفر روش تاث هیقبال -

 ... آروم... برو شینرم پ... هم عمل نکن يرگبار هوی... کن نیگزیخودتو جا... رد پاشو پاك کن-

*** 

 :سودا

 تهوع آور مقابلم شدم ریدر خانه باز شد و من مات تصو د،یقفل در انداختم اما قبل از چرخاندن کل دداخلیکل

 قدم عقب گذاشتم کی دهیترس

 ...کرد دنیکبودش شد و قلبم تند تند شروع به تپ يدوباره پهن لبها لبخندش

 از ببمارستان مرخص شده بود؟ یک

 ؟...سرپا شده بود یک

 ؟يشد يفرار-

 ...نگاهش کردم فقط

 ینگفت يزیچ یخوشم اومد که به کس... یهست یبچه عاقل یول-
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 ...مشت شد میها انگشت

 گمیبه همه م يزود نیبه هم-

 دیخند پرصدا

 کنمیجون من؟من که گمون نم-

 ...برم تو خوامیکنار م دیبر-

 را مقابل در مانع کرد دستش

 مفهومه؟... کنمیسرتو از تنت جدا م یزبون باز کن-

 ن؟یکنیم دیمنو تهد-

... قتل هم دارم يسابقه ... دمیانجامش م کنمیرو بگم م يمن هرکار... بذار يدوست دار یحاال اسمشو هرچ-

 که؟ یانیدر جر

 ...برم تو خوامیم-

 میو مقابل چشمها دیکش رونیب یو کارت شیگل گل راهنیپ بیل جمن دست فرو برد داخ يتوجه به حرفها یب

 ...گرفت

 ...فراموشم شد دنینفس کش يا لحظه

 گوشه حموم افتاده بود... جونته ریام ییشناسا ؟کارتیشناخت-

 کنم یکردم ترسم را مخف یسع

 ؟یخب که چ... خ-

 کرده؟ داشیپ یک یدونیم-

 ...دهانم را پرسرو صدا قورت دادم آب

 ؟یک-

 ...رضایعل-

 ...کردند یسرم خال يسطل آب داغ را رو انگار

و من اومدم نجاتتون بدم که پسره  نیکردیم یطونیتو حموم ش نیداشت ریبهش گفتم؟گفتم تو و ام یچ یدونیم-

 ...آخه گزارش دکتر ثابت کرده بود که من بر اثر ضربه ناقص شدم... لندهور زد ناکارم کرد ي

 کرد؟یباور م رضایعل... من يخدا يوا... دهانم گرفتم زده دستم را مقابل بهت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٣٧٥ 

 !یپست... پ... یلیخ-

 ...تا بدبختت کنم یلب باز کن خوادیفقط دلم م!؟يدیتازه کجاشو د-

 کنهیکس حرف تورو باور نم چیه-

که  دهید تونیخانوم همسا يتازه از شانس گندت مهر... رو همه قبول دارن رضایاما حرف عل... دیحرف منو شا-

 زده رضایحرفارو به عل نیالبت ا... تو خونه ادیچند لحظه بعد م ریوام یکنیباز م ریام يتو در خونه رو برا

 ...ازت متنفرم-

 ...دمیشنیرا از پشت سر م شیتلو تلو خوران داخل رفتم اما صدا... در کنار رفت يو از جلو دیخند

 ...بترس یلیخ... من بترس دختر از... واسه از دست دادن نداره بترس يزیکه چ یاز کس-

 يرا رو فمیآرام خودم را به اتاقم رساندم و ک... دادیرا آزار م میگلو يباال رفتم و بغض بد یهارا به سخت پله

 ... رها کردم نیزم

*** 

 :ریام

 ...شدم ادهیتکان دادم و پ يسر سیو با توقف سرو دمیبه صورتم کش یدست

 يافتادم و درد بد نیزم يباکمررو... برخورد کردم و به عقب پرت شدم یکه سرم را برگرداندم با جسم نیهم

سرمه  يجفت کالج رنگ و رو رفته  کی يدرهم گره خورد و نگاهم از رو میابروها... دیچیپ منگاهمینش يتو

 ...یعصبان يجفت چشم قهوه ا کیبه  دیشد و چسب دهیباال کش يا

 کرد؟یمن چه م يخانه مقابل  رضایعل

 ...زدم ادیفر یعصب

 ؟...چه مرگته-

 ...شیو زل زدم در تخم چشمها ستادمیاش ا نهیبه س نهیس... بلند شدم عیبه سمتم برداشت که سر یقدم

 ؟يگردیدم خونم؟دنبال شر م ياومد يپاشد یواسه چ-

 کنم هیمردم که حسابمو باهاش تسو هیفقط دنبال ... گردمیآره دنبال شر م-

 ...دمیاش کوب نهیس ياشاره ام رو باانگشت

 کن بعدش بزن به چاك هیحسابتو تسو-

 ...وسط که نیا نمیبیمرد نم-
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 ام؟ کارهیوسط چ نیپس من ا-

 ینامرد عوض هی... ينامرد هیتو فقط -

صورتش  يعقب پرت شد و دست راستش را رو یچند قدم... فکش رهاکردم کامال ناخواسته بود يکه رو یمشت

 دیکش

 رسمینم یکیتو  يمن هرچه قدرم نامرد باشم به پا... يزد يبفهم چه زر-

 ...زد پوزخند

 ....نداشته باش ي؟گفته بودم با سودا کار...شرف یب شهیم داتیو تو حموم خونمون پ یستینامرد ن-

 ...دیکش عربده

 نگفته بودم؟-

 ...اش را چنگ زدم قهیبرداشتم و  زیسمتش خ به

 ه؟یحرفت چ نمیو پوس کنده بگو بب ؟ركیزنیچرا زر مفت م-

 ...آورد و سمت من گرفت رونیب راهنشیپ بیاز ج یو تند کارت دیرا عقب کش تنش

 ؟یشناسیخودته م ییکارت شناسا-

 ...آنها جا گذاشته ام يدر حمام خانه  دانستمینم... بود کارتم را گم کرده بودم يچندروز... دمیکش یپوف

 ...لحظه وقت کم آوردن نبود نیا اما

 ...تفاوت گفتم یب

 ؟یخب که چ-

 ؟...باسودا يکرد کاریچ...!پسر يرو دار یلیخ-

 ...برو رد کارت حوصله ندارم... سیمربوط ن یکیخورده باشم به تو یهرگه-

 ...دیام کوب نهیبه س یمشت

 ...ارمیپدرتو در م... شرف یب... يتو غلط کرد-

 کیپدر من ... کس چیه... کند نیبه پدرم توه دادمیکس اجازه نم چیبه ه... شدم يپدرم که آمد جر اسم

که به  يمرد نیپاك تر... اماپاك بود دیو سف اهیس يخاطره  کینام و  کیمن  ياگر برا یحت... اسطوره بود

 بودم دهیعمرم د

 واریبه د دیعقب هلش دادم و چسب به
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 ... اریدرب يواسه من قلدور باز نجایا ایجمع کن بعد ب تویاول برو پدر مفنگ... حرف دهنتو بفهم-

 ...بود يکه ازش خون جار دیلبش کش يبه گوشه  یدست

اون ساده  يدیم شیباز يکه دار دونمیم ییکثافتا يبامن بزرگ شده اما تو خدا... شناسمشیپاکه من م... سودا-

 خورهیس گول م

 ...تر شدم یعصب

 ستمیمن ن زنهیکه گولش م یاما اون... خورهیم شویگول سادگ شهیآره سودا هم-

 ه؟یپس ک-

 ...و مرتب کردم کیاش را گرفتم و با تمسخر به هم نزد قهی دوطرف

 ...رونیپاتو از کفش من بکش ب... بچه جون نیبب-

 ذارمینم... یکن تشیاذ ذارمینم... همه کس منه... عشق منه... سودا جون منه-

 ...به قل قل افتاد... ونم به جوش آمدخ... دندیفرق سرم کوب یپتک انگار

تو اگه عرضه ... خوب تو گوشات فرو کن نویا شهیوقت عشق تو نم چیه... ستیسودا عشق تو ن...خفه شو-

به پا  يهر فتنه ا ادیسر سودا م ییهربال... يکردیباباتو به اون خونه باز نم يپا یازش محافظت کن یداشت

 ...بدتره شمناز صدتا د یکه اسمش عموء ول ییبابا شهیتو بلند م يهمش از گور بابا شهیم

 ادامه دادم... نگاهم کرد مات

... مکهیخانواده داره خونشونو م نیبه جون ا یمثل زالو انداخت... چندتا بره ونیم يسگ هارو ول کرد هی-

 کن ستیخودتو راست و ر يها يواسه من برو گندکار دنیشاخ و شونه کش يبدبخت جا

 ...زدنت باشمراقب حرف -

 ...رنگ نگاهش عوض شد... برو بابا در هوا تکان دادم يرا به نشانه  دستم

 ؟یدونیم یتو چ-

 دونمیم شتریازتو ب-

 ...بگو-

 سودا بهت نگفته؟-

 ...نه-

 گهیاگه دوست داشت بهت م... گمیمنم نم... براش يا بهیغر یلیپس البد خ-
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 ...دیپشت سرم دو... ساختمان حرکت کردم يسمت ورود به

 ؟يتو با لگد بابامو نزد یعنی-

 ...پوزخند به سمتش برگشتم با

خدا ... تر و وحشتناك تر عیفج یلیدل يبرا... و برات گفته یکنیکه تو فکر م یلیاما نه به اون دل... چرا زدم-

 ...دوست داشت که منو رسوند وگرنه یلیسودا رو خ

 ...زدیدو دو م شیچشمها

 ...خشک بود شیلبها

 ...همانجا سکته کند میبگو گرید يجمله  کیکردم اگر  حس

 رضایعل دمیکردم و ند یط يشتریساختمان را باسرعت ب يتاسف تکان دادم و پله ها يرا به نشانه  سرم

 ...افتاد نیزم يبازانو رو ابانیوسط خ... همانجا

*** 

 :سودا

از  یبه زخم میبهمون بدن بزن یپول هیدوتا النگو رو بزارم بانک بلکه  نیا ییگشاامروز صبح رفتم بانک کار-

 ...ندادمش خواستنیارزون م یلیخ یول...یزندگ

 ...دیچشمش چک ياز گوشه  یاشک قطره

 به زن و بچش بگه نداره شهیروش نم... براش سخته دونمیم... مرده ... بابات چارهیب-

جا  خواستیدلش م يخودش غصه داشت درد من را کجا يمن به اندازه  ي چارهیمادر ب... نگاهش کردم پرغم

 ...بدهد

 یببخش مادر ول... بافتمشیتو م ي هیزیواسه جه... ببره بازار بفروشتش رضایعل دمشیفرش که تموم بشه م-

 نبود نیرو نفروخته بود االن وضعمون ا ونیاگه بابات کام مشیبفروش میدستمون تنگه مجبور

 شانه اش گذاشتم يور دست

... يدیبه حساب با ع زنیریم شمویمگه من مردم؟آخر هفته حقوق ماه پ... نکن هیفدات بشم مامان گر یاله-

 ...بانک مامانم يالنگوهاتو بزار خوادینم
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که مدام روشن خاموش  میبه صفحه گوش دینگاهم از صورت مامان کنده شد و چسب... بلند شد لمیموبا زنگ

رساندم و  اطیخودم را به ح...دمیرا چنگ زدم و از جا پر یگوش... دیدرخشیوسط صفحه م رضایو اسم عل شدیم

 را به گوشم چسباندم یاتصال را فشردم و گوش يدکمه  واریبه د هیتک

 ...بله-

 سودا؟ گهیپسره راست م نیا-

 ...برد ماتم

 کدوم پسره؟-

 ...بغض داشت... خش داشت شیصدا... زد ادیفر

 انه؟یسته را-

 ...با تاالپ و تلوپ افتاده بود قلبم

 ...حرف بزن منم بفهمم ؟درستیراسته عل یچ-

 ...دینال پرعجز

 سودا؟ کارکردهیبابام باهات چ-

 ...رفت جیبند و سرم گ نفسم

 رضا؟یعل ییتو االن کجا... تو-

 ...بگو که دروغه... یجون عمو مرتض... تورو خدا... بگو که دروغه-

 را نداشتم رضایعجز عل دنیطاقت د چوقتیه... خانه کرد میدر گلو بغض

 ؟ییکجا یعل-

 ...خورد چیدلم پ... زد هق

 ؟ییبگو کجا یلعنت-

 ...پس راسته-

 تو االن؟ ییکجا... کنمیخواهش م... رضایعل... که... دونمیمن نم-

 ...جاده بهشت زهرا-

 ... دمیکش یقیعم نفس

 ؟يشنویم یعل... ؟الو...اینر یی؟جا...باشه... االن اونجا امیم-
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 يچنگ زدم و شالم رارو یجالباس يرا ازرو میمانتو... اتاقم يتو دمیتند دو... دیچیپ یبوق اشغال در گوش يصدا

 ...دمیسرم کش

بودم  رضایانقدر نگران عل... دمیشنینم يزیچ قتایاما حق کردیمتعجب دنبالم افتاده بود و سوال و حواب م مامان

 ستیچ انیجر نمیبروم بب خواستیفقط دلم م... که

 ...دست تکان دادم و دربست گرفتم یتاکس يبرا

 ...بود کیو تراف دمیجویناخن م... دادیجواب نم گرفتمیرا م رضایعل يشماره  هرچه

 کمال بامن چه کرده؟ دانست؟خبرداشتیم یعنی

 ...من يخدا يوا

 میجاده بهشت زهرا شد وارد

 نیماش... کردیگالن باخود حمل م کیکه  ینگاهم افتاد به پسرک کردمیگاه مرا ن رونیکه از پنجره ب همانطور

 از پشت سر یحت شناختمشیم...بود رضایعل... جلوتر رفت یکم

 ادیو اسمش را بلند فر دمیدور دور خودم چرخ کی... دمیپر رونیرا پرداختم و باعجله ب هیکرا نیماش باتوقف

 ...زدم

 ...ستادیا

 ...سرعت دادم میقدمها به

 ...ستادمیا مقابلش

سرخ بود و  شیچشمها... چشمانم شد ي رهیسرش را بلند کرد و خ... رفتیم یکیو هوا رو به تار میجاده بود لب

 بودن دهیوقت ند چیکه ه زدیموج م شیدر چشمها یغم...یاشک

 ...شد زیچشمانم لبر يکه کاسه  دیلحظه نکش به

 ...تو یعل-

 ...سکوت مقابل دهانش گرفت  ياشاره اش را به نشانه  انگشت

 خواستمیفقط م... به خدا من یعرضه همه رو بدبخت کردم نه؟ول یهمه رو خراب کردم نه؟من ب یمن زندگ-

 ...ستیوقت شانس باهام همراه ن چیکه ه دونستمیچه م... خوب باشم خواستیفقط م... کمک کنم

 ...یعل-
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که مادرش مرد هم  یوقت یحت... بودم دهیرا ند شیها ختنیوقت اشک ر چیه... سرخورد شیاز چشمها اشک

 ...اما حاال ختیاشک نر

 دوست داشتم شهیهم... من... سودا من-

 ...سست شد میزانوها

 اما نشد که بهت برسم-

 ...نیزم يرو افتادم

 ...زد ادیفر

 ...برسه بیبهت آس خواستمیمن نم-

 ...زد ادیترفر بلند

 ؟...سودا کارکردیگو بابام باهات چب-

 ...من... آروم باش یعل-

سرم  يرو ایبلند شد و دن نیبنز يبو... کرد یسرش خال يرو دیرا برداشت و به لحظه نکش شیکنارپا گالن

 ...ختیر

 ...گوش بده... تروخدا یعل-

 ...را باال آورد فندك

 ؟...بزنم شیآت اخودموی یگیم-

 ...اون فندکو بذار کنار... گمیم:گفتم هیباگر

 ...بگو:زد ادیفر دوباره

 ...زدم هق

 ...تو حموم دیمنو کش... خب... یعل...خواستیم-

 ...گفت يبلند يافتاد و وا نیزم يرو بازانو

 شد ریکردم ده سال پ حس

 ...ختمیر اشک

 ...ختیر اشک

 ...شدیم شیدلم ر... زدیو ضجه م دیکوبیم نیمشت کف زم با
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 ...خودش يبرا کردیم ییسرا نوحه

 ...شدیو کباب م سوختیمن هم م دل

 ...من يکهنه  عشق

 ...اولم عشق

 دیلرزیم شیدستها رمردهایمثل پ... دیلرزیم شیدستها

 ...را آتش زد فنرك

 دمیکش غیج

 ...یعل... تورو خدا... رضایعل-

 ...نگاهم کرد یاشک يچشمها با

 ...رو خراب کردم زیمن فقط همه چ... نبود ازین ایدن نیوجود من اصال تو ا-

 ...سرمه تنها بماند گذاشتمیمن نم... برود يزود نیبه هن رضایعل گذاشتمیمن نم... دمیخاك جلوکش يرا رو تنم

 ؟...یفیضع ؟انقدریکنیفرار م يدار رضایعل-

 ...را روبه آسمان گرفت صورتش

 بودم و خبر نداشتم فیعمر ضع هی... آره-

 ...!یکنیصورت مسئله رو پاك م يدار یمسئله رو حل کن نکهیا يتو به جا-

 ...رهیخ...کرد نگاهم

 ...یمنو شناخت یعمر اشتباه هیمتاسفم که -

 ...را چنگ زدم نیزم

 ...اون فندك رو بده به من... خدا يرضا ؟محضيتو نبود شناختمیکه من م یمانیو ا نیباد يرضایعل-

 ...بودنم عذابه واسه همه-

 ...افتاد نیزم يرو اشکم

... کنهیرو عوض نم یچیه یخودکش... محکم بمون... بمون... رضایعل... بمون... کنهینبودنتم همه رو داغون م-

 ...تیدست و پاچلفت يبه خاطر دختر عمو... به خاطر من

سر  یینتونم خودمو کنترل کنم و بال ترسمیم...سودا ترسمیم میاز حماقت بعد... کنمیاگه بمونم بازم حماقت م-

 ارمیبابام ب
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که خدا برات نوشته  يریدست بردن تو تقد يتو برا... يکردن ساخته نشد یخودکش يتو برا...یکنیحماقت نم-

 ایکوتاه ب...يساخته نشد

 ...را باال گرفت فندك

 ...دیکش یقیعم نفس

 ...دیتپیم شهیتندتر از هم قلبم

 ...خواندمیم یالکرس تیآ

 ...کردمیالتماس م خدارا

 ...افتاد نیزم يسرخورد و رو رضایبود که از دست عل ینگاهم به فندک و

 ...را بستم میچشمها

 ...خداراشکر

 ...خداراشکر

*** 

 میشد یتاکس سوار

 ...کلمه یب... حرف یب

 ...جلونشست و من عقب رضایعل

 ...رونیب يگرفته  يشدم به هوا رهیبخار گرفته و من خ يزد به پنجره  هیتک رضایعل

 ...رضایعل يبودنها نیاز ا... کنار هم بودن نیاز ا بردمیبود حض م شیسال پ کی اگر

 شیبرا رفتیبود دلم ضعف م شیسال پ کی اگر

پراز ... مانده بود میبدا یکالبد خال کی... که حض کند... نمانده بود که ضعف برود میبرا یدر واقع االن دل اما

 ...حس درد

... پرسوز ي وانهید يآن سال ها فیاالنم از عاشق بودن فرق دارد با تعر فیکه البته تعر... یده ام وقتبو عاشق

 يایدن امانیگرفته ام دن ادی.... زهایچ یلیخ يبرا...  یعاشق ينه فقط که برا! ندارم یفیتعر چیدر واقع االن ه

 ! ستین يبردار فیتعر

ها  فیکه تعر... سیمطلق ن يزیچ چیبس که ه... کلمه ها و جمله ها يرا جا کرد تو میاز مفاه یلیشود خ ینم

 ! جمع اضداد بزرگ است کی ایکه اصلن دن... شوند ینقض م یدر پ یدور ِ پ کی يتو
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 فیتعر نیشود هم یم ت،یعاشق يهمان روزهام را دوباره داشته باشم برا فیاگر به استثنا تعر... هر حال به

 ...مردن "او"خداوار  يها دنیهمان از پرست... حصر یطور ِ ب وانهید یفتگیهمان ش!... جیمعمول و را

دانم به  یکه م... شود یاو آدم تنش به درد تکه تکه م یب يایدانم از تصور دن یکه م... هم خورده ام  شکست

نش با کند و آدم باز به جنون ِ خواست یم ریچه آدم را تحق "او" يها دنیکش شیدست پس زدن ها و با پا پ

آن  يعاشقانه  یواشکیدفترچه ِ  توانم یکه من م.... که فقط داشته باشدش...  ریدهد به تحق یتن م اقیاشت

 ؟یول... نوشته بودم هیکلمه به کلمه اش را با گر یحت یروزهام را رو کنم که گاه

 ) لحن نیبا هم قنیدق(چند؟؟؟  ییلویک یعاشق دمیکه د ییرساندم به جا میزندگ... یول

که اصلن از ... از عشق بسوزد شیشود صد سال به جا یم شیکه آرزو ردیم یم يطور ییجاها کیآدم  که

 یافتد و م یم یاست که ه نیکه هم... تواند دوستش داشته باشد یکه آدم م ستییعشق سوختن از آن دردها

 يکه تو... شود یزنده م بازو  ردیم یکه آگاهانه از دردش هزار بار م... زند به دردش یو دوباره چنگ م ردیم

دارد در  یکه آدم را وا م... هست یقشنگ ياحساس ِ سوختن دار ِ له کننده  کیو نداشتنش  یدرد عاشق

تنش را هزار بار از نو  يرا بکند که تمام زخم ها یِ آن یخوشبخت يو آرزو ندیکه بنش... نبودنش هم عاشق بماند

 ...!به خون دهیخراش

اشک و بغض  یب...  میتسل ندینش یکه آدم م... شکند یم "درد" فیتعر یزندگ يتو ییجا کی یوقت گاه آن

را داشتن  شی"او"... بار دردش را دوست ندارد نیکه ا... ردیکه بم ردیپذ یو آرام و ذره ذره م ندینش یم... یحت

 ....!دارد فقط  وسترا د "مردن"که ... را دوست ندارد اصال یکس... یرا دوست ندارد حت

*** 

 ...ستادیا ابانیسر خ یتاکس

 به سمت خانه به راه افتادم رضایجلوتر از عل... میشد ادهیرا پرداخت کرد و پ هیکرا رضایعل

 ...به سمتش برگشتم... ستادمیدر ا مقابل

 ...دیبا... زدمیم دیبود که با یحرف

 ؟...رضایعل-

 ...نگاهم کرد یو سوال دیرا باال کش نگاهش

 ...یبزن یحرف یکه بهم داشت ياز عالقه ا خوادیدلم نم... وقت چیه گهید...وقت چیه گهید... رضایعل-

 ...شدمیاش داشتم آب م رهینگاه خ ریز
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حداقل ... ستیمهم ن گهید... لیحاال به هردل... يخودت پسش زد... تو... بود اما نمونیب يعالقه ا هی-

مسئله  نیا...يزن دار گهیتو د رضایعل... کنهیرو دوا نم يدرد چیه یو اوقات تلخ یبازگوکردنش جزمشکل تراش

 ادنبریوقت از  چیه نویا... توء تظرتو خونه نگران توء من یزن هیاالن ...و نه تو کنمیرو نه من فراموش م

 ...دمیگرفته اش را از پشت سر شن يصدا... را داخل قفل انداختم دیسمت در برگشتم و کل به

 ...با... ب... االن... تو... که نهیمنظورم ا... یعنیانجام داده؟ یقابل جبران ریکار غ... بابام-

 خوبم... من... نجاتم داد ریام:و آرام لب زدم خجالتزده

 ...دمیو باعجله داخل پر تند

*** 

 :رضایعل

 گرفتم به خانه برگردم میکه تصم گذشتیم ابانیهدفم در کوچه و خ یب يرو ادهیچندساعت از پ دانمینم

 کردیفکرکرده بودم که سرم درد م انقدر

 ....و لبخند زد دیمرا د... کردیاز لباس هارا حمل م یزن عمو تشت بزرگ... شدم اطیح وارد

 طناب پهن کردم يتشت را گرفتم و خودم لباس ها را رو... دادم و جلو رفتم سالم

 دست درد نکنه... پسرم یاله یش ریپ-

 س فهیردم زن عمو وظنک يکار-

 ...و اخم کرد دیکش یقیعم نفس

 ...مادر يدیم ینیبنز يچه بو-

 گرفتم نیبو بنز گهید... بزنه نیدور رفت بنز هیکه باهاش اومدم  یتاکس... ستین يزیچ:گفتم هول

 خبر گذاشت رفت دلم شور افتاد االنم رفته فرودگاه یسودا ب ينگران شدم آخه عصر هوی...آهان-

 ست؟یبابام ن:به اتاقک ته باغ که متعلق به کمال بود انداختم و گفتم ینگاه

 ...باالانداخت شانه

 هنوز برنگشته... رونیسر شب انگار رفت ب... مادر دونمیچه م-

 ...تکان دادم و به سمت اتاقک کمال حرکت کردم دنیفهم يرا به نشانه  سرم

چندروز ... رد اتاقک شدم نگاهم افتاد به دراور کهنه اشوا... مشکوکش شده بودم يمتوجه رفتارها شیپ چندروز

 ...کندیم یرا در اتاقش مخف يزیبودم چ دهید شیپ
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 ...باز کردم یکی یکیدراور را  يها کشو

 ...ختمیر رونیرا ب شیلباسها

 ...نبود یخاص زیچ... دراور را در آوردم ریز ي تخته

 ...در اتاق زدم یچرخ

 یچیهمه را گشتم اما ه... اتاق يلحاف تشک پهن شده گوشه  يالبه ال... يبخار يداخل لوله ... فرش ریز

 ... نکردم دایپ

 کاسه اش دارد مین ریز يکاسه ا دانستمیم

را  میپا... مکث کردم... دیلرز میپا ریز یبرداشتم که حس کردم کاش یو قدم دمیکش میبه موها یدست کالفه

 زدیلق م یکاش... دمیکوب یکاش يدوباره رو

 ...ماند یکاش ي رهینگاهم خ... فرش را کنار زدم... نشستم نیزم يشدم و رو خم

 ...جاساز بود کی مثل

 ...را بلند کردم یو به کمکش کاش دمیکش رونیب بمیخانه را از ج دیکل

 ...تند و با عجله بازش کردم... شده بود دهیچیپ یرنگ اهیس ي سهیک يبسته بود که البه ال کی

 ...بسته خشکم زد يمحتوا دنید با

 ...شک مواد مخدر بود یب

 ...مصرف خودش نبود يقطعا برا... ادیز نقدریا اما

کمال را از  يکه صدا ندازمیتر نگاه ب قیخواستم دق... دمیکش یقیباز و بسته کردم و نفس عم کباریرا  میها پلک

 دمیشن اطیح

 ...فرش را انداختم و از جا بلند شدم... را جا زدم یاولش گذاشتم و کاش يبسته را سرجا عیسر

 مات ماند شیمن چشمها دنیشد و با د داخل

 پسر؟ يکاداریچ نجایا-

 ...کردم تابلو نباشم یسع

 اومدم باهات حرف بزنم-

 ...پراند ابروباال

 ...بچه نمیبنال ب-
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 ...درا به برق زد و مشغول ور رفتن با آن ش شیمیقد يوینشست و راد نیزم يرو

 ؟يدار یانقدر دشمن یبا عمو مرتض یسر چ-

 ندارم یدشمن-

 چرا؟ یکه بهش ضربه بزن یتیهمش دنبال موقع... يدار-

 ...زد پوزخند

 ...بچه يتوهم زد-

 ي؟شما بچه ...نیومدیمادر به وجود ن هیاز  نکهیبه خاطر ا ای؟يازت باالتر بوده باهاش مشکل دار شهیچون هم-

 نه؟یدردتون هم... میو عمو کمال بچه دوم از زن دوم حاج رح نیبود میاول از زن اول حاج رح

 ...نگاهم کرد یعصب

 ستمیخورده حساب کهنه دارم اما دشمنش ن يسر هی یدرسته که من با مرتض-

 تو حموم؟ یکشیو دخترشو به قصد تجاوز م یستیدشمنش ن-

 ...ادامه دادم... ماند مات

 ؟...یچه طور تونست رم؟نامردیمب خواستیدلم م دمیفهم یوقت یدونیم-

 ...کار من نبود-

 ...زدم ادیفر... بردم ورشیسمتش  به

به پا  ییبفهمه چه بلوا یعمو مرتض یدونی؟م...ي؟خسته نشد...یدروغ بگ يخوایم یتا ک... بس کن... بس کن-

 ؟...یدونیشه؟میبه پا م يزیو دادگاه برسه چه آبرور ياگه کار به کالنتر یدونیشه؟میم

 ...به عقب هل داد مرا

 ...یواس من صداتو کلفت کن ستیالزم ن يروزید يتو جوجه -

 ؟...؟آره...يجونم؟مثال تو پدر يبال یکه بش رونیآوردمت از زندان ب-

 بود؟ یدخلش به تو چ-

 داغ شد سرم

 ؟یهست یتو چه جور آدم... ناموسمه ؟سودایعنیبه من نداره  یدخل-

 ...زد ادیفر
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... دوستش داشتم... آدم نشدم گهیازدواج کرد من د يبا پر یکه مرتض ياز همون روز... ستمیمن آدم ن-

 شهیشد؟مثل هم یاما چ کردمیاسکورتش م ییتا دم نونوا رهینون بگ رفتیصبح به صبح که م... خوشگل بود

به ... خانومو يو؟پریک... تزن گرف یو واسه مرتض يننه م رفت خواستگار دمیروز د هی... خورد یحق منو مرتض

اون از  شهیهم... استاد بود... کار داشت یکار نداشتم اما مرتض...سرو پا بودم یمن الت ب... آخه دادنیمن زن نم

 ... تو سرم دیکوبیاونو م شهیآقام هم... من جلو تر بود

 ...شدم رهیخ شیمکث کردم و به چشمها یکم

 ؟یکنیم هیگذشته تو با عذاب دادن اون دختر تسو ي نهی؟کیخب که چ-

 اوج سابق را نداشت... هم شیصدا... را غم گرفت شیچشمها

 ...يپر يایجوون یفتوکپ...بود هشیشب یلیخ... هیکردم خود پر الیخ دمشیبار که د نیاول-

 ...نبود... خوش نبود حالم

 ...دیبا... یخونه و آدماش دور باش نیاز ا دیتو با... یمونخونه ب نیتو ا نیاز ا شتریب گهید ذارمینم... یپست یلیخ-

*** 

 :ریام

 لحظه صبر کن هیدختر ... باهات حرف بزنم سودا دیبا-

 خواستمیتمام مدت به سکوت گذشته بود و حاال که م... پرواز تمام شده بود... آشفته به سمتم برگشت یبانگاه

 ...دادیلب باز کنم اجازه نم

 خسته ام یلیمن خ-

 ...جلو رفتم يجد

 رمیگیوقتتو نم یلیخ... ياریبهونه م يکه دار یدونیخودت هم خوب م-

 ...برم شهرکتاب خوامیم-

 ...رمیمن همون ام ؟بابایکنیباهام برخورد م بهیغر نقدریحرف ا هیسودا؟به خاطر  یکنیم ينطوریچرا ا-

 مونمیجا م سیاز سرو امیاگه باهات ب-

 ...آوردم نیماش... رسونمتیخودم م-

 دوشش انداخت يرا رو فشیک

 ؟...يایم-
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 ...به راه افتاد نیحرف به سمت ماش یب

 ...حواسش به روبه رو بود... به سمتش انداختم ینگاه مین... شدم سوار

 ...روشن کنم ياگه سردته بخار-

 ...خوبه... نه:نگاه گفت یب

 ...به راه افتاد نیزدم و ماش استارت

 ؟يازم دلخور-

 ...درست نگفتم شنهادمویپ...من... خب يحق دار:ادامه دادم... نزد یحرف

جنس بنجل که رو  هی... جنس بنجلم هیکه انگار  يباهام برخورد کرد يجور هی... يسوال برد ریتو غرورمو ز-

 ...خانمان بدبخت یب هی... و اون مونده نیدست ا

 ...شدیم شیدلم ر... بغض داشت شیصدا

 ... دیببخش.. .خوامیمن معذرت م-

بعد زود  شمیدلخور م يمن لحظه ا یدونیخودت هم م...یکن یکه ازم معذرت خواه ستین نیمن منظورم به ا-

به دختر جماعت چه  یکه بدون...که حواست به حرف زدنت باشه نهیبه خاطر ا زنمیحرفارو م نیاگه ا... رهیم ادمی

ازدواج  شنهادیپ یمدل نیا يواال به خدا اگه به اون دختره که دوستش دار... يازدواج بد شنهادیپ دیطور با

 کردیعمرا اگه قبول م يدادیم

 ...بردم یکه کرده بودم پ یبه حماقت گرید کباریخورد و  چیپ دلم

 منظورمو؟ يریگیم-

 پرت کردم رونیو نفسم را ب دمیرا داخل دهانم کش نمییپا لب

 رمیگیآره م-

 ...زد يمحو لبخند

 ؟یگفت رضایتو به عل-

 و؟یچ-

 ...عمومو يماجرا-

... دیالبته سربسته گفتم خودش فهم... راه انداخته بود منم مجبور شدم بگم دادیآره اومده بود دم خونم داد و ب-

 ؟يناراحت شد
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که قراره  یعیفقط از وقا کردمینم دایوقت جرعت گفتنشو پ چیبه خودم اگه بود ه... ینه اتفاقا خوب شد که گفت-

 ترسمیرو م شیاز اتفاقات پ... ترسمیم افتهیب

 ...دمیچیپ یفرع يتو

 میکنیمن کنارتم باهم حلش م افتهیب یهراتفاق-

 ...ستادمیشهر کتاب ا يرو روبه

 ؟یشینم ادهیپ-

 یحرف بزن یخواستیمگه نم:به اطرافش انداخت و با ذوق گفت ینگاه

 میزنیبعد حرف م...میبزن یچرخ هی میحاال بر-

 ریدزدگ نکهیتکان دادم و بعد از ا يبالبخند سر... آنکه منتظر من بماند وارد شهرکتاب شد یو ب ادهیپ جانیه با

 را فشردم وارد فروشگاه شدم

 ...کردم شیدایقفسه ها پ نیب

 ؟يبخر يخوایم یچ-

 ...دیکش شیرو یاز کتابهارا برداشت و با لبخند دست یکی

 گه؟یباشه د بممیحواسم به ج دیاهمشونو بخرم اما ب خوادیدلم م-

تاب  شیشانیپ يکه رو ییو تار مو زدیموج م شیچشمها يکه تو یبا آن شرم قشنگ... کردیکه نگاهم م نییپا از

 ...کنم شیرا فدا میایدن خواستیکه دلم م ختیریدر وجودم م یحس... خوردیم

 خرمیمن م... تو انتخاب کن... پولشو نخور يغصه -

 ...اخمش هم دلربا بود یحت و

 ادیکه خوشم نم یدونیم-

تو کتابخونه اتاق من بعد تو هروقت  مشونینیچیم... فقط انتخاب کن... يچرا؟تو فکر کن قراره واسه من بخر-

 يریاز من کتاب قرض بگ يایب یتونیدلت خواست م

 ...کشتیشک مرا م یب... طانشیلبخند ش و

کتابهارا بغل زده و پشت  دیبود و من مثل سبد خر دهیکش رونیاز قفسه ب.. .داده  حیتوض میشوق کتابهارا برا با

 ...سرش حرکت کرده بودم
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انتخاب کرده و بازهم به دست من  الریآ يبرا ینقاش ي لهیوس یمکث کرده بود کل ینقاش يقفسه  يجلو

 ...سپرده بود

کرده بودم و سودا همچنان محو  یصندوقدار خال زیم يبغلم را رو يتو يصندوق و کتابها يبودم جلو رفته

 ..آنهمه رنگ و کتاب قصد دل کندن از آن قفسه هارا نداشت

 ...دیرسیبه نظر م بایز یرنگول يامروز در آن مانتو بیبودم که عج میمن محو دختر مو مشک و

 ...دار نگاهش کرده بودم و او اصال حواسش به من نبود فیک یه و

کرده  میصدا یو ه... پولم را بدهد ي هیبق خواهدیبودم خانوم صندوقدار م دهیخبر تر از همه جا نفهم یمن ب و

