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 .است شيستا قيچون ال مش،يستا يم. من است يكه داشتن او جبران همه نداشته ها ينام خداوند به

 

  

 .ليتخ ياز اون بر مبنا يكيو بخش كوچ دميكه خودم د هيتيواقع يرمان بر مبنا نيافتاده در ا اتفاقات

 

***** 

 "مقدمه  "

 ه؟يچه جور رنيكه كنارش دارن راه م يبفهمن اون يكه گاه نيكنن بدون ا يم يكنار هم زندگ. نيخوشحال وغمگ. دو حالتن يمعموال تو آدما

 ياما با همه . ارنيحالت چهره ات هزار حرف پشت سرت درم يشناسنت اما از رو ينم. كنن يدونن و قضاوت م ينم نه؟يغمگ ايخوشحاله  يعني

 :يگيو ته تهش م يكن يخواد زندگ يچون، دلت م يش يخسته نم يتو از زندگ نايا

 ...اليخ يحرف مردم ارزش نداره، ب ـ

 يخاص ليكه دل نيبدون ا ،يها دوسش دار يبد نيا يبا همه . يرو دوس دار يكنه، چون زندگ يساده حالت رو عوض م اليخ يب هي نيهم

 .داشته باشه

آدم به هر  نيا ديكه با اديخوره، اصال تو سرنوشتت م يگره م گهيد يكي يبه زندگ تيزندگ يكه خودت بخوا نيشه كه بدون ا يم يوقت هي

 يو چه نخوا ياما چه بخوا ،يفهم يحكمتش رو نم. تياز زندگ يعضو هيبشه . سرك بكشه و جا خوش كنه و بشه خاطره تيشده تو زندگ ينحو

و  يزندگ نيا ياما دست خودته كه بخوا. مونه چون ثبت شده يم استيدن ايسرنوشت تا دن نيو ا. شه كرد يهم نم يشه و كار يسرنوشتت م

... نه. تموم شده يكه زندگ يفكر نكن. دهيبه آخر رس ايكه دن يخراب شد، فكر نكن تيباشه كه اگه زندگ ادتي. يسيسرنوشت رو چطور بنو نيا

 .هنوز ادامه داره

 

***** 

 "مهتا  "

 

زمان، بروم از  ياهوينكند كنج ه ،يخواهد كه تو خندان باش ينفر م كيآدم ها  يباور يب نيرگ، بنقطه پررنگ بز نيا ينرود رو ادتيكاش  "

 "! ادت؟ي

 :گميزنم و م يم يگوش يبه صفحه  يلبخند

 ؟!يبر ادميشه از  يمگه م ـ

و براش  ارميخوره رو م يم امشيپ نيكه به نظرم به ا يكنم و اون يبازش م. دارم اديها ز اميجور پ نيشده از ا رهيذخ يها اميپ يتو خوشبختانه

 .فرستم يم

 ". اينخواهد برد، من تو را در قلبم دارم، نه در دن ادميتو را از  ايدن يها يبهانه  "
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كه  دميم يجور نيمنم جوابش رو ا. چند تا شكلك گل و خنده واسم فرستاده! كرده بچه ام ياوه اوه، چه ذوق اد،يكشه كه جوابش م ينم قهيدق به

 .قشنگ بخوره تو پرش

 .دادن تابيانگار به اسمش رو نبر ت! ايذوق كرد يليخ ـ

 :دميبا خنده جواب م. زنه يگذره كه زنگ م ينم قهيدق كيكنه، چون  يكار م قهيبچه ام رو دق كال

 جانم؟ ـ

 .بچه پررو يخر خودت! جانم و زهر مار! جانم و كوفت ـ

 من گفتم خر؟ من گفتم؟ ـ

 .يبه هر حال خر خودت. منظورت همون بود يول ،ينگفت ـ

 .رو قبول كردم يجناب عال يدوست شنهاديخر شدم كه پ گه،يآره د ـ

 .كنما يخفه ات م اميم! مهتا ـ

 .پوستت رو بكنه گميبه آق داداشم م ،يدكـــ ـ

 .پسر دوست شدم هيبه داداشت بگو من با  يتو اگه جرات دار ـ

 .مهتا يمهتا ب گهياون وقت د ـ

كنم منظم  يم يسع. زنم يالحاف و خودم رو به خواب م ريكنم ز يرو م يكنم و گوش يتماس رو قطع م يشه و من سر يباز م ياتاق به تق در

بعد در اتاق بسته  يكم. زنه يرو بهم م شَميبود خوب ع يدونم؟ اما هر ك يبود رو نم يك. دارميكه اومده تو اتاق نفهمه من ب ينفس بكشم، تا اون

 :گميدم و م يم اياس به پور هي. رهيشه و اون نگهبان شب هم م يم

 .ريشب بخ. اومد تو اتاق، مجبور شدم قطع كنم يكي ـ

 .دهيخبر از اومدن اس ام اس م ميگوش ي برهيبعد و يكم

 .عشقم ريشب بخ ـ

 ياز نظر من ب يعني ه،يخوب يليپسر خ ايپور. كشم يتشك دراز م يذارم و دوباره رو يم وترميكامپ زيم يرو، رو يشم و گوش يبلند م يلبخند با

 .شميسال پ كيشدم عكس . رو دست دارم ايمنم پور. اشكاله

جور حرفا، اما تهش بد از چند روز حرف زدن با  نيشم و مردا همه شون نامردن و از ا ينم قيرف يمرد چيادعا بودم كه من با ه شيسال پ كي

دختر  هيبود كه احساس كنم من به عنوان  يقدر نياشكال بود، خوب بود، ا يو ب غمبريپ يبچه  گمينم. خوب بود ايپور. نميبدب ياديز دميد ايپور

 .كنم يخودمون احساس م نيب يكشش كياما  ستم،يعاشقش ن. دارم وسشد

شماره شروع  هيو  ايپور يساده از مغازه  ديخر كياز  زيهمه چ. ستيهم ن يبيو غر بيو عج ديجد يماجرا يليخ ايمن با پور يدوست داستان

 .شد

كرد، تا  يم اهشيو س ختير يچشمم م ريز يبودم بعد از مدت دهيتا به اون موقع خر يگشتم، هرچ يخوب م ملير هيمن دنبال  شيسال پ كي"

تا به مغازه  ميو گشت ميگشت. كرد يكرد رو معرف ياده ممارك خوب كه خودش استف هيكنم، بهم  يصداش م يكه فاطمه دوستم، كه من فاط نيا
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كه وارد شدم، سالم كردم و  نيهم. كنيمغازه رو شر نيدو تا با هم ا نيا دمياون روز با دوستش تو مغازه بودن و بعدا فهم. ميديرس ايپور ي

 :گفتم

 ن؟ياورِآل دار ملير ـ

 .بله خانم ـ

 :زد گفتم يم ديكه داشت مغازه رو د يآورد رو به فاط يوقت

 نه؟يهم ـ

 :از دستم گرفت و ماركش رو خوب نگاه كرد و گفت يفاط

 .آره ـ

 :كرد كردم و گفتم يداده بود و ما رو نگاه م هيدستش تك ريز نيتريرو به مغازه دار كه دستاش رو به و دوباره

 كنم؟ ميچقدر تقد ،يمرس ـ

 !ديقابل نداره خانم، مهمان ما باش ـ

 .دييممنون، بفرما ـ

 .چهارده تومن ـ

 يچون و چرا پانزده تومن پول ب يب نيكه چونه بزنم متنفر بودم، واسه هم نيدادم بابتش، اما از ا يماهم رو م يبيتمام پول توج ديكه با نيا با

 :برداشت و گفت. دستش گذاشتم يزبون رو جلو

 !كنم، قابل نداره؟ يباز عرض م ـ

 :لبخند محو اومد رو لبم و گفتم كي

 .ممنون ـ

 :گشتم كه صدام زد يداشتم برم. گذاشت و همراه هزار تومن رو هم بهم داد سهيرو داخل ك ملير

 !خانم؟ ـ

اخم كوچولو كردم و منتظر نگاهش كردم كه  هيلبخندم جمع شد و . آورد جلوم كيكاغذ كوچ هيو منتظر نگاهش كردم كه اومد جلوم و  برگشتم

 :بدون مقدمه گفت

 .زنگ بزن ـ

 :پرنگ شد و گفتم اخمم

 .اون ور ديبر ـ

 :گفت يفور

اگه  ميهست قيمدت با هم رف هياز من،  ومدهيخب از شما خوشم اومده، حاال اگه خوشتون ن. ندارم يبابا من قصد بد! ديلحظه صبر كن هيآخه شما  ـ

 .زنم يزنگ نم گهيو د ميكن يرابطه رو قطع م دينشد هر وقت شما بگ
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 .باشم يكردم جد يم يسع يكرد خنده ام گرفته بود، ول يم فيهمه حرف رو پشت سر هم رد نيكه ا نيا از

 ازم خوشتون اومد؟ قهيچند دق نيتو هم. اون ور ديبر ديآقا لطف كن ـ

 !گهيد نهيگن؟ هم يم ينگاه به چ كيتا من برم، خب پس عشق در  ريشماره رو بگ نيشما ا ـ

 :و گفتمكردم  ينچ. رو خرد كرده بود اعصابم

 .گهياون ور د ديبر ـ

 !ميخوب يبه خدا بچه . گهيد ريخب تو هم بگ ـ

 :گفت ديخنده ام رو كه د. باعث شد فكر كنه نرم شدم نيخنده ام گرفت و هم شييهمه پرو نيا از

 .گهيد ريبگ ـ

 .رميخوام بگ ينم. و االنم به من يزن يحرف رو م نينفر ا ستيروزانه به دو ـ

 .باشم يدم در حد دوست معمول يقول م. ريآخه تو بگ نيخب، خب بب. ااا تهمت نزن ـ

كه صداش خنده دار شده بود  يبه اون كه دستش رو جلوم دراز كرده بود نگاه كردم و دست بردم جلو شماره رو ازش گرفتم و اون در حال مردد

 :گفت

 .فتيبذار تو ك. ايپاره اش نكن ـ

 كنار؟ ديشه بر يم ـ

 .چشم، بفرما ـ

شروع كرد  يفاط ميكم از مغازه دور شد هيكه  نيهم. خنك كم كنم يرو با هوا ميكردم گر گرفت يو سع رونيخودم رو از مغازه انداختم ب يفور

 .به غر زدن

 گفتم؟ يچند روز برات قصه م نيا ؟يد يقدر زود وا م نيچرا ا. يگرفت يم دياَه مهتا، نبا ـ

 :نگاه به شماره كردم و گفتم هي

 .زنم يبود بهم م ريگ ياديز گه،يمدت دوستم باهاش د هي. ساده است يدوست هي ،يفاط اليخ يب ـ

 .كنه يهنوزم صورتم درد م! نبود؟ آشغال ليمگه سه. پسراست ي هيمثل بق يكي نميا! گهيد يخر ـ

 .اديجوجه بهش نم نيا ياون كه دستش بشكنه، ول ـ

 :به شماره نگاه كردم و گفتم گهيبار د هي

 !.داده؟ 912بار  نيچقد خره، اول. داره 912بچه پرو  ياوهو، فاط ـ

شر و ورا  نياز ا شيبذار اگه خوب شناخت سارا،يو فالن و ب زميعز يزود نگ ،يزنگ بهش زد يول. تو بكنم يتونم حرف حال يمن كه نم نيبب ـ

 .بذار چند روز بگذره. امروزم زنگ نزن نيهم. بباف براش

 .گهيبس كن د. يبـــــــــاشـــــــــه، مخم رو خورد ـ

. گرفته بود ادياز مرد بودن فقط زورش رو  ليسه! رو بشه گذاشت مرد ليالبته اگه اسم سه. اعتماد شده به مردا يچقد ب يذهنم اومد فاط تو
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چشم مردم تو  يشك احمقانه جلو هيفقط واسه  ياون عوض. كرده بود تياز دوس پسرش شكا رون،يب اديكه با من ب نياز ا شيچند روز پ يفاط

حاال هم . كرم پودر هم معلوم بود رياز ز يكبود يجا. واريپرت شده بود و خورده بود به د يكه فاط يجور. يبود تو صورت فاط دهيوبك ابونيخ

بود  دهياومد كه چسب يخوشش م نيا ياز چ يفاط نيدونم ا يمن نم. شد يالت محلشون محسوب م ييجورا هي. بود يمعتاد فرار ياون عوض

 بهش؟

 دميرس يوقت. اون شماره شيفكرم رفته بود پ. و من به سمت خونه راه افتادم و اون هم رفت تا سوار اتوبوس بشه مياز هم جدا شد ابونيخ سر

 .شماره رو نوشته بود رشيو ز اياول برگه نوشته بود پور. رونيب دمشيكش فميكتو اتاقم از تو  دميپر يخونه، بعد احوال پرس

گله كرد كه  ياول حرفاش كل. بعد از چند روز بهش زنگ زدم يفاط ي هيبه توص. كمد يو پرتش كردم گوشه  ميدست فيرو گذاشتم تو ك شماره

دعوا  يليكه خ نيرو گرفت و تا االن با ا يعد حرفامون روال عادب يچرا بهش زنگ نزدم و منم درس و مدرسه و كنكور رو بهونه كردم، ول

 .ميريگ يرو م گهيهم د يپاچه  ييوقتا هيو  ميخوب خوب ييوقتا هي. ميرابطه تمومه اما بازم موند نيا ميگفت ارو هر ب ميكرد

 ادي. رم يكتابخونه هم م دايآذره و من جد ليبخونم، االن اوا شتريكردم واسه كنكور ب يامسال سع. من كنكور دادم و قبول نشدم شيپ سال

 يبه طور د،يچاره نمونده سرم داد كش ديد يو وقت ارهيام رو بند ب هيكرد گر يچقدر سع. اُفتم يكه كنكور قبول نشدم م يوقت ايپور يها يدلدار

 :ام بند اومده، آروم گفت هيگر ديد يو وقت دميترس ييجورا هيصدا شد و  يام ب هيكه گر

 .بخون گهيسال د ؟يزن يزار م يجور نيكه ا دهيبه آخر رس ايمگه دن گه،يد يكن يم ميخب عصبان ـ

 .شده بود بخنده و بخندونه دهيپسر آفر نيانگار ا. اومد ياصال اخم بهش نم. شد يشد خنده دار م يم يعصبان يوقت چقدر

 .نم بخوابمك يم يچرخم وسع يزنم و م يم ايتموم خاطراتم با پور اديبه  يلبخند

 

***** 

از . فهمم يو سكوت سالن م اديرو از سر و صداش كه از آشپزخونه م نيا. ستيخونه ن يجز مامان كس. گردم يو كوفته از كتاب خونه برم خسته

 :گميم يحال يبا ب. كه اصال دوست ندارم درستش كنم يمقنعه ام كج شده، جو يخستگ

 .سالم مامان ـ

 :گهيو م اديم رونيبه دست از تو آشپزخونه ب ريكفگ

 .زميعز يبه به، سالم دختر گلم، خسته نباش ـ

 .اُفته ياز دهنش نم زيبابا، مامان كلمات محبت آم برعكس

 :گميرفتم كه بازش كنم م يكلنجار م ميكه با بند كتون يحال در

 كجان؟ هيبق ،يمرس ـ

 .هنوز برنگشته ارميمه. مغازه است گهيساعت د كيتا  شهيبابات كه طبق معمول هم ـ

 :گميگوشه و م هيذارم  يرو م فميتو خونه و ك اميم

 مهناز امروز زنگ نزد؟ ـ
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 .نه مادر، اونم سرش شلوغه ـ

 :گميذارم و م يبوسه رو صورتش م هيجلو و  رميم

 خب، احوال مامان گل؟ ـ

 پدر سوخته، آخر سر مامان گل؟ يا ـ

 دوست دارم؟ يليمن خ يدون يتو كه م ـ

 :گهيكنه م يكه انگار داره مسخره ام م يحالت با

 .دونم يدونم، م يم ـ

 :رميگ يدهنم م يكنم و جلو يرو مشت م دستم

 ؟يمن رو باور ندار يعنياااا، مامان  ـ

 :دهيصراحت جواب م به

 !نه ـ

 !مامان ـ

 !كردم پدر سوخته يشوخ ـ

 ؟يذار يم هيچرا همه اش از اون ما. كمتر بگو پدر سوخته. ايبابام رو كشت نيبابا ا ـ

 ؟يخور يم يچا. بدو لباست رو عوض كن. يكارا دخالت كن نيخواد تو ا يپاشو برو تو اتاقت، تو نم ـ

 :گميرفتم م يكه به سمت اتاقم م يحال در

 !رميم يدارم م يكه از خستگ زياوهوم، بر ـ

 !ايوقت خجالت نكش هي ـ

 !مامان جون ـ

 .نميزهرمار، بدو برو بب ـ

 .خونه ياُفته، فكر كنم فكرم رو م ياز دهنش نم زياالن گفتم كلمات محبت آم نيهم خوبه

 

***** 

بزرگم، عمو  يعمو. باشه ليفام يبرا ياديز تيفكر كنم جمع ييدا هيخاله ،  هيدو تا عمو، چهار تا عمه، . ميهست يتيپر جمع بايتقر ليفام ما

زنش هم . بار آورده يجور نيدو تا دخترش رو هم هم. مهربون اريو بس هيمذهب يليخ يليعموم خ نيا. فاطمه و زهرا. عباس، دو تا دختر داره

آدم . انيدوستام به حساب م نيتر يميدو تا از صم نيا اد،يكه ازشون بدت ب ييها ياما نه از اون چادر ن،يدختراش چادر. هين طور مذهبيهم

 يكيكردن و بچه هم دارن، اون  يهر دو عروس. كنن يم تييو راهنما دنيحالت جوابت رو م نيبه بهتر شهيهم. داره يجلوشون احساس راحت

هستن و خود  هيرضا، هر دو ازدواج كردن و عسلو ريسام و ام ريدو تا پسر داره، ام. آزاد يليو نه خ هيمذهب يلينه خ يزيچ هي ،يعموم، عمو عل
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 .عموم و زنش تنها تو تهران

كنه  ريخدا به خ. ميكرد يكه از زبون مامان بفهمه ما كار بد يبه ما نداره تا وقت يكار ،يبه شدت جد يو با اخالق ريمحمد، به شدت سخت گ بابام،

. مهربونه يليخ يليمامانم، مامان سمانه، خ. ما رو ده يبابام م ليكنترل ما از دستش خارج بشه، تحو ياما وقت ست،يمامانم دهن لق ن. اون روز رو

 نياز ا يگاه. من تحت كنترل بابامم شتريب يدونم چرا؟ ول ينم. ده زوم كردن رو رفتار و كار منه ياخالق بابا به شدت آزارم م يكه تو يمورد

 رميپدرم اجازه بگ از ديبا يهر كار يكال برا. كنم يم تيا شكانظر بابا به خد ريهمه تنها و ز نيهمه آزادن و من ا نيو مهناز ا اريمه يعنيكه اونا 

كرده و مشاور  يعروس. اول خانواده است يمهناز خواهر بزرگم و بچه . بشه كه بگه آره يچ. كه نه يعنيگه نه،  يم يتا بتونم انجامش بدم، وقت

با هم  يكل اد،يجا م نيهر وقت ا. عشق خاله است. ناستيبچه دارن كه اسمش مب هيهم روانپزشكه،  ايدخترانه است و شوهرش آر رستانيدب هي

به  شتريداشته باشم و ب يخوب يوقت نتونستم باهاش رابطه  چيكه ه ارهيوسط خانواده مه ياما بچه . از همه با من جوره شتريب. ميكن يم يباز

 ي ابطهر نيو حرف زدن باهام رو نداره، واسه هم يشوخ يوقت حوصله  چيه. هيجد يليخ. كنم يم يبشم ازش دور كيكه بهش نزد نيا يجا

ندارن و اون دو تا  يبچه ا يمژگان و بهناز ازدواج كردن، ول يعنيچهار تا عمه ام دو تاشون  نياز ب. اخالقشم به بابام رفته. باهاش ندارم يخوب

پدرم رو  دركه من به واسطه اش پدر و ما هيباباجون و مامان جون اسم. كنن يم يمادربزرگ و پدربزرگم زندگ يهم خونه  ديمعصومه و ناه يعني

سمانه  يعنيخاله سوسن پنج سال از مامان من  يعنيخاله ام . كنم يكه من پدر و مادر مادرم رو صدا م يو آقاجون اسام يكنم و مامان يصدا م

اسم پسر خاله . پسر دارن هيدختر و  هيتره هر دو ازدواج كردن و هر كدوم هم چهار سال از مامان بزرگ ديسع ييدا يعني مييجون بزرگتره و دا

 .آسمان و آرمان مييدا يو اسم بچه ها نهيو رام نايو دخترخاله ام روم

 

***** 

 يكم آهنگ گوش كنم كه صدا هيخوام  يو م وترميسراغ كامپ رميدارم م. كنم يرو هم خاموش م ونيشم و تلوز يخورم، بلند م يرو كه م يچا

طور كه اون به من  نينداشتم و ندارم، هم اريبه كار مه يوقت كار چيه. تو اديو داغون م يصورت زخم هيبا  اريو مه اديتو قفل م ديچرخش كل

 .ترسم يم نم،يب يبرادرم رو با اون حالت م يدونه، اما واقعا وقت يو من رو مثل خواهرش نم ارهند يكار

 شده؟ يچ! اريمه ـ

 يوقت چارهيب. دستش حيتسب هيچادر نماز سرشه و . رونيب اديشنوه كه از تو اتاق خوابشون به سرعت م يمن رو م يخفه  غيج يانگار صدا مامان

 :گهيكوبه تو صورتش و م يم نه،يب يرو با اون حالت م اريمه

 ؟يشد يطور نيمامان چرا ا ار؟يخاك به سرم، مه ـ

بدن  اريمه. تو اتاق اميدارم و م يرو برم هياول يكمك ها ليوسا يسر هياست،  هياول يكمك ها ليكه توش وسا ييرم تو آشپزخونه و تو كشو يم

به . چشمش هم كبوده ريطور سمت راست سرش و ز نيهم. هيكنار لبش پاره شده و خون. مبل و چشماش رو بسته يخسته اش رو ول كرده رو

 يكنه و صورتش از درد جمع م يچشماش رو باز م. ذارم رو زخم سرش يكنم و م يم نيباشه، پنبه رو آغشته به بتاد قيسرش عم مزخ ادينظر نم

 يكشم و نگاهم رو از چشماش م يزخمش م يپنبه رو، رو. نگاه متفاوت هيكنه،  يبه چشمام نگاه م. داره ياش رو از روم برنم رهيشه، اما نگاه خ

 :گميآروم م. دهيوقته من رو ند يليخ يانگار. ستيكن ن اما اون ول رميگ
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 ؟ينگام نكن يشه اون طور يم ـ

 !ذارم يذارم، من نم ينم ـ

 ؟يذار يرو نم يچ ـ

 .ذارم ينم ـ

م، ذار يم شيشونيپ ياز دستام رو كه از شدت ترس سرد شده، رو يكي گه،يم ونيداره هذ ديكه شا اديتو ذهنم م. بنده يدوباره چشماش رو م و

 گه؟يم يچ نيا ست،ياما داغ ن

 حيخواد توض يره و ازش م يم اريمه يبا ناله، قربون صدقه . رو سر بكشه وانيكنه كه اون ل يرو مجبور م اريو مه اديآب قند م وانيل هيبا  مامان

و دست  هكن يچشماش رو باز م اريداره تا بذاره رو زخمش، اما مه يبرم ليگاز استر هيمامان . گهينم يچيه اريافتاده؟ اما مه يبده كه چه اتفاق

 :گهيزنه رو به من م يمامان رو پس م

 !يرو ندار يبر ييكه تنها جا نيمهتا، از فردا حق ا ـ

 :گميكنم و م يم تعجب

 ؟يد يم ريچرا به من گ ؟يگيم يوا چ ـ

 :گهيم اديفر با

 !نرو، بگو چشم ييتنها جا گميبهت م ـ

 :گميو م نيياندازم پا يشم و سرم رو م يكنه كه گوش بدم، ناراحت م ياشاره م مامان

 .چشم ـ

 نيبدتر از همه ا. ارميدرنم اريمه يواقعا سر از كارها. رميبه سمت اتاقم م. مامان زخمش رو ببنده دهيچون اجازه م. رو آروم كردم اريمه يانگار

 ديبا كارتا فكر كنم چه  نميش يم يصندل يگذرم و رو يم وتريكامپ ريدلم جا بدم؟ از خ يكجا گهيرو د نيا. نميرو بب ايخوام برم پور يكه فردا م

 !بكنم

چرخه و مثل نگهبانا چهار  يتو خونه م اريمه. كشه يذهنم به درس نم. كتاب خونه هم نرفتم يحت. زنم يصبح مثل مرغ سركنده بال بال م از

كنن گفته  يبه دوستش مهران كه با هم كار م يكنه؟ سر كار هم نرفته و تلفن يدنبالم م يجور نيچرا ا. ارمياز كاراش سر در نم. مراقبمه يچشم

 ينم... رفت سركار و امروز يبود هم م ضيكه مر ييروزها يحت. بهيعج ييجورا هي. سر كار نره اريسابقه نداره مه! اديسركار نم يروز چندكه 

 .دونم چه كار كنم

 

***** 

 دنميبا د اريمه. رونيب اميپوشم و م يلباس م يكتابخونه فور يبه بهانه . رو گرفتم ميتصم. دنيرو نشون م مياعت، عدد چهار و نس يها عقربه

 :گهيشه و م يبلند م يفور

 كجا؟ ـ
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و  يكه با سرد ييكه تو هم رفته و چشما ييابروها. كنم يبه خطوط صورتش نگاه م. شه ينم دايتوش پ ياز شخو يو اثر هيكامال جد صداش

 :گميبا ترس و لرز م. كنن يبه من نگاه م تيجد

 .گهيد... كتابخونه ـ

 .خونه درست رو بخون نيالزم نكرده، بش ؟يچطور از صبح نرفت ـ

 كردم كه خودم خبر ندارم؟ يكار ؟ينظرم گرفت رياز صبح ز هيچ. گهياَه، بسه د ـ

 :گهيخفه م يصدا هي با

 .رسونمت يكن م باشه صبر. نه، اشكال از منه ـ

 !سر كوچه است نيكجا؟ هم ـ

 .اميخواد باشه، منم باهات م يهر كجا م ـ

 نانياطم يوقت. مياُفت يبا هم به سمت كتاب خونه راه م ييو دو تا رونيب اديحاضر و آماده م قهيبعد از چند دق. ره يو به سمت اتاق م گهيرو م نيا

 يم يلحظه ا ندچ. خونه رهياُفته و م يدنبالت، راه م اميحرف كه موقع رفتن م نيبا گفتن ا ام،ينم رونيكنه كه كتابخونه ام و از اون جا ب يم دايپ

داره و  يبعد از دو بوق برم. زنم يزنگ م ايو به پور ارميم رونيب بميرو از تو ج ميو گوش ستميا يسالن كتاب خونه م يابتدا اميمونم و بعد م

 :گهيم

 .زميسالم عز ـ

 :گميو م رميگ يرو به دندون م ناخنم ي گوشه

 ؟ييسالم، كجا ـ

 .مغازه ـ

 .اون جا اميمن دارم م ـ

 .دارم هيهد هيمنم برات  ،يباشه خانوم ـ

 .حتما اومدم گهيباشه، پس د ـ

 .ايپول پرست، بدو ب يا ـ

كه اون جا پارك  شيدود يها شهيبا اون ش ديو شش سف ستيدو هيبه جز . اندازم يم رونينگاه به ب هيكنم و  يرو قطع م يخندم و گوش يم 

كنم  يزدنش احساس م ديد نيح. شم يجذبش م نمشيب يو ششم، ناخودآگاه هر جا م ستيكه عاشق دو ييزنه و از اون جا يشده پرنده پر نم

بود كه چون نوشته هاش  نيماش يميپالك قد ن،يماش يتو يبعد ينكته . نميب يآدم رو توش از دور م هيمحو از  ي هيسا هي. پشتش نشسته يكس

 يحرص نخورم، سر شتريكه ب نيا يبرا. دهيخر ديانگار جد اد،يكوفتش بشه، نو به نظر م. اطراف بود اونم به چشم اومد يها نيمتفاوت با ماش

 :گميو م دميتكون م

 .نايآقامون ا يبه سو شيپ ـ

 ؟يچ گهيد. نايون ااوقــق، آقام. خوره يمزه ام حالم بهم م ياز حرف لوس و ب خودم
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 :گميتو مغازه و بلند م رميم

 .سالم، من اومدم ـ

 يعجب سوت ،يــــيوا. كنه يگرده و نگاهم م يزنه و برم يداده و داره باهاش حرف م هيتك ايپور يمغازه  شخونيكه به پ يصدام، پسر با

 :گهيو م كنهياونم به من نگاه م. كنم يو با ترس نگاهش م جيشناسه؟ گ يرو از كجا م ايپور نيا. ارهيكه مهران دوست مه نيا. يبزرگ

 !به به، مهتا خانوم ـ

 .سالم... س... س ـ

 :گهيم يجيبا گ ايپور

 ن؟يشناس يرو م گهيشما هم د نم،يبب ـ

 :گهيجلو و م اديم مهران

 ؟ييكتابخونه كجا يدونه االن به جا يم ارتيداداش مه ـ

 ...مهران ـ

 .از خودش بپرسم سايوا ـــــــس،يه ـ

 :گميو با التماس م رميگ يدستش رو م! يلعنت اَه،

 .كشه ينه، به خدا من رو م ـ

جلو  اديم ايپور. كنم يول م عيدستاش رو سر. كنم ياحساس خطر م. زنه يپوزخند م هيكنه و  ينگاه به دستام كه به دستش قفل شده م هي مهران

 :گهيو م

 .من مهتا رو دوست دارم ؟يارمهران چه كارش د ـ

 :گهيشه و م يم يجد مهران

 بهش دروغ بگم؟ ديچرا با. مثل برادرمه، به گردنم حق داره اريمه ـ

 :گميالتماس م با

 !كنه ياگه بفهمه پوستم رو م يدون يتو كه م. كنميخواهش م ـ

 يم يجور نيكه ا ديرس يبهش م يدونم چ ينم. بگه ارياصرار داشت تا به مه نيمثل برادر بودن و اون به خاطر هم گهيبا هم د اريو مه مهران

باشه، مگه  يدختر چيدوست نداشت با ه. اومد يجور كارا خوشش نم نياصال ا اريمه. ام بود نهيسرم رو س ديفهم يم ارياگه مه. كنه تميخواست اذ

مورد هم فقط زورش به من  نيباشم و تو ا قيرف يخواست كه منم با پسر ينمذاشت و  ينم عتايپس طب. كه اون رو جداً واسه ازدواج بخواد نيا

 :گميدوباره به مهران م. تونست بگه يبه اون نم يچيه ايچون كه مهناز از ما بزرگتر بود و به خاطر دوست شدن قبل از ازدواجش با آر د،يرس يم

 .كنم يخواهش م. كشه ياگه بفهمه من رو م يدون يتو كه م. گهيبهش نگو د ـ
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 :گهيكه با حرص م نهيب يتو نگاهم م يدونم چ ينم

 ...بفهمه ارياگه مه يدون يباشه، اما خودت م ـ

 .دونم يآره، آره، م ـ

 :گهيو م شخونيبره اون سمت پ يكشه و م يو م رهيگ يدستم رو م ايپور

 .دم در خونه ات ارميمهران برو اونا رو خودم م. ديخب، تمومش كن يليخ ـ

 :دهيرو به من ادامه م و

 چه خبر؟ ـ

 :گميم ريكنم و سر به ز ينگاه به مهران م هي

 .يسالمت ـ

 .كشم يم ينفس راحت ره،يكه م مهران

 يمهران رو از كجا م نيبعدش ا. نگرانه يزيچ هيانگار از . كنه يچكم م رميتا به حال هر جا م شبيچش شده؟ از د اريدونم مه ينم ايپور ـ

 .بگه من بدبختم ارياگه به مه. سكته كردم ايخدا يوا ؟يشناس

 نگرانه؟ ياز چ اريمه الش،يخ يب. مامانمه يپسرخاله  ـ

 :گميم اريوضع مه يادآورياما  ره،يپسرخاله باال م يكلمه  دنياز شن ابروهام

كه از  ديبه من توپ هوي قهيبعد از چند دق! شده جواب نداد يچ ميگفت يچ هر. چشمش كبود بود ريكه اومد سرش شكسته و ز شبيدونم، د ينم ـ

 !نگه؟ اريمهران نره به مه نيا گمايم. نرم ييجا ييبه بعد تنها نيا

 باشه؟ دهياحتمال داره ما رو با هم د. نده اريمدت گزك دست مه هي نيبابا، بب يا. فكر نكنم ـ

 !دونم ينم ـ

 . كه گفته بودم رو برات آوردم شياون ست لوازم آرا يراست. يدخ اليخ يب. اديبلكه حالت جا ب م،يذره بچرخ هي ميحاال بر ايب ـ

 !تونم خونه ببرم يمن اون رو نم يدون يتو كه م ـ

 !ميحاال بر. و بذار توش اريرو ب تيكوله پشت يبعد يسر. دونم، االنم خونه است يم ـ

 

***** 

 :گهيخنده و بلند م يم نه،يب يتا ما رو م رضايعل. استيپور يميفاصله داره و صاحبش هم دوست صم ايبا مغازه پور ابونيخا هيما  يشگيهم پاتوق

 .و مجنون يليبه به، ل ـ

 :گهيخنده و م يم ايپور

 .كوفت ـ

 نيواسه هم م،يخوا يم ينه چدو يهم م رضايخود عل. چسبه يگرم م يدنينوش هيسرد فقط  يهوا نيتو ا. مير يم يخال زيم نيهم به سمت اول با
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 :گهيبا خنده م ايپور. ارهيكه من عاشقشم م يشكالت كيكه توش دو تا قهوه و ك ينيس هيبا 

 ؟ياريو م يكن يبدمزه ات رو بلند م يقهوه ها نيا يزرت يكه فور ميخوا يم يما چ يدون يمگه تو م ـ

خندم و دستام رو تو هم قفل  يدو م نيدله كل كل ا. مرض داره ايپور نيكه ا ميدونست يم رضايهم من و عل يول ه،يقهوه هاش عال ميحق نگذر از

 .كنم يكنم و نگاهشون م يم

 ؟يجا پالس نيمزه است كه هر هفته ا يآره جان خودت، ب ـ

 !خونه يپول نر يو ب يبكن يدشت هيكه  اميمنم م ،يندار يمشتر! سوزه يآخه دلم برات م ـ

 :گهيبا خنده م رضايعل

 ن؟يچ نايندارم؟ پس ا يمردك من مشتر ـ

 :دهيجواب م يبه حالت مسخره ا ايپور

 آقا سوسماره؟ يديرو م شيكيدسته گلن آقا سوسماره،  ـ

 :گميكنم و م يگذاشته نگاه م ايپور يشونيپ يكه دستش رو، رو رضايخندم و به عل يم زير

 .ناجور هم تب داره. تب داره رضا،يآره عل ـ

 ؟يچرخ يآدمه كه تو باهاش م نيآخه مهتا ا ـ

 .گله يليكه خ اينگو، پور ،يآخ ـ

 .خله يليبگو خ ـ

 :گهيكنه و م يخنده نگاه م يكه م ايشه و به پور يبعد بلند م و

 .به كارام برسم رميخل و چل جون، من م ـ

 :گهيم ميكه فقط خودمون بشنو يجور ايپور

 .گمشو. شرت كم ـ

 :گهيشه و م يگشاد م ايپور يچند لحظه بعد چشما گه،يم يزيچ هي ايبار دم گوش پور نيگرده و ا يرو كه رفته برم يراه كم رضايعل

 تو آخه؟ يادب يچه ب. خاك تو سر نفهمت ـ

 نه؟ اي يش يحقته، حاال الل م ـ

 .نحست رو  افهيق نمينب گهيباشه، باشه، برو كه د ـ

 :گهيو م رهيگ يبعد دستام رو تو دستش م و

 .ادبه يپسره ب نيور، ا نيمهتا برگرد ا ـ

 :گميآروم م. ارهيكه باعث شده جلوش كم ب يزيچ. شده يمدل نيا ايگفته كه پور يدونم چ ينم

 گفت؟ يمگه چ ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند
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 .سرم حال و هوات رو عوض كنما رياومدم خ. ولش كن. الشيخ يب ـ

 ن؟يكش يبگه خجالت نم ستين يكيكنن؟  يم يناجور با هم شوخ يجور نيپسرا چرا ا نيآخه موندم ا. كه جواب نده چوندهيبحث رو پ دميفهم

 .خودم رو آدم كنه ها ديبا يكي. منبر ياُه، چه رفتم باال

 دختر؟ ييالـــــــــو، كجا ـ

 !جا نيهان؟ هم ـ

 .گهيسرد شد، قهوه ات رو بخور د ـ

شاپ خلوت شده و به جز ما فقط  يكاف. بود اريمه يبار جهت فكرم سمت حرفا نياما ا. رم تو فكر يشم و بازم م يحرف مشغول خوردن م بدون

قدر دوسش دارم؟ سرش رو  نيپسره كه ا نيتو وجود ا يچ. كنم يخوره نگاه م يرو م كشيكه داره ك ايبه پور. نشستن گهيدو تا دختر و پسر د

. ارميشكلك زشت براش در م هيكنم و  يتو خونه ام لبم رو كج م يها طنتيش اديخوره و من به  يم يكنه، جرعه ا يو به صورتم نگاه م باال ارهيم

جرعه از قهوش  هيدوباره . كنه يو نفس تازه م رهيگ يهوا م يكم. رهيگ يخنده ام م شتريكمك بهش ب ياون لحظه جا. پره تو گلوش يقهوه م

 :گه يخوره و م يم

 ؟ينك ينگاه م ياون جور يواسه چ. نميـ زهرمار، نخند بب

تمام . خنده ريزنم ز يم ايپور ي گهيد يسرفه  هيمن كه تازه خنده ام بند اومده با . خنده يمن خنده اش گرفته و وسط سرفه هاش م يخنده  از

كه حالش  ايپور. ايزنه تو پشت پور يشده چند تا م يپرسه چ يكه م يسمت ما و در حال اديم رضايدوباره عل. كنم كه صدام بلند نشه يرو م ميسع

 :گهيم اديجا م

 ...خنده؟ زده پدرم رو درآورده و او يم يبه چ نيدونم ا يمنم نم ـ

 !ات افهيدوما به ق ائم؟يمگه من اش! و كوفت نياوال ا ـ

 ام چشه؟ افهيپرو، مگه ق ياااا دختره  ـ

 .گوشه ستيچش ن ـ

 .بود يميمزه، قد يب ـ

 .كردن تو خوب بود عيضا يكه بود، برا يهر چ ـ

 !مهتــــــا ـ

 :گهيو م دهيو فشار م رهيگ يم زهيمچ دستم رو كه رو م. دنيكردن و شن افتياطراف به طور واضح در نيكوفت، صدات رو ا ـ

 ؟يگفت يچ يبه آقاتون چ ؟يچ يچ ـ

 !ايمن رو نكش. غلط كردم نا،يآقامون ا ينه، وا ـ

 :گهيو م رهيگ يدستم رو م ايپور. شه يخنده ام بلند م يصدا و

 .من اگه تو رو آدم كنم، هنر كردم ـ

 !شن يشه، آخه فرشته ها آدم نم ينم ـ
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 .كنن يم ياوهو چه غلطا، االن فرشته ها خودكش ـ

 .آخه شونهياز حسود ـ

 .برعكسو  اياز من به پور. چرخه به اون ور يور م نيكنه، از ا يجالب نگاه م يبرنامه  هيكه انگار داره  رضايعل

 :ميگيسمتش و با هم م ميچرخ يهر دو و هوي

 !كارت يبرو پ ؟يكن ينگاه م يدار يينمايس لميف ـ

 اديكنه و م يدستم رو ول م ايپور. كنه يذاره تو دهنش و دوباره به ما نگاه م يرو م ايپور كيك كهيت هيده و  يتمام سر تكون م ييبا پررو رضايعل

 گهيره و م يشه و عقب عقب م يبلند م عيسر رضايبلند بشه كه عل

 .خب، سگ نشو، رفتم يليخ ـ

 :گهيو م نهيش يو دوباره م گهيم يادب يلب ب ريز ايپور

 م؟يگفت يم يخب چ ـ

تماس  نيا. ترسم يدونم چرا م ينم. ارهيمه يشماره . خوره يزنگ م ميخوام بگم كه گوش يزنم و م يم يلبخند. كل كل يخاره برا يم تنش

 .ده يبهم نم يحس خوب

 .ارهيخدا، مه اي ـ

 . جواب بده! كه؟ ستيخب بابا، غول دو سر ن ـ

 :گميذارم و م يرو كنار گوشم م يگوش

 بله ـ

 :گهيم كيسالم و عل بدون

 ؟ييكجا ـ

 :گميترسم و آروم م يم شتريب. زنه يلحن خشن حرف م هي با

 !گهيخونه د ـ

 جواب داد؟ يشه گوش ياصال مگه تو كتابخونه م ؟يزن يپس چرا بلند حرف م ـ

 .خدا، گاف دادم اي

 .هوا بخورم رونيخب اومده بودم ب ـ

 !شب شده گهيدنبالت، د اميمن دارم م ـ

 .آدم وحشت داره ازش يخونسرد نيقدر لحنش ترسناكه؟ در ع نيچرا ا ايخدا

 :گميم دستپاچه

 .االن زوده ـ

 .اميزوده؟ آماده باش دارم م يواسه چ ـ
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 :گميم رونيكنم زودتر برم ب يم يكنه و من سع يپولمون رو حساب م ايكه پور يحال در

 .ايب گهيد قهيدق يس ـ

 :گهيكنه و م يم يمكث

 .باشه ـ

 .ميكن يو با هم تند حركت م اديم يفور ايپور

 

***** 

نگاه به دور و  هي. فرصت دارم اريتا اومدن مه قهيفقط پنج دق. كنم يبه ساعت نگاه م... دمييتمام طول راه رو تا خود كتابخونه دو. رسم يم باالخره

 گركه  نيا يبرا! جانم يزد يم يدور هيچرا خسته نشده؟ حداقل  اروي نيكنم كه ا يفكر م. و شش هنوزم اون جاست ستياون دو. كنم يبرم م

. كنم ينگاه م دهيرس اريكه بفهمم مه نيا يرو برا رونيهم ب يزنم و هر از چند گاه يتو سالن كتاب خونه م يدور هيصورتم بخوابه،  يگرفتگ

 چرا اون جاست؟. و شش فكر كنم ستياون دو يكنه درباره  يوجود كنجكاوم وادارم م

و شش  ستياز دو يشه و چند لحظه بعد اثر يم داشيپ ابونياز سر خ اريكه مه هيدرست لحظه ا نيشه و ا يروشن م نيلحظه بعد ماش چند

 .امروز اصال درس نخوندم. ستين

 

***** 

 

مامان . رم تو اتاقم يو من به سرعت م ميش يوارد خونه م. باشم يكنم عاد يم يسع ينگرانم، ول. اخماش تو همه مير يبه سمت خونه م اريمه با

جلو  اديم. ترسم يدرهم و اخمو م ي افهيق از اون. رهيگ يبازم ترس وجودم رو م. تو اتاق اديم اريبعد مه قهيچند دق! دونم كجان؟ ينم! ستنين نايا

 :گهيو م

 ؟يچقدر خوند ؟يامروز تا كجا درس خوند ـ

 .لغت... زبان خوندم، فقط ـ

 گه؟يد يتو نبود دميكه من تو پاساژ گلسار د يپس اون ؟يدو ساعت فقط زبان خوند ـ

 :گميترس م با

 ...من... كتابخونه بودم... من... به خدا... من ـ

 ن؟يچند وقته دوست ؟يكرد يتو اون جا با اون پسره چه كار م! ساكت ـ

 .دوسش دارم... خب من... هيپسر خوب ايپور... به خدا... من ـ

 :كشه يسرم داد م. كوبه تو صورتم يكنه و م يحرفه، چون دستش رو بلند م نيمنتظر هم انگار

 ...كشتم ياگه مهران من رو نگه نداشته بود، جفتتون رو همون وسط م ـ

 :گميم رميگ يصورتم م يرو بزنه كه دستام رو جلو يخواد سوم يم. رهيگ يم مياز دردش گر. كوبه تو صورتم يمحكم م دوباره
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 ...گهينزن د... غلط كردم... نزن ـ

 :زنه يم داد

رو  يحال اون عوض اد؟يروابط بدم م نيمن از ا يدون يمهتا مگه نم. بهم نگه يزيچ يگفت تو ازش قول گرفت يم. شناسه يرو م ايگفت پور يم ـ

 ؟يفهم يم ،يخونه رو ندار نيرفتن از ا رونيحق ب گهيتو هم د! رميبگ يدونم چه جور يهم م

 :زنه يبلندتر داد م دم،يبهش نم يجواب يوقت

 ؟يديفهم ـ

 :گميپرم عقب و م يم شيبعد اديبا فر ن،يياندازم پا يكنم و سرم رو م يم هيسكوت گر تو

 !چشم ـ

 .بكنم ييصحبت ها هيبا بابا  ديبا! يمن بخور يبدون اجازه  يآبم حق ندار ؟يفهم يكنم، م يبه بعد چكت م نياز ا ـ

 ...به بابا نگو. دميتو رو به خدا قسمت م اريداداش مه ـ

 ؟يگوش! خفه شو ـ

 !؟يچ ـ

 .رو بده تيگفتم گوش ـ

 .زنم يزنگ نم گهيد ر،يرو نگ ميگوش ار،يمه ـ

 !نه؟ ،يستيكه تو آدم بشو ن نيمثل ا ـ

 يجلوش م. رهيداره و به سمت در م يكنه و برم يم دايپ بشيرو از تو ج ميو گوش رهيها افتاده، م يواريد يكنار پشت يكه گوشه ا فميسمت ك به

 :گميو م ستميا

 .خواهش كردم اريمه ـ

 .برو اون ور بابا ـ

خوبه بهش گفتم . دميلب به مهران فحش م ريز. كنه يام اتاق رو پر م هيو هق هق گر نياندازم رو زم يخودم رو م. رونيب رهيو م دهيبعد هلم م و

 .لعنت بهت مهران. گهيدونم اون كثافت گفته د يم. نگه اريبه مه

 

***** 

 هيجور گر نيهم. بفهمه يخوام كس ينم. روش نمونه اريچك مه يكشم كه جا يرو صورتم دست م. سرمه ريمتكا ز هيو  دميدراز كش نيزم يرو

من و مهناز بوده و بعد از  يزمان برا هيكه  ياتاق. دل شكسته ام يبه خاموش. برق اتاقم هنوز خاموشه. كشم يكنم و به صورتم رو دست م يم

كنم  يم يگردم و سع يبرم. اديم اطيصداشون از ح. كه اومدن خونه نيمثل ا. اديصحبت كردن مامان و بابا م يصدا. من شده يابر شيعروس

 :گهيتو و م اديكنه و م يبعد مامان در رو باز م قهيچند دق. كشم يخودم م يمالفه رو هيام رو خفه كنم و  هيهق هق گر يصدا

 ؟يداريمهتا، مامانم، ب ـ
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 :گهيكه م اديصداش م. رونيب رهيم دميجواب نم نهيب يتا بره و اونم چون م دمينم يجواب

 .خوابش برده بچه ام خسته بوده و ـ

 .خودش رو زده به خواب يكه تو نفهم نيمامان جون؟ بچه ات كتك خورده و واسه ا يكار ييكجا... هه

 

***** 

. رو بده ميكنم تا گوش يرو راض اريمه يجور هيكه  نميو در عوض دنبال ا زمير ينم ياشك گهيد كياتاق تار نيو من تو ا دهيبه آخر رس شب

كه خورده بودم معلوم  ياز چك يزيچ. نميب يصورتم رو م يكنار در خروج ي نهييتو آ. رونيب اميكنم كه همه خوابن از اتاق م يحس م يوقت

تو  يزيچ هي پيدر حال تا وتريپشت كامپ اريمه. خونه ساكت ساكته. رميبه سمت اتاقش م. باز مهيروشنه و در اتاقش ن ارياتاق مه غچرا. ستين

ها رو فشار  ديكنه و كل يكار م يبه تند. ستيمتوجه من ن اريظاهرا مه. طور نيوقت عادت نداشتم در بزنم و االنم هم چيه. تو رميآروم م. ورده

 .پرونه يصداش من رو از جام م. كنم شيراض يجور هي ديبا. نهيش يبغض تو گلوم م وبارهد. ده يم

 .رونيبرو ب. مهتا حوصله ات رو ندارم ـ

 .اتو رو خد يداداش ـ

 نه؟ ايگفتم  يچ يديمهتا شن ـ

 :گميكنم و م يو دهان باز م دميم هيتك واريد به

 ...مه ـ

چقدر من گفتم مهتا مثل ! رو كردم فتيچقدر من تعر. يدوستم برد شيآبروم رو پ. جا گورت رو گم كن نيا زنيبر نايتا داد نزدم مامان ا ـ

ارزشش رو  ،يكه باهاش دوست بود يحاال اگه اون ست،ين يابونيخ يعشق ها نيدنبال ا ست،يكوتاه ن يها يدنبال دوست ست،يول ن يدخترا

 !رونيگمشو ب. گمينم يزيكنم و به بابا چ يلطف م. برو تا نزدم آش و الشت نكردم. رونيحاالم برو ب. احمق يپسره ! يزيچ هيداشت 

 :گميبغض م با

باشه  ادتيداشته باشم،  يخوب يوقت نتونستم با تو رابطه  چيكنن، اما من ه يم فيعرت يكل ارن،يبچه ها اسم داداشاشون رو م يوقت شهيهم ـ

 .بترس از اون روز. كارات نياز ا يش يم مونيپش يروز هي. بدم حيتوض ينذاشت

تو  اديم ايپور يدوزم، چهره  ينگاهم رو به سقف م. كشم يو دراز م ارميدرم يواريرخت خوابم رو از تو كمد د. رونيب اميبندم و م يبعد درو م و

 كه من دوسش دارم؟ نيجز ا يزيچ ه؟يمگه گناه من چ. رونيكه صدام نره ب رميگ يدستم رو گاز م. خورن ياشكام واسه خودشون سر م. ذهنم

 

***** 

 :زنه يمامان بلند داد م. تو گلوم اديم يسنگ زيچ هيدوباره  شبيد يادآورياما با  الم،يخ يلحظه ب هيكنم  يرو كه باز م چشمام

 .پاشو ؟يخواب يمهتا، مهتـــــــا، پاشو، بسه، چقدر م ـ

 :زنم يبلند داد م نيداره، واسه هم يدست از سرم برنم دارميدونم تا نگم مامان ب يم

 .دارميب ـ
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 رميدارم و م يو شونه و مسواكم رو برم يواريدذارم تو كمد  يكنم و م يشم و رخت خوابم رو جمع م يبلند م. در اثر خواب گرفته بود صدام

. انداخت يمامان بساط صبحانه رو همون جا م م،يتنها بود يصبحا چون دو نفر. آشپزخونه رمسمتيشم، م يو مرتب م زيقشنگ تم يوقت. رونيب

 ياندازه و ظرفا رو م يپارچه م هيروش . دمامان بو يظرفا يبرا شترشيب يكه استفاده  ميبود دهيچهار نفره هم خر ينهار خور زيم هي يبه تازگ

كه  يحوصله به سمت سفره ا يب. ذاره ياون م يكنم، بساط صبحانه رو رو يم داديداد و ب يكل ياوقات وقت يبعض. ذاره روش كه خشك بشن

زنم كه مامان با تشر ساكتم  يقدر حرف م نيمعموال سر صبحانه ا. كنم يو شروع به خوردن صبحانه م رميپهن شده بود م نيطبق معمول رو زم

 :گهيمامان با خنده م. امروز چون اعصاب ندارم ساكتم يكنه كه صبحانه بخورم، نه مخ اون بدبخت رو، ول يم

 ؟يروز ساكت هيچه عجب تو  ـ

 .دميهم نم يظاهر يخنده  هيرو با  شيجواب شوخ يحت

 :گهيم يكامال متعجب و جد مامان

 شده؟ يزيمهتا چ ـ

 !نه ـ

 ؟يرا ساكتپس چ ـ

 !حوصله ندارم ـ

 ؟يواسه چ ـ

 ...اصال حوص. حرف بزنم يكيخواد با  يمامان دلم گرفته، دلم م ـ

 :گهيمامان با ذوق م. خاله سوسنه. دهيرو جواب م يشه و گوش يتوجه به من بلند م يمامان ب. كنه يزنگ تلفن حرفام رو قطع م يصدا

 ؟يخوب! معرفت يب يچند وقته زنگ نزد... سوسن ـ

بدبختانه بابا هم اصال حوصله  ايخوشبختانه ... هه. از مامان نميا. دهيزدم با ذوق به حرفاش ادامه م يكه داشتم باهاش حرف م يتوجه به من يب و

ش ده و االنم به خاطر شغل يفقط اونه كه به حرفام خوب گوش م ؟ييمهناز كجا. من رو نداره يبه قول خودش بچگانه  يگوش دادن به حرفا ي

 .ششيروز برم پ هي ديبا. كم وقت داره يليخ

 

***** 

بهونه . رونيبرم ب گهيذاره د ينم يحت اريمه. گذشته ايپور دنيهفته بدون د هي. خونم يدرس م گهيد يكم هيزنم و  يحوصله كتاب رو ورق م يب

. ساعت نه شبه. كنه يزنگ تلفن خونه رو پر م ياصال باهاش صحبت نكردم، صدا ياز اون شب جهنم. مراقبمه يكرده و همه جا چهار چشم دايپ

 .رفته نايصداش به خانواده بابا ا يبلند. چهيپ يتو خونه م اريو بلند مه شكخ يصدا

 .دييبفرما ـ

 ... ـ

 شما؟ ـ
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 ... ـ

 !يبله، چند لحظه گوش ـ

 .تلفن رونيب ايب... مهتا

 :چهيپ يتو گوشم م ايپور نيدلنش يابه محض گفتن الو صد. سمت تلفن رميشم و م يبلند م يحوصلگ يب با

 .بگو سالم الناز. نده منم ييمهتا آشنا ـ

 :گميكنم و م يكنه، م يكه با شك نگاهم م اريمه ينگاه به چهره  هي

 ؟يسالم الناز، خوب ـ

 .دختر عمه ام با داداشت صحبت كرد و تو رو خواست. زميعز نيآفر ـ

 .دونستم يجدا؟ نم ـ

 گم؟يكه م ييجا نيا يايب يتون يآره خانومم، فردا م ـ

 كجا؟ ـ

 ؟يشناس يرو م يمنوچهر ابانيخ. خونه تونه كينزد. ستيو ن اديشوهرش شب م. ميمن و الناز خونه ا. دختر عمه مه نيهم يخونه  ـ

 .آره، آره ـ

 .يقوام! نره ها ادتي. هيقوام لشونيفام. و پنج ستيپالك ب ،ييرضا يكوچه، كوچه  نيآخر ن،ييپا ايرو ب يمنوچهر ابانيخ نيبب ـ

 .باشه ـ

 !بشنوه اريكنم كه مه ياز قصد صدام رو بلند م و

 !من فردا راس ساعت چهار اون جام ـ

 .الناز در رو باز كنه كه اگه داداشت آوردت شك نكنه گميم زم،يباشه عز ـ

 .باشه ـ

 زم؟يعز يندار يكار ـ

 !نه ـ

 .فعال ـ

 .فعال ـ

 :گهيم يبه تند اريذارم مه يرو م يكه گوش نيهم

 بود؟ يك ـ

 .ديخر رونيبا بابا رفتن ب ست،يخونه ن مامان

 .دوستم بود. گوشات اشكال داره؟ خودش كه گفت بهت ـ

 .آدم با من حرف بزن نيع. زنم تو دهنتا يم يكيشم  يبه خدا پا م ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢ 

رو همون شب كه  يليطعم س. كنم ينگاه م ذهيبه دستاش كه مشت كرده و فشارشون م. گرفته ادياز مرد بودن زور رو فقط . منطق احمق يب

جرات ندارم . شم يساكت م نيبار بچشم، واسه هم نيخوام واسه چندم ينم. دردناك يليدردناكه، خ... دميدوستم ازش چش ايبود با پور دهيفهم

 .خوره يحالم بهم م ازيچ نياز خودم به خاطر ا يگاه. ن صحبت كنمياز ا شتريب

 ؟يذار يخودسر قرار م يك يبا اجازه  ـ

 .رميگ يازش اجازه م اديشب كه ب. خوشبختانه هنوز بابام زنده است ـ

 .شنوم يكهصداش رو م رميو به سرعت به طرف اتاقم م گميرو م نيا

 ؟يفهم يم. رونيب يدر بر نيمن بذارم تو از ا ينيخوابش رو بب ـ

 .كنه يباهام رفتار م يجور نيتو اتاقشم كه ا لهيوس هيانگار من  ايكرد صاحب منه،  يفكر م ياحمق عوض. گرفته بود حرصم

 

***** 

مجبورم صبر كنم  نيوسط غذا حرف بزنه، واسه هم يكه كس اديبدش م نيبابا از ا. ميخور يآروم و تو سكوت غذا م ميو دار ميسفره نشست سر

مدته كه شامم رو  يليخ. كشه ينفس سر م كيو  وانيتو ل زهير يرو كه مامان خودش درست كرده رو م ياز دوغ وانيل هيا باب. تا غذا تموم بشه

 :گميم نييپا ارهيرو م وانيل يوقت. منتظرم تا بابا تموم كنه وخوردم 

 بگم؟ زيچ هيبابا  ـ

 .بگو ـ

 برم؟ ديد ياجازه م. اون جام يسه ساعت ايدو  هي. دوستم يخوام برم خونه  يفردا م ـ

 دوستت؟ ـ

 .گميالناز رو م! به خدا هيدختر خوب ـ

 :گهياز من م يبه طرفدار گمياز اونا رو م يكيكنه  يو مامان كه فكر م ادهيدوستام الناز ز تو

 !دختر تو خونه نيا ديبذار بره محمد، پوس ـ

 .وبر. شناخته شده هستن يعنيبرو،  گهيخب، مامانت كه م يليخ ـ

 :گهيم اريمه هويخوام تشكر كنم كه  يشم و م يم خوشحال

 ...دروغ بگه ديبره؟ شا نيد ياجازه م يبابا واسه چ ـ

با خودشون  نيالناز رو بدم زنگ بزن يشماره  نيخوا يم. عنوان دروغ نگفتم چيبابا من به ه ؟يكن يم يجور نيدروغ بگم؟ چرا ا يچ يعنياااااا  ـ

 د؟يصحبت كن

 :گهيخشك م يو با حالت يبابا به آروم. كردم كه بابا نگه بده، آخه شماره رو حفظ نبودم يخدا م خدا

 .ستين يكرده، پس حرف دييمادرش تا. رهيم يعنيبره  گميم يوقت ـ

 :گميكنم و م يكنه نگاه م يكه با حرص نگاهم م اريزنم و به مه يگرفته شده لبخند م اريحال مه نكهياز ا خوشحال
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 .ييبابا يمرس ـ

 :گميلب م ريز. رميدارم و به سمت آشپزخونه م يچند تا ظرف رو برم. نگاه كنه ونيشه تا بره تلوز يزنه و بلند م ينم يحرف

 .نكنه يفوضول گهيد اريمه نيتا باشه ا ـ

 :گهيزنه، بابا م يپوزخند به من م هي بنده يپره اما دوباره دهنش رو م يبگه و رنگ من م يزيشه كه چ يباز م اريدهن مه رون،يب ميبار كه م نيا

 .خودتم برش گردون. بابا، تو ببرش اريمه. يايو م يريخوب م يدختر ها نيع ـ

 :گهيكه ازش متنفرم م يرو به من با حالت اريمه

 .برمت يپس من م ـ

 :گهيبگم كه بابا م يزيخوام چ يم

 .كم راحت باشم هيخوام  يم. ديو بر ديحرف نزن گهيد ـ

كه از  يدر حال اريمه. اندازم يم نييكنم و سرم رو پا يسكوت م نيواسه هم. شم ياگه بگه بدبخت م. بگه ايپور ي هياز قض يزيچ اريترسم مه يم

 :گهيم شهيكنارم رد م

 بابا هم بهت شك داره؟ يديد ؟يكوچولو ناراحت شد... يآخ ـ

 هي. كنه يبا من برخورد نم يجور نيكنم اگه گفته باشه كه بابا ا ياما دوباره فكر م. بخواد بگه ايبه بابا گفته باشه  يزيداره كه چ يبرم م شك

 .تو اتاقم رميكنم و م يبهش م ينگاه عصب

 

***** 

رو ازم گرفته،  ميگوش اريمه ياز وقت. كنم يو زنگش رو خاموش م نميش يشه و خمار و مست خواب سر جام م يزنگ ساعت چشمام باز م با

و  رهيشش صبح م شهيهم. ارهينشون از رفتن مه اطيبسته شدن در ح كيت يصدا. شم يم داريو داغون از خواب ب يساعت فكستن نيحا با اصب

كه به ذهنم  يزيچ نياول. شم يمتوجه رفتنش م اطه،يدر ح كيكه اتاقم نزد نيشم و با توجه به ا يم داريدرس خوندن ب يبرا يمن تو اتاقم وقت

 :گميلب م ريز. استيپور يدوباره  دنيرسه د يم

 .دوست دارم يليخدا جونم خ ـ

سراغ درس  رمياول از همه م. رميدوش خوشگل بگ هيدرسام تموم شد  يكه مطالعه  نيبعد از ا رميگ يم ميشم و تصم ياز جام بلند م يانرژ با

 يدفتر م هيوارد  يمختلف كمك درس ياونا رو از تو كتاب هازنم و  يمختلف سر و كله م يو دو ساعت تمام با فرمول ها كيزيمورد عالقه ام ف

ساعت، عدد دوازده  يعقربه ها اميخونم و تا به خودم ب يو زبان رو م ينيو د يعرب بيبعد از صبحانه به ترت. واسه دوره كردن راحت باشم اكنم ت

 .رميكنم و بعدش دوش بگ دايخوردن پ يبرا يزيچ هيتا  رميشم و م يخسته از رو كتاب ها بلند م. دنيرو نشون م

 

***** 

 يچ ايپور يدخترعمه  يكه امروز جلو نيتو فكر ا رميكنه، م يرو كه سراغم اومده، ازم دور م يتمام خواب زه،ير يبدنم م يداغ كه رو آب

صحبت  اريزد تا با مه يه خونه مون زنگ نماومد كه الناز ب ينه بابا، اگه بدش م اد؟يكه من برم خونه شون بدش ب نيبپوشم؟ اصال نكنه اون از ا
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از ذهنم بندازم  ييشعر خوندن افكارم رو به جا يميمال يكنم با مشغول شدن و با صدا يم يسع! دونه چه كار كنه يم ايولش كن، خود پور. هكن

 .رميو به سمت آشپزخونه م چميپ يحوله رو دور سرم م. رونيب امياز حموم م قهيدق يشورم و بعد از س يموهام رو م. كه استرس بهم وارد نكنه

قدر مامان از  نيا. كشم يرو سر م يبطر انهيلبخند موز هيبعد با . كنم ينگاه به در آشپزخونه م هيو  رميگ يآب رو تو دستم م يبطر يشخندين با

 :گميو م نكيگردم سمت س يبرم. كنه يحتما با جارو دنبالم م ندم،يكه بب اديكار بدش م نيا

 .خورم يپس من راحت آب م ست،يحاال كه ن يول ـ

 .شه آب بپره تو گلوم يمامان باعث م يخورم كه صدا يقلپ آب م هيكنم تو دهنم و  يرو م يسر بطر دوباره

 .زيبشورش و دوباره توش آب بر زيدنبالت نكردم، تم يتا با همون بطر ـ

 :گميزحمت و با سرفه م به

 ؟يبگ يزيچ هي ،يحرف هي يايم يشه دار ينم... آخ... مامان ـ

 :دميكنم و ادامه م يرو متعجب م چشمام

 !بله! يبردم كه خشن هم شد يموضوع پ نيبه ا دايجد ـ

 :گهيم زيآم ديتهد يلحن با

 شه؟ يم يچ ،يرو كه گفتم نكن يكار گهيد قهيدق هيكه تا  يدون يمهتا، دخترم م ـ

 .خچاليگردونم  يبرم زيچشم، االن تم! ايچشم، ما هم كه ترسو، قربانت، نزن! گهيمادرانه؟ بله د ديجـــــان؟ تهد ـ

 :گميلب م ريز. كنم يچشم مامان همون دو قلپ رو كه خورده بودم پر م يشه جلوم رو گرفت، جلو يشم نم يم ثيخب يكه وقت يياز اون جا اما

 .بلند بشه، سه غشيج يدو، االنه كه صدا ك،ي ـ

 !مهتـــــــــــا ـ

 جان دلم؟ ـ

 !تا نكشتمت رونيبرو ب ـ

 .چشم رم،يهستم م يحرف گوش كن يمن چون ذاتا بچه  ـ

رم سمت اتاقم و از همون جا  يم. رونيپرم ب يزنم، از آشپزخونه م يم غيداره ج يكه به سمت برم يزيكه از ترس خ يو در حال گميرو م نيا

 :زنم يدادم م

 .خوام بخوابم فقط يخورم، م يمن نهار نم گر،يسمانه ج ـ

 .دميكوفتم بهت نم ـ

 .لطف شماست تينها! ممنون ـ

 :گهيخنده توشه م يكه رگه ها ييصدا با

 .كنم يخواهش م ـ

 .كنم يبر وفق مراده، خدا رو شكر م زيكه همه چ نيزنم و از ا يم يلبخند
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 ختيتمام اعضا و جوارحش ر م،يكار يضربه  نياغون بود، با اد چارهيب. زنم تو سر ساعت بدبخت يو محكم م نميش يكشان تو جام م ازهيخم

 :گميزنم و م يم يشخندين. رونيب

 .كنه ياكشول نداره، بابا ممد درس م ـ

 :افتاد بهم گفته بود يبار اتفاق م هي يهام كه سال يشوخ نيبار سر هم هي ادمهي يكه اسمش رو خالصه كن نيبابام متنفره از ا. خندم يبعد م و

 .يخال يبگو بابا ايبگو محمد،  اي ـ

 م؟يبگرد رونيب يايمحمد م! چه خوب ؟يمن صداتون كنم محمد؟ خال ؟يچ يعني ـ

 !منظورم بابا محمد بود. ايح يب يزهرمار، دختره  ـ

 .بابا ممد يعنيممد كه بهتره، ! بابا محمد، آخه سخته ديبابا ممد، آخ ببخش. منم تعجب كردم. آهــــا، گفتم ـ

 :هم نگاه كرد و گفتچپ ب چپ

 ؟يچ يبابا چ ـ

 .محمد... بابا مم ـ

 !حاال شد ن،يآفر ـ

پاش  يرو ناياون روز مب. و حرف زدنم با بابا همون بوده يشوخ نيكنم كه آخر يفكر م نيزنم و به ا يم يلبخند طنتمياون ش يادآوري از

 اليخ يب. دميرو ند يرفتار نياز پدرم چن گهيوقته د يليخ... شاد بود و باهام خوش رفتار، اما نيكرد، واسه هم يم يزبون نيرينشسته بود و ش

 هيهر چند شب. كنم يشده رو شونه م خياَبت رو هوا س يجود نيموهام رو كه ع. شم يبلند م يفور. حرفا خراب نكن نيمهتا، روز خوبت رو با ا

كنم و پشت موهام رو هم با كرم مو صاف  يدارم و جلوش رو كامال صاف م يسشوار رو برم .كه زدنش شده،اما از قبلش بهتره يپشم گوسفند

و پشتش رو هم با  زمير يموهام رو كج م يجلو. دراومده شونيالبته صاف كه نه، اما از اون حالت پر. وحشتناك بخوابه پفكنم تا اون  يم

 :گميشم و م يم رهيشه، به خودم خ يكارم كه تموم م. دمينوا انجام م يرو صورت ب يشامل همه چ يكل شيآرا هيكنم و  يجمع م بسيليك

 .كجا؟ به به، به به نياَبت كجا و ا ياون جود. اصال ماه شدم! شدم يبه به، چ ـ

 يليدل ،نميب يترس نم يبرا يلياعتماد دارم، پس دل ايپسر جوون گفته، اما من به پور هيكه  ييبره جا ديترس يمن بود حتما م يجا يكس هر

 اميكنم و م يم يبا مامان آروم خداحافظ. رميرو بگ اريزنه كه حال مه يبه فكرم م. رونيب رميپوشم و م يلباسام رو هم م! ندارت بهش شك كنم

با اخم بهم  نميب يگردم عقب و م يبرم دم؟ياومد خونه كه من ند يپسره ك نيآخ آخ، ا. كشه عقب يو م رهيگ يم فمياز ك يكيبرم تو كوچه كه 

 :گهيكنه آروم باشه م يم يكه سع ييبا صدا. شه يم يعصب نيا دايكنم جد يم يهه هه، چه حال. شده رهيخ

تنها از خونه  يمگه بابا نگفت من تو رو ببرم؟ با اجازه ك ؟يرينم رونيتنها از خونه ب گهيپرسم درست جواب بده، مگه من نگفتم د يم زيدو تا چ ـ

 ...اصال ؟يو بپچونو من ر يبر يخوا يم

 !خوب يستيگفتم ن! يديسوال پرس ستيدو تا، ب يگفت گه،ياَه، بسه د ـ
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 ...من يدون يتو نم ـ

 كن، خب؟ حتيشد، بعدا نص رميمن د نيبب ـ

و  ستيدو نيماش ينگاهم رو. اندازم يبه سر و ته كوچه م ينگاه اجمال هيرو باز كنه،  نيتا در ماش. اديدنبالم م عيهم سر اريتو كوچه و مه رميم

 دم. اديم ادمي زياُفته و همه چ ينگاهم دوباره به پالكش م دم؟يرو من كجا د نيماش نيا. كه پالك خاص داره يخاص نيماش. مونه يشش ثابت م

و  دميتكون به خودم م هيزنه تا سوار بشم،  يم اريكه مه يبوق يكنه؟ با صدا يم كاريجا چ نياما ا. بود نهيماش نيهم يكتابخونه، پالك موقت رو

 .كوچه است نيا ياز اعضا يكيكنم كه حتما  يفكر م نيبه ا

 

***** 

 ؟يايم يك ـ

 !دنبالم ايساعت هشت ب ـ

 ؟يكه چ يمزاحم مردم بش يخوا يهشت؟ چه خبره؟ تا اون موقع م ـ

 !گهيخونه دوستمه د! ولم كن بابا ـ

 !ايدونم با تو اگه تنها بر يخونه، مهتا من م يبر يفتيزودتر راه ن! امايمن ب يمون يم! خب، برو يليخ ـ

 !گهيخداحافظ، برو د. خسته شدم ؟يجا چند بار گفت نياز خونه تا ا. تهوع گرفتم گه،يبسه د ،يجمله رو تكرار كرد نيبار ا ستياز دو شيب ـ

 .خداحافظ ـ

 !ايپور يدختر عمه  يسمت خونه  رمياُفته و منم م يم راه

 :گهيم يزنگ دختر نيدوم با

 ه؟يك ـ

 ؟يمنزل قوام ديببخش ـ

 بله، شما؟ ـ

 !اميمن دوست پور ـ

 :گميبا خودم م. جمله دو دلم نيكه چقدر موقع گفتن ا يوا

 .ييايح ينكنه االن تو ذهنش بگه چه دختر پررو و ب ـ

 ريرو روابط دوستانه شون تاث تيدن و جنسش يقدر جنبه اش بد بود، اما اون ور چه راحت باهم دوست م نيا رانيروابط تو ا نيدونم چرا ا ينم

 .نداشت

 !تو ايزنم ب يدر رو م ؟ييمهتا جون شما ـ

 !بله، چشم ـ

 شتريزنم و سرعتم رو ب يلبخند م هي دنشيبا د. رونيب ادياز تو خونه م ايپور. رميبه سمت خونه م واشي واشيذارم و  يخونه م اطيرو تو ح پام
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 :گميبرم جلو و م يشم دستم رو م يم كشينزد يوقت. كه من عاشقشم منتظرمه يبا همون لبخند نهيدست به س. كنم يم

 .ذره شده بود هيدلم برات ... يپور ـ

 :دميو و ادامه م نييپا ارميبعد صدام رو م و

 .خره ـ

 نه؟ ،يش يزهرمار، تو آدم نم ـ

 :گميگوشش م ريآروم ز. رونيب اديدختر عمه اش م. شم تو بغلش يم دهيكشه و منم كش يرو كه تو دستش گرفته، م دستم

 .ولم كن، زشته، بذار سالم كنم ـ

 الميخ. اديو دو ساله و مهربون و خون گرم به نظر م ستيالناز، دخترعمه اش، حدودا ب. رميمن به سمت دخترعمه اش م ا،يپور دنيعقب كش با

 :گميو م رميلو مج يو به راحت هيكه آدم خوب نيشه از ا يراحت م

 .سالم ـ

 :گهيشاد و خوشحال م يليالناز خ. دميباهاش دست م و

 ...كه نميمن النازم، همون كه با برادرت صحبت كرد و ا ؟يدلم، خوب زيسالم عز ،يوا ـ

 :گهيكنه و تو گوشم م يرو آروم م صداش

 .ـ هم كه معرف حضوره»  ميدر دربار قد ينام شخص« مچول خان ـ  نيا ـ

 :گهيموقع ما تعجب كرده م يب يكه از خنده  ايپور! شه يخندم و اون هم همراه من م يو بلند بلند م رميخودم رو بگ يتونم جلو ينم

 چتونه؟ ـ

 :گميصدا م كيدو  هر

 به تو چه؟. بود يخصوص يحرفا ـ

 !گهيمنم براتون دارم د ه؟يجور نيا ـ

 !هياون جور ا،ينه آقا پور ـ

 :گهيو مكشه  يدستم رو م الناز

 .تو ميبر ايب ـ

. برگشت يالناز رفت آشپزخونه و با سه تا فنجون چا. مينيش يمبل دو نفره كنار هم م هيرو  ايو من و پور ميش يبزرگ م بايتقر يخونه  هي وارد

و  يشه بگم كه الناز دختر راحت و دوست داشتن يم. كرد ياظهار نظر م ايهم پور يدادم و گه گاه يجواب م ايمدت من به سواالت پور نيتو ا

 .باال يطبقه  يبه سمت پله ها  ميريدارم و م يرو برم ميچا وانيباال، ل ميبر گهيدر جواب حرفش كه م. هيوبخ

 :گهيشه و م يهم به دنبالمون بلند م ايپور

 شه؟ يجا م فتيتو ك. كه گفته بودم رو آوردم يمهتا اون ست ـ

 :گميم ياندازم و با لبخند يم فمينگاه به ك هي
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 .نميبب ميبر ـ

 يم رهيكه به اصطالح اتاق كار الناز و شوهرشه خ ياتاق يو با لبخند به فضا ستميا يم ميش يوارد كه م. شه يم يباهاشون باال و الناز وارد اتاق رميم

هم رو به  وترشيكامپ. از اسطوره ها ييو نوشته ها عتيطب ياتاق پره از انواع تابلو از نقاش يوارهايد ياتاق به رنگ كرمه و رو يوارهايد. شم

. خوشگله يقال هيوسط اتاق هم . بزرگ از انواع كتاب ها يكتابخونه  هي. كه من عاشقشم هم تو اون اتاق فراوونه يزيچ. كتاب خونه است يرو

 :گميو م اديناز من صدام در مزودتر از ال. در يمبل رو به رو يكنه رو يشه محكم خودش رو پرت م يتا وارد م ايپور

 چته؟ ،ياو ـ

 :گهيشه كه م يالناز بلند م يبعد صدا و

 .مچول خان شيشكوند ـ

مبل  يكه خودش رو، رو يدر حال ايپور. زيم يذارم رو يرو م مييچا وانيل. كنم يو به الناز نگاه م رهيگ يزنه، خنده ام م يچشمك به من م هي و

 :گهيكنه، م يجا به جا م

 ...شه؟ مثال من عشقتم و يم يچ يكن ياز من طرفدار ،ياو ـ

 :ميگيبا هم در جوابش م مونييو الناز دوتا من

 !اوق ـ

. افتم به جونش يكنم سمتش و با كوسن م يدارم و حمله م يبرم عيخورم اما سر يجا م. خوره تو صورتم يكوسن محكم م م،يگ يرو م نيا تا

شه كه ظبه ها  يو باعث م ارهيخنده اش حرصم رو در م نيهم. خنده يصورت و بدنش تا از ضربه ها دفاع كنه و م يجلو رهيگ يدستاش رو م

 يجلوم م هيفهمه قصدم چ يم يوقت. بار نوبت منه كه فرار كنم و در برم نيا. كشه يكشم كوسن رو م يدست نم نهيب يم يوقت. محكم تر باشه

 :گهيم ارشيرم و اونم با همون لحن حرص در ب يعقب عقب م. بنده يپره و راهم رو م

 ام؟يجوجه بر ب يتونم از پس تو يتونم؟ فكر نم يمن نم يفكر كرد ،يبهت مهلت دادم بزن ـ

 :گهيكشه و م يسرش برده از دستش م يباال ايخواد بزنه، الناز كه از پشت سرش اومده، كوسن رو كه پور يم تا

 ؟يذارم بزن يم يكن يفكر م ـ

 

***** 

و  اديدن كه زنگ در به صدا در م يساعت هفت رو نشون م يعقربه ها. حركت ندارم يكه نا دميقدر خند نيا. گذره يم عيسر يليساعت خ دو

 :گميم ايرو به پور. تا در رو باز كنه رونيب رهيالناز م. ميشه هر سه ساكت بش يباعث م

 .اياين رونيتو رو خدا ب يپور. آخر كار خودش رو كرد و هفت اومد دنبالم اره،يحتما مه ـ

 ؟يتو سرت آدم نشد دميهمه با كوسن كوب نيا. يزهرمار پور ـ

 .اياين رونيجونم، ب ايخب حاال، پور ـ

 .اماينم رونيچشم مهتا جونم، ب ـ
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 .دوست دارم... اما نمت،يبب يدوباره ك ستيمعلوم ن. خداحافظ. اريمن رو درن يزهرمار، ادا ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند

 .فتيرو بذار تو ك نيا ايآخ آخ، ب. تا ابد دوست دارم... منم دوست دارم مهتا ـ

كشم و  يم ياز سر خوشحال يغيج. شه يجا م فميفهمم تو ك يبا برانداز كردنش م. كشه يم رونيبه بسته ب وتريكامپ زيكنار م يا سهياز ك و

 :گميم

 .كه چقدر خوشگله يوا ،يمرس ـ

 .قابل نداره، مرده و قولش ـ

 .يكه برام ساخت يروز خوب نياز ا يبازم مرس. اديدر م اريمه يمن برم كه االن صدا ـ

 شونيشالم رو هم سرم و از الناز بابت مهمون نواز نيح نيو تو هم نييپا رميكنم و م يم يخداحافظ يفور. اديم اريحرف زدن الناز با مه يصدا

 :گهيزنه و م يچشمك م هيالناز . كنم يتشكر م

 .ميخوش بگذرون ايب. ميمن و تو مهم ست،ياون مهم ن. اياون مچولم نبود ب. خوب بود يليخ. ايجا ب نيبازم ا ـ

 :گميخنده م با

 .شم يبازم مزاحم م ـ

 !يمراحم ه؟يحرفا چ نيا ـ

 .ممنون، با اجازه و خداحافظ ـ

مهران به . رهيگ ياخم بزرگ م هيشه و جاش رو  يلبخندم خشك م اريمهران در كنار مه دنيكه با د رميم اريمه نيبه سمت ماش. تو كوچه رميم و

 :گهيم يآروم

 .سالم ـ

 نيبا حرص ماش اريگردونم و مه يبرم شهيسرم رو به سمت ش. شن يو مهران هر دو با اخم سوار م اريمه. نيتو ماش رميدم و م يرو نم جوابش

جا رو نشناخت،  نيپسره ا نيخوب شد ا اره،ياطرافش م ليشه حرصش رو سر وسا يكه م يدونم عصبان يم. دمينم يتياهم. كنه يرو، روشن م

 .كرد يرو صادر م رميحكم ت اريمه ربا نيوگرنه ا

 

***** 

 "سام  "

 تو؟ ييبابا پسر كجا ـ

 .دمياُفتم بهت خبر م يدارم راه م ام،يشم كه ب يدارم حاضر م. كنم يتو اتاقم دارم كارام رو م ـ

 .خسته شدم دم،يساعته رس ميباشه، بدو من ن ـ

 تو؟ يقدر سوسول نيچرا ا. كمتر غر بزن پسر ـ
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 .يايساعته منتظرم تا ب مين. ييزنم؟ سوسول تو يمن غر م ـ

 .خداحافظ ،يندار يكار گه،يد اميخب دارم م ـ

 .ايخداحافظ، بدو ب ـ

 .اومدم يكن اگه تو قطع گه،يباشه د ـ

 !بــــــــــــــــرو ـ

و  نيتر يميمحمد صم. اوردهيمحمد كله ام رو از جا در ن نيحاضر بشم تا ا ديبا. ذارم واسه بعد يكارام رو م يكنم و ادامه  يرو قطع م يگوش

 ي هجنب شتريتاالر ب نيتو ا يگذار هيسرما. نبود ميشغل اصل نيالبته ا م،يكيتاالر شر هيتو  ييدو تا. گرمابه و گلستان قيرف. منه قيرف نيبهتر

دادم و كار رو  يرو م هيسرما شتريب ايمعموال نصف . ساخت و ساز خونه هم بودم يگذار برا هيكار، سرما نياما در كنار ا. داشت يمال يپشتوانه 

 .كه تك هستن سازم يم ييخونه ها شهيهم. كردم يسپردم و خودم توش نظارت م يمهندس كار بلد م كيدست 

تهران از پدربزرگم  نيياز مناطق پا يكيبزرگ تو  نيزم هي ايو از دار دن مينداشت ياون موقع وضع چندان خوب. دانشگاه با محمد آشنا شدم تو

آوردم و قرار بر  ريگ نيآدم ام هيگشتن  يبعد از كل. باب شده بود دايرو بدم برام توش خونه بسازن، چون جد نيبه سرم زده بود زم. ميداشت

ساختمان شش طبقه كه هر  هي. خونه بعد از چند وقت ساخته شد. رو حل كرد يوكالت نامه از بابا همه چ هي. از من و پول از اون نيشد زم نيا

دادم و  مونيبه زندگ يهشت واحد رو اون برداشت و چهار واحد من سهم خودم رو فروختم و با نصف پول سر و سامون. طبقه دو واحد داشت

. رو به اون رو كنم نيرو از ا مونيكار رو ادامه دادم كه تونستم وضع زندگ نيقدر ا نيا. كردم يگذار هيسرما گهيد نيزم هي يرو ور گهينصف د

تاالر  نيا يم رواون و با ه قيكه با محمد آشنا شدم و از طر نيتا ا. مدت مونده بودم كه با پولم چه كار كنم هيبعد از . كه هستم ينيكم كم شدم ا

و  يبا كاردان. فروش گذاشته بود يصاحب تاالر هم اون رو برا. از مسائل ورشكست شده بود يسر هي ليكه به دل يتاالر. ميكرد يگذار هيماسر

و هفت  ستيشد كه تو سن ب نيهمه تالش و كوشش ما دو تا ا نيپاداش ا. تاالر دوباره درست شد نيمن، ا ديجد يها دهيمحمد و ا يشم اقتصاد

 .بشم دو تا جوون موفق ياوج جوون درو  يسالگ

 .ستاديتمام مشكالت ا يكه همراه و همگام محمد جلو يدختر. است هيهمسر محمد، هان اسم

 بد تاالر و جوون يها با توجه به سابقه  يمشكل ما هم نداشتن اعتماد مشتر نيتر يو اساس ميمشكل داشت يليتاالر خ يبرا ليو محمد اوا من

محمد به بودن و  شهيدرست هم سن محمد بود و هم هيگله كنه، هان هيكه از هان دميبار از زبون محمد نشن كيمدت  نيدر تمام ا. بودن ما بود

رو  لياوقات تعط شتريب هيمن و خواهرم سام. حس كرد نايا يكامل تو زندگ يشه به معنا يرو م يخوشبخت. كنه يكرد و م يافتخار م هيهان نداشت

 .ميزير يهم واسه گشت و گذارمون برنامه م يهم پا ييو چهار تا ميگذرون ياونا م يخونه 

 هيكنه و االن هم واسه  يم يدر حال گرفتن گزارش سپر گهيد ياوقاتش رو تو شهرها شترينامزدش احسان خبرنگاره و ب. نامزد داره هيسام

و اون عقد هم  هيسام. هيرازيچون داماد گل ما اصالتا ش. رو هم برده هيبار سام نيو ا رازيخانواده اش رفته  ش دنيچند روزه و البته د تيمامور

دونه از  هي يدوباره گفتم سام ديفهم ياگه االن م ،يجاش خال. زنم پنج سال از من كوچكتره يصداش م يكه من اكثر اوقات سام هيسام. تنهس

 :گفت يو م ديكش يبنفشش رو م يغاياون ج

 !ســــــــــــام ـ
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 هيكنم كه  تشيخوام اذ يشه كه م يجا برم كه صداش نرسه، اما خواهر صدا نازك من انگار از قبل بهش الهام م هيخواد  يلحظه واقعا دلم م اون

 .من شيپ اديو م دهيبلندگو قورت م

 يها هياز خواندن آ. كنه ينم غيزن گرفتن من در يبرا يكار چياز ه. زنه يمسئله قر م نيمن هنوز مجردم و چقدر مادرم سر ا... اما خودم و

خانم  يخونه  ايما و  يقرآن به خونه  يجلسه  يكه برا ييكردن دخترها دياومده باشه تا كاند نيمجرد يقرآن كه توش حرف از عذاب برا

 .اومدن يه ميهمسا يها

 .محمد اگه ترورم نكنه خوبه ،يوا. شه يبعد لبخند رو لبم خشك م هياما چند ثان. دميتكون م يو سر اديرو لبم م يلبخند نايا يهمه  يآور ادي از

به كارمون  ميجدا بر نيتو دو تا ماش ييدو تا دهيم يچه معن. آورده نيچون كه محمد خودش ماش اوردم،ين نيماش. شم يم ادهيپ يتاكس از

و  ستميا يكه نفهمه سر جام م يجلو و طور رميم. خوابش برده ينگارفرمون گذاشته و ا يسرش رو، رو. رميمحمد م نيبه سمت ماش م؟يبرس

 ياله. خوره به در يبشه كه سرش م ادهيخواد پ يم. دهيبد جور ترس. پره ياز ترس از جاش م. شهيزنم به ش يبعد با پشت دست محكم چند بار م

صحنه واسه برنامه  نيآورده بودم، بهتر نياگه دورب ييبوده، خدا نيو آزارم هم تياذ نيو خنده دار تر نيبهتر ديشا.  فكر كرده در بازه رميبم

 :گهيو م رونيب اديو م رهيگ يسرش رو م. شد يم يونيتلوز يها

 .تو اصال يآزار دار! گهيآخ سرم خدا، كوفت، نخند د! يزهرمار، رو آب بخند ـ

 .بودم دهياندازه نخند نيتا به حال به ا. بود يباحال يصحنه  يليآخ، جون داداش خ ـ

 .كنم يكار رو م نيشده اگه از كوه هم پرتت كنم، ا م،يذار يما دوباره برنامه م راز،ياز ش اديم هيباالخره كه سام. سايمنم دارم، وا ه؟يجور نيااا ا ـ

 ؟!نه گهيد رهيكه د ميخب بر ـ

 ...يعني. يبد نينقطه چ يزدمت كه صدا يجا چنان م نيوگرنه هم ابونه،يكه خ فيبه جان سام ح ـ

 :گميشم م يم نشيكه دارم سوار ماش نيح نيهم تو

 هاست؟ نهيگز نياز ا كيمورد نظر تو كدوم  يشد االن؟ صدا يچ! صبر كن، صبر كن ـ

 خر محترم) الف

 گاو محترم) ب

 سگ محترم) ج

 يبه اسم محمد كاتب يبينج وانيح) د

مرد افكنش بشم كه  ياز ضربه ها يكيكنه كه مهمون  يآخر دست بلند م ي نهيگز دنيزده تو صورتم و منتظره كه حرفم تموم بشه، با شن زل

 :گميم رميگ يكه جلوش گارد م يدر حال

 !شد ريد! محمد ـ

. كنه يرو روشن م نيو ماش گهيم ييلب پناه بر خدا ريز. بكنه دنيكش قيتونه جز نفس عم ينم يبرسه، كار ريترسه د يكنه و چون م يم يپوف

و خنده رو  يمن كال شوخ. ذارم و اون اغلب ساكته يسر به سر محمد م شتريالبته من ب. ميهست يشوخ يالف سنمون آدم هامن و محمد بر خ

باشه  يهر چ. جا هم سر به سر محمد نيذاشتم و ا يم هيبودم و هستم، تو خونه كه سر به سر سام يهر نوع خراب كار هيو پا ارمدوست د يليخ
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 نيا. محروم كنه دنيتونه ما رو از خند يمشكالت هم نم نيبدتر يحت يچيه. بوده و هست يخاك يكره  نيا يانسان ها يحق همه  دنيخند

 شعار منه

 

***** 

و با آدم ها و  يستيكه چند ساعت سر پا با نهيا زيوحشتناك تر از همه چ. كه تو عمرم كردمه ييكارها نياز بدتر يبانك يبه كار ها يدگيرس

من رو مجبور كرد كه  يجنبه به خاطر اون شوخ يب. ميذار يم رونيساعت دو شده كه ما از در بانك پامون رو ب. يو كله بزناخالق متفاوتشون سر 

 .بانك رو خودم انجام بدم يكارها مامت

 !اومدم يدونستم شلوغه عمرا م يمحمد، داداش، جون تو اگه م ـ

 :گهيم ارهيحرصم رو در م يليخ يكه گاه يبا همون لبخند محمد

 .كشتمت يم ياومد يسام، داداش، اگه نم ـ

 .ستمايدستت ن ريمن ز ،ياو ،ياو ـ

 .يداداش، هست يد هست ـ

 .خانوم نگفتم هياگه به هان ه؟يك يهست ـ

 .ايكار نكن بزنم له بش هيبرو بابا،  ـ

 !سرت اومده ييچه بال يكه نفهم ارميسرت ب يياون وقت چنان بال ؟يمن؟ با من ـ

 ؟يكن يمثال چه كار م ؟يگفت يچ يديخودت فهم ـ

 .دهيرو لو نم شيآدم استراتژ گه،يد گهيد ـ

 .چرت واسه خودم گفتم هيبگو حرف ندارم بزنم،  ـ

 .يمردم از گرسنگ م؟يصاحاب بزن يشكم ب نيبه ا ينهار هي ييجا هي ميبر يخوا ينم نميتو فك كن ندارم، بب ـ

 مگه قراره من به تو نهار بدم؟ ـ

 جا؟ نيتا ا ميكشوند يواسه چ ،ينهار بد ستيكوفت، اگه قرار ن ـ

 .يواسه خر حمال ـ

 !ادب يب ـ

 .يبه فكر شكمت يريكارد بخوره تو اون شكمت كه هر جا م. مودبم هيبق يخودت حرف زد، وگرنه من جلو اتيبا تو با ادب ديداداش با ـ

 ؟يپسند يهوم؟ كدوم رو م ؟يخور يكتك م اي ،يدينهار رو به من م ايشه درست صحبت كرد،  يمحمد جان با تو نم ـ

 .كنه ينگاهم م يسكوت با حالت تاسف بار تو

 !ميكه نهار رو افتاد يعني نيآهان، ا ـ

 .شفاش بده ايخدا. برم يموجود ناقص العقل به تو پناه م نياز شر ا ايخدا ـ
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 .رو خوردمعده بزرگه  كهيكه روده كوچ ميحاال بر ن،يآم ياله ـ

 ؟يــــيجان؟ مگه تو گاو ـ

 .بدتر از اون ديشا. كنم يدنبالت م اياسپان يتو يمثل اون گاوا ،يجا كل كل كن نيبا من ا گهيد قهياگه دو دق ـ

 .رسد يم يباغ بر نيهر دم از ا. نشدم وونهيتا من از دستت د ميبر ـ

 .رسد يم يبله، تازه تر از، تازه تر از، تازه تر ـ

 

***** 

 محمد ؟ ـ

 !مرگ ـ

 محمـــــــــد؟ ـ

 !زهرمار ـ

 .از انحنا تو حلقت ينام ببر يخوا يكه م يزيمحمد جون؟ مرگ و هر چ ـ

بشه، تا خود رستوران كه پدرش رو درآوردم بس كه سر به سرش گذاشتم، تو  يالبته حقم داره عصبان. خنده يتونه تحمل كنه و م يبار نم نيا

 .كردم يو كمال خالرو تمام  بشيرستورانم كه ج

 .آوردم خرجم كمتر بود يرو م هيمن اگه هان ـ

 .نهار رو دستت گذاشتم هيمن چه خوبم  نيبب. ذاشت يطال رو دستت م سيسرو هي يآورد يخانوم رو م هيهان گه،ينه د ـ

 ...همه كه مثل تو. يدون يخودتم خوب م. ستين يآدم نيهمچ هيهان ـ

 !دونم يخودم م ستن؟يهان چتر ن ـ

 وقتا؟ هي ياريپــــــــوف، از رو هم كم ن ـ

 .ارمينه، نگران نباش، كم نم ـ

 .كنم يم يباهاش شوخ نينبود، واسه هم يطور نياخالقش ا. شه يناراحت نم اميدونستم از شوخ يم

 

***** 

 نيا. كنه يم فيرو تعر يزيزنه و چ يحرف م جانيبلند و با ه يداره با صدا. اديوروجكمون م يتو خونه، صدا اميكنم و م يرو كه باز م در

 :گميتو و م رميم. رو دوست دارم شيسرزندگ

 .ياومد يو بعد م ميديكش ينفس م هيما  يكرد يچند روز صبر م هي ؟يوروجك تو كه باز اومد ـ

 :گهيذاره و م يماچ آبدار رو لپم م هيپره تو بغلم و  يم دنميد با

 .ذره شده بود هيدلم برات  ،يداداش ـ

 :گميبوسم و م يرو م شيشونيو پ نيذارمش زم يم
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 .كس نبود سر به سرش بذارم چيه ينبود ،يطور خواهر نيمنم هم ـ

 ن؟يهم ـ

 !گهيوروجك نباشه، خونه سوت و كوره د يخب وقت ـ

 :گهيو م رهيگ ياز لپم م گهيماچ د هيپره  يم دوباره

 .و آزارت تنگ شده بود مموشك تياذ نيمنم دلم واسه ا ـ

 .همسن خودت لقب بذار يبرو برا! برو بچه ـ

 :گميكنم، م يكه كتم رو از تنم خارج م يحال در

 ده؟يجد نيا ـ

 !خوام صدات تونم مموشك يبه بهد م نيمموشك، از ا! چه ناژه ني؟ بب!اوهوم، خوگشله نه ـ

 ؟يزن يحرف م يجور نيكنه با شوهرتم ان ،يدرست ش ميچه نوع حرف زدنه؟ شوهرت داد گهيد نيا ـ

 :دميو ادامه م دميهاش رو تكون م يكشم و چتر يتو موهاش م يدست

 .بعدش برم به كارام برسم ديبا ؟ياريبرام م ييچا هي ـ

 .زنم، خب دوست دارم يحرف م يجور نيكه ا نميبله، چرا كه نه؟ ا ـ

 :گميو م نميش يكنارش م. بوسم يو دستش رو م رميبه سمت مامان م شهيبه عادت هم. تو آشپزخونه رهيو م ارهيزبونش رو در م و

 مامان؟ احسان كجاست؟ يخوب ـ

 !جا نيا اديرفت و گفت شب م نيداد، واسه هم يم ليتحو ريرو كه جمع كرده بود رو به سردب ياون اطالعات و اخبار ديبا. مادر يمرس ـ

 .سمتمون اديخوش رنگ م يبا سه تا استكان چا هيلحظه سام همون

 !يگرفت ادي ييزايچ هيحداقل ! شوهر كردن به دردت خوردا نيا! درد نكنه كهيكوچ يبه به، دست آبج ـ

 !ســــــــــــــــام ـ

 .شنوم يصدات رو م ينزن غميج يبه جان آج. جام و كنارت نشستم نيچته؟ من هم. ديترك يبمب صوت نياااا باز ا ـ

 :گهيبا خنده م مامان

 ؟يكن يم تشيقدر اذ نيچرا ا. سر به سر خواهرت نذار ومدهيبسه پسر، ن ـ

 ...من بلد نبودم؟ من از هر انگشتم يپررو، ك ـ

 .دونم يمن م! يگيباره؟ بله تو كه راست م يهزار تا انگشت م ؟يچ ـ

 :گميبزنه كه م غيكنه كه ج يرو باز م دهنش

 .خواهر هنرمندم ياصال به خودم رفت. باره يآره هزار تا هنر م. نزن غيكردم، ج يشوخ ـ

 

***** 
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 "مهتا  "

 !ايكن يم يجور نيبار آخرت باشه ا ـ

 .مگه چه كار كردم؟ هان؟ دوست نداشتم سالم كنم ـ

 ...استغفرا... گهيم طونهيش ـ

 :گميلب م ريز

 .شكر خورده با تو طونهيش ـ

 .نمينحست رو نب يافهيبرو گمشو تو اتاقت تا اون ق ـ

 ...وگرنه! مودب باش ـ

 ...د بگو تا بزنم تو دهنت ؟يوگرنه چ ـ

 :گهيم يو عصب رونيب اديبا چادر نمازش از تو اتاق م مامان

 ن؟يچتونه بچه ها؟ چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتاد ـ

 :گهيكنه و م يبا حرص بهم نگاه م اريمه

 .نفهم بپرس يدختره  نياز ا ـ

 :گميحرص م با

 .و اون دوست بدتر از خودت يينفهم تو ـ

 .شه يمامان بلند م اديفر يصدا. شم يم ميپشت مامان قا غيكنه سمتم كه من با ج يم حمله

 .كن يمهتا از داداشت عذر خواه. گهيد دياكبر، بس كن... ا ـ

 .كنه يار مبا من رفت يجور نيا ن،يكه ا يديبها م نيتو به ا شهينكردم؟ هم يكنم؟ واسه كار يعذر خواه يواسه چ ـ

 :دميبا حرص ادامه م. ستادهيكشه پشت مامان ا ينفس م يكه عصب يدر حال اريمه. كنه يگرده و من رو نگاه م يبار مامان با تعجب برم نيا

 يبابا همه . تو سرم يديكوب يرو م نايو ا يكرد يكردم شما دعوام م يم يمن هر كار شهيهم. مهناز ايبوده،  نيا ايخوب  يبچه  شهيهم ه؟يچ ـ

مامان؟ چرا فقط  ينيب يچرا من رو نم! اميمعذرت بخوام؟ آسه برم، آسه ب ديبا شهيكردم كه هم يمن چه گناه. ستنين يكيدست  يانگشت ها

 .يكوفت يزندگ نيخسته شدم از ا اره؟يو مه هنازحرفت م

 .رهيگ يو مكه مامان جلوش ر اديكنه به سمتم ب يم يكشه و باز سع يم اديفر اريمه

 خودم برات ببندمش؟ اي يبند يدهنت رو م ـ

 .زنم يتو خفه شو، دارم با مامان حرف م ـ

 يبه سرعت سمت اتاقم م. شه يزنه و به سمتم حمله ور م يكنه، كنار م يمن رو نگاه م يو ناراحت تيمامان رو كه با عصبان اريمه گم،يو كه م نيا

خودمم  كهكنم بل يخواد در رو باز كنم، اما من نه تنها قفل رو باز نم يكه با لگد و مشت م اديم اريمه يصدا. كنم يبندم و قفلش م يرم و در رو م

 .اش رو نشنوم انهيوحش يلگدا و مشت ها يذارم تا صدا يگوشم م يرم، دستام رو، رو ياز جلوش كنار نم
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 !يبازش كن عوض ؟يكر ؟يچ يعني يكوفت يرو تا نشونت بدم زندگ يلعنت نيباز كن ا ـ

 .خوره يبرو گمشو، حالم ازت بهم م ـ

 .هستم يازت عصب يمهتا خفه شو، خفه شو، به حد كاف ـ

 .شه يبلند م ادشيفر يزنه و بار ضدا يبه در م گهيلگد د هي

 .كنم تيدر رو تا حال نيباز كن ا ـ

 .اديكه با دست گرفتمشون هم واضح م ييحرفاش از پشت گوش ها يصدا. در يجلو اديم مامان

همه  نيكه ا يدست نيبشكنه ا. دهيم يجور نيهمه زحمتم رو ا نيجواب ا. نمك به حروم يور، بذار تو همون اتاقش بمونه دختره  نيا ايب اريمه ـ

 .دميبراش زحمت كش

 .كنن هيسمونم به حالش گرآ يكه مرغا ارميسرش ب ييبال سايزنه، حاال وا يحرف م يجور نيخوره كه ا يم... گ ـ

 اي ارهيمه ايبچه خوبه  شهيهم ستم؟يمگه من آدم ن. ضيهمه تبع نيخسته شدم از ا. كنن ياشكام راه خودشون رو باز م شهيطبق معمول هم باز

 .اَه، به درك... مهناز، اما من

عكس رو  نيو مهناز محكم از پشت بغلم كرده بود  و ا دميخند يمن داشتم م. كنم ينگاه م ميپارسال گرفته بود ديعكس خودم و مهناز كه ع به

و  ارميكنم رو درم يازش استفاده م نترنتيرفتن به ا يرو كه معموال برا يداغون بايرم سمت كمدم تلفن تقر يم.شوهرش ازمون گرفته بود ايآر

 :دهياز چند تا بوق جواب م بعد. رميمهناز باهاش بگ يتونم شماره  يكنه و من م يخوشبختانه كار م. زنم يم زيپربه 

 بله ـ

 .منم، مهتا ،يسالم مهناز ـ

 ؟يداشت يكار ؟يخوب ؟يسالم آج ـ

 ...يليخ. كم حرف بزنم هيخواستم باهات  يم ـ

 .خداحافظ ،يبعدا بگو، خب؟ فدات بشم آج. ييجا مير يم ميدار ايمن و آر ييمهتا ـ

لعنت به . كنم يم هيو بلند بلند گر رميگ يدستام م نيسرم رو ب. خسته شدم ــــا،يخدا. كنم يذاره خداحافظ ينم يحت. ذاره يرو م يگوش... تق

 .نيامروزم رو كوفتم كرد يخوش. شما يهمه 

 

***** 

 نيا ياعتصاب و سكوت برا هي يبه نوع. گميهم نم كيشه گفت به بابا جز و سالم عل يم. و من از اون روز، به جز بابا، با همه قهرم لداستي شب

زنگ زد مامان صدام كرد تا  يوقت! خواستم بهش بگم هم صحبت نكردم يم يمن چ نهيبا مهناز هم كه زنگ زد تا بب يحت. انيكه به خودشون ب

 :به مهناز گفت ديطور د نيرو بردارم و منم خودم رو به خواب زدم و مامان كه ا يگوش

 !دهيخواب ،يمهناز ـ

 ... ـ
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 .خوبه حاال پارسالم قبول نشد! دهيامسال كنكور نداره كه خواب نيدونم ا يدونم؟ من نم يچه م ـ

 ... ـ

 .شه يباالخره درست م نميولش كن، از خودت بگو، ا ـ

مامان منتظره من برم جلو و بگم . است هيو كنا كهيكه به ت اديم شيهم پ ياگه حرف. مياز اون شب اصال حرف نزد. از خودش بگه. چه راحت! هه

مادر و پدر . ميو آقاجون دعوت يمامان يشب قشنگ خونه  نيامشب تو ا. دودلم يبه عبارت. دهيخواد و هم غرورم اجازه نم يهم دلم م .ديببخش

 يرو م گهيهم د المونيما تا ته ته فام يكه تو خانواده  ييدور دارن و باز از اون جا يلينسبت فام هيكه مامان و بابا  يياز اون جا. گميرو م رمماد

 .جمع كامل هي يعني نياون جا و ا انيهم م يپدر يدارن، امشب خانواده  يشناسن و با هم روابط خانوادگ

 ميرس يم يوقت. ميخانوادگ يها يمهمون نيمن عاشق ا م،يش يم يو راه دميسالم به بابا م هي اريمه يعنيصحبت با مامان و پسر جونش  بدون

تا به  رهيكنن و مامان هم م يو با آقاجون شروع به صحبت م ننيش يگوشه م هي اريهمون اول بابا و مهاز . مينفر نيو ما اول ومدهيهنوز ن يكس

و  ياز مذهب. اتاق آقاجون پر از كتابه. تا برم تو اتاقش رميگ يآشپزخونه رو ندارم، پس از آقاجون اجازه م يمن كه حوصله . كمك كنه يانمام

 .يو علم اتيو ادب رانيا خيتا تار ريبگ ينيد

از  دهيد يجور نيكه وضع رو ا نمياز اون بخونه و ا شتريرو گرفته و پدرش اجازه نداده ب كلشيكرده كه مدرك س فيبزرگ برام تعر بابا

بوده  يجور نيخونده و ا يگرفته و خودش درس م يداشتن، كتاباشون رو م يروشفكرتر يخوندن و به نسبت خانواده ها يدوستاش كه درس م

اندازه  هيبه تمام نوه هاش و بچه هاش به . بگم كم گفتم يكه هر چ شياز خوب. پا استاد دانشگاهه هيمدرك واسه خودش  نبزرگم بدوكه بابا

 ذاره چرا بهش نرفته؟ يفرق م يجور نيبچه هاش ا نيدخترش كه مادر من باشه و ب نيدونم ا ينم يكنه، ول يمحبت م

آقاجون واسه  يجا خلوتگاه شبانه  نيشه گفت ا يواسه خواب و م يكيبود و اون  نيا شيكيدو تا اتاق دارن كه . كنم ياتاق آقاجون رو باز م در

و  يو شعمدون اسيشب بو و  يپنجره كه پر از گلدون ها هيدر، كتابخونه است و سمت چپ  ياتاق بزرگ كه روبرو هي. و مطالعه بود ازيراز و ن

خوشگل و  يكتاب ها با اون جلد ها. شه يم دهينگاهم به كتابخونه كش. كه روش سجاده و جانماز آقاجونه كهيكوچ زيم هيكنار پنجره . چكهيپ

 .كنم ياضافه شده رو باز م دايكه جد ياون. رميبه سمتشون م. شدن دهيمرتب چ زشونيتم

 نيكردم، اما ا يدانلود م شتريباز شد، تو خونه كه بودم ب شتريآشنا شدم، چشمام رو كتابا ب وتريو كامپ نترنتيشدم و با ا رستانيوارد دب يوقت از

من عاشق . رانيا خيآخ جون از تار. بود ديجد يبار كتاب پادشاهان افسانه ا نيا. خوندم يبود رو م دهيكه آقاجون تازه خر ياومدم اون يجا كه م

 .نش شدمنشستم و كتاب رو باز كردم و مشغول خوند نيزم يرو. بودم اتيو ادب خيتار

 دوم خودم كجا نشسته؟ ينسخه  ـ

 :گميشه و م يباز م يلبم به لبخند. شم يم رهيخ ستادهيكنم و با آقاجون كه تو چهارچوب در ا يرو بلند م سرم

 .آقاجون، من عاشقتم يوا ـ

 كتابخونه؟ نيا اي يتو عاشق من. كن اهيرو س گهيد يكيبرو پدر سوخته، برو  ـ

 !شما... عاشق... اوم ـ

كه تو  يشه، چون حس يم قيمثبت بهم تزر ياز انرژ يبا اون بوسه موج ديشا. بوسه يرو م ميشونيجلو و پ ارهيجلو و سرش رو م اديم آقاجون
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 :كنه يكنار گوشم زمزمه م. ايدن يحس ها نياز بهتر يموج. هيكنم وصف نشدن يم داياون لحظه پ

 .من زيمن، عز ينوه . من ييمن دوست دارم مهتا ـ

 :گهيپوشونه و بابابزرگ م يچهره ام رو م يخندلب

 ما؟ شيپ ياينم ،يو دل از درس كند يامشبم كه اومد هي ـ

 ن؟يد يبهم م يقول هيفقط قبلش ! ميبر ام؟يچرا نم ـ

 دختركم؟ يچه قول ـ

 .تا ببرم خونه و بخونم نيكتاب رو بد نيا نيقول بد ـ

 .اريحافظ و شاهنامه رو هم با خودت ب وانياما د! دلم زيعز ميحاال بر. برش گردون يببر و هر وقت خواست. من خوندم! حتما ـ

 .چشم ـ

 .بال گلكم يب ـ

 يبا كل يمامان. تو سالن مير يكه بابابزرگ دستش رو حلقه كرده رو شونه ام م يو در حال رونيكشم ب يرو از تو كتابخونه م بايدو تا كتاب ز اون

با  ييها يپشت. دادن هيبابابزرگ تك يخونه  يميبزرگ و قد يها يكه به پشت اريسمت بابا و مه اديم ليظرف آجو پشت بندش مامان با  وهيم

 .گل و بته طرح

 :گهيگرده سمت من و م يبرم يمامان

 به اون كتابا؟ يديجا و چسب نيا يباز تو اومد ـ

 .منم و جونم و اون كتابا و صاحب اون كتابا يدون يجونم، تو كه م يآخه مامان ـ

 !كنه يم ينيريچه خودش نياااا بال به جون نگرفته بب ـ

 :گهيبا طعنه م اريمه

 ؟ينيريداره به جز خودش يخودش رو تو دال جا كنه؟ چ يكار رو نكنه با چ نياگه ا ـ

ده ساله  يسال عمرا بخوره و از بچه  ستيحسود ب نيخورد كه به ا يوول مجمله تو ذهنم  نيكه لبخندم از رو لبم رفته بود و ا يحرص در حال با

 :گميم اريهم عقلش كمتره، رو به مه

 ؟ياما تو چ ه،يكيهستم ظاهر و باطنم  يمن هر چ. نه من ،يكن يم ينيريخودش هيو واسه بق يندار يزيكه چ ييتو نيا ،ياشتباه كرد ـ

 :گهيم تيبا جد يو مامان دميبه تاسف تكون م يسر

 .نداره تيشب جشن خوب. ديقهر مسخره رو تموم كن نيا ديپاش! شب جشنه مثال! ديبس كن ـ

 :گهيشم كه م يم رهيخ يتعجب به مامان با

 .اريو هم با مه يمامانت گفته چند روزه كه هم با اون قهر ـ

انگار نه . دل آقا پسرش رو نگه داره ديبا يدونه چه جور يزنه، مامان خانومم كه م يآقا به خاطر دوستش سر من داد م نيخودشونه، ا ريتقص ـ

 .انگار كه من هم آدمم و غرور دارم
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 :شم يبابا سهو ساكت م يصدا با

 .بهيمهتا خانوم، ع ـ

 .كنه يقاطع بودنش ساكتم م نيشه گفت هم يو م يو داد اديگونه فر چيبدون ه! محكم ق،يعم قاطع،

 .كنه يدوباره تكرار م يمامان

شب . كنار ديكدورتا رو بذار نيو ا ديرو ببوس گهيهم د يرو ديپاش! خان فقط با خواهرت نبودما، شما رو هم گفتم اريمهتا مادر پاشو، مه د،يپاش ـ

 .نميبب ديپاش. مردم باشه نيب يبد ديشبا نبا نيپاكمون گفتن ا اكانيو بزرگمون و ن يباستان ديع. جشنه مثال

ظاهرا  اريمن و مه نيب يدعوا. ميستين يكدوم خواهان آشت چيتابلوئه كه ما ه. ميايو به سمت هم م ميش يبلند م يدو به احترام حرف مامان هر

 .شه يتموم م

 :گهيم يكه مامان نميخوام بش يم

 !دختر خوب نيمامانت، اونم ببوس و معذرت بخواه، آفر ـ

 :گميم ياهر فقط به خاطر حرف مامانكنم و در دل مشتاق و در ظ يبود م نيينگاه به مامان كه سرش پا هي

 چشم ـ

 يسمتش و گونه اش رو آروم م رميم. كشه يباهاش پر م يحرف زدن درست و حساب يدلم برا. و عاشقشم ميدونن من به شدت مامان يم همه

 :گميبوسم و م

 مامان ديببخش ـ

 :گهيكشه تو آغوشش و م يدفعه من رو م هي

 ...كه يمادر نشد. زهرماره يزندگ يعنيزنه  يبچه ات باهات حرف نم يوقت يبفهم ينبخشمت چه كار كنم؟ مادر نشد ـ

شه اما  يتمام اون دعواها تمام م. كشم يبوسم و عقب م يو دوباره مامان رو م رميگ يغصه بخوره و آروم سرم رو باال م نياز ا شتريب دمينم اجازه

. دمكه تنها بو ييروزها يسخته فراموش. رهيدرد و دل من رو نداشتن تو ذهنم رژه م هقيكدوم وقت دو دق چيتلخ و گس اون روزها كه ه يخاطره 

 .رهيگ يافكارم رو م يشرويپ يزنگ ساده جلو نيو هم دهيم ديجد يزنگ در خبر از اومدن مهمونا يخوشبختانه صدا. سخت

 

***** 

 "سام  "

 :و بلند بگم ارميب رونيمتن ب يشه سرم رو از تو يدر باعث م يصدا

 .دييبفرما ـ

 :گميكنم و م يلب تاب رو جمع م. شه يتو چهار چوب در ظاهر م شيشگيباز و صورت مادرم با اون لبخند هم در

كه  يگفت تا وقت. و رفت دياصال ماه خجالت كش. اتاق رو منور كردن نياومدن و ا ريحق يبنده  نيبه به، خاتون سرافراز فرمودن و به اتاق ا ـ

 آسمون باشم؟ نيشه من تو ا ياتاقه، مگه م نيخاتون تو ا ميمر
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 .زيبسه پسر، كم زبون بر ـ

 ماه كجاست؟ ن،يآسمون رو بب گم؟يخب مگه دروغ م ـ

 .موضوع مهم باهات صحبت كنم هي يخوام درباره  يم. زبون باز يپسره  نيبش ـ

هه ... و زيهمه عز شيو پ زيو تم يتر ترگل ورگل خوشگل و خانوم و چادردخ هيكه باز رفته جلسه و  نيا يعنيموضوع مهم  گهيآخ آخ، مامان م ـ

 .مامان صفت كم آوردم، برسون، برسون... هه هه

 :گهيخنده و م يمن م يحركات مسخره  به

 .يجو عقل ندار هياما  ،يو هفت سال دار ستيب. بسه، از سنت خجالت بكش ـ

 مامان، من عقل ندارم؟ گهيدستت درد نكنه د ـ

 !نبود نيكه االن وضعت ا ياگه عقل داشت گه،يد گميخب راست م ـ

كه  ستميكه هستم، خوشگل ن ستمين پيندارم كه دارم، خوشت يكار ندارم كه دارم؟ خونه زندگ... اهــــه، مادر من مگه وضع من چشه؟ ماشا ا ـ

 ...هستم

 !يدرست حدس زد! خب حاال. يه رخم بكشصفات داشته نداشته ات رو ب يخوا يبسه بابا، اگه ولت كنم تا صبح م ـ

 :گهيكنه و م يم تياون دختر به كالمش سرا دنيد جانيه انگار

 يمعمار سانشيكنه، معلمه فعال، اما واسه فوق ل يخونه، كار م يهنرمند، خوشگل، باوقار، تازه درسم م ب،ينج! هيچه خانوم يدون يمادر، نم يوا ـ

 ...بچه است هي نيخونه كه قبول بشه، هم يم

 .هان؟ نه واقعا واسم سواله ؟يقرآن خوند يبعد ك ؟يديفهم يرفت يكه قرآن م يساعت هيرو تو همون  نايا يهمه ! خاتون Stop ـ

 !سام ـ

 .نيفرمود يبله، بله، م ـ

 ...گفتم يداشتم م ـ

 ؟!چه خبره... اااا صفات دختره هنوز ادامه داره؟ ماشاا ـ

 !گهيباش د يلحظه جد هيخوب . يكن يم وونهيتو امشب من رو د ـ

 .دييشدم، بفرما يخب، اهم، اهم، جد ـ

 ؟يو خواستگار قاتيواسه تحق ميبر ه؟ينظرت چ ـ

 !نه ـ

 ؟يواسه چ ـ

دوس ندارم زنم تو . ندارم يريكه م ييايمهمون نيتو ا يها يبه خاله خان باج يعالقه ا چيبه خودت حساب نكن، اما من ه نيرو توه نيمامان ا ـ

 !جور جاها شركت كنه نيجلسه و ا

 :گهيكنه و م يم ياخم
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 ؟يشه تا آخر عمرت تنها بمون يكه نم نيا. هم ثواب داره يكل. وا، مادر تو جلسه قران شركت كرده ـ

 !يحاال هر چ ـ

 .نميتو رو نب يخوشبخت رميبم ديمن با ـ

 !خواهشا ديبحث رو تموش كن نيا. رميم يكه منم م يتو نباش. خدا نكنه مادرم ـ

 :گهيو م اديزود كوتاه م شهيهم مثل

 .نميو سر و سامون گرفتن تو رو هم بب يتونم شاد يم يروز هيمن  نميبب. باشه... آخه ـ

 !ينيب يبه وقتش م. ينيب يآره مادرم، م ـ

شم در اتاق رو ببندم  يبلند م. كنه يناراحتم م يليكاراش خ نيبا ا يدوسش دارم، ول يليخ. رونيب رهيو م دهيتكون م ياز رو ناراحت يسر مامان

 :گهيو م رونيب ادياتاق ماست با عجله م ياز تو اتاقش كه روبرو هيكه سام

 .نبندش داداش، كارت دارم ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 وروجك؟ يچه كار دار ـ

 !اَه، به من نگو وروجك ـ

 ؟يخب، چه كار دار يليخ ـ

 !بازم هنگ كرده ؟يمن بنداز ستمينگاه به س هي يايشه ب يم ـ

 كنه؟ يساعت اون جا چه كار م نياحسان تا ا دميمن كه نفهم. ومديشوهرتم كه ن نيا. وترتيكامپ نيبابا، تو هم با ا ميبر ـ

 .ادياحسان گفت كه تو راهه و داره م ـ

 :گهيم يبا خوشحال. كنه يزنگ حرفاش رو قطع م يصدا

 !هورا. هورا، احسان جونم اومد ـ

و د برو كه  نيياندازه پا يسرش رو م. خجالت بكشه ديكه با اديم ادشيكنه و  يكنم نگاه م يو به من كه با تعجب نگاهش م ستهيا يدفعه م هي

 .خجالت بكشه ديبا دهيتازه فهم چارهيب. ميرفت

 

***** 

 "مهتا  "

 ...اي ش،يريخبر دستگ ايخبر مرگش،  اينامه اش،  اي اد،يخودش م اي. مهتا، غرق نشو يآها ـ

 .اهــــه، آسمان كمتر حرف بزن ـ

 .يجا غمبرك بزن هيتو  نيكه ع نينه ا ،يكه خوشحال باش نهيواسه ا يمهمون. دوست دارم ـ

 :گهيو م نهيش يكنارم م اديم فاطمه
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 ؟ياحوال دختر عمو، چرا تو فكر ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 .نشده كه يزيبابا، چ يچيه ـ

 .هست، رو من و زهرا حساب كن يدر هر صورت اگه مشكل ـ

 .زميباشه عز ـ

 :رو مخم رهيآسمان دوباره م. رهيو م گهيم يكنه جانم يزنه و تو جواب زن عمو كه صداش م يم يلبخند

 مهتا جون؟ ـ

 .امينم رونيآسمان من با تو ب ـ

 ؟يايچرا نم !خوام يم يچ يدياهـــــه، چه زود فهم ـ

 !ياريمن رو درم يپدر دست و پا رون،يب يچون تو بر ـ

 ؟يمن؟ نه واقعا با من بود ـ

 !بودم ميپس نه، با عمه مهر ـ

 :گهيو م رهيگ يبه خودش م يمسخره ا ي افهيق

 .همون كه فحش خورش ملسه. يهان، عمه مهر گه؟يد هيك يعمه مهر ؟يعمه مهر ـ

 :گهيگرده و م يبرم يبلند آسمان عمه مهر يصدا از

 !بله؟ ـ

 :گميم. داده يبد يچه سوت دهيچون خودش فهم. ادياما صداش در نم چه،يكه باعث شد به خودش بپ رميگ ياز آسمان م يشگونين

 .عمه ميبا شما نبود ،يچيه ـ

 :گهيچون دوباره م ست،يرفته، ول كنم ن نميه اب اريفكر كنم اخالق گند مه. يدولت مهين رستانيدب هيمجرد و معلم . بد اخالقه تينها يعمه ام ب نيا

 خوردم؟ ملس؟ يچ يچ. دمياما من اسمم رو شن ـ

 :گميدروغ م به

 .كنم يم فيكه خوندم رو تعر يديدارم براش رمان جد ـ

 :گهيو آرمانه م اريكه مشغول حرف زدن با مه نيرام

 ن؟يعاشقانه شد يمزه  يب يرمان ها نيا فيو مشغول تعر نيديباز شما دو تا بهم رس ـ

 .دو كالم از مادر عروس ـ

خنده و  يآرمان م. فوضوله ياديز. متنفرم نياز رام. كنم يحرفا توجه نم نياز تو بزرگتره و احترام بذار و ا يعنيمامان كه  يچشم غره ها به

 :گهيو م نهيش ينم كارياما ب نيرام. بشر با من لجه نياصال ا. شده يمرغ زيهم كه باز طبق معمول اخالقش چ اريمه

 .ستميتا اون جا كه اطالع دارم من زن ن ـ
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 :گهيبلند بلند م آسمان

 ينم نمتيواال اگه از پشت بب! يبس كه اون ابروهات رو نخ كرد. يخودت رو درست كرد شترياز زنا هم ب نميب يكه من م ييتو ؟يستيزن ن تو

 .دو كالم از مادر عروس گهيمهتا حق داره م يبجدخترونه، خب آ ي افهيدوپاره استخون با اون ق! يفهمم پسر

 :گميآروم به آسمان م. گهينم يزيچ گهيشه و د يجمع م نيرام ياخما

 .تو پرش يزد. رو دختر گرتيج ـ

پس آقا داداش ما . كنه يلبخند محو به آسمان رو نگاه م هيبا . اريبه سمت مه رهينگاهم م ارياخت يب. نيياندازه پا يخنده و سرش رو م يم آسمان

 :گهيم يحالت خنده دار هيكنارمون و با  اديم نايروم. دوختا يو آسمون رو به هم م نيحرف رو گفته بودم، زم نيحاال اگه من ا. هم بله

 !شماها نيچقدر ظالم. به هم ديچيپ شيعصب يداداشم، تك تك تارها چارهيب ـ

 .گهيد نهيهم يحقشه، عاقبت فوضول ـ

 .اش هياول يرسه به خواسته  يره مدوبا آسمان

 !رونيب ميبر ييجا كه صبح سه تا نيتو هم بمون ا يروم گه،يد رونيب ميبر ايب ،ييمهتا ـ

 :گهيم نايروم

 اد؟يام، مگه مهتا نم هيمن كه پا ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 ....بابام... بعدشم! يبه خرج بد يقگيشرطا، كمتر سخت سل هيآسمان به . اميباشه، م ـ

 .باباتم با ما. دميقول م ـ

 :گهيكنه و م يم دييهم تا نايروم

 .با ما ـ

 .آقاجون كه كنار بابا و باباجون نشسته بود، همه رو ساكت كرد يصدا

 !ميحافظ بخون ديخب،  خب، همه جمع ش ـ

 :گميو م ششيپ رميشم و م ياز همه من بلند م اول

 .آقاجون وليا ـ

شه و آقاجون از همون اول شروع  يبزرگ درست م ي رهيدا هيشن،  يدور ما جمع م بيهم به ترت هيو بق ننيش يهم كنار من م نايو روم آسمان

در  شيشن و جلوم به نما يشعر زنده م يها تيكنم تك تك ب يرسا حس م يبا اون صدا. عاشق صداشم. خونه يمحشر م. كنه حافظ خوندن يم

 :گهيكنه و م ينگاه به من م هي. نفر بودم نيمن آخر. به من ديمجلس شروع كرده بود و رس ياز بزرگ ها. انيم

 .كن تين ؟يبرابر اصل حاضر يكپ ـ

 :گميلب م ريبه روح حافظ ز يو بعد از فرستادن فاتحه ا دميتكون م يسر

و  يكه حفظش كرد يتو رو به شاخه نبات و قرآن ،يتو محرم هر راز يرازيحافظ ش يا. از شعرات بهم بگو يكيحافظ آخر و عاقبتم رو با  ـ
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 .يكه جوابم رو بد دميقسمت م شيپرست يكه م ييخدا

 .آقاجون دييبفرما: گميكنم و م يبه آقاجون م رو

 :گهيكنه و م يكنه و صفحه رو باز م يو  بعد صداش رو صاف م گهيلب م ريز يزيچ

 ييخوش آشنا يچو بو يسالم "

 .ييروشنا دهيمردم د بدان

 انيچو نور دل پارسا يدرود

 ييشمع خلوتگه پارسا بدان

 يبر جا چياز همدمان ه نميب ينم

 ؟ييكجا يخون شد از غصه ساق دلم

 مغان رخ مگردان كه آنجا يكو ز

 ييمفتاح مشكل گشا فروشند

 جهان گرچه در حد حسن است عروس

 ييوفا يب ي وهيبرد ش يحد م ز

 هست يمن گرش همت يخسته  دل

 ييايدالن موم نيز سنگ نخواهد

 فروشند يافكن كجا م يصوف يم

 ييايدر تابم از دست زهد ر كه

 چنان عهد صحبت شكستند قانيرف

 يينبودست خود آشنا ييگو كه

 نفس طامع يا يگر تو بگذار مرا

 ييكنم در گدا ييپادشا يبس

 سعادت يايميك اموزمتيب

 ييجدا ييهم صحبت بد جدا ز

 تيحافظ از جور دوران شكا مكن

 " ييبنده كار خدا يتو ا يدان چه

 يچـــرا؟ صدا ست؟يدر انتظارم ن يخوب ي ندهيآ يعني. گهيكه حافظ م ستمين نيغمگ يمن اون قدر. نداره ياصال انگار به من ربط! بيعج چه

 .رميگ يبعدا دوباره واسه خودم م. باه شدهاحتماال اشت. كنه يتو اتاق بابابزرگ من رو از افكارم جدا م ميبر گهيكه م نايروم
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 .گهيدنبالش د اديشب عمو م گه،يخاله بذار مهتا بمونه د ـ

 .كنكور بده ها ديبا يبابا ناسالمت. نه خاله، درس داره ـ

 :گهيو م دهيبه خودش م يتكون آسمان

 .خوره يبر نم ييروز درس نخوندن به جا هيبذار باشه، . قربونت برم عمه ـ

 .مواظب خودم باشم دميمامان بذار بمونم، قول م ـ

 :گهيكنه و م ينگاه به بابا م هي صاليبا است مامان

 .دونميمن نم. تونه بمونه يباباش اگه اجازه داد م ـ

 :گهيخند مخاص خودش و بدون لب تينگاهم با جد دنيبابا با د. كرد يشرك به شرك م يكنم، از اون نگاه ها كه گربه  ينگاه به بابا م هي

 .چونميپ يجام و گوشتون رو م نيخبر از كاراتون برسه در جا ا هي. داينكن تيرو اذ نايباشه اما آقاجون ا ـ

 :گميم يسه با خوشحال هر

 .هورا ـ

 :گهيبا خنده م آقاجون

 .كنم يكردن خودم فلكشون م يزحمت نكش، كار ؟يچونيپ يگوش م يايهمه راه م نيجا ا نيتا ا ؟يچونيپ يفقط گوش م ـ

 :گميسه با هم م هر

 !آقاجون؟

 :گهيكنه و م يخنده و مثال ما رو مسخره م يم

 ــــــــــه؟يچ ـ

 .بوسم يپرم و واسه تشكر صورت بابا رو م يم

منم  ياز مامان و بابا رتريسخت گ ايجا باشن، اما مگه تو دن نيا نايمامان و باباشون از خداشونم بود ا. تو اجازه گرفتن نداشتن يدو تا مشكل اونا

 رونيبا هم ب يوقت يو آسمان گاه نايتونم بگم روم يبه جرات م. گهياز شانس منه د نميا. التماسشون بكنم ديبا يبود؟ دو ساعت واسه هر كار

 .گردن يو ساعت نه شب به خونه برم رنيم

 :گهيشه و م ياز بغل ما رد م نيرام

 .شن يرفتن چقد خوشحال م رونيب هيكوچولو ها واسه  ،يآخ ـ

 .مايبهت بگ يزينكن دوباره چ يحاال كار ،يو جوابت رو گرفت يگفت يزيچ هيبار  هي نيرام ـ

 .مونه يجواب م يجمع، ب يكردن من، اونم تو عيفكر نكن ضا. خانوم خانوما يريگ يجواب اون كارت رو م ـ

 .برو بابا ـ

 :گهيو م رهيگ يبازوم رو م اريمه بودم كه نيرام يحال دست تكون دادن برا در
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 .كارت دارم ا،يب ـ

 :گميلب م ريز

 .شروع شد حتايخدا، باز نص يوا ـ

 .كنم يو نگاش م ستميا يم نهيو دست به س رميگفته م اريكه مه يسمت به

 .خونه ارمتيدنبالت و م اميمنم همون موقع ها م. ديايو بعد از ظهر ساعت شش ب ديصبح بر. يديطولش نم اديز د،يايآسه م دير يآسه، م نيبب ـ

 تموم شد؟ ضيعرا ـ

 !مهتـــــــــــا ـ

 .يخسته ام كرد. از دست تو خالص بشه رهيمهتا بم نيا يا ـ

 :گهيو م رهيگ يگردم كه برم كه دوباره دستم رو م يبرم

 .گميرو م ايپور. ذارم يزنده ات نم ،يمن حرفم رو زدم، در ضمن بفهمم با اون حرف زد سا،يوا ـ

. مونم سوار بشن يو منتظر م رميخونه م رونيدنبالشون تا ب. ستميا يو م رمياون جا بودن م نايكه مامان ا يكنم و به سمت ياخم بهش نگاه م با

 متافته، به س يسرعت راه مكنه و با  يرو روشن م نيو اونم ماش ننيش يهم م نايمامان ا. نهيش يم نيماش يگره خورده اش تو يبا ابروها اريمه

خلوته و تك و  ابونيخ. شه ياما نگاهم رو همون سمت خشك م. كنم يرفته بودن م نايكه مامان ا يبه جهت يو طبق عادت نگاه رميدر خونه م

جاست كه  نيمشكل ا. هيكجاست و چه شكل نيداد كدوم ماش صيشه تشخ يپارك كرده باشن و م ابونيخ يهستن كه گوشه  ييها نيتوك ماش

اون جاست؟ واقعا تو  نيماش نيا رميچرا هر جا كه م. با پالك  تهران چهل و چهار ديو شش سف ستيدو. جا هم اومده نيبه ا كمشكو نياون ماش

 ه؟يك نياون ماش

 :گهيم رونهيكه نصف تنش از در اتاق ب يدر حال نايروم

 ؟يكن يشب اون جا چه كار م يكيتو تار ـ

 !رونيب ايب يروم ـ

با داد . رسه يما هم هست به گوشم م كيكه نزد نيروشن شدنش، مخصوصا با ا يبازتاب صدا. شه يروشن م نيدرست همون لحظه اون ماش ماا

 :گميم

 .گهيد ايب! مگه يمرد يروم ـ

 !كرده ريگ يجاكفش ريز يلعنت ييدمپا نيبذار ا. اميدارم م ـ

 .بپوش گهيد زيچ هياَه خب  ـ

 .شه يخارج م ابونيخ چيمشكوك از پ نيبه دم در برسه اون ماش نايروم تا

 .بابا يايخواد ب ياَه، نم ـ

 :گهيم يبا تعجب و كنجكاو. كشم يرو هم با خودم م نايشم و روم يبندم و وارد خونه م يرو م در

 بود مگه؟ يچ ييمهتا ـ
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 .نظرم داره ريرنگ با پالك موقت اون اطرافه و انگار ز ديو شش سف ستيدو هي رميمدته هر جا م هي يروم ـ

 ! يهست يبرو بابا، انگار چه آدم مهم ـ

 مشكوك اون جاست؟ نيماش نيا رميچرا هرجا م. جا نيدم خونه، دم كتابخونه، ا. نكردم يشوخ يروم ـ

 !يكرد يقاط ياز بس رمان خوند. تو دخترم ميبر ايب ـ

 :كنه يطع مما رو ق يگفت و گو يمامان يصدا

 د؟يكن ياون جا چه كار م. گهيد ديايدخترا، ب ـ

 :ميزن يزمان با هم داد م هم

 .يمامان مياومد ـ

 نيمطمئنم اون ماش گهيد. از تو ذهن من پاك بشه ينبود كه به آسون يزيمرموز چ نيموضوع اون ماش يول ره،يگ يبعد هر دو خنده امون م و

. حرف بزنم اريبرم با مه يبارم شده درست و حساب هي يتو ذهنم كه برا اديفكر ب نيشه ا يكه مثل خوره به جونم افتاده باعث م يمشكوكه و شك

 .گميحتما م. گميو موقع برگشت به خونه م نيتو ماش. حرف بزنم اريفردا برم با مه ديآره، با. كنه يبتونه كار اون ديشا

 

***** 

 !بسه ،يآسمان بابا به خدا خوشگل ـ

 شدم؟ ديقدر سرخ و سف نيمهتا نگاه كن آخه، چرا ا يوا ـ

 .يبه خدا خوشگل ن،يبب ـ

رسه  يبه آخر خودش م گهيصبرم د. دهيم ريصورتش گ شيجا از آرا هيهر دفعه به . ميمعطل آسمان نايبود كه من و روم قهيدق ستيحدود ب االن

 :گهيزنه و م يم غيكه ج يو اون رو در حال رميگ يو دستش رو م

 رو درست كنم شميآرا ديستيوا ـ

از همون . شه يم ريدودل و سخت گ اديز يتو هر كار شهيهم. نهياخالقش هم. اديشه كفشش رو بپوشه و ب يمجبور م. كشم به سمت در يم

 :زنم يداد م رونيب

 .ديگ بزنزن ميبه گوش ديداشت يكار. ميخداحافظ، ما رفت يمامان ـ

 .ديو زودم برگرد ديمواظب خودتون باش. ديو بر ديبخون يالكرس تيآ هيدر پناه خدا،  ـ

 .چشم ـ

به . مياُفت يو راه م ميخون يرو م ميبخون شهيرفتن هم رونيكنه موقع ب يداده و گوشزد م ادموني يكه خود مامان يالكرس تيآ شهيعادت هم به

تا  ميراه بر يليخ ديبزرگ بود با ابونيخ هيكه تو  نايا يمامان ياز خونه . بدن بهمون رينگفتم كه مبادا گ يزيچ اريحرف مه يكس درباره  چيه

 .زدن يحوال نيهم ا ديپاساژ جد هي يبه تازگ. مختلفه يو پر از پاساژ ها هيحوال نيكه ا يبه بازار بزرگ ميبرس

 .داشت اديز لينگيم لينگياومدم، ج نايبا مامان ا يمن اون سر. پاساژ مهتاب نيا ميبر گميم ـ
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 :گهيكنه و م يم يخنده ا نايروم

 .ميبر. يبرم دخ اتتيقربون اون ادب ـ

 .دختر يشناس يتو كه من رو م ـ

 :گهيتو هم رفته م يبا صورت آسمان

 بچه ها من خوبم؟ ـ

 :گهيكه م ميكن يدو با اخم بهش نگاه م هر

 !خوبم دميفهم د؟يزن يچرا م! خب بابا ـ

چقدر دلم واسه . انياونا هم پشت من م. رميخوره م يدوم پاساژ م يكه به طبقه  يو جلوتر از اون دو به سمت پله برق رهيگ يحالتش خنده ام م از

 :گميم يرو به روم. تنگ شده ايپور

 .رو بده تيگوش يروم ـ

 ؟يزنگ بزن ايبه پور ؟يواسه چ ـ

 !رو گرفته ميخر گوش اريآره، مه ـ

 :گهيو م رهيگ يسمتم مرو به  شيگوش

 ؟ چرا آخه؟!نه ـ

 .گميبعد از تماس بهت م ـ

 :دهيجواب م يجد يليبعد از چند تا بوق خ. رميگ يرو م ايپور يشماره  و

 بله؟ ـ

 .يسالم پور ـ

 ؟يباهاش زنگ زد هيخط ك نيا. آدم باش. يكوفت پور يسالم، ا ـ

 .يخط روم. هستم ـ

 ؟يگيرو م يموالنا روم گه؟يد هيك يروم ـ

 .گميرو م نايدختر خاله ام روم. وونهيد... و رونياز قبر اومده ب. آره ـ

 ؟ييباشه، كجا ـ

 ؟ييتو كجا رون،يب ـ

كار مهم  هيخوام  يكار رو كرد؟ برم بانه و برگردم، م نيا يواسه چ! داداشت رو چه كار نكنه؟ نيخدا بگم ا. مغازه، مهتا دلم برات تنگ شده ـ

 .بكنم

 كجا؟ چه كار؟. ولش كن گذشته رو، االن رو بچسب ـ

و هم  ارميبا چند تا از بچه ها، كه هم جنس ب. بانه رميهفته دارم م هيمهتا من واسه . زود فراموش كردنتم نيا يمرده . زهيسورپرا گه،يد گهيد ـ
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 .ميكن يفردا بعد از ظهر حركت م. كم بگردم هي

 .يبه سالمت. زميباشه عز ـ

 ارم؟يبرات ب يخوا ينم يزيتو چ ـ

 !خوام آخه يم ينه، چ ـ

 ؟يياالن كجا ـ

 ؟يكار ندار گهيد. بده ريكه بهم گ ستيهم ن قهيعت ارياون مه. مادبزرگم يكنم؟ سمت خونه  يراحت دارم باهات صحبت م ينيب ينم. رونميب ـ

 !دينه، مواظب خودتون باش ـ

 .خداحافظ! باشه، دوست دارم ـ

 .خداحافظ زم،يمنم عز ـ

 :گميزنم و م يلبخند م هيو  نايگردم سمت روم يكنم و برم يرو قطع م تماس

 .يمرســــــ ـ

 د؟يفهم اريشد كه مه يخواهش، زود بگو چ ـ

 :گهيهم م آسمان

 .بگو گه،يراست م ـ

دنبالش  فيبندم اگه جلوشون بود با ك يشرط م. زنن يغر م اريو آسمان از اول تا به آخر به مه يروم. كنم يم فيماجرا رو براشون تعر ي همه

 :پرسه يآسمان م. رهيگ يدو تا هم دنبالش، خنده ام م نيزنان فرار كنه ا غيج غياخمالو بخواد ج اريكه اون مه نياز تصور ا. كردن يم

 ؟يخند يم  يبه چ ـ

 !شه يم يچ ديرو بزن اريكه اگه شماها مه نيبه ا ـ

 .چه شود. هم دنبالش يو اون اخما فرار كنه و من و روم كلياون با اون ه. آره، فرض كن ـ

داره و  يبند پشت گردن ره،يگ يداره چشمم رو م ينفت ياز لباسا كه رنگ آب يكي. ستميا يم يمجلس كيش يمغازه كه پر از لباس ها هي يجلو

 :گميرو به اون دو تا م. اديم دميپوست سف به.  زانوئه يخوشگل خورده و تا رو نينگ هيوسطش هم . براقه يها نيبنداش پر از نگ يرو

 اد؟يبه نظرتون اون به من م ـ

 !نميبب سايـ وا آسمان

 :گهيكنه و م يكرد و اول من و بعد لباس رو نگاه م زيكم چشماش رو ر هي

 ؟يپرو كن ميبر يخوا يم. اديهوم به نظر بهت م ـ

 .رسه يلباس زده نم يكه اون باال رو يمتيبه ق يدارما، ول يعنينه بابا، پرو كنم؟ پولم كجا بود؟  ـ

 من بهت بدم؟ يخوا يم ـ

 .رميكه لباس بگ ميفعال مناسبت و جشن هم ندار. خرم يم اميروز م هيبذار با مامان  زم،ينه عز ـ
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 .ميباشه، پس بر ـ

 

***** 

و االن ساعت  ميراه افتاده بود نايا يمامان ياز خونه  اريساعت پنج از لج مه! ميديدور كامل اون پاساژ و اون بازار بزرگ رو چرخ كيشد بگم  يم

به  اريمه. اديخواد بارون ب يبه نظر م. كل آسمون رو گرفته يقرمز و آب يابرها يرگه ها. شده كيتار بايهشته و هوا با توجه به زمستون تقر

رو از گوشم دور  يكه گوش رونميموقع ب نيكه چرا تا ااز بس پشت تلفن داد زده . خواد كله ام رو بكنه يم بايزنگ زده و تقر نايروم يگوش

 :زنم يبا حرص داد م. اديداره اشكام در م گهيد. كننن ياون دو تا هم با وحشت من رو نگاه م. كردم

 !!!خونه ميگرد ياالن برم گه،يخب، بس كن د يليخ ـ

 د؟يباش رونيتا االن ب كه نيرفت ريقدر د نيدنبالت؟ چرا ا اميمگه نگفتم من شش م. كشمت مهتا يم ـ

 !!اون جا ايتو هم ب يمامان يخونه  مير ياالن م! خسته شدم از دستت ار،يخب مه يليخ ـ

كوچه داره و  هيبزرگ وجود داركه تهش  بايتقر ابونيخ هياز وسط بازار . ميافت يكنم و با بچه ها راه م يتوجه هب غرغراش قطع م يرو ب يگوش

 :گميرو به بچه ها م. نايا يمامان ابونيخوره به خ ياون كوچه م

 .ميتا زودتر برس ميجا بر نياز ا ديايب ـ

 .اصال خطرناكه اد،يبدم م ابونيخ نيمن از ا. كهيتار يليخوام، بعدشم اون جا خ يـ مهتا من شارژ م نايروم

مغازه  هي ابونيخ نيبعدشم ته ا. كنه ينباشم، پوست سرم رو م نايا يمامان يخونه  گهيد قهياگه تا چند دق. يشناس يرو م اريتو رو خدا، تو كه مه ـ

 !يخر يهمون جا شارژم م ميهست، بر

 :گهيم مردد

 .ميباشه، بر ـ

هوا سوز داره، اما قابل . به به اون مغازه ميرس يم. ميدوئ يم ميدار ارياز ترس مه بايتقر. ميش يم ابونيسرعت هر چه تمام تر وارد اون خ با

 :گميبلند م. رنيو آسمان به سمت مغازه م انيروم. تحمله

 . منتظرم رونيب نيمن ا. نييبدو ـ

. گنيكه تو مغازه بود درخواستشون رو م يرمرديرو به پ ارنيرو در م فاشونيهر دو ك. تو مغازه رنيو م دنيتكون م دييبا تا يدو تا سر اون

 :گميبا استرس م. دهيگرده و برام دست تكون م يآسمان برم. ره به سمت پشت مغازه يمغازه دار م

 .نيزود باش ـ

 يكنارم م. نگاهم بهش جلب شده. اديم ابونيداره از سر خ ليراح سيسرو يون سبز رنگ با عالمت تاكس هي. ابونيگردم سمت خ يبرم خودم

 يلحظه اتفاق م هيتو  يهمه چ. شه يم انيجلو روم نما دهيپوش اهينفر كه سر تا پا س هيشه و  يدر ون باز م. رميعقب م ينيقدم با بدب هي. ستهيا

خوره  و درد  يپهلوم محكم به كف ون م. كشم يم غيج. شم سمت ون يم دهيو كش دميشه و تعادم رو از دست م يم دهيدو تا دستام كش. افته

 رون،يب اميكنم ب يم يو سع رونيشم سمت ب يم برعكس يم يسع. نكنم خودم رو نجات بدم يشه كه سع يباعث نم نياما ا ده،يپهلوم رو آزار م
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 :گهيكه م يمرد يصدا. من پنهان شده غيهاشون تو ج غيج يصدا. اديم نايآسمان و روم اديفر يصدا. از اوناست يكي رياس دستامتونم،  ياما نم

 .بدو، بدو ـ

 :گهيمغازه دار كه م يصدا

 .ناموسا يب نيولش كن ـ

اونا انگار  يزنم كه ولم كنن، ول يم غيكنم و ج يم هيزنم و گر يبا تمام قدرتم لگد م. شه يو در ون بسته م رونيشه ب يپرت م فميآخر ك ي لحظه

 .شنون ينم يزيچ

 .ديولم كن ن؟يهست يشما ك. ايعوض نيولم كن ـ

شم تو  يپرت م. پرتم كرد به سمت جلو ن،يتو ماش دميكه كش يمرد. ادينم ناياز آسمان و روم ييصدا گهيكنه و د يبا سرعت حركت م نيماش

 غميج يصدا. سوزه يم يشه و گردنم به طرز بد يم دهيشال سفت كش. شن يشالم كه رو گردنم افتاده رو محكم از گردنم م. يكيآغوش اون 

 .شه يبلندتر م

 

 .ديكثافتا، ولم كن ـ

 يپام م. فقط لگد. كه لگد بزنم نهيتونم بكنم ا يكه م يتنها كار. اديكنم كتفام داره از جا در م يحس م. رهيگ يدو تا دستام رو محكم م شونيكي

كه دستام رو  ياون يصدا. كنه ينم جاديتو لگدام ا يريكشه كه تاث يداد بلند و وحشتناك سرم م هيكه جلوم نشسته  و  يخوره تو شكم مرد

 :اديم رفتهگ

 .اريزود دستمال رو ب ـ

 .گهيابا، هلم نكن دباشه ب ـ

 :گهيو م دهيبعد من رو تكون م و

 .گهيببند دهنت رو د ـ

. خوره يلگدم دوباره تو شكم اون مرد م. زنم يم غيدم و ج يخودم رو تكون م. من هم بلند تر يها غيج يصدا. شه  يم ادتريز نيماش سرعت

كه سرم رو  ارهيدستمال رو سمت من م. زهير يتو دستمال م يزيچ هيداره  مييمرد جلو. رهيگ يكنم اون محكم تر م يانگار هر چه قدر تالش م

شده رو  سيكردم و خ هيدست چونه ام رو كه از بس گر هيبا . كنه يجفت پاهام رو محكم غالف م. پاهام يرو نهيش يشه و م يبلند م. دميتكون م

دونم چرا هر  يزدن ادامه داره، اما نم غيهنوزم تالشم واسه ج. دهير مذاره رو دهنم و سفت فشا يدستمال رو م. داره يو محكم نگه م رهيگ يم

. شه يباز و بسته م يچسبه و ه يپلكام به هم م. شه يتكون خوردن ها كمتر م اد؟يسراغم م شتريب يجيو گ يكنم حس خفگ يم تالش شتريب يچ

 :گنيكه م چهيپ يشون تو گوشم م انهيموذ يصدا

 .آروم باش ن،يآفر. دختر خوب، نفس بكش نيآفر ـ

 يكه م چهيپ يتو گوشم م نايروم يلحظه تنها صدا نيآخر. تلخ و گسه. ده يم يبد يدهنم بو يدستمال جلو. شه يو تار م رهيجا داره ت همه

 :گفت
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 .اصال خطرناكه. اديبدم م ابونيخ نيمن از ا ـ

 .و سكوت يكيبعد تار و

 

***** 

 "سام  "

 :گميتاالر م رشيو مسئول پذ يمنش يبه خانوم صمد رو

 ما اومده؟ قيرف نيا ،يسالم خانوم صمد ـ

 ...شيپ قهيسالم، بله چند دق ـ

 .كنم تشيكم اذ هيخوام  يم ـ

 ...نه، آخه ـ

 :گميتو دفتر مشتركمون و بلند م رميكنم و م يشنوم، چون در رو باز م يرو نم يخانوم صمد يصحبت ها ي ادامه

 !مدمح ـ

 يمهمون داره؟ صمد نياحمق چرا نگفت ا يصمد نيا. شم يسر جام خشك م. شه يكه تو اتاقش نشسته بود گشاد م يمحمد و مهمون يها چشم

 :گهيآروم م يصدا هيبا 

 ! نيمهمون دارن اما شما مهلت نداد گفتميداشتم م د،يببخش ـ

 .كنه يم يبعدا تالف. كنم يم افتيرو در اميكنم كه خودم واضح پ ينگاهم م يجور محمد

 .دييبفرما ،ينداره خانوم صمد بيع ـ

 :گهيبعد رو به مهمونش م و

 .جان ايببخش آر ـ

 :دهيپر از لج ادامه م يصدا هيرو به من با  و

 ؟يستاديسام، چرا ا نيبش ـ

 .نيدونستم شما تو اتاق ينم. دارم يكم شوخ هيمن با محمد  ديببخش ايآر يآقا!! نه به جان تو جام خوبه ـ

 :گهيزنه و م يم يبا آرامش لبخند ايآر

 .نداره يبيع ـ

 :گهيكم آروم تر شده م هيكه  محمد

و بعد از ده، دوازده سال امروز دوباره  مياتفاق ما از هم جدا شد يسر هيبه خاطر . من هستن ميپور حسام، از دوستان قد ايآر يآقا شونيسام ا ـ

 .يايكم سر عقل ب هيبلكه . دوست خوبم با تو هم آشنا بشه نيجا كه ا نيآوردمش ا. خودش يشده برا ييروانپزشك توانا. كردم داشيپ

 :گه يبا همون تواضع خاص خودش م ايچون آر. كنم ينم دايدفاع پ يبرا يمهلت
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 .محمد جان لطف دارن ـ

 :گميم ايبه آر رو

 .خوشوقتم ـ

 :گهيو م دهيخوام به به محمد بتوپم كه محمد مهلت نم يو من م دهيتكون م يسر ايآر

 ...منم كه ي وونهيد قيرف نيا ـ

 اااا محمد؟ ـ

 .كنه يرو آغاز م يواضحه كه از االن داره تالف پر

هست كه با هم  ياالن شش سال. هيخوب يبچه . دوران دانشگاهه يو از رفقا اديمنم اسمش سام ره ي وونهيد قيرف نيا. گفتم يساكت، داشتم م ـ