 ...استیدن یدنیام بود که انگار تنها د یدخترك رنگول یحواسم پ يبودم و جور دهیبود و من نشن

 ...انگشت به دهان نگاهم کرده بود... سودا برگشته بود و

 رمانید... گرید میبرو رمیپول را بگ ي هیاشاره کرده بود بق... مرا صدا زده بود و من تازه به خودم آمده بود اسمم

 شد

هارا  سهینگاه به صورت خندان صندوقدار ک یبودم و ب دهیخجالت کش میبار از حواسپرت نیاول يمن برا و

 ...میگذاشته بودم و پشت سر سودا از فروشگاه خارج شده بود بمیپول را داخل ج ي هیبرداشته و بق

 کافه گراف؟ میبر:گذاشتم و با لبخند گفتم نیعقب ماش یصندل يهارا رو سهیک

 ستمیمن گرسنه ن:گفت کردینگاه م نیداخل ماش يبه کتابها شهیکه از ش همانطور

 ؟یخونه کتاباتو ورق بزن يزودتر بر يدار جانیه ای یستیگرسنه ن-

 ...زد ییدندان نما لبخند

 ...یدوم-

 ...چهره اش را کردیم یچال گونه اش را ببوسم بس که نمک خواستیمن دلم م و

 گرسنمه یلیمن که خ... میهم حرف بزن... میبخور یچ هیکافه هم  میبر... گفتم که حرف دارم باهات... رینه خ-

 ...زد یچرخ

 یدر رکابم باش دمیاجازه م يکرد دیخر یو کل يبود یچون امروز پسر خوب-

متعجب برگشته و مارا نگاه کرده  شدندیکه چند دختر و پسر که از کنارمان ردم يرجو... دمیمن از ته دل خند و

 ...بودند

 شما؟ يهم بلد یطونیش-
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 ...باال انداخت ابرو

 چه جورممم-

*** 

 ...میقرار گرفت زیم پشت

 ...خلوت بود بایتقر ایتر

 شانیبلند خنده ها يصدا... گرفتندیم ینشسته بودند و سلف زیپشت م ییدختر و پسر جوان در قسمت انتها چند

 کردیتوجه جلب م

  کردینگاه م شیبه سودا انداختم که ساکت به دستها ینگاه

 ...را برداشتم و به سمتش خم شدم منو

G 

 ؟يخوریم یچ-

 ...بازش کرد... را گرفت منو

 هست؟ ی؟چ...ته؟وافلنوش یچ نجایآها ا...ستمیقهوه خور هم ن... ارمیسردرنم زایچ نیمن که از ا... دونمینم-

 زدم لبخند

 ...تییسکویو ترده مثل ب نیرینوع نون ش هی-

 ...باالرفته نگاهم کرد يباابروها

 ؟يتو سفارش بد شهیم-

 ...مرغشم خوبه يها کیاست... هیاسفناجش عال يبه نظر من سوفله ... البته-

 خورمیمنم م يخوریتو م یهرچ... باشه-

 بزرگ کافه بود يسودا محو کتابخانه ... بود سفارش دادم ستادهیا زمانیگارسون که کنار م به

 ؟يکرد دایچه طور پ نجارویا-

 ...دمیچ زیم يرا رو شیبود را برداشتم و قطعه ها زیکه وسط م یپازل

کافه اولش گفتم  نیگرفته بود نگاهم افتاد به ا یبحثم شده بود و حالم حساب ییمایدفتر هواپ ریروز که با مد هی-

خوشم اومد که تا چندساعت موندگار شدم و نشستم به  نجایا ياما انقدر از فضا رمیو م خورمیم يچا هی امیم

 امیم نجایا ادیاز اون روز به بعد ز... حالمو خوب کرد... کتاب خوندن
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 ...گاه چانه کرد هیرا تک دستش

 ...داره یخوب يفضا... آره-

 ارهیبهت فشار ن یفعال سرتو با پازل گرم کن تا گرسنگ. ..ارنیم ریغذارو د:پازل اشاره کردم و گفتم به

 تو؟ يحرفا ایبعدشم سرمو با پازل گرم کنم  ستمیگرسنه ن یلیخ-

 ...هردو-

 ...از پازل را برداشت و متفکر جا زد يا قطعه

 ... خب بگو-

 ...صبر کنم تونمینم نیاز ا شیاما ب... نه ایاالن گفتنش درسته  دونمیراستش نم-

 ؟یحرف بزن يخوایم یدرمورد چ-

 درمورد دختر مورد عالقه م-

کرد و قطعه  يمکث تک سرفه ا هیبعد از چند ثان... به چهره ام انداخت ینگاه مین... در هوا خشک ماند دستش

 ...برداشت گرید يا

 ...خب... خ-

 دیشا... جمیگ...دونمینم... عجله دارم نقدریمسئله ا نیچرا تو مواجهه باا دونمینبودم اما نم یآدم کم طاقت... من-

دنت نو وات  يآ"گه  یم نایستیاونجاش که کر... "بارسلونا نایستیکر یکیو" يتو... بشم مونیکه پش ترسمیم

که  یبعد از اون همه چلنج لمیاونجاش که ته ف... النه اص ای... "دنت وانت ينو وات آ یاُنل يآ... وانت يآ

ِ  یهنوز پ نایستیو کر... لمیکه هردوشون برگشته باشن به اول ف ياز سر گذروندن انگار نایستیو کر یکیو

 یکنم بازم نم یهزار جور عشق و رابطه و چلنجم که زندگ. نمیمنم البد هم! که دوست نداره هییزایچ دنیفهم

 مونم یو گم و درحال گشتن م جیگ يجور نیهم شهیالبد که هم...!خوام یم یفهمم چ

 یاساس میتصم هی دیبا یجیاما وسط گ... تجربه اش کردم یلیمنم خ... شهیم یشکل نیاوقات هم یگاهآدم -

مثل حال ... ارهیدرت م یجیازاون گ... سخت باشه اما دیشا... آدم جهت بده یکه به زندگ میتصم هی... گرفت

فکر که اگه بگم حال بابام خراب  ارتاهز... نگم ایبگم  دونستمیبودم که نم جیگ نقدریهفته ا کی نیتو ا... من

در  یجیو االن از اون گ... که بگم يکمک کرد... اما تو... و شهیم يزیآبرو ر...افتهیخون راه م... شهیم

که  نهیا شیاماحداقل خوب دهیذهنمه و آزارم م يو هرلحظه از اون اتفاق تو ستیدرسته که حالم خوب ن...اومدم

 ...ستمین جیگ گهید
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داشتم  مانیانجام بدم بهش ا يکار خواستمیو هروقت که م شهیهم... درسته ممیکه تصم ستمیمن مطمئن ن-

 شیپاپ خوامیاما تا م خوامشیاز ته دل م... خوامشیم... خواستن و نخواستن نیب يزیچ هی... ندارم مانیامااالن ا

 خوامیم... باارزشه یلیخ... زهیعز یلیبرام خ ترهدخ... یدونیو م... اشتباه کنم دیکه شا گهیته دلم م یحس هیبذارم 

 ...ستنیکه کمم ن ییایبدبخت... خودم کنم يایبدبخت یقاط خوامینم... خوشبخت باشه شهیکه هم

 نگاهم کرد مهربان

 یدونیخودت هم خوب م نویا...آرزوتو دارن ایلیخ... یستین يکم پسر ؟تويریگیخودتو دست کم م نقدریچراا-

به بعد  نیاز ا خوامینم... دهیدختره کم درد نکش...ستین يکه دختره هر دختر نهیمسئله ا... ستین نیمسئله ا-

 ...درد یب... کنه یبه بعد اگه با من باشه خوشبخت زندگ نیاز ا خوامیم... غصه بخوره

آدما  یدرد تو بعض:مورد نظرش گفت يکردن قطعه  دایپ يپازل بود برا يکه نگاهش به قطعه ها همانطور

 یکه م ییجا هی دمیاالن رس...مثله من... اون دردارو برطرف کنه تونهینم یاوقات کس یگاه... ریام شهیم يابد

واسه  گهید يایدن هی گهیوقت د هی دیشا. هینجوریکه ا ییایالاقل نه تو دن. کردن ساخته نشدم یزندگ يبرا نمیب

ِ خودم  یو خوشبخت یاصلن به زندگ میکه خوشحال دمیمن فهم. ادیازم برنم. و االن؟ نه نجایاما ا. من خوب بود

با  يهمه مشکل فعلن چند سال نور نیپرفکت باشه که با ا یخودمم همه چ یاگه تو زندگ یحت. نداره یبستگ

 یشدم نه زندگ یمردن طراح يمن اصلن برا دیشا. تونم خوشحال باشم یمپرفکت فاصله دارم بازم من ن

 يفکرکنم روز افتتاح گالر... قبل از اون اتفاق شوم... شیندروز پگشتم و خوشحال بودم چ یمن با تو م... کردن

اما  ذارهیم ریمونه و تاث یتو مغزم م يگذر يوقتا صحنه ها هیبعد . شلوغه شهیهم. مغزم شلوغ بود... بود الریآ

 یم یخوشحال یالک یکه ه یو مردم یاون همه شلوغ يتو...  ابونیتو خ... کنم یاون لحظه بهش دقت نم

... دمینفهم لشویاما دل نمیکه غمگ دمید هویفقط  یعنی. اونجا حواسم نشد بهش. کرد نمیغمگ يزیچ هیکردن 

... شدن اومد ختهیبعد اشکام تامرز ر... اومد ادمی... کردمیداشتم آهنگ گوش م... که برگشتم خونه یتاوقت

. سوار دوچرخه ش بود. بود یکلیو ه انسالیآقاهه م... ستیمن ن ياما برا... دیهمه شا يمسخره و لوس باشه برا

آقاهه بدبخت . بعد خورد به آقاهه. وا کرد نشویخانومه در ماش هی هوی. بود یجور درد دار و بدبخت هیش  افهیق

 یم... گفت ینم یچیدستشو گرفته بود و ه یبعد ه... شد یدونم چ یدستش نم... ش درد داشت افهیق... بود

ش تو اون لحظه  افهیق... یگفت ول ینم یچیه.... آخ بگه الاقل هیتونست  یم.... کنه  دادیتونست داد و ب

 شیتو زندگ داشت یچارگیانگار از بس هزار جور درد و ب... انگار خسته بود... بود یبود که ته درموندگ يجور

 يهمون جور. ارتموم شده بود انگ دنشیجون ِ درد کش. ادیحوصله نداشت واسه درد دستش صداش در ب گهید
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چقد  دمیاون موقع نفهم یحت. هم نشد قهیدق هیاتفاقا  نیکل ا. سر و صدا باز سوار دوچرخه ش شد رفت یب

. کنم یتونم زندگ یمن نم.دمیم اومد فهم هیگر وگشتمو  میغمناک لیکه دنبال دل یتو خونه وقت. ازش دردم شده

 يکه درد دارن و من مجبورم فقط نگاشون کنم و کار ییپر آدما اینداشته باشم دن یمشکل چیاگه خودمم ه یحت

مردن بدون  هیفقط . خواد یاالن واقعن دلم مردن م... ادینم/ومدهیکه واسه خودم برن يهمون طور. ادیازم برن

گفتم  یخوندم م یجا م هیحرفا رو  نیخودم اگه ا دیشا. شم یرو بلد نم یزور بزنم زندگ یمن هرچ!درد لطفن

 .شدنم نیغمگ ستیاما باور کن دست خودم ن. "ه لوس و مسخره ساَه دختره چ"

 ...شیباتمام دردها... خواستمیدختر را م نیمن ا و

 یبهتره ب یرو دوا کن يدرد یتونینم یوقت...دیدرد کش ایدن نیتو ا یو الک کیکوچ زیواسه هرچ شهینم... سودا-

 یمدل نیوقتا هم یلیمن خ... يعار یبه ب یبهتره بزن ادیازت برنم يکار یوقت... یتفاوت از کنارش رد بش

... آرمانهاش یو پسر کوچولوش و رفت پ شدل کند از زن حامله  یوقت... بابام رفت جبهه یوقت... کردم یزندگ

... موندن...خانواده شون نشدن و نتونستن دل بکنن الیخ یاز آدما بودن که ب یلیخ... دفاع از کشورش یرفت پ

سر کالس درس ... مدرسه رسونتشیکه باباش م خوردمیرو م يحسرت بچه ا رفتمیکه مدرسه م و من هرروز

... مدرسه ادیکه بابا داشت تا به خاطرش ب خوردمیرو م يحسرت بچه ا نم شدیم انیمرب ایاول يجلسه  یوقت

سودا من ... رو خوردم که باباش چک زد در گوشش يحسرت بچه ا... آوردم دیبار تجد نیاول يبرا یوقت یحت

 دمیدوباره د... از بابام متنفر شدم... کردم هیگر... ساختم نهیتو وجودم ک... دمیدرد کش... حسرت خوردم یلیخ

که  یعاشق تن... دوباره عاشقش شدم... مرده نقدریا... بزرگه نقدریرو که ا يدوستش نداشته باشم مرد تونمینم

و من تو  شهیدوا نم يبعد فکر کردم اگه بخوام همش درد بکشم و غصه بخورم درد... قبر رفت يکفن پوش تو

 یمخف يجا يتو... ذهنم يشده  گنوریا درتو فول ختمیاونجا بود که دردامو ر... مونمیمطلق م یاهیس نیهم

مغزمو  يشده  گنوریا جیپک... تنها شدم یبعد وقت... یالک یحت... بخندم... کنم يشاد...که روزا تالش کنم... مغزم

و دوباره بزارمشون سرجاشون و روز از  زمیاشک بر یکم... نگاهشون کنم یو کم... رو زمیباز کنم و دردارو بر

 لیکه بشه دل یرو داشته باش یکیاما اگه ... برد نیدردارو از ب شهیوقتا نم یگاه... یگیراست م... واز ن يروز... نو

دردارو فراموش  شهیاونوقته که م... بشه همسرت... بشه همرازت... بشه همدمت... گاهت هیبشه تک... خنده هات

 ...مدت کوتاه هی يحداقل برا... کرد

 ...پراز اشک شد شینگاهم کرد و چشمها رهیخ
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متاسفم ... ومدهیو صداتون در ن نیدیدرد کش نقدریمتاسفم که ا... شهدا متاسفم يتموم فرزندا يبرا... متاسفم-

 کنمیاالن که دارم فکر م...پرحسرت و پردرد الریکه من شاد و خوشحال بودم و امثال تو آ ییلحظه ها يابر

 رضایعشق عل يهام برا دنیکش درد یشاد و خوش حال بودم حت میو نوجوون یمن تمام مدت کودک نمیبیم

... داشتم امااالن يشاد یلیخ یبودن رسما و من زندگ چیه یفعل يبادردها سهیدر مقا... اصال درد نبوده واقعا

کنم  یحس م یکیزیو ف یواقع یعنی. کنه یخوشحال شدن تالش کردم که بدنم درد م نقدرواسهیا...مدت نیتوا

وقت  چیِ من ه دنیاصولن با جنگ. رهاش کنم دیبا گهیکنم د یفکر م نکهیو ا. بدنم کوفته س از تالش کردن

... فتهیاتفاق افتاده که دلش خواسته ب یوقت یهمه چ شهیِ من هم یدگتو زن. فتادهین میتو زندگ یاتفاق خوب چیه

 ...تالش یالهام وار و ب. خودش بشه دیبا... که من خواستم و جنگ کردم براش ینه وقت

شدم که به غذاها  ییسودا ي رهیکردم و خ ياز گارسون تشکر... گذاشتند زیم يرا آوردند و رو مانیها سفارش

 ...کردینگاه م

 بخورما تونمیرو نم نهمهیمن ا-

کش  زمیداره هرچه قدر توش بر یفراوون یارتجاع تیمعده من خاص... بامن شیباق... بخور یهرچه قدر تونست-

 ادیم

 ...دمیهوا پرس یزد و ب ینیریش لبخند

 ؟یافتیدردات م ادیهم  یکنارمن یتو وقت-

تو  یحس خوب هی... الرمیکنار تو و آ ین وقتم... نه تشیواقع:و با همان لبخند گفت دیبه شالش کش یدست

هم  نیحداقل اگه غمگ...به دردام فکر کنم دهیجاذبه داره که اجازه نم تمیشخص يو اون حس انقدر رو... وجودمه

 ...کنمیکنار شمام اون درد رو کمتر حس م یوقت... باشم

 ...صورتم پهن شد يرو لبخند

 کنه؟یقبولم م... کنم يبه نظرت اگه از دختره خواستگار-

 ...سوفله فرو کرد يرا تو چنگالش

 ...داره یتیچه طور شخص دونمیخب من نم-

 ...فکر کن مثله خودت-

 ...دمیرا نوش میدنینوش يفکر کرد و من جرعه ا یکم
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ت داره روت شناخ ياونقدر... انهی ادیبا روابط گذشته ت کنار ب تونهیم...!انهیداره که از گذشته ت باخبره  یبستگ-

 گهیکس د يجا تونمیداره و من نم یعوامل بستگ یلیبه خ... انهیباورت کنه  یکنار بکش يکه اگه بهش قول بد

 رمیبگ میتصم يا

 از سوفله را داخل دهانش گذاشت يمقدار

 واقعا خوشمزه س نیا-

 ...نوش جونت-

 لبش را پاك کرد يدستمال گوشه  با

 ...قبولت نکنه ینگران نقدریفکر کنم دختره بدجور هوش و حواستو برده که ا یول-

 دوستش دارم-

 باالرفته نگاهم کرد يباابروها

 نیبب... گفت ولیبه اون دختر ا دیواقعا با... خودش کنه ریبتونه تورو اس يدختر هی کردمیوقت فکرشو نم چیه-

 داشته یچه مهارت

 ...دمیبلند خند يصدا با

 ...هیدختره ساده ا یلینه اتفاقا خ-

 ؟یگفت ؟بهشيکه دوستش دار دونهیم-

 ...نه-

 ...نگاهم کرد مات

 چرا؟-

 وقت تو صورتمم نگاه نکنه چیه گهیاگه بفهمه د دمیترس-

 ...بفهمه بهتره... تو بگو بهش... نه گمون نکنم... جنبه باشه یب دیبا یلیطرف خ گهید-

 واقعا بگم؟-

 ...فرستاد را جلو نشییپا لب

 یلیکه خاطرشو خ دمیشهادت م امیاصال اگه باور نکرد من خودم م... از احساست براش حرف بزن... آره بگو-

 حله؟... يخوایم

 ...دمیکش یقیعم نفس
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 ...ام را جلو فرستادم نهیس

 ... دوستت دارم:گفتم یرسا و محکم يو با صدا دمیعرق کرده ام را به شلوارم مال دست

 ...خورد زیاز دستش ل چنگال

 کف افتاد يها کیسرام يرو نگیریج يهوا چرخ خورد و با صدا در

 ...زدیگردو درشت شده بود و دو دو م يبه اندازه  شیچشمها يوا... شیچشمها

 ...دمیشنینم ییاما صدا شدیباز و بسته م یماه يمثل لبها شیلبها

 ...گفتمیم دینبا دیشا

 ...دیشا

 ؟یخوب زمیعز... سودا-

 ...مانده بود مات

... ختمیدهانش ر يرا تو يآب بطر... نکرد یحرکت... را باز کردم و مقابل دهانش گرفتم یآب معدن يبطر در

 ...خورد یکم

 ...تا لب باز کند دیطول کش قهیدق چند

 نه؟ یگیدروغ م...درو... د-

 ...را جلو بردم  صورتم

اون ... ییکه دلمو بدجور برده تو یاون... ییتو نمیبیکه شبها خوابشو م یاون... ییدختر مورد عالقه م تو... نه-

 ...ییداره تو يادیز يدلبر لیپتانس یسادگ نیکه درع يدختر

 ...دیلرزیم شیدستها

کردم نتونستم  يهرکار... به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود یوقت هیاما ... از کجا شروع شد دونمینم-

 ...کنم ونریفکرتو از سرم ب

 ...شهیباورم نم...ب-

باور خودت شهادت  شیپ... رهیگ ششیکه دلم بدجور پ يبه دختره شهادت بد يحاضر یمگه خودت نگفت-

 ...بده

 ...از جا بلند شد کهوی

 ...اش ماندم یرا چنگ زد و من محو حرکت ناگهان فشیک
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 گند زده بودم؟ بازهم

 برم دیبا... من... م-

 ...جا بلند شدم از

 کجا؟-

 ...به اطرافش انداخت ینگاه گنگ

 ...دونمینم-

 قهید هیصبر کن ... یکنیهول م نقدریکه ا افتادهین یاتفاق... سودا آروم باش-

 ...زدندیجوانه م شیشانیپ يعرق رو يسرخ شده بود و از شدت التهاب دانه ها صورتش

 برم خوامیم-

 دمیپشت گردنم کش یدرهم دست ییباابروها

 ...حرف بزنم خوامیم ستایوا... د-

... زدم رونیتند از کافه ب ییگذاشتم و با قدمها زیم يچندتراول رو... قدم برداشت یعجله به سمت در خروج با

 ...زدم شیصدا يبلند بایتقر يبا صدا... رفتیم نییپله هارا با عجله پا

 ؟...سودا-

 ...رفت نییخورد و چند پله را با صورت پا چیپ شیپاگرد پا نیاول يتو

 ...کردینگاهم نم... زانو زدم شیکنارپا... و خودم را بهش رساندم دمیکش یپرحرص نفس

 ؟يسرخودت آورد ییچه بال... صورتتو نمیبچه جون؟بب یکنیچرا حواستو جمع نم-

 دیرا عقب کش تنش

 ...کنار پله را گرفت و بلند شد ينگاه نرده  یب... را به سمتش دراز کردم دستم

 ؟حالت خوبه-

 ...باز و بسته کرد کباریرا  شیها پلک

 ...رسونمتیخودم م ستایوا-

 ...را تکاند شیمانتو

 ...تنها باشم خوامیم-

 ...الیمن ماندم و هزار فکر و خ... خارج شد یرا گفت و از درب خروج نیا
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*** 

 :سودا

 ...دست تکان دادم یتاکس نیاول يبرا

 ...فرار کردن از آن نقطه مهم باشد میکه فقط برا... فکرنکنم یبودم که به پول تاکس جیگ انقدر

 ریز ازشیپ ینیزم بیس يها دیخر... خسته کنارم نشسته بود انسالیزن م کی... شدم ریعقب جاگ یصندل يرو

 ...دیچیپیسرم م يتو شانیو بو خوردندیمن قل م يپا

 ...شدیم دهیچشمانش د ریز ییها نیشده بود و چ دیتک و توك سف شیموها

 ...کردندیحرکت م یکی یکیدستش  يتو حیتسب يدانه ها و

 دیکشیکه ناخن م شدیپخش م یآرام یقیموس يپشت صدا ياز باند ها... یصندل یدادم به پشت هیرا تک سرم

 ...دلم ي وارهید يرو

 نیخواسته بود که بشود ا یبزرگ نیبه هم ي؛ دلم مرد دمیآهنگ را شن نیکه ا يبار نیاول یعنیترها ،  قبل

... باشد که پناهش باشم  يخواست مرد یدلم م...  میفرق داشتم با حاال... بچه بودم... کرد  مشیآهنگ را تقد

خسته ام و البته ... نه یحاال ول... باشم گبزر... کنم  تیخواستم حما یم...  یکس يخواستم محکم باشم برا یم

 ... ! خودخواه 

 یحاال دلم م...  یپشت کس ستمیمن با... من مراقب باشم ... باشد  یخواهد من حواسم به کس یدلم نم گرید

 : میبخواند برا یخواهد کس

 "...ِ تلخ ِ هـق هــــق  يها هیاز اون شب گر... سر کن  ـــهیشونه م گر يبذار سر رو"

... یخسته ام ول... دانم  یم... م خودخواه...  یبغل کس يخواهد کوچولو باشم تو یدلم م... یکس يمن برا نه

 ! خودم را نجات بدهد  یتواند زندگ یفقط م میانرژ يهمه 

 !ش کنم "خوب"نه که بشود ...  "نجات"فقط  تازه

 ! تازه از ضعف فیتعر کیبا ... شده ام فیضع

گوش  یهنگشده ام و ماه هاست که به ندرت آ زیآهنگ گر نکهیا... را ندارم یآهنگ چیه دنیتحمل شن نکهیا

 دیزورم نرس یحت نکهیا... فمیکردن خسته و ضع هیگر يو من برا ندازدیم هیمرا به گر یهر آهنگ نکهیا. کردم

 ... کردم هیگر دمیکه شن يآهنگ گذر... را گوش کنم یتاکس يآهنگ تو
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 یاحساس م. "چیهـــــــ" يدر واقع برا... دانمش  یکه نم يزیچ يخورند برا یحاال اشک هام دارند سر م و

بازم  یمن دارم م... بخندم را  شیشود تو یکه م ییلحظه ها/ آدم هام را . بازم  یکنم دارم تمام داشته هام را م

 ! يدیدختر تو جنگ یه:  میبه خودم بگو انمبتو يکنم که فردا روز یتالش هم نم یحت. کنم  یو فقط نگاه م

 کیبه  کیروزهام ... و آدم هام... من فقط تماشا کردم ...  یهم نکردم حت یسع... دمینجنگ... جنگم یمن نم نه

 .چشم هام را هم نبستم  یحت... تماشا کردم ...من نشستم ... نکردم  يکار چیمن ه...رفتند 

 ...کردیم يچه فکر میدر مورد من و اشکها مینبود زن کنار مهم

 ...گفته بود دوستم دارد ریبود که ام نیا مهم

 ...دار بود خنده

رژ زدن درست و  یکه حت یمن دست و پا چلفت... از من خوشش آمده بود... دختر باز ریبه وسعت ام يمرد

 ...کش شیکه پ يدلبر...هم بلد نبودم یحساب

 ...!من باشم زدیازش حرف م ریکه ام يدختر دیگنجیدر باورم نم... خنده دار بود واقعا

 ...من هم دوست داشته بشوم که

 ...ندیداشته باشم که شبها خوابم را ببرا  یمن هم کس که

 ازکجا معلوم راست گفته باشد؟ اصال

 ؟...باشد یقیاز کجا معلوم دوست داشتنش حق اصال

 ...نه

 ...بودم چهیمن هم فقط باز دیشا

 ...شیهوسها ي چهیباز

 ...نفسش يهوا ي چهیباز

 !؟...زدیمراهم گول م دیشا

 !بود نه؟ دروغ

 چیداشت تابه حال ه شیکه در چشمها یحس... کردیمرددم م یبود که کم شیفقط چشمها... شیچشمها اما

 ...بودم دهیوقت ند

 ...تازه متوجه شدم آدرس خانه را داده ام... ستادیا یکه تاکس ابانمانیخ سر
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با سرعت از مقابلم  یشدم و تاکس ادهیبه دست پ حیتسب ينگاه به زن خسته  یرا حساب کردم و ب هیکرا

 ...گذشت

 ...شلوغ بود يادیز... شلوغ بود... داخل کوچه گذاشتم قدم

 ...کردندیما جمع شده بودند و پچ پچ م يخانه  يمردم دسته دسته جلو و

 ...برداشتم گرید یقدم

 ...کردندیدر پراکنده شدن مردم م یو چند سرباز که سع شدیم دهیهم د سیپل نیماش تیجمع نیب

 ...به شماره افتاد مینفسها

 ...شوك امروزم بود نیدوم نیا

 !شوم؟یم وانهید یامتحان کند من ک خواستیخدا هم م انگار

 ...را کنار زدم و جلو رفتم مردم

 ...کردیصحبت م نیاز مامور یکیبود و با  ستادهیا رضایعل

 افتاده بود من خبر نداشتم؟ یچه اتفاق... نداختیبه قلبم چنگ م ینگران

 ...داخل نیبر شهیخانوم نم-

 ...سد کرده بود میشدم که راه را برا يسرباز ي رهیو خ دمیباال کش را نگاهم

 ...برم دیبا... من... م-

 برو کنار شر درست نکن... داره تیواسه من مسئول... خانوم ممنوعه-

 ...باالببرم یرا کم میکردم تن صدا یاخم کردم و سع... امدیاش م یبه پوست گندم يادیاش ز یعسل يچشمها

 چه خبره؟... منه يخونه  نجایآقا ا-

 ...را بهم فشرد شیلبها

 خونتون دیببر فیکارماکه تموم شد تشر...دیصبر کن قهیخانوم چنددق شهینم-

 ...زدم شیدر هوا تکان دادم و صدا رضایعل يدستم را برا... دمیکنار شانه اش سرك کش از

 ...یعل... رضایعل-

 و با دو قدم بلند خودش را به ما رساند دیکش شیبه موها یدست... کرد نگاهم

 ...سالم-

 ...بود ختهیآشفته و بهم ر شیموها
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 ؟ياومد یک-

 تو دهنم چه خبر شده؟ ادیبه خدا قلبم داره م... اون طرف امیب ذارهیآقا نم نیا دمیتازه رس-

 ...گفت يزیگوش سرباز چ کنار

ورود به کاخ  ياجازه  خواهدیپرت کرد که انگار م رونینفسش را ب ينگاه به من انداخت و طور کیهم  سرباز

 را صادر کند دیسف

 خودمان بود، شدم يوارد محوطه ممنوعه که همان کوچه تنگه  رضایو من همراه عل کناررفت

 شده؟ یچ یبگ يخواینم-

ارج از خانه خ سیجمله ام کامل از دهانم خارج نشده بود که کمال دستبند به دست همراه دو مامور پل هنوز

 ...شدند

 ...ماندم مات

 ...مات ماند اوهم

 ...زد ینگاهم کرد و بعد پوزخند زشت رهیخ هیچندثان

 کردمیو من همچنان نگاهش م... قدم برداشت سیپل تیهدا با

 ...در عقب بنز الگانس را باز کرد سرباز

 ...يروز هی میرسیبهم م:کرد و آرام لب زد رضایعل ينگاه آخرش را حواله  کمال

 زدم هیتک واریهلش داد و من به د نیداخل ماش سرباز

 چه خبر بود؟ نجایا

 ...ستادیکنارم ا رضایعل

محل  یساق... کردهیو پخش م گرفتهیموادارو م نیا يکله گنده ا هیاز ... بسته مواد تو خونه جاساز کرده بود هی-

 رفتیداشت م یصبح وقت... توجه شدممن بودم که آخر از همه م شهیفقط انگار مثل هم دونستنیشده بود همه م

 نجایا دونستنیانگار اونا هم م... سیزدم پل نگدلم رضا نبود اما ز نکهیباا... واسه پخش سر کوچه مچشو گرفتم

 ...نجایا ختنیر ساهمیپل... نظر گرفته بودن ریبود خونه رو ز یچند وقت... هییخبرا

 یبه بابا مرتض رهیتمام تنم چشم شد و خ... دمیرا نشن رضایعل يصدا گریافتاد د یکه نگاهم به بابا مرتض نیهم

 کردیخون چکه م شیبود که از کناره ها دهیرا چسب شیشانیدستش پ کیکه با  يا

 شده؟ یفدات شم چ ییبابا-
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 جلو آمد نیاز مامور یکی

 ...يکالنتر ارنیب فیتشر دیبا حاتیاز توض يپاره ا يپدرتون برا... عقب لطفا دییخانوم بفرما-

 ...دمینال پرعجز

 ...گناههیمن ب يچرا آخه؟به خدا بابا-

تا  يکالنتر انیب دیفعال با... شنیاما پدرتون هم جزو ممالک خونه حساب م... ستیمشخص ن يزیفعال چ-

 ما کامل بشه قاتیتحق

سر  نیزم يرو واریشد و من همان کنار د سیپل نیزد و همراه مامور سوار ماش یبخش نانیلبخند اطم بابا

 ...خوردم

هرچه اصرار کرده ... رفته بود سیپل ياداره  رضایعل...دندیها دست از خانه مان کش سیشب بود که پل بایتقر

قلب ... گفتیراست هم م... است ازیبه من ن شتریبودم من هم همراهش بروم اخم کرده و گفته بود در خانه ب

 از به مراقبت داشتین... شده بودمامان مشکل داشت و به خاطر استرس وارد شده حالش بد 

خانه  اطیاز جا بلند شدم و خودم را به ح یمطمئن شدم خواب است به سخت یو وقت دمیپتو را تا گردنش باال کش

 ...رساندم

 ...و سارا و عسل راهم همراه خودش برده بود اوردیجنس ب شیرفته بود از ک محسن

 ...بود ختهیبهم ر زیخبر بود و همه چ یاز اتفاقات افتاده ب قطعا

 يرا بانوار ها شدیهم که به اتاق کمال ختم م اطیح ییقسمت انتها... بود اطیمان وسط ح هیاسباب و اثاث نصف

 ...حق ورود نداشت یبودند و کس دهیزرد حصار کش

 ...کنار حوض نشستم و سرم را بغل گرفتم همانجا

 ... سوختیخودم م يبرا دلم

 ...کردیام م وانهیداشت د افتادیم مانیهرلحظه اتفاقات جورواجور برا نکهیا

 ...تنگ شده بود شمانیآرام چندسال پ یزندگ يبرا دلم

 ...صورتم يرو خوردندیسرم میاشکها و

 ...و بروند به جهنم...تلخ با سرعت بگذرند يتا لحظه ها... دور تند انداخت يرا رو یزندگ شدیم یگاه کاش

بهش فکر  نکهیفرصت ا یبهم ابراز عالقه کرده بود و من انقدر غرق مشکالتم بودم که حت یکسامروز  مثال

 ...کنم را هم نداشتم
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 ...دمیرا شن شدیم دهیکش نیزم يکه رو یکیپالست ییدمپا يصدا

آمد و کنارم  دهیپر ییسرمه بود که با رنگ و رو... بکنم سربرگرداندم میپاك کردن اشکها يبرا یآنکه تالش یب

 ...نشست

 ؟يا ینگران عمو مرتض-

 و لب زدم شیپا يالك خورده  يزدم به ناخن ها زل

 زمینگران همه چ-

 شانه ام گذاشت و نرم فشرد يچند لحظه مردد نگاهم کرد و در آخر رو... راستش را باال آورد دست

 شهیحل م زیهمه چ... نگران نباش-

خسته ام  گهیبه خدا د... دیموضوع جد هی... دیاتفاق جد هیهرروز ... نکه کارا بهم گره خورد ؟فعاليچه طور-

 طاقت ندارم گهید... خسته... سرمه

 ...قول داده همه گره هارو باز کنه رضایعل-

 خودتون باشه یبه فکر گره زندگ دیاول با رضایعل-

 ...هست-

 ...لبخند زد... نگاهش کردم میرا برگرداندم و مستق سرم

 یحت... تحت فشاره یلیخ... همه اشتباهاتشو درست کنه کنهیم یاون داره سع... ریخرده نگ رضایعلبه ... سودا-

رو که دوستش دارن  یزنا احساسات کس... فهممیمن م... تحمل کنه کنهیم یرو که به زور گرفته داره سع یمن

 فهمنیخوب م

 برداشته شده باشه؟ مونیزندگ يکه همه موانع از جلو يروز رسهیم یعنی-

 ...اشاره اش اشکم را پاك کرد باانگشت

که  رسهیم يمشکالت هم برطرف نشن اما روز ياگه همه ... ستیمشکل ن یب یزندگ چیالبته ه... دونمینم-

 بشه تحملشون کرد

 ...کردیها هم مستم نم یعطر شمعدان یحت گرید...دمیکش یقیعم نفس

 بابام اومد؟ یشونیسر پ ییچه بال-

جا سر عمو  هی... شدن زیباهم گالو... لوش داده حمله کرد بهش یکمال فکرکرد عمو مرتض دنیکه رس سایپل-

 ...هم گرفت لب پله یرفت و کمال هم از فرصت استفاده کرد هولش داد سر عمو مرتض جیگ یمرتض
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 ...کردن رو نداشت یآزاد زندگ اقتیل... مردك پست فطرت-

 از وجودشون کهیت هی شهیگناه و خطا م گهید... شنیبشن بازم ادب نم هیآدما هرچه قدرم که تنب یبعض-

 از فرصتش استفاده نکرد... اما اون عبرت نگرفت...بهش فرصت جبران داد رضایعل-

 زد یتلخ پوزخند

پدرش  يآزاد يت برااز خودش گذش رضایعل... رونیب ادیپا گذاشت رو دلش تا باباش از زندان ب رضایعل... آره-

 ...انگار کمال خودش نخواست...اما

 ...شانه اش گذاشتم يسرم را رو... دمیگز لب

من مطمئنم شما ... یچون و چرا عاشقش یکه ب یهست ییتو رضایپاداش عل... گرفت شویپاداش فداکار رضایعل-

 دیشیباهم خوشبخت م

 نه؟ یگیمن م یواسه دلخوش-

 گمیم قتویمن حق... نه-

سوال بپرسم  هی:گفت يخش دار يگرفتم و سرمه با صدا يرا به باز اطیکف ح يها زهیام سنگر ییك دمپانو با

 ؟یگیراستشو م

 ...بپرس-

 ناراحت نشم دمیقول م... فقط راست بگو-

 باشه-

 ؟يبود رضایتو زن عل... من يبه جا یدوست داشت-

 ...زدیچشمانش شدم که دو دو م ي رهیو خ برگشتم

 میتونستینم زدیکه تو وجود جفتمون پرپر م یبااون حجم خواستن... میخواستیهمو م يادیز... رضایمنو عل... نه-

 میتو آسمونا بود... میکن یزندگ نیزم يرو

 زدم و ادامه دادم يمحو لبخند

که  یاحساس هی... بود یحس خام و تو خال هیبه وجود اومده بود  رضایکه تو وجود من نسبت به عل یاحساس-

 تیذهنم ساخته بودم با واقع يتو رضایکه من از عل يریتصو... اما نبود... عشق باشه خواستمیمن همش م

رو  رضایمن ضعف عل... دمرو اونجور که دلم خواسته بود شناخته بو رضایفرق داشت من عل یلیخ رضایعل

 ...کور شده بودم... من... دمیدینم
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باخنده ...نشست لیموبا يصفحه  ياز چشمانم قوس برداشت و رو نگاه سرمه... دیدستم لرز يتو لمیموبا

 گه؟ید هیدون ژوان ک:گفت

 بود ریام... صفحه نگاه کردم به

 ابیکام يآقا-

 ...دیباال پر شیابروها

 چرا دون ژوان حاال؟-

 االن اصال حوصله ندارم... سرمه الیخ یب-

 باال انداخت شانه

 شهیاالن قطع م... خب حداقل جواب بده-

 ...شلوارم گذاشتم بیج يرا تو یتماس دادم و گوش رد

 دهان باز نگاهم کرد با

 ؟يچرا قطع کرد-

 شدم رهیخ دیدرخشیرا باال بردم و به ماه که در آسمان م سرم

 ...امروز بهم ابراز عالقه کرد-

 ...یاگه قبول نکن یاحمق... يپه؟وایواقعا؟همون پسر خوشت:گفت جانیو با ه دیکش یفیخف غیج

 ...زدم پوزخند

 همه دختر از من خوشش اومده باشه نیا نیکه ب شهیباورم نم... شهیحرفاش باورم نم-

 ...ریخودتو دست کم نگ-

 هیخواد زن ِ  یمن دلم م. ستمیصرف ن يمن آدم شوهر و بچه ... ستمیمن مامانم ن... ستمیسرمه من سارا ن-

 نکهیاما ا... حرف بزنه ادیگرد ِ خنگ که ز يبچه  هیان بعدترهاش مام ای... آروم ِ روشن باشم کیکوچ يخونه 

 یم شتریب يزیچ هی... کنه ینم میاضبچه داشته باشم و درست بزرگش کنم ر هیباشه که  نیفقط هم میزندگ

 یمن م... کنه یمتنفرم م یباهاش ندارم از خودم و همه چ یجا واستادم و فرق هیاالن با اون تو  نکهیو ا... خوام

تونم  ینم. افتاده باشم ریحجم چسبناك ِ گرم گ هیانگار تو . يدونم چه کار یاما نم. کنم يکار هی دیدونم با

 .رونیخودمو بکشم ب
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اونجور که ... صرفا فقط شوهرت باشه کنمیفکرنم... باشه یهم آدم معمول پیآقا خلبان خوشت نیا کنمیفکر نم-

خوبه که آدم با شوهرش مثل  یلیخ... قه کنه دوستت بودهبهت ابراز عال نکهیقبل از ا ابیکام يآقا دونمیمن م

 ...دوست باشه هی

 شدیکه انگار از ته دلم بلند م یآه... دمیکش یآه

رفتن  یاز مهمان... شیها ياز دختر باز... خبر نداشت ریدرخشان ام ياز سابقه ... سرمه خبر نداشت... هه

 ...خبر نداشت... بود فیکه پشت سرش رد ییاز حرف ها... گفتیکه به دختر ها م ییاز دروغ ها... شیها

/ ستیحال دلم روبه راه ن چیامشب که ه/زندیام داد م یآخر سکوت لعنت/یدهان پراز حرف را ول نیا بندمیم-

 ...زندیمطرب خالف حال دلم شاد م

*** 

 :ریام

 نه؟ رهیگ ششیدلت پ-

 ...نم لبخند زدچشما ي رهیخ... فقط نگاهش کردم دمیدویکه م همانطور

 ...يبازیباالخره دلتو م دونستمیم-

 ...نیزم يبپا نخور-

را  شیشانیو عرق پ دیکش رونیگرمکنش ب بیاز ج يدستمال کاغذ دیدویو همانطور که م دیکش یقیعم نفس

 ...پاك کرد

 دونه؟یم-

 ...زدندیقدم م اچهیرفت که کنار در يدختر و پسر یپ نگاهم

 ...آره گفتم بهش-

 نشاند شیشانیپ يرو یپهن تر شد و اخم مصنوع الریآ لبخند

 نفر بفهمه نه؟ نیآخر دیپس خواهر شوهر با-

 ...زدم پوزخند

 نهیمنو بب اهیصدسال س خوادیشد که فکر کنم نم یخواهر شوهر کجا بود بابا؟انقدر عصب-

 ؟یوم ابراز عالقه کنخان هیبه  دیبا يچه طور ینگرفت ادیهنوز  یمختلف گشت يبادخترا نهمهیمن موندم تو ا-

 ... رهیگیمنو نم يگنالهایدختر س نیچرا ا دونمینم یچرا بلدم منته-
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 ستین نکارهیچون ا-

 ...ستین "نکارهیا"چه قدر خوب بود که سودا  و

 ...زانو زدم شیروبه رو... زدینفس نفس م... زانو خم شد يو رو ستادیا همانجا

 حالت خوبه؟-

 ...کرد نییمثبت باال و پا يرا به نشانه  سرش

 م؟یاستراحت کن کمی شهیم... خوبم-

 زدم یمهربان لبخند

 ؟یکنیآب م یهارو ک یچرب نیپس ا)به شکمش اشاره کردم(؟يتنبل خسته شد يا-

 ...دیخند بلند

داره بغل دستت راه  یبارب هیافتخار کن ... ام من یکلیخوش ه نیبه ا... کجا بود یچرب... يشعور یب یلیخ ریام-

 رهیم

 يباد... نه یبارب:گفتم یو شوخ باخنده

 ...آب را به سمتم پرت کرد يبطر نباریا

 ...پررو-

 ...بود برخورد کرد ستادهیا اچهیکه کنار دوست دخترش لب در يبه کمر همان پسر يدادم و بطر یخال جا

 ...برگشت و نگاهمان کرد یعصب

فهماندم که کار  یزبان یرا نشان دادم و با زبان ب الریو با انگشت اشاره ام آخنده ام را گرفتم  يزحمت جلو به

 یکاف يچهره اش به اندازه  کنمیفکر م... گفت "دیببخش"بامزه و نگران  يا افهیهم با ق الریآ... بود الریآ

 بود که پسرك فقط نگاهش کرد و سرتکان داد دهیترس

 به سمتم حمله کرد الریآ ستادیکه پشت به ما ا نیهم

 ...ریام یبدجنس یلیخ-

چند ... ام گذاشتم نهیس يبغل گرفتم و سرش را رو دیکوبیرا که به شکمم مشت م الریو آ دمیبلند خند بلند

 لحظه مکث کرد و بعد دستش را دور کمرم حلقه کرد

 ...خنده ت تنگ شده بود يچه قدر دلم واسه صدا:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...تنگ شده بود نمونیب يها یاسه شوخمنم دلم و-
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 ...دمیرا بوس شیشانیپ

 ...میکسو ندار چیه گهیجز همد ایدن نیمنو تو تو ا... یکه خواهرم... یخوشحالم که کنارم یلیخ-

 ...لب زمزمه کرد ریز

 ر؟یاما ام... میکسو ندار چیه... آره-

 نگاهش کردم یسوال

 جونم؟-

 ...منو تنها نذار... نبر ادیمنو از ... يروز ازدواج کرد هیاگه -

 شهیهم... کنارتم شهیهم... یبازم خواهرم افتهیکه ب یهر اتفاق... هرجا که برم... يهرجا که بر... یتو خواهرم-

 ...دنبالش به راه افتادم... قدم برداشت اچهیفاصله گرفت و به سمت در ازم

  ؟يدیبا شهرام به کجا رس-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...زدیم یاهیشب به س يکه تو... اچهیرا داد به آب در نگاهش

 میرسینم جهیباهم به نت یول... هیپسر خوب یلیشهرام خ-

 چرا؟-

 ...کردم یانصاف یدر حقش ب یلیخ... من-

 اون فراموش کرد یول-

 ...رابطه ان نیا دنیپدر و مادرش مخالف به سرانجام رس... خانواده ش که فراموش نکردن-

 ه؟ینظر خودت چ-

بدبخت  یکاف يکنم به اندازه  یچون فکر م ستیحالم خوب ن... ادهیز یلیمن خ يشهرام برا...ریام دونمینم-

 ایبخرم  ویگوش... به فالن آرزوم برسم...که دوس دارم برم ییفالن جا نکهیا! چون منتظرم تاوان بدم! ستمین

 یحس م... تونم خوشحال باشم ینم... رهدا یتاوان هیکنم همه ش  یحس م.... یفالن کتابو حت ایفالن لباسو 

... شمیمشکوك م یاگه کنده نشه و برسم به همه چ.... خوام برسم یکه م يزیپوستم کنده شه تا به چ دیکنم با

کنم و  یآرزو م يگنده تر يزایکنم دارم چ یفقط فک م... اصال. نه! عذاب باشما یخوب و ب یلینه که االن خ
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! یعنی یواقع يها وونهیاز اون د. شمیم وونهیکنم دارم د یفک م. خره سمس! بدم البد يگنده تر يتاوانا دیبا

 ... کشه یفکر داره منو م نیو ا... بهم داده باشه يزیگنجه سهل و ساده چ یدر باورم نم

 ...را دور شانه اش حلقه کردم دستم

نکردم چون  یالبته که من دخالت... يپسش زد یتو ه.. تورو خواسته یه... دهیکش ادیشهرام از بابت تو درد ز-

... دخالت کنم خوامیم نجاینکردم اما ا یدخالت يریکه حس کردم راه رو غلط نم ییخودته و تااونجا یزندگ

... یرابطه رو کات کن نیا عتریبهتره هرچه سر شیخوایاما اگه نم چیکه ه شیخوایاگه م... نده يشهرام رو باز

 ... نهیدمه ببحرفا ص نیاز ا شیب خوادیدلم نم

 ...دونمیم-

 ...خوبه-

 :مکث گفت هیداد و بعد از چند ثان هیرا به شانه ام تک سرش

که اگه مامان تنهامون نگذاشته ... نشده بود دیکه اگه بابا شه... نرمال داشتم یزندگ هیکاش  کنمیهمش آرزو م-

 یاگه مشکالت یفرم نرمال داشت حت هیمن  یکنار هم و زندگ میخونواده بود هی نایبود االن ماهم مثل سودا ا

... تو آسمون رهیم رهیمیکه م یاون گنیهمه م... زدمیاحمقانه نم يواسه حل مشکالتم دست به کارا...داشتم اما

باهاش زار زار  نمیکه من بش ياونقدر... باشه رینظ یو ب بایحرف ز نیهرچقدر هم ا یاز اونجا مراقبته ول شهیهم

... تو آسمون بودن. مونن یزنده نم... هیمحض دلخوش.. پوچه... شهیا دروغ تموم ماما تهش ب... کنم هیگر

که تو هزار ... کنن اما نه تو زنده بودن بچه هاشون یم دایادامه پ... کنه یوقت از دردت کم نم چیه... نبودنشون

 یو م يکه الزمشون دار يبعد يسال ها يتو همه ... کنن یم دایبار از درد مردن بچه هاشونه که ادامه پ

و درد  ضیتو خواباتم مر یو حت ینیبب دیکه با ییخوابا يتو همه ... کنن یم دایادامه پ ستنیهربار که ن يریم

 یکه بهم م يا یزندگ يتو همه ... کنن یم دایادامه پ یاز خواب پاش هیمردن باشن و تو با گر ریدار و درگ

برات  چوقتیکه ه یخوب يخاطره ها يتو همه /... درد/ درد / درد  تو... شهیکه خراب م يتو خونه ا... زهیر

تا هزار سال  شونیادآوریچون با هربار  يارین ادشونیبه  یکنیم یسع ییجا هیاز  یو حت گهید ارنینم دنیخند

 ...کنن یم دایادامه پ...بچه هاشون هستن... همه مردن ِ دختراشون نیا يتو همه ... آره ...یزار بزن یتون یبعد م

*** 

 :سودا

 ...به در خورد يکه تقه ا کردمیاتاقم را مرتب م لیوسا
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 دمیکش یقیرا راست کردم و نفس عم کمرم

 دییبفرما-

 متعجب نگاهش کردم... لب داخل شد يرو يبا لبخند الریباز و آ در

 الر؟یآ-

 دیپررنگ تر شد و جلو آمد و در آغوشم کش لبخندش

 مکه؟ یحاج یحاج یمعرفت؟رفت یب يچه طور-

 ...اتاق انداختم يرا چنگ زدم و گوشه  نیزم يرو يها لباس

 که؟ یانیدر جر...شلوغه نجایا دیببخش.. نیبش... يزنگ نزد... ياومد یک دمینفهم-

 من هم کنار نشستم... نشست نیزم يمثبت تکان داد و رو يرا به نشانه  سرش

هم حرف  یکل... داخل میباهم اومد... ومدینون گرفته بود داشت م دمیرو د يخاله پر دمیسرکوچتون که رس-

 بود که یاز دستت شاک یلیخ يخاله پر میزد

 چرا؟-

 یزنیکسم حرف نم چیبا ه... تو اتاقت يدیچندروزه چپ گهیم-

 ...چشمانش شدم ي رهیخ

 ...اتاقمو مرتب... نه-

 دیحرفم پر وسط

 نه؟ رهیام يبه خاطر حرفا... نکن اهیس گهیمارو د میما خودمون زغال فروش... سودا جان-

 ...ادامه داد... انداختم نییسرپا

 ؟یهست یاز دستش عصبان-

را با من عوض  شیپرواز فتیبود ش يچندروز... تنگ شده بود شیباشم دلم برا یاز آنکه عصبان شتری؟بیعصبان

 ...دمشیدینم گرید... کرده بود

 ...نه-

 ...رنگش را از سر برداشت و دور گردنش انداخت دیسف شال

 که نداره؟ یاشکال.. ادیخونه نم... دوتا پرواز پشت هم داره ریام... بمونم نجایامشب ا خوامیم-

 میشیهم خوش حال م یلی؟خیچه اشکال زمینه عز-
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 را از تن در آورد شیمانتو شدیو همانطور که از جا بلند م دیخند

 اون آش گوشواره خوشمزه هاش بپزهگفتم از  يبه خاله پر-

 نجا؟یا يباز تو شکمتو آورد:خنده گفتم با

 ...کرد زانیدر آو ي رهیرا از دستگ شیمامتو

رو  يخاله پر يغذاها...!داره يچه درد دنیو شش سال حسرت خوردن دستپخت مادر رو کش ستیب یدونینم-

 انگار دستپخت مامان خودمه خورمیکه م

 ...کردمیم یمن فقط داشتم شوخ... و جلو رفتم دمیگز لب

 نشاند شیلبها يرو یپس زد و لبخند تصنع ودیپلکش جمع شده  يرا که گوشه  یاشک قطره

 خب از کجا شروع کنم؟-

 و؟یچ-

 ...گهیکمکو د-

 ارمیبرم برات شربت ب نیبش... بابا الیخ یب-

 ارمیدرب يخواهر شوهر باز کمی خوامیم... خوادینم-

 ...ردب ماتم

 ؟یچ-

 دیرا بهم کوب شیدستها

 خانوم؟ يخونتون خواستگار میاریب فیبا دسته گل تشر یک-

ناراحت :دستش را پشتم گذاشت و مهربان گفت... و جلو آمد دیلب گز... حرف نگاهش کردم یلحظه ب چند

 ؟يشد

 ...ادامه داد... نگفتم يزیچ

 ...نیایبهم م یلیخ ریتو و ام-

 ...بودم دهیهم شن گرید کباریحرف را  نیا

به  نکهیا... تالش کرد تاتورو فراموش کنه نکهیا... دمیتالش هاشو د... رهیبا خودش درگ یلیخ هیچندوقت ریام-

 ای يدیفهم دونمینم... عوض شده سودا ریاما ام... دمید نارویا يهمه ...به تو فکر کنه دادیخودش اجازه نم

 ثابت کنه هتفرصت بده عشقشو ب. ..بهش فرصت بده سودا... عوض شده یلیخ!نه؟
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*** 

 ...لرزدیدستم م يو درشت دارد تو زیر يکه گل سرخ ها ینیچ يقور

انگار که ... شودیخوب نم میلرزش دستها... شودینم... به خودم مسلط باشم کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ...لرزمیم دیمثل ب... افتاده باشد برهیو يکل تنم رو

 ...کشمیبه صورتم م یو دست گذارمیسماور م يرا رو يقور یعصب

 ...ریام يگرفته  يو صدا یپر صالبت بابا مرتض يصدا... شودیم دهیجا هم شن نیاز هم شانیصدا

 ...دمشیند شودیماه م کیبه  کیکه نزد ي ریام

 ...دمشیماه از آن روز گذشته ند کیما ماند تا االن که  يشب خانه  الریآنروز که آ يفردا از

 ...شده بود دیناپد

 رفتیآمد و م یسرو صدا م یو آنقدر ب رفتیپذینم کردمیم یرا که من مهندس ییپرواز ها... رفتمیکه م فرودگاه

 ...دمشیدیکه اصال نم

 ...زدیزنگ م نه

 ...دیپرسیحالم را م نه

 ...کرده بود یخودش را در مثلث برمودا مخف رسما

 ...از من دلخور شده باشد دیشا نکهیا جیگ... ه بودمماند جیو من گ زدینم یهم ازش حرف الریآ

 ...ناراحتش کرده باشم دیشا

 بود که نگران ناراحت شدنش هستم بیخودم هم عج يبرا

 ...دهدیآزارم م نقدریا شیبود که دور بیخودم هم عج يبرا

 ...کردمیبود که بهش فکر م بیخودم هم عج يبرا

 زدمیم جیکم باشد گ يزیچ کی... گم کرده ام يزیانگار که بک چ... بودم سردرگم

 !یلیخ... بود بیعج یلیخودم خ يخودم برا حال

 بنده خدا ها گلوشون خشک شد نیسودا؟خاك توسرت ا یختیهارو هنوز نر ییچرا چا-

... داشت و دارد جانیه... امروز از صبح تاحاال در تالطم بود... کرده  شیرا آرا شیچشمها... کنمیسارا نگاه م به

 کندیشره م شیاز چشمها جانیه

 ؟یکنینگام م ينطوریچته؟چراا-
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 ...دهدیو به جلو هولم م ردیگیرا م میشانه ها... ندازمیباال م شانه

 ان؟یکه ب يمگه خودت اجازه نداد-

 دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم

 ...؟هانیغم بغل گرفت يشوهرشون بدن زانو خوانیکه به زور م ییدخترا نیا نیع ه؟چرایپس دردت چ-

 ... ترکدیاگر لب باز کنم بغضم م... حرف بزنم توانمینم... دهدیرا فشار م میگلو بغض

 ...به من ؟بگويخواهر يخوایم یچ-

 ینیس يکه تو یکیکمربار ياز فنجان ها یکی... دارمیسماور برم يرا از نو ازرو يو قور زنمیرا پس م میاشکها

 يرو يبد يو باصدا خوردیم زیفنجان از دستم ل زمیبر يچا شیتو خواهمیکه م نیو هم دارمیبودم را برم دهیچ

 يوا... خدا يوا...گزمیو لب م بندمیرا م میچشم ها...شودیو تکه تکه م افتدیم نیزم

 ...ردیگیرا م يو قور ندینشیدستم م يسارا رو دست

 يرو رو صورت اون پسره  ییوقت چا هیبکش  قیچندتا نفس عم... آروم باش کمیتو ... زمیریم... بده به من-

 ینکن یخال چارهیب

که  يکار دانمیهنوز هم نم... کنمیم یو چند بار طول و عرض آشپزخانه را ط دهمیرا به دستش م يقور

 و خم مانده ام چیپر پ ریمس نیا یهنوز هم در دوراه... غلط ایانجام بدهم درست است  خواهمیم

 یو رسم يجد... را برداشته بودم یگوش... زنگ زده بود خانه مان شبیود و دماه خودش را گم کرده ب کی ریام

دوباره اسمش را ... پشت خط نباشد ریام دیلحظه حس کرده بودم شا کیکه  يآنقدر جد... سالم داده بود

من هم ... یرا بدهم به بابا مرتض یکرده بود و خواسته بود گوش یخودش را معرف یبودم بازهم رسم دهیپرس

من زوم  يو در تمام طول مکالمه شان نگاه بابا رو... حرف زده بودند یکم... را به بابا داده بودم یمتعجب گوش

گونه ام کاشته و گفته بود فردا  يرو يکه قطع کرده بود بابا بوسه ا یدر آخر وقت... شدمیبود و من متعجب تر م

 ندیایب اهندخو یم يخواستگار يشب برا

 ...مانده بودم داریمن تمام طول شب را ب و

 ...آمده بود ادمیبر ازدواج کردنم را  یمبن شیالتماسها... سرمه فکر کرده بودم به

 دادیآزارم م دشیو ام... نکرده بود دیهنوز کامل از من قطع ام نکهیا... فکر کرده بودم رضایعل به

 ...شیو اشک ها سرمه

 ...اش یچشم ریز يو نگاه ها رضایعل
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 ...خانه مان که بعد از آن اتفاق واردش نشده بودم حمام

 ...ام ینصف شب يکابوسها

 ...ریام و

... ژل خورده اش يموها... اهشیس تینها یب يچشمها... فشیو رد دیسف يدندانها... شیور کی يها خنده

 غل و غشش یب یدوست... آرامش بخشش يحرفها

 ...ندیایفقط گفته بودم ب جیبود من همانطور گ دهیبابا نظرم را پرس یصبح وقت و

 سودا؟-

 دهدیرا به دستم م ینیو س زندیلبخند م... شومیباشم متوجه سارا م دهیکه از خواب پر انگار

 ...زنیها نر ییباشه چا ینیحواست به س...اصال هول نکن-

گرفته بودم چادر سرکنم و  میتصم کهوی... خودش است یعروس دیچادر سف... کندیسرم مرتب م يرا رو چادرم

 ...یقرمز و صورت زیر يبا گلها... نرم دیچادر سف کی... آورده بود میسارا چادر ازدواج خودش را برا

 زنمیم رونیاز آشپزخانه ب... کندیم تمیو به سمت در آشپزخانه هدا کاردیگونه ام م يرو يا بوسه

 ...لرزدیدستم م يتو ینیس

 ...خورندیبهم م نگیلیج نگیلیج وانهایل

 ...افتدیاز سرم ب ترسمیم... گرفته شیسرم باز يانگار رو چادر

قبل چادر  ياصال چرا خواسته بودم چادر سر کنم؟مگه در خواستگار... افکار مزخرفم نیباا کنمیرا لعنت م خودم

 ؟...داشتم که حاال هوس چادر کرده بودم

 ...يچا يبه فنجان ها دهمیو تمام حواسم را م کشمیم یپوف

 ...دارمیقدم برم بلند

 ...شودیصداها قطع م تمام

 ...زندیدهانم م يتو قلبم

 ؟...ازدستم سربخورد يچا ینیس نکند

 ...به وجودم زدیریآرامش م یبابا مرتض يکه صدا دارمیبرم يگریقدم د دهیلرز

 ...دختر قشنگم ایب... سودا جان ایب-
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 يچا... دارمیو به سمتش قدم برم کنمیخانه کرده نگاهش م میکه در چشمها یاشک يپرده  يچادر و از ال ریازز

 ...دهدیکنارش نشسته نشان م رراکهیو اول ام زندیم يلبخند مردانه ا... رمیگیرا مقابلش م

 ...اول آقا داماد-

لرزان استرسم  ینیو س کندیسرش را بلند نم... شومیمقابلش خم م... کنمیو راهم را کج م زنمیخدارا صدا م اسم

 ...دهدیرا لو م

 ...کندیو آرام تشکر م داردیبرم يفنجان چا کی

... خوش حال است یبیبه طرز عج... شومیخم م یبابا مرتض يدوباره جلو... دهمیاسترس دارم که جواب نم آنقدر

 ...داردیبرم يچا...انگار همه خوش حالند

 ...نمینشیگوشه م کیو در آخر ... سارا... الریآ... محسن... مامان... شومیهمه خم م يجلو بیترت به

 ...شنومیم ظیغل يرا انگار در هاله ا شانیحرفها

 ...شنومیفقط م و

 ...فهممشانینم

 یکت و شلوار مشک کیبا  ریو رنگارنگ و ام یسنت يمانتو کیبا  الریآ... دو خواهر و برادر... آمده اند ينفر دو

 ...آمد یبه تنش م يادیکه ز

قاب عکس  کیو  کردیم ییطاقچه خودنما ياما دست گلش رو دانمیداده بود را نم یگل را به چه کس دسته

 داشت ریبه ام يادیکه شباهت ز يعکس مرد... کنارش یمیقد

 ...آشنا بود يادیعکس ز و

 ...ابیکام دیشه... عکس پدرشان بود... در خانه شان... بودمش دهید

 ...یلیخ... بود ینوران یلیخ... لبانش يباآن تبسم محو رو... دیبخشیم يانگار به وجودم انرژ عکسش

 شنومیرا م یبابا مرتض يچه قدر گذشته بود که صدا دانمینم

 دیرو ببر تو اتاقت باهم صحبت کن ریآقا ام... بابا... سودا جان-

به  افتمیحرف راه م یب... شنومیاش را م "با اجازه"...شودیهم بلند م ریام... شومیبه عکس بلند م رهیمن خ و

 ...کندیرا له م نیکه پشت سرم زم ررایبلند ام يقدمها کنمیسمت اتاقم و حس م

 ...نمینشیو همانجا م رومیلب پنجره م... شودیو چند لحظه بعد در اتاق بسته م شومیاتاق م وارد

 خوشگله یلیاتاقت خ-
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از دست کمال نجاتم  یکه آنروز وقت یهمان... دهدیترش م بیس يکه بو یهمان... عطرمعروفش را زده همان

 ماندگار شده بود میها هیکه تا چندروز در ر یبیهمان عطر س... داد زده بود

 ...زدمیکه حدس م هیهمون مدل-

 ...الغر تر شده یکم... کنمینگاهش م یچشم ریز

قدم بلند خودش  کیبا ... صورتش انیم شودیم دهیپاش يلبخند... کندیو نگاهم را شکار م زندیاتاق چرخ م وسط

 ...رساندیرا به من م

 ؟یروزه سکوت گرفت-

چادر  يدانه دانه رو... شودیم ریاشکم سراز... ترکدیحرف بزنم بغضم م خواهمیکه م نیاما هم... رمیگیم نفس

 شودیم کیاما عطرش نزد نمیبینم ررایام... زدیریگلدارم م دیسف

 ...شومیترش گم م بیاز عطر س یحجم انبوه انیناگهان م میهق زدن ها نیب

 ...محکم يا نهیبه س چسبدیو سرم م شودیدور کمرم حلقه م ییدستها

 ...شومیم مات

 ...رودیبند م نفسم

 ...زندیم رونیب میاز لپ ها حرارت

 ...قلبم و

 پردیم نییدخترانه باال و پا جانیه نیدر تالطم ا قلبم

 ...کندیم بیچرا دلم هوس س فهممیو نم... در سرم چدیپیترش م بیعطر س... کشمیم قیعم نفس

 ...کندیراکه کمرم را نوازش م یدست کنمیو حس م کشمیم يگرید قیعم نفس

 ...آروم باش... زمیجاانم عز... جااان يا-

 شودیعضالت تنم منقبض م تمام

به خود  شتریو مرا ب کندیدستانش را تنگ تر م يحلقه ... گذاردینم رمیتا ازش فاصله بگ کنمیرا جمع م خودم

 فشاردیم

 ...ولم کن-

 ...زندیکنار گوشم لب م يگرفته ا يصدا با

 ...نجاستیتو که اول و آخر جات ا... دختر گهید ریآروم بگ کمی-
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 ...دهمیو به تقال کردنم ادامه م کنمیصورتم را پاك م يرو يپشت دستم اشکها با

 ...شهیبعدا مشخص م نیا-

 ...چالندینفر انگار دلم را م کیو  کندیگوشم برخورد م يبه الله  شینفسها يگرما

 یتو مال من... االن مشخصه نیاز هم هیقض نیا-

 رمیبگ میتصم دیمن با یول-

 یگرفت متویتصم یعنی میایما ب يکه اجازه داد نیتو هم-

 گرممه ولم کن لطفا-

 ...خنددیو مردانه م آرام

که من نخوام شما از جات تکون  یبگم تا وقت دیخانوم محض اطالعت با یول... یکنیخوب بحثو عوض م-

 ...يخورینم

 ...خنددیبلند تر م یکم... کنمیم اخم

 من بود که حاصل شد هان؟ ي؟مالل دور...من يدور ؟ازیکنیم هیگر یحاال واسه چ-

 کوبمیبه شکمش م یهوا مشت یب

 یاعتماد به نفس يخدا-

 قهیتازه دم به د...یانقدر قشنگ... یکه انقدر خانوم ییتو... ومدمیتو نم ياعتماد به نفس نداشتم که خواستگار-

 ...ندازهیلپاتم گل م

 ...شودیسخت م نقدریچراا دنینفس کش فهممینم

 چندوقت؟ نیکجا بودم ا یبپرس يخواینم-

 ...ندازمیشانه باال م یحرص

 ستیمهم ن-

 ؟یگیچرا دروغ م... طونیش يا-

 ستیدروغ ن-

رفتم تا ... گمیخودم م... اشکال نداره... یبگ يخوایو نم يمغرور یول... معلومه دنتینگاه دزد نیاز ا... هست-

رفتم تا ... یتا باخودت روراست باش... یحس کن مویخال ينباشم و جا شتیپ شهیتا هم... یبذارم خوب فکر کن

 يایبا خودت کنار ب یبتون
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 کنمینگاهش م یاشک يچشمها با

 ...من... نگرانت شدم یلیمن خ... ينامرد یلیخ-

 یکه نگرانم بش خواستمیم-

 دهدیو بعد ادامه م میدر چشمها کندیمکث م چندلحظه

درهم ،  يفکرا يسر هیکه ...! ستیخوابم ن یول ستین داریب گهیکه آدم د دنیهست قبل از خواب ییجا هی -

 یچرا پات موندم؟ که چ دمیپرس یهمون جا داشتم از خودم م.... تو ذهن آدم انیه مبدون کنترل و ناخود آگا

دوست دختر هم نه . همسر؟ نه به قطع ؟یبلیچه ل ؟یتونم بذارم برات؟ چه عنوان یم یبرام؟ چه اسم یهست

ها تو ذهنم دارم  نیا يکه از اخالق و ظاهر همه  يساخته ا شیپ ریبا تصو یوقت. قنیدوست هم نه دق. یحت

 میکه راض ینقش هی... گشتم یم يزیچ هیتو ذهنم دنبال  يداریطور وسط خواب و ب نیهم. شهیهم یکنیفرق م

 چیکه تو ه بیو عج... اونوقت از همون ناخودآگاه جوابمو گرفتم... ههمه ت باش... که خود ِخودت باشه... کنه 

 نیمثل ا نقدریکنم که ا دایرو هم نتونستم پ یسیانگل يمه اکل چیه یو حت... برام جا نشد يا یفارس يکلمه 

 ؟يبلد یتو ترک... واژه قشنگ باشه

 زنمیلب م آرام

 !بایتقر... يا-

 دهدیتکان م دنیفهم يرا به نشانه  سرش

... کرد میراض نیکنم و فقط هم دایتونستم پ یترک يواژه  هینسبت تورو با خودم فقط تو ... گفتمیداشتم م -

که  یدونم راهمو هرراه یباهاتم چون م... ینیمن هم يتو برا... ینیهم....  ي yol arkadaşımکه  نیهم

 يو تو یفهم یم... یفهمیتو م... هیبق يدرك برا رقابلیو غ بیهرچه قدر هم که عج... انتخاب کنم

 ...یمون یم قمیرف ایدن يراه ها ي "همـــــه"

 ...زندیزغال مانندش موج م یاهیت در سصداق... شیچشمها يتو سرانمیرا م نگاهم

که دست دراز کنم دستام  نیکه هروقت بخوامت هم... یکنارم باش شهیهم... یباش شهیهم خوامیمن م... سودا-

رو  یکینزد نیتو ا... یباش کمیحد نزد نیتا ا خوامیم... یکه االن هست یشنیپوز نیمثل هم قایدق... برسن بهت

 ...تا ابد کنارت بمونه قتیرف ربذا... yol arkadasهمون  يتو بذارش به پا... نذار به حساب شوهر

 ترسمیم... من... من یول-

 چسباند میشانیرابه پ شیشانیزد و پ لبخند
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وقت با  چیو من ه یبار بهت گفتم تو پاک هی ادمهی... کمیکوچ یلیتو خ يمن برا... کمم یلیخ... من... دونمیم-

... بشم زییتم خوامیم... روحمو بشورم خوامیم... دستامو بشورم خوامیم... نیاما بب... کنمیآلودت نم فمیکث يدستا

 چیه...حرفم هستم يسودا من پا... تا پاك بشم... آفتاب يطناب جلو يخودمو بچلونم و پهن کنم رو خوامیم

 کنمیرو م یکه تو بگ يمن هرکار... تو فقط قبولم کن.. .زنمینشدم بهت دست نم زییو تا تم کنمیوقت آلودت نم

 ؟یکنیم یرو عمل يرو که بهم داد یقول-

 کدوم قول؟-

 ت هستم؟ زهیانگ... یکنیتوبه م یکن دایپ زهیاگه انگ یگفت... يکه جلو حرم امام رضا داد یهمون قول-

 یمیزندگ ي زهیانگ نیانقدر دوست دارم که بزرگتر... یهست-

 تیو بعد مثل آشغال از زندگ يدوستشون دار یگفت ایلی؟تو تاحاال به خ...از کجا باور کنم دوست داشتنتو-

 رونیب يپرتشون کرد

خودم  يبودن لنگه  یکیکه ... چون ارزششو نداشتن... کدوم از دوست دخترام نرفتم چیه يخواستگار یول-

 ...چون قبل از تو دوست داشتن رو نشناخته بودمدوستش دارم  گمیکه بهش م یهست یکس نیتو اول... فیکث

 چه طور باور کنم؟-

 کنمیبهت ثابت م... ياگه فرصت بد... کنمیبهت ثابت م-

 *yol arkadasim:فراتر و  يزیچ هی... یمعن نیبه ا قایاما نه دق "راه قیرف" يها هیتو ما يزیچ هی

 ...قشنگتر

*** 

 :ریام

 ...زنمیم لبخند

 ...زنمیسودا لبخند م يدخترانه  يها یدستپاچگ به

 ...زنمیلبخند م زندیبرق م الریآ يکه در چشمها يشوق خواهرانه ا به

 ...یآقا مرتض يبه پدرانه ها... خانم يپر يمادرانه ها به

 ...به محسن خندان... خوشحال يسارا به

 ...زنمیم لبخند

 ...میطاقچه که همراه خود آورده ا يعکس رو يرو افتدینگاهم م و
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از جانش ... که رفت يبه پدر... پسرش است يکه از پشت قاب عکس شاهد مراسم خواستگار يپدر به

ها دختر و پسر مثل من، سالها  ونیلیتا م... شد دیشه... ستادیمقابل دشمن ا... گذشت شیاز دلبسته ها... گذشت

 برسند شانیبعد به آرزوها

 میدیع وقت بهتون خبرمدر اسر میکنیما فکرامونو م شاالیا... خب پسرم-

 ادی... دهدیو نرم فشار م گذاردیکتفم م يو رو اوردیدستش را باال م... یآقا مرتض يبه چشمها دهمیرا م نگاهم

 که بهم زد يپدر و پسر يو حرفها افتمیمالقاتمان م نیآخر

 ...بود شیماه پ کی

 ...مانده بود و من دوپرواز پشت سرهم داشتم نجایشب ا الریآ

 ...الریخون شده بود، آمده بودم دنبال آ يکاسه  یکه از کم خواب ییخسته و با چشمها صبح

شده وبا  ادهیکه بانداژ شده بود از آژانس پ يبا سر یکه آقا مرتض دیایب الریبودم تا آ ستادهیدر ا يجلو منتظر

 ابرو باال پرانده و لبخند زده بود دنمید

 ...میکرده بود يمختصر یشده و احوالپرس ادهیپ نیازماش

 نشده بود میسودا باهاش حرف بزنم اما رو يدل دل کرده بودم درباره  یه

ربط  چیبودم که به سودا ه دهیکش شیپ یبحث میفرار از دل زدن ها يبرا... دمیکشینبود که خجالت م بیعج

 نداشت

 واسه سرتون افتاده؟ یچه اتفاق-

 بود دهیبانداژ دست کش يکنج لبش خانه داشت رو شهیکه هم يبالبخند

چون زخم ... خراشهیکه روح رو م هیزخم نهیشیجسم آدم م يکه رو یمهم تر از زخم... پسرم سیمهم ن ادیز-

 مونهیاز زخم روح تا ابد همراه آدم م شهیمدت بعد خوب م هی یجسم

خواسته بودم ...ندک دایادامه پ شتریاجازه نداده بود بحث ب الریبه دلم نشسته بود و آمدن آ بیحرفش عج و

 باهات صحبت کنم خوادیم: گفته بود یخاص تیکنم که سرش را آورده بود کنار گوشم و با جد یخداحافظ

 ...من مات نگاهش کرده بودم و

 نجایا ایامروز عصر ب-

 ...هم فقط فرصت کرده بودم سرتکان بدهم من
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 يا جهینت چیبامن داشته باشد و به ه تواندیم یچه حرف یناج یرا برسانم خانه فکر کرده بودم که مرتض الریآ تا

 بودم دهینرس

 ...واکس خورده رفته بودم خانه شان يو با کفش ها دهیلباس پوش یرسم عصر

رفته بودند چون  رونیسودا و مادرش انگار ب... در را باز کرده و تعارف کرده بود بروم داخل یناج یمرتض خود

 ... خانه نبود یکس

 میگذشته بود وانیا از

 را باز کرده بود و اول خودش و بعد من داخل شده بودم یمیاتاقک قد کی در

 یانعکاس شودیدر باز م یکه وقت... ستیکیبود که انگار قدمتش با قدمت شهر  یدنج ياز آن اتاق ها اتاق

 ...!یمیخوب قد يطور قهوه ا کی... صورت آدم يو کرم بپاشد تو يتند تا روشن قهوه ا يها فیپرط

که  گرید ستیدست تو ن ارشانیکه اخت! دارند  تیاز آنها که شخص... پر شده بود  میقد ياز قاب ها وارید تن

را انگار  شانیسند زده بودند به نام خودشان جا. روشن کرده بودند  هیرا سا وارید! مثال یرا عوض کن شانیجا

 يکوچه ها یقاب ها نقاش...  چیدر پ چیپ يلمه هابا آن ک... شده بود  یخطاط يپر شعرها شانیقاب ها تو...