 .ميقيرف

 :گميو رو به محمد م نميش يم ايآر يروبرو

 گه؟يد ميش يمن و تو تنها م يعني ـ

 .تمام اون كارا يكنم بده؟ تالف تيخوبه؟ من اذ يكن يم تيچطور تو اذ ـ

 .دونم و تو يمن م ميتنها شد يوقت. خب، خب، ساكت، االن نه ـ

 :گهيشه و م يبلند م ايآر

 .شم يبعدا مزاحم م! خب محمد جان ـ

 :گهيو م دهيخنده ما دو تا رو نشون م با

 .االن با دوستت تنها باش، من برم ـ

 !ـ كجا؟ االن كه زوده؟ محمد

 ميشد بربود، ن لدايكه شب  شبيد. مياون جا باش ديهشت با. نايمامانش ا يخونه  ميبر ديبا! شده رياالنم د! مهناز خونه تنهاست! برم دينه، با ـ

 .مير يم ميخونشون و امشب دار

 .منه، داشته باش يشماره  نيا ايخوب پس باشه، ب ـ

 .فعال. زنم يباشه، بهت زنگ م ـ

 .به سالمت ـ

 :گهيمن با حرص م دنيبا د. رميبه سمت محمد م رهيم ايكه آر يوقت

 .زنما يداد م يجلو اومد ـ

 .كمكت انيبكش ب غيمثل بچه ها ج يخوا ينه بابا، م ـ

 .كنم يالزم باشه اون كارم م ـ

 .شده وونهيد ييجا مونده كه تنها نيپسره ا نيقدر ا نيا گنيبعد م ـ
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 .و هفت سال ستيسالته، نه ب ستيكنم تو فقط ب يوقتا فكر م يگاه! يدوستم برد يزهرمار، آبروم رو جلو ـ

 .درونت رمرديخب من كودك درونم زنده است، تو پ ـ

 حاال؟ يداركوفت، چه كارم  ـ

 اومدم لذت ببرم از دفترم...دفتر منم هست نجايا...با تو كار داشت يك ـ

 ؟يباهات كردم كه به خونم تشنه بود يكنه كار يندونه فكر م يتو اتاق، هر ك يديپر يچ نيع. گهيد يستيآدم ن ـ

 .خواد سر به تنت نباشه ياون كه هستم، دلم م ـ

 !ستاياحترامم رو نگه دار بد ن ـ

 .كه يستيولش كن، مهم ن ـ

 .رونياندازم ب يبرداشتن محمد به سمتم، به سرعت خودم رو از در م زيخ با

 

***** 

 "مهتا  "

پارچه بسته  هيدهنم با . زنم يكجام؟ چند بار پلك م دهياولش مغزم فرمان نم. نميب يم كيتار يجا هيكنم، خودم رو تو  يرو كه باز م چشمام

اون . شه يذهنم كم كم روشن م. كنم يطعم بد خون رو تو دهنم حس م. سوزه و معلومه لبم پاره شده يلبم م يهاگوشه . سفت و محكم. است

 يتنم درد م. حس كنم نيزم يتونم از سرد يرو م نيافتادم و ا نيزم يرو! گردنم خشك شده دن؟يمن رو دزد يواسه چ يول نگ،ون سبز ر

 دنيكش غيكه توان ج جميگ ياون قدر. چرخونم يم نيكم گردنم شل بشه و بتونم بفهمم كجام گردنم رو به سمت طرف هيكه  نيواسه ا. كنه

 دهيحس رو بهم م نيسرد اطرافم ا يليخ يهوا يتا بفهمم كجام، ول نمياطرافم رو بب يكيتونم تو اون تار ينم. كنه يسرم درد م. دوباره رو ندارم

قدر  نيچرا ا. تونم يكه بلند بشم، اما نم ارميفشار م نياهرم به زم هيو با كمك اون به ماننده  نيذارم رو زم يرو م دستم. خچالميكه انگار تو 

شه و با  يبلند م يدر زنگ زده ا ياون صدا يو در پ ييسوت زدن ها يصدا. دونم يرو نم يچيدونم چند ساعت گذشته؟ ه يشدم؟ نم فيضع

خاموش  يبندم تا اون نور لعنت يچشمام رو م. زنه يشه نور چشمام رو م يچراغ كه روشن م! فهمم كه در اتاق باز شده يم واريبرخورد در به د

چشمام رو . رهيگ يدوباره ترس وجودم رو م. ندارم يحس خوب. لرزه يبدنم م. شه يم شتريبلكه شدتش هم ب ،شه ينه تنها خاموش نم يبشه، ول

رم اما اون شونه ام رو  يكم عقب م هيو  گميم ينيترسم و ه يكنه م ينگاه م رهيخ رهيكه جلوم نشسته و خ يمرد دنيكنم و از د يباز م واشي

 يهمون چشماش به قدر كاف. در هم گره خورده نشسته يو ابروها يسبز وحش يجوون با چشما ردم هيروم  يجلو. كشه جلو يو م رهيگ يم

از  ه؟يدونم از چ ينم. شه يتو گلوم جمع م يزيچ هيزنه،  يترسونم م يپوزخند به من و چشما هيشه  يلباش باز م يوقت يترسناك هست، ول

 يجا چه كار م نيمن ا. رهيگ يام م هيداره گر گهيد. كشم عقب يدوباره خودم رو م. نميكنه بش يبا اون مرد ناشناس؟ مجبورم م ييترس؟ از تنها

 .رميام رو بگاشك يكنم جلو يم يبندم و سع يكنم؟ چشمام رو م

 .چشمات رو باز كن ـ

 :زنه يم اديو اون فر دميرو محكم تر فشار م چشمام
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 .بازش كن ـ

 .داره يو نگه م رهيگ يچونه ام رو م. رو گونه هام زهير يكنم، اما با باز شدنش اشكام م يباز م واشيرو  چشمام

 ؟يترس يم ـ

 .ترسم يمعلومه كه م. رهيگ ينم يجواب

 !مهتا يبه جهنم من خوش اومد ـ

دفعه از  هي. نييپا ادياون قدر محكم كه سرم هم باهاش م ن،ييكشه پا يبند دهنم رو م. كنه يچونه امو ول م. كنم يدارم سكته م ا؟يخدا هيك نيا

 :گميم هيسر حرص و با گر

 .كثافت ـ

 :زنم يكه از بغض خش دار شده بود داد م ييبعد بلند با صدا و

 .ولم كن، آشغال ؟يهست يتو ك ،يعوض كثافت، ـ

 :گميم هيكنم و با گر يصورتم رو بلند م. شم يخوره ساكت م يكه به صورتم م يچك با

 ؟يديچرا من رو دزد. يولم كن لعنت ؟يآخه؟ من رو كجا آورد يبا من چه كار دار ـ

 :گهيباال و م دهيرو م ابروهاش

 ولت كنم؟ ـ

 :گهيخنده و م يبعد بلند بلند م 

من ! دمتينچ، نچ، نچ، كوچولو من كه نزد. جا نيا ارمتيتا ب دمينقشه كش يكل! يمن يتو برگ برنده ! زمينه عز ا؟يآسون نيكنم، اما به ا يولت م ـ

 .خوش بگذره دميقول م! بدم بيكوچولو برات ترت يمهمون هيخوام  يفقط م

 .زنم يم غيج هيگر با

 ...ــنولم كــــــ. خوام، ولم كن ينم وونه،يد ـ

 :گهيصورتم و م كينزد ارهيرو م صورتش

 .يايخوش بگذره، البته اگه با ما راه ب دميقول م. كن هيآروم باش و كمتر گر. يگذره خانوم يخوش م ـ

 .كنم يشه و نگاهش م يام قطع م هيگر

 :گهيزنه و م يم اديم ايلبخند دن نيتر فيكه تو اون لحظه به نظرم كث يلبخند هي

 ؟يدوس دار... يخوشگذرون ـ

لحظه خشك  هي. تو صورتش زمير يكنم و با نفرت آب دهانم رو م يرو جمع م روميتمام ن. بود فيخواست؟ چقدر كث يم ياز من چ نيا ايخدا

 يليخ. كنه يكنه و بهم نگاه م يبعد چشماش رو باز م هيچند ثان. خوره يبعد ابروهاش تو هم گره م يقيبنده و دقا يچشماش رو م. شه يم

 :گهيباال و م ارهيو م رهيگ يكنه و چونه ام رو محكم م يتند آب دهنم رو از صورتش پاك م. كشه ينفس م يده و عصب يتكون م ولباش ر يعصبان

. بد. دختر كوچولو يبد كرد! داره يتف كردن رو من چه عواقب يكنم باهات كه بفهم يم يكار ؟يزير يتفت رو رو من م. كه الزمت دارم فيح ـ
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 .يبا خودت بد كرد... من نهبا 

 نيا. كنم گردنم قطع شده يلحظه فكر م هيذاره كه  يتو گردنم م يحركتش درد نيهم. رهيم نييكنه كه سرم باال و پا يول م يام رو جور چونه

 :گهيخونه، چون م يچرا من؟ انگار فكرم رو م گه؟يم يچ نيا. كنه يمغزم كار نم گه؟يم يچ نيا ايخدا. ستنيهم تموم بشو ن يلعنت ياشكا

 !يفهم يكوچولو، بعدا م اريبه مغزت فشار ن اديز ـ

سرم  ييخواد چه بال يم ايخدا. رهيترس تمام وجودم رو بگ شهيخنده هاش باعث م يصدا. رهيخنده و بعد عقب عقب م يم يريزنج ماريب هي مثل

 .خودت من رو از دستشون نجات بده. خودت كمكم كن. ترسم يمن م اره؟يب

بزرگه كه توش پر از  نيزم ريز هيمثل  ييجا هيكنم،  يبه اطرافم نگاه م. رهيم رونيكنه، اون در حال خنده از اون جا ب يدستام بدجور درد م مچ

 اهيس يداره كه مثل پنجره ها ياديز كيكوچ يپنجره ها نيرزميز. قدر سردمه نيفهمم چرا ا يحاال كه چراغ روشنه م. خرت و پرت و آشغاله

. وجود نداره يراه فرار چيه يعني نيا. شم يم رهيهاش خ لهيچرخه سمت در و به م ينگاهم م. داره لهيها چند تا م اليداخل سر يها لچا

من كجام؟  ايخدا. كهيتار كيتار رونيب يهوا. خوره يلرزم و دندونام بهم م ياز شدت سرما م نمه،يبا شلوار ج نميآست مين شرتيتنم ت... نيهم

اگه االن . شه يكنم لبام جمع م يم هيگر يوقت شهيطبق عادت هم. نهيش يدوباره بغض تو گلوم م ؟يشدن؟ خانواده ام چ يچ نايومرآسمان و 

 :گفت يمهناز بودم، حتما م شيپ

 .كن هيآدم گر نيمهتا ع ـ

 يمثل بچگ ايب ؟ييمهناز كجا... آخ مهناز. دميخند يخاطره م نيا يادآوريبودم، از  يا گهيد تياگه االن تو هر وضع. آورد يبعد ادام رو در م و

 .به دادم برس يخواهر... مهناز. جا سرده نيمهناز ا. ترسم يمهناز من م. و ازم محافظت كن سايهامون جلوم وا

 يم يكينگاه به اون  هي. سوزن يدستام م. از شدت ترس حالت تهوع گرفتم. تو اديم گهينفر د هيبا  يشه و اون روان يدوباره باز م نيزم ريز در

هم  شيته ر هي س،يو خ يمشك يو موها يقهوه ا يچشما. زيبه نسبت پهن و كامال تم يبا ابروها يكنه، صورت يبهم نگاه م يپوزخند هيبا . كنم

 يره مبا كي. رميكشم و عقب عقب م يكه با ترس خودم رو عقب م انيبه سمتم م. بودن يكليجفتشون ه. كنه يم ييصورتش خود نما يرو

با . جلو اديزنه و م يلبخند شرورانه م هي يچرخه و بعد اون دوم ينگاهشون به سمت هم م. كنن يشدم نگاه م يو به من كه با ترس دور م ستنيا

عقب رفتن  يبرا ييتونم و جا ينم گهيكنم د يكه حس م رميقدر عقب م نيا. ترسم يم شتريو من ب اديجلو م شتريمن اون ب فتنهر بار عقب ر

. ختهير لهيوس يكم اريبس يكه دو طرفش به فاصله  ييجا. واريد يدرست رفتم گوشه ! يلعنت.  كنم يگردم و به پشت سرم نگاه م يبرم. ندارم

 :گهيو م رهيحالت متفكرانه راه م هيچشم سبزه با . ستين يراه... خدا ستين يراه

 م؟يبه نظرت چه كارش كن ـ

 :گهيم هيمشك مو

 ...كم هيچطوره . نمدو ينم ـ

 :گميپرم و م يبغض وسط حرفش م با

 .شه يبه خدا دستام داره كنده م... به خدا. برم ديبذار د،يتو رو خدا ولم كن ـ

 !كه ستيبد ن. ميولت كن ديو بعد شا ميكن يم حيبا هم تفر يكم هيكوچولو  ـ
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خوام وجودم و روحم رو به لجن  ينم. باشم شونيخوام اسباب باز يمن نم. شتريام ب هيشه و گر يم خيمو رو تنم س ارنيرو م حياسم تفر يوقت

 .بكشن

 .گهينداره؟ بس كن د يتو تموم ياشكا نيا. اهــــه ـ

 :گميم غيو با ج رهيگ ياوج م خشمم

ولم . ادينجاتم بده؟ من ازتون بدم م ايعوض نياز دست ا يكيورا كمكم كنه؟  نيا ستين يآخه كس! كثافتا ديولم كن د؟يخوا ياز جونم م يبابا چ ـ

 .ديكن

 :زنه يذاره و داد م يگوشش م يكنن و چشم سبزه دستاش رو، رو ينگاه بهم م هي

 !خفه شو ـ

 يكي... ايخدا. صدام رو بشنوه و كمكم كنه ديشا يزدنمه كه كس غيتنها راه نجاتم ج. زنم يم غيكنم و بلند تر ج يبه حرفش نم يمن توجه يول

زنه  يلگد م هيكنه سمتم و  يها حمله م وونهيد نيداره و  ع يشم، دستاش رو از گوشش برم يساكت نم نهيب يم يوقت. ورا باشه نيا يكي. بشنوه

شكو . شم يكه بهم خورده ساكت م ياز شدت ضربه ا. خورن يتكون كوچولو م هيكنارم و اونا  ليخورم به وسا يكه محكم م يبه طور. پهلوم وت

 :نالم يو آروم م اديلحظه از درد نفسم بند م هي. كنم يبعد تازه از شدت درد ناله م هيكنم و چند ثان يتونم كار يكه نم نهيسنگ يضربه به حد

 !ــــايعوض ـ

پهلوم  يدرد بد تو هياما با هق هق كردنم و تكون خوردنم  ره،يگ يام م هيزنم، دوباره گر يكنم و نفس نفس م يرو دو بار، باز و بسته م چشمام

 :گهيعقب م دهيكه اون رو هل م يجلو و در حال اديم هيمو مشك. شه يم جاديا

 ؟يكن يچه كار م وونهيد ـ

اندازه و  ينگاه به پهلوم م هيو  رهيگ يخوام با دستام مانعش بشم كه دستام رو تو دستش م يم. زنه يكم باال م هيو لباسم رو  اديبعد به سمتم م و

 :گهيم

 !يروان ـ

 :زنه يسبزه داد م چشم

 .منم سيرئ. بفهم. ميرو بدزد نيبه تو چه؟ هان؟ به تو چه؟ من گفتم ا ـ

 رونيبه طور نامرتب ب پسياز كل تميشونه هام بلند شده و به خاطر وضع ريو موهام رو كه تا ز دهيو اون رو از كنارم هل م اديبعد به سمت من م و

 :گميكشم و با ناله م يم غيج. شه يسمت عقب خم مسرم به . كشه يو م رهيگ يرو م رونيب ختهير

 !يـــــــــيآ ـ

 !كدوم دردم ناله كنم؟ يدونم برا ينم

 .جا حرف، حرف منه نيا! من ؟يفهم يم مش،يمن گفتم بدزد. زشهيهمه چ يهم مثل اون برادر ب يعوض نيا ـ

جلو و دست  اديبار با آرامش م نيا هيمو مشك. كنه يكنه رفتار م يم يكه لجباز كيكوچ يبچه  هيدرست مثل . نداره يانگار تعادل روان كثافت

 :گهيذاره رو شونه هاش و م يم
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كشه و اون  يم مارستانيكارش به ب شيزن يكه تو م يجور نيا! دختره سالم بمونه؟ نيا ديبا ؟يريانتقام بگ ارياز مه يخوا يآروم باش، مگه نم ـ

 .به انتقامت فكر كن. يريانتقامت رو بگ يتون ينم... وقت

 يكنه و موهام رو ول م يبه من كه صورتم از درد جمع شده م ينگاه هيبودن؟ چشم سبزه  دهيپس چرا من رو دزد! بود اريبا مه نايمشكل ا ايخدا

 :گهيكنه و م

 .باال يطبقه  ارشيب!! يگيراست م ـ

درد پهلوم  ستادنيكنه، اما به محض ا يكنه و بلندم م يم چميپ يه خودم منگاه به من كه از درد ب هيسمتم و  اديدوستش م. رونيب رهيخودش م و

رو  زوهاشداره و با ينگهم م يدرد كمتر بشه، اما اون لعنت نيكه ا نميبش نيخوام رو زم يم. پاهام توان نگه داشتنم رو نداره. نالم يو م شهيم اديز

 .كنه يدورم  محكم حلقه م

 .كنم ينكن، بذار االن دردش رو آروم م هيگر. مثل تو چطور رفتار كنم يناز يمن برعكس اون بلدم با دخترا ـ

كنم تا خودم رو آزاد  يم يسع. آشغال. زنم يتا به قول خودش دردم رو آروم كنه رو محكم با آرنج پس م رهيگ يپهلوم قرار م يكه رو دستش

 ره،يگ يكه نفسم از درد پهلوم م نيبا ا. ستميا يورم و سر جام م خيا تكون مچند ت. دهيهلم م نه،يب يتالشم و پس زدن هام رو م يكنم و اونم وقت

و  دهيهلم م عيحركت سر هيبا . رو دشوار كرده دنميبغض گلوم مونده و راه نفس كش. نشون ندم فيخودم رو ضع نياز ا شتريكنم ب يم ياما سع

 :گهيم

 .زود حركت كن اال،ي ـ

دوست ندارن  نايكه ا يهر كار دميفهم گهيد. چميپ يتونم راه برم و با هر بار راه رفتنم به خودم م يدرست نم. رميگ يو لبم رو گاز م رميم راه

اون  سيو خ يگل نيزم نم،يب يپر از درخت م يجا هيو من خودم رو تو  رونيب ميايم نيزم رياز ز. خورم يكتك مفصل م هيرو انجام بدم، بعدش 

نور  يتو. با خونمون فاصله داشته باشم يليو خ مياز تهران خارج شده باش ديپس با. رانهيمرطوب مثل شمال ا يجا هيجا  نيكه ا دهيجا نشون م

باز  رودر . ميرس يبا نقش و خطوط مختلف م يدر چوب هيو به  ميكن يچند تا پله رو رد م. نميب يرو م ايزانت هيبا پالك تهران و  نيهمون ماش اطيح

 :گميكه نشنوه م يلب طور ريز. داخل خونه دهيكنه و هلم م يم

 .وونيح واشي ـ

 :گهيم يگوشم با لحن چندش آور ريز

 خوشگله؟ يگفت يزيچ ـ

 ي هيكه به روح يزيتنها چ. اديهمراه با گفت و گو از تو سالن م يميمال يقيموس يصدا. به سمت سالن بزرگ اون خونه دهيبعد دوباره هلم م و

 ياون نفر سوم. كنم يدوباره لبام رو جمع م گهينفر د هيچشم سبزه و  دنيبا د م،يش يوارد سالن م يوقت. مهيمال يقيموس نيهم ادينم وونايح نيا

كنه  ياون كثافت مجبورم م يصدا. چشم يگرما رو م يگرمه و من تازه دارم مزه  يليداخل سالن خ. گهينم يزيو چ نهيش يسر جاش صاف م

 .سرم رو بلند كنم

 يكيببرش تو . ذارم واسه فردا يو برنامه هام رو م دميامشبم من بهت فرصت م ،يبود هوشيكه ب شبيد. ستيكه مال من ن فيح ؟هينظرت چ ـ

 !دارم، نه مرده اش رو اجيزنده اش رو احت. گرم باشه.  از اتاقا
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. نهيروزش رو نب ييخوام چشمام روشنا يكه از خدا م ييفردا. ترسونه يكه من رو از اومدن فردا م يزيچ. روم داره يكدوم از حرفاش اثر بد هر

 .شم يدوباره به سمت جلو پرتاب م

 .زميعز فتيراه ب ـ

 :گميبا نفرت م. خنده ريزنن ز يم هيو خودش بق 

 .رو به من نزن فتيدست كث ـ

 .اديچشم سبزه درم يصدا دوباره

 !نه؟ اي يكن يم ينافرمان يجور نياز فردا هم نميخوام بب يم. زبونت درازه يليخ ـ

 ...كه تو رو يتف تو روح خودت و اون. يكثافت هيتو . يآشغال كهيت هيتو  ـ

 :گهيكنه و م يحرفم رو قطع م اديفر با

 .اوردميسرش ن ييبال هيآشغال رو از جلو روم ببر اون ور تا  نيا ـ

 .شم يكنم و  ساكت م يبلند وحشت م ياون صدا از

 .گمشو جلو. بسه يبلبل زبون ـ

. مثل اونه يآشغال هي نميا. خواد بهتر از اون رفتار كنه يسرش م ريزنه كه پرت بشم جلو، خ يبه پشتم م يجور هيبا دست  رميدو قدم كه م هر

زنه و  يلبخند مسخره م هيكنه توش و  يكنه و پرتم م يكشه و درش رو باز م يو م رهيگ يدستم رو م ياتاق هيكنار ! با اون نداره يفرق چيه

 :گهيم

 .به نحو احسن استفاده كن تيشب خوب زندگ نيـ از آخر

كلفت  يو چون دستام بسته است  به زور با شونه ام پرده  رمياتاق م يبه محض رفتنش به سمت تنها پنجره . رونيب رهيخنده و م يبعد بلند م و

 تمام. كنم دايفرار از اون جهنم پ يبرا يراه هيكنم تا  يم يبا حرص طول و عرض اتاق رو ط. با پتو پوشونده بودنش ايلعنت. زنم ياتاق رو كنار م

 نيداشتن االن؟ ا يچه حال. اُفتم يخانواده ام م ادي. شد يكنم تا طناب دستم رو باز كنم، اما اون قدر محكم بسته بودنش كه باز نم يتالشم رو م

زانو هام رو . كنن يدوباره اشكام راه خودشون رو باز م ياز شدت ناتوان. نيافتم رو زم يدو زانو م يكه آخر سر خسته رو رميقدر تو اتاق راه م

 .دهيتلخ رو م يا ندهيآ ديكه نو يسكوت. شكنه يام سكوت تلخ اتاق رو م هيهق هق گر. ذارم يباال و سرم رو روشون م ارميم

 

***** 

 "سام  "

 هيكه امروز  نيدارم از ا ياحساس بد هي. ستين يخوب يامروز انگار روز. ندارم يگرفته و ابر يهوا نيبه ا يحس خوب. كنم يرو باز م چشمام

 يو چشمام بسته است، فكر م دمياتاقم دراز كش يتخت تو يكه رو يدر حال. رو ندارم رونيب اميكه از رخت خواب ب نيحوصله ا. افته ياتفاق بد م

 .كنم محمد از من خوشحال تره ياحساس م. توش كم داره يزيچ هيخودم كه انگار  يبه زندگ. نمك

تر از خودشون  نييپا يدختر با وضع طبقات هيرفت كه  ياصال تو كَتشون نم يعني. نبودن هيبه ازدواجش با هان يخانواده اش چندان راض ادمهي
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 چيه. بود "زالو بهش بچسبه  نيخواد ع يو م دهيپولدار د هيكه كه  ييگدا " نشيبدتر. هم به بنده خدا نسبت نداده بودن يچه صفات. رنيبگ

االن تموم شده و اونا االن  يگرچه همه چ. رهينم ادميدادن  يرو نم هيازدواج با هان يكه مادر و پدرش اجازه  يو روز محمد رو وقت حالوقت 

 .دارن يخوب يزندگ

 :گميچرخم و م يچپم م يپهلو به

 يكنم؟ اصال احساس عاشق ينم دايرو پ گهيكه محمد م ياون حس خوب نميب يدختر م هي يچرا من وقت ه؟يچ گنيكه م ياحساس عشق و عاشق نيا

 كنم؟ يفكر م زايچ نيبه ا يمن دو تا تختم كمه كه اول صبح دميشا ايوجود داره؟ 

 :گهيكه م چميپ ياتاق م ياحسان تو يصدا

 .برادر زن جان حهيآخر صح ي نهيقطعا گز ـ

 :گميشم و م يم رهيگردم و به احسان خ يسرعت برم به

 ؟يتو در بزن يايم يدار ينگرفت اديتو هنوز  ـ

 ...كه برادر زن مينچ، من و تو ندار ـ

 .دميدارم تقاص پس م يجور نيكردم ا تيفكر كنم از بس محمد رو اذ. يعجب بابا، تو از منم پروتر ـ

 .بله جانم. نهيهم گنيم كه يعدل اله گه،يد گهيد ـ

 :گميم نيهستم كه باهاش كل كل كنم، واسه هم يحوصله تر از اون يب

 ش؟يحاال فرما ـ

 .صبحانه حاضره نييپا ميبر ايب ـ

 :گميو م دميتكون م يسر. شم يپسره خل م نياگه بخوام امروز خونه بمونم، از دست ا دميد

 .اميبرو االن م ـ

با رفتن  ديشا. رفت اون جا يزودتر از من م شهيمحمد هم. بعد از خوردن صبحانه برم تاالر رميگ يم ميو منم تصم رهيحرف به سمت در م بدون

 .به اون جا حالم خوب بشه

 

***** 

 ؟يش يجدا نم يگوش نيمحمد تو چرا امروز از ا يه ـ

 ". باشد يمشترك مورد نظر دردسترس نم " گهياُپراتور م اي داره يبرنم ايكه   رميگ يرو م ايآر يسره دارم شماره  هيبابا االن چند ساعته  ـ

 !تونه جواب بده ينم ديشا ؟يكارش دار يآخه تو چ ـ

 !چرا خب؟ كارش دارم نميخوام بب يد م. دونم يعقل كل خودم م ـ

 .زنه يزنگ م نه،يخودش شماره ات رو بب ر،ينگ. االن بس كن يآها، ول ـ

 .نگرانش شدم. بكنم ديكار رو با نيهم ـ
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 .االنم روش ،يخبر بود يهمه سال ب نيا. اهــــه ـ

 .دونم، دلم شور اُفتاده يم ـ

بدترش  شيهمه استرس و نگران نيپسره با ا نيخوبه انگار، كه ا يليخودم حالم خ. رهيگ يدم گوششه و شماره م يگوش نيسره ا كيصبح  از

 ...اَه م؟يجور نيچه مرگم شده كه ا ايآخه خدا. فهمم ينم! ر؟ ههسركا مياومد يك ديما رو بگو به ام. كنه يم

 

***** 

 "مهتا  "

 يكنم با برگشتنم مامان رو م يلحظه حس م هي. كنم يگردم سمتش و با ترس نگاهش م يبرم هويپرونم،  يخوره و از جا م يبه شونه ام م يدست

 يبعد از كل شبيچون د. خشك شده بودم. كثافته ي افهيصورتمه اون دو جفت چشم سبز و اون ق يكه جلو يزيباطل، تنها چ اليخ ياما زه نميب

 .از سر جام عضالتم به شدت درد گرفته بود ييهوي دنيزانوهام بود خوابم برده بود، و االن با پر يكه سرم رو يدر حال هيگر

 :گهيكنم كه م يدارم مات نگاهش م هنوز

ما كارمون رو . شدا فيبعد تو دلم گفتم اَه، ح! يا گهيد زيچ ايو   يسكته كرد ديشا اي ،يبست خياتاقت خاموش شده و  يگفتم بخار ؟يتو زنده ا ـ

 !يمثل سگ هفت تا جون دار نميب ينه، م يول. و اون مرد ميدختره انجام نداد نيبا ا

 :گميو م زمير يتمام نفرتم رو تو صدام م. زنه يم يرو با نفرت خاص حرفاش

 .آوردن ايدن نيكه تو رو تو ا ييو اونا ييسگ تو ـ

 .لرزونه يبلندش كه چهار ستون بدنم رو م اديو بعد فر اديكوبه تو پهلوم كه نفسم بند م يرسه، چنان محكم با پاش م يكه حرفم به آخر م نيهم

 .خـــفـــه شــــــــــو ـ

 .فقط پهلوم رو نشونه گرفته يعوض

 :گم يگرفته م ييصدا با

 .پات بشكنه ياله ـ

 :گهيخنده و م يم. رميگ يلبم رو گاز م و

 .اديبارون نم اهينترس به حرف گربه س ـ

چه در حقش  اريمه ستيكه معلوم ن يعوض هيدست  ريمامانم باشم و كنارش صبحانه بخورم، دارم ز شيكه تو خونمون و پ نيا يجا يصبح اول

 !خورم يپس بدم، كتك م ديكرده كه تقاصش رو من بدبخت با

 .ينكن نيكه به من و خانواده ام توه يرو زدم تا بدون نيا ـ

 :گهيكنم كه م يكشه، نگاهش م يم ريضربه اش هنوز ت يجا. كنه يو بلندم م رهيگ يشه و بازوم رو م يم خم

 .آغاز عذاب تو. شه يمن داره شروع م يمهمون. پاشو كوچولو ـ

 كردم؟ يچ مگه من در حقت. تو رو خدا ولم كن... نيبب ـ
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 .افتيراه ب ـ

 .ولم كن. اديمن ازت بدم م. ولم كن ام،ينم ـ

. بره به سمت حال يم رونيكشه و با تمام قدرت من رو دنبال خودش ب ياون محكم م يول ستم،يا يو سر جام م نيكنم رو زم يرو سفت م پام

پرتم . اديبه سرم ب يانگار هنوز باور دارم قراره چ. اون جا نشستن يشبيدو نفر د. كنه پا شل كنم يعالوه بر اون، درد پهلوم ناخودآگاه مجبورم م

از  يكي. نيرو زم شميكنم و بلند بشم، اما به خاطر سر بودن كف سالن دوباره پرت م يم يكنم و سع يگاهم م هيدستامو تك. كنه وسط سالن يم

 :گهيو م رهيگ يپشت دستام رو م

 !حاال ميكجا كوچولو؟ باهات كار دار ـ

 .تو رو خدا. ديولم كن ـ

به سمتش  يروت باشه و تو نتون يچه بده كه را نجات جلو. شه يجشمام دور م يدر از جلو. بره ياز مبال م يكيكشون من رو به سمت  كشون

 يصدا. بره يرم مس يكنه و دستام رو باال يطناب دور دستم رو باز م. يكه به سمت اون راه نجات بر يچه بده كه قدرتش رو نداشته باش. يبر

 ي هيداره و اون نفر سوم دستم رو به پا يمحكم نگهم م. خوام برم يفقط م. خوام بدونم كدومشونه ينم. كنه يم خيمو رو تنم س شونيكي يخنده 

دلم . كردن هيزدن و گر غيكنم به ج يتونم از جام تكون بخورم، با تمام توانم شروع م يبسته شدم و نم يوزنه سنگ هيبه  يانگار. بنده يمبل م

اگه تموم آسمان و  يصدام بكنه، حت يناتوان يهر وقت بنده ام از رو يمگه نگفت ايكنه خدا يامن رو م يجا هي يدلم هوا. كنه يرو م درمما يهوا

نكنه من  ؟يادم برسكه به د ييخدا؟ كجا ييشه؟ پس كجا يمانعم نم يكه كس رميبه كمكش م ياون توطئه كرده باشن من خودم جور هيعل نيزم

 خدا؟ ستميبنده ات ن

 هي. چهيپ يبازتاب صدام تو گوش و سرم م. شنوم يفقط خودم م گهيصدام رو د. كنه تو دهنم يم ديسف يپارچه  هيو  اديبه سمت دهنم م يدست

 يكنم و سع يتالش م يكم. سخته. شه ياما نم رون،يكنم اون پارچه رو تف كنم ب يم يسع. شه يلحظه به لحظه تو گلوم بزرگتر م يسنگ يغده 

تنها راه . شم يكنم دارم خفه م يحس م. بنده ياون پارچه و دهنم م يرو رو گهيد يپارچه  هي يرو هل بدم جلو كه دست يپارچه لعنت ونكنم ا يم

 .و بس مهينيب ميتنفس

مگه من چه كار كردم كه . تونم جز تكون خوردن بكنم ينم يو كار زهير ياشكام م. كنه يافته به دستاشون كه داره رو بدنم حركت م يم نگاهم

مگه  ؟ينيب يمگه من رو نم ايمنه؟ خدا ييآبرو يكرده كه تقاصش ب يچ ارياصال مگه مه ه؟يمجازات بشم؟ مگه گناه من چ گهيد يكي يجا ديبا

از  يگيمگه نم. برس ادميبه فر ايخدا. ستياز خدا ن يه انشون چيه. ستيكنم اما ن يبا تمام وجودم صداش م.... ــــــــــــايخدا ستم؟يمن آدم ن

 اد؟يناتوان عرش به لرزه در م هي اديفر

 يمحو چ ييها هيسا نيجور خار بشم؟ ا نيدست به دست همه داده تا من ا يچرا همه چ ا؟يقدر تاره خدا نيچشمام چرا ا. ادياز جلوم م يكي

دختر واسشون انقد لذت  هي ييآبرو يب يعني. شه يم دنميپرده اشك مانع د. شه يصورتم م كينفر نزد هيچرخن؟ سر  يهستنن كه دورم م

چرخن و  يتو ذهنم م ييواژه ها! افتادم ريخوام از دستش فرار كنم؟ اما كامال گ يشه؟ من م ياز لبشون پاك نم فيكث يها هبخشه كه اون خند

 !هيو اونم بدبخت دنيم يمعن هيانگار همشون ! حالت نبوده نيا الغات تو ذهنم ب نيتا به حال ا! نيگمنام ييچه واژه ها

كه به پوست سرد  يداغ ينفس ها... نفس يتنگ. تلخ... ياپيپ ياشك ها. زجر... يو بدبخت يياحساس تنها. درد... كف سالن يسنگ ها يسرد
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 .سكوت مطلق... زيچ نيو آخر يكيشن و احساس سرما و تار يكه تو گلو خفه م ييبغض ها... پر از شهوت يخنده ها. رنج... خورن يصورتم م

 

***** 

شم اما از درد نفسم  يبلند م. جسم و روح من ينابود. منه ياون نابود. فرق كرده زيچ هيبار  نياما ا. شبميكنم تو همون اتاق د يكه باز م چشم

 يم دايپ يآزاد يبرا يكه تو گلوم خفه شده بودن راه ييبعد بغض هاصدا، اما  ياول ساكت و ب. رونيب زهير ياشكام م. شه يام حبس م نهيتو س

. دستام بازه. پناه شدم يموجود ب هي گهيكنم، چون د يم هيگر. من يكس يو ب ييتنها يصدا. رهيگ يكل اون جا رو م ادميفر يكم كم صدا. كنن

 يبغضم تلخ و تلخ تر م دنشيكردنش و د يادآوريكه بار هر بار  يكشه، وضع يروشنم وضعم رو به رخم م يآب نيشلوار ج. افتم يكف اتاق م

كه از شدت  يكوه بزرگ، كوه كيانفجار  يشدم مثل لحظه . لرزه يهمه حقارت م نيبدنماز ا تيشه و در نها يهام تند و تند تر م سشه، نف

و  زهير يخون م يلكه ها ياشكام رو! نهيرو شونه هام سنگبال  نيبار ا. نهيسنگ ايخدا. كشه يم ريقلبم ت. كشه يزنه و زبانه م يم اديخشم فر

خدا  ديزنم تا شا يم اديفر. كشم يشلوارم م يخون رو يلكه ها يكنم و دست رو يكنه، اشكام رو پاك م يرو تارتر م دميد دنشهربار با اوم

 :بهم جواب بده

شد جوابم؟ چرا من؟  نيبودم كه ا ريقدر حق نيا يعنيتا جوابتون رو بدم؟ خدا  ديمن رو صدام كن يمگه نگفت... خدا... خدا... خـــــــــــــــدا ـ

 ييا جايدن نيساله رو؟ مگه من تو ا 19دختر  هي ميبدبخت ينيب يم ؟يشنو يصدام رو  م نيا ؟يشنو يحرفا رو م نيچرا من خدا؟ خدا چرا؟ خدا ا

. من رو با خودت ببر نييپا ايب! بهم بگو خدا ايب! جوابم رو بده نييپا ايب! م رو بدهچرا من؟ جواب... بودم؟ خـــــــــدا يگرفته بودم؟ مگه من ك

 .من رو ببر خدا ايب. امتحان سخته نيخدا ا... ايخدا

با همون  ياون عوض. سرم رو بلند كنم شهيباعث م ديقفل تو كل دنيچرخ يصدا. كنم يذارم و هق هق م يفرش كرم رنگ اتاق م يرو، رو سرم

 يب گهيام د هيچرخه و گر ينگاهم هنوز تو صورتش م. تو اديم. كنه يمشروب دستشه و نگاهم م وانيل هي.  ستادهيدر ا يجلو فشيكث يخنده 

شم و به سمتش  يبلند م ميشمو با تمام ناتوان يبلند م. رنگ خونه هيرنگ سرخ شراب شب. دنبال جوابه يطانيتو اون صورت ش اهمنگ. صدا  شده

خواستم دوباره بلند بشم چه راحت  يچه راحت نابودم كرده و حاال وقت. نيشم رو زم يو دوباره پرت م دهيدستش هلم م هيبا  يتبه راح. رم يم

و با موهام سرم رو باال  شهيپام و خم م يجلو اديم. رهيگ يشم و اشكام شدت م يذارم و تو خودم جمع م يم نيزم يرو، رو رمس. زنه يم نميزم

 :زنم يناله م هيگر ونيم. كشه يم

 .لعنت به تو. يلعنت به تو روان. تو رو خدا ولم كن... ييآ... آخ ـ

 :زنم يم غيبكشم بلند بلند ج رونيب فشيكنم و موهام رو از چنگال كث يم يكه سع يبعد در حال و

 .لعنت به تو. لعنت به تو ـ

 :خوره يصداش به گوشم م. بندم يچشمام رو م. زنه يصورتم زل م تو

 بهتر؟ نياز ا يچ! يمگه بد بود؟ مفت مفت با سه نفر خوش گذروند ؟يكن يشده؟ چرا خدا رو صدا م يچ ـ

 آخ... مواهم رو ول كن. خفه شو. يخفـــــــــه شو عوض ـ

 :گهيكنه م يكه موهام رو ول م يحال در
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 !هنوز باهات كار دارم. شم ينه كوچولو خفه نم ـ

 :گميكه صورتم از درد جمع شده م يكشم و در حال يبه مو هام م يدست

 !خب ولم كن برم ؟يبدبختم كن يخواست يمگه نم ؟يخواست يرو نم نيمگه هم ـ

 .حاال حاالها باهات كار دارم... نه، گفتم كه ـ

 چرا من؟. بودم دهيچرا من؟ من كه اصال تو رو ند يآخه لعنت ـ

رو كردم كه برادرت با  يكار. مثل در مقابل مثل! يبود ارياز همه مهم تر خواهر مه! يمثل اون معصوم بود! يچون تو هم مثل خواهرم پاك بود ـ

 .خواهر من كرد

كار رو  نيكثافت اگه من خواهرت بودم چرا ا. كار رو با خواهرت نكنه نيبرادر من اون قدر با شرف هست كه ا. ييدروغگو هيتو ... نه... نه ـ

 .يجوابم رو بده لعنت... راانگشت نما بشم؟ چ يكرد يچرا كار ؟يكرد

 .كنه يبلندش خردم م يخنده  يصدا

 .يشد ياونم نم يتو ناخن پا ؟يك ؟يگفتم تو مثل خواهرم يمن ك! با شرفه يليخ اريمه. يگيتو راست م ـ

 .يبگو لعنت. يكار ذو با من كرد نيبگو چرا ا. تو رو خدا بگو ـ

 .گرده ياما برنم ستهيا يم

عالوه بر  زتيهمه چ يبرادر ب. رو نوشته بود نيكرده بودم ا دايكه بعد از مرگش پ يتو نامه ا. رو كه برادرت با خواهرم كرد رو كردم يكار ـ

 كهيجگر ت ؟يفهم يم. با قرص برنج. كرد يتو شكمش خودكش يماهه  3 يبا بچه . خواهرم رو گرفت، خواهرم رو باردار كرده بود يكه پاك نيا

تا كمر شكسته شده و خم شده اش  نم،يرو نب اريمه يتا نابود. حاال كار دارم باهات. تا قرص برنج خورده بود 5. اش رو باال آورده بودشده  كهيت

 .دارم يدست از سر تو و خانواده ات بر نم نم،يرو نب

انسان كامله، حاال  هي يكه برام نمونه  يبرادر. كنه يداشتم خراب م اريمه يرو كه درباره  يحرفاش تمام تصورات. رونيب رهيو م گهيرو م نايا

 .تونم بكنم ينم يكار چيباهاش ه ديكه شا يواژه ا.  ارهيچرخه و اون تنفر از مه يتو تمام وجودم م زيچ كي. آدما نداره نيبا ا يفرق

 يمونم و اون اتاق، من م يمن م. خودم ييمونم و تنها يباز من م رم،يرو از سر بگ هيو دوباره گر اميقفل شدن در باعث شد از بهت در ب يصدا

 يانگاري خدا هم دلش به حال من م. كنه يم شتريسقف سرعت اشكام رو ب يبارون رو يبرخورد تك و توك قطره ها يصدا. مونم و اشكام

كه تو  يجواب يب يچرا خدا؟ چرا؟ چراها فم؟يقدر ضع نيبا من شروع شد؟ چرا ا فيكث يباز نيچرا ا. كنم يم ريتعب يجور نيا من ديشا. سوزه

رو  يزياتاق چ يكيتار ياز تو ديدوزم، تا شا يشه و من چشم به روبرو م يتر م ديو شد ديبارون شد. كنن يم شتريچرخن دردم رو ب يذهنم م

 !رو بده راهامكنم كه جواب چ دايپ

 

***** 

 يپاها ريچه تلخه وجودت ز. ياز جات جم بخور يو نتون ياتاق باش هي ريچشمات بگذره و تو اس ياز جلو تيزندگ يتلخه لحظه به لحظه  چه

خوشحال كننده رو  زيچ هيتا  يچرخون يسرت رو م يچه بده كه وقت. ينيات رو بب ندهيآ يچه تلخه نابود. به اصطالح مرد لگد مال بشه يكي
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دلم تنگ . خوره يخوره داره ذره ذره وجودت رو م نيع واراشيد يو انگار كهيكنه كه تار يقد علم م يواريچهار د هيچشمات  يجلو ،ينيبب

دلم تنگ . استيپور يگفتنا زميدلم تنگ عز. باباست يها يدادن و سرد ريدلم تنگ گ. شهيآب خوردنام با ش يمامان برا يدايداد و ب يشده برا

 يالتماس ها يصدا. دميرام گذشته، مرگ رو به چشمام دسال ب هيچند روز كه قد  نيتو ا. تنگ شده يدلم واسه همه چ. همهناز يگفتنا يخواهر

شش روزه كه . ستميتونم مقابلشون با ينم يشم، ول يتخت تو خودم جمع م يهنوزم با باز شدن هر شب، گوشه . چهيپ يهر شبم تو گوشم م

جا  نيا. شه يوجودم جمع م يشم و صبحاش دوباره تكه تكه  يشش روزه كه شباش خرد م. شم يم هو صبحاش دوباره زند رميم يشباش م

 يكف دست نون شده غذا هي. خورم ينم يخوب يشش روزه كه غذا. كشم يبودنم عذاب م يكه توش لحظه لحظه  يجهنم. شده برام مثل جهنم

حالم از . خوره يهمه زجر و درد بهم م نيا حالم از. خوره ياسم مرد بهم م به يحالم از موجود. خوره يبهم م ايحالم از تمام دن. شش روزم

 .خوره يبهم م يخودم، از روزگار، از دختر بودنم، از همه چ يناتوان

تا  ارم،يدرب خيكم از پتو رو از حصار اون م هيكم تالش تونستم  هيتازه با . شده خيكه پتو بهش م يپنجره ا ريبه لحظه ام خالصه شده به ز لحظه

 ونفهمم كه پاش يم ييمن رفت و آمد روز و شب رو از رفت و آمد مرد نماها. نور روز دنيتمام آرزوم شده د ؟يفهم يم .نميبتونم نور بب ديشا

رو هم  شهيپشت ش يآزاد نيو ازم ا ننيكنم كه نب يمحكم م خيشنوم پتو رو به م يقدم م يصدا ياز ترس اون سه تا وقت. رهيو م ادياتاق م نيتو ا

 .رنينگ

 !تق

 .شب شده يعني نيو ا شهيدر باز م. اديم ديكل يصدا

ترس كل وجودم رو . نميب يكه ناآشنا بود م گهينفر د هيشه و من اونا رو با  يچراغ اتاق روشن م. شن يم انيو روشن اتاق دو نفر نما كيتار تو

 :گهيمرد رو بهشون م. تر قيشه و ترس من عم يباز م يمرد جوون به خنده ا يلب ها. رهيگ يم

 !هخوب ـ

 رو كه گرفتم ارزش داره؟ يپول يديپس د ـ

 .حالل حالت باشه! چرا كه نه ـ

 آدم حالله؟ هيفروختن . خوام يمن نم! دوباره نه ا،يخدا يوا

 :گهيزنه و م يم يرو به من لبخند شونيكي

 .با آقا مهربون باش خانوم كوچولو ـ

 هياما انگار تو وجودشون . كنم يبا التماس بهشون نگاه م. اديمرد به سمتم م. شه يخوره اشك مهمون چشمام م يكه م يبه توق يروزها تق نيا

 :گهيكنه و م يمرد دستش رو به سمتم دراز م. ستيكم انصاف ن

 .ميكم با هم خوش باش هيپاشو خوشگله، پاشو  ـ

و  يمردن جوون. قفل شدن در برام مثل مرگ آرزوهامه يصدا. ذارم يتنها م زشونيو من رو با مهمون عز رونيب رنيزنن و از در م يم يلبخند

. رهيكنه و اخماش تو هم م ينگاه بهم م هيمرد . رمياتاق م ي گهيكوبم و به سمت د يمحكم به دستش م. نميب يام رو دارم م ندهيآ ينابود

 :گهيو م اديسمتم م هب يعصبان
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 .ارمينكن كه پدرت رو در ب يعالم پول دادم، پس كار هيمن واسه تو  يعوض نيبب ـ

 .برو گمشو كثافت ـ

 .كنم يم ريگ فشيدر، تو چنگال كث يبار گوشه  نياما ا گه،يبه سمت د رميم

 

***** 

 :گهيشه و م يبلند م. تخت افتاده يمردك رو. كنم يگوشه نگاه م هيكرده به  بغض

 .خوش گذشت يليكوچولو، امروز به من خ يمرس ـ

پوشه و  يلباساش رو م واشي واشيمردك . دارم ختنير يبرا يو نه اشك ادياسش كردم كه از من بگذره، نه صدام در مكردم و التم هيبس گر از

 هكنم و ن يفكر م ينه به كس.  مونم يشه و من تو اتاق م يبسته م عيو در سر رونيب رهيشه و اون م يبعد در باز م يقيدقا. زنه يم يبه در ضربه ا

 .ميو همه كس خال زياز همه چ. ميخال. كنم يم يكار

 

***** 

و  رهيشب م. شدم ريپانزده سال پ يكنم به اندازه  يپانزده روز گذشته اما احساس م. نداره ييبرام معنا ديام. قبر ياهيمثل س كه،يو شبم تار روز

تا هوس و  ناتاق اومد يكه تو يياز بس به مردها. گذره يهر روز كند تر م ميشمار زندگ هيثان. رهيو م اديم روزيتابنده تر از د ديخورش. اديروز م

كه تو  ييتونم از دست اون كثافتا يكه نم يشدم، به حد فيضع يلياز نخوردن غذا خ. شهوت خودشون رو رفع كنن، التماس كردم خسته شدم

ترسم  يذارن تا من به خونه ام برگردم، م يونم نمد يكردم، م ريكه توش گ يجهنم نيفرار از ا. فرصتم واسه فرار هيمنتظر . فرار كنم انياتاق م

. ترسم يم هيو درك نكردن بق دنيترس از ند نيا يتو اوج دلتنگ. ترسم يم ياز همه چ. هيترسم از عكس العمل بق يم. هيبق يدوباره  دنياز ند

. دميكش يكنه چه درد يكس درك نم چيه. رمحركت ندا يبه تنم نا دهيكثافت با سگك كمربند كوب نيكنه، از بس ا يتمام تن و بدنم درد م

 .ها رو پروندم ياز مشتر يكيكه  نيچرا كتك خوردم؟ واسه خاطر ا يگيم. فهمن ينم. دميكش يفهمه من چ يچ كس نميه

گاز محكم از  هيخواست ببوستم  يبدجور چندشم شد، وقت دميرو د كلياون ه يبشكه نفت بود، وقت هيشب قايآشغال همسن پدرم بود، دق مردك

باعث شد  ادشيفر يدونست چه كار كنه؟ صدا ياز درد نم. شكمش زدم ريلگد محكم به ز هي اديكه خواست دوباره ب نيبه محض ا. لبش گرفتم

 :زد اديبا اومدن اونا مردك با حرص فر. تو اتاق انيب طانياون سه تا ش

 .اندازه يجفتك م وونيح نيكثافت ع نيا! رامه نيا يآشغال تو كه گفت ـ

 . ازم سواستفاده كنن نياز ا شيخواستم بذارم ب ينم يبودم، ول فيضع

 .خوب كردم كثافت... يخودت وونيح... خفه شو ـ

 :مردك رو به اونا دوباره گفت. خواست بهم حمله كنه كه اونا نذاشتن يحرف مردك م نيگفتن ا با

 .جهنم نياز ا رمياالن م نيمن هم ـ

 :نگاه چپ چپ به من گفت هيبا  طانياون ش. جا درست خود خود جهنم بود نيا. موافق بودم بيحرفش عج نيا با

 .كم كار داره تا رام بشه هي. كنم يمن رامش م ديشما باش ـ
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تو  زل زدم. از دست دادن نداشتم يبرا يزيچ گهيمن كه د. اوردمياما كم ن دم،يدروغ چرا؟ بدجور ترس. نگاه پر از خشمش رو به من دوخت و

 :مرد بهشون گفت. من يبرا شتريو زجر ب شتريواسه چندرغاز پول ب. كنه يكرد مرد رو راض ينگاهش رو ازم گرفت و سع يزود. چشماش

 .مونم يجا نم نيا گهيلحظه د هي ياصال حت ـ

صدا بود و لبخند رو  نيتر نيريش ياون مرد برا نيحركت ماش يصدا. و قفل كرد ديدر رو كش يكي. اونا پشت سرش. رفت رونيبعد از در ب و

در دوباره باز شد و چشم سبزِ  قهيچون بعد از چند دق د،يكوتاه طول كش يلحظه ا يخوشحال نياما ا. رو لبم نشونده بود هيبعد از چند روز گر

 :نگاه با حرص بهم كرده بود و گفت هياومد تو و در رو قفل كرد و  وبارهد فيكث

 .كنم يگفتم كه رامت م. دمينشونت م ـ

 :بلند شدم و گفتم. رونيب ديكمربندش رو كش و

كرده كه االن تقاصش رو من  يكار هيتر از خودتم  يحتما اون خواهر عوض. دميكش يمن چ يتو باهاشون باش تا بفهم ايب. كردم يخوب كار ـ

 .پاك بشن ديمثل تو با يينسل كثافتا. پس بدم، خوب شد مرد ديبا

راه باز كرده  يچرك يغده  هيعقده، مثل  هيتمام حرفا مثل . دادم يبودم اما ادامه م دهيكه ترس نيبا ا. شد يلحظه صورتش ترسناك تر م هر

 .گهيبه سمت د دمييآخر حرفام به سمتم حمله ور شد كه دو. رونيب ختنير يبودن و داشتن م

 !؟يگيل من چرت و پرت ممثل برگ گ بيمن، خواهر نج يسايدرباره پر ؟يپرون يمن رو م يمشتر. يعوض سايوا ـ

 .بود االن زنده بود بياگه خواهرت نج. برو گمشــــــــــــو ـ

 .كنم يجا چالت م نيمهتا هم. دمياالن گم شدنم نشونت م ـ

محكم خوردن كمربند رو به هم حس كردم و  يكه صدا چونديدونم چه جور پ يخواستم از كنار تخت برم اون ور كمربند رو نم يمن م يوقت و

كنار تخت و اونم از فرصت استفاده كرد و با سگك كمربند  ينيچونه ام خورد به چوب تزئ. نيچپم و محكم خوردم زم يپا يرو تو يبعد سوزش

گك كمربند رو همون اول حس سوزش زدن با س. نيشدم زم يزد كه پرت م يم يجور هيخواستم بلند بشم اون  يهردفعه م. زد يبه بازوهام م

اون قدر كتك خوردم كه . اون كتك ها در برم ريبلند بشم و از ز يلعنت نيداشتم از اون زم يزد به دستام چون با اونا سع يم شتريب. كردم ينم

داشت  يوقت. گهيره دحس كردم تنم حس ندا. كتك بخوره تشيثيدفاع از شرف و ح يچه بده كه آدم برا. شه يكنده م هحس كردم بازوهام دار

تو . ديچيشد و تو سكوت دردناك اون اتاق پ يدردناك قاط يناله  هيبغض آلودم با  ينفس ها. ديكش شهيرفت موهام رو گرفت و  مثل هم يم

 :گوشم آروم گفت

 .يتا راحت ش ايفرسمت اون دن يم گهينگران نباش چند روز د ؟يخسته شد تيوضع نياز ا يليخ. يمن مخالفت نكن يبا اراده  يتا تو باش ـ

 .ديبعد بلند بلند خند و

 ريز. قدر بد زده كه بازوهام همه كبود و زخم شده نيا. رونيكشه ب يقبل م يو من رو از خاطره نحس روزها اديكه روشن شده م ينيماش يصدا

پتو رو  رم،يپنجره م يبه سمت گوشه . پشت دراز بكشم تونم به ينم يحت. سوزه يپشتم م شترياز همه ب... كنه و تنم يچونه ام هم زخمه و درد م

 رنيو چشم سبز با هم دارن م يمو مشك. ديرو د رونيشه ب يذره كه باز شده م هي نيشده و فقط تا هم خيپتو خوب م هيبق. زنم يكنار م واشي

پتو رو  يزود. كنه يكه من توش هستم نگاه م ياتاق يبه سمت پنجره  رن،ياونا م يوقت. دهيداره براشون دست تكون م شونيكي. يانگار رونيب
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غروب استفاده  يكيتونم از تار يم. فرصته تا بتونم فرار كنم نيبهتر نيسراغ من و ا ايخواد از نبود اونا سواستفاده بكنه و ب يحتما م. مپوشون يم

عروسك بمونم تو  هي نيخوام بازم ع ينم يم گرفتن، ولمونم، من كه آبرومم از يجا نم نيا گهيهم د رميشده بم. درختا گم بشم نيكنم و ب

. فهمم حدسم درست از آب در اومده يم ديكل يگذره كه با صدا يدونم چقدر م ينم. نميش يو همون پشت م رميبه سمت دراتاق م. نايا يدستا

. كنه يسكسكه م. تونم فرار كنم يراحت تر م يلياما خوبه، خ. كثافت چه بد مست كرده. تو اديشه و اون تلو تلوخوران م يدر باز م. شم يبلند م

 :گهيجلو و م رهيكم م هي. ستادميا درهنوز پشت 

 ...عروســــــكــ ـ

 :گهيسكسكه و دوباره م هي

 .كارت دارم ايخوشگلم؟ ب ييكجا ـ

 .گهيكم د هي. برو جلو گهيكم د هي گميدلم م تو

 :گهيم جلوتر و رهيم

 .ستنين يدو تا عوض نيتا ا ميبا هم خوش بگذرون ايعروسك ب ـ

. رميم رونيشه رو تخت تا به خودش بجنبه من به سمت ب يپرت م. نداره يحال خوش يبه خاطر مست. دميو محكم هلش م رونيب اميپشت در م از

 رميم زيبه سمت م. بازش كنم يدونم چه جور ينم دم،يرو تكون م رهيچند بار دستگ. در قفله. رميم يشم به سمت در خروج ياز وسط سالن رد م

و با همون  اديخوام به سمت در برم كه جلوم در م يم. ستيگردم اما اون جا هم ن يها رو م يعسل يرو. ستين يزيكنم، اما چ دايپ ديكل ديتا شا

 :گهيم يو مست تيعصبان

 ...توله سگ... يذار يكاله م... سر من... گهيحاال د ـ

 .كنم خرش كنم يم يبا ترس و خواهش سع. كنه يتمام كلمات سكسكه م نيب ما

 .دميقول م. لو ندم شماها رو يبه كس دميقول م. كنم بذار من برم يخواهش م ن،ييبب ـ

 ...به ما بده... يحال هي... قبلش يول... باشه ـ

 .تو رو خدا ولم كن ـ

 :گهيجلو و م ارهيسرش رو م. سالن يگوشه  زيچسبم به م يم. اديو اون جلو م رميعقب م عقب

 جا كارم رو انجام بدم؟ نيهم... يدوست دار... كه نيا... مثل ـ

. زهير ينييتز يكه توش گل ها يخوره به گلدون سفال يدستم م. چرخه يراه نجات م هيبه دنبال  زيدستام رو م. دهيگند مشروب م يبو دهنش

 ارهيجلو م دنيبوس يكه اون لباش رو برا نيهم. شدم رو بوسه رهيجلو تا من رو كه با ترس بهش خ اديسرش داره م. رمشيگ يمحكم تو دستم م

خون  اريش. بنده يچشماش رو م. كشه عقب يو سرش رو م رهياخماش تو هم م. كوبمش تو سرش يكنم و با تمام قدرت م يم بلندگلدون رو 

خوره و  يكم تلو تلو م هي. لرزم يم. كنه يكنه و من رو نگاه م يچشماش رو باز م. بترسم شهيشه باعث م يم يسرش جار يقرمز كه از گوشه 

 يم دايرو پ ديشلواركش كل بيآخر سر تو ج. گردم يو رو م باشيشم و تو ج يخم م دهيترس. هيكنار سرش جار ن،خو. نييشه پا يبعد پرت م

 يآزاد. دونم مانتوم رو كجا انداختن ينم ووناياون ح. لرزم يبه خودم م نميب يرو م اطيح يهوا يوقت. كنم يو بازش م رميبدو به سمت در م. كنم
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رو از در  ديكل يزود. داره واريد اطيدور تا دور ح نميب يكنم م ينگاه م اطيبه دور و بر ح يوقت اطيتو نور ح. اديم نمبود كه تو ذه هيواژه ا نياول

بزرگ با چند تا چراغ  يخاك يشه و روبروم جاده  يباز م اطيباالخره در ح ديند تا كلبعد امتحان كردن چ رم،يم اطيكنم و به سمت در ح يم

درست . گرفته ييكه كنارشون رو حصار ها هيكشاورز يها نيدور و اطرافم پر از زم. كنم يبه سرعت به سمت جاده حركت م. شه يم انينما

كنم تا  يسر بلند م. هنوز مونده تا برسم به سر جاده. بشه نيباعث شده نفسم سنگ دنمييهوا و دو يسرد. تازه كنم يتا نفس ستميا يوسط جاده م

 نيو به سرعت در ماش ستهيا يم نيچه وقت اومدن بود؟ ماش نيا ايخدا. زنه يخشكم م. تو جاده چهيپ يم ييشناآ يايپرش نيكه ماش افتميراه ب

به . رمياطرافش م يزراعت يها نيبه سمت زم يزود. ارهيخشمه من رو به خودم منحسش كه پر از  ي افهيق. رميچند قدم عقب عقب م. شه يباز م

 نيتو اون زم نيماش يها كيالست غيج يصدا. اطراف بشم يها نيحصار ها وارد زم نيتونم از ب يچند وقت خوب م نيخاطر الغر شدنم تو ا

 يم گهيكتك مفصل د هي رنميدونم بگ يم. شم يكنم دارم فلج م ياز ترس حس م. دميبود كه توش عمرم شن ييصدا نيدرب و داغون جاده بدتر

باعث شد  نيهم. فرصت استفاده بكنم نياز ا ديبا. نميرو نب يرنگ آزاد گهيبار د نيا ديو اگه به فرض زنده بمونم چه بسا شا رميبم ديخورم و شا

مدرسه تو زنگ ورزش چهارصد و  اطيكه تو ح ييلحظه ها درست شده بودم مثل اون. شده نينفس هام دوباره سنگ. تر كنم اديسرعتم رو ز

نه كه اون جا دو تا گرگ آدم نما دنبالم نكردن، اون جا عفت و اعتماد به نفسم رو يوسط هست و اون ا نيا يتفاوت هياما . دمييدو يپنجاه متر م

. شنوم يآب رو به وضوح م يصدا رميكم كه جلوتر م هي. دونم يصدا از كدوم وره؟ نم. شنوم يرو م ييصداها دميخوب كه گوش م. ازم نگرفتن

 .هم باشه ياطرافش آباد ديشا. روش هست يپل هيحتما  ا،يآخ خدا

 .دميم يدواريخودم ام به

 .خونه يدوباره برگرد ديبا ،يفرار كن ديتو با. اونا بهت برسن يبذار دينبا. دختر يتون يمهتا بدو، تو م ـ

 يبراش نمونده و سرما هم مثل ضربه ها ياون همه كتك جون ريتنم ز. خسته شدم گهيد. كنه يمتر خدا رو صدا مزبونم آرو. پاهام خسته شده اما

و  دنيدو يبعد از كم. كنم به سمتش برم يم يشه و من سع يم دهياز قبل شن شتريآب ب يصدا. اديشالق تو صورت و بازوهام با شدت فرود م

 .زمير يچند روز اشك م نيمثل تمام ا. رهيگ يام م هيلبخند، گر يكنم، اما به جا يداش ميگشتن پ

 جا رد بشم؟ نياز ا يچقد صدات كردم؟ من چه جور يديخدا ند ـ

با . ستميا يكنار رود م. انداخت يمن رو به وشحت م ادشيعمق ز. تر بود نييپا يزراعت يها نيسطح ارتفاعشم از زم چ،يكه روش نبود ه يپل

شدنم به  ميامكان داره به مرگم ختم بشه و تسل دنميپر. بپرم تو آب اياونا بشم،  ميتسل ديبا اي. ندارم شتريونم كه دو راه بد يم ميتمام بدبخت

 .عمرم ي هيبق يو نابود يتباه

 :گهيو م نهيب يترسم رو م. ستادهيپشتم ا يبا خنده ا. گردم سمتشون يبا ترس برم. رسن يبهم م باالخره

 .يهم اومد ييعجب جا. بپر ياگه جرات دار. گهيمن، بپر د يكوچولو. بپر يحاال اگه جرات دار ؟يكنيكه فرار م ـ

. كنه يپشت سرم با سرعت حركت م قيعم يآب تو رودخونه . دو تا به اصطالح مرد و من تنها. شم يبزرگشون جا به جا م يمقابل قدم ها در

اسمشون رو هم  يحت! ما نيب هيچه تفاوت فاحش. خندن يكنم و اونا بلند بلند م يم هياز شدت ترس بلند بلند گر ست،يو مثل من راكد ن هيجار

 :گميلب م ريز. شن يم كينگاه به اونا كه دارن قدم به قدم بهم نزد هياندازم و  ينگاه به رودخونه م هي. دونم ينم

 .كمكم كن. باشم نايا ي چهيخوام باز يمن نم ايخدا ـ
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 .برم ديبذار ن؟يخوا ياز جونم م يچ ـ

! يكه بذارم بر دمييهمه دنبالت ندو نيگذره؟ هان؟ اعتراف كن كه خوش گذشته؟ ا يمن بهت بد م شيبرم؟ مگه پ يچ يعني! نه كوچولو ـ

 .ياومدم دنبالت كه بهت بگم برگرد

 .كنم يتو رو خدا، التماست م ـ

 :گهيشه و م يتر م قيعم لبخندش

 .بازم بگو، بگو، التماس كن ـ

 .نجاتم بده ،ياگه هست ايخدا! تحمل ندارم گهيبه خدا من د ؟يستيمگه تو آدم ن ؟يمگه تو رحم ندار! تكثاف ـ

 :زنه يخشكم م ياون عوض يكنم، اما با صدا يبه سمت چپ حركت م. ستين يراه نجات چيكنم ه يبه هر طرف نگاه م يلعنت

 يخوب م يليپخششون كنم خ شمه،يكه تو حاالت مختلف ازت گرفتم پ ييو عكسا يگرشونيكه باز ييلمايف ،يباشه اگه فرار كن ادتي! كوچولو ـ

 شه، نه؟

زنم به اونا كه  يدارم و زل م يبرم گهيقدم د هياز شدت ترس قدرت حرف زدن ندارم، . نميبه طرف گهينگاه د هيكنم و  يبه جلوم م گهينگاه د هي

اما درست ... دارم يبرم گهيقدم د هيباز . هيمرگت حتم ينكن دايپ ينب كه اگه راهمهتا بج. تو دستاشون چاقوئه. شن يتر م كيهر لحظه نزد

گاه،  هيتك هيشه دنبال  يزدن باعث م خيترس از مردن و . دميشه و تعادلم رو از دست م يبلند م غميج يصدا. شه يم يپام خال ريلحظه ز مونه

اون  يو من و گل ها شميم ليبه سمت عقب متما. ستين يزياطرافم چ يخال يكه باهاش بتونم خودم رو نگه دارم باشم، اما تو اون فضا يزيچ هي

آب كه  انيرو سطح آب، اما جر اميخوام ب يم. تونم نفس بكشم يقدر سرد كه نم نيا. سرد يليخ. آب سرده. ميش يه با هم تو آب پرت ميناح

 ياز ذهنم م. شم، تنم جون نداره يرمق تر م يبره و من هر بار ب يو رو م ريمن رو ز يآب ه انيجر. شه يبره مانع م يخودش مداره من رو با 

 يو چشمام ه رهيآب م مينيداخل دهنم و ب. خواد من زنده باشم ياما انگار سرنوشت نم. رميخوام بم يقدر بود؟ من نم نيهم عمرم يعنيگذره 

 .اهيس اهيس. شه يم اهيشه، س يشه، محو م يچند روز، همه جا تار م نيمثل ا. شه يم كيزنم، اما همه جا تار يشه، دست و پا م يبسته م
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 "سام  "

 !مامان، مامــــــــان ـ

 رو سرت؟ يخونه رو گذاشت نيبله؟ بله؟ چته ا ـ

  ديا نكنمن رو جا به ج ليوسا نيجوراب من كو؟ صد بار گفتم ا نيبابا ا ـ

 .تر و خشكت كرد ديبچه با هي نيهمش ع. دهيكثافت م يخجالت بكش، جورابت بو. داد يم دهيمرده گند يشستمش، بو ـ

 گه؟يخشكه د ؟يشست ـ

 .اطهيتو ح رونيدونم، ب ينم ـ

 يجا بمونم شكل جورابم م نيا گهيد قهياگه منم دو دق. بسته خيچوب خشك  نياز حد هوا جورابم ع شيب ياما در اثر سرد رميم اطيسمت ح به
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 :گميگردم تو سالن و م يشم، با حرص برم

 .سرم ريبرم كار دارم خ ديچوب خشكه؟ بابا من با نيكه ع نياَه، ا ـ

 ؟يندار يا گهيتو جوراب د يعنيفهمم،  يمن نم ـ

 .كنم يوقت نم رم،يخوام بگ يم. خب اونا سوراخن ـ

 !يبش تا ادب يريحاال بدون جوراب م. از دست تو ـ

 .خشكش كن مامان، تو رو خدا نيا. برم ريحاال مجبورم د ـ

 .شه يم ريپذ تيكم مسئول هي رهيگ يمرد كه زن م. گميواسه خودم نم ريزن بگ گميم. من باش زونيبند آو هيشش ساله  يبچه ها نيع ـ

 .رمياگه من بچه ام، دوس ندارم االن زن بگ ـ

 !من خرم كه به فكر توام ،يگيآره راس م ـ

 .رو تموم كن يشگيهم يبحث ها نيمامان ا ـ

نمونه . همه زن گرفتن نينگاه به خودت بنداز، هم سن و ساالت رو بب هيصاحاب رو گذاشتم تو گور؟  يتن ب نيمن ا يوقت ؟يهان؟ تا ك ؟يتا ك ـ

 .كتيو شر قياش محمد رف

 :گميزنه م يبند غر م كيلب  ريبنم داره ز يم يوقت يجنگ اعصاب هر روز ما سر زن گرفتن منه، ول. دميبه حرفش نم يجواب

 ؟يمن، عمر من، چه كار كنم؟ هان؟ چه كار كنم كه دست از سرم بردار زيمادر من، عز ـ

االن قد  يول دم،يخدا من بابات رو سر عقد دمگه من پدرت رو دوست داشتم؟ واال، به . از هم خوشتون اومد ديشا ،يخواستگار ميبر ايخب تو ب ـ

 .پرستمش يجونم م

 :كنه يبابا بحث ما رو قطع م يصدا

 .منم دوست دارم خانوم ـ

 .من رو از دست مامان نجات بده يدوس دار يبابا جون هر كس ـ

 .گهيد گهيخب راست م گه؟يمگه دروغ م ـ

. خوام ازدواج كنم يبابا مگه زوره؟ نم. شد به زن گرفتن من دهيكش نيبحث از ا. ب رو بابامامان كم بود، بابا هم اضافه شد، بده اون المذه ا،يب ـ

 ...خوام... يم... ن... زن... من. گهيد ديولم كن. راحتم يجور نياصال من هم

كه  ميعصب يبه قدر. كنه ينگاهم م يمامان با ناراحت. پوشم يم سهياش هنوز خ گهيكنم و جوراب رو كه نصفش خشك و نصف د يرو تنم م كتم

آخه االن چه وقت . كنم يكنم و دوس دارم تا ابد تنها زندگ يحال م يكنه من مجرد يبهشون حال ستين يكي. رونيب رمياز در م يبدون خداحافظ

حالم داره . موضوع نيكشه به ا يخونه؟ بحث م ديايم يك گميم. كشونه به زن گرفتن يبحث رو م شه؟يحاضر م يمامان غذا ك گميم نه؟زن گرفت

 .اَه. خوره يموضوع بهم م نياز ا
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 "مهتا  "

من به « ! شك دارمه جايك نيمن به ا» شه؟  يهوشه و خوب م يب يدختره تا ك نيدكتر ا يآقا« هوش انه و خار بونه؟  يك جايك نيدكتر ا يآقا ـ

 »! دختره مشكوكم نيا

راه گم كرده « ... شه راه رو گوم هكرده، گناه دارنه» ! يمشكوك يصبر كن زن، تو كه به همه چ« ! يشَك دارن يصبر هكن اسا، تو به همه چ ـ

 ». است، گناه داره

 آخه خاله؟ يچه شك. انگار از شكنجه گاه فرار كرده. تمام تنش زخمه م،يدختر رو از از تو آب گرفت نيا يخاله مهر ـ

 ...اما ـ

 »... زن ريبه دهن بگزبون « ... زنا ساكت ِبواش ـ

ترسم حالش بدتر بشه و اون  يم. درست بشه البته يپل لعنت نياگه ا. شهر مشيببر ديفردا با. دياتاقم، اگه بهوش اومد خبرم كن رميمن م ـ

 .كمكمون كنه ديفقط خدا با... وقت

افتاده باشم؟ زنه كه به من شك  ريبدتر گ يجا هي من كجام؟ نكنه تو. ناشناس يآدم ها يصدا. رونيشه و انگار رفتن ب يكم و كمتر م صداها

 دم،بن يچشمام رو دوباره م. شن يم كيصداها دوباره نزد. كنه يتمام تنم درد م. افتادم يانگار از بلند. كنم يچشمام رو باز م... داره، اما دكتره

 !نيهم. ترسم يدونم كجام؟ فقط م ياصال نم. كنم نانياطرافم اطم يترسم به آدم ها يم. ذاره باز نگهشون دارم يترس تو جونم نم

قدر ساده  نيمرد ا گميم يه« كاره هسته؟  يچ جايك نيا يچه دومب. سره دله يارديب يتيرو ب يدست هر ك. قدر ساده نواش نيگمه مرد ا يه ـ

 »كاره است؟  يدختره چ نيا يدون يچه م. خونه يتو يآورد يرو گرفت ينباش، دست هر ك

 يحرفاشون رو متوجه م نيو به خاطر هم نيمادرم اصالتا مازندران يخانواده . زنه يلب غر م رياما صداش آروم تر شده و داره ز. نگار نشستها زن

 ؟يكنن چ دايخواد چشمام رو باز كنم، اگه اونا هم طمع فروختن من رو پ يكه دلم نم دميقدر ترس نياما ا. شم

 » ؟يكن يبا خودت غر غر م هيچ«  ؟يغرغر كن يشه وِسه چه ش ـ

اعتماد نكن، تو  يبه هرك گميبهت م يه« دزد نواشه؟  جايك نيكه ا ياعتماد نَكن، ته گوشه درون َنشونه كا، از كجا دون يگمه به هر ك يه ـ

 »دختره دزد نباشه؟  نياز كجا معلوم ا ره،يگوشت نم

 .اعتماد ندارم يبه كس گهيد... ديبا. فرصت فرار كنم نيدر اول ديبا. ومدمكنم منظم نفس بكشم تا نفهمن به هوش ا يم يسع

 »! اديمعصومش نم يبه چهره « ! جا ننه ختيوِرِه ر ـ

 » ؟يحاال واسه من آدم شناش شد«  ؟ييحاال موِسه آدم شناس ب ـ

زنه كه االن  يانگار داد م. اديغرغر هاش تا اتاق م ياما صدا رون،يزن رفته ب. شه يم دهيشه و بعد در اتاق بهم كوب يقطع م يلحظه ا يبرا صداها

 گهيم يها رو به مازندران نيا يهمه . نيمثل ا ييزايچ هيجا افتاده و خسته شدم و  نيا ن،يدو روزه ا

 دن؟يكش بميچرا انگار به صل ايخدا. جلو اديآروم رو زانوهاش م. لرزه يتنم م. مرد تو اتاقه. دارم بخوابم ليم يشه، ول يخود به خود باز م چشمام

رو  شمامخوام چ يداره؟ به زور م يقصد نمينكنه ا. تو رو خدا سر جات بمون. جلو اين... يوا. تونم دو قدم تكون بخورم كه از مرد دور بشم ينم

. گرده يو چند لحظه بعد با مرد جوون برم رونيب رهيشه و م يسرعتش بلند م نيبا باالتر گهيم يعل ايسمتم كه  ومدهيهنوز كامل ن. باز نگه دارم
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 :گهيو م نهيش يم ميشونيدست دكتر رو پ. شدن كه تكون بخورم نيتنم و ترس مانع ا يدرد تو. حالم بدتر شده

 .هنوز تب داره ـ

 :گهيرو به من م و

 حرفام رو؟ يشنو يم ؟يخوب ـ

 يدكتر دست م. ذاره يخواد دوباره بخوابم، اما ترس نم يدلم م. كنم ينگاهش م جيگ. كرد يسرم صحبت م يهمون مرده است كه باال يصدا

اما قدرتش رو  رميخوام جلوش رو بگ يكنه، م يپر م ييدارو هيسرنگ رو از . رونيكشه ب يسرنگ م هيكه كنار رخت خواب منه و  فشيكنه تو ك

 تميخوام اذ يو التماس ازش م يزبون يكنم و با زبون ب يدكتر نگاه م يبه چشما. رونيزنه ب يدو قطره اشك از چشمام م ياز سر ناتوان. ندارم

شه،  يمثل آه از دهنم خارج م يصدا هي. سوزه يبعد دستم م يكم. كنه يم يرو ضدعفون هيناح هيكنه و با پنبه و الكل  يدستم رو صاف م. نكنه

. يفراموش يايبه دن رميبازم دارم م. شه يصورتش داره جلو روم محو م. هكن يدكتر با زدن آمپول به چشمام نگاه م. كنه ينگاه م نهم چنا رمرديپ

همه  نيبنده و من با ا يپلكام رو گرفته و به زور داره چشمام رو م يدست هياما انگار . ندارم يخوب يكنم نخوابم، آخه از خواب خاطره  يم يسع

 .رميتونم مقاومت كنم و از هوش م يمتالشم ن
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 .چهيپ ياز اون دورها تو گوشم م ييصدا هي. ترسم يم يكياز تار. كهيهمه جا تار. كنم يز مرو با چشمام

 ". العملِ رِيَخ يعل يح " ـ

 :گميلب م ريز

 ". عمل نيبهتر يبه سو ديبشتاب " ـ

بشه؟ كم التماست  يعمل كه چ نيبهتر يبشتابم به سو ايخدا. مخصوصا اذان صبح. دميشن ادياذان رو ز يروزها صدا نيا. اذان صبحه وقت

باز مثل . دميند يخسته شدم از بس التماست كردم اما جواب. دعا كنم گهيخوام د يمن نم. خسته شدم گهيد ايكردم؟ كم گفتم نجاتم بده؟ خدا

 .كنه يوجودم رو پر م اريده روز حس انتقام از مه نيتمام ا

 ". اَهللا اَكبر " ـ

 .كنم يم تكرار

 ". از آن است كه او را وصف كنندخدا بزرگتر  " ـ

خدا من رو دوسم . شم يشم؟ نه، جا نم يمنم جا م. شن يبه اون جا م ديام ي هيسا ريهمه ز. همه اونه ديام! شن ياش جا م هيسا ريز يهمه  گنيم

 .خسته ام ايات نبودم؟ خدا هيسا ريكردم كه ز يچه گناه. نبود نياش بودم االن وضعم ا هيسا رياگه من ز. نداره

 ". ال اله الّا اَهللا " ـ

 ". ستيجز پروردگار ن ييخدا چيه " ـ

فراموشم . كنم يبه وجودش شك نم اميبا تمام بدبخت. شه بهش شك كرد ينم يكي نيشك كنم ا يبه هر چ. تونم شك كنم ينم يكي نيبه ا نه،
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 .كنم يمن به وجودش شك نم يكرده ول

. اتاق مچاله بشم يو گوشه  نميشه سر جام بش يباعث م يكيآدم تو تار هي كليو ه هيسا. شم يشه و من از ترس تو خودم جمع م ياتاق باز م در

شم  يزنه، آماده م يچون چشمام رو م. رميگ يچشمام م يبا روشن شدن برق دستم رو، رو. توانش رو ندارم گهيد ايخدا يكردن؟ وا دامينكنه پ

 :چهيپ يزن تو گوشم م يابكشم اما صد غيكه ج

خودت رو جمع  يچرا اون طور. ندارم تيدختر جون؟ من كه كار هيچ«  ؟يكن ينتيوِسه ا يش يچ. دتر جان؟ مِ تره كار ندارِ مِ كا هيش يچ ـ

 » ؟يكرد

 ارهينوازش صورتم م يكنه و دستش رو برا يام نگاه م دهيبه صورت ترس. كنم يزن نگاه م يدارم و به چهره  يچشمام برم يرو از رو دستام

 :گهيچون م. شه يرو متوجه م نيلرزه و زن ا يتنم م. كشم عقب يجلو كه سرم رو م

دخترم، اومده بودم  نيبب« دتر؟  يهست داريب ياز ك ؟ياصال چرا ناخاسن. يَترسن ينتيا يتره سر بزنم، آخه از چ مي يجان، من فقط ب جايك نيَبو ـ

 » ؟يشد داريب ياز ك ؟يداريآخه؟ اصال چرا ب يترس يمن م ياز چ. بزنم بهت سر

 ادي هويدونم چرا  ينم. كه بلند بشه و بره نيذاره زم يدستش رو م دميبهش نم يجواب يوقت. مشكوكه برام. فرق داره شبيرفتارش با د چقدر

با . زنم يو به چشماش زل م رميگ يخوره و مچ دستش رو م يتو قلبم تكون م يزيچ هي. شه يبلند م يجور نيآخه اونم هم. اُفتم يمادرم م

شه  يزن نگاهش مهربون م. شه يچند وقت جمع م نيكنه، اشك تو چشمام مثل ا ينگاهم م. وحشت دارم ييآخه از تنها. كه نره خوام ينگاهم م

 :گهيو م

 »دخترم؟  يكن يم هيگر يواسه چ يآخه اول صبح«  ؟يكن هيگر ينتيوِسه ا يش يآخه اول صبح چ ـ

 .نرو... ترسم يمن م ـ

 :گهيم يول گنهيتعجب م ياز حرفم انگار زن

 »شده آخه؟  يچرا؟ چ«  ه؟يب يش يوِسه؟ مگه چ يش يآخه چ ـ

 :گهيزن م. ذارم يدم و سرم رو زانوم م يبه حرفاش نم يجواب

 ». بخواب. نماز بخونم رميبعدش م نم،يش يمن كنارت م. دراز بكش« . باخس دتر. بعدش شومه شتمه،ين يلِ بور، من ت پهل ـ

 :گهيكنه و م يسمت چشمام و اشكام رو پاك م ارهيزن دست م. كشم يكنم و رو دشك دراز م يحرفش گوش م به

 ». بخواب دختر« . باخس دتر ـ

 :گميو م رميگ يپتو رو محكم م يها لبه

 .مامانم شيبرم خونه، پ. جا برم نيخوام از ا يم ـ

 »... حاال بخواب« ... حاال باخس ـ

 .نميرو بب شيتوش رنگ آسا ديكه شا يخواب هي. كنم بخوابم يم يبندم و سع يرو م چشمام

 

***** 
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زنم كه كمكم كنه، اما  يم غيتو، ج اديم اريمه. دست و پاهام بسته شده به تخت. شه يدر باز م. دميتخت دراز كش هي يخودمون رو يخونه  تو

 ...شن و من يم كمينزد. نداره دهيكنم آزاد بشم فا يهر كار م. تو انيكنه تو دهنم و بعد اون سه تا م يدستمال م هياون 

 ». ينيب يخواب م يدختر، پاشو دختر، پاشو، دار« . ينيخو و يدار. راس ِبواش جا،يك ـ

 .شم يم رهيباال سرمه خ كنم و به اون زن كه يرو با م چشمام

 ». نبود يزيچ. يديد يخواب م يدختر داشت« . َنترس ه،يدتر، خو ب هين يزيچ ـ

 :گهيآروم م. صبحانه كنار دستم نشسته ينيس هي با

 »... نبود كه يزيچ. گهيد يخواب بود. پاشو، پاشو صبحانه بخور« . وه هيبخر، خو ب زيچ هيراس ِبواش، راس بِواش،  ـ

غذا  يچند روزه درست و حساب. زنم يرو پس م ينيس. رو تجربه كردم زايچ نيبدتر تيدونه من تو واقع يچه م. كه فقط خواب باشه كاش

 بخورم؟ يپر مالت رو چه جور ينيس نينخوردم، حاال ا

ذاره رو شونه  يذاره و دست م يزن نم. مبر ديدونم، اما با يرو نم شيچه جور. ممكن يجا نيامن تر. برم خونه ديبا. رميگ يم واريرو به د دستم

 :گهيام و م

 » ؟يريكجا م«  ؟يكجه شون ـ

 :گميبغض م با

 .برم ديولم كن، با ـ

 ». كجا؟ صبر كن دختر« . صبر هكن ؟يكجه شون جايك ـ

دستم . تونم بمونم يسر جام نم گهيو د نياُفتم زم يتا سرجام بمونم، وگرنه م رميگ يرو م واريد. شم يبلند م يزنم و به سخت يرو پس م دستش

به . باهاش بكنه يجور نيتوقع نداره دختر آروم دم سحر ا. رهيكشم كه زن عقب عقب م يكه نذاره برم، اما من آن چنان دستم رو م رهيگ يرو م

دارم اما  جهيسرگ. پهن يچوب يپله ها. نميب يرو م يچوب ييبا پله ها يميقد اريبس يخونه ا. رميكنم و به سمت پله ها م يدر رو باز م يختس

 هك افتميكه ب كهينزد رم،يسر پله ها كه م. ستيگوشم بدهكار حرفاش ن. برم ديكه نبا گهيم زير هيو  اديزن دنبالم م. نييخوام برم پا يهمچنان م

زن دوباره  غيذارم و ج يسنگ سرد م يپام رو رو. ستين دنيپوش يبرا يزيچ چيه اطيح يتو. كشم يو من دوباره دستم رو پس م رميگ يزن م

 : شه يبلند م

 »وبال خودم كردم؟  هيدختره ك نيخـــــدا، ا يا نم،يبب سايوا«  ه؟يمِ وبال ب هيب يك جايك يخــــدا، ا يا نم،ياست هكن بو ـ

دوباره .شه يوارد خونه م نيماش هينرفتم كه  يهنوز سمت در اصل. بتونم به خونه برگردم ديتا شا رميگ يم شيو در پ يتوجه بهش راه خروج يب

اون شب  اديشه درست  يكه باز م نيدر ماش. به سمت پشت خونه. كنم يخونه حركت م ي گهيافتم و به سمت د ياون لحظه ها م ادي. ترسم يم

 .ادياز پشت سرم م يپسر يصدا. مثل اوناست نميكنم كه حتما ا يفكر م نيكنم و به ا يم شتريسرعتم رو ب. افتم يفرارم م

 ؟يريصبر كن، كجا م ـ

 :گهيدوباره همون صدا م. انگار دو نفرن. اديدو نفر م يقدم ها يصدا. رسه يخدا، داره بهم م يوا

 .از اون ور يمهد ـ
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. زنم يم غيج دنشياز شدت ترس د. شه يجلوم سبز م يرسم كه پسر يم ميدارم به آزاد. خوام از اون سمت برم يم. راه باغه هي يخونه  پشت

هر دو . رميدوباره با ترس عقب م. شبهيدكتر د. ستهيا يپشت سرم م يكيبرگردم كه اون  اميم. كنه كه من نتونم فرار كنم يدستاش رو باز م

به  رميگ يدستم رو م. شه يم اهيچشمام س يسرم داغ و جلو. شه يم نيو نفس هام دوباره سنگ رهيچشمام رژه م يجلو يهمه چ. جلو انيدارن م

. شه يچشمام بسته م. رهيگ يدو تا دست از پشت بازوهام رو م. تونم خودم رو نگه دارم يقدر حالم بد شده كه نم نينخورم، اما ا نيتا زم واريد

 :گمينداشته باشه و با ناله م يبه كار يكنم ازش بخوام كار يم يشه و سع يحالم هر لحظه بدتر م. كنه يبغلم م يكي

 ...كار... و خدا... ر... تو ـ

 .تونم جمله ام رو كامل كنم ينم اما

 

***** 

 "سام  "

 من خوبم؟ يداداش ـ

 :گميكنم و م يبهش م يكشم و نگاه يم رونيرو از تو لب تاپ ب سرم

 .وروجك يشد يعال ـ

 . موهاش رو پشت سرش بسته و كامال لختشون كرده. رنگ محشرش كرده يكه با ساپورت مشك دهيپوش يسبز كيتون

 .امشب رو به من نگو وروجك هيسام  ـ

 .وروجك گمينم التياون مادرشوهر گودز ينترس جلو گه،يخومونه د نيب ـ

 .كردم دايتازه رگ خوابش رو پ. سام، نگو ييوا ـ

 ه؟يمگه رگ خوابش چ ـ

 .صداش كنم كيبه اسم كوچ هيكاف ـ

 واقعا؟ ـ

 يعني. اُفتاد يجون نم هيرفتم و از دهنم مرض يچپ و راست م م،يكه بود رازيمنم ش. شه يمنتقل م يخودش بهش حس جوون يآره، به گفته  ـ

 .خوشش اومده دميداد، اما بعدا و رفته رفته از لبخنداش فهم ياول كه نشون نم يروزا. شيديد يم ياومد يم

 ان؟يم يك ـ

 .جان نياحسان گفت، ساعت هفت ا جور كه نيواال ا ـ

 ك؟ين كيپ انيچه خبره؟ مگه دارن م ـ

 !ااا داداش؟ ـ

 جا باشه؟ نيكه اگه قسمت شد شب ا دهيپوش ژامهينكنه احسان ب. گهيد گميخب راست م ـ

 !جا نبوده نيانگار احسان تا به حال شب ا يگيم نيهمچ. گهينكن د تيسام، اذ ـ
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 ...ياون كه بوده، ول ـ

 .رميالهه رو برات بگ دميقول م ،ينكن تياذ! باش يجد نايا يامشب جلو هي هيمرگ سام! گهيد ميو اما و اگر ندار يول گهيد ـ

 .و پنج سالشه يبرو گمشو، اون كه س ـ

 .ديندار يمشكل تونيتو زندگ گهيد يجور نيا. شه برات يم يخب خوبه كه، زن پخته و خوب ـ

 .رونيلهت كنم خودت برو ب ومدميتا ن هيسام ـ

 :گهيو م ارهيكنه تو گوشش و واسم شكلك در م ياشارشه اش رو م يانگشتا

 .ينكن تيمن رو اذ يحقته، تا تو باش ـ

از  ريغ ياحسانه و حرف ريدختر دلش گ نيچه كنم كه ا يوروجك شوهر كنه و بچه است، ول نيهنوز زوده كه ا. خندم يبلند م. رونيب رهيبعد م و

 .دونه خواهرم هست هي يكيدونم مواظب  يحداقل م. هياحسان پسر خوب. كنه ين با احسان رو قبول نمبود

دونه خواهر  هي يكيانقالب تهران مهر  ابونيتو خ يو اسالم يرانيا يمعمار يمصاحبه درباره  هيسر ... هه. خودش جالبه يها هم برا نيا ييآشنا

 سركنه كه  دايرشته اش به اون جا رفته بود تا كتاباش رو پ يتخصص ياز كتاب ها يسر هيكتاب  ديخر يبرا هيسام. افته يما به دل احسان خان م

 .ارهيب ريما رو گ يو تا آدرس خونه  هيافته دنبال سام يشه و بعد از مصاحبه م يم داياحسان پ يو كله 

 :گميناله مانند م يصدا هي با

 يخواستگار ميبر گهيمامانت م يوقت. پسر؟ خب مرض از خودته ها يگيچرا چرت م. تنها موندم يجور نيخـــــدا، همه ازدواج كردن، من ا يا ـ

 ؟يكن يخوام، حاال ناله هم م يكه من زن نم يزنيداد م

 :بهم بگه ديبا يكيجاست كه  نيا

 .كمتر زر بزن ـ

 

***** 

 "مهتا  "

. مارستانيب ميفهمم رفت يم دميكنم و به صداها گوش م ياما خوب كه دقت م. ناآشناست يكه برا نميب يم يكنم خودم رو تو اتاق يكه باز م چشم

 نيچقدر ا. هوش بودم يوقت غروب ب نيمن از صبح تا به ا يعني نياست و ا قهيدق ستيساعت هفت و ب. اُفته يم واريد ينگاهم به ساعت رو

در اتاقم رو باز  يچند لحظه بعد پرستار. نميكنم بش يم يو سع دميم رو فشار متخت يزنگ باال. شم يم هوشيراه به راه ب. شدم فيضع تهچند وق

 :گهيكنه و م يم

 ؟يبهوش اومد. زميسالم عز ـ

 برن؟ يرو به كار م شهيكل يجمله  نيقدر ا نيكنم؟ چرا ا يدارم نگاهت م يپس چه جور گميدلم م تو

 :گميكنم و م ينم رهيداغونم كه ضعف م يبه معده  توجه

 .خوام زنگ بزنم يمن م ـ
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 ؟يخانوم يبه ك ـ

 ؟!تو چه آخه به

 شه؟ ينم ـ

 .جا نيا ارميشه، االن برات تلفن م يشدنش كه م ـ

 :گمياندازم و با خودم م يم نييسر پا يحرف و تشكر بدون

 يبابا من رو م! يــــيبابا؟ وا. مامان؟ نه اون من رو دوس نداره. بشه يجور نياون آشغال باعث شد ا. نه، اون نه ار؟يزنگ بزنم؟ مه يحاال به ك ـ

 بگم؟ يبه ك يوا. كنه من مقصرم يحتما فكر م. كشه

 يجلو. بره ادميخوام اون روزا رو  يمن م. ها ينه، لعنت. صورتم يجلو انيم شيپ يلحظه گند روزها. نييپا انياشك مزاحم م يقطره ها نيا باز

 .ادين ادمي گهيو اون روزها د رميكاش بم. حافظه نيت به العن. ديايچشمم ن

اونه ... اونه. آقاجون مهربونم. آره خودشه. اون دوستم داره. كنه ياون دعوام نم! آقاجون؟ آره اون دوستم داره. مهناز؟ نه اونم به فكر خودشه ـ

 .كنه يكنه و دعوام نم يكه بهم كمك م

 :گهيدكتر با ورودش م. تو اتاق انيگذره و پرستار با اون دكتر تو روستا م يم يبه كند قيدقا. شم يستار مزنم و منتظر پر يم يلخند هيگر ونيم

 .سالم ـ

 .دوزم يو چشم به تلفن م دمينم جواب

 ؟يزنگ بزن يخوا يم يحاال به ك. خوبه يليخ نيا! ؟يزنگ بزن يخوا يم گهيخانوم پرستار م ـ

 يرو برم يگوش يفور رهيپرستار كه كنار م. كنار ادياون تلفن م ياز جلو يك نميپرستاره كه بب ينگاهم به دستا. مونه يجواب م يحرفاش ب بازم

هفتاد و پنج؟  اياش؟ هفتاد و هشته  هيزنم اما بق يو پنجاه و پنج رو هم م رميگ يبود؟ كد تهران رو م يآقاجون چ يخونه  يشماره . دارم

 .كنم يذارم روش و قطع م يدست م رميگ يرو كه مبود؟ هفتاد و پنج  ومشكد

رو  يگوش يدست رم،يذارم رو شماره ها تا بگ يكه انگشت م يبار بعد. رميگ يهر بار اشتباه م يول ست،ين ادميچند بار رو . گهيسه بار د ايبار  دو

 .دكتره. كنم ينگاهش م. رهيگ يازم م

 .يريگ يلرزه و اشتباه م يدستات م. رميبده من بگ ـ

 :گميگفتن شماره م يدونم چرا به جا ينم

 .ستميبه خدا من بد ن م؟يكنن؟ نكنه بگن اشتباه از من بوده؟ نكنه بگن من دختر بد يقبولم م يگيتو م ـ

تونم  يبه سرم گذشته؟ آخه نم يكاش نپرسه چ. شه يم رهياشك توشونه خ يشه و به چشمام كه حاال حلقه ها يشماره بلند م ياز رو نگاهش

 :گهيآروم م. رو فراموش كنم يلعنت ياون روزها

 .تو هستن و تو رو دوست دارن ياونا خانواده . زنن يبه تو نم يحرف بد چيمن مطمئنم كه اونا ه. شماره رو بگو ـ

 نيبوق اشغال و ا يرو رهيزنه كه خودش م يقدر بوق م نيبوق، دو بوق، ا هي. فونيذاره رو آ يو م دهيو اون رقم به رقم فشار م گميرو م شماره

 !ستيآقاجون خونه ن يعني
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 .ستين ــــــايخدا. ستيآقاجون خونه ن. ستين ـ

 .ممتد عذاب رو قطع كنه ي دهيكش يزنگ رو بده و اون بوق ها نيكه جواب ا ستين ياما هر بار كس ره،يگ يو سه باره م دوباره

 همراه نداره؟ ـ

 چرا، بگم؟ ـ

 ه؟يچ يزن يكه بهش زنگ م يكس نياسم خودت و ا. صبر كن ـ

 .يعبدالرضا فتح... پدربزرگم... يمهتا محمد... اسمم؟ اسمم مهتا ـ

 :گهيكنه و م يلب چند بار تكرار م رياسمم رو ز. چرخونه ينگاهم رو به سمتش م راتشيتغ. ستهيا يم خيپره و تو جاش س يپرستاره م رنگ

. رو تو روزنامه خوندم دنتيخبر دزد روزيد ني؟ هم!دمياهتت به عكس تو روزنامه نفهمچرا از شب يوا ؟يهست يتو مهتا محمد ؟يمهتا محمد ـ

 .خبر بدم سيبه پل ديبا. ات برام آشناست افهيچرا ق گميم

 يدستام رو مشت م. دنيحتما همه فهم. عكسم تو روزنامه است. كنم كه حتما آبروم رفته يفكر م نيو من به ا ميكن يدو به پرستار نگاه م هر

لبام  يبار رو نيشه ا ياتاق با اون دكتر جوون باعث م هيترس از بودن تنها تو . زنگ بزنه سيخودش به پل يتا به گفته  رهيكنم و پرستاره م

آقاجون  يخسته  يگذرونم صدا يچند تا بوق رو كه با استرس م. اُفته ينگاهش به صورتم م ره،يگ يم يوقت. بشه يهمراه آقاجون جار ي ارهشم

 .چهيپ يتو سكوت اُتاق م

 !بله؟ ـ

 ؟يفتح يسالم، آقا ـ

 د؟ييبفرما. خودمم ـ

 !خبر دارم يمن از نوه تون، مهتا محمد ـ

 :گهيدفعه آقاجون م هيشه و  يسكوت م يلحظه ا اول

 االن كجاست؟ د؟يگ يراست م ديآقا تو رو خدا، دار ؟يچ ـ

 .شما رو دادن يخودشون شماره . جا كنارشونم نيهستن و االن هم ا يشهر سار يها مارستانياز ب يكياالن تو  شونيبله آقا، ا ـ

 ؟يشنو يم. كردن دايسمانه؟ مهتا رو پ يشنو يم! ميكن يدق م ميبه خدا چند روزه دار. جا رو بده نيآدرس ا يآقا جون هر كس دوست دار ـ

 :گهيشه و آقاجون م يبلند م يغيج يصدا

 .آقا بگو ـ

 .ديكن شتادايباشه،  ـ

تا آقاجون رو صدا كنم؟ عوضش اشكام  ومديبار صدام در ن هيدونم چرا  ينم. كنه يتشكر قطع م يو اون بعد از كل گهيآقاجون م يرو برا آدرس

 :گهيكنه و م يبه صورتم م يدكتر نگاه. كرده سيخ سيصورتم رو خ

 اونا دوست دارن؟ يديمن درست گفتم، د يديد ـ
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***** 

 "سام  "

 .ما قبوله يهمون برا ،يواسه عروس ديكن نييدختر گل ما رو چشممون جا داره و هر روز رو كه شما تع نيواال ا ـ

 :گهيكنه و م يبه من و مامان م ينگاه بابا

 .شعبان ماه بعد خوبه ي مهيبه نظر ما روز ن ـ

. اطيو احسان رفتن تو ح هيسام. روز تولد خودش و تولد امام زمانه قايچون اون روز دق. روز باشه نيا ميخواست يو م ميقبل هماهنگ كرده بود از

 :گهيپدر احسان م

 .و نظرشون رو بگن انيخودشون هم ب ميخب پس صبر كن ـ

با  شهيمثل هم. نشسته دهيچيبا اون نقش و نگار پ يچوب يكنار شوهرش و دست بر اون عصا اليگودز گميبهش م شهياحسان كه من هم مادر

شه كه همون  يباز م يشخنديلبم به ن. شه يحجاب محسوب م يمادر من در مقابل اون ب. اون ور تر از حجاب كامل يزيچ هيو حجاب كامل 

 وهيو خودم رو با پوست كندن م نيياندازم پا يسرم رو م عيسر. ام كنه كهيت كهياالنس كه ت! خـــدا اي. كنه يبه من نگاه م زشيلحظه با اون نگاه ت

 :گمياندازم و م يبهش م يكنم و نگاه يبعد رو به مامان م يكم. كنم يمشغول م

 .دارم يشنهاديپ هيمن  ـ

 .دهيمامان، بابا جواب م يجا به

 .بگو پسرم ـ

 .كنن يزنه و مادر و پدر احسان هم نگاهم م يبابا م يبه حرفا يدييهم با نگاه و سرش مهر تا مامان

نظر . با منه كشيبخش تاالر و غذا و موز ييجورا هي! رميخودم بگ يخرج بخش تاالر رو به عهده  هيسام يعروس يكادو يخوام به جا يمن م ـ

 ه؟يشما چ

پدر احسان هم . پسر باشه و حاال منتظره اونا نظرشون رو بگن ي فهيبا طا يكه عروس نهيخب رسم بر ا. اندازه يم ياحسان نگاه يبه خانواده  بابا

 :گهيزنه و م يحرف رو م نيهم

 !رنيرو بگ يداماد، عروس يكه خانواده  نهيآخه رسم بر ا ـ

من به  يكادو نيا. كه خارج از تاالره با شما يعروس يزايو خرده ر لمبرداريو عكس و ف شگاهيخرج آرا. شه يم يخب اون شامل همه چ ـ

 .هم دارم گهيد ياز اون براش كادو رياگرچه غ. خواهرمه

 :گهيكنه و م يبه من م ينگاه مادرش

 .ميريمختلط بگ يكه عروس ستيتو خاندان ما رسم ن نيا. مرد و زن از هم جدا باشن ديبا يول م،يندار يما حرف هيجور نيا اگه

 :گميم يجد يليكنم و خ يچشماش نگاه م تو

 .شه ياما به احترام شما بعد از شام، مجلس مختلط م. مختلط باشه يتو خاندان ما رسمه كه عروس يول ـ

 :گهياندازم و پدرم م يدرم مبه پ ينگاه
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شه و كمتر  يبه احترام شما بعد از شام مختلط م. ميريساعات آخر بودن با دخترمون رو جشن بگ ديبا ليباالخره ما و فام. گهيبله، سام درست م ـ

 .رنيتونن اون ساعت رو حجاب بگ يدارن م يشما مشكل لياز افراد فام يكس اياگه شما و . ميتون ياز اون نم

 :گهيفكر كردن م ياندازه و بعد از كم يم نيياحسان سرش رو پا مادر

 .قبوله... خب يليخ ـ

كه به خودش  ياز قالب اخم ريزن غ نيبه نظرم ا. درخشه يم يمادر احسان خوش يتو چشما. تو انيم نيآروم و مت يبا قدم ها هيو سام احسان

 يخوشبخت يمادره و آرزو كينباشه اون هم  يهرچ. شه ياقتدارش حفظ م كنه با اخم كردنش يو حس م هيدر كل زن مهربون رهيگ يم

 .فرزندش رو داره

 

***** 

 "مهتا  "

 هيكه دست از سرم بردارن  نيا يكرده بود و برا يلب به غذا نزدنم پرستار و دكتر رو عاص. دونه يرو گذروندم خدا م يساعات پر از استرس چه

بعد من رو به حال خودم  ياون ها نقش بسته بود و كم يهر دو يلب ها يرو يروزيلبخند پ. خوردم كه برام آورده بودن رو ييكم از غذا

 .ودنگذاشته ب

خواد با حرف زدن سرم رو گرم كنه كه كمتر تو فكر  يپرستار اومده كنارم و م. تخت منتظر اومدن خانواده هستم يحاال صبح شده بود من رو و

و به سمت  نييپا امياز تخت م يبه سخت. ذاره يو من رو تنها م رهيشه و م يكنم بلند م يبه حرفاش گوش نم نهيب يم يبعد وقت يكم. برم اليو خ

 . اشعارش رو از حفظم. چهيپ يشعر فروغ تو ذهنم م. رميم نجرهپ

 آن روزها رفتند "

 .پوسند يم ديكه در تابش خورش يروزها مثل نباتات آن

 .دنديپوس ديتابش خورش از

 ها ياز عطر اقاق جيگم شدند آن كوچه هاي گ و

 .برگشت يهاي ب ابانيخ اهوييازدحام پر ه در

 را شيدختري كه گونه ها و

 زد، اه يرنگ م يبرگ هاي شمعدان با

 .تنهاست يزن اكنون

 ". تنهاست يزن اكنون

شب گذشته فقط كابوس اون دو تا چشم . ستين رونيكه اصال حواسم به ب يكنم، در حال ينگاه م رونيخودم هستم و دارم به ب اليفكر و خ تو

 .ميد ينحس رو م يسبز و كابوس اون روزها

كه تمام صورتش از  يزن. بنده يچشمام نقش م يمادر تو ريتصو. گردم يبرم. خوره يبو و عطر مادر به مشامم م. شه ياتاق به شدت باز م در
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 .نهيش يپر از بغضش كه به گوشم م اديفر يشده و صدا سيخ هيگر

 .دخترم. من يفاطمه زهرا، مهتا اي ـ

ما دو نفر با هم  هيگر يصدا. كنم يرو حس م يمونه و من دوباره طعم آغوش مادر يرفتن تو آغوش مادر باز م يدستام برا. اديبعد به سمتم م و

كه سرم اومده چه سود؟  يياما چه سود؟ بعد اون همه بال ه،يچه حس خوب. يرو تو آغوش مادرت حس كن تيكه امن هيچه حس خوب. شه يبلند م

 .شه يتو سرم تكرار م يمونه و حرف اون عوض يم رهيخ اريچشمام به مه. اومد اريدر اول بابا و بعد آقاجون و آخر از همه مه چوبتو چار

رو كردم كه برادرت با  يكار. مثل در مقابل مثل! يدبو ارياز همه مهم تر خواهر مه! يمثل اون معصوم بود! يچون تو هم مثل خواهرم پاك بود "

 ". خواهر من كرد

 كيبه  كيبغض ها . نفس بكشم قيكنم عم يم ينفس كم آوردم و سع. دارم يبرنم اريام رو از مه رهياما نگاه خ رونيب اميتو آغوش مامان م از

به  رسميم. جلو رميشم و م يم رهيكنه خ يكنه و من رو نگاه م يم هيگربه اون كه . اديم ادميشكنن و من روز به روز اون بالها رو  يتو گلوم م

 :گمياش و م نهيزنم تخت س يخواد بغلم كنه كه م يم. جلوش

خواهرت  يبدبخت ياومد ؟ياومد ياصال تو واسه چ ؟يچ اريصدات كنم؟ خان داداش خوبه؟ مه يچ يآقا داداش؟ دوس دار يكن يم هيچرا گر ـ

 ؟ياومد يچ يكثافت، واسه  يتو، تو ؟ينيرو بب يچ ياومد ؟ينيرو بب

 .رهيگ يلحظه به لحظه اوج م صدام

 خوب شد؟ يبدبختم كرد. نميات رو بب افهيق گهيخوام د ينم. رونيگمشو ب. هيعوض يسر تو ريهمه ز نايا ؟ينيب يم ـ

 :گهيم يخفه ا ييبا صدا اريمه

 من؟ من چه كارت كردم؟... تا... مه ـ

 :گميخندم و م يبلند م بلند

 . خنده داره يليخ..... خدا. من چه كارت كردم گهيم د؟ينيب يم. من چه كارت كردم گهيم ـ

 :دميو ادامه م شهيم هيبه گر ليهام نم نم تبد خنده

و چه كار ت اريكه من تاوانش رو پس دادم؟ مه يچه كار كرد ؟يچه كار كرد سايتو با پر. داداش بزرگه گمياالن برات م ؟يچخ كار كرد ـ

  ؟يسرش آورد ييتو چه بال ؟يكرد

 :گميزنم و م يم غيج

 ؟يكه به من گفتن مثل در مقابل مثل؟ چه كار كرد يچه كار كرد! يبگو، بگو لعنت ـ

 :گميشم و م يدو تا پام خم م يرو. كنن يخشكشون زده و به من نگاه م همه

 !كه من، مهتا رو، من بدبخت رو اجاره دادن يچه كار كرد ـ

 :گميكوبم و م يام با مشت م نهيتخت س به

 ار؟يمه يچه كار كرد. دختر تنها نكردن هيكه رحم به  يهوس باز ياجاره دادن به مردا ـ

 اريشم و به سمت مه ينحس قبل بلند م يروزها يادآوريبا . چهيپ يبابا و آقاجون، تو گوشم م يخدا اي يمانند نه مامان، صدا غيج اديفر يصدا
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 :گميم غيو ج هيزنمش با گر يكه م يدر حالگردم و  يبرم

 .گمشو رون،يگمشو كثافت، گمشو ب ار،يچشمام گمشو مه ياز جلو. شناسم يندارم و نم اريمن مه! داداش ندارم گهيمن د ـ

زدن و  شتريب يكنه برا يجري ترم م نيو ا رهيكنه دستام رو بگ يتالش نم يحت. كنه ياز اشك بهم نگاه م سيو فقط با چشماي خ گهينم زييچ

. اون كار رو انجام داده اريرشد كنه كه مه شتريفكر تو ذهنم ب نيحرف نزدنش، دفاع نكردن از خودش، همه و همه باعث شده كه ا. فحش دادن

رش رو س اريمه. سهيتمام تنم خ. سرد عرق كردم يتو اون هوا. شم به عقب يم دهيكش. رهيعقب عقب م اريو مه رهيگ يدستام رو م مچ ييدستا

 ياريبا تمام توانم رو سر مه. كشونه اون جا يپرستارا رو م غميج يصدا. خوان به زور سر جام بنشونن يم. رونيب رهيو م دهيبه عالمت نه تكون م

و  ستيدستام آزاد ن. گهيپشت سرش دكتر روستا و دو تا پرستار د. تو اديكنه م يام م نهيكه معا يدكتر. كشم يم غيج ستيجا ن ونا گهيكه د

 .خوابونن يتخت م ياونا به زور من رو، رو

 نيولم كن. از جونم؟ خسته شدم، از دست همتون خسته شدم نيخوا يم يچ. نيولم كن. مشت آدم رزل هي ن،يهمتون كثافت ا،يعوض نيولم كن ـ

 .ديولم كن. نيرو به من نزن فتونيدست كث. كثافتا

بار خدا رو  نيا. رو وارد دستم كنن يچرخم كه نذارم اون سوزن لعنت يشم و به همون سمت م يو من خم م نييشه به سمت پا يم دهيكش دستم

 .كنم يصدا م

 .ديولم كن! ـــــايخدا. راحتم كن خدا نايبكشم و از ا! ــــــايخدا ـ

 .ارنذ يم يكه كم كم رو به خاموش ييناله ها. رهيناله درد آلودم به هوا م يكنم و صدا يتو دستم حس م يسوزش

 ...شم... با... دار... يم ب... خوا... يم... من... دينه، ولم كن ـ

 .رميم يفراموش يايباز به دن لميرغم م يو من عل رهيگ يچشمام رو م يجلو ياهيس

 

***** 

 رونيب يآدم ها يها قدم يو فقط صدا ستيكس كنارم ن چيه. نميب يعذاب آور م ديشه، من دوباره خودم رو تو همون اُتاق سف يكه باز م چشمام

پف كرده و قرمز  هيچشماش از فرط گر. داخل اديشه و مامان م يباز م يدر اتاق به آروم. كردن دكترها رو اعصابمه جيپ يصدا. شنوم ياتاق رو م

 .چهيپ يگرفته، تو گوشم م هيمامان كه در اثر گر يصدا. كنم يو به سقف نگاه م رميگ ينگاهم رو از مامان م. دهش

 ست؟يمن؟ گرسنه ات ن ييمهتا. دلم واسه صدات تنگ شده دخترم. كنم يخواهش م! بگو يزيچ هي ؟يمادر يخوب ـ

كه باز براشون حرف بزنم؟ چه  دميد يرياز ناله كردن و حرف زدن چه خ. مونم يدارم و تو همون حالت سكوتم م يرو از سقف برنم نگاهم

چون چرا در مقابل خواسته  يخانواده ام چشم گفتن ب يمالك ارزش برا يگوش ندادن؟ وقت بارم اون موقع ها به حرفم كي يوقت نميب يم يريخ

پس چرا  يگيلحظه درد و دل با بچشون رو نداشتن؟ چه سود كه االن حرف بزنم؟ حتما م كيپدرم و مادرم وقت  يبود؟ وقت وننامعقولش يها

 .بودم كه اگه تو آغوشش نرم، ممكنه دوباره ازش جدا بشم دهيترس. بودم دهيداره، چون ترس ليدل هيافتادم تو آغوشش؟  هياول با گر يلحظه 

 :گهيم دوباره

 مهتا؟ ـ
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 .كه نگاهش كنم نياونم بدون ا. شه يلبام خارج م نيحرف زدن از ب يهمه التماسش برا نيدو كلمه در پاسخ ا تنها

 م؟ير يم يك ـ

 .برن سايكه پل نيبعد از ا ـ

 .دارم تيكه توش امن هيياون جا تنها جا. خوام يمن اتاقم رو م. حرف بزنم يخوام با كس ينم من س؟يپل ـ

 .چهيپ يتو اتاق م يزنانه ا يتو و پشتش صدا ادينفر م هيشه  يباز م در

 حالت چطوره مهتا خانم؟! نيبه به، مادر و دختر خوب خلوت كرد ـ

 .مرگ يبد، داغون، در آرزو ـ

 ...و يكن يزندگ ديبا ،يهنوز جوون. حرف رو تو رو خدا نينگو ا ـ

 .ندارم جز مرگ ييآروز. سوخته ميجوون ـ

 :دميدوزم و ادامه م يرو بهش م نگاهم

 هيخالصه شدن تو  اتيكل دن يدون يم ؟يچ يعني دنيند يپانزده روز التماس كردن و جواب يدون يم ،يستاديراحت ا اليجا با خ نيتو كه ا ـ

و  ينبود! ينبود تيچون تو موقع يفهم يهان؟ خانم دكتر نم ؟يچ يعني دنيمرگ آرزوهات رو د يدون يم ؟يچ يعنيعذاب آور  يروايچهار د

پس لطفا  ينبود. گذاشتن متيتن ق نيسر هم يكه چه جور يديو ند ينبود. رو اجاره اش ندن يتن لعنت نيا... تن نيكردم ا ماسكه الت يديند

خوام مرگم رو  ياز خدا هر روز و هر شب م. ندارم از مردن يترس. دميدو تا چشمام رنگ مرگ د نيمن با ا. يمرگ دار ينگو چرا آرزو

 .برسونه

 :گهيبعد م يكم. فهمه يانگار حرفام رو م. كنه يدكتر در سكوت به من نگاه م. شهيمانع ادامه دادن حرفام م بغض

 ...ديبا نه؟يمعا يبرا ميبر يدياجازه م ـ

 .شم ياز جام بلند م يذارم حرفاش رو ادامه بده و به سخت ينم

 

***** 

گردم تا با كمك مامان  يكنه به اتاقم برم يكه دكتر بهش سپرده تا من رو تا اتاقم همراه يبا كمك پرستار ريشمرم و سر به ز يهام رو م قدم

 .حاضر بشم

مرد جوون همراه با  هيو  ريمرد پ هي. شن يروم ظاهر م يتنشونه جلو يانتظام يرويشم به همراه خانواده ام سه نفر كه لباس ن ياتاق كه م وارد

وحشتناك  يحت. دهيكه به شدت عذابم م يزيداره، چ يته نگاهشون رنگ دلسوز يهمگ. كنم يتك تكشون نگاه م يبه چهره ها. زن سيپل كي

و به  نميش يرو تخت م. همه نگاهشون به منه. رميكنم و به سمت تختم م يحركت م ستادميكه ا يياز جا. هستش كه برام افتاده ياتفاق نتر از او

 يكه تو چشما نيدوست دارم تا ا شتريها رو ب يكاش نيانگار شمردن ا. نيكف زم يها يشم از شمردن كاش يانگار خسته نم. شم يم رهيخ نيزم

 .جمله رو بخونم نينگاه كنم و ا ستادنياطرافم ا هك ييكسا نيا

 ". هنوز جوونه ها ،يطفل يآخ "
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رو بگه  يزيچ هيخواد  يبا نگاهش م ينگاهش به منه و انگار. ارهيمه. شه سرم رو بلند كنم يباعث م ستهيا يدر اتاق م يكه جلو ييقدم ها يصدا

كه اون  نيا يبرا يو به تند رهيگ يشه و رنگ تلخ تنفر رو م يم اهيچشمام س يشه، جلو يرنگ نگاهم پر از خشم م. تونه يكه با حرف زدن نم

 .شه يبسته م نهيرو نب اهنگ

و  اديزن آروم جلو م. مونم و مامان و زن مامور يمن م تيكنه و در نها يم يكار هيكنه، چون هركس  ينفر با سرفه اش جو اتاق رو عوض م هي

 اي. شنوه يكدوم از اون حرفا رو نم چيرسه، چون گوشام ه ينم يا جهيزنه اما به نت يزنه و حرف م يحرف م. وارد بشه يكنه از در دوست يم يسع

 .جمله راه گوشم رو سد كرده هيخواد هضمشون كنه، چون  يشنوه نم يم گها

 ". كنن يرو پخش م گرشونميكه باز ييلمايعكسا و ف "

 انيم. كه مــــرد بودنشون رو نشون بدن انيم. كه نابودم كنن انيم. انيكشتنم سراغم م يبار برا نيبودن، حتما ا يبگم اونا ك سيمن به پل اگه

كه انسان بودنشون رو پاك  انيم. كنه ندارن يجنگل با همون قانون جنگل به همنوعش حمله م يكه تو يوونيبا اون ح يفرق چيكه نشون بدن ه

 :گهيچرخه و م يصورتم م يدست مامور زن جلو. ننك

 خب؟ ـ

به سمت در و بازش  رهيشه و م يبلند م. جواب مونده يكه زده و ب يهمه حرف نيشه از ا يخسته م يانگار. دميبهش نم يكنم و جواب يم نگاهش

گرم  يدستا. اندازم يم رينگاه ها رو ندارم و سر به ز نيطاقت ا. شن به من يم رهيكه همه خ گهيم يزيچ رونيب تيكنه و رو به اون جمع يم

اتاق  هيكه توش  يخونه ا. حاضر بشم تا برم خونه. لباسم بپوشم رو تنم كنم يتا رو دهيام خركه بر ييكنه بلند بشم و مانتو يم مجبورممامان 

 !ديبرم، با ديبا. كنه تميو اذ نهيدلسوزانه تو گوشم بش يجمله ها نيدر رو ببندم و نذارم ا. نگاها نيا يهمه  يدر رو، رو نيباشه تا ببندم ا

 

***** 

كردن خوابم  يهمه فكر م. مامان بود يپا ياز اول تا آخر سرم رو. ميرس يم ميدار... آرامش و ت،يداره؛ مثل امن يمعن يليكه خ ييجا يعني خونه

جلو  يبپرم رو صندل اريكه دوباره به مه نياز ترس ا. زنه ينم يكس حرف چيه. گرفتم ميتصم يچون كل دن،يسخت بود خواب. اما خواب نبودم

 .و آقاجون كنارمه تهنشس

و گفتم كه دستاش رو از روم  دميپر ميمرد زندگ نيبه مرد تر.. بهش دميپر... دستش رو گذاشت رو كمرم تا نوازشم كنه اما دمياز كشدر يوقت

 .كه كنارمه، حساس شدم يبه هرك. حساس شدم. دست خودم نبود. ناراحت شده بود و تعجب كرده بود بيعج. برداره

چرا . بشه يكه باعث دلگرم يزيچ هي. نزده يخدا حرف ايجز اون  دهياز اون اول كه من رو د. شم به موهاش يم رهيخ. داره يرو نگه م نيماش بابا

 اره؟يجرات كرده اشك دخترم رو در ب يهمشون رو نابود كنن؟ ك دميم ارن؟يپدرشون رو در ب دمينگفت كه دخترم تو نترس، م

 .كدوم رو نگفت چيه. نگفت اما

 يشرمنده م. بشم ادهيپ نيتا كمك كنه از ماش رهيگ يكه سرش داد زدم، اما بازم دستم رو م نيبا ا. غروب شده. نبالششد و منم د ادهيپ آقاجون

 يم رهيشه خ يداره باز م اريخونه كه توسط مه اطيزنم به در ح يلبخند تلخ م هيكنم  يسر بلند م يوقت. رونيب اميم نياز ماش نييشم و با سر پا

 :دهيسر م هيكنه و گر يسمتم و بغلم م اديكنه و م ينگاه به من م هي. رونيب اديم مهيشه و مهناز سراس يدر خونه باز م. شم
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 ؟يكجا بود زميعز يمهربونم، آج يآج ـ

. بدجور شكستم دميبابا رو د يكارا ياز وقت. هيمحبتا الك نيا يكنم همه  يحس م. شدم يجور هي. ادياشكم در نم گهيد. كشم يم يآروم نفس

 .كه بغلش كنم نكردم نيا يبرا يتالش يحت.شدم رهيخ وارياخمام تو هم رفته و به د. خوره يچهره ام جا م دنيشه و از د يمهناز آروم ازم جدا م

 ...تو رو خدا. بزن يحرف هيمهتا  ـ

 :گميم يبا خشك. ستادنيكنار هم ا نايو مب ايآر

 .ولم كن ـ

 ...مهتا ـ

 .وجود نداره ييامهت گهيد! مرد ـ

 :گهيكشه و م يو م رهيگ يمانتوم رو م يگوشه  نايمب. رميزنم كنار به سمت خونه م يم دهيدستش رو كه به بازوم چسب و

 ؟!خاله ـ

. رم تو اتاقم يم يبا خستگ. كشه عقب يشه و م يبچه از بغض جمع م يلب ها. زنم يتمام دستش رو پس م يرحم يكنم و با ب يبهش م ينگاه

 يصدا. زنم يبهش زل م. گوشه افتاده هي فميك. كنم يو به اتاقم نگاه م نميش يم واريد يگوشه . بندم يپشت سرم م يكنم و فور يدر رو باز م

 .اديمامان م

 ؟يديـ مهتا، مامانم خواب

صداشون، . رهيچشمام رژه م ياون روز داره جلو. دارم يبرنم فمينگاهم رو از ك. تو اديكنه و م يمن و خواب؟ در رو باز م. يسوال مسخره ا چه

 .ليراح سيسرو يحركاتشون، تاكس

 :گميذارم و م يسرم م يو پر از بغض دستم رو، رو آروم

 .حق من نبود نيا. حق نبود نينه، ا... نه ا،يلعنت ـ

 :زنم يو بلند تر داد م رهيگ يرفته رفته اوج م صدام

 بال سر من اومد؟  نيقدر به درد نخورم؟ چرا ا نيخواستن؟ چرا من ا ياز جونم م يچ ا،يلعنت ا،يلعنت ـ

 .كشم يو م رميگ يموهام رو تو مشتم م. كوبم تو سرم يكنم و م يرو بلند م دستام

 :گهيكنه م يم هيجور كه گر نيو هم رهيگ يجلو و دستم رو م اديم مامان

 ...نزن يمادر.  نزن تو رو خدا ـ

 يخشك شده  يچشمه  نيدوباره ا. افتاده من هستم ادشونيكه تازه  يبه اصطالح خانواده، خانواده ا ياونا. روننيكه ب ييشه از اونا يپر م اتاق

 .قبل رو يافته روزها يم ادميكنه و دوباره  ياشكام فوران م

در  ياگه جواب ؟يديبدبخت شدم؟ خـــــــدا، چرا جوابم رو نم يجور نياز من بدبخت ترم هست؟ چرا من آخه؟ چرا من ا! منم نيا د؟ينيب يم ـ

. نداشته باشن ميچقدر بهشون التماس كردم كار يخدا تو كه شاهد بود. راحت بشم يكوفت يزندگ نيبكش تا از ا. بكش و راحتم كن ستيكار ن

كنن چرخ بال گشت و قرعه افتاد به نام من؟ آره  يم يكه همه توش دارن كثافت كار ييايدن نيبود؟ تو ا نيكرده بودم كه حقم ا چهخدا من 
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 يگريد يكه جا نهي؟ رسم روزگار ا!نهيا يعدل اله ؟يرو زودتر از من بد هاشينبود كه جواب بد يكس چيه يتو دستگاه بزرگ اله يعنيخدا؟ 

چه  يمن بود يخدا اگه تو جا. ب بدهخدا جوا ؟يكو اون عدل اله ؟يكتابت توش ازش حرف زد يكه همه جا ياون عدل ومن مجازات بشم؟ ك

تحمل  يچه جور! يكرد يبه خودت قسم تحمل نم يمن بود يخدا اگه جا. از انسان بودن يشد يبه خودت قسم كه خسته م ؟يكرد يكار م

 سر بلند كنم؟ يبه چششونه چه جور نمردم كه عقلشو نيا نيب گهيكنم؟ خدا بگو د

 .كنه يازم دوا نم يدرد هيگر يكنه، ول يم هيتونه من رو كنترل كنه سرش رو پاهام گذاشته و گر ينم نهيب يكه م مامان

بذار به درد . مامان رونيمامان برو، برو ب. ديدست از سرم بردار ديبر. منم و من گهيد. خوام تنها باشم يم. ديو تنهام بذار رونيب ديبر ديپاش ـ

 رونيب روبرو افتخار كن به پسر ارشدت، برو، د ب. ريبگ ليبرو پسر ارشدت رو تحو. خان رو اريمه ريبگ ليوبرو، برو تح. رونيبرو ب. رميخودم بم

 ديكرد يهمش سع. ديكرد يباهام دشمن ديديرس يبه دادم م دياون موقع كه با. خوام يلطف نم گهيد. خوام ينم يدلسوز گهيمن د. گهيد

 .رونيب ديبر. خود محدود شدم يمن به خود. ستيبه اون كارا ن ياجياحت گهيد. جامعه واسه دختر بده نيچرا؟ چون ا د،يمحدودم كن

 .كس چيه. ستيدور و برم ن يكس چيكنم ه يسر كه بلند م. كنم يشم و ناله هام رو بلند م يخودم جمع م تو

 ". يتر كيكه تو از رگش به من نزد اديم يياز همون گلو اديفر نيا ؟يشنو يدردآلودم رو م اديفر نيخدا ا "

 

***** 

 .مي شنوي خدا؟ دلم تنهاست، تنهاي تنها "

 شنوي خدا؟ دردهاي غمگين دلم را مي گويم، مي شنوي؟ مي

 .جا آسمان تاريك است اين

 .جا دل من تنهاست اين

 .كسي نيست كه هم آغوش دل تنگم شود و

 اماتو مي گفتي و خدايي كه در اين نزديكي است  سهراب

 خدا چرا فرياد دل مرا نمي شنود؟ پس

 "خـــــــــــــــــــــدا كجاست؟  پس

 يمن م شيشب و روزش پ. باز هم از غذا خوردن افتادم. بده و مامان كنارم نشسته يليحالم خ. ما يو اومدن خونه  دنيفهم كينزد ليفام تمام

 .زنم يلب نم يا گهيد زيبه چ.. چند قاشق يبه اندازه ا ديغذا، شا از ياما من به جز بخش كم. خوره يگذره و غذاش رو كنار من م

 يهمه جا رو تار م. زمير يسرم رو پاهشه و اشك م. در رو از داخل قفل كنه گميتو بهش م اديو مامان كه م دميكس نم چيورود رو به ه ي اجازه

 يروزها. من و خودش رو درست كنه نيخراب شده ب يكنه پل ها يم يسع. كنه يمامان آروم سرم رو نوازش م. ندارم يو حال خوش نميب

 .كنه برانرو ج مييتنها

 !ستيحالم خوب ن... مامان... مامان ـ

 :گهيبلند م يكه با صدا نهيب يم يدونم وضعم رو چه جور يگردونه و نم يرو برم سرم
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 ...بچه ام. مهتا؟ بچه ام... خــــدا اي ـ

شه  يذاره و بلند م يم نيزم يسرم رو، رو. رونيب زمير يچند وقته بهم فشار اومده و دارم م نيا يليخ. و ندارماصال جونش ر. دميبهش نم يجواب

 يسردمه و تنم م. شه يمحو م شتريهم ب رشيشه تصو يچشمام تار شده و هر لحظه كه مامان از من دور تر م. رهيو به سرعت به سمت در م

 .رميگ يفاصله م نيكنم كه دارم از زم يلحظه فقط حس م نيدر اتاقن و من آخر ينفر جلو چند. لرزه

 

***** 

 !طرف مهتا نيا ايب ـ

 .دست از سرم بردار، گمشو ـ

 .با آقا مهربون باش ـ

 .ولم كن ـ

 .مثل در مقابل مثل ـ

 .نــــــــــه، مامان، ولم كن، مامــــــان ـ

 .شو داريمهتا، مهتا ب ـ

 ياون كثافت م اديدوباره . لرزم يم. ستياز اونا ن يخبر چيو ه كهياتاق تار. نميب يچشمم م يكنم، صورت نگران مامان رو جلو يرو باز م چشمام

خوره  يقدر حالش ازم بهم م نيا. ستياز بابا ن يبازم خبر. تا به خوردم بده رهيگ يرو م ارهيكه دست مه يآب وانيكنه و ل يمامان بلندم م. افتم

 :گهيو م نهيش يمامان كنارم م. كشم يخورم و دوباره دراز م ياز آب م يو آرومم كنه؟ كم نهيكنارم بش يا هيثان ستيكه حاضر ن

 .بخواب دخترم، بخواب ـ

 :گميو م رميگ يمامان رو با التماس م دست

 .بگو بره نيبه ا يجا نرو، ول نيمامان از ا ـ

 :گهيموهام و م يكنه ال يمامان دستش رو م. رهيم رونياز اتاق ب يشه و با پوف ياونم بلند م. كنه تا بره ياشاره مكنه  يكه نگاهم م اريبه مه مامان

 .جام نيمن ا. چشمات رو ببند ـ

 .شنوم يكنه م يرو زمزمه م يشعر نيمامان رو كه آهنگ يبندم كه صدا يكنم و چشمام رو م يحرفش گوش م به

 الاليي ماه و مهتابه "

 مونس خوابه الاليي

 قصه ي گل هاس الاليي

 از آفتاب، پر از آبه پر

 رسم و آيينه الاليي

 شعر شيرينه الاليي
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 و صاف و ساده روون

 مثل آيينه زالل

 گرمي خونه الاليي

 قوت جونه الاليي

 ميگه يك شب هم الاليي

 تنها نمي مونه كسي

 آسمون داره الاليي

 و رنگين كمون داره گل

 چشمون درويشش توي

 مهربون داره نگاهي

 هاي ما ماهه الاليي

 ناله و آهه بدون

 الاليي و خوش باش بخون

 "عمر غصه كوتاهه  كه

 .كنم يدست نوازش كنارمه و من حس م. شه هم مامان كنارمه يگذره، اما شعر كه تموم م يدونم چقدر م ينم

 

***** 

 نيكردم كه ا يمثل هر شب اومده بهم سر بزنه و من چه ساده فكر م. مامانه. م رو بلند كنمشه سر يتو اتاقم، باعث م اديكه م ييقدم ها يصدا

 رمفكر نكنم كه پد نيكنم كه به ا يم يسع. كه نشكنم كنميم يو سع دميخامه و من چه بد بغض تلخم رو فرو م اليخ هي نياما ا. بار بابا همراهشه

عاشقش  يكه از بچگ يخودم همون پدر االتيدونه و در عوض تو خ يفكر نكنم كه پدرم من رو مقصر م نيكنم كه به ا يم يسع. دوسم نداره

گفتن  يمدرسه از پدراشون م يرو كه بچه ها يكنم و اون همون دست نوازش يم هيذارم و گر يم ياليپدر خ يپاها يو سرم رو ارميبودم رو م

 :گهينه و آروم آروم مك ينوازشم م. ذاره تا آرومم كنه يم مسر يرو، رو

 .هيدختر من قو. من پشتشم ست،يدختر من تنها ن ـ

رسم كه پدرم هرگز من رو دوست نداشته و نخواهد  يم تيواقع نيشكنه و من به ا يم شهيش يتكه ها نيبا اومدن مامان ع ايرو نيهر شب ا و

كنه كه  يو اون درك نم ارهيخوام كه پدر رو برام ب يازش م يزبون يشم و با زبون ب يم رهيمادرم خ يچشما يچه كودكانه تو تيداشت و در نها

 .مامان يآروم خسته نباش يشنوم و صدا يبسته شدن در خونه م يكه هر شب اومدنش رو از صدا يپدر. خوام يم رو يمن چ

 من افتاده؟ يزندگ يكه تو هيچه طوفان نيا ايخدا

 

***** 
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پشت  يو رو رونياومدم ب يياالن كه دور از چشم مامان از اون بستر تنها! ستيخطرناك ن يرتفاعا چيكنم كه ه ياون قدر شكستم كه حس م من

 زيچ هيراحت بشم، اما  فيپوچ و كث يايدن نيخواد از ا يدلم م يليكشم؟ خ يدونم چرا خودم رو نم ينم. حس رو دارم نيواقعا هم ستادم،يبوم ا

 نيبه زم گهيبار د هيلرزه و  يمرگ بدجورم يادآوريتنم از . فيكث يايدن نيو بندش من رو وصل كرده به ا هيدونم چ يكه نم يزيچ هي. ذاره ينم

. درخت هست نيچه خوبه كه ا. رو گرفته دميد يكه درست جلو يدوزم به درخت يكنم و چشم م ينگاهم رو بلند م واشي واشي. كنم ينگاه م

 .دراحت فكر كرد و تنها بو يليخ هش يجا م نيا

 .سكته كردم يمادر ؟ييجا نيمهتا، ا ـ

 يتو دهنم رشد كرد كه خانوادم برا يسكوت وقت نيا ي شهير. ذاره احساسم رو بگم يوقته نم يليسكوتم هم خ. دارم يرو از درخت برنم نگاهم

 يتو دهنم جا خوش كرد كه حاال خودم دلم نم يزد و جور يا شهيهم، چنان ر فيكث ياتفاقا نيبا ا. لحظه وقت نداشتن هيحرفم  نيكوچكتر

 .نش ببرميخواد از ب

 .يدوسش دار يلياومده كه خ يكيكه  ميبر ايب. فهيهنوز تنت ضع. يش يم ضيمر. جا هوا سرده نيا ،يمادر نييپا ميبر ايـ ب

 يوقته تو وجودش جا خوش كرده دستم رو م چند نيكه تو ا يغصه ا يبا همه . نميب يجمع شدن لبخندش رو م. نهيب يازم نم يعكس العمل بازم

 :گهيو م رهيگ

 !مهتا، تو رو خدا ـ

فكر  نيشبه دارم به ا نيچند. نييپا رميكه ازش شكوندم توجه كنم م يكه به دل نيشم و بدون ا يو بلند م رونيكشم ب يرو از دستش م دستم

 ياگه نم. رو داشت نايروم ياز هم؟ اون كه شماره  ميقدر دور نيچرا ا ره؟يگ ياز من نم يخبر هيزنه؟ چرا  يچرا بهم زنگ نم ايكنم كه پور يم

به  يخوام حت ينم. زنم يو من پسش م رهيم نييتو وجودم باال و پا يه يزيچ هي. گرفت يم نايبه من زنگ بزنه، حداقل خبر من رو از روم هتون

 يشكنم و نابود م يخدا م يباشه به خداوند نيكه اگه ا. خواد ولم كنه يرو باور كنم كه اونم م نيخوام ا ينم. كه تو سرمه توجه كنم ييادهايفر

كنم و دستام رو تو  يدر رو باز م. مونه يدونم كه اون كنارم م يمن م. مونه يكنارم م. شه كه فراموشم كنه؟ اون دوستم داره يمگه م يول م،ش

هم كنار مهناز نشسته و  نايمب. هم اومدن ايمهناز و آر. ستميا يسر جام م نايو خاله و روم يمامان دنيشم و از د يبرم و وارد م يلباسم م بيج

 يمونده كه هم زمان با ورود مامان، مامان رهيخ نايچشمام تو نگاه معصوم مب. اديسمتم نم گهيد دهيكه اون روز از من د يبا رفتار. خوره يتكون نم

 :گهيشه و م يبلند م

 .بذار بغلت كنم شميپ ايب. شده بود زهير هينت برم مادر، دلم برات قربو ياله ـ

نصفه تو دهنش  يمامان يحرفا. چرخم يو به سمت اتاقم م رميجلو عقب م اديباز شده اس ب يو دستا ياشك يبا اون چشما يكه مامان نياز ا قبل

تونم  يرو كه م يهر چ. كنم يو به سرعت به سمت اتاقم فرار م دميتكون م يگردم سمتش و سر يدوباره بر م. ستهيا يمونه و سر جاش م يم

تا باز كنه  دهيو مهناز در رو هل م رهيم نييباال و پا رهيدستگ يبعد وقت يكم. تو بشم انيخوان ب يكه م يتا مانع از اومدن افراد نميچ يمدر  يجلو

 :گهيو هم چنان آروم م

 .دارم مهتاكارت . در رو باز كن يمهتا، خانومم، خواهر ـ

 :زنم يم اديكنم و فر يدر رو باز م. شه يكنه كه اعصابم خرد م يحرف رو تكرار م نيو ا نهيش يقدر اون پشت م اون



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩١ 

جا  نيا نيآورد فياالن تشر ن؟يخواستمتون كجا بود يبشه؟ هان؟ اون موقع كه م يكه چ نيهر روز دور و برم ن؟يخوا ياز جونم م يچ ه؟يچ ـ

 .رونيب ديبر. مرحم رو نخواستم نيمن ا. مرحم دلم؟ نخواستم نيكه بش

 !مهتا ـ

 :گهيكه م اديم ايآر يصدا. نميش يبندم و جلوش م يدر رو م. اديبه سمتم م ايكنه و پشت بندش آر يمامان حرفام رو قطع م اديفر يصدا

 .ميبر ايب. ستيمهناز االن وقتش ن. خواد باهامون حرف بزنه يكه نم نيمثل ا ـ

همه  نيتا از شر ا دميذارم و فشار م يگوشم م يدستام رو، رو. كنه تو سرمه يم يكه داره ازشون عذر خواه يصحبت مامان با خاله و مامان يصدا

 .حرف و صدا خالص بشم

 

***** 

بدون . شم يم رهيرفته اون جا خكشه و با ورودش طبق معمول  يكه عنوان پدرم رو به دوش م يكه مرد يكنم و چشم به اتاق ياتاقم رو باز م در

كنه و با اقرار  يذكر سجده رو بلند تكرار م. شم يم رهيكنم و به صورتش كه در حال سجده رفتنه خ يو درش رو باز م رمياراده به سمت اتاق م

 .تشهد و سالم يبرا رهينه و م كيبودن خدا سر بلند م گانهي هب

خواد صدام كنه و بشه  يدلم م. كنم يشه كه با غصه نگاهش م يگرده چشم تو چشم من م يرمتكرار سه اهللا اكبر ب يبرا نيكه به طرف سرش

 يهمه ب نيشم از ا يشكنم و خرد م يداره تا ذكر بگه و من باز هم م يرو برم حيگردونه و تسب يتمام سر برم يرحم ياما اون با ب. اهاميپدر رو

 .يترس از نبود حام و يرحم

 يهم قرار م يگفتن كلمات رو يبرا يتالش چيه يشه و لب هام ب ياما صدام از حصار گلوم آزاد نم ارم،يكنم تا اسم پدر رو به زبون ب يباز م دهان

 .رهيگ

. كنه يم يتوجه يكنم كه چطور به من ب يشم و دوباره نگاهش م يدر متوقف م يدارم، اما درست جلو يو سر خورده به سمت در گام برم ديناام

 .كنم يخارج م يكنم و خودم رو از اون اتاق لعنت يدر رو باز م دميكون مسر ت

 

***** 

فكر . و پدرم اياتاقم دو مرد تو خلوت ذهنم جا دارن، پور يكيتار يتو. ستيخونه ن يكس ارياتاقم هستم و جز مه يتو شهيتنها تر از هم امشب

 نيباز ا. ماست نيمن هستن، اما چه قدر فاصله ب كيدر فكرم و نزد. و دورن كيندارن؟ هر دو به من نزد يدو به من توجه نيكنم كه چرا ا يم

 به من ندارن؟ يدو توجه نيكنم چه كردم كه ا يشكنه و من فكر م يم يبغض لعنت

رو  اريكنم و مه يچرخونم و نگاه م يكنم و سر م ياشكام رو پاك م. شه يكه من اجازه بدم وارد اتاقم م نيبدون ا يخوره و كس يبه در م يا تقه

 :گميخوره و م يابروهام تو هم گره م. نميب يم

 تو؟ يايبه تو اجازه داد ب يك ـ

 ...من... نيبب... مهتا ـ

 :گميتوش معلومه م يكه بغض به خوب يصدا با
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 .رونياتاق ب نيتو اتاق؟ گمشو از ا يايگفت ب يگفتم ك ـ

 .بدم حيبرات توض ديمن با ـ

 :زنم يم اديرو كنترل كنم فر شيتونم بلند ينم گهيكه د يصدا با

است، چه حاجت به  انيكه ع يزيخواستم از تو؟ چ حيمن توض. جا نيا زنيها بر هيزنم تا تمام همسا يم غيقدر ج نيبه خدا ا. رونيبرو ب اريمه ـ

 است؟ انيب

 .گميمهتا به خدا قسم راست م! ستميكه اونا گفتن ن ياست؟ من اون انيع يچ ـ

 .رونيبرو ب ؟يفهم ياومد، م يبال سرم نم نينبود ا يزياگه چ. رونيوضع افتادم، برو ب نيباور كنم؟ من به خاطر تو به ا يرچه جو ـ

با . كنم سمتش يدارم و با حرص پرت م يروش رو برم ينيتزئ يو گو وتريكامپ زيبرم سمت م يخوره، دست م ياز جاش تكون نم نميب يم يوقت

گردونم و با تمام  يسر برم. زهير يدر م نييها پا شهيو خرده ش ناتيتمام تزئ. شكنه يخوره و م يبه در م يبنده و گو يدرو م عيسر يگو دنيد

 :زنم يم اديفرقدرتم 

 !متنفر ار،يازت متنفرم مه ـ

سرم رو با حرص . شنوم يگفتنش رو م "احمق  يدختره  " ياز پشت در صدا. كنم يفكر م هاميبه بدبخت دانهيذارم و ناام يپاهام م يرو، رو سرم

 :گميو آروم م دميو بغض تكون م

 !يلعنت ـ

برم  يفرو م مييتنها يهمون همدم شب ها يعنيكنم و سرم رو تو بالش  يرها م نيزم يكنم و تن خسته ام رو، رو يپاهام بلند م يرو از رو سرم

 .رهيگ يرو در آغوش خودش مچند وقت اشكام  نيدرست مثل ا شه،يو اون باز هم مثل هم

 

***** 

مامان هم مثل . شه يحرف زدن با منه كه موفق نم يهم چنان در تالش برا اريمه. هم چنان ادامه داره ايهام از پور يخبر يبابا و ب يها يمحل يب

 بتكنه تا باهام صح يتالش م اديم شيكه پ يو هر فرصت ختهيبه شدت اعصابم رو بهم ر... اما مهناز. گذرونه يوقتش رو كنار من م شتريب شهيهم

 يزيمنه هم چند بار اومده خونمون كه اون هم چ يپرونده  ريگيكه پ يسيپل يمامور. كنه يم يمن رو عصب نيزبونم حرف بكشه و ا ريكنه و از ز

 گم؟ينم سيبه پل يزيكه چرا چ نهيا يتعجب كردن اونا برا. كنه يسكوت من همه رو متعجب م. اوردهيبه دست ن

همون . گرانيد يو فكر كردن به كارها ختنيگوشه كز كردن و اشك ر هيكار شب و روزم شده . دوش هم نگرفتم يمدته كه حت نيچند

 .شه يخالصه م ايتو پور شترشيمن ب يكه برا يگرانيد

 گهياز هر وقت د شيم كه من االن بهش بزنه؟ بگ يگله كنم كه چرا به من زنگ نم يزنگ بزنم و بهش كل ايگرفتم خودم به پور ميتصم امروز

 رهيدارم و به تلفن خ يحرفام رو تو ذهنم نگه م. ادامه بدم گهيتونم بدون اون د يكنم و نم يدق م ييتنها نيدارم و بگم كه دارم تو ا اجياحت يا

 .رميگ يشم و شماره اش رو م يم

 .چهيپ يمنحوس اُپراتور تو گوشم م يكه صدا نيتا ا دهيرو جواب نم يگوش يشه و كس يتو گوشم تكرار م يصداها ه نيبوق، دوبوق، ا كي
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 ". دييفرما يريلطفا بعدا شماره گ. باشد يدر حال حاضر مشترك مورد نظر پاسخ گو نم "

 .شه ياشغال م دهيبار به پنج بوق نكش نيكنم اما ا يم يريبار دوم شماره گ يذارم و برا يدكمه تكرار م يدستم رو رو يتند

 :گميكنه من رو از زنگ زدن منصرف كنه م يم يذهنم كه سع يتو يذارم و به صدا يهم م يرو رو مامچش

 !خفه شو ـ

 يبه تماسم داده نم يجواب ايهر بار از طرف پور. شم يكنم كه خسته م يرو تكرار م جهينت يكار ب نيقدر ا نيا. كنم يم يريدوباره شماره گ و

 يمالم و نفسم رو به شدت خارج م يگونه ام رو م يكم يبا دست عصب. رمياتاقم راه م يكوبم و تو يم زميم يتلفن رو رو يگوش يعصبان. شه

 .رميگ يرو م نايروم يبار شماره  نيو ا رميبه سمت تلفن م دوباره. كنم

 :گهيداره و م ياز چند بوق برم بعد

 جونم خاله جون؟ ـ

 نا؟يروم ـ

 :گهيشه اما بعد از چند لحظه م يساكت م اول

 افتاده؟ يشده؟ اتفاق يزيجانم مهتا؟ چ ـ

 :گميگلومه م يكه تو يبغض با

 نگرفته؟ يمن خبر ياز تو درباره  ؟يخبر دار اياز پور نايروم ـ

 از من؟ ـ

 ...آره ـ

 .بارم زنگ نزد هي ينه به جان خودم، حت ـ

 .رو گونه هام زهير يدونه مو اشكام دونه  رميگ يم يشيحرفش چه آت نيدونه با ا يفقط خدا م... ايخدا يوا

 !دهيبه تلفنام جواب نم ؟يبهش زنگ بزن يتون يم نايروم ـ

 :گهيمكث و بعد م يكم

 ؟يمهتا خودت خوب... زهيچ دم،يباشه، بهت خبر م ـ

 .فهمم يرو نم شيوقته احساس خوب بودن رو گم كردم و اصال معن يليمن خ! يسوال مسخره ا چه

 :گميو در عوض م دميبه سوالش نم يجواب

 ؟يندار يكار ـ

 !نه، خداحافظ ـ

 .شم يم رهيو به روبرو خ نميش يم زيكنار م نييو همون پا زيذارم رو م يرو م يگوش. كنم يبدم قطع م شيبه خداحافظ يكه جواب نيا بدون

 

***** 
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 عيكه با مامان از در اومدن تو، سر شيساعت پ مين. جا نيمامان اومده ا يميصم قيرف. به شدت رو اعصابمه يصحبت مامان و خانم فرخ يصدا

 .خودم رو چپوندم تو اتاق

 سمانه جون حال دخترت، مهتا، چطوره؟ ـ

 .ستيخوبه، بد ن ـ

از كجا اومده  نياصال ا ؟يداشت اديشد آخه؟ دشمن ز يجور نيبودنش؟ چرا ا دهيدزد يواسه چ! دهيعذاب كش يليحتما خ. براش رميبم ،يآخ ـ

 ده؟يدزد ياشته رو دخترت؟ نكنه كه خواستگارش بوده و چون نداددست گذ هويكه 

 :گهيم يشرم يو ب ييدر كمال پرو يزنه و خانوم فرخ ينم يحرف مامان

 هم سر دخترت آورده؟ اصال االن مهتا خونه است؟ ييحاال بال گميم ـ

. ستميا يكنم و خودم تو چهارچوب در م يبه سرعت باز م شم و در رو به شدت و يدارم و بلند م يگوشام برم ياز رو يرو به صورت عصب دستام

كنم االنه است  يكنم كه احساس م يمشت م يدستام رو جور. هيچشماش اشك. بگم يزيخوام چ يفهمه م يافته و مامان م ينگاه هر دو به من م

 :گميم يرو به خانوم فرخ يآروم اما عصب يو لحن يعصبان ييبا چشما. كه ناخون هام بره تو گوشتم

 .رونيخونه برو ب نيكردنات تموم شد، از ا ياگه فوضول ـ

 :گميبزنه كه م يخواد حرف يشه و م يحرف بلند م نيا دنيبا شن يخانوم فرخ. كنم يكشم و چشمام رو باز و بسته م يشدت نفس م به

 .راه خروج از اون وره ـ

 :گميو م دميبا دستم در خونه رو نشون م و

 .رونيگمشو ب ؟يمگه كر. خوره يمثل تو بهم م ييهاحالم از خاله زنك  ـ

 :گميخواد دنبالش بره كه م يمامان م. رهيدر هم به سمت در م ييبا ابروها يفرخ خانم

 .مونم يخونه نم نيلحظه هم تو ا هيبه خدا قسم  يدنبالش رفت. مامان سر جات بمون ـ

 زهايچ نيكنه و به كوچكتر يكنه و ذره ذره داره نابودم م يم تميبابا و اون اتفاق ها اذ يها يمحل يو ب ايو پور ناياز روم يخبر ياز ب يعصب فشار

 .حساسم كرده

من رو كنار در  يوقت. تو اديشم ب يكنم و منتظر م يو در رو به سرعت باز م نميب يرو م نايروم فونيآ رياز تصو. اديخونه دوباره به صدا درم زنگ

 .برم تو اتاق يكشم و م يحرف بزنه كه دستش رو م شتريخواد ب يكنه، م يسالم به مامان م هي. هبر يبه حال بدم م يپ نه،يب يم

 خب؟ ـ

 ؟يخوب ـ

 .كنم يخواهش م! زودتر بگو نا؟يشد روم يچ ـ

 :گهيكه به تته پته افتاده م ييبا صدا. پر از درده. كنمم پر از بغضه يم خواهش

 ...زهيچ... خب... يعني! بگم؟ يدونم چه جور يزد كه واقعا نم ييحرفا.. اون! يرو فراموش كن ايپور... بهتره... به نظرم... خب... مهتا... م... م ـ