 ...هم  دیو سف اهیرنگ س دهیپر يو عکس ها... خودشان  يداشتند تو یمیقد

... کتاب بود  يو پرقفسه ها...یوزن ِ شمعدان ینرم و ب يِ بو ی، قاط دادیم ظیتازه دم غل يگس ِ چا ياتاق بو و

و  دیرا بشود بلع شیرا بو دنتینفس کش یتر که کن قیکه عم.. یکاه يهمه جا کتاب ها پخش بودند و کاغذها

 ...نگه داشت نهیس يتو فیبا ک

 آورده بود یخودش صندل يو خودش هم برا نمیکنج اتاق بنش یتک صندل يکرده بود رو اشاره

... وزاز آنها که با آنهمه سنشان پشتشان خم نشده هن... قدبلند و چهارشانه... بود یجوگندم يفرفر شیموها

 ...شانیراست و محکمند شانه ها

 زیر يها نیعالمه چ کیو مهربان که کنارش  يجد يبا چشمها نکشیع ياز باال میشده بود در چشمها رهیخ

 و قشنگ دارد و گفته بود

 شروع کن پسرم... خب-

 جیو گ دهیرنگ پر... وامانده بودم یواقع يبه معنا... مانده بودم وا

 رو شروع کنم؟ یچ... یچ-
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شاه را  نیکه نقش ناصرالد یکیکمربار يا شهیفنجان ش يتو... زدیریم يچا میبرا... زندیم ییپرمعنا لبخند

 دایقند وشکالت، توت خشک پ يقندانش به جا يتو... تلخ است... زنمیو لب م رمیگیرا م يچا... دارد شیرو

 ...کنمیم

... بس که با من بزرگ شده خونمیتا ته مغزشو م کنمیگاهش من یوقت... شناسمیم شتریسودا رو از همه کس ب-

... بود کیکوچ یلیسودا خ شدیم یدرمان یمیزنم ش... خانوم يپر یوقت... بامن بوده شتریسودا از همه بچه هام ب

سودا رو  بردمیاونورم نوریبار که ا ونیبا کام نهیبآزار ن یلیخ نکهیبعد من واسه ا... خوردیغصه م... گرفتیبهونه م

 نیا...زدمیم يپدر و دختر يحرفا... خوندمیبراش آواز م... به دل جاده میزدیشاگرد باهم م یرو صندل شوندمیم

و .... صفحه به صفحه شو از برم... کتاب گشوده س هیمن  يسودا بر یکه بدون زنمیجهت دارم م نیحرفارو از ا

و ... دردش هست هیکه  فهممیم يکار زییتم يه هفته س خودشو تو اتاقش حبس کرده به بهون هیاالن که 

 هوم؟...یدونیگمونم توهم م... رهیگیتجربه دارم که بدونم دردش از کجا منشا م ياونقدر

 ...را در هم قالب کرده بودم میانگشتها

 ...شکافتیبود و تاروپود دلم را م "ناز يالهه "متن اتاقش آهنگ  یقیموس

... همکار بود هیمن  يسودا خانوم اول برا... یعنی... وقت قصد سواستفاده از سودا خانومو نداشتم چیه... من-

دست خودم ... شد یبشه ول ينطوریا خواستمیوقت نم چیه... عشق ممنوعه هیبعدش شد دوست و حاال شده 

 نبود

 بود قیعم لبخندش

 يشده ا رانیکه و يآن لحظه خبر شو... اززلزله و عشق خبر کس ندهد-

 ...!مرد چه قدر پدر بودن را بلد بود نیا و

داشتم واسه  ییمنم اون موقع برو رو... تازه اومده بودن محل ما... دمید یرو جلو در حموم عموم يمنم پر-

 ذاشتمیفوکل م... خوشگل نیپشت مو داشتم همچ... باشم و صورتم پرچروك ریخودم مثل االنم نبودم که پ

 کردنیمحل واسم ضعف م يکه کل دخترا يجور

 لبانم نقش بست يو لبخند رو دیخند بلند

 یگل يدختر با لپا هی دمید هویکه  میبود ستادهیجلو در حموم با رفقام وا... بود و هزار سودا یآره خالصه جوون-

... میباخت دنید هیبه  نمونویدل و د... جان ریام ارمیسرتو درد ن... رونیچادر به سر اومد ب يوندیپ يو ابروها

همه ... ایدن نیتو ا... رهیدلم غنج م کنمینگاش م یوقتسال  نهمهیدلمو باختم که هنوزم که هنوزه بعد ا يجور
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... تر دیجد زیچ هیب  دهیکه االن رو بورس باشه فردا جاشو م یهرچ... افتهیاز مد م زیهمه چ... شهیکهنه م زیچ

عشق هنوز رو  يهم که بر ایدن يهرکجا... و پابرجاست عشقه افتادهیکه هنوزم که هنوزه از مد ن يزیاما تنها چ

 رهیگیوقت اجازه نم چیعشق از آدم ه... عشقه شونیمتن اصل يوودیو هال یتا ترک ریبگ يهند يلمایاز ف سهبور

... خودخواهه... نهیا تشیماه... یاز دستش خالص بش یتونینم یهم که بکن ياگرم تو وجودت رخنه کنه هرکار

 دخواهخو

 ...دونمیاصال نم... من... شرمنده تونم یلیمن خ-

 ...گرم پدرانه يبا آن صدا دیحرفم پر وسط

هم  یشوخ... کنمیرو نابود م ادیباعث بشه خم به ابروش ب یکه هرک ادیاونقدر ز... زهیعز یلیسودا برام خ-

 هیو  يخوایدادن م يو حرفات از ته دلم که بحثش جداست اما اگه دختر منو واسه باز هیاگه قصدت جد... ندارم

 نشه داتیما پ يور خانواده  ودور  گهیبهتره د یرهاش کن يخوایمدت بعد که هوسش از دلت افتاد م

... ارمینه نمکارام بهو يبرا... کنمیوقتم خودمو تبرئه نم چیو ه... نداشتم یاصال خوب يمن گذشته :گفتم صادقانه

بگم از  خوامیاما م مونمیاشتباهاتم م يتا آخر عمرم پا يعمر هیاشتباه کردم ... کنمینم حیاشتباهمو توج يکارا

 هیسا میوجود پاکش انقدر رو زندگ... احساسمو نسبت به سودا خانوم شناختم نتونستم برم سمت اشتباهاتم یوقت

 ياز رو ارمیبدستش ب يروز هیو مطمئنم اگه ... فکر کنم يا گهیکس د چیانداخت که اجازه نداد جزخودش به ه

 ستیهوس ن

نداشته باشه روش چشم  ریتاث ندهیآ يکه اون گذشته رو ییآدما ندارم البته تا جا يبه گذشته  يمن کار-

اما دخترم  مینداشته باش یخوب یوضع مال دیشا میپول نداشته باش دیشا... دمینم یاما دخترمم به هرکس بندمیم

که تو وجود  هیگوهر... شهیم دایزمونه کم پ نیکه تو ا هیزیآبرو چ... میهست يآبرو دار يخانواده ... آبرو داره

خودتو به من ثابت  دیبا يخوایتو اگه سودا رو م... فروشمیگوهررو به پول و ثروت نم نیو من ت ستین يهردختر

 ...مال تو دخترم... تیکه اگه بهم ثابت شد مردونگ... یکن

 ...کتفم است يدستش که رو يرو گذارمیو دستم را م زنمیلبخند م... میآ یم رونیفکر ب از

 زدیخیهم برم الریو آ شومیاز جا بلند م... شده ام روزیکه انگار در امتحان پ خوانمیم شیچشمها از

 میپس ما منتظر تماستون هست-

 بوسدیرا م شیو رو داردیطاقچه برم يپدرم را از رو عکس

 دخترم حضور داشت يتو مراسم خواستگار دیشه هیمن افتخار بود که  يبرا-
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*** 

 :سودا

 ....تواندیشام نگه دارد، نم يرا برا الریو آ ریام کندیهرچه اصرار م مامان

در رفتنشان را  يو من از ال روندیم... است ریهم تابع ام الریو آ کندیصبحش را بهانه م 2پرواز ساعت  ریام

 ...کنمیم تماشا

 عطر را دوست دارم نیو ا دهدیترش م بیس يبو تنم

 شودیعسل سرو م يها یزبان نیریمحسن و ش يها یکنار شوخ شام

و بشقابم را  کنمینفر تشکر م نیاول... رودینم نییپا میاز گلو يزیآنقدر درخودم فرو رفتم که چ قتایمن حق یول

اما خودم را  شومیآب م شانینگاه ها ریو من ز چرخدینگاه ها بامن م يهمه ...رومیو به آشپزخانه م دارمیبرم

 ...به آشپزخانه رسانمیم

 ...رودینم نیدرونم از ب يگرما... پاشمیصورتم م يرو یو مشت کنمیآب را باز م ریش

انگار هوا بهتر است و  نجایا... شیآخ... کشمیم یقینفس عم...رومیم اطیو به ح گذرمیآشپزخانه م یدر پشت از

 کاهدیاز التهابم م یکم

 ...کنمیرا بغل م میو زانوها نمینشیم وانیا یآهن يپله ها يرو

خودم را در ... شناسمیو محکم را م يدست قو نیا... ردیگیرا بغل م میشانه ها یکه دست گذردیچه قدر م دانمینم

 دچسبانیاش م نهیسرم را به س... کنمیآغوش امن مچاله م نیا

 شهیداره عروس م... خانوم شده... بزرگ شده گهیبابا د يسودا-

 خنددیم... فشارمیاش م نهیبه س شتریزده سرم را ب خجالت

 یلیخ... دادنت تو بغلم مارستانیتو ب شیو چندسال پ ستیانگار نه انگار که ب... گذرهیزود م یلیخ یزندگ-

 ...میکردیکه ال پنبه بزرگت م يبود فیریانقدر ظ... ياومد ایشش ماهه دن... و کوچولو يالغربود

 ...را دوست داشتم میکودک خاطرات

 ؟یکنیم فیتعر-

 ...من که صدبار برات گفتم-

 لطفا... دیبازم بگ-

 ...و سرفه کرد دیکش یقیعم نفس
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و نفس  موندمیشب تا صبح باال سرت م... يبود زیانقدر که ر یزنده بمون کردمیفکر نم ياومد ایدن یوقت-

 ...اون.. حسود بود یلیسارا هم خ... کردمیچک م دنتویکش

 خانواده اما نیسرم من دختر بزرگ ا ریخ... کننیم بتیکه پدر و دختر دارن از من غ نمیبیم... به به-

بابا دست ... ستادهیکه دست به کمر نگاهمان باالسرمان ا کنمیو خندان به سارا نگاه م کنمیرا کج م سرم

 ...ندینشیو سارا کنارش م کندیباز مرا  گرشید

 کندیاوهم با لبخند پشتمان را نوازش م... یبه بابا مرتض میدهیم هیخواهر تک دو

 ن؟یگفتیم نیداشت یچ-

 کردیم فیاومدن منو بابا تعر ایخاطرات دن-

 ؟يدیانقدر گوش م یشیخسته نم-

 بابا بگو... دوست دارم-

 دهدیو بابا ادامه م خنددیم سارا

 حسود بود یلیسارا خ... گفتمیداشتم م-

 نبودم-

 کنم فیوسط حرفم نپر بذار تعر... گهید يدختر بود-

 کندیرا لوچ م شیو اوهم چشمها کنمیم يسارا زبان دراز يبرا

بالش گذاشته رو صورت  هیسارا  دمیتو اتاق د دمیدو... ستین يکدومتون خبر چیاز ه دمیروز اومدم خونه د هی-

 ....کنهیخفش مسودا و داره 

 نامرد يا-

 ...کردیخب بابا همش به تو توجه م-

 ؟یکشتیمنو م دیتو با کردیچون بابا به من توجه م-

 ...دهدیسرتکان م طنتیش با

 کنمیحذف م بامویمن رق... قایدق-

 کندیدستش را دورمان محکم م بابا
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فرزند اگه خوب و صالح ... فرزندانشونه هیسرما نیبزرگتر... پدر ومادر يبرا... دیدل من يزایشما هردوتاتون عز-

سارا که خودش مادر شده ... دیمن ينعمتا نیشما دوتاهم بزرگتر... پدر و مادره ينعمت برا نیباشه بزرگتر

 ...منظورمو یفهمیسودا جان م یشیتوهم مادر م شاالیاما ا گمیم یچ فهمهیم

 دهدیبابا ادامه م... کنمیرا حس م میشدن گونه ها سرخ

 یازدواج کن رضایبا عل خواستیدلم م يکه بود بچه-

 ...دیخند... نگاهش کردم مات

 پخته نبود کردمیکه من فکر م يهم اونقدر رضایعل...نشد قسمت نبود یول-

 ...حرف بزنم شیبرا میاز احساس نوجوان توانستمیکاش م يا

... باهم ازدواج کنن یسودا و عل خواستیوقت دلم نم چیمن ه یول: دیگویو م ندازدیم یبه بابا مرتض یسارانگاه

 ادیبه سودا م شتریب یلیخ ریام

 کنمیم نگاهش

 ...من... خب... من هنوز-

 بوسدیسرم را م يرو بابا

 زمیخجالت نکش عز... راحت حرفتو بزن... بگو دخترم-

 نه؟ یپشتم شهینه؟هم یمراقبم شهیشما هم... بابا-

 ... یکن هیبهش تک یتونیم شهیهست که هم یکیبدون  يکم آوردهرجا ... یتو هرجا باخت...زمیمعلومه عز-

 اسیدن يمتکا نیبهتر یبابا مرتض:دیگویباخنده م سارا

 کنمیمکث لب باز م هیو بعد از چندثان زنمیم لبخند

 جمیگ ریهنوز نسبت به ام... من-

 با عرضه س...هیپسر با جنم ریام-

 دیدونیهست که شما نم ییزایچ هی... بابا یول-

 یدختر به کس قیتحق یب ينجوریمن هم يفکرکرد... دونمیم ریرو در مورد ام زیمن همه چ... دخترم دونمیم-

 دم؟یم

 ...زندیسارا اما چشمک م... کنمینگاهش م متعجب
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و  مونهیپش دونمیو م... که کرده هستم ییکارها انیدر جر... صحبت کردم ریبا ام شیوقت پ یلیمن خ-

 بدم صیعمر کردم و تجربه دارم که حرف دروغ رو از راست تشخ يباالخره انقدر... هیواقع شیمونیپش

 چرا خبر نداشتم؟ شانیمن خبر نداشتم؟از مالقات پنهان چرا

هم خودش به افکارش نظم بده و هم من ... یمدت اطرافت نباشه تا هم تو خوب فکرکن هیخواستم  ریمن از ام-

 برسم یشناخت نسب هیدرموردش به 

 دم؟یمن چرا نفهم... شما... اباب-

 زمینداشت عز یلزوم-

 ریبودم آنوقت پدرم و ام شانیماه تمام پر کی... بودم دهیکش یماه نگران کیمن ... دزدمیکرده نگاهم را م بغ

 ...دند؟اوفیکشینقشه م میبرا

خونده بشه تا راحت تر رفت و  نتونیب تیمحرم غهیص هیمدت  هیبهتره ... هست ریاگه دلت با ام... به نظر من-

رو راه  یمراسم عقد و عروس دیبود یبعد اگه خدا خواست و راض... دیتا بهتر همو بشناس دیآمد داشته باش

 چه طوره؟... میبنداز

 عقد فقط عقد دائم ... ادیحرفا خوشم نم نیو ا غهیمن از ص-

 ...ستمیایمقابلش م نهیو دست به س کنمیم اخم

 خراب کنم ندمویعجوالنه آ میتصم هیبا  خوامینم... ستمیمطمئن ن ممیتصم من هنوز از ریام-

 ...کندیباال رفته نگاهم م يابروها با

 بس نبود؟ يمدت فکر کرد نهمهیا... بس کن تورو خدا... عجوالنه؟سودا میتصم-

 ...زندیاحساسم لنگ م يپا کیهنوز هم ... اما زنمیچرت حرف م دانمیهم م خودم

 یپابه زندگ یوقت خواستیدلم م... ازدواج کنم که عاشقانه دوستش دارم یبا کس خواستیدلم م شهیهم من

 ...ریاما ام افتدیداشتنش به تاالپ و تلوپ ب يآنقدر بخواهمش که دلم برا گذارمیم یکس

 ...محض بود یجیکه نسبت بهش داشتم گ یحس تنها

 ریو تصو زیآن روز نفرت انگ يمدام خاطره ... بدهم یبیبه افکارم نظم و ترت کنمیبهش فکر م یوقت توانستمینم

 شیپ رضایعل ينگاه ها... دیچیپیسرمه در گوشم م يالتماسها يصدا... شدیزنده م میتهوع آور کمال برا

 ...راه نجات است کیفقط  میبرا ریام کردمیو من فکر م شدیرسم م میچشمها

 ...رضایعل یزندگ يراه نجات برا... سرمه یزندگ يراه نجات برا... من يتنها برا نه
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 ...از افکار مغشوشم... ام یفعل یجهش بزرگ از زندگ کی

 ...ذهنم يها یشانیدور زدن پر يبر برا انیراه م کی... راه فرار کی

 ...باشد نطوریا خواستمیمن نم و

که  يریدر حق ام... شوم یزندگ کیاحساس وارد  یدر حق خودم که ب... محض بود یانصاف ینظرم ب به

 ...هستم که دلش را لرزانده ام يدختر نیمن اول گفتیم

 را دوست نداشتم یعدالت یب نینبود و من ا عادالنه

 میآشنا بش شتریباهم ب خوامیمن م-

 زندیم يتلخند

 یشناسیاز همه منو م شتریتو ب... کردم سودا یتو خال شیتو ذهنم بوده رو پ یهرچ شهی؟من هم...میستیمگه ن-

 هیعاطف... عا... به لحاظ... منظورم به لحاظ... ستین نیمنظورم ا-

 داردیبه سمتم برم یقدم

 ؟یچ یعنی-

و طاقت  رمیگیبزنم غرورش را نشانه م خواهمیکه م یحرف نیباا کنمیحس م... نگاه کنم شیبه چشمها توانمینم

 ...رنگش يبه نوك کالج سرمه ا شومیم رهیخ... شکستن غرورش را ندارم دنید

که از  یروح يضربه  یعنی... شهیم کیتحر رید یلیاحساساتم خ... رضایمن بعد از عل... ریام... من... من-

 دلمو ببنده و خب يبزرگ بود که درا يطرفش خوردم انقدر

 بزن تویحرف اصل-

 ...کشمیم یقیعم نفس

 نسبت بهت داشته باشمو ندارم دیرو که با یمن اون حس-

 میو اشک در چشمها دهدیرا فشار م میگلو يبغض بد... ردیگیضربان قلبم باال م... شودیسکوت م يا هیثان چند

کنم  تشیوقت دلم نخواهد اذ چیهست که ه زیعز میبرا يآنقدر... دوست هست میبرا يآنقدر ریام... زندیحلقه م

 موارد تلخ اند شتریدر ب قیکه حقا ستیاما دست من ن

 ردیگیاشاره و شصتش چانه ام را م باانگشت

 بچه پنگوئنم؟ نمتیبب-

 ناراحت نشده؟... کندیلبش جا خوش کرده که متعجبم م يگوشه  يلبخند محو... رمیگیسرم را باال م یسخت به
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 ...!ایختینر یختیاشک ر-

 ...خب... من... ریام-

خودتو عذاب  هیچه اصرار... بگو خب... ادیآخه؟از من خوشت نم يخوریم ویچ يغصه ... نگو یچیه... شیه-

 وقت انگار نبودم چیبرم که ه يبگو تا جور يبد

 ...نه:گفتم دهیشد و ترس یدلم خال يلحظه انگار تو کی

 ...کرد دایعمق پ لبخندش

 نه؟ یچ-

 ...نرو-

 دمیفهمیرا که به جانم افتاده بود را نم یترس نیهم ا خودم

 کنم؟ کاریپس چ-

بشه که  یانصاف یدر حقب ب خوامینم... کنم دایاحساسمو پ دیبا... کنم دایخودمو پ دیبا خوامیمن فقط فرصت م-

 با دل خودم تیتو زندگ امیخودم ب يبا پا خوامیم ارمیب يفرار از دردام به تو رو يبرا

 ...چه قدر بزرگ و مردانه بود شیدست ها... گذاشت میشانه ها يرا رو دستش

 یاگه قراره زنم باش خوادیدلم م... ادیبدم م نایو ا غهیو ص ياز نامزد.. .خوامیخب منم زنمو تمام و کمال م-

نصفه  ياز رابطه ها... داشته باشم شمیاسمت بره تو شناسنامم که هرجا خواستم برم هرکار خواستم بکنم تورو پ

 منظورمو؟ یفهمیم... خوامیرو نم یو نباش یزنم باش نکهیا... متنفرم مهین

 وسط حق ندارم؟ نیخب من ا-

 ...اما خب منم يشما حق دار... چرا خانوم...زمیچرا عز-

 ...ماه کیفقط -

 نه؟ ای يخوایرابطه رو م نیتو ا-

هنوز ...دونمیم یمیدوست صم هیمن هنوز تورو ...رو ندارم دیجد یزندگ هیورود به  یاما االن آمادگ خوامیم-

 تو قالب شوهر تصورت کنم تونمینم

  میکه عقد کن یبه شرط میماه نامزد بمون کی... باشه-

 کنهیبابام قبول نم-

 ...بچه پنگوئن کنهیقبول م...زنمیمن باهاش حرف م-
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 شیچشمها يرو شهیش هیال کیانگار که ... شفاف بود يادیبود که ز یچندوقت... نگاه کردم شیچشمها به

 !زدیبرق م... بودند دهیکش

 ...لبخند زدم اریاخت یب

 به بچه پنگوئن؟ دمیاز مقام فنچول رس یاز ک-

 ...کشدیجلو م یو صورتش را کم خنددیصدا م پر

اما من باحوصله برات اسم  ادیب یبه نظرت کار لوس دیشا... برمیلذت م کنمیبرات اسم انتخاب م نکهیمن از ا-

بچه ... کنمیاب نمانتخ يستوریبدون ه یاسم چیه... دارن یداستان هیاسما همشون پشتشون ... کنمیانتخاب م

 ماست ي هقص هیشب تینها یکه پشتشه ب یو داستان دمهیپنگوئنم ابراز محبت جد

 ه؟یداستانش چ-

 یکنن و بعض یدوست واسه خودشون انتخاب م هیفقط  شونیزندگ يخوندم که پنگوئن ها تو همه  ییجا هی-

گرفتم که تو بچه  جهیداستان نت نیا يبر مبنا... کنن یم يسنگ ازدوستشون خواستگار کهیت هیوقتام با دادن 

 یپنگوئن من

 ...رومیابرها راه م يرو کنمیکه حس م دیآیحرف خوشم م نیاز ا انقدر

ترس از قضاوت و  یتو سرم را ب يفکرها يآنقدر دوست که من همه ... دوستم است ریخب چرا که نه؟ ام و

 يو هر فکر دیآیخوشم م لیالن مرد به فالن دلباشد که من از ف نیفکر ا نیاگر ا یحت... میبگو شیسرزنش برا

 ! دیبگو یبه هرکس دیکه اصوال آدم نبا

است  یمن دوست کس يبرا... دوست دارند يبرا یمختلف يها فیآدمها تعر. محض و خالص دوستم است واقعا

 شتریباشم آن آدم ب ينجوریا یبتوانم با کس شتریهرچه ب... میسرم رادم را بهش بگو يکه بتوانم هرچه تو 

 !بچه پنگوئنشم نکهیا زکه خوشحال باشم ا يآنقدر... دوستم است ادیز یلیخ ریو خب ام... دوستم است

*** 

 :ریام

و سودا از دور  کندیدر هم نگاهم م يا افهیعسل با ق... شودیدر باز م کشدینم هیبه ثان... دهمیدر را فشار م زنگ

 ه؟یک:پرسدیم

 ...شومیزانو خم م يو رو زنمیم یمهربان لبخند

 سالم عسل خانوم؟-
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 کنمیمتعجب نگاهش م... کندیو اخم م فرستدیرا جلو م نشییپا لب

 بامن؟ يقهر-

 دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرش

 يبد یلیخ-

 چرا؟-

 زندیلب م بغضدار

 یکنیم یبا خاله سودا عروس يدار-

 ؟يتو دوست ندار-

 باهات ازدواج کنم خواستمیمن م... نه-

 ...خندمیو بلند م رمیخنده ام را بگ يجلو توانمینم

 ...زندیم یمن لبخند کمرنگ دنیو با د دیآیدر م ينفس نفس زنان جلو سودا

 ...يخوش اومد-

 ...دهیخط چشم کش انهیناش... شومیم رهیو به صورتش خ کشمیم يتازه ا نفس

 ...ارزش دارد یلیخ میوبرا

 ...دهیخط چشم کش انهیکه ناش ستین مهم

 دیایبه نظر ب بایدر نگاه من ز کندیم یاست که سع نیا مهم

همش  نایا... میکن یباهم عروس میخوایمنو خاله سودا نم:میگویو روبه عسل م زنمیم یچشمک شیبرا یپنهان

 لمهیف

 زندیو عسل لبخند م کندینگاهم م جیگ سودا

 ؟ یگیم یواقع-

 ... آره-

 ؟يریگیم تموم شد منو لمتونیف-

 ...خنددیسودا هم م نباریا

 نمیبوس بده بب هی ایب... رمتیگیمعلومه م...دلم زیآره عز-

 ...بوسدیمرا م يو پر عشوه گونه  کندیم يسودا زبان دراز يدخترانه برا طنتیش با
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 ...کشمیبه شلوارم م یو دست شومیم بلند

 ...برو تو عمو جون-

 ام؟یمن ن-

 ...توپدیسودا بهش م نباریا

 رمایگیهارو ازت م یعسل برو تو وگرنه گوشواره چوب-

 کندیفوت م رونیسودا نفسش را ب شودیدر که بسته م... رودیو داخل م دیگویچشم م يتند

 خدا به داد سارا برسه... بشه یچ خوادیبزرگ بشه م... پررو شده یلیخ-

 داردیو سودا کنارم قدم برم افتمیبه راه م نیسمت ماش به

 ...که یدختررو داشت نیا يها استیدهم س کیواال اگه ... نیدوره بب ششیبه نظرم برو پ-

 ندازدیرا باال م شیابرو يتا کی

 ؟...اونوقت شدیم یچ-

 کشمیو صورتم را جلو م خندمیم

 ...که يبود ستادهیوان نجایاونوقت ا-

 ...شکمم يرو کشمیم دست

 يو االن تو شکمم بود دادمیدرسته قورتت م-

 ...کندیبوسه از آن ناردونه ها م کیو دلم هوس  ندازدیگل م شیگونه ها یآن

 ...زنمیرا م ریو دزدگ کشمیم یقیعم نفس

 ...!اورمیپرت کنم وگرنه دوام نم یحواسم را کم دیبا

 گذاردیو آرنجش را لب پنجره م کشدیم نییرا پا شهیش میشویکه م نیسوارماش

 شد؟ یکه راض یبه بابام گفت یچ-

 زنمیم يمرموز لبخند

 ...مردونه يحرفا-

 کندیم زیرا ر شیچشمها

 گهیبگو د-

 ایخانتو دست کم گرفت ریبعدشم تو انگار ام... اصن راه نداره-
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 دهدیم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 شه؟یم یحاال چ-

 شیواسه آزما میریفردا صبحم م... حلقه دیدنبال خر میریاالنم م... ظهر رفتم محضر وقت گرفتم... یچیه-

 م؟یکنیباهم ازدواج م میدار یالک یالک یعنی-

بعد که حساب کتابم با خودم تموم ... خودم ریاول درگ... رمیمن چندماهه درگ... هم که نه یالک یالک نیهمچ-

ها سالم  يریدرگ نیا ریو بعد اگه اعصاب برام موند و از ز میدار يریمدت هم باتو درگ هی... شد اومدم سراغ تو

 میکنیاومدم ازدواج م رونیب

 ...دیخند

 ...ينامرد یلیخ-

 گمیواال راست م-

 یکن يتو از من خواستگار يروز هیکه  دیگنجیوقت تو باورمم نم چیاما ه-

 مونیاز زندگ يدیفصل جد هی... کردهیوقت نم چیکه فکرشو ه افتهیم یاون اتفاق شهیآدم هم یتو زندگ یدونیم-

تا  میزمان ازمندین مونیزندگ يو تحول ها و فصلها رییتغ نیا يما تو...و سخت جانیفصل پر ه هی...آغاز شده

رو  رییتغ نیا يآرزو ياگه روز یحت..چه خوب باشن چه بد راتییحاال اون تغ...میوفق بد طیخودمونو با اون شرا

 ...میتا عادت کن برهیباالخره زمان م...میپروروند یتو ذهنمون م

زمان  ازمندیکه قدرت وفق دادن رو ندارم و اگر هم داشته باشم ن...ن باشممخصوصا اگه اون ادم م-

 ...کنمینگاه م شیبه چشمها يو لحظه ا گردمیهبرمیادیز

گرفتم  ادی هیو االن مدت دمیچون من آدم شک و ترد! خوبه ینه چون همه چ. دوس دارم مویمن االن زندگ -

دونم  یاالن م. و االن انتخاب دارم. کنه یکه انتخاب دارم خوبم م نیهم. شکام انتخاب کنم يرغم همه  یعل

 نیخب ا... کنم رییتغ خوامیم... دمسرو سامون ب میخوام به زندگ یم... خوام باهات ازدواج کنم یمثال که م

رو  نایا دونم االن یکه م نهیاما قدر مسلم ا... بحث و اما و اگر داره يجا یبرام کل ییانتخابا هرکدومش به تنها

 میممکنه مثال نشه اونطور که انتظار دارم به زندگ... خوام یم "االن"اما ! ممکنه چند سال بعد نخوام... خوام یم

بهم بگه  ادیب یکیاگه االن ... دم ینم یتیاهم. سیمهم ن یول... شم مونیاصال بشه و بعدش پش ای... سامون بدم

سالو الزم داره 4 نیا میدونم زندگ یچون م... کنم یبازم باهات ازدواج م رمیگ یازت طالق م گهیسال د4مثلن 
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 نکهیفارغ از ا... براشون تالش کنم دیالزم دارم و با میتو زندگ ایدونم چ یاالن م... اگه تهش ازت جدا شم یحت

 ... اتفاق افتادنشون تالش کنم يبرا دیدونم که من با یم... نه ای فتنیاتفاق ب تیدرنها

 ...میشویم ادهیپ... کنمیپارك م مخانیکر يها یاز فرع یکی يتو

 ...میستیایم یطالفروش نیاول نیتریو يجلو

 ...کنمیحلقه ها نگاه م به

 ه؟ینظرت چ-

 ...ندیچیبچه ها لب برم مثل

گوشواره  ایداشتم  ایرنگ یدستبند رنگ نیاز ا شهیهم... ومدهیوقت از طال خوشم نم چیراستش من ه دونمینم-

 یسنت یچوب

 دیخر دیاما خب حلقه رو با-

ست  خواهمیو ازش م کندیسالم م ییبا خوشرو شودیبلند م زشیاز پشت م یکچل رمردیپ... میشویمغازه م وارد

 ...را نشان دهد شیحلقه ها

که  شودیم دیطال سف يساده  يحلقه  کیآنهمه حلقه توجهم جذب  نیاما من ب کندینگاه م یلیم یبا ب سودا

 ...گندم يکارشده به صورت خوشه ها انیبرل فیرد کیفقط  شیرو

 کندیو سودا نگاهم م اورمیجعبه درش م يتو از

 نمیبده دستتو بب-

 ...اوردیدستش را جلو م دیترد با

انگشت  يانگشتر را تو اطیبا احت... رمیگیو دست لرزان سودا را در دست م کنمیدستم را به سمتش باز م کف

 درخشدیدستشم يانگشتر تو... ندازمیاش م دهیو کش دیسف

 خوشگله یلیخ نیا-

بردارد که از غافل بودش سو استفاده  نیتریو ياز تو گرید يجعبه  کی شودیو خم م دهدیسرتکان م رمردیپ

 نشانمیانگشت سودا م ينرم و کوتاه رو يو بوسه ا کنمیم

 کندینگاهم م مات

 کنمیصورتم را به سمتش خم م یو کم زنمیم لبخند

 ياریدستت در ن يانگشتر رو از تو نیوقت ا چیباشم که ه قتیال ياونقدر... کاش بشه يا-
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*** 