 .گفت يبگو چ يول نم،يگفت؟ برگرد سمت پنجره و اصال نبب يبگو، بگو چ نايروم ـ
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 .زنه يم شميكنه كه هر كلمه اش آت يم ييسمت پنجره و آروم شروع به گفتن حرفا گرده يكنم، چون برم يكار راحتش م نيبا ا يانگار

 .بهش زنگ زدم ـ

 .دهيكنه و بعد ادامه م يمكث م يكم

پر  يصدا هيشدم جواب داد و با  يم ديناام گهيبار داشتم د نيآخر ياما انگار نه انگار، وقت. از ده بار زنگ زدم بهش شتريب ديشا. داد يجواب نم ـ

 نيا ات. باهاتون صحبت كنم ديراستش با. مهتام يگفتم من دختر خاله  د؟ييگفت خودمم، بفرما ا؟يو گفتم آقا پور دمياز حرص گفت بله؟؟؟ ترس

 ...گفت... رو گفتم، گفت

 ...بگو ؟يچ: گميم ناالن

 :گهيسكوت م يكشه و بعد از كم يم يقيعم نفس

مهتا االن به شما  ه؟يچه حرف نيا ايگفتم آقا پور. دميمن كم از دست اون و داداشش نكش. ارهياسم من رو ن گهيد ديگفت خانوم، لطفا به مهتا بگ ـ

 يراسم دخت گهيخوام د يمن نم... گفت كه. گميچقدر قبولش دارم، من دارم راستش رو م يدون يقسم، كه خودت م يمهتا به امام عل. داره ازين

 .دست خورده است... كه... كه ارميرو ب

 با من؟ يچه كرد ا،يپور ا،يپور ا،يپور يوا. كنم ينگاه م نايبه روم جيگ جيگ! اول ي ضربه

 ...گفت به مهتا بگو ـ

 .دهيكنه و ادامه م يرو مشت م دستاش

 .كرده بودن تيو از من شكا من تو بازداشتگاه بودم چون داداشش به من شك داشت. دميكش يليچند وقته از دست داداشش خ نيمن ا ـ

 :گهيصورتم م دنيگرده و  با د يبار برم نيا. زد يچه راحت درباره ام حرف م يلعنت. رونيب ختنياز چشمام ر ارياخت يها ب اشك

 !يكن يجور نياش رو نگم؟ به خدا ارزش نداره واسش ا هيبق يخوايم ،ييمهتا ـ

 .بگو، بگو و خالصم كن ـ

 ...مهتا ـ

 :زنم يم اديفر

 گفت؟ يبگو چ گميم ،يد لعنت ـ

 :گهيخوره و م يجا م ادميفر از

و گفته  هيگفت كه مادرش بدجور شاك. ذاره يمادرش نم... تيخواستگار اديب... اون اگه بخواد لطف كنه و... خب... اون... گفت بگم كه اگه اون ـ

 .يسالم بوده باش... كه... كه ستشيمطمئن ن... دنتيدزد دميفهم يگفت تو كالنتر... گفت... ادينم يجور نيدختر ا يخواستگار

 .فهمم يرو م قتيگس و تلخ حق يگفتم؟ تازه معن يم زميكه بهش عز هياون نيكردم دوسش دارم؟ ا يكه من فكر م هياون آدم نيا! دوم ي ضربه

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 :گميخرد شده م يكنم و با درون يرو پاك م اشكام

 .خوبم... بگو... بگو! ادامه بده ـ
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 :گهيگرده و م يبه سمت پنجره برم دوباره

دوس ... باز بشه يدوس ندارم دوباره پام به كالنتر... كنن ديچپ و راست ما رو تهد... دوست ندارم... به زنم شك كنم... گفت دوست ندارم ـ

و هر  هجا تموم بش نيهم... جا نيهم.... رابطه نيا... بهتره... بهش بگو كه بهتره ...بشه داشيپ هويمدت نباشه و بعد از چند وقت  هي... ندارم زنم

 .ميكمتر عذاب بكش...  دومون

 :گميبرم باال و م يدستم رو م! سوم ي ضربه

 .بسه! نايبسه روم! بسه ـ

 :گهيگرده و م يبرم

 ...يخوا يمهتا؟ م ـ

 .و درم پشتت ببند رونينه، فقط برو ب ـ

 :گميلب م ريكنم و ز ياشكام رو پاك م. شم يبلند م يكنم و عصب يبه اتاق م يبا رفتنش نگاه. رونيب رهيم دهيخم يشونه ها با

 .زدم يم نهيكه سنگش رو به س اياز آقا پور نيا

 يدرس خوندن م به بهانه يرفتن هامون با هم، چت كردنمون، وقت رونيب. گذره يچشمام م يو تمام خاطراتم از جلو نييپا اديتند تند م اشكام

 ...و مونيشگيپاتوق هم. رفتم مغازه اش

 يبزرگ رو نهيمن و خانواده ام و اون آ يشده  زونيآو يعكس ها. ها واريخوره به د يكنم و چشمم م يم يبار طول و عرض اتاق رو ط چند

. فميثيموجود نحس و ك هيبرم كه  يم يپ نيبه ا. كنه يم ميانعكاس كلمه دست خورده تو ذهنم روان. كنه يم يبهم دهن كج يانگار همه چ. واريد

 ...شم و يم رهيخ نهيخودم تو آ ريكنن و به تصو يكنم كه چقدر زود آدما رنگ عوض م يم فكر نيبه ا

 .كنم يم هيزنم و گر يم غيج. كوبونم يروبروم م واريرو به د اديكه تو دستم م يقاب نيبرم جلو و اول يبعد دست م يا هيثان

 !ايلعنت به تو پور... يعوض... يعوض ـ

 يرو پرت م اديكه دم دستم م يكنم هر چ يكار م يكه بدونم دارم چ نيشه و من بدون ا يباز م هيپرتاب بق يقاب عكس راه برا نيپرتاب اول با

 :گميم هيبا گر.. شن يم انيو مادرم تو چهار چوب در نما نايشه و روم يدر به سرعت باز م. كنم

 !ديتنهام بذار رون،يب ديبر ـ

 :گميطرفم م اديمامان كه داره م دنيبا د. كنم يدو زانوم پرت م يبا ناله خودم رو رو. خرده شهيپر شده از ش اطرافم

كه  يلعنت ياياز اون پور ناست،يكه باعث تمام ا يلعنت اريدونه، از اون مه ياز تو، از بابا كه من رو مقصر م. اديمامان، از همتون بدم م رونيبرو ب ـ

 .مامان برو. چه ساده ولم كرد

خواد  يم غيمامان با ج. بردارم زهيت يليقاب عكس رو كه خ ي شهيتر بشم و ش وونهيكه هستم د ينيشه از ا يمامان به حرفم باعث م يتوجه يب

 يآزاد يبرا يزود انگار راه يليخون سرخ رنگ، خ. زنه يحركتم خشكش م نيرگ دستم و مامان از ا يكشم رو يرو م شهيمانع كارم بشه كه ش

من  يكه جلو نيا يتو پاش، اما برا رهيها م شهياز ش يكيجلو كه  ايخواد ب يكشه و م يم يغيخون ج دنيمامان با د. رونيب اديباشه م هكرد دايپ

 يرو محكم تر م يقبل يدگيباالتر از بر يكه دارم كم يبا تمام درد. اديكنه تا به سمتم ب يكنه و باز هم حركت م يبه دردش توجه نم رهيرو بگ
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 هيكنه  يو پرت م رهيگ يشل شده م يزيرو از دستم كه به خاطر خونر شهيرسه ش يمامان بهم م. شه يتر خارج م عيبار خون سر نيبرم و ا

با . فهمم يم ميحال يرو با تمام ب نيا. دهيترس نايروم. انسزنه و گفت كه زنگ بزنه به اورژ يم غيمرده شده ج نيكه ع نايزود سر روم. گوشه

 :گهيم هيگر ونيكنه و م يم هيده و بلند بلند گر يمچم فشار م يمامان دستش رو، رو. رهيم يو به سمت اديخودش م بهمامان  اديفر

 بود آخه؟ يچه كار نيا يمهتا، مادر اد،يتحمل كن االن دكتر م... دختركم... مهتا ـ

 يدور سرم م ايكنم دن يحس م. شم يشل تر م رهيكه از دستم م يشتريمن هر لحظه با رفتن خون ب. نداره يپاش توجه يتو يبه زخم ها اصال

 .چرخه

 :كشه يم غيباز ج نهيب يم يطور نيخوره و مامان كه ا يتلو تلو م سرم

 !كنم، مهتا يبمون، بمون، خواهش م داريمهتا ب ـ

 .فهمم ينم يزيچ گهيشه و د يشب م ياهيبرام به رنگ س ايدن. خوره يمامان م  يشونه  يكشه رو يشه و تنم رو م يآخر خم م يتو لحظه  سرم

 

***** 

 "سام  "

 :گميبه محمد م. مينيتاالر رو بب يگل ها برا نييتز ديجد ينمونه ها يتا عكس ها ميقراره با محمد بر امروز

 .دميهم خودم پول و سهم بچه ها رو م يرو بدم، اگه نگران ضرر تاالر هست هيسام يعروس نهيخوام هز يمن م ـ

 :گهيكنه و م يگرده و با حرص و اخم نگاهم م يبرم

 يياصال دو تا. با من يبدم؟ نصف خرج عروس ييخواهرم دوسش دارم كادو يدوستم كه جا نيخواهر بهتر يمن حق ندارم واسه عروس يعني ـ

 .ميريرو واسش بگ يعروس نيتا بهتر ميكن يمجلس كار م نيا يرو

 :گميم يآوردن مطلب اديزنم و با به  يو همه جا پشتم بود م شهيكه هم قميبه رف يلبخند

 داده؟ يرو جواب نم شيچرا گوش يديفهم ؟يزنگ زد ايبه آر يراست ـ

 يكنه، ول يكرده و خودش حلش م دايپ يمشكل خانوادگ هيشده، گفت  يهم اصرار كردم بگه چ يهرچ. بود شونيپر يليخ يآره، زنگ زدم، ول ـ

 .به نظرم مشكلش بزرگ بود

 ؟يديمشكل رو فهم ياون وقت تو از كجا درجه  ـ

 !حس كردم ،يجور نيهم ـ

 تو حس نكن خوب؟ ـ

 مثال؟ يواسه چ ـ

 .نگه دار. جاست نيدوستت مشكلش بزرگه؟ هم يحس كرد يتلفن تو چه جور ياز پا ،يآخه مرد حساب. گميم يجور نيهم ـ

 :گهيكنه و م ينگاه م يبه گل فروش رونيكم از ب هي

 .پسر هيتوپ ياُه، عجب گل فروش ـ
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 .هم بزرگه يليخ. دميرو د نايشدم و ا يرد م ابونيخ نياز ا شيآره، چند روز پ ـ

 چه خبره؟ نميتوش بب ميبر ـ

كه شامل انواع  يبزرگ يگل فروش. ميش يم رهيكه اون جاست خ يو رنگ و وارنگ بايز يو هر دو به اون همه گل ها ميش يم يگل فروش وارد

 .گله

 يذارن از گل ها يكه عروس و داماد روش قدم م يفرش يهم در سالن و هم رو م،يكن يكه تو تاالر برگزار م ييها يعروس يو محمد برا من

 .شه يو دلنواز م بايگل، ز ناتييبا تز ده،يد يكه تو ييتمام جاها يجور نيا. ميكن يتازه استفاده م

ساعت بعد من و محمد  ميكشه و ن يم شيبعد از چند لحظه بحث رو پ تيو در نها دنيها پرس متيكنه از ق يورودمون به مغازه محمد شروع م با

از اون جا خارج  انيرداد به تاالر ببستن قرا يكه برا ميو ازشون خواست ميتاالر و آدرسش رو به مرد و زن گل فروش داد يكه شماره  يدر حال

 .ميرو باهاشون داشته باش يخوب يهمكار ميتون يم اديكه از كارهاشون به ما نشون دادن، به نظر م يعكس يبا توجه به آلبوم ها. ميش يم

 

***** 

 يخونه  هيحتما باز رفته سراغ . صفحه نقش بسته يشماره و اسم پژمان رحمان پور رو. خوره يزنگ م ميكه گوش نميحال بستن كمربند ماش در

 .ديجد يكلنگ

 جانم پژمان؟ ـ

 ؟يسالم سام، خوب ـ

 گه؟يد يخونه  هيبازم  ؟يخوبم، ممنون، تو چطور ـ

مون گفتم تا چونه زدم و از خونه ها يبه خدا كل. گذار توپن هيسرما هيكردم كه دنبال  دايجا پ كيچهار تا خونه رو . خونه نه، چند تا خونه هي ـ

 ليتحو كيش زيچ هيكنه و  يهم خرج خونه هاش م يتوپ هست كه كل يسازنده  هي شونيگيهمسا نيوگرنه تو هم. شدن بدن به من يراض

 .ستين يراض ديكه با يهم اون قدر شونيكي ازهت... دهيم

 .اميمقدماتش رو فراهم كن تا ب ست؟ين كيش ميديم ليكه ما تحو ييمگه خونه ها ـ

 .فعال! منتظرم پسر ـ

 .فعال ـ

 

***** 

 "مهتا  "

 يچشمم م يرو جلو نايكنم، مامان ا يشده؟ چشم كه باز م يدونم چ يسردمه و نم. شه يو هر لحظه واضح تر م چهيپ يتو گوشم م يمبهم يصدا

و  رهيگ يباال كه بدجور درد م ارميم دستم رو. كنم يبهشون نگاه م يجيبا گ. نشسته يصندل يسرخش بهم زل زده و رو يمامان با چشما. نميب

 هيشه و  يدر باز م. شم يم رهيدر هم بهش خ يو با همون اخما نييپا ارميدستم رو م! شده يچ ارميم اديتازه به . افته ينگاهم به باند دور دستم م

 .شم يم رهيكننن خ يكنم و بعد به اونا كه بهم نگاه م يبه دكتر م ينگاه. دكتر با پرستار همراهش اومدن تو
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 .يكوفت يزندگ نيخسته شدم از ا رم؟يبم ديچرا نذاشت ـ

 :گهيو م اديبه حرف م بابا

 .كنه يننگ كم نم نياز ا يزيمردن تو چ ـ

از  دهيدكتر دستور م. شم يبود؟ مات چشماش م يچه حرف... نيا... بابا. كنم يم دايپ يخودم اما چه حال بد. رحمه يبابا چه ب. شن يساكت م همه

 .گهيم يزيكنه و به پرستار همراهش چ ينگاه به من م هيو بعد  رونياون جا بره ب

به در بسته . رونيب رهيبابا م. شه يم اديسرعت اشكام ز. كنه يكنه؟ دكتر سرمم رو چك م يم يجور نيبابا چرا ا ايبابا؟ خدا يچ يعنيحرف  نيا

 ينم. طور نيهم ارميمه. نگاهش نگرانه. كنه يمامان بهم نگاه م نا،يچرخه سمت مامان ا يمكنم و بعدش نگاهم  يزنم و با بهت در نگاه م يزل م

 يدكتر رو من كه مات برده به چهره . فكر كنم اريحرفاست كه به بودن مه نيتر از ا يزهر حرف بابا كار. بدم كه چرا تو اتاقه ريتونم بهش گ

 :گهيكنم م يافراد تو اتاق نگاه م

 .به من نگاه كن... مهتا. دخترم من رو نگاه كن... خانوم مهتا... مهتا ـ

 .رهيم نينم نمك صدا ها برام از ب. رسه به در يكل اتاق م يچرخش تو هيمن دوباره نگاهم بعد از  اما

سرم  يصدا تو هيتمام مدت . اديو آقاجون به سمتم م هيگر ريزنه ز يم يتو اون وضع، مامان دنميبا د. تو انيم يشه و آقاجون و مامان يباز م در

 .چرخه يم

 "! اتفاقا ننگه واسه بابات؟ نيگفتم ا يديد "

. شنوم يجز اون صدا نم يچيخوره و من ه يلباش تكون م. شنوم يآقاجون رو نم يصدا! چه كار كنم ديدونم با يكنه و من نم يصدام م آقاجون

سرم  يپتو رو رو. رونيب رهيو اونم م گهيرو به پرستار همراهش م ييزايچ هيا عجله دكتر ب. جلو اديو اون م گهيم يزيگرده رو به مامان چ يبرم

 يالتماسام، خنده ها. تو ذهنم ادينحس م ياون روزها يصحنه ها. شه يسره تو مغزم تكرار م كي يلعنت ياون جمله . رياون ز رميكشم و م يم

همون روزها تو  ياول و به تلخ يهمه و همه درست مثل روزها... دارن و لميكه از من ف نياونا، اومدن اون مردها، افتادنم تو آب، گفتن ا يطانيش

. شنوم ينم يزيخوره اما من چ يتكون م اريمه يلب ها. نميب يرو م اريشه و من صورت مه يم دهيپتو از رو صورتم كنار كش. شه يمرور م هنمذ

 :گميزنم و م يم غيذارم و بلند بلند ج يرو گوشم م دستام رو. زنه يتو گوشم زنگ م يشترياون صدا با سرعت ب

 ...مامان! ستيمن ن ريتقص نايا... خفه شو، خفه شو ـ

كه از  ييو با ترس و صدا رميگ يخودم م يدستام رو جلو. ستين يخوام برم عقب، اما راه يم. نميب يم طيخودم رو تو اون مح. جلوتر اديم اريمه

 :گميشده م دهيشدت ترس بر

 يم... من... مامان... اديبدم م... ازت... رونيب... برو... اون ور... برو... ييكجا... مامان... نزن... دست... من... من... نزن... به من... دست... نه... نه ـ

 ...مامان... كمكم كنه يكي... مامان... ترسم

. تونم نفس بكشم ينم. تا اون صداها قطع بشه دميگوشم فشار م يرو دستام رو. كشم يم غيو ج دميعقب و من مدام سرم رو تكون م رهيم اريمه

 يعيما يگرم. دميشد و محكم تر به گوشم فشار م ياما با برداشتن دستام اون صدا دوباره تو گوشم پخش م ره،يكنه دستام رو بگ يم يسع يكي

 يكه سع ييو پشتش دستا نميب يمحو از باز شدن در اتاق م يا هيسا. رهيگ يمچ دستم درد م. كنم يكنه رو احساس م يمچ دستم حركت م يرو
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 هيداره و  يسرم رو نگه م يكي دم،يو من سرم رو تكون م چهيپ يو اون صدا با شدت تو گوشم م نييپا اديدستام م. نييپا ارنيكنن دستام رو ب يم

 هيدكتر . نفس هام بلند و پر از خس خسه. تنفس ندارم يبرا ييهوا تموم شده و من هوا ژنيانگار اكس يذارن، ول يرو دهنم م ژنيماسك اكس

. رميو به خواب م نميب يدكتر رو نم گهيشه و د يم رهيت زيهمه چ. كنم يتو دستم حس م يسوزش هيفهمم و بعد از چند ثان ياما نم گهيم ييزايچ

 .قيعم يليخ يخواب

 

***** 

از  يزيمردن تو چ يگ يو م يكن يتو چشماش نگاه م يستاديراست راست ا! شده ريپذ بيبچه آس نيچقدر گفتم ا! ـ چقدر گفتم خوددار باش

 .يبار باهاش مهربون نبود كيبچه اومد تو خونت،  نيكه ا يكنه؟ از اون وقت يننگ كم نم نيا

 ؟يكرد يننگ تحمل م نيبار ا ريز ،يمن بود يخب پدر جان، تو جا ـ

تمام حرفاش به شازده پسرته؟ چرا در نظر  يكه رو يبه حرفاش دقت كرد چيبچه است؟ ه نيا ريمگه تقص! كلمه رو گفت نيننگ، ننگ، باز ا ـ

 !يتو به اون قول داد... استغفرا... بچه مثل نيبار با ا كيانتقام وسطه؟  يپا يريگ ينم

. و حرفاش رو بشنوم نميبابا رو بب گهيخوام د ينم. آقاجون و باباست نيب يحرفا صحبت ها نيا. زنم يكنم و به بابا زل م يرو باز م چشمام

 :گهيآقاجون دستپاچه م. كنن يشه و به من نگاه م يبه هوش اومدن من قطع م دنيحرفاشون با د

 بابا جون؟ حالت خوبه؟ يچطور ـ

كه  ييزنم و با صدا يم يپوزخند تلخ. نيياندازه پا يو سرش رو م ارهيآخرش بابا طاقت نم. كنه ياون هم به من نگاه م. ام به باباست رهيخ نگاه

 :گميشه م يلحظه به لحظه بلندتر م

فكر ! فكر كن دخترت مرده! يندار ييمهتا گهياصال فكر كن د. يننگ خرد نش نيبار ا ريبنداز تا ز ،يمحمد يجناب آقا نييسرت رو بنداز پا ـ

 .ندارم ييبابا گهيكنم د يمنم حس م. ننگ خردت نكنه نيكن تا ا

 :گهيكنه و م يسرش رو بلند م بابا

 !ساكت شو مهتا ـ

 :گميزبونم م يتلخ يهمه  با

 .كنه چشم يم تونيراض نيچشم، اگه ا ـ

 :گهيو م اديبه سمتم م! رهيرو بگ يدونه طرف ك يكنه و نم يآقاجون به بحث ماها نگاه م. رهيكنه و به سمت در م يدستاش رو مشت م بابا

 ...مهتا جان ـ

 :گميباال و م رميگ يرو م دستم

 .ديخواهشا بر. كنم نيتوه ديدوستم داشت شهيخوام به شما كه هم يكمه، نم تميبه خدا ظرف. ديآقاجون تنهام بذار ـ

 ...يدكتر گفت به هوش اومد. باشه، بذار دكتر رو صدا كنم ـ

و  رميبه سمت پنجره م. نييپا اميكنم از رو تخت ب يم يكنم و سع يو به مچ دستم نگاه م شميبلند م. رونيب رهيو اون م دميبه آقاجون نم يجواب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠١ 

 .كنم يو پر از غمه م اهيبه آسمون شب كه مثل دل من س ينگاه

. كه تو امتحانت باختم ينيب يمن صبر ندارم، م! يدون يمن تحمل ندارم خدا؟ مطئنم كه م يدون يم ؟يكن يامتحانم م يچرا دار ؟ييكجا ايخدا ـ

 نيبدتر از ا يعني. بشنو و كمكم كن. نفس تلخم رو بشنو يا... صبر ندارم؟ خــــدا نيبب. خواستم خودم رو بكشم يكه رد شدم، چون م ينيب يم

 هست؟ هم

 

***** 

نفس . گهيدر گوش بابا م ييزهايآقاجون هم با ما اومده خونه و داره چ. ندارم يكس حساب چيه يرو گهيد. خونه اميم شهيتر و تنهاتر از هم تلخ

 .شنوم يبابا رو م يخوام برم توش كه صدا يم. دارم يكشم و به سمت اتاقم گام برم يم يقيعم

 !مهتا ـ

روزها  نيبار تو ا كي. منم كه اشتباه كردم نيانگار ا. من وجود نداره يبرا يمرد عاطفه ا نيانگار تو وجود ا. و خشك يجد شهيهم مثل هم باز

 :گهيرم سمت اتاق كه دوباره م يمكث دوباره م يكنم و بعد از كم يبه صداش نم يتوجه. ش كنهاز ماجرا بزنه و دعوا يحرف اريكه به مه ميديند

 !با تو هستما؟ ؟يشنو يمگه صدام رو نم ـ

 :گهيكنه و م يم شيبار آقاجون همراه نيا

 .مهتا خانوم، بمون من كارت دارم دخترم ـ

 :گميگردم و م يو به احترام اونه كه برم ستميا يخاطر آقاجون م به

 .شنوم يم شهيشما رو هم يحرفا! شنوم آقاجون يم ـ

 :گميتلخ م يكنم و با زبون يبه بابا م ضيبا غ ينگاه

 .شنوه ينامرد جماعت رو نم ياما گوشم حرفا ـ

 :گهيداره و م ينگهش م رهيگ يخوره كه آقاجون دستش رو م يتو جاش تكون م تيبا عصبان بابا

 .ميقد يهمون مهتا يخوام بش يكه حال و هوات عوض بشه، م يبا ما باش يچند وقت هي. ما ينه خو يايبه پدرت گفتم كه با من ب ـ

 :گهيكه آقاجون دوباره م رمياندازم و به سمت اتاقم م يم نييسر پا! خواد يم زايچه چ! داره آقاجون از من يتوقعات چه

 زم؟يعز ياينم ـ

 :گميدوزم و م يبابا م يرو به چشما نگاهم

جا با  نيا ست،يمن ن يجا جا نيجا تلخه، ا نيا ست،يمن ن يجا خونه  نيجا هواش مسمومه، ا نيا. هام رو جمع كنم لهيخوام برم وس يچرا، م ـ

 .ستيمن ن يهمه ناجوون مرد جا نيوجود ا

 يم اديكنه و با حرص فر يبار جلوش قد علم م نيو ا ميشه ناج يكه باز آقاجون م اديكنه و به سمتم م يمراعات آقاجون رو نم گهيبار د نيا بابا

 :زنه

 !محمد ـ
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 .تو اتاقم رميمونم و م ينم گهيدوزه كه د يآقاجون چشم م يو به چشما رهيگ يرو از من م شينگاه عصبان بابا

 يدر كمدم رو باز م. تو اتاق دايمامان آروم دنبالم م. و همه جا مرتبه ستيخرده ن شهياز ش ياثر. و مرتب شده و همه جا جمع شده زيتم زيچ همه

زنه،  يخرده رفته بود لنگ م شهيكه توش ش ييموقع راه رفتن از درد پاها. زنه ينم يحرف. است دهيشونه هاش خم. رونيب ارهيساك م هيكنه و 

 :گهيشه و م يم رهيكنه، به چشمام خ يام رو كه حس م رهينگاه خ. ارهيحال خم به ابرو نم نياما با ا

 ...قلبم نيا. رو نداره گهيمشكل د هيقلبم تحمل  نيا گهيد! يمادر ايمواظب خودت باش ـ

 ينگاهم م سته،يا يكنار در م اريبگم؟ مه يچ شيهمه دلواپس نيدونم در جواب ا ينم. نيياندازم پا يشه و سرم رو م يتو چشمام جمع م اشك

 :گهيكنه و م

 !مهتا؟ ـ

 هياندازه و با  يم ريهم سر به ز اريكه مه گهيرو م يزيمامان با عالمت بهش چ. دم يبه صدا كردنش نم يدوزم و جواب يم واريرو به د نگاهم

 .اديتا موقع رفتنم از خونه به دنبالم نم يو حت رهيم ره،يم شهيكه توش نارحت ينفس

 

***** 

 خدا يحرف دارم باهات ا "

 صدا يسكوت ب يحت يشنو يكه م تو

 نيخدا اشكام رو بب يدارم ا درد

 نيمن بش يِحرفا يِبه پا يكم هي

 از كجا برات بگم؟ اده،يام ز غصه

 دستام يِسرد اياز راز اشكام  بگم

 نداره حرفام يداريخر يبهت بگم وقت بذار

 آروم بشم ديشا كه

 ". كم هيكم بشه از دردام  ديشا

و در مقابل  ستادنيمحكم و استوار كنار هم ا فيبه رد فيكه رد ييبه درختا. شم يم رهيخ رونيكنار آقاجون نشستم و از پنجره به ب يتاكس يتو

كه  يدونه مشكالت اون ينم يكس حت چيشن و ه يهم از كنار هم رد م يكه فارغ از درد ها ييبه آدم ها. شن يكدوم از مشكالتشون خم نم چيه

 .شن يمرد  هيو چه ساده از كنار بق هيزنه چ يداره باهاش هم گام قدم م

 .خندن يزنن و م يم يهم با هم حرف يو گاه ييراهنما يو گاه دهيم يآدرس يبه راننده گاه آقاجون

كه داره برام  ييچه برنامه ها. ديشه از لحن صداش فهم يرو م نيا. شه يو ناراحت م رهيگ ينم يكنه كه جواب يهم با من صحبت م يگاه آقاجون

مونه و من فكر  يم رهيباند بزرگ روشه خ هيبه مچ دستم كه  يلحظه ا ينگاهم رو برا. كنم ينگاه م ونابيو من چه ساكت و مات به خ زهير يم

 .شدم فيكه چقدر ضع كنم يم
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 :گهيو م اطيتو ح اديبا ظرف اسپند م يمامان اطيورودم به ح با

 .نازم اومده يبتركه چشم حسود، نوه  ـ

كه  يكشم و به صلوات يم قينفس عم هيبندم و  يچشمام رو م. كنن تا خوشحال يم تميدارن اذ شتريب يجور نيخوان خوشحالم كنن، اما ا يم

مدته كه  يليخوام بزنم تو ذوقش، وگرنه خ ينم. دميكنه گوش م يكنه و بعدش دود اسپند رو به سمتم فوت م يپشت سر هم تكرار م يمامان

 يرم و درش رو هم پشت سرم م يآقاجون م يآهسته به سمت اتاق مطالعه  يقدم ها شه با يكارش تموم م يمامان يوقت. دهيسصبرم به آخر ر

 يرم و كنارش ساك دست ياتاقه م يكه گوشه  يكيكوچ يواريد يبه سمت پشت. فكر نكنم يچيشه به ه يخوب اون اتاق باعث م يفضا. بندم

كنم و  يموهام رو باز م. يبه رنگ سرمه ا يدست بلوز و شلوار راحت كي. پوشم يكشم و م يم رونيب وشلباسم رو از ت. ذارم يخودم رو م

. برد يخواست م يو من رو به هر طرف كه م ديكش يموهام رو با دستاش م يافتم كه اون عوض يم ييروزها ادي. كشم يتوشون دست م

با باز شدن در اتاق . شم يآروم م دنميگار با درد كشان. كشم يو م رميگ ياز موهام رو تو دستم م ياون خاطرات دسته ا يادآوريناخودآگاه از 

 :گهيم نهيب يموهام رو م يوقت. اديكه با لبخند داره به سمتم م هيمامان. گردم يكنم و برم يموهام رو ول م

 .بذار برات ببافمشون ،يخوشگلت رو هم كه باز كرد يموها ـ

افتم  يم ييدستا اديكشه  يهر بار كه شونه م. كنه يو آروم شونه اش م ارهيگردونه و شونه رو از تو ساكم در م يبزنم برم يمن حرف نكهياز ا قبل

كشن، به  يموهام رو م يكه وقت نميب يرو مقابل صورتم م ييكشه صورت ها يشونه م يوقت. دنيكش يو اونا رو م دنيچرخ يكه تو موهام م

نگاهش به صورت اشك آلودم  يوقت يخواد اعتراض كنه، ول يم. موهام رو ببافه يشم كه مامان يشم و مانع م يبلند م يبه تند. خندن يم اسامالتم

بار در رو هم  نيرم و ا يم ياز اتاق به سمت اتاق بعد. شه يام رو تموم كنم، اما نم هيكنم گر يم يسع قميعم يبا نفس ها. شه يافته ساكت م يم

 .زنه يو آروم به در م اديپشتم م يمامان. كنم يپشت قفل م از

 .رونيب ايبا موهات بكن، اما ب يدوست دار يبافم، هر كار يدخترم؟ باشه، نم ؟ييمهتا ـ

 .رم يافته و به سمتش م يم يمامان ياطيرو بساط چرخ خ يچينگاهم به ق ؟يواقعا هر كار ؟يكار هر

 !يتو بگ يدخترم اصال هر چ ـ

 .شه يم يكيموهام  يدسته  نياول دنيبر يآقاجون با صدا يصدا

 شده؟ يچ ـ

 .از دستم فرار كرد هويزدم كه  يكردم و واسش شونه م يداشتم موهاش رو درست م ـ

 :گهيو آقاجون آروم م زهير يكنار پام م يبعد ي دسته

 شده؟ يمهتا خانوم، باباجون چ ـ

 :گهيدسته كه آقاجون بلندتر م هيمونده . شه يكم آروم م هيو روح زخم خورده ام  زهير يم هيسوم كنار بق دسته

 شده؟ يمهتا خانوم جواب ما رو بده؟ چ ـ

 يرم، قفل در كه باز م يبه سمت در م. چه لذت بخشه دنشيبر يصدا. برم ياونا م يو بدون توجه به حرفا رميگ يآخر رو تو دستام م ي دسته
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قدم  هي. شه يچشمام ظاهر م يكنن جلو يا لبخند به من و بعد با بهت به موهام نگاه مكه كنار هم ب يره، صورت آقاجون و مامان يشه و در كنار م

 :گميو م رميم قبع

موها دست اون كثافتا  نيقشنگه؟ تو ا! كردن يكردن توش و به التماسام توجه نم يهستن كه اونا دست م ييهمون موها نايقشنگ شدم نه؟ ا ـ

 .كه نجاست از روش پاك بشه دميرفته بود حاال بر

 :دميكشم و ادامه م يبه موهام كه كوتاه شده م دست

 قشنگه؟ يكه چه خوشگل شدم، مامان يوا ـ

 :گهيو م دهيم هيپشت سرش تك واريبه د يمامان

 با اون دسته گال مادر؟ يچه كار كرد ـ

 :گهيم نهيب يكه حال بدم رو م آقاجون

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 .شه ياتاقتون نجس م نياگه برندار ن،يآقاجون اون آشغاال رو از اون جا بردار. شم ينم نيبهتر از ا! يعال ـ

زنه تو  يلرزم و اون آروم م يتو آغوشش م. كنه يجلو و بغلم م اديم يمامان. رهيگ يام م هيقدر كه وسطش گر نيا. خندم يكنم و م يم نگاهشون

غم  نيكنم كه چرا ا يو من فكر م ميكن يچه تلخ هر دو ناله م. خوره يكنم و خودش هم شونه هاش تكون م هيزنه تا گر يم. كنم هيپشتم تا گر

 شن؟ يها تموم نم

 

***** 

 .كنم يكشم و به امروز فكر م يتو موهام كه پسرونه كوتاه شده م يدست. و اون خوابه دميدراز كش ياتاق مطالعه كنار مامان تو

رو كه  يچيق. از غم و دردم كم شد و اون آرومم كرد، دستم رو گرفت و نگاهم كرد يكردم و كم هيگر يش مامانكه خوب تو آغو نياز ا بعد

 :كردن كنارم افتاده بود برداشت و گفت هيموقع گر

 .بذار موهات رو درست كنم ـ

. كرد يدرد م هيم، چشمام از شدت گربدون حرف برگشت. كنم يكرد كه االن دوباره فرار م يخودش فكر م شيحتما پ. بهم نگاه كرد مردد

 :كه نامرتب بود درست كرد و گفت ييبرگشتم و اون جاها

 .حاال برگرد ـ

 :و گفت ديسرم رو دست كش. پاش گذاشتم يكه برگردم سرم رو رو نيا بدون

 ؟يايبا من م ييمهتا م،ينهار بخور ميبر ـ

 يبه مچ دستم كه درد م. گوشه هياما من رفتم تو حال، نشستم . بدو پشت سرم اومد كه نذاره برم اون اتاق يمامان چارهيب. رونيشدم و رفتم ب بلند

 .چقدر زود فراموشم كرد. افتادم ايپور اديكرد نگاه كردم و 

 ينستم، چون معده ام نماز اون نتو شتريچند تا لقمه خوردم و ب نايا يامروز به زور مامان. نميش يكشم و سر جام تو تشك م يم يقيعم نفس
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 :گميلب م ريكشم و ز يدستم م يرو يچيبا دست رو باند پ. ديكش

 .تلخ يتجربه  هي يعني نيافتم و ا يم ايپور ادي نم،ياز حاال هر وقت تو رو بب ـ

بعد  يول ره،يگ يوجودم رو م يبه خاطر گرم و سرد شدن هوا لرز اطيبا ورودم به ح. رم يم اطيشم و به سمت ح يبلند م نيبره، بنابرا ينم خوابم

 هينور ماه معلومن و همه  ريها ز يماه. كنم يتوش نگاه م يها يو به ماه نميش يم اطيوسط ح كيكنار حوض كوچ. كنم يعادت م قهياز چند دق

 .وصف حال منه قايدق. گه فروغ يم بايچه ز. كشم يبه صورتم م يدست. جمع شدن وشهگ

 ايخواهم خدا يدانم چه م ينم "

 گردم شب و روز يدنبال چه م به

 نگاه خسته ي من ديجو يم چه

 قلب پر سوز نيافسرده است ا چرا

 زميگر يم انيجمع آشنا ز

 خزم آرام و خاموش يم يكنج به

 ها يگ رهيغوطه ور در ت نگاهم

 دهم گوش يدل خود م ماريب به

 مردم كه با من نياز ا زانميگر

 هستند كرنگيظاهر همدم و  به

 در باطن از فرط حقارت يول

 بستند هيرايدامانم دو صد پ به

 دنديمردم كه تا شعرم شن نيا از

 خشبو شكفتند يچون گل ميبرو

 آن دم كه در خلوت نشستند يول

 اي بدنام گفتند وانهيد مرا

 ي من وانهيمن اي دل د دل

 ها يگانگيب نيسوزي از ا يم كه

 اديفر ريز دست غ گريد مكن

 "ها  يوانگيد نيرا بس كن ا خدا

به . دارم يدستم رو تو آب نگه م يلرزم، اما با سرسخت يآب تنم م يكه از سرما نيكنم و با ا يكشم و دست سالمم رو تو آب م يم يقيعم نفس

 ده،يخورشكه خودش وابسته به  نيبا ا. فرسته يهمه م يو چقدر قشنگ نورش رو برا ستادهيكه با اقتدار وسط آسمون ا يماه. شم يم رهيماه خ

 .ستادهيستاره ها ا يبرا يمثل مادر. حفظ كرده دنيبخش ييروشنا ياقتدارش رو برا ازاما ب
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دونم اون  يهنوزم نم. خوره ينم يزمستون يامشب اصال به هوا يهوا. و تنم درد گرفته خهي نيزم. اذان صبح بلند شده يصدا اميخودم كه م به

كه با  ستين يزيچ. اندازه يرودخونه افتادم م ياون روز كه تو اديو آب حوض من رو  نيزم يكردن؟ سرد داميچطور پ نايخانوم ا يشب مهر

 :گهيآقاجون كه م يدر اتاق و به دنبالش صدا يصدا. يهمه بدبخت نيخسته شدم از ا. افتمينحس ن ياد اون روزهاي دنشيند

 اون جا؟ هيك ـ

 :گهيم دنميبا د گردم، آقاجون يشم و برم يبلند م. كنه يجام بلندم م از

 .دميترس! دختر؟ ييتو ـ

 !ديببخش ـ

 .دختر يخور يسرما م ؟ييجا نيا يبرو تو، از ك ايب ـ

 :گهيآروم م. ترسم يم ياز هر مرد ست،يدست خودم ن. كشم يكشه كه ناخوآداگاه خودم رو عقب م يبه صورتم م يدست

 آخه؟ رونيب يسرد چرا اومد يهوا نيتو ا. ميبر ايتو؟ ب يخيچقدر . ندارم تيبابا جون؟ كار هيچ ـ

 :گهيما م دنينماز صبح از خواب بلند شده با د يكه تازه برا يتو، مامان اديو اون دنبالم م گمينم يچيه

 د؟يبود رونيشده؟ چرا ب يزيچ ـ

و پتو  نميش يرخت خواب م يرو. رم يكشم و به سمت اتاق م يم يآه. سرد بوده رونيچقدر ب دمياتاق تازه فهم يورود به اتاق و خوردن گرما با

 :گهيتو اتاق و م اديبعد م يكم يمامان. چميپ يرو دورم م

 .بخواب ريبگ ايب زم؟يسردته عز ـ

 دايپ اهيتو آسمون س يياز روشنا ييرگه ها. كنه يو برقم خاموش م رهياندازه و م يهم روم م گهيد يپتو هي يكشم و مامان يحرف دراز م بدون

كنه كه  يو باالخره وادارم م اديشم كه خواب به چشمام م يم رهيقدر به ماه خ نيگذرونهو ا يموندنش رو م يلحظه ها نيه آخرشده و ماه دار

 .چشما رو ببندم نيا

 

***** 

به همراه آقاجون حاضر شدن تا  يبهم گفتن و چطور شد كه مامان يدونم چ ينم. زنگ زد نايا يبود كه مامان به مامان شيساعت پ كي حدودا

 .اون خونه نذارم يو پام رو تو نمياتاق مطالعه بش يدادم تو يم حيترج ياصرار داشتن كه منم همراهشون برم اون جا، ول. برن

كنار حوض . وت كنمها نگاه كنم و با خودم خل يبه ماه يخوام برم كنار حوض تا كم يو م رونيساعت از اون اتاق مطالعه اومدم ب كيبعد از  حاال

 يلبام م. كه گذشته ميياون روزها اديبه  شهيكنم، مثل هم يفكر م. كنم يكنم توش و بهش نگاه م يو دستم رو م نميش يسنگ كنارش م يرو

 :گميلرزه و آروم م

 .خدا ازتون نگذره، ازتون نگذره ـ

آروم آروم به سمت در . هستن كه برگشتن نايا ياحتماال مامان. كنارو افكار گندم رو بزنم  ارميشه دستم رو از آب در ب يزنگ در باعث م يصدا

 :گميحوصله م يب. شه يزنگ زده م گهيبار د هي. رم يم
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 .اومدم ـ

 !شه يخشك م ستادهيدر ا يكه جلو نيرام يكنم، اما نگاهم رو يرو باز م در

 .كه دارم ييرويمحكم به قدر تمام ن. ستميا يدر م يو محكم تر جلو اميبه خودم م نيسالم رام با

 تو دختر خاله؟ اميب يد ياجازه نم ـ

 !!جا بگو نيهم يدار يكار ـ

 كار داشت؟ ديبابا بزرگم با ياومدن به خونه  يبرا ـ

 .رونيرفتن ب ا،يبرو هر وقت اومدن ب ـ

 .پسر خاله ات! نيمنم رام ؟يكن يم يجور نيمهتا چرا ا ـ

 .هر وقت اونا اومدن ا،يگفتم برو بعدا ب. دونستم ينه من نمها، وگر يچه خوب شد گفت ـ

 .شه يو در از هم باز م نيخورم زم يده كه محكم م يدست آن چنان هلم م هي با

 .كه يستيجا ن نيصاحب ا. برو اون ور يعنيبرو اون ور  گميبهت م ـ

 :گميو م رونيكشم ب يبه محض بلند شدن بازوم رو از چنگش م. كنه يو بلندم م رهيگ يشه سمتم و بازوم رو م يخم م بعدم

 !يعوض. وونيرو به من نزن ح فتيدست كث ـ

دهنم رو  يخوره با دستش جلو يكه دستم به در م نيكنم، اما هم رونشيكنم تا ب يكنم كتفم رو بمالم و به سمت در حركت م يم يدست سع با

كوبم و  يم نيزم يپام رو، رو. كنم يو داد م غيكنم دستش رو بردارم و تو همون حال هم ج يم يسعذارم رو دستش و  يدستم رو م. رهيگ يم

كشه تو گوشم چرت  يجور كه من رو به سمت خونه م نيهم نيرام. كشه يم ريت بيدستم عج يزخم رو يجا. كنم از دستش فرار كنم يم يسع

 فته،يب يبار هم اتفاق نياگه ا. كوبه يم نميس يقلبم از شدت ترس تند تند خودش رو به قفسه . كنم يكنم دارم سكته م ياحساس م. گهيو پرت م

 .شم يكنم دارم خفه م يكه حس م يده به حد يدهنم فشار م يوجه ممكن دستش رو، رو نيبه محكم تر. شم يقطعا نابود م

كه سر راهم وجود داره چنگ  يبه هرچ. اسمش رو مكان مقدس گذاشتم كه من ياتاق. برم يآقاجون م يكشون به سمت در اتاق مطالعه  كشون

. برم يشم و به سمت در هجوم م يبلند م. كنه تو اتاق يبنده و پرتم م يدر رو م. كشونه يمن رو به اون سمت م يبه هر نحو ياما لعنت. اندازم يم

. محكم دهنم رو ببنده زونهيپشت در آو يچوب رخت يكه رو يكه با روسر نهيكارش ا نيو اول رميگ يتره و دوباره از پشت م يازم قو نيراماما 

 .به دادم برس ؟ييكه آقاجون كجا ادياشكام در اومده و تو ذهنم م

تا دوباره پرتم  نيرام يبرا هيفرصت خوب نيدهنم باز كنم و هم ياندازه از رو يم ميروز اول نابود اديرو كه من رو  يكنم اون روسر يم يسع

فرش  يشه تن ناتوانم رو رو يم كيكه بهم نزد نيگردنم و قدم به قدم از رام يكشم رو يكنم و از دهنم م يرو شل م يروسر. نيزم يوكنه ر

 :گميم يمانند غيج يبا صدا. شم يو دور تر م رميكشم عقب م يم

 ؟يكن يم يطور نيچرا ا ـ

 :گهيزنه و م يم يبرق هي چشماش

 .شدن تو جمع رو بكنم عيضا ياومدم تالف ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٨ 

 .نابود شدن يروزها آماده ام برا نيا. كنم يم بغض

 ه؟يكارا چ نيا ؟؟؟يچ يعني ـ

قفلش كرده؟  يكثافت ك. اما در قفله رم،يبه سمت در م. ترسم يبه خاطر اون اتفاقا واقعا م. كنم يو دارم از ترس سكته م ميچرخ ياتاق م دور

تنها در . ستيفرار ن يبرا يراه چيكردم و ه ريفهمم اون تو گ يشدنم از پشت م دنيباز شدن، اما با كش ديام كنم به يم نييرو باال و پا رهيدستگ

 .شه يفرش گم م يافته و رو ياز دستم م ديو كل رونيكشم ب يكنه و با خودم م يم ريدر گ يرو ديلحظه دستم به كل نيآخر

. بنده يرو دورِ دهنم م يذاره و دوباره روسر يدهنم م يكنه روم و دستش رو، رو يخودش رو پرت م نيزنم كه رام يم غيبلند ج يصدا با

 :گهيكنم كه م يرو صدا م اديبه ذهنم م يزنم و هر ك يم غيهنوزم ج

ت آسون واست افتاده كه بودن با من رو برا ياتفاقات دميشن. شما جمعن يخانوم خانوما، همه خونه  يواسه مسئله . ستيگشتم، نبود، نگرد، ن ـ

 .ميبا هم باش ميتون يراحت م يليمن و تو خ ه؟يمگه چ. كرده

 :گه يم دهيوار دستش رو تكون م ديبعد تهد و

 يحرفت رو باور م يك. يندار يفرق يروان ماريب هيچون تو االن با  ،يكن ييادعا يتون يتو هم نم. كنم يمهتا، من تا به هدفم نرسم ولت نم نيبب ـ

 كنه؟ هان؟

سر . شه يشكنه و خرد م يجور داره م نيقلبمه كه ا ديدونم، شا ينم. شكنه يم نيرام يتو وجودم با حرفا يزيچ هيشه و  يتر م ديشد ميگر

 ياما صدا از فضا. خورم يكشم و تكون م يم غيبا تمام قدرت ج. شه يخوره چندشم م يكه بهم م نياز وجودش، از ا. ره كنار گردنم يم نيرام

 نيو سنگ كيكوچ يخوره به گلدون سفال يچشمم م. كنه دايپ يآزاد يرو برا يزيچرخه تا چ يچشمام م. بره رونيكنم ب ياون اتاق فكر نم

 يكه برا نيدست رام. كشم سمت اون گلدون يكنم كنار بزنم و اون دستم رو م يم يرو سع نيدستم سر رام هيبا . توش گل كاشته. آقاجون

دهنم  يداره دستش رو از رو يرو كه آزاده و سع يكنه و دست يبه دهنم وارد م يدهنم قرار گرفته فشار يرو ي هدوبار غميج يخفه كردن صدا

 هيخوره  يكنم و گلدون تكون م يكم تالش م هي. رسه يدستم به گلدون نم ياَه، لعنت. كنه يجا با پاهاش قفل م هيو  نييكشه پا يكنار بزنه رو م

 يره و محكم م يدهنم كنار م ياز رو نيدست رام هويدم كه  يتكون م گهيكم د هيگلدون رو . زنه يرو كنار م باسمداره ل نيرام. اديكم جلو م

كار كنم؟ با تمام  يچ ايخدا. كنه يبار با اون پاش دستم رو قفل م نيو ا نييبره پا يكه به سمت گلدون دراز شده و دستم رو م يدست يزنه رو

 يبهم خوردن محكم در خونه و پشت بندش صدا يصدا. شه يكنم گلوم از جاش داره كنده م يحس م. كنم يم هيزنم و گر يم غيتوانم ج

بعد در با لگد  يچرخه اون سمت و كم يچشمام م. تابونه يرو به قلبم م يدينور ام هيآشنا  يافراد يادهايفر يخوره و صدا يكه به در م ييلگدها

 .نميب يرو م اريو مه ايدر آر چوبشكنه و من تو چهار يشه و م يباز م ييها

 

***** 

كه توش پر از درد و زجر و هر  ييايدن. برم كنار يفان يايدن نياز ا شهيهم يو منتظر اثر كردن قرصام تا برا دميپشت بوم خونه دراز كش يرو

 رهيزنه و م يم نيرو زم فيش، ضعاز خودش دارن هست يتر نيپائ يكه درجه  ييكه ثابت كنه پر قدرت تر از آدم ها نيا يبرا يكيگوشه اش 

 .باال و باال تر تا برسه به اوج
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شم  يكنم و منتظر م يكنه، اشكام رو دونه دونه پاك م يحالم رو توصف م قيو چه دق نيچه غمگ گانهيكنم محسن  يلرزه و من فكر م يم تنم

 .خودت رو نشونم بده ياگه هست ؟ييخدا كجا اد؟يبالها سر من م نيخدا چرا؟ چرا ا. اثر كنن يلعنت يقرص ها نيا

 و فرداست روزيچرا امروزم مثل د "

 ا؟يخدا هياهيس ريچه تقد نيا

 سوال و از خودت بپرسم نيا بذار

 ا؟يخدا هيتقاص چه گناه نيا

 يكه گرفت يروزگار يتوام آ با

 و اشيمن دلخوش يدل ساده  از

 ميحساب يكنم من و تو من بعد ب فكر

 "ما شو  اليخ يب ايزمونه ب يآ

. شه يكه در اتاق باز م يرسه به لحظه ا يتا م رهيو م رهيذهنم م. زهير ياُفتم و اشكام دوباره م يآقاجون بودم م يكه تو خونه  شيچند روز پ ادي

 !همون لحظه قيدق

كنار و تن  دميخودم رو كش هيبا گر. كنار ديرو كش يمن، اون لعنت يو از رو نيحمله كرد به سمت رام يحالت روان هيبا  اريفاصله چند لحظه مه به

نثار  كيرك يكه فحش ها اريمه يادهايام تو فر هيكنار و هق هق گر دميدهنم كش ياز رو يروسر. كردم يحصار پاهام مخف نيلرزونم رو ب

 .زدش گم شد يكرد و م ين ميرام

 .رو بكشه عقب اريمهبعد موفق شد  ينزنش و كم نياز ا شتريتا ب رهيرو بگ اريداشت مه يسع ايآر

 :زد اديبود فر ايدست آر ريجور كه دو تا بازوهاش اس نيهم اريمه

 .گمشـــــو. جا قبرت رو نكندم نيتا خودم هم رونيجا ب نيتن لش، مرد شور، جمع كن و گمشو از ا ـ

زد نگاهش رو تو اتاق چرخوند و  يكه نفس نفس م يدر حال اريمه. رفت رونيزحمت از جاش بلند شد و از اتاق ب يدردناك و كل يبا تن نيرام

 .جدا كرد و هر دو اومدن سمت من ايگوشه مچاله شده بودم و خودش رو از دست آر هيبه من كه  ديگشت و گشت تا رس

د جلو كه با اون نگاه شرمسارش دستش رو آرو اريمه. كردم يكم تنم رو شل نم هي يشده بود و از ترس حت يقاط مينفس و هق هق گر نفس

 .عقب تر و سرم رو محكم تكون دادم دميخودم رو كش

 :و پر از غصه گفت آروم

 .زدمش، رفت، آروم باش. ندارم به خدا تيمنم، كار ،ينترس خواهر ـ

 :هم آروم گفت ايآر

 .كنه تتيقصد نداره اذ گهيد يرفته، كس نيبب. گهيراست م اريمه زم،يمهتا خانوم، عز ـ

 :گفتم هيترس و تته پته همراه با گر با

 ...مممم... م... ديگ يم... مممم.....يم... دروغ... دددد... دو... دو ـ
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 :دستش رو گرفت باال و رو به من گفت ايآر

 .يبگ يزيخواد چ يخب، آروم باش، نم يليخ ـ

 :ادامه داد اريبعد رو به مه و

 .اريب نيمن رو از تو ماش فيبرو ك اريمه ـ

شده  رهيكه به من وارد شده بود بهش خ يبا ترس و شوك. تو جاش جا به جا شد ايو با رفتنش آر رونياز جاش بلند شد و رفت ب يبه سخت اريمه

 .نييپا ختير يجور از چشمام م نيبودم و اشكام هم هم

 يكس يب اهيچرا ابر س "

 منه؟ ي رهيهاش رو بخت ت هيسا

 يو دلواپس يجز دلتنگ چرا

 زنه؟ ينم يخونه ام و كس در

 ".... زنه ينم

كه  دميشن ياما كامال م. دميهمون گوشه دراز كش يحال يآمپول اون روز بدنم رو كه تو هم قفل شده بود شل كرد و من با ب كي قيبا تزر ايآر

نداشتم كه دستش رو پس  يجون. ديكش يموهام م يدست رو يكنارم نشسته بود و گاه اريمه. اون جا اديگفت كه ب يداشت به آقاجون م ايآر

زنگ در كه خبر از اومدن  يكنن، صدا ينيكه پلكام سنگ نيقبل از ا. كردم يرفت و منتظر بود نگاه م يكه راه م ايبازم به آر مهين يچشمابزنم با 

 .ديچيآقاجون داشت تو گوشم پ

 شهيكه هم ياريبد ب يروزها نيا "

 و سرده كيشب تار هيمن مثل  واسه

 جا نيروزم بخواد بره از ا كي اگه

 .گرده يكه رفته برم يهمون راه از

 ايازم نمونده دن يزيچ چيه گهيد

 جونم كه مونده كف دستت نيهم جز

 ته مونده هاشه گهيد ستين يزيكه چ نيا

 "از من ناز شصتت  رشيبگ نميهم

مشكالت من . دونه يفقط خدا م دميو چقدر زجر كش دميوس داون روز چقدر كاب. كنم يم يذارم روش و ناله ا يكشه و دستم رو م يم ريت معدم

كاش به  يا. موندم يم يخبر يكاش تو ب يا. شدم مونيكه از اومدن به خونه پش دميرو فهم يزيشد و من تو خونه چ شتريبا ورودم به خونه ب

 .كردم يبرگشتن به خونه توجه نم يو مامان برا اريمه ياالتماس ه

 ...اما

 اريكه برگردم و مراقبم باشه و مه نيا يمامان برا. اريمامان و مه يموندم همش همراه بود با التماس ها نايا يمامان يكه تو خونه  يهفته ا دو
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 ازدرجه  نيكرد كه من رو به ا يرو لعنت م نيخورد و روز و شب رام يكه بعد از اون اتفاق از جاش تكون نم يمامان. بده حيكه توض نيا يبرا

 يليخ. گفتم كه من رو ببره خونه يو سرد يكه اون جا بود با خشك اريگرفتم برگردم و به مه ميتصم يبه طور ناگهان. خودم كشونده ييتنها

 .آجر هم خشك تر و سرد تر بودم كهيت هياما از  دم،يد يم. خوشحال شد

 ...يمن نه، خونه  يخونه . خونه ميبرگشت ييتا دو

كرد آروم باشه اما  يمامان التماسش م. بهم گنيم يگرفتم تا بفهمم چ اريمه يو دستم رو جلو دميبلند بابا رو شن اديفر يورودم به خونه صدا با

 :زد يم اديفر شهيبابا بلند تر از هم

 دنبالش؟ يرو فرستاد ارياالن چرا مه ؟يكن يچقدر التماسش م ـ

 .خوام از خودم جدا بشه يبچه امه، بفهم، نم. آروم باش مرد ـ

 نيا گهيو م ستادهيمن ا يچشما يچطور جلو يديند. مثل اونا نمك به حرومه. اون مثل مادر و پدرش حروم زاده است. ستيتو ن يون بچه ا ـ

 .وقت چيآوردمش؟ ه يتو نبود هرگز نم يرو؟ اگه اصرار ها نايا يديجا هواش مسمومه؟ ند نيو ا ستيمن ن يخونه جا

 .ماست ياون بچه . دمينگو، محمد نگو، من مثل مادرش براش زحمت كش ـ

 ...بچه. ستيمن ن يمهتا بچه  ـ

به سمت در  ميبا تمام ضعف و ناتوان. ميداد يگوش م ميكه قرار بود نشنو يقيهر دومون ساكت به اون حقا. هر دو خشكمون زده بود اريو مه من

 .نگاهم كردن رهياز كردنش هر دوشون ساكت شدن و خبا ب. حركت بازش كردم هيخونه رفتم و تو 

 .هر دو ساكت بودن. زد يداد نم گهيد. ستياون پدرم ن... آخ خدا نه... بابا گهيد

 .گفتم؟ اومد جلو و خواست بغلم كنه كه نذاشتم يم يبهش چ ديبعد با نياز ا يوا... مامان

 يكس يب اهيچرا ابر س "

 منه؟ ي رهيهاش رو بخت ت هيسا

 يو دلواپس يجز دلتنگ چرا

 زنه؟ ينم يخونه ام و كس در

 ".... زنه ينم

 يمامان رو از شدت ب. گذرونه يرو م شيزندگ يلحظه ها نيكه سرده داره آخر يپشت بوم يمن بعد از چند روز تو يتن خسته  نيحاال ا و

كردم و از خدا جواب خواستم، پشت در  هيكه خودم رو تو اتاقم حبس كردم و گر يچند روز نيتو ا. مارستانيكه داشته بردن ب يو ضعف يحال

 يخوره و با تمام ضعفم برش م يهمراهم زنگ م يگوش. ستيكس تو خونه ن چيه. نشسته بود و حاال امروز ضعف كرده بود قماتا يقفل شده 

جونش رو . پشت بوم سرد در حال جون دادنه نيدونه، حاال گوشه ا يخودش رو نم تيكه هو يمن، دختر. مهيمهناز رو گوش يشماره . دارم

 .همه بال دست از سرش بردارن نيو ا ايدن نيگذاشته كف دستش تا ا

 !شه يشه، نفسم تنگ م يروشن و خاموش م يبار كه گوش نياول

 !كنه يمعده ام به شدت درد م... يبعد
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 .زنم يتماس رو م يلرزه و دكمه  يتنم م... يبعد

 !هناز؟م ـ

 ده؟يجواب خواهرش رو م ريقدر د نيخواهر خوشگلم كجاست كه ا زم؟يمهتا؟ عز ـ

 .دونه يبودنم رو نم تيهو يهنوز ب پس

 !مهناز؟ ـ

 ؟ييجانم مهتا ـ

 ؟يكن يحاللم م ـ

 :گهيم هويشه و بعد  يكم ساكت م هي

 ؟يچ يعنيحرفا  نيمهتا؟ ا ييتو كجا ؟يچ يعني ـ

... كنم يحالل نم... كدوم رو... چيه... بگو... بهشون.... مهناز. مهناز دميدارم جون م... من همون جام م؟يرفت يكجا م... ميبچه بود... ادتهيمهناز  ـ

 ...بگو

 :زنه يداد م هيگر با

. بگو. رف بزنح. اميمهتا من دارم م ؟يبا خودت؟ چه كار كرد يچه كار كرد. شتياومدم پ يبه جان خودم داشتم م. اون جا اميمهتا من دارم م ـ

 بــــــــدو. تر عيتو رو خدا سر ايآر

 يهامون رو م طنتيش... باال نيا... و دور از چشم مامان  يواشكي... يوقت... چشامه يجلو... هامون يمهناز بچگ... نكن هيگر... سيه... مهناز ـ

 ...ميكرد

 .تر عيسر... تو رو خدا... تو رو ايآر. امياالن م. ابونميسر خ. تحمل كن. مهتـــــا تو رو خدا ـ

 ستادنيا غيج. خنده هامون بلنده يصدا. رقصه يچشمام م يدغدغه بودن هام داره جلو يهام و ب يبچگ. شه يدستم شل م يداره تو يگوش

 .چهيپ يكه تو گوشم م ييصداها نيزنگ آخر يبعد صدا يو كم نيماش

 

***** 

 "سام  "

 .شرشون رو بردارن و برن نايا ميريرو بگ يعروس نيخدا امشب ا يا. دارن يشلوغ ليامخدا سرسام گرفتم، چه فك و ف يوا ـ

فقط چند تا از  نايالبته خدا رو شكر ا. كنن به شدت رو اعصابمه يراهرو دنبال هم م ياحسان كه تو ليفام يچند تا از بچه ها غيج يصدا

 گهيم طونهيش. خواستن برن هتل يم هيسام يجا، چون به خاطر عروس نياز حد مامان اومدن ا شيب يمهموناشون هستن كه باز به خاطر اصرار ها

 لميقدر پر سر و صدا؟ وسا نيبچه هم ا... اَه. اطيپرت كنم تو ح ياتاق بغل يبغلم و ببرم از پنجره  ريبلند بشم برم هر كدوم بچه ها رو بذارم ز

پوشم و از  يلباسام رو م. مراسم نظارت داشته باشم نيا يآماده ساز يور هم بزنم برم تاالر كه رو و از اون شگاهيذارم كه برم آرا يرو آماده م

و اون دو تا  رهياون دو تا م يپسره جلو. پسر كيدو تا دختر و . همش سه تا هستن. اديكه سر و صداشون م يياون بچه ها. رونيب امياتاق م
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 :گهيم شينخود يرو برداشته و با اون صدا نايپسره عروسك ا يانگار منيب يكنم، م يخوب كه دقت م. كنن يدنبالش م

 .دم يدم، عروسكتون رو نم ينم ـ

كه من  نياز دخترا بدون ا يكي. كنم يكنم تو هم و بهشون نگاه م ياخمام رو م. و بعدم دخترا ستاديمن اول پسره ا دنيبا د انيكه م جلوتر

 :گهيبگم م يزيچ

 .ده يعروسكم رو نم نيعمو بب ـ

 :گهيهم به دفاع از خودش م پسره

 .رهيحوصله ام سر م ييخب من تنها. كنن ينم يبا من باز رن،يگ يعروسك رو م نيا نايعمو ا آخه

 كنه؟ يم يخاله باز اديبعدشم مگه مرد م. اوال شما عروسكشون رو بده ـ

 ...نايآخه عمو ا ـ

 .ايب ا،يشما عروسكشون رو بده، بعدش ب ـ

 ادگاريبه  ميكه از بچگ يكنم و توپ يدارم رو باز م يادگاري يكه توش كل يميتو اتاقم و در كمد قد رميم! بدم بهش؟ آهان يچ يحاال چ ايخدا

كه  رهيخواد بگ يم. سمت من اديو م دهيعروسك رو به اونا م يذوق وصف نشدن هيتوپ با  دنيبا د. سمتش رميدارم و م يمونده بود رو برم

 :گميم

 

 كنه؟ آره؟ يباز ديدونه كه تو خونه نبا يخب مرد كوچك ما م ـ

 .اطيتو ح رمياالن م. دونم عمو يم ـ

 ه؟يمرد كوچك اسمت چ. نيآفر ـ

 .ريآقا ام ـ

 :گميو م رهيگ يخندم م ريلفظ آقا ام از

 .برس تيبرو به باز ريآقا ام ـ

 :گميو چند تا پله مونده به سالن بلند م نييپا اميم واشي واشياز سر پله ها . اطيتو ح رهيو با شوق و ذوق م يتند به

 ...ا اي ـ

 :گهيكه م اديمامانم م يصدا

 شده؟ يزيسام، پسرم، چ ـ

 .شه يمن ظاهر م يبعد جلو و

 .تاالر رميو بعدم م شگاهيآرا رميمن دارم م ـ

 .دنبالشون انيكه هركدوم شوهراشون م نايتاالر؟ ا ارهيمن رو ب يپس ك ـ

 شه؟ يكارت تموم م شما چند ـ
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 .دنبالم ايب گهيهر پنج د. تشكر كنم انيكه از مهمونا كه م اميزود ب ديخب من مادر عروسم، با ـ

 دنبالت؟ امياون جا ب يعني شگاه؟يآرا يريباشه، شما هم م ـ

 .ها رميخانوم م اليسه شگاهيآرا. نره ها ادتيآره مامان جان،  ـ

 گه؟يد هيخانوم ك اليسه ـ

 .گهيد يمياَه خانوم سل ـ

 كه سر كوچه است؟ نيهم ـ

 .آره مامان جان ـ

 .شگاهميدر آرا يباشه، من پنج جلو ـ

 .شه يم رتيد گه،يباشه، برو د ـ

 .كنم يكنه ترك م يم ينگاهم م يذارم و اون رو كه داره با لبخند يم شيشونيپ يرو يا بوسه
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 ؟يفتيتخت ب نيا يكردم كه تو رو يبشه؟ چه گناه ديبا يطور نيآخه؟ چرا ا يكار رو با من كرد نيچرا ا. يباز كن چشمات رو مادر ـ

نگاه . شه يچشمام ظاهر م يو صورت مامان كم كم جلو رهيپلكام آروم آروم باال م. چهيپ يزنه تو گوشم م يحرف م هيمامان كه با گر يصدا

 يمن رو تنها م يو وقت رهيبعد به سمت در م يكم. دونه چه كار كنه ينم يمان از خوشحالكنه و ما يصورت مامان توقف م يمات و خسته ام رو

 كنن؟ يكار م يهمه دستگاه دور من چ نيصورتمه؟ ا يرو يچ يبرا ژنيماسك سبز اكس نيجام و ا نيچرخه من چرا ا يم ذهنمذاره تو 

. شه يكم كم دوباره چشمام بسته م. دهيم يبلند دستورات يبا صدا شونيكي. اتاق يتو انيبه سرعت م نيدونستم ك يپوش كه نم دينفر سف چند

 .كنه دوباره بخوابم يپلكام وادارم م ينيمونه و بعد سنگ يم رهيكنه خ يچشمام تو نگاه دكتر كه دستگاه ها رو چك م
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 .شد يعال. دستت درد نكنه محسن جون ـ

 .كيكنم پسر، بازم تبر يخواهش م ـ

 چقدر بدم؟ ،ييآقا ،يمرس ـ

 ...ما شيپ ـ

 .زنم تو سرتا يمهمون باش، م يبه خدا بگ ـ

 !يش يآدم م يريتو زن بگ گميمن كه م! ايشد يوحش دايجد. خب بابا ـ

 .رنيم يبرام م ايليخ شيجور نيهم. به آدم شدن ندارم ياجيمن احت ـ
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 .آره جون عمه ات ـ

 ...ياو ـ

ساعت تازه چهار . داره يهوا چه سوز. رونيب اميكنم و م يمرتب م نهييآ يلباسم رو جلو. كنم يو منم باهاش حساب م گهيرو م متيخنده و ق يم

. اون جا اديداره از ساعت پنج ب يدونم چه اصرار يمادر ما نم نيا. شه يتازه ساعت شش شروع م يعروس. اول برم تاالر رميگ يم ميتصم. شده

 .زنا نياوف از دست ا

 يكنم و سر يكار رو م نيمنم هم. دهيكنه و سرش رو به عالمت سالم تكون م يراه رو باز م دنميزنم و عباس، نگهبان تاالر، با د يا بوق مت چند

 .دميتكون م

 :كنم يكنم، ناخودآگاه زمزمه م يرو كه باز م يدر تاالر اصل. كنم يكنم و به سمت تاالر حركت م يرو پارك م نيماش ميشگيهم يجا سر

 !اوه چه كرده محمد ـ

 :گميو م رميكنه م يسمتش كه داره نظارت م به

 .معركه شده. پسر يچه كرد ـ

 !ميندار شتريكه ب هيسام يآبج هي گهيد ـ

شه  يم ليتشك گهيبه طور كل هر طرف تاالر از دو سالن د. خانوم ها يبرا كيو اون  انيآقا يبرا يكيشه كه  يم لياز دو سالن بزرگ تشك تاالر

 يعروس و داماده كه محمد به تازگ گاهيتاالر دو سن رقص و جا يو روبرو كهيداره و سالن  يكينسبت به اون  يسطح ارتفاع باالتر يكي كه

ته هر . دوست دارم شتريكه دو تا مبل جدا بود ب يرو از قبل نيا. گذاشته هيمبل بزرگ كه به شكل تخت سلطنت هيرو عوض كرده و جاش  گاهيجا

كنن و از دهان اون  يشه برقا رو خاموش م يموقع رقص و اوج مراسم م يبود كه وقت يآهن يدو، چند تا سر اژدها يشماره  يكدوم از سالن ها

 .اديم رونيب تشاژدها ها آ

 .گرفتن يمقرر قرار م يتو جاها رتريسالن د يهوا يها هم آماده بودن، فقط به علت گرما گل

 يداده م شيسمت راست نما واريد ياز عروس و داماده كه آخر مجلس رو يكوتاه لميدوسش دارم، ف يلياز مراسم كه خ ياون بخش تيانه در

 .شه

 .كنه كه برم دنبال مامان يم يراحت من رو راه التياز تمام كارها، محمد با گفتن برو خ نانياز اطم بعد
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دو روز داشتم  نيكه تو ا يسكوت مطلق. اديشه بدم م يكه مزاحم خلوتم م نياز ا. پرسه يپشت سر هم سوال م يكنه و ه يام م نهيداره معا دكتر

 ينم گهيكه د يبه خانواده ا يحاال نه جواب. مردم يكاش تو همون حال م. ده روز تو كما بودم گنيم. سكوت يمثل روزه . رو نشكوندم

به قول خودش من كه حروم . آخ، بابا نه، سرپرستم خبردار شدن... به مامورا كه توسط بابا يترا و نه جواببه دك يدم و نه جواب يمشناسمشون 

 .شم يم رهيخ رونيكشم و از پنجره به ب يتخت اتاقم دراز م يرو. گرفتم شيدو روز به حرفاش فكر كردم آت نيكه هر وقت تو ا يوا. زاده ام
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 ...تق تق

 يجواب ديزنه باهام كه شا يهم حرف م يمونه كنارم و گاه يمامان كه معموال م. تو انيم هيمامان و بق شهيل هممالقات شروع شده و مث ساعت

 .حرف كه از دهانم خارج بشه هياز  غيدر... بشنوه اما

كه هنوز عنوانش برداشته نشده مامانه، چون كه  يتنها كس. در آخر مامان ا،يپسرش، بعد دخترش مهناز، بعد آر اريسرپرست، بعد مه اول

 .بد باشم يكي نيتونم با ا يدونم چرا نم ينم... داشته، اما اديهر چند مهر و محبتش كم و ز. با من بوده شهيهم

ن تو قلبم عنوان كه تا به اال نهيواسه هم. گفته همه بد، دختر من خوب شهيهم. بد يوقت نگفته مهتا چيپشتم بوده و ه شهيمادره كه هم نيا

مهناز  يخواد من رو بفرسته خونه  يسرپرست م. شم يمرخص م گهيامروز غروب د. بشم اليخ يتونم ب يرو نم يكي نيا. رو حفظ كرده يمادر

به . غضبناك نگاهش كردم يو با نگاه دميبزنه كه محكم دستم رو از دستش كش يپسرش امروز دستم رو گرفت و خواست حرف اريهم. ايو آر

 .و رفت عقب ديترس اريكه مه يطور

زنه و لباسم دستشه، با قربون و صدقه  يم يمامان لبخند. بود نگاهش بيعج يليخ يول ه؟يتوش چ دمينگام كرد كه نفهم ينگاه هيبا  سرپرست

 .پوشم يو خودم با تمام ضعفم م رميگ يخواد كمكم كنه كه از دستش م يو م اديبه سمتم م

دارو داده كه با خوردن اونا اگه درد  يسر كي ليدل نيكنه و به هم يم تميمعده ام اذ يقرصا رو نيگفته تا چند وقت اثرات ا نايبه مامان ا دكتر

رم يم ميتعداد بخورم مستق نيرو به ا ييبار اگه قرص ها نيچون ا. كرد آروم بشم و صد البته گفته كه از دستم دور نگهشون دارن تميمعده اذ

 :گهيمامان آروم م. خدا شيپ

 .اجازه بده كمكت كنم ـ

 .هيكه توش داره پر از نگران يچشماش عالوه بر مهربون. كنم يبهش م ينگاه

 يدست چپ مامان دور بازوم حلقه م. معده ام يدستم رو هم رو هيذارم و  يدستش كه به سمتم دراز شده م يچنان بدون حرف دستم رو تو هم

 .كنه يكف دستش قفل م يشه و دست راستش محكم دستم رو تو

كدوم حق جلو اومدن  چيكه به مامان دارم ه يجز محبت اندك دنيهمشون فهم. كشن يانتظارم رو م مارستانيدرب ب يو مهناز جلو ايو آر اريمه

 .ندارن

پدر  گهيد... هه. ارمياز سرپرستم ب ياسم گهيخواد د يكه دلم نم نهينگم فقط به خاطر ا يچيو ه نايمهناز ا يقبول كردم كه برم خونه  نميا اگه

 چيكوچولو نشست كه با ه اهيابر س كياسم پدر  يو جا رونيپدر از قلبم رفت ب يكه اون روز زد، رنگ كلمه  ييبا همون حرفا. نداره يواسم رنگ

 .قلبم حك شده يكه اگه هم پاك بشه جاش تا خود خود ابد رو. شه يپاك نم يريغلط گ

نگاهش حاال . جلوم اديكنه و م يو مامان خودش رو ازم جدا م رهيگ يمامانه رو از دست مامان م يكه تو دستا يدست. جلو كه كمكم كنه اديم مهناز

لرزه رو  يمكه بهش وارد شده  ييكه از شدت ترس ها يمهربون يهمون دستا... اشكه و دستاش يپر از قطره ها يو نگران يعالوه بر مهربون

 :گهيجلو و م ارهيم

شه  يم خيدخترم رو از دست داده بودم، دونه دونه موهام س... بود و من مهتا كوچولو دهياگه نرس.... يوا... بود دهيكه اگه مهناز نرس نياز فكر ا ـ

 خب؟. كار رو با من نكن نيا گهيد. رونيام بزنه ب نهيخواد از تو س يو قلبم م
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 :گهيم عيكنه چون سر يرو داره از شل شدن تنم حس م نيافته و مهناز ا يفشارم دوباره داره م. رهير به زفقط انداختن س جوابم

 .ستيكه حالش خوب ن نيدر رو باز كن، مثل ا ايآر ـ

 دهيفهم ايمطمئنم آر. برن يم نيكنه و من رو به طرف ماش يبه مهناز كمك م ايبار آر نيكه ا نميخوام بش يشم و م يجمله شل م نيگفتن ا با

و با  اديم نيشده و به سمت ماش شتريب ختنشيمامان كه شدت اشك ر. مـــــرد بهش دست زده هيبدنم چقدر سفت و منقبض شده، چون باز 

 :گهيبهم م ميشونيپ يرو يزدن بوسه ا

 .نميمون جور شاد و شنگول ببكه دختركم رو دوباره ه نهيزنده ام و اونم ا ديام هيفقط به . سپردمت در پناه خدا ـ

 .بندم يو چشمام رو م يصندل يپشت يذارم رو يبنده و من سرم رو م يبعد در رو م و
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اضافه  ميستاديدر ا يما كه جلو يحرف به جمع مردونه  نيا دنيزنا با شن. دنيكنه كه عروس و داماد رس يگروه داره اعالم م يخواننده  سامان

 ختنياونم ر. كارشون رو ارائه دادن نيمراسم قرارداد بستن، بهتر يگل ها يكه با ما برا ييهمون كسا يعني يغالم يخانوم و آقا. شن يم

هر چه  ييبايكه به ز دنيورودشون بچه ها چند تا آبشار چ يابتدا. ذارن يكه عروس و داماد قدم م يريرز قرمز در مس يگل ها يگلبرگ ها

بعد كه نور آبشار خاموش شده و احسان و  يكم. شونن يما م يلبا يرو رو يو احسان، لبخند خوشحال هيسام يشن شدنشون جلوتمام تر با رو

و  هيرسه و اول با بابا و بعد بق يبه سمت ما م. بسته كه صورتش معلومه يشنل رو جور يعني. شنل معلومه ريچهره اش از ز. سمت ما انيم هيسام

 :گهيكنه و م يبه من م يكشه كنار، نگاه يو م گهيم يكيمحمد هم تبر. رسه يدر آخر به من م

 .يدوست دارم داداش يليخ ـ

بعد اون وقت . شه يات هم كه معلوم م افهيشه و ق يخراب م شتيصورتت بذارم، اون آرا يبوسه رو هيكه اگه االن  فيح يول ،يخوشبخت بش ـ

 .رتتيگ ينم يكس گهيرو دستمون د يمون يبعد م. رهيترسه در م يم ده،يد شياحسان كه تو رو همش با آرا نيا

 .سام ينامرد يليخ. بهش بگو يزيچ هي گه؟يم يچ نيااا احسان بب ـ

 :گهيزنم و احسان م يم يكنه كه در جوابش چشمك يبه من م يخنده ا احسان

 ...گهيگه د يالبد راست م ـ

 :گميكنم و م يم يكه خنده ا دنهيخواهر كوچولوم در مرز ترك گهيد

 .يزياحسان عز يبرا شيبا آرا ش،يآرا يتو ب. غصه نخور. جون يبود خواهر يشوخ ـ

 :گهيهم م احسان

 .مونم يروزم زنده نم كيمن بدون تو . كور بشم اگه نخوامت ـ

 ...مونه يم. شياگه نخوا يخودت رو بخون يفاتحه  دياصال با ـ

 :گهيپره و م يكشمت وسط حرفم م يم يعنيكه  يبا لحن هيسام
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 !سام ـ

 كم داره؟ يخواهرم مگه چ... يعنيهان؟  ـ

تا بعد از شام مجلس  رميسمت زنانه و ما هم تو قسمت خودمون م رنيكنن و م يبردار حركت م لميف يخنده و با اشاره  يدوباره م احسان

 .مختلط بشه

 .ماه گذشت كيزود  چقدر
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و  دهيچيها تو مغزم پ نيبوق ماش يصدا. كهيخودشونه تراف ابونيبه خ يكه منته ابونيمهناز،  اما اون خ يخونه  مير يم ميستم و دارنش نيماش تو

 بهنگاهم كه تا اون موقع . ذاره توش يم ميآهنگ مال هيضبط و  يذاره رو يدست م نهيب يم نهيآ يكه وضعم رو از تو ايآر. اعصاب برام نذاشته

 :گهيلحن آرامش بخش م هيبا  ايشه كه آر يم رهيخ ايآر يمونده به چشما رهيخ ابونيخ شترياطراف و ب

 .هم فكر نكن يچيچشمات رو ببند و به ه ـ

 نياول يكنه و برا يذهنم جا خوش م يآهنگ رفته رفته تو. بندم يآهنگ چشمام رو م ييبايز ريدوزم و تحت تاث يم ابونيرو دوباره به خ نگاهم

به اسم  يزيو رنگ چ رهيلبام به سمت باال م يشه و گوشه ها يم يبار ذهنم خال نياول يبرا. كنم يجز آهنگ فكر نم زيچ چيمدت به ه نيبار تو ا

 .چرخه يعبارت م هيذهنم  ياما تو ره،يگ يم لبخند

 .گذشت ريماه چقدر بد و د كي نيا
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قسمت هم با  نيا. شه يتاالر سرو م يمسئول غذا انيجدا و با نظارت خودم و محمد و سمت زنانه هم با نظارت خانوم راه يشام رو تو سالن زيم

 .نظارت كنم شتريخوام ب يخواهرمه م يچون عروس يشد، ول يسرو م يريمع ينظارت آقا

رفته  شيساعت پ مياحسان حدودا ن. ن كه شام آماده استكن يو اعالم م رنيخدمت ها به سراغ مهمان ها م شيشه، پ يآماده م زيهمه چ يوقت

 .و قراره با اون شام بخوره هيسام شيبود پ

 .ميش يو مشغول م رميگ يو ظرف غذامون رو دستمون م ميستيا يگوشه م هيو محمد هم  من

و  ميامشب رو استثنا گذاشت. گردن يو بعد از خوردن غذا به سر جاشون بر م گنيم كيپدر خودم تبر ايپدر داماد و  ايكدوم از مهمونا به من  هر

 يو بعد راه ميريگ يم هياحسان و سام يخونه  كيباغ نزد هيتو  كيجشن كوچ هيو بعد از اون هم  ميرو به دوازده انتقال داد يساعت عروس

 .اونا به خونشون نكرد

خوان  يم ونيكه آقا رهيكنه كه قسمت زنونه هر كس كه دوست نداره حجاب بگ ين اعالم ماز خوردن غذا باز دوباره محسن به دستور م بعد

دختر . زنيم هيسر  هيكه با خاله و بق نايسمت مامان ا رميم. شن يبعد از اعالمش قسمت مرد و زن مختلط م قهيحدودا پنج دق. سمت نيا انيب
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 .آهنگ آروم گذاشته هياركست . دكلته و سر لخت نشستن يو با لباس ها ستين الشونيخ نيع هخاله ها ك

 انيو احسان م هيذاره و سام يسامان با عالمت من آهنگ مخصوص رقص عروس و داماد رو م. كنه يم داينشستن پ يرو برا ييهر كس جا يوقت

آروم تو آغوش احسان . فرشته ها شده هيشب خواهر كوچولو من با اون لباس. از آهنگ بگذره يحق وسط اومدن رو نداره تا كم يفعال كس. وسط

 .رقصه يم

 :گهيدختر بزرگ خاله ام آروم كنار گوشم م نيكنم كه روژ يبه جمع وسط نگاه م رهيخ. وسط زنير يجوون م يبعد با اعالم سامان، زوج ها يكم

 وسط؟ يايبا من م ـ

ذاره  يشونم م يزنه و دستش رو رو يبهم م يلبخند. مير يشم و با هم به سمت سن م ياندازم و همراهش بلند م يبهش م يگردم و نگاه يبرم

 .ميش يم دنيو مشغول رقص

 

***** 

. كنه يم دنيرقص يجلوم و تقاضا اديم شونيكيكه هر دفعه  ليفام يدخترا نياز دست ا. رقصم ياومدم وسط دارم م نيكه با روژ ياز وقت بايتقر

 :گهيو م اديبا رقص به سمت من م هيرقصم كه سام ياالن هم دارم با الهه دختر عموم م

 .ديكم به من قرض بد هيداداشم رو  ،يآ ،يآ ـ

 هيخندم و با سام يشه، م يو سوت دخترا و پسرا بلند م غيكه دور عروس و داماده ج يبا ورودم به حلقه ا. كشه وسط يو م رهيگ يدستم رو م و

 .رقصم يم

 

***** 

باالخره بعد از چند . رقصه يم بايكه الحق هم ز رهيگ يپول م ياديو با چند دور رقص از احسان مبلغ نسبتا ز دهيانجام م هيچاقو رو خود سام رقص

 تيجمع با شمارش. خنده يسر خوشانه م يكه سام گهيم يتو گوش سام يدونم احسان چ يكه نم رهيگ يم يدر كنار احسان جا دنيدور رقص

 .شن يم كيك ميزن مشغول تقس يخدمت ها شيشه و پ يم دهيبر كيجوون تو سالن ك

 .زده تر جانيزنه و جوون ها رو ه يرو م يجالب يوسط آهنگ ها نياُركست هم ا گروه

 

***** 

 "مهتا  "

كه  يبه حد. كنن يصحبت م واشيكه من خوابم  نيا الياون دو تا به خ. اُفته يراه م نيشه و ماش يروون م كيبا تموم شدن آهنگ تراف باالخره

 .فهمم ينم يزيمن چ

ونوسه و  ياسمش، تاالر عروس. افته يتاالر م هيسر در  يباال ياديكه چشمم به نور ز ميش يم يفرع ابونيخ هيوارد  ميدار. كنم يرو باز م چشمم

كه  يعروس نياما من نگاهم به ماش م،ير يشه و ما م ينه و راه باز مز يتك بوق م هي ايآر. و معلومه كه همه خوشحالن رونشنيب تيعالمه جمع هي

 .تونم داشته باشمش، مونده يوقت نم چيه ديمن شا
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***** 

. آدم تمام آرزوهاش رو از دست داده نيسوخته؟ چون ا گميچرا م يدون يم. آدم سوخته كي يسوخته و برا يزندگ كي يبرا ديجد يا خونه

 هيمثل من كه مثل  قايدق. شه يمرده محسوب م هيرو از دست بده  شيهم كه دلخوش يندارم و آدم ايتو دن يدلخوش چيه گهيچون منِ آدم د

 اديتخت كه به نظر نو م هياتاق ساده با  هيمن در نظر گرفته شده  يكه برا ياتاق. فهمم ينم زيچ چيكشم اما ه ينفس م. كنم يم يمرده كه زندگ

ساعت كه زمان رفتن عمرم  هيها پهنه و  كيسرام يكه به صورت كج رو كيبه فرش كوچ. نميرو توش بچ لميكه لباس و وسا يواريكمد د هيو 

و  ارهيمهناز ساكم رو م. شه است يختم م ينور هيجنگل سبز و بزرگ كه تهش به  هيسه تكه از  يتابلو هيدر كنار  نايا يهمه . ده يرو نشون م

 :گهيم شه و يآروم وارد اتاق م

 از اتاقت؟ اديخوشت م ـ

 :گهيكنه و م يمهناز خط نگاهم رو دنبال م. كنم يبه عكس نگاه م رهيخ رهيدارم و خ يعكس بر نم يرو از رو نگاهم

كه  يدون يم. شه يخوشحال م يليخ ييجا نيجا و اگه بفهمه ا نيا اديب. نايرو فرستادم بره دنبال مب ايآر! قشنگه يليآره، خ ؟يكن ينگاه م نيبه ا ـ

 .دونه خالشه هي يكيبچه ام عاشق 

 يبار بعد از خودكش نياول يبرا. يبا نگران ختهيآم يخوشحال هي. كنم يدارم و به چشماش كه خوشحاله نگاه م يعكس بر م يرو از رو نگاهم

 :گميدومم م

 .تموم شد و رفت. هاريداره كه اسمش مه ييدا هيتو فقط  يتو هستم؟ بچه  يبچه  يگفته من خاله  يك ـ

 ؟يچ يعنيحرفا  نيمهتا ا ـ

 تينگفتن كه من حروم زاده ام؟ نگفتن كه من هو يعني ستم؟يچند روز تو كما بودم بهت نگفتن كه من بچشون ن نيكه تو ا يبگ يخوا يم يعني ـ

 ندارم؟

 !مهتـــــــــا ـ

 فرار كرد؟ قتياز حق ديبشه؟ چرا با يكه چ يزن يداد م ـ

 .زنم يم يخاص يحرفا رو با آرامش و سرد نيا تمام

 يول دن،يمن زحمت نكش يبرا يشم كه آقا و خانم محمد يمنكر نم. ستميشما ن يكنم مهناز خانوم، من مهتا دختر خانواده  يادآوريبذار بهت  ـ

 .ستميدختر اونا ن ،ييبگن تو دختر ما هيقبول كنم كه من هر چه قدر هم كه بق ديتلخه و با قتيحق

 ؟يدار يعنوانشون رو برم يواست كه فور دنيكم زحمت كش ؟يشدن آقا و خانم محمد نايمهتا، حاال مامان ا ـ

 :گميرفتن نداره م اليخ نميب يم يكشم و وقت ينفره دراز م كياون تخت  يدم و رو يبه حرفاش نم يجواب

 .تنهام بذار. بدو كردن با تو رو ندارم يكي يمن اصال حوصله  ـ

به . بنده يدر بستش شده، چون محكم در رو م يحرص هم قاط يكنم كم يبنده كه البته فكر م يكنه و در رو هم م ياتاق رو ترك م يحرف بدون

 .تلخه اريمثل ته خ قتينفر حق هيبه قول . ستيهر صورت برام مهم ن
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***** 

 يحت. موهاش و نوازشش كنم يدست ببرم ال. شم روشتخت بخوابونمش و مالفه رو بك يببرمش رو. خواد خودم رو بغل كنم يدلم م يگاه "

 :هاش بگم هيبخونم و وسط گر ييبراش الال

 ". شه يشه، اگه هـــم نشد، به جهنم، تموم م يدرست م. شه يغصه نخور خودم جان، درست م ـ

 يوقت بهشون نم چيدونم چرا ه ينم يول! خواد يم زايچ يليمن دلم خ يدون يم... شه كه ينم. شه كه خودم رو تو آغوش بكشم ينم. شه ينم اما

 .رسم

از پشت  ييپا يصدا. كنم يكنم و فكر م ينشستم و آروم با دستم خاك ها رو جا به جا م نايا ايآر يكوچك خونه  يوسط باغچه  يخاك ها يرو

 .نميب يخودم م يرو تو چند قدم ايگردم آر يبر م يوقت. شه كه بر گردم يو باعث م ارهيسرم من رو به خودم م

 :گهيو م نهيش يم كنارم

تو  يتونه جا يكنه، چون خودش رو نم ياون دركت نم. خوام يحرفام ازت از طرفش عذر م يقبل همه  ؟يحرف زد شبيگفت د يمهناز م ـ

 .كنم يمن دركت م... اما من. بذاره

 :گميپرم و م يكالمش م وسط

 .وجود نداره يمرد. دييهمتون مرد نما. كنم حيالبته بذار تصح. يمرد هيتو هم ! يكن يتو هم من رو درك نم ـ

 :گهيمكث م يبعد از كم ايآر. گم ينم يزيچ گهيدم و د يم هيرو به درخت كنارم تك سرم

من  يجنسا گله از هم هي نيدختر تنها ب هي يكنم كه وقت يمن درك نم. يگيراست م. ييمن منم و تو تو. ستميتو نبودم و ن يمهتا، من جا نيبب ـ

فهمم كه تو چقدر بهت  يرو م نيمن ا. يكن دايخودت رو پ يتونم بهت كمك كنم كه تو دوباره بتون يمن م يداره، ول يكنه چه حس يم ريگ

 .يآورد يرو يبه خودكش يجور نيمشكالت فشار آورده كه ا

 :دهيكشه و ادامه م يم ينفس

كه  نيدونن و ا ينسل م يكه پسر رو ادامه دهنده  ادياز تفكر مردم بر م نيپسر داره و ا هيارزش نداره كه  يجامعه اون قدر نيا يدختر تو هي ـ

و  راجبا يبكنه، هر چند از رو يو كار افتهيبراش ب يجامعه اتفاق نيهم يدختر تو هيكرده و اگه  يبكنه جوون يمرده پس هركار اياون چون پسر 

 يم. يبلند بش يتون يدختر، م يكنم كه تو، تو يكه بهت بد كردن حال ييبا كمك تو به تمام اونا خوام يمن م. ناخوداگاه باشه باز دختر مقصره اي

كه  قتبدون هر و يول ،يخوام مجبورت كنم با من حرف بزن ينم. ميحرف بزن يحساب دياما اولش با. يبلند بش يبخور نياگه صد بار هم زم يتون

 كيمن رو به چشم . نيمزاحم نب كي ايمشاور  كيمن رو به چشم . برادر بزرگتر حساب كن هيمن به عنوان  ينفر كمكت كنه، رو هي يخواست

 .نيهم. نيدوست بب هيبرادر، 

 .رهياز جانبم باشه م يكه منتظر حرف نيبدون ا بعدم

 

***** 

. شم يبردارم به سمتش كه منصرف م يخوام قدم يكنم و م يم ايبه اتاق كار آر ينگاه. رميدارم و به سمت اتاق خودم م يآروم قدم بر م آروم
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 :گميو م نميش يتخت م يرو يهمه دوگانگ نياز حرص ا. كه برم و صحبت كنم گهيتو دلم م يزيچ هياما  رميو به اتاقم م رميعقب عقب م

 .خوام ينم. ياَه، لعنت ـ

اون قدر . كنم يكشم و فكر م يجور كه نشستم دراز م نيهم. رميكنم كه آروم بگ يم يكنم و سع يكنم و سرم رو خم م يرو تو موهام م دستام

 .بره يگذره كه خوابم م يمختلف از تو ذهنم م يفكر ها

 

***** 

 .چشمات رو ببند. نگاهم نكن يلعنت. نگاهم نكن. چرخم اون چشم ها اون جاست يبه هر طرف كه م... يسبز و عصبان يچشما

 غيو من ج رهيگ يسرم درد م. كشه يو م چهيپ يم. چهيپ يشه و موهام رو دور دستش م يجلوم ظاهر م يره و در عوض دست يم نياز ب صورتش

 .از ته ته دلم. از ته دل ييها غيج... غيج. زنم يم

 مهتا؟. پاشو. جون پاشو يمهتا؟ مهتا؟ خانومم؟ خواهر ـ

و  رهيگ يم ايرو از دست آر وانيزنه و ل يعرق كردم كنار م يشونيپ يمهناز آروم موهام رو از رو. سرم هستن يكنم هر دو باال يكه باز م چشم

 .صورتم يجلو ارهيم

 .بخور ـ

 ه؟يچ نيا ـ

 .بخور. بخور حالت خوب بشه. آب ـ

 :گهيمكث م يمهناز بعد از كم. يلعنت. نرفته ادميهنوز اون نگاه از . دم به تختم يم هيخورم و تك يكم از آب رو م هيشم و  يم بلند

 ؟يديحالت خوبه؟ خواب د ـ

 :گميكنم و آروم و مظلوم م يم نييرو باال و پا سرم

 .نميب يهم خواب اون وقتا رو م اهاميتو خواب و رو يحت. داره يدست از سرم بر نم ـ

 :گهيو م رهيگ يقرص رو جلوم م هيصورتم و  يجلو اديم ايآر دست

 .رو بخور نيا ـ

 :گميزنم عقب و م يرو م دستش

 .خوام ينم ه؟يچ نيا! نه ـ

 .كنه، بخور يمهتا، آرومت م ـ

 :گميشم و م يم رهيبه چشماش خ مردد

 .تو رو خدا. رو ندارم يكس گهيمن د د؟يكن ينم تميشماها كه اذ ـ

 .يحاال بخور تا آروم بش. يمهتا؟ تو همه و از جمله خدا رو دار هيحرفا چ نيا ـ

به  رهيخ رهيو خ دميقورت م وانيآب تو ل يمانده  يقرص رو با باق. كنم تو دهانم يدارم و آروم م يو اضطراب برم اطياحت تيرو با نها قرص



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٣ 

 چينفر كنارمه به ه هيكنم حاال كه  يم يذارم و سع يمهناز م يپا يكنم و رو يبعد سرم رو خم م يكم. كنم يجفتشون كه به من زل زدن نگاه م

 .فكر نكنم زيچ

 

***** 

ساكت و  يليدختر خ هيهر دو رفتن سر كار و عوضش خدمتكارشون زهره كه  ايمهناز و آر. نميش ينرده م يو رو رميگ يم رو به نرده ها دستم

 ينياونم ا. از حد كالفه ام كرده شيب يمراقبت ها نيا. زنم كه گذاشتش تا مراقبم باشه ياز رفتار و دنبال كردناش حدس م. خونه است هيآروم

 .زنه ينم يرم هست و اصال هم حرف يجا من م ركه ه

 :گهيكنم و اونم آروم م يگردم و نگاهش م يبر م. كنم كنارم نشسته يكنم كه احساس م يبه باغ نگاه م دارم

 .آوردم وهيمهتا خانوم، براتون آبم ـ

 .ببرش ـ

 ...اياما آقا آر ـ

 .كشه يگفتم بهت ببرش، معده ام نم ـ

 ...نياگه نخور. يخور ينم يزيچ يجا، شما اصال درست و حساب نيومدم اچند روز كه من ا نيمهتا خانوم ا ـ

 .يهم فوضول يليبرعكس خ ،يانگار تو ظاهرا ساكت ـ

 :گهيزنه و م يلبخند م هيكنم ناراحت بشه و بره،  يكه فكر م نيا برعكس

 .رم يمن از رو نم يفوضول، ول گنيها بهم م يليخ. دلت خواست به من بگو يشما هر چ ـ

 يدستام رو دور بازوهام حلقه م. شه يسرد م يليصبح ها هوا خ. شم يم رهيشسته خ شيساعت پ كيكه  يزيتم اطيو به ح دميبهش نم يجواب

كنم و ازش  يم يلجباز. رهيگ يژاكت رو به طرفم م. نهيش يو كنارم م اديژاكت م هيبا  قهيشه و بعد از چند دق ياز كنارم بلند م. لرزم يكنم و م

 :گهيذاره و م يدوشم م يخودش ژاكت رو رو نهيب يم يجور نيا يو اون وقت رميگ ينم

 .ديستين هيشما اصال به من مهناز خانم شب ـ

. شه ياش تو دهنش خشك م گهيد يزده حرفا يكه چه حرف نامربوط نياز ترس ا چارهيكنم و اون ب يشم و نگاهش م يبراق م گهيرو كه م نيا

 :گهيشه و م يكنم كه بلند م يجور با چشمام نگاهش م نيهم

 .عالم كار دارم هيمن برم كه  ـ

 .رهيشه و م ياز جاش بلند م عيسر يليخ بعدم

 هيچون . ستميخانواده ن نيا يچون بچه . ستمين هشونيمعلومه كه شب. رونيب اديذارم و اشك از چشمام م يزانوهام م يرفتنش سرم رو رو با

 هيمن . نهيوضعم ا... و حاال يلعنت يايدن نيكجا هستن و چرا من رو پس انداختن تو ا ستيام كه معلوم ن گهيد يخانواده  هي حروم زاده از

 .بدبختم

 

***** 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٤ 

كه گرفتم موهام رو  يميتصم نيكنم و از حرص ا يدستم رو تو موهام م. رميبگ جهيسر گ گهيكم مونده د. چرخم يو م رميتو اتاقم راه م مردد

دونم  يكردم و نم ريمسخره گ يدو راه نيا نيب. اعتماد كنم يبه كس گهيخواد د ينفر صحبت كنم و هم دلم نم هيخواد با  يهم دلم م. كشم يم

 كنم؟ ركا يچ

 :گهيوسط اتاق م دنميكنه و با د يدر اتاقم رو باز م مهناز

 وسط اتاق؟ يستاديا يچ يبرا ـ

 !يچيه... كه نيا يبرا... كه نيا يبرا ـ

 ؟يمطمئن ـ

 !آره ـ

 .شام يبرا ايب ـ

 :گميم رميكه به سمت تختم م يو آروم در حال دميتكون م يسر

 .خورم ينم ـ

 :گهيسمتم و آروم م اديشه، اما م يم يكنم كه حتما االن عصب يخودم فكر م با

 !يكن يضعف م يطور نيبه خدا ا زم،يخواهركم، عز ـ

 :گهيكه م اديم ايآر يدفعه صدا هيبزنم كه  يخوام حرف يم

 .ميخوام با خواهر زنم تو اتاقش شام بخورم و حرف بزن يشه من امشب م يمهناز، اگه م ـ

 :گهيشه و م يكه مهناز بلند م گهيبه مهناز م يزيكنم با نگاهش چ يحس م يدونم چرا ول ينم

 .ارمياالن براتون شام م. حرف زدن يذارم برا يپس من خواهر زن و داماد رو تنها م ـ

با . چون بعد از رفتن مهناز زل زده به من است،يآر ديحركتم كامال تو د نيا. تخت يكشم گوشه  يو خودم رو م رميگ يبه خودم م يتدافع حالت

 :گهيآروم م ايبهم كامال تو خودم جمع شدم و آر ايشدن آر كينزد

 !نميش يخب، من عقب تر م يليخ ؟يترس ياز منم م ؟يكرد يطور نيچرا ا ـ

 ي افهيلحظه ق كيو روشن اتاق  كيتو اون تار. شم يم رهياز تخت نشسته خ يا گهيد يگوشه  هيكنم و به اون كه  يبعد سرم رو بلند م يكم

 يوقت قهيبعد از گذشت چند دق. بندم يشم و چشمام رو م يتو خودم جمع م شتريو ناخودآگاه ب نميب يسبز م يرو به شكل صاحب اون چشما ايآر

 :گهيآروم م. تر و نگاهش نگران شده كينزد يبار كم نيا. كنم يشه و دوباره چشمام رو باز م يشن مبرق اتاق رو

 ؟يخوب ـ

 .دميرو تكون م سرم

 م؟يبا هم حرف بزن يخوا يم. خواستم بترسونمت ينم ـ

 ...من... من ـ

 ...اصال نترس، من فقط ـ
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 :گهيشه و م يغذا وارد اتاق م ينيس هيبا  مهناز

 .نامردا. ميغذا بخور مينيتنها بش ديبا ناياالن من و مب ؟يچ يعني. ها دينامرد يليخ يداماد و خواهر زن، ول ياز غذا نميخب ا ـ

اندازم و  يم نييسرم رو پا. اديدونم چرا خنده ام نم ينم... من يبلند بخنده ول يبهش با صدا ايشه آر يكنه كه باعث م ياش رو هم جمع م افهيق

به  هدار. شم يم رهيخ ايبعد به صورت آر يبندم و كم يچشمام رو م. رونيره ب يرم از اتاق م يمن دارم م نكهيمكث با گفتن ا يمهناز بعد از كم

 :گهيآروم م. كنه يتابلو نگاه م

 رونيدر كه برم ب نيبشم و مطمئن باش از ا يكه تو دلت نگه داشت ييحرفا نيا يشنونده برا هيخوام  يمن فقط م. اصال نترس. گفتم يداشتم م ـ

 يخاطراتت رو م ياصال فكر كن دار ،يكن يجون صحبت م يب زيچ هي يواسه  ياصال فكر كن دار. من و تو نيمونه ب يراز م هي نيحرفا ع نيا

رو كه  يغم نيبار ا گهينفر د هيبذار . يبذار سبك بش. دلت مونده برام بگو يكه رو ياز هر چ. يخواست ياز هر چ. حرف بزن. بگو يول ،يسينو

 .يغم رو به دوش نكش نيا ييبهت دادن رو تو دلش نگه داره كه تنها

 .كنم يشروع به حرف زدن م يفهمم ك يشه و من نم يم ياشكام آروم آروم جار. صورتم بخونه يحرفام رو تو ي جهيكنه تا نت يكم سكوت م هي

رفته رفته . طور نبود نياما ا. شه طرفم يتموم م گهيهفته د هيساده كه  يدوست هيكردم با  يدوست شدم اولش فكر م ايبا پور يوقت شيسال پ ـ

احساس  نمونيكشش ب هيگفتم من فقط  يكه همش به خودم م ياون قدر. بهم كرد كه اول جذبش شدم و بعد كم كم عاشقش يقدر مهربون نيا

 يگاه. شد و اون روز برام زهر يم نيگلوم سنگ يتو يزيچ هي دميد يرو نم ايروز پور هيكه عاشقشم كشكه اما اگه  نيحرفا و ا نيكنم و ا يم

من  ايپور. امكان نداره نيگفتم ا يبعدش م يكنه؟ ول يولم م ايپور اديب شيپ ياتفاق هيكردم كه اگه برام  يفكر م نيبا خودم تنها بودم به ا يوقت

 .كنهرو ول 

 :دميشه و ادامه م يتر م اديز ميهق گر هق

پناهم ولم  يپناه ب يكردم ب يكه حس م يدرست زمان. داشتم اجيولم كرد كه بهش احت ييجا. شكل ممكن ولم كرد نيبه بدتر. اما اون ولم كرد ـ

 .كرد

 :دميشه ادامه م يهام كه كمتر م ختنياشك ر. دميكنم و بغضم رو قورت م يمكث م يكم

به من لطف كرده و از سر ترحم و  يعني رهيكه اگه بگ... رهيبگ يدست زدن رو به همسر... كه بهش... كه يدختر هيگفت دوست نداره  ـ

و دوست دارم گفتناش خو  زمياول به تك تك كلمات خوب و عز يبه سر من اومد؟ از همون ماه ها يچ يدون يم. به سراغ من اومده يدلسوز

 نايا... طرف هياون به اصطالح پدر ... رفتار... طرف و رفتار هيموضوع  نيا. حرفا مال اونه نيه ابه خودم بقبولونم ك تونستم يگرفته بودم و نم

 .يباعث شد كه دست بزنم به خودكش نايا... يفهم يم... رسوند آخر خط... رو... من نايا... نايا... جمع شده تو دلم نيا... درده

 :گهيآروم كنندش م يصداو با همون  نهيش يدو تا شونه ام م يرو ايآر يدستا

 ...ـــــسيه... االن بسه... بسه ـ

 :كشه يم اديبعد فر و

 .اريمن رو ب فيمهناز ك ـ

كنه تا  يكار هيكنه  يم يكه سع يدر حال ايو آر ارهيرو م ايآر فيك عيصداش كرد جواب بده سر ايكه اگه آر نهيكه انگار گوش به زنگ ا مهناز
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مهناز دستم رو . خوابونه يكنه و دستم رو م يپر م يعيما هيسرنگ رو از . كشه يم رونيب فشيسرنگ از ك هينفس هام كه تند شده رو آروم كنه 

 :زنم يم اديكنه و ناخودآگاه فر يم تميسر سرنگ اذ يزيت. كنه يو اون سرنگ رو به دستم فرو م رهيگ يم

 .نكن... جلو اين... با تو نكردم يمن كه كار... جلو اينه ن... نه ـ

مهنازه و دستم  يپاها يسرم رو. كنه يصورتم مونده رو پاك م يكه رو يكشه و دو قطره اشك يشم و مهناز در آغوشم م يرفته آروم م رفته

 يتار و تار تر م ريا رفته رفته كمتر و تصاوصداه. شم يم رهياز اشك مهناز خ سيكنم و به صورت خ يباز و بسته م يچشمام رو ه. دستاش يتو

 .گه بار درد قلبم كمتر شده يبهم م ياحساس هيبرن اما  يخواب م يايبه دن روشن و من 

 

***** 

مهناز . شم يزنه و من بلند م يتلفن زنگ م. اونم سرش رو كنار تختم گذاشته و خوابش برده. نميب يكنم خودم رو كنار مهناز م يكه باز م چشم

 :گهيكنه و م يكه از تكون دادن تخت تكون خورده سرش رو بلند م

 .ريسالم، صبح بخ ـ

 يبعد صداش تو يكم. ره سمت هال يشه و م يو مهناز از جاش بلند م اديتلفن م يآهنگ بعد ياندازم و دوباره صدا يبهش م يتفاوت يب نگاه

 :گهيكه م چهيپ يخونه م

 ن؟يسالم مامان، خوب ـ

 ... ـ

 .هم خوبه، خوابه نايمب. هم خوبه، سالم داره ايمنم خوبم، آر ـ

 ... ـ

 .جانم بگو ،يمرس ـ

 .شنوم يم يدر اتاق بازه، صداش رو به راحت چون

 ... ـ

 چرا؟ ؟يچ ـ

 ... ـ

 .توقع نداشتم گهيمن از خاله د ـ

 يدستم رو رو. ضعف كردم يليچون غذا نخوردم، خ شبيد. ستميا يشم و كنار در م يحرف بلند م نيا دنيخورن و با شن يتكون م شاخكام

 گن؟يم يمهناز رو بشنوم تا بفهمم چ يكنم خوب صدا يم يو سع رميگ يشكمم م

 كجاست؟ ارياالن مه ـ

 ... ـ

اصال  ،يبه خاطر تو كه خواهرش... اصال زمانم نه... همه مدت نيكنه؟ بعد ا يم يجور نيخاله چرا ا نيا! واقعا كه. اون جا اميخب، من االن م يليخ ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٧ 

 هك يزيكشه كه رفته به خاطر چ يخجالت نم. گهيگوشه د هيهم  رتشيرو كنار گذاشته و غ ايهم به كنار، اون پسر احمقش كه ح نايا يهمه 

 كرده؟ تيشكا اريحقش بوده از مه

 دنيو مهناز با د رونيرم ب يم. كنه يرحم نم ليبه فام ليبه خدا؟ فام هيچه زمونه ا گهيد نيا .كرده به خاطر اون كارش تيشكا اريخاله از مه حتما

 :گهيمن م

 !اميفعال؟ من االن م يندار يمامان كار ـ

 :گهيم ياز قطع شدن گوش بعد

 .خونه ميمهتا لباست رو بپوش بر ـ

 .امينم ييشده؟ من جا يچ ـ

 .بلند شو ام؟ينم يچ يعني ـ

 .نميخواد اونا رو بب يخواد تنها باشم و دلمم نم يمن فقط دلم م. امينم ييگم من جا يمهناز دارم بهت م ـ

 .نميعالم دستگاه بب هي ونيو م مارستانيتخت ب يطاقت ندارم دوباره تو رو رو. ترسم يمن از دستت چه كار كنم؟ م... مهتا ـ

 شون، خب؟جا نك نيشده؟ بحث رو به ا يچ دميمهناز ازت پرس ـ

 .داغون كرده يكرده كه اون زده پسرش رو الك تيشكا اريخاله از مه ـ

 افتاده؟ ادشيبعد از دو هفته تازه . جالبه يليخ... هه. كنه يخطاب م يچشم به من داشتن رو الك! جالبه يليخ! جالبه ؟يالك ـ

 .مامان و بابا دست تنهان. رم اون جا يبه هر جهت من دارم م ـ

 .رو ندارم نايمب يرو هم ببر، حوصله  نايباشه برو، مب ـ

 :گهيشه و م يم نيغمگ نگاهش

 .كنارت بمونه يقبال دوست داشت ـ

 .قدر بدبخت نبودم نيقبال ا ـ

من  درختم مثل نيا. دوست دارم يليرو خ اطيمجنون وسط ح ديدرخت ب نيا. اطيسمت ح رميسمت اتاقش و منم م رهيناراحت تر از قبل م مهناز

 .شم يو چه قدر آروم م دميم هيو سرم رو به تنش تك نميش يكنارش م رميم شهيطبق معمول هم. نهيغمگ

 

***** 

حرفش با  نيافتاده، چون ا يگفته كه اون روز تو خونه چه اتفاق. رو گفته يرفته و به خاله همه چ شيساعت پ كي اريبهم خبر داده كه مه مهناز

رو هم قراره بره  تيشكا. بخشش داشته يكرده و از ما تقاضا هيگر يكل ده،ياز زبون آرمان شن يا گهيد زيهمراه بوده خاله كه چ ايشهادت آر

. كنم يبه نرده ها نشستم و فكر م اطيح يگوشه  هي. شن يهستن وارد م نيو مهناز هر دو كه سوار ماش ايشه و آر يباز م اطيدر ح. رهيبگ سپ

. كه داره بازم استواره يهمه غم نيرغم ا يمجنونه كه عل ديمنظورم درخت ب ؟يدون ينم ه؟يهمدمم ك يدون يم. همون همدممهبه  رهينگاهم خ

 يكنم جواب يصدات م يچرا پس هر چ ؟يدونست يتو كه م. من تنهام يدون يكه رو دلمه؟ خدا تو كه م يغم نيتونم فراموش كنم ا يم نم ايخدا
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 نم؟يب يازت نم

 ؟يكن يتنها تنها خلوت م ـ

 :گميتو همون حالم آروم م. شه به همدمم يم رهيكنه و دوباره خ يم يكنه، نگاه يكه بهم نگاه م ايگرده و به آر يبر م نگاهم

 .رو گم كردم، كه اگه نباشه خلوتم سوت و كوره يزيچ هي ياز وجودم، كه اگه نباشه انگار كهيت هيشده  ييتنها نيوقته ا يليخ ـ

 شه تو خلوتت منم باشم؟ يم ـ

 ؟يآدم سوخته بش هيكه وارد خلوت  يدار يچه اصرار ـ

 .ميخوام بشه همون آدم قد يم. كنه دايرو پ شيخوام كمك كنم خود واقع يم! بشم كه خودش رو گم كرده يمن اصرار دارم وارد خلوت آدم ـ

 .مرده گهياون آدم د. شه همون بشم ينم. ايشه آر ينم ـ

 !يستيكه ن يزياونم چ ؟ينشون بد فيخودت رو ضع يدار يرچه اصرا ـ

 .شده به همدمم رهيكه خ نميب يكنم و م يبهش م ينگاه

 .كنم يكه شدم اصرار م يزيمن به چ. ندارم يمن اصرار ـ

 چرا؟ د؟يجد يمهتا هي يبش ديچرا نبا ؟يدر جا بزن يكه شد ينيتو ا ديچرا با ـ

 :گهيشه و م يبلند م. ندارم بدم يچراش سكوته، چون جواب جواب

 .ميخلوت كن شبياز د شتريكوچولو بهتر و ب هيخوام  يم. اتاقم يايبعد از شام منتظرم كه ب ـ

 .رهيزنه و به سمت خونه م يم يبعد لبخند و

 

***** 

 "سام  "

 يتلفن كه زنگ م. ستيكوچولو ن هيسام يتاَه چه كسلم وق. سر به سرش بذارم ستين يكس گهيد. رفته، خونه سوت و كور شده هيسام يوقت از

 يچه معن. خواد از جام بلند بشم يو اصال دلم نم يو منم افتادم رو دور تنبل ستيهم ن يكه امروز كس نيبدتر از همه ا. كنم يخوره، نگاهش م

كه وا رفته است  يشماره با لحن دنيبدون د. كنه بلند بشم و برش دارم يدوم زنگ مجبورم م يكنن؟ صدا يم يدفعه خونه رو خال هي مهه دهيم

 :گميم

 بـــــلـــه؟ ـ

 ؟يخوب ،يداداش! ســـــــــام ـ

تو  يعني. يبزن غيكه ج نيبه حال ا يوا ،يبلند گو قورت داده بود شيجور نيتو هم! گوشم كر شد دختر... يا ،يكوفت كار يزخوندك، ا يا ـ

 ...هنوز نتونسته يعنياحسان كو؟  نيس اپ ؟يهنوز آدم نشد

 .كنم نامرد يمن دارم بهت ابراز عالقه م. گهياَه اَه، ساكت شو د ـ

 ؟يجور نينه من رو نگاه كن و بگو ا ؟يجور نيد آخه ا ـ
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 .جام و تو اون جا نيآخه من ا. يشه نگاهت كنم داداش ينم ـ

 :گميم يبار جد نيو ا رهيگ يخنده كه منم خنده ام م يقدر باحال م نياما ا. خنده يمزه اش م يخودش به حرف ب و

 !ذره شده هيوروجك؟ دلم برات  يگرد يبر م يك ؟يخوب ـ

 ...يعنيواقعا؟  ـ

دونه خواهرم رو دوست نداشته  هي يكيشه  يمگه م. ندارم يمن كه با تو دشمن وونهيخوب د ؟ياز دهنم بشنو يخوا يم يچ. واقعا وروجك ـ

 باشم؟

 .اسمت لوسه ها يليخ. خب اصال آهنگ نداره بگم سام ؟يشد اسم تو رو بذارن سام ينم گميم. تو يعروس... شاايا. دونم سام يم ـ

 .جغله ستياز اسم تو كه لوس تر ن ـ

 ست؟يمامان خونه ن. احسان پوستت رو بكنه ها دميم. ايهزار تا اسم بهم نسبت داد يكه با من صحبت كرد قهيچند دق نيتو ا ـ

 .رونيب يرفتن زن و شوهر. ستينه، ن. ره هوا يفوت كنم م هياحسان رو ! اوهو، اوهو، چه حرفا ـ

 ؟ياصال؟ چرا سر كار نرفت يتو چرا خونه ا ـ

 .حال نداشتم ؟يپرس يساعت خواب؟ االن م ـ

 !ايريبه دل نگ. كردما يشوخ هم گفتم يهر چ. دميحرف اديمن برم كه ز ،يوا يوا. كاريعالف ب. نيبه به جوون مملكت رو بب ـ

 .خداحافظ. برگرد يزود. رميگ يبه دل نم يچيمن از تو ه. بـــــرو، برو بچه ـ

 يا ازهيو با خم دميجواب م. زنه يزنگ م لميموبا يبار گوش نيبرسم كه ا ميتنبل يخوام برم به ادامه  يذارم و م يرو م يگوش هيسام يخداحافظ با

 :گميم

 ...له... ب ـ

بهت  اميكه تو پ يآدرس نيبه ا. جا نيا ايب. رو كه اون مردك از چنگم در آورد اياون قبل. كردم دايپ ديجد يخونه  يسر هي ايسالم سام، بدو ب ـ

 .خداحافظ. عيسر. دميم

 :گميكنم و م ينگاه م ميو مبهوت به گوش مات

 .داشت، نذاشت من حرف بزنم جانياز بس ه گهيد نيا ـ

 :گميكنه و م يزنه نگاه م يگرم و نرمم كه بهم چشمك م يبه جا يناراحت با

 !م؟يروز ما راحت باش هياگه گذاشتن . اُه، گندشون بزنن ـ

 

***** 

كه خونه  نيا يكنه مخ صاحبان خونه رو بزنه و اونا رو برا يم يكنم و بعدشم به پژمان كه سع يدار نگاه م اطيو ح يميقد يپنج تا خونه  ينما به

 :گميجلو و م رميم. ستين ياصال راض شونيكيكه  نياما مثل ا. بكنه يما بدن راض ليرو تحو هاشون

 !ونيسالم آقا ـ
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 :گميو م دميخنده ام رو قورت م. افتم يسر كالس درس و معلم هام م اديكنن و من  يبا هم سالم م يهمگ

 ه؟يپژمان مشكل چ ـ

 !شن ينم يراض يمحمد يآقا ـ

 .كنه يبه من نگاه م نهيداره و با اخم و دست به س ديو سف يمشك ييكنه كه موها ياشاره م يبا دست به مرد و

 ن؟يخونتون در نظر گرفت يرو برا گهيد يكس ن؟يهست يسالم، شما چرا ناراض ـ

 .نه، من اصال دوست ندارم كه خونه ام رو بدم بسازن ـ

 :گهيم ستادهيكه دست چپ ا يياز مردها يكي

 .شدن، همه داغونن يميخونه ها همه قد نيا آخه محمد آقا، ـ

 رم؟يبگ ليتحو تيكبر يقوط هيو درختش رو بدم  اطيح نيخونه رو با ا نيا ستين فيخب آخه مرد مومن، ح ـ

 :گميو م رهيگ يخنده ام م تشيكبر يلفظ قوط از

 ؟يشه چ ينم تيكبر يو قوط دميم لتونيتحو يخوب يقول مردونه كه خونه  هينه،  يحاال اگه من به شما قول بدم، قول آبك ـ

 :گهيكنه و م ينگاه به من م هي

 .با خانواده ام مشورت كنم ديمن با ـ

 .يمن بد ليو خونتون رو تحو يآسوده بلند بش ياليو با خ يكنم تا شما خوب فكرات رو بكن يصبر م. چشم يخب، اونم به رو يليخ ـ

 :گهيشه و م يكوچولو از حرفم خوشش اومده باشه كه لباش به خنده باز م هينه،  اديكم، ز هي يانگار

 .پس تا بعد ـ

 !كنه يره و جمع رو كه همشون موافق بودن ترك م يخونه اش كه بازه م اطيبه سمت در ح و

 

***** 

 "مهتا  "

 خب؟. يسينو يحرفات رو م يهمه  يفكر كن كه دار شبيمثل د. يخوام آروم باش يخب، اول از همه ازت م ـ

كه من به شدت از  دهيفهم يليچند وقته خ نيا. نميش يآورده م ايكه آر يراحت يصندل يو دنجم رو كيتار مهياتاق ن يو تو دميتكون م يسر

گوشه كه كامال از  هي. نهيش يو دور از من م اطياحت تيبا نها نيهم يبرا. ترسم يم بيكه اطرافم هستن متنفر شدم و عج ييمرد نما يمذكر ها

 نيخواد هم ياما بعد از شام خودش اومد اتاقم و گفت كه م ا،ياتاق آر ميقرار بود بر. نميب يمن صورتش رو م يعني. منه ديد يجلو يول ه،من دور

 .ميجا حرف بزن

 :گميدوزم و آروم پر از غصه م يرو به سقف م نگاهم

زده شد كه  يرفتارم وقت نياستارت ا. نباشم گهيخواد د يوقته دلم م يليخ. دوستم نداره يكس گهيكنم كه د يوقته احساس م يليخ ،يدون يم ـ

در  اريانتقام از مه هي يقربان. بشم يكه قربان نيا يشدم برا دهيشروع شد كه من فكر كردم از اول آفر يوقت. يلعنت نيشدم تو اون ماش دهيكش
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لگد بهم  هيكردم  يچيبار كتك خوردم و از هر حرفش كه سرپ نيچند! يليخ. وحشتناك بود يليشب اول خ. نداشت يربط چيكه به من ه يالح

به اسم مادر و  يفقط دلم آغوش گرم زن مييلگدا؟ من با تموم تنها نيكار كردم كه شدم مستحق ا يچ دميفهم يمن اصال خودمم نم. زد يم

 يو زار هيو گر شيو تلخ يشب اول با تمام دور. نكرد تميبه مرد بودن حما كه با تمام ادعاش يمرد. خواست يپدر رو م مبه اس يمرد تيحما

 ييفرار از اون مرد نماها يبرا يكه راه دميچرخ يبسته م ياز هر طرف با اون دستا. به اسم اتاق خواب گذشت كيكوچ يواريچهار د هيمن تو 

ها  وونيتو ح يكه حت يكه با استفاده از قدرت مردونه ا ييمذكرا. نيهم. مشت مذكر بودن هياونا . كنم دايكه اسمشون رو مرد گذاشته بودن پ

پاهام گذاشتم و خوابم  يسرم رو رو هيصبح شده بود و من شبش بر اثر اون همه گر. كرد هم اسم خودشون رو مرد گذاشتن داشونيشه پ يم

جا برم، اما تو خونمون و  چينذاره ه ارياون لحظه آرزو كردم مه يمن چه جور ايرآ يكن يدرك نم. دميپر اببرده بود كه با تكون خوردنم از خو

 .كنار مادرم باشم. باشم تيتحت امن

 :گميبرم جلوش و م يلرزونم رو م يدوزم و دستا يرو به چشماش م نگاهم

در تو  ا،يآر. نشد يمن خواستم فرار كنم ول ايآر. سمت سالن ديمن رو كش نايبا هم. اون قدر محكم كه زخم شده بود. رو با طناب بسته بود نايا ـ

 .يصندل يها هيمن رو بستن به پا ياونا نذاشتن و دستا يبود ول ميچند قدم

 نيزم يدو زانوم رو يو رو ستميا يوسط سالن م. دهينخورده و تو سكوت به حرفام گوش م يهنوز از جاش تكون. رميشم و به سمتش م يم بلند

 :گميرو گرفتن رو كنار بزنم و م دميد يكه جلو ييكنم اشكا يم يلرزونم سع يبا دستا و نميش يم

 .نابودم كردن... يسه نفر. نابودم كردن ـ

 :گميذارم و م يگوشم م يرو رو دستام

 نيآست هي ه؟يتنم االن چ ن،يبب. كوتاه نازك نيآست هيتنم بود؟  يمگه من چ. جا سرد بود نيهم نيع نيزم. ديسف يبا دستمال ها. صدام خفه شد ـ

اون  اديچون من رو  ديزده شدم از رنگ سف. اندازه ياون روز م اديچون لباس نازكم من رو . چرا؟ چون زده شدم از لباس نازك. بلند كلفت

 .اندازه يم ديو اون دستمال سف يشكا

 :گميو م نييو پا ارميرو م دستام

 .جا فقط ختم نشد نيبه ا ـ

 .يش يم تياذ يدار. تمومش كن يخوا يم يخانوم... مهتا ـ

 .جفت چشم سبز نباشه هيكابوس شبام  گهيدرد بخوابه، كم بشه، د نيا ديبذار بگم كه شا. بذار بگم ا،ينه آر ـ

 :دميكشم و ادامه م يو پر از درد م قيتا نفس عم دو

كه پول براشون مهم تر از آبرو و زجر دختر  يهوس باز يشدم به مردا ياجاره داده م يساعت يمن هر روز و هر شب برا. جا ختم نشد نيبه ا ـ

استراحت كوتاه، روز  كيبعد از  يكشه؟ ساعت يم يكه اون بال رو سرش اوردن االن چ يكردن كه من يفكر نم نيرفتن و اصال به ا يم. جوون بود

 نيبه خاطر ا ادمهي. بودم دهيزد فهم يخودش و حقارت من م ياوج مست كه تو ييحرفا ونيم. پنجاه سالش بود شونيكي ادمهي. از نو يو روز نواز 

فقط به خاطر  ؟يفهم يم. تو چشم بود، پا نداده بودم، چقدر كتك خوردم بشيبدترك يآخر چون همسن پدرم و اون شكم گنده  يكه به مشتر

كه همسن دخترش بود  يجو معرفت نداشت كه از كس هيما همسن پدرم بود و زن بچه داشت ا. كه همسن پدرم بود پا ندادم يمرد ركه كنا نيا
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 .بگذره

 :گميهام م هينفرتم و همراه گر يبدنم كم بشه و با همه  يكم از داغ هي ديذارم تا شا يسنگ سرد اتاق م يرو رو دستام

بدبخت بشم و شب و روزم بشه كابوس؟ اون به  يجور نياون كار رو كرد تا من ا سايچرا با پر اريكه مه دمينفهم ا،يآر دميمن هنوزم نفهم ـ

بشم و تمام  يمن قربون ديچرا با دميبدبخت شدم؟ نفهم يجور نيزد چرا اون كار رو كرد كه من ا يم ياصطالح برادر كه دم از نجابت و پاك

 .راست راست بچرخه اريدار بشه، اما مه كهوجودم ل

 يوقت. شم يسفت م. كنم يخودم رو جمع م ايتو همون حالم از بودن كنار آر. يصندل يرو نميشكنه ب يكنه و كمكم م يسمتم و بلندم م اديم آروم

 :گهيگرده و م يآب و چند تا دونه قرص برم وانيل هيبعد با  يو كم رهيآروم به سمت در م نم،يكنه تا بش يكمكم م

 .رو بخور نايا ـ

 :گهيم نهيب يمرددم رو كه م نگاه

 .برات خوبه. يكنه آروم بش يقرصا كمك م نينترس، ا ـ

 :گميو م رميگ يرو م قرصا

 ؟يرو بخواد و بهش نرس يزيچ هيتا حاال شده دلت  ـ

 .دمينرس ميتو زندگ زهاياز چ يليهنوز به خ ديآره، من شا ـ

 لبخند؟ يحت ؟يخوشحال يحت ـ

 :گمياش م رهيكنه و من در جواب نگاه خ يم سكوت

هوس آرامش  بيدلم عج! همراه ندارم يكرده ول يهوس خوشگذرون بيدلم عج. لبخندم ندارم يمن حت يهوس خنده كرده، ول بيدلم عج " ـ

دلم باهام قهره،  يهوس صدا كرده، ول بيدلم عج! گم شدم اهويه يتو يهوس سكوت كرده ول بيدلم عج! آرام بخشم رو گم كردم يكرده ول

تو سفر رو  جانيدلم ه. با اتوبوس و  تو جاده ،ينيسفر زم. خواد يدلم سفر م! دل نيز اآخ ا! دلم! دهيم يمحل يجواب حرفام رو فقط با سكوت و ب

رو با اون همه لبخند و  يتكرار ياون ژست ها يدلم همه . خواد يم دنيو خند يخواد، دلم عكس انداختن تك يم يبا اون همه خنده و خوش

 يخواد با صدا يم كيدلم موز. خواد يم يدلم مهمون. خواد يرو م يتكرار يدلم حرفا. خواد يم ميآورد يدر م نيدورب يكه جلو ييشكلك ها

 ست؛يكه سخت ن نيخواد و با ا يرو م نايا يدلم همه . ندارن يچيه حيخواد كه الزم به توض يرو م يراحت يدلم آدما. خواد يم ياليخ يدلم ب. باال

 ". تلخ. ايمن تلخم آر. ساده رو دلم مونده يآرزوها ؟ينيب يم. تلخ شدم، تلخ من. رسم يكدومش نم چياما به ه

 :گهيو م نيياندازه پا يرو م سرش

 باشه، خب؟ يپر از انرژ ديمن با يخواهر كوچولو. يگياش رو بعدا م هيبق ،يبهتره االن استراحت كن ـ

 :گميچرخونم و آروم م ينگاهم رو م. دم يخورم و با آب فرو م يها رو م قرص

 تونم؟ يبه نظرت م ـ

سرمونه  يكه باال ييهمون خدا ي لهيدست من به وس. بلند كردنت يدست برا هيو  يخوا يكوچولو زمان م هيفقط و فقط ! چرا كه نه؟ حتما ـ

 .بگذرد زين نيمهتا جان، ا يبه قول. گذره يزمان هم م. يكنه تا بلند بش يكمكت م
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قبل از خارج شدن از اتاق، چراغ خواب كنار تختم رو روشن . شه ياز جاش بلند مكنم و اون با تكون دادن سرش  ينگاهش م نيغمگ ينگاه با

 .بنده يكنه و بعد در رو هم م يكنه و برق رو خاموش م يم

 

***** 

 از شب يوجودم پاره ا "

 زييتنها تر از پا دلم

 ياندوه و كوچه مثل من خال يبقچه ا بساطم

 .است زيكوچه لبر سكوت

 ستيو باران سيخ ميصدا

 " ست؟يطوالن زييدانم چرا در قلب من پا ينم

 :گهيكنارم و م اديآروم م نايمب. سمينو يكه كنار دستمه م يكاغد بزرگ يشعر رو رو نياز ده بار ا شيب ديشا

 خاله؟ ـ

 :گهينارش م يبا اون صدا. كنم يگردم و به چشماش نگاه م يبرم

 ؟يكن ينم يبا من باز ـ

 .كنه ياز تو آشپزخونه صداش م مهناز

 .جا نيا ايب. نكن تيخاله رو اذ نايمب ـ

 :گميبرم و م يرو به سمت كاغذ م چشمام

 .تونه يخاله نم. كنه يخاله برو مامان باهات باز ـ

به  يتياهم. گرفته يبه خاطر من مرخص يمهناز چند مدت! هيگر ريزنه ز يشنوم و م يكه من نم گهيرو م يزيره و چ يبه سمت مادرش م ناراحت

 ييدلم از بس تو تنها. خواد يخواد آرومش كنم و هم نم يهم دلم م. دهيآزارم م نايمب يها هياما گر. سمينو يدم و دوباره م يهاش نم هيگر

 .باشه يمحبت كنه و با كس يخواد به كس ينم گهيكرده د رخودش س

 :كنم يم و آروم زمزمه مگذار يتو اتاقم م يصندل يكاغذ رو رو. رم يكنم و به سمت اتاقم م يرو بلند م كاغذ

 ست؟يطوالن زييدانم چرا در قلب من پا ينم ـ

 :گهيو م اديمهناز به دنبالم با قرصام م. خوردن قرصامه وقت

 ...هم كه يتا وقت. رهيگ يبهانه ات رو م يليخ نايمب ـ

 .ادينذار سمتم ب. خوام ازم دور باشه تا سرش داد نزنم يم. بشنوه يادياون بچه از من فر گهيخوام د ينم. تونم مهناز ينم ـ

. رسم يبه مرزش هم م يبابا گاه ياز فكر حرف ها. شم يم وونهيكه اگه نباشن و نخورمشون د يآرام بخش ها. خورم يدارم و م يرو بر م قرصا

كه خوابم ببره  نيتا قبل از ا. خوابم يو نم رميش راه منباشن حتما تا صبح نايكه اگه ا چهيپ يشبا تو گوشام م يحروم زاده گاه يانعكاس كلمه 
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 .چهيپ يسوال تو ذهنم م هي

  ن؟يو مادر من ك پدرم

 

***** 

 "سام  "

 .به خدا مردم از كمر درد. گهيد اديداره م هيسام اد؟يداره م سيانگل يمگه ملكه . گهيبسه د. مادر من كمرم شكست يوا ـ

 !انجام بده مادر نميا ايب زم،يسام، پسرم، عز ـ

 !ايكن يخوب خرم م. كه من به تو دارم يهمه عالقه ا نيبسوزه ا يا. مرام نيبسوزه پدر ا يا ـ

 :گهيخنده م با

 ...بال نسبت ه؟يحرفا چ نيمادر، ا... ا ـ

 .گرد نگاهش كردم يبا چشما يشد اما با گفتن حرفش فور يشل م واشي واشيداشت  شمياون موقع ن تا

 .خر مادربال نسبت  ـ

 ه؟يحرفا چ نيا ؟يچ يعني! اااا مامان ـ

 :گهيخنده و م يغش غش م مامان

 .يتو پسر دلبر. يتو كمك مادر! ييتو آقا. يهان؟ تو پسر گل من ؟يگفته تو خر يكردم باهات، ك يشوخ ـ

 .شم يدارم خر م يجد يجد گه،ينه د ـ

 .گهيبه خر شدن د يخودت اصرار دار نيبب ـ

 :گميو م نييپا اميكنم و با ناله م يآشپزخونه رو هم نصب م يها پرده

 .كه هست نمييهم. بكنن ديبا نايتمام كار رو ا. نيحاال بب. سر جاشون ننيدو تا امشب بش نيمن اگه گذاشتم ا ـ

 .كنم يدعوت م يباره دارم بعد از عروس نيمثال اول. مادر زن سالم انياونا دارن م ؟يچ يعني ـ

 .من خسته ام خب! اخـــــد يا ـ

 .برو مادر. كنم يم دارتيب گهيساعت د كي. برو باال بخواب ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند. سر خم كنم دياون با يذاره كه برا يم ميشونيپ يبوس رو هيو  رهيگ يبا تمام مهر مادرانش دستام رو م بعدم

 .كس نكرد چيرو ه يبا ما كرد يكه تو اوج ندار ييساختن ها ،يديكه تو به پامون كش ييرحمت ها. تاج سر من. بود يگفتم شوخ يهر چ ـ

 :گميزنم و م يروش م يو بوسه ا رميگ يرو م دستاش

 .كمه زميرو هم به پات بر ميو زندگ يهست ـ

 

***** 

 "مهتا  "
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 مهناز؟ ـ

 جان دلم؟ ـ

 !ن؟يمن ك يمامان و بابا ـ

 :گهيم هيشه بعد از چند ثان يكه در حال نوازش موهامه متوقف م دستش

 .خب معلومه، بابا محمد و مامان سمانه ـ

 .بدبختم يليمهناز من خ... همون كه اون حرفا رو زد... پرسه و اون يحالم رو نم گهيد يمامان حت! خوان ياونا كه من رو نم يول ـ

 .تو يزنه درباره  يحرف م ايبابا هر روز با آر. پرسه ينه مهتا، مامان هر روز حالت رو ازم م ـ

 .ستميمن خر ن. دلم رو خوش نكن يالك يدروغ ها نيبا ا ـ

 يبرا نميب يم يذارم و اشكام رو راه يپاهام م يسرم رو رو. برگشته خونه شيپ قهيچند دق ايدم غروبه و آر. رميشم و به سمت همدمم م يم بلند

 .ام دهيروح زجر كش ي هيتخل

با چشمام . ذارم يارزش نم يزيچ چيه يروزها برا نيمن ا. شه سرم رو از جام بلند كنم يباشه هم باعث نم ايآر دميكه احتمال م ييقدم ها يصدا

آرامش  يو با همون صدا نهيش يكنارم م. دميو آرزوش رو د ندهيو آ يمرگ جوون. دميبه نام مهتا رو د يمرگ دختر. دميمرگ خودم رو د

 :گهيزنه م يباهام حرف م شهيهمكه  يبخش

 ". است كيدار سحر نزد ياست، دل قو كيگرچه شب تار " ـ

 :گهيو م نهيش يم نيزم يبعد آروم رو و

 .جواب خوب بشنوم هيخوام  يم ؟يخوب ـ

 .وحشتناك رو كه گذروندم رو فراموش كنم يمدت كم اون روزها هي ياز من توقع نداشته باش تو ايآر ـ

 ديجد يو مهتا زهيبر متيقد يپوسته  ديشدن با يقو يبرا. يبش يقو ديمدت كم فراموش كن؟ مهتا تو با هيگم تو  يمگه من دارم بهت م ـ

به خدا . دستت رو بذار تو دست من و بلند شو. رو بگم نيخوام بهت ا يمن م. بهتر باشه يقبل يتونه از مهتا يمهتا م نيچه بسا كه ا. متولد بشه

 .كنه يرو درست نم يزيماتم زدن چ. و بلند شو اريو نام خدا رو تو زبونت ب كنفكر 

 ...يوا... كه نيا... كه نيا ؟يچ ستميمن بچه شون ن گهيكه بابا م نيمگه فقط اون ماجراست؟ ا ـ

كه  يحرف يبرا ،يكه بهش اعتقاد ندار يحرف يوقت برا چيه. بهت بكنم حتينص هيخوام  يم ؟يومدين ايكه بهت گفتم تو طبق شرع به دن نيا ـ

تونه از چشم آقا محمد دور مونده  يكه م گهيد ديكه در اصل اون نبوده و هزاران شا دهيرو د يزيآقا محمد چ ديناراحت نشو، شا يباورش ندار

 . ينباش يكن يكه فكر م يتو اون ديكنه نباشه و شا يكه اون فكر م يزياون چ وباشه 

 .دهينم خوديب نانياطم يحرف نداره و الك هياصرار بر  هيخوبه كه مثل بق چه

 .بگردم قيباهات دنبال حقا دميقول م يكه من رو قبول دار يدم، به همون قدر يتو خوب بشو، قول م ـ

 نه؟ ايكنم  نانياطم ديدوباره با ايكنم كه آ يكنم و فكر م يآرامش بخشش م يبه چشما ينگاه
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 "سام  "

 شد؟ يجواب چ نيباالخره ا يمحمد يآقا ـ

 :گهيكنه و م يفكر م يلخت

 ...يكنم، ول يمن قبول م ـ

 :گميشم و م يم خوشحال

 ؟يچ يول ـ

 .ها خونم داغون باشه هيهمسا نيخوام مثل ا ينم. رميبگ ليخوب تحو يخونه  هيخوام  يم ـ

 !واحد خوب و توپ به شما بدم هيدم كه  يبده، من خودم قول م ليشما به ما تحو ـ

 !تو دهنته؟ نايپسر من ا نيشما هم كه ع ه؟يتوپ چ ـ

 :گميخندم و م يم

 قرارداد؟ يبرا اميب! يشما بگ يباشه، هر چ ـ

 .پسرم ايبله، ب ـ

 :گميكنم و م يتماس رو قطع م يلبخند با

 !شكرت ايخدا ـ

 .كه به كارام برسم نيا يشم تا حاضر بشم و برم برا يبلند م آروم

 

***** 

من و پژمان پنج  يعنيساختمان با ده واحد كه طبق اون ما  هيكنم كه  يم ديرداد، طبق قرار داد من تاكبستن قرا يبرا ميذار يبنگاه قرار م داخل

 . شه يامكانات خونه هم م يسر كيقرارداد هم شامل . رو گهيپنج واحد د نيو مالك ميريگ يواحد رو م

 ياز ذهنم تراوش م ايرو كه  دميجد يها دهيخونه بسازم و ا هيتونم  يبعد از مدت ها دوباره م. كه گرفتم هيساختمان نياول نياز مدت ها ا بعد

 يم ادهيرو پ دميجد ي دهينقشه ها ا يكه تو نيبدم و چقدر از ا ليكار خاص تحو هيكنم و  ادهياون خونه ها پ يرو نميب يم نترنتياز ا ايكنه و 

 .اديكنم خوشم م

هر چند . كارم نيمن عاشق ا. فرستم سر كارهاشون يكنم و بعد اونا رو م يرو بزرگ م نايارو برام دارن كه از اول  ييها حكم بچه ها ساختمون

 .ديارز يم شيهمه چ. ها و خرج هاش يبه تمام سخت ديارز يشد اما م يكارام م يرو ياديخرج ز

 يبرا يچقدر موجود نميبعد از سر زدن به تاالر، حسابم رو هم چك بكنم تا بب رميگ يم ميكنم و تصم يم يخداحافظ نيتمام با مالك يسرخوش با

 .دارم دميفرزند جد يخرج كردن رو

 

***** 
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آخر كه  يعروس يكنه تا برا يدفتر داره حساب ها رو چك م ينداره و محمد تنها تو يفهمم كه امروز تاالر قرارداد يم يمنش قياز طر يتلفن

زحمت بچه ها و  زانيرو به م مياريكه در م يشه پول يكه گرفته م يكه هر عروس نهيتاالر ا يقرار ما تو. ها رو بده بود حقوق بچه شبيد نيهم

. لرزه يمحمد م يادهايو از ترس فر دهيبه در چسب يو كه خانم منش نميب يشم و م يوارد دفتر م. ميبدهشون بد دنيكه انجام م ياون كار

ذاره و  يبهش احترام م شهيكه سر مش جعفر كه هم يبه حد ه،يكه محمد به شدت عصبان نميب يكنم و م يكنم بره و در رو باز م يمرخصش م

محمد اون  نيا. ستيخوب ن رمرديكه معلومه حال پ هيدر حال نيو ا ختهير يتو نعلبك يكشه كه چرا چا يم اديفر گه،ينم بهشكمتر از پدر جان 

 :كشم يم اديفر يفور. ستيم نشناخت يكه م يمحمد

 ؟ينيب يساكت شو محمد، مگه وضعش رو نم ـ

 :گهيكنه و دوباره م يم يمحمد پوف. رمشيگ يافته كه م يدستش رو قلبشه و داره م رمرديپ

 ...ما ياز وضع كارمندا نيا ـ

 .ميزن يمورد حرف م نيما بعدا در ا. محمد ساكت شو تا خودم ساكتت نكردم ـ

 ريقرص ز. ارهيمش جعفر ب يآب برا وانيل هيخوام  يم يو از منش يصندل يشونم رو يو منم مش جعفر رو م رونيب رهيبلند م يقدم ها با

كه  يسر كس ييخواد بال يدلم نم. سوزه يدلم براش م. ادينفسش داره بند م. ذارم تو دهنش يو م رونيب ارميشلوارش م بيرو از تو ج شيزبون

 .اديدارم ب شمثل پدر دوس

 .گرده يبرم يعيكم به حال طب هيو  اديساعت حالش جا م ميبعد از ن باالخره

 :گميم آروم

 مش جعفر؟ يخوب ـ

 !خوبم پسرم... بابا جان... آره ـ

 شد آخه؟ يچ ـ

 ...من... من... نگفتم يچيبه خدا من بهش ه ـ

 .ببخش تيو بزرگتر يتو به بزرگ. عقل شده بود يب يكم هيپسرت امروز . دونم مش جعفر يم ـــش،يه ـ

 .سرم داد نزده بود يطور نيآخه محمد جان تا به حال ا ـ

 .كرده بود ياتصال ماشيس نيا. خودت ببخش يتو به بزرگ. دونم مش جعفر يم ـ

 يم ميشونيرو پ يكشه باال و خودش بوسه ا يزنم كه سرم رو م يدستش م يبه رو يبوسه ا. گردونم يسرم م يدستم رو به حالت مدور رو و

 .كاره

 يم ييجا هيما آدم هاست كه تا به  عتيطب نيانگار ا. دهيكش اديفر يبزرگوار نيسر مرد به ا يبوده كه رو يچ لشيكه دل نميخوام بب يم واقعا

شم از  يز خوب بودن مش جعفر مطمئن ما يوقت. بزرگتر هيشكستن حرمت  يحت. ميهمه كار بكن ميو حق دار ميشد يچ ميكن يفكر م ميرس

ها  ياز صندل يكي يرو اطيح يتو نميب يو م رميبه اون سمت م. از ساختمان تاالر رونيكه رفته ب گهيو اون م رميگ يرو م حمدسراغ م يمنش

 .كنه يم هيشم كه داره گر يمطمئن م دگهيبار د نيجلوتر و ا رميباز هم م. خوره يشونه هاش تكون م نكيب يم رميجلوتر م ينشسته و وقت
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 .اندازه يم نييكنه و سرش رو پا ياشكاش رو پاك م يشه فور يمحمد متوجه اومدن من م يوقت. جلو رميترس م با

 شده؟ يچ ـ

 ... ـ

 شده؟ يگم چ يبهت م ؟يد يچرا جواب نم ـ

 .دست از سرم بردار سام ـ

 ؟يديسر مش جعفر داد كش شهيشده كه بر خالف هم يچ. شده تا نزدم لهت نكردم يزود بگو چ. ستيدست من رو سر تو ن_

 :گهيسكوت م ياز كم بعد

... نميب يرو م نايا يوقت... من خب. زنه يدو روزه رفته تو خودش و حرف نم هيهان. از منه... خب... مشكل يعني. ميش يبچه دار نم هيمن و هان ـ

 .خواد ولم كنه يتو سرم كه حتما م اديفكر م نيا

 .موضوع متاسفم نيمن واقعا به خاطر ا ـ

 :دميزنم تو سرش و ادامه م يمحكم م يكيبعد  و

 .به اعصاب همه يتر زد يجور نيفكر ا هيخاك به سرت كه به خاطر  يول ـ

 :گهيكنه و م ينگاهم م تيعصبان با

 ...من يفهم ياحمق؟ م يزن يم يواسه چ ـ

. كه درمان نداشته باشه ستين يزيچ يدم، ول يبهت حق م چ،يه يبود يرو كه عصبان روزيو د شبيتو تمام د نميخوام بب يم يفهمم، ول يم ـ

 .و تمام ياريبچه از پرورشگاه ب هي يبر يتون يدرمان داره، خوبشم داره، نشد م

 ؟يراحت نيتمام؟ به هم! ن؟يهم ـ

 .كارت تمومه ياريتو كم ب. بفهم. يتراح نيبه هم گمينم. ارهيمشكالتش كم ب يجلو ديآدم نبا گمياحمق دارم بهت م ـ

 :گميشم و م يم بلند

 يو كجا چ يدونه ك يكه اون باال نشسته و م يكس. ريفكرات در نظر بگ نيفكر كن و از همه مهم تر خدا رو هم تو تمام ا. بهش فكر كن نيبش ـ

 يكرده بود و هر حرف ياون هر كار. كن يپدرته عذر خواه يتو دفتر، از مش جعفر كه جا يكه بر گرد نيبعدم قبل از ا. رو به بنده هاش بده

 !يكن يخال رمرديخودت رو سر اون پ تيعصبان يتو حق ندار بودزده 

 .شه حسابم رو چك كنم يهم م نترنتيا قياز طر. شم يگذرم و وارد دفترم م يچشماش م يبعد از جلو و

 

***** 

 "مهتا  "

 "آرامش بخرند؟  ميبكوبم تا برا يكدام مغازه پا يجلو! خواهد يم يدلم بچگ "

 نه؟ اي ييكرد؟ هست جا دايكم آرامش پ هيشه فقط  يم فيشهر شلوغ و كث نيا يمغازه ها نياز ا يكيكدوم  يكدوم مغازه و تو يجلو واقعا
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 ه؟يمن چه جور ي ندهيشه؟ آ يم يكنم كه چ يفكر م نيو به ا نميش يهمدمم م كنار

 :گهيسمتم و م اديآهسته م يبا همون قدم ها ايآر

 ؟يكن يفكر م يخواهر كوچولو به چ ـ

 !شه يم يام چ ندهيكه آ نيبه ا ـ

بلند  ديرو بدون كه با نيا. يشرط كه بلند بش نيبا ا. يخود بساز يرو برا يخوب ي ندهيآ هي يتون يسازه و تو هم م يرو خود انسان م ندهيآ ـ

كه به  يزدنش از اون نيكه زم يكس ستادنيا"بود كه  نيمضمونش ا يول ست،ين ادمي قايدوسش داشتم، اما االن دق يليبود كه خ يعبارت هي. يبش

 "قشنگ تره ستادهيسر پا ا زور

 :گهيو م نهيش يم كنارم

 .خواهر كوچولو سبك بشه خوام يو م يسينو يتوش م يكه تو دار ميمن هنوزم همون دفتر خاطرات ؟يبگ يتون ياون شبت رو م يحرفا ـ

 :گميمقدمه م يكنم و ب يتازه م ينفس

مثل تكرار  زيهمه چ. رو نداشتم اميب رونيكه از اتاق ب نيا ياجازه  يحت. بكنم يتونستم كار يسوختم و نم يم. سوختم يمن واقعا اون شبا م ـ

 ...هر روز چند نفر تو اون اتاق و من تنها. مكررات بود

 :دميو ادامه م رميگ يرو م نيياومدن پا يرو كه داشتن م اشكام

 فينگاه پست و كث. رونيرن ب يكه اونا دارن م دميد يشده به پنجره داشتم م خيم يپتو ياز گوشه ... اتاق يتو... من. ادمهياون روز رو خوب  ـ

 .اومد اليشد و بعد به سمت و رهيمن پشتش بودم خكه  يبه پنجره ا يبا چه لبخند ادمهيكه اونا رفتن خوب  يوقت. ادمهيرو  شونيكي

 اون جا كجا بود؟ يدون يم ـ

 .مست بود... بعد از چند مدت اومد تو اتاقم. بود يو گل سيخ نشيدونم زم ينه، فقط م ـ

 :گميكنم و م يلرزه مشت م يرو كه م دستام

 ياون در لعنت... اما... اما... كردم نتونه دنبالم كنه يلب خدا خدا م ريچقدر ز يدون ينم. رونياستفاده كردم و هلش دادم و رفتم ب شيمنم از مست ـ

 .پشت سرمه دميكنم كه د دايرو پ دياومدم كل. قفل بود

خوام  ينم. اون روزها وحشت دارم يادآوريمن از . ستيدست خودم ن. كرده تيشده و حاال لرزش به بدنم هم سرا شتريلرزش دستام ب شدت

 .نزنم يمقاومت كنم و حرف ايلحن آرامش بخش آر يتونم جلو ينم نيهم يبرا. نفر بگم هي يخواد برا يدلم م يول. ر كنمبهش فك گهيد

شدم چه برسه به  يم وونهيكار تكرار بشه د نيهم ا گهيبار د كيكه  نياز فكر ا يحت... يوا... خواست تو همون حال ببوستم يم... خواست يم ـ