 :سودا

 ...کنمیو به اطرافم نگاه م دهمیرا تکان م میآرام پاها آرام

و مادر انقدر در افکار خودش غرق است که انگار اصال  کندیم هیدر آغوش مادرش گر یکوچک ي پسربچه

 شنودیکودکش را نم يصدا

 ...ضرب گرفته نیزم يرو شیبا عصا يرمردیپ و

 ...استرس دارم نقدریچرا ا فهممیو من نم خوردیبه صورتم م میکولر مستق باد

استرسم ... زندیو نام مرا صدا م گذاردیم نیتلفن را زم یبه سن و سال خودم است گوش بایتقر يکه دختر یمنش

 ...کندیبا لبخند نگاهم م... دارمیو به سمتش قدم برم زنمیچنگ م میرا از کنار پا فمیک... شودیاز قبل م شتریب

 تو نیبر نیتونیم... خانوم دکتر داخل اتاقشون منتظرتونن زمیعز-

و چند  گذارمیدر م ي رهیدستگ يدستم را رو... کنمیلب تشکر م ریو ز دهمیم لشیتحو يا مهینصفه و ن لبخند

 یلیقبل خ يام با دفعه ها ندفعهیآمده ام اما آمدن ا نجایا الریهمراه آ يتابه حال چندبار... کشمیم قینفس عم

 ...متفاوت است

 ...بندمیو پشت سرم در را م شومیوارد اتاق م چدیپیسرم م يتو میاز عطر گل مر یو حجم کنمیرا باز م در

 قیدم تزرآرامش به وجو یکم تاباندیکه نور آفتاب را به داخل اتاق م یبزرگ يرنگارنگ اتاق و پنجره  يفضا

 ...کنمیپرلبخند خانم دکتر آرام سالم م يبه چهره  افتدینگاهم م...کندیم

 دهدیتکان م میبرا يسر

 ...زمیعز يخوش اومد... سالم سودا جان کیعل-

 ...کنمیرا در هم گره م میو دستها نمینشیم زشیم يقرمز رنگ جلو یصندل يرو

 پرسدیگره کرده ام و م يبه دستها ندازدیم ینگاه

 همراهت؟ ومدهین الریآ-

 کنمیم يتک سرفه ا میصاف شدن صدا يبرا

 خودم اومدم يبرا... من... راستش... نه-

 دهدیم هیچانه اش تک ریو دستش را ز دیگویم یآهان

 ...کنمیخب گوش م-
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از ... ندهینسبت به آ میاز نگران... ریاز احساسات مبهمم به ام... رضایاز عشق نافرجامم به عل زنمیمن حرف م و

 ...ریدوست داشتن ام

 ...خودم را کنمیم یو خال میگویو م میگویو م میگویم

که تمام  میحرفها... شرح بدهم شیهر چه در سر دارم را برا دهدیو اجازه م کندیگوش م میدقت به حرفها با

 ...میدر چشمها شودیم رهیخ شودیم

به  رضایفرار از احساسات گذشته ت نسبت به عل يبرا یترسیرابطه س؟م نیا يکجا قایو ترس تو االن دق-

 رها کنه؟ شیقبل يدوست داره و بعد ها ممکنه تورو هم مثل پارتنر ها کنهیکه االن تظاهر م ياریب يرو يریام

 ست؟ین یعیو خب ترسم طب... قایدق-

 دهدیم هیچرمش تک یصندل یو به پشت زندیم یمهربان لبخند

 ستمیمسئله مطمئن ن هیفقط من از ... هیعیترست کامال طب... زمیچرا عز-

 ؟یچ-

 ...ارهیدون ژوان هارو در م يادا ای سمهیواقعا مبتال به دون ژوان ریام نکهیا-

 د؟یفهم شهیخب چه طور م-

 ...کندینگاهم م متفکر

دون ژوان  يادا ریام کنمیمن فکر م يکرد فیمن تعر يکه تو برا نطوریو خب ا... ستیسخت ن دنشیفهم-

گذشته ش وجود داشته که اونو به سمت دون ژوان بودن سوق  يتو یمشکالت زنمیحدس م... ارهیم هارو در

اتفاقات ناراحت  دونمیا چه میباشه  انیبا اطراف يلجباز تونهیهم اون موقع به همون علت که م ریو ام...دادهیم

نقش  نیکردن ا يگرفته دون ژوان باشه و خب انگار چندان هم تو باز میافتاده تصم شیکه تو زندگ يکننده ا

 کنه ينتونسته خوب دون ژوان بودن رو باز ریدر واقع ام... تو کم آورده یسادگ يموفق نبوده و جلو

من واقعا توان مواجهه ... اگه... اگه ترکم کنه... از منم خسته بشه يروز هیاگه ... نگرانم یلیخ... خب... من-

 اهاشو ندارمب

دانه  کیو  کشمیم یقینفس عم... بردارم کندیو اشاره م دهدیمن هل م يرا جلو زشیم يرو تییسکویب ظرف

 دارمیبرم

 یاصالً نم. کنه یخبر ترك م یدون ژوان ب! خواد ترك کنه یکه دون ژوان م شهیشروع م ییمسئله از جا -

دون ژوان دوست دارد التماس . شه یالتماس ها شروع م. يریجلوش رو بگ يرفته که بخوا یچه وقت یفهم
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دونه  یمخالف نم جنس. برهیپس لذت م! هست شهیالتماس ها هم نیو ا ستیفهمه که تنها ن یچون م. بشنوه

با تنها گذاشتن، دون  تونهیاگر جنس مخالف زرنگ باشه م! هییترسونه تنها یکه دون ژوان رو م يزیکه تنها چ

از خودش قدرت نشون بده و دون ژوان رو دوباره به مبارزه  یعنی! داشته باشه يشتریب مدت يژوان رو برا

 نیا زینکته تأسف برانگ. نداره يوجود تینباشه دون ژوان اهم زهمبار یبره و تا وقت یاو از مبارزه لذت م. بطلبه

به اون  یحس چیه گهیکه د هییبفهمه که تنها ترس دون ژوان تنها تونهیم یجاست که جنس مخالف فقط زمان

دست  ریسودا جان تو در نظر ام نیبب!بکنه ینداره؛ اگر التماس يریدون ژوان تأث يو حاال التماس ها. نداره

بودن  یافتنیدست ن نیکرده و شدت ا دایو کشش پ لیبه سمتت م نیبه خاطر هم يومدیبه نظر م یافتنین

بدست آوردنت آرمان هاشو کنار بگذاره  يکه برا يبوده که تورو تو ذهنش پررنگ کرده به اندازه ا ادیز ياونقدر

و  يبه خواسته هاش تن بد عیحاال اگه تو سر... دهیدون ژوان هرگز انجام نم کیکه  يکار... يخواستگار ادیو ب

 یعنی... برخورد کنه شیقبل ير هاقبل و باتوهم مثل پارتن ي وهیممکنه برگرده به همون ش یکن مشیخودتو تقد

 ازت خسته بشه و کنارت بگذاره

 ازدواجشو رد کنم؟ شنهادیکه پ نهیمنظورتون ا یعنی-

 شودیپررنگ م لبخندش

داشته  شهیتا هم يو دوست دار يخوایرو م ریکه اگه واقعا ام نهیمنظورم ا... ستین نیا قاینه منظورم دق-

 دیبا يبه خواسته هاش تن بد عیسر دینبا... ياریجلوش کم ب دینبا... ياز خودت قدرت نشون بد دیبا شیباش

جمله از زبان  نیا دنیشن دیشا... نشه ریاونقدر تشنه بشه که اگه تا ابد هم تورو داشته باشه از داشتنت س يبذار

کس  چیه و به نندیش یکافه واسه خودشون م يگوشه تنها تو هیام که  ییعاشق مردها«: زنها برات آشنا باشه

حاضرم همه . المصب دلش از سنگه. لحظه نگام کنه هیکاش فقط «: مردا يجمله برا نیو ا» .ندارند يکار

 » .لحظه نگام کنه هیاما  زمیرو به پاش بر امیدن

مبارز  ای. خسته کننده باشه. که به دست آوردنشون سخت باشه يافراد. گرده یم يافراد نیژوان دنبال چن دون

 نجاستیا زیبشه گفت تنها نکته غم انگ دیو شا. روزهیپ شهیکه دون ژوان هم نجاستینکته جالب ا. باشن یخوب

وقت شکستش رو قبول  چیه. نهخواد قدرت خودش رو محک بز یاون فقط م. روزهیپ شهیکه دون ژوان هم

. وقت نداره یحت فیضع يآدم ها يمبارز قدرتمنده و برا کیدون ژوان . رهیم يروزیتا مرز پ شهیکنه و هم ینم

 » !کن يبرو با همقد خودت باز«: ام دهیشون شن یکه از زبان بعض يجمله ا

 ستمیخب من بلد ن-
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 یو خوب...يریگینم میو با چشم بسته تصم یهست یمنطق... یهست یدختر زرنگ یسادگ نیتو در ع یول-

نجات جفتتون  يبرا یتونیو راحت تر م يکه تو هنوز عاشقش نشد نجاسینجات دهنده ش ا يرابطتون و نکته 

 يکرد هکه به من مراجع يکاررو کرد نیتو بهتر... و خب من روانشناس هم هستم... یتالش کن

 هست؟ دیام يجا-

 ...اما زمیفقط مرگه که چاره نداره عز-

 ؟...یاما چ-

 دهینرس انیتو کامل به پا يبرا رضایبه نظر من عل... يبد رییخودت رو هم تغ دیتو با-

 نه تموم شده-

 ...کندیم یکوتاه ي خنده

 دیتو با... یبش دیجد يراحت وارد رابطه  یتونینم يگذشته تو نبند یاحساس يرابطه  ياگه انتها... تموم نشده-

 ...وقت نبوده چیکه انگار ه یاونقدر خوب پاکش کن... یپاك کن تیاز زندگ شهیهم يرو برا رضایعل

 ؟...خوب شدم به نظرت-

 ...کندیپلکش را پاك م يو اشک گوشه  زندیدورم م یچرخ سارا

 ...معرکه... معرکه... دختر يشد یعال-

در  رییباعث تغ یچهره ام کل تیال شیاصالح ابرو و صورت عالوه بر آرا... شومیم رهیخ نهیو به آ زنمیم يلبخند

 ...ام شده افهیق

 ...دختر جوان کی شده باشم به لیتبد یرستانیکه از آن حالت دختر دب انگار

 ...کنهیغش م نتتیبب ریام-

و کرم رنگش حس  فیلط يپارچه ... تنم يحال خوش دوخت تو نیساده و در ع راهنیبه پ کشمیم دست

در آن کت و شلوار  الریآ دنیبا د دومیو من هول پشت کمد م شودیدر اتاق باز م... کندیبه وجودم القا م یخوب

 ...کشمیم یرنگ نفس راحت يسرمه ا

 ؟...؟کجاس...عروسمون کو-

 ...کشدیو وسط اتاق م ردیگیدستم را م... دیآیو به سمت من م خنددیبلند م سارا

 ...گرد شده اند سیکه قدر توپ تن ییبا دهان باز و چشمها... کندیمکث م هیچند ثان دنمیبا د الریآ

 ؟یخودت... سودا-
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 ...دهمیم سرتکان

 ...بله-

ترق و تروق  يانقدر سفت و محکم که صدا... کشدیو در آغوشم م رساندیرا به من م با دو قدم بلند خودش کهوی

 ...اما آغوشش پر از حس دوست داشتن است شنومیرا م میاستخوان ها

 !جوونم يا... يدختر تو ماه شد... زمیقربونت برم عز یاله-

 ...بوسمیو گونه اش را م خندمیم

 ...تحفه نشدم به خدا نمیحاال همچ... نه بابا-

 ...کندیشده نگاهم م زیر يبا چشمها الریآ

 فیرد یخونه خال ریام ای نیواقعا امشب پرواز دار نمیبگو بب... کوفتش بشه... بکنه امشب داداشم یچه عشق-

 عشق و حال؟ نیبر نیکرده مارو قال بذار

 ...رمیگیم شیاز ران پا یونیو با صورت سرخ شده ن گزمیم لب

 ...اونوقت تو... لقمه نون حالل هیسرکار دنبال  میبر دیشب با... باد یب-

 ...پردیباخنده وسط حرفم م سارا

 ...نکنه... مهمه یلیواال خ... نون شب میگیماهم به افق م يخب خواهر-

اوهم ... دومیام دنبال سارا م دهیپاشنه بلند که به زور مامان پوش يحرفش کامل شود و با آن کفش ها گذارمینم

 شودیم میقا الریو پشت آ کندیفرار م

 ؟!هیتا بهت نشون بدم نون شب چ رونیب ایب يجرعت دار-

 ...زدیم قهقهه

 ...بعدشم تا محسن هست تو چرا... کنه متیتقد دیخان با ریام ينشون بد یتونینون شب رو که تو نم... خره-

 کنمیو در دل دعا م میکنیخودمان را جمع و جور م عیسر... شودیدر هم وارد م ییمامان با ابروها شودیباز م در

 باشد دهیرا نشن مانیحرفها

خجالت  کردیم هیزمان ما دختر شب عقدش زار زار گر... به خدا ن؟زشتهیراه انداخت هیسرو صداها چ نیا-

 ...رو سرت سودا؟واال قباحت داره ینگاه کنه اونوقت تو خونه رو گذاشت یتو رو کس دیکشیم

 ...بوسدیمامان را م يگونه  پردیم ینیریخودش يسارا برا... جومیو پوست لبم را م ندازمیم نییرا پا سرم

 !چه ماه شده تیته تقار نیبب... انقدر گهینده د ریگ... فدات بشم من یاله-
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 ... نگاه کنم شیدر چشمها کندیو مجبورم م ردیگیچانه ام را م... دیآیو جلو م زندیم يلبخند محو مامان

 ...رقصندیآب م يدرشتش در چشمه  اهیس يچشمها

 ...پلک زدن یب... مهربان... میمستق... شودیام م رهیخ هیثان چند

 کشدیدر آغوشم م کبارهی و

 ...زمیعز یکن یبا شوهرت خوشبخت زندگ یاله... دخترم یبخت بش دیسف یاله... دورت بگردم مادر-

 ...شودیحاال دلم بدجور تنگ م نیو از هم شودیپر م میشدن در چشمها ختهیمن هم تامرز ر اشک

 ...زنمیلب م پربغض

 مگه نه؟ شمیمن خوشبخت م-

 بوسدیام را م یشانیپ

 ...انشااهللا-

 شودیدلم گرم م ته

 ...دارد جو را عوض کند یو سع کندیم مانیجدا یاشک يهم با چشمها سارا

 مامان جان؟ یکوتا عروس... کنهیسودا عقد م... نشده که يزیحاال چ-

 ...دهدیو ادامه م زندیبه من م یچشمک

 یکشینفس راحت م هی... مامان یشیتازه از دستش خالص م-

 ...بهش توپدیو م کندیاخم م مامان

اون دخترتم ... گهید نیبهتون رو دادم که انقدر پررو شد ينجوریهم... دوکالمم از مادر عروس هی... خوبه خوبه-

 بخون رویآقا عقد من و عمو ام گهینشسته سرسفره عقد جلو عاقد م... بدتر از خودت شهیم یکی

 ...میشویمنفجر م کهویو  میندازیبهم م ینگاه همه

 داره تشویواال قابل... تا عسل شوهرتو از راه به در نکرده میبر-

 ...ستمیایو راست م کنمیزحمت خنده ام را کنترل م به

 !؟"شوهر" کنمیفکر م و

 اب؟یکام ریام مآنه

 ؟...معروف خلبان

 !دم؟یترسیکه روز اول ازش م یهمان
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 ...زندیآدم رقم نم يکه برا زهایچه چ ایدن

سارا و  يو چند لحظه بعد در کنار هلهله ها ندازدیسرم م يشنلم را تن بزنم و کالهش را رو کندیکمک م الریآ

 ...میآیم رونیمامان از اتاق ب ياسفند دود کردن ها

 ...بزند رونیهرلحظه ممکن است تنم را بشکافد و ب کنمیاست که حس م ادیقلبم انقدر ز ضربان

 ردیگیقرار م میپا يرا که جلو یرنگ اهیس یکفش ورن نمیبیو م دهمیرا که در دستم است فشار م الریآ دست

 ...رمیگیرا باال نم سرم

 کنمیبه سمت سفره عقد حرکت م داردیکه کنارم قدم برم اهیس یبه همان کفش ورن رهیخ

 ...میشویم ریجاگ یصندل يرو

 ...کندیرا باز م شیو ال دهدیقرآن را به دستم م یچه کس دانمینم

و عاقد شروع به  گذرانمیهارا از نظر م هیآ... نمیبیم یظیرا در مه غل زیزده ام که انگار همه چ جانیه آنقدر

 ...کندیعقد م يخواندن خطبه 

 ...زندیقرآن را ورق ملرزانم  يدستها

 ...ستیمغشوش ن کردمیافکارم آنقدر هاهم که فکر م و

به عقد دائم ... معلوم ي هیشما را طبق مهر لمیبنده وک ایآ یناج یفرزند مرتض...یسودا ناج... مکرمه زهیدوش-

 ارم؟یدر ب ابیکام یرعلیام دیفرزند شه ابیکام ریام يجناب آقا

 ...شودیم سکوت

الك قرمز  يو ناخن ها دیکه کنار کفش پاشنه بلند سف اهیس یجفت کفش ورن کیبه آن  چسبدیم نگاهم

 ...کندیم ییخودنما میپا يخورده 

 ...بندمیرا م قرآن

 ...عقد ساده مان يسفره  يرو خوردیکفشش سرم ياز رو نگاهم

 ...کندیبزرگ وسط سفره مکث م ي نهیآ يرو

 زندیم یبخش نانیو لبخند اطم درویو جذابش نگاهم را نشانه م یمشک يچشمها

 ...من و

 ...فکر نهمهیاز ا بعد

 ...مشورت نهمهیاز ا بعد
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 ...زدن ها جیگ نهمهیاز ا بعد

 ...ها يداریشب ب نهمهیاز ا بعد

 میگویم"بله" آرام

 شودیبلند م غیدست و ج يو صدا شودیچلچراق م میرو شیپ اهیس يچشمها و

 ایدن... محض يها اهیو س کیتار يها يِ تمام ِ خاکستر الیخ یب...  استیکه طعم ِ غالب ِ دن "تلخ"ِ  الیخ یب

 یشلوغ م.... سازم  یمن فقط خانه ام را م... دیآ یبماند که از من از نو ساختنش بر نم نیگذارم هم یرا م

 "فردا"و ... میندار "روزید"خانه ام  يتو...  مساز یمن خانه ام را خوشبو م... سازمش یم یپنگ یرنگ... سازمش

 ...دیشک صبح از پنجره خواهد تاب یِ نور است که ب دیو سپ زیحجم بزرگ و تم کیفقط 

روز تمام را بخوابم باز هم  کیآنقدر خسته ام که اگر ... دهمیبه تنم م یو کش و قوس شومیخارج م مایهواپ از

 ...کم است

 ...رفته بود هیرا به عسلو التیتعط يچندروز سرمه

 ...نداشتن را آورده بود و در جشنمان شرکت نکرده بود یمرخص يبهانه  رضایعل نکهیباا

 ...هم نگفته بود کیبا من نگرفته و تبر یتماس خشک و خال کی یحت نکهیباا

 ...دلم نگرانش بود کی نکهیباا

 ...اما

 !بود یخوب شب

بابا  يچشمها... دیخندیدغدغه م یب الریآ... چندمدل غذا درست کرده بود يمامان پر... میخورده بود عصرانه

از اندازه از بودنش کنار  شیکه ب فهماندیبه همه م ریسارا و محسن به ام ينگاه ها... مملو از آرامش بود یمرتض

 ...هستند یمن راض

را دنبالش بگردم و در  اطیعقد که باعث شد کل ح يشدن خطبه  يامان از قهر کردنش بعد از جار... عسل اما

 کنم شیدایپ السیخت گدر ریآخر ز

 ...بودم دهینازش را کش یکل و

 ...دیچیلب برم یشده بود و ه لوس

که از  دمشونیکشیخوشگل شده وگرنه انقدر م یلیکه موهات خ فیح... خاله"گوشم گفته بود ریدر آخر ز و

 "انیدر ب شهیر
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در آمده و  غشیبودم که ج دهیگوشت آلودش را بوس يو آنقدر تند تند گونه  دهیهم از ته دل به حرفش خند من

 ...!شده بود یکل صورتش رژ لب

 ؟یتیاذ-

 ستین یچلچراغ چشمانش امشب خاموش شدن... کنمینگاهش م گردمیبرم

 ادیخوابم م... آره-

 ...بنددینقش م شیلبها يرو يزیآم طنتیش لبخند

 میکنیهتل استراحت م میریاالن م... شده یدچار نقص فن مایانگار هواپ... س گهیچهار ساعت د يپرواز بعد-

 ...اگر بخواهد... شودیم ریو عجز به وجودم سراز افتمیدکتر م يحرفها ادی

... اگر بخواهد... را گرفتن سخت است شیجلو...گرید شومیمحسوب م شیو قانون یمن االن همسر شرع... اوف

 ستم؟یچه طور مقابلش با

 ...!گهید ایب يستادیچرا وا-

 کنمیفرو م میمانتو بیج يلرزانم را تو يو دستها کشمیم یقیعم نفس

 ندیآ یسراغمان م کیتبر يچندتا از مهماندار ها برا یکه وقت رمیو آنقدر درگ جومیپوست لبم را م یخود الب تا

 گذرمیو از کنارشان م دهمیجوابشان را م يسر سر

 ...داردیسالن قدم برم يانتها يو جلوتر از من به سمت راهرو ردیگیاتاق را م دیکل

 افتمیجوجه اردك ها دنبالش راه م مثل

 م؟یاتاق بمان کیدر  دیبا یعنی

 ؟ییدوتا ریو ام من

 کندیو اشاره م دهدیلبخند برلب در را تا انتها هول م... شودیباز م یفیخف يو در با صدا ندازدیرا در قفل در م دیکل

 ...اول من داخل شوم

 ...گذارمیو قدم داخل اتاق م کنمیته مباز و بس کباریرا  میچشمها

 ؟يگرسنه ا-

 کندیرنگش را باز م دیسف راهنیپ ییباال يکه دکمه  کنمینگاهش م جیگ

 ؟...هوم-

 در نگاهم شودیم قیدق
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 میبخور ارنیب یچ هیزنگ بزنم  يگرسنه ا گمیم-

 رمیگینه مقابلش م يرا به نشانه  میدستها هول

 خوردم ادیعصرونه ز... نه... نه-

 يو همانطور که رو زندیم يا مهیپوزخند نصفه ن... کندیم تیسرم سرا يرو يبه مقنعه  میاز چشمها نگاهش

 دیگویم ندینشیتخت م

که شوهرت محسوب  شهیم یمحض اطالعت چند ساعت... ياریدر ب تویاگه روسر شهیقرآن خداهم غلط نم-

اون مقنعه فکر کنم  يساعت ال نهمهیوهات اچون م گمایالبته به خاطر خودت م... گهید ستمینامحرم ن شمیم

 کپک زد

 زنمیدور خودم م یو چرخ گزمیم لب

 ییبرم دستشو دیمن با-

را نشان  ییدستشو يو با حالت مسخره ا گذاردیسرش م ریو دست راستش را ز کشدیتخت کامل دراز م يرو

 دهدیم

 وقت دامن عفتت لکه دار نشه هی... برو... برو-

 ...دهمیم هیو به پشت در تک کنمیپرت م ییدستشو يرا تو خودم

 ...قینفس عم چند

 ...بازدم... دم

 ...ندازمیدوشم م يو رو دارمیسرم برم يرا از رو مقنعه

 ... شومیم رهیخ نهیام در آ دهیرنگ پر ي افهیو به ق گذارمیم ییرا دوطرف روشو دستم

 متوجه استرسم نشود ریکه ام ستیتر از آن افتضاح

 ...است زیت نقدریکه ا يریام آنهم

 آوردیحالم را جا م یآب سرد کم... پاشمیصورتم م يو چند مشت آب رو کنمیآب را باز م ریش

 یو دوباره دم اسب زنمینامرتبم را شانه م يموها میبا انگشتها... ندازمیو دور مچم م کنمیرا باز م میموها کش

خارج  ییو از دستشو نشانمیم میلبها يهره ام رواسترس نشان دادن چ یب يبرا یو لبخند مصنوع بندمشانیم

 شومیم

 شودیم یعیطب یلبخندم کم نمیبیبسته اش را که م يچشمها
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 کنمیرا باز م میمانتو يدکمه ها دارمیکه قدم برم ینینکنم و در ح دارشیتا ب دارمیآسته قدم برم آسته

 ...کنمیو مرتبش م کشمیام م دهیمانتو پوش ریکه ز یشرت یبه ت یدست

 ...دارد يقهوه ا ياش خرس پشمالو نهیس يکه رو يا روزهیف یسه ربع آب نیآست

 شنومیرا م شیبه عقب برگردم صدا خواهمیکه م نیو هم کنمیم زانیآو یرا از جالباس مانتو

 انگشتمم به انگشتت نخوره دمیقول م یاونور تخت بخواب یتونیم ياگه خسته ا-

 ...کندیکه تاالپ و تلوپ م گذارمیقلبم م يو دستم را رو دارمیقدم به عقب برم کی دهیترس

 دمیترس يوا-

 زندیلب م يبسته جد يهمان چشمها با

 ستمیاز من؟واال لولو خور خوره ن-

 گزمیم لب

 ..نیا...منظورمم...من...من-

 ریشب بخ...!الیخ یکه بود ب یمنظورت هرچ-

 کنمیکرده نگاهش م اخم

 تلخ بودنتو دوست ندارم... ریام يتلخ شد-

 دهدیجواب م باپوزخند

 ؟يحالتامو دوست دار ي هیمگه بق-

 نزن لطفا هیکنا-

 زمیعز زنمینم هیکنا-

 ...زانیرا کنار تخت آو گرمید يو پا کنمیتنم جمع م ریرا ز میپا کی... نمینشیتخت م ي گوشه

 لرزندیکه م شومیبسته اش م يپلک ها ي رهیخ

 ریلوس نکن خودتو ام-

 گذاردیم شیچشمها يرا رو ساعدش

 میپرواز دار گهیاستراحت کن که چندساعت د... يخودتم خسته ا ادیخوابم م... ؟خسته ام...لوس کدومه-

اثبات کردن لوس شدن تو  يبرا یکاف لیدال نایا... يقهرکرد...ینگام نکن یچشماتو بست... یزنیسرد حرف م-

 ست؟ین
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 م؟یبحث نکن شهیم-

 ...شودیم ظتریغل اخمم

 ... است ناراحت

 شب عقدمان نیاست در اول ناراحت

 شیبا همان لحن گرم صدا يسرحال و پرانرژ... خواهمیخودم را م ریام... خواهمیناراحت را نم ریام

 میاالن حلش کن نیهم یاگه ناراحت... ازم دلخور باشه یکس خوامیمن نم-

 چرخدیو به پهلو به سمتم م کندیرا باز م شیچشمها

  ستمیاحت ننار-

 نیهم يبرا یفکرکردم خواب رونیاومدم ب ییاز دستشو یبه خدا من وقت... فهممیمن از چشمات م... یناراحت-

 ...وگرنه دمیترس نیاز ا... صداتو نداشتم دنیانتظار شن

 ...باشه جوجه فنچم-

 ستم؟یبچه پنگؤنت ن-

 زندیم یآرام لبخند

جوجه فنچم که بارون خورده س و دلم  یشیدلم خواست م هروقتم که یهروقت که عشقم بکشه بچه پنگؤنم-

 بال و پرم که گرم بشه و آروم ریز رمشیبگ خوادیم

 ...کنمینگاهش م یچشم ریکه حتم دارم سرخ ضده ز ییگونه ها با

 ...سابق ریهمان ام... قبل ریشده همان ام حاال

 !عالمه کیدوست است  میکه برا یهمان

 کندیو آغوشش را باز م کشدیتخت به سمت من م يرا رو تنش

اگه دلم بخواد که  یحت شمیناراحت نم نمیزتریبغلم جوجه فنچول تا بهت ثابت بشه از دست عز ایحاال ب-

 ناراحت شم

 رودیقلبم دوباره باال م ضربان

 کنمینگاهش م مردد

 بندمیرا م میو چشمها زنمیرا چنگ م یتخت رو

 ...شودیدور تنم حلقه م شیبعد دست ها هیو چند ثان خزمیآغوشش م در
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 کندیم ریاش گ نهیگردن و س انیم ییسر من جا و

 بکشم قینفس عم خواهدیو من دلم م دهدیترش م بیکه عطر س ییجا همان

 رقصاندیرا م شیو دستها کندیکش سرم را باز م... روندیم میبه سمت موها خورندیاز پشتم سر م شیانگشتها

 میموها يالبه ال

و  يعقده ا یکنیاونقدراهم که فکر م... ستمیجنبه ن یب یکنیمن اونقدراهم که فکر م... منیزتریعز... سودا-

 تیفاصله هارو رعا یتاهروقت که به حضورم عادت کن... يتا هروقت که تو بخوا گمیم یوقت... ستمین دیدبدیند

... خورهیبهم برم یلیخ یترسیازم م یوقت... قتیرف... دوستت... رمیسودا من همون ام...رو حرفم هستم کنمیم

 ...نترس از من!یلیخ

 ...کنمیاخم م... خوردیبهم برم حرفش

 ...که ستمین یمن اصال کس... یکه با صدتا دختر بهتر از من گشت دونمیم يدار ادیکه توتجربه ز دونمیم-

 ...داردیبروم که محکمتر نگهم م رونیاز آغوشس ب خواهمیم

فاصله رو  نیاالن ا يفکرکرد... که آرزوشو دارم یهست یتو تنها کس.. .نبود نیمن اصال منظورم ا زمممیعز-

 ارم؟یراحت تاب م

 رمیگیآرام م میسرجا

 زارویچ یلیمن خ... ستمین یکه باهاشون گشت ییمن مثل دخترها... نداشتم ییتجربه ها نیمن تاحاال همچ -

 انصاف نباش حق بده بهم یب...نیتجربه ام هم یدختر ب هیمن ... فهممینم زارویچ یلیخ... دونمینم

 ...ینرم و طوالن... بوسدیرا م میموها يرو

نکن چون  اسیکه باهاشون گشتم ق ییوقت هم خودتو با دخترا چیه... خوامیمن معذرت م... زمیعز دمیحق م-

 يزش دارار یلیتو برام خ... یخود بترس یکه ب خوامیو نم... يخانوم تر... يپاك تر... يازشون باال تر یلیتو خ

 ... یمن از ته دل قهقهه بزن شیپ خوادیدلم م... یکنار من خوش حال باش خوادیدلم م... یبش تیاذ خوامیو نم

 ...زندیلبخند م دلم

 ...ستین بهیغر میبرا آغوشش

 ...دهدیبهم م تیامن حس

 ...آشناست میبرا آغوشش
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 یجان بچم چ"که کنار گوشم لب زد يمثل همان روز... که تنم را از کف حمام بغل زد يهمان روز مثل

 شده بود یتنش قاط يترش بابو بیس يکه بو يمثل همان روز... "لرزهیم

 ...ییاز هر آشنا آشناتر

است که  نیزم يمحکم رو يجا کی ریام... ایدن ي هیزاو نیامن تر... استیامن ِ دن ي هیزاو... عشقم نه... ریام

 یمن ه... نگذارد یباشم و او ه جیبخواهم بروم و در هم بر هم و آشفته و گ یکه من ه... مرا برگرداند شهیهم

ِ  سیِ خ ییطال يو نرم جوجه پرنده ها گرم يالنه  هیشب... چمه میکند که بفهم یسع یندادم چمه و او ه

 دایها پکه من را تو آهنگها و عکسها و شعر.... هست که من خودم را دوست داشته باشم ریام... بارون خورده س

 ریام...! به خودم مغرور شوم یالک يجور نیو هم فتمیادآهنگچارتاربیمثل االن  یوقت کیکه من ... کند

 س..."از دلت همه بهانه ها را رمیرفتنت تا من بگ حروفشمرده تر بگو با من "اصال

ملموس که با بغل گرفتنش حس  نقدریا... باشه کینزد نقدریمن ا يبرا یخوشبخت کردمیوقت فکر نم چیه-

 بمون مییتمام دارا... سودا یمییتمام دارا... تو بغلم دارم مویزندگ ییدارا نیکنم بزرگ تر

 بردیدر آغوشش خوابم م یک فهممینم

 ...افتدیهم م يو خود به خود رو شودیم نیسنگ میپلک ها فقط

 ...و آرام قیخواب عم کی خوابمیم و

 ...کابوس یب

و نا خودآگاه  کنمیاخم م یشوم عصبان داریتاب زندیم میو صدا چدیپیکنار گوشم م شیصدا یآنقدر راحت که وقت و

 ...شومیاش مچاله م نهیس يتو شتریب

 ملت عالف بشن لیا هیبخوره  ریکه پرواز تاخ يخواینم... سرم خلبان پروازما ریخ... پاشو خانوم-

  کنمینگاهش م میپلکها يال از

 ساعت چنده مگه؟-

 زندیرا کنار م میو موها کشدیصورتم م يرو دست

 میچهار و ن-

 ...زوده که هنوز-

 پاشو تا نخوردمت ... رینه خ-

 دیآیم ادمیرا  تمیو تازه موقع ندازمیبه اطراف م ینگاه...شومیبلند م ناچار
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 دزدمیو زود نگاه م اندازدیگل م میها گونه

 لباسم چروکه؟-

 را راهنشیفقط پ... کنمینگاه م یچشم ریز

 ...فقط پشت کمرش-

 ...رودیم ییسمت دستشو به

 شهیمشخص نم پوشمیکت م-

 رمیگیوضو م... رسانمیبا دو قدم بلند خودم را به حمام م...شومیتخت بلند م يرو از

سرم  يو رو دارمیوسط جانماز را برم دیچادر سف... کنمیپهن م نیو کف زم دارمیاتاق را برم يگوشه  جانماز

که به سمت من بلند  ییو قدمها شنومیرا م ییبسته شدن در دستشو يصدا میگویاهللا و اکبر که م... ندازمیم

 ...و با فاصله متوقف شودیم

*** 

 :رضایعل

 ؟ياریچه طور دووم م نجایا رمیبم یاله... گرمه یلیهوا خ-

 زندیو بادست صورتش را باد م ستادهیوسط اتاق ا... کنمیم نگاهش

 شهیآت يکوره  نجایتابستون که ا... که تازه حد نرمالشه نیا-

 نجا؟یا ياومد يکه پاشد ستیتو تهران کار ن رضا؟مگهیعل يگردیچرا برنم-

 دوست دارم نجارویا ییتنها-

 ...نگاهم کرد شیپلکها ریز از

 سودا عقد کرده؟ يدیفهم-

 گذردیو م چدیپیقلبم م يتو یفیخف سوزش

 دمیآره فهم-

 نه؟ کنهیداغونت م... تو فکر اونه... بااونه یکنیهر لحظه حس م نکهینه؟ا يداغون شد-

 کنمیو تند نگاهش م کشمیم یقیعم نفس

 سرمه؟ یبرس يخوایم یبه چ-
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که  یبگم؟من یکه زنتم چ یمن يسوزیم ينبوده و تو دار يتعهد چیشما ه نیب... یحال منو بفهم نکهیبه ا-

 بگم؟ یس چ گهید یکی شیفکرت پ کنمیزنتم و حس م

 نمینشیم واریبه د هیتک

 ...بس کن سرمه-

 ؟یکنیمن بس کنم تو بس م-

 خسته... خسته ام يتکرار ياز بحث ها... دوباره شروع شود یشگیهم يحرفها خواهدینم دلم

 فتیبرم ش دیناهارو بده االن با... گرسنمه-

 زندیرا بغل م شیو دستها دینشیم میجلو مصرانه

و تو  یتا ابد تو فکر سودا باش يخوایاگه م... حاال نیهم... امروز  نیهم... یمنو مشخص کن فیتکل دیبا-

رو ندارم اما اگه  یزندگ نیتاب ا گهیچون واقعا د میریگیطالق م... رمیکه منم م یخام خودت بپوس االتیخ

 هستم کنارتمنم ... رونیب يایاز فکر سودا ب دیبا يو ادامه بد یکن یزندگ يخوایم

رو پرکنه من فکر  شییتا تنها شهیآدم عاشق م کنندیآدمها که فکر م يبرعکس همه "خوانده بودم  ییجا