. كشتم. من اون رو كشتم. كرده بود يها رو خون كيبود و تمام سرام يخون از سر و صورتش جار. با گلدون زدم تو سرش. كه باهاش باشم نيا

 .عوض بود هي.. اون.. اون... حقش بود يول... من كشتمش... يهمف يم

 :گهيو م رهيگ يلرزه م يدستام رو كه م ايآر

از . نفس بكش قيچشمات رو ببند و عم. آروم باش. ينشد يقتل چيدفاع از خود بوده و تو مرتكب ه هيار تو فقط ك. ياز همه چ ،يتو االن در امان ـ

 .كار رو انجا بده نيتو ذهنت تا ده بشمر و ا. ينيدهان دم، بازدم از ب
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 :گميحرفام رو بزنم م يتونم ادامه  يكنم كه م ياحساس م يوقت. شم يبهتر م يفقط كم ،يو كم دميرو انجام م گهيرو كه م يكار نيتن لرزون ا با

كه از  يمثل پرنده ا. كنم فيتونم توص يكه اون لحظه داشتم رو نم يحس. بازش كردم. رو برداشتم و به سمت در رفتم ديشلواركش كل بيتو ج ـ

 نيدرست ع نيماش هي. وسط جاده بودم يوقت چون. لحظه بود هيفقط واسه  ناياما ا. ها يمن آزاد شده بودم از تمام بد. قفس آزاد شده باشه

كه به  يزيتنها چ. اگه بگم مردم و زنده شدم دروغ نگفتم. شد يكشاورز يها نيپر از دار و درخت و زم يكه مال اونا بود وارد جاده  يهمون

دنبالم ... اومد و اونا يرفت و در م ي مكه پر از گل بود و با هر قدمم پاهام تو گال ييها نيزم. ها برم نيبود كه به سمت زم نيا ديذهنم رس

 ...من... من...كه من رو ببره تا دست مــــرد نماها به من نرسه يمرگ... خواستم ياز خدا مرگم رو م نيمن تو همون زم ايآر... خدا يوا... كردن

 :دميدوزم و ادامه م يرو به همدمم م نگاهم

خوردم به  يرفتم م ياز هر طرف م... من... اونا.. من... كنه يرو پخش م لمايف... اونا شيخودم برنگردم پ يداره و اگه با پا لميبهم گفت از من ف ـ

 ...يبد جهنم... كرده بودم ريگ يمن تو بد جهنم ايآر... يزيكه نه پل داشت و نه چ يرودخونه ا... رودخونه

 :دميو ادامه م زهير يم اشكام

كه در حالت  يو من پرت شدم تو رودخونه ا ختيپام ر ريز يشد؟ گل ها يكردم كه راه نجات بذاره جلوم و چ يچقدر تو دلم خدا خدا م ادمهي ـ

شد؟  يچ ادينم ادمي گهيد. پر از سوز و مه شب هم باشه يسرد شمال و هوا يو هوا زييكه وسط پا نيزد چه برسه به ا يم خيآدم توش  يعاد

 ...هستم و ياون زن و مرد مازندران يتو خونه  دميچشم كه باز كردم د يول

 كردن؟ داتيپ يبهت بگم چه جور يخوا يم ـ

 ؟يدون يمگه م ـ

 .رو دوست دارم يراحت نيراحتم و چقدر ا ايبا آر چقدر

 .بود دهيبرده پرس مارستانيكه تو رو به ب يآره پدرت از دكتر ـ

 !ستياون پدر من ن ـ

 !يبگتو  زيهر چ ،يآروم باش يخب، قول داد يليخ ـ

كنه تو تور و بعد از  يم ريگ يو اون جا ماه يپر از ماه ياندازن تو رودخونه  يرو م شونيريگ يها معموال شبا تور ماه يشمال گهيمحمد آقا م ـ

كه  يرودخونه به درخت يكه گوشه  شهيم يزيچ هيره تا تورش رو بندازه متوجه  يم رمرديكه اون پ يوقت. كنن ياذان صبح اون تور رو جمع م

بوده كه دكتر اون شب اون جا  ييآدمه و خدا هيفهمه  يره كه م يبه اون سمت م! كرده ريبه داخل رودخونه خم شده، گ ينيدر اثر سنگ رشس

 .دن يبا كمك اون تو رو نجات م. تور انداختن يبوده و با هم اومده بودن برا

 !دادن يكاش نجاتم نم ـ

و بگن خوش  يفرشته ها با دسته گل منتظرن بر اياون دن يكن يفكر م. اياون دن يو خدا نگذاشت بر يكرد يدو بار خودكش. حرف رو نزن نيا ـ

 يجهنم هي ا،ياما اون دن. بهشت يداره كه جهنمت رو بكن يراه هيتو جهنم شده، حداقل  يواسه  ايدن نياگه ا. ستيخبرا ن نينه جانم از ا ؟ياومد

چقدر تحمل  نيزم يكه گذاشته تو يبنده ا نيا نهيبب. خدا تو رو كرده اشرف مخلوقات و خواسته امتحانت كنه. فرار نداره يبرا يكه راه هستش

 داره؟
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 بشم؟ شيآزما ديچرا من؟ چرا من با ـ

به . كنه شيش رو آزمابنده ا ياون دست خداست كه بدونه و بخواد چه جور. شن يم شيآزما ينحو هيبنده ها به  يهمه ! قدر نگو چرا من نيا ـ

 .باور برس نيا

 :گميكنم و م يام جمع م نهيس يرو تو پاهام

 .تونم، سخته ينم ـ

 .به من نگاه كن يخواهر ،ييمهتا ـ

 :دهيكنم و اون ادامه م يچشماش نگاه م به

 .تونم يو محكم تكرار كن من م يقو. بلند شو و كمر صاف كن. تونم يبلند شو و بگو من م. يتون يتو م ـ

 :گميكنم و م يو مصممه نگاه م يچشماش كه قو به

 !سخته ـ

 .اديلباس بپوش تا منم به مهناز بگم تا ب. رو بهت نشون بدم ينفر هيتا  ميبر ايبلند شو و با من ب. ممكنه يول ـ

به سمت  يشم و به آروم يجام بلند م از يو كرخت يبا سست. شدم يقدم هم جا به جا نم هي يحت... گفت يكه اگه م ميخوب كه نگفت تنها بر چه

 يزيچ هيخوام  يفقط م. تنمه يكنم كه چ ينگاه نم. پوشم يدارم و م يرسه رو برم يكه به دستم م يزيكنم و هر چ يدر كمد رو باز م. رمياتاقم م

 :گهيتو اتاق و آروم م اديشدم كه مهناز م رهيپام خ ريسرد ز نيسرمم و به زم يدر حال انداختن شال رو. باشم دهيپوش

 زم؟يعز يحاضر ـ

 م؟ير يمهناز كجا م ـ

 .خوب يليخ يجا هي ـ

 :گميزنم و م يم يهام لبخند ياوج تمام ناراحت تو

 .رونيبره ب يانگار بچه داره م ؟يكن يخرم م يدار ـ

 رونيب انيلبشونه م يرو يكه لبخند يو در حالبعد هر د يكم. نميش يراه پله م يو رو رميم اطيكه از لبخندم كرده به سمت ح يتوجه به ذوق يب

 .بره يرو هم لباس پوشونده به سمت در م نايو مب رهيگ يدستاش م يو مهناز دستم رو تو

و من نگاهم تند دور و  ميش يم ابونشونيوارد خ م؟ير يم ميكنم كه كجا دار يو فكر م رميم ايآر نيبه سمت ماش ريسر به ز يمثل بچه  آروم

از اون چشمام رو  يو از ترس ناش رهيگ يفكر ترس تمام وجودم رو م نياون جا باشه و با هم تميآزار و اذ يبرا يچرخه كه مبادا كس ياطرافم م

فارغ از درد و غصه  شهيكه مثل هم يو به مردم شهيبه ش دميم هيكنم، اما سرم رو تك يمنم چشمام رو باز م رهيگ يكه سرعت م نيماش. بندم يم

خودم بخرم، تا شاد بشم،  يبرا يفقط كم ،يخنده چقدره تا من كم متيكنم ق يهستن و فكر م ديدر حال خر ايها و  نيتريبه و رهيهاشون خ

 .ميددرست مثل ق

 

***** 
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 :گهيكنه و م ينگاهم م. دوزم يم ايبه آر نهييآ يو من نگاهم رو از تو ميكن يتوقف م يدر خونه ا يجلو

 .من كه االن شوهر و بچه داره ياز دوستا يكي. نهينفر منتظره تا تو رو بب هيجا  نيا ـ

 شناسه؟ يبه من داره؟ اصال من رو از كجا م يچه ربط ايكنم دوست آر يكنم و فكر م يبهش نگاه م جيگ

و خودش  دهيم ايرو به دست آر دهيكه تو راه خر ينيريمهناز دسته گل و ش. افتم يكه دنبال مادرشه راه م يشم و دنبال مهناز مثل بچه ا يم ادهيپ

 .رهيگ يرو م نايهم دست مب

 :گهيكنه و م يم يخنده ا نايمب

 .يآخ جون، بازم خاله رعنا و مهد ـ

 گه؟يد هيرعنا ك خاله

 :گهيم يخانم فيلط يبعد صدا يذاره و كم يپنجم م يزنگ طبقه  يدستش رو رو ايو آر ميستيا يآپارتمان م هي يجلو

 ه؟يك ـ

 :گهيمونم كه م يم رهيخ ايو منتظر به آر جيگ جِيگ

 !رعنا جان مييما ـ

 :گهيشه و م يزن خوشحال م يصدا

 .ديخوش اومد. تو رو خدا دييبفرما ـ

 :گهيكنه و م يم ستادميچوب خشك اون جا ا نيبه من كه ع ياشاره ا ايرن تو و آر يو پشتش مهناز م ناياول از همه مب. كنه يدر رو باز م و

 .بفرما ـ

اون طور با ذوق از صاحب خونه  نايداره و مب نايبه مهناز ا يدونم صاحبش چه ربط يشم كه هنوز نم يم يو وارد خونه ا دميبه خودم م يتكون

 !گهيم

 .ميش يو همه واردش م نگيپارك اديدوم م يبعد از طبقه  يزنه و آسانسور كم يآسانسور رو م يدكمه  ايآر

 يكه به پا يو بچه ا نميب يچند سال از من بزرگتره رو م بايرو كه تقر يچشمام دختر يشه و من جلو يمن باز م يچشما يبعد در جلو يكم و

 .دهيمادرش چسب

شه  يداغ م كيبازار سالم و عل. تو خونه رنيكنه و هر دو دست به دست م ينگاهش م يكه بچه با هم با خوشحال رهيبا ذوق به سمت بچه م نايمب

 :گميمونه و م يم رهيمن خ يختر روو نگاه د

 .سالم ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند

 .بفرما. بفرما داخل زم،يسالم عز ـ

 .شم يكنم و آروم دنبال مهناز وارد خونه م يهام رو باز م يكتون بند

 .نميب يازشون نم يشدن و من اثر بيغ نايخطابش كرده به همراه مب يمهد نا،يبچه كه مب پسر
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 :گهيبعد از نشستنمون م يكم ايآر

 آرش كجاست؟ ـ

 .االناس كه برسه. اديبهش زنگ زدم تا ب نيزنگ كه زد. سر كار بود ـ

 .خونه شياز سر كار بكشون ينبود الك ياجيبابا احت يا ـ

 ؟يمهناز جون شما خوب. نميب يمگه ما چند بار در سال شما رو م گه،ينه د ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند مهناز

 .شكر، خوبم ـ

 :گهيبار با اشاره به من م نيا ايآر

 .خواهر خانم بنده، مهتا خانوم هستن شونيرعنا جان، ا ـ

 :گهيشه و م يم رهيو به من خ رهيگ يبار رنگ تاسف م نيدختر ا نگاه

 .اتفاق تلخ هيباز هم تكرار  ـ

 يمانتو يو به دكمه ها نيياندازم پا يسرم رو م. كنه ينگاهم م يكه برام افتاده خبردار شده كه اون جور ياتفاق نيبرم كه رعنا از ا يم يمن پ و

شه من رو  يم كميكه نزد ييقدم ها. رهيچشمم رژه م ياون روزها جلو يكنم و باز هم صحنه صحنه  يدستام رو مشت م. شم يم رهيخ ميسرمه ا

 :گهيم يرعنا با لبخند. نميچشمام بب يو جلوكنه كه سر بلند كنم و رعنا ر يم وادار

 .ميكوچولو حرف بزن هي ميمن و تو بر ايكنن، ب ييراياز خودشون پذ نايتا ا ـ

 .فهمونه كه همراه رعنا برم يرو به من م نيهر دوشون ا ينگاه ها. شم و بعد به مهناز يم رهيخ ايبه آر يسوال يحالت با

رعنا آروم . گذاشته شده يبه همراه دو تا صندل زيم هيتراس  يتو. ميش يو از اون جا هر دو وارد تراس خونه م رميم يهمراه رعنا به سمت اتاق به

 :گهيكنم م ينگاهش م رهيخ يجور نيو به من كه هم نهيش يها م ياز صندل يكي يرو

 .زميعز نيبش ـ

 :گهيگرده سمتم و م يسكوت رعنا بر م يبعد از كم. نميش ياندازم و بدون حرف روش م يرعنا م يرو به رو يبه صندل ينگاه

 تو چند سالته؟ ـ

 :گميشم و م يم رهيكم تو چشماش خ هي

 .نوزده سال ـ

. من عاشقش بودم يول يبا متجاوزت نداشت يبرخورد عاطف چيباز تو ه. بود شيهفت سال پ قايدق. منم نوزده سال داشتم. درست مثل من! هه ـ

 .خواست يشد كه جسمم رو م قيخاطر با من رف نيده بودم كه فقط به اش يمن عاشق كس ؟يفهم يم

 :گهيشه و م يم رياز چشماش سراز اشك

خودم  يكسل كننده  يايگفتناش از دن زميمن با اون عز. بار اون عشق من گفتناش رو فراموش نكردم كيهفت سال  نيهنوزم كه هنوزه، تو ا ـ

 .به اسم عشق هم وجود داره يزيلذت و چ ايدن نيتو ا دمياومدم و فهم رونيب
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آدم دم از دوست داشتن بزنه و بعد از استفاده از جسمت تو رو دور  هيشه  يچطور م. كنم ياز اشك بود بهش نگاه م سيكه خ ييو با چشما مات

 چطور ممكنه؟ نيا اندازه؟يب

اون  فيچون از دهن كث. متنفرم تيمن االن از اون ب. خوند يبرام م اون رو ديد يورد زبونش بود كه هر دم كه من رو م يشعر هي شهيهم ادمهي ـ

 .شعر رو تو گوشم خوند نيمن رو كشونده بود اون جا و من رو به دوستاش داد هم يشه وقت يباورت م. خارج شده بود

 :گهيذاره پشت گوشش م يم دست

 .رو چنگ بندازم و بكنم كه حد نداره كهيت هي نيقدر ا نيخواد ا يشم دلم م يم يكه عصب يگاه. جا نيدرست هم ـ

 :گهيكنه و م يو اشكاش رو پاك م نيياندازه پا يرو م سرش

 .جا حال و هوات عوض بشه بدتر اشكت رو درآوردم نيآوردم ا. خدا من رو بكشه ـ

 .اندازم يم نييكنم و سرم رو پا يرو پاك م رونيكه از چشمام اومده ب ييحرف اشكا نيا با

 ؟يمن رو نگاه كن خانوم ـ

 :گهيشم و اون دوباره م يم رهيمثل شبش خ يچشما تو

 م؟يبا هم دوست باش يخوا يم ـ

 ... ـ

 اي يمن رو قبول كن يدوست يخوا ياگه م. از دردامون كاسته بشه يفقط كم ،يكم ديكه شا ميبهم كمك كن ميتون يمن و تو م ؟يد يجواب نم ـ

 .دستت رو بذار كف دستم ايبگو باشه 

 "نه؟  اياعتماد كنم  ايآ "كنم كه يفكر م نيكنم و به ا يبه دستش نگاه م رهيده و من خ يقرار م زيم يرو، رو دستش

 :گميدم و م يدستش قرار م يدستم رو تو. خواد من رو به سمتش بكشونه يتو چهره اش م يزيچ هي. اندازم ينگاه به چهره اش م هي

 .باشه ـ

 

***** 

 "سام  "

 ؟يباز كه تو غمبرك زد ـ

 :گهيدوزه و م ينگاه خسته اش رو به چشمام م محمد

 .خوام ينم يپرورشگاه يمن بچه  ـ

 .احمق. كه انگار جزام داره يپرورشگاه يگيم نيهمچ ـ

 ؟!ســـــــام ـ

و  ينيش يگوشه م هيكه تمام درها روشون بسته شده  ييآدم ها نيع اي ،يزن يداد م اي! يديحرص م يجور نيكه من رو ا گهيد ياحمق ه؟يچ ـ

 !يكش يآه م يعاشق ه نيع
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هم از در كه صد  يكي وارياز د يكياز من بخوره  يكيبزنم تو سرش كه  نيهمچ يكي گهيم طونهيش. اش قهيكه باز سرش رو كرد تو  نيبابا، ا يا

 .كنم كياحساساتش رو تحر ديبا!!! آهان. كنه يغلط م طونهيش نيالبته ا

 .جا هي ميپاشو محمد، پاشو بر ـ

 :گهيكنه و با همون نگاه گرفته اش م يرو بلند م سرش

 كجا؟ ـ

 .گهيد پاشو د. آقا شجاع يخونه  ـ

 ؟يريگ يباشه بابا، چرا پاچه م ـ

 !يانداز يكه تو جفتك م يليبه همون دل ـ

 :شه بگم يباعث م شيچپ و عصان نگاه

 .منتظرم نيمن تو ماش ـ

 بعدشم الفـــــرار و

 

***** 

 :گهيم دهيخوب كه به حرفام گوش م يخانم همت. كنم يو مسئله رو قبل از اومدن محمد باز م زنميزنگ م يبه خانم همت نيماش يتو

 ...كه يدون يخودتم م. دم يم ياجازه ا نيچن هيشناسم  يچون تو رو م ـ

 .فعال خداحافظ. محمد اومد نيفاطمه جون ا... اُه. برم تو اتاق بچه ها نيذاشت يبود نم بهيدونم كه اگه غر يبله فاطمه جون، م ـ

 .خداحافظ پسرم ـ

 :گهيو م نهيش يم محمد

 ؟يزد يحرف م يبا ك ـ

 .با فوضول سنج ـ

 .ايشد تيترب يب يليسام خ ـ

 .كردم يبودم، آخه به تو چه؟ با منزلم صحبت م ـ

 .يچقدم كه تو منزل دار ـ

 .ايچشم بعض يبه كور ـ

 يميكه صم ييجا. بارم رفتن به اون جا بود هيكار هر چند وقت  يناسالمت. رو كه از حفظ بودم ريمس. زنه يم يلبخند هيكنم و اونم  يم يا خنده

. ميكرد ياصغر نگاه م يگاه عل رخواريما به سر در ش يساعت بعد هر دو مين. كرد و من چه بد از دستش دادم يم ياون جا زندگ قميرف نيتر

 :گهيشه و م يم رهيبه در خ يكم مدمح

 جا؟ نيا يچرا من رو آورد ـ
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 .اميدوست نداشتم تنها ب. نميخوام برم دوستام رو بب يم ـ

 جا؟ نيتو؟ ا يدوستا ـ

 آره، مگه من چمه؟ ـ

. زنه يم يو لبخند دهين متكو يو اونم سر دميشناختم دست تكون م ينگهبان كه م يبا ورودمون برا. ميش يم ادهيو هر دو پ دهيتكون م يسر

وارد . قدم نياز اول نيا. محمده ي رهيحواسم به نگاه خ. ها هستن لهيكردن با وس يها در حال باز يبا حضور مرب يباز يمحوطه  يبچه ها تو

بهم  يگه احساس خوب يم! يكه فاطمه جون صداش كن اديقدر خوشش م نيا. رميبه سمت دفتر فاطمه جون م ميو من مستق ميش يم رخوارگاهيش

 :گهيكه م اديفاطمه جون م يصدا. با ضرب آهنگ گهيد يزنم و چند تقه  يبه در م يتقه ا. ده يدست م

 .كن طنتيتو پسر، كمتر ش ايب ـ

 :گميسمت فاطمه جون و م رميم. اديمحمد هم دنبالم م. تو رميكنم و م يزنم و در رو باز م يم يلبخند

 ه جون؟ما فاطم ياحوال بزرگ بانو ـ

 :گهيو م ارهيكنه و مادرانه دستش رو به سمت صورتم م يم يا خنده

 .كنم به خدا يدق م نمياگه من هر هفته تو رو نب. قد و باال نيبه ا... ماشاا ـ

 .دهيكنه و فاطمه جون با محبت جوابش رو م يم يهم سالم محمد

 :گميجواب حرفش م در

 دارم؟ دنيد قهيمگه من عت. خدا نكنه ـ

 .يپسر ناز من. يتو گل من ـ

 :گميزنم و آروم م يم يلبخند

 گه؟يد شهيم ـ

 .نداشته باشن تونيسپردم كار ايبه مرب. برو ايآره پسرم، ب ـ

 .با اجازه. قربون فاطمه جون ـ

 :گميو منم رو به محمد م دهيتكون م يسر

 .من يدوستا شيپ ميبر ـ

كه كنار تختاست  يرو به مرب. ستين نايت نميب يچرخونم م يچشم كه م. كنم يرو نگاه م شونيكي يكيو من  ميش يهم وارد بخش نوزادان م با

 :گميم

 كو؟ نايپس ت! ايسالم خانم احمدن ـ

 .خانواده داده شد هي ليتحو روزيد نيشما؟ هم نيسالم، خوب هست ـ

 .چه خوب ،يا به سالمت ـ

بشه تا خودش به  كيذارم احساساتش خوب تحر يم. شه يكنه و رد م يه متخت ها رو نگا يكي يكيسمت محمد كه حاال داره  رهيم نگاهم
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 .اديحرف ب

 .سوزه يدلم براشون م يليخ. بره سمت همون نوزاد يمكث و دوباره دست م يكم. كنه ياز نوزادا اما وسط راه مشت م يكيبره سمت  يم دست

 ياز موقع قايچون دق. خوددارن يليدو تا خ نايبه نظرم ا. برسن ييجا هيبه  گهيجا د نيخواد حاال كه دكترا جوابشون كردن حداقل ا يدلم م من

 .دنبال دكتر و دوا و درمون نايبودم ا هيسام يكه من در به در دنبال مقدمات عروس

 :گهيا مكنه و محمد فور يم هيشه و گر يبچه صورتش جمع م. زنه يم يكنه و پرستار بچه ها به من لبخند يآروم بچه رو بلند م محمد

 .ييجانم بابا ـ

شه و نگاه محمد  يبچه دوباره آروم م. بچه رو صاحب شد رفت. شدا ريبشر چه جو گ نيحساس ا يوسط صحنه . موندم گهيرو د نجايا ييخدا

 :گميبا لبخند بهش م. اديذاره و به سمت من م يزنه و دوباره بچه رو سر جاش م يم يلبخند. مونه يم رهيبهش خ

 م؟يبر ـ

 .ميبر ـ

كنم كه چه  يفكر م نيمحمد همچنان تو فكره و من به ا... و محمد مير يم نيكنم و با هم به سمت ماش يم يراه از فاطمه جون خداحافظ سر

 .بشه يخوب يبابا

 

***** 

 "مهتا  "

 :گهيكه م ارهيه خودم ممن رو ب ايآر يصدا. موجود به اسم مــــرد شده هي ريكه مثل من اس ييرعنا. كنم يبه رعنا فكر م نيماش يتو

 !يمهتا خانوم، تو فكر ـ

 .آره ـ

 ؟يخواد از افكارت با ما حرف بزن يدلت م ـ

 .نه، االن نه ـ

 .يخواد سبك بش يمن دلم م. نداره ياشكال ـ

به  دنمونيبا رس. دهيمهناز خواب يپا يرو نايمب. زنه ينم يحرف گهيهم د ايآر. لرزه يم يدستام كم. دمينم ايبه آر يرم تو فكر و جواب يم بازم

 :گميزنم با خودم م ينفس نفس م. لرزه يدستام م بيخاطرات خودم افتادم و عج اديخاطرات رعنا  فياز تعر. تو اتاقم رميم يخونه فور

 ...آروم... آروم باش... آروم..مهتا  ـ

 يمحكم رو. رميم اطيمتعجب اونا به سمت درخت تو ح يشماچ يكنم و جلو يدر اتاقم رو باز م يپس فور. به همدمم دارم اجيشدت احت به

نگاهم محو اون . جاهاست هيتر از بق كيتار شهيخوره و هم يبهش نم يقسمت نور هياون . شم يم رهيبه بوته ها خ يكيو تو تار نميش يم نيزم

 يچشمام م يكه دارم جلو يدستام رو با همون لرز. شه يظاهر م شتريب يبار با جلوه  نيا يكيتار يباز اون دو تا چشم سبز تو كهاست  كهيت كي

بلند  غياز اون ج يشه از ترس تو جام جابجا بشم و از شوك ناش يخوره باعث م يكه به شونه ام م يدست. كنم يلب ناله م ريو با ترس ز رميگ
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 :گهيو م نهيش يكنارم م. كه جلوم ظاهر شدهلحظه فكر كردم اونه  هيو  دميمردونه د ياول فقط دو تا پا يدر وهله  يكيتار يتو. بزنم

 .دلم زيشده؟ آروم باش عز يزيچ ؟يخواهر هيچ ـ

 :گميم هيو با گر رميتر م عقب

 .ستين.. ين... يچيه... يچيه ـ

 :گهيو م رهيگ يكنه و بازوم رو م يقدم بزرگ جبران م هيمن رو با  دنيقدم عقب كش چند

 .ستين يخوب يجا جا نيبلند شو، بلند شو ا ـ

و به خوردم  ارهيبرام م رونيرو هم از ب يآب وانيل. ميش ياتاق من وارد اتاق خودش م ياما به جا. مير يشم و آروم آروم به سمت خونه م يم بلند

 :گهيآروم آروم م. دهيم

 ؟يدينشده كه، ترس يزيچ زم،ينترس عز ـ

 :گميكنم و م يم نييباال و پا يرو به طور عصب دستام

 .سردمه... من... سبز، من يهمون چشما. دهيچشماش عذابم م ـ

. ستيدست خودم ن. كنه بخوابم ياندازه و مجبورم م يروم م يمسافرت يپتو هي. اندازم يكنم و سرم رو روش م يرو دور بازوهام حلقه م دستام

كه  يجور هي. شم گوش بدم يكنه كه مجبور م يعمل م يكه اگه ندم جور دميگوش م گهيم يكردم و هر چ دايپ نانياطم ايمردا فقط به آر نيب

از قرص خوردنم  نانيبعد از اطم. بخورم يكه آب نيخورم بدون ا يقرص ها رو م. دهيدو تا قرص بهم م گهيد يبر خالف وقتا. مونه ينم يراه

 من: گهيآروم م

 .يتا تو راحت بخواب رونيرم ب يم ـ

 .كنه يقدر خوب دركم م نيمن چقدر اون لحظه ممنونش بودم كه ا و

 

***** 

 يلحظه ا. بندم يكنم و دوباره چشمام رو م يام جمع م نهيتو س دميكه دراز كش يهمون كاناپه ا يپاهام رو رو. كهياتاق تار يشم فضا يكه م بلند

 مهنازكنم و  يكم شل م هيتنم رو . شمك يم يو مهناز نفس راحت ايآر دنيكنم و با د يچشمام رو باز م يشه و من از ترس فور يبعد در اتاق باز م

 :گهيآروم م. رهيگ يو دستم رو تو دستش م نهيش يكنارم م

 ؟ينيرو بب يخواد كس يدلت نم ـ

 :گهيكنم كه م يروشن شده به مهناز نگاه م ايكه نورش توسط آر ييتو فضا جيو گ گنگ

 .كه دوستت دارن ييكسا ـ

 :گميو م نميش يسر جام م آروم

 ا؟يك ـ

 .اريمامان و بابا و مه ـ
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 :گمياندازم و م يم نييرو پا سرم

 جان؟ نيا ـ

 .اورنيطاقت ن گهيد يول ننت،يبب انيممنوع كرده بود كه ب ايه آر نكيبا ا. دنتيد يتابن برا يب يليخ نايآره، مامان ا ـ

 :گهيكنم كه م ينگاه م ايآر به

 .به خاطر خودت ـ

كه هر  نميب يهال اونا رو م يتو. رميبگه به سمت در م يزيكه مهناز چ نيشم و قبل از ا يكشم و از جام بلند م يم رونيرو از دستش ب دستم

. شه يكه متوجه حضورم م هيكس نيهمون اول.. كنه و اون يداره به سمت چپ نگاه م اريو مه نهييمامان سرش پا. مبل نشستن هي يكدوم رو

بارم  هي يخواد برا يدلم م. كنم يو نگاهش م ستميا يهمون جا كنار ستون م. كم مهربونه هيكنم  يمخوره به نگاهش كه حس  ينگاهم گره م

لبم  يمجهول بابا رو رو يچرخه و واژه  يذهنم م... اما. طور نيهم ارميمه. خوره يكنه و از جاش تكون نم يم هيمامان گر. اديكه شده به سمتم ب

 :ارهيم

 ...با.... با ـ

. ندارم يو من پدر ستيگفتم اون پدر من ن يكه م نيا يرغم تمام اون همه ادعاها برا يعل. واژه تنگ شده نيعبارت و ا نيا يچقدر دلم برا و

 .همون اخم و تخمش يدلم تنگ شده برا

 :گهيبابا از تو دهنم م يوازه  دنيشن با

 ...جان بابا... جان دل بابا ـ

 :گهيكنه و م يحركت بغلم م هيو تو  اديمبه سمتم . شده ديموهاش سف چقدر

غلط كردم اون  ايخدا. ببخش. ببخشم ايخدا. تنهات گذاشته يكه اون جور رهيبابات بم ياله. بابا زبونش قطع بشه كه اون حرفا رو زده ياله ـ

 .مهتا من رو ببخش. چزوندمش يكه به فكرش باشم اون جور نيا يجا. بچه ام رو از خودم دور كردم يجور

خواست و افسوس كه به چه  يزمان رو م نيچقدر دلم ا. كردن دايخروجشون پ يبرا ياش و اشكام راه نهيس يتو يمدت سرم رو نيا تمام

دونم كه چرا و به چه  يرو نم نيداره و من ا يچه لذت. كنم دوست داشتن پدر رو يكه حس م نيداره اما ا يچه لذت. به دستش آوردم يقسمت

كنه و  يجور م نيدفعه عوض شد؟ چطور شده كه ا كيطور  نيبا من سرد بود ا يكه اون جور يو چطور شد كه مرد ودم؟ازش محروم ب يجرم

 .ستيوسط درست ن نيا يزيچ هيكنم  يحس م

 نهيس يسرم رو از رو. كه به من زده رو فراموش كنم يياون همه حرفا هويتونم  ينم يول زم،ينر يبابا اشك يها هيگر يكه جلو ستميسنگ ن از

 :گهيكنه و م يصورتش رو پاك م يرو يبابا اشك ها. دارم ياش برم

 ؟يبخش يمن رو م ـ

 :گميكنم و م يبه چشماش م ينگاه

 .كنم ينم نينفر ـ

 مهتا؟ يچ يعني ـ
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 .هنوز مونده تا ببخشمتون يعني ـ

 ...ايو  دميكابوس اشكات رو د اي. دميشب راحت نخواب هي دم،يد ژهيو يمراقبت هاكه تو رو تو بخش  يمهتا من از اون روز ـ

 :دهيدوزم و اون دوباره ادامه م يدهنش چشم م به

 .دميد يخواب پدرت رو م... دميخواب يم يوقت... كه اي ـ

 :دهيبندم و اون ادامه م يرو م چشمام

قبول دارم كه اشتباه . من اشتباه كردم مهتا. مهتا تو رو خدا ببخشم. نبود يرسم امانت دار نيگفت ا يگرفت و م يتو خواب همش ازم رو م ـ

 ...به خدا. كردم

 :گميو م رميگ يصورتش م يرو جلو دستم

 حروم زاده؟ يگفت يمگه تو نم ـ

 :گهيم يعجز و ناراحت با

 .مهتا ـ

 .رو نيد رو فراموش كنم، نخواه از من اروزهام بو نيشبه اون همه حرف كه كابوس تمام ا هيتونم  يمن نم ـ

 ...گوشه از اونا رو جبران كنم، به من هيبه من پدر فرصت بده كه . مهتا پس به من فرصت بده ـ

 ...همه سال نيكه ا نياونم فقط به حرمت ا. كار رو بكنم نيتونم ا يتونم فراموش كنم، اما م يباشه، نم ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند هيگر ونيم

 .تو باشه قيكه ال يبشم پدر. يخوا يكه م يبشم همون دميمن قول م ـ

نگاهم تو آغوش مامان . رهيزنه و قربون صدقه م يگوشم حرف م يتو. كشه يجلو و در آغوشم م اديبلند شده، م هيكه بعد از اون همه گر مامان

مامان كه ولم كرد، . اون باعث خرد شدن من شده. مثل باباست يكياون هم . نشسته ياشك يمونده كه اون طرف سالن با چشما ياريبه مه رهيخ

 هي يخوا يهست كه م ييوقتا هي. نميرو نب اريچرخونم كه مه يم يشم و سرم رو به سمت يمبل كنار دستم ولو م يرو. جلو اديار اشاره زد بيبه مه

دو  نيب. همون حالت رو دارم قايمن االن دق. يكن يم ريگ يدوراه هي نيو تو ب دهياجازه نم يزيچ هيوجودت  ياما اون ته ته ها ،ينفر رو ببخش

وقته كنج  يليكه خ يو با غم رميگ يدستام م ونيسرم رو م. اديكه به سمتم م نميب يرو م اريچشم مه ياز گوشه . كردم ريگ نهيبخشش و ك يراه

كه اونا همه رفتن و من موندم و  اميبه خودم م يوقت. مهار كنم رو يلعنت ي هيبغض و گر نيكنم ا يم يبندم و سع يدلم لونه كرده چشمام رو م

 :گهيزنه و م يم يلبخند تلخ. ستادهيكه روبروم ا ياريمه

 !كهيكوچ يسالم آبج ـ

 ... ـ

 .جواب سالم واجبه ها ـ

 .ستميمن خواهرت ن يدون يتو كه م كه؟يكوچ يآبج يگيچرا به من م ـ

 .اوال من سالم كردم ـ
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 .خب، سالم يليخ ـ

 .كه در حقش بد كردم... كه يمن يهمون خواهر يهم كه باش يدوما، تو هر ك ـ

كه تو وجود  ييخدا. اتاق االن منم و تو و خدا نيتو تقاص پس بدم؟ تو ا يانصاف بود كه من جا نيبگو ا شييخدا اريمه. يدون يخوبه خودتم م ـ

 جوابمه؟ نيكردم كه ا يچه گناه.. خواد حرفات رو بشنوه و به من جواب بده كه من يماهاست م

 .بوده يبذار بهت بگم كه ماجرا چ! شدم يبود و چ يبذار بهت بگم چ. بذار حرف بزنم يپرست يم يتو رو به هر ك... مهتا ـ

 :گميكنم و م يرو پاك م اشكام

 ؟يكرد رونمياون شب كه اومدم باهات حرف بزنم چطور از اتاقت ب ادتهي رون؟ياتاق ب نيخوبه منم االن بلند داد بزنم و بگم برو از ا ـ

 بره؟ ادميشه اشكات از  يمگه م ادمه،يبه خدا  ادمه،ي ـ

هم هست،  ييافتادن كه مهتا نيا اديتازه به  درد بزرگ نيجا گرفته و همه بعد از ا كيخانواده رو  نيكنم عذاب وجدان ا يخودم فكر م با

 .رو شكستن شونيامانت كيافتاده كه اونا بودن كه قلب كوچ ادشوني

بذار مثل . تو درست بوده يبذار بفهمم تصوراتم درباره . كه توش هستم آزاد بشم يبرزخ نيبگو بذار از ا. شنوم، راستش رو بهم بگو يم ـ

 ...ميقد

 نم؟يكنارت بش يدياجازه م ـ

 .نينه اون روبرو بش ـ

 .كنه به حرف زدن يو شروع م گميكه من م ييبه جا رهيم يحرف چيه يب

خوش  ياديز. كنم بشيتعق اديدوست داشتم هر وقت كه از مدرسه م. داشتم سايكه پر يخاص يمن بودم عالقه  ه،يعشق چ دميكه فهم ياز وقت ـ

 هي لياوا. كرد ياستفاده م زايچ نياز بهتر شهيهم. گرفت يرو قاب م كلشيقشنگ ه شهيلباس هاش هم. مدرسه يبا همون لباسا يحت. بود پيت

 ستيهمش هجده سال سن داشت و من ب.كنه تشياذ يداشت كه همه جا مراقبش باشم و نذارم كس يوا م نيبود كه من رو به ا صخا يليحس خ

نسبت به  يعني. ديد يذاشت و جلوتر از نوك دماغش رو نم يمحل نم يمغرور شده بودم كه به كس يرستانيدختر دب هيعاشق . و دو سالم بود

 .بود يطور نيجنس مخالف ا

 :گهيمكث م يبعد از كم. كنم يسكوت به حرفاش گوش م تو

 يباشه تازه درسم رو تموم كرده بودم و تو ادتياون موقع اگه . با شركت فاصله داشت ابونيدو تا خ يعني. شركت بود كيخونشون نزد ـ

رفتم سراغ اون  يزدم و م يشد كه از وقت نهارم م يم يگاه. هنوز خودم مستقل نشده بودم يعني. كردم يكار م م،يركت پدر بهرام، هم كالسش

راهش  يبار جلو نيچند. بود باالخره بهش شماره دادم يبا هر زور و هر ترفند. كنم يخالصه اش م. شد يم ليموقع ها تعط مونچون مدارس ه

 نيحاضر شد به من نگاه كنه و من چقدر خر بودم كه خوشحال شده بودم از ا سايدادم تا پر غاميدوستاش بهش پ قيبار از طر نيچند. ستادميا

 .كه قبولم كرده

اون  يايدن. چطور مراقبشم دهيد يزنگ زد و گفت كه از اولش هم من رو دوست داشته و م. كه شماره رو گرفته بود زنگ زد نيهفته بعد از ا دو

 پياك هيدانشگاه  ياز دوستا يسر هيبا بهرام و . اون بود يشبام هم چهره دوست داشتن يايو خواب و رو سايمن خالصه شده تو پر يروزها
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 يمدت دوست نيبعد از اول ادمهي. ميها بود يباشه ما چند نفر عضو ثابت اون مهمون ياگه قرار بود مهمون بايو تقر ميبود يميصم يليخ هك ميبود

 .بود و عشق اول و آخرم ندميهمسر آ اهاميكه تو رو ييسايپر. سايمن و پر يعني. ميبا هم بر ميخواست يبود كه م يمهمون نياون اول

 :دهيكنه و ادامه م يبلند م سر

. كه انجام دادم ييخورم واسه حماقت ها يچقدر دارم حرص م يدون ينم... آخ... سايپر. شدم سايخاص بود مهتا، من ذره ذره عاشق پر سايپر ـ

 كليدوستاش رژه بده تا بهشون فخر بفروشه كه دوست پسرش خوش ه يبرد جلو يكشوند و م يخواست دست من رو م يهر بار كه دلش م

روز  هي. وست دارهد يليرو خ كلميندارم عوضش ه يبهم فهمونده بود كه من اگه مال و منال خوب ميمستق ريچند بار غ. پسر اون محله نيتر

مچش رو گرفتم كه داشت به  يوسط مهمون يچند بار. اون جا ميرفت سايبا پر. بهرام يو پول ها يپارت شهيمثل هم. الشونيبهرام دعوتم كرد به و

اما . شدم يداغ م. شدم يم وونهيد دنشيهمه چسب نيچسبوند و من از ا يخودش رو به من م ديد يكرد و هر وقت كه من رو م يبهرام نگاه م

 رهيكثافت گفته بوده كه م يهمون پارسا يعنياون شب به مادر و پدرش و برادرش  ايگو. اون هنوز بچه بود. دستش بدم يخواست كار يدلم نم

دو ب. پارسا بود. كپ كرده بود ديشماره رو د يزنگ خورد و وقت شينه بود كه گوش كيساعت نزد بايتقر. تا درس بخونن تايدوستش آز يخونه 

. مياتاق دم دستمون شد نيباال و وارد اول ميرفت ييدو تا. كنه يباال، اگه پارسا بفهمه كجا اومدم خفه ام م ميبر ايو گفت ب ديدست من رو كش

 .لبم و مشغول صحبت با برادر شكاكش شد يدستش رو گذاشت رو

 :گميزنم و تو دلم م يم يرسه ناخودآگاه پوزخند يحرفاش كه م يجا نيا

 !گه شكاك يم يبه ك يك ـ

 :گهيافتاده م يو با سر نهيب يرو م پوزخندم

 .يپوزخند بزن ديبا. من در حقت بد كردم ،يحق دار ـ

 :گميكه بهش زل زدم تو دلم م ييلبم و چشما يدوباره با همون پوزخند گوشه  باز

 خان؟ اريتو مه يچه متنبه شد ـ

 .رهيگ يام كالفه شده ادامه حرفش رو م رهيكه از نگاه خ اريمه

ه تلفنش تموم شد  نيبه محض ا. دميفهم ينم سايپر ياز حرفا يزيكردم و چ يلبم بود و من داشتم به اون دستا نگاه م ياون رو يدستا ـ

االن شاهد  يكه گفت يبه خدا، به همون كس يهر كار كردم نشد، نشد كه نبوسمش، ول. به صورتش كردم يبرگردونمش سمت خودم و نگاه

بهش  يخدا برام اون قدر ارزش داره كه الك يدون يمهتا تو كه م. آبروش نكردم يبه خدا كه من ب. كه من جلوتر نرفتم دابه خ. ماست همون بود

 .قسم بخورم

 :گميتو ذهنم م باز

 .ندارم نانيدرباره ات اطم يزيبه چ گهيمن د ـ

كه  ياون شب، رابطمون سرد شد، سرد نه در حد ياز فردا. اون شب شروع شد يماجراها از فردا. چه جور گذشت گهيكه اون شب د ميبگذر ـ

چقدر به خودم لعنت فرستادم . باز ذره ذره سرد شدن از طرف اون يعني. رو نداشته باشه هيشور و شوق اول گهيكه د يسرد در حد. بره نياز ب

در . كردم كه اون از بوسه به بعد نسبت به من سرد شد يفكر م نيمهتا من احمق به ا... دست بدمش؟ ههكه االن از  دمشيكه چرا اون شب بوس
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دختره شماره داده و با اون  هيگفت به  يمن م يدستشه و در جواب حرفا شيگوش ياديبهرام ز دميد يمدتها بود م. جور نبود نيكه ا يحال

 ياحساس بد هي. نميدختر رو بب يبود رو برداشتم تا شماره  زيكه رو م شياجازه گوش يبروز  هيبود كه  يچه حس مدون ينم. زنه يحرف م

 يگذاشتم و سع زيرو م يگوش. بود سايپر يشماره، شماره . رو سرم خراب شد ايدن دميدختر رو د يشماره  يو وقت نميداشتم تا شماره رو بب

و  سايرو من گرفتم و به پر يبعد يمهمون. خودم رو كنترل كردم يسخت بود ول. رميرو بگ نايحال ا مناسب تيموقع هيكردم آروم باشم و در 

خودم از روز . از دوستامون گهيد يكيخرجش با من بود و به نام فرشاد  يمهمون ياما در اصل مهمون. هفته شمال هيخوام برم  يبهرام گفتم كه م

فرشاد به . با هم اومدن سايدرست انجام شد و بهرام و پر زيهمه چ. اده كنمرو آم يتا بساط مهمون ادفرش ياليشركت و رفتم و ومدميقبلش ن

دختره خودش به من شماره داده و  نيطور گفته بود كه ا نيبهرام هم ا ست؟ين اريدوست دختر مه نيحرف من تو گوش بهرام گفته بود مگه ا

حالشون رو  بيمصمم شدم كه عج. گرفتم شيآت دميحرفا رو شن نيا يچقدر وقت يدون ينم. رو نداشت سايپر اقتيگاگول ل اريبعدشم اون مه

در  يدونستم چ يكه م نيبا ا. باال شدن يطبقه  ياز اتاق ها يكيسرخوشانه وارد  سايبهرام و پر ديبه اواسطش كه رس يمهمون. يبكنم تو قوط

 يوا. من بود قيكه رف يبهرام. من با بهرام بود يسايپر عشق من، دم؟يد يم يچ. دمساعت بعد به سمت اتاق رفتم و بازش كر ميانتظارمه اما ن

 اقتيل يحت. نداشتن اقتينزدمشون چون ل. گذرم يازت نم يخدا لعنتتون كنه، پر. تف. بهشون كردم و گفتم تف به ذات هر دوتون يخدا، نگاه

من ذره ذره عاشق . چقدر تالش كردم تصادف نكنم. تا خونه برگشتم خدا داند يبه چه حال. نييو رفتم پا دميبعد در رو كوب. همون كتك ها رو

 .كنم رونيدفعه عشقش رو از ذهنم ب كيتونستم  يشده بودم و نم

 :گميتو دلم م باز

 .يكرد تميقدر اذ نيچرا ا گهيد يدونست يمثل من، تو كه م ـ

 .رو درك كردم اريكم مه هيكم، فقط  هيبار  نيا

 :گهيو م رهيگ يكردن رو م سيكه حاال گونه هاش رو خ يياشكا

چقدر . رونيبهرام اومدم ب يشد اون صحنه رو فراموش كنم؟ همون روزها از شركت بابا يمگه م... اما. بار جلوم رو گرفت كه ببخشمش نيچند ـ

بعد ها . كار كرده يقفل بزرگ زده بودم كه نگم پسرش با من چ هيزبونم  ياما انگار رو ؟يبر يخوا يم هويشده كه  يمهندس بهم گفت آخه چ

 .رفته رانياز ا بهرام دميشن

بعد از اون رفتم . رو و نه بهرام رو ساينه پر. دميرو ند سايپر دميكش رونيكه از شركت ب نيبارم بعد از ا كيخدا قسم كه من  يبه خداوند مهتا

 سايپر دميآورده بود و من اون جا بود كه فهم ريمن رو گ يشماره  سايپر يها لياز وسا. شد پارسا شروع يها ديبرگشتم تهد يو وقت يسرباز

.... كه... آدرس من رو بهش داده بود كه يمعرفت يدونم كدوم ب ينم. رفتم ينم ياون آدرس من رو نداشت و من هم اون سمت. كرده يخودكش

 .كردن تيتو رو اذ يجور نيا

 گند شدم؟ يباز نيا يوسط چه كاره بودم؟ پرا من قاط نيكنم كه من ا يفكر م نيبه ا يروز دزد يادآوري با

 :گهيم اريشم كه مه يم بلند

 كجا؟ ـ

 .اطيرم ح يم ـ
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 .پس ـ

 .ستيبه خدا كه كم ن. به سرم اومده يشبه فراموش كنم چ هي يخوا يكه از من م ستين يكم يزيچ. اريبذار فكر كنم، بذار مه ـ

 :گهيدازه و مان يم نييرو پا سرش

 .باشه، برو ـ

و  رميم يشگيهم يو جا اطيبه سمت ح. رونيب انيكه دارن م نميب يرو م نايو قبل از خروجم بابا ا رمياندازم و به سمت در خونه م يم نييپا سر

 :گميسكوت م يبعد از كم

كه به من گذشت رو چه كار  يزجر نيغصه رو پس چه كار كنم؟ همدم ا نيچه كار كنم؟ تو بگو، ببخشمشون؟ همدم ا يگيهمدم سالم، تو م ـ

 كنم؟ چه كار كنم همدم؟

. من بوده يها هيمدت خوب شاهد اشك ها و گر نيكه تو ا يهمدم. زمير يام رو به دامن هدمم م هيو هق هق گر دميم هيرو به درخت تك سرم

 :گميكشم و م ينفس پر درد م هيام  هيگر ونيم

 تقاص پس دادم؟ سايو پر اريمه يحق من بود؟ من چرا جا نايا يگيم همدم تو ـ

لرزش . كنم يم هيگر يبلند تر ياندازم و با صدا يگردم و خودم رو تو آغوشش م يبرم. مادر يآشنا يدستا. نهيش يشونه ام م يرو ييدستا

 .مينيب يم هيتخل يبرا يرو راه هيو هر دو گر ميزن يآروم شدن نم يبرا يكدوم حرف چيه. كنه يم هيكه اونم داره گر نهيشونه هاش نشون از ا

 

***** 

برگردم كه  ييهنوز زوده كه به جا. هنوز زوده كه به خونه برگردم ايآر صيرفتن و من به تشخ نايكه مامان ا هيچند ساعت. و تو تخت نشستم شبه

كه  نيا يكه خونه رو داده برا دمياز بابا شن. شم يم رهيه به آسمون خشد دهيكه پرده هاش كش يتو تختم نشستم و از پنجره ا. دميآزار د

در اتاق . كه آرزوش رو داشتم ييبار شده همون بابا نيجالبه كه دوباره برام شده بابا و ا. دوست دارم يليرو خ اطياون ح. رهيگ يدلم م. زنبسا

 .تو اديم ايمن، آر دييو با گفتن بفرما اديبه صدا در م

 .خانوم ياحوال آبج ـ

 .ستميبد ن ـ

 .ميكم با هم حرف بزن هياومدم بازم ! يش يخدا كه بهترم م ديبه ام ـ

 حرف؟ ـ

 .و پدر و مادرت اريمه يآره حرف، درباره  ـ

 .دميمن هنوز اونا رو نبخش. ميكن دايرو پ ميكه اول پدر و مادر واقع يتو به من قول داد يول ـ

 ؟يديرو كه شن اريمه ياحرف. هنوزم سر قولم هستم ـ

 :گميو م نيياندازم پا يرو م سرم

 ...سخته كه... ايآر يآره، ول ـ
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 اون ماجراها رو؟ يسخته كه فراموش كن اي شونيسخته برات كه ببخش ـ

 !هر دو ـ

 نياگر ا. كنه تيتو رو اذ اديكرده پارسا ب ياون فكر نم. وسط ضربه خورده نيبوده؟ برادر تو هم ا يوسط چ نيفكر كن كه نقشت ا نيخب به ا ـ

 ؟يبود دهيازش د يبيتا حاال رفتار عج... بوده كه يجور

 :گميم ايو بعد در جواب آر» .چقدر هم پاكدامن بود«: گميكنم و تو دلم م يكم به اسم پارسا فكر م هي

 ؟ياز ك ـ

 ...تا قبل از اون روز ار،يمه ـ

 ...تا اون روز كه. شب بدجور كتك خورده اومد خونه و از اون روز همش مواظبم بود هيآره،  ـ

 :دميكنم و ادامه م يم بغض

 .نايا يمامان يرفته بودم خونه ... تا اون روز كه ـ

تونه تو رو از  ياز تو مكرده با مواظبتاش  يبشه و فكر م يباعث نگران دهيترس ينگفته كه م ياز اون جهت به كس. مواظبت بوده يگ يخودتم م ـ

 ساو اسم و مشخصات پارسا رو داده و اونا استعالم و معلوم شد كه پار يرفته بوده كالنتر يديهمون روزا كه بهش توپ اريمه. شر پارسا حفظ كنه

 .ستين رانياصال ا

 رفته؟ يعني ؟يچــــــ ـ

 .جهت راحت باشه كه دنبالشن نياز ا التيبه هر حال خ. باشه يمخف رانياحتمالم هست كه تو ا نيا... يدن، ول يطور احتمال م نيا ـ

 يمن م. رونيخونه ب نيترسم برم از ا يمن م. ايشه آر ينم يول "خدا رو شكر ،يآخ"بكشم و بگم  قينفس عم هيشد االن  يكاش م ن؟يهم ـ

 .هم شك دارم انمياطراف نيتر كيبه نزد يمن حت. ترسم تو خونه تنها باشم

باشه از  ادتي. اشكات رو پاك كن. تونم يمن م يو بگ يبلند بش. يو بلند بش يو دستت رو تو دست من بذار ياز خدا كن ياديمهتا، قرار شد  ـ

 .يزياشك بر يحق ندار. يبشكن يحق ندار ياورديكه واقعا كم ن يتا زمان. يكن هيگر دينبا گهيفردا د

 .تونم يمن نم... تو ايآر ـ

 .تونم يمن نگاه كن و بگو م يتونم، به چشما يم، بگو متون ينگو نم ـ

كامال رو به  نميب يكنم، م يسر كه بلند م. كنم ياندازم و فكر م يم نييپا يسرم رو كم.كنم جلوش يو من احساس عجز م هياش كامال جد افهيق

 دم؟ياومده جلوتر كه من نفهم يك. روم نشسته

و  يفكر كن كه اگه دوباره بلند بش نيبه ا. يكنن كه تو نباش يخوان كار يم. خوان تو و وجودت رو بشكن يمهتا، امثال پارسا و خود پارسا م ـ

 .شن يچقدر اون ها سر خورده م يبتون

 آبروم نكردن؟ يمگه تا االن نشكستن؟ مگه ب ـ

 .تو هنوزم وجودت خالصه. مهمه كه ذاتت پاك باشه، ذات تو پاكه نيا. يكه تو باكره باش ستين نيبه ا زيمهتا همه چ ـ

 :گميآروم تر از قبل م. كنم يم هيچند وقت بازم گر نياشكام در اومده و مثل ا گهيد



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٦ 

 .ندارم و نخواهم داشت يعاد يزندگ گهيمن د. ستنيهمه مثل تو ن ايآر ـ

سوزه و خاكستر  يكه م يمثل ققنوس. يهست يقبل يكه تو بهتر از مهتا يالقا كن انتيرو به اطراف نيا ديتو با. دور زيتفكرات احمقانه رو بر نيا ـ

 مكس ك چيه يكه جلو اديبه وجود ب ديجد يمهتا ديفكر كن، مهتا سوخته، خاكستر شده، االن با. شه يققنوس تازه متولد م تيشه و در نها يم

 يمن نگاه كن و بگو كه م يمهتا تو چشما. لد كنمبذارم كه تو رو نم نم متو ييخوام از فردا برات برنامه ها يم. نشه دينا ام. موفق باشه. ارهين

 .يتون

 تونم؟ يم: كنم يدوزم و زمزمه م يپر از اشكم رو به چشماش م نگاه

 .توئه يفردا آغاز دوباره . بخواب نه،يهم. يتون يم. آره ـ

 

***** 

 "سام  "

جا  نيمنم ا. رهيو به منم نگفته كجا م رونيمحمد رفته ب. پرونم يدفتر مگس م ينداشته باشن و منم تو يو بابا رفتن چكاب كه مشكل مامان

 فتهبعد از دو ه. بپسندن انايو اح ننيتاالر رفتن تاالر رو بب ياز خدمه  يكيبا . اديبشم كه ب يمنتظر مشتر د،ينه ببخش... آخ. كاشته كه رشد كنم

و عباس  يمحمد يكه آقا گهيد يكردن و دو تا يتازه سه تا شون خال. زدم يدو هفته هم من اكثرا به خونه ها سر م نيو تو ا هيمشتر نياول نيا

 متياجاره كردن و چون هنوز بحث ساخت و ساز خونه تو محل باب نشده ق ياكثرا همون اطرف خونه ا. هاشون مونده لياز وسا يميفرد بودن ن

شده  مونيخواست از اون محل بره، اما پش يم ايهم گو يمحمد يآقا. دهاونا آسون كر يمن و هم برا يكار رو هم برا نيا. هنوز باال نرفته ونهخ

 .شه يساله تموم م كيخب كار منم ... خونه اجاره كنه و بعدش هي يگرفته مثل باق ميو تصم

 يبلند م. شن يكه رفتن تاالر رو نگاه كنن وارد م يهم زمان زن و شوهر. كه مامانه نميب يكنم و م يبه شماره م ينگاه. خوره يزنگ م ميگوش

 :گميشم و بهشون م

 .خدمتتون امياالن م ـ

و  اديجوابش م گهيدادن كه تا چند روز د شيآزما يسر هيكه از دكتر برگشتن و  گهيمامان م. كنم يصحبت م يو با مامان كم رونيب رميبعد م و

 .خونه دنيالشون خوبه و رسمطلع كنه كه ح نيخواد من رو از ا يم يبه عبارت

ذارم و  يم ارشونيخدمات تاالر رو در اخت ستيل. تاالر خوششون اومده طيظاهرا اون دو از مح. رميكنم به سمت دفتر م يتماس رو قطع م يوقت

رو در  گنيرو كه اونا م يبعد موارد يكم. شم يم وتريكامپ يخودم هم مشغول ثبت مشخصاتشون تو. دميعقد رو هم نشون م يآلبوم سفره 

قراداد كه . خودمون يبرا يگرياونا و د يبرا يكي. رميگ يم نتيدو تا پر ستياز ل. رميگ يرو هم ازشون م عانهيو مبلغ ب سمينو يم يبعد ستيل

 :گميزنم تو حالش و م ينم نيهم يخوشحاله برا ياديز. اديمحمد م رن،يشه و اونا م يبسته م

 ؟يشكن يبا دمت گردو م ه؟يچ ـ

 .مياريبچه ب ميخوا يم. پرورشگاه ميامروز رفت هيآره، سام، من و هان ـ

 .هيخوب يليخبر خ ،يوا. بابت نيخوشحالم از ا يليخب من خ ؟يگيراست م ـ
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 طوره؟چ نايسار. ميخونه اسمش رو عوض كن ميآورد ميدار مياون جا اسمش غزله كه البته ما هم تصم. يدختر خوشگل و مامان هيآره سام،  ـ

 .هياسم قشنگ يليخ. واقعا خوشحال شدم ،يبه سالمت ،يبه سالمت ـ

تونه  ينم نهيب يرو كه م گرانيد يخوشحال يآدم گاه يول ه،يچه راز نيدونم ا ينم. دوستم خوشحالم يخوشحال يواقعا هم با تمام وجودم برا و

 .شده يكنه كه خودش صاحب اون خوشحال يحس م! داره يحس خوب هي. خوشحال نشه

 .يسام من ازت ممنونم كه چشمم رو باز كرد ـ

 .نكردم يداداش؟ من كه كار هيچه حرف نيا ـ

 :گميكنم و م يمكث م يكم

 محمد؟... گميم ـ

 جونم؟ ـ

 خوبه؟ يمتاهل يزندگ ـ

 تو هم آره؟. شنوم يتازه م يبه به، سوال ها ـ

 .دميپرس يجور نيهم. نكن تيمحمد اذ ـ

وجود  تيكه مسئول نيا! يرو انجام بد يتا هر كار يستيآزاد ن گهيكه د نيا. خاص خودش رو داره يها يآره، سخت يول ،يگيتو كه راست م ـ

 ييها ينيريش هي يسخت نياما در كنار ا. نيديجد تيمسئول يكه وجود داره و همشون به نوع نيكال هزاران ا... كه نيا. دو تا آدم با توئه اي كي

 .يمثل هدف دار شدن زندگ. مثل دوست داشتن و دوست داشته شدن. كنه يرو ممكن م يكه سخت تهس

 :گهيو م دهيتكون م يسر

 ؟يريزن بگ يخوا يچطور؟ م ؟يپرس يم ديجد يچرا سواال يحاال نگفت ـ

 .خواد منم عاشق بشم بعد يدلم م ييجورا هي. رو ندارم يكرد فيتوص يديرو د هيهان يكه تو برام وقت ينه، من هنوز اون احساس ـ

به وجود اومدن كه زن و مرد از اول عاشق  يها يزندگ يتو دار،يپا يعشق ها يگاه. شروع نشدن هيعشق ها با عشق اول نيتر داريپا شهيهم ـ

كنن اما طاقت  يكه دعوا م نيبا ا يحت يديد. مادر و پدر خودت و خودم م؟ياصال چرا راه دور بر. خودمون يميقد يمثل عشق ها. هم نبودن

 .خرد كنه ياديز يلياگه طرف اعصابشون رو به حد خ يرو هم ندارن؟ حت نكرد نينفر

 :گميكشم و م يم يقيعم نفس

 .رو شروع كنم ميرو دوست داشته باشم و بعد زندگ يخواد اول دختر يمن دلم م يول ـ

 .يبرس شيخوا يكه م يهر چه زودتر به اون دوارميام. داره يبه خودت بستگ گهيخوب اون د ـ

 !شه؟ يم يكه باالخره چ نيبه فكر ا. رميزنم و به فكر فرو م يدر جواب حرفش م يلبخند

 

***** 

 "مهتا  "
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 يوجودش پر از خوب دميمدت فهم نيكه تو ا يمرد. مرد هيتنها با . ادهياون هم پ. رونيخوام برم ب يباره كه م نياول. پوشم يرو با ترس م لباسم

 نيا دذره ذره وار ديشلوغ، كه البته با يجا هيكه برم تو  نيا. هيرو ادهيقدم پ نيخودش اول يبه گفته . ايجز آر ستين يو اون كس هيو جوونمرد

چون دلم  ديشا. كنم يم پيسرم ك يشالم رو رو. كنم يبلند شده مرتب م يموهام رو كه كم. لباسام رو مهناز آماده كرده. شلوغ بشم يمكان ها

. ديفبا شال س... اديبدم اومده چون من رو  دنشياز پوش بيروشن كه عج يآب يشلوار ل ،يمشك يمانتو. نهيكوتاه رو بب يموها نيا يخواد كس ينم

به . كنم يو بازش م رميبه سمت در م. كنم لرزش دستام رو مهار كنم يم يكشم و سع يم يقيدو نفره؟ نفس عم يرو ادهيپ هيواسه  زيهمه چ نيا

 اماكه خوردم  ييبا وجود اون همه آرام بخش ها. اديكنم از خودم بدم م ينگاه م نهييصورتم رو تو آ يوقت. كنم كه چقدر الغر شدم يفكر م نيا

ظهر بعد از  هيتا تو  ستادهيهم آماده اون جا ا ايآر. رميم اطيبه سمت ح. ماته ي شهينگاهم مثل دو تا ش. نداره يفروغ گهيچشمام د. باز هم الغرم

درخت ها نم نمك دارن  ،يهمه سرد نيا ونيم. دوست دارم يليرو خ نيو ا داستياز بهار پ ييگرچه نشونه ها رون،يب ميبر يسرد زمستون

 .زنن يشكوفه م

 :گهيو م رهيگ يرو هم به طرف م يرنگ يبا نوار ها يمشك شرتيسو هيرم كه مهناز  يسمتشون م به

 .بپوش، هوا سرده ـ

 :گميكنم و م يبهش م ينگاه

 بپوشم؟ ديحتما با ـ

 !يريگ يآره، هوا سرده، بدن درد م ـ

 .رفتن ندارم رونيداده و اگه نپوشم حق ب ريچون مهناز گ. پوشم يو اون رو م رميگ يرو م شرتيبرم و سو يدست م ناچار

 خواهر زن؟ ميبر ـ

 :گميپر از لرزش م يو با صدا آروم

 .ميبر ـ

 ؟لرزه يچرا صدات م نمت،يبب ـ

 :گميم يتند به

 .لرزه ينه، نم ـ

 :گميم نميب يخودم م ياش رو، رو رهينگاه خ يوقت يول

 .ترسم يخب، م ـ

 ؟ياز چ ـ

 .نگاه مردم... از... از ـ

 شناسه؟ يتو رو م يجا كس نيمگه ا ـ

 .خبر گم شدنم رو. ديشما خبر من رو تو روزنامه چاپ كرده بود... خب يول... نه ـ

 هوم؟ ؟يتون يكه تو م يو به همه نشون بد يباش يبعدشم قرار شد قو. ستين شياون خبر چند وقت پ ادي يمطمئن باش االن كس ـ
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 :گميزنم و م يم ياوج استرس لبخند در

 .باشه ـ

 :گهيچون م ست،يدور ن ايآر دياز د نيكنه و ا يلبخندم هم ترس رو منتقل م يحت

 .دور و محكم قدم بردار زيترست رو بر. يتون يتو م م،يبر ـ

خونه  يبزرگ روبرو يسوپر يرو نهيش يچرخه و اول از همه م يتا در رو ببنده، نگاه تو اطراف م. ميش يم ابونيافتم و وارد خ يراه م همراهش

 :گهيكه م اميبه خودم م ايآر يبا صدا. شن ياز اون جا خارج م ديخر يكه توش پر از آدمه و هر كدوم با سبد ها

 .ميب، برخ ـ

 نينگاه ترسانم رو ب. شلوغه يليكه خ ابونيبه سر خ ميرس يم. رميكنم و دنبالش م يمنم قدم تند م. رهيگ يم شيجهت سمت راست خونه رو پ و

 :بگه اديب يكيهر آن منتظرم . كنه ينگاهم م يدوزم كه داره با لبخند يم ايبه آر تيجمع

 بودنش؟ دهيكه دزد يستين يا تو همون دختر ـ

 :گميكنم و تو دلم م يم شرتيسو بيرو تو ج دستام

 .دستام بره توش نينبود كه ا ييرو بپوشم االن جا نيداد ا ينم ريبده كه اگه گ ريخدا مهناز رو خ ـ

كنه تا من بتونم  يم ليشه دستش رو حا يكه شلوغ م ييجا يداره و گاه يهم گام با من قدم برم ايآر. لرزه يم زهير هيكرده و  خي بيعج دستام

 :گهيم مير يكه راه م يكم. بهم تنه نزنه ياز اون جا برم و كس

 يروزنامه ها. همه تو فكر مشكالت خودشونن. افتاده يچه اتفاق شيفكر نكرده كه چند ماه پ نيبه ا يكس. به همه جا نگاه كن. خوب نگاه كن ـ

 .ستنيكدوم االن در دسترس ن چيه. االن همه نابود شدن شيچند ماه پ

با هم وارد . نهييسرم هم چنان پا يكنم، ول يمحكم م يقدم هام رو كم. رميگ يكم كم اعتماد به نفس م. كنه يكم كم آرومم م ايآر يها حرف

 :گميم ايرو به آر. دارم ازياستراحت كوتاه ن هيبعد از اون همه راه رفتن حاال به . ساعت راهه مياز پارك تا خونه حدودا ن. ميش يپارك م

 م؟ينيشه بش يم ـ

 .چرا كه نه؟ حتما ـ

 يكاش م. پارك هستن يكه هوا سرده، اما بازم بچه ها تو نيبا ا. مينيش يبچه ها م يباز نيزم يپارك، درست رو به رو يها ياز صندل يكي يرو

كه پدر و مادرت  يبه اون دوران. باشه شيباز ي لهيكه تنها غمش خراب شدن وس يبه اون دوران. يبرگرده به همون دوران پاك بچگ يشد آدم

 نيگفته بود كه روح پدرت همش تو خواب از من رو برگردونده و ا. افتم يمهناز م ياون روز و خونه  يبابا تو يحرفا ادي. باشن كنارت شهيهم

 :گميم ايرو به آر ؟ياما مادرم چ. مرده ميمن پدر واق يعني

 نه؟ ايكه زنده است  يدون يتو م يعنيمن زنده است؟  يادر واقعم ـ

 :گهيم آروم

 .تو چند ماهت بوده فوت شدن ياونا، هر دو وقت ـ

 :گهيكنه و م يبه صورتم نگاه م ايآر. خوره يتو وجودم تكون م يزيچ هي يدونم چرا؟ ول ينم
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 نايكنه، ا يكه به بچه محبت م يكنه، اون پدر يرو بزرگ م يكه بچه ها ياون زن. ارنيم ايكه بچه رو به دن ستنين ييمهتا، پدر و مادر فقط اونا ـ

 يستين اونا يكه تو واقعا بچه  نيبه تو محبت نكردن و ا يپدر و مادر واقع هيمحمد آقا و سمانه خانم كمتر از . ستنين يكمتر از پدر و مادر واقع

 .ستين ،يستيكه االن دختر هم ن نيبه ا يحت. ستين انيارزش تو به ا. كنه يتو كم نم ياز ارزش وجود يزيچ

 :گميكنم و م يام فرو م قهي يتو شتريرو ب سرم

 ...اما ـ

قلب  ييبايارزش آدم ها به ز. كه خدا تو وجودشون گذاشته ييارزش آدم ها به اون قدرت ها. يچقدر مهربون! يكه چقدر خوب نهيارزش تو به ا ـ

 .و درونشونه

داره؟  يچه حال رونيشه ب يم دهيدخترونه اش كش يايشكل از دن نيبه بدتر يدختر وقت هيكه بدونه  ستيحال دختر ن نيبا ا يول گه،يم راست

دارم  رونيسوزم و از ب ياز درون دارم م. كنم يمشت م شرتمييسو يها بيتو ج شتريدستام رو ب. سردم شده. كنه يرو درك نم نيا يمرد چيه

 .ددو حالت متضا. كنم يم خي

 

***** 

و  ايپدر و مادر آر ز،يخانم و آقا پرو بايطور ز نيهم. مينيب يرو دوباره اون جا م نايو با اومدنمون مامان ا ميگرد يقدم زنون به خونه برم بازم

 يم كيبا همه سالم و عل ايآر. رميتو جمع شلوغ قرار بگ يزود نيدوست ندارم به ا. شدم يجور هي. لوفريو همسرش ن ايبرادر كوچك آر نيآرم

نگاه پر از ترسم . كنم يم ينه روبوس دم،ينه دست م رم،ينه جلو م... نيهم. كنم يسالم كوتاه م هيشون، فقط  رهيخ يكنه و من در جواب نگاه ها

 :گهيدوزم كه رو به جمع م يم ايرو به آر

 .خدمتتون ميايم. ديكن ييراياز خودتون پذ. ميبا هم دار ييصحبت ها هيمن و مهتا  ـ

 :گهيرو به من م و

 .اتاق كار ميبر ـ

. بنده يشه، در رو م يكه خودش وارد م نيبعد از ا. تا من برم تو ستهيا يو اونم بعد از باز كردن در كنار م رميم اياندازم و دنبال آر يم نييپا سر

 :گهيكنه و م يغالب وجودم شده نگاه م يبه من كه باز اون ترس لعنت

 نيب. يبه پارك هم اومد. يديهمه جا رو د. يو با من حرف زد يراه رفت. ياون همه آدم قدم برداشت نيتو االن ب! ؟يخودت جمع شد باز كه تو ـ

 يقو يكه تو به من ثابت كرد يدر حال ،يفيفكر رو درباره ات بكنن كه تو ضع نيهمه ا يذار يچرا م ؟يباز يده نفر آدم چرا خودت رو م

 .يتون يكه م يرو نشون داد نيمن ا وت. يهست

 :گميدوزم و م يرو بهش م نگاهم

 من؟ ـ

 .يو با اعتماد به نفس راه رفت يمحكم برداشت يكه قدم ها يوقت. كار امروزت نياونم با ا. يتون يكه م يآره، خود تو، بهم نشون داد ـ

 ... كجا متوجه شده بود كه من امروز از
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 .بلند شو. به من بفهمون. تو قضاوت اشتباه نكردم يمهتا، االنم به من ثابت كن درباره . از كجا متوجه شدم؟ از رفتارت يگيم ـ

 .چهيپ يتو ذهنم م "بلند شو" يكلمه  انعكاس

 .يهست يباش، به من ثابت كن قو يقو ـ

 يكه تو هيبار قدم هام محكم تر از زمان نيدارم و ا يقدم به جلو برم هي. دهيم يشتريب يبه من انرژ ايلبخند آر. ستميا يكشم و م يم يقيعم نفس

 .زدم يپارك قدم م

 

****** 

 يم. كنه يرفتار م اطيبا احت يبعد از مدت ها كنار من نشسته، ول نايمب. و مشغوله زهير يم يزيخودش چ يو هر كس برا نميش يشام م زيم سر

 :گهيكنه و م يخوشگلش نگاهم م يبا اون چشما. كنم يذارم و نگاهش م يودم رو تو بشقابش ماز مرغ خ كهيت هي. ترسه بازم سرش داد بزنم

 ؟يخاله، بازم با من دوست ـ

 .بودم يجور نيكاش منم ا. كنه يرو فراموش م يبچه چقدر زود همه چ نيكنم ا يم فكر

 .يبازم باز ،يآره خاله، بازم دوست ـ

 نيكنم، چون ا يكنم، اما سرم رو بلند نم يتو جمع رو حس م ينگاه ها ينيسنگ. شه يكه بهش دادم م يمشغول خوردن مرغ ياديذوق ز با

 .بهم گفته ايباشم كه آر يتونم اون ينم يجور

 

***** 

 .رونيب ميلباست رو بپوش بر ،يمهتا، خواهر ـ

 كجا؟ رون؟يب ـ

 .ديخر ميبر ـ

 :دهيكنه و ادامه م يم يا انهيموذ ي خنده

 .ها شارژ زن ـ

از همه مهم تر به . نكردم هينزدم و گر اديفر. دمينپر يبه كس گهيشه كه د يم يكنم كه چند روز يفكر م نيو به ا رهيگ يلحنش خنده ام م از

ره  يفكرم م دنيوسط موقع لباس پوش نيا. پوشم يشم و لباسام رو م يبلند م. رونيرو از سرم انداختم ب يفكر خودكش. درگاه خدا گله نكردم

 .اديم ادميشم و حرفاش  يسر جام متوقف م. ايپورسمت 

 .نيداره رو بب نيـ خانومم اون مانتو بنفشه كه چ "

 ؟يكياون  ايخوره  يم نيكدوم؟ همون كه رو كمرش چ ـ

 .يهمون اول ـ

 !آها، آره چقدر قشنگه ـ

 واست بخرم؟ ميبر ـ
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 .يخرج كرد يليامروز خ ا،ينه پور ـ

 ".يارزش دار ناياز ا شتريسرش، واسم ب يفدا. انوممخ يدو تا چشما يفدا ـ

 :گميزنم و م يم يدردناك لبخند

با من  ا،يآخ پور. خدا كنه. تو دلت نباشه يغم ينابودم كرد يجور نيو ا يخدا كنه حاال كه من رو ول كرد ،يمن خوشبخت شده باش يخدا كنه ب ـ

 نامرد؟ يچه كرد

 :گهيم دنميكنه و با د يمهناز در اتاق رو باز م. رونيب زهير يقطره اشك از چشمام م دو

 .گهيد ميبپوش بر ؟يتو كه هنوز حاضر نشد... ااا ـ

 :گميكنم و تو دلم م ينگاه م نهييخودم تو آ ريبه تصو. نهييدوزم به آ يو دوباره م رميگ يرو از مهناز م نگاهم

 .ينامرد يليخ ـ

 :گهيدوباره م مهناز

 !مهتا با تو هستما ـ

 :گميجون م يب

 .باشه، اومدم ـ

 چكسيكه ه نيتلخ از ا قتيحق هي تيفكر و در نها هي. اسم هيمشغول . ايبه اسم پور يمشغول آدم. ذهنم مشغوله. رونيب رميم. كنه يرو باز م در

 يمرو اشاره  نيذهنم بهم ا. لواومده ج يلحظه ا يسواستفاده  هي يمثل آرمان كه برا يكيشه  يجلو م اديب يهر كس ديمونه و شا يبا من نم گهيد

و  ارهيلبم م يرو يلبخند هيجمله  نيا. كنم يهرگز ازدواج نم گهيكار كه من د نياول از ا. خرد كن ،يكه خودت خرد بش نيكنه كه قبل از ا

 :گميم

 .خردم كنه يذارم كس ينم. شم يخرد نم گهيد ـ

 

***** 

 "سام  "

 :گهيكنه و م يمامان بغلم م. كنم يبه مامان سالم م يتو خونه و با لبخند اميو كوفته م خسته

 پسرم؟ يخوب ـ

 .شده اديز يليخ گهياالن د يمهربون بودا، ول. مهربون شده ياديشده كه مامان ز يخبر هيدن كه حتما  يم اميبهم پ شاخكام

 ؟يكرد دايمن پ يمامان جان باز دختر برا ـ

 قدر تابلو بودم؟ نيا ؟يديا فهم ـ

 .بله يبا عرض پوزش، ول ـ

 سام؟. يخب كار من رو راحت كرد ـ
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 نه؟ ايخوبه  نيكه برام لقمه گرفت ياون دختر نميبب اميبار رو باهاتون م هي نيباشه، ا ـ

 :گميم. كنه يخنده دار مامان باز شده نگاه م ي افهيق نياز ا شميصورتشه، به من كه ن يكه رو يزنه با لبخند يخشكش م مامان

 شد؟ مامان؟ يچ ـ

 ؟يايواقعا م يعني ـ

 :گميو م دميتكون م يسر... بس گفتم نه، بنده خدا از

 .دم يقول م. اميم. آره به خدا ـ

 !هفته است ها نيهم يقرار برا ـ

 .باشه ـ

 يتو اتاقم رو. باال رميو م دميتكون م نيبا خنده چند بار سرم رو به طرف. خواد خبر بده يم يدونم به ك يو نم رهيبه سمت تلفن م يخوشحال با

 .افته يعقل و دلم جنگ م نيب. افتم يكه كردم م يتازه به صرافت كار نميش يتخت م

 ؟يبود كرد يچه كار نيـ ا عقل

 !يهم خوب كرد يليكار كرده؟ خ يـ مگه چ دل

 كنم؟ يمن تا عاشق نشم ازدواج نم يگفت يكه م يـ مگه تو نبود عقل

 !جالب رو بچسبه يها تيموقع ديآدم با ؟يـ خوب كه چ دل

 .ـ دل خفه شو عقل

 .ـ خودت خفه شو دل

 :گميخندم و م يهمه خل و چل بودنم م نيذهنم به ا تو

 !لطفا ديجفتتون خفه بش ـ

 خفه شن؟ ايك ـ

 :گميشم و م يبلند م. شم يم رهيكنه خ يو با خنده بهم نگاه م ستادهيدر ا يپرم و به خواهر كوچولو كه تو آستانه  يجا م از

 وروجك؟ ياومد يك ـ

 .رهيبنده خدا داداش ما با خودش درگ نيا دميزنه بزنم كه د يمعرفتم كه اصال به ما سر نم يسر به داداش ب هي اميگفتم ب! االن نيهم ـ

 :گميكنم و م يم يا خنده

 .خلوت مردونه بود. يخودت ريدرگ ـ

 .خلوت مردونه ات تو حلقم نيا ـ

 ؟يگرفت ادي گهيرت دچرت و پ هي يباز رفت هيسام ـ

 .هنگ كرده بود چارهياز بچه ها اون روز به استادمون گفت، استاده ب يكي. االن پره نيا يونيتو  ؟يپس چ ـ

 چه خبر؟ گهياز دست شماها، خب د ـ
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 ؟يايب يخوا يهم تو نم اميمعرفت من ن يب ،يسالمت ـ

 .كهيكوچ يآبج گهيد اليخ يب. شلوغه بيسرم عج يدون يخودت كه م ـ

 ؟يديديمامان رو پسن يلقمه  دميشن يراست ـ

 :گميم هويبعدش  يول گه،يم يچ فتادين ميدوزار اول

 رو قبول نكردم؟ يمامان محترم نگفته من هنوز كس نيا. يخواستگار اميمن فقط قبول كردم ب ـ

 .چرا گفته ـ

 ؟يگيم يخب پس چ ـ

 .كنم تيتو رو اذ دهيمزه م ـ

 .دونم تو يا؟ من م ـ

 .كنهرد و منم دنبالش يكه فرار كم رمشيتا بگ اميو م گميرو كه م نيا

 

***** 

 "مهتا  "

 فكر كنم مناسب تو باشه؟ دهيمهتا اون مانتو سف ـ

 هان؟ كدوم؟ ـ

 .خوره يم ييكمربند طال هيكه  دهياون سف ـ

 .آهان، آره قشنگه ـ

افتم و وارد  يتو، راه م رنيكه دارن م نايكشم و با مهناز ا يم يقينفس عم. ترسم يهنوزم از بودن تو جمع م. كنم يبه اطراف نگاه م دستپاچه

 :گهيكنه و م يبه من م يمغازه دار نگاه. خواد يمهناز همون مانتو رو م. شميمغازه م

 شون؟يا زيسا ـ

 :گهيهم م مهناز

 .بله ـ

 :گهيكه متوجه من شده آروم م ايآر. چسبم يكنم و به مهناز م يرو مشت م دستام

 اومده؟ شيپ يمهتا جان؟ مورد ـ

 :گميزنم و م يم يپر استرس لبخند

 .نه، نه ـ

 .بود به من بگو يخوبه، اگه مشكل ـ

پدر مهربون  هيكنم با  يكه احساس م گميرك و راست م. زنه يشده بهم م يدونه از اون لبخند مهربوناش كه به آدم حس آرامش م هيبعدم  و
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 .كه همه جا مراقب من و كارهامه يپدر. رونيرم ب يم

 :گهيو م ارهيدار مانتو رو م مغازه

 .دييبفرما ـ

 :گهيو م رهيگ يم لياون رو تحو ايآر

 .بفرما خواهر زن ـ

بندم و به  يكمربندش رو م نهيش يمانتو كه به تنم م. پوشمش يرم تو پرو م يم يمغازه دار فور ي رهيفرار از نگاه خ يو برا رميگ يرو م مانتو

 :گميم نهييتو آ يدختر ترسو ريتصو

 .يتون يتو م. كنم مهتا آروم باش يخواهش م ـ

 :گهيم نهيتو آ يمهتا

 .كنم يم يسع يدم، ول يكنم، قول نم يم يسع ـ

 :گهيزنه و م يم يمهناز لبخند. دميمانتو رو نشونشون م ننيبب ايكه مهناز و آر يكنم و جور يرو باز م در

 .يش يمحشر م يشال مشك هيو  يمشك ايو  ديسف نيشلوار ج هيبا  ـ

 

***** 

 ديخر ديسف يشال مشك هيساده و  يشال خردل هي. يخردل يمانتو هيو همون مانتو و با  ديو سف يشلوار مشك هي. شد كه مهناز گفت يهمون قايدق

 .شه يم ليتكم زيهمه چ. يمشك يكتون هيداره و  ديو سف يمخلوط مشك يكفش كه طرح ها هي يكيمنه كه با دو كفش كه  يها

 بينص يوسط ب نيهم ا نايكرده و مب اديز ديمهنازم مثل من خر. برگردونم ايبه آر ديرو دوست دارم، اما پولش رو با دميكه خر ييها لباس

 :گهيو م دهيزنه و جواب م يم يدشماره لبخن دنيبا د. خوره يزنگ م شيخودشه كه گوش يبرا يراهنيدر حال انتخاب پ ايآر. نمونده

 !يآقا عجب كرد. به به، محمد آقا ـ
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احسان كه تازه از . و محمده هيو احسان و هان هيجمعمون شامل من و سام. رهيگ يرو م ايآر يبه محمد دوخته شده كه داره شماره  چشمام

بخوره و  ييهوا هيرو آورده تا  هيمحمد هم هان. جا نيا مشيو كشونده بود مياستراحت بهش نداد ياجازه  ثانهيخب هيسركارش اومده و من و سام

با . موندم من كه گل سر سبدشون بودم يم. گرفتن بچه هستن يبرا يريگيشن فكر نكنه كه صد البته هنوز در حال پ يكه بچه دار نم نيبه ا

 .دوزم يمشم و به دهنش چشم  يمحمد از تفكراتم خارج م يصدا

 ... ـ

 ؟يريگ ينم ياز ما خبر گهياون وقت د ،يشد دايهمه سال پ نيبعد از ا. معرفت يب قيعجب از شماست رف ـ

 ... ـ
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كردم  فيخرده تعر هي. ننيخوان شما رو بب يو از اون ورم بچه ها م ميجا جمع شد نيكه ما ا نيآقا غرض از مزاحمت ا. دونم سرت شلوغه يم ـ

 ؟يياصال االن كجا. دنتيهمه مشتاق شدن به د گهيازت، د

 ... ـ

 گن؟يم يچ نيآها، خب، بهشون بگو بب ؟يرونيب ـ

 :گهيمكث دوباره م ياز كم بعد

 .حق ايآقا؟ مخلصم،  يندار يكار. فرستم يخب، آدرش رو االن برات م يليخ ـ

 :گهيكنه و م يرو قطع م يگوش

 خوبه؟. اون جا انيدفعه ب هيكه  دميآدرس رستوران رو بهشون م گهيد. آب بزنن يورتدست و ص هيخوان برن خونه  يم. بودن رونيب ـ

 .كردن و اونم مشغول نوشتن آدرس شد دشييتا همه
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 و شال ستش رو بپوش، خب؟ يخردل يمهتا، مانتو ـ

 :گميكنم و م يبه مهناز م يگشاد نگاه يچشما با

 چه خبره؟ ـ

 !! ايآر يدوستا شيپ ميبر ميخوا يم ـ

 .اميمن نم ـ

 :گهيهم پشتش م اياندازه و آر يم يگرده و بهم نگاه يمهناز برم. بوده نيهم يبرا يفهمم اون پچ پچ لحظه ا يم تازه

قرار  طيبهتر تو مح يتون يم يطور نيا. يدوستانه شروع كن يجمع ها نياز هم ديتو با. يريبود كه تو جمع قرار بگ نيقرار ما ا. مهتا جان ـ

 .يريبگ

 ...من ستن،يمن ن ياونا كه دوستا ـ

با دوستات آشنا  ياومد ايبه دن يتو كه از اول وقت. يجاها شروع كرد نياز هم يروز هيخودت هم  يتو با دوستا يقبول، ول ستنيتو ن يدوستا ـ

 ؟يبود. ينبود

 :گميچرخونم و م يرو به سمت  آدم ها م سرم

 .مردن... زيچ... خب اونا همشون ـ

فقط سالم  يتون يم. ينيكنار مهناز بش يتون يم يكش يهم اگه خجالت م هياز بق. سام هم خواهرش رو آورده. محمد زن داره كه زنشم هست ـ

 .باهاشون يبش يميكنه كه صم يبه تو زور نم يكس. نيهم. يكن

 .باشه ـ
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 .خواهركم نيآفر ـ

كه  نيو ا اياگه به خاطر حرف آر. مخصوصا كه توشون مرد هم باشه اد،يخوشم نم بهياز جمع غر. ندارم ياحساس خوب. نيياندازم پا يرو م سرم

 .كردم يكنم نبود اصال قبول نم يآشت يبخوام با زندگ

 يليخ. رمياقم مدارم به سمت ات يرو برم دميخر يها سهيكه ك نيو منم بعد از ا رنيبه سمت اتاق خودشون م ايبه خونه، مهناز و آر دنمونيرس با

به  رميدونه با خودم درگ يمهناز كه انگار م. دارم يوحشتناك يلياحساس خ هي. شه ينم يگوشه و نرم، ول هيخواد مانتو هام رو پرت كنم  يدلم م

 :گهيو م نهيش يآروم كنارم م. ادياتاقم م

 رفت و آمد كنه كه چشم به ناموس داشته باشن؟ ييبا آدم ها اديخودش خوبه، م ايآر. ستنين يبد يآدم ها ايآر يبه خدا دوستا ،يخواهر ـ

 .كه همه آدم بزرگن ناياونم ا. بهيجمع غر هيرم تو  يباره كه من دارم م نياول نيا. من استرس دارم يخوبه، ول ايدونم آر يم ـ

 .يد شو كمكت كنم حاضر بشبلن. ستنيفكر كن اونا ن. يخور يم ايبا من آر يشامه كه دار هيفكر كن . نيتو كنار من بش ـ

 :گهيو م دهيگرده و مانتو رو دستم م يبرم يبعد از مدت كوتاه. كم اتو كنه هيتا  رونيبره ب يشم و اون لباسام رو م يم بلند

 خوشگل من؟ يچطور شد نميبپوش بب ـ

كم  زيدو سا ادم،يز يبه خاطر الغر. كنم يتنم م نهييآ يمانتو رو جلو. پوشم يكنم رو م يمانتوهام تنم م ريرو كه معموال ز يبلند نيآست لباس

 لآ يكتون. كنم يشال ستش كه مناسب فصل كلفت بود رو سر م. باال دميرو كش ديشلوار سف. تنمه پيك دميمانتو با اون بلوز كه پوش نيكردم و ا

 :گهيفرسته و م يبرام م يهناز بوسه ام. زانومه يمانتو تا باال. ستميا يمهناز م يپوشم جلو يرو هم م هيرو هم رنگش مشك ياستار

 .ارميبرات ب زيچ هيصبر كن  گريفقط ج ؟يكن يبهت شماره بدم قبول م گريج ـ

 .داده شده يكوتاه جلوه ا يحداقل به اون موها. حاال بهتر شده. زنه يكوتاهم م يگرده و اون رو به موها يتل برم هيو با  رهيم

 

***** 

 "سام  "

 :گهيشه و م يكردن بلند م ريد يكم نهيب يمحمد كه م. ميمحمد يرستوران منتظر مهمونا يتو

 .اميدر و با اونا م يجلو رميمن م ـ

محمد  يها فيبچه كه خوب طبق تعر. كنه يبچه در رستوران رو باز م كيو دو تا خانوم و  ايبعد با آر ي قهيحدودا ده دق. رهيبه سمت در م و

 ييبا قدم ها ريخوره كه همراه اوناست و سر به ز يم ياون وسط نگاهم به دختر. خوره باشه يم ايسنش به آر بايكه تقر يخانومو  ايآر يبرا ديبا

رسن و  يمحمد به همراه مهموناش به ما م. كنه ياما اون سرش رو بلند نم نم،يتركم تا صورتش رو بب يم يدارم از فوضول. اديآهسته دنبال اونا م

 وننگاهم به ا. كنه يكنن، اما اون دختر سرش رو بلند نم يم يراحت با همه احوال پرس يليو زنش خ ايآر. ميش يبه احترام اونا بلند م يهمگ

 :گهيمونه كه محمد م يم رهيخ

 .مهتا خانم ا،يهم خواهر خانم آر شونيا. نايو همسرش مهناز خانوم و دختر نازشون مب ايآر ـ

 :گهيلرزون م ييمكث با صدا يو بعد از كم دهيتكون م يسر. مونه يم رهيخ يمن نگاهم به دو چشم قهوه اشه و  يدختر بلند م سر
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 .سالم ـ

متناسب با  ينيب. يدرشت قهوه ا يچشما. متوسط يلب ها. مونه يم رهيباز نگاهم بهش خ. كنم يو منم سرم رو خم م دنيجوابش رو م همه

كنه كه به  ينگاهم رو حس م ينيچرخه و بعد انگار سنگ ينگاهش از جمع م. دهيرو تو دستش فشار م فشيك يدسته ها. ديسف يپوست. صورت

تو  شتريرو ب فيك يدسته . نيياندازه پا يپوشونه و سرش رو م يصورتش رو م يظيبعد اخم غل يخوره و لحظه ا يم يونتك. كنه يمن نگاه م

گردم سمت  يبرم. جوجه براشون سفارش داده يعنيخودمون  يمحمد از غذا. ننيش يم و اونا هم رميگ ينگاهم رو ازش م. دهيدستش فشار م

 يم يچشمك هيسام. شن يو و زنش م ايمحمد و زنش دوباره گرم صحبت با آر. كنن ياون و احسان دارن با خنده بهم نگاه م نميب يكه م هيسام

 :گميفرستم و تو دلم م يباال م ييمتعجب ابرو. خوشگله گهيصدا م يو ب دهيزنه و دستش رو به عالمت خوبه تكون م

 گه؟يد گنيم يها چ يتوهم نيا ـ

 :گميكنم و باز تو دلم م يفكر م گهيكم د هي

بندگان خدا رو خراب  نيحاال كه فكر ا گميم. نگاه كيعشق در  يچرت و پرت ها نياُه، اُه، از ا اد؟يدختره خوشم م نينكنه فكر كردن من از ا ـ

 .بهش بندازم گهينگاه د هيبذار كردم 

شه جلو و اگه  يچشمام دو متر پرت م. است كه رفته كنار مهتا هيمنظورم سام. رفته كنارش نشسته دهيورپر نيا نميب يكنم، م يسر بلند م تا

 .ننيام رو بب كهيكردم كه كل رستوران روده كوچ يبود، آن چنان دهنم رو باز م يجا م نيجاش ا
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 :گميتو دلم م. نهيش يكه كنارم م نميب يرو هم سن و سال خودم رو م يشه عقب و من دختر يم دهيكش هويمونده  يكنارم كه خال يصندل

 ه؟يك نيا ـ

 :گهيكنه و م يرو باز م ييخودش باب آشنا هوي

 دياز خودت بگو شا شتريشه ب يخب اگه م. مهتا. دونم ياسم تو هم كه م. كردم يسالمه و تازه امسال عروس ستيب. هستم هيسالم، من سام ـ

 .با هم ميباش يخوب يدوستا ميبتون

 :گمياندازم و م يم نييسرم رو پا. ارميم اديرو  ايآر يحرفا. كنم يكنم و دستام رو تو هم قفل م ينگاهش م يكم

 بگم؟ يچ ـ

 .گهيوا؟ خب از خودت بگو د ـ

 .هنوز مجردم... و... و... ستيرم تو ب يتازه امسال م... من... از خودم؟ خب من ـ

 ن؟ييپا يچرا سرت رو انداخت گميم. هم عاشق باشه يليبشه و خ دايپسر خوشگل برات پ هي يبه زود ديشا. ستين يزيكه چ نيااا خب ا ـ

 ...خب... خب ـ

كنم و باز نگاهم به اون دو جفت چشم كه صاحبش  يسرم رو بلند م. دنيواب دادن نجات مو من رو از ج ارنيموقع گارسون ها غذا رو م همون
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 هيسام ارن،يگارسون ها غذا ها رو م يوقت. مهناز كه كال حواسش پرت اون دوستشه. خوام محكم بزنم تو صورتش يم. شه يم رهيپرروئه خ يليخ

 :گهيم

 ؟يجوجه دوست دار ـ

 .اديبدم نم ـ

 .كنم يرو با جوجه عوض نم يزيچ ايمن عاشقشم، اصال تو دن ـ

 :گميلبخند تلخ م هيكنم و با  ينگاه م بهش

 .كردم يعوضش م زايچ يليگفتن با خ يبه من اگه م يول ـ

 مثال؟ ـ

 .اليخ يب. ستيگفتنشون جالب ن ييزايبا چ ـ

اگه قبل . شم يم ريخورم و س يبرنج رو م ياز جوجه ها و كم يمين. كشم يجوجه رو به چنگال م كهيت هي ليم يدارم و ب يو چنگالم رو برم قاشق

مهناز . دناكثرا غذاشون رو خور بايتقر. از اون رو لب بزنم شتريتونم ب ياصال نم... كردم، اما حاال يماجراها بود حتما اون بشقاب رو تموم م نياز ا

 :گميرو به من م

 ؟يچرا غذات رو نخورد ؟يالزم ندار يزيچ ـ

 .اشتها ندارم ـ

 .شه يبا غذا نخوردن كه درست نم ؟يكن يجور م نيچرا با خودت ا زميعز ـ

 .همونطور كه از اول سرت گرم دوستات بود االن هم تنهام بذار. گهيتونم، ول كن د ينم ـ

 .گفتم مزاحمت نشم يهست هيسرگرم حرف زدن با سام دميخب من د ؟يمهتا ناراحت شد ـ

 :گميزنم و م يم يپوزخند

 !مزاحم ـ

 :گهيم ايموقع محمد دوست آر همون

 م؟يبزن يگشت هي ديموافق يخب، همگ ـ

 :گهيمونه و م يم رهيمن خ ينگاه محمد رو. كنم يتفاوت به جمع نگاه م يكنن و منم ب يموافقت م همه

 !انگار مهتا خانم دوست ندارن؟ ـ

 :گميشم و م يهول م. چرخونم يرو به سمتش م سرم

 !كنه ينم يمن؟ برام فرق ـ

چون نگاه هاش . خوام بهش نگاه كنم ينم گهيد. شه يم رهيكه همش به من خ هييسام همون پسر پررو. شنيكه بلند م نييكسا نيو سام اول ايآر

شه سرم رو  يباعث م ييكنم كه صدا يرو تو دستم مشت م فميك. شم يشه منم از جام بلند م يبه دنبال مهناز كه بعد از اونا بلند م. كنه يم تمياذ

 .سامه يعنيهمون پسر پررو . بلند كنم
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 ن؟يمهتا خانوم، انگار جوجه دوست نداشت ـ

شه  يلحظه به لحظه حالم داره بدتر م نهيب يمهناز كه م. كه مركز توجه باشم متنفرم نيشه و من چقدر از ا يتوجه جمع به من جلب م گهيبار د هي

 :گهيم

 .كم قبل از اومدن غذا خورده بود هيراستش . شتها نداشتمهتا امشب ا ـ

 

***** 

 "سام  "

. كه تو وجودشه دهيم يكنه نشون از استرس يرو تو دستش مچاله م فياون حركت كه ك. كنم يزنه تعجب م يحرف رو م نيكه ا خواهرش

طور نگاه  نيا يدختر چيتر زوم كردم؟ تا به حال به هدخ نيا يمن چقدر امشب رو اديمطمئنم از استرس به غذاش لب نزده و باز تو ذهنم م

 .شم يهم موفق م يو كم رميكنم نگاهم رو ازش بگ يم يسع. دختر نيكنم به ا ينگاه م يجور نينكردم كه االن ا

خانوم راه  هيو مهناز خانوم و هان هيبه اون كه ساكت كنار سام يرو داده نگاهم هر از چند گاه شنهادشيكه محمد پ يرو ادهيچون تو پ ،يكم گميم

 .زنه يكه كمتر حرف م هيدر حال نيو ا دهيگوش م هيسام يها يكه چطور به پر حرف نميب يم. مونه يم يم رهيره خ يم

 

***** 

حاالت خودم و . ودحال پر از سوال ب نيپر از خاطره و در ع يكنم كه امشب شب يفكر م نيبه ا يرانندگ يدر حال. و هر سه ساكت ميراه برگشت تو

ن يسوال بزرگه و ا هيهر حالتش برام . رهينم رونيكنم از ذهنم ب يهم م يكنم و هر كار يناخواسته بهش فكر م ييجورا هي. مهتا يعنياون دختر 

شه و در عوض دوست دارم به  ياز همه بدتر حاالت خودمه كه اون دختر از ذهنم خارج نم. برد يكه چرا مثل خواهرش از تو جمع بودن لذت نم

و  هفرق دار هيكوچولو با بق هياون دختر فقط برام . محاله ؟يمن و عاشق. عاشق شدم؟ پـــــــــوف، زر نزن بابا يعني. تو ذهنم نباشه يجز اون كس

 .نهيآره هم. باعث شده بهش فكر كنم نيهم

 .رونيكشه ب يمن رو از تو فكرم م هيسام يصدا

 داداش؟ ـ

 بله؟ ـ

 .برام سوال شد ييزايچ هيمهتا بودم  يعنيدختره،  نيامشب كه كنار ا ـ

 ؟ييزايچه چ ـ

 .اون و خواهرش ناخواسته گوش كردم يراستش من امشب به حرفا... خب... خب ـ

 :گهيمن احسان م يجا به

 .يدو نفر شد يخصوص ميزشت بوده؟ تو وارد حر يليكه كارت خ يدون يخودت م زميعز ـ

 .زدن ياونا خودشون بلند حرف م. خواستم يخب من كه نم... خب ـ

 :گهيم يبا لحن ناراحت و
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 .تازه اشم، از قصد كه نبود ـ

 :گميكه شب خوبش خراب نشه م نيا يبرا

 واست سوال شده؟ يحاال چ. اشكال نداره ـ

عوض  يبا چ اياولش كه با ذوق بهش گفتم من اگه بهم بگن جوجه رو تو دن. نخورد يدرست و حساب يكه مهتا غذا ديديموقع شام، خودتون د ـ

 يخور يرفت و رفت تا آخر غذاش كه خواهرش گفت چرا نم. رميهست كه بخوام بگ ييزايچ هيمن برعكسم،  يگفت ول ،يچيه گميم يكن يم

 .شه يدرست نم يزيهم گفت با غذا نخوردن چ خواهره. گفت اشتها ندارم

 ؟خب ـ

 .داشته يمشكل هيكه اون  گميمن م يعنيخب  ـ

 .شه ينم ليكه دل نايا ـ

 .داره يمشكل هيكه اون  گهيحس ششم من م يدونم، ول ينم ـ

 شو خب؟ يكارآگاه باز اليخ يب. آخه خواهر من، قربون حس ششمت برم من ـ

 كردم؟ يكارآگاه باز يمن ك. اَه، لوس ـ

 :گميكنم و م يم يخنده ا. كنم يو مثال قهر م نهيش يم نهيبعدم دست به س و

 .يكن يقهر م گميبهت م يزيچ هيتا . دختره ييلوس تو ـ

 .رمينخ ـ

 ستيبا يم هيسام. كاراشون نيمامان و بابا و ا نياز دست ا يعني. هنوز شوهر كردن زود بوده يكي نيا يگذره كه برا يكنم و از ذهنم م يم يپوف

 .نگرفته اديگرفت كه هنوز  يم اديرو  ييزهايچ

 

***** 

 "مهتا  "

به اون دختر پر . شه يم دهيكش شيافكارم ناخودآگاه به چند ساعت پ. دميتخت جا م يخودم رو، رو يبه نسبت طوالن يرو ادهيپ كياز  خسته

 هيبه محمد و هان. هشت سال بزرگتره سام و به شوهرش احسان كه از اون يعنياون  يبه برادر پررو. هيبه اسم سام نيريحال ش نيحرف و در ع

جمع  نياز ا اديامشب ز. اميبه خودم و بدبخت تيو در نها ديخواب يرو ادهيدغدغه وسط پ يكه راحت و ب نايبه مب. و مهنازن ايآر قيفزنش كه ر

 تميو اذ اديب يزيچ هيلرزه كه نكنه االن  يهمش تنم م. فتهيب ياتفاق هي ميرو داشتم كه باز هم تو اوج خوش نيچون همش استرس ا. لذت نبردم

مسخره رو برام راه  يباز نيترس رو تو جونم و ا نيخدا لعنتت كنه كه ا. دميرو فهم يكيحاال كه حداقل اسم تو . خدا لعنتت كنه پارسا. كنه

 هيسام. ادنيچقدر ز. رو دلم مونده "كه  نيا "چقدر ... آخ خدا... كه نيا. يكرد كيشر اريخودت و مه يكه من رو تو كثافت كار نيا. يانداخت

 يچ يدرست و حساب دميو نفهم دميحرفاش رو شن ونيدر م يكياما از بس فكرم مشغول بود كه . از خودش و برادرش حرف زد يليامشب خ

من  يبچه است، ول يبرخالف سنش هنوز شاده و كم دميفهم. غم نداشته شيتا به حال تو زندگ دميفهم دميرو هم كه شن ييهمون ها يول گه،يم
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 يم جهينت نيهر شب و هر روز من و چه صادقانه به ا اريكه شده  يغم. زن چهل ساله غم رو دوشمه هيمثل  يسالگ ستيو تو سن ب يتو اوج جوون

 .ستميكه من شاد ن دهينشونم م يتلنگر هي ،يزيچ هيكنم تا شاد باشم و خودم رو شاد نشون بدم، بازم ته قلبم  يرسم كه هر چقدر هم سع

 .درونم غوغاست "

 .شكنم يم ساده

 .تلنگر كوچك كي با

 .گونه نبودم نيا

 "! شدم

بهم دست  يشه و احساس جالب يجا وارد تنم م هيتشك و بالش  يسرد. اندازم رو تخت يو خودم رو هم م نيكنم رو زم يرو پرت م لباسام

 ...ديشا. هم باشن يگريد يزهايچ ديشا. ستيتخت ن يدونم همش از خنك يكه خودم م ياحساس. دهيم
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 :گهيكوبه تو صورتش م يظاهرم آروم م دنيتو اتاق و با د اديمامان م. مرتب يكنم و موهام رو هم كم يحوصله كتم رو تنم م يب

. دنينم لمونيعروس تحو يرو هم جا رشونيبلكه خدمتكار پ دن،ينمنه تنها دخترشون رو بهمون  يجور نيا ه؟يچه وضع نيخاك عالم، ا يوا ـ

 ه؟يچه وضع نيا. كم به خودت برس هي

 .چه بهتر. خب ندن ـ

 ا وا؟ احمد؟ احمد؟ ـ

 :گهيم دنميتو اتاق و با د اديبابا م. خدا، باز مامان كم آورد بابا رو صدا كرد يوا

 چه خبره؟ ه؟يچ ـ

 .كنه يگم سر و وضعت رو درست كن، گوش نم يبهش م نيبب ـ

 .كنم يخب، شما برو به كارات برس، من درستش م يليخ ـ

 .ميكه بر نيايب يباشه، زود ـ

 .كمتر حرص بخور بابا. برو خانوم خوشگل من. باشه ـ

جور به  نيهم. دو نير خنده داره عشق اآخ كه چقد. دهيم ليلبخند ژكوند تحو هيزنه و بابا هم متقابال در جوابش  يبه بابا م يلبخند مامان

رو به هر دوشون كه دستپاچه . انيشه به خودشون ب ياز طرف من باعث م يمصلحت يسرفه  هي. به من ندارن يكنن و اصال توجه ينگاه م گهيهمد

 :گميمشدن 

 .جاست مثال نيبابا بچه ا ـ

 :گهيكنه م يم رونيكه مامان رو ب يدر حال بابا
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 .برو خانوم گل ـ

 :گهيبعد رو به من م و

 ؟يكجا بچه ا. اومدن يم اينوه هات به دن دينره غول، االن با يتو ـ

 !بابا ـ

 .ايتر گل و ور گل بشو و ب. به حرف مادرت گوش بده  يكوفت، زود ـ

 .بابا تو رو خدا ـ

 :گهيخنده و م ريزنه ز يم دنميبا د هوي. كنم يو قبرم رو مخونم  يخودم فاتحه م يمنم تو دلم برا. اديگرده و آروم آروم سمت من م يبرم

 نه؟ يخواستگار يبر ستيپدرسوخته، دلت ن نمينه، هنوزم جذبه دارم، بب ،يديباحال ترس يليخ ـ

 :گهيو بابا م دميبه عالمت بله تكون م يسر

 .كار بكنم يچ ديبا نميترگل ورگل كن تا من بب. باشه ؟يديخب چرا به مادرت قول م. بال گرفته يا ـ

 :گميو م رهيگ يحرفاش خنده ام م از

 .شما امر كن. جناب احمد آقا، چشم دهيدو د يبه رو ـ

 .پررو. كنم يشد من امر م لشيتا مطابق م... بسه ـ

 .رونيب رهيبعدم خنده كنان م و

 :گميخندم و م يم سرخوشانه

 .دمت گرم بابا. نهيا ـ

 .يجز دو چشم درشت قهوه ا ستين يزياون چ. شه يم زيچ كيفكرم مشغول  و
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 . نميش يكه كنار هم قرار گرفتن م ييقبرها كنار

 .تولد و وفاتش خيبعد تار ،يميابراه ريام ليراح: نام

 .كنم يقبره نگاه م نيكه درست كنار هم يقبر بعد به

 .تولد و وفات خيتار بيترت نيو به هم ابياَردوان كام: نام

ته دلم بهشون دارم  يحس هياما  به،ياسماشون واسم غر. شده ترك برداشتن و پر از خاك و گلن يدگيبهشون رس ريبه د ريكه از بس د ييقبرها

 :گميلب م ريزنم و ز ياز خاك رو كنار م گهيد يبا دست كم.  كه در حال حاضر به گردنم حق دارن فرق داره يكه به پدر و مادر يكه با احساس

 مامان؟ ـ

 :گميبار م نيكنم و ا يمكث م يمك
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 بابا؟ ـ

 :پرسه يآروم از مهناز م نايمب. ستادنيكنارم ا نايمب يپدر و مادر و حت ا،يمهناز، آر ار،يمه

 ن؟يك نايمامان، ا ـ

 .رو بده چييسو. نيبرم كنار ماش يرو م نايمن مب ا،يآر! دو تا آدم خوبن مامان جان ـ

و  نهيش يمامان كنارم م. دهيخبر از رفتشون م نايمب يآروم مهناز و ورجه وورجه كردن ها ينه، اما قدم ها اي دهيرو بهشون م چييسو دمينفهم

 :گه يلب م ريزنه و ز يمادرم م اي يميابراه ريام ليقبر راح يبه رو يآروم با دو انگشت ضربه ا

 .ميـ بِسمِ اهللا الرَحمانِ الرَح 

 :گميكشم و م يقبر م يدست رو. نميش يخاك م يبار قشنگ رو نيبندم و ا يچشمام رو م. خونه يم يلب فاتحه ا ريبعد آروم ز و

 .من نقش داشتن يدو آدم تو زندگ نيكه ا دميچقدر بد فهم ـ

 ياك مكه اشكاش رو پ يو مامان در حال ستياون جا ن يجز اون و من كس. كه مامان فاتحشه اش تموم شده ام،يبه خودم م يتو فكر و وقت رميم

 .كنه به حرف زدن يكنه شروع م

 يكار م رخواريش يپرورشگاه آسمان به عنوان پرستار مراقبت از بچه ها يتو يزمان هيمن . من يدوست جون جون. دوست من بود ليراح ـ

محمد . داشت ازيمورد ن يكاال دياون پروشگاه اون قدر بزرگ بود كه دو تا مسئول خر. كردن يو اردوان و محمد هم اون جا كار م ليراح. كردم

پرورشگاه  يو اردوان هر دو از بچه ها ليراح. ليشدن و بعدها عشق من و عشق راح يميصم يتا همكار كه رفته رفته دوست ها دو. و اردوان

 يكار يو بعدها وقت ب اريبنامه بده و  لياوا. كه عشق من شده بود يمحمد. اول من اومدم و بعدم محمد. كردن يبودن و قبل از ما اون جا كار م

 يخواستگار ليما اردوان از راح يچند روز بعد از نامزد. ميمن و ما با هم نامزد شد ياومد خواستگار يمحمد زود. نشستن و حرف زدن اطيتو ح

 يم. رنيو با هم بگر يخواستن بمونن عقد و عروس ياما اونا م ميخوند يمن و محمد عقد محضر. كرد و اونا تو همون پرورشگاه نامزد شدن

من و  يجشن عروس. رو نخورن يكس يب يشبا غصه  گهيپرورشگاه بخرن و د رونيخونه ب هيو پول جمع كنن كه  ننخواستن اون قدر كار ك

 ياز پولشون رو م يميچون ن. ديشد خر يكه با حقوق اونا نم يخونه ا. جمع كردن پول خونه يمحمد برگزار شد و اونا هم چنان در تالش برا

اجاره بها  يو بداخالق كه هر سال رو ريپ يكردن و صاحب خونه ا يم يطبقه اش زندگ هيهركدوم تو  همحقر ك يخونه ا ياجاره بها يدادن برا

چقدر . بود شده اديز مونيپول مراسم عروس يعني. ميكمك به اونا نداشت يبرا يبود و پول آن چنان مونيزندگ ليمن و محمد هم اوا. ديكش يم

كردن محمد آسون بود، اما من اون قدر  يراض. دادم تا اونا خونه بخرن يرو م يكاش پول اون مراسم كوفت يرو خوردم كه ا نيبعدها حسرت ا

 .تنها دوستم نشدم ياون لباس پر از زرق و برق بودم كه متوجه حسرت تو چشما دنيو پوش يداغ بودم و اون قدر عاشق گرفتن عروس

 :دهيكنه و ادامه م يرو پاك م اشكاش

از اون پرورشگاه رفت و اردوان موند و  ليراح. پوچ و بچگانه بهم خورد يدعوا هيو اردوان سر  ليراح نيخدا تازه مهناز رو به من داده بود كه ب ـ

 ودعواشون اوج گرفته بود . كنه ينم يخونه اش رو هم عوض كرد چرا چون اردوان گفته بود حاال حاال ها با اون عروس يحت. عشق ناتموم هي

 ينم يو كار ديد يدوستش رو م نيمحمد وضع بهتر. بود يوانگيبه د كينزد ليگذشت و اردوان از عشق راح يچند سال. بهم خورده بود نشونيب

كه عاشق بچه  يمن. رو باردارم اريكه مه دميو دار من فهم ريگ نيتو ا. ازدواج جور شد و اردوان سر باز زد تيدو سه بار براش موقع. تونست بكنه
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سر و صدا تو  يب. به منم نگفته بود كجاست يحت. نبود يازش خبر گهيمن بود د يميكه دوست صم يليراح. كرد يبهم لطف م يبودم و خدا هم ه

 .شب رفته بود يكيتار

 :رو گرفت و و ادامه داد ختنير يگونه هاش م يكه پشت سر هم رو يهم اشك ها باز

 ...اما. رو هم سالم و سالمت به من داد اريگذشت و خدا مه ـ

 :گهيكشه و م يم يقيعم نفس

گوش كردم و روزها و شب ها . رو نگه داره گهيد يتونه بچه  يشده و نم فيگفت رحمم ضع يم. بچه دار بشم گهياما دكتر قدغن كرد كه د ـ

مهر طالق رو  هيبرگشت اما با  ليچهار سالش بود كه راح اريمه. نكنم يباردار يبرا يتالش گهيبچه ها باشم و د نيبا هم ديخودم گفتم كه با يبرا

كه  نيا يكه برا ديرو اون طور شكست خورده و نابود د ليراح ياز همه اردوان كه شكست و نابود شد وقت شتريب. ميهمه جا خورد. شيشونپو

فهمه  يم رهيخواسته طالق بگ يكه م يدرست وقت. بود معتاده دهياز ازدواج فهم ازدواج كرده بود كه بعد يپسر هيبا  ارهيحرص اردوان رو درب

تا  رهياون رو بگ يخواسته حلقه  يمرده و م يداشته م يشوهر معتادش از خمار يشب وقت هيكه  شيزندگ يخواد بسوزه به پا يم وبارداره 

رو تا سر حد مرگ  ليبچه اش، راح ياون حلقه پشتوانه بشه برا ديخواسته حلقه اش رو بده كه شا ينم ليكنه و راح يبفروشه و خرج اون كوفت

 " يو به عنوان لياتفاقا خوبم پول داشته اما مادر و پدرش به خاطر ازدواج با راح. نبوده ريكه فق يپسر. افته يبچه اش هم همون موقع م. زنه يم

سرسخت  ليدوباره عشق هم باشن، اما راح. باشه ليشه كه با راح يقدم م شيمدت اردوان پ هيهم بعد از  بار نيا. اون رو طرد كرده بودن " ميتي

من نابود  يپا يچه طور شب ها رو ليكه راح دميد يزن شكست خورده باشه و من م هيخواسته اردوان با  يكرده چون نم يقبول نم شهيتر از هم

خواست اردوان ازش دل بكنه و چه احمق  يم. گفت يهر چقدر التماسش كردم كه بگه، نم. ستهيا ياردوان سرسختانه م يشه و روزها جلو يم

بار به  نيكش مكش ها بود كه من دوباره باردار شدم و ا نيدرست تو هم. دوسش داره ليمن كه قسم خورده بودم به اردوان نگم كه راح. بودم

 .گه دارمتونم بچه رو ن يكردم كه م يچون فكر م. محمد نگفتم

 يچطور با اردوان دوباره دوست شد؟ درك نكردم دوست دميند. دميرو ند ليشكمم بودم كه راح يتو ياون قدر سرگرم بچه . شد يچ دمينفهم

 .ازدواج نكرده باردار بود ليكه راح دميرو د نايا يهمه  يتر بود و وقت كيكه از خواهر بهم نزد

 :گهيكنه و م ينگاه م ليبه قبر راح رهيخ. زميبر يره اشك يم ادمي گهيد يحت. دوزم يرو بهش م نميغمگ نگاه

 صيرو تشخ نياورده بودم مشكل نبود كه ا ايكه دو بچه به دن يمن يكم باال اومد، برا هيشكمش  يكرد از ما پنهونش كنه، اما وقت يسع يليخ ـ

 يپدرت كه اون رو مثل خواهر خودش م يكالم در جواب دعواها هيكار رو كرده؟ فقط  نيگفت چرا ا ينم. داد يبه من نم يحيتوض چيه. بدم

هم نداشت و  يخيتوب يگفت و حت ينم يزيو مسئول اون جا هم چ ريمد ،يخانم ناظم. من مشروعه و پدر داره يبود كه بچه  نيا فتدونست گ

با اردوان و  گهيكه من د ستاديپا ا كيبوده؟ اما محمد  يباعث شد كه من به تنها دوستم اعتماد كنم و بذارم هر وقت كه خواست بگه ماجرا چ نيا

با  يپنهان ليمن و راح. و گفت اون بچه نامشروعه ستاديپا ا كي. رونينذاشت من برم سر كار و خودشم از اون جا اومد ب گهيد. زنمحرف ن ليراح

 ميتو ماه سوم باردار قيدق ادمهيشدم،  داريروز صبح كه از خواب ب كي. خودم ياما بچه . بچه اش مطمئن بودم يو من از سالمت ميهم رابطه داشت

. وقت كار كرده بود و حاال خواب بود ريتا د. كرد داريمحمد رو كه خواب بود ب غميج يصدا. نيزم ختيخط خون روان از كنار پام ر دوبودم كه 

شده  داريهم ب اريهام مهناز و مه هيگر ياز صدا. كرد يم زيرو تم وقت داشت مغازه ريتا د. اونم به كمك پدرش و پدرم. تازه مغازه زده بود
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تازه اون جا بود كه متوجه شد من . پوشوند يكردن و محمد هم داشت لباس من و خودش رو م يم هيهر دو گر. دنيخواب يمن م كناربودن چون 

 .كنم بچه ام، بچه ام يناله م يه

 :گهيخوره و م يرو م بغضش

رحمم برداشتن و چه  چ،يبچه كه سقط شد ه. كردم يچه كار ديفهم يشدم و دكتر هم چقدر دعوام كرد وقت يبستر مارستانيهمون روز من ب ـ

 يزن بودم و اون بچه  هيناراحت نبودم، اما خوب منم  ادميز. رو داشتم اريمن مهناز و مه. شم يوقت بچه دار نم چيه گهيظالمانه بهم گفتن د

 .ميما از تهران دور بود يعوض كردن حالم من و بچه ها رو برد مسافرت و چند وقت يمحمد برا. وداز وجودم ب ييسقط شده جز

 :گهيكشه و م يم ليقبر راح يرو يدست

 .اومد ايچند ماه بعد به دن ليراح يبچه . ما ادامه داشت يعاد يو زندگ ميبرگشت ـ

 :دهيو ادامه م گهيصورتم م يكنه و دستش رو، رو يبه من م ينگاه

اونا . زياومد پا قدم خوبش باعث شد مادر و پدرش خونه دار بشن، اما تو تهران نه، تو تبر ايبه دن يكه وقت ينينازن. نياسمش رو گذاشتن نازن ـ

 لشيام وساتم. اردوان شده بود ي غهيتو رو باردار بود، ص... يعني نينازن ل،يكه راح يموقع دميرسما ازدواج كردن و من تازه اون جا بود كه فهم

 .شد بهم سر بزنه يآدرس خونه و و تلفن رو بهش دادم كه هر وقت. رو جمع كرد

 :گهيم هيگر ونيكنه و در م ياش حرفاش رو قطع م هيهق گر هق

 ليمن با راح داريد نياون آخر... خورن به كوه و يم نايزنه و ا يتوش بودن م نايكه ا ينيوسط جاده به ماش يخبر ياز خدا ب هيدونستم  ياما نم ـ

 روو اردوان  ليراح يگرفتم وقت شيآت ايخدا. ميريبگ لشونيتحو ميما بود اونا زنگ زدن به ما كه بر يخونه  يشماره  لشيبود و چون تو وسا

 لهيزده بود رو بچه اش و اون جا بود كه م مهيزنده بمونه خ نيكه نازن نيا يكه برا يليراح. كرد يم هيمحمد هم گر يحت. دمياون طور داغون د

بود  رمبراد يكه جا ياردوان. يرفته بود و دوخته بودتش به صندل زميعز ليراح يكه به بچه بخوره تو پهلو نيا يوا مونده به جا ونياون كام يها

 يعني. خودم شيپ ارميگرفتم اون رو ب ميزنده موند و من تصم نينازن. دمينابودش كرده بود د لهيكه م يشكسته و قلب يو اون طور با سر

قبول  يرو به فرزند نيشد و نازن يكردم و چقدر غذا نخوردم كه محمد راض هيچقدر گر. كرد ياما محمد قبول نم رميرو با محمد بگ شيسرپرست

 .مهتا ميو اسمش رو گذاشت ميدكر

و اردوان چه قدر مظلوم بودن و من حاال  ليراح. اونا نداشتم يبرا ينترلك گهيو من د ختيصدا اشكام ر يصحنه ها دوباره ب نيزمان با گفتن ا هم

 جوابشه و  يبرام روشن م ميكور زندگ يتمام نقطه ها. نزد يحرف اريفهمم كه چرا بابا به مه يم. دونستم يبابا با من رو م يسرد بودن ها ليدل

 :پرسم يآروم از مامان م. انيم يما م و بابا قدم زنان به سمت ايمهناز و آر. رميگ يتمام چراهام رو م

 ...پس چرا اونا ست؟يپس چرا رفتار خانواده ها با من بد ن ـ

 :گهيكنه و م يرو پاك م اشكاش

به تو  شترياز همه ب ينيب ينوه ها با تو رفتار كنه و م هيكه اون هم همون جا قول داد كه مثل بق يستيما ن يفقط پدر من خبر داره كه تو بچه  ـ

كنن  يفكر م هيبق. تصادف كردن زيدوست داشت و فقط خبر داشت كه اونا ازدواج كردن و تو راه تبر يليو اردوان رو خ ليبابا، راح. عالقه داره

ردوان رو و ا ليراح يبرا يينها يتا كارها زيبود، چون من رفته بودم تبر ليفام يمن و نرفتنم خونه  يها يپنهان كار لشميدل. ييما يتو بچه 
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 ديشن يوقت چارهيب رزنيپ. خواسته به اونا بده يشده و اون بوده كه خونه رو م داشيداره كه تازه پ يريپ يبودم كه اردوان عمه  دهيشن. انجام بدم

 شتريكنه و من رو هم ب يتوانش رو نداشت ازت نگه دار. كرد و غصه خورد هيگر يليو اردوانش از دست رفته خ ييخانوادش تو يتنها بازمانده 

نكرد  كش يكس يبود زهيم زهيو ر ياومده بود ايچون تو زودتر از وقت نه ماه به دن. خودم و مثل دختر خودم نگهت دارم يمصمم كرد كه برا

جوابت رو ندادم، اگه  يديد يوقت هيمادر برات نبودم، اگه  هيكمتر از  اوردمين ايخدا به سر شاهده كه اگه من تو رو به دن يول ،يستيتو بچمون ن

آورد اما من  ايتو رو به دن ليمن مادرتم، راح. ياز قلب من كهيت هي نيمهتا تو ع. باهات حرف نزدم، از فراموش كردن تو نبوده مهتا يديد يوقت هي

 .كردم يمادرتم و برات مادر

 :گهيشه و م يهم زمان با من مامان هم بلند م. شم يذارم و آروم بلند م يم نيزم يدست رو. دنيبه ما رس نايا مهناز

 مهتا، مادر؟ ـ

 :گهيو م اديبابا به سمت مامان م. خسته ام ايدن ياز همه . خسته ام. كنم يكنم و بهش نگاه م يرو پاك م اشكام

 بهش؟ يگفت ـ

 .رو زيهمه چ. آره، گفتم ـ

 :گهيو م رهيگ يدستم رو م مهناز

 .گهيد ميما بر ـ

 :گهيم آروم مامان

 ما؟ شيپ يبرگرد يخوا يهنوزم نم ـ

. جا هضم كنم هيهمه حرف رو  نيبرام سخته، سخته ا. ذارم يمهناز م يشونه  يو سرم رو، رو دميبه سوالش نم يجواب. ستياصال خوب ن حالم

 نيپس چرا پشت سر هم ا ؟ينيبب يخوا يپس چرا من؟ من رو نم ،يفهم يدرد بنده هات رو م يگيخدا تو كه م ؟يكن يخدا چرا؟ چرا آرومم نم

 فهمم؟ يرو م لخت قتيهمه حق

 .است؛ درد "درد " ميهمه زندگ "

 نه؟ اي يكن يكلمه را درك م نيدانم عظمت ا ينم

 درد، ميگو يم يوقت

 .بكشد ديشد يماريب كيفكر نكن كه جسم انسان ممكن است از  يبه درد تو

 نه؛

 ". كند يدرد م روحم

 

***** 

و حاال  دهيچاقو، قشنگ كش هيبا  يكه هر كس ييها ينقاش. هيقلب من پر از نقاش ،يدون يم. و خوب نگاهش كنم رميو دستم بگخوام قلبم ر يم

 .كاسويمعروف پ يقشنگ تر از تابلوها يحت. جهان يتابلو نيباتريهم شده ز
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 " ايعشق پور... اول  ينقاش "

 " ايرفتن پور... دوم  ينقاش "

 .ينگاهشون كن ينيخواد ساعت ها بش يحال ناراحت كننده است كه دلت م نياومدن و رفتن قشنگه و در ع نياون قدر ا. كنار هم هستن نايا

 "تن ياجاره ... سوم  ينقاش "

تو رو وارد  چقدر دردناكه كه مرد حق خودش بدونه كه. به اسم مرد له بشه يموجود يپا ريدختر ز كي تيآوره كه معصوم هيچقدر گر نيا و

 .چقدر دردآوره. بكنه يباز نيا

 " ميتيو  يسرراه يبچه ... چهارم  ينقاش "

 يبچه رو نم ي هيگر يكس جز خود كوه صدا چيبچه و ه يزده رو مهيكه زن خ يآغوش مادرش، در حال يجاده تو هيكنار  ك،يكوچ يبچه  هي

 .بزنه كه اون بچه رو بدون پدر و مادر كرد يهاش تو گوش اون راننده ا هيانعكاس گر ديشنوه كه شا

 "...  ... پنجم ينقاش "

اندازه، داره اون استخون رو  يخوره و استخون رو دور نم يگوشت تن رو م گنيكه م يليجا فام نيدونم چرا اسم نداره؟ اما ا ينم ينقاش نيا كه

خواهرش رو بده  يخواد بچه  يكه م يگرده به حرف خاله ا يحرفم بر م نيا ليدل. يفهم يحرف زدم؟ االن م نيچرا ا. كنه يم واناتيح يطعمه 

من هم چون  يگرده و خاله  يعشق جوون تر و تازه تر م هيكه با وجود داشتن نوه دنبال  يمرد. سال بزرگ تره ستيكه از خودش ب يبه مرد

تونه شوهر كنه، بذار تا  يكه تا عمر داره نم نيا. بده بره. مرد نيبده به ا ست،يكه حاال كه مهتا دختر ن دهيم شنهادياون پولداره به مادرم پ دهيد

 .آخر عمرش خوش بگذرونه

شنوم و همه فكر  يحرفا رو م نيو ا ستادميا واريمن پشت د يدردناكه چون كه وقت. پنجم رو قلبم چقدر دردناكه ينقاش گميجاست كه م نيا و

دردناك، . دردناكه شكستنم. رمرديخوان من رو واقعا بدن به اون پ يم ديكنم شا يشنونم و فكر م ينم ياز كس يدردناكه كه حرف. كنن خوابم يم

 .يتلخ زندگ قتيحق دنيدردناكه فهم. مرد و بده بره است نيدرد آوره بده به ا ياون كلمه  كاسانع

رو  اميپ نيكه قلبم بهم ا ". بوده كه بهش اعتماد كردم يضربه خوردم همون يمن از هر كس "كه  دهيرو م اميپ نيكه بهم ا ناستيدرست هم كه

زنن، زانو بزنم تو  يشه و درختا دارن كم كم شكوفه م يبهار م كيآخر زمستون كه داره نزد يشب ها نياعتماد نكن و حاال تو ا گهيكه د دهيم

. كه خودم بودم و خدا يوقت يغم هام رو بذارم برا گهيدكه . كنم و قسم بخورم كه بسازم خودم رو هيو گر زهيشاهد همه چ گنيكه م ييخدا ندام

 .يزن قو هيكه برم دوباره جسما بشم دختر و روحا بشم . كه همه حسرتش رو بخورن ييخودم و بشم مهتا يكه برم تو خونه 

 يپاك باش ديبا ،يباكره باش ديبا "

 است نيقانون است، سنت است، د يدان يفقط م ،يدان يرا نم شيچرا

 .مردان ساخته اند يدان يو سنت را م قانون

 "! مردان ساخته اند زيخدا را ن ديشا يكن يفكر م يبه مرد بودن خدا و گاه يشياند يدر خلوت م اما

من كه  ". خداجون كمكم كن. دم از من استفاده كنن ياجازه نم گهيد. باشم چهيدم باز ياجازه نم گهيخورم د يخورم، قسم م يخدا جون قسم م ـ

اگه . ينيب يو من رو م ياگه تو خودت هست ،ياگه هست ". بلندم كن ريرسه دستام رو بگ يم نيرسه، تو كه دستت به زم يم به آسمونت نمدست
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 .كمكم كن يستين الميوهم و خ ي دهييزا

 

***** 

 "سام  "

 م؟يرزرو دار يچند تا عروس ديع يبرا ـ

 .دوم نوبت توئه ي مهين. من هستم الت،ياول رو برو تعط ي مهيده تا، ن ـ

 شه؟ يشروع م ياز ك ـ

 .تو تيهم با مدر يبعد يپنج تا. ميرو پشت سر گذاشت يپنج تا عروس يتا خود ششم كه برگرد قايدق يعني د،ياز دوم ع ـ

 بچه ها اعتراض نكردن محمد؟ ـ

 .رنيبگ يشتريفقط خواستن سهم ب. از خداشونم بود. رو ندارن برن ييبنده خدا ها كه جا نينه بابا، ا ـ

 .گردن اوناست يزحمت اصل رن،يبگ يشتريندارم كه پول ب يباشه، من مشكل ـ

 .رخوارگاهيش ميكه بر هيبرم دنبال هان ديجا با تو، من با نيباشه، االن ا ـ

 .هيباحال يبچه  يليخ. رو گرفتم ايآر قتيرف نيا ياون شب شماره  يراست. جا هستم نيباشه تو برو، من ا ـ

 .آدم اومده كه روانپزشك باشه نياصال ا. ندارم يكه از جفتمون بزرگتره، اما در كنارش اصال احساس بد نيآره، با ا ـ

كنم كه شامل دو تا  يبه دفتر بزرگمون م ينگاه. تا به كارهاش برسه رهيم "فعال  "و بعدشم محمد با گفتن  دكيتكون م دييتا يبه نشونه  يسر

كنه و  يم زيچون خودش تم زه،يتم شهيمحمد مثل هم زيم. مداركه و چند تا گلدون يحاو يها ليشامل فا شتريبزگ كه ب يكتاب خونه  هيو  زيم

 نيهم يحرفا رو ندارم و برا نيو ا يكار زيتم ياصال حوصله . نداشت يفرق ابونيسر خ يمال من اگه به همت مش جعفر بود، االن با سطل زباله 

خوام خدمتكار  يكردم كه مگه م يفكر م نيدونست و من به ا يمن رو تو زن گرفتن م يزيعامل تم شهيمثل هم. با مامان دعوا دارم شهيهم هم

 رم؟يبگ

 

و  ارميب ريازش گ راديا هيكه چقدر جون كندم كه  نياز همه به ا شتريو ب زشيبه همه چ. افتم يم شبيپر يخواستگار اديزن،  گميم يآخ، وقت آخ

خوام بچه بزرگ  يگفتم كه من نم چوندن،ياتاق پر از عروسك افتاد و منم كه آخر پ هينگاهم به  ميتا حرف بزن ميوارد اتاقش شد يآخر سر وقت

و  رميگ راديا يليچون به گفته اش من خ. اومد و االنم با من قهره يخون مامان در نم يزد يكه كارد م يوا. دختره هنوز بزرگ نشده نيو ا كنم

 .ثميكال من خب. ديارز يم يول. كم نداره يزياز چ ياون دختر تو خانوم

 

***** 

 "مهتا  "

Mp3  به  ديكنم كه با يو فكر م ستميا يم. رميدرست كنار همدمم م اط،يصدا به سمت ح يدارم و ب يرو كه پر از آهنگ مختلف كردم رو برم

كنم و  يرو تو گوشم م يهندزفر يدو شاخه . همه دارم گهيو چند قدم د نيو من چند هيقدم خودساز نيكه با خدا بستم عمل كنم و اول ا يعهد
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كه مربوط به  يزيكن ذهنم رو از هر چ يم يشم و سع ينرم همراه آهنگ مشغول ورزش م يبا قدم ها. كنم يم play اديرو كه م ينگآه نياول

كه  يزيخالصه هر چ. لبخند، باران ،يخوب ،ييبايز عت،يطب. وجود داره ايكه تو دن يخوب زيكنم و فكر كنم به هر چ يكه برام افتاده خال ياتفاق

 .آرومم كنه ،يا هيثان ،يشده لحظه ا يوجودم رو برا

و راه ذهنم رو به  زمير يعرق م. زمير يكنم و عرق م يگذرن و هم زمان با تند شدن آهنگ ها من هم حركاتم رو تند تر م يها چه تند م لحظه

هم زمان با نشستنم آهنگ . نميش يم نيزم يكنم و كم كم سر جام رو يبا خسته شدن تن و بدنم نرمش ها رو آروم م. بندم يم ماتيالنام يرو

دو . كنه يَكنه و خارج م ياسترس وجودم رو م يشه و ته مونده  يآغاز م عتيطب يكه با صدا يآهنگ. شه يگوش هام پخش م يتو يمكال يب

 ميورزش ديكه تنم و لباس سف ستيبرام مهم ن. نميش يو به حالت چهار زانو م نيزم يكنم و صاف رو يانگشت شصت و وسط رو به هم وصل م

 .مهمه رميگ يهاش دارم م دهيكه از خدا و آفر يمشبرام اون آرا. بشه فيكث

 .كه مدت هاست دنبالشم يآرامش

 

***** 

 :گهيزنه و م يبازم اون لبخند مهربونش رو م. دارهيب لشهيكه امروز روز تعط ايآر نميب يو م ييرايپذ يتو اميم يو جسم يبدن تياز اون فعال خسته

 .خانوم ورزشكار يآبج يخسته نباش ـ

 :گميزنم و م يم شيهمه مهربون نيدر جواب ا يلبخند

 .گرفتم ميتصم يدفعه ا هيممنون،  ـ

بلند شدم و تو رو تو اون حالت  يامروز وقت. خوشحالم يليخ. يخوب رو دنبال كن ي هيرو نيا يخوا يخوشحالم كه م يليخوبه، مهتا من خ يليخ ـ

 .خوبه مهتا يليخ. بزرگ گرفتم ياز خود خدا هيهد هيانگار  دميد يو ذهن يتمركز فكر

كشوند  يكه من رو دوباره از سقوط و مرگ و نابود يمرد نيا يبگم به بزرگ يچ نم؟يب يم ايكه از آر يهمه محبت و درك نيبدم به ا يجواب چه

و  اديبه سمتم م ايآر. زنم يتلخ م يكشم و لبخند يمعده ام م يام رو، رو گهيكنم و دست د يدستم م يرو يبه بافت برآمده  ينگاه ؟يبه زندگ

 :گهيو م رهيگ يدست مشت شدم رو تو دستش م

ارزش  ايدستت نگاه كن و با تمام وجودت فكر كن كه آ يرو يبرآمدگ نيبرخورد به ا يبه مشكل تيگوشه از زندگ هيبه بعد هر وقت  نياز ا ـ

رو كه از وجود خودش در  يياون خدا اريب ادي ؟يشه و حلش كرد بد يمشكل كه م هيطور در مقابل  نيو جونت رو ا يداره وجودت رو، زندگ

 ". متر كيمن از رگ گردن به تو نزد "و گفت  دادوجودت قرار 

اومد  يمن از همون رگ يها اديفر يبرسم؟ صدا يو نابود يچرا گذاشت به دو مرحله از تباه د؟يرو ند دميهمه زجر كش نيكه ا يچرا من يول ـ

 .كهيكه خدا گفت بهش نزد

 .تا بهت بگم نيبش ايب. كرد ريرو به دو حالت تفس نيشه ا يم ـ

 :دهيهم ادامه م ايو آر نميش يو م رميم دنبالش

كه  نيبعد ا ليادامه داشته باشه و دل ديكه خدا گفته هنوز با يزندگ يبد يانيكه پا يتو در سرنوشتت نبوده، تو خودت خواست يو نابود يتباه ـ
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 تومهتا؟  يبود يچ ادتهي. متولد بشه ديجد يبوده به كمال برسه و مهتا فيو ضع دهيترس يكه م ييبوده كه مهتا نيا يهمه مشكالت برا نيا ديشا

 .يخودت برام گفته بود. يديترس يم زيهر چ يبرا

برم و تنها  ييتنها دوست ندارم جا گهيكه د نياز ا. راه برم ابونيتونم آسوده تو خ ينم گهيكه د نياز ا. ترسه يمن هنوزم وجودم م ا،يآر يول ـ

 .من از اون موقع هم بدتر شدم. كه بدتره نيا... من ايآر. باشم ييجا

داماد و خواهر  ايحاال هم بدو برو به خودت برس و ب. زمان. زميخواد عز يزمان م. روزه حل بشه هي يكه همه چ ستيقرار ن ،يهرخوا ،ييمهتا ـ

 .كنم داريخودم رو ب يبدو برو تا منم برم تنبل كوچولو. ميخوب بخور يصبحانه  هي يزن

خواد ازت سواستفاده بكنه و  يخودت م ييدر تنها شونيكيدو تا آدم باشه كه  نيتونه ب يم يكنم چه فرق يفكر م نيرم و به ا يسمت اتاق م به

استفاده كنه و وجودت رو كه لگد مال شده  يكه از هر فرصت ايمثل آر يهم بشه مثل بزرگ مرد يكيمثل آرمان و پارسا و امثالش و  يكيبشه 

بزرگ؟ اون قدر بزرگ كه من  يكيپست و  يكيپس چرا . كشند يم كديدو؟ هر دو لقب انسان رو  نيا نيهست ب يزنده كنه؟ چه فرق هدوبار

چه . تو سرش داره ييفكر ها هي هيو فكر نكنم اون هم مثل بق اديبدم ن رهيكه دستم رو بگ نياون قدر بزرگ كه از ا. مهتا از كنارش بودن نترسم

 هست؟ يفرق

 

***** 

جا اومده بودن و شوهرش هم  نيبار اونا به ا نيا. با رعنا داشتم يامروز مالقات خوب كنم كه يفكر م نيو من تو اتاقم نشستم و دارم به ا شبه

 كيكه زن رو به چشم  يمرد دنيبرام جالب بود د. كه براش باكره نبودن همسرش مهم نباشه نميرو بب يبرام جالب بود مرد. همراهش بود

 كيبراش سخت بوده كه به  يليگفت خ ينه؟ رعنا م اياون زن سالمه  ايكه آ نيزن باشه، نه دنبال ا كيرو كه دنبال وجود  يمرد. نهيجسم نب

بهش گفتم . از وجودش ياعتماد كرده كه شده همسرش، همراهش، همپا و قطعا تكه ا ياتفاق افتاده و اون به مرد نياعتماد كنه، اما ا گهيمرد د

سرنوشتش  يداره كه تو اجيهمراه و همپا احت هيبه  يهر انسان ،يكن ير ماونم گفت فك. راه بدم ميزندگ يرو تو يخوام مرد يگه نميمن د يول

 .شه ياز قلبت م يتكه ا يكه مثل همسر من قطعا روز يكس. شه يم دايپ يتو هم روز يگمشده  ي مهيمطمئن باش ن. مقدر شده

 

***** 

 "سام  "

احمد آقا . ارميبابا از دل مامان در ب يشم تا طبق گفته  يو وارد خونه م رميگ يدستم م يهر دو رو تو يبه همراه كادو دميرو كه خر يگل دسته

 ييرايبه سمت مامان كه پشت به در پذ. و به قول خودش ترگل ورگل كنم شگاهيكم مونده بود كه بگه برم آرا. دهيكه به من نم يچه دستورات

احسان و . رهيبگ شيرو در پ يمحل يب ي هيخواد رو يثل چند شب گذشته مقطعا متوجه من شده و م. رميكنه م ينگاه م ونيو داره به تلوز ستهنش

 :گميو م رميگ يو دسته گل و كادو رو جلوش م نميش يپاهاش م يو جلو رميم. اون جان شهيو بابا هم طبق معمول هم هيسام

 .خاتون ميبه مر ميتقد ـ

 .دهيرو نم جوابم

 گر؟يج ميمام؟ مر ؟يمامان؟ مامان جون؟ مام ؟يجون؟ مر ميخاتون؟ مر ميبانو؟ مر ميمر ـ
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 :گهيرو حفظ كنه و بعد م تشيكنه جد يم يكنه و سع يبهش شده م رهيبه چشمام كه خ ينگاه

 ؟يكه چ يرو آورد نايا ـ

 .رنيدق كنن و بم يو همه از حسود اديبعد چشم اون خانوما در ب. يور و اون ور پز بد نيا يبر يخب آوردم كه تو بنداز ـ

 :گهيو م رهيخنده اش رو بگ يتونه جلو ينم

 ...اون وقت شد. همه سال بچه بزرگ كردم كه عاقل باشه و آقا نيا ـ

 .ها رهيگ ياحسان برام دست م نيا يگيرو م نايبعدم ا. ياصال نابودم كرد. مامان نگو ادامه اش رو كه اصال اشك تو چشمام جمع شد ـ

 :گميبوسم و م يجلوتر و آروم گونه اش رو م رميبعد م و

 .ادياحسان چشماش درب نيبوسم كنب، ذار ا ـ

 :گهيعقب و م دهيهلم م مامان

 آخه؟ يپسر دسته گل و آقا چه كار دار نيبه ا. گمايجمله ام رو م يمنم ادامه  ،يجور ادامه بد نيهم يبخوا ـ

 .شه يبه خاطر نگاه من قطع م قهيبلند احسان، بعد از چند دق يخنده  يصدا

 ؟يزن يب بوس نكن، چرا منه، خ ـ

 :گهيشه و م يم شترياش ب خنده

 .شه يوقت از دست بچه اش ناراحت نم چيمادر ه هي ـ

 

***** 

 "مهتا  "

 .دلم شيشه اي بود "

 .تلنگري مي شكست با

 نبود براي شكستنش الزم

 ". وار تيشه بزني فرهاد

خواد  يدلم م. شه يتو ذهنم زنده م ايپور اديخوب  سته،يا يكه داره تازه سر پا م ينهال هي رم،يگ ينهال نوپا دارم جون م هيروزها كه مثل  نيا

 يراكادو ب هي. كنم يبه عنوان كادو بهم داده نگاه م ايكه آر يديجد يكنه اصال؟ به خط و گوش يكار م يچ ه؟يراض شيبدونم خوشبخته؟ از زندگ

 يبرا يمقدمه ا ايكه در چشم عوام شكست و االن در چشم من و آر يتيموفق. برابرجنگ نا هيتو  تميموفق. تميموفق يكادو برا هي. خوب شدنم

 نه؟ ايزنگ بزنم بهش؟ . يروزيپ

كرد كه  ياما لب باز نم... كرد كه برگردم اما يالتماسم م شهينگاه مامان مثل هم. تنها اومده بودن ييدو تا. جا اومدن نيو مامان ا اريمه روزيد

كه  نندازهفكر رو تو جونش  نينه نابودش كنه و ا نيكه ا. كه بزنه به وجودش شهيت هينه بشه  نيكه ا. بهش نه بگه ايمبادا بپرم بهش و مبادا آر

اشك هاش  هيگر يو همپا دميشن. دميخوند شن يكه تو خلوت داشت نماز م شبيد نيرو هم نايا. از وجودش نبوده كهيچرا مراقب امانت و ت
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تنها  اريبود كه مه يجور نيا. كنارم باشه. جا باشه نيا يازش خواسته بود چند روز ايآر. خوند يشب م يها مهيكه داشت ن ينماز. ختمير

 .فتميب ايپور اديخبر باعث شد امشب بعد از مدت ها  نيكه هم. بهم داد كه ذهنم رو مشغول كرد يو اما خبر شتبرگ

 .شه يم يها پشت سر هم از لبام جار جمله

 .نميب يرو م ايمن اون جا پور. دعوت كرده شيبود، ما رو به عروس ايپور ليكنه، مهران فام يم يمهران داره عروس ـ

 اخم كنم؟ لبخند بزنم؟ كدومش؟. دمشيد يانجام بدم وقت يگذره كه چه عكس العمل ياز ذهنم م. شم يم ساكت

 :گمياندازم و م يم نييسرم رو پا يسردرگم نياز ا كالفه

 ش؟ياصال برم عروس ـ

برم،  ديبا. قرار نبود از جمع و اطرافم و حرفاشون بترسم. من به خدا قول دادم كه درست بشم. شه ياون شبم با خدا تو ذهنم زنده م يحرفا باز

 .وقته جزء جزء وجودم رو گرفته يليكه خ ينگران. اما نگرانم

 

***** 

نه چندان  يآشنا كي يعروس يكه مناسب برا يلباس. نرسونه بيتنم آس يكه به لباس مجلس يطور. پوشم يم اطيرنگم رو با احت يمشك يمانتو

 يبا شلوار ل. شه يلباس وصل م نييبه پا سهيليپ يكل نينگ نيهم ريوسطش كه ز نيدرشت پر نگ ي نهيسنجاق س هيبا  يتاپ سرخ آب هي. كهينزد

. دميرو خر هيكه از اون شب داشتمش بق ديسف يبه جز شلوار ل. رو مهناز مجبورم كرده بخرم نايا يهمه . يبلند صورت پاشنه يدلهاصن. دميسف

كنه كه  يسرم سوار م ياون رو رو يجور. كنه يخوشگل ترم م ژيپوست هيمهناز  ي دهيبه عق. اديگردنم م كيبلند تر شده و تا نزد يموهام كم

رو از  سيكاله گ نيبه گفته دوست مهناز كه ا. مهيقبل يگردنم و هم اندازه موها نيكه تا پائ ييموها. پشتم زهير يآبشار م نيصافش ع يموها

مخصوصا با مرتب كردن ابروهام توسط . ام چقدر عوض شده افهيق. هيعيطب يبه موها كينزد يلياون خ يجنسه و موها نياز بهتر دهياون خر

 شيبه آرا نباريكنم و ا يرو سرم م يو مشك يصورت يشال با طرح ها. كشم يم رونيزنم و از مانتو ب يم رو كناز هاممو. ژيمهناز و اون پوست

بدو بدو با اون لباس عروس  نايمب. ستميا يو سر پله ها م رونيرم ب يحاضر و آماده م. زيباز هم شامل همه چ شيآرا هي. شم يم رهيصورتم خ

 :گهيكنارم و م اديتنش م

 .منم عروس شدم نيخاله بب ـ

 :گميكنم م يبهش م ينگاه

 .يهم خوشگل شد يليآره خاله، خ ـ

 :گميلب م ريبعد ز و

 .يشاد باش شهيكه هم ياله. خوش به حالت خاله ـ

 

***** 

 يپدر. ام به پدر عروس رهيو من خ ستادنيدر پدر داماد و پدر عروس ا يجلو. مير يتاالر م يبه سمت ورود اريو مه ايكنار مهناز و پشت آر در

 ركنه كه انگا يبه من م يموقع سالم كردن نگاه اريمه! هه. رو گرفته ايفهمم مهران رفته خواهر پور يچقدر جالبه كه م! كه پدر عشق خودم بود
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هست كه  يزيسرم اومده چ كه به ييبال نيبدتر از ا ايكنم كه آ يو من فكر م نميبب يبدتر يزهايچ ديكه خودم رو كنترل كنم كه شا نهيا شيمعن

 تونه باشه؟ يم يچ نايبدتر از ا. ام رو ندهيآ يرو از دست دادم؟ عشقم رو، اعتمادم به خانواده ام رو، زندگ زميدر آن واحد همه چ

دست  ميديكه رس نيقبال اگه بود، هم. از همون اول كار مختلطن و زن و مرد رو از هم جدا نكردن. ميش يو وارد تاالر م گميم يكيلب تبر ريز

و  يوسو بعد از روب اديمادر مهران به سمت ما م. هيتاالر بزرگ. برام نمونده كه برقصم يدل. رقص اما االن نه يبرا ميرفت يو م دميكش يمهناز رو م

به سن رقص عروس  كيما نزد يجا. پر شدن يكم يزهايو م ومدنين تيهنوز جمع. بره يم يخال يزهاياز م يكيتشكر از مامان ما رو به سمت 

در  يبا مرد ايپور يدخترعمه . داره بيغر يآشنا هياز  يكه نشون يزيخوره به م يوسط چشمم م نيو ا مينيش يدر كنار هم م يهمگ. و داماده

سرما  يتو. نهيكشم تا من رو نب يكنار م يخودم رو كم. مشغول بگو و بخندن يكنارش چند خانم و آقا نشستن و همگ. مطمئنا شوهرشه. شكنار

 :گهيكه سمت چپم نشسته آروم بهم م اريمه. است ختهيبدجور اعصابم بهم ر. گرمم شده

 !مهتا؟ ـ

 :گهيكه م نهيب يتو چشمام م يدونم چ يكنم و نم يرو بلند م سرم

 .نذار امشبم داغون بخوابم. نكن، تو رو خدا يجور نيا ـ

 ار؟يمه ـ

 جانم؟ ـ

 رو گرفته؟ ايمهران خواهر پور ـ

 :گهيكنه و م يتو صورتم م ياهنگ

 .خوردن ينيريش.... تو ياز بعد از ماجرا ـ

 ايپور ي چهيباز. شدم چهيباز. خوردم يكنم كه باز رونيخوام از ذهنم ب يكنم كه دروغه و م رونيخوام از ذهنم ب ياندازم و م يم نييرو پا سرم

 باسمل يكنم كه لخت يلباسم مرتب م يكنم و شالم رو رو يمانتوم رو از تنم خارج م هيبق ينگاه ها ينيتوجه به سنگ يب. كنم رونيخوام ب يم. شدم

 يدو قطره اشك از چشمام م. اعتماد نداره نميب يكه م يزيچشمام به اون چ گهيد نباريشه و ا يبلند م يسالم و احوال پرس يصدا. رو بپوشونه

دختر وارد  هيدست تو دست  ايبشه؟  پور يجور نيا ديعذاب بكشم؟ چرا با يخوا يم يتا ك ايخدا. بندازم نييشه سرم رو پا يو باعث م زهير