 "بزرگتر کنن هاشونویتا تنها شنیآدما عاشق م کنمیم

 یبه زندگ... یکنیم انتیبه خودت خ يدار... یکه بهش داشت یتو واسه وفادر بودن به سودا و حس رضایعل-

 يدار... به خدا... به من... یخودت رقم بزن يبرا یتونیکه م یبه لحظات قشنگ یداشته باش یتونیکه م یخوب

 یکنیم انتیخ

 کنمیبه سودا فکر نم گهیمن د-

 ...دهمیادامه م... کندینگاهم م مات

 کنمیم یروزا سع نیدوره که ا يخاطره  هیمن فقط  يسودا برا... کنمیبه سودا فکر نم گهیوقته که د یلیمن خ-

 و از حافظه م محوش کنم ارمیبه خاطرش ن

 ...گنگ... جیگ... مات... زده است رتیح شیچشمها

 باشه استاد دانشگاه بود؟ یلیراننده تر نکهیقبل از ا یعمو مرتض يخبردار-

 زندیلب م آرام

 ...دمیشن ییزایچ هیآره -

 زنمیرا بغل م میزانوها
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چه ...گهیکار د هیچرا نرفت سراغ  ؟مثالياز کارش اخراج شد رفت سراغ شوفر یچرا وقت دمیروز ازش پرس هی-

بهم  یچ یدونیم...تو جاده رو انتخاب کرد یراست رانندگ هینشد؟ یاصال چرا راننده تاکس ای... یمثل بقال دونمیم

 گفت؟

 ...نه-

بعد  کنهیخودشو گم م هویه دورش پراز آدم نکهیباا... یاتفاق آدم تو شلوغ هیاوقات برحسب  یبهم گفت گاه-

سکوت تا  هیبه ... یخلوت هیداره به  اجیاونجور موقع ها آدم احت... شهیکنه بدتر گم م داشیتا پ گردهیم یهرچ

رو به جون  ییزد به دل جاده و تنها... دشخودش تو ذهن خو الیخ يتو... آدما نینه ب... بگرده دنبال خودش

... کنم دایکردم تا خودم رو که گم کرده بودم پ دایپ نجارویا ییمنم تنها... کنه که کرد دایتا خودشو از نو پ دیخر

 ننشیبیفکر کنه که م ییبه کسا دیداد آدم با ادمی نجایا ییتنها... کردم خودمو دایانگار پ یول دیطول کش یلیخ

 ... که فراموشش کردن یینه به کسا...رفته ها تنه از دس

 زدیریم نییو پا دیشویاشک گونه اش را م... داردیم برمزانو به سمتم قد يرو

 ...تو... یعل-

 زنمیپلک م آرام

 یول شنیم یآدما هم بدون عشق وارد زندگ یبعض کننیهمه که با عشق ازدواج نم یبه قول عمو مرتض-

اوقاتم ممکنه عشق به وجود  یاصال گاه رهیگیعشقشون بعد از ازدواج شکل م... با دوامه شونیزندگ...خوشبختن

  میکرد دواجاز یسنت میکنیماهم فکر م... کننیم یزندگ یاما همچنان کنار هم به خوب ادین

 کندیرا دور گردنم حلقه م شیودستها پردیهوا به آغوشم م یب... زندیم یلبخند پررنگ شیاشکها انیم

 شهیباورم نم... رضایعل-

 میگویو آرام م دهمیم هیرا به سرش تک سرم

 ...خودم شیپ نجایا يایب کنمیم فیباور کن چون دارم کاراتو رد-

*** 

 :سودا

 ...!عالمه کی کردیدرد م دلم

 ...اوردیآدم را در م يکه بابا ییآن دل درد ها از
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بخورم حالم خوب شود که  اوردیمعروفش را ب يها لیزنجب ياتاق نشسته بودم تا مامان همان چا ي گوشه

باشند  ختهیر یانگار که نگران الریآ يشماره  دنیرا جواب بدهم اما با د یگوش خواستمینم... زنگ خورد لمیموبا

 ...و آه هیبا اشک و گر... بود گفتهجمله  کیتنها  الریسبز رنگ را فشار داده بودم و آ يبه وجودم دکمه 

 ...ایفقط ب... سودا-

 ها از جا بلند شده بودم وانهیمثل د...من و

 ...کننده ام چارهیدل درد ب الیخ یب

 بودم دهیپر رونیو تن زده و از خانه ب داکردهیپ يروسر کیمانتو و  کی

 ؟یحرف بزن يخواینم-

 ...خش دار ییبا صدا... کندیساعت باالخره لب باز م کیو بعد از  شودیجابه جا م یآغوشم کم يتو

 يِ به خونه همه  دنیجاده بودم تا رس يرو که تو یساعت کیکه اون  ياون قدر... یلیخ... بدبختم یلیمن خ -

رد ِ ! سر خوردن اشکا به کنار ! خوردن  یزدم اشک هام سر م یکه اگه م... بود که پلک نزنم  نیا يتمرکزم رو

تر از من هم  poorکردم که  یم کرف نیجاده همه ش به ا يمن تو...! کرد  يشد کار یرو نم اهشونیس

 يهست که تو يِ دردمندانه ا تیفیک کیگفتنش  ي؛ چون تو poorگم  یم قایدق!! ؟... ایآ ایدن نیا يهست تو

 نیکه ا کنهیفکرش رو م یکردم ک یفکر م نیجاده به ا يمن تو!  ستین نایو ا ریو فق چارهیو ب نوایبد بخت و ب

همه  نیا... کرده  شیکه با حوصله آرا... ناخن هاش  يرو زنهیم یبرق م کشکه ال... نشسته  نجایکه ا يدختر

 یداشتم فکر م... نداشته باشه  "چیه"همه  نیا... داشتن ِ آرامش  يباشه تو ریهمه فق نیا... وا مونده باشه 

زد به  یمزل ن ينطوریا گرید یبود؛ خانم بغل دست دایصورت هاشون پ يآدم ها تو یچاره گ یکردم که اگه ب

 !!!کنه و به نظرش جلفه البد  یرنگشون فرق م ونیدر م کیمن که  يناخن ها

 ...کنمیرا نوازش م کمرش

 ؟يشد ينطوریشد که ا یچ-

 ...افتدیو ساعدم م خوردیپلکش سر م ياز گوشه  یاشک قطره

 هیکنم و گر یگوش م Love You Like a Love Songدارم یه يایکه تو ب یاومدم تا وقت یازوقت -

عادتم بود به  یوقت کی. من هست  ياما برا.  ستین يردا هیآهنگ گر نیکه ا دونمیخب خودم م! کنم  یم

کنم  يادآوریخودم  هکه ب. دوست داشته باشم خودم رو  ادیز یعادتم بود گاه...  یکنم گاه میخودم آهنگ تقد

 یو م...  ایلیچه بهترم از خ... هستم  یدوست داشته شدن ادیچه ز! ... چه فرق دار ... چه قشنگ ... چه خوبم 
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داغون بود آهنگ گذاشتم بلکه  یلیحالم خ... برگشتم خونه یبعد وقت....قشنگ تر و بهتر باشم يروز کیتوانم 

 ییها یکه دوباره از آن گاه! کنم  میآهنگه رو به خودم تقد نیا واستحال و هوام دلم خ رییتغ يبهتر بشم و برا

... ستمین دمیبعد د... !  یکه هست یمغرور باش به اون گمیکه به خودم م! شم  یبسازم توش که عاشق خودم م

. ستمیآهنگه قشنگ ن نیا يکردم من به اندازه  یبود اگه فکر نم شیمثالً دو سال پ دمید... تونمینم... شهینم

بلد بودم خودم رو دوست داشته . بود که بلد بودم فکر کنم هستم  نیمهم ا! که نه  ایکه واقعا بودم  ستیمهم ن

 -دست شستم  یک دمینفهم دمید.  ستمین "قشنگ" دمید. گهینه د یحاال ول! دمکه بو يباشم حاال هر خر

 هیگر. شد تو وجودم یخال يزیچ کهویبعد .  ییفردا چیه يشم تو یقشنگ تر نم گهیکه د -مطمئن  نطوریا

 .یعنی دیام یقدر ب نیخوام بگم ا یم... کسم مرده باشه نیزتریانگار که عز... کردم

کرد  یکه فکر م ییآرمان گرا ياحمق بدبخت ترسو نیهم شترازیب یچیه.  شمینم... ستمین "یچیه" دمید

بزرگ  ياز شهرها! ترسه  یم زیکه از همه چ ییجز سگ ترسو ستمین یچیه دمید.باشه نیبهتر تونهیم... دیبا

/ ترسه یاز تمام کردن م/ رسهت یم یاز هر شروع/ ترسه  یم يتازه ا ياز هر جا/ بهیغر ياز آدم ها/ ترسه یم

 نکهیاز ا/ ترسه  یبچه داشته باشد م نکهیاز ا/ باباش مرده  يتکرار ریتصو نکهیاز ا/ از ترسه / از نخواسته شدن 

 ياز همه / ترسه  یبمونه که هست م یگه نیتا ته عمرش هم نکهیاز ا(!) / ترسه یبچه اش رو بکشه م

 کیپسر رو نخوادش  نکهیاز ا/ ترسه  یخوادش م یهمه م نیا که ياز پسر یحت/ ترسه  یم یمعمول يزایچ

از / ترسه  یو چند ساله بشه م یس نکهیاز ا/ ترسه  یاز ازدواج م/ ترسه یبخوادش م نکهیاز ا/ ترسه  یم یوقت

همه  يکه کرد و تو ییبعد اون همه کارها نکهیاز ا/ ترسه یکه واقعاً دوستش داشته باشه م ستین یچیه نکهیا

 نیا نکهیاز ا/ ترسه یشدن م يهم وقت نداره برا گهینشد و د یگه چیکه با استعداده و تهش ه دیشن نشو

 / ....ترسه  یترسه ، م یهمه م

 رودینفسم بند م... زندیدلم به کمرم م درد

 ؟...يشده حاال؟اصال کجا رفته بود یمگه چ... دختر یکنیم یباف یمنف يدار-

 بهم گفت زنده س-

 کنمینگاهش م جیگ

 ؟یک-

 ترکدیم بغضش

 دونستمیمدت بود و من نم نهمهیا... دونستمیمدت زنده بود و من نم نهمهیا... مامانم-
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 زندیهق م... چمیپیرا محکمتر دورش م دستم

 در زدم... شدیباورم نم... رفتم جلو در خونش-

 کوبدیکاناپه م يرو

همونجا جلو در ... تر شده بود ریپ کمیفقط ... بودم دهیکه د ییهمونا... عکساش بود هیشب... خودش درو باز کرد-

 ...درو بست هوی... الرمیآ...بهش گفتم مامان... اون اما مات نگام کرد... نیخونش افتادم زم

 ارم؟یداروهات کجاست برم ب... یبگ خوادیاصال نم... اریانقدر به خودت فشار ن... الریآروم باش آ-

 ...را چنگ زد میبازو

 ...نرو-

 ...خه توآ-

 ...میراض رممیمن اگه بم-

 ...ادامه داد... را گاز گرفتم و سر به سرش چسباندم لبم

 شدیباورش نم دیشا... کردیم هیداشت گر... همون پشت در خونش نشستم که دوباره درو باز کرد قهیچندد-

تو همون  کردیفکر م دیشا... و هفت سال عمر کرده باشه ستیمادر ب یکه ب... دخترش انقدر بزرگ شده باشه

فقط ... هامو برطرف کنم عقدهفقط خواستم ... نکردم هیمن اما گر...که ولم کرد رفت مرده باشم یشش ماهگ

که فقط  يمادر... آورده و مادرمه ایرو که منو به دن یباشم کس دهیکه شده د کبارمی يکه برا نمشیخواستم بب

 ...کرده يشش ماه مادر

 ...کندیم شیاش دلم را ر هیگر يداص... زدیریصدا اشک م پر

 نیمن تاحاال از ا..."عمر مامان... مامان زدلیجون مامان؟عز"روبه روم نشست و گفت..."مامان"بهش گفتم -

اونجا  شتریب ارمیتاب نم دمید... بغض کردم شتریخوش حال بشم فقط ب نکهیا يبه جا... بودم دهیحرفا نشن

عکس بابارو ... کردم هیمادرا گر یمثل ب... دیبغضم ترک دمیومدم خونه و تا رسا... بلند شدم و فرار کردم... باشم

 ...کردم هیگذاشتم جلومو گر

 میکه ناخودآگاه اشک از چشمها زندیآنقدر سوزناك حرف م... کشمیو محکمتر از قبل در آغوشش م سفت

 زدیریم

 ...کنم يکار شیبرا توانستمیم کاش

 !باز کنم شیاز زندگ یگره توانستمیم يجز همدرد کاش
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گذشته  دیاوقات با یاما به نظر من گاه یکشیم يچه درد دونمیو نم ستمیجات ن... حرف بزنم يشعار خوامینم-

 دیبا... رهاشون کرد دیبا... دهیآدمو عذاب م نقدرینبش قبرشون ا یهارو گذاشت که تو همون گذشته بمونن وقت

پس چرا  رنیتاث یر گذاشتن اما االن که بیما تاث یرو زندگ یانزم هیکه  میریگ... گذاشتشون به حال خودشون

برهه از  هیآوردتت اما تو ایدرسته که به دن... ؟به نظرم مامانت...م؟هومیکن تیخودمونو اذ شیآور ادیبا  یه

 ومدهین گهید یوقت... ستمین انیکه من در جر لیخودش حاال به هر دل یولتون کرده و رفته پ یزندگ

 الشیخ یتو هم ب... رفتهیپذ دنتونوینبودن و ند... رفتهیفاصله رو پذ نیا یعنی رفتهنگ تونویپ گهید یوقت...سراغتون

 الشیخ یچرا ب دهیانقدر عذابت م دنشیبودنش د یاما وقت... که تلخه دونمیم... که سخته دونمیم... شو

 ...که اصال وجود نداره... ستیفکر کن که اصال ن... نه خودتو... اونو عذاب بده ؟نهیشینم

 یاز وقت... دمشیدینم... کردمینم دایآدرسشو پ چوقتیکاش ه يا... که هست دمیفهمیوقت نم چیکاش ه يا-

 کنمیخال بزرگ تو وجودم حس م هی دمشیکه د

 بوسمیرا م شیموها يرو

تموم  ییماباهم سه تا... میکامل ییسه تا... ماباهم... کنارت هست ریکه ام... بدون که من کنارت هستم شهیهم-

خاطرات تلخ  ریتو بامن و ام... کنمیاز ذهنم پاك م رضارویعل ریمن با تو و ام... میکنیپر م مونویزندگ يخال ها

ما االن ... کشهیدست از گذشته اش م... من و تو جودهم باو ریام... یکنیرو فراموش م یو ال يمادر یو ب یبچگ

 میکنیمشکالتمونو حل م يهمه ... باهم... میخانواده ا هی

 کندینگاهم م یاشک يچشمها با

 ...چه قدر بدبود اگه نداشتمت-

 ...زنمیم یمهربان لبخند

 کردم داتونیچه قدر خوب که پ-

 ... دهمیادامه م... به صورتش کشدیم دست

 ...کنه تتیاذ یکس میذارینم ریمنو ام-

 يجلو دارمیبرم ینیریدانه ش کیکاناپه  يجلو زیم ياز رو شومیخم م... شودیم نییباال وپا شیگلو بکیس

 رمیگیدهانش م

 ...بخور-

 خوامینم... چاق شدم-
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 ...زنمیم چشمک

 شهیآب م میکنیباهم ورزش م... دهیرنگت پر... بخور-

 ...شودیتر م قیلبخندم عم... زندیم ینیریبه ش یبزرگ بایو گاز تقر شودیم رهیخ میچشمها يتو

همراه  شودیکه داخل م ریام... چرخانمیوسرم را به طرف در م شنومیقفل در را م يتو دیشدن کل دهیچرخ يصدا

 ...میشویاز جا بلند م الریآ

 ...سالم به اهل خونه-

 زنمیخسته اش لبخند م ي افهیق به

 یخسته نباش... سالم-

  پوشدیرا م شیها یروفرش گذاردویکنار در م یرا داخل جا کفش شیکفشها

 ممنون-

در  ییبا ابروها ریام... دودیم ییو با عجله به سمت دستشو دهدیهم آرام سالم م الریآ... دارمیسمتش قدم برم به

 ...کندیرفتنش را دنبال م ریهم مس

 ؟...يکرد هی؟گر...شده یچ!؟...الریآ-

 ...زنمیو لب م کشمیکتش را م نیآست

 راحتش بذار-

 ...ورتمص يرو سراندیهمان اخم نگاهش را م با

 چرا؟-

 ...شد یکرد خال هیگر... حالش خوب نبود یکم-

 ...کندیرا باز م شیها نیسرآست یعصب

 ؟...اومده سر راهش یهان؟اب دهید زویهمه چ یب ينکنه باز اون پسره -

 ...رمیگیام م ینیاشاره ام را مقابل ب انگشت

 مامانت افتاده ادیفقط  دهیرو ند یاب... لطفا کشش نده گهیبه زور آروم شده تو د... وقت هی شنوهیآروم م... سیه-

 زندیرا باال م شیها نیو آست کشدیم یپوف

 شه؟یچرا خوب نم الریآ... رسمیبه بن بست م زنمیم يبه هردر... کنم کاریچ دیبا دونمیواقعا نم گهید-

 ...داره اجیفقط به زمان احت... شهیخوب م-
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 ...دهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 دوارمیام-

 دهدیبلند خطاب قرارش م يبا صدا ریام... رودیو به اتاقش م دیآیم رونیشسته از حمام ب ییبا دست و رو الریآ

 ؟يریگینم لیتحو يبا داداشت قهر کرد... الریآ-

 دیگویبغض دار م يپشت در بسته با همان صدا از

 ...امیقهرکدومه داداش؟لباس عوض کنم م-

 ...کنمینگاهش م اخمو

 رینکن ام تشیاذ-

 ...تا هم سطح من شود اوردیم نییرا پا صورتش

 ده؟یبوس خسته نباش يجا...ادیاخم نکن خانوم خوشگله بهت نم-

 ...کنمیپشت چشم نازك م شیبرا

 شما؟ یوقت رودل نکن هی-

 افتمیپشت سرش به راه م... داردیو به سمت آشپزخانه قدم برم خنددیبلند م يصدا با

 حیبود که توض یهم شاک یکل...نجایا ياومد يمامانت گفت هول پاشد... اومدم خونه شما میاز فرودگاه مستق-

 ...شده یچ ينداد

 شدیدوباره شروع م رفتمیبهتر شده بود اما راه که م یدرد دلم کم... دهمیم هیبه کمر به کانتر تک دست

 ؟يریگیآمار منو از مامانم م-

 دیگویم يا انهیبالحن موز...گرددیبه سمتم برمو  گذاردیم نکیس يرا رو یرنگ اهیس ي سهیک

 ...هم گفت گهید يزایچ يسر هیتازه -

 ...پرسمیم مشکوك

 ؟یچ-

 ...زندیو لبخند م کندیرا دور کمرم حلقه م شیدستها... دیآیم جلو

 نجوریگفت ا... رهیگیپاچه م... شهیم یگفت از اون هفته هاس که عصب... کنهیگفت که سودا خانوم دلش درد م-

 يو چا خورهیگفت قرص و دارو نم... استراحت کنه نهیگوشه بش هی دیبا... به کمرش زنهیوقتا درد دلش م

 ...گفت... الزمه لیزنجب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٦٠ 

 ...يوا... يمامان پر يوا... پوشانمیصورت خجولم را م میدستها با

 ...کندیگوشم را نوازش م يداغش الله  ينفس ها... شودیکنار گوشم پخش م شیصدا

قوت  کمیگرفتم  گرمیتازه ج... يباهاش بخور کنمیدم م ياالنم چا... گرفتم لیبرات زنجب يسرراه از عطار-

 يریبگ

 ...ییوا!؟...را چگونه جبران کنم يزیآبرور نیا يوا... مرا ببلعد کبارهیدهان باز کند و  نیزم خواهدیم دلم

 برو رو کاناپه استراحت کن-

صورتم  يدستم را از رو... و آسمان معلقم نیزم نیب کنمیحس م هوکیکه  ستمیایحرکت م یب همانجا

 يو رو کشمیم یفیخف غیج... بردیوسط سالن م يشانه انداخته به سمت کاناپه  يمرا بغل زده و رو... دارمیبرم

 ...کوبمیکتفش م

 ...ریام... نیبذارم زم... ریام-

 ...خنددیصدا م با

 ...به حرف شوهرش گوش کنه دیزن با-

 رمیگیرا گاز م لبم

 ... شهیزشت م نهیبب الریاالن آ... نیتوروخدا بذارم زم-

 ...نشاندمیو بعد آرام م بردیکولش م يمرا رو ونیزیتلو يروبه رو يتا کاناپه سه نفره  میتوجه به حرفها یب

 ...را ندارم شینگاه کردن در چشمها يرو

 زندیزانو م میو جلو ندازدیم میپاها يرا رو یکناز بایتقر يپتو... گرددیبعد برم قهیو چند دق رودیم

 کهیولوژیزیو ف یعیطب يمسئله  هی نیآخه دختر خوب؟ا یواسه چ یکشیخجالت م... میزن و شوهر... منو تو-

 ...نمیحاال تو چشمام نگاه کن بب... هم نداره دنیخجالت کش... ادیم شیپ یهر دختر خانوم يکه برا

 شیبه چشمها شومیو مجبور م کندیخودش دستش را بند چانه ام م... شومیم يدستم مشغول باز يانگشتها با

 ...نگاه کنم

 ...آنقدر گرم هست شیچشمها

 ...مهربان آنقدر

 رودیم ادمی دنیو خجالت کش زنمیهوا لبخند م یب که

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٦١ 

 ...میجگر کباب کرد ریام يبزرگ خانه  بایتراس تقر يتو

 میدیرا به دندان کش خیسرس يها يجگرها ویکیجا کنار بارب همان

 ...جو را شاد کند کردیم یسع ریام

و  شتریمن ب... میدیخندیم الریو من و آ... شیها ياز خرابکار... گفتیاش م یدوران آموزش يخاطرات بامزه  از

 ...کمتر الریآ

 آمد ینم شیاشک به چشمها گریبود اما هرچه که بود د یمصنوع شیهم خنده ها دیشا

 ...بود یخوب شب

بزرگ و  يساده چه قدر به دستها نگیر کیکه ... بود ریام يانگشت حلقه  ریتمام طول شب فکرم درگ و

 دهیچیکه دور فرمان پ شیچشم از دستها رساندیاش که مرا به خانه م یرانندگ نیح یو حت...آمد یمردانه اش م

  ...بود برنداشته بودم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...یلیخ... خوب بود یلیخ... آدردیچه خوب بود که حلقه را از دستش در نم و

*** 

 :ریام

 زندیم میاز مهماندار ها صدا یکیکه  دارمیسمت اتاق استراحت فرودگاه قدم برم به

 !؟...تانیکاپ-

  زندیم یلبخند آرام... گردمیسمتش برم به

 ...ننتونیبب خوانیم یخانوم هی-

 به صورتم کشمیم دست

 دکش کن بره يجور هی... خسته ام یلیخ-

گفتن کار واجب باهاتون دارن و ... اصرار کردن یلیاما خ نیبرد فیاستراحت تشر يبهشون گفتم که شما برا-

 هیکردن که خانوادگ دیتاک

 ؟یخانوادگ... خوردیدر هم گره م میابروها
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 کجاست؟-

 بردنشون اتاق خودشون يریدکتر ام-

دستم را ...رسانمیم رسانمیم را به اتاق شهاب مبلند خود يو با قدم ها دهمیتکان م دنیفهم يرا به نشانه  سرم

لحظه از  کیو  چدیپیدر دلم م يحس بد... شودیباز م یتق يدر با صدا... دهمیو فشار م گذارمیم رهیدستگ يرو

 ...زندیم انامم را صد ییبرگردم که صدا خواهمیم... شومیم مانیآمادنم پش

 ...یشش سالگ يتو کندیکه پرتم م ییصدا

 ...یمیتیاشک ها و بغض ها و  يتو

 ...کنمیرا مشت م میو انگشت ها دهمیهم فشار م يرا رو میها پلک

 ...حتما... حتما کنمیم اشتباه

 ...شودیتر م کیبردارم که صدا نزد يگریقدم د خواهمیم

 ...ریام-

 ...ندازدیچنگ م میانگار بغض به گلو و

چشمان خودم و  هیدرست شب... یزغال اهیجفت چشم س کیبه  چسبدیو نگاهم م گردانمیسرم را برم آرام

 ...کندیم ییاتاقم خود نما زیم يرو دیو سف اهیس یعکس يکه تو یزن يچشمها

 ...اورمیلحظه نفس کم م کی

 ...چرخدیبا تمام عظمتش دور سرم م ایدن و

 ...ماشاال يچه قدر بزرگ شد... مامان... ریام-

آرام لب  شودیم دهیکه از ته چاه شن ییو با صدا دهمیبه زحمت قورتش م... دیآیباال م میتا ته گلو یترش عیما

 ...زنمیم

 برو-

 ...چکدیم نییو پا خوردیاز چشمانش سر م اشک

 باهات حرف بزنم پسرم دیبا-

 ...افتاده ام را کنترل کنم انیتا احساسات به غل گردانمیرا برم میرو

 میباهم ندار یحرف چیما ه-

 من دارم پسرم... زمیمن دارم عز-
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 واریبه د دهمیم هیو دستم را تک کنمیگاه دستم م هیرا تک نمیسنگ تن

 هان؟ نجایا يچرا اومد... ستمیمن پسرت ن-

 زندیم هق

 شهینم دامیپ گهیو د رمیتو فقط به حرفام گوش کن به خدا م رمیبم یاله... رمیمن بم یاله-

 ...شودیاز قبل م شتریام ب جهیسرگ

و  رونیبکشمش ب نهیاز س خواهدیدلم م... تپدیمحکم م نقدریزن ا نیا دنید يچرا برا دانمیم نما یقلب لعنت و

 "رمیمیانقدر نکوب دارم م... رید المصب آروم بگ"بزنم که  ادیسرش فر

 !شودینم... شودیکه نم فیح اما

 ...و مرد نیماش ریرفت ز یتو همون شش سالگ رتیکن ام الیبرو و خ... به حرفات گوش کنم خوامینم-

خودم  عیتند و سر شودیبهم وصل م تهیسیالکتر انیانگار که جر... گذاردیم میبازو يکنان دستش را رو نیف نیف

 ...کشمیرا عقب م

 دنمیاومده بود د روزید الریچون آ یگوش کن دیبا-

 ...برمیم یو تازه به عمق ماجرا پ کنمیحرفش را چندبار در ذهنم مرور م... زندیلحظه خشکم م کی

 !هه...تشینگران موقع... است شینگران زندگ... امدهیمن ن دنید يبرا پس

 ...شومیاتاق م وارد

 شیطال يالنگو ها نگیریج نگیریج يصدا... ندینشیم میو او روبه رو کنمیرها م یصندل نیاول يرا رو تنم

 کندیم کیتحر شتریب دنیکش ادیفر يو من را برا کشدیاعصابم خط م يرو

 به چهره اش اصال نگاه نکنم کنمیم یسع

... شکر یاله... يخلبان شد... يکرد دایپ ییایواسه خودت برو و ب... هزار ماشاال...يشد يخودت مرد يبرا-

 شکر مادر یاله

 کنمیرا پاك م میشانیپ يو قطرات عرق رو زنمیچنگ م زیم ياز رو يکاغذ دستمال

 دمیکش یبدبخت تمیواسه هر موفق... اوردمیبه دستش ن یبه آسون-

 ندازدیم نییرا پا سرش

 زمیعز دونمیم-

 زنمیم یدردناک پوزخند
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 الریمنو آ... الریعادت دارم نه آ زیلغات محبت آم نینه من به ا... ياریبا محبت رو در ب يمادرا ينکن ادا یسع-

 مییبا درد و غم و غصه آشنا شتریب

 ...کندیسرش مرتب م يرا رو چادرش

من ... بشه يطور نیا خواستمیاما به خدا من نم يحق دار ياگه فحشمم بد یحت... يحق دار یبگ یهرچ-

 ...من... ولتون کنم برم خواستمینم

 زنمیچروکش لب م يدستها ي رهیخ

 بشنوم خوامینم... که بوده تموم شده رفته یهرچ-

 کنهیم ینیوقته تو دلم داره سنگ یلیحرفا خ نیا... بگم دیاما من با-

 !و منو پر؟ یکن یو خالخودت يخوایم-

 دیاز من متنفر نباش نقدریکه ا خوامینه م-

 ستمیمتنفر ن-

 ...کندینگاهم م رتیپر ح... دهدیکه گردنش ترق صدا م آوردیسرش را باال م عیسر آنقدر

 کردم متنفر بشم اما نشد یسع... وقت ازت متنفر نشدم چیمن ه-

 ندینشیصورتش م يرو يشتریبا سرعت ب اشک

برام  گهیمامانبزرگت د ياما رفتارا... يدیفهمینم... ياون موقع تو بچه بود... کردیم تمیاذ یلیمامان بزرگت خ-

واسه موندنم  ییانگار اون خونه جا گهید دمیشدن بابات رو شن دیکه خبر شه یقابل تحمل نبود مخصوصا وقت

 دیکه بابات شه دیشن یاز وقت... من بابات بود قسمتاما خب ... قبل از بابات... بود ممیخواستگار قد یحاج... نبود

سخت بود برام دست تنها دوتا بچه رو ... منم جوون بودم... مختلف يدر خونه با وعده ها ومدیشده هرروز م

اما  کنمیبزرگتون م طیشرا نیخودم و تو بهتر شیپ ارمیرو م الریبهم قول داد اگه زنش بشم تو وآ... بزرگ کنم

شدم کلفت خودش و بچه ... سراغتون امیب گهیکه مهر ازدواج خشک شد اجازه نداد د نیهم.. .حرفش ریزد ز

 ...من...هاش

 سکوت باال بردم يرا به نشانه  دستم

با  یچیکه با ه يدیشخ يمگه کم بودن همسرا... یازدواج نکن یتونستیم... کنهینم حیحرفا کاراتو توج نیا-

پدررو واسه  يجا... بچه هاشونو بزرگ کردن شونویزندگ يموندن پا. ..سوختن و ساختن يشوهر یبا ب يندار

اگه مارو  یمارو نخواست دتتو خو... هم براشون اضافه کنن یخال يجا هی نکهیبچه هاشون پرکردن نه ا
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تازه بحث فقط رفتنت ... به امون خدا یولمون کن نکهینه ا يکردیبا چنگ و دندون حفظمون م یخواستیم

 شیکی... گذاشت مونیزندگ يرفتن و ازدواج کردنت رو نیکه ا ییبحث ضررا... ستینبودنت نبحث فقط  ستین

... کنهیبدستش آورد ولش م نکهیو بعد از ا زنهیگول م منو ي چارهیتو خواهر ب يبود که واسه انتقام کارا یاب

 ...دکتر و هنوزم خوب نشده رهیکه م يساله  کیاز  شتریب... شده ینو؟روانیا یدونیم ضهیاالن مر الریآ

 ... کندینگاهم م جیگ

 ...ریام-

 ...کندیرا سد م دمیاشک راه د... شومیاز جا بلند م یعصب

 يتو یوقت... مرد خوندیمامانبزرگش براش جامع المقدمات م یوقت... مرد یتو همون شش سالگ... مرد ریام-

چه  دونستیو نم کردیم هیخواهر کوچولوش تو بغلش گر یوقت... مرد زدیدستمال م نیبازار کف زم يحجره ها

 ساکتش کنه مرد دیبا يطور

 ..یابونیخ يدعوا يتو...شده میعق یاب-

 د؟یرا شن الریخدا آه آ... مانمیم مات

 ...من ریام... کارو کرده نیا الریبا آ یکه اب دونستمیمن نم... م-

 تمیاما عصبان شودیآمده دلم خنک م یکه سر اب ییبال دنیاز شن نکهیباا... حرف زدنش را دوست ندارم لحن

 زنمیم ادیو فر رومیاتاق راه م يوار تو وانهید... کندیفروکش نم

بار سراغشونو  هی... کشنیم یبچه هات دارن چ ینیبب يومدیبار ن هی... يبار پشت سرتو نگاه نکرد هیو  یرفت-

اومده جلو در خونت  الریکه آ ینگران ؟اگهینیبب ویکه چ يسال اومد نهمهیاز ا ؟بعدیکه چ يحاال اومد... ینگرفت

دور و ور ما نپلک ما اون  گهیفقط د... خراب بشه ذارمینباش نم تینگران زندگ... ادیب ذارمینم گهیمطمئن باش د

ما بدون ... یباش خوامیحاال هم نم... ينبود سوختمیکه تو تب م ییشبا...  ينبود میداشت اجیکه بهت احت یزمان

 ...راحتمون بذار... میتونیبه بعدشم م نیاز ا میزنده بمون میتو تونست

 ...زندیاسمم را صدا م هیگر با

 ...زنمیم رونیاز اتاق ب میچشمها يتوجه به اشک تو یب... کالمش يتوجه به عجز تو یب

 يتنها خاطره  شیکه صدا یسک شیپ... اتاق جا گذاشته ام يتکه از قلبم را تو کی کنمیو حس م زنمیم رونیب

 است میقشنگ کودک

 ؟...یاتاق پزشک يگفت اومد یخانوم کمال...!يشده؟اومدم رست نبود یچ ریام-
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 ...کنمینگران سودا نگاه م يچهره  به

 یچیه-

 ...دیآیقدم جلو م کی

 قرمز شده؟ نقدریصورتت چراا... دروغ نگو-

 ...مالمیرا م میشست و اشاره ام چشمها باانگشت

 شه؟یم يحالش به نظرت چه طور... پدر و مادر داشتن گرفتتش يکه حال و هوا ممیتیبچه  هی-

نگرانش با آن مردمک درشت شده حس  اهیس يچشمها... کندیحلقه م میبار دستش را دور بازو نیاول يبرا

 ... کندیبهم القا م یخوب

 ؟یحرف بزن يخوایم-

 ...دهمیو نرم فشار م ذارمگیحلقه شده م میدستش که دور بازو يرا رو دستم

 ؟يایهمراهم م... برم ییجا هی خوامیم-

 ...دهدیلحن مطمئن سر تکان م کی با

 امیم-

 ... میشویفرودگاه خارج م از

حرف  یکه ب کندیدست سودا را رها کنم و اوهم انگار حال بد مرا درك م دیآیهم دلم نم نیماش يتو یحت

 ...دستش را در دستم داشته باشم خواهمیتا هر جا که م گذاردیم

 ...افتمیم میکودک يصحنه ها ادیمن مدام  و

 يآنجا جنازه ... نگذارد میبه مادرم که تنها زدمیم غیآنجا که ج... ماندن آدمهام يالتماسم برا يصحنه ها ادی

 ...ختمیریدفنش کنند و گوله گوله اشک م گذاشتمیپدرم را بغل گرفته بودم و نم

جمله  کی ریتصاو نیتمام ا ي نهیپس زم يو صدا دمید یآمد خودم را م یم ادمیصحنه ها که  نیاتمام  يتو و

 بودم دهیها د شیوقت پ یلیبود که خ لمیف کیاز 

She was like puppy... She was like... Love me... Love me... Love me... 