 :گهيلب م ريز اريكه مه نميب يم. كنه يشده و مادر مهران داره بغلشون م سالن

 .مهرناز ـ

. ميآهنگ مال هي. زنه يامتحان م يآهنگ رو برا نيرو مرتب كرده اول لشيوسا گهياركست كه د. كه مهرناز اسم خواهر مهرانه اديم ادميمن  و

 نياز ا شيتونم ب ينم گهيكنن د يكنه و با هم خوش و بش م يشه و و اونا رو بغل م يكه از كنار دختر عمه اش رد م نميب يكنم و م يسر بلند م

اونا رد  زيكه از كنار م يم و لحظه ار يم يبهداشت سيسرو يشم و به سمت تابلو يباشم و فورا از جام بلند م ايبغل كردن مهرناز توسط پور اهدش

 دنشيترسم كه با د يم. سر بلند كنم يلحظه ا يتونم حت ياما اون قدر اشك تو چشمامه كه نم. كنم يخودم حس م يرو، رو ايشم نگاه پور يم

 .و همه بفهمن رهيام بگ هيگر
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 :گميلب م ريكنم و ز يموهام رو مرتب م نهييآ يجلو. كشم يپشت سر هم م قيعم يو نفس ها رميراه م ييدستشو يتو يكم

 .ديمهتا نبا ،يغصه بخور دينبا  ،يغصه بخور ديتو نبا ـ

 :گهيشه و م ينگران وارد م مهناز

 مهتا؟ ـ

مهناز بغلم  .زهير يگونه هام م يشه و دوباره اشكام رو يبودن نابود م يقو يمهناز تمام تالشم برا دنيرغم تالشم، لبخندم پر از بغضه و با د يعل

 .ايبه اسم پور ياز اسم مرد يخال. بشم يكه خال دهيكنه و اجازه م يم

 داشتنت و نداشتنت نيفاصله ب "

 حرف است كي

 حرف كي فقط

 يستين يوقت اما

 .كند يم يادآوريتو را  زيچ همه

 .را و نبودنت را تو

 ".حرف چقدر بزرگ است كي يگاه

دستمال به  هي ارهيبه روم ب يزينكه چ يمهناز بدون ا. اندازم يم نييكشم و سرم رو پا يم رونيشم، خودم رو از آغوش خواهرم ب يكه م آروم

 :گهيو م دهيدستم م

 .صورتت رو خشك كن تا دوباره خوشگلت كنم ـ

 :گميم آروم

 گه؟يزشتم د شيبدون آرا يعني ـ

 .ييواليه هيشب ختهير يها ملير نياالن با ا ينه، ول ـ

 .زهرمار ـ

 .ااا، بچه پررو، احترام بزرگتر بودنم رو نگه دار ـ

 .رو گفتم بهت نيحال كردم ا. دوست ندارم ـ

 :گهيشم م يقشنگ كه درست م. شه يم ملميزنم و اونم مشغول درست كردن ر يرو كنار م دستمال

 .يخوبه، االن قابل تحمل ـ

 :گهيخنده و م يبلند م كشم كه يخط و نشون براش م هينگاهم  با

 .يحال نكن يتا تو باش ـ

صورتش  يدر حال بگو و بخندن و مهرناز دستش رو جلو. نميب يرو م گهيدختر د هيكنم، مهرناز و  يتو و من نگاه كه م انيموقع دو نفر م همون
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 هيو حسادت به شكل  نهيش يرو لبم م يافته لبخند تلخ يتو دستش م ينگاهم كه به حلقه . كنه يم فيرو تعر يزيچ جانيده و با ه يتكون م

 :شه يدهانم خارج م زجمله ا

 .خوش به حالش ـ

 

***** 

 "سام  "

 يهر چ ي هيكه توش دو تا دختر نشستن و از قضا پا ستادميا ينيكنار ماش. گذره يداره بهم خوش م بايكردم، اما تقر ريگ يميعظ كيتراف تو

و اونم  گهيم يزيچ شيخنده و به كنار يدختره م. به راننده اش زدم يحركت رو با زدن چشمك نيمنم كه حوصله ام سر رفته اول. طنتيش

 :گهيدختر راننده م. رهيگ يبار هر دو خنده شون م نيزنم كه ا يچشمك به اون هم م هي. اندازه يم مننگاهش رو به 

 چند تا، چند تا؟ ـ

 .رهيخ تمونيباالخره ما ن. هر چند تا كه خدا بخواد ـ

 .خدا قبول كنه برادر ،يآخ ـ

 .ميكن يم يخدا هر كار تيخواهر، باالخره ما در راه رضا يمرس ـ

مون جلوتر و دوباره به ه رميم يكم. محمده. دارم يخوره و برش م يزنگ م ميهمون موقع گوش. جلو رنيم يشه و كم يشون دوباره بلند م خنده

 :گهيمحمد م. زنم يبه او دو تا م يكنم لبخند يم كيجور كه با محمد سالم و عل نيهم. رسم يم نيماش

 !جا نيا هيسرم امشب عروس ريخ. پسر؟ من سرم شلوغه ييكجا ـ

 :گميم آروم

 .گريدر جوار دو خواهر ج ـ

 ...يب. كارت نكنه يخدا بگم چ ـ

 :گميكنم و م يحرفش رو قطع م يتند

 ه؟يمن چ ريبه خدا، تقص كهيبابا تراف ـ

 .نشه يجور نيمگه من به تو نگفتم زودتر حركت كن كه ا ـ

 .اميخب به جان محمد دارم م ـ

 .به جون خودت. نذار هيقدر از جون من ما نيا ـ

 .اومدم يتحمل كن گهيكم د هيخو به جون خودم جون دوست،  ـ

 .نميبدو بب ـ

 :زنه يراننده داد مدختر بغل دست ... كنه يقطع م و

 هستن؟ ريبرادر پشت خط هم مثل شما در كار خ نيبرادر؟ ا ـ
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 يم تيبه راه راست هدا ييبه هر حاال شما دو خواهر رو من تنها. ندارن ريوقت كار خ گهيد. مرغ ها شدن فيجمع شر يقاط شونينه خواهر، ا ـ

 .خوام يدر واقع سر خر نم. هستم يكنم و خودم كاف

 .شما برادر يبه اشتها... ماشاا ـ

 .مونن يم يخواهران در راه عذاب و گناه باق هياون وقت بق. خورما خواهران محترم يچشم م. به تخته ديبزن ي، زود...بله، ماشاا ـ

 .بود يخوب كيه كه ترافگذر ياز ذهنم م. طور نيافتم، اونا هم يبراشون راه م يبا زدن بوق. شه يخندن و كم كم راه باز م يدو تا بلند م هر

 

***** 

 :شه بگم يخوره باعث م يكه به سرم م يخنك باد

 .شدم يدو تا دختر نبودن خل م نياگه ا. كنه يم وونهيواقعا آدم رو د نيعالمه ماش هي نيجا نشستن ب كيبازم  ،ياوف، با وجود خنده و شوخ ـ

نگرانم كه نكنه . رسه يسالن هم م رونيبه ب يحت غيكل و دست و ج يصدا. كنم يمرو قفل  نيكشم و در ماش يام م نهيرو با تمام وجود به س هوا

 نيداشتن كه ا نيا يجا و ادعا نيبه ا سيگشت پل دنيبارش كش هيكار هر چند وقت . جا نيرو بكشونه ا سيبره و باز پل ،يمردك، رحمان نيا

 .ميآقا، تاالر زد نيا يكه در جوار خونه  نيا ه؟يحاال مزاحمت من و محمد چ. كردن جاديما مزاحمت ا يبرا ونيآقا

 :گميكنم و م يم يپوف

 .شونمش سر جاش يكار رو بكنه، خوب م نيبار اگه ا نيا ـ

احتماال محمد همون موقع . شامه يبرنامه  گهيد ي قهياست و تا چند دق قهيو پنج دق ستيساعت نه و ب. رميبعدم به سمت دفتر خودم و محمد م و

به عروس و  هيهد يمقدار پول رو برا هيخودش از طرف تاالر  شتر،يب يجذب مشتر يكه برا نهياش ا دهيا. عروس و داماد رو بده يتا كادو رهيم

و اونا خودشون  گهيكه مجلس مختلطه اول به پدر عروس و داماد م يياز اون جا. رو برامون آورده ياديز يها يمشتر دهيا نيا دايجد. بده امادد

 يراحت وارد مردها م يليچون خ. ما راحت تره يتو مجلس جدا برا دهيا نينه؟ خوب ا ايكه اجازه ورود به مجلسشون رو بدن  ننيب يم صالح

 :گهيكنه و م يم ياخم دنميمحمد با د. ميد يتاالر رو م يو كادو ميش

 .ياياالنم ن يخواست يد م ـ

 بود؟ كيكار كنم كه تراف يخب من چ. گهيساكت شو د! محمد ـ

 :گهيكشه و م يم يقيعم نفس

 .كنم يروز سكته م هيمن از دست تو . اتيتنبل باز نياز دست ا ـ

 .خدا نكنه پدر كوچك ـ

خنده  دنيبا د. رنيگ يم ليبچشون رو از پرورشگاه تحو گهيتا چند روز د. خندم يو به دنبال اون منم م ادياسم پدر رو لبش م دنيبا شن يلبخند

 :گهيام م

 .يكرد دايور نبردت كه خوب رگ خواب من رو پمردش ـ

 .شم يبچه دوست م يجور نيكنم، ا يمنم عروس. ستيكه فقط رگ خواب تو ن نيا ـ
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 .حله نم،يآدم شدن تو رو به چشم بب يروز هيفقط من . خرجشم گردن خودم. اصال رميگ يرو م تيخودم عروس. خدا كنه ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 .محاله ـ

 .ميبه كارمون برس ميبلند شو بر. مينيب يم ـ

 .ميريتاالر م يدو به سمت ورود هر

 

***** 

 هي. اكثر مهمونا خودشون رو پوشوندن ميش يوارد م يوقت. كنن ياما قبلش به مهمونا اعالم م دن،ياجازه ورود م ييعروس و داماد با خوشرو پدر

خودمون رو  يگفتن بهشون كادو كيو بعد از تبر ميريسمت عروس و داماد م به. هم راحت و آزاد نشستن و نگاه ها اكثرا به ماست يتعداد

از  يكيمحمد به عباس، . آماده است ييرايپذ يبرا زيهمه چ. ميكن يو اون جا رو هم چك م ميريبعد به سمت قسمت سرو غذا م. ميديم

 .بشن ييرايكنه كه به اركست بگه كه از مهمونا دعوت كنه تا برن پذ يمرد، اعالم م يها شخدمتيپ

 

***** 

 "مهتا  "

تا قبل اونا . رنيبه طرف مهران و زنش م دمياطرافم ند يكدوم از مرد ها چيكه تو ه يخاص يريخوره كه با سر به ز يتاالر م ريبه دو تا مد نگاهم

نداشت كه  ييبرام ابا. شدم رهيبود بهش خ دهيدو بار هم مچم رو گرفته بود و فهم يكي. ديچرخ يو بر عكس م ايرقص به پور دونينگاهم از م

 ...اما حاال. من قبال اون رو دوست داشتم. نهيمن رو بب

. كه اسماشون محمد و سامه انيآر يدوستا ناياُه، ا. چقدر آشنان. شم يم رهيگردن خ يكنم و دوباره به اون دو مرد كه دارن برم يتازه م ينفس

 :گميبه مهناز م. دهيكه اونم فهم نميب يكنم و م يم ايبه آر ينگاه

 تاالر دارن؟ ستن؟يكه دعوتمون كرده بودن ن ايآر يهمون دوستا نايا ـ

 .ششونيپ مير يبعد از مجلس م. بود دهيجا رو د نيآخه قبال ا. دياومد فهم يوقت ايآر كن،ياوهوم، همونان، آره، شر ـ

 :گميكنم و م يم ياخم

 .اونا دو تا رو تحمل كنم ي افهيق دياَه، بازم با ـ

. با همون نگاه مهربون مخصوص خودش. كنه يبرادرشه سواستفاده كرده و به من نگاه م شيمهرناز كه پ بتيكه از غ ايسمت پور رهيم نگاهم

 يرحم يكه با ب ييحرفا يبه سرد. شه ينگاهم دوباره سرد م اد،يم ادميحرفاش  ياما وقت ،يميعشق قد هي ياز گرما زيلبر. شه ينگاهم گرم م

 يلحظه ترس وجودم رو م هي. كنه يبه من نگاه م يبا اخم اريمه. كنم يو به سمت چپم نگاه م رميگ يكنم و چشم ازش م يم ياخم. زدهتمام بهم 

 :زنم يم بيبه خودم نه ياما فور ره،يگ

 .بگهحق نداره بهت زور  گهينترس، د ـ

 :گميم اريكنم و رو به مه يبلند م سر
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 شده؟ يزيچ ـ

 .كارت دارم رونيب ميبر ـ

 .امينم ييمن با تو جا ـ

 !مهتا، من رو حرص نده ها ـ

 !واال ،يمن رو نگاه كن ينگهبانا ه نيع يستيمجبور ن. خب حرص نخور ـ

 .رميشم و به سمت سالن م يبلند م هيهمراه بق يبه آروم. شام يبرا ميكنه كه بر يخواد جوابم بده كه اركست اعالم م يم

 

***** 

به  يليم. داره يكم برم هيمهناز اما از هر غذا . هيمن كاف يبرا نيهم. ذارم يمرغ هم كنارش م يدارم و كم يبرم زيم يرو يپلو يكم از باقال هي

 يرفتن اون ورتر و با هم حرف م ايو آر اريمه. دارم يخودش و منم جاش رو نگه م يبرا ارهيتا بره ژله ب ستميا يجا م هي نيغذاها ندارم، بنابرا

 :گهيكنار گوشم م ييصدا. دارن يزنن و غذا برم

 .يكه با من بود ياز اون زمان باتريز يحت! يخوشگل شد يليامشب خ ـ

شه و با تمام  يم يعاد رينفس هام غ. ايپور گردم سمت يكشه كه برم يطول نم اديشه و ز يلرزش دستام شروع م. زنه يجام خشكم م سر

 :گميشده ام م ديكل يدندونا نيكه دارم از ب ينفرت

 .خفه شو ـ

 .ينبود يجور نيچه با ادب، قبال ا ـ

 .قميرف يدونستم با چه كس يقبال نم. دادم ينم صيتشخ وونيقبال آدم رو از ح ـ

 ...مودب باش و ـ

 :گهيكمث م يكنه و بعد از كم يرو قطع م حرفش

 .كيبابت تبر ديلطف كرد يليخ. ديبه خانواده سالم برسون ـ

 .نميب يكنم و مهرناز رو م يحرفاش به سمت راستم نگاه م ريياز تغ متعجب

 :گهيو م رهيو به سمت مهرناز م دهيتكون م يسر

 خانوم گلم چطوره؟ ـ

كنم و با لبخند  يسرگرم م زيم يرو يپلو يخودم رو با باقال! يروز هي. ممنم خانوم گلش بود يروز هي. سوزونه يكه تا مغز استخونم رو م يحرف

 .يعوض اديتف به روت ب: گميشباهت داره م هيبه گر شتريكه ب يتلخ

 ". توست يادگاري! زنم يقلبم، لبخند م رديگ يدرد كه م "

 

***** 

 :گميو م رميگ يدستم م يچشماش خمار شده محكم تو يخواب يرو كه از شدت ب نايمب دست
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 اد؟يخاله خوابت م ـ

 .اوهوم ـ

 .قربون اوهوم گفتن تو بشم من ـ

 :گميو م رميزنه م يكه داره با محمد و سام حرف م ايبه سمت آر نايوجود مب يبهانه  به

 .اديخوابش م نايمب ؟يرو بد نتيماش چييشه سو يداداش م ـ

 :گهيگرده و م يكنه و به سمت بر م يحرفش رو قطع م ايآر

 !زحمتت نشه؟. زميعز ايب ـ

 .نداره تينه، عشق خاله كه اذ ـ

 :گميم نايبه مب نميش يكه خودم م نيو بعد از ا رميخارجش كرده م نگياز پارك ايكه آر ينيتوجه به اونا، به سمت ماش يبعدم ب و

 .پام بخواب يسرت رو بذار و رو ،يعسل ـ

بندم و كه در ظاهر بفهمن خوابم  يدم و چشمام رو م يم هيتك يقفل سرم رو به پشت يذاره و منم از زدن دكمه  يپام م يآروم سرش رو رو يليخ

كه امشب چه راحت عاشقانه  يكنم به مرد يفكر م. ندارن يچيو جز آزار و درد برام ه ستنيكه اصال خوب ن ييفكر ها. فكر كنم... و در باطن

رو باور  يعشق چيخوام ه ينم گهيكه د نيافتاد و ا ياز دهنش نم "ست دارم دو "و  "عشق من  " يكه روز يبه مرد. رو فراموش كرده نهامو

 ". زن نبودم كيكاش من  "كنم  يهمون خاطرات تلخ آرزو م يدرد رو بچشم و تو يمزه  گهيبار د كيخوام  ينم گهيد. كنم

 

***** 

 "سام  "

 نيكه چرا ا نيبه ا. بارم موقع سالم كردن به چشمام نگاه نكرد كي يكه حت نيكردم به ا يفكر م. نبود ايآر يحواسم پ گهيرفته بود د يوقت از

و نه اون  گهيزنه؟ نه اون طعم خوب عشق كه محمد م يتو وجودشه كه با اومدنش قلبم محكم تر م يكه چ نيدختر برام فرق داره؟ به ا نيقدر ا

. چشم يرو م جانيحس ه هيطعم از  هيو من فقط  ستين نايز اكدوم ا چيه. رهيگ يكه با نبودن احسان قلبم م گهيم شهيهم هيكه سام يعمط

 .كه فقط در حضور اونه يجانيه

 يكشه و بعد اونا رو رو يافته كه رو صورتش م يبار نگاهم به دست هاش م نيكنم و ا يرو نگاه م نيچرخونم و دوباره ماش يچشم م يواشكي

براش نبوده كه داره  يبرم كه امشب شب خوب يم نيبه ا يو پ نميب يداره و بعد اومدن سرش به جلو و حركت شونه هاش رو م يصورتش نگه م

 "  ؟يكن يم هيگر يجور نيدختر كه ا يديد يچ "چرخه كه  يذهنم م يتو. كنه يم هيگر

 :گهيو اون مكنم  ينگاه م ايآر يو به چشما رميگ يو حرفاش نگاهم رو م ايحركت دست آر با

 .خداحافظ ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 .خدا نگه دار شما ـ
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 :گهيزنه پس گردنم و م يم واشيو محمد  رهيو م دهيتكون م يسر

 دختر مردم رو؟ يبخور يخواست يم ـ

 تو؟ يگيم يچ يچ ؟يااا مگه مرض دار ـ

 .واال هيزيخجالتم خوب چ! يديكاو يرو م نيتو ماش يچهار چشم. يبرو خودت رو خر كن االغ برق ـ

 .يرفت اون ور يخب نگاهم م. نكردم يمن كه كار ـ

 .يرو نگاه كن گهيسمت د هيچقدر بزرگوار بود كه دو تا نزد تو دهنت تا  نيبب. نشهينگاهت تو ماش ديفهم ايد االغ، آر ـ

 .دارم ريقصد خ. خب من كه قصدم بد نبود ـ

 :گهيگرده سمتم و م يبرم يعصب

 .من رو نگاه نكنا قيناموس رف گه،يد يمثل تمام دخترا ـ

 :گميشم و م يم يعصب گهيبار د نيا

 نينكن هم يكار هي. رهيخ يعني ره،يگم قصدم خ يم يبعدشم، وقت. نگاه كردم، خودش پا بوده يمن اگه به دختر. محمد حرف دهنت رو بفهما ـ

شده و ناموس  ريچه واسه من جو گ. رو بذار دم كوزه آبش رو بخور رتتيغ. ينشناخت كه هنوز من رو يقدر نفهم نيا. جا بزنم سر و تهت كنم

 ميكوچولو خوشم اومده و تصم هيمن از اون دختر . ستميبلند ن يزدن دخترا كار ديكه جز د ميبوالهوس عوض هيانگار من . انداخته هناموس را

 .و بس نيهم. و بهتر بشناسمش شتريدارم ب

 .شه يكم آروم م هي

. به خواهر زنش يچشم مرده زل بزن يكه جلو نينه ا. داره يراه هي يهر كار. به راهش يزياما پسر خوب، هر چ. خب، حرفات درست يليخ ـ

 .اونم اون قدر تابلو

 .ماتم برد يجور نيكنه، هم يم هيگر دميد يوقت. به جان محمد دست خودم نبود ينگاه كردم، ول ياديقبول دارم ز ـ

 ؟يواسه چ ه؟يگر ـ

 .رميشد كه نتونستم نگاهم رو بگ نيهم. دونم يچه م ـ

 .حرفا نيكنم و ا يمن محاله عروس يگفت يدختره خوشت اومده؟ تو كه م نيجان محمد واقعا از ا يداشته، ول يحتما مشكل ـ

 .كوچولو هيآره، . تو توجه نكن. زنم واسه خودم يم يزر هيشم و  يم ريمن اكثرا جو گ ـ

 :گميكنم و م يبه دستم م يبعد متفكرانه نگاه يكنم، اما كم ينوخود م هيدستم رو قد  و

 .قدره نيهم گهيقدر، آره د نيهم قايدق ـ

 .ستين زاديآدم نيعاشق شدنتم ع. كوفت يا ـ

 :گهيم يو اون با خنده  و حالت تاسف بار ارميم رونيرو براش ب زبونم

 .برات؟ هفت سال اختالف سن داره باهاتا ستيخرده بچه ن هيسام . تو ياون دختر برا فيمهتا، ح چارهيب ـ

 .من عاشق شده ام محمد. فهمد يرا نم زهايچ نيآه، عشق ا ـ
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 .تا به كارهاش برسه رهيكنه و م يم "خاك بر سرت  " يهمراه با حركت دستش به معن يخنده ا هيجواب حرفام  در

 

***** 

 "مهتا  "

دستم  ايراه آر ي مهين. رم كه لباس عوض كنم يسمت اتاقش تا بخوابونتش منم به سمت اتاقم م رهيو م رهيگ يرو از دستم م نايمهناز، مب يوقت

 :گهيو م رهيگ يرو م

 ؟يكرد يم هيچرا گر ـ

 :گميزنم و م يم يتلخ لبخند

 .گرفته بود ايدلم از دن ـ

 خالصه نشده بود؟ يشد يم رهيباشه و گه گاه بهش خ ايزنم پور يكه حدس م يشما تو همون آقا پسر يايدن اناياح ـ

 :دهياندازم و اون ادامه م يم نييرو پا سرم

 ؟يريفاصله بگ ميقد ياز مهتا يخوا يم يجور نيا ـ

 :گميكنم و م يبلند م سر

 ؟يتا حاال عاشق شد ـ

 :گهيو م رهيگ يرنگ سرزنش م صداش

كنه، عاشق  يبه اسم بكارت ولت م يميقد يمسخره  نيتلق هيذاره و به خاطر  يو رو كنار مت يكه به راحت ياون پسر. جواب من رو با سوال نده ـ

دوست  ايمهتا، پور... كه نينه ا. يبال سرت اومد ولش نكن نياگه بدتر يو حت يها مواظب عشقت باش يعشق اونه كه در تمام سخت. مهتا ستين

كن  دايرو پ يچشم باز كن و مرد. كن دايپ هيقيرو كه حق يبگرد عشق. كن دايمن، خواهر من، عشق رو پ يمهتا. كارش ثابت كرد نيبا ا. داشتن

 يكه زن رو فقط برا يكس. ه است.ش.ح.ا.اما ذهن خودش بدتر از صد تا ف. كه دنبال جسم بكره يتا دنبال روح و ذهن بكرت باشه، نه مرد

 اقتيل. بشه كه اسمش مهتاست ينداره عاشق دختر اقتيل. تو رو نداره ياشك ها اقتيلاون آدم . تكامل روحش بخواد يبرا ،جسمش نخواد

 .نداره خواهركم

و  رهيم. ذاره يتنها م اليفكر و خ ايدن هيو من رو با  رهيم. رهيزنه و م يرو بهم م رميگ يازش آرامش م شهيكه هم يبعد با همون لبخند مهربون و

 اط،يمجنون ح ديكه بعد از درخت ب ييجا. رميم كميكنم به حرفاش و به سمت اتاق تار يفكر م ده؟يفهم يكنم كه چه جور يفكر م نيمن ا

 .مهييتنها يهمدم شب ها نيدوم

 

***** 

اون خونه . ستين گهياما اون خونه د. رونيخواست از اون جا بزنم ب يدلم م يروز هي. ازش متنفر بودم يروز هيتنگ شده كه  يخونه ا يبرا دلم

خونه رو كه  نيشد كه ا يدونم چ ينم. ساخت مخالف بود يكه خونه اش رو بده برا نيبا ا شهيبابا هم ادمهي. االن خراب شده و در حال ساخته

 ساخت؟ يداد برا يراحت نيبود به هم شقشعا
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فراموش كنم هر اون چه كه به . كشه تا فراموش كنم يطول م يليدونم خ يم. بندم يرو هم م پشيذارم و ز يچمدون م يلباس رو هم تو نيآخر

وحشت  زهايچ يليسبز، از خ ياز چشم ها ك،يبه اسم مرد، از اتاق تار يرفتن، از موجود رونيب ييمن هنوزم از تنها. چند ماه اومده نيسرم تو ا

دونم  يها رو م نيا يهمه . تنها تو خونه هم وحشت دارماز بودن  يمن حت. كه مبارزه كنم گهيتو وجودم داره م ييروين هي ،ياحساس هي يول. دارم

 بازنده بشم همراه . اميبه وجد ب. شه من هم نو بشم يشروع م ليسال تحو گهيخوام حاال كه دو روز د ياما م. دارم شيدر پ يدونم راه طوالن يو م

 هيكه وجودش در اثر  يمثل ققنوس. اميمنم از نو به وجود ب .شده دهييكه وجودش رو تكونده، نو شده، از نو زا يعتيهمراه با طب. عتيآواز طب

من همون ققنوسم كه دارم . منم نيا. شه ياون خاكستر نابود شده، ققنوس تازه متولد م ونيشه و اون وقت از م يسوزه و خاكستر م يجرقه م

 .من همونم. شم يم تولدم

سرشار از  يو با نگاه ستادهياون جا ا ايآر. يرم به سمت در ورود يم. اندازم يبه خودم م نهيينگاه رو تو آ نيكنم و آخر يچمدون رو كج م سر

هر  قيبرگردم و دق يگفته بود مونده تا به حال عاد. گفته بود تميبود بهم درباره وضع شبيصحبتم كه د نيتو آخر. كنه يغرور به من نگاه م

درونم من رو  يكننده  قياون حس تشو يبرگردم، ول يكشه كه من به وضع عاد يول مسال ط يگفت سال ها يم. مشاوره يبرم برا ديبا معهج

لبخند كه  هيبا . دوزم يو نگاهم رو به صورتش م ستميا يم ايآر يروبرو. به سرم اومد يبودم و چ يببرم چ اديكنه كه تالش كنم، كه از  يوادار م

 :گميداره م ياز تلخ يهنوزم رنگ

 .شر مزاحم از سرت كم شد ـ

 .اونا رو ميدار يرو سرمون نگه م. زيخوب و عز يتا باشه از مزاحما ـ

 .كمتر يشه و تلخ يپر رنگ تر م لبخندم

 ؟ييجا هي ميبر يامروز م. پدر و برادر و مادرم نزدن ،يكه تو به من زد يياون حرفا ديشا. ببخش يدياز من د يبد ياگه زمان ا،يببخش آر ـ

 كجا؟. داشتش رو داشتم يآرزو شهيكه هم يهمون خواهر. بهت كمك كنم ديو با يحس كردم خواهرم. نكردم يارمن ك ـ

 .و اردوان ليسر قبر راح ـ

 .دهيذاره و قبول كردنش رو نشون م يهم م يرو رو چشماش

 

***** 

 :گميكشم و م يدستام رو در آغوش م... سوز خودش رو داره يغروب شده و هوا هنوز كم. شم يقبر بلند م يپف كرده از رو يچشما با

 يبه چ ديدونم با يم گهيبابا دوست دارم، د. كمكم كن. درد نكشم گهيكمك كن من د ،يديدرد كش تيتو كه تو تمام زندگ. مامان مواظبم باش ـ

 .يبابا قول بده پشتم باش. برسم

. بودن ميتي هيچه رنج بد. و حرف بزنم زميا رو بگم، به دو تا قبر صامت نگاه كنم و اشك برحرف نيكه االن تو آغوششون ا نيا يچه تلخه به جا و

 .ديجد يزندگ يبرا ديجد ييجا. خونه ميو منتظرم هستن تا بر ستادنياون ورتر ا يكه كم رميو مهناز م ايآروم به سمت آر يبا قدم ها

 :گهيم يبه آروم. نميش يم هيرنگ ديگنده و سف يكردن با عروسك خرس يكه عقب نشسته و در حال باز نايمب كنار

 .حوصله ام سر رفت ـ
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 :گهيخنده و م يم يذارم كه نوخود يلپ تپلش م يبوسه رو هيكنم و  يرو خم م سرم

 .من، من ـ

 :گميو م رميگ يام رو به سمتش م گونه

 .ايب ـ

 :گهيو م كاره يگونه ام م يرو يتمام قدرت بچگونه اش بوسه ا با

 ...مهتا ـ

 :گهياز جلو م مهناز

 .بگو خاله نايخاله، مب ـ

 :گميكنم و م يبلند م سر

 ؟يكارش دار يچ ـ

 :گميكنه م يكه نگاهم م نايبعد رو به مب و

 .و بس نيهم. به بعد صدام كن مهتا نياز ا ـ

 .كنه يمامان دعوام م ـ

 .يبا من طرف يداد بزن نايبه بعد سر مب نياز ا. مامانش با شما هم هستما. دعوات كرد به من بگو كه حسابش رو برسم ـ

 :گهيگرده و م يبرم مهناز

 .بچه الزمه تيترب يبرا نايكم اخم و ا هي. كشم يداغ رو تن بچه ام م خيدو تا س يكه انگار من روز يگيم نيهمچ ـ

كنم چهل و پنج سال سن  يبهش كه بهم بگه خاله؟ منم حس م يداد ادي هيچ. ادبه ها يب يعنيكه اگه به من گفت مهتا  ستين نيبچه به ا تيترب ـ

 .هيكاف نيهم. مهتا. دارم

 .يتو بگ يخب بابا، هر چ يليخ ـ

 :گميم نايزنم و به مب يم يلبخند

 .بزن قدش ـ

كوبه  يكنه و محكم م يحركته بازم تمام زورش رو جمع م نيكه عاشق ا يياز اون جا يول ده،يتكون م يسر دهينفهم يچيما ه يكه از حرفا بچه

 :گميم يساختگ ييبا ادا. شم يكنم و شاد م يده كه تمام غصه هام رو فراموش م يم يبچه بودن بهم حس نيدر كنار ا. به دستم

 !يچه محكم زد! آخ ـ

 :گهيخنده و م يم ينوخود بازم

 .دوست دارم ـ

 .دمياالن نشونت م ؟يردوست دا ـ

كه حس  يخنده ا. خنده يكنم به قلقلك دادنش و اونم كه مثل خودم به قلقلك حساسه با تمام وجود م يو شروع م يخوابونمش كف صندل يم
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 .كنه يرو به آدم منتقل م يزندگ
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 :گميو م ستميا يآپارتمان تازه ساخت م يجلو

 .دمونيجد يخونه  نهيپس ا ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند مهناز

 خوشگله؟ ـ

 .ستيبد ن. كه خوبه رونشيب ينما ـ

 ده؟يجا رو خر نيكه ا يدونست يم ست؟يبد ن يگيرو م يخوشگل نيساختمون به ا قه،يسل يب ـ

 ساخت؟ يبرا ميكه داد يخونه ا ميمگه قرار نبود بر ده؟يخر ـ

مهران،  ياز شب عروس. شه يبعد در باز م يزنه و كم يزنگ رو م ايآر. بعدا بابا بهم بگه ديشا. كنم ينم يكنجكاو گهيو منم د دهيبهم نم يجواب

 .ميكن يم يطبقه زندگ نيفهمم كه تو آخر يو با زدن دكمه پنج م ميش يسوار آسانسور م. دميرو ند نايمامان ا

كشه و با تمام  يمن رو به آغوش م. سمتش رميو م رونيب اميمامان از فكرام م دنيدر خونه با د يجلو. منطقه باالتره نيتازه ساخت چند ي خونه

 :گهيوجودش م

 .ذره شده بود هيقربونت برم من، دلم برات  ـ

تمام عمرم لذت ببرم  يبه اندازه . و لذت ببرم امين رونياز اون آغوش ب گهيدوست دارم د. دوست دارم تا ابد تو آغوشش بمونم. زنم ينم يحرف

 .نگم يزيو اون حرف بزنه و حرف بزنه و من باز چ

 ".مـــــــادر يده يم نيرا تسك ميدردها يزن يكرده، با من كه حرف م قيتزر ــنيـيكـد ــتيانگار خـــــــدا در صـدا "

 :گهيكنه و م ينگاهم م رهيكه از اشك تار شده خ ييبا چشما رونيكشدم ب يآغوشش م از

 .يمادر يتو بشم؟ به خونه ات خوش اومد يفدا يكجا بود ـ

 :گهيو م نهيش يتفاوتش م يبه ظاهر ب يچهره  ينگاهم رو. نهيش يبه اسم پدر، دور بازوهام م يمرد يمردونه  يبار دستا نيكنار و ا رهيم

 .دخترم يبه خونه ات خوش اومد ـ

 يلرزش برا نيكه هم. لرزه يتفاوته اما صداش م يكنه تا نشون بده ب يكه م يچون برخالف تالش. كرده رييكنم پدر تغ يكه حس م نجاستيا

پس مثل . مونه ينم داريوقت پا چيه يكه خوشحال گهيبهم م يحس هيچون . كه خوشحالم دمياما نشون نم. ارزه يپدرانه م يمن قد تمام بوسه ها

برادر فقط خرج  هيكه  يلبخند. پوشونده يصورتش رو نقش لبخند. بزرگتر ياخمو شهيرادر همب. اريمه تيدر نها. شم يم تفاوت يخودش ب

. دم ينم يكنم و جواب يمدت با همون نگاه پر از اشكم به همشون نگاه م نيدر تمام ا. اگه اون خواهر از خونش نباشه يكنه، حت يخواهرش م

نگاهم اول به . رونشهيقشنگ تر از ب يليداخل خ. افته ينگاهم به خونه م قهيچند دق تازه بعد از گذشت. دونن يهم م نخودشو. تونم بدم ينم

 يم رهيكه اون وسط پهنه خ يكيكوچ يشدن و فرش ها يداريكه معلومه تازه خر ييكه به هال وصله و بعد به هال و مبل ها يكوتاه يراهرو
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 يپر از قاب عكس ها ك،يكوچ زيم هياز سالن رو با گذاشتن  يبزرگ و كوچك وصل كردن و گوشه ا ينييتز يارو تابولو ه واريدر و د. مونه

 .كردن يخانوادگ

 .هييدر توش داره كه مطمئنا به اتاق خواب ها و حمام و دستشو نيخوره كه چند يم ييوسط هال راهرو از

 :گهيو م نهيش يمامان كنارم م. وسط رفته كنار نيشالم ا. كنن ياشغال مرو  كينزد يهم كم كم مبل ها هيو بق نميش يمبل دم دستم م نياول يرو

 .شونينيبب يكه تو هم دوست دار يچند نفر. رو دعوت كردم ليفردا شب چند نفر از فام يبرا ـ

 :گميدوزم و م يرو به صورتش م نگاهم

 ستن؟يكه ن نايخاله ا ـ

 .نايخاله و شوهر خاله ات و روم ـ

 :دهيتر از قبل ادامه م آروم

 .حرمتم رو شكست. يكه اومده بود عذرخواه ياون بار يحت. خونه ام راه ندادم يچوقت بعد از رفتن تو، تو يرو به خاطر اون كارش ه نيرام ـ

شد؟ نگاهم  يم يبودن چ ومدهين ايو آر اريكنم واقعا اگه مه يخورم و فكر م يتكون م هي. لرزه ياون روز وحشتناك تنم م يادآورياز . لرزم يم

كه  دهيمغزم فرمان م. كنه يم ييذهنم خودنما يبخشش تو يجاست كه واژه  نيا. زنه يم ينگاهم لبخند دنياندازم كه با د يم اريرو به مه

و  دهيدستش فشار م ياندازم و مامان دستم رو تو يم نييسرم رو دوباره پا. كنه يرو متعجب م اريمه بيكار عج نيبه لبخندش بزنم و ا يدلبخن

 .از زبونش بشنوم ديبا گهيكه موندم امشب چقدر د يواژه ا. كنه يرو تكرار م يلب قوربونت برم ريز
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 "سام  "

 :گميزنم و م يبه فكرم م يلبخند

 يآقا يعنياز خونه ها،  يكيصاحب  دميچه جالبه كه من فهم. بانك انيب ديصاحب خونه ها با يبانك يكارها يسر كي يدرسته، فردا برا نيا ـ

به  يليچند وقته فكرم رو خ نيكه ا ييسمت مهتا رهيفكرم م. دميما رو شناخت فهم ايكه آر يرو هم همون شب عروس نيا. پدر مهتاست ،يمحمد

كه تو  ييزن هااز نگاه . شناسم ياون دختر رو بهتر م يجور نيا. كنم دايرو پ دشونيجد يتونم آدرس خونه  ياون جا م. كرده غولخودش مش

خونه اومد تا روند ساخت رو  نيمادرش رو همراه پدرش به ا يچند بار. اديشن خوشم نم يدر جمع م يكه عصرا جلو مشونيقد يمحله  نيا

خانواده  نياون ها از ا يعني نيا. هم كه رد و بدل نشد يكدوم صداش نكردن و سالم چيه دميد. بهش محل ندادن چكدوميه يول دن،يد نه،يبب

. رهيگ يرو تو ذهنم م زهايتمام چ يدرشت جا يمونه، چون اون چشم قهوه ا يذهنم نم يتو اديسوال ز. سوال كامال مبهم هي. اديخوششون نم

صاحبشون . خوام يمن اون چشم ها رو م. نمونده رهيتو چشمم خ اديوقت ز چيكه ه ييچشم ها. نذاشته امكه شب و روز بر يقهوه ا يچشم ها

خوشش  اديجور كه معلومه صاحب چشم ها از من ز نيچون ا. داشته باشم شيرو در پ يسخت يليخوام كه فكر كنم راه خ يبا تمام وجود مرو 

 .كه شده يمتيبه هر ق. رميگ يدختر رو م نيا تيمن رضا. تونه مقاومت كنه ياما نم. ادينم

 :گميزنم و آروم م يم يهم لبخند باز
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بشم از هم  يبعد ببوسمشون و صاحبش رو اون قدر تو آغوشم فشار بدم كه خال. يقهوه ا يبشم تو اون چشما رهيكه من خ اديم يروز هي ـ

 .رسم كه من عاشق شدم يم جهينت نيهمه سال دارم كم كم به ا نيچون فكر كنم بعد از ا. يمشكل
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 "مهتا  "

و داغونم جاش رو به  يميقد وتريكامپ. تخت اضافه شده هي لميبه وسا. دهيو جد زينو و تم زيهمه چ. كنم ياتاقم نشستم و به اطرافم نگاه م يتو

. خواسته محبتش رو بهم ثابت كنه يحتما م. ارهيكه از دلم درب دهيرو بابا خر نايحتما ا. فهمم ينم. هيلب تاب خوشگل داده كه رنگش مشك هي

به  رهيهم نگاهم رو خ واريشده به در و د زونيخوشگل آو يتابلو ها. دارن يو مشك يو طوس ياز صورت يبيها، ترك ليو وسا هيرنگ اتاق صورت

 يخوام دراز بكشم كه صدا يم. كنم يهستم كه همه جا فوضول يخسته تر از اون. نداره يمياز اون اتاق قد ينشون چياتاق ه نيا. خودشون دارن

 :شه بگم يباعث م دندر ز

 .دييبفرما ـ

 ؟يعنيچه كارم داره . دوزم يمتعجبم رو بهش م يشه و من چشما يوارد م اريمه

 :گهيو م نهيش يم كنارم

 از اتاقت خوشت اومد؟ ـ

 ؟ياومد نيهم يفقط برا ـ

 :گهيبعد م يكم. خوره يكوچولو جا م هي

 .خواستم باهات حرف بزنم ينه م ـ

 يجور نيخواد ا يبابا خان م. كه در حقم شده رو فراموش كنم يكنه كه من اون همه بد يتونه كار ينم نايا يآره خوشم اومد، ول. خب بگو ـ

 د؟يرو كه من از دست دادم رو جبران كن ييروزها ديتون يتو؟ كدومتون م ايمامان؟  ايمحبتش رو نشونم بده؟ 

من سرم  يمهتا، چرا باور ندارجبران كنم؟  يدونم چه طور يافته نم ينگاهم بهت م يكه وقت نهيهم يبرا. دونم يرو م نايا يمن همه . دونم يم ـ

و  يكن يم ادي يبه تند يطور نيكه ازشون ا يكه با تو داشتم؟ همون مامان يبابت رفتار گند مونميكه پش يبه سنگ خورده؟ چرا باور ندار

زد  يم غيج د،يكش يم اديسر بابا فر مارستانيب يبود، همون مامان تو يو قصدت خودكش يكه تو قرص خورد يهمون وقت ،يهست يعصب ونازش

بابا چطور  دميد يكه م ييهمون روزا ،يكما بود يكه تو ييبخشمت، همون روزا ينم يعل يتار مو از سر دخترم كم بشه، محمد به وال هيكه اگه 

صار اون همه ح ونيكه م ييهمون روزا. كه بگه محكمه دهيخودش رو سرد نشون م اديما م شيپ يكه وقت دميد يكنه، م يم هيگر هنماز خون يتو

 ميكه در حقت كرد ييو از كارها ميتو كم آورد تيمظلوم يما همه جلو. ميدختر شكست هي يهممون جلو. ميكم آورد متيديد يدستگاه م

 .ميمونيپش

 يتا سر حد مرگ م ديحتما با د؟يايكه به خودتون ب دميرس يجا م نيتا به ا ديهاتون رو ببخشم؟ حتما با يشه نوزده سال بد يواقعا م! چه ساده ـ

 ي هخوام درست مثل تو، مثل هم يمن م. ديبه كار من كار نداشته باش گهيد. اما شرط دارم. ستميمن مثل شما از سنگ ن ،يدون يم يول! رفتم؟ هه
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 ؟ينيب يم. و آسمان شاد باشم نايمثل روم گه،يد يبچه ها

 :گميو م رميگ يلرزونم رو جلوش م يدستا

 انياونا ب ايمهناز،  يبه بعد هر هفته برم خونه  نيبه خاطر شماست كه مجبورم از ا. روز افتادم نيكثافت به ا ياون پارساتو و  يبه خاطر دعوا ـ

 ...جا، تا نيا

 يحرفا. موفق نبودم اديهر چند تا االن ز. نكنم هيكه بستم عمل كنم و گر يكنم به عهد يم يسع. بندم يدم و چشمام رو م يرو قورت م بغضم

 :گميكنم و م يكنم و چشمام رو باز م يگفت رو تو ذهنم تكرار م يم ايكه آر يخوب

به . ديحق ندار. كارها منع بشم يليدختر بودنم از خ يو به بهانه  ديقفس بساز هيمن  يبرا ديبه بعد حق ندار نياز ا. خوام آزاد باشم يمنم م ـ

 .بخشم يشرط همتون رو م نيا

 :گهيو م رهيگ ياما اون محكم تر م. ارميب رونيكنم دستام رو ب يم يسع. رهيگ يرو تو دستش م دستام

 ؟يبخش يمهتا، من رو م. دميمن بهت قول م. يببر نياز ب يرو كه گفت يكنم قفس يكمكت م. تو باشم يخوام حام يبه بعد م نياز ا دم،يقول م ـ

چشم هام . كنه يدستام رو ول م اريمه. كنن يم انيحرف ها رو ب يزيچشم ها بهتر از هر چ يگاه. زنم يكنم و تو چشماش زل م يرو بلند م سرم

 يكه برا يتيحما. رتيبه اسم غ ينه طعم اسارت ده،يرو بهم م تيبار هم كه شده طعم حما هي يكه برا يآغوش. تو آغوشش رميبندم و م يرو م

 .بار نياول يبرا. كنم ينوزده ساله ام حسش م يزندگ يتو بار نياول
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. دميخواب يكه ك ادينم ادمي. و صحبت هاشه اريتو ذهنم مونده مه شبيكه از د يزيچ نيآخر. نميب يتختم م يكنم خودم رو رو يكه باز م چشم

 نيبنابرا. اش ورزش كنم هيسا ريندارم كه ز يجا همدم نياما ا. داده كه سر وقت بلند بشم اديچند وقته بهم  نيا يورزش كردن ها. شم يبلند م

Mp3 راس ساعت ُنه دست از ورزش . باشه يآپارتمان طيمح كيكه مناسب  ييورزش ها. كنم يكنم و تو همون اتاق ورزش م يو تو گوشم مر

زنم و  يم يلبخند. نميب يم ونهيكه محو تلوز يمامان رو در حال. رميكه تو راهروست م يدارم و به سمت حموم يحوله ام رو بر م. كشم يكردن م

 :گميم

 .سالم ـ

 :گهيگرده سمتم و م يلبخند بر م با

 .قشنگه يليخ ؟يديرو د الهيسر نيا. منتظر تو بودم م،يصبحانه بخور ايب ؟يشد داريسالم مامان جان؟ ب ـ

 .ميصبحانه بخور اميبعد از اون م. رميدوش بگ هيحمام  رمينه، م ـ

 .شه يبه قول خودش قشنگ م اليو باز محو اون سر دهيتكون م يسر

 

***** 

 :گهيكنه و م يتاپ و شلوارك تنم توجه مامان رو جلب م. رونيب رميكنم، م يو همون طور كه موهام رو خشك م رميگ يموهام رو با حوله م آب

 .چه خوشگله، البته صاحبش خوشگل تره ـ
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 ؟يد يمامان بعد از صبحانه وقتت رو به من م. رو نداشتم ديمهنازه، وگرنه من كه دل خر ي قهيسل ـ

 .آره مامان جان ـ

از صبحانه . دهيروش ظرف نچ گهيچه عجب د. نميش يآشپزخونه گذاشتشنش م يخودش تو يكاربرد اصل يكه باالخره برا يزيحرفش سر م با

 ينداشته باشه برا يشده كه جا كيچند وقت اون قدر كوچ نيمعده ام ا. خورم ينم يزيچ يو چا رينون و پن هيبه جز  دهيكه برام چ يمفصل ي

 :گميم. كنه ياز صبحانه مامان منتظر نگاهم م دبع. همه غذا نيا

 ...خوام يم... خوام يم ـ

 .با من راحت باش ؟يخوا يرو م يچ ـ

 .نهيمعا يدكتر زنان برا هي شيخوام برم پ يم ـ

 :گهيشه و م ياما بعدش چشماش گشاد م گم،يم يفهمه چ ينم اول

 ...كه يهمون يبرا ـ

 .آره، همون ـ

 .مير يو م رميگ يخواد، پرونده ات رو از دكترت م يم يقانون يپزشك ياما اون نامه  ـ

 .انجام بدم ديهمرنگ جماعت شدن چه كارها كه با يكنم برا يو فكر م دميتكون م يسر

 

***** 

 "سام  "

 يساعت بعد جلو كي بايافتم و و تقر ياه مبا فاصله دنبالشون ر. كنن يشه و هر دو حركت م يزنش سوار م. فتهيراه ب يمحمد يكه آقا منتظرم

 :گميبرم و م ينگاهم رو از ساختمون باال م. باال رنيو م ستنيا يم يدر خونه ا

 حاال كدوم خونه است؟ ـ

 .دم يبعد خودم به خودم جواب م يكم

 .بفهمم يموقع خواستگار ديبا گهيرو د نيا ـ

 نيماش. سال مونده ليتا تحو گهيروز د كي. خوام رو قبول كنه يكه م يدختر دوارميفقط ام. رسه يباالخره مامان داره به آرزوش م. يخواستگار

 يدياحسانم ع يبرا دياُه امسال با. خودم يها ديو هم خر يديهم ع. رميكنم م يم ديازش خر شهيكه هم ياندازم و به سمت پاساژ يرو راه م

از دست  گهيد. لياز قب ييو حرفا يبد ديمن رو با يدياون جام و ع ليسال تحو يده كه من برا يسره بهم اس م كي روزيكه از د هيسام. بخرم

به  يوا يخودم و بابا راحته، ول يكردن برا ديخر. رسم پاساژ يفهمم چطور م يشم و اصال نم يتو افكار خودم غرق م. هيليخل نشم خ نايا

 يبرا يكنم كه بفهمم چ يم يكنم و سع يبه مغازه ها م يشن؟ نگاه يم يمگه راض يآسون نيبه ا. ارنيكه پدرم رو درم هيو سام انمام. روزگارم

 .مناسبه يك

پول و  فيو كفش و ك راهنيخرمو كت و شلوار اسپرت و پ يخودم م يبرا زيست كامل از همه چ هي. دميخودم رو انجام م يها دياز همه خر اول
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 هيمامان  يبرا تيدر نها. رميگ يرو هم م دنشونيخر يكردم برا يوقت بود امروز و فردا م يليكه خ ييها زهيخرده ر يحت. كمربند و كراوات

 ديخر يليخ. رميگ يو كمربند م فياز ك كيست ش هيو  راهنيبابا هم پ يادكلن و برا هي هيسام يو برا يشال با طرح سنت هيو  يچادر يپارچه 

تو تنم  يجون. رميكردن به سمت خونه م ديهمون خر يعني ميعظ بتيمص نيسرخوش از برداشتن ا. خودم رو خجالت دادم يليخ بايكردم و تقر

 .بچرخم ابونيخ تونمونده كه بخوام 

 

***** 

تر خانواده داره كه مامان از دخ گهيحس ششمم بهم م. زنه و در حال به به و چه چهه يكه با تلفن حرف م نميب يورودم به خونه، مامان رو م با

. رميو به سمت پله ها م دميبابا تكون م يدست برا هي فتميمامان ب يپند ها ريگ يخواد آخر شب يهم كه من دلم نم ييكنه و از اون جا يم فيتعر

راه  هيتون فقط خا ميكنم؟  نجات از دست مر دايخاتون نجات پ مياز دست مر يفكرم كه چه جور نيو من، تو ا رميچرا در م دهيخود بابا فهم

 .هينه فعال منتف اينامزد داره  ايكه آ ستمياونم چون هنوز نشناختمش و ازش مطمئن ن. كردم دايكه بهش عالقه پ يدختر يمعرف. داره

 من چه كار كنم؟ ايخدا ـ

 .كنم رو تخت يو خودم رو پرت م گميم نويا

***** 

 "مهتا  "

 .خونه يم نشيدلنش يبا صدا ياصفهان محمد

 ". مَقلِّب اْلُقُلوبِ و الْأَبصارِ اي "ـ

 :گميلب م ريز

 ". ها  دهيدهنده دل ها و د رييتغ يا " ـ

 ". و النَّهارِ لِيمدبرَ اللَّ اي " ـ

 ". مدبر شب و روز يا " ـ

 "محولَ اْلحولِ و الْأَحوالِ  اي " ـ

 ".سال و حالت ها يگرداننده  يا ـ

 ". أَحسنِ اْلحالِ يحولْ حالَنَا إَِل " ـ

 ". حال نيكوتريبگردان حال ما را به ن " ـ

 :گميكنم و م يدستام رو تو هم حلقه م. آخر ساله يلحظه ها. گميآخر رو از ته دلم م ي جمله

 !خـــــدا. كمكم كن سر بلند كنم و بلند بشم. يديتو د! به سر من اومد يچ يشاهد ـ

 :گهيم ندهيشه و گو يسال بلند م ليتوپ تحو يصدا

 .1391سال  آغاز
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 شيپ يبرخالف سال ها. رميبه سمت بابا كه بزرگتر جمعه م. شم يدوزم و از جام بلند م ينگاهم رو بهشون م. گرم گرمه يخنده و روبوس بازار

 يذهنمنف. كنم يم ريخودم تعب يرو به گونه  نيو من ا هديدست رو نم دنيبوس يبوسه و اجازه  يرو م ميشونيامسال پ دميبوس يكه دستش رو م

 :گهيگوشم م ريكشه و ز يدر آغوش م. رميبه سمت مامان م. خواد محبت بابا رو قبول كنه ينم انگاربافم 

 .رو برات دارم يخوشبخت يآرزو ـ

 يكنه و من برا يكه لبخند مامان رو محو م يآه. آه كه فقط مامان شاهدشه هي. آه پر از حسرت از دهانم خارج بشه هيشه  يكه باعث م يحرف

پشت اون  ييدونم چه دردها يم ياما خودم بهتر از هر كس. گردونه يكه لبخند مامان رو برم يلبخند. ارميبه لب م يكه آرومش كنم، لبخند نيا

در ! برابر يها يديع. شيفرق با سال پ هيباز هم . كنه كه من تعجب كنم يم يو باز هم كار ارهيقرآن درم يرو بابا از ال يديع. داستيپ دلبخن

 :گهيم دهيرو بهم م يديكه ع يحال

 ...ا ياريبه  يبخت بش ديسف ـ

 ينيريو ش ليداره و پر از آج يها رو بر م يدست شيپ يهمه فرق كرده؟ مامان فور نيا هويشده كه  يكه بابا رو چ نيباز هم فكر ا. هم تعجب باز

گوشه . بعدا خوردم ديشا. رو نذاره يكنم كه باق يدارم و به مامان اشاره م يرو برم ليمن فقط آج. ذاره يهمه م ياز هركدوم برا. كنه يم وهيو م

 .كنم يمامان فكر م يكه چشم به فرش دارم به آروز يو در حال نميش يم يا

 

***** 

 "سام  "

 !ادكلن كمه ه؟يچ نيا ستا،يقبول ن نيا ـ

 ؟يخوا ياز من م شتريب يديبازم ع يبچه پررو، شوهر كرد نميرو ببب ـ

 ؟يسام يمگه منو دوست ندار ،يسام، سام ؟يچ يعني. اون شوهرم ،يا تو داداش من ـ

 :گهيآروم م احسان

 .زشته، نكن يخانم ـ

 :گميم دميبهش م يتراول پنجاه هيكه  يو در حال دميتكون م يسر

 .يبچه بزرگ كن ديحاال حاالها با. خودت احسان يبرا يشر گرفت ـ

 :گهيم رهيگ يكه پول رو م يدر حال هيسام

كه تو زن گرفته  هياونم وقت. دارم يزمان برم هيشرط و  هيگرفتنم رو از تو به  يديع. دارم يگرفتن برنم يديمن نود سالمم بشه، دست از ع ـ

 .و بس نيهم ،يباش

 :گهيكنه و م يم يبلند يمامان خنده . سر جاش نهيش يبعدم م و

 .يخوشم اومد، دختر خودم ن،يآفر ـ

 :گهيبوسه و م يكنم م يسر منو كه با تعجب بهش نگاه م دهيجمع رو م يها يديكه ع يبعد در حال و
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 .كنم يم يناراحت نشو پسرم، شوخ ـ

 :گهيو م رهيگ يطرفم م يتراول صد هي

 .شاخ شمشادم يدياز ع نميا ـ

 :گهيكه م رميخوام نگ يكنم و م يم تشكر

 .ريبگ. دميرو پول و كارت م اديبركت ب نكهيا يبرا ـ

دست . زنه ينم يحرف گهياما اون جا د. اديكار خوشش نم نيچون از ا. شه يم ريغافلگ. بوسم يكه بره دستش رو م نيو قبل از ا رميگ يرو م پول

 هخاطر هي. ور و اون ور نيا ميچتر رو باز كن ميچون قراره بر. شم كه برم لباسم رو عوض كنم يبوسم و بلند م يرغم مخالفتش م يبابا رو هم عل

 :گميزنم و م يم يلبخند. گرفتم يم يديع يچه جور يگذره كه بچگ ياز ذهنم م

 .كاش هنوز بچه بودم ـ

 :كنه يآروم صدام م ميكه دنبالم بلند شده و از جمع هر دومون دور شد مامان

 سام؟ پسرم؟ ـ

 :گميگردم و م يسمتش برم به

 جان دلم؟ ـ

 از دختر نزنم؟ يهنوز هم حرف... گميبال، م يجونت ب ـ

 :گمياندازم و م يم نييرو راحت كنم سرم رو پا الشيكه خ نيا يبرا

 .رو سراغ دارم يكي... خودم... مامان جان من خودم ـ

 كاره است؟ يچند سالشه؟ چ ه؟يهست؟ اسمش چ يك ؟يگيراست م ؟يچـــــــــ ـ

 :گميپرسه كه م يدختر م يجور از همه چ نيهم

 .ستميكم، هنوز ازش مطمئن ن هيمادر من صبر كن  ـ

 .ره يم وا

 ؟يچ يعني ـ

 يفعال به كس يول د،يحرفا اقدام كن نيو ا يخواستگار يبرا دمينه؟ هر وقت مطمئن شدم بهتون خبر م ايخواد  يدونم اون من رو م ينم يعني ـ

 .نگو يزيچ

 .به بابات يحت ـ

 نزن تا من از اون مطمئن بشم، خب؟ يفعال حرف. راحت بشه به تو گفتم التيكه خ نيمن فقط به خاطر ا. به اون يحت ـ

 .باشه پسر گلم ـ

 

***** 
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 "مهتا  "

 است يمردم يپا يشهر صدا نيدر ا "

 بوسند يهم چنان كه تو را م كه

 ند،باف يدارت را م طناب

 نديگو يكه صادقانه دروغ م يمردم

 كنند يم انتيخالصانه به تو خ و

 يشهر هر چه تنهاتر با ش نيا در

 ". يروزتريپ

. خاطرات و عكس هام رو نابود كرده يهمه  اريكه مه نميب يم. ستين وترمياز اطالعات كامپ يكه اثر نميب يكنم و م يو تند فولدرها رو باز م تند

همشون . دو نفره مون يعكس ها يفرستاد و همه  يكه از دست نوشته هاش برام م ييعكس ها يهمه . بهم زده بود ايكه پور ييحرفا يهمه 

. كه برام آورده يشياز ست لوازم آرا نميب ينم ياثر. ديخر يبرام م ايكه پور يرز ياز گل ها نميب ينم يكنم و اثر يدر كمد رو باز م. شدنپاك 

چرا نذاشتن با همونا خوش  د؟يهاش رو چرا نابود كرد يادگاريكه رفته،  ايپور. شه يم ريو اشك هام آروم سراز نميش يم نيزم يكنار كمد رو

 م؟باش

دستم مشت . كه در كمال آرامش بهم زده ييحرفا. خوره تو سرم يپتك م نيع ميزد اريكه من و مه ييحرفا. زهير ياول سال اشك هام م روز

 .شه يم

 "ـ بابا چرا خونه رو فروخته؟  "

 .كنم اشكام رو كنترل كنم يم يسع

 "! كردن يم تشيـ چون اذ "

  " ؟يچ يعنيـ "  

. ها بدتر بودن هيهمسا. رو يخاطرات لعنت نيخاك كن ا. بودن دهيهمه فهم دنتيتو رو كم كم از دزد يماجرا ؟يبشنو يخوا يرو م يـ مهتا چ "

 قيسر زهرا خانم، همون رف ريهمش هم ز. كه حرفا نبود كه به گوش مامان نرسه يوا... كردن و پشت سرش يم يمامان باهاش هم درد يجلو

 "! تو خودش ختير يبابا داشت م. شد يمامان داشت نابود م. و بم خوانواده رو به محل گفته بود ريتمام ز. بود شيميصم

شه اشك ها از  يباعث م ايپور يها يادگاريو نبودن  اريمه يمردم؟ چه كردن؟ حرفا نيچه كردن با ما ا. شه يله م ييهمه دو رو نيبار ا ريز تنم

اشك ها رو  نيصداش رو بشنوه، كه ا يصدا باشن كه مبادا كس يكه اشك هام هم ب زمياتاق اشك بر يكيو مظلومانه تو تار رنيهم سرعت بگ

 :گهيكنار گوشم م اريمه يصدا. زميخودم اشك بر ييشه كه من در تنها يممانع  يو باز كس رهيگ يرو شونه ام قرار م يدست نه،يبب دافقط خ

 .به من نگاه كن. دور و برت هستن ايك يمن اون حرفا رو زدم كه بشناس زه؟يخوشگلت باز اشك بر يمن اون حرفا رو زدم كه چشما ـ

 يكردن زانوهام رو سيخ يبار اشك هام به جا نيا. كشه تو آغوشش يكه منو م نهيب يتو صورتم م يدونم چ يشم و نم يم رهيچشماش خ به

 .كنه ينوازشم م شهيآروم تر از هم اريو مه نهيش يم اريمه راهنيپ
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 :گهيم شهيمهربون تر از هم. كشم عقب يكنم و خودم رو م يكنم، سرم رو بلند م يو هق هق م زمير يكه تو آغوشش اشك م يكم

 ؟يآروم شد ـ

 :گميدارم تا اشكام رو پاك كنم م يبر م يكه دستمال يو در حال دميتكون م يسر

 .كه بودم هم بدتر شدم ياز اون يحت ؟ينيب يم ـ

 .يبود ينازك نارنج يجور نياون موقع هم ا ،يبه نظر من كه تو عوض نشد ـ

 :گهيخنده آروم م يكه م يكم. شه يم شتريكنم كه خنده اش ب ينگاهش م يچپ چپ. خنده يحرفش م نيدنبال ا به

 رون؟يب ميبر ـ

 .ميمهمون دار ـ

 .بودن به سال نو افتاد امشب كيبه خاطر نزد رهيبگ شبيكه مامان قرار بود د يمهمون

 خوبه؟ م،يگرد يتا قبل از شام هم برم. يهر جا كه تو دوست داشت مير يم. ميلباس بپوش كه من برم به مامان بگم و بر. مهمون يگور بابا ـ

 :گميشم آروم م يكه تنها م يوقت. رهيو اون م دميتكون م يسر

 تياز جنس واقع. دهيمحبت هاش جنس خوب صداقت م. كنم يرو باور م اريمه يهر چه قدر به خوب شدن بابا اعتماد ندارم، اما محبت ها ـ

 .ايدوست داشتن، نه از جنس دروغ و ر

فوق العاده  ميمشك يبا كفش بدون پاشنه  نايا يهمه . پوشم يم كيبه  كيدارم و  يمرو بر  يو شال مشك يو شلوار مشك ينفت يآب يمانتو هي

 :گهيمامان م. نميب يرو حاضر و آماده م اريو مه رونيب امياز اتاق م. شه يم

 .رو به خاطر تو گرفتم يمهمون نيمن ا نا،يمهتا، مامان زود برگرد ـ

 :گهيصدا م يزنه و ب يم يكه پشتش به مامانه چشمك اريمه

 .بگو باشه ـ

 :گميو م دميمامان تكون م يبرا يسر

 .باشه ـ

لذت  يبه شب ليحرف بزنم رو برام تبد يمهمون يتو يخودم عزا گرفته بودم كه چطور با آدم ها يرو كه برا يخواد شب يكه م يبعد به برادر و

 .زنم يم يبخش كنه لبخند

 

***** 
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رم مسافرت، از خونه زدم  يكه فرداش دارم م ليروز سال تحو. جالبه به خدا يليخ. خونشون يپنجره  ريرم ز يچند وقت م نيمثل تمام ا باز

 هيعالقه از  نيخوام به همه بقبولونم كه ا يكوچولو دوستش دارم و م هيكه به قول خودم همش  يدختر يخونه  يپنجره  ريو اومدم ز رونيب

قدرت طنز  نيكنم كه ا يخدا رو شكر م يگاه. شترهيكنم ب يكه فكر م يعالقه از اون نيدونم كه ا يتو خلوت خودم م يول ست،ين راتركوچولو ف
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 يموقع مشكالتش هم م يكه حت يسام ه؟يك ينفهمه سام واقع يكنم كه كس ميماسك قا نيرو پشت ا ميبودن رو بهم داد كه بتونم خود واقع

 :گميزنم و م يم يشه و ناخودآگاه لبخند يخوره به در خونه شون كه باز م يم منگاه. كنه يه ميخنده و از درون گر

 .يليل دمتيبعد از چند مدت باالخره د ـ

كنم  يپسر نگاه م كليكنم و به ه يفكر م يكم يوقت. هيفهمم همراه پسر جوون يم يو با نگاه رهيگ يمهتا گذاشتم خنده ام م يكه رو يليلفظ ل از

به  هيافتم و باز سا يراه م نشيپشت ماش. البته هنوزم شك دارم كه اون باشه. تاالر بهم سالم كرده يكه اون شب تو ارهيكه برادرش مه نميب يم

هنوز . خندم يبه فكر م گهيبار د نيمنم همون مجنونم؟ ا ايكنم كه آ يباز با خودم فكر م. خودم رو گم كنم يليكنم كه مبادا ل يم بشونيتعق هيسا

در . دمام رو با اون ادامه ب ندهيآ يكه بخوام زندگ هيعالقه دارم، فقط در حد يليبهش خ گمياگه م. اش نشدم كه مجنون باشم فتهيون قدر شا

. شه يم كيهوا كم كم داره تار. و من هم به دنبال اونا رنيو م رنيم. كنم يزندگ ياون لحظه ا ياش باشم و نتونم ب فتهيكه ش ستمين يحد

كه خوراك  يپارك بزرگ. مير يمعروف م ياليهمون هم ايبه سمت پارك نهج البالغه  ميفهمم كه دار يشه م يها كه برام آشنا م ابونيخ

 .تجووناس
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 :گميم ميستيا يپارك كه م يجلو

 .يريكه م ييجاها نيا ياورديبارم منو ن هي. يچرخ يكجاها م نيبب ،ينامرد يليخ ـ

 :گهيخنده و م يم

 كجاها؟ ـ

 .پارك گنده هه نيهم ـ

 :گهيخنده و م يكنم كه م يدستم به اون جا اشاره م با

 .پارك نهج البالغه ـ

 :گميشم و م يم ادهيپ نيماش از

 .همون ـ

 :گهيو م ستهيا يجلوم م اديم

. خونه مير يبعدم م. به بدن ميزن يم يبست هي مير يم تيدر نها. تو نيا مير يم. باحاله. يچهار بعد ينمايو بعد س يرو ادهيكم پ هي مير يم ـ

 خوبه؟

 :گميزنم و م يم يكوچك لبخند

 .يلياوهوم، خ ـ

 .خب، خدا رو شكر كه مورد پسند بانو واقع شد ـ
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 !بانو. رهيگ يم يباز هم رنگ تلخ لبخندم

 اد؟يبهم م شيمدل آرا نيا ا،يپور گميم "

 ".من همه جوره خوشگله يبانو. يهر مدل. اديكنه بهش م شيآرا يمن هر مدل يبانو ـ

 :گميم اريافتم و رو به مه ينابود شده م يشاخه گل ها اديهم  باز

 ار؟يمه ـ

 جانم؟ ـ

 .نبود المينصف وسا ـ

 مثال؟ ـ

 بگم؟ يآخه من االن چ! يلعنت! آخ

 ...عكس هام... شميست آرا... شاخه گالم... كه يهر چ ـ

 .دور ختمشونيكه اون شارالتان بهت داده كه من ر يياگه منظورت اونا ـ

 :گميكنم و م يم ياخم

 .اونا خاطرات من بودن... اما ـ

 :گهيم رهيگ يكه دستم رو م يگرده سمتم و در حال يبرم

 .ارزش نداشتن كه بمونن ـ

 :گميكنم و م يم بغض

 .ينامرد يليخ ـ

 دور؟ ختميچون اونا رو ر ـ

كه  ره،يدستام رو بگ يكه كس نيدونه كه هنوزم به ا يخدا م. رونيكنم دستم رو بكشم ب يم ياندازم و سع يم نييو سرم رو پا دميبهش نم يجواب

. بهش پرخاش نكنم رهيگ يدستم رو م يخودم رو كنترل كردم كه وقت ايآر يدونه كه چقدر جلو يهم فقط مرد باشه حساسم، خدا م ياون كس

 :گهيو م رهيگ يتر م محكمدستم رو 

 .وابم رو بدهج ـ

 .بودن زيآره، اونا واسم عز ـ

 .دميادامه م يلرزه، ول ياز بغض م صدام

 ...كه يخاطرات. تك تك خاطراتم بودن ادآورياونا  ـ

زنه  يكه مهران زنگ م ،يكرد يخودكش يكه تو داشت ياونم درست وقت. اونم با خواهر مهران. كه االن ازدواج كرده يداشت ييايكه با پور ـ

كه . زنه يحرفا رو م نيخواهرمه و به من ناخواسته ا يامشب مراسم خواستگار گهيمثل هر شب كنارم م اديتونه ب ياحوالت رو بپرسه و چون نم

... كه تو نيبگم كه به خاطر ا ييايگفته؟ از پور يباهاش حرف بزنم بگم كه مهران بهم چ يحت دهيكه اجازه نم يچطور به خواهر مونم يمن م
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 .به گردشمون يگند بزن يجور نيا ناينه كه به خاطر ا. كه حال و هوات رو عوض كنم رونيآوردمت ب ،يمهتا، لعنت

 نهييطور كه سرم پا نيهم. كنم يكنم و شالم رو كه باز شده دوباره سرم م يبا دست آزادم پاكش م يرو گونه ام كه تند زهير يقطره اشك م هي

 :گميبار م نيا

 .دستم رو ول كن تلم رو درست كنم ـ

 :گهيكنه و م يرو ول م دستم

 .نداره با تو باشه اقتياون آدم ل. داشتم يليدور دال ختميمهتا، من اگه اونا رو ر. زحمت اشكاتم پاك كن يپس ب ـ

 يم يكنم و سع يم يخودم، تو ذهنم، قبرباز هم تو . كنه يرو گوشزد م ايپور اقتيكه داره بهم نداشتن ل هينفر نيدوم نيكنم ا يخودم فكر م با

خونم و  يم يقبرش فاتحه ا يرو. كنم يم هيو تو خودم گر زمير يخاك م. رو خاك كنم ايبه اسم پور يواقعا عالقه ام به مرد گهيبار د نيكنم ا

 .قبر آروزهام يقبر خاطراتم، رو يرو. رميم

 ". خواهم يتو را نم گريكه د نيرها كردنش و گفتن ا ييعاشق كردنش و در اوج تنها دن،يرا دنبال خود كش يچه نامردانه است انسان "
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زنم و  يم ياسم مامان لبخند دنيبا د. ارهيمطمئن شدم همراهش مه گهيد. اونا بردارم يشه نگاهم رو از رو يخوره و باعث م يزنگ م ميگوش

 يو در حال حاضر بست يچهار بعد ينمايكه امشب اونا رو تو پارك و س ينگاه. در تمام مدت حرف زدن نگاهم دنبال اوناست. دميجواب م

 يكنم قاشق يرو قطع م يو گوش ارميكه سر و ته مكالماتم رو هم م يكنم و در حال يچند رنگ مهتا نگاه م يبه ظرف بست. ردهدنبال ك يفروش

حدسم . بهم حساس شده اريكنم كه مه ياندازم چون حس م يم نييبعد سرم رو پا يكنم و كم يرف زدنش نگاه مبه ح. خورم يهم م يبستن

 :گهيشه و م يسرم ظاهر م يباال اريمهشه كه  يم ليتبد نيقيبه  يوقت

 ؟يكن يما نگاه م زيبه م يكه ه يدار يشما مشكل ـ

 :گميو م ستميا يو م ييكنم بزنم به در آشنا يم يسع

 .ارميب ادتونيكنم كه به  ينگاه م يه نياومد ياز وقت. من آشناست يتون برا افهيشما ق ـ

 :پرسه يبعد با شك م يزنه و كم يبه صورتم زل م يكم اريمه

 ن؟يهست ايآر قيسام رف ـ

 .شما رو دميكجا د گمياُه، بله، حاال م ـ

 :گميكنم و م يرو دراز م دستم

 .فكرم رو مشغول كرده بود نيهست يخواستم بدونم ك يكه م نيواال من قصد مزاحمت نداشتم، فقط ا ـ

 .هم چشم پاكم يليمن خ. جون عمه ام آره

 :گهيزنه و م يم يلبخند
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 .خب با اجازه ـ

بار به تماس  نيكه ا ينم در حالشن و م يچند لحظه بعد هر دو بلند م. چقدر دروغ بافتم امشب. رهيدم و اون به سمت مهتا م يتكون م يسر

 .نميبب كيبار مهتا رو از نزد نيبهانه ا نيبه ا ديكه حساب كنم، تا شا رميبه سمت صندوق م دم،يمحمد جواب م
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برام  يلياش خ افهيق. كنم يشه نگاه م يم كيكرد و حاال داره بهمون نزد ينگاهم م يليكه خ يكنم و به مرد يتنگ م يهام رو كم چشم

شه؟ چه كردم به  يزبل خان اون جا سبز م نيع نيا رميخدا چرا من هر جا م يوا. شه يشه چشمام گشاد م يم كيخوب نزد يوقت. آشناست

به چشماش . كنم يام جمع م نهيخوره و دستام رو تو س ياخم هام ناخواگاه تو هم گره م ؟يكن يمشكالتم رو جلوم سبز م هدرگاهت كه راه به را

 :گهيشه م يم كينزد يو وقت دهيتكون م يزنه و سر يلبخند م هي. زنم يباره زل م يازش م طنتيش كه

 .سالم ـ

 :گميهمون اخم ها م با

 .سالم ـ

در حقم كرده باشه  يكار درست و حساب هيبار اگه در عمرش  نياول يبرا ديسمتم، شا اديكنه و م يها رو حساب م يپول بستن اريموقع مه همون

 :گهيبا لبخند م. نهيهم

 .خداحافظ شما ـ

هنوز نگاه . كنم يناخودآگاه به پشت سرم نگاه م ميش يمغازه كه خارج م يا شهياز در ش. افتم يراه م اريدم و همراه مه يتكون م يسر منم

تند سرم رو . نميرو بب زايچ نيهست كه ا كيمغازه اش اون قدر كوچ يعني. نميب يرو م نهيش يكه رو لبش م يضيلبخند عر. اش به ماست رهيخ

كه به جونم  ياسترس نياز ا يجور نيا ديشا. كنم ياون مغازه و اون آدم مرموز توش رو نگاه نم گهيد. شم يم نيو سوار ماش دونمگر يبرم

 .افتاده رها بشم

 

***** 

حرمت رو نگه  گهياون وقته كه د. بزنن يترسم وارد جمع خانواده ام بشم و اونا حرف يم. هم برسه اريكه مه ستميا يو من م ميش يخونه م وارد

 :گهيبنده و م يدر رو م اريمه. دارم ينم

 تو؟ يريپس چرا نم ـ

 ...من... من ـ

 .يخودت رو دوباره نشون بد ديتو با. اصال نترس ـ

كنم و  يسر بلند م. شم يوارد خونه م اريبه دنبال مه. كنم يم يسع. ندارم يمشكل چيكنم كه نشون بدم من ه يم يكنم و سع يرو بلند م سرم

 نايآسمان و روم انيكه با شوق به سمتم م ينفرات نيشن و اول يهمه بلند م. كنم يم يباز سع يول ،يهر چند مصنوع. كنم كه لبخند بزنم يم يسع
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. هيگر ريزنه ز يشه و بلند بلند م يم زونيآسمان از گردنم آو. انيكم كم جلو م هيبعد از اونا بق. به دنبال اونا فاطمه و زهرا دختر عموهام. تنهس

حرف  يسرد. دو تا نياز دست ا. بوس و تف مونده يكل يصورتم جا يكه رو يكشن در حال يبعد هر دو عقب م يكم. اما دستم رو گرفته نايروم

موقع  يكالمشون حت شين. كشه يهم اخم هاش رو درهم م اريمه يحت. كنن يرو نه تنها من، بلكه مامان و بابا هم حس م ليفام يبزرگترها ياه

 .زنه يگفتن هاشون هم به تنم زخم م يخوب

 ...كنن، اما خاله يها كه به دست دادن سرد اكتفا م عمو

 .شه يآشناها هم م ريبانگيمشكالتت گر شهيهر چند كه هم ،يمشكل نداشته باش گهيكه د... شاايخاله جون؟ ا يخوب ـ

. اديگل پسر روش نشده ب ايگو. به ناموسش رو داشته هستش ياومده و گل پسرشون قصد دست دراز نيكه سر رام ييمنظورش به بال احتماال

 يكه بفهمن من بچه  يبه روز يكنم كه وا يفكر م نيو به ا دميخاله نمبه حرف  يتياهم. اونه نمشيخواد بب يكه دلم نم يتنها كس. به درك... هه

 . هم بدتر از خاله ييدا. خودشون رو دارن يجماعت؟ عمه ها كه جا نيكنن ا ياون روز چه م نن،ياالن ا. به اون روز يوا. ستمين نوادهخا نيا

خاله و عمه ها كه با اون كالم  يكه جلو رميگ يخودم رو م يوجل يليخ. بودن ليفام يباهام حرف زدن جوون ها يكه به خوب ييكسا تنها

 .نگم، كه احترام نگه دارم، كه حرمت نگه دارم يزيزنن چ يگَندشون باهام حرف م

 " يتا حرمت ها را نگه دار يكن يجان م يعمراً بفهمند دار! گذارند به حساب جواب نداشتنت يم ،يمان يساكت كه م "

 يو بوسه ا رميبه سمتشون م. فرق داره نيجماعت ظاهر ب نيثنار با ا يتومن نكهيا يعنيلبخند آقاجون . مجلس نشستن يباال يو مامان آقاجون

دست فقط گونه  ياما به جا. بوسم يبعد اونا بابا جون و مامان جون، پدر و مادر پدرم، هم كه كنار دستشون نشستن م. ذارم يدستاشون م يرو

بابا جون و  يها افهيكه تو ق ينامحسوس رييتونم تغ ينه؟ م اينگه داشتن باشه  ييكه منو تو اوج تنها يياونا نيب يفرق هي ديباالخره با. رو نهاشو

با  مبودن يسر راه ي هيكه از قض دميفهم ياز وقت. كنم ينگاهش م يگردم كنار آقاجون و با عشق و احترام خاص يبرم. نميمامان جون اومده رو بب

 .احترام همراه با محبت و عشق و دوست داشتن. ذارم ياز قبل بهش احترام م شترينذاشته ب نمونيب يخبر بوده و فرق

 يكارش رو لبم م نياز ا يلبخند. بوستم يو م اديبه سمتم م يتند نايمب. دميتكون م ايمهناز و آر يعنيبزرگترم  يدو تا حام يبرا يسر تينها در

كه  يدر برابر بچه ا. ناستيمب دميجمع واقعا براش جون هم م نيكه تو ا يتنها كس ديشا. رهيگ يو محكم كمرمو م نهيش يپام م يرو. نهيش

 .شترهيمجلس ب ياز آدم بزرگ ها و با عقل ها رفتشمع

 

***** 

 يهم از سر سفره بلند م نايو مب اريبه دنبال من مه. آشپزخونه رميدارم و م يشن، بشقاب غذا رو برم يكه در طول هال همه جا نم نيخاطر ا به

 :گهيشه و م يخاله ام بلند م يصدا. شن

 .گهيد مينيش يم يا خاله جان تو كجا؟ بمون خودمون ـ

 :گهيمحكم و مودبانه م اريبلند شد، شد خاله جان و تو كجا؟ مه اريكه مه نيمن بلند شدم حرف نزد، هم... بر ذات خرابت يا

 .تنهاست يصاحب مجلسه، ول. اون بوده ها يبرا يمهمون نيفكر كنم ا. مهتا شيپ ـ

 .رهيبا اومدنش تو آشپزخونه از لبم نم يكه حت يلبخند. نهيش يرو لبم م يجوابش لبخند از
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 :شه يمهناز بلند م يصدا

 .غذات نايمب ـ

 :گهيو م نهيش يهم سمت چپم م اريمه. روش نهيش يكنه م يكه به من نگاه م يكشم و اونم در حال يكنار م نايمب يبرا يصندل هي

 .ينيش ياحوال شما خانوم خانوما؟ تنها تنها م ـ

 .دميم نايخودم به مب يدارم و از غذا يقاشق برم هيزنم و  يم يلبخند

 .يمون يخودت گرسنه م يجور نيدختر؟ ا يكن يكار م يا چ ـ

همه ساكتن و . داره يرو برم نايمب يهستن ظرف غذا مامان همه مشغول خوردن غذاشون يكه حاال با اصرار ها يسمت حال و از سر سفره ا رهيم

 .شه يبلند م ايآر يبار صدا نيا. زن يهم نم يحرف

 .خوشمزه شده بود يليخ. مامان دستتون درد نكنه ـ

 :گهيزنه و م يم يعاشق دامادشه، لبخند يرانيا يهم كه كه مثل تمام مادرزن ها مامان

 .نوش جانت پسرم ـ

 هي. شدم رهيآشپزخونه به اونا خ يوقته از فضا يليفهمم خ يتازه م ايبا بلند شدن آر. دهيو اون سر تكون م گهيرو آروم به مهناز م يزيچ ايآر

 :گهيآروم م. نهيش يروش م ايشه و آر يم دهيمونده جلوم هم كنار كش يذارم دهنم كه تك صندل يقاشق غذا م

 .سالم ـ

 :گميم دميرو قورت م غذام

 .سالم دوباره ـ

با ذوق بچگونه . باز به باباش زل زده شيكل صورتش پر از غذا شده و با ن يبه طرز خنده دار نميب يكه م رميگ يم نايقاشق غذا به سمت مب هي

 :گهيم

 .ييبابا ـ

 :گهيزنه و م يم يبه اون صورت هپل يهم لبخند ايآر

 .ييجان دل بابا ـ

 رونيكنم قاشق رو ب يم يسع. كنه يقاشق رو ول نم گهيبار د نيو ا رهيگ يدهنش گرفتم رو تو دهنش م يكه جلو يخنده و قاشق يباز م نايمب

خوره و  يغذا روم. كه قاشق رو ول كنه و غذا هم به گلوش نپره دميكوچولو قلقلك م هيبرم سمت پهلوش  يانگشتم رو م. ذاره يبكشم كه نم

 :گهيشه و آروم م يخنده اش بلند م يكه صدا دميبهش بدم دوباره قلقلكش م ييكه غذا نيقبل از ا. زنه يزل م بهممرموزانه 

 .اشتوا كردم، نكن ـ

از ته  يكيمن  يكه الاقل برا يخنده ا. ميخند يبلند م يبعد هر سه با صدا يكنم و لحظه ا يبهش گفته بود اشتوا دقت م نايلفظ اشتباه كه مب به

 شد؟ يم يبچه نبود چ نياگه اكنم  يخنده و من فكر م يهم م نايمب. دله
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***** 

 "سام  "

. تنگ شده يقهوه ا يصاحب چشم ها يدلم برا. تهران دارم تنگ شده يكه تو ياون يدلم برا يعني. تهران تنگ شده يكه چقدر دلم برا آخ

 :گميزنم و م يم يلبخند. شهر عشاق. رازيبه شهر ش ميتازه دو روزه اومد. استيدن يچشم ها نيكه از نظرم قشنگ تر ييصاحب چشم ها

 .ميايبار با هم م هياگه قبولم كرد  ـ

هر دو . كوچكترن يليداماد ما دو تا خواهر داره كه از خودش خ ايگو يبودم ول دهيند يعروس يتو بلبشو. رازيش مياومد زياصرار داماد عز به

 .خاله شون بودن يهم خونه  يهستن و تو مراسم خواستگار ييراهنما

 .يقصرالدشت يرازيو لهجه ش يپودنك يرازيو لهجه ش انهيعام اي انهيم يرازيسه تا لهجه دارن، لهجه ش ايرازيش. گفتم احمد آقا يبله، داشتم م ـ

 رازيش خيسره داره از تار كياز صبح اكبر آقا مخ بابا رو به كار گرفته و . خندم يتو دلم م دهيزنم و به بابا كه داره سر تكون م يم يلبخند

احسان  يخونه  يبا صفا و دلگشا اطيبه سمت ح رميكنم و م ينم گهيسه نوع زبون م نيا يدرباره  يكه در ادامه چ نيبه ا يتوجه. دهيم حيتوض

اما . مفكر نكن يچيبه ه اطيح يتو ييبايز يكنم با نگاه كردن به گل ها يم يو سع نميش يكه به قول احسان باباش ساخته م يچوپ يتو صندل. نايا

 .تو ذهنم اديم يمونه باز طرح دو چشم قهوه ا يم جهينت يتالشم ب

 .هيبد درد يدونم، عاشق يم. غصه نخور. نامه اش اي اديخودش م ايآقا  ـ

 تنها باشم؟ قهيدو دق يذار يم. بر خرمگس معركه لعنت ـ

 :گهيخنده و م يم بلند

 .رهيبدون تو خب حوصله ام سر م. تونم از تو جدا بمونم يبرادرزن، من كه نم ـ

 .همون رو انجام بده ،يكرد يو چند سال بدون من چه كار م ستيب نيتو ا ـ

خوام بچسبم به تو كه  يمنفعته، م يريضرر رو از هر جا بگ يهم كه جلو ييچند سال به قول تو رو بد گذروندم و از اون جا ستياون ب... نه، آخه ـ

 .رميبگ اديخوب  يزايچ كم هي

 .ريبگ اديخوب از اون  يزايبرو چ ؟يرو كجا گذاشت هياصال احسان تو سام ـ

 .دهيم ادي يآورده داره بهش رمز و راز زندگ رينه، مامانم اون رو گ ـ

 :گميلب م ريز

 .هيسام چارهيب ـ

 ؟يگفت يزيچ ـ

 .من چارهيهان؟ نه بابا، گفتم ب ـ

 چرا؟ ـ

 .تو افتادم ريچون گ ـ

 اون جا رو؟ يشاهچراغ؟ دوست دار ميبعد از ظهر بر گميم ـ
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 .كردن اديرو برام ز فشيتعر. باغ ارم مياول بر ايب. مير ينه، آخر سر اون جا م ـ

 ه؟ينظرشون چ هيبق مينيتو بب ميباشه بر ـ

 .باشه ـ

احسان، داشتن  يآتوسا و آتنا، خواهرها ميوارد خونه شد يوقت. شه فعال به مهتا فكر كرد ينم نايكنم كه با وجود ا يفكر م نيشم و به ا يم بلند

 .بار شعر خوندن بود نيكردن و هم چنان اكبر آقا مشغول صحبت كردن و ا يتعرف م وهيم

 .ديفرما يبهار م يبله احمد آقا، ملك الشعرا ـ

 بود آيا كه دگر بار به شيراز رسم"

 خود باز رسم ديگر به مراد دل بار

 راز ازلي در دل شيراز نهان هست

 آن روز كه كس بر سر آن راز رسد خرم

 سر مرقد سعدي كه مقام سعداست بر

 دست ادب و جبهه قدم ساز رسم بسته

 از تربت حافط طلبم وز مددش همت

 "و مستانه به خلوتگه اعزاز رسم مست

 :گهيزنه و م يم يلبخند بابا

 .اكبر آقا دايهست ييامرد دان يليبه به، شما خ ـ

 :گهيآروم كنار گوشم م احسان

 .آورده ها ريآخ باز بابا گوش شنوا گ ـ

 :گهيبلند م بعد

 د؟يباغ ارم؟ موافق ميبر يامروز همگ گميبابا، م ـ

 ...باغ ارم شامل نياحمد آقا ا ديدون يم. دوست دارم يليبله پسرم، چرا كه نه؟ اتفاقا من اون جا رو خ ـ

 .گهيد ميفتيكه راه ب ديزودتر بلند بش ميبر ميخوا يبابا جان اگه م ـ

 .باشه پسرم ـ

 .بده حيبابا توض يباغ رو هم قشنگ برا ي خچهيخواست تار يكرد، م يكنم اگه احسان صداش نم يزنم و فكر م يم يلبخند

 

***** 

 "مهتا  "

 خب دخترم، مشكلت رو به من بگو؟ ـ
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 .گهيباشه تو پرونده ام هست د يخب، خب هر چ ـ

 .اومده شيمشكل برات پ نيا يخوام بدونم چه جور يم ز،يدونم عز يم ـ

اون صحنه هم برام ناراحت  فيلحظه توص هي. كنم آروم باشم يم يكنم و سع ياندازم و دستام رو مضطربانه تو هم گره م يم نييرو پا سرم

 .كنم فشيكه بخوام تعر نيكننده است، چه برسه به ا

 :گهيم نهيب يكه اعصاب خرابم رو م مهناز

 .زهير ياون حادثه اعصابش رو بهم م يادآوريكه،  دينيب يم. شده يداده كه چ حيپرونده هست، دكترش توض يكه ال ينامه ا يتو ـ

 .باشه، مهتا خانم، خوشگلم، سرت رو بلند كن ـ

 :گهيدوزم كه م يمضطربش م يرو به چشما نگاهم

 .ون تخت دراز بكشا يرو زيعز ـ

 

 .شم يكنم و بلند م يقرار گرفته نگاه م اريس ياتاق و پشت پرده  يكه گوشه  يتخت به

 

***** 

. نميش يآروم كنارش م. رهيگ يكرده م خيو دستام رو كه  اديحالم به سمتم م دنيمامان با د. رونيب رميشم و م يشه بلند م يكه تموم م نهيمعا

 :گهيو م اديمهناز به سمتمون م. شم يم رهيكنم و به مهناز خ يدر اتاق سر بلند م يبعد با صدا يكم

 .فردا بهمون وقت داده يبرا ـ

 .كرد فشيشه توص يبده كه نم يحالم به قدر. شم يذارم و با كمكش بلند م يمامان م اريسردم رو در اخت يدستا

 ". ميشده ا شيآبستن تمام دردها ميديو د ميشد داريارد، خوابمان برد ببا ما ند يكار چيگفتند امن است ه م،يرا بغل گرفت ايدن "

 

***** 

امروز شده  ينيب يم يكه تا چشم بهم بذار رهيها آروم بگذره اما اون قدر تند م هيثان يخوا يوقتا م يبعض يديد. گذرن يگذرن و م يها م هيثان

 قايحس من دق. يخور يشده رو م روزيكه د يچطور شد و چه جور شد؟ بعد تو همون فردا حسرت رد شدن امروز ياون كه بدون يب. فردا

 ديشا. دغدغه يب. دوست بودم ايدغدغه با پور يخورم كه ب يرو م ييترسم و حسرت روزها يم دميتخت اتاق دكتر دراز كش يكه رو ناال. نهيهم

شما مجبورم  يلعنت به تو امثال تو كه به خاطر شماها و افكار مسخره ! ايپور! ايپور. دوستم ايه با پوربفهمه ك اريبود كه مه نيترس گنده ام ا

كه زن رو  ييآدم ابله بدتره، كه همگام با مردها هيمثل خاله ام كه طرز تفكرشون از  ييلعنت به زنا. بزنم كه خودم قبولش ندارم يردست به كا

 .شدن نننيب يخالصه تو بكارت م

 :گهيزنه و م يآروم پرده رو كنار م دكتر

 خانمم؟ يآماده ا ـ

 :گهيفهمه و م يانگار اضطرابم رو م. دميسر تكون م مضطربانه
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 .فتادهيهم برات ن يكه اصال اتفاق يفكر كن نيو به ا يو راه بر يبلند بش يتون يفردا م نيخوشگلم، اصال نترس، هم ـ

 ارم؟يبه دست ب يرو چه جور ميآرامش فكر ؟يهان؟ كابوسام چ ؟يام چ هديپس روح به گند كش ؟يراحت نيبه هم! هه

 :گهيزنه و م يم يلبخند. دنيپوش ديهمراهشه كه هر دو لباس سف يخانم. گرده يبعد برم قهيو چند دق رهيم دكتر

 .شه مثل روز اولش يم گهيدو ساعت د ـ

كنم  يو فكر م نميب يحركت دستاشون رو م. ندارم يحس. فهمم ينم يچيه نييبعد از كمر به پا قهيكنن اما چند دق يم قيبهم تزر يدونم چ ينم

 يچشمم خارج م يقطره اشك از گوشه  هي. كنه نيگزيرو جا كهيو اون ت زهيبدوزه؟ خاطرات بد رو بر يجور نيهست كه ذهن ها رو ا يزيچ ايآ

 :گهيشه و زن همراه دكتر م

 ؟يكن يحس م يدرد ـ

 :گميم يمآرو به

 .ستين نينه، واسه ا ـ

 .اليخ يايبه دن رميو من دوباره م دهيام متوقف شده به كارش ادامه م هيكه در اثر گر دكتر

 

***** 

 :گهيكنه و م يپتو رو مرتب م. نميش يتختم تو خونه با كمك مامان م يرو

 ؟يندار اجياحت يزيچ ـ

 !نه ـ

 د؟يمامان كجا بود ـ

 .شه چشمام رو ببندم يباعث م اريمه يصدا

 رفت؟ چش شده؟ يچرا با كمك تو راه م ه؟يجور نيچرا مهتا ا ـ

 :گهيو ناراحت م اديبه سمت من م اريمه. ميكن يكنم و هر دو ساكت نگاهش م يرو باز م چشمام

 كرده؟ تتياذ يجون من بگو، كس ـ

 :گهيم اريمه. شه ينه خارج م هيشب يزيخوره و چ يهام تكون م لب

 پس چته؟ ـ

 .بهش بگم؟ موندم يچ موندم

 .نيهم. ضعف كردم م،يمهناز بود يخونه  ـ

 ؟يگيراست م ـ

 .آره ـ

 :گهيكشه و م يم يراحت نفس
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 ؟يندار اجياحت يزياالن چ ـ

 .ديبعدشم تنهام بذار. فقط لپ تاپ رو بده كار دارم. خوام ينه، نم ـ

 يهدف و برا يكشم و ب يم يقيكنه، نفس عم يبه دنبالش هم مامان اتاق رو ترك م ره،يپام و م يذاره رو يزنه و لپ تاپ رو م يم يلبخند

 .نكنم اليهم شده فكر و خ يلحظه ا يكنم تا برا يمختلف رو باز و بسته م يگذروندن وقت، فولدرها

 .چهيپ يدكتر تو گوشم م يها حرف

 ". يداشته باش دينبا يگونه رابطه ا چيخوشگلم، تا شش ماه ه "

 وضع دچار بشم؟ نيخواست به ا يدلم م يليخواست رابطه داشته باشم؟ نه كه خ يدلم م يليكه من خ نه

 ". رهيبه مرور زمان درد م ،يرفت، شما احساس درد داشته باش يحس يب يممكنه وقت "

 .بره نياز ب مهيدرد روح ادگاريافكار مسخره ام كه  نياون درد رو حس كنم، اما ا حاضرم

 ". ببرن نهيشوهرت خواستن معا يكه خانواده  هيمنظورم به زمان ،يبده كه شما عمل كرد صيتونه تشخ ينم ير متخصص كسدكت هيجز  "

 يكه حرف م يمامان يشدن موها ديداغ سف. ميشنو ياتفاق هر روز از آشناها م نيكه به خاطر ا ييداغ حرف ها. حرفش داغ دلم تازه شد نيا با

بگو  ايب. كنم يخواهش م. بگو ايبكشم؟ ب ديبا گهيخدا بگو چه قدر د يداره، ول يتونه حرف بزنه چون به قول خودش احترام نگه م يشنوه و نم

. دارم يحرمت نگه نم گهيد. دميبهم حرف بزنه جواب م يبار هر كس نياز ا. كنم يتحمل نم گهيبار د نيبكشم؟ خدا ا بتيمونده مص گهيد رچقد

 .خوام ينم. خوام خدا ينم. رو نگه دارم كه خودش حرمت شكنه يحرمت كسخوام  ينم گهيد

 

***** 

 "سام  "

 :گميو م نهيش يصورتم م ياز فكرم رو يلبخند. اون دو تا چشم درشت. يقهوه ا يچشما دنيبرگشتن و د يدارم برا شوق

 .كنم كسرهيكار رو  ديماه با نيتا آخر هم ـ

از همه بدتر من كه نه خونه  يوا ؟ياگه بگه من خودم نامزد دارم چ ؟ياگه بهم بگه نه چ ؟ياگه اون منو نخواد چ. زنم يم بيبه خودم نه يكم

خونه با  هيو  يزندگ يخوب برا يپشتوانه  هيصبر كنم تا  ديبا. كردم نايپدرش ا يهمش رو صرف ساختن خونه . يدرست يدارم و نه حساب بانك

كنم  يفكر م يبفهمم؟ كم ياما چه جور. خواد يبفهمم كه مهتا هم منو م ديبا. از اون مطمئن بشم ديقبل از همه با ي، ولآره. خودم بسازم ي قهيسل

بعد از دو تا بوق جواب . زنم يمحمد زنگ م ياندازم به گوش يرو عقب م نايمامان ا يزنم و كم يجلو م ميبغل دست نيكه از ماش نيو بعد از ا

 :گميم. زنه ينفس نفس م. دهيم

 .خودم قيشف قيسالم بر رف ـ

 .دشمن خودم يسالم و صد تا كوفت برا ـ

 خفه شو، من كجا دشمن تو هستم؟ ـ

 .يهم شد تيترب يساخته بهت، ب التيكه تعط نينه مثل ا ـ
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 ؟يديتو كه جواب نداده بهم فحش م ايشدم  تيترب يمن ب ـ

 .كرده باشم يريشگيگفتم پ. تسيطمع ن يسالم گرگ ب ه؟يچ يدون يخب حاال، آخه م ـ

 محمد جون؟ ـ

 .يكن يرفتار م يبيجور عج هي. گم سالمت بو داره يهان؟ م ـ

 ؟يكن يبگم گوش م زيچ هيمحمد جون  ـ

 ؟يكن يسرت و تو آبگوشت م ـ

 .تا من حرفم رو بزنم ريبگ يمحمد تو رو خدا الل مون ـ

 .گهيخب بگو د ؟يكن يچه كار م يمگه االن دار ـ

 به كوه؟ ميپس فردا بزن يو دسته جمع انيب نايا ايآر يبگ يشه زنگ بزن يم ـ

 مهتا؟ اي نايا ايآر ـ

 .كنم يهمون مهتا، محمد خواهش م ـ

 .ميزن يتهران درباره اش حرف م ايب ـ

 .برو گهيبمون دو روز د. تو هم نرو ها يراست. ييجا ،ينه االن تو زنگ بزن، ممكنه برن مسافرت ـ

 .احتماال برم تا پانزدهم گهيدو روز د. اونا رو انجام بدم بعد ديبا. كار دارم يسر هيرفتم،  يهم نم يگفت ينم ـ

 .پرسم يازت م دميتهرانم، تو زنگ بزنا، رس كينزد. خب، من االن تو راه تهرانم ـ

 .ايآر يزنم به گوش يخب االن زنگ م ـ

 .چاكرم يليخ ـ

 .شاه داماد ايايظ، مواظب باش، تند نخداحاف. شكشيتو آدم باش، چاكر بودن پ ـ

 :گميو م ارهيرو به لبم م يشاه داماد لبخد يكلمه  دنيشن

 .چشم، خداحافظ ـ

 .از اون كلمه خوشم اومده دهيخودشم فهم. كنه يرو قطع م يخنده و گوش يم

 

***** 

 "مهتا  "

 :گميكشم باال و م يرو م مينيب

بازم به مرام بچه . بابا جون و مامان جون يحت. باهام رفتار كردن؟ همشون سرد بودن ياون شب چه جور يديد كه،يهمش سركوفت، همش ت ـ

 من نبود؟ ريفهمه تقص ينم يچرا كس ايآر. گرفتن لميها كه اون همه تحو

 دهيكه بكارتش رو از دست م يترشه، اونا همه به دخ يشه، خراب م يذهن خراب باشه، نگاه هم بد م يوقت. همش از ذهنشونه نايمهتا خانم، ا ـ
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كنن حتما  ياشكال از ذهن اوناست كه فكر م. كردن يكه تو رو قبول كردن كار بزرگ نيكنن كه هم ياونا فكر م. كنن يمجرم نگاه م هيبه چشم 

 .دنتيتو بوده كه دزد ريتقص

 .منم آدمم به خدا ا،يمن خسته شدم آر گه،يد نيخب هم ـ

كه اون  نيا. يگيخودت رو بهم م يروزانه  يبرنامه . ميريگ يبه بعد هر شب با هم تماس م نيمن و تو، از ا. ميبذار يرقرا هياز االن  ايخب، ب ـ

و  يكن يكه فكر م يهر كار. يچه زن و چه مرد دقت نكن ،ياحمق چيكه به حرف ه نيا ،يديبه قول هم به من م. يكرد ديروز چند تا كار مف

 خب؟. درسته انجام بده دهيفرمان م لتعق

 :گهيدم و اون م يتكون م يسر

 تيكه مثال امروز مامان با نگاهش منو اذ سيبنو. سيكنه توش بنو يكه فكرت رو مشغول م يكاغذ بزار جلوت و هر چ هي يهر وقت تونست ـ

 يش يصبح ها كه از خواب بلند م. رار كنمثبت دارن تك يكه بار انرژ ييخودت جمله ها يشد برا يبعد كه ذهنت خال. گميمثال دارم م. كرد

. يقشنگ يچه چشما يو بگو وا ستيبا نهيآ يجلو يمثال فردا كه بلند شد. رو به خودت چند بار بگو ينيب يخودت م يكه تو يثبتنكته م نياول

 يدو بار دست به خودكش يكه وقت نهيهم يبرا. تو هدف داشته دنيرو بدون كه خدا از آفر نيمهتا ا. خودت بگو يجمله رو تا آخر شب برا نيا

كه تو  يو پارسا ثابت كن ايتا به امثال پور يبش ياون قدر قو ديرو بدون تو با نيا. دوباره زنده نگهت داشته يهم رفت گتا لب مر يو حت يزد

 يكه مشكل دار نيا يغصه  گهيد متديد يكه وقت ياما به شرط. تا آخرِ آخرش. راه من باهاتم نيتا آخر ا. ينخورد نياونا زم يو جلو يتونست

 .اونا رد شو يپات و از رو ريز زيمشكالت رو بر. يرو نخور

 :گهيكنه و م يكنم نگاه م يكنه و به من كه اشكام رو پاك م يم يمكث

مشكالتت رد  يكه بهت گفتم از رو نهيرفتم بگم ا ادميمهم كه  ينكته  هي. يزيرو دور بر يكيكه ترس از تار نهيتو ا يقدم برا نيبه نظر من اول ـ

 خب؟. به اسم مشكل نترس ياز مقابله با اتفاق. معنا كه حلشون كن و رد شو نيرد كردن به ا. يكه اونا رو رد كن نينه ا يبشو، ول

 .باشه ـ

كرد در اتاقت رو باز  تتياذ يكيتار يلياگه خ. زيدور بر يدار يزيتو، اول از همه شبا اگه چراغ خواب و چ يكيمشكل ترس از تار يخب، برا ـ

 يرو يكن فكرت رو متمركز كن يسع يكيتو خود تار. ينترس يباش يكيكه تو اتاق تار نيو از ا يكيتو دل تار يكن بر يكم كم سع. بذار

 من امشب منتظر تماست هستم، خب؟. سراغ ترس از ورود به اجتماع ميمورد كار كن تا بر نيا يفعال رو. خوب يزهايچ

 :گهيشنوه م ياز من نم يداره و چون جواب يرو بر م شيگوش

 محكمت رو؟ يصدا دمينشن ـ

 باشه؟ ـ

 .خوام يم ييمحكم مهتا يباشه  هيبود،  فيضع ـ

 :گميتوانم م نيآخر با

 .باشه، باشه ـ

 زنگ زد؟ يپسره ك نيا ا ن،يآفر ـ
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 :گهيشنوم كه م يبعد م يكنم و كم يبه اون كه پشتش به منه نگاه م متعجب

 .سالم محمد جان ـ

 

***** 

برام . نمشيخواست بب يدلم نم روزيكه تا د رونياومدم ب يامروز با مرد ستيبرام مهم ن. كشم يام م نهيكوهستان رو با تمام وجود به س يهوا

كه  ييخوام با نفس ها يم .اميب شهياومدم كه دوست داشم هم ييبودن روزهام، امروز به جا يمهمه كه بعد از سال ها تكرار نيبرام ا. ستيمهم ن

افته كه چقدر اصرار  يم ادمي. شم يدارم و همگام با مهناز م يرو بر م يگام بعد. پر از حس خوب انسان بودن. مثبت بشم يكشم پر از انرژ يم

 يبلحظه از خود  هي ياصال برا. ارهيپرنده ها سر ذوقم م يصدا. كردم ياومدم چقدر ضرر م ياگه نم نميب يچقدر نه گفتم و حاال م. اميكردن كه ب

 ادمياصال از . سرم اومده ييچه بال شيكنم چند ماه پ ياصال فراموش م. پر از غصه داشتم يدل شيچند روز پ نيتا هم رهيم ادميشم و  يخود م

 .ه، من، خود منكن ينم ميتقس يرو با كس شييكه تنها يدختر ،يياز جنس تنها يمن، مهتا، دختر. رو كه از دست دادم يعشق رهيم

 ". از خدا بپرس يباور ندار ،ييدارد تنها يو چه لذت "

 

***** 

 "سام  "

 .گهيبرو د هيسام ـ

 .بابا، خودش گفت كه من مجردم يا ـ

 .يكوفت ،يعشق. يرو دوست نداره؟ نامزد يكس نيدونم، برو بب يم ـ

 .رمياالن م. سام يكالفه ام كرد ـ

 :گهياحسان آروم كنار گوشم م. ثميمن خب! هه. گوشش خونده بودم كه رفته بود رياون قدر ز. سمت مهتا رهيشه و م يم بلند

 ؟يكن يم تيزن منو اذ يچرا ه! ؟ياو ـ

 .اديخوشم م ـ

 .نگاهتم نكنه گهيدختره كه اصال د نيبرم آمار دوست دخترات رو بذارم كف دست ا! اد؟يكه خوشت م ـ

 :گهينم كه مك يگشاد نگاهش م ييچشما با

 .ميراز نگفته ندار هيمن و خانومم . نگاهم نكن يجور نيا ـ

 زنته؟ يگفته، نگفته  يمن جزء رازها ميقد يدوست دخترا يعني ـ

 .زنم رو بشناسم يخانواده  دياوهوم، من با ـ

 .منو برد يكشم، آبرو يدختره رو م نيا. هوار از دست شماها يا ـ

 .ايسام، شكم آورد گميم. دميرو لو م تياطالعات سر يهمه  يكن تشياذ گهيبار د هيكه هست،  ينيهم ـ

 .دونم يخودم م. خونه ابونيبرم باشگاه سر خ ديآره، با ـ
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***** 

 "مهتا  "

منحوس پارسا رو  يكنم كه اگه برگردم چهره  يدونم چرا احساس م ينم. پرم ياز جا م ميتو همون اوج خوشحال. خوره يشونه ام م يرو يدست

 يزنم و اون در حال يم يور هي يكنم لبخند يكه ترسم رو مخف نيا يبرا. خوره يپر حرف م ي هيگردم و نگاهم به سام يبا ترس برم. نميبب يم

 :گهيزنه م يم دكه لبخن

 بازم چه خبرا؟ گهيد. خوبه يليچه خبرا؟ هوا خ گهيد اد؟يجا خوشت م نيچه خبرا؟ از ا ؟يكن يكار م يچ ؟يچطور ؟يسالم دوباره، خوب ـ

زنه و  يم يلبخند خجوالنه ا. كنه يكنم، نگاه م ينگاه م يهمه پر حرف نيگشاد به ا ييشده و با چشما ضيشه و به من كه لبخندم عر يم ساكت

 :گهيم

 حرف زدم نه؟ يلياوف، خ ـ

 :گميم يستيبدون رودربا. گردم يكنم و برم يم ييصدا يب ي خنده

 .شتريهم ب يلياز خ ـ

 :گميكه ناراحت بشه م نيقبل از ا و

 .جمع دوست دارم، سرزنده و پر از حس مثبت نيا يها بهيغر نيحضورت رو ب يول ـ

 ؟يگيراست م ـ

 :گهيو اون دوباره م دميتكون م يسر

 ؟يجا رو دوست دار نيا ،يخب، مهتا جون حاال نگفت ـ

 .آره، سرسبزه ـ

 .اومدنمون هم با اون بود شنهاديپ. جا رو دوست داره نيداداش منم ا ـ

 :گهيخوام بگم به من چه كه زودتر م يم

 .ايخوشگل يليتو خ گميم ـ

 :گميتعجب م با

 .دارم يعاد ي افهيق هي گميمن كه خودم م ،يدر كل لطف دار يداشت؟ ول تيبه حرف قبل يچه ربط نيا ـ

 .كس نداره چيكنم اون پوست برنز رو ه يمن كه فكر م يول " هيچهره ام عاد" گهيهمش م. زنه يحرف رو درباره خودش م نيداداش منم هم ـ

كنه؟  يچرا اون قدر داداشم داداشم م نيكنم ا يكنم و فكر م يكنه، از غفلتش سواستفاده م يآب م وانيل هيگرده و از مهناز درخواست  يبرم

تو همون چند . گردونم يسرم رو برم يكنم، اما تند يمكنه توقف  يسام كه داره ما رو نگاه م يكنارم و رو تيچرخه به سمت جمع ينگاهم م

پسرا موهاش  يمثل همه . زنه يم يكه از دور قهوه ا ييپوست صورتش برنزه و چشما. نگاه كنم يصورتش رو به خوب يلحظه هم تونستم اجزا

 .اديكه به صورتش م يمتوسط ينيلب ها و ب. كنه ياش رو جالب م افهيصورتشه كه ق يرو يشيته ر. باحاله ييجورا هي. نه اديز يفشنه ول
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 :گميلب م ريزنم و ز يخودم م يقو يبه حافظه  يلبخند

 .اسكن كردم هيپسر مردم رو در عرض چند ثان ـ

 ؟يرو اسكن كرد يچ ـ

 .رو عتيطب ـ

 .هيو قهوه ا يدست مشك هيالمصب شده؟  يجور نيتا حاال ا ياز ك عتيطب... هه. باشه و اون نباشه ايخوام دن يجان خاله ام كه م آره

 ؟يآدم رو اسكن نكرد هيكه  يمطمئن يقشنگه، ول يليجا كه گفتم، خ نيآره، ا ـ

 :گهيم يا انهيكنم كه با لبخند موذ ينگاهش م يتند

سام ما رو نگاه  يفكر نكن اگه از خواهرت آب خواستم، متوجه نشدم كه دار. ايزد ديداداش ما رو د ميكه نفهم ميستيما اون قدر خنگ ن ،يآبج ـ

 .كلك يكن يم

 :گهيپره كه م يم رنگم

 حاال؟ حاال خوشگل بود؟ يچرا زرد كرد. گمينم ياهــــــــه، به كس ـ

 :گمياندازم و م يم نييرو پا سرم

 .كنم يخواهش م هيسام ـ

 !ارهشرط د يول گم،ينم يزيچ گهيخب، د يليخ ـ

 :گميم نهييطور كه سرم پا نيهم

 ؟يچه شرط ـ

 .من جواب بده يو تو هم به سواال ميور و اون ور كن نيو ا ميكم بچرخ هي ميپاشو بر ـ

 :گميم يسر ناتوان از

 .خب يليخ ـ

 :گمياست م هيبه مهناز كه گرم صحبت با هان. شه يخنده و بلند م يم

 .ميبزن يچرخ هياطراف  نيا مير يم هيمن و سام ـ

 .ديباشه، مراقب خودتون باش ـ

 .شه يبلند م هيچشم من و سام يصدا

 

***** 

 "سام  "

طرف خوشحالم كه تونسته به حرف بكشتش و از  هياز . فهمم كه مخ مهتا رو به كار گرفته يزنه و م يبه من م يهمراه با لبخندش چشمك هيسام

 .مهتا چارهيب. رهيگ يطرف هم خنده ام م هي
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 :گميو محمده و م ايو آر اريگردم سمت احسان كه گرم صحبت با مه يبرم

 هان؟ م،يكم كم غذا رو درست كن گهيد گميم ـ

 :گهيم ايآر

 .ميگرسنه ام شد م،يبه نظرم آره، ما كه صبحانه نخورد ـ

 :گميتعجب م با

 كدومتون؟ چيه ـ

 .ميراه افتاد يعجله ا گهيد. همه ميصبح خواب موند. و مهتا آوردمشون خونمون اريرفتم دنبال مه شبيد. كدوم چيآره، ه ـ

 :گميپر چونه قدم بزنه و م ي هيخواد با اون سام يسمت مهتا كه با شكم گرسنه م رهيم فكرم

 .پس محمد بلند شو ـ

 .كنم يبچه ها پخش م نيو ب ارميخودمم از سبد غذامون چند تا لقمه در م. يكار هيسمت  رهيم يحرفم هر كس نيا با
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 ؟يزيچ ينامزد ؟يرو هم دوست دار يخب خوشگله، كس ـ

 :گميگرسنه ام شده م يكه كم يزنم و در حال يم يپوزخند

 .مردا متنفرم يدلت خوشه ها، من از همه  ـ

 شه؟ يچرا؟ مگه م! وا؟ ـ

 ...كه همشون نامردن، همشون نيا يبرا ـ

 :گميكنم و م يم يمكث

 چرا نشه؟ ـ

. دميساله ام د ستيهستن كه تو عمر ب ييمردها نيجفتشون از بهتر. سام اي ست،يمثال االن احسان كه بد ن. ستثنا همه جا وجود دارها ؟يچ يعني ـ

 م؟يبخر ميبر. من عاشق ذغال اخته ام. اون جا رو ييوا

 .بزنم نايتونم ناشتا لب به ا يكم گرسنه ام شده و نم هيبعدشم . رو اون جا گذاشتم فميواال من ك ـ

 .برم بخرم سايجا وا نيا. بچه ها و اون جا بعد از غذا بخور شيپ ميخرم بر يباشه م ـ

 نهيش يباز ترس تو وجودم م. انيم نييگروه پسر دارن از پا هي. رهيم ستادهيا يگوشه ا هيو اون به سمت مرد دست فروش كه  دميتكون م يسر

 يياز اون جا. كنم يبرخورد م نييپا اديكه داره با سرعت م ياما همون موقع به پسر. رميبده م پولش رو يتا مرد باق ستادهيكه ا هيو به سمت سام

شه به سمت  يدار كوه باعث م بيراه ش. نيافتم رو زم يتونم تعادلم رو حفظ كنم و م ينم. دميراه قرار داره پسر رو ند چِيتو پ يكه چرخ دست

 يدست. دارم يو نگه م رميگ ياطرافم و با وجود دردم همون سنگ رو م يسنگ ها يها يزياز ت يكيشه به  يم دهيدستم كش. بشم دهيكش نييپا
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 .دميكه ازشون ترس هيكه مال همون گروه يخوره به پسر يكنه بلند بشم و نگاهم م يمكمك 

 .دستشون داغون شده. دستمال بده هي يحالتون خوبه خانوم؟ عل ـ

كه  يدستمال رو از اون. اديداره، به شدت خون م انيهست و خون جر ييو چون بد جا دهيف داستم برتا وسط ك ميخودكش يدگيبر يكنار جا از

 :گهيزنه و م يكه دورم حلقه زدن رو كنار م يتيبا ترس جمع هيسام. دميدستم فشار م يو رو رميگ يشده م دهينام يعل

 ؟يمهتا خوب يخدا چت شد؟ وا يوا ـ

 :گميرو راحت كنم م الشونيكه خ نيخاطر ا به

 .بچه ها شيپ ميبر... كه ستين يزيآره بابا چ ـ

 :گهيو م رهيكنه م يكه بهم خورده و حاال با ترس نگاهم م يكه كمكم كرده به سمت اون پسر يپسر همون

 .ستايبد ن يكم چشمات رو باز كن هي ـ

 :گميم رميگ يكه به خاطر درد لبم رو گاز م يحال در

 .هيسام ميندارن، دست شما هم درد نكنه، بر يگناه شونيمن بود آقا، ا ريتقص ـ

 :گهيكنه م يكه كمكم م يدر حال هيسام

 .ميبر ـ

 :گهيم ميش يكه دور م يكم

 .شد ينم يجور نيذاشتم ا يرفتم و تنهات نم ياگه نم. خدا منو بكشه ـ

 .نشده به خدا يزيخدا نكنه دختر، چ ـ

 نيو اول ميكن يم دايكم كم بچه ها رو پ اد؟يدونم چرا خونش بند نم ينم يول ه،يزخم سطح. اديخونش بند ب عيكه سر دميزخمم فشار م يرو

نگاه همه به  دنشيبا دو. اديكنه و به سمتمون م يبادبزن رو پرت م. داره ياُفته سامه كه داره بادبزن برم يكه چشمش به وضع داغون من م يكس

 :گهيهراسون م يبا چشما. سمتمون اديذاره و م يم نيداره و زم يبر م دهيپاش خواب يرو كه رو نايگرده و مهناز بدو مب يم برسمت 

 شده؟ يخاك بر سرم چ ـ

 :گهيكه درد دستم و سوزش پام كالفه شدم م يحال در

 ؟يمهناز دستمال دار ـ

 يكه دستمال رو بر م يكنن و من در حال يشده نگاه م يچ گهيكه داره م هيهمه به سام. ارهيره و چند تا دستمال م يم فشيبه سمت ك يفور مهناز

اون به زخمم و . افته يزنه م يشده و پلك نم رهيخ مهيدستم كه مال خودكش يكنم نگاهم به سام كه با تعجب به بافت برآمده  نيگزيدارم تا جا

 بگم؟ ياگه بخواد بپرسه چ يوا. شم يم رهيمن به اون خ

 ينگاهم رو از رو. دهيشه و جاش رو به اخم م ياز صورتم پاك م يداره؟ نگران يزنم كه به اون چه ربط يم بيبعد بعد با اخم به خودم نه يكم اما

 يخما. اون هم با اخم. نگاهش از دستم به صورتم نوسان داره. حرفاست نياون اما پررو تر از ا. دارم يبرنم ومدهيكه مهناز ن يصورتش تا زمان

 ه؟يچ لشيفهمم دل يواقعا نمكه 
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 "سام  "

 يتر از رگ زدن برا قيعم يزيچه چ. قهيزخم عم هي يدونم كه اون برا يكامال م ه؟يچ يدستش برا يرو يگذره كه اون برآمدگ يفكرم م از

نگاه كردن منه،  رهياخمش رو كه از خ يوقت ياون زخمه، ول ريهم چنان ذهنم درگ. كنه يشه با اخم بهم نگاه م يمتوجه نگاهم كه م ؟يخودكش

صورتم  يرو، رو يوسط هست سفت و سخت اون اخم لعنت نيا يمورد ايام  وونهيفكر نكنه د يكه كس نيا يخندم و برا يم يتو دلم كل نميب يم

. دستش يرو يبا اون برآمدگ يتح. خوام يم زشيدختر رو با همه چ نيكنم كه من ا يفكر م نيكنم و به ا يم بميج يدستام رو تو. دارم ينگه م

 يبود باز م دهيچيرو كه چند دور، دور گردنش پ ينازك يهم شال گردن اريذاره و مه يم يمهناز چند ال دستمال كاغذ. يدكشخو يبا اون جا يحت

سرم رو به سمت مخالف  نهينب يكه كس نيا يبرا. زنم يم يتونم خودم رو كنترل كنم و لبخند ينم. بنده يدستمال ها محكم م يكنه و رو

مخصوصا ! خــــدا يوا. الت شده يدختر ها نيا هيشب قايدق بيو شلوار شش ج يكوتاه ارتش يو اون مانتو ستمالبا اون د. چرخونم يجمعمون م

. رم يسمت غذا مشم و به  يبلند م. شه يلبخندم محو م! خـــدا غذا يوا. ستيحواسش به غذا ن يجمع ساكته و كس. كه دور مچش بسته يدستمال

 :گميگشاد م ييبا چشما. سوخته داغذغال  يطرفشون رو كيكه  ييگوشت ها

 .سوخت ـ

 رونياومدم ب وانگانيبا گروه د. حقشونه بهشون بگم مجنون. خندن يهمه بلند م. كنم يكه باور نم نميب يجمع مجنون م نيرو از ا يعكس العمل و

 .ستين وونهيخانم من كه د. مهتا يالبته منها ا؟يآ

 :گهيبلند م محمد

 .هست، مهمان من نييپا نيكه هم يرستوران ميبر ـ

 :گميو م رميسمتشون م به

 .نه ـ

 ؟يدار يبهتر شنهاديپ ـ

 :گميكنم و م يمحمد نگاه م به

 .جا داخل شهر هي. گهيد يجا هي ميبر. رنيگ يكه پول خون باباشون رو م نيغوغاست، بعدم ا شيجا االن به خاطر شلوغ نيا ـ

 :گهيم نهيب يم يكه حرفم رو منطق محمد

 .ديباشه، پس زود باش ـ

 

***** 
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 .بشم يبار ضربه مغز نيترسم ا يم. مسخره كه توش افتادم يبيسراش نيچه برسه به ا. دو قدم راه برم يجون ندارم حت. ام بود و هست گشنه

 :گميبه مهناز م آروم
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 .برم مهناز من جون ندارم راه ـ

 :گهيكنه و م يبه صورتم م ينگاه

 نه؟ ،ينخورد چيتو ساندو ـ

 ن؟ينه، مگه شما خورد ـ

 .به هر كدوممون داد يكيآره، سام  ـ

 :گميلب م ريز

 من كو؟ چيبگم ساندو رميهم نم رميمن بم ـ

 .مينهار بخور ميفعال با اون سر كن بعد بر يخوا يدارم، م يشكالت نان هيمن  ؟يگفت يزيچ ـ

. كنه يبهم نگاه م هيشم سام يكنم و متوجه م يآروم بازش م. دهيانداز و اون شكالت رو بهم م ريكشم گوشه ز يو خودم رو م دميتكون م يسر

 :گميم

 ؟يخور يم ـ

 .نه، من نگران توام ـ

 .ورهخ يكوچولو پاره شده كه بعد از چند وقت خود به خود جوش م هي ؟يخوردم كه نگران من ريآخه مگه زخم شمش ـ

 ...آخه ـ

 .بردار نياز ا كهيت هي ايب. آخه يآخه ب ـ

 :گهيكنه و م يكوچولو م هي

 .تو بخور ،ينخورد يچيتو ه ـ

گوشه از دلم رو گرفته اما همون هم خوبه،  هيفقط  ديكنم شا يبا تموم شدنش فكر م. ذارم تو دهنم ياز شكالت رو م كهيت هيزنم  يم يلبخند

 .داده يكوچولو بهم انرژ هيحداقل 

 

***** 

 :گهيو م رهيگ يبازوم رو م هوي هيكوه سام نييپا

 .ما نيتو ماش ايب ـ

 ...من؟ آخه ـ

 .ميكم حرف بزن هيبذار تا اون جا . من تنهام. كنم يتو رو خدا، مهتا، مهتا خواهش م ـ

 .اجازه ندن ديشا. بگم نايبه مهناز ا ديآخه، من با ـ

 .گميمن خودم بهشون م ـ

كه به حرف من توجه بكنه  نيبدون ا. درسمت مثل برادرش. حرفاست نيدختر سمج تر از ا نيا يول چونم،يرو بپ هينه است كه سامهمش بها نايا
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چرخه و باالخره و با لبخند  يو از اون به مهناز م ايبه آر اريكم از مه هي. كنه يباهاشون صحبت م يو كم رهيم نايشاد و شنگول به طرف مهناز ا

 .شن يم نيكه اونا سوار ماش نميب يسمت ما و م اديم يخوشحال

 .اجازه نامه صادر شد م،يبدو بر ـ

 .اونه يكه برادرش راننده  ينيكشه سمت ماش يكه منتظر جواب من بمونه دستم رو م نيباز بدون ا و

 

***** 

 "سام  "

همون . كنه كه اول سوار بشه يمهتا رو مجبور م هيونستم سامد يم. مهتا بمونه يكنم كه رو يم ميتنظ يرو جور نهييكه سوار بشن، آ نياز ا قبل

 .دستپاچه بودنش از سالم دوباره اش معلومه. كنه يسالم م يبا لبخند و دستپاچگ. هم پشت سرش هيمهتا نشست و سام. هم شد

صداش رو  شهيكنم و به عادت هم يزنم و ضبط رو روشن م يم يلبخند. اندازه يم نييسرش رو پا يتند نهيب ينگاه من رو م يوقت نهييآ يتو از

جور به مهتا گاه  نيهم. كنم ياندازم و با سرعت حركت م يرو راه م نيو من ماش چهيپ يم نيآهنگ تو ماش يصدا يچند لحظه ا. كنم يبلند م

 .كنم يم اهنگ يگاه

 وقفه يكه ب يامروزه روز "

 كردم يخدا آرزو م از

 واستمخ يكه م يروز امروزه

 عشق و من رو كردم نيا دست

 ونميو من به تو مد امروز

 من ازت ممنونم ياميدن

 هاش يعشق و با همه خوب نيا

 دونم ياز تو، قَدرِت و م دارم

 بالم يم... مونم يتو م با

 وونهيعشقِ د نيتو و ا به

 نگاه كن... تو چشمام حاال

 "دونه  يحس و كه م نيما ا جز

لحظه  دميبه جلو نگاه كنم اما از دست نم يكه مجبورم هر از چند گاه نيبا ا. شه يبار نگاه مهتا هم تو چشمام قفل م نيآهنگ و ا نيتكرار ا باز

 .رو دوست دارم يواشكيعشق  نيمن ا... ديبا. به چشماش نگاه كنم ديكه با ييها

 ايدن نيا يتو يچيجز تو ه "

 من جاذبه نداره واسه
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 لحظه هيتونه چشام  ينم

 تو چشم برداره نگاه از

 يداريمن تو خواب و تو ب جز

 بوده؟ يتو رو لب ك اسم

 يلحظه كه كنارم نيا تا

  "بوده؟  يدونه حالم چ يم يك

 :نشنوه گفتم يكه كس يآهنگ تكرار كردم و جور با

 دونه؟ يم يحس و ك نيحاال تو چشمام، نگاه كن، جز ما ا وونه،يعشق د نيبالم، به تو و ا يمونم، م يبا تو م ـ
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 يدونم كه با خوندن آهنگ و اون دو جفت چشم قهوه ا يرو م نيفقط ا. زنم يچشماش زل م يدونم چرا تو ينم. كنم يدونم چرا سر بلند م ينم

 .آهنگ دارم نيكه با ا يياونم نه به خاطر چشما، به خاطر خواطره ها. لرزه يكم دلم م هي ره،يخ

 ادمينفر خواسته و ناخواسته به  هيهر بار  يعني. شه يخوام فراموشش كنم اما نم يكه م يخاطرات. كه دوسش داشتم يردخاطرات مشتركم با م به

آهنگ  يتو بلند يدونم صدام رو كس يم. اندازم يم نييسرم رو پا... هر بار. افتم يم ياون لعنت اديافته كه ناخواسته به  يم يهر بار اتفاق اره،يم

 .فهمه ينم

 ...نيبا ا يحت. يكه قلبم رو شكست نيبا ا يكنم، حت يفراموشت م. ايكنم پور يمن فراموشت م ـ

 حاال كه رفتني شده اي طبق گفته ات، باشد قبولو "

 الاقل اين را بدان ولي

 آهن قراضه اي اين

 چنان گرم گرم گرم در سينه مي تپيد كه

 ". بود نامهربان دلم

 

***** 

 يشده نقش م رهيبهم خ نهييكه از تو آ يفكرم همون دو چشم قهوه ا يكه بخوام تو نيبدون ا. رميشم و به فكر فرو مپا يآب به صورتم م يمشت

كه دستاش  هيسام. لعنت. دهيجا و جور متفاوت آزارم م هيافكار، كه هر دفعه  نيلعنت به ا. دميمونم و سر تكون م يتو همون حالت م يكم. بنده

 :گهيكنارم و م اديشسته، م ور

 تموم شد؟ ـ

 ريكه داره، بازم دستم رو اون ز يرغم سوزش يعل. رميگ يآب سرد م ريكنم و دستم رو ز يرو باز م اريشم و شال گردن مه يم رهيدستم خ به
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 :گهيكشه و م يو عقب م رهيگ يدستم رو م هيسام. برن ادميدم كه اون چشم ها از  يدارم و ظالمانه خودم رو آزار م ينگه م

 !كنه يعفونت م ؟يكن يمهتا چه كار م ـ

 :گميزنم و م يم يبندم روش و لبخند يرو م اريو دوباره شال گردن مه رميگ يرو از دستش م دهيزخمم فشار م يكه رو يدستمال

 ه؟ينه بابا، عفونت چ ـ

 .محوِ محوه. اديبه چشم نم ششيزخم اصال پ نيبوده كه ا ادياون قدر ز ميزندگ يكنم زخم ها يخودم فكر م شيبعد پ و

 م؟يبر ـ

تا ذهنم فقط به اون  ارميبندم و باز هم به زخمم فشار م يكه با كش ببندم رو م دهيرس يكشم و موهام رو كه حاال به حد يبه شالم م يبار دست نيا

كنم به  يبه سمت در حركت م هيهمراه سام به. اديكه با هر بار زجر دادن و آروم شدنم دوباره به ذهنم م يينه به اون چشم ها. درد فكر كنه

 يازم م ينه اضطراب. ستين ييگند دستشو يبو دنيجز به مشام كش يزياش چ جهيكشم كه نت يم يقيسمت در و قبل از ورود به سالن نفس عم

 .زنه به حالم يفقط و فقط گند م. دهيم يبره و نه بهم قدرت

 هيو بعد هم محمد و هان يخال يبعد اونا دو تا صندل ار،يكنار هم، بعدش مه نايو مب ايمهناز و آر. كنم يبا دقت به بچه ها نگاه م ميرس يكه م زيم به

كنم  يكار رو تكرار م نيچرخونم و اون قدر ا يباز چشم م. مينيش يم يهمون دو تا صندل يدر حال صحبته و ما هم رو يو سام، هر كدوم به كس

حال بازم به صاحب اون چشم ها  نيكه تو ذهنمه رو قبول كنم، اما با ا يزيخوام چ ينم. ميكه ازش فرار ييرسم به همون چشم ها يكه دوباره م

لحظه  دو بعد از چن گهيم ميخوا يرو كه م ياون كه مكث كنه هر چ يو ب يجد يليخ. دهيداره غذا سفارش م. كنم ياون كه خودم بخوام نگاه م يب

باال رفته و لبخند و  يابرو هيبا  نميب يم اميبه خودم م يوقت. به اونم رهيگرده و من هنوزم خ يمن برمبه سمت . فرسته تا بره يرو م شخدمتيپ

 .كنه يداره بهم نگاه م يپوزخند ديشا
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نگاه ها هم از  نيفهمم كه ا ياندازه، م يم ريسر به ز يكه با دستپاچگ شيبعد با جا خوردن ناگهان ينگاه ها از قصده، ول نيكنم ا يفكر م اولش

 :لب بگم ريبشم و باز ز رهيخ. بشم رهيبار نوبت منه كه به صورتش خ نيا. ستيادعا ن هيمثل بق. پاك منه يهمون مهتا نيقصد نبوده و ا

 .ساده و بچگونه اشم يمنم كه دوسش دارم و عاشق نگاه ها نيا ـ

شه اون هم درست همون جور  يساده باشه؟ م يحرص كودكانه  هيگفته فقط از  هيامكه به س ييشه حرف ها يشه منو دوست داشته باشه؟ م يم

كه  يام به سمت خانواده ا رهيهنوز بهش خ نهيب يم نكهيبار بعد از ا نيشه و ا يباز بلند م شيكه عاشقشم، عاشق من بشه؟ نگاه دوست داشتن

 !چرخه يتازه وارد رستوران شدن م
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كنم به سمت سام  يخوام سع يم. كنم يم يكنن با نگاه همراه يكه انتخاب م يزيشم و اونا رو تا م يم رهيكه تازه وارد شدن خ يخانواده ا به
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داره و باز،  رتيمغا رشيكه با سن پ يدم اسب ياون محاصن و اون موها يرو. زنه يمرد خانواده خشكم م يچهره  ينچرخم كه خود خود رو

 يم ستيا ميزندگ ينقطه  نيتر اهيس يگرده و رو يكنه و م يذهنم گردش م. كه توش قرار دارم يروز يبه روشن. شه يروشن م مگذشته برا

 .نميب يفكر كنم توهم م ديزنم كه شا يم يدم و پلك يآب دهنم رو قورت م. كنه

 "... تو كه... تو كه... كنم يـ نه خواهش م "

 .لرزن يشه و دستام آشكارا م يچشمام جمع م يتو اشك

 ". اتاق فقط منم و تو نيقدر عقب نرو، تو ا نيدختر كوچولو، ا يـ ه "

انگار نه انگار كه چند ماه گذشته و اون . شه يكردنم زنده م تيچشمام موقع اذ يصورتش جلو يچرخه و تك تك اجزا يصورتش م يرو نگاهم

 يشم و دوباره تو يكه توش هستم جدا م يمنم كه از زمان و مكان نيا. همون لحظات نحسه يتمام صحنه ها به پررنگ. نحس تموم شده يروزها

 .رميگ يقرار م قهيدق وناون لحظه و ا

 .يبا من باش ديخوشگله، آخرش كه با يمال من بش ديـ اخرش كه با "

 .كثافت، از همتون متنفرم ،يعوض ايجلو ن گميم ـ

 :گهيخنده و م يم بلند

 ". قد نوك سوزن يحت. برام ارزش نداره يتنفرت ذره ا ـ

تو . كنه يمتعجب به من نگاه م. خوره يسام م يبه چشما يلعنت يخوره و نگاهم ناخودآگاه از اون چهره  يقطره اشك از چشمام سر م هي

 يو دار نگاهش به سمت من م ريگ نيكنه و تو هم يبار به اطراف نگاه م نيگردم سمت مرد كه ا يدوباره بر م. ستين يطنتيش چيچشماش ه

 .دهيم رييتوجه جهت نگاهش رو تغ يكنه و بعد ب يام مكث م رهچه يرو يكم. چرخه

 .اديلحظه بند نم هياشك هام  "

منم هم سن دخترتم، تو رو خدا، به من ... تو رو به خاطر بچه ات قسم... يدخترهم سن منم حتما دار... يتو زن دار... تو دستت ياون حلقه  ـ

 . كنم يحم كن، خواهش مر

 :گهيو م اديكنه و به سمتم م يگوشه پرت م هيهم چنان كه لباساش رو . اديقدم جلو م هيخنده و  يم باز

 ؟يديمزخرفات رو گوش كنم، فهم نيعالمه پول دادم، پول دادم كه ازت استفاده كنم، نه كه بمونم و ا هيمن برات  ـ

 ". شه يم يكي غميج يگوشه با صدا هيانداختنم  ريبرداشتش به من و گ زيبعد خ و

 :گميلب م ريز. چرخه ينگاه بچه ها به سمتم م. شم يدفعه از جام بلند م هي. چهيپ يتو گوشم م غميج يصدا

 ...لعنت! لعنت به تو ـ

دختر با . بر وفق مراده شونيندگپوشن و معلومه كه ز كيمحجبه بودن ش نيدر ع. گرده يو نگاهم به سمت دختر و زنش بر م رميجام عقب م تو

 :گهيرسه م يكه به گوشم به وضوح م يصدا

 بابا جون؟ ـ

 جان بابا؟ ـ
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 ؟يداد ينره ها بهم چه قول ادتي ـ

 رو فراموش كنم؟ دميم زانميكه به عز يشه قول يمگه م. زميمونه عز يم ادمي ـ

خنده و بعد با  يم يكم. نميب يرو م طانياز ش يفيكث يپدر مهربون، چهره  هي يكنم به جا يچرخه و من حس م ياز دخترش به زنش م نگاهش

 .شه يزن و بچه اش م يكه باعث خنده  يزيچ. كنه يرو م يزيچ فيشروع به تعر جانيه

 :گهيشه و م يجاش بلند م يتو اريمه

 چت شده؟ يمهتا؟ خانوم ـ

 .كلمه متنفرم نيمن از ا!يبه من خانوم دينگ! يخانوم! يخانوم

 .چهيپ يمتعجبش تو گوشم م يصدا. رميو باز هم عقب م دميتكون م سر

 !؟يخواهر! مهتا؟ ـ

 :گميشه و م يم شترياشكام ب شدت

 .رونيب رميم. نفسم گرفته... من ـ

و به  دميمتكونشون  يبا سخت. بدنم رو ندارن ينيخارج بشم، اما پاهام تحمل سنگ طانيكنم از اون جوالنگاه ش يم يكشم و سع يم يقيعم نفس

 .دو قدم. جهنم مونده نيدو قدم تا خارج شدن از ا... مهتا همش دو قدم. رميسمت در م

سرم به سمت پشت . نهيب يم يكيروز فقط تار ييشه و چشمام از روشنا يم يكوه ينيكنه، اما سرم به سنگ يرو لمس م رهيدستگ يسرد دستم

 .شم يرستوران م يسنگ نيباز نقش زم يبدنم ندارم با دهان ي يكدام از اعضا چيه يبر رو يكنترل يشه و من در حال يخم م
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متعجب  يچشما يجلو. خوان درباره ام بزنن يم يكنم كه بچه ها چه حرف يتوجه نم يحت. ستميا يكج شدن سرش به عقب تو جام م با

و  رميبه سمتش م. بلند بكشن نيه يشه چند نفر يخوردنش باعث م نيمز يخوره و صدا يم نيبعد از اون همه عكس العمل به زم مونيهمگ

 .دميتكونش م

 شد؟ مهتا؟ يمهتا؟ مهتا خانوم؟ چ ـ

 :زنه ياون كه صداش كنه بلند داد م يو ب نهيش يكنارم م اريمه

 !ايآر ـ

 :گميبهش م رو

 .دم دره نيمن هم نيماش ارش،يب ـ

. كه از شروع رفتن به اون حالت و زل زدنش به اون مرد شروع شده يزيچ. كنه يكار م نيمنو وادار به ا يزياز هر چ شتريتاپ تاپ قلبم ب يصدا

بعد از چند  يكنه، ول يمكث م يكم اريمه خته؟ياون اشك ر دنيكنه كه چرا مهتا با د يمنو متعجب م نيهم سن پدرشه و هم ديكه شا يمرد
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 :گهيو م اديم بالملحظه دن

 .كندر عقب رو باز  ـ

رو به اونا  اريو مه رميم نيماش يو احسان فكر كنم به سمت جلو هياون كه به سام يب. خوابونه عقب يكنم و اون مهتا رو م يعقب رو باز م در

رسه  يچرخ هاش به گوش م يكه صدا يسرعت ممكن در حال نيبا باالتر نيو ماش رهيگ يپدال گاز قرار م يپام رو. شه يو سوار م گهيم يزيچ

سرعت  نيبه حال ا ياون كه فكر يذهنم ب يول ده،يمجاز سرعتم م ريخبر از باال رفتن غ ن،يبوق بوق هشدار ماش يبعد صدا يكم. كنه يحركت م

 .االن حاضرم از جونم هم براش بگذرم يو من حت دهيخواب نميكنه عقب ماش يفكر م يمجاز بكنه، به دختر ريغ

 

***** 

كنه و به سمت  يمهتا رو بغل م اريو مه ستميا يم ختهيماجرا و فكر كردن به چرا و چونش بهم ر نيا يكه اعصابم برا يدر حال مارستانيدر ب دم

تخت خوابونده و  يمهتا رو، رو ار،يكه مه نميب يشم م يكه وارد م ياز درگاه. رميكنم و دنبالش م يرو قفل م نيمن هم ماش. رهيم يراه ورود

به نسبت تنگ لباسش  نيپرستار آست. اورژانسه مارانيكه مخصوص ب رهيم ييشده به سمت راهرو يپرسه چ يكه ازش م يداره همراه پرستار

 .رهيگ يزنه و فشارش رو م يتو تخت مورد نظر باال م يريگيرو بعد از جا

 :گهيبعد آروم م هيثان چند

 .چهار يهشت رو ـ

مونه و  يسرش م يباال. كنه يم قيرو به سرم تزر يكنه و دوباره آمپول يتش رو چك مقطرا. كنه يو به مهتا وصل م ارهيرو م يسرعت سرم به

 :گهيكشه و م يم ياز سر آسودگ يبار نفس نيا. رهيگ يدوباره فشارش رو م قهيبعد از چند دق

 .اديداره باال م ـ

 :گهيزخم م دنيكنه و با د يدستش رو باز م يزخم رو بعد

 شد؟ يجور نيفشارش ا يهم كرده؟ از ك يكجا خورده؟ ضدعفون ـ

 :گهيده و م يتكون م يسر اريمه

 .شد يجور نيكه ا ميتازه سر نهار بود. نخورده بود يزينه، از صبح هم چ م،يكوه بود ـ

كه زخم رو  نميب يره م يكنار م دميد يبعد كه از جلو يقيگرده و دقا يو باند بر م يضدعفون ليو دوباره با وسا رهيو م دهيتكون م يسر پرستار

 .بسته

 يرو رونيدم ب يم حيترج. شده رهيبه اون خ يشم كه با ناراحت يم رهيخ اريشم و بعد به مه يم رهيشه خ يقطرات سرم كه وارد دستش م به

. رونيب رهيم دش،يببر ديتون يكه سرمش كه تموم شد، م نيپرستار هم با گفتن ا. رونيب رميراحت شده م الميمنتظرش باشم و حاال كه خ يصندل

 .است هيسام. ارهيمنو به خودم م ميزنگ گوش يبعد صدا يكم. بندم يشكر چشمام رو م ايكنم و با گفتن خدا يپرت م يصندل يخودم رو، رو

 بله؟ ـ

 شد؟ يداداش چ ـ
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 .چهار بود يخوبه حالش، فشارش هشت رو زم،يعز يچيه ـ

 .باشه، ما رو محمد رسوند خونه ،يوا ـ

 .زنم يدستش درد نكنه، االن به اون زنگ م ـ

 .خداحافظ ؟يندار يباشه، كار ـ

 .نه، قربانت، خداحافظ ـ

 نانيكه احتماال مهناز ا شياونم با گوش. رونيب اديشم كه داره م يم اريمتوجه مه م،يآوردن گوش نييهم زمان با پا. كنم يرو قطع م يبعدم گوش و

 :گهيو م دايبعد به سمتم م يكم. كنه يصحبت م

 .ميداداش دستت درد نكنه، مزاحمت شد ـ

 :گميشم و م يم بلند

 .ميبا هم دوست گهيما د ه؟يحرفا چ نيا ـ

 ...نياز ا شتريب. برو يدار يداداش ببخش، اگه كار ـ

 .مونم كه برسونمتون يم. دياصال حرفشم نزن، مهم تو مهتا خانوم ـ

و من دوباره  رهيجدا شده م رونيكه با پرده از ب يپس دوباره به سمت اتاقك. كه تعارف كنه هيخسته تر از اون. گهينم يزيزنه و چ يم يلبخند

 .بار محمد پشت خطه نيخوره و ا يزنگ م ميباز گوش. نميش يم يصندل يرو
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 :گهيم يبا لبخند اريزنم و مه يپلك م يكم. نميب يكه دور تا دورش پرده است م يكيكوچ يسرم تو فضا يرو باال اريكنم، مه يكه باز م چشم

 .مايخانمم هست يچاكر آبج ـ

 شده؟ يچ ـ

 .فقط خانوم گل ما، وسط رستوران خوابش برد ،يچيه ـ

 :گميشده و آروم م يچ اديم ادمي تازه

 .گند زدم به گردشتون ،يوا ـ

 :گميچرخونم و م يرو م نميسر سنگ يحال يب با

 .خوره يجا به هم م نيحالم از ا ؟يجا ببر نيشه منو از ا يم ـ

 :گهيذاره و م يام م نهيس يدست رو اريكنم بلند بشم كه مه يم يسع

 چت شد؟ يبگ يخوا يبعدش، نم. آ آ، دخترم بذار سرمت تموم بشه بعد بلند شو ـ

 :گمياندازم و آروم م يبالش م يرو، رو خودم
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 .فشارم افتاد ،يچيه ـ

 ؟يكرد هيواسه افتادن فشارت گر ـ

اون مردك  يجلو ديرو كه با يجهت اون كار يخود و ب يب. نبودم يخوب يوقت دروغگو چيكنم كه من ه يحرف از زبونش فكر م نيگفتن ا با

 :زنم يداد م. كنم يم يخال اريكردم سر مه يم

 .دست از سرم بردار گه،يفشارم افتاده بود د اريمه ـ

 فته،يابروهاش ب ونيم ياون كه گره ا يب. ستهيا يبا همون لبخند جلوم م ديكش يم ادي، سرم فركردم يكه تا باهاش مخالفت م ياريبار مه نيا اما

 :گهيبا همون لبخندش م

 .بشه يعصب مونيكي نكهيبدون ا. با خواهرم حرف بزنم زاديخوام مثل آدم يخوام بفهمم، م يبار م نيبار نه، ا نينه، ا ـ

 !نده تو رو قرآن ريگ ؟يبدون يخوا يرو م يبگم؟ هان؟ چ ياز چ ـ

 ؟يختيبه هم ر ياون جور يبگو واسه چ. آروم باش و كمتر داد بزن. دمينم ريگ ـ

كه  يهمون نه،يكس جز خدا شكستنش رو نب چيروز قسم خوردم كه ه هيكه  يهمون بغض ،يكه باز اون بغض لعنت يو در حال رميگ يرو گاز م لبم

 :گميشكست، م بهيچند نفر غر يامروز جلو

 ...كه يياز كسا يكيشكستم كه  نيهمه آدم واسه ا نيا يامروز جلو ،يرو كه من، من لعنت نيا ار؟يمه يرو بدون يچ يخوا يم ـ

 :گهيآروم م. داده تيرفته و جاش رو به جد اريمه لبخند

 ؟يكه چ يياز كسا يكي ـ

 :گميبندم و م يرو م چشمام

كه همسن  يه پولش نره، به من نكيصاحاب من نگذشت و واسه خاطر ا يتن ب نيبهش التماس كردم از ا يكه هر چ ييها ياز اون لعنت يكي ـ

 .ز كرد.و.ا.ج.دخترش بودم ت

 يدوباره دست رو. رفته اريكنم مه يبعد كه چشم باز م يقيدقا. كنم يذارم و هق هق م يصورتم م ينگاه كنم، دستم رو، رو ارياون كه مه يب

 .بندم يبار چشمام رو م نيذارم و ا يصورتم م

 

***** 

 "سام  "

 دميشن يكه ناخواسته م يحرفاشون دخالت كنم، اما كلمات ونينخواستم م. رونيب اديبا سرعت م اريخوره و مه ياتاقش با شدت تكون م ي پرده

كنم  يكنم و فكر م يرفت نگاه م يم يبه سمت در خروج دهيكه با سر خم ياريدوباره به مه. بوده نكرد يكه بفهمم ماجرا چ نيبه ا يهم كمك

باهاش  يكم هيتونم  يكه باهاش تنها هستم و م هييجا نيچون اول. بهتره يليدوم خ ي نهيمهتا؟ مسلما گز شيبرم پ اي اريبرم دنبال مه دياالن با

 .زنم يو آروم پرده رو كنار م رميبه سمت اتاقك م. حرف بزنم

 

***** 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٣ 

 "مهتا  "

 :گميو هم زمان م نميب يصورتم گذاشته بودم م يكه رو ييدستا ريجفت كفش رو از ز هيپرده و ورود  حركت

 ار؟يمه ياومد ـ

 .زنم يكنه زل م يشن و به صورت اون كه با لبخند به من نگاه م يسام حرف ها تو دهانم خشك م دنيبرداشتن دستم و د با

 ؟يحالتون خوبه خانوم محمد ـ

 :گميكمرنگ م يا اخمو ب اميخودم م به

 .يمرس ـ

 .داشتم يصحبت هيقبلش باهاتون  يجداش كنه، ول گمياالن به پرستار م. سرمتون هم تموم شده ـ

 صحبته؟ يجا، جا نيبه نظرتون ا ـ

 ". دييكنم بفرما يخواهش م "خواست بگم  ياحتماال م. خوره يكم از صراحت كالمم كه زده بودم تو پرش جا م هي

 :گهيكنم كه اون دوباره م ينگاه م نييبه پا. وندهيپ ينم قتيكه تو ذهن آدم هاست به حق يزيچ اون شهيهم اما

 .من مهمه يحرفا يدونم، ول يم ـ

 .كه تو دستمه رو ندارم ينيكه من اصال اعصاب ا اديب ديپرستاره بگ نيشه به ا يسام اگه م يآقا ـ

بود؟  يچ ياالن لبخندش برا "كنم  يو من فكر م رونيب رهيم يسام با لبخند. كنم يكنم و نگاهش م يشم و بلند م يمتوجه باند دور دستم م تازه
" 
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 "سام  "

 :گميكنم و م يبه پرستار جمع م دنيرو با رس لبخندم

 .ما تموم شده ماريسرم ب ـ

 .امياالن م ـ

 نيداشت كه ا هيبا بق يمگه گفتنش چه فرق. زنم يبه خودم م يپس گردن هيبعد تو ذهنم  قهياما دو دق. گهيكنم كه سام رو چه خوب م يم فكر

كه وقت رفتن داشت كم شده، اما چرا چشماش قرمزه؟  يتيكنم از اون عصبان يبار حس م نيو ا ادياز ته راهرو دوباره م اريقدر ذوق كردم؟ مه

 :گميجلو و م رميو م دميبه خودم جرات م ارب نيا

 شده داداش؟ يزيچ ـ

 ه، سرم مهتا تموم شده؟ن ـ

 .چشمات قرمزه ها يآره، ول ـ

 :گهيكنه و م يدستاش چشماش رو پاك م با

 .مگه قرمزه؟ حتما خاك رفته توش ـ
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زنه به اون  ياونم خودشون م. تونه باشه ينم يزيچ يبرا هيبه جز گر يفهمه خر خودشه، چون اون قرمز يم يكنم كه انگار ينگاهش م يجور

 :گهيراه و م

 .من برم كمكش ـ

 .كه مهتا اون جاست ييسمت جا رهيبعد م و

 

***** 

 "مهتا  "

شده  رشيبانگيكه گر يبه بغض. كنم ياتاق فكر م يكه دوباره اومد تو يبندم و لحظه ا يچشمام رو م. نميش يسام م نيماش يتو اريكمك مه با

خودم از اون  يبه ترس ها. مرد هيبه شكستن بغض . زن كرد هيمرد تو آغوش  هيكه  ييها هيبه گر. كرد يكه تو آغوشم م ييها هيبود و گر

 .تلخم طراتو خا هيگر

كنه  ينگاه م رونيكه داره به ب ارينگاهم به سمت مه. كنم ياست نگاه م رهيسام كه به جلو خ يبه چشم ها نهييكنم و باز از تو آ يرو باز م چشمام

 يساده است كه من هر بار نگاهم به سمتش م يچشم ها نيتو ا يچرخه كه چ يم نير فكرم حول ابا نيسمت سام و ا رهيچرخه و باز م يم

 :گهيآروم م. كنه يچرخه و به من نگاه م يچرخه؟ چشم هاش م

 جان از كدوم طرف برم؟ اريمه ـ

 :گهيگردونه و م يسر م اريمه

 .سمت چپ داداش ـ
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 .بفرما باال ،يديقربونت داداش، زحمت كش ـ

 .شم ينه، مزاحم نم ـ

 .يتا االنم كه االف من و خواهرم بود ايب. يخسته ا ه؟يمزاحمت چ ـ

 :گهيم فونيزنه و تو آ يزنگ خونه رو م اريمه. كنه يمكث قبول م يدودله و بعد از كم انگار

 .ميمامان جان، مهمون دار ـ

 :گهيبعد رو به اون م و

 .بفرما داداش ـ

 :گهيفرسته، م يسام رو كه م  اريداداش؟ مه گنيبه هم م يميجور صم نيشدن كه ا قيبا هم رف يك نايكنم ا يم فكر

 مهتا جان؟ ـ

 :گهيو م اديآروم كنارم م اريمه. دميم هيتك واريبه د ن،ييپا اديكه ب يزنه و تا زمان يآسانسور رو م يدكمه . تو اديهم م اريتو و مه رميم

 .وربخ زيچ هيباال،  مير يحالت خوبه؟ االن م ـ
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 :گميزنم و م يم يلبخند

 .ومدهين يكيكوه رفتن به من  ـ

 :گهيخنده و م يم اونم

 .رو بزن دشيق گهيپس د ـ

 .انگار نه انگار. ميكرد يم هيگر ميداشت شيساعت پ يكيكه تا  ميما دو تا بود نينه انگار كه ا انگار

 

***** 

 يخونه  يفهمم سازنده  يتازه اون جاست كه م. زنن باهاش يكنن و حرف م يازش استقبال م يشناسن، به گرم يو بابا انگار كه سام رو م مامان

 يزيكنم و قبل از هر چ يرو باز م خچاليمهمون در  اليخ يآشپزخونه و ب رميذاره و من هم همراه مامان م يبراش احترام م يليبابا خ. ما سامه

ره  يخوره و مامان به سمت در م يهم زمان زنگ خونه دوباره م. دارم يظهر رو برم يغذا از يكنم، مقدار يخودم كه دارم دوباره ضعف م يبرا

 :گهيو م

 .نانيمهناز ا ـ

زنم كه به من  يجا و بعد به خودم تشر م نيا ارتشيمهناز راه به راه م نينداره كه ا يبدبخت مگه كار و زندگ يايآر نيكه ا اديآن تو ذهنم م هي

 .كنم يمدت نگاه سام رو گاه گاه حس م نيهر چند تمام ا. رم تا لباسام رو عوض كنم يچه؟ مگه فوضولم؟ به سمت اتاقم م

 

***** 

من و  رهيگ يمهناز هم دستش رو م. دميهم اجازه نم اديخواست دنبالم ب يكه م نايبه مب يشم و حت ياز جمع جدا م يخستگ ياز شام به بهانه  بعد

فهمم وقت حرف و  يبه داخل اتاقم م ايخوام تنها باشم، اما بعد از دو ساعت با اومدن آر يم. رهيسام م يفهمم ك ينم يحت. رميبه سمت اتاقم م

 .امروزم يحركت ناگهان لياونم به دل. مشاوره است

 

***** 

 "سام  "

 !يبدجور تو فكر ؟يداداش هيچ ـ

 يو اومد يديبازم سر اون شوهرت بدبختت رو دور د ؟يكن يجا چه كار م نياصال تو ا. ستيباال ن يكه تو غلظتش رو برد ياون جور زم،ينه عز ـ

 جا؟ نيا

 نه؟  گهيد ياريتو فكر . جا نيا اميب ست،يكه ن يچند وقت نيا دميمنم د. رفت روزيد. تياحسان رفته مامور. چونيحرف رو نپ ـ

 :گهيم ديچرخ يو جلوم م دهيكه قر م يحال در

 .مبارك بادا... شاايمبارك بادا، ا اري يا ـ

 يو من ضرر مال رتشيگ يكنم كه خدا رو شكر تو هوا م يرو به سمتش پرت م ستين ميجز گوش يزيرسه و اونم چ يكه به دستم م يزيچ نياول
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 :گميبا خنده م. خورم ينم

 ؟يچ يعنيكارا  نيشه؟ ا يم يزهرمار تو فرهنگ لغت شما معن ـ

 ؟يكه تو فكر اون گميمگه دارم دروغ م. يخواستگار ميبر. خوام يمن زن داداش م يعني ـ

 .يگيچرت و پرت م. از دروغم اون ورتر ـ

 !يگيچرت و پرت خودت م ؟يچ يعنياااا سام،  ـ

 :زنه ياتاقم داد م رونيسمت در رفت و از ب رهيبردارم كه م زيشم سمتش خ يم بلند

 .كه دروغگو بتركه ياله ـ

 رونيب اري ه،يبه قول سام اليكنم از فكر و خ يم يلپ تاپم به سمت جلو سع دنيبا كش. من چه دردمه دهيوروجك هم فهم نيا. خنده يبعدم م و

سه كه به به لب ر يبه ذهنم م يدفعه تو اوج محسابات فكر هي. ستيمخصوصا حاال كه محمد ن. فعال محاسبات تاالر و ساخت خونه مهم تره. اميب

 .ارمشيم

كه بهم  يراه حل خوب نيشكرت با ا ايخدا. رسم يخوام م يكه م يزودتر به پول يجور نيا. فروش كنم شيتونم سهم خودم از خونه ها رو پ يم ـ

 .يتقلب رسوند
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 "مهتا  "

 .كنه يآروم صدام م. تو ارهيشه و مامان سرش رو م ياتاق باز م در

 ؟ييمامان؟ كجا زيعز ـ

 :گميگرفته م هيكه از گر ييو با صدا اميم رونيب واريتخت د نيب يخال يفضا از

 .جام نيا ـ

 اياگه اون مادر تو رو به دن يحت. ستيباشه اون مادر ن نياز ا ريبه اسم مادر راحته، چون اگه غ يموجود يبغض برا نيو ا هيگر نيا صيتشخ

خونه و اتاقم  يكه تو ابونيو تو نور كمرنگ برق خ نهيش يجلوم م. دوستش رو بزرگ كرده ي كه بچه يباشه مثل سمانه ا يكيباشه و  اوردهين

 :گهيكنه و م يبره و اشك هام رو پاك م يدست م هافتاد

 .دوباره اون قلبت رو آزار داده؟ به مامان بگو يشد نازكم؟ چ يچ ؟يتو كه آروم بود ؟يتو كه خوب بود ـ

 :گميذارم و م يمامان م يپا يكنم و رو يرو خم م سرم

 رن؟يگ يرو نم ايبا خاطراتم زجر بكشم؟ چرا اون عوض يجور نيكنن باشن و من ا يم يكه كثافت كار يياونا ديچرا با. مياز دست زمونه شاك ـ

 ...بشم؟ مامان حالم يقربان شهيهم ديكنه؟ چرا من دختر با ينم يكار سيچرا پل

 :گهيكنه و م يبرق رو روشن م يفور. تو اتاق اديبار بابا م نيشه و ا ياتاق باز م در

 شده؟ يباز چ ـ
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 :گميكه بغض توشه م يصدا با

 ...من ـ

 ؟يراه انداخت هيگوشه بساط گر نيشده كه ا يباز چ ؟يتو چ ـ

 !بابا؟ ـ

 مگه حرفم دروغه؟ ه؟يچ ـ

 :گميو م ستميا يشم و جلوش م يم بلند

 ارم؟يكه من ادا در م يگيبه من م يكنم؟ االن دار يم هيدارم گر يكه من الك يگيبه من م يتو االن دار ـ

 ؟ياريافتاده هر روز بهانه در م يرو حال و روال عاد مونياالن كه زندگ نه؟ياز ا ريمگه غ ـ

 ...به خدا يفهم ينم ؟يكن يبابا منو درك م ؟يگيم يبه من چ يدار يفهم يم ؟يگيم يچ يفهم يبابا م ـ

 يو سرم كج م چهيپ يمامان تو گوشم م غيج يكه صدا ياز اشك در حال سيسوزه و من با صورت خ يكه بابا بهم زده م دهيدر اثر كش صورتم

 :گهيم اديمامان با فر. شم يكردم عوض شده م يكه فكر م يبه اون صورت رهيشه خ

 ؟يمحمد چه كارش دار ـ

 نيا لياون كه بفهمم دل يب. رهيذاره و م يچشمام م ياز جلو يحرف چين هبابا بودن رو نداره بدو اقتيكنم ل يكه دوباره حس م يكس. محمد و

 ه؟يچ رسهيكه زلزله وار، پس لرزه هاش به من م ياخالق بد
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 ؟يمحمد يسالم آقا ـ

 پسرم؟ يسالم، خوب هست ـ

 .نرم شده ها يانگار پسرم؟

 .سر ساختمون دياريب فيهمراه همسرتون تشر. داشته باشم يمالقات نيمالك يخواستم فردا صبح با همه  يم. بله به لطف شما ـ

 پسرم؟ ستين يامر. چشمام يبه رو ـ

 .نبود يجور نياون روز كه رفتم خونشون هم ا يحت. نبود يجور نيروز اول ا. مرد عوض شده نيا ايخدا

 .خدا نگه دار. ستين يعرض د،يدار ارياخت ـ

 .خداحافظ شما هم باشه ـ

 .مرد رو هضم كنم نيا يرفتارها يفهمم چه جور يكنم و نم ينگاه م يبه گوش جيو گ گنگ
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 "مهتا  "
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 يام م وونهيداره د نيكه شادم كنه و هم ستين يدور و اطرافم كس. خورم يبا دوستاش رفته مسافرت و من تنها كنج خونه نشستم و غصه م اريمه

 .چهيپ يگوشم م يمحمد تو روزيد يصدا. كنه

 .ـ خداحافظ شما هم باشه "

 :گهيآروم م ،يبعد از قطع گوش و

 .تونم مشكلم رو حل كنم يراحت م يلياگه من تو رو جذب كنم حله، خ ـ

 :گهيم شيهمه خوش شناس نيسرخوش از ا نيهم يواسه  ده،يصداش رو نشن يكنه كس يم فكر

 ...اون وقته كه ـ

كنم هنوز  يكه تازه تازه دارم حس م يمونم مرد يمن م. لنگه نداره ييو دورو يدر دورنگكه  يمونم مرد يو من م دهيبه حرفش نم يا ادامه

 ".نشناختمش

 ستين يزن چيبه نام ه يكوچه ا چيمن ه نيدر سرزم "

 يابانيخ چيه و

 شناسد يبست ها اما فقط زن ها را م بن

 ...انگار

 من سهم زن ها از رودخانه ها نيسرزم در

 ". است كه پشت سر آدم ها خراب شده اند ييپل ها تنها

زنگ  يصدا. كرده يآدم ها بدتر از هر زمستون يگرم رو سرد يهوا نيكنم ا يو فكر م نميش ياتاقم م يگوشه . زنم ينم ايبه آر يبار حرف نيا

 يباز م يحرف چيه يب. تظرن در باز بشهكه من نميب يمامان و محمد رو م يو چهره  رميم فونيبه سمت آ. كنه از جام بلند بشم يخونه مجبورم م

اون . كنم يم اديذارم و صداش رو ز يم يآهنگ. سكوت گرفت يروزه  ديمثل محمد با ييكسا يكنم جلو يفكر م. تو اتاق خودم رميو باز م مكن

 ينحو م نيچند تا آهنگ كه به هم. آدمك ها نباشن يساعت يكه برا ييمن باشم و جا. آدمك ها رو نشنوم و من باشم و اتاق يقدر كه صدا

 .و اخماش تو هم يباز هم نگاهش عصب. تو اديشه و محمد م يگذره، در اتاق به شدت باز م

 .المذهب رو نيداشته باشه؟ كمش كن ا شيتونه از دست تو آسا يجا نم نيآدم ا ـ

 ش؟يپ يسال ها نيباره شده همون محمد خشمگكردمش كه دو يكرده؟ چ دايپ رييتغ هويكنم چرا  يفكر م درمونده

 .ميكن مهمون دار زيخونه رو تم نيكمك مامانت ا ايبعدشم ب. رونيرو از پنجره پرتش نكردم ب يلعنت نيمگه؟ كمش كن تا ا يكر ـ

 :گميم يبه آروم. برگرده دميچند وقت ازش د نيكه ا يمحبت ديكنم تالش كنم تا شا يم يسع

 !بابا؟ ـ

 .ستهيا يم

 !مثل قبال؟ يكردم كه دوباره شد يمن كار ـ

 .زنه ينم يحرف يگرده ول يبه سمتم بر م. شد يبغض آب م نيخدا كه اگه سنگ هم بود، از ا به
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 ؟يكن يشده كه همش باهام دعوا م يچ ـ

. زودتر برگرده اريكاش مه كنم يو من فكر م رهيم. رونيب رهيكنم و اونم م يآهنگ رو كم م يبرم صدا يو من دست م دهيبه حرفم نم يجواب

پا تو اتاقم  گهيمامان هم از ترس محمد د يحت. خواد يمحبت م ينوك سوزن يدلم اندازه . كه با دوستاش رفته زودتر برگرده يكاش از سفر

 :گميم. عجله داره يليانگار خ. نميب يم ييغذا ي هيو مامان رو در حال ته رونيب رميم دهيخم ييشونه ها با. ذاره ينم

 اد؟يداره م يك ـ

 :گهيكه تو كالمشه م يكه تند و با محبت دهيمن و محمد رو نشن يدعواها يكنم صدا فكر

 .با پدرت داره ايچند تا حرفم گو هي. ظهر كارگرا رو ببره يغذا اديپسره سام ب نيقراره ا. كمك من ايتو بشم؟ ب يفدا ياومد ـ

 :گهيزنه م يچنان كه حرف م هم

 .و آبكش كن اديمراقب برنج باش تا جوش ب ايمادر ب ـ

 

***** 

 "سام  "

 :گميو م نميش يپدر مهتا م كنار

 ؟يسهمت رو بفروش يخوا يم يشما گفت. يخب جناب محمد ـ

 .نبود ياون محل، محل زندگ. خونه ام رو دوست دارم نيآره پسرم، من هم ـ

شه پنج تا خونه سهم من، پنج تا هم سهم شما  يمجموعا م. دميسمهم شما مسهم خودم رو به همراه  يفروش واحد ها شيپ يخب پس من آگه ـ

 .ننيدارن بش ليتما ايگو گهيچهار مالك د. ها هيهسا ي هيو بق

 :گميو م دهيتكون م يسر

 .كارگرا شيشم، برم پ يمزاحم نم گهيخب من د ـ

 .جا باش نيكجا پسرم؟ نهار ا ـ

 .با من ييحرفا هيدارن و  ياونا باشم، به هر حال اونا هم مشكالت شيبه كارگرا قول دادم امروز پ يول ،يمرس ـ

 .ميحرف بزن نيكنه، بش يباشه پسرم، پس تا حاج خانوم غذا رو آماده م ـ

 :گهيو اون با خنده م نميش يجام م سر

 .يداشته باش ديخب پسرم، شما زن و بچه هم با ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 ...ه هم كهنه پدر جان، زن ندارم، بچ ـ

 .ستيكنم، اما انگار خونه ن دايچرخونم تا مهتا رو پ يچشم م. خنده يكنم و اون هم دنبال من م يم يا خنده

 :گهيم دوباره
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 .كه هم شان تو باشه يكي. يريزن خوب و خوشگل بگ هيروزها  نيهم... شاايا ـ

 .شما نيلطف دار ـ

و شالش رو هم شل  دهيپوش يساده و شلوار ساده ا يمانتو مشك. رونيب اديشه و چند لحظه بعد همراه مهتا م يچشمم رد م يمهتا از جلو مادر

 :گهيم ريآروم و سربه ز. رهيشه خنده ام بگ يصورتشه باعث م يكه تو ياخم. سرش انداخته يرو

 .سالم ـ

 :گميو م دميم رونيام رو در قالب لبخند ب خنده

 سالم خانوم، حال شما؟ ـ

 .يخوبم، مرس ـ

خواد  يشنوم كه م يمادرش رو م يصدا. آشپزخونه دنبال مادرش رهيمهتا م! لبخند پدرانه هي. شم يگردم با لبخند پدرش روبرو م يبرم يوقت

 :گميبلند م. ارهيرو براش ب يترش

 .ديتو رو خدا زحمت نكش يخانوم محمد ـ

 :گهيزنه و م يم يگرده و لبخند يم بر

 .پسرم ستين يزحمت ـ

 .درست مثل مادرم. اديزن واقعا مهربون به نظر م نيا

 

***** 

از  يانگار تو اتاقشه و اثر. نميب يمهتا رو نم گهيبار د نياما ا. برم نايمهتا ا يبه خونه  گهيبهانه بار د نيذارم تا به ا يم نميها رو عقب ماش ظرف

حركت  گهيدو تشكر  يخداحافظ هيبا  نيبمونم، واسه هم شتريكه ب نميب ينم زيجا گهيمنم د. ستيپدر و مادر ن نيصورت ا ياون لبخند صبح، رو

مامان دم در  دنيشم با د يوارد م يكنه و وقت يكمك م دميكه زود رس نيسرعت باالم تو ا. رسم يساعت م ميكنم به سمت خونه و بعد از ن يم

 :گميكنم و م يبغلش م. رميزنم و به سمتش م يم يلبخند

 بانو؟ مياحوال مر ـ

 احوال سام؟ ـ

 مادرم؟ يخوب ـ

 .كنم يخدا رو شكر م نم،يب يموفقت رو م مچهين يتو و زندگ زم،يآره عز ـ

 موفق؟ مچهيچرا ن ـ

 .يش يكامل موفق نم يريزن نگ يچون تا وقت ـ

پنجاه سال سن . اريماز يينمونه اش دا. دور و برتههمه مرد مجرد  نيمردا فقط با زن هاشون موفق هستن؟ ا يعني. از اون حرفا بودا نيمامان، ا ـ

 .چه سالمه نيعوضش بب. زن نداره يداره ول
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 .رو با خواهر زاده ام موافقم يكي نيالحق كه ا ـ

 .بدم ييسالم بلند باال دنشيشه بر گردم و با د يباعث م اريماز ييدا يصدا

 ؟ييدا يچطور. عنبر آورد يبه به، باد آمد بود ـ

 جوجه مهندس؟ يتو چطور ـ

 .دمت گرم. ييدا گهيجوجه مهندس؟ دمت گرم د يگيبعد از پنج سال كار به من م ـ

 :گهيزنه به پشتم و م يمحكم م يكي

 .كردم يناراحت نشو جوجه، باهات شوخ ـ

 :گهيكه م اديم ييصدا هويخندم كه  يم

 جوجه؟ يگيبهش م. لهيف هيشب كليه نيا ييدا ـ

اما به رسم ادب  ست،يداره و اصال برام آشنا ن يزن حجاب كامل. ستادهيو پنج ساله كنار در ا يس بايتقر يكه به همراه زن هيافته به سام يم نگاهم

 :گهيم ييبعد رو به دا. دهيجوابم رو م ياون هم با خنده ا دميم يبهش سالم

 گه؟يد يرين با وجود هر روز من پاال يعني گه؟يمونه د يجوون م رهيگ يآدم كه زن نم! ن؟يفرمود يخان، م اريخب ماز ـ

 :گميمونه و م يباز م دهانم

 ؟يزن گرفت ييدا ـ

 :گهيمن خنده اش گرفته م ي افهيكه از ق ييدا

 .داد يا جهينت هيباالخره  يهمه سال مجرد نيا. ميما هم دل دار. گهيد ميچه كن ـ

 :گميكنم و م ينگاه م هيهم رو به زن كنار سام باز

 .رهيگ يمرموز ما اصال نگفت داره زن م ييدا نيواال ا. دنتونيخوشحالم از د يليمن خ ـ

 :گه يو م دهيبار مامان جواب م نيا

 .كنه زمونيخواسته سوپر يبه قول خودش م ـ

 :گهيذاره و م يبار دستش رو پشتم م نيا ييدا

 .تهران ميجان رو گرفتم و اومدشد كه دست مر نيا. دلم واسه تون تنگ شده بود. يچه كرد نميتو بب ميبر ايب ـ

كال آدم . بود ومدهيهم ن هيسام يعروس يرفت اصفهان و برا شيبعد از بازنشستگ يعني. كرد يم يشد كه اصفهان زندگ يم يچند سال ازيماز ييدا

اما . خواست يرو م وايبه اسم ش يدختر ييدا يجوون ليمامان اوا يبه گفته . بود بيكه زن گرفته بود واسم عج نياما ا. بود يسرزنده و خوب

واقعا  نايعشق ا يقصه . فهمه كه سرطان داره يدرست هجده سالش بود، م وايش يدو به هم شد و وقت نيا دنيدست روزگار مانع به هم رس

 يعالقه مند نشه و حاال م يبه كس گهيقسم خورده بوده كه د ييو دا دهيجون م ييتو بغل دا وايش. كه داره يتلخ انيو جذابه، البته جز پا يدنيشن

 به ازدواج شده؟ يراض ييدا يدوست داشتم بدونم چطور يليخ. كه قسمش رو شكونده دميد
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***** 

 "مهتا  "

 .كنم يزنه گوش م يكنم و به رعنا كه داره پشت تلفن غر م يرو تو دستم جابجا م يگوش

 .ايد ينم به ما محل گهيد ،يرفت ايآر ياز خونه  يمهتا خانم، از وقت يآ ـ

 :گميم گرفته

 .ديببخش. خب، خب، سرم شلوغ بود ـ

 خدا ببخشه، خانوم گل اصل حالت چطوره؟ ـ

 :گميكنم و م يم يبغض

 .داغونم رعنا، داغون ـ

 :اديم يشه و صداش بعد از مكث يشاد رعنا گرفته م لحن

 شده؟ يچ زم؟يچرا عز ـ

 .كنه يبد رفتار م يليخ... رعنا بابام ـ

 .اومده يعذر خواه يخودش برا يتو كه گفت ـ

 .كه واقعا خرد شدم دميازش شن يحرف شيهفته پ... يحت... يحت. جلب توجه گهيكردنام م هيرعنا به گر. ده يم ريچند وقته چپ و راست بهم گ ـ

 :گهيبعد م يو كم دهيمن م يها هيشكنه و رعنا گوش به گر يم بغضم

 گفت مگه؟ يچ ـ

گفت مرد  يمامان كه م يصدا هوي. اومدم يخودم كنار م ليتازه داشتم با مسا. ييشدم كه برم دستشو يدر اتاقشون رد م يداشتم از جلو ـ

 گم؟يبابا گفت خب مگه بد م هويزنن كه  يحرف م يچ يدارن درباره  دمينفهم. شدم جياولش گ. پشت در ستادميو ا دميخجالت بكش رو شن

اونم جواب داد . ايزن يدخترت حرف م ي ندهيدرباره آ يمامانم گفت تو دار. شه يم ياگه بتونم تو دستام نگهش دارم عال. بهخو يليپسر خ نيا

 يپسر هفت سال از دخترمون بزرگه، ول نيكه بدمش بره؟ ا اديمهتا خواستگار م يبرا گهيد يكن يفكر م. گميخودش م ي ندهيآ ياتفاقا برا

مامان . يكه تو گفت يمخصوصا با عمل. شه يتازه مشكلش كه معلوم نم. بنده يكنه دهن همه رو م يعروس نيبا ا هاگمهتا هم . عوضش پولداره

تو و  ياگه به خاطر حرفا. چند بار بگم. ستيمن ن يزد اون بچه  اديبار بابا بلند فر نيا. توئه محمد يشده بود چون داد زد اون بچه  يانگار عصب

تختشون  يرو. و رفتم تو اتاقشون ارمينتونستم طاقت ب گهيجاش د نيا.... گرچه. آوردم يمدت رو در نم نيا يها يلوس باز نينبود ا ايآر

شه رعنا؟  يباورت م. تو اتاقشون رمياندازم م يگاو م نيسرم رو ع يچ يعنيكه  ديبابا بهم پر. من خشكشون زد دنينشسته بودن و هر دو با د

حاال  يبودمت، ول دهيببخشمت؟ بابا من بخش يگفت يكه م يتو نبود نيا ؟يشد يجور نيو گفتم كه چرا ا ردمك هيبلند گر. گفت گاو يبه من م

دم  يبا هر چ. كه گفتم افتاد به جونم نويا. يبا شوهر دادن من، منو از سرت باز كن يخوا يكه م يپست يليخ. يستيبخشش هم ن قيكه ال نميب يم

با  يتو وضع داغون كل دنمياما دو روز بعد برگشت و با د اريمه. كه باالخره مامان به زور ازم جداش كرد اون قدر كتك خوردم. دستش بود زدم

 .بابا دعوا گرفت
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 ؟يگفت ايرو به آر نايا ،يمهتا جون ـ

 .نه ـ

 .كنه يچرا؟ اون كه مهربونه، دركت م ـ

 ...كه يدرست از همون روز. ومدهيت سراغم ندو هفته اس. اونم نامرده. حرف بزنم يخوام با كس ينم گهيخوام، د ينم ـ

 از كدوم روز خانومم؟ ـ

 .بهش اجاره داده شده بودم... كه يياز اونا يكي. دميها رو د ياز اون لعنت يكيكه  ياز همون روز ـ

بهتره . يبابات باش ديد يجلوبهتره كمتر . رو بهت بگم نيخوام ا يكنم، اما م يرو به خودت واگذار م يبگ ايكه به آر نيا ميمهتا جون، تصم ـ

 .يكه دوست داشته باش ييجا هي. جا سركار برو هي. كالس ثبت نام كن هياصال . يمردم و تو جامعه باش ديتو د. رونيب يبر

 :دهيو اون دوباره ادامه م رميحرفش به فكر فرو م نيا با

خود . كنه دور بشم يكه ناراحتم م يزيكردم از هرچ يسع يعني. كار رو كردم نيبودم هم هم تيتو اون موقع يدختر خوب، من خودم وقت نيبب ـ

كنم  تيرو هم ترب طونيش نيكه سركار برم و ا نيچون توان ا. دميپچه است كه از شغلم دست كش نياالنم به خاطر ا. برام كار جور كرد ايآر

ضعف تو . يديخودت رو عذاب م يكار دار نيتو با ا. كنه يحل نم مشكل رو يجا غصه بخور هيو همش  ينيكه بش نيا يمهتا خانوم. نداشتم

. كنه يم يداره كجا خراب كار ستيمعلوم ن. اديوروجك باز صداش نم نيمن برم كه ا. زيحرفام تو گوشت بمونه عز. كنه يرو جبران نم يچيه

 گل دختر؟ يندار يكار

 .كم سبك شدم هي! ينه، ممنون كه به حرفام گوش داد ـ

 .خداحافظ. خانوم گلم يزنده باش ـ

آشنا برام كار جور كنه؟ حس درس  يجا هيبخوام كه  ارياز مه ديكنم كه با يفكر م نيكنم و به ا يتماس رو قطع م ياز گفتن خداحافظ بعد

 .خوبه يجور نيا. ارهيخودشم منو ببره و ب. دور باشم يجهنم يخوام از خونه  يم. خوندن ندارم

 

***** 

. ارهيبه دست م ياحساس خوب رهيگ يقرار م ييجا هي يوقتا آدم كه باال يگاه. نفس از ته ته دلم هي. كشم يم قينفس عم هيبندم و  يمرو  چشمام

 قهيدق هياحساس همش  نياگه ا يحت. عوض كنم يچيخوام با ه يروز به دست آوردم نم نياحساس خوبم رو كه بعد از چند هفته و چند نيا

 يكه روز يقمار. من قمار كنه ي ندهيخواد سر آ يداره و م يخوب يهست كه ادعا يمرد نييفراموش كنم اون پا قهيدق هي يخوام برا يم. باشه

 :گميكنم و م يبه اسمون نگاه م. باال اديهم ب اريو منتظرم مه ستادميپشت بوم خونه ا يرو. كرد ميرو زندگ گهيدختر د هيپسرش با 

بابا صداش كنم  اديدلم نم گهيكه د ياز محمد. بابا خسته شدم. ديهمراهم باش دينيب ياگه م. ديكمكم كن دينيب يمنو؟ اگه م ديببن يبابا، مامان، م ـ

بابا . بجنگ وو مشكالتش، تو بمون  ايدخترم دن يو بگ يكه االن بغلم كن يافتاد؟ بابا كاش بود يمن م ياتفاقا برا نيا يبابا اگه بود. خسته شدم

 .زن با قالب دختر بودم؟ به خدا كه نبودم هيالن من ا ياگه بود

 مهتا؟ ـ
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 .نهيغمگ. اريخوره به صورت مه يگردم و چشمم م يبرم. اما بود. بود قهيدق كيكنم حال خوبم همش مال  يكنم و فكر م يرو پاك م اشكام

 ؟ييجا نيا ياز ك ـ

 .از همون اول حرفات ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 ؟يديپس همش رو شن ـ

 نه؟ نهيهنوز ته دلت از دستم چرك ؟يديمهتا تو هنوز منو نبخش ـ

 ار؟يمه يكن يفكر م يجور نيچرا ا ـ

 ...مهتا. كنه يدل سنگ رو آب م ،يچيمهتا حرفات منو كه ه ـ

 .شه يبابا آب نم يگذره پس چرا دل سنگ يذهنم م از

 .دو گانه اش يبابا و رفتارا ياونم با كارا. رهينم ادمياز  يول. وقته يليخ. به دل ندارم يا نهيوقته كه ك يليمن خ اريمه ـ

كه به خاطر زدن تو باهاش دعوا كردم بهش گفتم  يمهتا، اون روز يدون يم. بابا رو يرفتارا نيكنم ا يمنم درك نم. دونم يدونم، به قرآن م يم ـ

كه در حقت  ييمن شرمنده ام به خاطر كارها... من. ياز ته قلبت منو ببخش گهيبار د نيخوام ا يمهتا م. دهيكاراش رو جواب م نيتمام ا يروز هي

 ...پدر يكردم و رفتارا

 اريمه. ذارم يشونه اش م يكنم و رو يبعد سرم رو خم م يو كم مينيش يم نيزم يهر دو با هم كنار لبه پشت بام رو. ستهيا يو كنارم م اديم جلو

. هزن يو دم نم نهيب يرو م نايا. كشم كنار يو خودم رو م نهيش يتو تنم م يلرز هي. كشه يسرم م يرو كنه و يمكث دستش رو بلند م يبعد از كم

 :گهيآروم كنار گوشم م

 ؟يبهم بگ يخواست يم يخواهر كوچولو، حاال بگو چ ـ

 ؟يببر يجهنم يخونه  نيشه منو از ا يم ـ

 كجا؟ ؟يچ يعني ـ

 .يكن دايخوام برام كار پ يم ـ

 ؟يبعدشم چه كار ؟يكار؟ چطور شد به فكر كار افتاد ـ

 .و حرص بخورم نميبابا رو بب ينگاه كنم و كارها واريخونه به در و د نيخوام صبح تا شب تو ا ينم گهيد يول ،يهر كار ـ

 :گميخش دار م يدارم و با همون صدا يبر م. بنده يروش نقش م ايآر يخوره و شماره  يزنگ م ميگوش

 بله؟ ـ

 .يسالم خواهر خانوم ـ

 .سالم ـ

 ؟ياز دستم ناراحت. زميعز هيصدات عصبان ـ

 !رفته ادتيمنو  هيكه تو هم مثل بق نيآره، واسه ا ـ
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. كرد و اون بهش گفته يمهناز داشت با رعنا صحبت م. دعوت شدم و حاال هم اون جام ناريسم هي. شلوغ بود يليقسم كه سرم خ نايبه جون مب ـ

 ؟يبخش يم، داداشت رو مخانو يحاال آبج

 ؟يبود ناريتو دوهفته سم ـ

 .ها يجا نه، دو جا، جواب منو نداد هي يآره، ول ـ

 :گميم يو بعد از مكث رميگ يرو گاز م لبم

 .باشه ـ

 ؟يباشه چ ـ

 .بخشمت يباشه، م ـ

مگه چند تا . زنم ينم يحرف ياون وقت اگه كتك هم بزن. تو شيپ اميكه ب نهيكارم ا نياومدم تهران، اول. حاال هم برو به كارات برس. خوب شد ـ

 زم؟يعز يندار يخواهر دارم؟ كار

 .نه، مواظب خودت باش داداش بزرگه ـ

 .قربان تو، خداحافظ ـ

 :گهيم اريكنم، مه يرو كه قطع م تماس

 بود؟ ايآر ـ

 .آره ـ

 نكن خوب؟ هيگر گهيد. دميقول م يعني. كنم دايبرات پ يارك هيكنم كه  يم يمن سع. من فكرامو كردم يزد يحرف م يتا داشت. خب ـ

 .يداداش يمرس! خب ـ

 .خسته ام يليكه من خ ميكم استراحت كن هي ميحاال بلند شو بر. گفتنت يقربون داداش ـ

 :گهيكنه و م يشه و دستش رو به سمتم دراز م يكنارم بلند م از

 .خانوم گل نميپاشو بب ـ

. فهمم يم يدلقك ها شد هيكه شب نيو گفتن ا اريرو از خنده مه نيشه و ا يواقعا خنده دار م هيزنم كه تو اون صورت باد كرده از گر يم يلبخند

 .عمر غم ها كوتاه باشه شهيكنم كاش هم يزنم و فكر م يم يلبخند اريمه يهمراه خنده 
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خونه بخره و بعد با  هيجا بمونه و  نيا ييقرار بود دا. سر زده بودن ليبه تمام فام بايو تقر جا بودن نيو زنش ا ييشد كه دا يم يهفته ا دو

 ييتو گوش دا يدونم چ ينم. چشمام مجبور به رژه كردن يمامان هفت جد منو جلو يدو هفته با هم دست نيا. الشونيبرن دنبال وسا ييزندا

زن گرفتن  ياينشست و در گوشم از مزا يرو عشقه، روز و شب م يداد كه مجرد يشعار م يكه مخالف زن گرفتن بود و ه يبود كه كس هخوند
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 .گفت يم

 نايا ديتاالر رو بهانه كنم و كمتر تو د يبا وجود اون كارها ديكنم كه محمد برگرده تا شا يخدا خدا م. شم يم وونهيكنم دارم د يحس م گهيد

 .باشم

كه آوردم  يدو هفته تنها شانس نياما تو ا. گفت يرو م زايچ نياون جا هم تو گوشم ا يچون حت. دمينفهم يزيهم چ ديع زدهياز مراسم س يحت

كنم كه هم مامان و هم  يتونم كار يحاال م. اضافه شد ميبانك يبه اندوخته  يبود كه سه تا از واحد ها رو فروختم و پول به نسبت قابل قبول نيا

 .از مهتا يخواستگار. دست از سرم بردارن ييدا

 

***** 
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بخوام  گهيبار د هيترسم  يم. گوشه و حسرت خوردنه هيفقط نشستن  يكوفت يزندگ نيانگار سهم من از ا. خواد يمنو نم گهيخدا هم د انگار

 .ستيخودم رو بكشم و خدا باز بگه برگرد، هنوز وقتش ن

 ؟يـــــداريپرسند ب يم گرانيد "

 .م "دار  " يب يآر

 بافتم يام را خودم م يزندگ يِقال ايداشتم،  ي "دار "گر كه ا چرا

 .و خالص ختميآو يم "دار  "را به  ميزندگ اي

 ". م "دار  " يب "دار  " يب پس

تونم شاد باشم؟ چرا هر قدم كه  ينم ميزندگ يبه من بگو من چه به درگاهت كردم كه تو اوج لحظه ها ؟يذار يراه جلوم نم هيخدا؟ چرا  چرا

 ا؟يبازم ب يگيو م يريگ يرو از من م يشاد رميجلو م

مهمانه  هيفقط به خاطر ورود . نهيش يهم كنار لب من م يو پوزخند چهيپ يخونه م يزنگ تو يصدا. شه يمامان و بابا قطع م داديداد و ب يصدا

چشمام رو . زنه يآسمون چشمك م يكه تو يخوره به من ستاره ا ياتاقم م ينگاهم از پنجره . بعد از چند شب تمام شده شونيلعنت يكه دعوا

 .رسن ينم ييبارن و به جا يكه هر روز م نيانگار اشكامم با من قهر كردن و خسته شدن از ا. زميهم ندارم بر ياشك يحت گهيد. مبند يم

 .تق تق

تو،  اديذاره و م يم مميبار شخص پشت در خودش پا به حر نيدم و ا ينم يباز هم جواب. باز هم تق تق. دمينم يجواب. خوره ياتاق صدا م در

دونه چند نفر مثل من چشم به اون  يزنه و خدا م يكه پررنگه و شاد شاد داره به همه جا چشمك م يستاره ا. به اون ستاره است رهينگاهم خ

 من هم هست؟ يآرزوها يبرا ييبزرگ، جااون آسمون  يستاره، تو پهنه  يو اسم ستاره آرزوها رو، روش گذاشتن؟ راست دارنستاره 

 :چهيپ يتو اتاق م ايآر يشه و صدا ياتاق روشن م برق

 ما رو؟ يگرفت يليخانوم؟ چه تحو يبه به آبج ـ

 يرد خون ينگاهش رو. اديشه و به سمتم م يلباش خشك م يلبخند رو. ايشم به آر يم رهيبار خ نيچرخونم و ا يخشكم رو به سمتش م صورت
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 :پرسه يبار ناباورانه م نيا. كشم يبره سمت صورتم كه سرم رو عقب م يانگشت م. شه يخشك م هيلبم جار يه كه از گوش

 شده؟ يچ ـ

 .يچيه ـ

 .مهتا با توام ؟يقدر الغر شد نيبال رو سر صورتت آورده؟ چرا ا نيا يمهتا به من نگاه كن و بگو ك ـ

 :گميو م نهيش يصورتم م يرو يجون يب لبخند

 شه؟ يم يشه؟ اگه بگم چ يازم دوا م ياگه بگم درد ـ

 :گميشه و باز م يم يبه خنده ا ليتبد لبخندم

 شه؟ يم يبه حال من داره؟ چ يچه فرق... اگه بگم ـ

 :گميخندم و م يم

 .هه هه! شه داره يم يجمله هام چ يته همه  ـ

 .فهمم يبعد م يكم. شده يكنم چ يفكر م. كنه يو اول متعجب نگاهش م رهيگ يرو تو دستش م دستام

 .با من ياومدم كه حرف بزن. جام كه حرفات رو بشنوم نيمن ا. آروم باش و به من بگو زميمهتا، عز ـ

 اد؟يصدا نم رونياز ب گهيچرا د ـ

 ؟يچ يصدا ـ

 .دعوا، اونا، همون دو تا، سر من دعوا دارن ـ

 كنن؟ يدعوا م يچ يبرا ـ

 .خواد از شر من خالص بشه يم آها، بابا... يبرا... يبرا ـ

 چرا؟ ـ

داشتن سر . بود روزيد ديبود؟ شا يدونم ك يبعد از ظهر؟ نم ايامروز ظهر بود . كه اومد ينفر نياونم به اول. خواد شوهرم بده يچون كه م ـ

 .ينيب يم. ورتم نشستص يبود كه رو يگفتم بسه، تو رو خدا بسه، اما جوابم چك. خسته شدم و رفتم جلوشون. كردن يدعوا م نيهم

 :گميكنم و م يام رو كج م گونه

 .محمد زد ناهاش،يا ـ

 :گهيو م ارهيدر م بشياز ج يدستمال. فهمم يكه نم گهيم يزيلب چ ريبار ز نيكنه و ا يبه من نگاه م يكم. نيزم يرو نهيش يزنه و م ينم يحرف

 كجاست؟ اريمه ـ

 دميهر بار هم كه ازش پرس گه،ينم يچيه يچند شب گذشته ها، ول. نداده يهنوز بهم خبر يخواد برام كار جور كنه، ول يم يدون يشركته، م ـ

 ه؟يبه نظر تو بعدا ك. كه بعدا گهيبهم م

 :گهيكنه و م يرو هم لمس م ميشونيپ. ذاره يصورتم م يبار دست رو نيكنه و ا يپاك م يدستمال خون رو كم با

 .تو دختر؟ دراز بكش، بخواب يچرا انقدر داغ ـ
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 يكشم و اون دستام رو مهمون سرنگ يدراز م. كنه يبه دستاشه كه اون رو آماده م رهيو من نگاهم خ ارهيهمراهش در م فيك يآمپول از تو هي

شن و  يم نياما كم كم پلك هام سنگ بره يگذره و چقدر زمان م يدونم چقدر م ينم. كنه يكنه كه با آرامش قطره هاش رو وارد دستم م يم

 .يخاموش نيسنگ يايتو دن رميها م تبعد از مد
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 .خوام باهاتون صحبت كنم يبابا، مامان، م ـ

 :گميزنم و م يم يكنن و من لبخند يچرخن سمت من و منتظر نگاهم م يدو م هر

 .رفت ادميحرفام همه . كه دينگفتم اون جور نگاهم كن ـ

 :گهيمشتاق م مامان

 ؟يخوا يزن م ـ

 :گميشم و م يبعد آروم م يكم. خنده ريزنم ز يكنم و بعد م يمات بهش نگاه م اولش

 ...اما ،يخب كار منو راحت كرد ـ

 ؟ياما چ ـ

 .گميكه من م ياون ياما خواستگار ـ

 چند سالشه؟ كجا هستن؟ ه؟ياسمش چ ؟يك ؟يك ـ

 :گهيكنه و م يمداخله م بابا

 .گهيد گهيبذار خودش م. تر واشيم، خانم، خان ـ

 :گميزنم و م يبه بابا م يلبخند

 گميكه م ديرو هم اگه بپرس ينسبت طبقات. ما دوره يخونشون از خونه . دوستمه ايسالش باشه، خواهر زن آر ستياسمش مهتاست، فكر كنم ب ـ

 .دارن يوضع نه خوب و نه بد

 :گهيخوره و م يتو جاش م يتكون بابا

 .ميبه خودمون غره بش دينبا م،يديجا رس نيحاال كه به ا. مينداشت يوضع خوب يروز هيما هم . ستيما مهم ن يبرا يپسرم، نسبت طبقات ـ

 :گهياندازه و م يم يمامان به ما دو تا نگاه. كه من دوسش دارم هيزيهمون چ نيا. كنم يم شيبابا رو ستا تفكر

 م؟يكن قيكه درباره شون تحق ننيش يم زنگ بزنم قرار بذارم؟ اصال كجا يك ـ

 دميرو م ديجد يادرس خونه  نيبنابرا. ندارم يقبل ياز خونه  يبگم كه من آدرس رميگ يم ميتصم شونيفوضول محل قبل يخانوم ها يادآوري با

 .تونم مهتا رو بشناسم يبهتر م يجور نيا. قيتحق يقبل يكه سر فرصت خودم برم خونه 

 

***** 
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 "مهتا  "

 رهيبه ساعت خ. سرم يتو دهيمحكم كوب يكيكنم  ياحساس م ييجورا هي. كنه يدرد م يليشم اما پشت سرم خ ياز خواب بلند م يدونم ك ينم

جا  نيا ايآر شبيافته كه د يم ادمي. رميگ يدستام م يو سرم رو تو نميش يرو تخت م. دنيرو نشون م قهيو پنج دق ستيعقربه ها ده و ب. شم يم

خونه  يجواب بده، اما انگار كس يشم كس يكنم و منتظر م يزنگ تلفن سرم رو بلند م يبا صدا. دونم يگفتم رو نم يكه بهش چ نيا مابوده، ا

 :گمياون كه به شماره نگاه كنم م يدارم و ب يبرش م. رميكنم و به سمت تلفن م يدر رو باز م. ستين

 بله؟ ـ

 سمانه؟ ـ

 :گميحوصله م يب

 .سالم خاله ـ

 .ميستيبه حرف زدن با هم ن ينه اون و نه من راض ييجورا هي. به اجبار شباهت داره شتريكالمم ب البته

 سمانه كجاست؟ ؟ييا تو ـ

 .شه اخمام رو تو هم بكشم يباعث م نيو ا دهيجواب سالمم رو نم يحت

 .رونيرفته ب ـ

 :گهيم يلحن خاص هيكنه و بعد با  يمكث م يكم

 ؟ييا تنها ـ

 آره، چطور؟ ـ

 گذره خاله جون؟ يچه خبر، خوش م ،يچيه ـ

 :گميم يبعد دوباره تو گوش. داره شين بيكنم لحن كالمش عج يكنم و فكر م يكم بهش نگاه م هيدارم و  يرو از گوشم برم يتعجب گوش با

 .خوبم ـ

 با مشكالتت؟ يكن يچه م ـ

حرفشو بزنه و  يخوب بلده ك. ادياز حرفش بدم م يليشكنه، خ يدلم م. روع شدكردنش ش يكنم كه باز فوضول يو فكر م رميگ يرو گاز م لبم

 :گميم يكنم لرزش صدام رو كنترل كنم به آروم يم يكه سع يدر حال. آدم رو بسوزونه

 .ندارم يمن مشكل ـ

 .با من حرف بزن. نكن خاله ياز من مخف ،يكرد دايدونم تو چقدر مشكل پ يمن كه م م،يليخاله جون ماها فام ـ

 ...من حالم خوب شده خاله ، به كمك ـ

 :گهيپره و باز م يحرفام م نيب

 .نه خاله جون ؟يفراموشش كن يتون يم يراحت نيبه ا يكن يفكر م ،يفراموشش كن يها بتون يزود نيكه به ا ستين يدرد تو درد زميعز ـ

دارم كه حرمت  يخودم رو نگه م يليخ. تونم كمر راست كنم يكالمش نم شياز ن. گذاشته ليكه اسم خودش رو فام يكه اون نيكنم از ا يم بغض
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 .نزنم ينشكنم و حرف بد

 .كردم اون اتفاق رو فراموش كنم  يخاله من سع ـ

كه  ييبال نيا زم،ينه عز ه؟يراحت نيبه هم يكن يكنند، فكر م يمردم فراموش نم ياگه خودت فراموش كن ؟يفراموش كن يتون يم يكن يفكر م ـ

 .خودش سوزوند  شيآت يرو هم تو هياز خودت بق ريبه غ يسر خودت آورد يبا ندونم كار

 :دهيتوجه به وضع بد من ادامه م يمگه گناه من بوده؟ ب ؟يبا ندونم كار گهيچرا م. دميكنم و فشار م يدستم فرو م يهام رو تو ناخون

پرسه  ياز اون ماجرا م نهيب يما رو م يها رو بگو، هنوز كه هنوزه كس چارهيما ب رون،يمحله اومدن ب راحت شدن كه از اون يحاال مامان بابات كم ـ

 اطرشمنم به خ يخوره كه گاه يبچه ام اون قدر غصه م. دوستاش سرافكنده شده كه نگو نياون قدر ب. نميرام چارهيب. شده يخواد بدونه چ يو م

 .احمقانه ات يرفتارا نيتو و ا. توئه رييهمش تقص. شم يناراحت م

 :گميكه تو گلومه رو فرو بدم و م يكنم بغض يم يكنم و سع يرو فوت م نفسم

 .يديكوب يخواهرزاده ات رو نم يجور نيا. يآورد ياومده رو به روم نم شيكه برام پ ياتفاق ينجوريا ،يخواست يتو اگه صالح منو م ـ

 :دميزنم و ادامه م يم يپوزخند

 .نداره دخالت نكن لطفا يكه به شما ربط يتو موضوع. ما لطفا صالح بچه ات رو بخواهش ـ

 :گهيكشه و م ينفس م يعصب

باشه،  يپسر من هر چ. رو هم تو گوشت فرو كن نيدر ضمن ا. كن و بعد حرف بزن تيگفتم؟ تو خودت اول ادب رو رعا يچ.. مگه من... مگه ـ

 كيكه پسرم تحر ينكرده باش ياصال از كجا معلوم نباشه كه تو خودت اون روز كار. رنيگ ينم راديكنه بهش ا يمرده، جوونه، خامه، هر كار

. تونه ازدواج كنه ينم گهيزن بدبخت كه د هي ،يزن هي ،يستيتو االن دختر ن. گميبهت م يجا كشوند نيحاال كه بحث به ا يدون ينشده باشه؟ م

 ...تو

 .پرم يحرفاش م ونيتونم تحمل كنم و به م ينم. گهيتوجه به وضع داغونم م يخودش ب يبرا كسرهيو اون  اديبند م نفسم

خدا . ظاهر پرستمون متنفرم لياز تو هم مثل تمام اون فام! يهم بدتر بهياز صد تا غر ؟يليتو فام. خدا لعنتت كنه ؟يتو خاله ا. لعنت به تو ـ

 .كثـــــافت. ديكرد يچند وقته خوب با اعصاب من باز نيهمتون رو لعنت كنه كه ا

 .دميو زمان فحش م نيبه زم رميكه به سمت اتاقم م يتركه و در حال يبغضم م ميعصب ينفس ها ونيم. كوبم يرو م يو گوش گميرو م نايا

 

***** 

. ساعت گذشته كيكنم چه زود  يو من فكر م دايدر م يصدا. نهيش يتاك ساعت م كيكنم و باز نگاهم رو ت يپف كرده ام رو باز م يچشما

و اون بهم  نيكه ا يكه در مقابل هر حرف فميچقدر بدبخت و ضع. كنم يم يكه كل سرم رو گرفته ناله ا يبار از سردر نيشم و ا يدوباره بلند م

 :گهيكنه و م يمامان در اتاق رو باز م. ستميبلد ن هيجز گر يرزنن كا يم

 زم؟يعز يصبحانه خورد. برات دعا كردم يليخ. من قرآن بودم ؟يدختر يداريب ـ

 :گهيكه م دميبهش نم يجواب
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 مهتا؟ مامان جان؟ ـ

 :گهيكنه و م يام تعجب م افهيق دنياز د. كنم يكنم و تو چشماش نگاه م يبلند م سر

 ؟يكرد هيشده قربونت برم؟ گر يچ ـ

رو فرو بدم دستم رو  يبغض لعنت نيكه ا نيا يشم و برا يخاله پر از خشم م يفاحر يادآوريپوشونه و من با  يچهره اش رو م فيظر ياخم

 :گهيمامان متعجب م. كوبم يكنم و به تخت م يمشت م

 !مهتا؟ ـ

 .تنهام بذار مامان ـ

 شده؟ ياخه تو به من بگو چ ـ

 .تو رو خدا نيدست از سرم بردار. هيبشه؟ مثل هر روز اخالقم سگ يچ يخواست يم ـ

 .ذاره يخودم تنها م اهيس يايو من رو با دن رونيب رهيم زهياعصابم بهم نر شتريكه ب نيا يشه و برا يمتعجب م مامان

 

***** 

نه؟ اما  اياز كار برام آورده  يخبر نميكنم كه بب يملتمسانه نگاهش م. ميش يهم زمان با هم بلند م اريو من و مه ميخور يرو در سكوت م شام

 هكنم ك يخوره و من احساس م يكنم كه تلفن زنگ م يفوت م دانهينفسم رو ناام. ارهيخودش نم يو به رو نهيب يهم م ديشا. هريو م نهيب ياون نم

 .دميداره گوش م يرو بر م يبابا كه گوش يو به صدا ستميا يسرجام م. خاله است

 .دييسالم، بفرما ـ

 ... ـ

 .جاست نيبله، هم ـ

 .دميباز هم گوش م. وجودم يبشه برا يكه سوهان ستيرو شكر پس خاله ن خدا

 .ديبله، بله، مراحم ـ

 ... ـ

 .قدمتون سر چشم ه؟يحرفا چ نيا ـ

 .رميگردم و به سمت پخچال م يبر م رميگ يبه خود م يتفاوت يب ي افهيكه ق يحال در

 .فردا شب، بله، خدا نگه دار شما باشه د،ييبله، بفرما ـ

 :گهيم يكنم كه با سرخوش ينگاه م بهش

 !خواستم شد يباالخره همون كه م ـ

 خواسته كه شده؟ يم يكنم چ يشم و فكر م يم جيهم گ باز

 .رهيوقت بگ يخواستگار يزنگ زده بود برا. مادر مهندس بود. پسره تو تور خودم افتاد نيا ـ
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 :گهيكنم كه م يبا ترس و تعجب نگاهش م. تونم پلك بزنم ينم گهيد يحت

 .فرداشب بهشون وقت دادم يمنم برا ـ

كنم كه  يزنم و فكر م يپس م قيچشمام رو با چند تا نفس عم ياشك تو. كنن يافته و هر دو به من نگاه م يم نيزم يآب از دستم رو پارچ

 .شكنه يبا دمش گردو م. مثل مناسبه نيهم قايبراش دق

 :چهيپ يداد بابا تو سرم م يپارچ رو جمع كنم صدا يها كهيشم تا ت يكه خم م يحال در

 تو اون جا؟ يكن يم يچه غلط ـ

 :گميبلند م يو با صدا اميم رونيكه تو دستم گرفتم ب ييها كهيتوجه به پارچ خرد شده و ت يب

 .كن محمد خان رونيكه من به اون جواب مثبت بدم و از سرت ب نيفكر ا ـ

 :گهياز من م يبانيهم به پشت مامان

 ...كه ستيخواد خودش، زور ن ينم يذارم، وقت يمنم نم ـ

 .ديخور يه م.جفتتون گ ـ

كار  نيتو دعواهاش با مامان هم ا يحت. هم من و هم مامان. كنم يبود نگاه م ومدهيحرف زشت از دهنش در ن هيكه تا به امروز  يبه پدر متعجب

 :زنم يو مثل خودش داد م ارميكم نم... از اون شتريب يبود، ول يكن يحرفاش در حد غلط م ديشا. كرد يرو نم

 .خوام يمگه زوره؟ نم ـ

 .يبد يبه اون جواب منف يكن يتو غلط هم م. گميآره زوره، چون كه من م ـ

 :گميكوبم و م يم نيتو دستم رو محكم به زم ي شهيش يها كهيت

 .مونم يجا نم نيا يهر جا كه شد، ول نا،يز امهنا يخونه . رونيب رميمن م. يبه زور شوهرم بد يمونم كه شما بخوا يمن فردا شب خونه نم ـ

 :گهيو م ستهيا يكه مامان جلوش م اديسمتم م به

 .شيبزن يكن يحمله م يچته؟ باز كه دار ه؟يچ ـ

 .گفت چشم بابا يجور بود االن م نيكه اگه ا. نكردم تيبچه رو تا حاال ترب نيزنم چون ا يم ـ

 :گميافته و م يم رونيما اومده ب داديكه از داد و ب اريبه مه نگاهم

 ينم يبرام فرق يندار اي يچون اگه بگن پدر دار. دميند يزينوزده سال جز اخمت چ نيچون تو ا. آره، چون حواست گرم همه بوده جز من ـ

 .داشتنت نداشتمت نيچون من در ع. نه ايكنه كه بگم آره 

 .يمون يتو هم تو خونه م جا و نيا انيم نايفردا شب ا. واسه من شر و ور نباف ـ

 .مونم يمونم، نم يمونم، نم ينم ـ

 يمامان تو صدا غيج يصدا. سمت من اديشه كه مامان رو كه سد محافظ من شده هل بده و ب يزنم و همون باعث م يم غيمونم آخر رو ج ينم

 ريبازوهام ز. شن ينم فشيو مامان هم حر اريمه يحت. كشونه يكه دستم رو محكم گرفته به سمت در اتاقم م يشه و بابا در حال يمن گم م غيج

و  دهيدر با پا هل م. بره يزدنام منو به سمت اتاقم م غيطور بدون توجه به تقال ها و ج نيشكنه و اون هم يمردونه اش داره م صطالحقدرت به ا
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تختم  يكنه و منو رو ينداشته باشه اما بابا قفلش م ميه كه بابا كارزن يم اديكوبه و فر يمحكم به در م اريمه. بنده يم اريمامان و مه ياونو جلو

 :گهيم دهيتكون م ديكه انشگشتش رو با تهد يكشم عقب و اون هم در حال يكه خودم رو م اديبه سمتم م. كنه يم پرت

 ؟يفهم يم. كنم يسرت خراب م يازت بشنوم خونه رو، رو هيگر هي اي غيج هياگه . اديو صداتم در نم يمون يتا فردا تو همون خراب شده ات م ـ

 .هيامتحانش مجان. يامتحان كن يتون يم. يسگ بد يزنم كه صدا ياون قدر م

 .كشم يم غيبلند ج نيبنابرا. تونه منو بزنه يهم نم اديكه فردا م يدونم به خاطر خواستگار يم

 ...ازت متنفرم، متنفرم، متن ـ

 .مونه يخورم نصفه م يم كه يسوم با تو دهن متنفر

 :گهيم نيو خشمگ آروم

 .هيگفتم كه امتحانش مجان ـ

 

***** 

 "سام  "

 .خونم يكنم، همراه خواننده بلند بلند م يمدل داده شده و مرتب شده ام رو نگاه م يموها نهييآ يكه جلو يزنم و در حال يبشكن م سرخوش

 شب مراد است امشب ست،يامشب چه شب " ـ

 شمع و چراغ است امشب م،يجا برو هر

 شب مراد است امشب ست،يچه شب امشب

 شمع و چراغ است امشب م،يجا برو هر

 مبارك بادا... شاايبادا مبارك بادا، ا بادا

 ". مبارك بادا... شاايمبارك بادا، ا اري يا

 :گميگردم سمتش و م يكنم و بر م يرو قطع م كنه آهنگ ينگاه م پميبه من و ت يمعلومه با خوشحال نهيياش از آ افهيكه ق هيسوت سام يصدا با

 نه؟ ايجونم؟ خوب شده ام  ـ

 ...يلياگه مهتا قبولت نكنه واقعا كه خ ،يكه تو خوشگل كرد يطور نيتوپ، ا ست،يب ،يعال ـ

 .نكن نيبه خانم من توه ،ياو ،ياو ـ

 .ارميدر ب يخوام واسش خواهر شوهر باز يدوست دارم، م ـ

 !ايخواستگار يايذارم ب ينم ه؟يجور نيا ا ـ

 .وسط نيا ميبد يقر هيبعدشم بزن اون آهنگ رو كه . مامان منو دعوت كرده. يستين يتو كه كاره ا ـ

 .تو اديرقصه م يهمراه با آاهنگ م هيكنم و سام يم يخنده آهنگ رو دوباره پل با

 نقل و نبات نيبپاش اطيو اون ح اطيح نيا "
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 ونبات نقل نيسر عروس و دوماد بپاش بر

 مبارك بادا... شاايبادا مبارك بادا، ا بادا

 ". مبارك بادا... شاايمبارك بادا، ا اري يا

شاد و سرخوشه با حركات  يهم كه آخر آدم ها ييدا. كشونه تو اتاقم يرو م نايمامان ا ه،يسام يبعد سر و صدا يزنم و كم يدست م همراهش

 .كنه همراه آهنگ تكون بخورم يو مجبورم م رهيگ يو دستم رو م اديبه سمت من م يخنده دار

 من و تو تيوال نياز ا ميبرو ايب "

 و من دامن تو ريدست من و بگ تو

 من و تو تيوال نياز ا ميبرو ايب

 و من دامن تو ريدست من و بگ تو

 مبارك بادا... شاايبادا مبارك بادا، ا بادا

 ". مبارك بادا... شاايمبارك بادا، ا اري يا

كه تو اتاقم برپا شده باعث  يكيجشن كوچ. رقصن يم يشن و با خنده همگ يو احسان هم به جمعمون اضافه م ييمان و بابا و زنداكم ما كم

 .همه است يخوشحال
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 ديبده تو خونه مونده و كل ميكه مامان فرار نينخوردم و خود بابا هم از ترس ا يزيچ گهيد شبياز شام د. كنم يهمراه خواننده تكرار م نيغمگ

 .رو لب نزدم يزيبا اون چ يلج باز يغذا رو هم اون آورد و منم برا. اتاقم دستشه

 كنم يدارم به خودم شك م گهيد "

 يفهمه كس يحرفام و نم آخه

 كنم يكه دست دلم و رو م من

 " ؟يفهمه كس يو نم اميدن چرا

 اريپشت سرش مه. كنه ينگاهم م سشيخ يتو و با اون چشما اديبار مامان م نيشه و ا يز مباز در با. آهنگ حرف تمام لحظه هامه ي كهيت نيهم

بغضم . به هشته كيشم نزد يكنم و متوجه م يبه ساعت نگاه م. لباسه هيدست مامان . شن يم رهيبزنن به من خ ياون كه حرف يو هر دو ب اديم

 :گهيو مامان م دميم ورو فر

 شيو عصبان ايتو رو خدا ب. كنم شيبذار امشب بگذره تا من باهاش حرف بزنم راض. رو بپوش نيسراغت ا ومدهيتا دوباره ن ايخوشگلم، ب ايب ـ

 .نكن

اش  قهيسل. يشال مشك هيهمراهش و  يبنفش و جوراب شلوار كيشم به تون يم رهيذاره و من خ يدستم م يلباس رو تو. شه يدونم كه نم يم
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 .راحت شدن از دستش يكنه برا يچه خوب داره دخترش رو بزك م. بخت ين تك دختر دوستش به خونه فرستاد يچه خوب شده برا

 :گهيآروم م اريمه

 .شوهر بده يذارم تو رو الك ينم. زنم يمنم باهاش حرف م ،يخواهر گهيراست م ـ

 .چهيپ يخودم و بابا تو گوشم م يحرفا يصدا

 .يزنه رو ببند يكه حرف مفت م يو دهن هرك يبر يتون يم. خوام يد احمق من كه بدت رو نم. ازدواج به نفع خودته نيـ ا "

 .يستيجلوشون با ديتو با. يكار رو بكن نيا ديبا يتو كه پدر من ـ

 ستم؟يجلوشون با يچقدر؟ تا ك ـ

 ...تو كه يدونم، ول ينم ـ

 يكس گهيو د يش يازدواج خوشبخت م نيفكر كن كه تو با ا نيبه ا. نذار از در زور وارد بشم. كنم يممهتا، من حرفم رو دو بار تكرار ن نيبب ـ

 .زنه يپشت سرت حرف نم

 .تونم، من از ازدواج وحشت دارم يمن نم ؟يستيچرا به فكر من ن ـ

 .وقتاست نيهم يبرا يرو جمع كن، در ضمن دوران نامزد ايمسخره باز نيا ـ

 ؟يآخه تو پدر ـ

 ". رو حرفام خوب فكر كن. كنما يباهات برخورد م شبيگنده تر از دهنت حرف نزن كه مثل د ـ

كار كنم؟  يچ ديكنم كه واقعا با يكشم و فكر م يم ينفس. به خودم و خودم و خودم. مردم يبه نگاه ها. بابا و خاله يبه حرفا. من فكر كردم و

. كنه يخوب از شرش باز م يليكه منو خ يكنم به برادر يفكر م. ن باشه، نگران حرف مردمهكه نگران م نياز ا شتريكه ب يكنم به پدر يفكر م

كه شلوغ  ايبه آر. رفته منو ادشيكه  يكنم به خواهر يفكر م. كنه ينم يو به عمل كار اديپدرم در م يكه فقط به حرف جلو يكنم مادر يم كرف

 يو زمان دست به دست هم دادن و م نيكه چرا زم نيكنم به ا يفكر م. دهيكه دو روزه به تلفنام جواب نم ييبه رعنا. كنه يبودن سرشو بهونه م

 :گميكنن م يكنم و به اونا كه منتظر نگاهم م يدوشمه سر بلند م يكه رو ييبكنن كه دوست ندارم؟ با تمام غصه ها يمنو مجبور به كار انخو

 .ميدواج راضاز نيمن به ا. ديكن يكار ستيالزم ن ـ

 :دميتوجه به نگاه متعجب اون دو ادامه م يب

 .خوام لباسم رو بپوشم يم رونيب دياالن بر ـ

 :گهيو بعد بابا م اديم يدست زدن يصدا

 .دختر خوبم نيآفر ،يالحق كه دختر خودم ن،يآفر ـ

 يم اديكه به نظرم مهربون م يلبخند هيكنه و  يم رونيبابا اونا رو ب... حرومزاده بودم و االن هي. دخترش نبودم شبيكنم كه تا د يباز من فكر م و

 :گهيزنه و م

 .به خودت برس دخترم ـ

 كه كنار منن آدمن؟ يينايرنگ دارن؟ واقعا چند رنگ؟ واقعا ا نيكنم آدما چند يمن فكر م و
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مغازه . كنم يفكر م مشونيقد ياز محله  قاتميكنم و به تحق يآهنگ رو بلند م يصدا م،ير يم نايمهتا ا يكه به سمت خونه  يدر حال نيماش تو

 يكياون . دوست پسر داشته اديگفت اون دختره ز يم يكي. گفتن يم يزيچ هيهر كدوم ... ها هياما همسا. كردن يم ادياز اونا  يكيدارها كه به ن

جواب  يزنه مونده چ يحرفا رو م نيمطمئنه كه ا ايكه آ دميازش پرس يوقت. هم با دوست پسرش فرار كرده بوده يگفت فكر كنم چند وقت يم

 خوام با پدرش ازدواج كنم؟ يكار كنم؟ مگه من م يگفت پدرش دست بزن داره خب من چ يم يكياون . بده

از لفظ پسرمشون خنده ام گرفته بود و گفته بودم . است پسرم وونهيد. كرده يخودكش ايدو بار هم گو. پسرم يدون يگفت م يم گهينفر د هي باز

 يمن االن مهتا رو م. هم برام مهم نبود نايا يهمه . بودم دهيدستش فهم يبرآمدگ يبارش و اونم از رو كيكه من فقط  يدر حال. دونم يم

از اون خاله زنك ها منصرف شده بودم و حاال  قاتيتحق يامه رفته بودم و از اد نميبهت زده شون به سمت ماش يتوجه به نگاه ها يخواستم و ب

 .هم گذشته يكنم كه عالقه ام بهش از مرز عاشق يرو خواستگار يخوام دختر يو م رميدارم به سمت خونشون م
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كنه و  يداره با لبخند بهم نگاه م. شم يم رهيباره بهش خ يازشون م يديكه سرما و ناام ييبا چشما. كنم يخودم حس م يمحمد رو، رو نگاه

 :گميزنم و م يم يلبخند مرموز. نهيب ينگاهم نم ياز سرما يزيچ

 .دور دور منه آقا محمد ـ

 :گهيكنه و م يتعجب بهم نگاه م با

 ه؟يمنظورت چ ـ

 ...االن نيخوام هم يكنم اما م يم يعروس اديكه داره م يكنم و با اون يعمل م شهيمن به خواسته ات مثل هم. يفهم يم يمنظورم رو بعدا به خوب ـ

 :گميدارم و م يو برش م رميسمت قرآن م به

 مگه نه؟ ،يكتاب اعتقاد دار نيتو به ا ـ

 .است رهيو به من خ جهيگ هنوز

 :گميكنم و م يم شتريرو ب لبخندم

كدوم از خانواده  چينه تو و نه ه. محمد خان ينيمنو هرگز نب يرو نيا گهيخورم كه د يكنه قسم م يبهش عمل م يكه هر مسلمان يكتاب نيبه هم ـ

 دنيد يآرزو. دينيب ياالن م نيهم ايكه قبال و  ستين ياون ديد ديكه خواه ييمهتا. كردن يچند وقت بد با اعصابم باز نيكه ا يليات و نه اون فام

 .كتاب نيقسم به هم. ديبر يمهتا رو به گور م نيا

رنگ  يشم و شال مشك يناراحتشون از جام بلند م يتوجه به چهره ها يب. زنه يحرف نم يزنم كه تا ته حرفام كس يحرف م يسرد و جد انقدر

دونم تهش  ينم... ذارم كه يم يكنم كه دارم كامال احمقانه، قدم تو راه يفكر م نيو به ا رميكنم و بعد به سمت اتاقم م يسرم مرتب م يرو، رو
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 يزنگ م كسرهيرو كه از بعد از ظهر  ميگوش. اميب رونيكه به خودم گرفتم ب يخينفس بكشم و از قالب  يتونم كم يجا متازه اون . شه يم يچ

و  يدونستم كه توسط مامان از خواستگار يزنه و م يزنگ م ميمدام داره به گوش ايبودم كه آر دهيتا به اون ساعت ند. كنم يخوره خاموش م

 :گميلب م ريدارم و ز يگام بر م رونيبه سمت ب اديزنگ كه صداش م. منصرفم كنه خواد يشده و م رحرفام با خب

 .به نام خدا ـ

 يزنم و همگام با اونا كنار در برا يرو دوباره به چهره ام م يخيماسك . زنه يكه داره در رو م نميب يو بابا رو م رونيب رميكشم و م يم ينفس

. شن يسام وارد م يبعد خانواده  يقيو دقا رهيگ يم ياز لبخند و خوشحال يهمه به اجبار رنگ يغم زده  يچهره ها. مونم يمهمون ها م شوازيپ

 يبزم يزنم كه تو ياونا م يدر رو برا. هم اومدن ايكه مهناز و آر نميب يشه و م يزنم و باز هم زنگ زده م يرو م يمن هم ماسك خوشحال نباريا

كه مرد شباهت  اديحدسم از اون جا م. كنم يم يزنم پدرشه احوال پرس يكه حدس م ياول با مرد. كه امشب كارگردانش خودمم شركت كنن

 :گهيم شونيكيبعد دو زن كه . شناسم يكه نم گهيد يپشت سرش مرد. سام داره به ياديز

 .ييكه پسرم انتخاب كرده تو ي، پس اون...ماشاا ـ

به  يلبخند. شه يو احسان و بعد هم شاه داماد وارد م هيپشت سرش سام. فهمم كه اون مادر سامه يكنم و م يزن نگاه م يقهوه ا يچشما به

 :گهيپاشه و م يصورتم م

 .سالم ـ

 :گميهمراه با غرور م يلبخند با

 .سالم ـ

و همون  انيهم م ايمهناز و آر بعد يكم! دوسم داره؟ هه. نماد عشق. پر از رز قرمز. شم يم رهيكه به دستم داده خ يشه و من به دسته گل يم رد

 :گميشن كنار گوش مامان م يهمه كه وارد سالن م. بشه يمثل اون عصب يمرد مهربون و آروم بهيعج. نميب يخشم رو م اياول در نگاه آر

 .ستمين اريب ييمن چا ـ

 :گميپاشم و م يبه چهره اش م يعصب يلبخند. شده يهم عصب يمن تعجب كرده و كم بيعج ياز رفتارها گهيد مامان

 .پا داره هيمرغم  يدون ينگاهم نكن كه خودت م ياون جور ـ

شكنم سنت رو در مراسم و  يم. يچا ينيس هياونم همراه  اد،يصداش كردن ب يوقت ديدختر با گهيكه م يتوجه به سنت يشم، ب يبعد وارد جمع م و

 .استيشب دن نيتر نيريهر آدم ش يكه برا يشب

 :گهيم دنميسام با د مادر

 .كنار خودم ايعروس خانوم، ب ايب ـ

 نميش يم يوقت. رميزنم و به سمتش م يزنه، م يتوش موج م يبه چهره اش كه مهربون يشم و باز اجبارا لبخند يم رهيكنارش خ يخال يجا به

كنم و  يرم رو بلند مس. زخم بستمش يجا يدرست رو. شم يم رهيدست چپم خ يكه تو يو من به دستبند چرم رهيگ يدستم رو تو دستش م

 .باز هم نگاه شاه داماد به دستمه. دازمان يبه جمع نگاه م
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با . كنه يزخمش نگاه م يفهمم به جا يشده و م رهيكه اون بهش خ يبعد به مچ دست يكم. شم به مهتا يم رهيدر حال خوش و بشن و من خ همه

 .اميبابا به خودم م يصدا

 .خب، با اجازه تون آقا محمد ـ

 .شه يم ليتبد نيقيبا جواب محمد آقا َشّكم به . رو باز كرده يحتما باز باب دوست. من كه بهش نگفته بودم د؟يفهم يمحمد آقا رو ك اسم

 .دياحمد آقا، صاحب مجلس دييبله بفرما ـ

خودش چند  دينيب يپسر ما كه م نيا. و خانواده ها با هم آشنا بشن ميدختر و پسرمون رو بهم برسون نيتا ا ميجا جمع شد نيا د،يدار ارياخت ـ

 .شما و دختر گلتون گفته ياومده و به ما درباره  شيشب پ

. چرخه يكنه م يانداخته نگاه م ريكه سر به ز ييو با تعجب به مهتا رهيشه و نگاهم به سمت مامان كه خ يوارد جمع م يچا ينيمهتا با س مادر

بار دست به  نيشه و ا يزنه به شدت باعث تعجبم م يكه مامان م يلبخند. ارهيب يحساسه و مهتا هم انگار نخواسته چا ديشد مورد نيا يرو

 .كنه يكه خود مهتا هم با تعجب بهش نگاه م يجور. دهياندازه و اون رو تنگ به خودش فشار م يم هتاپشت م

كنه كه  فيازم تعر يدونه چطور يخوب م. دميبابا گوش م يحرفا يدارم و به ادامه  يكه مادرش گرفته جلوم بر م ينيرو از س ياستكان چا هي

 .بشه يپدرش راض
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 :گهيبعد احمد آقا م يكم. زنن يخورن و با هم حرف م يم يم وهيهمه م. رهيداره حوصله ام سر م گهيگذشته و من د يساعت كي

 .ون هم برن و با هم صحبت كنندو تا جو نيا نيحاال اگه شما اجازه بد ـ

 .رهيگ يوجودم رو م يو من ناخودآگاه استرس دهيتكون م يهم سر بابا

كه بهم  ييكه توش منم و مردا نميب يرو م يشه، ناخودآگاه اتاق يدر اتاق كه باز م. افتم سمت اتاقم يشم و جلو جلو راه م يحال بلند م نيا با

پر  نكه دام يدوزم و بعد به شب يباز اتاقم م ينگاهم رو به پنجره . كنم ياما خودم رو كنترل م. رهيگ يوجودم رو م يلرز. رو فهموندن ينامرد

 .كنم آروم بشم يم ياز نورش رو پهن كرده و سع

 :گهيو م نهيش يم يصندل يزنه و رو يم يلبخند سام

 .اتاقت ساده و قشنگه ـ

 م؟ينحرف بز اي نميكه اتاق رو بب ميكنم كه ما اومد يم فكر

 ؟يشروع كن يخوا ينم ـ

 :گميكنم و م يصورتش نگاه م به
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 بگم؟ يچ ـ

 .پرسم يمن همگام با تو همونا رو ازت م. برات سواله يزيهر چ ـ

 ه؟يچ تيليفام... خب ـ

 .خواستم ازش بپرسم يوقت بود كه تو ذهنم بود و م يليخ نياما ا! يچه سوال مزخرف واقعا

 :گهيخنده و م يم

 .اديسام ره اد،يره ـ

 .داره يبيعج يليفام! هوم

 .خودت از خودت بگو. رسه يبه ذهنم نم يزيمن خب چ ـ

 قدر شله؟ نيفكش ا چيپ نيكنم كه چرا ا يخنده و من فكر م يهم م باز

 :گهيكنه م يكه به زور جمعش م يخنده ا با

هنوز از خودم . هشت ستيتو ب رميهم م گهيدارم و چند روز د يو هفت سال خورده ا ستيب اده،يخب، من همون طور كه گفتم اسم سام ره ـ

 ...كه نيا گهيد. هيكلنگ يهم ساخت و ساز خونه ها يشغلمم همون تاالر و گاه ،يديكه د نمميماش. ساختنشم يخونه ندارم اما در تدارك برا

 يخوام با اخالق و رفتارت زندگ يمن م. هيخوام بدونم موندن يكه م ياون يول ن،يرفت نايچون ا ،ياز اخالقت بگ يبهتره كم يماد يزهاياز چ ريغ ـ

 .كنم، نه با پولت
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 :گميتند م يول حش،يخورم از كالم صر يم جا

از دروغ بدم . زنم ينم ادينكنم فر دايبشم پ يكه عصب نيواسه ا يليكه دل يتا وقت. كنم فيخوام از خودم تعر ينم يعنيباشه، من اخالقم خوبه،  ـ

 .باهام رو راست باشه شهيهم ميزندگ كيو دوست دارم شر اديم

 :گهياندازه م يهم م يكه پاهاش رو، رو يشه و در حال يتختش جابجا م رو

... جوابم به شما ياما درباره . ستيرم تو ب يم ورينوزده سالمه و شهر. به توئه هيشب يزيمن اخالقم چ. يازم بدون يخب، منم كه فكر كنم همه چ ـ

 :گهياندازه و م يبه صورتم م ينگاه

و  ميريعقد تو محضر بگ هيخوام  يمن م. گميرو م نشونيو مهم تر نيچند شرط دارم كه فعال اول يول دم،يمن به درخواستتون جواب مثبت م ـ

 .ميبهتره با هم و اخالق و رفتار هم آشنا بش يچند وقت. ميريبگ يعروس گهيبعدش تا چند ماه د

 :گمياندازم و م يم شيبه صورت جد ينگاه

 ؟يموافقم، بعد ـ

 مونده؟ يسوال ايحرف . گميها رو بعدا م يبعد. فعال باشه تا بعد ـ
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زنم و  يم يلبخند. زنه يحرف م يچقدر خشك و جد. ولش كن، مهم قبول كردنشه... مهتا اي نيجور نيچلسه ها ا يهمه . زود تموم شد چقدر

 :گميم

 م؟ينه، بر ـ

 :گهيم يشه و به آروم يم بلند

 .دييبفرما ـ

 

***** 

 "مهتا  "

 :پرسه يچرخه و پدر سام ازش م يهمه م ينگاهم رو. كنن يبا هم به ما نگاه م يورودمون به سالن، همگ با

 د؟يشد باباجون؟ موافق يچ ـ

 :گهيكنه م يبه من م ينگاه سام

 .بله ـ

 :گهيكشه و م يدر آغوشم م. اديشه و به سمتمون م يكشه و بلند م ينفر مادر سامه كه كل م نياول

 .يپسر ما رو برد نيقربون تو گل دختر كه دل ا ـ

اخم كرده، ماسك  يهم با چهره ا ايمهناز و آر ش،يبا صورت عصب اريمه نش،يمامان با نگاه غمگ. افته يآغوشش نگاهم به جمع خانواده م تو

بار با  نيشه و ا يفهمه چون اخم هاش باز م يرفتارم رو م نيا يمعن ايفكر كنم آر. كنم يگاه مكشم و به چهره هاشون ن يرو به صورتم م ميخي

 :گهيبه لب داره م يكه لبخند يو مادرش در حال رونيب امياز آغوشش م. كنه يتعجب نگاهم م

 م؟يكن نيريجشن خوب ش نيدهنمون رو به خاطر ا ينيريكه با ش ياريما نم يبرا يچا هيعروس خانوم،  ـ

 :گميدم و م يتكون م يسر

 .چشم ـ

 .بال قربونت برم يب ـ

 :گهيخواد بهم كمك كنه م يكه مثال م يدر حال. اديو مهناز هم دنبالم م رميسمت آشپزخونه م به

 ؟يراه انداخت هيچ ايمسخره باز نيا ـ

 من؟ ياز عروس يخواهر بزرگه؟ خوشحال نشد يچه مسخره باز ـ

 ...ياون وقت تو دار. يبرگرد يراه مونده كه به حالت عاد يليكه هنوز خ يدون يمهتا، خودتم خوب م ـ

 .رهينترس، خوشحال باش، مشكلتون داره از جمعتون م. راه رو تو جمع شما برم نيخوام ا ينم گهيد يكنم، ول يمنم نگفتم كه راهم رو ول م ـ

رسم  يبه سام كه م. رهيگ يرو جلوش م ينيريكنم، مهناز هم ش يتعارف م به هر كس كه. اديمهناز هم دنبالم م. رميكنم و م يرو پر م يچا ينيس

 :گهيشه و م يمادرش بلند م. نميش يكردن م شيمن خال يبار كنار سام كه برا نيداره و من هم ا يرو بر م يزنه و چا يم يطبق معمول لبخند
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 ؟يمحمد يآقا نيدياجازه م. ون بندازمخوام تو دست عروس گلم يم. انگشتر نشونه نيبزرگترا، ا يخب با اجازه  ـ

 .دييبله، بفرما ـ

 رو؟ كدومش؟ يو بدبخت يبندگ يحلقه  اياندازم  يرو م يخوشبخت يكنم دارم حلقه  يبعد باز دست زدن جمع و من فكر م يا لحظه

 

***** 

آهنگ رو  هيكنم و  يرو تو گوشم م يرو نشنوم، هندزفر گنيكه از پشت در بهم م ييكه حرف ها نيا يچرخونم و برا يرو تو دستم م انگشتر

 ديرو، خانواده ام رو، غم هام رو، همه رو با ايخوب و مهربون رو، خاطراتم با پور يمهتا ديبا. دور زميرو بر زهايچ يخل ديامشب با. كنم يم يپل

خانواده ام رو . ستيمن ن يبرا گهيكنم، چون اون د يخاطراتم رو فراموش م. كنه ينابودش نم يكس گهيكه د يسخت يشم مهتا يم. دور زميرب

و بعد فارغ از تمام دردام  انيبه كارم نم گهيوقت د چيچون ه زم،ير يغم هام رو دور م. خوان كه من نباشم يچون اونا خوشون م زم،ير يدور م

 .كنم يبندم و همگام با خواننده زمزمه م يم روچشمام 

باز هم . كوبم يتخت م يرو محكم رو لميكشم و موبا يم رونيها رو از گوشم ب يكه كردم جفت گوش ينگذشته كه از استرس كار هيثان هي اما

 :گميبر افروخته م يكنم و با چهره ا يدر رو باز م. كار كردن يواشكيشدن و  ميقا نيشم از ا يخسته م. پشت دره ايآر

 ه؟يچ ـ

 .ديشه از نگاهش فهم يرو باز م نيآروم شده و ا ايآر

 تو؟ اميب يدياجازه م ـ

 :گميكنم و م يرو فوت م نفسم

 ...باشه، اما فقط تو ـ

 :گهيو م دهيتكون م يسر

 ...باشه ـ

 :گهيو م نهيش يروبروم م. كنم يو زانوهام رو بغل م نميش يتخت م يبا اعصاب داغونم رو. بنده يم هيبق يتو و در رو، رو اديم

 ؟يدفعه كوالك كرد هيچرا  يبد حيتوض يخوا ينم ؟يخب خانوم ـ

 ...يدون يتو كه م! يبه من نگو خانوم ـ

 .ديخب، خب، ببخش ـ

 .جهنم دره فرار كنم نيخوام از ا يم ـ

 با ازدواج؟ ـ

 .آره ـ

 يچه اتفاق ياگه بهش بگ يفكر كرد چياون؟ ه يخونه  يو بر يبه قول خودت جهنم دره فرار كن نياز ا يخوا يكه م يشناس يبعد تو سام رو م ـ

 ده؟ينشون م يافتاده چه عكس العمل
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 .اصال فكر نكرده بودم يكي نيبه ا. گهيم راست

 زم؟يشد عز يچ ـ

 :گميشه و م يذهنم زده م يتو يا جرقه

 .كه من بهش بگم ستين يازيخب اصال ن ـ

 .قيبره تحق ديشا ـ

 :گميبعد ناله وار م يبگم؟ كم يكار كنم؟ چ يچ ديكنم االن با يشه و فكر م يبسته م دهنم

 چه كار كنم؟ ديمن االن با يگيخب م ـ

 .خودت بهش بگو، اونم آدمه، حق انتخاب داره ـ

 :گميم دم،يكه دستام رو به حالت نه تكون م يشم و در حال يم بلند

 !اتفاق برام افتاده؟ اصال نيمن؟ من برم بگم ا. نه، نه، حرفشم نزن ـ

 .بكنه ها يكنم كه چه كار ينيب شيتونم پ ينم گهياگه بعدا خودش بفهمه د. ، دختر خوب، حرف گوش كنمهتا ـ

. هفته عقد كنم، مامانش بعد از نشون گفت نيمن قراره تا آخر ا ،يدر ضمن خودت كه بود ،يحرف چيه. زنم ينم يحرف چيمن به اون ه ايآر ـ

 .اصال. گمياالن نه، نم يبعد از عقد بهش بگم، ول ديشا

 .مهتا ـ

 .نداره يبه تو و اون جماعت خاله زنگ هم ربط. خواد بگم اصال يدلم نم نم؟يبب يكه رنگ خوش ستميمگه من آدم ن. مهتا مرد ـ

كنم به  يكه دست تو موهام م يگردم و در حال يبر م. موقع يپرخاش ب نيشم از ا يخودمم ناراحت م. كنه يبهم نگاه م ديشه و ناام يم ساكت

 .رفته ايآر. خوره يكه در صدا م نميب يكنم م يگردم تا ازش عذر خواه يبر م يذارم و وقت يصورتم م يدستام رو، رو. شم يم رهيپنجره خ

 

***** 

 "سام  "

چرا با اون همه  دم؟ينپرس يشتريكنم كه چرا از اون سواالت ب يفكر م نيكه ته قلبم خوشحالم به ا يدر حال. شم يپهلو به اون پهلو م نيا از

مگه نگفته  اد؟يمهتا قبول كرده منو؟ مگه اون نگفته بود كه از تمام مردا بدش م هويبودم كه چرا  جينذاشتم؟ گ يكه اون گذاشت من شرط يشرط

قرار رو هم . رو نايا يپرسم همه  يم. پرسم يذارم و بعدا م يآره قرار م. دميرو ازش نپرس نايدرآوردم و ا يچرا انقدر احمق باز ايخدا... كه بود

ه، نه يصحبت زندگ. ازش بدونم شتريقبل از عقد ب ديبا نه،يذارم، آره هم يروز زودتر قرار م هينه زودتر، . خون شيآزما ميكه رفت يروز يبرا

 .يخاله باز

 

***** 

 "مهتا  "

 دنميمامان با د. دو روز مونده به مراسم عقد. اميم رونيب ييستشواز چهره ام شده از د ييجز يكه به تازگ يشورم و با اخم يو صورتم رو م دست
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تو  رميم. نميش يصبحانه م زيو سر م دميخودش جواب م يبه همون آروم. رد و بدل شده نمونيچند روز ب نيكه ا يكنه، تنها كالم يآروم سالم م

خوشرنگ  ياستكان چا. زنه يكه به شدت حالم رو بهم م يزيچ. زرد يطال. روش زير يها نيپهن با نگ يكم. شم يم رهيباز به انگشتر خ. فكر

. شه يام به تلفن دوخته م رهيبار نگاه خ نيخورم و ا يازش م يكم. اميب رونيب اليشه از فكر و خ يباعث م رهيگ يچشمام قرار م يمامان كه جلو

شه كه تو  يزنگ تلفن باعث م يم استكان رو سر جاش بذارم صداخوا يم يكشم و وقت يخوشرنگ سر م يدونه قند اون چا هيبا  اليتو فكر و خ

 .رهيو داره به سمت تلفن م دهيكنم كه دست از كاراش كش يبه مامان نگاه م. بخورم يجام تكون

 بله؟ ـ

 .پسرم يسالم، مرس ـ

 .ستيجز سام ن ياندازه كه شخص پشت تلفن كس يشك م نيو خشن حرف زدنش تنها منو به ا خشك

 .تلفن ايمهتا جان، ب ـ

 :پرسم يو با چشم و ابرو م رميشم و به سمتش م يم بلند

 ه؟يك ـ

 :گهيم آروم

 .سام ـ

 :گميو با لحن سرد صدام م رميگ يرو م يگوش

 بله؟ ـ

 .زميسالم عز ـ

 .سالم ـ

 ؟يخوب ـ

 .يمرس ـ

 .رابطه ندارم نيخوب نشون دادن ا يبرا يو سع دميجوابش رو م يكلمه ا هي

 !رونيبا هم ب مياستم برخو يم ـ

 ؟يچ يبرا ـ

 :گهيكنه و م يم يمكث

 .رونيب رنينامزدا م يكه همه  يليهمون دل يبرا ـ

 :گميو م رميگ يضرب م نيزم يكنم و با پام رو يم يمكث

 .ميبود رونيب روزيما كه د ـ

 .ميريخون رو هم بگ شيآزما ي جهينت ميبر ديداره؟ از اون ور با يبيع ميامروزم بر ـ

 ؟يباشه، چه ساعت ـ
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 .افتم يراه م گهيد قهياالن، تو كم كم حاضر شو، منم چند دق نيهم ـ

 .خداحافظ ؟يندار يباشه، كار ـ

 .خداحافظ خانومم ـ

كه از محمد گرفت اومد دنبالم و من  يكه سام بعد از ظهرش با اجازه ا نيبه ا. يخواستگار يكه فكرم رفته به فردا يدر حال. رميسمت اتاقم م به

. مداد يهم بلند جواب م يو من هم كوتاه و گاه ديرو پرس ياون حرف زد و ازم سواالت شتريب. رو تنها بودم يبار باهاش چند ساعت نياول يبرا

 ،يهر آدم يزندگ نكهيگفتن ا بعد با يجواب بدم و كم يبه ازدواج و جواب مثبت بهش شدم، مونده بودم چ يكه چطور راض ديازم پرس يوقت

بود كه بهش بگم  نيانگار منتظر ا. دادم انيرو انجام بدم به سوالش پا سكير نيخوام ا يو من هم م سكير يعنيمخصوصا زمان ازدواجش 

 يو ماجرا نهيما رو بب يكس دميترس يداشتم م يهمراهش كه قدم بر م. حرفا شده بودم نيحرفا، اما، من، مهتا، سنگدل تر از ا نيادوسش دارم و 

و واقعا هم  دهياز تو ند يهم عكس يبهم گفته بود كه مردم اون ماجرا رو فراموش كردن و كس ايگرچه آر. كه برام اتفاق افتاده لو بره يتلخ

 زياز همه چ. دميترس ين مآره م. داشت ياديز ريمورد تاث نيخانواده ام در ا يمسخره  ياون روز خاله و رفتار ها يحرف ها ديشا. فتادين ياتفاق

افتاد نداشتم و  يكه برام اتفاق م ياز حوادث يبذارم كه خبر يريتو مس يخواستم پا يو م دنيهمه ترس نيخسته شده بودم از ا يول. و همه كس

 يچه كار كنم به نوع خوام يبود م دهيكه فهم يهر كس. اجازه خرد كردن منو نداشته باشه يخواستم آن چنان رفتار كنم كه كس يممن . ندارم

 نيبه گوشش به ا گهيد يمهتا محمد يول ست،ين يبچه باز يكنه و با حرفاش بهم بفهمونه كه زندگ حتميخواست نص يبرام بزرگتر شده بود و م

 . ستيمعلوم نبود و ن انشيكه پا يباز. رو شروع كرده بود يباز وحرفا بدهكار نبود 

 شد؟ يجور نيچرا ا گميبار م نيهزارم يو برا رونيب اميافكارم م از

 

***** 

رو لبشه  يلبخند شهيكه مثل هم يكنم كه با چهره ا يگردم و بهش نگاه م يكنه برم يچون حركت نم. نميش يم يصندل يكنم و رو يرو باز م در

 .شم يمواجه م

 زم؟يعز يعجب استقبال گرم ـ

شم و  يم الشيخ يب. مونه تا لبخند يمسخره كردن م شتريازش خوشم اومده، اما لبخندم ب يبزنم كه مثال نشون بدم كم يكنم لبخند يم يسع

 :گميم

 ؟يخوب... خو ـ

 شه با تو باشم و بد باشم؟ يمگه م ـ

 نيهم. فهمه ياما سام انگار نم. دهيكردن دستم خودش رو نشون م خيبعد با  يكه كم يترس. ترسم يو من م رهيگ يهوا دستم رو تو دستش م يب

 .چند روز بهش عادت نكردم نيكه من تو ا يطور نيهم ده،يچند روز نفهم نيكه تو ا يطور

 :گهيذاره و م يدنده م يرو، نرم رو دستم

 .گشت و گذار عاشقونه هي يبرا ؟يرفتن سراغ دار يرو برا ييخب خانوم، جا ـ
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 .كه از تنفرم نسبت به مردا كم كنه ياما نه اون قدر. نهيش يبه دلم م يليگفتنش خ خانوم

 .فكر نكردم يزيبه چ نيواسه هم. گشت و گذار نداشتم يبرا يمينه، من تصم ـ

 .عالقمند هستنا ديخانوما به خر د؟يكم خر هي ميبر يدوست دار ـ

 :گهيزنه و م يخنده و قشنگ به چهره ام زل م يم

 ؟ينگفت ـ

 .يهر جا كه تو بگ ـ

 .خوب زن گنيبه به، به تو م ـ

شه و  يخواد بره سمت خونه كه متوجه ما م يم. شه يم ادهيبعد با سرعت پ يو كم ستهيا يدر م يجلو نشيماش اريكه حركت كنه، مه نياز ا قبل

 :گهيم يسام هم به آروم

 .ميبكن يسالم هي ميبر ـ

سام بهم  شيافته كه چند روز پ يم ادمي. شن يكنه و بعد از هم جدا م يبا سام صحبت م يكم اريمه. خورم يمن از جام تكون نم يشه ول يم ادهيپ

و با  رهيگ يدوباره سرجاش قرار م. خواد يم هيعنوان كرد كه ازم هد يحت. بهم گفت يروز خواستگار يرو درست فردا نيا. گفته بود تولدشه

 يكه لرزش وجودم رو كنترل م يدر حال. رهيگ يدستش قرار م ريره زبعد دستم دوبا يكم. افته يراه م ستاده،يدر ا يكه جلو ارياز مه يزدن بوق

 :گميم ينفهمه به آروم يخوام كه كس يكنم و م

 .تولدت مبارك يراست ـ

 :گهيگرده سمتم و م يبرم

 .خانومم يمرس ا،يا راست گفت ـ

 :گهيكه م رونيدستش بكشم ب ريكه از ز دميرو حركت م دستم

 .نكش، جاش همون جاست ـ

 .آخه، آخه، عرق كرد خب ـ

 ه؟يمن چ ينداره، بذار بمونه، كادو بيع ـ

 :گميكنم و م يمردونه اش قرار گرفته نگاه م يدستا ونيشده، به دستم كه م يكه تو وجودم جار يحس بد با

 .دمينخر يزيافتاد، چ ادميمن تازه االن  ـ

 :گهيخنده و م يم بلند

 نشيبهتر. كه تولدمه يگرفتم، نه امروز شيمن كادوم رو چهار روز پ. منه يكادو برا نيبهتر يمن باش با يكه قبول كرد نينداره، هم بياونم ع ـ

فردا و در  يبرا ديخر يكم مير يبعد م م،يريگ يرو م شمونيآزما ي جهينت مير ياول م زم،يخب عز. رميگ يتو م يرو هم پس فردا با بله 

 .با صفا يجا هي مير ياما گردش بعد از ظهر فرق داره، م. ت نهار و باز هم گردشينها

 :گهيم يزنم و اونم با سر خوش يم يلبخند ارياخت يبرم و ب يم ادياز  يرو با اون همه مهربون يكوتاه همه چ يلحظه  هيفقط ... لحظه هي
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 .لبخند بزن شهيهم ـ

 

 .شه يگردونم و لبخند رو لبم خشك م يحرف سرم رو برم نيگفتن ا با
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گاز  يلبم رو كم. ابهامات ذهنم رو بپرسم واشي واشيداشتم  ميتصم. شلوغه يليخ شگاهيآزما. ما رو صدا كنه واسه گرفتن جواب يمنش منتظرم

 :گميو م رميگ يم

 بپرسم؟ يسوال هيتونم ازت  يمهتا، م ـ

 :گهيكنه م يه نگاهم مك يكنه و در حال يرو بلند م سرش

 .بپرس ـ

 :گميكنم و م يلبم رو تر م. دهيرنگش به شدت پر دمشيدونم چرا از صبح كه د ينم

 ه؟يچ يدستت، برا يرو يبرآمدگ ـ

 يدستش رو مشت م. كشه يم قينفش عم هيو  دهيابروهاش رو باال م. پره يم شتريكنم كه رنگش ب يخوره و حس م يبه مچ دستش م نگاهش

 :گهيكنم به بغض آلوده شده م يكه حس م يگردونه و با صدا يكنه و بر م

 تم،يغرورم، شخص. پاش له كرد رينفر كه منو ز هي ينفر كه منو ول كرده، برا هي ينفر كه ارزشش رو نداشت، برا هي يبرا. تيخر هي يبرا نيا ـ

 .مرده و عشقه يمتنفر شدم از هرچ. پاش نابود شد ريعشقم، ز

 ينم. كنه يم يمنو عصب بيكه عج يزيچ هي. خوره يداره وجودم رو م يزيچ هي يدونم چرا، ول ينم. شه يكلمه اش اخمم پر رنگ تر مهر  با

 .اديخوشم نم چيدونم كه از حرفاش ه يپرم، فقط م يدونم چرا وسط حرفاش نم
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. بدم حيخودش خواست توض. ندارم يخب من كه گناه. مونه يحرفم تو دهنم م ياخماش ادامه  دنيگرده به سمت صورتش و با د يبر م نگاهم

 :گميكنم و م يم ياخم

 ؟يچ يبرا يديحاال فهم ـ

 يگفتم كه عاشق كس حيقدر صر نيناراحته كه ا ديباد كرده و شا رتشيرگ غ ديكنم شا يو من فكر م گهينم يزيكنه و چ يرو فوت م نفسش

 .مرده هيباشه اونم  يهرچ. اديمن از مردها متنفرم بدش مكه گفتم  نياز ا ديبودم و شا
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دست به  يموضوع عاد هي يدونم آدم برا يمن كه م. دميخودم بود كه پرس ريتقص. نزنم و ناراحتش نكنم يكه حرف رميگ يخودم رو م يجلو

 .زنه ينم يخودكش

 اد؟يره يآقا ـ

 .بله، اومدم ـ

 :گهيزنه و م يم يزن لبخند. رميگ يشم و برگه رو م يم بلند

 .گميم كيتبر ـ

 :گميشه و من بهش م يبلند م. زنم يلبخند نم گهياما د رم،يشه و به سمت مهتا م يكم م تميعصبان. با هم سازگاره يهمه چ يعني نيا و

 .تموم شد م،يبر ـ

 كدومش؟ ؟يناراحت اي يآسودگ. كنم يتونم اون نفس رو معن يكشه كه نم يم ينفس

با هم به سمت . بدتر از منه دميچند روز فهم نياون هم كه تو ا. كنم يگرفتن دستش نم يبرا يبار تالش نيا. ميكن يهم به سمت در حركت م با

 يبرا يخوام كم يم. رميبه سمت بازار م. نيماش يكنم جلو يبرگه ها رو پرت م رميگ يكه تو جام قرار م نيو من بعد از ا مير يم نيماش

 .كنم ديخر داخالقمدخترك ب
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 باشه؟ يمگه قرار نبود عقد محضر ـ

 خب؟ ـ

 ؟يلباس مجلس ديپس چرا خر ـ

 :گميكنم و م يها نگاه م نيتريپشت و يمجلس يست لباس ها به

 .ميريما بگ يجشن خونه  هيباشن؟ قراره  يراض نيبه ا تمونيپر جمع ليكه فام يتوقع ندار ـ

 ...يول ـ

دونم چند ساعت مراسم  يمن نم. ديخر يبرا ميبر. حرفش حرف بزنم يخواسته مادرمه، دوست ندارم رو يكي نيا. و اما نداره يمهتا، ول نيبب ـ

 اره؟يسر من و تو م ييچه بال

 :گهيكنه و م يم يپوف

 .خب يليخ ـ

 :گميذارم م يكه دستم رو پشتش م يو در حال ارهيو لوچه افتاده اش خنده به لبم م لب

 .ر كوچولودخت ميبر ـ

 .ستميسالمه، كوچولو هم ن ستيمن ب ـ
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 .ييدونم، در مقابل من كوچولو يم ـ

 ييدر بند ها نشيتزئ. هم نداره يزانو و پف و گل يلباس تا رو. نهيتريكه داخل و يرنگ ييشم به لباس طال يم رهيو خ ستميا يم نيتريو يجلو

 :گميم يو من با لبخند كمرنگ ستهيا يكنارم م. افته يلباس م يرو كهيت كهيكه سمت و چپ و راست رو به هم متصل كرده و ت

 ست؟يقشنگ ن نيبه نظرت ا ـ

 .يول. قشنگه يليچرا، خ ـ

 ؟يچ يول ـ

 .خواد يشال م ايساپرت و كت  هيمراسم مختط ما و شما  يبرا

 ؟يپرو كن ميبر رم،يگ يرو هم براش م نايباشه، ا ـ

 :گميم. شه يو وارد مغازه م دهيتكون م يسر

 ؟يخوا ياش رو نم گهيرنگ د ـ

 .قشنگه شيينه، طال ـ

رفتاراش سر  نياز ا. چسبه يهم بهم م يو كم ستهيا يكنارم م. ارهيكه براش اون لباس رو ب گهيبه خانوم مغازه دار م ،يلبخند، خشك و جد بدون

 .دور كياما دور، نزد كهيبه من نزد. ارميدر نم
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 .ارهيرو لبم م يزنه لبخند يكه م يو دخترك با حرف رميگ يشنده مرو از فرو لباس

 .دنشيلباس پشته و سخته تنها باال كش پيرو باال بكشم، ز پشيز اميب ديبه من بگ ديخانم لباستون رو تنتون كرد ـ

 :گهيخوام تشكر كنم كه سام م يم

 .چرا شما؟ من هستم ـ

 :گهيخوام اعتراض كنم كه م يخواد و م يفعال كه دلم نم. نهيمونده بذارم تنم رو بب نميهم. رهيتو هم م اخمام

لباس رو  پيرو باال بكشه كه ز پيهمسرشون ز ايخواستن خودشون  يجور نيها اومدن و هم يدستور صاحب فروشگاهه، چند تا از مشتر ـ

 .خراب كردن

 ياما سام بازوم رو م. كنم كه برم به سمت اتاق پرو يكنم حركت م يم يبخندم رو مخفكه ل يزنه و من در حال ينم يحرف گهيحرف د نيبا ا سام

 :گهيو م رهيگ

 .باالخره ميكن يما كه عقد م ،يو از دستم فرار كرد دميفكر نكن لبخندت رو ند ـ

 ياون كس يدلم و ب يافتم سمت پرو و تو يراه م. شه يجمله اش تو گوشم تكرار م. كشه يم ريهام ت قهيشه و شق يم ياز كمرم جار يسرد عرق

 :گميبفهمه م
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 .ذارم سام ينم ،يكن دايذارم تو خلوتم راه پ يذارم اون روز برسه، نم يمن نم ـ
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 :گهيفروشنده آروم بهم م زن

 نه؟يو بب اديبگم همسرتون ب ـ

 .نه ـ

 وا، چرا؟ ـ

 :دميبلند ادامه م يول» به تو چه آخه فوضول؟« :گميدلم م تو

 .كنم زشيخوام سوپرا يم ـ

 يو لباسام رو م ارميكه لباس خراب نشه از تنم در م يو طور يو منم به آروم رونيب رهيكنه و م يرو باز م پيزنه و دوباره ز يم يلبخند زن

 ينم. فهمه يرو نم لشياحتماال دل. من دوست ندارم دهيكنه، چون انگار خودشم فهم ينم نهيكه منو بب نيا يبرا يسام هم كه كال حركت. پوشم

 .ستميا ياالن كنارش م يبتيسرم آورده و من با چه مص ييچه بال يروزگار لعنت نيا هدون
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 :گميلب م ريشم و ز يم رهيخ رونيب اديم دهيكشم و به اون كه مانتو پوش يم يآه

 .مونميهمه شور و شوقت واسه عروس نيا يكشته و مرده  ـ

 :دميبلند ادامه م يول

 زم؟يخوشت اومد عز ـ

 :گهيم دهيكه لباس رو به دست فروشنده م يكنه و در حال يرو بلند م سرش

 .خوبه، خوبه ـ

 :گميبه زن فروشنده م رو

 لباس چند؟ نيا ـ

 قابل نداره؟ ـ

 .دييممنون، بفرما ـ

 .هشتاد و پنج تومن ـ

بعد لباس  يكم. شه يو مشغول شمردن م رهيگ يزنه و پول رو م يم يزن لبخند. رميگ يكنم و به سمت زن م يپولم خارج م فيرو از ك پولش

 :گهيو م رهيگ يرو به طرفم م

 .خدمت شما ـ
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ما هنوز شروع  يخواد رابطه  يدلم نم. ميكن ينم شتريب يكينزد يرو برا يكدوم تالش چيو باز هم ه ميش يهر دو از مغازه خارج م يتشكر با

 :گميم نينشده تمام بشه، بنابرا

 مهتا؟ ـ

 بله؟ ـ

كه  رميگ يتنقالت هم م م؟يو غذا رو بخور ميبر. انداز دارم ريز هيمن صندوق عقب . با صفا يجا هيخارج از شهر،  ميو بر ميريغذا رو بگ گميم ـ

 .عشق و حال ميبر يروز آخر مجرد نيا
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 :گميزنم و م يم يبار لبخند كوتاه نيدوم يبرا نيبنابرا. هيعال زونميمن كه از جمع گر يو برا هيخوب نهادشيپ

 .خوبه يليخ ـ

آروم دستم رو . خوره يحركتم جا م نيمغازه از ا يانگار مثل تو. چسبونم يخودم رو بهش م يو من باز كم ميافت يو همگام با هم راه م همراه

 :گهيو م رهيگ يدستاش م يتو

 حالت خوبه؟ ـ

 .اوهوم ـ

 ؟يصبحانه خورد. شه يخوام بهت بگم نم ياز صبح م نويا ده،يپر يليرنگت خ يول ـ

 .هينجوريهم شهيآره، خوردم، من رنگم هم ـ

ندارم و  يحس بد رهيگ يكه دستم رو م نياز ا. ميكن يو همراه هم حركت م رهيگ ياندازم و اون دستم رو محكم تر م يرو به چشماش م نگاهم

 .رهيگ يم تيبه اسم حما يدر عوض جاش رو حس
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 :گميآروم م. ستادهيمهتا هنوز كنارم ا. دميم هيكنم و به درخت پشت سرم تك يپرت م راندازيز يرو رو خودم

 ؟يستاديچرا ا گه،يد نيبش ـ

 :گهيشه سمتم و م يخم م يكشم و اون كم يو م رميگ يكنه كه دستش رو م ينگاهم م ساكت

 نم؟يمن االن كجا بش ـ

بار دستش رو محكم تر  نيكنه و من ا يكنه و نگاه م يسرش رو كج م. براش مونده يكم يجا بايفهمم خودم رو پهن كردم و اون تقر يم تازه

گفتم  يزبون يمگه؟ با زبون ب هيخب چ. كنه يكنم اخم م يشه و به من كه با خنده نگاهش م يبلند م يفور. پام يكنم رو يكشم و پرتش م يم

اول از همه پفك رو باز . كشه يتنقالت رو به سمت خودش م ي سهيو ك نهيش يكنم و اونم راحت م يپاهام رو جمع م. ينيپام بش يوخوام ر يم
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 :گهيبعد آروم م يكم. رهيگ يذاره و به سمت منم م يدهنش م يكيكنه و  يم

 ؟يازدواج انتخاب كرد يچرا منو برا ـ

 :گميكشم و م يم يقيعم فسن

 .چون ازت خوشم اومده بود ـ

 .ولش كن يچيه... يعني ـ

 .رو ولش كن؟ حرفت رو كامل كن يچ ـ

 :گهيكنه و م يم نگاهم

 ؟يدوست دختر نداشت ؟يرو دوست نداشت يتو كس يعني ؟ينكرد قياز من تحق يعني ـ

 .دميجواب م ميبپرس، من مرد خوب يكي يكيتر،  واشيكم  هي ـ

 :گميذارم دهنم و م يپفك م هي

 .كردم قيچرا، ازت تحق ـ

 :گميزنم تو پشتش و م يآروم م. افته يپره تو گلوش و به سرفه م يكه تو دهنش كرده م ياون چند تا پفك هوي

 .بخور واشي ؟يچند تا چند تا بخور يشد؟ مگه مجبور يچ ـ
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كار  يحاال چ يوا! فوضول حتما چرت و پرت بهش گفتن يخدا، اون زنا يوا. يقبل يتما محله ح ق؟يكجا رفته تحق. شه يتو چشمام جمع م اشك

شه و به  يراه نفسم باز م يتازه كم. كشم يجا سر م كيو آبش رو  رميگ يرو م رهيگ يبار مصرف پر از آب كه جلوم قرار م كي وانيل هيكنم؟ 

 :گميو م دميم هيكه از درخت مونده تك يكيچگوشه كو

 گفتن؟ يخب چ ـ

 .مونه يخودم م شيپ. ستيگفتن مهم ن ياونش كه چ ـ

 .كار رو نينكن با من ا. خواد بدونم يمن دلم م يوا

دوست دخترم كه تا دلت . مردم براش يم بايرو قبل دوست داشتم و تقر يرو دوست داشتم، خب چرا منم كس يكه قبال كس نيا ياما درباره  ـ

 .بخواد داشتم

كه من چرا  چهيپ يسوال م نيتو ذهنم ا هوي. دهيم حيبوده برام توض يكه چ نيو از ا دهيادامه م يو هم چنان جد نهيب يصورتم رو نم يتو اخم

 اخم كردم؟
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. نميتا عكس العملش رو بب گميم مياليو خ يواقع ياز دوست دخترها. دميدوباره ادامه م. كنم يعبوس نگاه م يزنم و به اون چهره  يم يلبخند

جوان اطرافم من رو گرفته و كامال به  عتيطب نيحس ا. شناسه يشرارت سن نم يو هشت سالمه، ول ستيو به دور از سن ب انهيكارم كامال موذ

 :گميبعد آروم م. كنم يحرفام رو تموم م واشي واشيشه و من هم  ياخماش باز م هوي. داشته انطق و

 ؟يندار يسوال گهيخب د ـ

 :گهيو م دهيرو باال م ابروش

 .نه ـ

 يرو نم يناگهان ريياما اون تغ. كنم يم تشياذ ينجوريكه ا نياز ا اديخوشم م. كنم يم شيذاره و من هم همراه يپفك ها رو تو دهنش م دوباره

هم دلم  يشناسم و از طرف يومه رو كامل نمكه جل يدختر. كنم يمنم كه اخم م نيبار ا نيشه و ا يصبح رو دلم زنده م يتازه داغ حرفا. فهمم

. هيتهش چ ستيذارم كه معلوم ن يم يمن دارم قدم تو راه. ترسم يكه بخوام بشنوم م يزيترسم، از اون چ يم. بپرسم يخواد كه ازش سوال ينم

 !هر دو! ميكن يم سكير ميما هر دو دار. افتم يم ششيچند وقت پ يحرفا ادي
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 ...مكرمه و ي زهيدوش ـ

ازدواج رو  مانيمن دارم پ. نهيذاره كه حرف ها به گوشم بش يو نم چهيپ يبدجور تو سرم م زهيكلمه دوش. شنوم يمحضر دار نم يحرف ها يباق

هم رو از قرآن و نگا دميسرم آروم تكون م. خودم و اون گرفتن يدور و اطرافم رو خانواده . خوان يكه منو نم ييكنم تا فرار كنم از جا يقبول م

 .چهيپ يمحضردار دوباره م يصدا. كنه يكه سام داره از توش منو نگاه م يا نهييبه آ. كنم يدارم و به سفره نگاه م يبرم

 لم؟يعروس خانم وك م،يگو يبار سوم م يبرا ـ

 .كنم يم ياون كه سنت رو نگه دارم و باز من، مهتا، سنت شكن ياضافه بگم، ب ياون كه كالم يب رم،يبگ ياون كه اجازه ا يب

 .بله ـ

شه و همه  يكه به خاطر كار من گرفتارش شده خارج م يخانم، مادر سام، جمع از سكوت بد ميبعد با دست زدن مر يشن و كم يساكت م همه

 :گهيو م دهيبار اون هم جواب م نيشه و ا يم دهيسوال از سام پرس نيباز هم. زنن يدست م

 .بله ـ

و  ميهم يمن و اون االن برا يسادگ نيبه هم. ميمن و اون زن و شوهر شد يسادگ نيو به هم ميازدواج رو پذرفت مانيمن و سام پ يراحت نيهم به

 !يبيغر يچه كلمه ! ما. شده به ما ليكه تبد يمن و اون! من و سام. ميبه بعد با هم تنها باش نيقراره از ا

زنه  يبهم م يلبخد. مييتنها نميب يكه م اميبه خودم م يوقت. رميگ يم يا هيچه هد يكه از ك ستين نيشه و اما من حواسم به ا ياده مبه ما د ايهدا

 :گهيو م

 .مال خود خودم ،يباالخره مال خودم شد ـ
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شه و  ياما لب هاش به لب هام دوخته م. آدمم، انسانم ستم،يكنم و بگم كه من كاال ن يخوام اعتراض يم ،يمال من گهيكه اون م ستميكه كاال ن من

 نيكنه كه اول يم تيحكا ياز روز اديصوتم م يكه جلو يريتصو. بندم يشم و چشمام رو م يساكت م. شه يگلوم خفه م ياعتراضم تو يصدا

 :گهيكنه و آروم م يچون ولم م نهيب يرو م نايشه و سام ا يم يلرزم، ناخودآگاه اشكام از چشمام جار يم. به زور ازم گرفتن وبوسه ر

 ؟يديمن؟ چت شده؟ نكنه از من ترس يكوچولو ـ

 :گهيكنه م يكه پشتم رو نوازش م يكشه و در حال يشه و اون منو به آغوشش م يبه هق هق م ليتبد اشكام

 .نكن هيكنم، گر يمهتا خواهش م... قربونت برم، آخه ـ

و سام آروم بهم  رونيكشم ب يخودم رو م. اديشم و كم كم اشكام بند م يو من سبك م رونيب زهير يشه و م يدرونم دونه دونه اشك م ينگران

 :گهيم

 ؟يآروم شد ـ

 يكم ميقراره اول بر. شم يكنم و همراه با اون از جام بلند م يم زيصورتم رو تم نهييكه به سمتم گرفته، تو آ يو با دستمال دميتكون م يسر

كنن، اما من  يكه مرد و زن عشقشون رو بهم ثابت م هيزمان يبودم بوسه برا دهيشن. دميكه تا به حال ند يخونه ا. اونا يخونه  ميو بعد بر رونيب

 يوجودم رو خال يكه عقده  نيا يكرده بودم و برا يدخترونه ام خداحافظ يايشكل از دن نيچون من به بدتر دم،يترس ياز اون بوسه هم م يحت

 بيغر يو رفتار آشنا ها ليفام يتوزانه  نهيك يو حرف ها گرانيكه با رفتار بابا و ترحم د يعقده ا. خترونه گذاشته بودمد يايكنم باز قدم به دن

 .ذره ذره به وجود اومده بود

 

***** 

 :گهيدوئه سمتم و آروم م يم نايمب

 ؟يخاله تو عروس شد ـ

 :دهيرو م نايچرخه سمت محمد و زبونم آروم جواب مب يم نگاهم

 .آره خاله، عروس شدم ـ

 يكه با لبخند بهم نگاه م يگردونم و به سام يكنم و بعد سرم رو بر م يبه چشماش نگاه م رهيخ. هزار هزار حرف نگفته است يايكه گو ينگاه

 .حرف نيبه ا ارميم مانيشم و با تمام وجود ا يم رهيكنه خ

 ". دهد يبهتر از سخن، از راز دل خبر م ،يگاه خاموش "

و بعد  ميكن يم يعقد ما اومدن خداحافظ يكه برا يتياز جمع. تنها حسم بهش، حس اعتماده ديكه شا هيشم به دستم كه تو دست مرد يم رهيخ

دست  يو من اون رو تو ستيتو دستش ن گهيدستم د. جشن آماده بشن يتا برا رنياونا هم م. ميريسام م نيو به سمت ماش ميچرخ يهر دو م

 :گهيچرخه و آروم م يسام به سمتم م م،يش يمحضر دور م ابونياز خ يوقت. گرفتن دستم نكرده يبرا يو اون هم تالش ردمام مشت ك گهيد

 . زميخب، حرف بزن عز ـ

 بگم؟ ياز چ ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٤ 

 .فقط ساكت نمون. كه دلت خواست ياز هر چ ـ

 .ستيتو ذهنم ن يزيخب من االن چ ـ

 م؟يكه عقد كرد يخوشحال گم،يخب من م ـ

 .كردم رياحساسم گ يدو راه نيب. دونم يناراحتم؟ واقعا نم خوشحالم؟

 !دارم ياحساس خاص هيخب  ـ

 .ندارم يگفتم احساس خوب يخوام دلش بشكنه وگرنه م ينم

 بد؟ اياحساست خوبه  نيا ـ

 .سام گهيدست از سرم بردار د... كردم ريگ ايخدا

 .خوب يلياحساسم خوبه، خ ـ

 .مشتركمون گفتم يزندگ يدروغ رو تو نيمن اول و
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شه و  يم ميباعث كم شدن از خوشحال نيكه من دارم و اون نداره و هم يجانيه ست،يوسط درست ن نيا يزيچ هيتمام خونسرد حرف زدنش  با

دونم تنها  ياما م ؟يستيچرا مثل من خوشحال ن ؟يو خونسرد بيقدر عج نيخواد حرفام رو بهش بزنم و بگم مهتا چرا ا يدلم م. شم يساكت م

هم چنان . رميم ييدم و ال يكنم و گاز م يخودم رو جابجا م يكم. كه من شكاكم نيانگ ا ديو شا شيخيبشه نگاه سر و  دميعا نهكه ممك ييزايچ

كه من  ييايدن يو برم تو رونياز ذهنم بره ب ييايخوليكنم تا اون همه افكار مال يم اديذارم و صداش رو ز يآهنگ م هيبرم و  يدستم رو جلو م

 .ما بوده و هست ونديكه شاهد پ ييباشم و مهتا و خدا

 ...دل عاشق من بگه تموم حرفاش و نيبا من باش و مهمون دلم باش و بذار ا ايب "

 "...جام و رهيگ ينم يكه تو دلت كس يبه دستام و قول بد يخوام كه دستات و تو بد يم
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چند روز به دست  نيكه فقط از بودن در كنار اون تو ا ييگرما هيكنه؟  يتو وجودشه كه گرممم م يچ! رهيخ. كنم يگردم و نگاهش م يبرم

كنم اون  ياحساس م. زنه يم يجون يگرده سمتم و لبخند ب يكنه و بر م يزنه ضبط رو خاموش م يكنه م يام رو كه حس م رهينگاه خ. آوردم

ره به  يدنده است و دوباره نگاهم م يبه سمت دستش كه رو رهينگاهم م. بدم ديام يبهش كم ديبا گهيتو وجودم م يزيو چ ندارهرو  هيشوق اول

 يدم و از گوشه  يم هيكشم و تك يم ينه؟ نفس اي رميكه دستش رو بگ نيكنم و مرددم به ا ياز صورتش به دستش حركت م. سمت صورتش

اون كه به حرف  يبار و ب نياول يبار برا نيكنه برم سمتش و ا يدوباره اون حس سركش منو وادار م. پاش يرو رهيكه دستش م نميب يچشم م

حركته و من هم به صورتش  يدستش ب. رميگ يدستم م يكنم و دستش رو تو يكنه، فكر كنم، به حرف حس و دلم فكر م يعقلم كه منعم م
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كار كنم؟  يچ ديو من موندم كه با گهينم يزيچ گهيحس سركشم د. شم يم مونيپش كه كردم يكنم چون در اون صورت از كار ينگاه نم

 .شه يم رهيره باال و به صورتش خ ينگاهم كم كم م. داره يو محكم تو مشتش نگه م رهيگ يشه و دستم رو م يدستش كم كم شل م
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من پرم از . كه دستم رو گرفته تو ذهنم پره ياز ذهنم خارج شده و تنها لحظه ا هيفكر منف يكه هر چ يپاشم و در حال يبه صورتش م يلبخند

محكم  يقدم برا نياول. كه از مهتا دارم هيحركت نيمن اول يبرا نيا ست،يدست گرفتن ن كيمن  يتنها برا نيا. كننده اش ريمهتا و كار غافلگ

 .رابطه نيكردن ا

بار با تمام وجودم شادم و  نيخونه و من ا يهمون آهنگ و از اولش م يدوباره رو. كنم يشن مو دوباره ضبط رو، رو رميگ يرو محكم م دستش

خواد بزرگ بشه و بشه  يرو كه هنوز اول كارشه و با وجود ما م يكنم عاشقانه ا يبا تمام وجودم لمس م. كنم يدستمه نگاه م ونيبه دستش كه م

 .ما يبرا يعاشقانه ا. من و مهتا يبرا يا انهعاشق

 

***** 

 "مهتا  "

 .ايبلند شو و به خودت نگاه كن، خوشگل شد ـ

ساده درست  يليموهام رو خ. كنم يتشكر م شميبه خاطر آرا هيزنم و از سام يم نهييآ يبه دخترك تو يلبخند. نهييآ يجلو رميشم و م يم بلند

كه درستم كنه، بهم گفته بود كه  نيقبل از ا. بودنش قشنگه ظيغلشه گفت با توجه به  يكرده كه م ادهيصورتم پ يرو، رو يظيغل شيكرده و آرا

 .رفتن رو نداشتم، قبول كردم كه خودش درستم كنه شگاهيآرا يكه حوصله  نيمنم به خاطر ا. بلده ييزايچ هيكالس رفته و  دور هي

و  دميآشنا بشم كه تا به حال ند ييترسم برم تو جمع بزرگ خانواده شون و با كسا يم. دستپاچه ام. ندارم ياالن كه آماده شدم، حال خوش اما

 :گهيكنه و م يآروم در رو باز م هيسام. دونم يرفتارشون نم يدرباره  يزيچ

 .نييپا رميواقعا م گهيا سام اومد، من د ن،ييپا رميمن م ـ

تخت  يخودم رو، رو. كنم يمخف شيرو پشت اون همه آرا ميكنم نگران يم يزنم و سع يبهش م يزنه و من باز هم لبخند يم يچشمك طنتيش با

كنم و سام  يچشمام رو كه باز م. كنم يحركت رو تكرار م نيچند بار تا اومدن سام ا. كشم يم يقيبندم و نفس عم يكنم و چشمام رو م يپرت م

 رميقدر وا م نيا دنشيزنم كه چرا با د يم بيو بعد به خودم نه دهيسف راهنيو پ يكت مشك يشم به اون كه تو يم رهيخ. نميب يرو جلوم م

تو وجودش هست  يزيچ هيمرد انگار  نياما ا. نشون بدم من مهتا، از مردها زده شدم يهر كس و ناكس يبه خود احمقم كه قول دادم جلو. عيسر

شه و  يآغاز م ميدوباره جنگ درون... ديو شا تيامن ديشا. كشونه سمت خودش يندارم و از همه طرف ترد شدم، من رو م ور ييكه حاال كه جا

 :گهيو م ارهيدستش رو جلو م. رميكنم نگاهم رو ازش بگ يم يسع

 ؟يبلند بش يخوا يخانوم خوشگله، نم ـ

 :گميافتم و م يجشن م ادي تازه
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 .ترسم يمن م ـ

 ؟ياز چ ـ

 لو بره؟ يهمه چ يخوا يم ؟يگيم يچ يمهتا دار! ــــايخدا

 .اديازم خوششون ن التونيكه فام نيا... از... از ـ

 ياگه كس. دهيخودش رو نشون م تيبا حرفاش شخص يهر كس. بزنن با من طرفن يدوما كه اگه هم بخوان حرف ستن،ين يبد ياوال كه اونا آدما ـ

 .باش يتو نترس، قو. خودش رو نشون داده تيامشب ناراحتت كنه شخص

 ...باهام رفتار كنن كه يجور لتيكه فام نيترسم از ا يبگم م. ترسم يم يبگم كه از چ تونستم راحت به سام يم كاش

 زم؟يعز يكن يفكر م يبه چ ـ

 .يچيبه ه ـ

 هم فكر كردن داره؟ يچيه ـ

 .آره ـ

 .منه يو زندگ ندهيآ يچيسرنوشت منه، ه يچيه آره

 .نييپا ميبلند شو بر. ايحالت بد شده گو يجا تنها نشست نيا م،يبر ايب ـ

لباس رو  يبندا. زنم كه بهم توان برخورد رو بده يرو صدا م ايدلم آروم خدا يكشم و تو يم ينفس. ميش يو هر دو بلند م دميتكون م يسر

و باز تو  رميگ يلبم رو گاز م يگوشه . شه يبا خروجمون بلند م يقيموس يصدا. ميافت يذارم و راه م يكنم و دستم رو تو دست سام م يمرتب م

 گميلم مد

 .باش ينداره، قو دنيترس يبرا يزيجمع چ نيـ مهتا، ا

مرد با . خنده يم دنشيسامه كه سام با د يها ليانگار از فام ه،يشناسم ك ينم. نهيب يگرده و ما رو م ياز جوونا برم يكي م،يرس يسالن كه م به

 :گهيبلند م يصدا

 .سوت، هورا غ،يدو تا جوون عاشق كف، ج نيبه افتخار ا ـ

. كنه شونيبره كه معرف يم تيكنن و سام منو به سمت جمع يبه حرفاش گوش م يجوونا با شاد. افتم يكودك م يبرنامه ها ادي ارياخت يب

 يكنم اما خدا م يم يزنم و اظهار خوشوقت يم يلبخند الشيهر كدوم از فام يبا معرف. ميكن يذاره و با هم حركت م يبار پشتم م نيدستش رو ا

اون  ونياز م يپسر. عمه اش يرسه به خانواده  يكنه و م يم يهم بودن رو معرف اديعموش كه به نسبت ز يخانواده . دارم يحال هدونه كه چ

 :گهيو م ارهيدستش رو جلو م. نداره يشه كه به نظر نگاه خوب يم يپسر عمه اش معرف ت،يجمع

 .ميسالم بانو، من عل ـ

 :گميكنم و م يم يدست دراز شده اش نگاه به

 .خوشوقتم ـ

 :گهيشدنش م عيتوجه به ضا يب
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 .طور نيمنم هم ـ

از ذهنت  يچون اون نگاه ها رو هر چقدر بخوا. مونه يآدم م اديخوب  فيكث ينگاه ها ،يدون يم. اندازه يباال م ييكشه و ابرو يدستش رو م و

كه  يمبل يكه رو يوقت. مونده ادميكه عذابم دادن رو  ييهمون طور كه من نگاه تمام اون مردا. دنيكنن و عذابت م يجا باز م شتريب يكن رونيب

آروم به سام كه داره . افته يكنن م ينگاهم م يخودمون كه هر كدوم با نگاه خاص ليفام تيتازه نگاهم به جمع م،يرس يما آماده كردن م يبرا

 :گميكنم و م يكنه نگاه م يجهت نگاه منو دنبال م

 .ميمنن، بر لياونا فام ـ

 .ميبر ـ

زنم كه  يحرف م يجور. كنم يم يادب بهش معرف تيرو با رعا يو مادر يپدر يتك تك خانواده . كنه يشه و همگام با من حركت م يم بلند

تو . نميب يها م يبعض يرو تو چهره  يشرمندگ. ذارم از ته ته وجودشون بسوزن كه چرا با من اون رفتار رو كردن يكه بهشون م ياحترام نيدر ع

 :گميكه تو صدامه م يبا تمام نفرت و سرد. رسم به خاله يم. فهمن يكه از صد تا بچه كمتر م ييزرگتراب يچهره 

 .همسرم سام شونميمهربونم، ا يخاله  ـ

با ... كنه، اما خاله يلبخند از اومدنش تشكر م ماست با نيب ياون كه بفهمه چه آشوب يكنم و سام ب يم ديكلمات تاك ياز باق شتريهمسرم ب يرو

 نيبه ا يتر زميشه كه من چه ه يم نيو من فكرم مشغول ا نهيش يو م گهيم يكنم يبه پوزخند شباهت داره خواهش م شتريكه ب يلبخند

 كنه با من؟ يم يجور نيفروختم كه ا

و  گهيم كيكنه و تبر يخودش سالم م يذات يبا مهربون نايروم. مونه يثابت م نيرام يخوره و رو يخاله، به تمام همراهانش سر م ياز رو چشمم

 :گهيو م اديكه از مادرش به ارث برده جلو م ييو اونم با تمام پرو نهيش يم نيرام ينگاهم دوباره رو. نهيش يم

 .يخوشبخت بش گم،يم كيسالم دختر خاله، تبر ـ

فهمم  يشناسم، م يبهتر م يو لحنشون رو از زبان مادر دميخانواده ضربه ها د نيكه از ا يمن يكنه و برا يم ياديز ديخوشبخت تاك يكلمه  يرو

 :گميمثل خودش م نيبنابرا. ستين ديتو مجلس بع يگفتن هر حرف ن،ياز رام. نهفته است يكه پشت خوشبخت هزاران معن

 به ماو يسالم پسرخاله، افتخار داد ـ

 يم يدارم و سع يگام بر م يبعد زيبه سمت م. هستن گهيبرابر اصل همد يدو كپ نيانگار ا. نهيش يزنه و م يم يمادرش لبخند مسخره ا مثل

 .فراموش كنم دميرو كه د يزيكنم اون چ

به  بيرو ترغ گرانيكه اول مجلس د يتوجهم به همون پسر شاد. كنه يكه دورمه، دور م يشه و فكرم رو از هر اتفاق يعوض م يقبل كيموز

 :گهيو م اديبه سمتمون م. شه يزدن كرده جلب مدست 

سخته بگم زن  يليخ ه؟يچ يدون يم. كنم يشما منو داداش صدا كن، منم، شما رو زن داداش صدا م. داداشه نيما ع يمهتا خانم، سام برا ـ

 .هياسم منم مهد! پسرعمو خوب

 :گميم يو به آروم رهيگ يام م خنده

 .باشه داداش ـ
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به  ريدوباره ام. خانواده شون نبودن يبود كه آدمك ها تو نيحداقل ا. باهام شده ، باعث شده كه از استرسم كم بشه يكه با مهربون ييبرخوردها

 :گهيو م اديحرف م

 ن؟يكم برقص هي نيخوا يشما نم نم،يبب ـ

 :گهيخوام مخالفت كنم كه سام م يكنم و م يرو مرتب م لباسم

 قربون كالمت داداش جون، چرا كه نه؟ ـ

 :گهيو م رهيگ يبعد دست من رو م و

 زم؟يعز ميبر ـ

 :گميخوام ناراحت بشه، آروم م ينم. پره يعمق چشماش خوشحال تو

 !ميبر ـ

من به  يبهشون اجازه بدم كه فكر نابود گهيد دينبا. آدمك ها خودم رو شاد نشون بدم يحداقل جلو ديكنم با يوسط و من فكر م مير يهم م با

 يم اديو كم كم جمع جوون دورمون هم ز دميآروم دستام رو با آهنگ حركت م. اگه از درون مثل امشب ذره ذره نابود بشم يحت. سرشون بزنه

به چهره و  يماسك شاد .كنم يم هيرقصم و از درون گر يچرخم و م يهمراه با سام م. كنن يم يبا دست و سوت ما رو همراه يهمگ. شه

 .و غم در درون هيگر تيواقع

 

***** 

 "سام  "

 :گهيچرخه و م يدور ما م نشيبا دورب يمهد

از شامتون  يستيآرت لميف هيبذار . رو هم شما يكيبه دهن و اون  رهيرو داداش بگ يكيبنداز توش و  ينوشابه بردار و دو تا ن وانيل هيزن داداش  ـ

 .رميبگ

 :گميخندم و م يم بلند

 .دترهيبردار ما مدالش جد لميف! شده يميكه قد نيا وونهيد ه؟يستيآرت نيا ـ

 دتيسف راهنيات تا اون پ قهيتو  زهيكه بگم زن داداش نوشابه رو بر نيمگه ا ؟يكار كن يچ يخوا يمن موندم م ياز ن ريبه غ گهيد نم،يبرو بب ـ

 .بشه يگل گل

با جمع اخت شده و از اون رفتارش كه بعد از  يشده و انگار كم شترياز لبخند ب يكم يكه بلند باشه، ول ينه خنده ا البته. خنده يبه بحث ما م مهتا

حدسم مهر  نيرفتار االنشم به ا. دهيترس يم ديكه استرس داشته كه از ورود به جمع جد نيمن رفتارش رو گذاشتم به ا. كم شده دميظهر د

 .زنه يم يدييتا

 .شاه داماد، با تو هستما ،ياو ـ

 :گم يو م دميتكون م يسر
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 ؟يگفت يزيجانم؟ چ ـ

 :گهيو م دهيتاسف تكون م يرو از رو سرش

 !بابا دست زن داداش خسته شد! بدر زدهيس مياومد يبا ك نيبه، ما رو بب ـ

 :گميزنم و م يم يبه مهد يلبخند. رميگ يشم و اون رو م يدهنم گرفته م يكه مهتا جلو يمتوجه ن تازه

 نه؟ ،يات رو اجرا كرد دهيآخرم ا ـ

 .كنم يدونم دارم چه كار م يبردار منم و خودمم م لميدوست دارم، ف ـ

 .دونم و تو يخراب بشه من م لميف نياگه ا ـ

 .برو بابا ـ

كنم كه  يشه و فراموش م يهم قفل م چشمامون تو. خوره ينوشابه م گهيد يخورم و مهتا هم از ن يم يو كم رميگ يرو تو دهنم م يخندم و ن يم

 .ميجشن يتو

 د؟يخور يرو م يچ د،يته كش يا بسه، نوشابه  ـ

 .ميريگ يو نگاهمون رو از هم م ميخور يدو جا م هر

 .قاشق غذا بچپون تو دهنش هيزن داداش . دايخوب ژست گرفته بود ما،يخودمون يول ـ

 :گميو م يچرخم سمت مهد يم

 مونه؟يچته؟ مگه عروس ،يا مهد ـ

 .حرف نباشه ها. بشه يموندن اديدوست دارم مراسمش به  ينه، ول ـ

 :گهيكنه م يرو بلند م نيكه دورب يدر حال يداره و مهد يقاشق برم هي يحرف چيه يب مهتا

 .تو هم بردار سام ـ

 :گميزنم به برنج و آروم م يضربه م يدارم و كم يقاشق از برنج رو بر م هي منم

 !يمهد نياز دست ا ـ

 :گهيشنوم كه م يمهتا رو م يصدا

 !يكرد يكارو م نيا مونيعروس يبرا ديبا ؟يباالخره كه چ ـ

 .كنه يپسر منو خل م نيا يآره، ول ـ

 .دهيم ونديزبان نگاهه كه ما رو به هم پ نيو باز هم ا ميريگ يو به سمت طرف مقابل م مياريقاشق رو باال م. زنه و من هم يم يلبخند مهتا

 

***** 

كه بهش دادم عمل نكنم و  يخوام به قول ينم. كنم يفكر م ميشب زندگ نيو به بهتر رميم اطينشه به ح داريب يكه كس يو به طور يآروم به

تخت  يكه رو ياون دخترك ياون قدر. اومدم اطيكه خودم رو كنترل كنم تا اون صورت معصوم رو نبوسم به ح نيا يبرا نيبشكنمش، بنابرا
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 يافتم كه موند جواب مامان رو چ ياز شب م يزمان اديو  رهيگ يخنده ام م. گوش كنم گهيكه م يداره كه حاضرم به هر چ ارزشبرام  دهيخواب

خانواده اش گفت كه مهتا  يبگه جلو يزيكه به مهتا چ نيبدون ا. كنم يشه و تو دلم از مامان به خاطر كارش تشكر م يم قيلبخندم عم. بده

خواد  يكشه و نم يدونستم كه خجالت م يم. نزنه يتونم حدس بزنم كه مهتا چقدر خودش رو كنترل كرد كه حرف يم ومونه  يجا م نيشب اام

 خت؟ير يخجالتش م نيا ديباالخره كه با ؟يباالخره چ يفعال كنار من باشه، ول

جلوتر . كنم ينور ماه معلومه م ريشم، چشمم به صورتش كه ز يواردش م يوقت. رميكنم و به سمت اتاقم م يكشم و عقب گرد م ينفس م يكم

 .بندم يكشم و چشمام رو م يكنم كنارش دراز م يبه صورتش م يو نگاه رميم

 

***** 

 "مهتا  "

و  دميآب دهنم رو قورت م. افتم يم شبيد اديبعد  يكنم و كم ياز من فاصله داره م يكه كم يكنم، نگاهم به صورت يكه چشمام رو باز م صبح

خواب استرسم  نيانگار ا. كشم يم يا ازهياندازم و خم ياون م يسرمه رو، رو يكه رو يمسافرت يپتو. تو خودش جمع شده. نميش يسر جام م

 يازش ممنونم كه چهره . مدويازش ممنونم كه به سمتم ن. كنم يافتم و تو دلم ازش تشكر م يكه سام بهم داده بود م يقول ادي. برده نيرو از ب

 .هام رو از كرده بودم هيممنون بودن ها، گر نيهرچند با تمام ا. از مرد بودن رو به من نشون داد يگريد

. داشت يبلوز و شلوار خواب كه روش طرح عروسك خرس هي. افته يبهم داد م هيسام شبيكه د يشم و نگاهم به لباس يتو جام جا به جا م يكم

 نميرو بب راهنيپ يكنم تا بهتر اون عروسك رو يسرم رو كج م. جا موندن و خونه شون نرفتن نيخسته بودن ا شبيكه د نياونا هم به خاطر ا

 .افتم يم ليگور اديفر ايخدا،  يوا... انگار. كشه يم ازهيعجب بلند خم گميباال و تو دلم م رهيابروهام م. شم يسام م ي ازهيخمكه متوجه 

 ليبه گور يبرات نكرده و تو دار يبدبخت كه تا به حال جز خوب نيا. يشعور يب يليمهتا خ گميكه نخندم و باز تو دلم م رميگ يرو گاز م لبم

 ؟يكن يم هشيتشب

 :گهيافكارم برسم سام م يبه ادامه  اميم تا

 .خانمم ريصبح بخ ـ

 :گميزنم و م يهمه زل زدن بهش م نيبه خاطر ا يخجول لبخند

 .ريصبح بخ ـ

 :گهيسر جاش و م نهيش يم

 ؟يداريوقته ب يليخ ـ

 .نييپا ميو با هم بر يبش داريشدم، منتظر موندم تو هم ب داريتازه ب! نه ـ

 .گوشه بذارم هيكه مامان گذاشته رو جمع كنم  يبذار رخت خواب ـ

 :گميشم و م يو بلند م دميتكون م يسر

 رون؟يب اميب نيمن با ا ،يوا ـ
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 :گهيگرده و م يم بر

 .برات رميگ يم هيمونه بلوز كه االن از سام يخب شلوارش كه خوبه، م ،يديكه سر عقد پوش يمانتو و شلوار نيبب ا،يگيراست م ـ

 :گهيگرده و م يسبز بر م كيتون هيو با  رونيب رهيم

 .بپوش ايب. جا گذاشتا نياز لباساش رو ا يدختر بعض نيبود كه ا يشانس ـ

 :گميآروم م. كار رو نداره نياما اون انگار قصد ا رون،يشم بره ب يكنم و منتظر م يج مسرم رو ك يكم

 كه لباسم رو عوض كنم؟ يرو بهم نشون بد ييجا هيشه  يم ـ

كنم  يو لباسم رو عوض م رميگ يلبم رو گاز م. شم يبعد متوجه رفتنش از اتاق م يكم. بندازم نييشه سرم رو پا يكنه كه باعث م يبهم م ينگاه

 :گميو م رميبه سمتش م. دهيو تكون م واريپاش رو زده به د هي. ستادهيپشت در ا. كنم يكنم و در اتاق رو باز م يعقدم رو سر م ديو شال شف

 ؟يناراحت شد ـ

 :گهيكنه و م يرو بلند م سرش

 .كه من شوهرتم يدون يم ـ

 .به من حق بده يدونم، ول يم ـ

با  يساده و مسخره ا زيكه برام افتاده رو برات بگم و اون وقت تو سر چه چ ياز اتفاق بد ينتونستم حرف يز حتمن هنو. من حق بده كه بترسم به

ساده هم  يبوسه  هياز  يمن هنوز حت. يريتونم بهت بگم كه از من فاصله بگ يترسم و نم يهم م يمن هنوز از تو كه شوهرم. يكن يمن بحث م

 .ترس نيآخ كه امان از ا. ترسم يم يبه من بگ ياز اون چه كه تو بخوا... يكه تو دلمه رو بلند بگم، ول يينايا يتونستم همه  يكاش م. ترسم يم

. كاش. نگاهم رو يحرف ها ديفهم يكاش م. رهيبه سمت اتاقش م يحرف چيه يو ب دهيتكون م يدوزم و اونم سر يناراحتم رو به صورتش م نگاه

 :گهيم يو آروم و جد اديم رونيپوشه ب يم يلباس مناسب نكهيهم بعد از ا و اون دميم هيتك واريمثل خودش به د

 !ميبر ـ

از تك تك رفتار  ديبا م؟يبترس ديمن و امثال من با يكنم كه تا ك يفكر م نيدارم، اما به ا يو همراهش به سمت سالن گام بر م دميتكون م يسر

من از  اره؟يكه به قول خودشون نقطه ضعف مه يكس يدست گذاشتن رو ايمگه گناه من بود كه اون عوض م؟يهمسر و خانواده مون بترس يها

مثل قبل با  گهيرو به من ثابت كرده كه د نياما باز هم رفتارشون ا اوردن،يمحمد به زبون ن يكه خانواده ام البته منها نيبا ا. شدم وندههمه جا ر

اگه بخوام به سام هم . گفت يرو نم نيا دشونيجد يبهتر با من رفتار كردن، اما رفتارها يبد بود كم يليخ كه حالم لياون اوا ديشا. ستنيمن ن

 ؟ينشون بده چ يو اون عكس العمل بد بگم

 

***** 

 "چند ماه بعد  "

 

 :گهيكنه و م يرو باز م ياتاق در

 .تر ريهم بزرگتره و هم نورگ. كه اتاق خواب باشه نهيا مميجا تصم نيا يبرا ـ
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 ميهست كه من به خاطر خودم انجام بدم؟ زندگ يزيكنم چ يفقط به خاطر سام و فكر م. زنم ياز صورتم م يروزها شده جزئ نيرو كه ا يلبخند

 :گميم. گرانيشده فقط به خاطر د

 ؟يپرس ينظر منو م يچ ياالن برا گه،يد يرو گرفت مايتصم يخب پس، همه  ـ

 اتاق خوبه؟ يبرا ميريست كرم بگ ني، ببمشتركمونه يزندگ ،يدار ارياخت ـ

 :گهيكنه م يم نييكه دستش رو باال و پا يبعد در حال و

 ...جا نيا نه،ييو آ زيجا ست م نيا م،يذار يتخت دو نفره م هيجا  نيا ـ

. كنم فكرم رو از اون جا بردارم يم يكنم و سع يتخت خواب اشاره كرده نگاه م يكه برا ييبه جا. جلو رهيو م رهيگ يم هيجور از كمد و بق نيهم

با  وبا هم ساختن  يعنيمشترك  يكه زندگ ميرس يم نيبه ا ميتازه دار. و تازه بهش اجازه دادم كه در آغوشم بكشه ميايبا هم كنار م ميتازه دار

سر شاهده كه هنوزم  يباال ايخداشم، كه  يمردم وحشت زده نم دنيذارم و تازه تازه از د يتازه دارم ترس هام رو كنار م. هم همراه بودن

و من هنوز در  دهيخبر م مونيزندگ ي ندهيدونه و از ده سال آ يمنو همراه خودش م يبر سرم اومده و اون با چه شوق ينتوستم بهش بگم چ

بار  هي يكاش برا. اول بهش گفته بودم يكاش همون روزها. فهمم يرو م ايآر يتازه دارم حرف ها. ميزندگ يمسئله  نياسترس گفتن مهم تر

 يكه انجامشون ندادم و شده پر از خاطرات يياالن من شده پر از كاش ها يزندگ. زدم يدور باهاش خوب حرف م ختمير يرو م يترس لعنت نيا

 .اديكنم باز دنبالم م يكه هر چه قدر ازش فرار م

 .ساختمان مونده يداخل ناتيرنگ و تزئ يينها يكارها. اون گذاشته، رو به اتمامه يرو، رو شيسازه و تمام وقت و انرژ يكه سام داره م يا خونه

دونم كارم  يخودم م. زنم ينم يمنم كه با ترس از گذشته همراهشم و حرف نيكنه و ا ياون داره با تمام صداقتش منو همراه خودش م ؟ينيب يم

 هيسام رو، تنها تك قت،يحق يترسم كه با گفتن دوباره  ياون اتفاق از دست دادم و م يرو به واسطه  زهايچ يليمن خ. ترسم يم ياشتباهه، ول

 .رو هم از دست بدم مگاه

 

***** 

 "سام  "

 دميجلوش تكون م يدست. دهيو حرفام رو نشن ستيزمان ن نيانگار تو ا نميب يتخت خواب بهش اشاره كردم، م يكه برا يياش به جا رهيخ نگاه

 :گميمو 

 ؟ييكجا ـ

 .جام نيهم ـ

 :گميكنم و م يم يلبمه اخم يكه رو يهمراه با لبخند. زنه يكه دوسش دارم رو م يهم اون لبخند باز

 گفتم؟ يمن چ نميجا بود حواست، بگو بب نياگه ا ـ

 !يداد يها رو نشون م لهيوس يجا يداشت ـ

 بعد از اون؟ ـ
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 ...خب... خب ـ

 :گميزنم و م يم يشخندين

 !دميپرس يباشه م يكه رنگ اتاق چه رنگ نيا يداشتم درباره  ،يخواد حرص بخور ينم ـ

 .گهيخب كرم د ـ

 كرم؟ يهمه چ. جفتمون ميش يم وونهيو رنگ اتاقم كرم باشه كه د مياگه قرار باشه ست كرم بذار ـ

 .ينه، كرم قهوه ا ينه همه چ ـ

 

***** 

 "مهتا  "

 :گميدم و م يزدم كه از ورود بهش واهمه داشتم؟ سرم رو تكون م يحرف م ياتاق خواب يره راحت داشتم دربا يليمن بودم كه خ نيا

 .خوره يحالم داره از خاك و خل بهم م. رونيب مياالن بر. كه تو دكورش به من كمك كنه گميجا رو بذار به مهناز م نيا ـ

 .اتاق خواب. ترسونه يكه منو م ييفرار از جا يدروغ ساده برا هيمشترك،  يدوم زندگ دروغ

 :گهيو م اديم رونيب اميكه دارم م دنبالم

 نا؟يمهناز ا يخونه  ميخب؟ پس بر ـ

 .شده رميد. ميبر گه،يآره د ـ

و  ميدعوت يبه مهمون ز،ييماه پا نيشب از دوم نياول يامشب تو. ام جمع كنم نهيشه دستام رو تو س يو باعث م نهيش يتو تنم م زييغروب پا سوز

كه سام  نيكنم و از فكر ا يمشت دروغ برپا م هي هيرو بر پا ميكنم من دارم زندگ يفكر م يگاه. ميرو بگذرون مونيمجرد يروزها نيخرقراره آ

 اياز آر. جمله برام تكرار شده نيرو كه با سام گذروندم تماما ا يبهار و تابستون نيا ديشا. جز ترس ندارم يباشه، كار يو عكس العملش چ بفهمه

 نيا هك يتنها كس. ذاره يكه تو وجودمه نم يسام بگم، اما ترس يرو برا قتيخوان كه حق يم يهمگ. و مهناز تا مادرم و آقاجون مهربونم اريو مه

مامان رفت . رهيگ يكه سام هست با منم گرم م يقبل و فقط مواقع يكه عقد كردم شده همون محمد ياز وقت. زنه محمده يبه من نم يوسط حرف

 ميبزنه و زندگ يحرف دميترس ينرفتم چون م. هم كه دعوتمون كرد نرفتم يوقت. رمياونا نم يرو با خاله كم كرده و منم كه كال خونه و آمدش 

 .خراب كنه رو

 تو فكر؟ يريم ميزن ينم يگذره كه تا حرف يتو اون كله ات م يچ! تو فكرا يريكنن م يخانمم، تو رو ول م ـ

 :گميخورم و م يم جا

 چرخه؟ يتو فكر من م يزيمگه جز تو چ ،يچيه ـ

 .تو فكر كوچولوت بچرخه دينبا يزيبچرخه، تا من هستم چ دمينبا ـ

 !يزن يدو ساله حرف م يبچه  هيكنم با  يافته؟ احساس م يسام، چرا در مورد من لفظ كوچولو از دهنت نم ـ

 :گهيخنده و م يبلند م بلند
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 .صدات كنم يجور نيخب دوست دارم ا ـ

 :گميم مدل تو

 .سوخته كه قشنگ حالش گرفته بشه ها اهيمن بهش بگم س گهيم طونهيش ـ

 .ايخوا يرفت تو فكر، كتك م نيباز ا ـ

 ؟يكرد يشما، رو نم يهنرا هم داشت نياز ا ـ

 يكه دم غروب برا يبرم و به مردم يچونه ام م ريو دستم رو به ز ابونيگردم سمت خ يمنم بر م. كنه يم ابونيخنده و حواسش رو گرم خ يم

 رهيم يكم نيماش. ميموند يبيعج كيتراف يتو. شن يما رد م نيكه عاشقانه در كنار هم از كنار ماش يبه زن و شوهر. شم يم رهياومدن خ ديخر

 :گميآروم م. شن يمحو م دميد يو شوهر از جلو نجلو و ز

 سام؟ ـ

 جانم؟ ـ

 !ازت بپرسم يسوال هيخوام  يم ـ

 .بپرس ـ

 .كشونه يم يخوره وجودم رو به نابود نيسوال ع نيترسم اگه نگاهش كنم نتونم حرفم رو بزنم و اگه نپرسم ا يكنم، چون م ينم نگاهش