ِ  ادیمانده چون  ادمیجمله را  نیا نکهیِ ا رفتنیبه پذ... رفتنیِ اعتراف به شکست بود تن دادن به پذ نیع اصلن

کلنجار رفته بودم که هرچقدر هم که تو تکرارش  "صدا"با  یسال بود ه کیاصلن من ... خودم انداخته مرا

آن ...! یکن یفهمم تو چرا تکرارش م ینممن که  "صدا"گفته بودم به  یه. ستیمن اصال مهم ن يبرا... یکن
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اعتراف . خسته شده بودم دنیمن از انکار ِ فهم. صدا تمام نکرده بود...!یتا تمامش کن... يخسته شوقدر بگو تا 

مخصوصا اگر شنونده ... است دهیفا یانکار ب گریآدم اعتراف که کند بعدش د. تمام شده بود يباز... کرده بودم

 نهمهیا لیدارد که آدم بفهمد دل یلتصور کند چه حا تواندیکس نم چیبعد ه...!باشد "صدا"اعتراف ِ آدم ،  ي

شده  ریکه با خودش درگ يادیز يآن هم چه وقت ها... باشد که از دوست داشته نشدن بترسد نیا شیآشفتگ

که  يادیز يهاچه وقت ... یشدنش حت دییتا ای... مهم نباشد دوست داشته شدنش توسط آدم ها شیباشد که برا

 یچه م یآدم نیآن وقت همچ... که آدم ها بهش دارند را یندادن به احساس تیگرفته اهم ادیفکر کرده باشد 

خواسته که  یوار مpuppyفقط چون  یچه وقت ها بوده که تن داده به آشفتگ ردیپذیم... ندیب یکه م کهویبازد 

پشت  دمیبعد من د...نرفته از هول دوست نداشته شدن... ستادهیا... که چه وقت ها مانده...! دوست داشته شود

 یعصب يپسر کوچولو کی... ستندیمهم ن شیدهد آدم ها اصال برا یِ شُسته رفته که نشان م الیخ یظاهر ب نیا

با  یکه حت...  یال م...  یالو م...  یزند الو م یم غیو مستاصل ج دیکه ناام... زند یم غیاست که دارد ج

...  زارمیب ریتصو نیومن از ا...بماند  ششیکه آن قدردوستش نداشت که پ... کرد شانیکه رها استمامانش قهر 

 ...خودم متاسفم  يمن برا... متاسفم ... متنفرم  فیِ ضع ریحق رِیتصو نیمن از ا

با  گرددیو او برم دهمیدست سودا را محکمتر فشار م... شودیانگار قلبم فشرده تر م میشویبهشت زهرا که م وارد

 کندینگرانش نگاهم م يشمهاهمان چ

 م؟یبرگرد يخوایم... ریام-

 سر نزدم نجایو شش ساله که به ا ستیب... نه-

 میکاش سودا رها... کاش سودا دوستم داشته باشد کنمیو من فکر م دهدیدهانش را پرسرو صدا قورت م آب

 ...کاش... نکند

همراه خودم دارم را  شهیکه هم یآب معدن يبطر کیاز پشت صندوق ... میشویم ادهیو پ کنمیرا پارك م نیماش

 ...میشویشهدا هم قدم م يو با سودا به سمت قطعه  دارمیبرم

 گذراندیحالت مرا از نظر م یصورت ب یچشم ریاوقات ز یحلقه است و او نگران گاه فشیظر يگرد شانه  دستم

 ....هست ادمیهنوز تمام آن لحظات ... و شش سال ستیاز ب بعد

 ...ربزرگماد يها ضجه

 ...مادر يهق ها هق

 ...مردم هجوم
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 ...ذهنم ضبط شده اند يتو یینمایس لمیف کیمثل  همه

 ...کنمیقبر هارا نگاه م اسم

 ...گذرانمیسنگ قبر هارا از نظر م کیبه  کی

 ...!فکر کنم اون باشه-

 ریام"که اسم  یوقت لرزدیدلم م... کنمیسنگ قبر دراز شده نگاه م کیسودا که به سمت  يانگشت اشاره  به

 نمیبیم شیرا رو "ابیکام یعل

 ...رسانمیلرزان خودم را بهش م يقدم ها با

تر است،  رانهیاطرافش فق يسنگ قبرها يکه نسبت به همه  يسنگ قبر يو با زانو رو شودیتنم سست م تمام

 ...افتمیم

 ...ستیدست خودم ن میچشمها اشک

 ...ستین سجده در آمدنم مقابل آن سنگ دست خودم به

 ...ستیو سرد دست خودم ن یگرفتن آن سنگ خاک بغل

 ...ستیدست خودم ن... هم میصدا یب يهق ها هق

 ...ستیهم ن زدیرینشسته و اشک م نیزم يکه کنارم رو ییسودا یحواسم پ و

 ...نالم یم يپر عجز يصدا با

 ...بابا-

 ...زنمیدوباره صدا م... لرزدیم يشتریبا شدت ب شیو شانه ها پوشاندیبا دستش صورتش را م سودا

 ...یعل ریبابا ام-

 ...زدیریگرد و غبار سنگ م يرو میاشکها

 ...بابا-

بار  ستیدو... صدبار... ده بار دانمینم... "بابا" زنمیبس که صدا م کنمیم یرا خال "بابا"صدازدن نام  ي عقده

 شومیکه خودم هم خسته م زنمیآنقدر صدا م

و دو  یس... شدمیکولت سوار م يکه رو ستمیشش ساله ن يکوچولو ریام گهی؟د...يدیکه جواب نم يباهام قهر-

 ...نجانشستهیا... نشیبب... زن گرفتم... ییسالمه بابا

 ...کوبمیسنگ قبر م يمشت رو با
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 ؟...سراغ من نه شیتو فرستاد... فرشته نجاتم داد نیمن اشتباه کردم اما هم... ينبود... بابا-

 بزند رونیب نهیاز س کبارهیاالن است که قلبم  کنمیم حس

 ...بلندم کند کندیم یو سع ردیگیرا م میشانه ها...  دیآیبا هق هق به سمتم م سودا

 ...زمیپاشو عز... ریام-

 ...سنگ بمانم و درد دل کنم نیتا ابد کنار ا خواهدیم دلم

 ...زنمیخطاب به سودا لب م... اسمش يرو کشمیو دست م نمینشیم

 ؟...بخشهیبه نظرت منو م-

 ...دهدیم هیلرزانش را به شانه ام تک ي چانه

 پدر بچشو نبخشه؟ هی شهیمگه م-

 ...رمیگیدستم صورتش را قاب م با

 ...تو ترکم نکن... برام بمون خب؟تو نرو شهیتو هم-

 میگویم میاشک يرا از دست بدهند با چشمها شانیاسباب باز ترسندیکه م ییمثل پسر بچه ها بعد

 ترسمیم ییمن از تنها... شمیتنها م... يتو بر-

 ...زدیریکف دستم م شیو اشک ها زندیم هق

 دلم خون شد... نکن ينطوریا ریام-

رو  یکیطاقت از دست دادن تو ... که بابام رفت و دلم خون شد یمثل وقت... شهیهم دلم خون م یاگه تو نباش-

 ندارم

 ...کندیآغوشم پرت م يخودش را تو کهوی

 زندیکنار گوشم لب م... ردیگیچانه و گردنم قرار م نیب ییجا سرش

 وقت دلت خون بشه چیه ذارمینم-

 ...کندیآب را باز م يو بطر ردیگیفاصله م ازم

 کشدیصورتم م يرا آرام رو سشیو بعد دست خ زدیریآب کف دستش م چندقطره

 ...داردیام نگه م ینشایپ يدستش را رو شتریب هیو چند ثان رودیدر هم م شیابروها

 ؟یتو چرا انقدر داغ-

 ...شومیزحمت از جا بلند م به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٧٠ 

 نگران نباش...خوبم-

 ستدیا یم کنارم

 ...ریخونه ام میبر-

 فشارمیو تنش را به تنم م کنمیرا دور شانه اش حلقه م دستم

 ...میریم-

 داردیقدم برم نیمن تا ماش يو همپا کندیصورتش را پاك م يرو يپشت دست اشکها با

*** 

 :سودا

 ست؟یخونه ن الریآ-

 زندیگرفته لب م يو با همان صدا بنددیسرم در خانه را م پشت

 از دوستاش یکی يرفته گالر... کمی ادیم ریامشب د... نه-

 یقینفس عم نکهیو بعد از ا میشویدست و صورتم را با آب و صابون م... رومیم ییو دستشو میگویم یآهان

 ...زنمیم رونیب ییاز دستشو کشمیم

 زنمیاسمش را صدا م... کنمینم شیدایپ اندازمیم یسالن نگاه به

 ؟ییکجا... ریام-

 شنومیرا از اتاقش م شیصدا

 دمیرو تخت دراز کش-

وارد اتاقش  کنمیرا باز م میمانتو يهمانطور که دکمه ها... کشمیم میبه موها یو دست دارمیام را از سر برم مقنعه

 دهیتخت دراز کش يرو يحلقه ا نیآست دیشرت سف یت کیرنگ ساده و  يسرمه ا شلوارك کیبا ...شومیم

که نگاه  کنمینگران نگاهش م... نمینشیرنگ لب تخت م ییمویشرت ل یت کیو با  اورمیاز تنم در م مانتورا

 قاپدیهوا م ينگرانم را تو

 نه؟ سوزهیدلت برام م-

 ...!وانهیپسرك د... گزمیم لب

 دلت برام سوخت؟ رونیب يدیتو منو بااون حال زار از حموم خونمون کش یمگه وقت-

 ...کشدیم شیشانیپ يرو دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٧١ 

عوضش خودش دلش ... بهش ترحم کنه و دل بسوزونه تونهیوقت نم چینفرو دوست داره ه هی یآدم وقت-

 ...وقت طرفش آخ نگه هیتا ...رهیبم... اون آدم درد بکشه يجا خوادیم

 توانستیکاش م کنمیفقط فکر م... دل بسوزانم ریام يبرا توانمیکه من هم نم میاست برا بیو عج زنمیم لبخند

 کند تا کمتر درد بکشد میدردش را بامن تقس

و اوضاع هم نتونستم تو  طیشرا نیتو بدتر یحت...وقت نتونستم از مامانم متنفر بشم چیمن ه... سودا یدونیم-

 کردمیداشتم مدام با خودم تکرار م دیبه داشتنش ام... دلم نسبت بهش نفرت بسازم چون هنوز به برگشتش

قابل قبول که  ياونقدر...ارهیم یقانع کننده و منطق لیدل هیها  ومدنین نیو پشت تموم ا ادیم يروز هیباالخره 

اصال برام  لشیدل دمیفهم یوقت... دمشید یوقت... اما امروز... شنکردن يسال مادر نهمهیا يبشه چشم بست رو

انگار  ییجورا هی... سراغ ما ادیکرده مجبور شده ب داشیرفته پ الریحس کردم چون آ یوقت... ستیقابل قبول ن

که اتفاق  نیا یعنی "ستیسخت ن".  ستین ینفرت برام حس سخت... جوونه زد شنفرت تو وجودم نسبت به

و  يرسه و اون قدر قو یم يمقدمه ا چیه یو ب یآن. بوده برام  يرخداد ِ مکرر شهیهم.  ستیافتادنش دور ن

و  ساماحسا يثبات بودن تو یهمه ب نیا دونمیم. دهیدوست داشتنام رو به باد م نیتر قیمحکمه که به لحظه عم

. بشم  يا گهیو البته که هنوز نتونستم طور د ستین خوب چیکه بلدم ؛ ه ینیتر قیهمه نوسان از اوج تا عم نیا

 یراست يکلمه  یدر واقع فراموش! بودن آدمام فراموشکار بشم  زیعز زانیبه م ادینفرته م یاما بلدم که وقت

و من  دارهیخودش نگه م يتالش تو یرو ب دب يزایدردم اومده که حافظه م فقط چ شهیخب من هم.  ستین

بهتره بگم که  ينطوریا...! خاطرم دارم  يتو اتشیتمام دل شکسته شدنامو را از هــــــزار سال قبل با جزئ

ذهنم  يگوشه  هیکه بفرستمش .نشونم داده فکر نکنم  زَمیکه عز يزینفرت انگ ریبه تصو اینفرتم  لیبلدم به دل

 چینفرت برام ه.کنم  یفقط بهش فکر نم.  قتچویبخشنده نبودم ه. بخشم  ینم.  مو باز دوست داشته باش

سر .  ستین یآسون و آن گهید یکی نیا.  هیدیاسمش ناام! سخت بزرگ هست  هیاما بعدترش .  ستیسخت ن

 تدس... شم  ینم دیکه دوست دارم ناام ییاز آدم ها یآسون نیمن به ا. عالمه وقت الزمه  کی.  ادیزده نم

عالمه بار فراموش کنم و  کیعالمه بارمتنفر بشوم و  کی دیمن با. زمان الزم داره .  ستیاتفاق ن هیشستن 

دست "رو عوض کنم و برم  يکه بعدش باز. ِ دوست داشتن تموم بشه  يکه باز ییدوست داشته باشم تا جا

 دیناام.. .دشیند/ فکر نکرد بهشکه بشه ! که برگشت داشته باشه  ستین يزیچ نیا... !کنم  يرو باز "شستن

مونه برام ازشون که بشه دوست داشته باشمشون  ینم يزیچ. کشن  یآدما ته م. شه  یکه بشم قصه تموم م

نفرت  يو من هرچه قدر که تو!ِ دوست داشتنام  خیزباله دون ِ تار يتو رنیکه آدمت م هییهمان جا نجایا. هنوز 
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به  شهیحاال م. خشم ِ چند ساعته م هم . م تموم شد  هیگر! و خب ! دارمیپا يدیناام يتو رم؛یپذ یتزلزل م

 الیخ یب! کنم بره  یرو هم پرت م گهید یکیداره ؟  یتیخودم بگم چه اهم

 شیبرا یآمد که جواب یحرفش انقدر به نظرم منطق یعنی... کنمینم دایگفتن پ يبرا یو حرف کنمینگاهش م فقط

 نداشته باشم

 ...کشمیچانه اش باال متخت را تا  يرو يو پتو شومیم بلند

بعد  کنمیخوشمزه درست م زیچ هی رمیمنم م... استراحت کن کمی... يخسته ا... يرو گذروند یامروز روز سخت-

 خب؟ میبخور يشد داریب نکهیاز ا

 شودیام م رهیمتورمش خ يچشمها با

 ...ستمیو تنها ن یهست-

... ندینب میاشک را در چشمها يتا حلقه  دزدمینگاه م... لحن دردناك نیاز ا شودیپراز اشک م میچشمها یآن به

 میگویپربغض م

 ...بخواب-

 یشدم کنارم نباش داریب یبخوابم و وقت ترسمیم-

 ...کنمیخفه م نهیهقم را در س هق

 رمینم ییمن جا... بخواب-

 شوندیگونه ام روان م يرو میو اشک ها کنمیپرت م رونیدو قدم بلند خودم را از اتاق ب با

 ...معصوم نقدریا... شکننده نقدریا... بودم دهیند نطوریرا ا ریوقت ام چیه

 ...توانستینم... دون ژوان باشد توانستیشکننده و معصوم امروز نم ریام

 ...شیکودک يجبران عقده ها يفقط برا کردیم ينقشش را باز... کردیم يفقط دون ژوان بودن را باز ریام

 ...شومیآشپزخانه م وارد

 زرشک پلو دوست دارد ریام... کشمیم رونیبسته مرغ ب کیو  ندازمیم خچالیبه داخل  ینگاه

را  شبندمیگاز را کم و پ ریز شودیتمام م میکارها یساعت بعد وقت میو ن شومیتند مشغول درست کردن غذا م تند

 ...کنمیباز م

 شومیم ریوارد اتاق ام اطیاحت با

 ...دارمیو جلوتر قدم برم ندینشیم میلبها يرو يلبخند محو... دهیرا بغل کرده و پراخم خواب پتو
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نه  ایآنکه بفهمم هنوز هم داغ است  يبرا... حس کرده بودم داغ است شستمیکه صورتش را م شیپ چندساعت

 ...کنمیاز حدش هنگ م شیلحظه از داغ بودن ب کی... گذارمیم شیشانیپ يدستم را رو

 باز هم داغ است... گذارمیگونه اش م يدستم را رو نباریا

 چه کنم؟... چه کنم؟...چه کنم؟... چرخمیدور دور خودم م کی جیگ

کاسه را پراز آب  کی... دارمیبرم یکیشده کنار کانتر  دهیچ يدستمال ها ياز رو گردمیعجله به آشپزخانه برم با

 يرو اطیو با احت کنمیم سیدستمال را خ... زنمیزانو م نیزم يکنارش رو...گردمیو به اتاق برم کنمیولرم م

 گذارمیم شیشانیپ

 زنمیم یلبخند تصنع... کندیسرخش نگاهم م يو با چشمها کندیرا آرام باز م شیپلکها

 کنمیت م هیدارم پاشو... خب...يتب دار کمی ریام-

 شومیکه متوجه نم دیگویم يزیلب چ ریو ز زندیم یکم جان لبخند

اش  نهیگردن و س يدستمال را رو نباریو ا میشویآب م يدوباره تو... کشمیصورتش م يا کامل رور دستمال

 ...کشمیم

 ؟...اما چگونه مارستانیبرسانمش ب دیبا... باالست يادیز تبش

گفنه بود دوست  ریام... افتمیپزشک فرودگاه م ادی کهوی... به اعصابم مسلط شوم کنمیم یو سع کنمیفکر م یکم

 اسمش چه بود؟...اش است یمیصم

 ...يریشهاب ام... آهان

 ...رمز دارد یلعنت... کشمیصفحه اش دست م يو رو زنمیچنگ م یپاتخت يرا از رو لشیموبا

 ه؟یچ لتیرمز موبا...ریام-

 ...برمیصورتم را جلو م... شنومینم... کندیزمزمه م يزیلب چ ریز

 ...بگو گهیبار د هی-

مثل برق ... نشاندیم میلبها يرو یکوتاه يو بوسه  گذراندیصورتم را از نظر م يتمام اجزا جشیگ يچشمها

 ...پرمیگرفته ها عقب م

 رودیو دمر دوباره به خواب م زندیم یپهن لبخند

 ...ردیگیاز کارش خجالت بکشم، از حالتش خنده ام م ایشود  ریبه وجودم سراز يحس بد نکهیا يجا به

 ...وانهید
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 ...دهمیتکانش مو دوباره  گزمیم لب

 ه؟یچ لتیرمز موبا... ریام-

را مقابل چشمانش تکان  یگوش... کندیومنگ نگاهم م دوزدیم میسرخش را به چشمها يچشم ها دوباره

 ...دهمیم

 ...پسر جون رمز-

 ستیل يو تو رمیگیرا دوباره از دستش م یگوش... کندیحال پترن را رسم م یو ب دهمیرا به دستش م لیموبا

 رومیم نشیمخاطب

 بتیداش مص... حتیبرادر نص... بچه پنگوئنم... فندوق

 ن؟یهم فقط

 ؟...کننده کدام را انتخاب کنم جیگ یاسام نیا نیحاال از ب...!کنمینگاه م نیبه مخاطب يکج و کوله ا ي افهیباق

 ...اه... گهید یذاشتیخب مثه بچه آدم اسمشونو م-

 ...گزمیباخنده لب م... کندیچشم باز م دوباره

 با خودم بودم... بخواب باتو نبودم... بخواب-

بچه پنگوئن هم ... خودش است... کنمیشماره را نگاه م... است الریفندوق که به نظرم آ... رودیبه خواب م دوباره

 ...بتیو داش مص حتیبرادر نص ماندیم...که خودمم

 ...کشمیدست م "بتیبرادر مص" يو رو میگویم... لب بسم ال ریز

 دهمیو سالم م کنمیم يبه محض اتصال تک سرفه ا... رمیگیاسترس م شودیگوشم پخش م يکه تو بوق

 ن؟ییشما یخانوم ناج-

 ن؟یخودتون هست يریام يشرمنده مزاحم شدم آقا... بله خودم هستم-

 افتاده؟ یدر خدمتم اتفاق... بله... بله-

 کشمیم یراحت نفس

 ...کنم کاریچ دونمیهول شدم نم مکیبعد من تنها هستم ... تب داره کمی ریام-

 که؟ دیبلد... تامن برسم دیش کن هیفقط پاشو... رسونمیمن االن خودمو م دینگران نباش-

 ... بله-

 ...خدانگهدار... امیخب من االن م-
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 گذارمیم ریام یشانیپ يو دوباره دستمال را رو کنمیرا قطع م یگوش

 ...دیساعت بعد دکتر از راه رس مین

به شوك وارده واکنش  ریو بدن ام ستین ینگران يگفت جا... دارو به دستم سپرد ياش کرد و مقدار نهیمعا

 ...ست یعینشان داده و طب

 ...تخت کنارش نشستم يدکتر رفت رو نکهیو بعد از ا دمیکش یراحت نفس

مامان ... برگردم توانمیبرنگشته نم الریآ یو تا وقت ستیخوب ن ریخانه زنگ زده بودم و گفته بودم که حال ام به

 بود رینگفته بود و فقط نگران حال ام يزیهم چ

*** 

 :ریام

 ...کنمیرا آرام باز م میچشمها

 تنم کوفته است...دارم يسردرد بد... چرخانمیاتاق م یکیرا در تار نگاهم

و از جا بلند  کشمیم میشانیبه پ یدست... تخت است و خوابش برده يکه سرش رو ییبه سودا افتدیم نگاهم

 يرو... زنمیسودا را بغل م فیوتن ظر دهمیبا پا تشت کنار تخت را که پر از آب است به عقب هل م... شومیم

 کشمیتخت دراز م گریو خودم سمت د گذارمشیتخت م

 نمکیگاه چانه ام م هیدستم را تک... تخت يرو زنمیغلت م...کنمیفرو م میتار به تار موها يرا البه ال میانگشتها

و درهم تاب خورده صورتش را قاب  دهیژول اهشیس يموها...و غرق در خوابش یبه صورت مهتاب زنمیزل م

 ...دهیبلندش چسب یشانیپ ياز تارها رو يگرفته و رشته ا

دلم ...رقصاندیبلندش را م يداغ و ملتهبم مژه ها ينفسها...شودیفاصله قدر نفس م...کشمیخودم راجلوتر م یکم

 نیدلم درآغوش گرفتن ا... حل کنم تنش را درتنم...آب شوم در وجودش خواهمیم...خواهدیفاصله را نم نیا

 …خواهدیرا م کیحجم بار

حس عاشق شدن ، عاشق  زادیو آشکار باشد تا به آدم دایپ دیاصال عشق مگر با...بهانه یب...لیدل یشدم ب عاشق

 ...افتمیم يدولت آباد يجمله ا ادی؟…بودن بدهد

 ؟…داستیکه پ ست؟آنچهیاصال مگر عشق چ...ستیهست چون ن...عشق گم است اما هست گاه

 !…ستیعشق ن گریو آشکار باشد که د دایعشق اگر پ...نه
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 يبه رقص و شلنگ انداز...کندیمنقلب م...شوراندیم...شودیحس م یول ستین دایپ!ستیاز آن رو هست که ن عشق

 ...به صحرا وانهید...دواندیو م کوباندیوم... چزاندیم... اندیگریم... داردیوا م

دست و قلبش عشق ...رفتن و نگاه کردنش عشق است...بودنش عشق است...خود آدم عشق است...آدم گاه

 ینخواه دیشا...دهییرو...شده دایازکجا در تو پ یآنکه بدان یب!یآنکه ردش را بشناس یب جوشدیدرتو م...است

 ...یکه بدان ینتوان...یو ندان یهم بخواه دیشا...هم

 !…ناخواسته...من که ندانسته عاشق شدم مثل

 ...خواهمشیباتمام وجود م...خواهمشیحاال م یول

دارد  یاشکال...کنمیم شیرا مماس لبها میلبها...شود داریب دینبا...بفهمد دینبا...آرام کنمیرا دور تنش حلقه م دستم

 ؟…اگر او مرا نخواهد یببوسمش حت

 افتمیگذشته م ادیچند روز مدام  نیچرا ا فهممینم..کنمیحرکت مکث م یهمانطور ب هیچندثان

 ...توانمیمن نم... نه

 بوسمشینرم و آرام م... شیشانیپ يرو دهمیرا سرم لبم

 هوس کنمش يآلوده  توانمیمن انقدر پاك است که نم يسودا

 التهاب درونم را خاموش کنم نیبلکه ا... دیبه سقف سف زنمیو زل م کنمیتخت پرت م يرا رو تنم

*** 

 :سودا

 ...دمیپریم نییمرغ سرکنده مدام باال و پا کی مثل

 ...دست خودم نبود بمیعج حال

متورم و  يو چشمها یدگیبا آن رنگ پر... که صبح مرارسانده بود خانه و رفته بود يریام يبرا ینگران نهمهیا

 داشت یم خوببود هم طع بیهم عج لرزاند،یکه دلم را م يغمزده ا

 شیبابت شب پ یبابا مرتض ي مهیو اخم نصفه و ن يمامان پر يحال خرابش بود که غرغر ها ریذهنم درگ آنقدر

 ...دمیدیو نه م دمیشنیماندم را نه م ریام

 ...دمیپرسیو حالش را م زدمیزنگ م کباری قهیهر چند دق فقط

 ...کردمیو قطع م گرفتیرنگ م میگونه ها یکم... رفتیقربان صدقه ام م... دیخندیم

 ...ای رفتیم ریام يشماره  يقربان صدقه ها رو دنیشن يبرا میانگشتها دانستمینم و
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من سال ها قبل ... عادتم است نمیغمگ یخانه وقت يقدم زدن تو... رفتم یخانه راه م يداشتم تو نیغمگ من

... برچسب داشت میکه آهنگ هاش برا میشده بود برا ییاز آنها... دوست داشتم یلیجنتلمن خواننده را خ يآقا

که بود من  ضیبعد مر... بابا هم دوستش داشت... بود وستشیحال خوبم پ...عشقم... غم هام... که خاطره هام

... میگوش کن ییگذاشتم که دوتا یرا که بابا دوست داشت م ییو آهنگ ها ششیپ دمیکش یرفتم دراز م یم

 یمیش يبه واسطه ... را وندیبود پ رفتهینپذ... مغز استخوان کمال يآنهم نه به واسطه .. بعد بابا که خوب شد

 دنیکردم از شن یم هیچرا؟ چون گر... گوش ندادم به ترانه هاش گرید توق چیمن ه... که خوب شد یدرمان

 دنشیاما قدرت شن... وقت ها یلیشد خ یصدا و آهنگهاش تنگ م يدلم برا یبود که حت يبعد طور... صداش

خب ... دهم یکه احتمال مردنم را م ییبه همان جا دمیرس یم هیکردم از گر یهربار که امتحان م... را نداشتم

 دمیکردم بعد د یدرد دارمان فکر م يخانه و به رابطه  يرفتم تو ی؟ من داشتم راه م...ریبه ام نهایربط ا االح

سالها  نیبعد از ا! خب جا خوردم "...نیآشک سن اوالجاکس وكیان بو میاشادی"خوانم  یهوا م یب رلبیدارم ز

به  نانیداشت با اطم شیکه تو... خواندم یم زمیجنتلمن عز ياز آقا یآهنگ ریداشتم وقت فکر کردن به ام

 یزندگ خواهد بود که یعشق نینکرده و معشوقش بزرگتر دایپ یتن چیه يرا تو شیگفت که بو یمعشوقش م

آهنگ را به ... که شک داشتم بهش... بود يتازه ا يواژه  نیا! گفته بودم عشقم ریخب من به ام... اش کرده

 يطور غم دار کیکه  دمید... شده ریذهنم مال ام يتو دمید شتریو هربار ب... دمشیشن یکردم و ه دایزحمت پ

همه احساس  نیا يگرید يکجا چیدانم و ه یرا عشقم م ریجنتلمنم ام يمردانه مطمئنِ آقا يصدا نیبا هم

کند خود ِ خودم  یو مسخره ام نم میبرا ردیم یم یکس نکهیاز ا نانیهمه که با اطم نیا... نخواهم کرد تیامن

 !دیآ یم رنرمالیها مسخره و غ یلیاست که به نظر خ بیموجود خل ِ عج کیچون خود ِخودم ... باشم

 ...شبانه روز فکر کردم کی

 ...ریام به

 ...خودم به

 ...از کجا سردرآورده دانستمیاحساس نوپا که نم نیا به

 ...به عشق و

 چیواقعا ه ااگری... اگر دلم اصال باهاش نبود... ریمثال به علت بله دادنم به ام... بودم دهیهم رس یجالب جینتا به

 ییته دلم دوست دارم ها یعنی نیو ا...اما شده بودم...شدمینم شیوقت زن عقد چینسبت بهش نداشتم ه یحس
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 دانستمینم.. داشتن را خوب نشناخته بودم توقت دوس چیمن ه... که ترجمه شان را بلد نبودم زدیقل قل م

 ...اول دوست داشت و بعد عاشق شد شودیم

 ...دیاز دوست داشتن به عشق رس شودیم

خودم  نیبه خاطر هم... بسته بودم در قلبم را نیبه خاطر هم دمیترسیکه داشتم م یتلخ ياز عشق و تجربه  من

 ... ستین ریمن و ام نیب یحس عاطف چیکه ه زدمیرا گول م

من فقط دنبال ...نبود نیدر واقع ا یول... پناه برده ام ریبه ام رضایفرار از عل يکه برا زدمیخودم را گول م من

 شومیکورکورانه عاشق نم نباریبهانه بودم تا به خودم ثابت کنم من ا

 . عاشقانه ننوشته ام  ریام يوقت برا چیبود که من ه نیا جمینتا گرید از

از : دیگو یفهمم آنجا را که م یچه م ينکرده ام که وا هیگر وشیدار يوقت به خاطرش هزار بار با صدا چیه

 ...من سوز  يتجربه  نیرحم ِ ا یگُرگُر ِ ب

 ...را "شهر از تو لبالب شد یوستیبه کوچه که پ"شناسم یچه م ای

واسه برگشتنت هرشب "ای... ام  دهینشن..." ستیشکنجه اشتباه ن ییشکنجه گر تو یوقت"ریام يوقت برا چیه ای

 ...!"...  ذارمیدرا رو باز م

 !خوانم  یرا م رضایعل يدفترچه خاطراتم عاشقانه هام برا يتو یشوم وقت یم یفتگیاصال دچار خود ش من

 ... ! به احترام کلمه هام  ستمیخواهد تمام قد با یدلم م یعنی

 ! اند  یطور که وحش نیا

 ! زنند یهمه که زخم م نیا

 ممیقد ياز آن مدل عاشقانه ها توانمیدوستش دارم چرا نم یحت ایشده ام  ریاگر عاشق ام کنمیخب فکر م و

 ! احساسم اصال عشق نباشد دیدوستش ندارم و شا دیالبد آنقدر که با... سمیبنو شیبرا

 ...!دهمیخودم را خودم م جواب بعد

 .خواهم  یبشود که م یکه آن سمیبنو يحزن نوشته ا ینشده که ب چیه.  نمیحز يآدم ِ نوشته ها من

 . کند  ینم نمیغمگ ریخب ام و

موجود عالم را  نیام هم حس بدبخت تر ختهیکه کنارش اشک ر ییلحظه ها یحت... شومیشاد م ریبا ام من

 کنارم بوده رینداشته ام چون ام
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 رانیانگار و ایدن... که نباشد نیحس نشود اما هم یلیخ دیو نرم است که تا هست شا فیحس لط کی بودنش

 ...شودیم

از شخص ... دوست داشتن ِ نرم ِ آرام ِ را دوست تر دارم  نیمن ا انگریطور ِ عص فتهیاز آن خواستن ِ ش یعنی

 ... میگو یاز احساس م... ها میگوینم

 ...؟ نه مانمیپش

نه فقط که ... کُشند  یزمان م...  رندیگ یم یادراك ها قربان...  دیرسد که با ینم یراه را نرفته به آن ادراک آدم

شود  یخواستن م دمیفهم ینم چیهمه راه را ه نیمن اگر نرفته بودم ا... حاال هرچه که باشد ...  تیعاشق يتو

 ! ِ مه باشد  یمثل سبک

 دهیند یام بس که سبک دهیبوده و من نفهم نیو پر وسوسه خواستن چه سنگ اگرانهیآن طور خن دمیفهم ینم

... تاوان ... یقدر قربان نیهم... زجر  نیهم... بود  نیخواستم انتخاب کنم انتخابم هم یم شهیاگر تا هم... بودم 

امروز  نیاگر قرار بود هم...  میسالگ 24 -23 ينه تو! سن  نیا ياما نه تو.... "اما"....  دیکه با یبه آن دنمیتا رس

که من  -و مست  وانهیآن طور د -را یامروز تن بزنم به جاده که بخواهم کس نیهم... راه را شروع کنم  نیا

 .... من  يکه او برا یکم ترَم از آن یلیخ شیبرا

 یسالگ 24نه ... آدم است  یسالگ 20تجربه ها مال همان  نیا... کردم  یشروع نم... رفتم  ینم... نه بود  جوابم

حرف ها ارزش  نیاز ا شتریبداند ب دیبا... حرف ها بداند  نیاز ا شتریقدر ِ خودش را ب دیآدم با یسالگ 24 يتو! 