 ؟يكن يكار م يچ ستيطرفت باهات رو راست ن يروز حس كن هيبهت دروغ گفته، اگه  ينفر هي يروز حس كن هياگه  ـ

 باشه؟ يداره طرفم ك يبستگ ـ

 و؟تو بگ ،يحاال هر ك ـ

 ؟يپرس يسوال رو م نيتو به من بگو كه چرا ا ـ

 :گميگردم طرفش و م يم بر

 .گهيسام، بگو د ـ

 .نشده است ينيب شيخب، من عكس العمالم پ ـ

 ؟يعني نيو ا ـ

بشنوم، اون وقت  ييبگه و چه از جا اديكه اگه بفهمم طرفم دروغ گفته، چه خودش ب نيا يعنيكه بهت گفته بودم كه از دروغ متنفرم،  نيا يعني ـ

 كه منظورم رو؟ يفهم يم... و اون لحظه رميخودم رو بگ يتونم قول بدم كه اون موقع جلو يكه نم نيا يعني. حساب طرف من با خداست

 خوام بهش اعتراف كنم كه يباشه كه من هرگز نم گهيكه م ينياگه هم. رو قتيبهش بگو حق گنيمن م يبعد خانواده . دميتكون م يترس سر با

شن و دوباره  يم زيكه چند لحظه ر ييبه آدم ها. ره يباال م ييشه و سام از پل هوا يروون م يكم كيتراف. گميهر گز نم. به سرم اومده يچ

 .كنم ينگاه م شن يدرشت م

 ؟يديسوال رو از من پرس نيچرا ا ينگفت ـ

 .گرده سمت جلو يكنه و بعد بر م يبهم نگاه م يكم. شم يم رهيصورتش خ به
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 .خواستم بدونم، محض اطالع يم ،يجور نيخب، هم ـ

 توش نبوده؟ يقصد چيه يعني ـ

 !نه، گفتم كه ـ

كنم حالت  يم يسع. ارهيخواد درب يتا ته قصدت رو م يپرس يازش م يزيچ يبد سامه كه وقت ياز اخالق ها يكي نيكه ا دميچند ماه فهم نيا تو

كه مربوط به گذشته باشه رو  يزيكال هر چ. رمينم ايآر شيكه سام بفهمه مشاوره هام رو هم پ نياز ترس ا يوقته حت يليخ. رميبه خودم بگ يعاد

حرفش خود به خود از  نيهركس كه شد، اما سام با ا يخوام حرف هام رو بزنم، برا يمدت هاست م. ختهيروح و روانم به هم ر. ختمير ورد

 .حرف بزنم يكس يجز اون برا خواست به يكه من دلم نم هيدر حال نيا. حذف شده ستميل

 

***** 

 :گهيكنه و م يدر رو باز م يبا لبخند مهناز

 .منتظر شمام ياز ك نا،ياومد نيبه به، عجب كرد ـ

 نايمب شيخواد پ يگفته بود كه م. بهم چه گفته بود ادمهيخوب . از موعد شيپ يجور بازنشتگ هي. رونياز شغلش اومده ب گهياز اول مهر د مهناز

 يياز مهتا يدوم ينشه نسخه  نايمب گهيخواد بچه اش رو خودش بزرگ كنه و چند سال د يگفته بود م. با پرستار تنها نذاره گهيباشه و اون رو د

انسان هم  هياگه  يحت. خوشحال شده بودم ميتصم نياز ا يكه ناراحت بشم كل نيگفت و من بدون ا ينم يخورد و به كس يكه حرف هاش رو م

 .ارزش داشت يليكرد خ يم يزندگ ه،ستيشا

 ايآر يمبل و رو به رو يكه كنار سام رو نميب يم ام،يتو، اما به خودم كه م مير يم يكنن و ك يم ياحوال پرس يفهمم كه سام و مهناز ك ينم

 :گهيزنه و م يم يكنم كه لبخند يگردم نگاهش م يبر م. كنم يسام دور شونه ام رو حس م يدست حلقه شده . نشستم

 شده؟ يزيچ ـ

 نه؟ ايداره  يكار نميمهناز بب شيپ رمينه، من م ـ

 .برو خانومم ـ

 :گهيم دنميمهناز با د. شده شتريب يليكه تو جونم رخنه كرده خ يترس. فرق داره ميجا اومد نيكه تا ا يصد درجه با اون نگاه جد نگاهش

 خانوم بداخالق؟ يجا آبج نيا يعجب اومد چه

دونم به محض دوباره تنها شدن سوال  يم. چند ماه خوب با اخالق سام آشنا شدم نيتو ا. رو فراموش كنم يترس لعنت نيا زنم كه يم يلبخند

 :گهيداره و م يخوشرنگ توش گذاشته برم يرو كه چهار تا استكان چا يچا ينيمهناز س. شم يم چيپ

 .ميبر ـ

 

***** 

 "سام  "

 :گهيزنه و م يم يلبخند ايآر
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 ما؟ يبا خواهر خانوم يكن يچه م ـ

 :گميو م دميتكون م يا شونه

 .سازش ـ

 :گهيخنده و م يم بلند

 ...مخصوصا دم،يدختر آروم تر من ند نيانصاف داشته باش سام، از ا ـ

 :گهيكه م اديطرف م هيمهناز از  يصدا

 .موقوف ينيما فرشتگان زم بتيغ ون،يآقا يآ ـ

 :گهيو م اديبا سرعت به سمتم م ناياون ور هم مب از

 ؟يعمو، اومد ـ

 .باز كنم اديكه به سمتم م ييكوچولو طونيش يكال قطع بشه و من دستام رو برا ايآر يشه كه حرف ها يباعث م نايا يدو هر

 :گميپاشم و م يبه صورتش م يلبخند

 جان دل عمو؟ ـ

 يسواال رو نم نيوقت ا چيمهتا ه. منو كنجكاو كرده بيافتم كه عج يسوالش م ادي دنشيهنوز با د. نهيش يرو پام و مهتا هم كنارم م نهيش يم

 .كنه يمهناز حواسم رو پرت م يصدا! ديپرس

 ؟يكن يمهتا لباست رو عوض نم ـ

 .رميچرا، االن م ـ

 :گميم ايرو به آر. رهيشه و همراه مهناز دوباره م يبعد بلند م و

 ...مخصوصا ،يگفت يم يخب، داشت ـ

 .اونو قبول داشته باشم ياز هر كس شتريب دياصال شا ه،يدختر خانوم يليخ م،يبود ششيما پ يآره، مخصوصا وقت ـ

 :دهيشه و ادامه م يم يجد. رهيكنه و لبخندش م يمكث م يكم

 ...دختر نيا ،يدون يم. مهتا با تو حرف بزنم يخواستم درباره  يوقت بود كه م يليسام، من خ يدون يم ـ

 .تيگوش ايآر ـ

 :گهيشه و م يبلند م يديبا ببخش ايخواد بگه؟ آر يم يكه چ نيكنه و من كنجكاو از ا يرو قطع م ايمهناز صحبت آر باز

 .اومدم ـ

 :گهيو م رونيب اديبعد حاضر و آماده م يكم

 .كنم زود برگردم يم يسع. برم اون جا ديمن با. تونن كنترلش كنن يبد شده و خانواده اش نم ضامياز مر يكيحال  ايببخشا داداش، گو ـ

 :گميشم و م يم بلند

 .نداره بيبابا، برو داداش، ع يا ـ
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اتاقاش رو به . اومده يخونه خوشم م نياز ساخت و بافت ا شهيهم. رميخوره م يم يكه به اتاق خواب ها و در خروج ييتا دم راهرو همراهش

كه لباسش رو عوض كرده و  يكه در حال نميب يبعد مهتا رو م يم و كمگرد يبرم رهيم ايآر يوقت. و آسمون پر ستاره بودن و كامال راحت اطيح

 :گهيو م رونيب اديپشت سرش مهناز هم م. رونيب اديرو صورتشه از اتاق م قيعم ياخم

 ...من ن،يمهتا بب ـ

 :گهيم هيكنم مصنوع يكه حس م يخوره و مهتا هم با لبخند يمن حرفش رو م دنيبا د و

 زم؟يعز... يستاديجا چرا ا نيا ـ

 .بفهمم ديباشه با يهر چ. برم شيخودم پ استيكنم با س يم يسع. كنه يم يرو از من مخف يزيجمع داره چ نيا نه،

 .رفت يداشت م ا،ياومدم دنبال آر ـ

 .تو ميخب پس بر ـ

 :گميگردم سمتش و م يبرم. و حاال اونه كه اخم كرده گهينم يزيچ گهيد مهناز

 د؟يبگ ديخواست يم يزيشده؟ چ يزيمهناز خانم چ ـ

 :گهيزنه و م يم يروانشناسانه اش لبخند استياون س با

 .ستيسرپا خوب ن م،ينه، بفرما بر ـ

 :گميذارم و م يرو پشت مهتا م دستم

 .زميعز ميبر ـ

 يزيفارغ از هر چ. هيو مشغول باز نيزم يرو ختهيرو ر شياسباب باز. كنم دايرو پ نايگردونم تا مب يچشم م مينيش يمبل ها م يرو يهمگ يوقت

 .بزرگترها وجود داره نيكه ب

گرمه و مهناز هم تو خودش  ونيمهتا سرش به تلوز. كنن يكدوم اشاره به ماجرا نم چينه، اما ه ايزنن  يم يحرف نميكنم بب ينگاهشون م منتظر

 .دنيخند يبودن كه م ييدو همون دو تا نيانگار نه انگار ا. رفته

 د؟يدر ساكت نقيا شما دو تا اچر نميبب ـ

 :گهيبرداره م ونياون كه چشم از تلوز يب مهتا

 م؟يبگ يچ ـ

 .كنه يسكوت داره كالفه ام م نيا ،يهر چ ـ

 :گهيخنده و م يم مهناز

 ش؟ياز خونه بگو سام؟ تا كجا رسوند. شه يدو تا خانم اعصابت خرد م نيرفت، ب ايبد شد آر ـ

 .كنه يدر ماجرا نم يدخالت مهتا

 ...و كم كم ليوسا ديدنبال خر ميخوام با مهتا بر يم. ها رو هم وصل كردن نتيرنگش مونده، امروز كاب يكارها گهيواال د ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٨ 

 .جوره يهمه چ يخب خدا رو شكر، پس به سالمت ـ

 .ياُه، همه چ ـ

 شيبرم پ ديكنم كه حتما فردا با يفكر م نيو من به ا ميش ياز ساكت مب. ذهنم رو مشغول كرده بيكه امشب عج يبه جز اون موضوع يچ همه

 .بده حيتونه بهم توض يخانواده اونه كه فقط م نيانگار تو ا. ايآر
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 :گميكنم به مهتا و م يرو م. شه يم ريداره كم كم د گهيو د ومدهيهنوز ن ايآر. كنم يكنم و به ساعت نگاه م يرو بلند م سرم

 !ميخانوم، بلند شو بر ـ

 :گهيزنه و م يم يمهناز لبخند. سمت اتاق خواب رهيو م دهيتكون م يسر

 .ديجا بمون نيامشب رو ا د،ينر ـ

 .يتو زحمت افتاد يامشب حساب ،يمرس ـ

 .نبود، بهت بد گذشت ايآر ه؟يحرفا چ نيا ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 .هم خوب بود يلياصال، خ ـ

. تونست منو آروم كنه ينم يزيچ چيه گهيشد د يم ريفكرم درگ يوقت. دمينفهم يزياز امشب اصال چ. گفتم يدروغ م واقع داشتم بهش در

 يمهتا و مهناز و حرف ها ديجد يرفتار ها نيا. بپرسم سر جام نشسته بودم ايكه به خودم داده بودم كه فردا حتما از آر يبا قول شتريامشب هم ب

 .منو بدجور مشكوك كرده بود ايآر ينصفه 

 :گهيكه سر پا بودم م دنميو با د اديم مهتا

 ؟يرو برداشت چتييو سو يگوش م،يبر ـ

مرد  هي ي ستهيكه شا يجور ديبا. نزنم يكنم حرف نامربوط يم يو سع رميگ يلبم رو گاز م. كنم يم يو باز از مهناز خداحافظ دميتكون م يسر

 نهيش يم نيماش يكه تو نيمهتا هم. كنم ياندازم حركت م يمهتا م يدور شونه ها شهيكه دستم رو بر طبق هم يدر حال نيبنابرا. بود رفتار كنم

 :گهيم

 .خسته ام، اگه خوابم برد ببخش يليـ خ

 كار كنم؟ يتونستم چ يزد نم ياگه حرف م. كشم يم ينفس. بنده يبعد چشماش رو م و
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موقع . كرد يكشون كشون حركت م بايخسته بود و تقر يليخ. مهتا رو رسوندم خونه. زنم يرو م موتيو ر دارم يدر نگه م يرو جلو نيماش

در رو باز  موتيبا ر. خوش گذشتن به هر دومون زهر شده بود يانگار امشب به جا. مياورديبه جز خداحافظ به لب ن يكدوم كالم چيه يخداحافظ

رو،  يزيكه چ نميب يآدم رو م هي كليه نهييآ يداشبورد بردارم كه از تو يرو از رو ميو گوش نكيكنم كه ع يسر بلند م. تو خونه رميكنم و م يم
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 يبسته  هي دنيشم و با د يم ادهيپ نيكه در بسته بشه از ماش نيقبل از ا. كنم يتعجب م. كنه يفرار م يذاره و تند يدر م يجلو نيزم يرو

 .خونم يبسته رو م يلب متن رو ريكنم ز يخوب كه دقت م. رو نوشته يزيروش چ. كنم يرو بلند مبسته . رميبه سمت در م طمتوس بايتقر

 ". كمك به تو يبرا "

 ؟يسام، مادر اومد ـ

 .رميبندم به سمت مامان م يكنم و در رو م يعقب پرت م يصندل يكه اون رو، رو يو در حال رميگ يمامان چشمم رو از عنوان بسته م يصدا با

 .خاتون ميبله، اومدم مر ـ

 بود مادر، اون كه تو دستت بود؟ ياون چ ـ

 .مدارك تاالر بود ،يچيه ـ

در و بعدم  يكه بسته رو گذاشته جلو يخواست مامان مشكوك بشه به كس يدلم نم يدونم چرا به مامان گفتم كه اون مدارك تاالره، ول ينم

 .بخواد قصه بسازه

 ؟يآها، مادر شام خورد ـ

 .مهناز. ميخواهر مهتا بود يخونه  آره، ـ

 ؟ياورديخب پس، مهتا رو چرا ن ـ

 .نگفتم يزيخواست بره خونه، منم چ يامشب م گهيواال راستش د ـ

 :گهيو م دهيتكون م يسر

 .زميتو عز ايتو پسرم، ب ايباشه، ب ـ

زنم و به  يم يكنه لبخند يم نييرو باال و پا ونيتلوز يبابا كه داره كانال ها دنيبا د. رميكنم و به سمت در خونه م يرو تو دستم جا به جا م كتم

 .رميسمتش م
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 "مهتا  "

شم و به  يبلند م. تخت يرو نميش يكشم و م يم ييبلند باال ي ازهيكارام خم نيا يزنم و پشت سر همه  يجام م يتو يكنم و غلط يباز م چشم

 يكه م نيو هم رميدر اتاقمه م يجلو قايكه درش دق ييو به سمت دستشو ارميم رونيكمدم ب يرو از تو رم و شونه و مسواكم يسمت كمدم م

از شركت رفتنش  يساعت هي ديموقع روز خونه است؟ االن با نيچرا ا نيا. كنم يتعجب م. رونيب ادياز توش م اريباز كنم مه وخوام درش ر

 .پرسم يسوال رو ازش م نيخمار و اخموم هم ي افهيبا ق! بگذره

 ؟يخونه ا يواسه چ ؟يشركت باش ديتو االن مگه نبا ـ

زمستون هم  يتو سرما يعادت كردم حت. رونيو شلوارك بود اومدم ب شرتيبا لباس خوابم كه ت ست،يكنم خونه ن يكه فكر م يياون جا از

 :گهيچرخونه و م يسرش رو به سمتم م. شلوارك بپوشم
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 !ام مامان رو ببرم دكترخو يم رم،يامروز نم ـ

 :گميو م رميگ يرو م رهياون كه داره به سمت اتاقش م يشه و جلو يتر م قيعم اخمام

 مامان چش شده؟ ؟يچ ـ

 مگه برات مهمه؟ ـ

 مامان چشه؟ نميمسخره نشو، بگو بب ـ

 .تونه بخوابه از درد ينم. كنه از دردش يكه شبا ناله م يبه حد ره،يگ يمدته گردنش درد م هي ـ

مرد هم برام  ياگه محمد جلوم م. نگرفتم يمدت باهاشون لج كردم كه از مامان خبر نياون قدر ا. مونم يم رهيبه جلوم خ. رهيذاره و م يم بعدم

به سرعت به . ر من، مامانممادرم، ماد يوا. ادينكرده بود كه ازش بدم ب يمامان، مامانم كار يول... اون قدر ازش بدم اومده بود كه. مهم نبود

 .وقت چيه. ذارم يتنهاش نم گهيد. رميم ييسمت دستشو
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 نيهم نييرو از پا سمينو يكه برات م يشما برو چند تا عكس. رو بگم يزيتونم چ يفعال نم يگيكه شما م ييدردا نيا يخانوم محترم، من از رو ـ

 .ستين يخاص زيكه چ... انشاا. ايو دوباره ب ريبگ مارستانيب

 ه؟يقراره فعال چند تا قرص به خاطر دردش مصرف كنه تا معلوم بشه علت درد چ. ناستيا اريشركت مه كيكه نزد يمارستانيب ميرو آورد مامان

 :گهيكنه م يكه به مامان كمك م يدر حال اريو مه رميگ ينسخه رو از دكتر م

 .ايو ب ريبگ مارستانيداروخونه داخل ب نيبرو نسخه رو از هم ـ

 يكه خط خرچنگ قورباغه دكتر رو نگاه م يسرم داخل نسخه است و در حال. كنم يخونم حركت م يكه نسخه رو م يو در حال دميتكون م يسر

سرم رو  يبا برخورد به كس. دونم، چون موقع اومدن از كنارش گذشتم يداروخونه رو م قيدق يجا. زنم يقدم م ارميازش سر در نم يزيكنم و چ

 :گميمالم م يكه بازوم رو م يكنم و درحال يبلند م

 .آخ ـ

 :گميمونه و م يناله ام تو دهنم م يآرش، شوهر رعنا، ادامه  دنيد با

 جا؟ نيآرش؟ ا ـ

 :گهيمتعجب م اونم

 شده؟ يمهتا، چ ـ

 .جا نيا مشيجا؟ حال مامانم خوش نبود آورد نيا يرو آورد يك. دميسوال رو از تو پرس نيمن ا ـ

 واقعا؟ ـ

 :دهياندازه و ادامه م يم نييرو پا سرش

 شده؟ يچ نميجا بب نيآوردمش ا. ناله يكنه و از درد پهلوش م يناله م يه هيچند وقت... اش هيكل. ستيحال رعنا خوب ن ـ
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 :گميم متعجب

 واقعا؟ ـ

 .آره، من برم، رعنا منتظره ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 خب؟ دا،يخبر نذار يبرو، منو ب ـ

 .باشه، به همه سالم برسون ـ

 :گميلب م ريو ز دميسرم رو تكون م رهيم يوقت

 .كه كنارم بوده غافل شدم يچند وقته از هر ك نيا ـ

اسم  دنيخوره و با د يزنگ م ميگوش نيماش كينزد. رميم اريمه نيبار به سمت ماش نيخرم و ا يمامان رو م يو داروها رميسمت داروخونه م به

 .زنم يتماس رو م يسام دكمه 

 .سالم ـ

 ؟يخوب زم،يسالم عز ـ

 ؟يتو چطور ،يمرس ـ

 .دوست دارم رو بهش بگم اي زميمثل عز يزيمحبت آم يوجود گذشت چند ماه از عقدمون هنوز نتونستم كلمه  با

 ؟يخونه ا ؟ييكجا! منم خوبم ـ

 .ميگرد يبر م ميدكتر و االنم دار مينه، مامان رو آورد ـ

 شده مگه؟ يزيچرا؟ چ ـ

 .كرد يگردنش درد م ـ

 خب؟ ـ

 فعال. برم كمك مامان ديمن با. گميبعدا برات م ،يچيه ـ

 باشه، خداحافظ ـ

 يكشم و مرتب م يپاش م ريو چادر رو از ز رميم ارهيكرده رو در م ريپاش گ ريكنم و به سمت مامان كه داره چادرش كه ز يرو قطع م تماس

 :گهيو م رهيگ يگردم تا چادر رو بهش بدم، دستم رو م يبرم يوقت. كنم

 ؟يچرا با من بد شد. كردم يتنگ شده بود، من كه داشتم كمكت م اتيمهربون نيدلم واسه ا ـ

مادره كه  يانگار نم اشك ها. كه تو دلمه كم شده يا نهياز ك يكنم كم يحس م. نميش يعقب م يصندل يو كنارش رو نيياندازم پا يرو م سرم

گردونم و به مامان كه سرش رو  يكنم سرم رو بر م يم يدستم باز يتو يكه دارم با گوش يافته و من در حال يراه م اريمه. اون رو شستشو داده

اشك تو . برم يكردنش م هيبه گر يبعد از لرزش شونه هاش پ يشم و كم يم رهيكنه خ يرو نگاه م رونيخم كرده و داره ب شهيش متبه س

 .مدته دلم براش تنگ شده يليكه خ يشونه ا. ذارم يشونه اش م يكنم و رو يدلمه سرم رو خم م يكه رو يشه و با تمام غصه ا يچشمام جمع م
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ذارم و به  يكم م يآهنگ با صدا هيكه  يو بعد از اون در حال رميگ يدوش م هيسر جاش،  دنيدراز كش يبه خونه و كمك به مامان برا دنميرس با

 دكم يكه تو ييپوشم و تمام لباسا يلباس آزاد م هيكنم و  يدر اتاقم رو قفل م. بندم تا آبش گرفته بشه يموهام رو با حوله م. رسم يكارهام م

 يم. كنم يخوام رو جمع م يكه رو م ييلباس ها. درست نشده يچيو هنوز ه مهيعروس گهيچند وقت د. رهيگ يخنده ام م. كنم يدارم رو جمع م

 .يبه همراه شلوارك ل. بود دهيبرام خر ايقرمز كه پور يتاپ دوبنده  هي. خوب برام آشناست يليكه خ ييرسم به لباس ها

ه خور يچشمم م. داشتم اديز زايچ نيكردم از ا يم ديدغدغه خر ياون موقع كه ب. دور ختنشيكه نر دميرو خودم خر نايفكر كردن كه ا احتماال

 .كنم يكنه م يكه دلم رو خنك م يلحظه كار هيو تو  زميم يرو يچيبه ق

 :گميشم و م يم رهيلباس خ يها كهيبعد به ت يكم

 .دادم رو كردم يانجام م ديبا شيوقت پ يليرو كه خ يكار ـ

 يرو اون جا م هيميكه به نظرم قد يو چند دست لباس زمير يلباس ها رو تو چمدونم م هيكه كنارمه و بق يزباله ا ي سهيك يتو زمير يرو م لباس

 .ذارم

 :گميدر م يمامان كه اومده جلو دنيشه بلند بشم و در رو باز كنم، با د يخوره باعث م يكه به در م يتق تق

 مامان؟ يچرا از جات بلند شد ـ

 ؟يلباسات رو جمع كرد بشه؟ ا يمن اون جا بخوابم چ ته،يعروس گهيچند وقت د يناسالمت. حالم خوبه دختر ـ

 .آره ـ

 .يدار يدلت خواست برم يو هر چ يكن يمراعات نم... تو كه ماشاا ،يبرداشت يچ نميبذار نگاه كنم بب ـ

 :گهيكنه م يكه جست و جو م يكنه و كم يكه در چمدون رو باز م يخندم و اون در حال يم

 نميبب. ميدرست كن ناهار بخور يزيچ هيو خودتم برو  اريبرو اتو رو برام ب. رفت يديبگم؟ اتو نزده و شلخته پلخته چ يمهتا، آخه من به تو چ ـ

 نه؟ ايشه  يسرت م ياز آشپز يزيچ

 .يعروس نيندارم واسه ا يمن شوق و ذوق. از من داره يچه توقع مامان

 يبرا بانيپشت هيمن  يام فقط براس. مسخره است دم؟يكرد من عاشق سامم و دارم براش جون م يدونست؟ فكر م يم يمن چ يساده  مادر

 .مثل محمده يفرار از جهنم آدم

با ورودم به آشپزخونه . چرخم يكنم و به سمت در م يلباسم رو عوض م. زنم يصورتم برداره م يكه مامان سرش رو از رو نيا يبرا يلبخند

 :گهيزنه و م يم يپوزخند. شه يروم سبز م يجلو اريمه

 ؟يببر فينبود كه تشر ييامروز جا ؟يديروز از سامت دست كش هيبه به، باالخره  ـ

 :گميكه مامان نشنوه م يكنم و جور يم يخال اريمه يوجودم رو، رو حرص

جا فقط به  نيا اميب يو اگه هم گاه رميم يلعنت ياز خونه  گهيد يمن هفته  رم؟يو چرا م رمينداره كه من كجا م يربط چيبه تو ه ار،يمه نيبب ـ
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 .امانهخاطر م

 من؟ يجواب زحمت ها نهيا ـ

 :گميپرم و م يحرفش م وسط

خواست از شر من  يبابا جونتم كه خودش م. يچرا؟ چون تو كه اوصوال تو شكستن قول لنگه ندار يدون يم. تو و بابا يجواب رفتارها نهيآره ا ـ

 .خوام غذا درست كنم يحاال از سر راه من برو اون ور م. اميكه به خاطر مامان ب نيمونه جز ا ينم يليپس دل. راحت بشه

 :گهيو م دهيبه خودش م يتكون اريمه

 ست؟ين ادميبه تو دادم كه  يمن چه قول ـ

 .مربوطه تتيدرپ يبه حافظه  گهيد نيا ـ

 مهتا، با من درست صحبت كنا؟ ـ

البته نه با . بعدش جوابت رو خوب بلدم بدم يبزن، ول ايب! بزن ايب تو گوشم؟ آره؟ يزن يمثل اون موقع ها م يكيشه؟  يم يمثال اگه نكنم چ ـ

 .گرگ هم گرگ تره هياز  يكي نيا. كرد يم هيكه همش گر يفيضع يمرد اون مهتا. حركت مثل خودت هيها، با  هيگر

نه خود درون، . خودم رو ثابت كردم. رفته اريگردم مه يبرم يوقت. دارم كه خوردشون كنم يبرم ازيها و چند تا پ نتيگردم به سمت كاب يبرم

 .شده بودم يباز هم مخف. نهيب يها م نيخود كه ذهن ظاهر پرست ا. نهيكه چشم ظاهرشون بب يخود. رو رونميخود ب

 يهق ها اما شب ها بالشش از هق... جنگد، اما شب ها يم يكه روزها مردانه با زندگ يافكار زن نيشدن به دورتر كيخواهد نزد يجسارت م "

 ". خواهد يجسارت م! يآر! است سيزنانه خ
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سه روز مونده . دارم خونه رو خودم درست كنم ميكردن مهتا تصم زيبهتر شدن كار خونه و سوپرا يبرا. دارم ياديز يليخ يرهايروزها درگ نيا

 يپنجره ها رو باز م. شم يم رهيكه حاال كامال رنگ شده بود خ يبه خونه ا. يعروس يمقدمات يكارها يبرا شگاهيامروز بردمش آر. يتا عروس

وقت  يلياش رو از خ دهيساخت و ساز انتخاب كرده بودم و طرح و ا ياز مهتا برا يجا رو قبل از خواستگار نيا. رونيرنگ بره ب يبو هكنم ك

و پرده ها  انيب گهيد يقرار بود تا ساعت. دميرس يخواستم م يكه م ييزهايمن بودم كه داشتم به تمام اون چ نيشد كه ا يباورم نم. داشتم شيپ

بود  ايمح زيهمه چ. كنه زيو خونه رو تم اديكرد پول داده بودم كه ب يم زيرو تم نايمامان ا يكه ساختمون خونه  يبه كارگر روزيد. كننرو نصب 

از خودش  يشوق و ذوق چيبود كه مهتا ه نيمثل خوره به جونم افتاده بود و اون ا يزيچ هياما . افكارم بود يكه تو يدرست كردن خونه ا يبرا

 شيداشتم باعث شده بود كه پ ستميكه تو ل ييسرم و كارها يشلوغ. دميترس يم يتفاوت يهمه ب نيداشتم از ا گهيد. داد ينشون نم كارها يبرا

 .كردم يامروز و فردا م يهم نرم و ه ايآر

 ريمقدارش به صورت كج از ز هيكه  يياون هم با موها. نميب يو در كمال تعجب مهتا رو پشت در م رميو به سمت در م اديمدر به صدا در  زنگ

 :گميزنم و م ياش م افهيق رييبه تغ يلبخند. دراومده ييو به رنگ طال ختهيصورتش ر يشال تو
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 .تو خانمم ايب ـ

 :گهيم يتو و با لبخند اديم

 . كه بمونم خونه اوردميطاقت ن ـ

خونه رو  يخوب همه جا. شم يم يبندم و منم به دنبالش وارد ساختمان اصل يدر رو م. داره يسرش بر م يو شالش رو از رو رهيسمت خونه م به

 يم يلبخند و رميبه سمت آشپز خونه م. خوشش اومده يليخ ييراياز رنگ پذ. رهيگ يخنده ام م. نهيب يكنه و رنگ اتاق ها رو م يو رو م ريز

و اونا رو  انيشركت معتبر ب هيمونه كه قراره روز جشن حنابندان، چند نفر كه از  يها م زيخرده ر دمانيشه و چ يتمام كارها تموم م مروزا. زنم

شركت رو از  نيكار ا. بودم يكه شركت گرفته اما من راض يكرد به پول هنگفت يو اعتراض م نهيخواست خودش بچ يكه مهتا م نيبا ا. ننيبچ

 .محمد رو هم اون به عهده گرفته بود يخونه  دمانياون جهت قبول داشتم كه كار چ
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 ياون كه به سام بگم رعنا نام يرفته بودم مالقاتش و ب روزيد. كنم يبه حرف رعنا فكر م نميش يشده بود م دهيكه چ ييمبل ها يكه رو يحال در

بود تا  يم يبستر مارستانيتو ب ديرو با يخاطر چند وقت نيداده بود و رعنا به هم هيكل يينارسا صياش تشخدكتر بر. من هست يزندگ يتو

. كنم يبندم و به رعنا فكر م يچشمام رو م. يگروه خون او منف. رعنا بود ابيبدتر گروه خون نا ياز همه چ. بشه و عمل بشه دايپ هيكل هيبراش 

گذره عكس العملش برام  يهر روز كه م. دميترس يخواست حرف بزنم و من چقدر م يم. خواست به سام بگم يبه حرفش كه اونم ازم م

گفت كه قبل از عقد و ازدواجشون با همسرش حرف زده و  يخود رعنا م. بزنم يكه مطمئن نشدم حرف يخوام تا زمان يشه و نم يترسناك تر م

 .نگفتماالنش هم اشتباه كردم كه به سام  نيمن تا هم

 يكنم و دستام رو رو يسرم مرتب م يشالم رو ، رو. ستميشه چشمام رو باز كنم و سر جام با يشه، باعث م يصحبت كارگرها كه بلند م يصدا

هم باهاشون  يزنه و گاه يكنه بلند بلند باهاشون حرف م يكارگرها رو پرداخت م يكه داره حق الزحمه  يسام در حال. كنم يام حلقه م نهيس

 يمقام كمتر ياگه اون شخص از خودش كوچكتر و دارا يحت. شه يزود با همه اخت م. اش رو دوست دارم هيرفتار و روح نيا. كنه يم يوخش

 .اميبا صداش به خودم م. باشه

كه  ياالن اون كس ؟ياريلوستره برام ب يكه توش مهره ها كيكوچ يساك دست هيو  فيصندوق عقب، ك يرو نياز تو ماش يكن يلطف م زميعز ـ

 .اديكنه م يلوستر رو وصل م

پارك كرده  اطيح يگوشه تو هيكه  نشيكنم و به سمت ماش يرو رد م يورود يچند تا پله . دارم يو به سمت در گام بر م دميتكون م يسر

 .دارم يرو بر م يشم و ساك دست يخم م شتريب يمداركش و بعد كم فيكنم و اول ك يدر رو باز م. رميم

از بسته  يكيشه و  يدسته اش ول م هيلوستر رو بردارم كه  ينييتز يمهره ها يساك دست اميم. به سمت در رنيشن از كنارم و م يرد م كارگرها

جلو  يصندل ريكه ز يپاكت يخوره به بسته  يشم كه اون بسته رو بردارم كه چشمم م يخم م. نيشه كف ماش يپرت م ينتيز يمهره ها يها

 يكم. كمك به تو ينوشته برا. كنم يم نشييباال و پا. دارم يرو هم بر م يپاكت يذارم و اون بسته  يمهره ها رو تو ساك م يبسته  لاو. افتاده
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كه در رو  نيچرخم و قبل از ا يم نيذارم و به سمت ماش يم نيكه به جونم افتاده ساك رو زم ياز حد شيب يكنم و به خاطر كنجكاو يحركت م

 .كنم يباز م وببندم پاكت ر

و  كيبوده از تمام ج يهر ك ده؟يبسته رو به سام داده كه هنوز ند نيا يك. شه يو تار م رهيچشمام ت يبه جلو ايدرونش دن اتيمحتو دنيد با

كه  رميگ يم ميتصم. رهيگ يشن و ترس كل وجودم رو م ينفس هام تند و مقطع م. شه يم يهام جار قهياز شق يعرق سر. پوك من خبر داره

 :گهيكنه و م يبه من نگاه م يكم. نميب يگردم و سام رو پشت سر خودم م يبرم. كنم ودبسته رو ناب

 ه؟ياون چ ـ

 :گهيكشه و م يدفعه محكم م هياما  رهيكنم كه نگ يتقال م يكم. كشه يو بسته رو م ارهيكه دست م ستين يزيخوام انكار كنم و بگم چ يم

 ؟يديكه به من نم طونيتوشه مگه ش يچ ـ

 :گهيتو هم و م رهيعنوان بسته اخماش م دنيد با

 ؟يچرا به مدراك من دست زد ـ

 .و مرتب كنه ارهيچپونده بودم توش رو درب يكه من هول هول يبره تا مدارك ياز من باشه دست م ياون كه منتظر جواب يب

 

***** 

 "سام  "

 رونيپاكت ب يمدارك مچاله شده رو از تو. كار مسخره رو انجام داده نيت بزنه و حاال مهتا اكه مال منه دس يزينفر به چ هيكه  نياز ا متنفرم

كاغذ  وكنم  يبازش م مهيتا ن. هم هست يافتاده كه پاكت ادميبعد از چند روز تازه . پاكت يتو يافته به كاغذ مچاله شده  يو تازه نگاهم م ارميم

بعد كمر خم  يكم. مونم يخم شده سر جام م. افته يدرشتش م ينوشته ها يدارم و نگاهم رو يم شم و كاغذ رو بر يخم م. افته ياز دستم م

 .توشه يكنم تا بفهمم چ يسطر به سطر، خط به خط، كلمه به كلمه رو دنبال م. بلعه يم يدر پ يشه و نگاه ماتم نوشته ها رو پ يشده ام بلند م

براش افتاده  ياديز يكه اتفاقا يكه ادعا داره باهات صادقه، كس يرو روشن كنم، اونم از كس يقيخوام امروز برات حقا يمهندس، م يخب آقا "

 "... بودن دهيچرا؟ چون اون رو دزد ست،يباكره ن ست،يزن، تو دختر ن يعنيمهتا، . هم اون و هم خانواده اش. كرده يو همه رو از تو مخف

 يو تو جاش جا به جا م رهيعقب م يكم. افته يكنه م ينگاهم م سيخ ييو با چشما دهيترس كه ييشه و به مهتا يكاغذ بلند م يماتم از رو نگاه

 همش دروغه؟ نايا گهيچرا نم گه؟ينم يزيچرا چ. زنه يم اديصورتش ترس رو فر. شه

 .افته ينگاهم به كاغذ م دوباره

 ". كاغذهاست نگاه كن ريكه ز يروزنامه ا يها دهيدونم؟ به بر يحرفا رو از كجا م نيا يگيالبد االن با خودت م "

 يكه رو يدرشت يها تريشه به ت يم رهيو خ رونيكشه ب يروزنامه رو م يها دهياراده بر يو دستام ب رهيخود به خود به سمت پاكت م نگاهم

 .ها هست دهيبر

 "! ستيم حاضر به مصاحبه با روزنامه ها ن.مهتا  "

 "م چه خواهد شد؟ . سرنوشت م "
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 ". ديگو يشده م دهياز سرنوشت دخترك دزد سيپل "

 .به نامه رهيدوباره نگاهم م. از متن روزنامه ها نبود يزيچ. نيهم

كه  نيا يبار هم برا كيكه بهش شده و  يمكرر يتجاوز ها يبار برا كي. كرده يعشق شما، دو بار هم خودكش نيخانوم گل شما، هم نيخب ا "

اگه باز قبول . مهيتيو  يسر راه يبچه  هي. ستيخانواده اش ن يكه خوشگل خانم شما بچه  نيجز ا ستين يزيچ قياون حقا. دهيرو فهم يقيحقا

. بودنش رو يمخصوصا سر راه. دونه يرو م قياز حقا يلياز همه مهم تر پدربزرگ مهتاست كه خ. ياز خودش بپرس يتون يرو، م فامحر يندار

 .دميفهم يو به تازگ ينم اتفاقكه م ييزايچ. اونه يتو خونه  شتريمدراك ب

دادن و گول زدن  بيكه قصدش فقط فر يازدواج كن يو كوركورانه و احمقانه با دختر يخواستم گول بخور ينم. قصدم فقط كمك به تو بود من

 ". به تو نداره يتوئه و اصال عالقه ا

كه با ترس قدم به قدم عقب  ييمهتا. افته يصورت مهتا م يخوره و باز نگاهم تو يو اخمام خود به خود گره م نييخوره پا ياز دستم سر م برگه

نداره و فقط فقط حركات مهتا برام مهمه كه داره عقب عقب  يتيبرام اهم. رونيافته ب ياز توش م ييزهايكنم و باز هم چ يپاكت رو پرت م. رهيم

 .شهين كارحداقل گناهش پنها. زنه بر گناهكار بودنش يم يره و مهر يم

 من احمق بودم مهتا؟ ـ

 :گميكنم و م يراهش رو با دو قدم بزرگ جبران م. رهيطور عقب م نيو هم دهيبه من نم يجواب

 ؟يبه من بگو چرا منو احمق فرض كرد ـ

 .دميم حيتوض... من... من ـ

 هان؟ يبگ يخوا ياز كدوم دروغت م ؟يبگ يخوا يرو م يچ ـ

 .گناه بودم يمن ب... نيبب... نيبب... سام ـ

 :گميو م رميگ يو بازوش رو محكم تو دستم م رميسمتش م به

 ؟يگناه بود يكجا ب ؟يبود يچ ـ

كشم و به سمت ساختمون  يبازوش رو م. هستم كه بخوام به درد دستش توجه كنم يتر از اون يعصب. انگار دردش گرفته. رهيتو هم م اخماش

 .برمش يم
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. دميترس يروم بود م يكه در حال حاضر جلو يمن از سام. نييپا فتميمبل ن يكنم خودم رو كنترل كنم تا از رو يم يمبل سع يپرت شدنم رو با

 هكن يكه كار نيو قبل از ا رميگ يصورتم م ياراده دستم رو جلو يكنم، ب ينگاه م اديكنم و به اون كه به سمتم م يجا به جا م يتن لرزونم رو كم

 :گميم

 .منطق نباش، بذار منم حرف بزنم، محاكمه نكن، صبر كن يصبر كن، ب ـ
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 گرانيانگار برخالف د. و دست تو موهاش برده ستادهيكه سر جاش ا نميب يدارم و م يصورتم بر م يدستم رو از رو اد،يحركت نم يصدا گهيد

آسمون سرخ . ه نگاه وحشت زده ام به سمت پنجره بچرخهش يباعث م چهيپ يكه تو آسمون م يرعد و برق يصدا. اجازه صحبت رو به من داده

 .و خشن يسام، طوفان يچشما ثلم قايدق. سرخه

 .كنم يو به چهره اش نگاه م نميش يسر جام م. نهيش يم نهيب يكه م يمبل نياول يو رو رهيعقب م عقب

من همون حال رو دارم  ست،يقابل رفع ن يزيچ چيكه با ه يريبگ ياسترس هيو  يبهش فكر كن يو ه يكار مهم انجام بد هي يتا به حال بخوا شده

كه ترسناكش كرده  ييو با اخما دهيتكون م يعصب يدستاش رو با حال. خوره يزنگ م شيگوش. داد يبود كه عذابم م ييزهايو كار مهمم گفتن چ

 :گهيم منرو به 

 .بدونم بگو ديرو كه با يبگو، هر چ ـ

 :گميو با ترس م لرزون

 .تيگوش ـ

و ترس و اضطراب  چهيپ يخونه م يخال يتو فضا يگوش دنيكوب يصدا. واريكوبه به د يكنه و محكم م يرو بلند م يچشم به هم زدن گوش هي وت

جز رعد  ييصدا گهيد. از جا در اومده شيافتاده رو مبل، فقط باتر واريانگار بعد از خوردن به د. يمونه به گوش يشه نگاهم م يم شتريتو وجودم ب

 :گميو م نمياندازم تا اون جفت چشم ترسناك رو نب يم نييسرم رو پا. اديبرق تو خونه نم و

 ...گفته راست گفته يرو خراب كنه، اما هر چ مونيخواسته زندگ يدونم ك ينم. اون حرفا رو بهت زده يدونم ك ينم ـ

 يهم زمان با بارش بارون ابرها گم،يكه م يهمراه هر جمله ا. نميب يانگار اون روزها رو زنده م گم،يكه م يو همراه با هر جمله ا گميو م گميم

انداختم  نييتمام مدت سرم رو پا. سوزه و باد كرده يم هيدارم كه چشمام از شدت گر يدست از حرف زدن بر م يبارن و من وقت يچشم منم م

 .زنه يو چنگ م دهيكه مبل رو فشار م نميب ياز سام دو تا دست م فقطو 

چرخم و در كمال تعجب  يآروم به سمت سام م. باره يم يشتريتر شده و با شدت ب ديكه بارون شد نميب يو م شهيچرخه به سمت ش يم نگاهم

 :گميو م دميم يتن خشك شده ام رو تكون نم،يب ياز اشك م سياون رو هم خ يچشما

 .سام گناه بودم يكه اون باالست من ب ييبا خودته، اما به همون خدا ميحاال تصم ـ

 ن؟يخوام بدونم، چرا تو و پدرت منو احمق فرض كرد يرو م نيمهتا؟ من ا يچرا از اول به من نگفت ـ

 .دميترس يمن م... من ـ

 !يكرد يكم به من فكر م هي يد لعنت ـ

 :گميپرم به سام و م يم. تالش كردم كه فراموششون كنم و حاال دوباره برام زنده شدن يليخ. ختهياون روزها اعصابم به هم ر يادآوري از

 ...با من؟ آره؟ تو يموند يگفتم بازم م ياگه م يمطمئن ـ

 :گهيزنه و م يم اديمن فر مثل

 .خوام بدونم يمن م ست،ياون االن مهم ن ـ

 ليامكه كل ف يتو ابروت رفته؟ تو بود. ستيمهم ن گهيچه راحت م! هه ؟يزن يحرف رو م نيكه ا يمن بود يتو جا ست؟يرو مهم ن يچ يچ ـ
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 كه همه پشت سرش حرف زدن؟ يطردت كردن؟ تو بود

ترم و مثال عنوان شوهرت رو دارم  كيتو خبر داشته باشه و من كه از همه بهت نزد ياز همه چ گهيد يكيتو نبودم اما برام زور داره  ينه، جا ـ

 .رو بفهمم ناياالن ا

 :زنه يدوباره داد م. رهيم جيسرم گ. شم يم بلند

 .جواب منو بده ؟يريكجا م ـ

 :گميو م رونيكشم ب يبازوم رو از دستش م. رهيگ يو بازوم رو م اديبه سمتم م و

پس  ،يخوره، تو هم مرد يمن حالم از تمام مردا بهم م ؟يديروز عقد چطور منو بوس ادتهي. ييمردا ي هيتو هم مثل بق. يرو؟ ولم كن لعنت يچ ـ

 .از تو هم متنفرم

 .كنم يبه سام نگاه م رهيذارم و خ يصورتم م يدستم رو رو. شه ساكت بشم يباعث م نهيش يكه تو گوشم م يمحكم چك

 ،يرو دار يليخ ؟ياز من متنفر يگيو حاال هم م يكرد يبا من عروس ياومد يكه از خونه ات فرار كن نيتو فقط به خاطر ا. نكن وونهيمهتا، منو د ـ

 .چشمام برو ياز خونه و از جلو. تركه يسرم داره م. خوام فكر كنم يبرو م. چشمام دور شو يبرو از جلو

 :گميتركه و م يبغضم م دوباره

 داشتن؟ يدشمن ميعده با برادر ناتن هيمن بود كه  ريبود؟ مگه تقص يمگه گناه من چ. يرون ياز خودت م يتو هم منو دار ،يديد ـ

 !برو. كنه يم ميعصب شتريت بنگو كه حرفا يچيه. رونيجا برو ب نياز ا رون،يبرو ب ـ

. شده رهيخ يوسط خونه مونده و به نقطه ا. اندازم يبه سام م يا گهيكه در رو ببندم، نگاه د نيقبل از ا. رميدارم و به سمت در م يرو بر م فميك

 .اونم منو تنها گذاشت. ومديدنبالم ن. شه بلرزم يباعث م نهيش يتنم م يقطرات بارون كه رو. رميم اطيبندم و به سمت ح يدر رو م

 

***** 

خوره و آسمون  يزنگ م زير هي ميگوش. كرده سيخ سيكه حاال آروم شده و تنم رو خ يبارون. زنم يبارون قدم م ريشه كه ز يم يساعت چند

دستام . صورتم و گوشمبه  دهيحاال چسب ختميصورتم ر يكه كج رو ييموها رم؟يدونم كجا هستم و دارم كجا م ياصال نم. تر از قبل شده كيتار

 يمن حت! كردم، هه ينم ينيب شيهوا رو پ نياصال ا يعني. ستيتنم ن يلباس گرم. كنم تا كمتر از سرما بلرزم يحلقه م نهيس ي سهقف يرو، رو

 .كردم يكه سام بفهمه رو هم نم نيفكر ا

رو  زيهمه چ. كه خودم بهش زدم ييحرف ها ادي. كه ازش خوردم يچك اي. رهيگ يام م هيگر شتريافتم ب يسام كه م يحرف ها اديلرزم و  يم

 :گميشم و م يآروم خم م. ستهيا يپام م يجلو يرنگ يبعد پژو پارس مشك قهيو چند دق ستميا يم ابونيكنار خ. رو زيهمه چ. خراب كردم

 ن؟يبر يآقا دربست م ديببخش ـ

 :گهيكرده م يتنشه و اخم يكه لباس مشك يساله در حال يو خورده ا يس بايتقر يمرد

 .بله خواهر ـ

شم گوش  يكه تو خودم مچاله م يو در حال نميش يعقب م يصندل يرو. زنم يم خيدارم . ندارم اما مجبورم نانيجماعت مذكر اطم نيبه ا نكهيا با
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تو  يپس حتما غم بزرگ. نه روز شهادتوقت سال كه نه محرمه و  نيا. انگار مرد عزاداره. شه يپخش م نيكه از تو ماش يسپارم به نوحه ا يم

 .اشه، مثل من، مثل من حالش خرابه، مثل من بغض داره، مثل من خراب و داغونه نهيس

 :گهيو فقط م رهيگ ينم يمرد ازم پول. ستادميا نايا ايآر يخونه  يمنم كه جلو نيساعت بعد ا مين

 .خوام يپول نم ن،يروح خواهرم دعا كن يبرا ـ

 جهينت يو چند بار و باز هم تالشم ب نيچند. دهيجواب نم يزنم اما كس يفرستم و زنگ در رو م يم يخواهرش صلوات يلب برا ريز. و بس نيهم

 شتريشه لرزش بدنم ب يباعث م چهيپ يكه م يقطع شده اما باد سرد گهيبارون د. ذارم يزانوهام م يو سرم رو نميش يدر خونه م يجلو. مونه يم

تو اون خونه  گهيبه هم بخوره، اگه بخواد ازم جدا بشه، من د ياگه عروس. كنه يلحظه هم رهام نم هيكار كنه  يخواد چ يم مكه سا نيفكر ا. بشه

 رو خراب كرد؟ ميزندگ يبهش گفته؟ ك يك ا،يخدا يوا. مونم ينم

. بندم يو سرده و چشمام رو م سيكه در اثر بارون خ يواريبه د دميم هيتك. دميخوره و باز من جواب نم يزنگ م ميباز گوش. تركه يباز م بغضم

كه از  هيدختر يپناه يشب با تمام سكوت خودش ناظر ب. ستين ابونيتو خ يهم بسته و كس ناستيا ايآر يخونه  يكه رو به رو يمغازه ا يحت

 هيشب، حاال مادر. كنه يم ينيو شونه هاش سنگكه غم عالم ر هيدختر يشب با تمام ترسناك بودنش حاال تنها حام. و آدم رونده شده عالمتمام 

 هي. كنم يهوا داغ م يكنم، تو اون سرد يداغ م. بندم يو دردناكم رو م نيسنگ يپلكا اد،يخوابم م. لرزه يتنم م. كه من رو تو آغوشش داره

شب داره . اديخوابم م. تونم پلك هام رو باز كنم يشنوم و نم يرو م اديكه به سرعت به سمتم م ييقدم ها يصدا. ستهيا يبا سرعت م نيماش

 .خواد بچه اش رو بخوابونه يكه م يمادر يمثل تكون ها. دهيو من رو تكون م نهيش يشونه ام م يرو يدست. خوابم يم. كنه ينوازشم م

 .مهتا، مهتا، باز كن چشمات رو قربونت برم ـ

 .رهيبه سمت عقب م سرم

 جا بوده؟ نيجا هوا سرده، چند ساعت ا نيا. و ببرمش تو ور، بذار بلندش كنم نيا ايب ـ

 .آغوشش گرم گرمه. كشه يمن رو به آغوش م يدست

 چرا انقدر تنش سرده؟ نيا ـ

 .خوند تو گوشمه يمامان برام م يروز هيكه  ييها ييالال يصدا. چقدر خواب خوبه، خواب رو دوست دارم. تن اون گرمه يول

 الاليي هاي ما ماهه "

 ناله و آهه بدون

 الاليي و خوش باش بخون

 ". عمر غصه كوتاهه كه

 

***** 

 "سام  "

 :گميخسته م ييصدا با
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 بكشم؟ گاريس هينداره  يراديا ـ

 د؟يدار ليم يآقا، چ ديراحت باش ـ

 .يخال. تلخ يفنجون قهوه  هي ـ

كه  ييشه از درد حرفا يكه داره نابود م يمونم اعصاب يو من م رهيمرد م. مهتا، تلخ مثل زهر يتلخ مثل حرف ها. من يروزها نيمثل حال ا تلخ

 ايرسه و اسم آر يبه گوش م ميگوش ي برهيو يصدا. كنم يمهتا فكر م يزنم و دوباره و چند باره به حرف ها يم گاريبه س يپك محكم. دهيشن

 يچ نميتونم بب يترك بزرگ برداشته، اما بازم م هيصفحه اش . موقع اومدن تكه هاش رو به هم وصل كرده بودم. بنده ينقش م صفحه يرو

 :گميم يهم عصب يسرد و تا حدود ياعصابمه، با صدا ياش رو برهيو يزنه، صدا يباز هم زنگ م. شم بهش يتوجه م يب. نوشته

 بله؟ ـ

 :گهيحرص و اضطراب م يبعد با كم يزنه، ول يحرف نم اولش

 تو؟ ييالو، سام؟ كجا ـ

 ؟يكار دار يچ ا؟يحرفت رو بزن آر ـ

 ...وضع نيمن با ا يدر خونه  يوقت شب جلو نيزن تو، ا ،يمرد حساب. سوزه يداره تو تب م. كردم دايدر پ يجلو هوشيجا، مهتا رو ب نيا ايب ـ

 كار كنم؟ يمن چ يگيخب م ـ

 :گهيم متعجب

 .اون زن توئه ؟يزن يم هيحرفا چ نيا ؟يچ يعني ـ

منم مردم، همون . تو خودش زهيغصه هاش رو بر ديمرد با. بغض داشته باشه ديمرد نبا. كنه هيگر ديمرد نبا. بده مرد بودن ره،يگ يم بغضم

 .منم شكستم. شكنن يمردا هم م. مردا هم دل دارن. كنم هيخوام با تمام مرد بودنم گر يمن امشب م يول! كه مهتا ازش متنفره يمرد

 ؟يپشت خط ـ

 .اميتونم ب يمن نم. زنگ بزن به باباش. من حساب نكن يرو ايآره هستم، آر ـ

 :گهيرو قطع كنم كه م يخوام گوش يم

 !جا نيا ايگم ب يتو؟ بهت م يگيم يچ ـ

و شكستنم رو با تمام  نييپا زهير يدو قطره اشك از چشمام م. دروغ گفتم. كنم يرو قطع و بعدش هم خاموشش م يتوجه به حرفش گوش يب

 شد؟ يجور نيچرا ا... آرزوش رو داشتم و حاال شهيكه هم يدو روز مونده به روز. كنم يوجود حس م

به من  دياونا با. شم ياز جام بلند م يباور كنم فقط به خاطر فرار از حرف مردم بوده؟ حرص يعنيكرد؟  ياز من متنفر بود چرا باهام عروس اگه

 .اما انگار اشتباه كرده بودم. منندوم  يكردم خانواده  يكه فكر م ييهمونا. بدن حيتوض

 

***** 

 "مهتا  "
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 يتب م يكه داشتم تو ياون شب يحت. ينه زنگ و نه اومدن. از من نگرفته يسراغ چيهنوزم سام ه. كنم يرو كه دور سرم بستم رو باز م يدستمال

گفته . گفته سام بهش زنگ زده و گفته كه به هم بزنه. داده يمهمونا خبر از بهم خوردن عروس يبه همه  روزيبهم گفت كه د ايامروز آر. سوختم

سخته . كه دوست ندارم از جام و از كنار همدمم تكون بخورم يشده، به حد شتريسردردم ب. شه يهنوزم اشكام قطع نم. انيكه ن ميبگ ليفام هب

براش  انشيتو اطراف يسخته كه آدم هم زبون يليخ. درخت نوپا هي. همدمش يمجنون رو بذاره برا ديدرخت ب هي انشياطراف يكه آدم تو نينه؟ ا

همه  يزن يحرف م يو وقت يحرف بزن باش گنيكه همه م ييآدم ها ونيسخته م! زهيو حرف بزنه و اشك بر نهيدرخت بش هينباشه و بعد كنار 

 .كه دارن باز سركوفت و سركوفت ييبا تمام ادعاها يحت. من گفتم يديبگن د

شونه ام  يرو يدست. شه يپر از اشك م بيغر يآشناها يصورتم از درد حرف ها. بودم يم شگاهياالن آرا ديمن با. بود ميروسروز ع امروز

 :گهياندازه و م يم يژاكت

 .بلند شو دختر ا،يتازه خوب شد ؟يسرد يجا تو هوا نيباز كه تو ا ـ

 يداد محمد تو خونه م يبعد صدا يكم. كه در رو باز كنه رهيكنه و مهناز م يزنگ من رو از جواب دادن خالص م يصدا. كنم يرو پاك م اشكام

 .چهيپ

 .نميبب رونيب ايب! مهتا؟! من ماست چقدر كره داره هيكنم  يتا بهش حال رونيب اياحمق؟ بگو ب يدختره  نيكجاست ا ـ

 .محمد رو آروم كنه يكنه كم يم يو سع امين رونيكه ب هديمهناز آروم به من عالمت م. دهيهنوز من رو ند. كنم ينگاهش م يشم و كم يم بلند

 .مهتا نبوده به قرآن ريقربونت برم، آروم، تقص! بابا جان ـ

 :گهيم اديداره با فر يكه چشم از خونه بر نم يحال در

گفته كه من كه پدرشم دوباره شرمنده شدم تو  يچ! دهيگفته كه پسره پر يچ ستياحمق معلوم ن ه؟يك ريپس تقص ستياون ن رياگه تقص ـ

 .نفهم يدختره  رونيب ايدوست و آشنا؟ ب

 :گميو م رونيب رميم

 .اصال االن سبك شدم. خوب كردم ـ

 هي. زنه ينم يحرف اريمه. ستنيا يكه همراهشه و مهناز جلوش م اريسمتم كه مه اديخواد ب يم. چرخه يو محمد به سمت من م گهيم ينيه مهناز

 :گميزنم و م يم يپوزخند. كنه ينگاهم م يورج

 .گهيد ديكتك بزن، ولش كن ايبزن تو گوشم، ب ايمحمد خان، ب ايب ا،يكار كنه؟ ب يخواد چ يم نميجلو بب اديب ديولش كن ـ

 :گهيزنه و م يم اديفر

 ينم يكس گهيور دل خودمون و آخرشم د يمون يم گهياالن د. سر؟ خاك بر سرت رهيخ يكار كرد يتو؟ چ يگ يم ينفهم، چ يدختره  ـ

 ...احمق يتو. ردتيگ

 .ارميجوش م ريو تحق نيهمه توه نياز ا. ارميم جوش

 يكيمن گفتم؟ آره؟  يكن يفكر م! يكرد يو اون رو هم م نيفكر چاك و بست دهن ا ديبا ،يشوهرم داد يزور ؟يهان؟ من احمق چ ؟يچ ـ

فرستاده بودن  ييروزنامه ها يها دهيبراش از بر. خودتونه ريشده همش تقص يزيد اگه چ. مثال دخترت رو خراب كرد يبهش نامه داد و زندگ
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مرحم  يكه بش نيا يچرا همش به جا ؟يتا االن كجا بود ؟ياصال تو كجا بود. رو خراب كنم ميبفهم كه من نخواستم زندگ. ودنكه از من نوشته ب

 ؟دلم يزخم و ناخوش يش يدلم م

 :دميادامه م يبه سخت. كنن يگلوم به سوزش افتاده نگاه م اديكه از شدت فر يهمه با تعجب به من. خوره يتكون نم گهيد

از  م،يمحمد خان، از پدر و مادرم هم شاك ستمين يمن ازت راض. هر روز جنگ و هر روز دعوا ؟يچه به روزم آورد تيبا خودخواه ؟ينيب يم ـ

خان، تو  اريتو مه... ديكه با ريرو بگ ياون ي قهيبرو . فالكت افتادم نيمنم كه به ا نيا! منم نيا ؟ينيب يم. كه چرا روز خوش ندارم ميخدا هم شاك

دست . ديگرفته؟ خسته ام كرد اياون عوض سيكه پل ينيتا بب يكار كرده؟ تو رفت يسال چ هيتو  سيپل دينيكه بب ديرفت نيمحمد خان، اصال دنبال ا

 ننيببمهناز زنگ زدن تا  يسه روز از بس به خونه  نيمنم آدمم، به قران آدمم، چقدر بكشم؟ چقدر از دست شماها بكشم؟ تو ا. ديسرم بردار از

 شد؟ چرا اون شد؟ نيمهتا بهم خورد؟ چرا ا يشد؟ چرا عروس يچ گنيمشت خاله زنك زنگ زدن و م هي. شدم يشده روان يچ

 :اديكنارم و به حرف م اديمهناز م. سهيكه در اثر بارون خ ينيزم. نميش يم نيزم يشه و رو يكمرم تا م. به شدت بد شده حالم

 .بذار آرامش داشته باشه. جا برو دست از سرش بردار نيگه بابا، برو، از ا يراست م ـ

 ...نيكار كردم مگه؟ ا يچ! من؟ خوشم باشه ـ

كه اون كار احمقانه رو بكنه و جواب مثبت به اون پسره  ديرفتارتون مجبورش كرد نيشماها با ا. كم به خودش باشه هي بابا؟ برو و بذار ينيچه ا ـ

 مدت شد جنگ هيشدم، اومد خونه و اون جا بعد  مونيمن پش گهيد يگفت يخونه، ه اديمهتا رو بفرست ب يو گفت ايمطب آر يرفت ياولش ه. بده

. گفت اون جا چش شده ينم. گفت يهم نم ايمن و آر يبرا يچيكه ه ديرس يبچه؟ به حد نيا يبرا يبابا تو چند رنگ عوض كرد. اعصاب براش

 .برو بابا، برو. با هم ديش يكردم خوب م يمن احمق فكر م

 :گميكنم و م يدوباره و بعد از ساكت شدن مهناز سر بلند م. زنم يخواهرمه و هق هق م يشونه  يرو سرم

 يشب. كه تب كردم من رو ول كرد يگفت كوش؟ كجاست؟ شب يكه از گل نازكتر به من نم يچه به سرم اومده؟ سام يدون ياصال م ؟يدون يم ـ

از ! زنه هيداشت؟  يخواهر زنت چقدر با من دشمن ادتهيمثال پدر؟  يرو خراب كرد آقا ميزندگ يك. داشتم رفت اجيكه با تمام وجودم بهش احت

حتما نامه هم كار اون و پسر بدتر  اره؟يمن سر در ب يكه از زندگ نهيدنبال ا رميچرا با من لجه؟ چرا هر جا م! داره ديروح پل هياما ! جنس خودمه

بال رو سر من آوردن  نيكه ا ييثابت كن و برو حق من رو از اونا! يآره؟ االن به من ثابت كن كه پدر ؟يپدر يتو ادعا دار ؟يتو پدر. از خودشه

 يقرآن م! يخون يتو نماز م. يكه پدر يكن ياون موقع ثابت م. بابا گمياز جون و از ته وجودم م. بابا گميمحمد بهت م ياون موقع به جا. ريگب

ام بذارن، چرا حق همه بهت احتر يكه دوست دار ييدل همه، تو ريحاج محمد، حاج آقا، بزرگ، معتمد محل، عز! يكربال رفت! يمكه رفت! يخون

 نيا يقاط يدون يگناه؟ م يعنيمگه دختر بودن من  د؟يكن يم تيهمه من رو اذ نيرو نگفته؟ چرا ا نايا يكه خوند يتو اون قرآن ؟يخورد ومن ر

 نيا شيخواست من رو ببره آزما يگفت؟ م يبهم چ ديدون يم!شازده؟ مادر سام يدون يآقا؟ تو م يدون يزنگ زد؟ م يهمه زنگ زدنا امروز ك

من . من مردم ديو فكر كن ديبر د،يخسته ام كرد د،ياالنم بر د،يبر. دينياون لحظه كه خرد شدن من رو بب ديزن؟ شماها كجا بود ايكه دخترم 

 .رميبه درد خودم بم ديبذار. مردم اصال

 ...يمهتا، ول ـ

خبر  اطيبه هم خوردن در ح يبعد صدا يكم. باهاش حرف نزده يجور نيا يبه حال كسحق داره، تا . رهيو عقب عقب م دهيرو ادامه نم حرفش
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 .دهياز رفتنش م

 

***** 

 "سام  "

اومدم . بابا صداش كنم رهيدستم نم گهيد... پدر مهتا، هه ياون روز بعد از اومدن از خونه . خودم يخونه  ي نهيكنم، آ ينگاه م نهييخودم تو آ به

 يآماده شد، جهاز مهتا رو كه از قبل تو يشتريبا سرعت ب زيتا خونه رو درست كنن زنگ زدم و همه چ انيكه قرار بود ب يياونا يبه همه . جا نيا

خوب رو گرفته كه صد  يخونه  هي ليكارگرها آوردنش باال و خونه حاال شكل و شما. از قبل از اون روز شوم يعنيخونه گذاشته بودن،  نيرزميز

بدم كه  امرو انج يخوام كار يگذشت و حاالم م يمدت از ذهنم م نيبود كه تو ا يزيچ نيمهتا به من دروغ گفته، ا. ظاهر ماجراستفقط  نيالبته ا

نه تنها اون، . نهيب يخوب من رو نم يمهتا اون رو گهيد. رونيب اردشيبه مامان گفتم و اون قراره امروز بره دنبالش و ب شبيد. به نظرم درسته

 يرو م يپس چه بهتر كه كار. كنه يطالق دلم رو خنك نم دميفكر كردم كه طالقش بدم، اما د نيرو ا يلياولش خ. شن يم ينطوريهم هم هيبق

 .گفت يدلم م ياون ته ته ها ديكردم كه شا

 .مهتا يشگيداشتن هم نگه

. من حق داشتم كه بدونم! ديبا. گفت يم ديده بود رو باهم كه براش افتا يهر اتفاق. داد يم بيمن رو فر ديدلم رشد كرده، اون نبا يتو نهيك بذر

 يبود از دروغ نيدل من چرك. كردم يفكر نم يميگرچه برام دختر بودنش مهم نبود چون قد. شيآزما يببرنش برا شيپ يهفته  كيقرار بود 

 ياون روز به مامان اجازه  يليبنا به دال. بود نيچرك نايا يكه از من خوشش اومده، دل من از همه  نيا يمن گفته بود، از اون همه ادعا بهكه 

 يم هك ييزهايداره كه زنگ زده و همون چ يبا مهتا دشمن يدونم ك ينم. هر چند اون از خداشه كه مهتا رو طالق بدم. رفتن به دنبال مهتا رو ندادم

 يكه م يزيمهم خود منم و اون چ يول ه،يم فوق العاده ناراضمن ميجز من نزده و از تصم يبه كس يالبته مامان حرف. دونسته رو به مامان هم گفته

 يكرد و من احمق م يمن سكوت م يدر مقابل دوست دارم ها شهيهم. گفت دوست دارم يمهتا چرا به من نم دميفهم يحاال م. باشه ديخوام با

 .شم يم وونهيدارم د ايخدا! پـــــــــــــوف. خجالت يذاشتم به پا

توقع  ياز هر كس. رو بده حاتشيهم توض ايبهتره آر دميبعد د يخواستم مامان بره، ول يم. شم يم ادهيو بعد پ ستميا يمسام  يخونه  يجلو

 .شده يگفت چ يبه من م ديبا مونيحداقل به حساب دوست. داشتم يلينداشتم، از اون خ

 :چهيپ يم يگوش يتو نايقشنگ مب يبعد صدا يكم. زنم يرو م زنگ

 ه؟يك ـ

 .باز كن عمو، منم ـ

 :گهيم شهيهمون ذوق بچه گانه و به عادت هم با

 !يعمو اومد ـ

 :گهيبعد م يكم. كنه يبعد در رو باز م و

 .ايعمو ب ـ
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رسم دو  يكه م يورود يبه پله ها. نيشم به زم يم رهيدارم و خ يقدم بر م يآروم و جد. كنم يجمعش م اطياما با ورودم به ح ره،يگ يام م خنده

 .كنم يكنم و منتظر نگاهش م يم يمهنازه، اخم. نميب يچشمم م يتا پا جلو

 .ياومد ياالنم نم. يبعد از دو هفته اومد يبه به، داماد، لطف كرد ـ

 .اديبرو صداش كن ب ـ

 .شماها نيخسته اش كرد! بسه ؟يكارش دار يچ ـ

 .ميبر اديب برو و صداش كن. مهناز خانم، تو كار زن و شوهر دخالت نكن ـ

 كجا؟ ـ

 .خواستم برم يم شيكه دو هفته پ ييهمون جا ـ

 ؟يتو بهش اعتماد ندار يعنياون زنته،  ـ

 .بترسه دينداره، پس نبا يخواهر محترم شما مشكل نيگفتن، طال كه پاكه، چه منتش به خاكه؟ اگه ا يخوب م مايقد ،يدون يم ـ

 :گهيو م دهيتكون م يسر مهناز

سرت  ييخدا قسم خودم بال يبه خداوند يناراحتش كن نياز ا شتريو ب يكن تشياگه اذ. خورم يجا دارم قسم م نيسام، هم يبرات متاسفم، ول ـ

شما دو هفته است كه تو رخت  يشد كه به لطف بهم زدن مسخره  يمهتا تازه داشت حالش خوب م. كنن هيآسمون به حالت گر يكه مرغا ارميم

 ميكنه تا نفهم يتو اتاق، اشكاش رو پاك م رميمن م يچقدر بهش فشار اومده كه وقت نيبب. هيگر ريزنه ز يشه م يو بلند هم كه م هخواب افتاد

 .ديكن تشيكمتر اذ. رو نايبفهم ا. كرده هيگر

و با  نميب يبا خروجش از در تازه مهتا رو م. گرده يبر م رهيكه كج راه م يبعد در حال يكم. رهياز من باشه م ياون كه منتظر جواب يبعد ب و

 :گهيكنه و م يبا بغض نگاهم م. من گذاشت رفت نبود يكه از خونه  يياون مهتا نيا. شه ينفسم حبس م دنشيد

 .اميمن نم ـ

 :گميم يآروم باشم، با خشك تيجد نيكنم در ع يم ياما سع رهيگ يخشم وجودم رو م دوباره

 .يايگفتم م شما با من هرجا كه ـ

 .خوام ينم ـ

 .بشم ينكن دوباره عصب يمهتا، من االن آرومم، كار نيبب ـ

 :گهيم اطيتو ح اديكه م يجمله ام رو بدم كه مامان در حال يادامه  اميم

 !سام ـ

 :گميدم و م يمامان حرفم رو قورت م دنيد با

 .ميايمامان جان، االن م نيبرو تو ماش ـ

بعد بدنش به سمت  يكم. زنه ينم يو حرف نييكه اون سرش رو انداخته پا نميب يگردم سمت مهتا و م يبر م ده،ينم يمهتا بهم جواب دنيد با

 :گميو م رمشيگ يجلو م رميشه كه م يخم م نييپا
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 .اريشال هم ب هيشلوار كه تنشه مناسبه،  نيهم. اريمهناز، مانتوش رو ب ـ

 :گهيو م اديآروم آروم جلو م مامان

 .سالم عروس ـ

 :گهيم فيضع ييو با صدا يمامان به آروم دنيكنه و با د يرو بلند م سرش

 .سالم ـ

 :گميم نهيسكو بش يكنم رو يكه كمك م يحال در

 .اريلباس گرم ب هيمهناز  ـ

 :گهيم نهيش يكه كنارش م يگرده و آروم در حال يآب قند برم هيكنه و با  يلباسا رو وسط حال پرت م مهناز

 چه وضعشه آخه؟ نيا. ريبخور، به كم جون بگ نويقربونت برم، ا ايفدات بشم، ب ايب ـ

 :گهيمامان م دنيد با

 .اديسالم خانم ره ـ

طور كه  نيهم. افته يكار رو بكنه از چشمش م نيهم كه ا يدروغه و كس دهيكه مثل من آزارش م يزيتنها چ. دل رحمه ده،يتكون م يسر مامان

كه من به مامان نگفتم تمام حرف ها راسته و فقط گفتم كه من شك  نهيمهتا خوب شده ا يوسط برا نيكه ا يزيچ. كار مهتا آزرده خاطرش كرده

 ...اگه بفهمه مهتا خودش اعتراف كرده. كردم به مهتا

 :گهيو م رهيگ يدست مهتا رو م. ارانگ ستيخونه ن ايآر. شه يزنه و بلند م يرو پس م وانيخوره، ل يكه آب قند م يكم

 .لباست رو بپوش ميبر ـ

گرفتنش  يبرا يتالش گهيبار د نيا. اديم يكنه و به آروم يكفاشاش رو پاش م. اديبعد مهتا م يو لحظه ا اطيتو ح رميگردونم و م يرو بر م سرم

من  يبدون خنده  ياز حرف ها. تو خونه رهيبا رفتنمون م ستادهياكه از اول لب در  نايمب. اديكنه و دنبالمون م يسر م يمهناز هم چادر. كنم ينم

 يم نيهر چهار نفر كنار ماش يوقت. نشون ندادم يبچه عكس العمل دنيشدم كه با د يمهناز كفر يقدر از حرف ها نيا. دهيو مادرش ترس

 يبه مهتا نم يو باز هم كمك رميگ يكنم پشت فرمون قرار م ياون كه از مهناز خداحافظ يب. شده فيضع يليخ. زنه يمهتا نفس نفس م م،يستيا

 .كنم

 

***** 

 "مهتا  "

توجه به من  يذاره و ب يرو م يآهنگ شاد. بهيبرام غر دميروم د يكه جلو يسام. دميو بغضم رو فرو م نيتو ماش نميش يهم با كمك مهناز م باز

 .افته يكه عقب نشستم راه م

 

***** 

و به  نميبش يصندل هي يكنه رو يكمك م. دوباره فشارم افتاده، اگه مادرش نبود االن افتاده بودم. ميافت يو راه م رهيگ يدستم رو م ريز مادرش
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 :گهيم يبه منش يبه آروم. رهيم يسمت منش

 .عروسم يوقت گرفته بودم برا اد،يره ـ

 :گهيگرده و بعد م يم وترشيكامپ يتو يمنش

 .تو ديفرستادم، اون اومد شما بر ضيمر هي ديكرد ريكم د هي ـ

 :گهيو م نهيش يكنارم م. نيياندازم پا يسرم م اديكنه به سمتم كه م يتشكر م مادرش

 .ازت توقع نداشتم عروس ـ

 :گهيو اون دوباره م دمينم يجواب

كنه  دايبا سام ادامه پ تيبشنوم؟ دوست نداشتم زندگ هيدونم ك يكه نم يكياز دهن  ديرو اون وقت با قتيدونستم، حق يم هيسام يمن تو رو جا ـ

بد . بهم خورد يكه عروس نيحرص خوردم از ا يليچند وقت خ نيا. ستادهيحرفش ا يپا رو كي. كنم شيطالق راض ياما چه كنم كه نتونستم برا

 .بد. عروس يكرد

 :گميدم م يكه بغضم رو قورت م يكنم و در حال يبا حرفاش سرم رو بلند م

 ...من... نم ـ

 .نگو عروس، ساكت يچيه ـ

اسم  يبعد منش يخواد طالقم بده؟ كم ينم يچ يرفتار سام رو؟ برا نيا يفهمم معن ينم. اون هم از من بدش اومده. كنه يهم با من بد تا م اون

 :گهيشه م يكه بلند م يخونه و اون در حال يرو م اديره

 .تو ميبر ـ

 .شم يدارم داغون م. رميم دنبالش

 

***** 

 :گهيزنه و م يتخت دكتر هم پرده رو كنار م يبلند شدنم از رو با

 .عروس شما دختره اد،يخب، خانم ره ـ

 :دهيو دكتر ادامه م نميش يم يصندل يرو

 ...نداشته و يبا كس يرابطه ا چيه دهيجور كه نشون م نيا ـ

دارم كم  گهيد. اديخانم هم دنبالم م ميبعد مر يكم. رونيب رميشم و م يبلند م. شنوم يكه نم گهيخانم م ميبه مر يزيو آروم چ دهيتكون م يسر

نخوردم و ضعف كل بدنم رو  يچيدو روزه كه ه. كه دكتر بفهمه من قبال دختر نبودم حالم بدتر شده نيكه كردم و ترسم از ا ياز ضعف. ارميم

از پشت  يخدا كه دست اي گميو تو دلم م نييشم به سمت پا يخم م. نميب يپله ها رو دو تا م. شم يم رهيو به پله ها خ ستميا يسر پله م. فتهگر

 :گهيم يبه آروم. خانمه ميمر. شنوم ياونم م يخدا اي يصدا. رتميگ يم

 .كمكت اديمن برم بگم سام ب نيجا بش نيا ـ
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در مطب بسته است و . نييرم پا يپله ها رو م واشي واشيشم و  يشه دوباره بلند م يكه حالم بهتر م يكم. نييپا رهيپله ها رو تند تند م خودش

 سامه يبار دستا نيا فتميكه ب نيشه و قبل از ا يكنم همه جا تار م ينرفتم كه دوباره احساس م نييدو پله پا. كه كمكم كنه نهيب يمن رو نم يكس

 :گهيو آروم م رهيگ يكه من رو م

 .كله شق احمق ـ

 ينم. چشمام بسته است. شه يبدنم منقبض م يناخوداگاه تمام اجزا رم،يگ يتو آغوشش كه قرار م. بدم رو جواب نيتوه نيبرام نمونده كه ا يينا

 .رسه يمادرش به گوشم م يصدا. بگه كه تا ته وجودم رو بسوزنه يزيو باز چ فتهيب شيخوام چشمم به صورت عصب

 .ريگرم بگ يدنينوش هيبرو براش  ـ

 گفت؟ يباشه، االن، دكتر چ ـ

 ؟يپرس يچرا م گهيگفته؟ د يدكتر چ يدون يكه م يلعنت يتو

 .دختر شدم نيا يمن شرمنده . گفت باكره است... واال ـ

 ريش ي سهيك هيبعد با  يكم. جلو قرار گرفتم يصندل يرو نميب يكنم م يچشم كه باز م. يصندل يشونه رو يزنه و من رو م ينم يحرف سام

 .رميگ يبكنم ازش م ياون كه تشكر يمنم ب. رهيگ يم حرف به سمتم يگرده و ب يبرم كيكاكائو و ك
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 :گهيم يلحن جد هيكنه سمت من و با  يرو م ميرسون يرو كه م مادرش

نتونستم . حرفا رو گفته نيبه مامان زنگ زده و ا يكيخواستم هم بهشون بگم، اما  ينم. خانواده ام نبردم يو اما شما مهتا خانوم، آبروت رو جلو ـ

 پسخوبه، . خاطر بهم خورده نيبه ا يمرده و عروس تيمادر ياز آشناها يكيكه  ميهمه جا پخش كرد. رميبگ اديكه با من ب نيا يجلوش رو برا

 .آبروت نرفت

 :دهيادامه م يكشم و اون بعد از مكث يم يقيعم نفس

به سمت  ميكن يو با هم حركت م يدار يبرم يخوا يكه م يزيخونه و شما هر چ مير يمشتركمون، االن م يبه بحث زندگ ميرس ياما م ـ

گرم رو  يزندگ هيكنم اما از من توقع  يم نيكه باشه رو تام يزيمنم هر چ. يكن يمن باز يخانم خوب رو برا هينقش  يدار فهيشما وظ. خونمون

 .يبكش ديحاال با يشد، ول ينم يجور نيا ،يگفت يرو م قتياز اول به من حق اگه. نداشته باش

 .يكن يبا من زندگ ديو با ينداره، تو زن من فتيبه من و انجام وظا يربط يكه از من متنفر نيا

 :گميگردم سمتش و م يم بر

 ...يول ـ

و  يجهنم يفرار از اون خونه  ؟يخواست ينبود كه تو م يزيهمون چ نيمگه ا ؟يكن ينگاهم م يچرا اون جور ه؟يچ. ميو اما و اگر هم ندار يول ـ

 فرار از حرف مردم؟ هوم؟ تيدر نها

 .دونه چطور به خاطر حرفم من رو بسوزونه يخوب م. است كهيپر از طعنه و ت حرفاش
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نقشه ها داشتم براش  شيكه چند وقت پ هيجا همون خونه ا نيا. نهيش يرو لبم م دنشيترس ناشناخته از د هي. رميگ يخونه لبم رو گاز م دنيد با

 .زد يكه بر سر مامان م ييداد ها يصدا ادمهيهنوز . نزنه يكه بهش حرف رميگ يزبونم رو م يجلو. چقدر زمان مهمه. ترسم يم دنشيو حاال با د

وحشت  دنشيكه به گردنش بسته بود در رو باز كرد، از د يمامان با محافظ گردن م،يهام رو جمع كن ليخونه تا به قول خودش وسا ميرفت يوقت

 :سام در كنار من گفت دنيبا د! خــــدا ينبود، وا يجور نيگردن دردش ا. كردم

 ؟يكش يتو خجالت نم ؟يجا گذاشت نيتو دوباره پات رو ا يبه چه جرات ـ

كه مامان رفت  يبه طور. اشت و با تمام توانش در هل داددر گذ نيتو، خواست در رو ببنده كه سام پاش رو ب ديدست من رو گرفت و كش و

بود  هيشب اديبه فر زياز همه چ شتريكه ب ييو صدا يعصب يسام اومد تو و رو به من با چهره ا. نزدم يعقب و حرف دميمنم خودم رو كش. عقب

 :گفت

 .رو جمع كن لتيبرو وسا ـ

 :عقب رفتم كه گفت يتوجه به حرفش كم يب

تو كار من و مهتا دخالت . ديبكش ديخجالت رو شما و شوهرتون با. ديكرد يهمه اتفاق رو از من مخف نيكه شما ا ييبه همون رو و شما خانم، ـ

 .دينكن

بهشون دارم رو برداشتم و اومدم  ازيكردم ن يكه حس م يليوسا كهيبار از ترس چشماش رفتم عقب و چند ت نيبرگشت سمت من و ا دوباره

 .رونيب

 .رونيپرم ب يسام از تفكراتم م يصدا با

 ؟ينيتا شب بش يخوا يم گه،يشو د ادهيپ ـ

 يكه انگار داره من رو م يو به خونه ا رميدنبالش م. كنم يبره تو نگاه م يكنم به اون كه داره ساك كوچكم رو با خودش م يرو باز م نيماش در

گردم  يبرم. كنه يو در رو قفل م اديپشت سرم م. تو خونه رميآروم م. من و حركاتم يكنه رو يبا نگاه سردش زوم م. شم يم رهيخوره خ

 :گميسمتش و م

 ؟يكن يدر رو چرا قفل م ـ

 :گميملتمسانه م. دهيو به كارش ادامه م دهيبهم نم يجواب

 !سام؟ ـ

مبل و سرم رو با  يكنم رو يخودم رو پرت م. رهياز اتاق ها م يكيبهم بده به سمت  ياون كه جواب يبعد ب يكنه و كم ينم ييهم بهم اعتنا باز

 عذاب بكشم؟ ديبا يجور نيكردم كه ا يمن چه گناه. رميگ يدستام م

 ". را با عجله در ســرنوشــتم نوشته بودند، بد خط بود، روزگــار آن ها را نتوانست بخواند ميها يخوشــبخت "
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. چهيپ يصداش تو سرم م. تاالر يببرم و خودم رو مشغول كنم به كارها ادميملتمسش رو از  يكنم صدا يم يكنم و سع يتاپم رو باز م لپ

كار كنم؟ به  يچ ديبا قايكنم االن دق يچرخم و فكر م ياتاق م يفضا يتو يكم. شم يبندم واز جام بلند م يدرش رو م عيشم سر يم يحرص

 ياز جاش م دنميبا د. مبل نشسته يرو. رونيب رميكنم و م يدر اتاق رو باز م. ذارم يكتاب خونه م ي شهيو دستم رو ش رميم امسمت كتاب خونه 

آب  ستياصال مهم ن. زمير يخودم م يآب برا وانيل هيو  رميكنم و بعد به سمت آشپزخونه م يبهش م يكوتاه نگاه. كنه يپره و به من نگاه م

بشم از حس بد و  يكه خال ن،ييرو بشوره و ببره پا يحس لعنت نيكه ا نهينداره، مهم ا يعم خوبو ط رهيكه آب از ش ستين ماصال مه. ستيسرد ن

 يچرخم و م يبه سمت در آشپزخونه م. كنه ينم يكه بدتر بشه كار نيحس هنوزم با منه و جز ا نيا ره،ياما نم. رهيگ يكه حالم رو داره م يكس

 .رهينم ادميكه گفته بود و تا زنده ام از  يحرف. شه يهمش اون حرفش برام تكرار م دنشيبا د. ستادهيدر ا يكه جلو نميب

 ". ازت متنفرم "

 يخوب م. كنه يو راه رو برام باز م رهيبا اومدنم عقب م رم،يبه سمت در م. كنم يشم و اخم م يم رهيبه چشماش خ. شه يتو سرم اكو م صداش

 :گهيتو اون وضع م دنميبا د. رونيب امياز اتاق م دهيبعد لباس پوش يو كم رميبه سمت اتاقم م. ترسه يدونم كه از وضع بد بعد از ظهر همش ازم م

 رون؟يب ير يم ـ

 .شم ياز در خارج م. مونه يجواب م يپرسه ب يكه ازم م يهم سوال باز
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 رميعقب عقب م. دست مشت شده ام رو نهيب يپاهاش له كرده و نم ريرو كه ز يتيشخص نهيب يو نم رهيم. غرور زخم شده ام رو نهيب يو نم رهيم

. باره يكه تو وجودم نشسته مبارزه كنم، كه اگه نكنم باز چشمامه كه م يكنم با اون حس مسخره و مزخرف يم يسع. واريكه بخورم به د يتا زمان

خوابه  يخوره و م يكه م يكينداره،  يمونه كه روح يجسم م هياز مهتا  اون وقته كه. رميم يشم، كه اگه له بشم اون وقته كه م ياگه بباره له م هك

كه از شدت  ييمونم و اخما يكنن و من م يعقب گرد م رونيب انيخواستن ب يكه م يكنم، نم نم اون همه اشك يپس مبارزه م. چرخه يو م

. كنم دايلباس مناسب پ هيكنم تا  يكمد ها رو باز م يهمه . كشونم يشم و جسم له شده ام رو به سمت اتاق خواب م يبلند م. هم رفته توحرص 

 .رونيكشم ب يقرصام رو م يساكم بسته  بيج يدارم و از تو يآب برم وانيل هي. رميپوشم و به سمت آشپزخونه م يلباسم رو م

 يرنگ آب ارم،يورم رو از پوشش در مخواب آ ياز قرص ها يكي. مجبورم يخوام بخورمشون، ول يدلم نم. ذارم يتخت م يخودم رو كنار

 ...قرصا دست نزده بودم و حاال دوباره نيوقت بود كه به ا يليخ. كمرنگش رو دوست ندارم

من  يزندگ. كمه ميزندگ يدر مقابل تلخ شياما تلخ. رهيگ يكل دهنم رو م شيچسبه به زبونم و تلخ يم. اندازم باال يكنم و م ينم يفكر گهيد

خورم، اون قدر كه  يو م ارميرو به سمت لبم م وانيدوباره ل ره،ينم. خورم يم يدارم و كم يآب رو برم وانيل. زنم يم يلبخند. تلخ و بدمزه است

ه خوردنش ب يكنم، صدا يرو پرت م وانيل. ستين يخندم، خنده هام واقع ياز غصه م. شه يم ليلبخندم به خنده تبد. مونه يتوش نم يآب چيه

. حال تلخ نيخنده هام شكالتي شده، زيادي خالص و در ع "دونم كه  ياما خوب م. خندم يباز م. كنه يكم روحم رو آروم م هيكم، فقط  هي واريد
" 
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مهتا  يطيبد شرا يدونم كه تو يخودم م. بزنم يحرف يخواد به كس يدلم نم گهيد. احساس بدم كمتر شده. چرخم يها م ابونيخ يهدف تو يب

 :گهيعقلمه كه م نيا يدونه ول يرو م زهايچ يليدلم خ. رو ول كردم

 .جا و برنگرد نيبرو، برو از ا ـ

. خواستن و نخواستن مهتا يدوراه. كردم ريبزرگ گ يدوراه هي يمن تو. سوزونه يسوزه و عقلم م يعقلم؟ دلم م ايدونم به حرف دلم باشم  ينم

 يباز هم م. شم يكه االن زنمه، متنفر م يآره، با تمام وجودم از دختر. افتم يحرفاش م اديبه  يوقت يخوامش و گاه يبا تمام وجودم م يگاه

هر . بمونم تا راه باز بشه ديبا گهيد. هم دنبال من اومدن نيچند تا ماش. كنم يبه عقب نگاه م. نيشلوغ و پر از ماش. گهيسمت د هيبه  يتو مچرخ

اون بچه و دلم  يشكنه، برا يدلم م. زده نيگل فروش رو ماش يبچه  هيكه  نميب يو م رميشده؟ جلوتر م يفهمم چ يتازه م رهيكه جلو م ينيماش

و زمان  نيبار هم زم نيذارم ا ينم. ذارم يمن نم يكه چشمام بباره، ول دهيباز فرمان م. كه تو دلمه ياون همه غصه ا يكنه برا يم دايپ يليدل باز

كه  ابونيخ. نهيو زمان شكستن من رو بب نيذارم باز هم زم ينم. كرد يخنده هاش گوش آسمون رو پر م يباشن كه صدا يدشاهد شكستن مر

 .كم بشه مياز فشار درون يپدال گاز باعث بشه كم يفشارم رو ديشا. رونم يكه دارم به سمت مكان محبوبم م يشه با تمام سرعت يباز م

 .گاريس هيفنجون قهوه و  هيبعد منم و  يكم
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 .شو داريسام؟ پسر ب ؟يديجا چرا خواب نيسام، ا يه ـ

جا خوابم برده  نيكه با خودم رفته بودم اومد تاالر و بعد ا يبعد از اون همه كلنجار شبيد. نميب يكنم و محمد رو، رو به روم م يرو باز م چشمام

و  ميرفت يم ديبا شيدو هفته پ. ميگشت يبر م ديشد و امروز من و مهتا با يم دو هفته ماه عسلمون امروز تموم. تياتاق مدر يصندل يرو. بود

خوب رو  يزندگ هيدونست كه آرزو  يكس هم نم چيه. رو يشاد نيبودم ا دهينچش. يپر از مثال شاد ياونم از دو هفته ا. ميگشت يامروز بر م

 .نهيش يبه گوشم م گهيحرص م يمحمد كه با كم يصدا دم؟يدونم چرا بهش نرس يمن آرزوش رو دارم و نم. بده يليخ. دارم

 ؟يكن يجا چه كار م نيبا تو هستما، ا ـ

 .جا، خوابم برد نيصبح زود اومدم ا ،يچيه ـ

 .كنه به نشكستن آدم يدروغ كمك م يدروغ بده؟ گاه گهيم يك

 .تعجب كردم ،ييجا نيا دميآها، اومدم د ـ

 .ام شهيتعجب نداره كه، مثل هم ـ

 .بد يليخ. كنه يقلبم درد م. كنه يكنه درد م يكه باالئه و تاپ تاپ م يا يتو وجودم، همون گوشه  ييجا هي يام ول شهيمثل هم آره

 .يداداش، تلخ يستين شهيمثل هم ـ

 :گميبده و بعد م ريبزنم كه محمد كمتر بهم گ يكنم لبخند يم يسع
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 ...كم اخالقم هي دنيمن از بعد از خواب پر يدون ينه بابا، تو كه م ـ

 مرغه، چه خبر؟ زيچ هيدونم، شب يآره م ـ

 .يخوش ،يخوب ،يسالمت ؟ياز چ ـ

 .گميهم نم يزيچ ستم،يمن كه اون ن يول ده،يمعروف رو م يهمون جمله  يكنه كه معن يبهم م ينگاه

 خونه؟ شيچطوره؟ حال مهتا خانم خوبه؟ آورد تونيها، زندگ هيمنظورم چ يدون يخودت م ـ

حاال . ميرينگ يبود كه ما هم عروس نيقسمت ا گهيخب د يشه، ول يكرد كه چرا از خانواده اش جدا داره م يم يتاب يب يليخ شبيآره، محمد د ـ

 .البته هر جا كه خودش بگه. گهيد نايو ا يسفر عروس يجا. مسافرت ببرم هيقراره بعدا مهتا رو 

 .و هم آسون كردن هم خوبه يمرد خوشبخت رو باز هينقش ! هوم

 

***** 

 "مهتا  "

بخوره و  وترميكامپ زيگردم و انتظار دارم كه چشمم به م يبر م. زنم يم يلبخند نم،يب يچشمام م يكنم، سقف اتاقم رو جلو يرو باز م چشمام

اتاق  نيجا و ا نيافته كه ا يم ادميخورم و تازه  يتكون م يكم. كشه يم دكيخوره كه اسم اتاق مشترك رو  يم ياما چشمم به اتاق... بعدش هم

 .اتاق پا نذاشته نيبه ا شبيفهمم كه د يافتم و تازه م يم شبيد ادي. منه ديجد ي ونهخ

وجودم  يگرفتم تو شبيكه د يميتصم يگند و منف ياون همه خاطره  يبار به جا نيا. كنم يشم و اول از همه لباسم رو عوض م يجام بلند م از

 :گهيكه گرفتم م يميتصم. شه يچراغ روشن م هيكارتون ها  نيذهنم ع يتو. كنه يم ييخود نما

 .بسه شكستن و تنها بودن گهينكشن، د ـ

ساك . كنم يرو تلف كنم كشو رو باز م يكه وقت نيپس بدون ا. ظاهر خوب هيتونه باشه؟  يم يحس خوب چ هيگرفتن  يكار برا نياول خب

 يرو كه جلو يلباس نيبرم و اول ياجازه ورود بدم، دست م ياون كه به افكار منف يب. چند دست لباس نو هم هست. شده دهيلباسا توش چ

موهام . رونيكشم ب ياز توش م ديسف يشلوار ل هيو  رميبار به سمت كمد م نيا. هيسبز خوش رنگ. بندم يكشو رو م يفوردارم و  يچشممه برم

كه زنگ  رهيدستم نم. ومدهيشم كه سام اصال خونه ن يمتوجه م رونيب رميم يوقت. آب بزنم يكه صورتم رو كم رميمكنم و  يسرم جمع م يرو باال

تو  رميم. كنم يبا لبخند در رو باز م هيسام دنيكنم و با د ينگاه م فونياز آ. اديكه زنگ خونه به صدا در م آشپزخونهخوام برم سمت  يبزنم و م

 :گهيپره تو و م يم. كنم يراحت در خونه رو هم باز م اليبا خ نيبنابرا. كه تنهاست نميب يپنجره م ياز تو. ذارم يم يكتر هيآشپزخونه و 

 عجقم؟ يسالم زن داداش، خوب ـ

 .طونهيش ي هيعجق وجق فقط مختص سام يكلمه ها نيا

 .يمرس. زيسالم عز ـ

 .بهت، غم آخرت باشه گميم تيتسل ـ

 .نيبود، هم هيتوج هيذارم، اون فقط  ياسم دروغ رو روش نم. افتم يسام م هيتوج اديكه  يام بگم چه غمخو يكنم و م يلحظه هنگ م هي
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 .يلطف كرد ز،يعز يمرس ـ

 .رو يا گهيمن تفكر د يتفكر رو داره و برا هي هيسام يكه برا ينفس. كشم يم قينفس عم هيتهش  و

 .ستادهيكنم همش مادربزرگم جلوت ا يفكر م ؟يبند يبه ناف من م زيعز زيعز يه هياااا، چ ـ

 :گميخندم و م يم

 بگم؟ يخب چ ـ

 :گهيكنه م ينگاهم م طونيكه ش يبنده و در حال يرو م در

 ...ينانازم ،يميجيعج ،يعجقم ،ينازم ،يگلم هيخب  ـ

 :گميم يواقع يلبخند واقع هيبره و با  ادميشه غم هام از  يباعث م هيبا سام بودن

 .رو نگم بهتره بيو غر بياون كلمات عج. همون گلم از همه بهتره نايا يهمه  نياما قربونت، ب ؟يبد حيتوض يخوا يخب، تا خود فردا م يليخ ـ

 .هم خوبه يليخ به؟يكجاش عج ـ

 :گهيشنوم كه م يبعد صداش رو م يكم. رميمنم به سمت آشپزخونه م. مبل يكه خودش رو پرت كرده رو گهيم يرو در حال نيا

 خان داداش ما كجاست؟ نيا ـ

 :گميكنم و م يكنم و م يم يپوف. بگم يمونم چ يم انشيپا يب يهم در مقابل سوال ها باز

 .رفته تاالر ـ

 .شنوم يگوشم م خيرو بر دارم كه صداش رو از ب يظرف چا اميم

 باشه؟ شتيپ يدوست داشت ؟يكش يكه رفته پوف م نيهان؟ به خاطر ا ـ

 :گهيپرم و اون م يجام م سر

 ؟يديترس ـ

 جا؟ نيا يصدا اومد يب يبه قرآن، چه جور يتو جن ـ

 :گهيخنده و م يم

 گفته من جنم؟ ينه، من فرشته ام، ك ـ

 .رفتارت ـ

 ؟يرفتار، رفتار، كوش اد،يبذار ب! رفتارم با تو حرف زده؟ چه پررو يعني ـ

 !بس كن دختر، كم چرت و پرت بگو ه،يا سام ـ

 .ميجلو قصد كندش رو دار ارينفس كش گوشت رو ب يچرت پرت گو؟ آ يگيبله بله؟ به خواهر شوهرت م ـ

 :گميخندم و م يم

 .عفو كن سلطانم ـ

 .خارد يا چه باحال بود، بگو بگو، پاچه مان م ـ
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 .سرم هنوز صبحانه نخوردم ريرو دم كنم، خ يمن چا نيا، برو بش نم،يبرو بب ايب ـ

 :گهيجاش تكون بخوره م اون كه از يب

 ...يملعون، ا يرفت؟ ا يصبحانه فرستاد يبله بله؟ داداش من رو ب ـ

 !هيسام ـ

 :گهيو م رهيآروم آروم عقب م. رو به خنده بندازه و هم بترسوندش هيبلند هست كه هم سام يبه حد غميج يصدا

 .داداشم، فوالد زره يبرا ميجادوگر گرفت ـ

 .تو هال رهيخنده و م يكه م رميسمتش م به

 :گميكشم و آروم م يم يقينفس عم. بود يم ميمرد زندگ شيكي ديكه االن با يدو نفر. دو نفر ياونم برا نم،يچ يصبحانه رو م زيم

 ...يتون يتو م. يهمه حسرت خوردنا خراب نكن نيقرار بود روزت رو با ا ـ

 زينرفتم و حاال كه اون همه چ ششيكه سام بفهمه پ نيوقته از ترس ا يليخ. باشه يتونه كمك خوب يم ايافته كه آر يم ادميگذره  يم يكم يوقت

به خاطر  يهم گاه ايهرچند آر. كه سركوفتم بزنه به حرفام گوش بده نينفر بدون ا هيخوام  يوقته م يليخ. ششيبرم پ ديبا دهيرو فهم

 .درست بودن تا ته وجودم رو سوزونده نيبهم گفته كه در ع ييزده و حرفا شين ماشتباهات

 .كنم صدام شسطنت داشته باشه يم يدرست مثل خودش سع. كنم يرو صدا م هيسام بلند

 ؟يارينم فيخانم خواهر شوهر، تشر ه،يسام ـ

 :گهيم بلند

 .مييفرما يهم اكنون نزول اجالل م ـ

 :گهيصبحانه م زيم دنيرسه، با د يزخونه مبه درگاه آشپ يوقت. شم يو منتظرش م رهيگ يصورتم شكل م يرو يلبخند

 و صبحانه بخورم؟ اميخب، االن منم باهات ب ـ

 .اوهوم ـ

 ؟يگذاشت يرو برا زيم نيتو ا يعني ـ

 .اوهوم ـ

 :گهيم اديم زيجور كه به سمت م نيهم

 .ا خاك تو سرت، دو فرصت پ نه پ برات فراهم كردم ـ

 .خز شده دختر گهيد ـ

 .يباقال يا ـ

 .يخودت ـ

 .درب و داغونه تيشوهر دار استيس نيع نميا اي ؟يشوهرت كه داداش من باشه درست كن يخوب برا يصبحانه  هي يبلد نميحاال بذار بب ـ

پارت  نيكه به قول خودش دوم يخوردن صبحانه ا نيدر ح هيسام يها يو به مسخره ها باز رميگ يخودم م يلقمه برا هيبزنم  ياون كه حرف يب
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 .كنم يصبحانه است نگاه م
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كه تو اون خونه هستن، منظورم  يياونا. كه فعال دارم هيو تنها كس رميخوام بگ يكه م هيمهناز تنها شماره ا يشماره . رميگ يرو به دستم م تلفن

 :گهيو م دهيبوق مهناز جواب م بعد از چند. پس بكشن. خودشون خواستن. خبر باشن ياز من ب دياونا فعال با. هيمثال پدر يخونه 

 بله؟ ـ

 مهناز؟ ـ

 حالت خوبه؟. فدات بشه مهناز، سالم ـ

 ؟يآره، تو خوب ـ

 .شايد يكس نم چيبه ه. خونه است يشماره  نيآره، مهناز ا ـ

 نان؟يكس بابا ا چيمنظورت از ه ـ

 .قايدق ـ

 ....مهتا، بذار ـ

 .از من يخبر يبذار بمونن تو تب ب. دمينه، هر وقت خودم صالح دونستم بهشون م ـ

 .باشه، اما بدون كارت اشتباهه ـ

 هفته مطبه؟ نيتو ا ايآر دم،يفهم ـ

 شش؟يپ يدوباره بر يخوا يآره، م ـ

 .آره ـ

 :دميكنم و ادامه م يم يمكث

 ؟يندار يخب كار ـ

. چرخه يتو ذهنم م ياديز ينقشه ها. كنه يطع مق ياصرار چيبدون ه نيبنابرا. ستيكه حالم خوب خوب ن دهياز لحن جمله هام فهم خودش

 يبا من نداره و فقط م ينسبت چيخوام فكر كنم كه ه يكه م يمشاور. مشاورمه شياون ها رفتن دوباره پ نيفعال مهمتر. كشم يم يقينفس عم

 .و بس نيهم. كنه گوشخواد حرفام رو 

 

***** 

كه از  يشوهر يخودم رو برا گهيد يهنوز برام سخته مثل زن ها. بايحال ز نيو در ع دهيدست لباس پوش هي. كنم يتنم مرتب م يرو تو لباسم

تا االن  يوقت. كنم تا سام با من نرم بشه يكه كار نيپشت سرم خراب شده چاره ندارم جز ا يپل ها يوقت يول. درست كنم نهيدستم دل چرك

. كنم يبه ساعت نگاه م. كنه يكمكم م گهيراه د هيو  دهينم يهم معن شترشيبكوچولو حاضر به جواب بودنم جواب نداده، پس  هي اونو  يلجباز

كه  يبه سمت آشپزخونه تا به هنر رميم. زنه ياز دوازده تا آهنگش رو م يكيداخل سالن  كاليو ساعت موز رنينه م يساعت رو يعقربه ها
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الزم  اديپس ز ،يشوهر كار كن يخونه  يروز هيداشت چون قراره  دهيكه مادرم عق هيمن چ ريتقص! هه. كتاب ياز رو ايالزان. خلق كردم سر بزنم

 .مورد خوش بگذرون نيا يجا برا نيكم ا هيحداقل . يجا كار كن نيا ستين

ارم تو فر تا گرم ذ يدوباره م. كتابه يهر چند از رو. خوبه ميآشپز يتجربه  نياول يخوبه، برا. كنم يو بو م رونيكشم ب يفر م يرو از تو ايالزان

 قشچشمام ن يخسته اش جلو يچهره . شه يو در باز م چهيپ يتو قفل م ديكل يصدا. جا به جا شده يكم. كنم يبمونه و دوباره به ساعت نگاه م

 :گميو آروم م رميگ يتو درگاه آشپزخونه قرار م. بنده يم

 .سالم ـ

 :گهيبعد آروم م. كاوه يام رو م افهيكنه و خوب ق يمكث م يكم. گرده سمتم يبرم

 .سالم ـ

 .ايشام حاضره، دست و صورتت رو بشور و ب گميم... زهيچ ـ

 .خوام، شام خوردم ينم ـ

 :گمينشم و م يكشم تا عصب يم يقيعم نفس

 .هر دومون درست كردم يمن برا. يگفت يخب كاش به من م ـ

. كنم هيكنم به خودم اجازه ندم كه باز گر يم يسع دميه سرم رو تكون مك يو در حال رهيگ يحرصم م. رهيو به سمت اتاقش م دهيبهم نم يجواب

ذارم تو بشقاب و بعد  يرو م كهيت هي. به درك غذا خورده و به درك به من نگفته. تا خنك بشه زيم يذارم رو يفر رو م يتو يغذا. شم يموفقم م

شه كه منم نخورم و  ينم ليخوره دل ياگه اون نم. دارم يبر م كهيت هي يكشم و عصب يم يقينفس عم. ابونهيهال كه رو به خ يسمت پنجره  رميم

از اون  يزنم كه حت ياون قدر لقمه ها رو گاز م. شم يم يگاز عصب نيبا دوم. نييره پا يزنم بغضم م يگاز رو كه م نياول. بكشم يگرسنگ

. دميبعد از مدت ها خوب به خودم رس. جا ندارم گهيرو خوردم و د اياز الزن كهيكه سه ت نميب يو م اميبه خودم م. مونه ينم يزيهم چ تيعصبان

چون اطاق . دهيتخت دراز كش يكه طاق باز رو نمشيب يم. رميبه سمت اتاق خواب م. خچالي يذارم تو يذارم و م يظرف در دار م يرو تو يباق

شلوار  هيو  شرتيت هي. تونم بخوابم يبلند نم نيآست كيتون نيو ا يشلوار ل نيبا ا. دارم يدست لباس بر م هي. ستيمعلوم ن تشصور كهيتار

 :گهيكه م رميم رونيبه سمت ب. يگشاد راحت

 كجا؟ ـ

 يخواستم باهاش كل كل نكنم، ول يدونم كه م يو بدتر از همه م اديدونم كه از جواب ندادن بدش م يم نميو ا دميخودش جوابش رو نم مثل

 .ستيكار بد ن نيكنه به من نشون داده كه ا يكار رو م نيخودش ا يوقت

 :گميدم و م يسرم رو تكون م. ستادهيشم كه پست در ا يو متوجه م رونيب اميم. كنم يپشت در عوض م قايو لباسم رو دق يتو اتاق بغل رميم

 برو اون ور؟ ـ

 گفتم كجا؟ ؟يجواب من رو نداد ـ

 :گميشم و م يم يعصب

 ؟يدار يحرف. بخوابم رمياز مبال بگ يكي يخوام برم رو يسر قبرم، م ـ
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 .منم فاتحه بخون يمبالست؟ نه، جا يسر قبرت رو ـ

 :گهيم اديكردم مثل رمانا م يمهتا، فكر م اليخوش خ يا

 .يبخواب گهيد ياز اتاق جا ريغ يتو حق ندار ر،ينخ ـ

 .كارها؟ محاله نيو ا يپشند نيزم بيس نيا

 

***** 

كه رنگش رو هر شب  يشوهر. دارن يكه دست از سرم بر نم يشبانه ا يو كابوس ها كيمبل كوچ هيخالصه شده رو  ميچند شبه كه زندگ ـ

 .نميب يموقع خواب م

 :دميكنم و ادامه م يهام رو پاك م اشك

 كار كنم؟ يمن چ يم ايآر ـ

 ...مهتا ـ

 .نگو. اه آوردممن از تمام سركوفت ها به تو پن ،يرو قبال به من گفت ناينگو كه ا نيبب ـ

 :گهيشه و م يجا به جا م شيصندل يرو يكم

 شيپ يايقرارمون بود كه آخر هفته ها ب. ندارم يمن به عنوان روانپزشك تو، چند ماهه كه ازت خبر درست وحساب نيبگم؟ بب يچ يخوا يم ـ

 .يمشاوره هات رو هم قطع كرد ،يبه سام نگفت يزيماجرا چ نيكه از ا نيتو عالوه بر ا يمن، ول

 .دونم يم ـ

هر چند . بزنم ييحرفا هيبا اونم  ديبا. من شيپ اديبه سام هم بگو ب. هر هفته. جا نيا يايبه بعد سر موقع م نياز ا. خوره يدونم به درد تو نم يم ـ

 .نميقرصات رو بب. اشكاتم پاك كن. كردم يها اقدام م نيزودتر از ا ديبا

 :گميو م نيياندازم پا يسرم رو م. نمك يسكوت م يكم

 .دميرو دوباره خر يكه نوشته بود ييهمونا ـ

 :گهيم يبه آروم. نگاهش پر از مالمته. شم ياش مواجه م رهيكنم و با نگاه خ يبلند م سر

 ؟يك ـ

مامان  يبه اسم قرص ها رون،يروز كه با سام رفته بودم ب هي. دوران عقد. اديب شيپ يكوفت يماجراها نيكه ا نياواخر، قبل از ا نيهم ـ

 .دمشونيخر

 خب؟! يكن ينم يسر خود از من كار گهيد ـ

 .چشم ـ

كه تو  ديفهم ياگه داروخونه م يدون يم. نكن يسرخود كار گهيد گميم نيهم يبرا. كنم اديز ايكه دز قرصات رو كم  نميب يلزوم م يمن گاه ـ

 داد؟ يبهت قرص نم يدوباره گرفت
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با دكتره صحبت كرد و  يكرد كم يفكر م يجور نيسام هم كه ا. خوام يمادرم م يخب منم گفتم كه اونا رو برا يول د،يخب، اونش رو كه فهم ـ

 ...خبر نداشت خب. خوره يگردنش م يمامانه كه برا يكرد آرامبخش ها يفكر م. اونا رو گرفت

رو  يفعال باق. خواب آوره بردارم يلياز قرصات رو كه خ يكيخوام كه  ينه، م اديكم، ز هيبهتر شده،  يكه هست ينمهتا، وضع تو از او نيبب. بسه ـ

 تيو اذ يهست يعصب يليكه خ يموقع. يكن يرو به وقتش مصرف م دميهم كه دارم بهت م ييقرص ها. خواد يقرص نم نياز ا گهيد. مصرف كن

بدنت  يآرامش رو با تك تك سلول ها. يكن آروم باش يسع. به اون روزا فكر نكن. ينش يكن عصب يسع يتون يتا م. يخور يرو م نيا يش يم

از  دهيآزارت م ييهر وقت جا. شه يكه هست بدتر م يكه اعصابت از اون نيجز ا. كنه يرو عوض نم يزيفكر كردن به اون روزها چ. يحس كن

كار رو  نيازت خواسته بودم ا يزمان هي. كن اداشتيرو  دهيكه آزارت م يزيهر چ شهيهم مثل. برو كه آرومت كنه ييجا هب. اون مكان دور شو

 ...انگار اونم يول ،يبكن

 :گهيو م دهيم يرو تكون سرش

 .گهيد يتا هفته  ،يبر يتون يم ـ

 :گهيشم و اون م يم بلند

 :گهيخوام بازش كنم كه م يو م رميبه سمت در م. كه برات به آژانس زنگ بزنه گميم يبه منش ـ

 ؟ياز خانواده ات خبر دار ـ

 :گميشم و م يجام خشك م سر

 .خوام ازشون خبر داشته باشم ينم گهياونا خودشون خواستن كه من برم از اون جا، د. نيخبر؟ نه، اونا نخواستن من رو بب ـ

 ...شماره ات رو مهناز. مادرت چشم انتظار زنگته. شن يم مونيكنن و بعد پش يم يآدم ها اشتباهات يگاه. فكر كن نميرو ا ـ

 :گميگردم و م يبه سمتش بر م يتند به

 ن؟ينگو كه شماره ام رو بهشون داد ـ

 :گهيم آروم

قسمش داده كه زنگ نزنه و اونم به  يكرده كه مهناز نتونسته مقاومت كنه، ول هياوال آروم، دوما من خونه نبودم و ظاهرا مادرت اون قدر گر ـ

 بهت زنگ زده؟. ظاهر موافقت كرده

 :گميم يعصب

 .نه ـ

 .فكر كن يكه به خانواده ات زنگ بزن نيبه ا... اما مهتا. يخوبه، من فقط گفتم كه بدون ـ

 .ستنيمن ن ياونا خانواده  ـ

 .اديكه بهم قولش رو داده بود هم ب يمونم كه آژانس يمنتظر نم يحت. شم يكنم و خارج م يدر رو باز م يو به تند گميرو م نيا

 

***** 
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مثل تمام زن و شوهرا  ديبشه؟ چرا نبا يجور نيا ديما با يكنم كه چرا زندگ يفكر م نيشم به سقف و به ا يم رهيخ. كشم يتخت دراز م يرو

. ذاره با اون خوب رفتار كنم يكه نم نهيو هم رميگ يم شيحرفش آت يادآوريبا  يجا، ول نيا ارمشيمن خودم خواستم ب م؟يكن يخوب زندگ

گرفته بود بر  ينگاهم از سقف به عكس روز عقدمون كه مهد. ستيدست خودم ن. شدم يجور هي يول. ستيكه رفتارم خوب ن مدون يخودم م

 نيبه درخواست خودم ا. ستادميسرش ا يمنم باالمبل نشسته و پاهاش رو دراز كرده و  يمهتا رو. تخت زدمش يدرست رو به رو. گردونم يم

. حرفاست نيتر از ا قيعم قه،ياون لبخند عم... نه ياونم مثل تمام كارهاشه؟ ول ه؟يلبخندش؟ اونم مصنوع. داد لميعكس رو بزرگ كرد و تحو

خود  شنهاديپ. نداشتم بزرگش كنم ميتصم شيامروز آوردمش، تا چند روز پ. دهيعكس رو ند نيمهتا هنوز ا. دهيلبخندش حس بد به آدم نم

 :داد و گفت لميتحو رورو آماده كرده بود  يلميف روزيد. بود يمهد

 يادآگاريكه بزرگ كنم تا برات  يخوا ياز عكس ها رو م يكيبگو كدوم . رميو عكس بگ لميكه من ف ينگرفت يخب شاه دوماد، شما كه عروس ـ

 باشه؟

 :محزون گفتم يعكس و با نگاه نيا يانگشت گذاشتم رو منم

 .نيا ـ

 نه؟ اي ديدونم غم نگاهم رو فهم ينم

 .بره يكنم كه خوابم م يقدر به عكس نگاه م اون
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 يدوباره خوابم ببره، ول ديشم كه شا يزنم و جا به جا م يچند بار پلك م. كنه ياز چشمام پرواز م هويانگار خواب  يول ه،يدونم چه ساعت ينم

 .چشممه يجلو رشياالنم تصو نيكه هم يهمون لبخند. دميخواب همون لبخند رو د. خوابم خوب بود. اثره يانگار ب

هر چه . كنم يشم و به قصد آب خوردن اتاق رو ترك م يكنم، بلند م يچراغ رو، روشن م. شه ينم يطور نينه، ا. شم يتو جام جا به جا م دوباره

دفعه چشمم تو  هيشم كه  ياز كنار مبل ها رد م. خوره يبه گوشم م ييشم صداها يم كيو به آشپزخونه نزد رميگ ياز اتاق فاصله م شتريب

چهره  دنيبا د. رميكنم به سمتش م يسرم رو كج م. نهيب يانگار داره خواب م. خوره يداره تو خواب تكون م بيكه عج نهيب يمهتا رو م يكيتار

كنه و  يم يناله ا. شم يم رهيباز به چهره اش خ. كنم يسرم روشن م يزنم و چراغ باال يبرق رو م. هنيش يرو صورتم م يعرق كرده اش اخم ي

 :گهيم

 .نه، نه ـ

 :گميحوصله م يو ب رميگ يرو م بازوش

 مهتا، مهتا؟ ـ

 :گهيبار م نيا. ناله يشه و باز م ينم داريب

 .گناهم يمن ب ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٩ 

 :گميدم و م يتر تكونش م ديشد يكم

 مهتا، خانمم؟ ـ

 :گميزنم و م يم يخوبمون لبخند يروزها اديبه . اديم رونيناخودآگاه از دهنم ب خانمم

 .مهتا ـ

. زنه ينفس نفس م. نهيش يشه و سر جاش م يبلند م. شه يم يدوست داشتن يليموقع ها خ نيا. كنه يو گنگ نگاهم م جيشه وگ يباز م چشماش

كم  هيرو به روم  يصحنه  دنيگردم با د يبر م يوقت. زمير ياون م يهم برا يكيخورم و  يآب خودم م وانيل هيو  رميبه سمت آشپزخونه م

 :گميو م رميگ يرو جلوش م وانيرم و ل يكنه؟ به سمتش م يم هيكه داره گر دهيد يمگه چ. كنم يتعجب م

 .ريبگ ـ

 :گهيشه و م يم رهيخ وانيبه ل يو كم ارهيم نييرو پا دستاش

 .خوام ينم ـ

 :گميذارم و م يم زيم يرو رو وانيل

 ؟يكن يم هيچرا گر ـ

 :گهيدوزه و م يرو به رو به رو م نگاهش

 .بد بود يليخ ـ

 .كنم ياخمو نگاهش م يو با چهره ا نميش يم كنارش

 ...يسرم قرص خوردم، ول ريخ. انيبه ذهنم م شتريباشم ب يهم كه عصب ييوقتا. رنياز ذهنم نم رن،ينم ـ

 يحرف م يچ يكه درباره  اديم ادمي هويكه  ،يخور يكه قرص م يديد يخوام بپرسم كه چ يخوره؟ م يقرص؟ قرص هم م! كنم يم تعجب

. نداره يفهمم كه حال خوب ينقطه م هيو مات شدنش به  يا گهياشك د يقطره  ختنيبا ر. دهيكه گذرونده رو د ييحتما باز خواب اون روزها. زنه

 :گميو م رميگ يآب رو جلوش م وانيل. ستيسوال ن دنياالن واقعا وقت پرس

 .اون روزها تموم شده. بخور، خواب بود ـ

 :گميزنم و م يم يپوزخند. كشه يو تا نصفش رو سر م رهيگ يرو از دستم م وانيل

 !يخورد يحاال خوبه نم ـ

به خودم  يشه كه وقت يم يدونم چ ينم هوي. شه يدرد م نگاهش پر از. مثل االن. شه يمظلوم م ياديمواقع ز يبعض. كنه يگرده و نگاهم م يم بر

 :گهيپر از بغض م يبا صدا. سرش رو پاهامه نميب يم اميم

 .يكرد يم يمخف يمسئله رو از هر كس نيا يتو هم اگه دختر بود. من نبود ريگناه بودم؟ به خدا تقص يكه من ب يچرا باور ندار ـ

 :گميكه گرفته است م ييصدا با

 ؟يمشكل رو داشت نيدونستم كه تو ا يم دينبا ،يكن يعمر باهاش زندگ هيكه قراره  يبودم؟ من به عنوان همسرت، كس يمن هر كس ـ

 ...خب، من ـ
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 .ميبخواب ديفعال با. يبگ يزيخواد االن چ ينم ـ

 :گميآروم م. نهيش يهمون جا م. كنه يرو بلند م سرش

 .تو هم هست يبرا. خودم نگرفتم ياون تخت رو فقط برا ـ

دلم . واقعا دوسم داره يعني اديكنم كه اگه ب يفكر م نيها به ا وونهيمثل د. تو اتاق اديكه ب رهيبگ ميبا خودشه كه تصم. رميبعد به سمت اتاق م و

 شهيهم نكهياما نه ا. رهدا يبودن هم عالم وونهيد. آروم بشم يكم ديشا. بودن بزنم وونهيمدت خودم رو به د نيبار تو ا هيبار، فقط  هيخواد  يم

 ...نه ،يباش وونهيد

هر  ،يليخ. مياز هم فاصله گرفت. پتو ريز اديخوره و بعد اونم م يتكون م يتشك كم. شه يشنوم كه وارد اتاق م يپاهاش رو م يبعد صدا يكم

من به خاطر رفتار اون و اون . ميمونده تا هر دو به هم اعتماد كن يليكنم كه خ يفكر م نيبندم و به ا يچشمام رو م. ميديتخت خواب يكدوم لبه 

 .كه سرش اومده ييخاطر بال به

 

***** 

 "مهتا  "

تازه متوجه . كنم يو چشمام رو باز م رونياز تنم بره ب يكنم تا خستگ يخوب دستام رو باز م. كشم يم ييصدا يب ي ازهيچرخم و خم يم

بشه  داريكه ب نيقبل از ا. سمت برگشته و چشماش بسته است نيسام به ا. كنم يكم خودم رو جمع و جور م هيشم و  يكه توش هستم م يتيموقع

رو بذارم؟  يبرم كتر اي ييكنم كه اول از همه برم دستشو يفكر م نيخارونم به ا يكه سرم رو م يكنم تو موهام و در حال يم دست. شم يبلند م

كه موقع حرفام  ياخم ادي. افتم يم شبيد اديرم  يم ييطور كه به سمت دستشو نيذارم و هم يرو م يخواب آلود كتر. يتنبل ي جهيهم نت نيا

 .سام يپا يگفت كه سرم رو بذارم رو يبغض اون لحظه ام فقط بهم م. دست خودم نبود. كه سرم رو گذاشتم رو پاهاش يا ظهلح ادي. كرده بود

شه كه صبح ها  يبازم باعث م يخواب آور بودنشون كمتر از قبله، ول ريكه تاث نيبهم داده، با ا ايكه آر ييص هاقر. پاشم يآب به صورتم م يمشت

 .كسل و خسته باشم

 هيسام يحرف ها اديكه  يوقت. خودم و سام درست كنم يخوب رو برا يصبحانه  هيتا  رميذارم و به سمت آشپزخونه م يدوشم م يرو رو حوله

 يباعث م يكتر يسكوت داخل خونه و صدا. اديدم ب يشم كه چا يو منتظر م نميچ يرو م زيسر و صدا م نيبا كمتر. رهيگ يم مافتم، خنده ا يم

كنه و باعث  يكم كم خواب بهم غلبه م. خواب آور يقرص ها نيلعنت به ا. زنم كه نخوابم يم بيبه خودم نه يكم. زيم يشه سرم رو بذارم رو

 نيدوباره چشمام رو با ا. نداده يرنگ خاص رييتغ يهنوز چا. كنم ينگاه م يكنم و به كتر يچند لحظه بعد بازشون م. شه كه پلكام بسته بشه يم

 .بندم يخوابم م يچرت م هي يحرف كه تا دم كردن كتر

 

***** 

 يكشم و سرم رو به سمت در بر م يم ازهيدوباره خم. كنم يگازه نگاه م يكم رو يكه هنوز هم با اون شعله  يكنم و به كتر يرو باز م چشمام

آروم . گهينم يزيچ يو ل رهيگ يخنده اش م. كشم يم ينيپرم و ه يكنه تو جام م ينگاهم م يروم نشسته و جد يسام كه جلو دنيبا د. گردونم

 :گميم
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 .ريسالم، صبحت بخ ـ

 !يعجب جواب گرم. كنه يمشغول م ينون كهيو خودش رو با ت دهيتكون م يسر

 يكيگردم و  يو بر م زمير يم يچا. دارم يبر م نتيكاب يكنم و استكان ها رو از رو يرو خاموش م رشيز. رم يم يشم و به سمت كتر يم بلند

 .ميش يذارم و هر دو مشغول م يرو جلوش م

 :گميگذره، م يكه از صبحانه خوردمون م يكم

 سام؟ ـ

 .كنه يكنه و منتظر نگاهم م يرو بلند م سرش

 ...شه يم... شه يم ـ

 ؟يشه چ يم ـ

 !يعجب، فكر كردم الل شد چه

 ا؟يآر شيپ يروز بر هيشه  يم ـ

 :گهيتر از قبل م يو جد متعجب

 ؟يچ يبرا ـ

 .خواد باهات حرف بزنه يخب گفته م... يخب برا... يبرا ـ

 ؟يدرباره  ـ

 :گميكنم و م يرو تو هم قفل م دستام

 !گهيد گهي، خودش بهت مخب ـ

 :گهيو م دهيتكون م يسر

 .رميباشه، وقت داشتم م ـ

 شه؟ يم يچ يخب، اگه امروز بر ـ

 .ييبرم جا ديبا. امروز كار دارم ـ

 كجا؟ ـ

 :گميشم و آروم م يم مونياز حرفم پش. ده يشه تو چشمام و جواب نم يم رهيخ

 .ديببخش ـ

 .يگفت يشد بعد م يصبحانه تموم م يموند يم. آدم سر غذا حرف نزنه بهتره يول. ستيحرف ن نيبه ا يلزوم ـ

 :گهيشه و م يبعد از جاش بلند م يكم. كنم يمشغول م كميكوچ يمنم خودم رو با لقمه ها. شه يبعد دوباره مشغول م و

 .ممنون ـ
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 يكشم و ظرفا رو جمع م يم يپوف. شنوه يفكر كنم نم يول گم،يكنم م يخواهش م هي. رونيب رهياز طرفم باشه م يكه منتظر جواب نيبدون ا و

. هيقشنگ كيموز. كنم يتوقف م كيموز يشبكه  هي يرو. دارم يكنم و كنترل رو بر م يكاناپه پهن م يخودم رو، رو. رم يبه سمت حال م. كنم

 ؟يتا ك ايخدا. رفته بود ميكن يكه خداحافظاون  يباز هم ب. شه نگاهم به سمت در بره يدر باعث م يصدا. شه يحركاتشون م ونگاهم مح
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 يكنم و پام رو، رو يدنده رو عوض م. ايآر شيكه گفته بود برم پ نيتو ذهنم و اشاره اش به ا اديمهتا م يحرف ها. ارميرو به حركت در م نيماش

دوسش داشتم ... من يكه دلم ازش گرفته، ول نيبا ا. مهتا رو دوست دارم... من. گذره ياز سرم م يفكر. چميپ يذارم و به سمت چپ م يگاز م

 نيخوام تا آخر عمر ا ينم. اديدر ب يكساد نياز ا مونيخوام زندگ يم. دوسش دارم خدا. تونم دروغ بگم يبه خودم كه نم. طالقش ندادم هك

 يگاز م يپام رو، رو يناگهان ميتصم هيبار هم تو  نيا رم،يگ يم يناگهان ميتصم هي كه شهيمثل هم. باشم يخوام مثل باق يم. برامون بگذره يجور

 .رميگ يرو م ايآر يكنم و شماره  يرو تو گوشم م يگوش يها يو هندزفر رمذا

 :گهيداره و م يبعد بر م يكم

 بله؟ ـ

 .سالم ا،يآر ـ

 چه حال و احوال؟ ؟يسالم داداش، خوب ـ

 ؟يمطب ـ

 جا؟ نيا يايب يخوا يم. هوم؟ آره ـ

 .آره، كارت دارم ـ

 مهتا خوبه؟. من منتظرم. باشه ـ

 .اون جام گهيساعت د ميپس من تا ن. اونم خوبه ـ

 .خداحافظ. باشه، منتظرم ـ

 .خداحافظ ـ

با  ديوندش، باراكد نم يبرا. من و مهتا يزندگ مون،يحفظ زندگ يبرا. كنم يم شتريب يكشم و سرعتم رو كم يم رونيها رو از تو گوشم ب يگوش

 ا؟يبهتر از آر يچه كس. نفر حرف بزنم هي

 

***** 

 "مهتا  "

 ييطال زيچ دنيچرخم كه با چشمام با د يتو اتاق م يكم. خوام لباسم رو عوض كنم يم. رميكنم و به سمت اتاق خواب م يرو خاموش م ونيتلوز

 يفهمم درست رو به رو يعكس، تازه م نيخدا ا يوا. زنه يخشكم م واريد يرو يتابلو دنيچرخونم و با د يسرم رو م. كنه يم ستيا يرنگ
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 :گميمآروم . تخته

ممكنه  يعنيخواد؟  يرو م يزندگ نيخواد بهم بفهمونه كه ا يم يعني... اون يعني... يعنيكار سام  نيا... ايخدا... تخت يرو به رو... جا نيا... نيا ـ

 باشه؟ دهيبه خاطر نگفتنم من رو بخش

 .زنم يم يلبخند. كه گفته بود برگردم به اتاق شبشيعكس و حرف د نيا. ارهيمختلف به ذهنم هجوم م ينه هانشو تازه

 

***** 

 "سام  "

 يرو ياخم. باشه فيكم كث هي يدوست ندارم حت. لميقا ياديز يليخ تيسر و وضعم اهم يبرا. كشم يبه موهام م يدست نيماش ي نهييآ يتو

رسم  يجلوش م يو وقت رميداره م يفوق العاده ا يظاهر يكه نما يگام به گام به سمت ساختمان. شم يخارج م نياز ماش. نهيش يچهره ام م

 .نمخو يعنوان رو م

 .پور حسام ايدكتر آر " 

 "  يتخصص روانپزشك فوق

كنم و  يزود جمعش م يلياما خ. نهيش يلبم م يرو يلبخند شيداخل ياون جا و نما تيموقع دنيد اي. شم يو واردش م دميرو تكون م سرم

بود كه به  يآرامش بخش ريكرد، تصاو يكه توجه تو رو جلب م يزيچ نياول ،يشد يوارد مطبش كه م. گرده سر جاش يدوباره اخمم برم

. بودن دهيچ يراحت يها يدور تا دور رو صندل. تفاوت داشت ياز درها با باق يكي ينما. سه در داخل اتاق قرار داره. داده بود نتيز وارهايد

 يسر بلند م. حواسش به اونه بايكنه و تقر يم پيرو تا يزيتوجه به من داره چ يب يمنش. ستين يداخل مطب كس. ها ياز صندل يكي ينشستم رو

 يكيبه  يزيچ يوقت. شه يبه همراه دو نفر از اون جا خارج م ايشه و آر يكه درش متفاوته باز م يهمون موقع در اتاق كهكنه  يكنه و من رو نگاه م

 :گهيبه لبش م يشه و با لبخند يكنه، تازه متوجه من م يم شونيو راه گهياز اونا م

 .سالم ـ

 :گهيم شيو رو منش رهيباز هم لبخندش نم. كنم يچهره امه سالم م يرو يو همون طور كه اخم رميسمتش م به

 ه؟يوقتش چه ساعت يبعد ضيمر ،يخانم موسو ـ

 :گهيكنه و م يم وترشيامپبه ك ينگاه يمنش

 .دكتر ازدهيساعت  ـ

 :گهيبه ساعتش م يبا نگاه ايآر

 .ما تموم شده يخوبه، تا اون موقع حرف ها ـ

 :گهيذاره و م يبعد دستش رو پشتم م و

 .تو ميبر ـ

كه خوب اطراف  يوقت. يراحت يو مبل ها زيم هي. دكتر ها يدرست مثل اتاق تمام. شم يوارد اتاقش م. قهينه و پنجاه دق. كنم يساعت نگاه م به
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 :گهيگردم و اونم با همون لبخندش م يكنم به سمتش برم يرو نگاه م

 خب، چه خبر؟. نيبش ـ

 :گميو م نميش ياز مبل ها م يكي يكشم و رو يم يقيعم نفس

 .منتظرم. يباهام حرف بزن يخوا يمهتا گفته بود م ـ

تو  يرو برا زيدونم مهتا همه چ يكه م ييتا اون جا. صحبت كنم تونيزندگ يخواستم درباره  يخب، م يليسر اصل مطلب، خ يچه قدر زود رفت ـ

 .گفته

 :گهيو اون دوباره م دميتكون م يسر

 نظر تو؟... خب ـ

 :گميكنم و م يم سيرو با زبونم خ لبم

 نظر من؟ ـ

 ؟يبود ياز دستش عصب يليخ خونه ات؟ تو كه يو برد يشده كه دست مهتا رو گرفت يآره، به من بگو چ ـ

 :گميسكوت م يبگم؟ بعد از كم يدونم چ يمونم، نم يم

 .اون زنمه... خب ـ

 :گهيفرسته و م يرو باال م ابروهاش

 ن؟يزنته؟ فقط هم ـ

 :گهيكنم كه م ينگاهش م ساكت

 ؟يدوسش دار_

 .نگاهش آرامشه شترياما رنگ ب. حرفا هست يليتو نگاهش خ. خالص رو زد ريت

 .ناراحتم يليمن از دست تو هم خ. اميهنوزم نتونستم باهاش كنار ب يآره، ول ـ

 .كرد ياومد جلو و با تو صحبت م يم دياون خودش با. اومده شيمهتا پ يبرا يمن نبود كه بهت بگم چ ي فهيوظ نيسام، ا نيبب ـ

 .كه بودم قتيشف قيكه بود، اگرم نبودم، دوست محمد، رف يمگه من دوست تو نبودم؟ هر چ ـ

. رفت يما م يبا قهر از خونه  يبود كه گاه دهيرس ييكار به جا. اصرار كردم يليبه من به مهتا خ يول ،يكه ناراحت بش دميمن به تو حق م نيبب ـ

 يخودت كه م. بزنم يبه كس يقسمم داده بود كه به عنوان روانپزشك معالجش حق ندارم حرف. بشه يجور نيخواست ا يمن خودم دلم نم

مهم . كنه يرو عوض نم يزياون چه كه گذشته چ ياما سام، صحبت كردن درباره . نگن ييرو جا ضيقسم خوردن كه حرف مر شكاپز ،يدون

بردن مهتا  يكه برا يمياز تصم. يرو خوب بساز نيكه ا نهيمهم ا. ات رو ندهيسازه و همه آ يتو رو م يكه هم گذشته  يبه اسم زمان حال هيزيچ

 نشياول. خوام ازت چند تا سوال بپرسم يم. يكه دوسش دار ياونم وقت. خوبه يليخ نيا. يطالق ندار يبرا يميكه تو تصم رونيب اديم نيا يگرفت

 د؟يبا هم داشت يمدت عقدتون رابطه ا نيتو ا نه،يا

 :گميم يعصب نيبنابرا ؟يكرد چه رابطه ا يداغ م دنيبوس هيمهتا با  يوقت. كنم يكنم و به صورتش نگاه م يرو بلند م سرم
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 !نه ـ

 !يناراحت نيو تو از ا ـ

 .مشكل رو داشته نيدونستم كه ا ينم. كشه يكردم كه اون خجالت م يمن فكر م. بله ـ

 ينيكه بب يحرف زد ؟يتا به حال باهاش حرف زد. شه يمشكل هم حل م نيزود ا يلياگه مشاوره هاش رو ادامه بده، خ. هيحل شدن نيخب، ا ـ

 ه؟يمشكلش چ

 .نه، وقتش نشده ـ

 نيراحت تر. يمشكل رو حل كن نيا ديبا ،يكن يبا مهتا زندگ يخوا يسام، تو كه م. ديكه با هم حرف بزن نهيكار ا نيخب، به نظر من مهمتر ـ

ما بشكنه و  نيا دينذار ديو با ديتو و اون االن ما شد. ستيمهتا ن ايفقط بحث حل كردن مشكل تو  نيا. يكه باهاش حرف بزن نهيكارش فعال ا

 .شه يدرست م نيكه با حل شدن مشكل طرف ييما. بشه ودناب

 نيا يبرا شتريحرفاش ب ديشا. رفت تميبا توپ پر اومده بودم كه باهاش بحث كنم، اما با حرفاش عصبان. دميحرفاش تكون م دييرو تو تا سرم

من و  يزندگ. خودم رو بسازم يكه بتونم زندگ يكمك. كرد ين كمك مبه م تيشه گفت همون ها هم در نها يبود كه به مهتا كمك كنم، اما م

 .زد يازش حرف م ايكه آر ييما. مهتا

خواستم  يم. خوب شده بودم يحاال كم. از جا بلند شدم شيبعد ماريمنم به خاطر ب. ديطول كش ازدهيتا  بايزدنمون و صحبت كردنمون تقر حرف

. نهيش يلبم م يرو ينداره لبخند يكه امروز تاالر مشتر نيبا گفتن ا. زنم يدارم و به محمد زنگ م يرو برم يگوش. به خودم و مهتا كمك كنم

 .خوام برم خونه يم. رفتن به اون جا رو ندارم ي هحوصل

 

***** 

 "مهتا  "

زنگ تلفن مانع  يدارم كه صدا يبه سمت حموم گام بر م. اون عكس و جاش تو ذهنمه يهنوز نما. رميدوش بگ هيدارم تا برم  يام رو بر م حوله

 .شماره ها دونه دونه تكرار شدن. كنه يكه شماره ها رو تكرار م هيتونه باشه؟ نوع زنگ تلفن جور يم يك. شه يرفتنم م

 ...، 5، 5، 1، 2، 0 ـ

نه؟  ايبردارم . كنه يتكرار م ندهيتك بوق و دوباره از اول گو هي. شه يشماره ها كامل گفته م. ره يخونمون لبخند از لبم م يشماره  دنيشن با

 :شه يمامان از توش پخش م يبعد صدا يكم. ريگ غاميپ يرو رهيمونم كه م يرفتن و نرفتن م نيمردد ب

 ...مهتا ؟يديچرا جوابمون رو نم يول ،يدونم خونه ا يم... يمادر... ييمهتا ـ

 نياز ا شتريتونم ب ينم. تو حموم رميم. قطع كرده. ادينم ييصدا گهيبعد د يكم. كنم يم يبه گوش ينگاه يسنگ يبا چشما. شكنه يم بغضش

كه  نيو بعد از ا زمير يتوش م يبدنم كم ياز شامپو. كنم يكنم و وان رو پر م يآب رو باز م ريبندم و ش يوان رو م يخروج. بهش فكر كنم

 يرياما تاث. گفتنش ييمهتا يصدا. چهيپ يمامان تو گوشم م يبغض شكسته  يصدا. سپرم يو تنم رو به آب م نميش يتوش م درآوردملباسام رو 

 ...حداقل حاال نه. دارم يفكر كنم كه خانواده ا نيبه ا يخوام حت ينم. زهير ياشكم نم. تو وضعم نداره
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بعد . رميسمت آشپزخونه مكنم و به  يبند روبدوشامم رو محكم م. كنم يرو روشن م ونيسرحال سرحال تلوز. شم يبعد از حموم خارج م يساعت

 ياون قدر. كنم يرو بلند م كيموز يو صدا نميش يم ونيتلوز يجلو. كنم يپر م وانيل هيكنم و  يرو گرم م يچا. چسبه يم ياز حمام فقط چا

مامان  يكه برام افتاده بوده و حرف ها ياز اتفاق يزيتو فكرم هم چ يكه حت ياون قدر. شنوه يرو نم كيموز يجز صدا يزيچكه گوشام 

. خورم يرو م يچا. نهيش يلبم م يگوشه  يلبخند. شه يسرم ناخودآگاه نوشته م ياشعار خواننده تو تيب تياون قدر كه ب. مونه يكابوسام نم

اون قدرها  يشاد. كنم يمبل پهن م يوشه و خودم رو كامل ر يم شتريانقدر شاده كه ناخودآگاه لبخندم ب. نداره ميزندگبه من و وضع  يربط چيه

 يرپر آهنگ توجه كنم م يكه به چرت و پرت ها نيبدون ا. دنيخند يجربزه  هيخواد و  يلبخند م هيفقط . ستيسخت ن دهيهم كه نشون م

 يمنم م. خندن يموقع خوندن هم م يخواننده ها كه حت نيمثل ا. هيمثل بق. خوام شاد باشم يمنم م. خندم يمكه توان دارم  ييتا اون جا. خندم

 .تونم يمنم م. با من نباشه ياگه كس يحت. تونم كه شاد باشم

و  يوزن ياوج ب يتو رميدفعه م هي. شم يم يخال. كه تو گلوم بوده يگنده ا بياز اون س. شدم يكنم خال يكشن، حس م يهام كه ته م خنده

. شه يچشمام گرم م. گرم هست كه سردم نشه يخونه اون قدر يول رونه،يپاهام ب. چونميپ يحوله رو خوب به خودم م. بندم يچشمام رو م

انجام  يشم و حوصله  يتنبل م. رهيگ يبعد از حموم خوابم م شهيهم. بندم يو چشمام رو م ارميم نييشه صداش رو پا يم وعكه شر يآهنگ بعد

 اريشه هوش يتو قفل باعث م ديچرخش كل يصدا. دم به مبل يم هيو پشتم رو خوب تك يا گهيچرخونم به سمت د يسرم رو م. رو ندارم يكار

سام كه با  دنيچرخم و با د يبه سمت در م. كنن يرو حس م يمسخره ا ينيسنگ هيگردنم  يكه مهره ها نميش ياون قدر تند سر جام م. بشم

گرده تا  يبرم يوقت رون،يكوتاهم زده ب يپاهام رو كه از حوله  دهيدهنوز ن. دهيهنوز عمق فاجعه رو ند. شم يم رهيحركت من تعجب كرده خ

گرده و  يخوام حمله به سمت اتاقم رو آغاز كنم كه اون برم يشم و م يكنم و از جام بلند م يم ادهكفشش رو جا به جا كنه، منم از فرصت استف

 :گميو م دميآب دهنم رو قورت م. شه يم رهيكوتاهم خ يبار به حوله  نيا

 .سالم ـ

 :گهيباال و م ارهياندازه و نگاهش رو م يباال م ييابرو

 .سالم ـ

 اديز نه،يكه بهم حالل تر يكس ياگه نفهمم وضعم برا ستميزن ن. داره يهزار تا معن رهينگاه خ نيكه نفهمم اون ابرو باال انداختن و ا ستمين زن

از  يليخ يموشكافانه ام رو به بها ديد نيهم. ها به دست آوردم ياز نامرد يليخ دنيد ياونم من كه زن شدنم رو به بها. ستين يوضع جالب

. كنه ياتاق خواب راهم رو صد م كينزد. نميتونم حركتش رو به سمتم بب يخوب م. به سمت اتاق خواب. شم يجا به جا م يقدم. دميفهم دردها

دستاش كه رو . يا گهيد زيچ ايدونم واقعا لبخنده  ياما نم اره،يلبخند رو به وجود ب هياز شكل  ييخواد نما يشه و م يلبم به سمت باال كج م

منم كه سرم تو آغوش  نيبعد ا يبندم و كم يچشمام رو م. شه تپش بلند قلبم رو هم خودم احساس كنم يباعث م ره،يگ يقرار م وهامباز

 :گميودم مخ يلب برا ريز. كنم ينفس حبس شده ام رو به زور آزاد م. گرمشه

 .افته ينم ياتفاق چيه. خواد ياون من رو نم. اون با من سرده ـ

 :گهيكنه و م يسرم رو بلند م سام
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 ؟يديترس ـ

 :گهيزنه و م يم يسرم بوسه ا يآروم رو. تكون بدم يتونم سر يم فقط

 يكه عل نهيواسه هم. دونم يوقته م يليخ ،يترس يدونم م يم. رو فراموش كردم يكه ازم دار يلحظه حس تنفر هي يبرا... يچقدر االن خوب ـ

 دختر؟ يمهتا با من چه كرد. بهت ندارم يكار لميرغم م

خواد  يكه م هينشون از بغض قشيعم ينفس ها. رونيكشم ب يسامه كه صداش بغض داره؟ خودم رو از تو آغوشش م نيحس كردم؟ ا درست

 :گميآروم م. دهيشكستن بهشون نم يبشكنه و سام اجازه 

 ...من... سام ـ

 حرفام رو نزنم؟ زه،يتو خودش بر ديچون مردم و مرد با يتا ك. بذار حرفم رو كامل بگم. نگو يچيه ــــــش،يه ـ

 :گهيو م نييخوره پا يسر م. رهيگ يمن قرار م يدرست رو به رو. دهيم هيپشت سرش تك واريد به

تو  يمهتا اون جمله ه يكه به تو داشتم چه كار كرد؟ چند هفته از اون روز گذشته ول يازت متنفرم با من و عشق ياون جمله  يدون يم چيه ـ

 .چرخه يوقت استراحت و خواب، تو سرم م ح،يوقت كار، وقت تفر

 يجد. كه بغض داشت دميد يرو م يمن سام. دميد يبود رو نم يو قو يكه جد يرو به روم اون سام. كنم يو نگاهش م نميش يم نيزم يرو منم

 :گهيآروم م. كنه يام رو حس م رهينگاه خ. بود اديكه غم هاش ز دميد يرو م يمن سام. خشك نبود. احساس داشت. نبود

 ؟يدون يرو م نايا ـ

 دونم؟ ينم ايدونم  يم. شن يم سيمنم خ يچشما

كه هر آن،  يدونم كه اون مرد با اون همه اشك يفقط م. فكر كنم يزيكه به چ نيبدون ا. يترس چيبار بدون ه نيا. رميتو آغوشش فرو م آروم

تو هم گره خورده مون و  ينگاه ها. عالم و آدم بگن ياز اون چه كه همه  شتريب. شده زيعز يليبرام خ زه،يهر آن امكان داره از چشماش بر

لب هام و  يقرار گرفتن لب هاش روهم زمان با . شه يخم م نييبه سمت پا يسرش كم. ادياز همه به چشم م شتريكه ب نهيهم. طيحسكوت م

 يتيامن نيكه باعث شده تو ع يرو كه تو وجودمه، همون ترس يكنم ترس يم يسع. بندم ياز چشماش، چشمام رو م ييكذا ياون اشك ها ختنير

. داره يلب هاش رو بر م. آرزو هيكه شده برام  يمحوش كنم و من باشم و حس آرامش بخش. نابودش كنم. كنم بكه تو آغوشش دارم، سركو

كه آرزو دارم و اون به  يمن به خاطر احساس بدم و آرامش. ميكن يم هيبار هر دو گر نيكنم و ا يدستام رو دور گردنش حلقه م. چشماش سرخه

هست، اگه  يهر چ. اختمبه جونش اند شيكه از چند هفته پ يقيبه خاطر درد عم. دوششه يكه رو يبودن بار نيبه خاطر سنگ. خاطر مرد بودنش

تو  شتريخودم رو ب. كرده كيبه هم نزد يفقط كم ،يكه همون زخم و همون غم ما رو كم نهياست، اگه اسمش غم و زخمه، مهم ا هياشكه، اگه گر

 .ندارم تيامن ييآغوش جا نيكنم كه جز ا يانگار تازه تازه دارم باور م. دميآغوشش فشار م

 

***** 

كه هر  نيهنوز همون جا بدون ا. پاهاشه يسرم رو. چرخه يموهام م يدست سام تو. داره يبرنم نمونيتن سكوت بشكس يبرا يكس قدم چيه

 .داره يسام قدم اول رو بر م. كشم يم يقينفس عم. چرخه يم واريدر و د يهدف رو يهركدوم ب يو نگاه ها مينشست مياريكدوم خم به ابرو ب
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 مهتا؟ ـ

 هوم؟ ـ

 .كنم يگردم سمتش و نگاهش م يبرم. زنه ينم يحرف

 يزندگ يخوا يمهتا تو هم م. ادامه بدم يجور نيرو ا يكوفت يزندگ نيخوام ا يمن نم. خوب بود يليمهتا حرفاش خ ا،يآر شيامروز رفتم پ ـ

 م؟يرو با هم آغاز كن يديجد

 :گميو م دميرو تكون م سرم

. راه انگار سر انجام نداره نيكنم اما ا يم دايراه پ هيهر بار . زنم يگذاشتم دست و پا م يكه اسمش رو زندگ يباتالق نيا يوقته دارم تو يليخ ـ

 .نداره يبه اسم خوشبخت يانيپا

 :گهيعقب و م دهيكشه و موهام رو م يم ميشونيپ يرو از رو دستش

 .من به تو، تو به من. ميپس پاشو، قراره از امروز به هم كمك كن ـ

 .باشه ـ

 :گهيشه و م ياز جاش بلند م. كنم يرو كه وارد تنم شده حس م نيزم يتازه دارم سرد. كنم يدارم و موهام رو باز م يپاش برم يرو از رو سرم

 !دستت رو بده به من ـ

 :گهيو م ارهيرو به لب م يسام لبخند. تكون بخورم ياراد ريشه غ يگذره و باعث م ياز من م يلرز دميكه دستم رو بهش م نيزمان با ا هم

 .يپاشو تا سرما نخورد ـ

من رو . شه يهر دومون م ينامفهوم باعث خنده  يهمون صدا. شم يبلند م اديم رونيكه از گلوم ب ينامفهوم يصدا هيكنم و با  يرو جمع م زورم

 :گميگوشش م ريكنم و آروم به ز يدستام رو دور گردنش محكم م. ذاره يگونه ام م يرو يكشه تو آغوشش و بوسه ا يم

 .كه االن دارم ازت ممنونم يحس خوب نيبه خاطر ا ـ

 .تا لباسم رو بپوشم رميو به سمت اتاق م اميم رونيبعد از تو آغوشش ب و

 

***** 

زنم  يبهش م يلبخند. شم يم ستادهيآشپزخونه ا يدرگاه يكنم، متوجه نگاه سام كه تو يرنده م گيته د يرو برا ينيزم بيكه دارم س يحال در

 :گهيو م ستهيا يكنارم م. كشم يرنده م يبخت برگشته رو به رو ينيزم بيتمام قدرت س و دوباره با

 ه؟يروح ضيتعو يبرا ؟ييجا هي ميبر. ميمسافرت دو نفره نرفت هي ميبا هم عقد كرد يما كه از وقت گميم ـ

 :گميكشم و م ياز رنده كردن م دست

 كجا؟ ـ

 :گهيكنه و م يچشمام نگاه م يتو

تا به حال اون . ييامكانات، اما شكل روستا يخونه با همه  هي. هيسرسبز يجا يول. ادينم ادمياسم روستاش االن . روستا داره يخونه تو هيمحمد  ـ
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پر از  اطشيو تو ح يكشاورز يها نيخونه كه دورش پر از زم هي. دميبا هم اون جا گرفتن رو د هيكه محمد و هان ييجا نرفتم، اما عكس ها

 .النهيگ يو تو درخته

 :گميو م رميگ يرو به دندون م لبم

جا هستن، ما اصال شمال  نيهمه ا ميو پدر يمادر يگرده به مازندران، اما چون خانواده  يكه اصالت خودمون بر م نيبا ا... ييروستا يخونه  ـ

 .مينرفت

 :گهيو م رهيتلفن م به سمت. خواست بزنه رو بگه يرو كه م يكه سام حرف دهيزنگ تلفن اجازه نم يصدا

 .شماست يخونه  ـ

 :گميآروم م. شنوم يشماره ها رو م يصدا. گهيم راست

 .خوام باهاشون حرف بزنم يبگو من حمومم، نم ـ

اش با اون موقع كه رفته  افهيگرده ق يبر م يوقت. شنوم يحرفاش رو نم يصدا گهيآب، د ريداره و من هم با باز كردن ش يرو بر م يگوش سام

 ده؟يشن يچ يعني. فرق داره يليخ

 

***** 

 "سام  "

مهتا با . شم يكنم و اخمام هم تو همه، وارد آشپزخونه م يكه دارم فكر م يدر حال. كنم يتعجب م دميكه شن ييو حرف ها يدفعه ا هيزنگ  از

 :گهيكه منتظر باشه، بهم م يصورتم و انگار دنيد

 شد؟ چرا اخمات تو همه؟ يچ ـ

 :گميآروم م. كنم يكنه، نگاه م يم و به صورتش كه منتظر به من نگاه مكن يرو بلند م سرم