 یدانم چه ها هستند که من را کنارش نگه م یهم نم درستبعد ... او با من ... فرق دارم  ریمن با ام...دارد 

 ؟ !دارند

شود هزار  یکه م...  شیندارد تو "يخون باز"که ... است که نرم است یخواستن نیشان هم یکی یدانم ول یم

 : یبار با دلت گوش کن

 .نیآشک سن اوالجاکس وكیان بو میاشادی

*** 

 :رضایعل

کش و  یو کم دیکش ییبلند باال ي ازهیبرداشت و خم میپا يسرش را از رو...را با لبخند باز کرد شیچشمها

 ...قوس آمد

 ...میینجایچه و چرا ا يآمد برا ادشیانگار که ...لبش پررنگ تر شد يرا نگاه کرد لبخند رو رونیپنجره که ب از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabiii75  – یدون جووان

wWw.98iA.Com ٤٨٠ 

 م؟یچه قدر مونده تا برس-

 گهید ي قهیتا چنددق... کم-

 ...گذاشت که بخوابد میپا يرو يو سرش را دوباره  دیدوم را کش ي ازهیخم

 میبر دیبا گهیو دپاش... پاشو-

 دارمیب-

 "نمیبیتک و تنها م... تو خودمو یکه ب يا"خواندیم وشیلب دار ریو ز کردیرا جمع م لشیوسا

 ...از دستش افتاد فیک

 ...اه المصب-

 ...حس شده بودند یباز هم ب شیدستها

 ...شدن نداره که یعصبان کنمیمن االن جمع م ستایوا-

 ...حرکتشان داد یرا لب پنجره گذاشت و کم شیدستها...منتظر من ستادیکوپه ا رونیب رفت

... شبمیخواب د فیشروع کردم به تعر... که خودم هم حوصله نداشتم نیباا...جو را عوض کنم یکم خواستمیم

 ...تازه يبه قول خودش باهمان قهقهه ها

 ادیاالن مردم صداشون در م... تر واشی کمی-

فقط با ... بودم یانگار که عصب... ستین یشگیهم يخنده ها میخنده ها دیهمف... به حرفش نکردم یتوجه

 میرفتیم میکه داشت ییچند لحظه فکر نکردن به جا يبرا دیشا...دمیخندیبلند م يصدا

 رفته بود بردارد ادشیالکر کوپه گذاشته بود  يرا که تو لشیحواسش پرت بود که موبا انقدر

 ...بود ادیز یلیسرو صدا خ... میآمد رونیقطار ب از

 کنم؟ کاریمن بدون تو چ:را قطع کرد و تو همان ازدحام گفت حرفم

 دمیشنینم... بود ادیز صدا

 ...بلند تر بگو... شومینم ؟متوجهیچ-

 زد داد

 کنم؟ کاریمن بدون تو چ گمیم-

 هم داد زدم من

 من نباشم؟ گهیمگه قراره د-
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 ...من هگیممکنه که د... دکترا گفتن ممکنه-

 ...دنیخودم را زدم به نشن...دادم ساکت باشم حیترج... دادن خسته شده بودم هیروح یاز الک گریهم د خودم

 ...یگیم یچ شنومیاصال نم-

 داد ادامه

 ...ستمیاصال قابل تحمل ن تیمن تو اون وضع... یمن باش شیپ شهیتا هم یتونیتوکه نم-

که اصال  رفتمیجلوتر م...نداشتم دنیتحمل شن...کردیرا گرفته بود که داشت خفه ام م میته گلو یبغض

 همانطور ادامه داد...نشنوم

 شمیخوب نم گهید... ستیدوسال که ن... سال هی-

 ...شانه ام گذاشت ياز پشت دستش را رو کدفعهی بعد

 رمیمیمن بدون تو م یول-

مثل خوره  خواندیکه صبح م یتکه از آهنگ کی...بزنم یو نه حرفکنم  هیگر توانستمینه م...شد دتریشد بغضم

 سرم افتاده بود يتو

 ارتشیرفت ب... افتاد تلفنش را جا گذاشته ادشیدفعه  کی

 ... کردیام م وانهیفکرش داشت د...دیلرزیم میدستها...نتمیجا نب کی دمیهارا همانجا گذاشتم و فقط دو چمدان

حرف  یو تا صبح ب مینشستیلب آب دور آتش م هیکه در عسلو ییهمان شبها يتو... عادت کرده بودم بهش

 بتیبه غ... شیها یبه وراج... به دستپختش... به خودش... بهش عادت کرده بودم... میکردیفقط به هم نگاه م

 ...شیکردن ها

ساعت هم  کیت اوقا یگاه یول کندینفر هزار سال هم که دمخور باشد بهش عادت نم کیاوقات با  یگاه آدم

 ...عادت کردن يبرا ستیکاف

 ...پر پر شدن يجوان بود برا يادیز... جوان بود سرمه

 میحضوررا از زندگ نیبودم اما حاال طاقت از دست دادن ا رفتهیپذ میحضورش را در زندگ یبه سخت نکهیمن باا و

 ...نداشتم

 ...زود بود که حسرت به دل برود... دلش مانده بود يتو يادیز يحسرت ها هنوز

تکه از آهنگ فکر  کیاما من هم داشتم به همان ... داشت من بودم دیکه هنوز به خوب شدنش ام یکس تنها

 ...کردمیم
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 "خوب يصدا شده لبه قصه ها یچرا ب... خوب يحاال اون دستا کجاست؟اون دوتا دستا"

*** 

 :سودا

 ...چسبانمیرا به گوشم م یو گوش دهمیم اتصال را فشار ي دکمه

 ...سالم-

 ؟يچه طور... من ییسالم جوجه طال-

 نمینشیم میو سرجا زنمیپتو را کنار م... شودیپهن م میلبها يرو لبخند

 ییپرنده ها يکه توهم لونه  ستین بیتو باشم عج ییاگه من جوجه طال-

 چدیپیم یگوش يتو شینفس ها يفقط صدا... حرف یب... کندیمکث م هیچندثان

 ییجوجه طال هی يلونه  نکهیا گمیه؟میچ يدیکه تاحاال شن یحرف نیبهم بگن قشنگ تر يروز هیاگه -

 هستم ينازناز

 ...شودیداغ م تنم

 چمیپیسرم م يرا باال میو از نو موها دارمیرا که قبل از خواب به پرده زده ام برم پسیکل

 واقعا؟-

 ...خنددیم یآرام يصدا با

 ...واقعا-

 ...شودیصورتم پخش م يهوا رو يخنکا... کنمیپنجره را باز م...رومیپنجره م لب

 رون؟یب يایب یتونیم-

 ...لحظه کی کنمیم هنگ

 وقت شب؟ نیرون؟ایب-

 يآب زرشک تگر وانیبا دوتا ل... دم درتون منتظرم-

 ...نمینشیلب پنجره م جیو من همانطور گ کندیرا قطع م یگوش

 ...وانهیپسرك د... به سه صبح قهیدق ستیب... وارید يسمت ساعت رو رودیم نگاهم
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... درز نکند ییکه صدا جا کنمیباز م يدر اتاقم را طور... کنمیو هول تنم م زنمیچنگ م یرا از جالباس میمانتو

 وانیدوتا ل کنمیکه در را باز م نیهم... دومیم یرا تا در اصل اطیو طول ح رومیم رونیاز خانه ب نیپاورچ نیپاورچ

 ...ردیگیآب زرشک مقابلم قرار م

 رمیگیمصرف را از دستش م کباری يها وانیاز ل یکیو خندمیم

 ...يا وونهید یلیتو خ ریام-

 ...تو ي وونهیآره د-

بلندم را  يو چند تار مو کندیدستش را دراز م... شومیم رهیخ زندیشب برق م یکیکه در تار اهشیس يچشمها به

 ...گزمیلب م... دریگیدر دست م

 ...رونیشلخته اومدم ب یلیخ-

 ...دهدیرا دور انگشتش تاب م میموها

 ...یختیکل دلمو بهم ر دمتیکه د نیهم... يشلخته بود شهیتو هم-

 ...دهمیاز آب زرشک را قورت م يا جرعه

 نجا؟یا يچرا اومد-

 ...نمتیکه بب نجایاومدم ا میکرد؟از فرودگاه مستق دایپ شهیهم م يا گهید لیمگه دل یجز دلتنگ-

 ...منم-

 ...گزمیلب م عیو من سر کندیگرد نگاهم م يچشمها با

 ؟یتو چ-

 ...یچیه... ه-

 ...کندیرا گرد کمرم حلقه م دستش

 ...تو يبر ذارمینم یتا نگ-

 ...زنمیلب م یفیخف يو با صدا دزدمیم نگاه

 منم دلم تنگت بود-

 شنومیرا م قشینفس عم يو صدا شودیم سیاز بوسه اش خ میشانیپ

 ...تو بردم،بردم يسویکه به گ یدست...همه باخت بود سرتاسر عمر يآر-

 ...ردیگیاز من فاصله م ریو ام رودیقلبم باال م ضربان
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 رو حفظ کردنشون؟ یچه قدر وقت گذاشت... ایبلد یقشنگ يشعرا-

 يشد دایپ میتو تو زندگ یاما از وقت... وقت حفظشون نکردم چیخوندم و ه شیوقت پ یلیشعرا رو خ نیمن ا-

 انیبه خاطرم م يچه جور فهممیو نم رنیرژه م یشعرا تو ذهنم ه نیا

 ...زنمیم لبخند

 یباش کیرمانت نقدریا کردمیوقت فکر نم چیه-

 ذارهیم شیرو زندگ رشویعشق کم کم تاث شهیآروم م یآدم وقت... آرومم شتریب... ستمین کیرمانت-

که خسته است اما  یبا نگاه... کندیخوردنم را تماشا م اقیبا اشت ریو ام نوشمیاز آب زرشکم را م گرید يا جرعه

 ...راست نگهش دارد کندیکه افتاده است اما تالش م ییشانه ها... زندیشب برق م یکیدر تار

 شده؟ يزیچ-

 ...کشدیم آه

 ستیمهم ن-

 ...مهمو ریغ زیبگو اون چ-

 ...شیشانیبه پ کشدیدست م... کندیو باز م بنددیم کباریرا  شیچشمها

 مامانم امروز دوباره اومد فرودگاه-

 ...شودیم يجد نگاهم

 ...خب-

 گفتیم... نتمونیبب کباری يالتماسم کرد که حداقل هفته ا... سودا التماسم کرد... راه انداخت يزار هیدوباره گر-

 از اون روز حالش خرابه گفتیم... و رو شده ریز شیزندگ دهید الرویکه منو آ ياز روز

 حالت از رفتنش خرابه؟ یکه تو از شش سالگ یگفت-

 نیو نبود از ا میوقت محتاجش بود نهمهیگفتم ا... شهیزن گرفتم تازه حالم داره خوب م یگفتم من از وقت... نه-

هنوز نگاه ... هاش هنوز تو سرمه هیگر يصدا... اما اصرار کرد... باشه خوامینم میندار اجیبه بعد که بهش احت

 کنهیغمدارش حالمو بد م

 گذاشتم شیبازو يراستم را رو دست

 ؟یکن کاریچ يخوایم-

 ...دونمینم-
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 ؟يریبگ دهیو نبودشو ناد یاز ذهنت پاکش کن شهیواسه هم یتونیم-

 مرد من بغض دارد؟... شودیم نییباال و پا شیگلو بکیس

 اگه اون خاطره تلخ باشه یحت... تو خاطرمه شهیهم-

 !انه؟ی زنهیم بیآس شیحضور مادرت به روح نیصحبت کن بب الریبا روانشناس آ-

 باز بشه؟ مونیاجازه بدم پاش تو زندگ یگیم یعنی-

 دخالت کنم تونمیمن نم... به خودت داره یبستگ... ریام دونمینم-

 مالدیرا م شیشست و اشاره اش چشمها باانگشت

رو که تو دلمون کاشت رو فراموش  ییزود کمبودها نقدریا تونمینم... رمیبگ میتصم یآسون نیبه ا تونمینم-

... شهیگذشته جبران م ينه کمبود ها رنیگیآروم م الریدل آ ينه دردا... کنهیرو عوض نم یچیبودتش ه... کنم

 ...نهتازه بمو شهیدلمونه هم يکه رو یمیاون زخم قد شهیبودنش فقط باعث م

 تیاگه خودش اذ یحت ذارهیاحترام م متیاگه واقعا دوستون داشته باشه به تصم... حرفارو بگو نیپس بهش ا-

 بشه

 ...کشمیم شیبازو يلبخند دستم را نوازش گونه رو با

 یرو هم به راحت یکی نیا یاون همه مشکالت رو پشت سر گذاشت... من شک ندارم... ریام یهست يتو مرد قو-

 یکنیآب خوردن حل م

 ...میدر چشمها زندیم زل

 و باهاش حرف بزن ایب... ستیاوضاعش خوش ن کمی الریآ... اخونهیفردا ب-

 نفر قرار دارم هیمن فردا با :میگویلرزانم م يصدا با

 شودیدر هم م شیابروها

 ؟یبا ک-

 رضایبا عل-

 دهدیم هیتک واریو به د رودیعقب م... کندینگاهم م مات

 کنه؟یم کاریچ نجایاون ا-

 ...زنمیرا پشت گوشم م زانمیآو يمو تکه

 تا دفتر قصمونو ببندم رمیفردا م... شروع بشه يتازه ا يقصه  ستیقرار ن... نگران نباش-
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 ...زندیکف کوچه م يها زهیبه سنگر ينوك کفشش ضربه ا با

 باشه-

 زنمیزل م... دکنیو نگاهم م گرداندیلحظه سرش را برم کیقبل از سوار شدن ... رودیم نیبا عجله سمت ماش بعد

 ...شودیکوچه گم م چیدر پ نیسوار و ماش کشدینم هیو به ثان ردیگینگاه م... شیدر چشمها

*** 

 ! بود سر و وضعم یو هول هولک نامرتب

 ! بود  ییطور ِ پا در هوا کیآمدم هوا  یم رونیخانه که ب از

هوا  دیبعدترش فکر کرده بودم شا. بودم دهینازك پوش يمانتو. زارمیمن از گرما ب. ِ گرم داشت و باد ِ سرد آفتاب

 ! رونیِ را که دم دستم بود برداشته بودم و از خانه زده بودم ب یژاکت سرخاب... سرد شد وقت ِ برگشتن

نخواهد داشت  یآفتاب داغ لزوم نیکردم با ا یاما فکر م! اصال دیآ یمانتوهه نم نیدانستم ژاکته به ا یم

 ! الزم شده بود... بپوشمش

 شگاهیآرا... مرتب و به اندازه بود رونیآمدم ب یاز خانه که م یول شمیآرا! نامناسب بودن لباسم لیاز دل نیا بخ

 یط! و شلوغ دوس دارم يطور فرفر نیپشتش را هم. موهام را صاف کنم يخواستم جلو یم... نوبت داشتم

شده بود  یپات یقاط شمیو آرا سیخ متصور... که خانومه موهام را شسته بود يمو صاف کردن و دوبار اتیعمل

 ! یحساب

 !! هام وحشتناك شده بودند چشم

خب آنجا !! طلبد یعالمه تمرکز و سکوت و وقت م کی...! است ینییاز مراسم آ دنیمن خط چشم کش يبرا

 ! بودم دهیِ نامرتب کش یخط الک کی! شد مراسمم را اجرا کنم که ینم

رفته بودم تا برسم  ادهیتمام راه را پ... به خودم از سرما چمیمجبور شده بودم ژاکته را بپ! وحشتناك سرد بود هوا

 ...کرده بود امکیپ میاسمش را برا رضایکه عل يبه کافه ا

 نیهم يتو... به زحمت صاف شده ام رفته بود هوا يزده بود و موها رونیکافه را که باز کرده بودم باد گرم ب در

 یب يطور نیهم یعنی... سالم هم نکرده بودم یاولش حت! وقت نهمهیبعد از ا... بودمش دهیحال ِ بد ِ درهم د

 نیآمده بود ا ادمیکه  يزیچ نیو اول... شتعجب دار ِ چشم ها يشده بودم به خنده  رهیحرف و شگفت زده خ

 ...!را چه همه دوست داشتم دنشیبا چشم هاش خند نیبود که ا

 ...رومیم جلو
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 زیم يرا رو شیو دستها دهمیجوابم را م... سالم کنم افتدیم ادمیو تازه  مینینشیکافه م زیم نیتر يگوشه ا پشت

 کندیقالب م

را  یگوش...صفحه يرو رودیچشمش م... نمیتا ساعت را بب کنمیو قفلش را باز م گذارمیم زیم يرا رو لمیموبا

 ندیسمت خودش تا واضح تر بکگراند را بب کشدیم

 زندیم لبخند

 ؟...نه ؟يدوسش دار-

 فکر کنم عاشق شدم:میگویبه بک گراند م رهیو خ رمیگیرا از دستش م یگوش

 عشقه؟ نیا یدونیاز کجا م... تا االن یاز عشق نداشت یخوب يتو که تجربه -

 کشمیم یقیو نفس عم بندمیرا م میچشمها

 ...همه جاش گرمه... تو معدم... کنمیچون حسش م-

 دهدیرا ادامه م الوگیو خودش د کندیرا قطع م حرفم

 ...!عشقه نیا... رفته نیاز ب گهیاما حاال د. داشتم يا چهیدلپ هی شهیهم-

 میحفظ بود الوگاشویکه د میبود دهید ادته؟انقدری... به لئون لدایعشق مات-

 ...گزمیلب م... نمیبیاشک را گوشه چشمش م کنمیرا که باز م میچشمها

 گفتمیم يزیچ دینبا...ببخش-

 داردیبرم گارینخ س هیو  فشیسمت ک بردیرا م دستش

 ؟يفندك دار-

 دلت تنگ شده نه؟-

 ؟يفندك دار-

 يفراموشم کرد یخودت گفت... وقته گذشته یلیخ

 ...کندیو رو م ریرا ز فشیک

 نه؟ يفندك ندار-

 یخواست ينجوریاما تو خودت ا-

 زنمیلب م... اوردیبرود فندك ب شودیبلند م شیجا از

 ...!ریبگ ایب...فندك بود نیاز تو ا میادگاریوقت تنها  نهمهیا...فندك دارم... دارم...!نرو-
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 کندیله م يگاریخاموش را در جاس گاریس

 !؟...دلم تنگ شده؟ آره يدیپرس-

 دهمیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم

 ؟یچ یعنی یدونیم "یلیخ"-

 ...ریام... بود دهید میصفحه گوش يبود که عکسش را رو یهمان... سمت در رودیم نگاهم

 شهیدلم تنگ نم یچکیواسه ه... نه واسه تو... شهیوقته که دلم تنگ نم یلیاما من خ:میگویلب آرام م ریز

 شودیم ریچند سال پ يانگار به اندازه ... نداردیبه پشت سرش م یو نگاه گرددیبرم

 ...گهیبعد من د یتو گفت-

 ...عوض شد زایچ یلیبعد تو خ-

 ...زندیرا چنگ م فشیک

دلم  شهیمن هم... بشه نطوریکه ا خواستیوقت دلم نم چیه... من... بابام امروز اعدام شد... اومدم که بگم-

 ...سالم و سالمت باشه اما خواستیم

 ...چارهیب يرضایعل... رومیوام یصندل يو رو کشمیم یپررنگ آه

 گهیتو د... خودم جمعش کردم...زدم يگند هیروز  هیکه من اگه  یخواستم بدون... نخواستم که ناراحتت کنم-

 یبترس ستیالزم ن

 ؟یکنیم کاریچ-

 کرد؟ یزندگ شهیچه طور م... با عذاب وجدان-

 يبرا.. .یرو خوش حال کن هیبق يتالش کرد تیزندگ يتو تو همه ... یعذاب وجدان داشته باش دیتو نبا یول-

کس جز  چیکه در حق ه... راحت باشه التیاالن وقتشه که خ... یگذاشت هیاز خودت ما گرانیآرامش خاطر د

 ينکرد یخودت کوتاه

 ...یزنیحرف م يا شهیکل-

 هستن یاز زندگ یها هم بخش شهیکل-

 کندیبار نگاهم م نیآخر يو برا دهدیهل م شیاش را سرجا یصندل

 برام دعا کن... یخوشبخت باش-

 ...زنمیلب م یاشک يچشم ها با
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 حق نشسته يخدا جا... یشیمن حتم دارم که خوشبخت م... تو هم-

*** 

 ...زنمینم یحرف میکه به خانه اش برس یو تاوقت شومیم ریام نیماش سوار

 ...کرده دایچه طور کافه را پ پرسمینم یحت... انقدر آشفته که حال حرف زدن ندارم...است ریذهنم درگ انقدر

 ...پرسدیشدن م ادهیقبل از پ داردیبرج که نگه م يجلو

 ؟یمونیتا شب م-

 ...زنمیشدن لب م ادهیپ نیح

 آره-

 ...کار دارم ییاالن جا... نمتیبیپس شب م-

 ...دارمیو به سمت برج قدم برم بندمیم دررا

... در ظاهر يدر آستانه  الریو آ شودیکه در باز م شدکیطول نم شتریب قهیچنددق... دهمیدر را که فشار م زنگ

 ...کشدیو در آغوشم م زندیم یلبخند نمک

 ...نشوند یچشمها دوباره طوفان نیتا ا کنمیدارم اما به زحمت خودم را کنترل م هیگر يو هوا حال

 سودا یتو آبج ایب-

نگاهم را دور ... زنمیجفت شده را پا م میپا يرا که جلو ییها یو روفرش گذارمیم یرا در جاکفش میها کفش

 ...همه جا پراکنده اند الریآ يلباس ها... چرخانمیخانه م

 چه خبره؟ نجایا-

 ...کشدیبه سرش م یدست جیگ

بعد خب ... دعوتم کرد یمامانش زنگ زد و رسم یعنی...شهرام منو دعوت کردن خونشون يامشب خانواده -

 بپوشم خوامیم یچ دونمینم

 بوسمیو گونه اش را م شومیپا بلند م يپنجه  يرو... رومیم جلو

 ؟يبر يخوایم یعنی-

 ؟...نرم-

 ...با شهرام بودن اگه به نظرت درسته خب برو... نزدم یحرف نیمن همچ-

 ...کندیباال رفته نگاهم م ییو ابروها جیگ يا افهیق با
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 ...خالص شم میرکود زندگ نیاز ا خوامیفقط م... دونمینم-

 ي نهیآ يجلو... افتمیدنبالش راه م اورمیرا از تن در م میو من همانطور که مانتو داردیسمت اتاقش قدم برم به

 ستدیایاتاقش م

 ؟...یباهاش ازدواج کن یگرفت می؟چه طور تصم...يرو باور کرد ریتو چه طور دوست داشتن ام-

 بودم دهیو پوشمانت ریرنگم که از ز دیسف يبا تاپ دکلته ... نمینشیتختش م يرو

 دهیبار د نیاول يقدش بلندتر از منه و اون وقت که برا... نمرده بودم چیو قد و باالش ه افهیق يمن برا -

 میاخالقش هم روان... نبود اهامیمرد رو هیاصال هم شب... بودمش ورزش رو ول کرده بود و از حاالش الغرتر بود

جذبه  دیمرد با. مهربون و خوش اخالق بود باهام يادیکه چون ز... دختر باز بود يادینه فقط چون ز. نکرده بود 

که ... گفت که پرنسس ِ کوچولوشم یبود و به من م يباهمه جد یول ریام! داشته باشه خب یو بداخالق تیو جد

در  یدرواقع عشق اصال....وقت چینبوده ه یعشق در نگاه اول چیه یکه بدون گمیم نارویا... کرد یاصال دعوام نم

 يوار وانهیو د یکه احساس تند و عاص. بودم رضایعاشق عل. داشتم یاوضاع مزخرف ریقبل از ام نم... کار نبود

که توش  يبود رابطه ا نیاصال نظرم ا... کرد یم يکه از عشق داشتم برابر يکه بهش داشتم با همون انتظار

... تو طالعم نبود انگار مکه اون همه سال عاشقش بود یآدمخب ! خوره یم یچیوار نداره به درد ه وانهیعشق د

وقت  چیباور داشتم ه نکهیجز ا... ازشون نگم یچیو بهتره ه ستین فیحال اون روزهام قابل توص... و من؟

پس ... شدم که ینم یآل گرا به کمتر دوست داشتن راض دهیو من ِ ا. رو اون همه دوست نخواهم داشت یکس

رحم و پست  یب یحت. کردم تیاذ. کردم یمن بداخالق. ومدا ریبعدش ام. بود دهیفا یاز اساس ب يهر رابطه 

نازم رو  یها رو حوصله کرد و ه نیا يهمه  ریام. دمیسرش کوب يکه عاشقش بودم رو تو یشدم و اون کس

کردم که  یعمدا ناز م که. که دوستش داشتم دیروز رس هی یول... و کجا اتفاق افتاد  يچطور دمیبعد نفهم. دیکش

 دمیکه فهم... ابرومو بدم باال که دلش رو ببرم هی ایبا اخم نگاهش کنم  يچه جور دمیکه فهم.... نازم رو بکشه

 هیپا رهیکنم که ام یم فیچه ک دمیکه فهم... مشونیدوست دار ییکه دوتا زهستیعالمه چ کیبه جز کتاب 

ندارد به حرف  تدونم اون دوس یکه من دوست دارم و م يلوس دخترونه ا يزایاس هزار ساعت راجع به چ

دارد آدم بدونه  فیچقدر ک دمیغذا خوردنم رو دوست داره و فهم دمیفهم.... ذوقم نزنه يهام گوش بده و تو

گاه به  یو ه رمیبازوشو بگ یشلوغ يدوست داره تو دمیفهم....کنه یطرفش داره با لذت، خوردنش رو نگاه م

 دونهیکه م... چقدر شناخته منو دمیکه فهم "...هستاحواسم بهت  یه" یعنیبدم به خودم که حرف فشار  یگاه ب

بدجنس  یحت ای...بشم فیچطور بغلم کنه که خرک... چه طور نگاهم کنه... بشنوم یچ... دوست دارم بخورم یچ
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 یخوب ِ امن يچه بو دمیفهم... کم کم تنش رو شناختم...هیکاف دنیواسه خرکردنم چندتا دونه کتاب خر دونهیم

 دمیفهم... دوست داره مالمیسرمو روش م یصاف و خوشبوست وقت یلیبازوشو که خ ياون جا دمیفهم... داره

پاهام و من بلند براش کتاب بخونم  يدوست داره سرش رو بگذاره رو دمیفهم... دوست داره از پشت بغلم کنه

وبعد ... صدام کنه که دلمو ببره يچطور... نازم کنه يچطوربلده ... شناسدم یهم م ریدمامیفهم...حرف بزنم ای

 یوقت یحت یازک دمینفهم دمید... زیهمه چ قایدق. میکن یم میرو با هم تقس زیهمه چ دمیکه د ییبه جا دمیرس

رو الزم داشته  يزیهرچقدر هم که چ یازک ای....! میداریرو نگه م یکیسهم اون  میخور یم يخوشمزه ا زیچ

پول  ییدوتا! پس انداز کردنمون هم مشترك شده ایتازگ یتکه ح.... میکن یم یکیپولمون رو خرج اون  میباش

خوشحالش کنم  يدونم چه طور یشناسمش و م یمن م!که دوست داره رو بخرد يزیچ یکیکه  میکن یجمع م

که حاال به نظرم ... نهمه دوست داشت نیبه ا دمیاز دوست نداشتنش رس دمیکه د.... که بعد از ذوقش ذوق کنم

اسم  يروز کیکردم  یفکر نم چیکه ه يزیچ... عشق... که بشه اسمش رو بگذارم عشق ادهیز ياون قدر یحت

 ...بود بیعج دنشیفهم... باشه ریاحساسم به ام

 کشدیم شیلبها يرنگش را رو یلب کالباس رژ

 ...تازه رو شروع کنم یزندگ هی دیمنم با دیشا-

 ...فرار از گذشته ينه برا... یمنطق... اما فکر شده... حتما... نه دیشا-

 ...کشدیم شیمژه ها يرا آرام رو ملیر

 منو اون بکشه يعذاب کارا خوامینم... راحت باشه ایکنم که بابام اون دن یزندگ يبه بعد طور نیاز ا خوامیم-

 ...دهدیادامه م... زنمیم لبخند

 ي دهیطناب پوس هیمن مثل  یدونیم... نابودم کرد یواقع يبه معنا... گذاشت میتو زندگ يبد ریتاث یلیخ یاب-

االن ... رو پاره کرد دهیچاقو اون طناب پوس هیمثل  یبودم و اب دهیکش یسخت میداغون بودم انقدر که تو بچگ

... شهیگره هم که بزنم باز مثل اولش نم یول... رو بهم گره بزم دهیدو طرف اون طناب پوس کنمیم یدارم سع

 شمیمثل اولم نم

*** 

 :ریام

 ...شودیباز م یتق يو در با صدا چرخانمیرا داخل قفل در م دیکل
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... دارمیقدم برم نیپاورچ نیو پاورچ پوشمیرا م میها یرو فرش... زنمیلبخند م... به چشمانم پاشدیعالمه نور م کی

 ...کندیحالم را خوب م... کنمیم هم حس یعطرش را از صد فرسخ يبو

 ...امروزم را يدردها رودیم ادمی... سپاردیم یرا به دست فراموش میعطرش دردها يبو

که بهش گفتم نبودنش  رودیم ادمی... دمیصورت مادرم کوب يبار تو نیچندم يرحمانه و برا یرا که ب یقتیحق

بار در  نیآخر يبا اشک و حسرت نگاهم کرد و گفت که اجازه بدهم برا رودیم ادمی... بهتر از بودنش است

 گونه افتاد يو رو وردچشمانم سرخ ياشک از گوشه  يکه در آغوشم گرفت و قطره ا... ردیآغوشم بگ

 ...میکن یسرراهمان سبز نشود تا ماراحت تر زندگ گریکه قول داد د رودیم ادمی

 ...رودیم ادمی

 !رودیم ادمی... سودا دنید با

 ...ستمیایدر اتاقم م يجلو

 ...کندیام را مرتب م یرنگ رو تخت دیسف يتاب دکلته  کیبا سودا

 ...عقده شده میبس که برا... شومینم ریس دنشینگاه کنم از د بایز ریتصو نیچه قدر هم که به ا هر

 ...کندینگاهم م هیبهت زده چند ثان ندیبیکه مرا م نیو هم داردیبرم یرا از رو تخت نگاهش

 ...رومیم جلو

 ...سالم خانوم خونه-

را  شیو چشم ها پوشاندیاش را م نهیس يجلو شیو با دستها زندیم غیج... شودیتازه متوجه لباسش م انگار

 ...بنددیم

 ...برو... رونیتورو خدا برو ب ریام... ریام-

 ...زنمیم قهقهه

 ...چرا-

 ...ستیلباسم خوب ن... برو ریام-

... رسانمیآرام خودم را به پشتش م ییو با قدمها کنمیسو استفاده م شیاز بسته بودن چشمها... ندازمیباال م ابرو

 يو دستش را از جلو کندیرا باز م شیآرام پلکها... رفته ام کندیم الیخ دیآیازم در نم ییبعد که صدا هیچند ثان

 يو چانه ام را رو کنمیاز پشت دورش حلقه م م رایکه دستها کشدیبه طرف در سرك م... داردیاش برم نهیس

 ...گذارمیگردنش م
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 ...تپدیقلبش را که تند تند م کنمیچون حس م... از ترس نباریاما ا... زندیم غیج دوباره

 ...یخجالت بکش دیمگه نگفتم از من نبا-

 ...گذاردیکه دورش حلقه است م میدستها يرا رو دستش

 ؟...يمگه نگفتم بر... ينامرد یلیخ-

 که گوش بده؟ هیک یول یگفت-

 ...فهممیم شیشانه ها دنیاز لرز... خنددیم

 ...زنهیاول در م رهیهم که م ییآدم دستشو-

 در اتاق خودمو بزنم؟-

 ...فشارمیبه تنم م شتریو تنش را ب کنمیرا تنگ تر م میدستها يحلقه  بعد

شب  یفرار کن یعقد هم که بتون يدوره  ؟کل...؟هانیکن یخودتو ازم مخف یتونیم یتا ک يجوجه فکر کرد-

 ...من گرسنه کنمیچپت م يلقمه  هی... ياز دستم در بر یتونیکه نم یعروس

 ...تیترب یب-

 ...مالمیام را به گردنش م گونه

 ...هستم یتیباترب یلیخ ياتفاقا من بچه ... ستین یتیترب یب چمیه-

 ...خنددیم دوباره

 ...خب ادیقلقلکم م... ينجورینکن ا... ریام-

 ... تند تند و پشت سر هم... بوسمیگردنش را م انهیگرا سواستفاده

خنده  يصدا... در سرم شودیاتاق و منعکس م يدر فضا چدیپیم... شودیهر لحظه بلند و بلند تر م شیخنده ها و

 ...کندیرا پاك م میانگار تمام دردها شیها

 يکه به قرمز یبا همان خنده ها و صورت... گذارمشیتخت م يو رو کنمیبلندش م نیزم يحرکت از رو کی با

 ...دهمیو دوباره به کارم ادامه م زنمیم مهیخ شیرو... گذارمیفرار کند اما نم کندیم یسع زندیلبو م

 ...ییوا... نکن... جون من... آخ... ریام-

 ...دارمیصورتش نگه م یچند سانت يو صورتم را در فاصله  خندمیم

 ...کنهیم دوارمیام یبه زندگ... خنده هات يصدا... دهیحال م یلیآخه خ-

 ...میدر چشمها زندیم زل
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 تا آخر عمر برات بخندم دمیتو ولم کن من قول م-

 ...پردیخود به خود باال م میابروها

 ؟...تا آخر عمر-

 ...محو یبه تبسم شودیم لیاش تبد خنده

 ...آره تا آخر عمر-

 ...زندیدهانم م يانگار تو قلبم

 ؟یمونیباهام م-

 ...دهدیمثبت تکان م يرا به نشانه  سرش

 ؟...یعنی يقبولم کرد-

 ...مرا سکته بدهد خواهدیدختر امشب م نیا... گذاردیرا دور گردنم م دستش

 ...ریام یکنیچه قدر سوال م-

 ...بوسمیاش را م ینیب نوك

 شهیآخه باورم نم-

 ...طور نوازش گونه و نرم کی... میموها يالبه ال سراندیرا م شیانگشتها

 يبد يمنو باز ستیچون من باورم شده که تو قرار ن...باورت بشه-

 ... کنمیرا غرق بوسه م شیها گونه

 دادن انتخابت کرده باشم؟ يواسه باز تونمیچه طور م... دوست دارم شتریمن تورو از خودمم ب-

 نکهیقبل از ا... یمنو نخواست گهیو د يازم خسته شد يروز هیاگه  یباشه؟حت... نکن انتیوقت بهم خ چیه-

 ...به خودم بگو که برم یکن انتیبهم خ

تو انقدر تو ... کنمیم تویتا آخر عمرم نوکر... ياگه بهم دل بد... که راحت از دستت بدم اوردمیراحت بدستت ن-

 شهیجلب نم يا گهیکس د چیدارمت توجهم به ه یکه تا وقت ینظر من بزرگ

 ...کنمیرا شکار م شیبرق چشمها... کشدیم یقیعم نفس

 ...باشم قتیال دمیقول م... نیپاك تر... دمیکه به عمرم د یهست يدختر نیباتریتو ز-

 ...زندیگوشم پچ م کنار

 ؟يدوستم دار-
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 ...کشمیم شیلبها ياشاره ام را رو انگشت

 ...عاشقتم-

 ؟یتوکه به عشق اعتقاد نداشت-

 ؟يمنو دوست دار... حاال تو بگو... کردم دایبه عشق اعتقاد پ... حاال که تورو شناختم... حاال دارم-

... ردیگیصورتم را قاب م... به دوطرف صورتم خورندیم زیاز دور گردنم ل شیدستها... کندیمکث م هیثان چند

 ...گذاردیم میلبها ينازکش را رو يو بعد لبها شودیپراز اشک م شیچشمها

 ...شومیم مات

 ...کنمیم هنگ

 ...دهمیکردن حرکتش را از دست م لیو تحل هیتجز قدرت

 ...قیعم يخلسه  کیدر  رومیشل شده باشد فرو م میکه دست و پا انگار

شرم  يو دلم برا...نرم و آرام... بوسمیحرکتش را نرم م یب يلبها... خوابم کنمیومن حس م بنددیرا م شیچشمها

 ...شیگونه ها

 ...ام دهید يکه در وجود کمتر دختر ییدخترانه ها نیا يبرا

 ...تیمعصوم نیا يبرا

 ...یپاک نیا يبرا

 ...زندیپر پر م... ییبایز نهمهیا يبرا

 ...کندیم یتاب یب شتریتابم ب یدلم ب و

 ...گردنش... اش ینینوك ب... شیشانیپ... شیبه چشمها... به گونه اش کندیم تیسرا شیاز لبها میها بوسه

 ...شومینم رابیو س بوسمیم

 زندیبسته کنار گوشم لب م يهمان چشمها با

 کنهیم تمیاذ شتیته ر ریام-

 ...چسبانمیم شیشانیبه پ یشانیو پ کشمیم میها يباز وانهیاز د دست

 ...دیببخش-

 ...کندیرا از شرم باز نم شیچشمها

 ؟یخونیبرام کتاب م-
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 ...زنمیم لبخند

 ؟یه کتابچ... البته-

 میدیکه اون روز از شهر کتاب خر ییاز همونا... خودت انتخاب کن-

و به  ندازمشیتخت م يگوشه ... کنمشیو از تن م کنمیمردانه ام را باز م داهنیپ يدکمه ها... شومیم بلند

 ...دارمیاتاق قدم برم يگوشه  يسمت کتابخانه 

 دارمیلبم برش م يبا همان لبخند رو... "سلوچ یخال يجا"به  افتدیم نگاهم

کتاب را ... گذاردیم میران پا يآنکه نگاهم کند سرش را رو یب... کنمیرا دراز م میوپاها زنمیم هیتاج تخت تک به

 که سودا هم بشنود ییبا صدا...خوانمشیبار دوم م يو برا کنمیباز م

 ...دهدیمزه م شتریب نباریاست ا بیعج اما

 ...جمله کیبه  خوردیچشمم م... زنمیو ورق م کنمیرا نوازش م اهشیس يموها

 ... دارد شیب... کم دارد... دارد یکیدارد، تار یروز و شب دارد، روشن.ماندیقرار نم کیبر شهیروزگار هم"

 "دیآ یبهار م... شودینمانده، تمام م یاز زمستان باق يزیچ گرید

 ...شودیبه بعد، حال آدم خوب نم ییجا کیاز :صفحه نوشته ام نیهم يافتد به خط خودم که گوشه  یم نگاهم

که  یاصال همان... زنمیخودم را خط م يو جمله  دارمیکنار تخت برم یخودکار را عسل...رمیگیرا پس م حرفم

 ...گفته يدولت آباد

 ینیسنگ...ستدیا یتمام اشتباهاتش م يپا... شودیبالغ م...شودیبزرگ م... ردیگیبه بعد آدم آرام م ییجا کی از

... گذشته اش را کندیقبول م...گرددیدنبال مقصر نم...اندازد ینم يگریرا که خودش گرفته گردن د یمیتصم

هرچه بوده، در همان گذشته ... هرچه هست دهدیاجازه م...کندیحذفش نم... ردیگیاش نم دهیناد...کندیانکارش نم

 ...گرید یبه نوع. ..از نو... را بسازد ندهیآ دیحاال با... بماند

 ...که بتوان تحملشان کرد يروز رسدیاما م... تمام نشوند دیشا... رفتیپذ دیرا با یمشکالت زندگ کندیم درك

مقدار  یب يآدمها يقدرش را بداند و آن را فدا...است، نعمت است متیموهبت است، غن کی یزندگ ردیگیم ادی

 نکند

همان  یزندگ ينجایا...روح و روانش يتو...دلش يتو ندینشیم دیآ یم یآرامش کی دیکه فهم نهارایا ي همه

 ...شودیبه بعد حال آدم خوب م ییجا کیاصال از ...گفته ياست که دولت آباد ییجا
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 انیپا

94/06/11 

 که همراهم بودن ییدوستا يبه همه  میتقد
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