 .داداشت بود ـ

بار با  نيو مهتا ا دميتكون م يسر. اديهمه مشكل به وجود ب نيباعث شدن ا اشونيندونم كار نياونا با ا. ارميخوام اسمشون رو ب يهم نم هنوز

 :گهيشك م

 خب؟ ـ

 .جا نيا اديخواد ب يراستش م ـ

 نيقيبلند مهتا شكم به  يبا صدا. دهينشون نم يعكس العمل خوب دنشونيبا اون ها صحبت كنه، با د ستيكه حاضر ن ييدونستم مهتا يم خوب

 .شه يم ليتبد

 ؟يچ يبرا ؟يچ ـ

 .داره ييحرفا هيدونم، گفت  ينم ـ

 .افتادم يريعجب گ. جا نيا انيشن م يخوام، پا م ينم گميم يوقت. خسته ام كردن. نميرو بب نايخوام ا ياَه من نم ـ
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 .داد كن يبعد داد و ب اد،يمهتا بذار حاال ب ـ

 .اديخوام اصال ن يم ـ

 يصندل يرو. نداره يفهمم حال خوب يو از فشارش به اونا م نكيس يذاره رو يدو تا دستاش رو م. كوبه به ظرف يرو محكم م ينيزم بيبعد س و

 يم گهيد يقيتا دقا. كنم ينگاه م دهيكه هفت غروب رو نشون م يكه به ساعت يو بعد در حال دميمبهش فرصت فكر كردن  قهيچند دق. نميش يم

 .فكر كردن يكه مهتا شام درست كنه هست و نه برا نيا ينه برا يصتفر. رسه

 مهتا؟ ـ

 .گرده سمتم يبرم

 

***** 

 "مهتا  "

خوب  اريكه با مه ستين نيبر ا يليو فكر كردنم دل ميهنوز عصبان يول. فكر كنم يتونستم كم يا قهيسكوت چند دق نيتو ا. گردم سمتش يبرم

به هم خورده  يكه چه كار كردم كه عروس نيو دست پر اومدن بابا از ا ميروز به هم خوردن عروس اديمن رو  اريمه يدوباره  دنيد. حرف بزنم

. بابا نبود يجز حرف ها يزيرفتار و سكوت و حالت نگاهش چ يگفت، ول ينم يزيكه چ نيبا ا اريمه. كدوم فكر حال و روز من نبودن چيه. بوده

هست كه  يا چارهيب يبخت برگشته  يمهتا هيافتاده كه  ادشونيو حاال  ميبهم نزد تا بفهمه من در چه حال يمامان كه تو اون چند روز اصال زنگ

 يافتاده كه دختر ادشونيتازه . كنن يقول داده بودن كه از من درست نگه دار افتاده كه به پدر و مادرم ادشونيتازه . اسمش رو دخترم گذاشتن

 .هم دارن

بلند  يها نيكنه و منم آست يبدون حرف در رو باز م. رهيم فونيشه و به سمت آ يسام بلند م. كشم يم ميبه شلوار پارچه ا يزنگ دست يصدا با

آرمان، هم من و  دنياز د. شن يم دهيو پشت سرش آرمان د اريكه باز شده، مه يدر يبعد جلو يكم. تو هال رميو م نييكشم پا يلباسم رو م

 يزيو چ دنيبلند سالم م ارنيكه كفشاشون رو در م نيهر دو بعد از ا. اديخواد تنها ب يم اريكه مه ميكرد يهر دو فكر م. ميكن يهم سام تعجب م

 :گهيو م اديكنه بخنده، به سمتم م يم يكه سع يدر حال اريمه. هم من و هم سام. شنون يسالم سرد نم هيبه جز 

 خانم؟ يآبج يخوب ـ

 يافتاده ام حت يدستا. دمينشون نم يكشه عكس العمل يكه برام باز شده و من رو به سمت خودش م يكنم و در مقابل آغوش يرو مشت م دستام

 ايكه با سام و  ارهيدستش رو جلو نم يحت نهيب يم يجور نيوضع رو اآرمان كه . كنن يدر آغوش بكشن نم اريكه بلند بشن و مه نيبر ا يتالش

 :گهيكنه و م يزنه و نگاهم م يم يلبخند. بازه ياما خودش رو نم دهيرو فهم ميكه سرد نيهم با ا اريمه. بدهمن دست 

 ؟يزن يزنگ به ما نم هي ؟يمعرفت شد يخانم، ب يآبج ـ

 .اثر كرده يول ر،يهر چند د. در من اثر كرده ميقد ينايكمال همنش ـ

 :گنيشن و م يم نيغمگ چشماش

 .اثر بذاره تيتو وضع زندگ ديبزنم كه شا ييحرفا هيمن اومدم . كه غصه ها رو ادامه بدم ومدميمهتا، من ن ـ
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 يول. دونم يدو گام؟ سه گام؟ نم. رميم عقب. بشنوم يخوام حرف ينم گهيد. نه. پره يرنگم م. افته يبه دلم م يآخرش ترس يجمله  دنيشن از

 :گميم نيتو همون ح. دور بشم اريتا از مه رميم

 .دوباره خراب بشه ميكه زندگ يخوام خبر بد ينم. رو از گند بودن نجات بدم ميكنم كه زندگ يمن تازه دارم تالش م. خوام ينم ـ

 .كردم دايرو پ ياون عوض. هم خوبه يليخ دميكه م يخبر. مهتا، صبر كن ـ

 .ترسونه ياسمش هم من رو م يحت. لرزم يم. پارسا ه؟يمنظورش ك ؟يعوض

 رو؟ يك ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند

همون كه به . رو دچار طوفان كرد تيكه زندگ هيوونيمنظور من اون ح يكنم و حقش رو كف دستش بذارم، ول دايدوست داشتم پارسا رو پ يليخ ـ

 ...سام نامه داده بود كه

 :گهيجلو و م اديكنم كه م ينكنه، نكنه آرمانه؟ به آرمان نگاه م. ختهيمن رو بهم ر يكه زندگ هياون ك ه؟ياون ك. افتم ينفس نفس م به

 .نيجز رام ستين يشوهرت نامه فرستاده، كس يكه برا ياون ـ

با من  يجماعت چه دشمن نيا. ايپسر خاله ام؟ خدا نيرام ن؟يرام ؟يگفت ك ؟يك. جميهنوز گ. دميهنوز نفهم. شه ياز تعجب گشاد م چشمام

تنم گر گرفته از تمام حس . كنن يآن كل بدنم رو پر م كيگفتن، خشم و نفرت  يكه بفهمم كه چ. كشم كه بمونم يم قيعم يدارن؟ نفس ها

 .رهيگ يكنارم و دستم رو م اديسام م. لرزه يم دامو ص ايبد دن يها

 چرا؟... چ... چ ـ

 .دهيكه توش گرفتار شدم نجات م ينه كه من رو از برزخهم آرما باز

فكر رو  نيدفعه به سرم ا هيقرآن  هي. بوده يشوخ هيكردم، همش  تتياگه تا به حال اذ. مثل آسمان. مهتا، من مثل خواهرم دوست دارم نيبب ـ

 لبتهكامال دوستانه و ا يمهمون هي. گرفت يمهمون هيدوستم  ش،يچند روز پ. دراز تر كنم مميباشه و پام رو از گل ياز شوخ شتريكه بخوام ب اوردمين

 ييرو با خودم ببرم و تنها نيپسره رام نيمنم گفتم ا. هيمنظورم چ يدون يخودت م. برن يهاشون به كار م يكه پسرا تو مهمون ييها يبا چاشن

 .اون جا نرم

كشه  يو دستم رو م اديبنده و به سمتم م يسكوتش سام در رو م يفاصله  نيتو ا. كنه يكم مكث م هي. نهيش يمبل م نياول يكنه و رو يم يحركت

 .كنه به حرف زدن يآرمان دوباره شروع م. اديهم م اريپشت سرمون مه. بره يو به سمت مبال م

تونست حركت  ياصال درست نم. مست مست. تا خرخره خورده بود نيرام. شب بود يآخرا گهيد. ميشد خوش گذروند ياون جا و تا م ميرفت ـ

 ...كه نيوسط اون همه شر و ور گفتن شروع كرد از تو گفتن و ا هوي. گرفت يزد كه خنده مون م يم ييحرف ها يگه گاه. كنه

 :دهيكنه و ادامه م يبه سام م ينگاه

 .كه مثال عاشق تو شده نيا ـ

 .حرف نياز ا اديانگار خوشش نم. كنه يدستم رو كه تو دستشه مشت م سام

چرت و پرتاش گفته بود كه  يقاط. كه زد باعث شد در جا خشكم بزنه ييبا حرف ها ينگه، ول نياز ا شتريكه ب رميدم جلوش رو بگكر يسع ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٢ 

انتقامم رو ازش گرفتم، . مهتا، كار منه يروزها نيا يها يگفت بدبخت يو م ديخند يبلند بلند م. اون نامه رو فرستاده و حاال انتقامش رو گرفته

 نيتو اول. ميگرفتم، با گوش لمميازش ف ن،يكار كنم؟ بب يدونستم چ يواقعا نم. ديخند يگفت و م يرو م نايا. خوردم ارياز كه مه يكتك تقامان

 .رفتم اريشد سراغ مه بميكه نص يفرصت

 :گميم وقته همدمم شده يليكه خ يشده، با بغض بميآرمان نص يكه از حرف ها ياز خشم، پر از احساس بد، پر از حس گند پر

 .سام ـ

اون كه منتظر بمونم تا  يشه و من ب يسام از جاش بلند م. ستيها عذاب بكشم، نه، حاال وقتش ن نياز ا شتريبغضم بشه اشك و ب دمينم اجازه

 :گمينشون بده م يعكس العمل

 .كهياون زن ياالن من رو ببر خونه  نيهم ـ

 :گهيپره و م ياز جاش م اريمه

 .اما مهتا ـ

 :گميچرخم و م يذارم و به سمتش م يم مينيب يرو رو دستم

 ستميبفهمن من عروسك ن نايوقتش شده ا گهيد. دو نفر رو سر جاشون بشونم نيوقتش شده ا گه،ينم يزيكس چ چيفقط ساكت، ه ـــــس،يه ـ

 .خورن يم... از حد دارن گ شيب گهيكه د نيو از همه مهم تر ا نمينش يو در مقابل كارهاشون ساكت نم

به . ذاشتن يم مشونيو پسرش داشتن پاشون رو فراتر از گل كهيبود كه اون زن نيبرام مهم نبود، مهم ا. نميصورتاشون بب يتونم تعجب رو تو يم

. شمرو بپو يزيتا چ رميبلند به سمت اتاقم م ييبا گام ها. شد ينم يجور نيا. رفته بود ميپاشون فراتر از گل شونيو پدر يمادر لياندازه كل فام

 يخودشون م يكه رو ياسم يخورم برا يحسرت م. يپوشال يادعا هي. انسان بودن دارن يكه ادعا ييو آدم ها ايدن يفيو كث يداشتم به پست نيقي

كاش آدم ها همان قدر كه از  يا ".ستيانسان نما ن يهرزه ها نيا ي ستهياسم اشرف مخلوقات شا. ستيها ن نيا ي ستهياسم انسان شا. ذارن

 ...كاش يكاش، ا يا ". هراس داشتن يهم از پست يكم دن،يترس يم عفاارت

خوره به اون سه تا  يچشمم م. كم نشده تميعصبان. اميم رونياندازم و حاضر از اتاق ب يهم رو به سر م يپوشم و شال يشلوارم م يرو، رو ييمانتو

 :گميم يكنم و عصب يسرم كج م. مبل نشستن يكه باز رو

 .آژانس ادهيكه ز يزيخب، چ يليخ د،يايبا من ب ديستين ليكدوم ما چيكه ه نيمثل ا ـ

 زيچ نيكه اول ييصندل ها يوقت. ستين يفهمن كه حرفم شوخ يحركتم، هر سه م نيبا ا. رميو به سمت در م دميم رونيپر از حرصم رو ب نفس

 :گهيآروم م. نميب يگردم و سام رو م يشه، برم يم دهيكنم، بازوم از پشت سر كش يپوشم و حركت م يدم دستمه رو م

 .اميمنم م. زميصبر كن عز ـ

 ،يفكستن ونيتلوز يپا ،يو تو اوج دوران بچگ يدست يها يباز يكه تو ييمثل لحظه ها. دارم اجيدوست دارم، احت اديگفتنش رو چ قدر ز زميعز

درست . ديرس يكردم و جونم از صفر به صد م يم دايمعجون پ هي هوينشستم و  ياونم دور از چشمش م ار،يپر از خش مه يباز يد يبا اون س

 يهمون باز يبه سادگ. رسونه به صد يقارچ خور از صفر م يتو باز يويگفتنش، من رو مثل همون سوپر مار زميعز نيا. مثل همون لحظه ها

 .پست رو داشتم يها يعوض نيبودن ا زيعمر نگفتم و مراعات بزرگ و عز هيكه  ييگفتن حرف ها يبرا يشه انرژ يبچگونه، وجودم سر تا پا م
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كوتاه  نيشم كه سام هم با آست يتازه متوجه م نم،يش يم نيتو ماش يوق. انيدنبال ما م يحرف چيه يشن و ب يم انيسرش اون دو تا هم نما پشت

 نشيماش يچرخ ها يصدا. افته يذاره و راه م يگاز م يرو، رو پاش. اومده يو شلوار خونگ دهيخونه پوش يگرم تو يجذبش كه به خاطر هوا

اون كه بترسم و منتظر  يب. ميرس ياون ها م يزودتر از اون چه كه فكرش رو بكنم به خونه  يليخ. چهيپ يكوچه م نيسكوت سرد و سنگ يتو

 .نهيش يگوشم م يعمو تو يصدا. و چند بار نيبار، نه دو بار، بلكه چند هينه . دميو زنگ خونه رو فشار م رميبمونم به سمت در م

 بابا؟ هيك ه؟يك ـ

 .از طرف من يشه پاسخ يسام م يكه جواب بدم، صدا نياز ا قبل

 !لطفا ديباز كن ـ

 ؟يهست يشما ك ـ

 .سام و مهتا. ميما هست ـ

اون كه به در باز و آسانسور رو به روم نگاه كنم، به  ياندازم و ب يخونه م يخودم رو تو. باز شدن در كيت يو مكث و بعدش صدا هيثان چند

با . ستادنيمنه و شوهرش ا يكه مثال خاله  يدوم و در باز خونه و زن يطبقه . رهيگ يسام جلوم رو نم گهيبار د نيا. برم يسمت پله ها هجوم م

 :گهيدوزم عمو آروم م يرو به اونا م نميتو هم گره خورده ام و صورت لرزونم، نگاه خشمگ يخماا

 .سالم، بفرما ـ

 قيشف قيكردم عشق برادرمه و رف يحس م يروز هيكه  يينايشم با روم يرو به رو م. رميبه سالمش بدم به سمت داخل م ياون كه جواب يب

شه و  يباز م يدر. ميبا هم داشت رو ييرفت ما چه روزها ادشي گهيد. ليجز اون اوا. از من نكرد يادي گهيكه بعد از اون ماجراها د يقيرف. خودم

 :گهيزنه، م يكه با حرص حرف م يدر حال نيرام

 زد؟ يدر م يجور نيبود كه ا يخر ك نيمعلوم شد ا ـ

 :گميم نيو خشمگ يجد

 .من بودم شازده ـ

 :گهيچرخه و م يخشك شده اش به سمت من م نگاه

 .مهتا ـ

 .مهتا رت،يغ يآره ب ـ

 :شه عمو بگه يبلندم باعث م يصدا

 .احترام من رو نگه دار ،يدار يخونه رو نگه نم نيمهتا، احترام ا ـ

 :گهيتلخ و گزنده م يبا زبان. شه يم رهيكنه خ يو تو و سرد خشك به اونا نگاه م اديگردم سمتش و نگاهم به نگاه سام كه داره م يم بر

 نگه داره؟ يرو مرد مومن؟ پس حرمت ما رو ك ياحترام چ ـ

آدم با بزرگترشون  نيجوونا ع مايقد. رفته گهيد ايجا؟ واال شرم و ح نيا ديختيبه سرتون زده و ر هويشما چتون شده؟  مياري ما سر در نمواال ـ

 .زدن يحرف م
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 :گميم نيگردم سمت رام يخاله، دوباره بر م يغويج غيج يتوجه به صدا يب

 خونتون؟ ختميخونم به جوش اومده و ر يشده كه سر شب يبگو شازده، بگو چ ايب ـ

 :گهيجلو و م اديم يو بعد با حرص رياول متح نيرام

 ؟يشد يشده كه باز وحش يچه خبرته؟ چ ـ

دونم كه اگه بخوان  يخوب م. دونم كه چه خبره يدارن، خوب م يبه سمت جلو بر م يقدم اريبزنه، سام و مه يبخواد حرف يكه كس نياز ا قبل

. كردن من تياذ يبرا گهيد ينقشه  هيشه  يكنه و م يمونده، رشد م نيكه تو قلب رام نهيتخم ك نيا شهياون وقت مثل هم. ننز يجلو، م انيب

 :گمياون ها وحشت كرده م تيعصبان دنيو رو به اون كه با د رميگ يبا دستام جلوشون رو م. حرف بزنه ديفعال با

 .بده حيرو توض زهايچ يليخ ديلجن با نيجلو، ا اديكس ن چيه ـ

 :زنه يم اديكنه تو حلقش و فر يرو م غوشيج غيج يخاله صدا باز

 ...نكن يكار هيباش،  يزن يكه م ييمهتا مواظب حرف ها ـ

 .گهينكنم؟ بگو د يچه كار ـ

 :گهيم نهيب يبه نفع خودش م يكه جو رو كم نيرام

 .رونيب ديجا گمش نياز ا. نكردم يمن كار ـ

اون صورت بزك كرده اش فرو  يره باال و محكم رو يدستم م. اديكه به خودش ب نيقبل از ا. رميو به سمتش م يهمه پست نياز ا ارميم جوش

كشه و  يشه و خاله دستم رو م يبلند م نيسر رام. كشه يم يغيو ج اديخاله به سمت ما م. دشيپوست سف يرو نهيش يرد انگشتام م يجا. اديم

 :گهيو داد م غيبا ج. عقبده  يهلم م

 گناه من؟ يتو صورت پسر ب يكوب يو راحت م يزن يافترا م يبا بچه ام؟ اومد يچه كرد نيبب ،يوحش ـ

 :گهيبلند م آرمان

 ؟يعمه، اگه من مدرك رو كنم چ ـ

 .ناستيا يكاسه  مين ريمعروف واقعا ز يفهمم اون كاسه  ياز نوع نگاهشون م. شن يهر دو مبهوت م نيو رام خاله

 :گميكشم و م يم يقيمع نفس

 !هيبه چ يبفهمن چ نايبده، اون وقته كه ا ايعوض نيآرمان مدركت رو نشون ا ـ

 يكم. كنه يوصل م ونيره و بعد اون رو به تلوز يور م يبا گوش يره، كم يم ونيبه سمت تلوز. ارهيرابط درم ميس هيو  يگوش بشياز تو ج آرمان

 .چهيپ يآرمان تو سكوت خونه م يصدا. شه يپخش م ونياز تلوز يريبعد تصو

 پسر؟ يكار كرد يبگو چ گهيبار د هيبگو،  ؟يگفت يتو االن چ نيرام ـ

 :گهيم دهيبر دهيمبل، بر يكه لش افتاده رو يدر حال نيرام

 ...من ؟يبود... ز، مگه كر...كه پو... گفتم ـ

 :دهيخنده و ادامه م ريزنه ز يم
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بدبختش ... دكتر... مدرك... نامه..روز. رتشيغ.. يب.. هر... شو... اون... واسه... فرستادم... عالم هي... كسع. كردم... بدبختش. بود... من... كار ـ

 .شد يم... من... ل... ما... ديبا... يوحش.. يدختره ... اون.. بود... من... مال. بود... من... حق... مهتا. كردم

قباحت . كنم يفكر م دميقبل شن هيكه چند ثان ييماتم و به حرف ها ونيبزرگ تلوز يبه اون صفحه . كه گرفته هنوز ادامه داره، ماتم يلميف

 يب يش هيوسله ام،  هيمال اون، مال اون، انگار . مال اون بشم ديهمه بال سرم آورده و ادعا داره كه من با نيا. گنيآدم نم وونيح نينه به ا... يآدم

 .اون رو داره تيمالك يو ادعا اديم يجون كه هر كس

همون  يخوره رو يو مشته كه م نيرام يسام افتاده رو. شه يچشمام گشاد م نميب يكه م يزيگردم و از چ يبرم. اميبه خودم م ياديفر دنيشن با

مشت . شه يكه داره انتقامم گرفته م نياز ا. حس خوب هي. كنه يته وجودم رو خنك م يزيچ هي. خوابونه يمشت دوم رو م. پوست بزك كرده

 يقو. كنه يبلندش م. كشه يعمو سام رو م. رهيزنه و به سمت اونا م يبه من م يتنه ا نايروم. عمو اديو فر نايخاله و روم غيشه با ج يم هسوم همرا

 .رسه يزورش به سام م. و پر زوره

كه  يو در حال جيگ نيرام. بخوره شتريب ديبخوره، با شتريب. سه تا مشت كمشه. اد باز بزنهخو يو م نيكشونه سمت رام ياما خودش رو م سام

 .زنه يم ياديفر اديبعد كه به خودش م يكنه و كم يم يناله ا. شه يچهره اش از درد جمع شده، از جاش بلند م

 ختميرو ر شيزندگ يخوب كردم كه همه . خوب كردم. ستياونا ن يبچه  نيا. دروغ گفتن. و خانواده اش تو رو بدبختت كردن نيبدبخت، ا ـ

 .هيرو دار

 :كشه يم اديعمو فر. ره سمت سام ينگران و ترسانم م نگاه

 .خفه شو، خفو شو پسر نيرام ـ

 :گهيكنه و م يلبش رو پاك م يزنه و خون گوشه  يم يپوزخند نيرام

 .چرا خفه بشم؟ هان؟ خوب كردم ـ

 يبار لگد ها نيا. نايخاله و روم يها غيبا ج يحت. فهمه يبهشه به موقع نم نيچون پشت رام. شه يحمله ور م نيمكه به سمت را ارهيبار مه نيا

. رهيدوباره عمو به سمت سام م. اريشه با مه يكنه و همراه م يچرخه سمت سام كه خودش رو آزاد م ينگاهم دوباره م. شه يم رايرو پذ اريمه

. لرزه يدستام م. افته به جونم يم ليدل يترس بد و ب هي. شكنه يبغضم م. دونه كدوم طرف بره ياز درد نم گهيد نيرام. اريهم به سمت مه رمانآ

و  اديبه سمتم م. گرده سمت من يو برم رونيكشه ب يعمو م يسام خودش رو از دستا. رميدونم، فقط م يرو نم يبه چه سمت. رميعقب عقب م

دستم رو . دونه يرو م يدونه، اون همه چ ياون كه م ينكنه باز بخواد با من بحث كنه؟ ول نه؟يا خشمگچر. دوزه يرو به من م نشيشمگنگاه خ

 :گهيكنه، م يم هيگر چهيپ يكه از درد به خودش م نيسر رام يو رو به خاله كه باال رهيگ يدستاش م يتو

 .ديبش مونيكنم كه از كرده خودتون پش يم يكار ن،يما دخالت كن يتو زندگ يپسرت، اگه باز بخوا ايخدا، تو  يخانم، به خداوند ـ

. خاندان با من لج شدن؟ تو بگو خدا نيكه تمام ا هيگناه من چ ا،يخدا. چسبم يكه به من زل زدن م نيخشمگ يسام از ترس اون نگاه ها يبازو به

 .تو بگو

 :گهيكنه و م يكنه و بلند م يم ونيآرمان رو از تلوز يبره و گوش يم ونيرو به سمت تلوز دستش

اون وقته كه . ديبكن يا گهيكار د ديبخوا اي د،يكه باز مزاحم من و همسرم بش هيفقط كاف. مونه يمدرك معتبر دست من م هيبه عنوان  لميف نيا ـ
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 .حرف تو گوش همتون بمونه نيا. برم يآبروتون رو هم م مچهين هي نيهم

خاله رو كه پسرش رو  ونيگر يو چشم ها گرانياون كه نگاه پر از خشم د يو آرمان فكر كنه، ب ارياون كه به مه يكشه و ب يبعد دستم رو م و

كه از ترسه گوش بده، من رو به سمت در  نايهق هق روم ياون كه به صدا يكنه، توجه كنه، ب يخورده به ما نگاه م ريكه ت يبغل كرده و مثل گرگ

 يما باز م يسام راه رو برا دنيبا د. خوره يدر جمع شدن، به صورتمون م يت آدم فوضول كه جلومش هيشه، نگاه كنجكاو  يدر كه باز م. بره يم

 :گهيكنن و سام هم م

 د؟يجا جمع شد نيچرا ا ه؟يچ ـ

 :زنه يم غيگفته كه خاله ج يچ اريدونم مه ينم. انيو آرمان هم دنبال ما م اريمه. رن يبلند سام از اون جا عقب م ياز صدا همه

 .آشغاال. خدا نبخشدتون ياله ـ

 :زنه يم اديفر دهيسام نم يگرده و مهلت يبرم اريبار مه نيا

تا  يش يكه هم دست پسرت م ييتو. به اسم سوسن ندارم يخاله ا گهيمن د. ميذاشت يآشغال رو كف دستش م نيحق ا ديبا نايزودتر از ا ـ

 .ميبه تو نگفت يزيكه چ ميرو نگه داشت تيحرمت بزرگتر ،يزيمردم رو بر يآبرو

هم درست  ديشا. كارمون درست نبوده گهيدل كوچكمه كه بهم م ديشا ايترس،  هيحس مبهم، شب هيدونم،  ينم. كوبه يبعد در رو محكم م و

 .دونم يمن نم. دونم ينم يچيدر حال حاضر ه. ميكرد يم تيشكا ميرفت يفقط م ديبا ديشا. بوده
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 قشيعم ينفس ها. خوابِ خوابه. كنم يبه صورتش نگاه م. به سمت سام. خوابم يم گهيچرخونم و به سمت د يشب م يكيتار يرو تو چشمام

كه  يمست هيمست،  هيكه توش  يلمياز اون ف. لميمرد من ناراحت شده بود از اون ف. دادم يهم حق رو بهش م يكم. دهيرو به من نشون م نيا

هر دو خسته به سمت . ميبه خونه برگشته بود ازدهيساعت . كنه يكمتر از مست ها داره، به زنش ابراز عالقه م يهم عقل شياريهوش يتو يحت

 يشده بودم به مرد رهيخ زهيسكوت سرد پائ نيتو ا. برد يدونم چرا خوابم نم ياما من، نم. ميشام رو درست كن مياون كه بخوا يب. مياتاق اومد

كه امشب اون طور از من دفاع كرده بود، باعث  نيا. كنم دايپ يشد حس خوب يمنظم نفسش باعث م يصدا. بودم گذاشته نيلكه كنارش سر به با

دونستم كه اون زن و  يحداقل من م. مينداشت ديرو كه با يدرسته، هنوز اون حس. رو دارم كه پشتم بمونه يشده بود فكر كنم بعد از مدت ها كس

سام برعكس  م،يكرد يخوب تالش م يزندگ هيتالش واسه ساختن . ميكرد يتالش م ميكه داشت نهيمهم ا ،يول. ميستين ميباش ديكه با يشوهر

 يدونم، چشمام رو م ينم د،يچون خودش به چشم وضع بدم رو د ديشا. كه من مقصرم نزد نياز ا يحرف. به من نگفت يزيكردم، چ يكه م يفكر

از پا درآوردن من بوده و مقام اول رو آورده،  يمسابقه اش كه برا يكه غصه، تو يزينفرت انگ يشب و شب ها نيبه ا گهيكنم د يم يبندم و سع

 .فكر نكنم

 

***** 

كنم االنه كه فكم از  يكه حس م يطور. يطوالن ي ازهيخم هيكشم و پشت سرش  يم ييصدا يب ي ازهيطبق عادتم خم. كنم يرو باز م چشمام

ساعت . شم يكشم و از جام بلند م يم ينيه. افته يچشمم به ساعت م دم،يانجام م يرفع خستگ يكه برا يتو اوج اون همه كار. جاش جدا بشه
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خوام به كجا  يكنم م يمثال االن كه دارم فرار م. رهيگ يوسط خنده ام هم م نيو ا ييرم سمت دستشو يبدو م. زنه يم چشمكدوازده به من 

 :گميشم و م يآروم م هويشده باشه؟ وسط مسواك زدن  رميدارم كه د يدانشگاه ايرم  يبرسم؟ سركار م

 .يا وونهيد هيتو  ـ

چراغ تو ذهنم روشن  هي نه،ييآ يپاك كردن كف رو يبرا دنيدستمال كش نيح. ستين نهييكردن آ يجز تف مال يزياش چ جهيچند كه نت هر

 .شه يم

 نكنه هوس كنه نهار رو خونه بخوره؟ اد؟ينهار به خونه ب يسام برا نكنه

 شهيسوال كل نيحوصله ندارم بهش زنگ بزنم و ا. شم يوارد آشپزخونه م ياحتمال قو نيبعد از ترس ا يكنم و كم يتند تند آب رو باز م دوباره

كه  ينيزم بيس يوره به تفاله اخ يرفتن چشمم م نيح. كنم يرجوع م يآشپز يكتاب ها يعنيبه منبع مورد اعتمادم،  نيرو بپرسم، بنابرا يا

بر طبق حرف . ببرم نيگند رو از ب يتا منبع بو رميو بعد از برداشتن كتاب به سمتش م رهياخمام تو هم م دنشيبا د. شده اهيس بايتقررنگش 

كه داخل  يخوب يبو. خچاليرم به سمت  يكنم و م يرو، روشن م رشيو ز زمير يم تابهيرو داخل ماه نيكم دارچ هي يآشپز داخل كتاب، فور

اونم . كنم يبلند سالم م. شه يسام وارد م. اديم ديكل يصدا نم،يچ يم زيم يمواد رو كه رو. بكشم قينفس عم هيشه  يم باعث چه،يپ يخونه م

 :گهيم

 ؟يسالم، خوب ـ

 .دميرو م شيم جوابش خوبو من ادي يبه سمت آشپزخونه م. ميكن ينم ياشاره ا شبيكدوم به د چيقانون نانوشته ه هيطبق  بر

 .خوبم ـ

 :گميخارونم و م يرو م سرم

 !چه قدر يزود اومد ـ

 :گهيخنده و م يم

 ه؟يچ تابهيتو اون ماه. امروز رو هوس كردم با خانومم نهار بخورم ـ

 بكنم؟ يحاال من چه غلط. دميترس يكنم كه آمد به سرم از آن چه م يكوبم تو سرم و فكر م يذهنم دو تا محكم م تو

 .كشه يم رونيچه كنم؟ چه كنم؟ ب اليسام من رو از خ يصدا

 !ايخانم نگفت ـ

 .درست نكردم يچيشدم و ه دارياز خواب ب ريمن د... خب... زيچ ـ

 ...خوب يبو نيا يعني ـ

 .چهيخوبش تو خونه بپ يگذاشتم بو. داد يم يبد يخونه بو. نهيدارچ يبو ـ

 :گهيخنده و م يتوش م دنيو با د تابهيسمت ماه رهيبا خنده م. كنه يرو باور نم حرفم

 ؟يزد يكلك شمال ـ

 يانگار از صورتم م. شه ينم ينگم، ول يزيكه چ رميگ يخودم رو م يجلو يليخ. افتم يخاله م شبيرفتار د ادي. كنم يم يخجالت زده ا ي خنده



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٨ 

 :گهيآروم م. رو بپرسم يزيخوام چ يفهمه م

 ؟يبپرس يخوا يم يزيچ ـ

 نكرد؟ يخاله ام كار... گميم... خب ـ

 ...يكه اون زن رو خاله خطاب كنم، ول نياز گفتن ا اديم بدم

 ؟يترس يمهتا نكنه ازشون م نم،يبب. رو بكنه يتونه كار يكه دست منه، اون نم يبا اون مدرك. نه، جرات نداره ـ

 :پرسه يدوباره م. اندازم يم نييرو پا سرم

 ؟يترس يآره، م ـ

 :گميم يفيضع يبا صدا. دم يتكون سر جواب مثبت م با

دوباره؟ توقع  يرينترسم از انتقام گ يتوقع دار. هرجا رفتم دنبالم بودن يوقت. زنيمن رو بهم بر يزندگ يجور نيتونن ا ياونا م يوقت... آره ـ

كه  نيترسم از ا يمن همش م. من يابت از زندگجز ث هيسام، ترس شده  يدون ينكنم؟ م يجا خوش و خندان باشم و كار نيا نميكه بش يدار

اونا  ستن،يكه از گوشت و خون من ن نيبا ا لم،يترسم كه فام يمن م. بشه دايبدتر از خودش پ يكثافت و اون دوستا ياون پارسا يسر و كله 

عكس العمل  نياول يدون يم. اديانگار خوششون م. جالب يباز هيمن شده  ليتو فك و فام يكش فيضع. بخوان من رو به جرم نكرده نابود كنن

كس من رو قبول  چيه. مجرد يپسرا ينگاهم كردن كه انگار من خودم رفتم خونه  يبود؟ همشون جور يمن چ يدوباره  دنيداونا بعد از 

 رهيپذ بيبوده و حاال اون قدر آس ييت كه مهتااونا هم رف اديكم كم از . كم كم اونا هم فراموشم كردن. داشتن يرفتار خوب ليبچه ها اوا. نكرد

 .خواد يآغوش پر از محبت م هيكه دلش فقط و فقط 

 يمردونه م يسرم رو پر از مهر، پر از محبت ها. شده كيبهم نزد يفهمم سام ك يشم كه نم يتو دلم م يپر شده  يقدر غرق اون حرف ها اون

 ي نهيهام رو تو اون س هيهق هق گر. كنم يم سيرنگش رو خ ديسف راهنيمن شدن پ يشگيكه همدم هم ييبا اشك ها. تو آغوشش رهيگ

 .غصه ها خسته ام نياز ا ،يدرد تكرار نيخسته ام، از ا. زمير يمردونه م

 

***** 

 "سام  "

 يرد اون خونه رو مكه سكوت س هيزيشه، تنها چ يم دهيمهار اون همه غصه كش يپر از بغضش كه برا يداره دخترك من، نفس ها يدل پر چه

بگم كه  يبگم؟ چ يمردم نامرد بشور؟ بگم فراموش كن؟ چ نيتونم بگم؟ بگم صبر كن؟ بگم آروم باش؟ بگم دست از ا يم يمن چ. شكنه

اون حرف نفرت . هم برام كمرنگ شده يقبل از عروس يروزها يخاطره  يحت گهيببره؟ د ادشيدختر رو از  نيا يها يغصه  هيثان كي يبرا

از تنها بودن، به من رجوع  ا،يتمام دن يمهر يرو به آغوشم دارم كه از ب ييجام و مهتا نيچون من ا. ارميب اديدوست ندارم به  گهيرو د زيانگ

. كنه يكه مهتا من رو داره قبول م نهيمهم ا. ستيخواستم ن يكه م ياز اون عشق يدونم اثر يم. كنه يعادت م مندونم تازه داره به  يم. كرده

 .مهم منم و اون. ستيمهم ن يلعنت يايدن نيتو ا گهيد زيچ چيه. مهم دوست داشتن منه. عشق منه. تو آغوش منه. كه مهتا االن مال منه نهيهم ام

 يشونه هاش قرار م يخوره و رو يدستام سر م. كنم يصورتش رو پاك م يبا سر انگشتام اشك ها. كنم يگذره، سرش رو بلند م يم يكم يوقت
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 :گميآروم م. رهيگ

 .و محكمه يخانم من قو. بسه گهيد ش،يه ـ

 :دميكشم و ادامه م يم يقينفس عم. كنه يهق هق م دوباره

 تونه، هوم؟ يبه بعد هم م نياز ا. و تحمل كرده دهيزبون ها رو شن شين. تحمل كرده. و محكمه كه تا االن تونسته يخانم من اون قدر قو ـ

 :پرسم يدوباره م. دهينم يجواب

 .دميهوم؟ جوابت آروم بود، نشن ـ

 :گهيو م دهيرو تكون م سرش

 .باشه، باشه ـ

 :گميكشم و م ياز سر راحت بودن م يقيعم نفس

 .خبر دارم هيجا، برات  نيا نيخوبه، خب، بش ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند. كشم يو م رميگ يرو م دستش

 .يرفت نهار درست نكرد ادمي يكار كرد هي. گنيتو م استيزنونه به س استيس ن،يبب ـ

 :گهيم دميدختران اطرافم ند يكه تا به حال تو يتياندازه و با معصوم يم نييرو پا سرش

 .دميشد كه تا دوازده خواب يچ دمياصال نفهم. خوام يواسه اون عذر م ـ

 تا دوازده؟ ـ

 :گهيو م دهيتكون م نهييجور كه پا نيرو هم سرش

 .آره ـ

 :گميم ثانهيخب. شه يداره ذهنش منحرف م. زنم يم يلبخند

 .خوام يمن زن تنبل نم. طالقت بدم ميبلند شو بر ـ

 :گهيزنه و م يبه بازوم م يمشت

 .مسخره ـ

 .اسم بابات اصغره ـ

 بد؟ ايخوبه  ؟يبهم بد يخواست يم يچه خبر. گهياه، لوس نشو د ـ

 ...كه... رو جمع كن كه لتيوسا يجد يجد يخوبه، ول ـ

 .ذاره راست و پوست كنده بهش بگم چه خبره ينم ثميروح خب يول. نميتونم گارد گرفتنش رو بب يم خوب

 .گهيبگو د. كردم يريخدا چه گ يا گه،ينكن د تياذ ـ

 .شمال ميبر... كه ـ
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 "مهتا  "

اه، اعصاب آدم . خوشگل راه بندازم يدعوا هيبگم و  يزهرمار درست و حساب هيكردم و  يا هيكنم كه كم مونده بود بعد از اون همه گر يفكر م ـ

 .كنه يرو خرد م

 :گهيم گم،يفكرم رو بلند م چون

 .كار رو نينه تو رو خدا، نكن با من ا يوا ـ

رفتن و به لطف باشگاه  دايكه جد يمشت ها در مقابل اون عضالت نيا يهر چند ضربه ها. افتم يبا مشت به جونش م. خنده يبعدم بلند بلند م و

 .فهمم يحرفش م نيرو از ا نيا. مونه يناز كردنش م نيو محكم شده، ع يمرتبش قو يها

 يمزه م يتمام دخترا، لوس و ب نيع. مونده يليكه ضربه هات رو حس كنم خ نيمحكم تر، هنوز تا ا ن؟يفقط هم ؟يقدر زور دار نيهم ن؟يهم ـ

 .يزن

كنم  يم يسع. تو دستاش رهيگ يفهمه كه خسته شدم، مچ دستام رو م يم يوقت. شم يكه خسته م يزنم، اون قدر يشم، بازم مشت م يم يحرص

باال  رمياز چونه اش م. زنم تو صورتش يزل م. كشونه سمت خودش يكنه و من رو م يقفل دستاش رو محكم م. ذاره يدستام رو آزاد كنم كه نم

 .داستيخنده تو تمام صورتش پ. چشماشرسم به  يو م

 ؟يشه ولم كن يم ـ

 :گميبچه ها م نيع

 .نچ، دوست ندارم ـ

 :گميتونم، م ينم نميب يم يوقت. كه ازش دور بشم نيا يكنم برا ياندازم و باز هم تقال م يم ريخنده و من سرم رو به ز يم طنتيهم پر از ش باز

 .گهيول كن د ـ

شم  يافته متوجه م يكامال نگاهم بهش م يوقت. كنه يدست تا چشماش رو دنبال م ريچشمام باز مس. كنم يسرم رو بلند م. دهيبهم نم يجواب

 يا گهيبار د يشه رو برا يم كميمونم كه اون لب ها كه داره نزد يكشم، فقط منتظر م يدونم چرا عقب نم ينم. تر شده كيصورتش به من نزد

كم، قد  هيتو همون حال كه ازم . شه يخودكار شماره ها بلند م ي ندهيوزنگ تلفن، به همراه گ ينفس شده كه صدا هيمون قد  اصلهف. حس كنم

 :گهينفس گرم، آروم و پر از حرص م هي. كشه يم يحركت كوتاه، فاصله داره نفس هينفس، قد  هي

 .زنن يزنگ م ،يلعنت ـ

 تيوضع نياالن و تو ا يول. ميبوس يكه هم رو م تسيبار اولمون ن. برم يا گهيو بكشم عقب و به سمت د اميكه به خودم ب هيجمله كاف نيهم انگار

 نيكنم با هم يم يسع. دست خودم نبود. نبودم يخوب تياون چند بار تو وضع. دميحرف ساده م هيگر گرفتم؟ جواب خودم رو با  يجور نيچرا ا

و جواب تلفن رو  رهيسام م يفهمم ك ينم. كه االن آروم بشم نهيشد؟ مهم ا يكه چرا و چ رميرو نگ نيا يساده قانع بشم، گول بخورم و پ ابجو

نفس  هي. كنم يتازه و سرد رو وارد خونه م يكنم و هوا يآشپزخونه رو باز م يپنجره . ارهيخودش نم يگرده، اونم به رو يبرم يوقت يول ده،يم

 :گميكشم و آروم م يق ميعم
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 بود؟ يك ـ

 :گهيكشه تو موهاش و م يو م ارهيشلوارش در م بياز دستاش رو از ج يكي

 .اون ها يخونه  ميكه بر ميزنم و چرا قصد ندار يكه چرا بهش زنگ نم نياز ا يشاك. كه گفت، مامان بود ندهيخانوم گو نيا ـ

نترل كنم و كنم كه خنده ام رو ك يم يو سع رميگ يلبم رو گاز م يول ره،يگ يخنده ام م گهيكه به شمارشگر تلفن م ندهيخانوم گو نيلفظ ا از

 :گميم

 م؟يكار كن يحاال چ. يگيراست م ـ

 خوبه؟. اون جا مير يشب هم م ،ينهار زن و شوهر هي. رونيب مير يو م ميكن ياالنم بساط رو جمع م. واال، خب امشب دعوتمون كرده ـ

 :گميدم و م يتكون م يسر

 و شمال؟ ـ

 .فردا شب. يانداخت ادميخوب شد  ـ

 .اديتو شب خوشم نم يمن از رانندگ ست؟يبهتر ن ميبه نظرت فردا صبح زود بر ـ

 :گهيم اد،يتر م كيجور كه نزد نيكنه، هم يفكر م يكم

 .به خاطر تو نميا ـ

نم اون ك يحس م. شيو خوب يهمه مهربون نياون، به خاطر ا ينه به خاطر حرف ها. رهيگ يتمام وجودم رو م يخوشحال بشم، ناراحت نيا يجا به

خواد با به زور  يكنه و نم يدونم دركم م يم. دميجواب نم د،يرو كه با ازشين نيتر ياصل يمن حت. دميجواب محبت هاش رو نم ديكه با يقدر

 ...يول. خاطرات بد رو تو ذهنم زنده كنه اهامبودن ب

 شد؟ ليخوشگل درخت نارگ هيات شب افهيكه ق يكرد يفكر م يبه چ! تو فكر يباز كه رفت ـ

درست كردن مواد غذا كنارم گذاشته بودم رو بلند  يرو كه برا يآب وانيكننده، ل ريحركت غافلگ هيبعد تو  يكم. كنم يحرفش رو درك نم اولش

فشنگ از در آشپزخونه  نيبعد ع يكم. سمت مبال رميم. كنم يفرار م اديتر از اون كه به خودش ب عيسر. تو صورتش زمير يكنم و آب رو م يم

 :گميكنم و م ينگاه م سشيبه صورتش خ. اديم رونيب

 .اهايسمت من ن. كه عوض داره، گله نداره يزيچ ـ

 :گهيو م دهيرو باال م ابروهاش

 .رميگ يحالت رو م. يش يموقع كه با من تنها م هياما باالخره . يگيراست م ،يدون يم ـ

 .تا اون موقع رهيم ادتي ـ

 .نميب يم ـ

 رميمنم م ره،يم يوقت. كنه ينم بيع يباالخره كار از محكم كار. شم ينرفته خارج نم ييكه تو دستشو يتا زمان ميخندم و از حالت تدافع يم

 .سمت اتاق خواب، تا لباس بپوشم
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 :گهيموقع من تعجب كرده م يب يسام كه از خنده . چرخونم يرستوران م يخندونم رو تو كل فضا نگاه

 ؟يخند يها م وونهيد نيچته؟ چرا ع ـ

 خواد؟ يآب م وانينكنه تو باز دلت ل نم،يبب ـ

 .است وونهيزنه د گنيم. رهيآبروت م. يتون يجا نم نيهاهاها، ا ـ

 :گميبرم و م يباال م ييابرو. گهيم راست

 .كه صبر كن چك كنم وونهيمونه د يم. يستيبچه كه ن. ها وونهياز د اي دياز بچه شن اي ديحرف راست رو با گنيم ا،يگيراست م ـ

 :گميكنم و م يكنه، نگاه م يصورتش رو كه خندون من رو نگاه م يكنم و كم يم يكوچك اخم

 .يا وونهيخود د قايچرا، دق ـ

 :گهيخنده و م يسام بعد از رفتن مرد م. ارنيغذاهامون رو م. خندم يبعد آروم م و

 شد غذا؟ نميا ،يا قهيسل يحقا كه ب ـ

 :گميكنم و م يبه جوجه كبابم م ينگاه

سفارش  يبعد يناخونك بزنم و بعدا در اومدن ها ره،ينفر بگ هي دميم حيترج. دفعه سفارش بدم هيرو كه قبال نخوردم  يزيمن عادت ندارم چ ـ

 .بدم

 ؟يذارم تو به غذا من دست بزن يكه من م يكن ياالن فكر م ـ

 .اوهوم، فكر كه نه، مطمئنم ـ

 :گهيبا تعجب و خنده م. برم يدارم و به سمت دهانم م يتو ظرفش رو بر م يونانياز كباب  كهيت هيبا چنگال تو دستم  هوا يبعد ب و

 .به خدا ييپررو يليخ ـ

 .دونم يم ـ

 .طور حاضر به جواب نيو هم ـ

 .بگو ديجد زيچ هي. دونم ياونم م ـ

 ؟يديخند يم يبه چ ينگفت. اوف، از دست تو ـ

 ...واال اون موقع كه وقتم آزاد بود ـ

 ؟يكدوم موقع؟ االن مگه بچه هات رو گازن كه وقت ندار ـ

 :گميخندم و م يم

 .اديبدم م. ايوسط حرفم ن. گهياَه بذار بگم د ـ

 :گهيخنده و م يم

 .چشم خانم ـ
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 :گميشم و م يم يلبخند جد يجا به

 ...داشتم ادياون موقع ها كه وقت ز. گفتم يداشتم م ـ

 .دم يزنم و ادامه م يم يحرفام پوزخند ونيم

. يليخ يعني. رفتم يم ادياون موقع نت ز. بود يخواهر و برادر يفقط دعواها. مشكل هم كه قربونش برم. داشتم اديدل خوش هم ز ضايو ا ـ

سر . اورديحالم رو سر جاش م زيچ هيفقط گرفت،  يكنكور جونم رو م يگشتم و درس خوندن ها يبگم از غروب كه از كتاب خونه برم ديشا

 .با آهنگ و دوستام سرگرم بودم ايخوندم و  يرمان م ايتا خود دوازده . عاشقانه يرمان ها فتنزدن به نت و گر

 يم يو سع دميخورم و با اون بغضم رو قورت م يقاشق غذا م هي. زنم يدغدغه ام حرف م ياز اون دوران ب يفهمه كه با چه حسرت يم خودش

 :دميبزنم و ادامه م يلبخند، هر چند مصنوع هيكنم 

بعد هر وقت . چه شود. بود، پسره هم خوشگل بايكه خودش ز ستين. ديرس يپسر داستان م نيتر بايرمان ها، معموال دختر داستان به ز يتو ـ

دختره اخم  نيهمه هم به ا. شدن بهش يم رهيخپسره  ييبايدخترها از ز يجاها، همه  نيمثل رستوران و ا ييرفتن جا يداستان ها م تيشخص

 .حرفا نيو ا ينيكردن كه تو چرا با ا يم

 :گميم. يواقع يخنده  هي. رهيگ يفكرم خنده ام م يادآوري از

 ناينه بابا، ا دميد. باالخره منم پسر خوشگل تور كردم ،يوا يهست تو رو نگاه كنه و منم به خودم غره بشم كه ه يكه كس نميخواستم بب يم ـ

هم من آنچنان  نميب يم نميب يكنم، م يحاال كه فكر م. كنن يو اصال تو رو نگاه نم دنينامزد خودشون رو چسب ايچسب دوست پسر  نيهمه ع

 .هم تو ستم،يخوشگل ن

 :گهيكشه آروم م يبعد كه خنده هامون ته م يكم. رهيگ ياون هم خنده اش م. خندم يدوباره م و

 ؟يديچرخ يم نيواسه ا يهمه مدت داشت نيا يعني ـ

 .اوهوم، بس كه خجسته ام ـ

 .مادر شوهر يشه رفت خونه  ياز االن كه نم. ميكم برگرد هي ميواقعا، غذات رو بخور و بر ـ

 .پره تو گلوم يحرف زدنش تو دهانم گذاشتم م نيكه ح ييكه قاشق غذا گهيم يشوهر رو با لحن مادر

 :گهيشنوم كه م يسام رو م يصدا. نخندم گهيكنم د يم يسع. كشم يم يقينفس عم اد،يكه جا م حالم

 چت شد؟ ؟يخوب ـ

 :گميم يو با لبخند دميرو تكون م دستم

 .شم آخر از دست تو يامروز خفه م. كنم ينگو، خواهش م يزيچ گهيد. خوبم ـ

 نيا ديدونم، اما شا ينم. كالم منبع آرامشه ينگ بآه نيا. دوسش دارم. شه يبلند م ش،يكالم گوش يآهنگ ب يبگه كه صدا يزيخواد چ يم

 .دميكش ياديهر چند زجر ز ر،يهر چند د. مشكالتم قبول كرد يكه من رو با همه  يبه خاطر مرد. آهنگ رو به خاطر خود سام دوست دارم

و  گهيم يكوتاه خداحافظ يخنده  هيكه سام با  اميبه خودم م يوقت يول. خورم يكرده بود رو م خي گهيكه د ييغذا يمونده  يدونم چطور باق ينم

 :گهيزنه و م يم يلبخند. كنه يتماس رو قطع م
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 .مياون جا، كچلمون كرده كه زودتر بر ميبر ميخوا يم دهيفهم. بود هيسام ـ

تا به حال، از اول . داشته باشه خدا كنه اونم دوست. نهيش يگفتن به دلم م ميمامان مر م،يبا مامان مر يياز رو به رو ك،ياسترس كوچ هيترس،  هي

. ماونا رو مخاطب قرار نداد. باهاشون اخت نشدم اديز ياون موقع، تو اون دوران محو، من به هر عنوان. صداش نكردم ميعقدمون هم مامان مر

 .دور كينزد. و در چشم باطن دور كيدر چشم ظاهر نزد يشوهر عقد. كه به اصطالح شوهرم بود يبا سام يوقت، حت چيه

 ؟يبود يراض. ميبلند شو بر ت،يتو جلد جد ميبر گهيخب، د ـ

كار من بوده كه اون بال  گهيكوبه من رو؟ چرا مثل اونا نم يچرا نم ست؟ين هيچرا سام مثل بق. همه محبتش نياز ا. هيگر ريخواد بزنم ز يم دلم

 م؟يباشم؟ مگه من ك نيشاد كنه و نذاره غمگ كنه من رو يم يسع يكيقدر خوبه؟ چرا با هر حرف كوچ نيسرم اومده؟ چرا ا

 .شما يآب م. ياون قدر نگاهم كن ستيالزم ن. پيدونم كه هم خوشگلم و هم خوشت يخانم به قرآن م ـ

 :گميم يزنم و با لحن شوخ يم كيلبخند كوچ هي

 .اعتماد به نفس باالتم نيا يكشته  ـ

. كنه يم داديتو وجودم ب يحس هي. شه يداغ م. شه يتنم گرم م. ذاره پشتم يگر و مهربون دستش رو م تيمرد حما هيزنه و مثل  يم يشخندين

 يدوست دارم الك هياالن زوده كه با . ميبه هم اعتماد كن ديمن و اون با. جور داغ كنم نيخوام از هر حركتش ا ينم. خوام سركوبش كنم يم يول

 .ستينه وقتش ن. كه مجهولمون معلوم نشده يتا زمان. ستينه، االن وقتش ن. ميمجهول كن يرابطه  هي ريرو اس مونخود

 

***** 

 "سام  "

 :گميذارم و م يدستم رو پشت مهتا م. خوشحال و سرزنده. شاده شهيكنه، مثل هم يدر رو باز م هيسام

 .زميبرو تو عز ـ

 .يقدر دان يها هيتو ما يزيچ هي. هيزيچ هيته نگاهش . كنه يگرده و نگاهم م يبرم زميگفتن عز با

 يو با اسم يجمع خودمون هي. و احسان و مامان و بابا هيسام. كنه يم ياستقبالمون اومدن، احوال پرس يكه برا ييو با تك تك كسا رهيم راه

 هيكه اون ها خوب با قض ستين ينيتضم. هم نداره داشته باشن يليدل. من خبر ندارن يكه از راز من و مهتا يخانواده ا. به اسم خانواده يميصم

 هي. ماهه كه شده نيچند "ما  "وقته شده  يليكه خ يمن و اون نيمن و مهتا، ب نيراز ساده ب هيبشه . مسكوت بمونه هيقض نيبذار ا. كنن رخوردب

 .يدوست داشتن يما

 :گهيخاص م يكشه و با لحن يمهتا رو به آغوش م مامان

 ؟يدخترم؟ خوب يچطور ـ

 .بشه قيشه لبخندم عم يجواب مهتاست كه باعث م و

 .به لطف شما. ميمامان مر يمرس ـ

 يلحن خاص مامان اما تو ذهنم زنگ م. كنه يشه و باز هم مهتا رو بغل م يلبخندش مثل من پررنگ م. نهيش يگفتتنش به دل مامان م ميمر مامان
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. از من بپرسه يزيخواد چ يكنه كه مامان م يم ليتبد نيقيشكم رو به  ميتو آشپزخونه من و مامان تنها هست يزنه كه وقت ياون قدر زنگ م. زنه

 :گميشك عذاب آور مونده م نيتو ا نميب يكه م نيو بعد از ا اديحرف به نوك زبونش م يچند بار. شك داره يزيچ به

 ..بگو مامان ـ

 :گهيزنه به اون راه و م يرو م خودش

 رو؟ يچ ـ

 .رو يبپرس يهمون كه چند بار خواست ـ

 :گهيشه و م يم كمينزد يكم

 .كه از مهتا اون حرفا رو زده بود يبود؟ همون يكه به من زنگ زده بود ك ياون كس ـ

 :گميكنم و م يلبم رو تر م. دونه درونم چه خبره ياما خدا م. نگه دارم يكنم ظاهرم رو عاد يم يسع

 .و كندممزاحم كه شرش ر هياون  ـ

 بود؟ يك ـ

 .نفر هيفكر كن . هر كس بود رفت. ها كار نداشته باش زيچ نيمامان، تو به ا ـ

 كنه؟ يرو خراب م زيهمه چ يدو روز مونده به عروس يجور نيداره كه ا يبا عروس من دشمن يحرف؟ ك نيا يچ يعني ـ

 :گميكشم و م يم يپوف

خواست با اون اطالعات  يهم كه مهتا بهش جواب نه داده بود، اونم م ييخواست، از اون جا يبود كه مهتا رو م يكي. تو بشم يمادر من، فدا ـ

و كنترل  يريگيو اونا هم بعد از پ سيكردم به پل تيشكا. همش رو هم از خودش در آورده بود. من و مهتا رو بهم بزنه يچرت و پرت زندگ

 .بوده يكه ك دنيفهم نايشماره و ا

 هيشه  يهم باعث م يگاه. ستيدروغ بد ن شهيهم. كنه يكه هست مامان رو آروم م يهر چ يول ارم،يوغ رو از كجا در مهمه در نيدونم ا ينم

 .مثل االن. كنه داينجات پ يزندگ

 د؟يزن يحرف م يچ يمادر و پسر درباره  ـ

 :زنم يبلند داد م. باباست كه از داخل هال بلند شده يصدا

 .كردم يداشتم كمك مامان م. مياومد ـ

 :گهيبا خنده م احسان

 .خانم، اوف، النگوهات نشكنه يسام يوا يا ـ

 :گميخندم و م يم بلند

 .يزهر مار، خبرنگار دوزار ـ

 :گميشم م يطور كه وارد جمعشون م نيكنم و هم يرو بلند م وهيم ظرف

در مقابل همه، مخصوصا پدر و  يوقت. ندارم يفرق وونيحاگه من زور بگم و مفت و بخورم و بچرخم كه با . كار من كمك كردنه نيجناب، ا رينخ ـ
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 .تموم شد و رفت. و چه مرد يحاال چه زن باش. يانسان هست هياون موقع  ،يمادر متواضع بود

 :گميكنم و م ينگاه م ينيريبه ظرف ش. هم هستن يزن و شوهر هر دو لنگه . ارهيهمه م يو احسان خنده به لب ها هياو گفتن كش دار سام صدا

 ه؟يچ يظرف برا نيا ديبگ ديخوا يحاال نم ـ

 :گهيزنه و م يم يلبحند هيسام

 .بذار احسان بگه ـ

به احسان . شه يم ديداره سرخ و سف يجور نياست كه ا هيمربوط به سام ييجورا هياون خبر  گهياحساسم م. نيياندازه پا يبعد سرش رو م و

 :گميشم و م يم رهيخ

 شده؟ يچ ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند هيهم مثل سام احسان

 .ميش يكامل م يخانواده  هي ميخب ما كم كم دار ـ

كشم و  يكوچولوم رو در آغوش م هيمحكم سام. رميپرم و به سمتشون م ياز جام م هويبعد از چند لحظه  يفهمم، ول يحرفش رو نم يمعن اول

 :گميم

 .دميرو شن يخوب نيخوبه كه امروز خبر به ا يليخ... خدا يخواهركم، وا يخوشحالم كرد يليخ. تو من بشم يفدا ـ

 :گميو م رميشونم و به سمت احسان م يم شيشونيرو پ يا بوسه

 .اَه، گدا نباش بابا ده؟يم ينيريجعبه ش هيخبر مهم، فقط  نيآدم واسه ا ،يمرد حساب ـ

 :گهيخنده و م يم احسان

 .يكن يچتر رو باز م يتيدونم واسه هر موقع يم. اخالق تو كه دستم اومده گهيد دم؟ينم يگفتم مهمون يمن ك ،يحساب يليآخه مرد خ ـ
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قدر عاشق بچه بود و من خبر نداشتم؟  نياون ا. دونم ياز سام نم زيچ چيكه من واقعا ه نيكنم به ا يكنم و فكر م يكل كل اونا با خنده نگاه م به

 :گهيتو ذهنم م ييصدا هي

از عقدتون، تا  ،يساده هم موند يبوسه ها نيتو تو هم ؟يايبا ترست از رابطه كنار ب يتونست يم ؟يبكن يتونست يچه كار م ياشتهه، مثال خبر د ـ

 .يشوهرت داد ليدست هم كمتره تحو ياالن چند ماه گذشته و تو سر جمع فقط چند تا بوسه كه تعدادش از انگشت ها

شه همون هم  يمامان باعث م يزنم و صدا يلبخند م مچهين هي. خندن يو م گنيم يزيهمه دارن چ. ارهيجمع من رو به خودم م يخنده  يصدا

 .رهيترسه بگ هيكه شب جانيه هيپاك بشه و جاش رو 

 .سام و مهتا جانم يبچه ... شاايا ـ

دستم رو  هيسام. رميگ يكنم و گر م يم ترسونه داغ يكه من رو م يخجالت ها و در داخل دارم از افكار يشه برا يعوام م ريشدنم به تعب سرخ
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 :گهيو در گوشم م رهيگ يم

 .آروم باش! يتو چه قدر سرخ شد يوا ـ

كنن،  يچون دركم نم. بفهمه يكس دينبا. گفتنش ممنوعه، بده. شه گفت يكه نم فيح... دونست يكه اگه م. كشم يم يدونه من چ ينم هيسام

 ...اون يكه امروز با تو خوبه، حت هيسام نيهم يحت. سمت تو رنيگ يانگشت اتهام رو م هيهم مثل بق نايا گهيم يچون حس بد

 .شود ياحساس سوختن به تماشا نم "

 "! كشم يچه م يتا كه بدان ريبگ آتش
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. كنم يكه داشتم فكر م يبه روز. كوتاه يمسافرت چند روزه  هي يبرا. طرف سام هيطرف من و  هي. نميچ يها رو دونه دونه تو چمدون م لباس

چند  نيچند روز بهمون خوش بگذره و حداقل ا نيدوست دارم ا. اديكه تو جونمه بدم م ياز ترس. حرف مامان يادآوريكنم از  يم خيهنوز هم 

. ارميم رونيكمد بلباس رو از تو  گهيشم و دو دست د يبلند م. لرزونه يرو م مونيزندگ يكه هر لحظه  يلعنت يروز جدا باشم از تمام ترس ها

ساك  هيخوام تو  يمونده كه اونا رو هم م زيخرده ر يسر هي. دمياز بخش اول جدا شده قرار م يپياون ها رو از هم تو بخش دوم چمدون كه با ز

 يمن م يچند قدم و درست تو اديم. زنم يم يلبخند اديسام كه داره به سمتم م دنيبا د. گردم يو برم دميقرار م يچمدون رو كنار. مجدا بذار

 :گهيو م ستهيا

 ؟يكن يچه كار م ـ

 ...و راهنيدو تا پ نيبب. رو جمع كردم نيا ،يچيه ـ

 .دارم نانيبه تو اطم ،يخواد بشمر ينم ـ

سام من رو تو . اديرو لبم نم يلبخند. چهيپ يمامان تو سرم و گوشم م يانعكاس جمله . كنم يشده نگاه م رهيصورتش كه با لبخند به من خ به

اون  ياما ب. فهمه يكه سام هم م يطور. گذره ياز بدنم م يلرز. كنه يمردانه و مردوار بغلم م. و گرم يگرمه، دوست داشتن. كشه يآغوشش م

همون  خوام كه يم. ذارم ياش م نهيس يسرم رو، رو. لرز نكنم گهيشه د يكنه و نوازش آرومش باعث م يبزنه دستش رو پشتم قفل م يفكه حر

خوره و دستام دور  ياش م نهينفس هام به س. كنه رو گوش بده يمرد كه من رو با هر كدوم از كاراش آروم م نيقلب ا يجا باشه و تپش ها

 .آروم كردنمه يكار برا نيبهتر نيساله ام، ا ستيعمر ب يبار تو نياول يلحظه و برا نيتو ا. كمرش حلقه شده

 آغوش تو "

 .است تيامن مترادف

 تو آغوش

 .بلعد يمرا م يها ترس

 گفتند ينامه ها دروغ م لغت

 تو آغوش
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 سردرد ها، انيپا يعني

 رخوت ها، نيآغاز عاشقانه تر يعني

 "! من خوبم يعنيتو  آغوش
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پر . شه يم رهيكنم و نگاهم تو نگاه مهربون سام خ يخواب آلود چشمام رو باز م. كشه يم رونيكه توشم ب يمن رو از خواب يدست يها تكون

 :گهيو خوشحال م يانرژ

 .شمال؟ پاشو خانم ميبر يخوا يمگه نم گه،يتنبل خانم، بلند شو د ـ

 يرابطه  نيا ينو كه برا يكنم به قدم يراه رفتن فكر م نيب. رميم ييكنم و به سمت دستشو يخواب آلود بلوزم رو مرتب م. شم يجام بلند م از

بار ترس ها رو كنار گذاشتم و خودم رو به آغوش امن  نياول يبرا شبيد. ساله شد كيما  ينوپا يرابطه  شبيد. ميكوچكمون برداشت ينوپا

 .نيآغوش ساده اما دلنش هي. بود شتريكه لذت اون از هزاران هزار بوسه و رابطه ب يآغوش. در كنارم بود سپردم هك يمرد
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كه جا داره باز كرده  ييدهانش رو تا جا. بود رو عوض نكرده دهيكه موقع خواب پوش يلباس يحت هنوز. سمت آشپزخونه اديو مست خواب م جيگ

شه و  ياش خم م ازهياتمام خم يخوره به سنگ اُپن و به جا يو راه رفتن پهلوش محكم م دنيكش ازهيخم نيح. كشه يم ازهيصدا خم يو ب

 :گهيو بلند م رهيگ يپهلوش رو م

 .آخ، لعنت به تو ـ

ساده و  ي افهيق نيا. رو دوست دارم شيهپل ي افهيق نيا. چشمات رو نگاه كن دختر يخب جلو. شه يلبم پاك نم يمدت خنده ام از رو نيا تمام

شه و با  يكه پهلوش رو گرفته، وارد آشپزخونه م يشه و در حال ياز جاش بلند م. رو دوست دارم نميدخترك دلنش. خنده دارش رو دوست دارم

 :گهيخنده م يكه م يام، در حال ندهخ دنيد

 ؟يخند يم وار،يرم تو د يدارم م يكه به من بگ نيكوفت، عوض ا ـ

 :گميشه و م يم شتريخنده ام ب شدت

 !ينيبب يچشمات رو نم يو جلو يبه من چه كه تو مست خواب ـ

 :گهيو بعد م گهيد ازهيخم هيو باز  يصندل يكنه رو يرو پرت م خودش

 .داره يهم دست از سرم بر نم ازهيخم نياَه، ا ـ

 :گميم ارم،يكه حرصش رو درب نيا يكنم و برا يرو خاموش م يچا ريز

 ..يبذار يتو بود كه چا ي فهيوظ نيا ـ

 :گهيده و م يرو تو هوا تكون م دستش
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 .تو بود ي فهياستثنا امروز وظ ر،ينخ ـ

 چقدر شكر؟! يذار يم يمن چا يتو جلو گهيد يروزها يلينه كه خ ـ

اُه حالم به . كرد يم نيريها ش يدو رنگ تو عروس يمن رو قد چا يمسافرت، چا ميبر ميخواست ياون موقع ها كه م اريمه. زمينه، بده خودم بر ـ

 .خورد يهم م

 رهينا معلوم خ ينقطه  هيبه . خوره يكرده، م نشيريشكر ش يخوريكه با دو قاشق چا يياندازه تو دهنش و با چا ينون م كهيت هياز حرفش  بعد

 .دونه يخدا م ؟يفكر به چ. فكره يتو. شده

 

***** 

 يضبط رو كم م يصدا. نهيش يلبم م يرو يلبخند. بلند كردن آهنگ هم مانعش نشده يحت. موند جهينت يكه نخوابه، ب نيا يهمه اصرار برا اون

و حرف مامان و  روزيد. افتم يم شبيو د روزيد اديبه . رفته و خوابش برده شهيسرش به سمت ش. اندازم يم كينگاه كوچ هيكنم و بهش 

مهتا داشت اعتمادش  يعني. قدم خوب هي يعنيكه قبول كرده بود و تو آغوشم مونده بود،  نيا. شه يلبخندم پر رنگ م. قدممون نيو اول شبيد

 .تازه يزندگ هي يشروع برا هي يعنيد و ش يخارج م شييتنها يمهتا داشت از پوسته  يعني. آورد يرو به دست م

 :گميو آروم م دميكم فشار به دستش م هي. رميگ يكنم و دستش رو تو دستم م يم ميرو تنظ نيماش يبخار

ها  ياگه مثل اون عوض يحت اد،ياگه از من بدت ب يحت. تونم ازت متنفر باشم يمن نم. ياز اون چه كه فكرش رو بكن شتريدوست دارم مهتا، ب ـ

 .من دوست دارم. يبدون

 يدستش رو ول نم... كم تكون بخوره و من اما هيكشه كه  يدستش رو م. شه يخوره و چشماش باز م يتكون م هيكه  نميب يچشمم م يگوشه  از

 :گهيكنه و م يخواب آلودش رو قشنگ باز م يچشما. كنم

 .كم تكون بخورم هيبذار . ول كن سام، خشك شدم ـ

 بل؟ساعت خواب تن ـ

خنده هامون تو  ينگاه به هم تو همون و حالت و بعد صدا هي. ميد يهر دو هم زمان خودمون رو تكون م. كنم يزنم كنار و دستش رو ول م يم

 .چهيپ يم نيماش
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سام من رو  يصدا. خواد بچرخم و بخندم يسرد، دلم م يهوا نيتو ا. شادم. خندم يبتراشم، م يرفتارم علت يكه بخوام برا نيبدون كه ا ل،يدل يب

 .ارهيبه خودم م

 .ميبر ايب ـ

. افته ي، راه م...شه و بعد از گفتن بسم ا يسام هم سوار م. هوا به اون جا فرار كنم ياز دست سرما دميم حيچرخم و ترج يم نيسمت ماش به

 :گهيكشدش باال و م يم يكه سام فور نييكشم پا يرو م شهيش
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 .يكن ينم گهيكار د ،يكه مسافرت رو كوفت من و خودت بكن نيجز ا ،يده، سرما بخورنكن، هوا سر ـ

عاملش  يكنه ول فيبدن رو ضع ديحاال شا. كنه ينم يبه سرماخوردگ يشه و سرما كمك يبه بدن وارد م روسشياز و يكه سرما خوردگ نياوال ا ـ

 .دوما، من به سرما عادت دارم. ستين

 :گميتو دلم م و

 .آوردم يطور نبود، پارسال تو اون آب سرد دووم نم نيكه اگه ا ـ

كه  ييو با صدا نييرو بدم پا شهيخواستم ش يكنم كه م يفراموش م. زنم يم يگذرن لبخند تلخ يكه از كنارم م ييو كوهستان ها شهيبه ش و

 :گميكنم شاد باشه، م يم يسع

 .دمايخواب يديكن، اگه نه، د اديضبط رو ز يپس صدا ـ

 :گهيخنده اش م ونيم. نهيب يچون صورتم رو نم. اون كه بفهمه چه قدر غصه تو قلبمه يب. خنده يم

رو كولت و هر جا  يكه تو خوابت رو بذار ميومدين. مسافرت و گشت و گذار مياومد. حاال هر جا باشه. كنم يات م ادهيوسط راه پ ،يديخواب ـ

 لحظه هم چشم رو هم نذاشتم؟ هي شبيبگم كه د يپس من چ. يبخواب يخسته شد

 .گهينم يزيچ گهيچون د ده،ياونم فهم. خوبه يول ،يتونم بگم چه حس ينم. دهيبهم م يحس هيباز  شبيد يادآوري. نيياندازم پا يرو م سرم
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 :گهيكنه، م يو رو به مغازه دار كه داره مغازه اش رو باز م ستهيا يمغازه ها م يكي كنار

 .سالم آقا ـ

 :گهيزنه و م يم يگرده به سمت ما، لبخند يبرم مرد

 سالم پسرم، جانم؟ ـ

 .رسه بازم ياما صداش به گوشم م. شه يم ادهيپ نياز ماش سام

 چهارده كجاست؟ يروستا ـ

 يده كه به روستاكنارش هم تابلو ز. جاده آسفالت و پر از درخته هيرو برو تو،  يفرع. هست يفرع هيكم جلوتر،  هيو برو،  ريجاده رو بگ نيا ـ

 .ديچهارده خوش آمد

 يبعد به فرع يافته و كم يسام دوباره راه م. مرد رو دوست دارم يلكيگ يلهجه . شه يكنه و سوار م يم يو از مرد تشكر دهيتكون م يسر سام

رود بزرگ كه از روش  هيبه  ميرس يو م ميكن يرو رد م يفرع. ختهيدرخت ها همه برگ هاشون ر. ميش يواردش م م،يرس يكه مرد گفته بود م

اون رود . بندم يچشمام رو م. افتم يالتماس هام م ادي. كشم يم يقينفس عم. اندازه يم ميزندگ يلحظه  نيگند تر اديرود من رو . پل رد شده هي

 يم نيماش. كنم يقفل م لرزونم رو تو هم يدستا. كنم دايتونستم نجات پ يراحت تر م ديشدم و شا يهم اگه پل داشت، من از روش م يلعنت

 :رسه يسام به گوشم م يو صدا ستهيا

 لرزه؟ يشده؟ چرا دستات م يمهتا چ ـ
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 :گهيو م رهيگ يسردم رو تو دستش م يدستا

 تو دختر؟ يقدر سرد نيچرا ا ـ

 :گميكنم و پر از بغض م يرو باز م دهانم

 .تو خودش ديمن رو كش يلعنت نيا. فتهيچشمم بهش ب گهيخوام د ينم. رد شو يرود لعنت نياز ا. جا برو نيكنم از ا يبرو، خواهش م ـ

 .آروم باش. ميراه افتاد ن،يافتم، بب ياالن راه م النه،يجا گ نيتو رود، ا يتو مازندران افتاد. ستيجا اون جا ن نيمهتا ا. خب، آروم باش يليخ ـ

. شه يحبس م نهينفسم باز تو س. از برنجه يكه خال ييها نيزم. شه يم يزراعت يها نيروم پر از زم يكنم، جلو يباز م واشي واشيرو  چشمام

 يواسه چ دهيخودش فهم. رميگ يگردونم و دستش رو م يسرم رو به سمت سام برم دن،يدو يو اون ها دنبالم م دميدو ياون لحظه كه من م ادي

دستش، سر هر  ريبه دنده كه ز. آهنگ حواسم رو پرت كنه يكنه با بلند كردن صدا يم يسع. براش گفتم زيبه ر زيرو، ر نايتمام ا. ترسم يم

از مردم اون جا  يكيداره و از  يسام دوباره نگه م. كنم يسرم رو بلند نم ميرس يكه به بازار شلوغ م يتا وقت. كنم يشد نگاه م يجا به جا م چيپ

 يم يصندل يسرم رو به پشت. شهر يدور از هر گونه شلوغبه . هيفوق العاده سر سبز يجا. خواد يرو م ييروستا ياون خونه  آدرسدوباره 

 :گمياون كه چشمام رو باز كنم م يبا باز شدن در، ب. شم يكم كم آروم م. بندم يچسبونم و چشمام رو م

 شد؟ يچ ـ

 .پسره گرفته؟ چقدر راه داره نيخونه است ا نمياوف، ا ـ

چشم باز  ميديكه نرس يتا وقت ،يزراعت نيرودخونه و زم يدوباره  دنياز ترس د. افته يدوباره راه م. گمينم يزيزنم و چ يم يبند مين يلبخند

 .كنم ينم

ستون . ييكامال روستا يخونه با نما هيخوره به  يچشمم م. كنم يپلكم رو باز م واشيشه،  يشه و از اون محل عذاب رد م يمتوقف م نيماش يوقت

از اتاق ها  يكي يزن و مرد از تو هيكه  رميبه سمت خونه م. شم يم ادهيپ نيآروم از ماش. معلومه اطياز تو ح شيكمرنگ و سقف چوب يآب يها

 :گهيو سام رو به اونا م رونيان بيم

 ا؟ين دريح يسالم، آقا ـ

 :گهيخنده و م يم مرد

 يآقا ليفام« . دييبوجور، ب دييد؟ ب ديسيا ليمهدنس فام يآقا»  ؟يخوب هست... تيسالم جانم به فدا«  د؟يسيجانِ قربان، خوب ا يميسالم ش ـ

 ». دييباال، بفرما دييبفرما د؟يمهندس هست

 :گميكنم و م يكنه نگاه م يهست، اما همش نه، به دستش كه به باال اشاره م صيقابل تشخ يكلمات هي. ميفهم يسام و نه من نم نه

 .باال ميبر گهيفكر كنم م ـ

 :گهيم يلكيگ يشنوه و با لهجه  يحرفم رو م زن

 .فهن ينم يمهمونامون شمال ،يآقا مرتض ـ

 :گهيرو به من م و

 يدگيخونه رس نيبه ا يجا و گفت كه كم نيرو فرستاده ا يزيعز يبهمون گفت كه مهمون ها. ميمهندس يآقا ي هيما همسا زم،يبفرما باال عز ـ
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 .گرد و خاك نشسته بود نيواسه هم. جا نيا ومدنين دياز ع. ميكن

 :گهيذاره و م يبعد دستش رو پشتم م و

 خوشگل خانم؟ هياسمت چ. ام ژهيمن من ـ

 :گميزنم و م يم شيبه مهربون يلبخند

 .خوشوقتم. مهتا هستم ـ

 .گل قرمز يميقد يها يو كاش يپهن و سنگ يپله ها. باال مير يبا هم از پله ها م. كنم يكنم و از پام خارجش م يبوتم رو باز م پيز

 :گهيبا همون لبحند قشنگش م ژهيمن

 .شه يگرم م يكه هوا كم ديحاال گذاشته بعد از ع. جا رو دوباره بسازه نيخواست ا يمهندس م يآقا ـ

 .سرده يليهوا خ. حق هم داره. و جوراب كلفت يشلور مشك هيدامن  ريزانوهاش و ز ريدامن تا ز. دهيپوش ادهيرنگ  يبلوز و دامن مشك هي

 يتعجبم رو م ژهيمن. هيشهر يزندگ هيكه خونه پر از امكانات  نميب يدر كمال تعجب م. بره تو يما رو م. رو پشت گردنش گره زده شيروسر

 :گهيو م نهيب

 .رو گرفته نايزن و گل دخترش ا يواسه راحت. جا نيا اديپنج بار م ايچهار  يمهندس سال يآقا ـ

. زنم يكه بعدا به اون هم سر م رونهيب گهيدو تا در د. ميكن ينشستن انتخاب م يرو برا ييجا يو همگ انيهم پشت سر ما م يو آقا مرتض سام

 اط،ياز ح يعنيما،  درسيكه اون ها از د يوقت. خوب شده يليحال بدم با بودنشون خ. رن يمونن و بعد م يبا من م يو شوهرش تا ساعت ژهيمن

 :گهيكشه و م يشن سام در آغوشم م يمخارج 

 .تو خانمم ميكردم، بر خي ـ

 .ميخب كمرم رو ول كن، تا بر ـ

 .مير يم گهيجور د هينچ،  ـ

 :گميكشم و م يم غيشه كه بلندم كنه، ج يم خم

 .سام، با توام ا،ينه تو رو خدا، نه سام، بلندم نكن ـ

كنم  يم يسع يول ره،يگ يخنده ام م. ستهيمرد جنتلمن سر جاش با هي نيشه كه ع يو سام مجبور م اطيداخل ح اديم هويو  ريخ يشه بان يم ژهيمن

 .رو بپرسم دنشييخانم علت دو ژهيمودبانه از من

 خانم؟ زهيشده من يزيچ ـ

 .داستيجا پ نينور چراغاش از ا د،ينيبب. روبه رو يخونه  نيهم. نيما دعوت يامشب شام رو خونه . رفت بگم ادمينه،  ـ

 :گهيمن م يبه جا سام

 .ميد يزحمت نم. خانم ژهيممنون من ـ

 .ميش يناراحت م نياياگه ن. ميديتدارك د يما كل ه؟يآوو، زحمت چ ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند سام



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٣ 

 .ميش يباشه پس، مزاحم م ـ

 .ميمزاحمتا، پس ما منتظر نيتا باشه از ا. نيكن يم يخوب كار ـ

 .رمياتاق در م نياز آغوشش به سمت اول عيكه بغلم كنه و سر دمينم يبار به سام فرصت نيا. رهيخانم دوباره م ژهيو من ميد يتكون م يدو سر هر

 :گهيخوره كه م يدادش به گوشم م يصدا

 .برات دارم ؟يچونديپ. مهتا، نامرد ـ

حس سركش  يوقت يول. من يساله  ستيباشه و هم از سن ب دياون بع يو هشت ساله  ستيهم از سن ب ديكه شا يكار هي. دنبالم اديبعد م و

مگه چه . رهياون شخص رو بگ يتونه جلو ينم يكودك درونه، كس نيكه ا رهيدغدغه اش و اسم بگ يب يها يكنه به سمت كودك ليم يهركس

كه سمت چپ  يبچگانه، در اتاق طنتيحس ش نيداره؟ سرخوش از ا يكنن؟ تو بگو چه اشكال هيخودشون رو تخل يگاه هاداره كه آدم  ياشكال

. ستميا يرومه، سر جام م يكه جلو يكيو ش زياتاق خواب تم دنيكنم و با د يقرار داره رو باز م»  وونيا« گفت  يخانم بهش م ژهيكه من ييجا

كه  يالبته به خود اومدن. اميشم كه با خوردن سام به پشتم، به خودم م يم قهيو سل ييبايمات اون همه ز. رهندا ديكه سام بهش د ييدرست جا

 .شدن تو آغوش سامه دهيپرتاب به سمت جلو و دوباره كش هيهمراه با 

آروم . كودكانه مون دور نگه دارم هيمدارانه ذهنش رو از تنب استيكنم س يم يسع. افتم يم يتالف يكوچولوم و داد سام برا طنتيش ادي تازه

 :گميم

 .خونه خوشم اومداز  يليخ. دكور كرده قهيجا رو با سل نيمحمد ا نيسام چقدر ا ـ

 .شنوم ينم يجواب

 .سام، با تو بودما ـ

 :گميشه و م يگردنم سرم به سمت سرش كج م يقرار گرفتن سر سام رو با

 .تو رو خدا رما،يم يتو رو قران سرت رو بردار، االن از شدت قلقلك م ـ

 :گهيشنوم كه م يرو م صداش

 .شد ينم يجور نيا يكرد ينم طنتياگه ش ـ

 .خنده يكشه و م يم قينفس عم هيپامه و  كيكه نزد يكنه به سمت تخت دو نفره ا يبعد پرتم م و

 

***** 

 "سام  "

 ياون پل آروم شده بود و حاال اگه م دنيتازه از د. مناسب نبود يجهت چياز ه. االن وقتش نبود. كنم آروم بشم يم يكشم و سع يم يقيعم نفس

خندم  يحفظ ظاهر هم كه شده، م يبرا. شد يهر دومون نم بيجز اعصاب داغون نص يزيع كنم، چرو رف ازميبه سمتش برم و ن انهيخواستم وحش

 :گميم دمو به خو

 ...و بس نيهم. االن وقت به دست آوردن اعتماده ـ
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 :گميدارم و م يسمتش گام بر م به

 م؟يكوچولو بخواب هي يموافق ـ

 .تازه ساعت دهه يساعت چنده اصال؟ وا... خواد و يو هم گرسنه امه و هم تشنمه و هم دلم حموم م اديمن االن هم خوابم م ـ

 :گميخندم و م يم

 .بكش قينفس عم هي ـ

 ؟يواسه چ ـ

 .تو بكش ـ

 :گميخندم و م يم. كشه يم يقينفس عم هيو  دهيتكون م يسر

 .دميهمنف يچيه يمن از بس تند حرف زد ؟يخوا يم يحاال دوباره بگو چ ـ

 :گهيخنده و م يم

 .مسخره ـ

! دونم چرا يخوب م. رونيخواد بره ب يم. تخت يخوابونم رو يكشمش تو آغوشم و هر دومون رو به پهلو م يحركت م هيو تو  نميش يم كنارش

 :گميدارم و م يسفت تر تو آغوشم نگه م يكم. كنم آرومش كنم يم يسع نيبنابرا

 سوال بپرسم؟ هيمهتا  ـ

 :گميشه و م يداره دستام محكم تر م يدست از تقال كه بر م. آروم كنه يكه مهتا رو تو آغوشم كم هيكاف نيربطه و هم يكامال ب حرفم

 گه؟يد يدرس نخوند... چرا... چرا بعد از ـ

 :گهيبعدش با لحن غم زده م. كنه يسكوت م اولش

 .چون حسش رو نداشتم. خورد يبه هم م زيچون حالم از همه چ ـ

 :گميكنم، م يكه نوازش م ينيبازوش و در ح يذارم رو يدستم رو آروم م هي

 ؟ياالن حس درس خوندن رو دار ؟ياالن چ ـ

 ...كه... هيمن، هركدوم پر از خاطرات ياون كتابا برا. رميخواد كتابام رو دستم بگ يدلم نم گهيد. دونم ينم ـ

 ؟يكه چ هيخاطرات ـ

 .داشتم... يبا پور... كه ـ

 :گميآروم و پر از حرص م. كم يليخ. دميفشار م يبازوش رو كه تو دستامه كم. تو هم رهيم اخمام

 ؟يهنوزم دوسش دار... مگه ـ

 شتريفشارم ناخودآگاه به بازوش ب. من رو دوست نداره يعني. اون دوسش داره. رهيگ يشكل م يجمله با نقش منف هيذهنم  يتو. دهينم جواب

 .كنه يم هيكنم داره گر يحس م. نهيش يصداش تو گوشم م. شه يم

 .گذشته دور و پر از حماقت بود هينه، اون مال  ـ
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 نيقبل از ا. كنه يم هياون داره گر. فهمم احساسم دروغ نگفته يگرده، م يبرم يوقت. اديم رونيدستم ب ريشه و اون از ز يناخوداگاه شل م دستم

 :گهيو م رهيگ يچشمام م يجلو يدگيبزنم، مچ دستش رو با اون عالمت بر يكه حرف

 يبستم كه من رو به خاطر اتفاق يكه دل به مرد نياحمق از ا. احمق بودم يليخ يزمان هي ده،يبهم هر وقت و هر زمان نشون م نيا ن؟يرو بب نيا ـ

دارم هاش گوش فلك  دوسش يكه ادعا يمرد. شد و من رو طرد كرد يرو داد و خودش قاض يخودش را تيكه برام افتاد محكوم كرد و در نها

 يكه دلم م نيبذار بگم، من عالوه بر ا يدياگه نفهم. رو قبل از عقدمون بهت نگفتم زهايكه چرا اون چ يباش دهيفهم ديحاال با. بود كردهرو پر 

 يها طنتيكه تنها نقشم توش ش يكنم و به دور از گذشته ا دايبار پ نيآغوش امن ا هيخواست كه  يخواست از اون خونه فرار كنم، دلم م

از اون  يچيه گهيخوام د يمن نم ؟يفهم يم ؟يهست يشده و االن چ ياز من نپرس كه چ گهيكنم سام، د يخواهش م گه،يد. باشم د،بو ينوجوون

 .ارميب اديرو به  يلعنت يروزها

مرد  هيكه فقط و فقط از پس  يجور هي. ن حرفهكه بدو يجور هي. آرومش كنم يجور هيكنم  يم يشم از گفتن اون حرف و سع يم مونيپش

 :گميكشمش تو آغوشم و م يو م نميش يم. اديعاشق بر م

 ؟يشد يقدر عصب نيخب، چرا ا يليخ ــــــــش،يه ـ

 :گهيو م رونيكشه ب يرو م سرش

 .متنفرم يسال لعنت هيمن از اون . اديدنبالم م يفرار كنم، اما به هر نحو يلعنت يخوام از اون گذشته  ينشم؟ من م ـ

 :گميو دلسوزانه م يجد يبا لحن. رميگ يدستام م نيرو ب صورتش

 نينه ا. بودم ريفق يزمان هيمن . ميفرار كن ميتوش هزار تا كار كرد يروز هيكه  يوقت از گذشته ا چيه ميتون يمهتا، نه من، نه تو، نم نيبب ـ

 رحاال برس و برو كه چقد. رو داشتم يروز حسرت داشتن فقط گوش هي ؟ينيب يرو م يگوش نيا. رو داشتم، نه خونه و اون دم و دستگاه رو نيماش

و اون كار  نيا يمادر و پدرم خونه . كردن يم رميرفتن و به خاطر سر و وضعم تحق يمدرسه راه م يبچه ها. كردن يعوض م يدوستام گوشس

نبوده و  نيحرفم ا. گفتم بذار بگن، منم و من، ولشون كن. رو فراموش كردمها  ريمتلك ها و تحق. درس خوندم. اورميمن كم ن يول. كردن يم

تو  يگذشته . تا به حال صد بار گفته ايرو آر نايدونم ا يم. يتون يمن بعدم م ،يجاش تونست نيتا ا يمهتا، وقت يكه تو، تو نهيا فمحر. ستين

 .اديسرم ب نيتونست بدتر از ا يم يبه خودت بگ ديبا هيگر ياتفاقا جا. و همه جا با توئه شهيهم

 :گهيدورگه م يبا صدا. هنوز بغض داره يكمتر شده، ول اشكاش

 مگه هست؟ نميبدتر از ا ـ

. چون خدا باهات بود ياز اون جا فرار كرد ؟ييتو االن كجا يانسان، ول يها يفروخته شدن به دالل ها و قاچاقچ دز،يا يماريآره هست، مرگ، ب ـ

به مراتب بهتر از سال  يچون خدا باهات بود و حاال وضع روح يكرد دايپدر و مادرت رو پ. چون خدا باهات بود يو نمردتو رودخونه  يافتاد

به . يبرس يباالتر يافتاده، تا تو به درك ها يم ديباشه، اون اتفاق حتما با ادتيرو  نيا. چون خدا باهات بوده و هست و خواهد بود يدار ذشتهگ

 .مسئله فكر كن نيصد بار به ا يروز. بهش فكر كن. رو بفهمم نيا. در انتظارته يبهتر ي ندهيآ ديفكر كن كه شا نيا

 .يكه بدون يستيمن ن يسخته، سام، تو جا يول ـ

 .ستيممكن ن ريغ يزيچ چيه. باشه ادتيرو  نيا. ممكنه يقبول، در ضمن سخته، ول ستم،ين ـ
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فكر كنم كه چه خوبه كه مهتا رو  نيشه به ا يمحكم دستاش دور كمرم باعث م ي، حلقه بعد يكم. كشونمش تو آغوش خودم يبعد دوباره م و

 ديكه با يا ندهيكدوممون نبوده، مهم االنه و آ چيبه نفع ه يلعنت يگذشته  نيكنم دراز بكشه و خودم هم كنارش، به درك كه ا يكمك م. دارم

 .مشيسازب ييدوتا

 

***** 

 "مهتا  "

. حرفاش افتادم ادي. تخت يبودم، جا به جام كرده و كامل آوردتم رو دهيخواب يحتما وقت. كنارش رو تخت خوابم برده. كنم يرو باز م چشمام

ظلمه كه به خاطر  يليخ نيا. مدرسه مسخره اش كرده باشن يكه بچه ها يبوده باشه، اون هم تا حد ريكردم كه اون هم فق ياصال فكرش رو نم

 .مثل من، مثل سام. آدم رو مسخره كنن، طرد كنن، قبولت نداشته باشن ست،يكه دست آدم ن ييزهايچ

 .خط قرار داشت هياما در . ما مشترك نبود درد

 نيكوچكتر ديبدون تول. دهيكه طعم تلخ طرد شدن رو چش نيبه خاطر ا. رفتهيخاطره كه سام دركم كرده و من رو پذ نيكنم به هم يم فكر

 يم يدوش درست و حساب هيدلم . شه ياون قدر خسته است كه متوجه حركاتم نم. كنم يدست سام رو صاف مشم و  ياز جام بلند م ييصدا

. نميبب دميكه درست ند يزيگردونم تا هر چ يچشم م. رهيگ يخوره و لرزم م يسرد به صورتم م يهوا. رونيب رميو م كنم يدر رو باز م. خواد

هستش كه تنه و ارتفاع  يدرخت انگور ره،يگ ياز همه تو چشم قرار م شتريكه ب يزيكه برگ ندارن و چ ييپر از درخت ها اطيح يفضا

 .داره هينسبت به بق يبزرگتر

خونه  نيا. چرخه يجا، تو ذهنم م نيورودم به ا يلحظه  نياز اول يزيچ هي. چرخه كه كنار آب چاه قرار داره يم يبه سمت حوض كوچك نگاهم

هرچند اون خونه . نمشونيبب گهيبار د هيكنم و  داشونيخواد پ يدلم م يليخ. كه نجاتم دادن شباهت داره ياون زن و مرد مهربون يبه خونه  يكم

از  شتريبكنمش درس عبرت و ب ديبا. كه توش بودم فرار كنم يتونم از گذشته ا يبه قول سام، من نم يول ده،يآزارم م يليخونه، خ نيا يتو ح

 .رو عذاب ندم هيخودم و بق نيا

تم . داره يقشنگ يو آب يو مشك ديجا هم دكور سف نيا. شم يبزرگ م يآشپرخونه  هيوارد . رميدر اتاقه م يكه درست رو به رو يسمت در به

 .باستيز يليخ. سه رنگ گرفته نيخونه رو ا ياصل

 يخوره به دو فضا يدر م. اديم كامال درست از آب در مهمون جا باشه و حدس ديبا يياحتماال حموم و دست شو. آشپرخونه است يدر انتها هي

 .رميگ يم يدوش درست و حساب هيهام  ليكنم و بعد از برداشتن وسا يم دايباالخره حموم رو پ. جدا يمجزا با درها

 

***** 

 :گهيزنه و م يلبخند م هي. شوره يكه داره دستاش رو م نميب يكنم كه وارد آشپزخونه بشم، سام رو م يدر رو باز م يوقت

 .رميدوش بگ هيمنم برم . باشه تيعاف ـ

 يكنم و م يم يتشكر. به فكر خودشونن يتيباز هم تو هر موقع ،يمردها رو سر ته كن نيا. شه يكه لبخندش كم كم داره پررنگ تر م نميب يم

 :گهيكشه و م يبه سمت اتاقم برم كه بازوم رو م يخوام فور
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 كجا خانم؟ ـ

كاش  يكه ا. بودم دهيس د...ه يمرد و زن رو فقط از رو نيروابط ب زيعشق نداشتم و همه چ يبر مبنا يمن تا به حال رابطه ا. مافت يتته پته م به

 .موقع پر از شرم و خجالت بشم، نه ترس نيخواد مثل تمام دخترا، ا يدلم م يگاه. بودم دهيند

 .گهيلباس بپوشم د رميم. من، خب هوا سرده زه،يچ ـ

 شه؟ يم يچ يخب سهم عوارض ـ

 :گميباال و م رهيكنم و ابروهام م يسر بلند م يتند

 ؟يعوارض ـ

 :گهيو آروم در گوشم م دهيتكون م يسر

 ...شه؟ نه واال يهم م نيخب بدون تمر. ميريبگ اديرو  يقرار شد با هم راه زندگ ـ

 :گهيكشه جلوتر م يبعد من رو م و

 .قدم اول با شما. شب يباشه برا شيباق. رميه برم دوش بگالحساب بوست رو بده ك يحاال عل ـ

برم جلو؟ سرم رو  يجلو؟ اصال چه جور يعنيمن برم . سخته يليكه خ نيگفت؟ من ببوسمش؟ خب ا يچ نيا. دوزم يرو به صورتش م نگاهم

كشم عقب كه هنوز دور نشده، خودش سرم رو هل  يلبش و بعد م يرو عيبوس سر هي. بندم يچشمام رو م نيح نيبرم جلو و در هم يم واشي

. شدم و قبال هم بوده يجور نيا ستيبار ن نياول. ميزندگ ياز تمام تفكرات آزار دهنده  يخال. شم تو آغوشش يمنم كه شل م نيو بعد ا دهيم

 يدستاش شل م يوقت. گند رو ادامه بده يزندگ نيخواد ا يكه كنار در اتاق خواب، تو آغوشش بودم و اون اعتراف كرد كه نم يمثل همون موقع

جور مواقع حرف  نيا. جور مواقع دوست دارم فقط ساكت باشم نيا. اندازم يم نييبگم، سرم رو پا يزيكه چ ونا يكشم عقب و ب يشه، خودش م

باره به گوشم  نيكالم كه اول هيدوباره و چند باره آغوشش و . دهيحركات آدم هاست كه احساساتشون رو نشون م. دهيرو نشون نم يزيزدن چ

 .نهيش يم

 .دوست دارم. بوسه، به خاطر خودت نينه به خاطر ا. دوستت دارم مهتا ـ

 .دميبود كه شن ياعتراف نيباتريو ز نياول نيا ديشا كه

 :يعنيبا تو بودن  "

 ". دوستت دارم از ته قلب هي... و يشگيانه همش هي ،يدلتنگ يبوسه  هيآغوش گرم،  هيدل سنگ صبور،  هينگاه مهربان،  هينم باران عشق،  هي

 

***** 

شه به  يروم نم. كنه دينهار خر يو بهش بگم كه بره و برا رونيب اديمنتظرم از حموم ب. مونده رهيخ دهيساعت كه دو رو نشون م يرو نگاهم

 يداره قبول م. رهيپذ يوجودم داره سام م يذره ذره . اهاميتو رو رميم... االنم ده،ياون كه زحمت شب رو كش. خانم بگم كه بهمون غذا بده ژهيمن

 .رو داره يرنگ خوب زندگ. هم داره يرنگ لذت و خوش. رنگ شاد هم داره ،يو مشك يخاكستر ياز رگ ها ريغ يكنه كه زندگ

 .ايب رونيب» ذره  هي ،يكم هي«  يزِي، مهتا جان، ا»خواهر جان « خواخور جان  ـ
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 :گميو م رونيب رميشم و م يبلند م. گفت يچ دميحداقل فهم .باز بهتر بود يكي نيا

 خانم؟ ژهيجانم من ـ

 :گهيو م رهيگ يغذا رو باال م ينيس

 .و بمونه فتهيبپزه و جا ب ديفسنجان خوب با يول. شد ريد ديببخش ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 ن؟يزحمت شب كم بود كه نهار هم آورد ن؟يديچرا زحمت كش. دستتون درد نكنه ـ

 .ها، منتظرم ديايشب ب. رميمن م. قابل نداره خوشگل خانم ـ

 يبا تعجب نگاهم م ،ينيس دنيبا د. اديگذره كه سام هم م ينم يطول. رميدارم و به سمت اتاق م يپله ها بر م يرو از رو ينيكنم و س يم يتشكر

 .برامون آورده يخوش و آب و رنگ از كجا اومده و ك ينيس نيكه ا دميم حيكنه و من بهش توض

 نيزم يرو. سمت هيسمت و اون از  هيمن از . ميخور يكه برنجه غذا م يگرد سيهمون د يتو مياريرو ب گهيكه ظرف د نيهم ساده و بدون ا با

 :گهيم گرده سمتم و يبرم. رميكشم و عقب م يم ينفس. است گهيد يجا هيدونم، اما فكر كه من  يفكر سام رو نم. ونيبه تلوز رهيخ. و ساده

 گه؟يچه قدر كم؟ بخور د ـ

 .به زور خوردم نميهم. ستيگرسنه ام ن ـ

حوله رو از . باليكه مربوط به ورزش باشه و حاال مسابقات وال يزيهرچ. مردها يهمه  يمورد عالقه  يشه به برنامه  يم رهيكنه و خ ينم ياصرار

چون . وقته كه بهش موس بزنم نيآبش گرفته شده، بهتر يحاال كه كم. دميتكون بهش م هيكنم توش و  يكنم و دستم رو م يدور موهام باز م

 يم رهيكه همراهم آوردم خ يليوسا ونيبعد اون رو م يو كم رميبه سمت اتاق خواب م. صاف كردن موهام رو ندارم يامشب اصال حوصله  يبرا

 .شم

قدر پست و  نيچرا ا. نيلعنت به تو رام. بود مييكذا يعروس يدهايبود كه جزو خر يا يهمون قوط نيا. شم يم رهيدستم خ يتو يقوط به

 نيخواست با ا يم. شه يم خيتنم س يافتم و موها يمنه م يگفت مهتا برا يم لميحرفش كه تو ف اديبه  ؟يلعنت يچرا اون كار رو كرد ؟يفيكث

 .لعنت به تو. بشه مثل پارسا و پارساها يكياونم  تيبهم بزنه و بعدش سام طالقم بده و در نها روكارش مراسمم 

رنگش  ديبرم تهران با. موهام دو رنگه يشه وقت يحالم بد م. دراومده شهيموهام از ر يرنگ اصل. شم يو مشغول م زمير يرو كف دستم م كف

 :گهيتو اتاق و م اديسام م. رو عوض كنم

 .ميكم بچرخ هي ميبر رون؟يب ميمهتا بر ـ

بگه از اتاق  يزياون كه چ يب. شه يكه براش اومده حواسش به اون جلب م يچون با اس ام اس. دهيبه من رو نم فرصت جواب دادن شيگوش

 .رونيب رهيم

 

***** 

 "سام  "
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 . استيآر. خونم يم گهيبار د هيكه اومده رو  ياميو پ. شم ياتاق خارج م از

 ". رو جواب بده يجا كه مهتا نباشه، گوش هي. زنم يزنگ م. سالم "

 نيح نيو تو هم نييپا رميم يكي يكيپله ها رو . و حاال منتظر تماسشم رونيمهتا نفهمه؟ منم خودم رو پرت كردم ب گهيداره كه م يچه كار يعني

 .دميجواب م يفور. زنه يزنگ م ايآر

 جانم؟ ـ

 ست؟يخب، مهتا كه اون جا ن ؟يخوب. سالم ـ

 فتاده؟ا ياتفاق. ستينه ن. يمرس. سالم ـ

 .تجاوز كرده رو گرفتن... مهتا.. به.. كه به يياز اون كسا يكيواال ... اتفاق كه ـ

 يمونم تا بعد از سكوت كوتاه ادامه  يمنتظر م ،يلعنت. ماجراها هنوز ادامه داره نيكه ا نيمثل ا. بندم يو چشمام رو م رميگ يرو گاز م لبم

 .حرفش رو بگه

تنهاست و  دهيهم د اريو مه رميمحمد خان كه گفت من نم. ياداره آگاه ديايو محمد خان گفتن ب اريزنگ زدن و به مه روزيد. دهياسمش ام ـ

از  يكي نيا ايگو. بوده نيجرمش هم يعني. از مرز گرفتنش يقانون ريخروج غ نيگفتن كه ح. ميدياون جا و پسره رو د ميرفت. زنگ زد به من

 .مهتا و نقش راننده رو داشته دنيدزد يازش گرفته بوده كه كمكشون كنه برا يپول هيبوده و  رساپا يرفقا

 .نهيتونه من رو بب يو نم ستين رونيخوبه كه مهتا ب. كنم يحرصم رو خال يجور هيتا . درخت يتنه  هيكوبم  يرو محكم م دستم

 ؟يالو، سام، پشت خط ـ

 اونه؟ دنيفهم يخب چه جور. آره، آره، هستم ـ

پارسا  ؟يحاال ترس از چ. شده و به خانواده اش گفته كه از كشور خارج شده يخونه مخف هي يسال از از ترس تو هي نيا. خودش اعتراف كرده ـ

كنن و در  يم زيخودشون تم يها لهيرو از آثار انگشت و وس اليو. هيخون نيسر ا ننيب يو م اليو انيم يرو كاله گذاشتن و وقت نيو دوستش سر ا

خوب صاحب . شن يبگن از كشور خارج م اليكه به صاحب و نيبدون ا ،يو قاچاق يچون از بس هل كرده بودن، كامال مخف ،يسر هيالبته . رنيم

جاست  نيو ا سيزنه به پل يزنگ م. هم پر از خون الياست و كف و ختهيبهم ر اليكل و نهيب يكنه و م يسركش هيتا  اليو اديهفته بعد م هيهم  اليو

 ...شن و يم ييهر سه نفر شناسا نيزم ريز يتو يها لهيوس يكه اونا جا گذاشته بودن و از چند تا آثارشون رو ييزهايچ يسر هي ياز روكه 

 :گميحرص م با

بگم االن؟ هان؟ حاال كه فرار  يمن چ. من داره؟ به درك كه اون فرار كردن يتو زندگ يچه فرق نيا. تونم بشنوم ينم گهينگو، د. ولشون كن ـ

 تازه به خودش اومده؟ سيپل ستن،يكردن و ن

 .يمن زنگ زدم كه بدون. پسر، آروم باش ـ

 يكن يم فيرو تعر نايا يحاال اومد. دختر اومده نيسر ا ييشده و چه بال يچ نيو نگفت نيكرد ياصل ماجرا رو از من مخف ا؟يرو بدونم آر يچ ـ

 .شه يمن داره آروم م يلعنت يدگزن نيبشه؟ تازه ا يكه چ

حاال هم گفتم كه مهتا رو . شد يمن بد م يبرا ييجورا هي نايمهتا ا يجا تو زندگ يقبول كن كه دخالت ب. حاال آروم باش! يگيم يفهمم چ يمن م ـ
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 .اون رو هم احضار كرده بودن روزيد. ييشناسا يبرا يآماده كن

اون  يادآوريامروز صبح هم اعصابش سر  نيهم. النيگ ميما االن اومد. رو بگم نايتونم بهش ا يمن نم. شه يمهتا تازه داره حالش خوب م ـ

 يكن يفكر م. شده دايكه بهت تجاوز كرده پ يياز كسا ينفر هيو بگم كه  نميتونم برم جلوش بش يتونم، به خدا نم ينم. ماجرا خرد شده بود

كه االن مهتا داره  يحال خوب گهيبار د هي ستميحاضر ن. ختهياعصاب منم بهم ر زهايچ نيا. با تو حرف بزنم يجور نيهم راحته كه ا دمخو يبرا

 .ميبشه به زندگ دهيگند كش گهيبار د هيذارم  ينم. هم حق نداره بگه يكس گم،يبه مهتا نم يزيمن چ. رو خراب كنم

 

***** 

 "مهتا  "

از اون . رهيو راه م دهيتو هوا تكون م ديو دستش رو به عالمت تهد ستادهيدرخت ا هيسام كنار . زنم يو پرده رو كنار م رميسمت پنجره م به

كم  هيكرده؟  شونشيپر يطور نيا يچه اتفاق. افته يكنه و دوباره راه م يمكث م يكم. درخت بزرگ انگور، تا اون درخت كوچك گوجه سبز

 گهيبار د هيو  رميم نهييبه سمت آ. كنه يكه باهاشون كار م هيياز اونا يكي حتما، حتما. پرسم يكنم كه بعدا ازش م يكنم و فكر م ينگاه م گهيد

 يكنم و دوباره موهام رو تو دستام م يم يكف تو دستم خال گهيد يسمكت راست كامال حالت گرفته، اما سمت چپ نه، كم. كنم يبه موهام نگاه م

 .گفت يم شهيهم ايكه آر يياز همون ها. پاشم يم نهييبه خودم تو آ ليدل يلبخند ب هيكنم  يولشون م يوقت. رميگ

كار هزاران حس  نيچون تو با ا. يخودت بكن يبرا يتون يكه م هيكار نيكمتر نيا. يباشه كه به خودت لبخند بزن ادتي شهيهم ي شهيهم  "

حال  نيجزء هر چند كوچك و در عبه . حالت رو تو ظاهرت داره لبخند بزن نيكه بهتر يزيبه چ شهيهم. يكن يخوب رو به بدنت منتقل م

 ". بزرگ

داشته باشه؟ ابروهام  ايآر ينشون از حرف ها يهست كه كم يزيچ ايآ نميشم كه بب يم رهيخ. شم يم رهيخ نهييو دوباره به آ رونيب اميفكر م از

اما . نگو گهيكه هم كه د مينيشكل خودشه و ب نيحالت تر يموهام كه دو رنگ شده و چشمام هم كه تو ب. كنم زشونيتم ديكه دراومده و با

قشنگ  جانيه هي. شه ياز نوك پاهام تا سرم داغ م. رميگ يافتم و گر م يحرف سام و بوسه اش م ايبه . مونه يم رهيلبم خ ينگاهم اون وسطا رو

 :كنم يلب تكرار م ريز. نميتخت بش يو رو رميفاصله بگ نهييكنه كه از آ يمجبورم م تيكنه و در نها يشَُلم م تيافته به جونم و در نها يم

 .به خودت مسلط باش، آروم ـ

 ديمعروف خر فيكنم تو همون ك يرم و دست م يم نهييشم، دوباره به سمت آ يآروم م يوقت. اون كه مكث كنم يب. و پشت سر هم يتكرار

حركتم  نيچقدر از ا. بشم مونياون كه به دردش فكر كنم و پش يب. كنم يزائد رو از جا م يموها يدونه به دونه . دارم يرو بر م نميعقد و موچ

 ييبايتونه اون ز ينم نمياما هم. صورتم گر گرفته و قرمزه. كردم زيكه صورتم رو تم اميبه خودم م يدونم كه وقت يفقط م. دونم ينمگذره؟  يم

كنه  يكنم كه خودش در رو باز م داشيكنم كه برم سمت در و پ يعزم م ومده؟يكنم كه چرا سام هنوز ن يفكر م. كه به صورتم اومده رو كم كنه

 :پرسم يناخودآگاه م. نداره اطيبه اون مرد تو ح ياصال شباهت. باشه شيپ يكم ياز اون مرد تند خو ياون كه اثر يب. شه يو وارد م

 ؟يزد يحرف م يبا ك ـ

 :گهيزنه و م يم يصورتم لبخند دنيبا د ". چقدر هوا سرده " گهيگرده سمتم كه م يبر م يحال در
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 !يخوشگل شد ـ

 :گميبه سوال من داره؟ دوباره آروم م يربط چه

 ؟ينگفت ،يمرس ـ

خودم بهش گفته بودم . گرفته راديهم ا يگند زدن به خونه و شهردار. از كارگرها بود يكيبابا،  يچيه: گه يده و م يرو تو هوا تكون م دستش

 .شه رو بهم خبر بده يم يهرچ كه

 :گهيتخت و م يرو نهيش يو اونم م دميتكون م يسر

 م؟يبر ـ

 .من هنوز كار دارم. نه، صبر كن ـ

 :گهياندازه و م يباال م ييابرو

 .نميش يجا م نيخب منم ا ـ

 جا؟ نيا ـ

 ه؟يجا، خوب مگه چ نيآره ا ـ

 :گميكنم و م يرو كج م لبم

 .يچيه ـ

به اون كرم پودر مسخره كه بهم  يازيپس چه ن. خوب هم نرم كننده داره، هم ضد آفتابه. دارم يكرم ضد آفتاب بر م هي. رم يم نهييبه سمت آ و

مسخره رو  يبا حرص اون قوط. زنم يصورتم م يجا يمالم به جا يكنه، هست؟ كرم رو به دستم م يبه ارواح م هيو من رو شب يدهن كج

 :گهيخنده و م يسام م. فتهيتوش ن تيكنم تا چشمم به محتوا يبرعكس م

 مهتا؟ يريبا خودت درگ ـ

 .اديزمان به كارِت م هيگفت  يهمش م. دميبه زور چپوند تو خر هيسام. اديكرم پودر مسخره بدم م نينه، از ا ـ

 يداخل و پشت پلكام رو با مداد نقش م. صورتم يكنم رو يم يو رژ گونه و رژ رو خال مليبه سرعت ر. شه يكنه و ساكت م يتك خنده م سام

نظر  رياون لبخند ژكوند كه لحظه به لحظه من رو ز ريز! دستم تنده، نه گميم ياما وقت. با اون خط چشم شل و ول كار كنم ستمياصال بلد ن. زنم

 رونيب هي يجلوش نشستم و دارم خودم رو برا يميقدر صم نيباره ا نيكه اول نيا يخوب برا. خوب يليخ. خوبم ستا،يمعذبم، حالم بد ن ،داره

كه اعتقاد  يمن يبرا ؟يچ يعنيعاشقانه  يساده  يدو نفره  نيا يفهم يم ؟يچ يعنيحالم  نيا يفهم يتو كه م. كنم يآماده م يرفتن پر از خوش

مگه االن چه . ديرفت رونيبا هم ب يليرسه كه شما كه خ يسوال م نيدونم االن به ذهنت ا يم. هيليخ نيهم. بود كه عشق وجود نداره نيراسخم بر ا

همون حس خوب كه دم در  گم؟يكه كدوم حس رو م يدون يم. من اون موقع حس االن رو نداشتم. هم داره يليبا اون موقع داره؟ داره، خ يفرق

مرد  هياز دهن  يهمون، پس قبول كن كه وقت اومد؟ آره ادتي. پر از احساس خوب يهمون جمله . گل كرد يدو حرف ياون جمله  زآشپزخونه ا

چند  يها يدوست يبو. دهياون نامرد ها رو نم يها يباز يعوض يدوست دارم بو نيا. زده باشم جانيقدر ه نيشنوم دوست دارم، ا يم يواقع

. دميوقت، منم ند چيه. يديجا ند چينمونه اش رو ه گهيكه خود خدا م هيبهشت يدوست دارم مثل همون وعده ها نيا. دهيرو نم ايپور يروزه 
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 .وقت چيه

 

***** 

و عاشق  يبا آقا مرتض شييداره از ازدواجش و آشنا. كنم ينگاه م اديكه به نظر نو م يبه فرش رميگ يخانم م ژهيصورت من يرو از رو نگاهم

 نيكه در ع يگردش. عد از ظهرم با سامگرده به سمت خاطره گردش ب يكنه، بر م لياون كه حرفاش رو تحل يذهنم ب. كنه يم فيشدنش تعر

تو . ميديها چرخ يكينزد نيهم يكم ميو رفت ميهام رو خوب گذروند يبعد از ظهر بعد با اون همه دستپاچگ. بود زيو خاطره انگ رموندگا يسادگ

سكوت  نيبه ا يانگار هر كدوم به نوع. ميبكن يگريشكستن سكوت د يبرا ياون كه هر كدوم تالش يب م،يو خزان زده اش راه رفت بايز عتيطب

نگاه نكرده  يجور نيتا به حال شمال رو ا. كه سخت بود يكيمن  يبرا. ميكند بايز عتيدل از اون طب گهيشده بود كه د بغرو. ميداشت اجياحت

 ...شبانه ام شده بود و حاال ياز عوامل كابوس ها يكيو از اون به بعد  يافتنيدست ن شيسال پ هيتا  عتشيشمال و طب. بودم

چند تا  نشونيكه ماش يو عروس و داماد يعروس هيخانم و من چشمم خورده بود به  ژهيمن يخونه  ميبر ميبرگشت بود و قرار بود مستق موقع

 يتو اون جاده  كيافتر يو كم ستاديا نشونيماش. دنيشن يم يكه اون جا بودن به خوب يبا ما فاصله داشت و بوق بوقش رو تمام كسان نيماش

 يشد م يداماد ختم م يكه به خونه  يكوچك يشدن و از پل سنگ يم ادهيپ نشونيعروس و داماد بودن كه از ماش نيبعد ا يشد و كم يخاك

باشم و  هيحسرت برام شده بود كه مثل بق هي نيكه بود ا يهرچ... خب. به اون عروس و داماد خوشحال بود رهياون جا من فقط نگاه خ. گذشتن

 يبه خاك ياون كه توجه يب. گاز گذاشت و حركت كرد يراه باز شد سام پاش رو، رو يوقت. از دستش داده بودم انهاحمق يبه لطف حسادت ها

 .حق ما نبود نيا. كرد يكه گاه گاه در ما ظهور م يحسرت. عروس و داماد ذوق زده نشده بود نيا دنيانگار اونم از د. كنه نيبودن زم

 مهتا خانم؟ يديحرفام گوش مبه  ـ

 :گميحواس م يب

 .جانم؟ بله، بله ـ

 .تو فكر يها، فكر كردم رفت ـ

 .بفرما. نه، گوشم با شماست ـ

شد و  يسر راهم سبز م يدونم چندم بود، كه ه يبار نم. دست بردار نبود يول. ميرو سه بار رد كرد يآقا مرتض. گفتم يآره خب، داشتم م ـ

آخه رفته بودم گاوا . كرد تو طناب گاو ريپام گ هويگفتم كه مزاحم نشه، كه  يداشتم بهش م. رو قبول كنم شيخواستگاركرد كه  يدرخواست م

 نيا ،يدون يم. شدم يم تيبود و داشتم اذ يكه سرعت داشته باشه ها، جاده گل نيكرد تو طناب و گاو هم نه ا ريپام گ. گفتم يداشتم م. ارميرو ب

 م؟يشهر رو دار يدخترا حاتيما كجا تفر. رنيگ يم اديكارا رو  يليشن كمك دست خانواده و خ يشن، م يكه عقل رس م يجا دخترا از سن

 .بچه ها، مخصوصا اون دوران كم بود حاتيتفر. ميو به خانواده كمك كن ميكار كن ديخب، با يول م،ير ينه، م ما،ير ينم ييجا گمينم

لبخند پر از درد ازش  هيآدم ها؟ با  نيچقدر تفاوت ب. پر از چروك و آثار زخم. گرده يرتشه، به دستاش بر مام كه تا اون موقع به صو رهيخ نگاه

 :پرسم يم

 خانم؟ ژهيمگه شما چند سالته من ـ
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 :گهيكنه و م يرو بلند م سرش

 .چهل، چهل سال ـ

 .دهينشون م شتريكنم كه صورتش ب ياندازم و فكر م يباال م ييابرو

 ن؟يبچه هم دار ـ

اون  ،يدون يم. سواد نموندن يمن و پدرش ب نيدرس خوندن و ع. خدا رو شكر. دختر، همشون هم ازدواج كردن و رفتن هيآره، سه تا پسر و  ـ

اون  يعنيفوقش،  كليبخونن، اما ما دخترا نه، تا س پلميپسرا حق داشتن تا د. ميدرس بخون يمقدار هياز  شتريذاشتن ب يما نم يموقع پدرا

 شتريب يليكه خوندن و نوشتن سرش بشه، بسشه، خ نيداشتن دختر هم دهيكه مثل پدر من عق يياونا كل،يفرهنگ داشتن تا س يليخ كه يياپدر

 شد در حق ماها؟ يچقدر ظلم م ينيب يم. بودن

 :دهيكشه و ادامه م يم يقيعم نفس

خوب و  يخدا رو صد هزار مرتبه شكر كه هر چهار تا االن صاحب زندگ. همشون رو تا باال فرستادم. بمونن يجور نياما من نذاشتم بچه هام ا ـ

 .جامعه دادم ليخوب و دانا تحو يافتخاره كه چهار تا بچه  هيمن ما يبرا نيهم. خوبن يكار خوب و خانواده 

مثل خودشون  يكيوضع بزرگ شدن و چه بسا كه از بچه هاشون  نيبا اها  يليخ. است گهيد ياز زن ها يليبه خ هيزن شب نيا. زنم يم يلبخند

 يدر حال. كنم يبهش نگاه م رهيو خ اميم رونيسام از فكر ب يبا صدا. كار رو نكرد نيخانم ا ژهيخوبه كه من. ساختن و تو سن زود شوهرش دادن

 :گهيشده، م ندكه بل

 مهتا؟ ميبر ـ

 :گميشم و م ياز جام بلند م منم

 .ميبر ـ

 .اُفتم يكنم و همراه سام راه م يكه برامون درست كرده تشكر م يبوسم و ازش بابت شب خوب يخانم رو م ژهيمن صورت

 

***** 

 :گميكنم، م يتخت پرت م يكه خودم رو، رو يكنم ودر حال يگوشه پرت م هيرو هر كدوم  لباسم

 .خسته ام يليخ يوا ـ

 :گهيبا خنده م ره،يگ يكنه و دستش م يكه هر كدوم از لباسام رو جمع م يدر حال سام

 چه وضعشه؟ نيتنبل خانم، ا ـ

 :گميكشم، م يم ازهيصدا خم يب شهيكه مثل هم يحال در

 .كنم يم... فردا جمع... بذار ـ

و همون جا كنار تخت  ارميشلوارم رو از تو چمدون درم. بخوابم شرتيگرم هست كه با ت ياتاق انقدر. اديكنه و به سمتم م يم زونيرو آو لباسا

گرمش كه به كنار  ينفس ها. كشه يخوام دراز بكشم كه از پشت تو آغوشم م يم. زنم يو پتو رو كنار م نميش يتخت م يرو. كنم يعوض م
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 يباز هم داغ م. زنه يم يرو بوسه ا شونميهام پرمو يكشه و رو يم يقينفس عم. كنم كيشه سرم رو به شونه ام نزد يباعث م وره،خ يگوشم م

 نياول يكنم برا يشه و فكر م يشه؟ خالص م يچرا برام هر رفتار و هر محبتش داره ناب م م؟يجور نيچرا؟ واقعا چرا در مقابل رفتارش ا. كنم

 چرا؟ دم؟يرفتار رو چش نيا مباره كه تو عمر

 

***** 

. اديخوام چشمام رو ببندم كه دوباره صدا م يمست خوابم و م. و دست سام رو پهلوهام نشسته كهيجا تار همه. كنم يچشمام رو باز م ييصدا هي با

 هيصدا  نيزندانم از ترس ا ياون شب ها كه تو يوقت. رهيگ يچشام جون م يخاطرات تلخ دوباره جلو. شه يشغال ها بلند م يزوزه  يصدا

 .به سمت سام. فرستم يناخودآگاه خودم رو به عقب م. ترسم از ته دل يم. شم يخم م. شم يشدم، دوباره مچاله م يتخت مچاله م يگوشه 

خواب آلود كنار  ييآروم و با صدا. ام و تو عقب رفتنم دقت نكردم دهيترس شتريب د،ياز اون چه كه با شيفهمم ب يخوره، م يكه سام م يتكون با

 :گهيگوشم م

 مهتا؟ ـ

 .رميعقب م شتريو ب شتريب

 شده؟ يزيچ ـ

 :گميو م رميكه جا دارم تو خودم م ييكنم و تا جا يام كج م نهيرو به سمت س سرم

 .ترسم يم ـ

 :پرسه يم ارتريهوش ييصدا با

 ؟ياز چ ـ

 .شغاال ـ

 :گميشه و با بغض م يام حبس م نهينفسم از سر ترس تو س. ستادنيپنجره ا ريكنار خونه و ز نيانگار هم. اديبلندشون م يزوزه ها يصدا دوباره

 .ديكن يم تميندارم كه انقدر اذ يمن كه گناه. اياون ور لعنت ديبر ـ

 :گهيكنه و م يگلوش رو صاف م. شه يكمرمه، محكم تر م يسام كه رو دست

 اطياطراف ح يهمه . انيمن اطيح يجا و تو نيبوته هان و ا ونياونا م. نترس. كار هر شب اوناست نيا. اطرافن يها نياونا تو زم. بخواب خانومم ـ

 .يمونم تا تو بخواب يم داريمن ب. چشمات رو ببند و بخواب. نترس يزياز چ. شده است يحفاظ بند

. بندم يچشمام رو م يدوست داشتن يحام هيشه و با حس داشتن  يانگار راه نفسم باز م. رسونه يم انيسرم به پا يرو يحرفش رو با بوسه ا و

 يدون يتو كه م. ترسناك رو بشنوم ياون صداها گهيذاره د يبنده و نم يو م رهيگ يكه راه گوش هام رو م يزيچ ايشه  يحرف ها م نيانگار ا

 .وقت چيه. يوقت مثل من تنها نبود چيه. يداشت ياديز انينباشه، تو حام يآخه هر چ. چقدر خوبه يحام تنحس داش

 .استيدن بيعجا نيهشتم "آغوش تو  "شك  يب "

 .شود يمعنا م يزمان ب ،يشو يكه م واردش
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 .ندارد يبعد چيه

 .شود يروحت تازه م يآنكه نفس بكش يب

 ". ديوجبش خواهم بخش كيرا به  ايثروت دن تمام

 

***** 

 يفكر م نيبه ا. ميبود دهيخر ييمواد غذا يو كل يبازار محل ميامروز با سام رفته بود. شم يم رهيكنم و به مواد داخلش خ يرو باز م خچالي در

به سمت . رو اختراع كنم يزيكنه تا اگه بخوام از خودم چ يكمك م شتريب ميتو گوش يافتضاح من، همون كتاب آشپز يآشپز نيكنم كه با ا

كه  ايداداش دن نيو مهربون تر نياز بهتر يا هيهد. بود و هنوز عوضش نكردم دهيبرام خر ايبود كه آر يساده ا يهمون گوش نيا. رميم ميگوش

اواخرش فقط و  يكناره گرفتن ها نيفهمم كه ا يحال رسوند و االن م نياون بود كه من رو به ا يكمك ها. دوست داشتن رو سرم هم بذارمش

زشته نه؟ آدم به شوهر  يليخ. آره همون ه؟يمنظورم چ يدون يدونم كه م يم. نكنم دايپ يعاطف يبوده كه بهش وابستگ نيفقط به خاطر ا

كه . حاال من با تمام وجودم سپاسگذارشم. كنه و عاشق بشه دايپ يعاطف يبه خونشون راهش دادن، وابستگ يپناه يكه تو اوج ب يياخواهرش، كس

 يشرمنده  يزمان هي ياالن نه، ول ديكرد، من شا يكه اگه نم. شد ينم ميگفتن هاش هم مانع وابستگ يخواهر يكرد، حت يكار رو نم نياگه ا

 .بود بانميشدم كه همه جا همراه شوهرش پشت يم يخواهر

آسان  يكوچك آشپز يكنم و كتابچه  يرو باز م ميگوش يكاربرد يبرنامه ها ستيل. اميب رونيب اليكنم از فكر و خ يم يو سع دميتكون م يسر

به  يبه سرعت با همون گوش. كنم يم رو انتخاب يتابه ا ينوع غذا و گوشت چرخ كرده  نيسراغ ساده تر رميغذاها م نياز ب. كنم يرو باز م

 :گميدارم و م يگام بر م خونهسمت آشپز

 .يشام مهتا پز درست كنم كه انگشتات رو هم باهاش بخور هي ـ

و با  رميگ يسرم رو م. رم يعقب م يو كم اديم رونيخورم به سام كه داره از آشپزخونه ب يمحكم م هيچون سرم تو گوش ن،يح نيتو هم و

 :گمياعتراض م

 ؟يكن يجا چه كار م نيا ا ـ

 :گهيتعجب م با

 .يشام مهتا پز، دست و پات رو نشكن يجلوت رو نگاه كن كه به جا يگوش يبه جا ـ

 :گميو بلند م رميو من به سمت آشپزخونه م ميخند يدومون م هر

 ؟يديفهم. نشه داتيورا پ نيتا درستش نكردم، ا ـ

 :گهيكوبه م يبه هم م پاش رو سيپل يكه مثل سرباز ها يدر حال ـ

 .اطاعت فرمانده ـ

رو  ازيكه گوشت و پ ينيح. شم يو مشغول م نميچ يم زيم يلبامه مواد رو، رو يكه رو يبه سرعت و با لبخند. رهيم رونيبا خنده از اون جا ب و

و  ميرو داشت يروز بهتر و گرم تر روز،يامروز نسبت به د. شم يم رهيخ انهيكه تو غروب نما يعتينگاهم رو به طب دم،يكنم و ورز م يمخلوط م
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رو به هم  ميدوست داشتن يكنم كه برنامه  يو ازش خواهش م گميخواسته ام رو تو دل به خدا م. باشه يطور نيخواد كه امشب هم ا يم لمد

دسر  يدلخواهم رو برا ناتيتزئرم كه  يذارم بپزه و خودم م يكنم و م يرسه اون رو كف تابه پهن م يگوشت به حالت دلخواهم م يوقت. زهينر

 .آماده كنم

 

***** 

 يم نيو گوجه تزئ يذارم و روشون رو با سماغ و فلفل دلمه ا يم يآب دارن رو داخل ظرف خوشگل بايكردم و تقر كهيت كهيها رو كه ت كباب

كه  يالبته نه به اون حد. دهيكه چقدر به شكمش بها م دميچند وقت فهم نيوگرنه تو ا. نشده داشيجا پ نيسام به قولش عمل كرده و ا. كنم

 .خراب بشه رهيبراش باشگاه م دارهكه  يكليه

 اديخواد به سمتش ب يزنه و م يم يلبخند مونميپر و پ زيم دنيشه و با د يم داشيبعد پ يكم. كنم يو سام رو صدا م نميچ يم زيم يرو، رو غذاها

 .زنم يش مو حرف دلم رو برا رميگ يكه جلوش رو م

 

***** 

 شياز سال ها پ مييتنها ياهايتو رو ييايرو ياز همون شب ها يكيذارم كه باد صورتم رو نوازش كنه، چون امشب قطعا  يبندم و م يرو م چشمام

سرد باشه،  ديو با هيزييپا ياز شب ها يكيكه  نيامشب با ا. كشم يم يقينفس عم. كنم يسپر عتينور ماه و در طب ريشب رو ز هيكه  نيا. بوده

سام كنارمه و . كلفت يجوراب شلوار هيبافت بلند و  هي. دميپوش يحال لباس مناسب نيبا ا. شماله ياز خواص هوا يكي نميا. داره يخوب يهوا اام

جلو و من  ارهيدست م. هردومون رو پوشونده يپاها ينازك مسافرت يپتو هي. مطمئن يدادم به اون حام هيگاهه و من تك هيتك هي نياش ع نهيس

كنم؟ به  يفكر م ياالن به چ يدون يم. دميتكون به خودم نم يواقعا كه تنبل شدم و حت. خندم يم. كشه باال يخورم م يكم كم دارم سر م كهرو 

كردم و  يمدرسه ام رو باز م يتاب هاكه ك يزمان. ادمهيو مدرسه هام  يبچگ يحرفش از همون روزها هي! خدا چقدر راسته يكه حرف ها نيا

 .شد يمختلف تكرار م يعبارت به صورت ها نيا

 ". است يآسان يبعد از هر سخت "

 يدرست از زمان. وقته كه شروع شده يليخ. من هم شروع شده يآسان. كنم يكردم، اما االن درك م يرو درك نم شياگر اون موقع معن ديشا كه

كه قبل از  ييبشه به باور ها دهيكه گند كش ميو نذار مشيرو خوب بساز يزندگ نيكه ا ميسام از هم خواسته بود كه كنار اتاق خواب و تو آغوش

شن  يآهنگ ها مدل به مدل عوض م. داده هيتك نيبلند گذاشته و خودش هم به ماش يرو باز كرده و آهنگ رو با صدا نيدر ماش. ميداشت ييآشنا

 يخودم رو جابه جا م. ميشد رهيو هر دو به آسمون خ ميشام خورد. ميكن يكه درست كردم، سر م يرو با شام يزيپائ ريسكوت دلپذ نيو ما هم ا

 :گهيخنده و م يمسام . كنم

 .دم يم زهيمن بهت جا ،ينيبش يجا بتون هياگه تو  ـ

 :گميزنم تو بازوش م يم

 مگه من بچه ام؟ ـ

 .قايدق ـ
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 :گميو با حرص م نميكنم كه صورتش رو بب يم ليخودم رو متما يشه منم جور يكه تموم م آهنگ

 .يخودت ـ

 :گهيم يو با لبخند مرموز آروم

 .ريحرفت رو پس بگ ؟يگفت يچ ـ

 :گميكنم و م يم يبچه ها با لجباز مثل

 .يخودت ؟يزرنگ ـ

اونم به . دوئم يم يينمناك بدون دمپا نيتو اون زمكشم و  يم يغيشه ج يبلند كه م. ارميم رونيشم و زبونم رو تا حلقم براش ب يبعد بلند م و

ساده رو دوست  يبچگانه  نيا. نرم يكيباشم و تو تار ييكنم و تو روشنا يم يبا خنده سع. پاشه يزيكه اون چ دهينشون م ييدمپا يصدا. دنبالم

رسم سام  يچاه كه م كينزد. خوره يبازم تو هوا تكون م يو موها رهيجاها تو گل م يپاهام بعض. بچه باشم رو دوست دارم يكه گاه نيا. دارم

 يشه و جا يپخش م اطيبلند تو ح يبودمش با صدا دهيشن يكه تازگ يهم زمان آهنگ. رهيبا خنده ام به هوا م غميج يو صدا رهيگ يمن رو م

 .رهيگ يرو گره خوردن نگاه هامون م ساممجازات 

 .كه شكسته بودم يديرس يوقت "

 .ما خسته بودمآد يهمه  از

 .يديكه نبود ام يديرس يوقت

 .يديتو مثل معجزه رس اما

 .كه شكسته بودم يديرس يوقت

 .آدما خسته بودم يهمه  از

 اديعالم اشك و بغض و فر هي بعد

 .من فرستاد يتو رو برا خدا

 .ستين نيتو رو زم يدونم جا يم خوب

 .ستين نيفرق تو فقط هم يليخ

 گذشته يقصه ها يآدما

 .فرشته گنيمثل تو م يكس به

 .نجات يفرشته .... نجات ي فرشته

 جون ازم بخواه تو

 ". كمه برات اونم

 ريشب ز يكيتو تار. گنيآهنگ م يكه خواننده ها يمثل فرشته ا. نجاتم سام شده بود و هست يفرشته  يول. هم به ما ربط نداشت يليخ ديشا

 :گميم دهيكه تاب تحملم رو بر يبرم و با حال ينور ماه، سرم رو تو آغوشش فرو م
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 .دوست دارم ـ

و من از جا  رهيخونه و جلو م يخونه و م يآهنگ م. جاهاش حرف دل منه يليآهنگ خ نيا. بندم يكشم و چشمام رو م يم قينفس عم هيبعد  و

 ندهيو آ اهايبرام آواز مرگ رو يزمان هيهمون كه . دهيخواست، رس يازم م ديبا شيكه چند ماه پ يزيوقت اون چ ديشا. دونم ينم. شم يكنده م

 .اون دو يسازنده  اهام،يو رو يزندگ كياالن و با شر وام بود 

دم كه مبادا لحظه  يخودم رو تو آغوشش جا م شتريچسبم و ب ياش م نهيبه ش شتريرسه و من با هر حركتش ب يسام به گوشم م ييدمپا يصدا

 يصدا. برام به ارمغان داره يدونم رفتنم به باال چ يچون خوب م. كنم يم ميخجوالنه خودم رو تو آغوشش قا. دور بشه مينيعطر تنش از ب يا

 .شم يخبر از همه زمان و مكان م يب... شه و من يم طعاهنگ كه ق

 

***** 

خوام  يخورم و م يكم تو جام تكون م هي. دهينشون مبلند و بزرگ، تن برهنه ام رو  يواريد ي نهيتختم و رو به روم آ يرو. كنم يرو باز م چشام

اون همه  نيب. اُفتم يم شبيد ادي. شم يسر جام تو همون حالت خشك م. كشه يم ريدلم ت ريبكشم كه كمرم و ز ازهيصدا خم يب شهيمثل هم

 :گهيشه و م يها تو گوشم پخش م سايمثل ناقوس كل يزيچ هي ،خاطره

 .يمهتا، اشتباه كرد ياشتباه كرد ـ

 نيذاره ا ينم. كنه يمخصوص خودش من رو آروم م يشه و كار ها يم دارياالن سام ب. من اشتباه كردم؟ كارم اشتباه بود؟ نه. كنم يم بغض

 .سام دوسم داره. نه. ناقوس مرگ تكرار بشه

 :گميصدام و آروم م يب. شكستن بغضم يكنم برا يبار مقاومت نم نيا. كشه يم ريت. درد. باز هم درد گهيتكون د هيو  قينفس عم هي

 سام؟ ـ

 يپتو رو باالتر م. دهيجواب نم. خوره، اما ساكته يم كيتكون كوچ هيكه  نميب يم نهييآ ياز تو. دهيصدام انقدر خش داره؟ سام جواب نم چرا

 :كنم بلند تر از بار قبل بگم يم يبندم و سع يچشمام رو م. كنم يم يكشم و تن برهنه ام رو مخف

 سام؟ ـ

 .تو رو خدا. جواب بده. كنه يداره گوشم رو كر م. سكوت كر كننده است نيا. يلعنت. هم سكوت و سكوت و سكوت باز

 سام؟ ـ

خوام باور كنم  ينم ه؟ديخواد چرا جوابم رو نم يخواد منو؟ اگه م ينم گهيدوسم نداره؟ د گهيسام د ايخدا. باره يامان م ياشكام ب گهيبار د نيا

د تكرار ياون قدر با. دوسم داره. دوسم داره. وهمه. الهيخ. فيدروغ كث هي. دروغه ناينه، ا. شدم تياهم يبراش ب گهيكه تا ازم استفاده كرده، د

 .ناقوس مرگ خاموش بشه و بره نيكنم كه ا

 يلبم رو گاز م. پتو از پشتش كنار رفته. سام هنوز هم تكون نخورده .رهيگ يدرد تاب و توانم رو م. شم يذارم و بلند م يدلم م يرو رو دستم

اما اون قدر درد دارم كه هر . كنم يرو تنم م شبميد يلباسا. خوره يآخه سرما م. كنم يتا دردم رو فراموش كنم و پتو رو، روش مرتب م رميگ

 .همه مشكالتش نيزن بودن و ا نيلعنت به ا. دميكنم به زن بودن و زن موندن فحش م يم هيصدا گر يو ب نميش يبار م هيلحظه  ندچ
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كه . اون جا كه خودم باشم و خودم رميم. ييرايداخل پذ يكنم خودم رو به سرعت برسونم به بخار يم يكنم و سع يبار آخر به سام نگاه م يبرا

از اون  يزهايچ هي. كمكم كن ايخدا. كنه ياما درد رهام نم. كشم يم قيعم يهانفس . زن بودن رو فراموش كنم نيو ا يدرد لعنت نيبتونم ا

 .دينبا. اديب دينبا. زنم يپسشون م. اديصورتم م يذهنم رفته جلو اريكه تو بخش ناهوش يتخاطرا

 :گميشم و م يم رهيمبل خ يها هيبه پا. شم يولو م نيزم يكنارش رو. رسم يكه م يبخار به

 .نه، سام من رو دوست داره ـ

 يم گم؟يكدوم خاطرات رو م يدون يتو كه م. انيتر از قبل دارن م يچرا؟ چون اون خاطرات قو يدون يم. لرزم يشه، اما م يداره گرم م پشتم

 .انيخدا، نذار ب انيدارن م. رو ازم گرفتن ميخواب و خوراك و زندگ يزمان هيكه  ييها يهمون لعنت. آره ؟يدون

 روز دوم. منحوس يواريچهار د. اول، اتاقك زندان ينه صح "

فرسته و  يبه زن ها و همشون رو با القاب زشت م دهيفحش م. زنه يم اديكشه و فر يو م رهيگ يشبه و مرد موهام رو تو مشتش م ازدهي ساعت

 "كردن؟  انتيبهش خ نيا يكردم كه زن ها يكنم من چه گناه يمن با خودم فكر م

 روز سوم. سه گرگ نيو ب ييرايسالن پذ ،يبعد يصحنه  "

 غيمن و كمك خواستن و ج يباز هم خدا خدا. آلوده به گناه به صورتم يدست ها يضربه ها. اريپارسا و دوستاش به من و مه كيرك يها فحش

 ". دنميكش

 روز ششم. باز هم اتاقك زندان ،يبعد يصحنه  "

 ". من ييگند فاضالبه و باز هم من و تنها يكه خوشبو و تنده، اما برام هم چون بو نيكه با ا يرعط يو كراوات و بو يدم اسب يبا موها يمرد

صدا براش  نيا گهيد. رهيگ يرو م ييرايدرد آلودم كل پذ يهق هق صدا. شه يم يقاط يبا اشك ها. شه يم يسرد از سر و صورتم جار عرق

مهتاش رو  يآخه صدا. نشده داريآخه ب. آخه براش مهم نبوده كه مهتاش درد بكشه. كنه، آخه سام دوسش نداره داريكه سام رو ب ستيمهم ن

 .گهيد يو آخه و آخه ها... آخه. تو اتاقه يهمون مردا نيگه كه سام هم ع يوز وز مگس م نيتو گوشم ع ييصدا هيآخه . گرفته ديند

 .خوره يكه تنم رو م يواريدباز هم اتاقك، باز هم چهار  ،يبعد يصحنه  "

كشه و  يكمربند م. اديمرد جلو م. كنم يم هيخنده و من گر يمرد م. از معجون سرخ يوانيبا ل. تو نور راهرو يزوزه شغال و در باز و مرد يصدا

 ".كنم يم هيدردآور كمربند گر يضربه ها ريز. كنم يمن باز هم ناله م

و  يشكستنش و خرد شدنش به گوشم قو يصدا يول. دونم كدوم سمته يكه نم واريكوبم به د يدارم و م يبر م زيم يكوچك رو از رو گلدون

 :كشم يم اديفر رهيگ يكه تمام توانم رو ازم م ييو من با صدا نهيش يمحكم م

 .ازت متنفرم ـ

 .معصوم زنانه يبغض، پر از درد، پر از هق هق ها پر

اتاق  واريبرخوردش با د. شه يدر اتاق باز م. كنم يشنوم و باز هم هق هق م يهم خوردن دندونام رو مبه  يصدا. لرزش تنم ندارم يرو يكنترل

به . شد داريباالخره ب. باالخره اومد. اديبه سمتم م دنميكنه و با د ياتاق و اتاق رو نگاه م يتو اديم دهيلباس پوش يكي. شه يتو گوشم تكرار م

 :گهيو م دهيو تكونم م اديسمتم م
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 مهتا، خانمم؟ مهتا، چته گلم؟ ـ

 :گميم ناالن

 ...دوســـ گهيد. من درد دارم. يدوسم ندار گهيد ـ

كه با  ده،يعطر خاص تنش رو م شهيمردانه كه هم راهنيزنم به اون پ يكه چنگ م. شه يم يكيناله ام  يآخر با بلند كردنم و صدا يندار دوسم

 .خواد از خودش به خودش پناه ببرم يدرد زنانه شده، اما دلم م نيكه جوابم رو نداده و باعث ا نيا

 ات شده باشد، يتمامِ زندگ يوقت "

 .يندار يگريآغوشش پناه د جز

 "! يباش رياگر از خودش دلگ يحت

 

***** 

 "سام  "

. ستيپام ن رياطراف و ز م،ديشن شيپ هيچند ثان نيكه صداشون رو هم ييها شهيكه خرده ش ارميشانس م. كنم يبرم و بلندش م يم دست

 جا؟ نيشده؟ چرا از جاش بلند شد؟ چرا ا يچ ا؟يخدا. اون بافت كلفت هم مشخصه رياز ز يتنش حت يسرما

كنارم بود و من رو  شبيكه د ييبه جا دميو دست كش دميجام چرخ يبسته، تو ييو با چشما دميكش ييپر صدا ازهيخم يوقت شيساعت پ مين

چشمام باز شد و ناخودآگاه به اون سمت . ديتنش ند ياز اون گرما يدستم سطح سرد تخت رو لمس كرد و اثر دمش،يند. بود، اما نبود رفتهيپذ

نفسم رو . رهياز سرم گذشت كه حتما رفته دوش بگ. تخت نشستم يو رو دمياز جام پر. من نبود يكوچك و دوست داشتن كدختر. دميچرخ

و از اتاق خواب  دميلباسم رو پوش واشي واشي. اون قدر اون جا نشستم كه آروم شدم. به پنجره و به شب قبل كردمشدم  رهيدادم و خ رونيب

قرار داشت گذشتم كه  وانيكه درست وسط ا يكوچك ييراياز كنار پذ. رو درست كنم ايدن يصبحانه  نيبهترخواست براش  يدلم م. خارج شدم

به سمت  ه؟يك يبرا هيناله و گر يصدا نياگه مهتا حمومه، پس ا. مغزم ناخودآگاه شروع كرد به پردازش. به گوشم نشست يهق هق بلند يصدا

 .زنه ياُفتاده و معصومانه هق م يو بخار زيكه كنار م دميرو د ييدر مهتا يو من رو به رو واريمحكم خورد به د. رفتم و در رو باز كردم ييرايپذ

 يبا هر ناله اش من هم م. خبر بودم يازش ب شيپ هيچند ثان نيكه تا هم يدرد. انگار دهيكم تو آغوشمه و درد امانش رو برحاال دخترك كوچ و

 .رسه يگرفته اش به گوشم م يصدا. و من كنارش نبودم دهيدرد كش. همه مدت حموم نبوده نيمن ا يفهمم كه مهتا يشكنم و تازه م

 ؟يچرا دوسم ندار ـ

 :گميم دم،يتخت قرارش م يكه رو يحالدر  ينگران با

 .ذره هم دوست داشتنم كم نشده هيبه خدا كه . گفته؟ من دوست دارم مهتا يك ـ

 :گهيو م راهنميزنه به پ يخوام بلند بشم كه چنگ م يم

 ...و االن يديپر ياز خواب م دنمينفس كش ايقبل به  يپس چرا شب ها ؟ياون همه صدات كردم، جوابم رو نداد يپس چرا وقت ـ

 :گميم آروم
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 دكتر؟ ميبر. دميبه خدا نشن ـ

 :گهيكنه، م يرو ول م راهنميكه پ يحال در

 .خوب خودش رو به من نشون داده بود شيسال پ هيكه  ييآشنا هي. من آشناست يدرد برا نيا. ستين بيدرد غر نينه، ا ـ

 :گميشم و م ياز كنارش بلند م. كنم ينفسم رو فوت م. زنه يباز هق م و

 .شه يكه نم يجور نيا. كنم دايمسكن برات پ هيبذار  ـ

 .اميم رونيبه سرعت از اتاق ب و

 

***** 

گونه  يرو از رو يسيبرم، اون خ يدست م. گونه هاشه يهنوز رد اشك هاش رو. فرو رفته يقيدونم چقدر گذشته؟ اما مهتا به خواب عم ينم

ناله هاش  يصدا. رهيگ يخوره و دوباره سر جاش آروم م يم يتكون. كشم يتو رو باالتر مپ. تو خودش جمع شده شهيمثل هم. كنم يهاش پاك م

 :گهيتو گوشش م ييشده و صدا رهيخ دهيكه جلوش خواب يبه دختر نيكه غمگ يمن. سكوت اتاقه و من القطع شده و حا

 .يتوجه بود يو تو ب دهياون درد كش. نبرده ،ياون به اون اندازه كه تو لذت برد ـ

 :كنم يلب تكرار م ريز

 ايآر يكه وقت يخاطرات گذشته اش اُفتاد؟ مگه تو نبود اديكه باز  يبود اون همه مراقبت ها و دوست داشتن ها؟ چه كرد نيمرد؟ ا يچه كرد ـ

 .يشد شيگذشته اش بندازه و حاال خودت باعث و بان اديحق نداره مهتا رو  يكه كس يكرد يم ديزنگ زده بود، تهد

 :دميخودم جواب م به

به  ا،يخدا. رفته رونياز اتاق ب يك دمينفهم. كه اون تك و تنها تو اون اتاقه دميمن نفهم. دميمن واقعا صداش رو نشن. اما اون ناخواسته بود ـ

 .دميقسم نفهم تيخداوند

 

***** 

 "مهتا  "

اُفتم و محكم  يصبح م انيجر ادي. دوست ندارم از جام بلند بشم. كشم يم يقينفس عم. رو به روم ي نهييباز هم منم و آ. كنم يرو باز م چشمام

شه  يم زدر اتاق با. و برن زنيبه هم بر. و من رو نابود كنن انيانگار فقط قصد داشتن ب. ها فكر كنم يبه اون لعنت گهيد دينبا. دميسرم رو تكون م

 :گهيزنه و م يم يبازم لبخند يچشم ها دنيبا د. تو اديو سام م

 ساعت خواب؟ ـ

 يپوست سبزه اش نشسته و با اون موها يرو د،يرنگ سف. هم بازه راهنشيپ يدو تا از دكمه ها. كيكوچ يدو تا. هاش رو داده باال نيآست

 يتخت م يجلو و كنارم رو اديآروم م ره،يگ ينم شيشوخ يبرا يجواب يوقت. نهيش يبه دلم م ييجورا هيحموم رفته،  دهيكه نشون م سشيخ

 :گهيحركتش م يشه و به همون آروم يروم خم م يذاره بازوم و كم يم اطياحت ادستش رو ب. نهيش

 ؟يخوب ـ
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 :گهيزنه و م يم يلبخند. كنم يكنم و نگاهش م يرو باز و بسته م چشمام

 ؟يبود كه راه انداخت يچ اون همه الم شنگه ليدل. دميخوب خانومم، من صدات رو نشن. يمن رو بخور يخواست يصبح كه م. خب خدا رو شكر ـ

 .منم خسته بودم فكر كنم

كه از  يكلمه ا نيشه منفور تر يم نه،يش يكنارش م يخانم هست كه تا  يكلمه  نيتو ا يچه تفاوت. شم يم رهيخ راهنشينامعلوم تو پ ينقطه ا به

 :گميم يناراحت يبا همون حس خوب و كم. كنه يم قيحس خوب بهم تزر هي نه،يش يآدم در اومده؟ اما تا م كنارش م نيدهان منفورتر

 ...دردم و جواب ندادنت و ـ

 :دميكنم و دوباره ادامه م يمكث م هي

 .يو نشنو يخسته باش ديفكر نكردم كه شا نياصال به ا. خاطرات بدم ـ

 :گميآروم م. كنم يو به چشماش نگاه م رميگ يرو گاز م لبم

 .ديببخش ـ

با لحن داش  ده،يباال م ييكه ابرو يو در حال مينيكنه با ب يرو با مماس م شينيزنه و بعد ب يم ميشونيپ يرو يه اتر و بوس كينزد ارهيرو م سرش

 :گهيم يو خنده دار يمشت

 شد؟ رفهميش. فهيتكرار نشه ضع گهيد ـ

تونم خودم رو  ينم گهيد. رهيكنه، با همون وضع چشم غره م يسرش رو كه بلند م. كنم كه خنده ام به صورت همون لبخند بمونه يرو م تالشم

 يخنده ام م دنيبا د. كنم كه حال صبحم كجا و حال االنم كجا؟ چقدر فرق دارم يخنده ام فكر م ونيم. بلند يخنده  هي. خندم يكنترل كنم و م

 :گهيخنده و م

 .يهست ياده هپلكه االن فوق الع نيهم ا. هم برات خوبه. حاال بلند شو برو حموم ـ

 :گميم ان،يرن و م يكه م ييخنده ها ونيم

 .ادب يب يخودت يهپل ـ

 .گمايم شتريب. پاشو برو ،يهپل ـ

من تازه دارم به چشم . نه نبود. بودم دهينبود كه قبال د يمرد بودن اون. دميكنم كه مرد بودن رو د يبا خودم فكر م. كشه يو م رهيگ يرو م دستم

 نمرد بود. ستيتوان و قدرت مردانه ن دنيفهمم مرد بودن به زدن چك تو صورت و به رخ كش يو تازه تازه دارم م نميب يخودم مرد بودن رو م

كه زن رو با تمام  نهيمرد بودن ا. يو دركش كن ينش يوحش... زن هيكه در كنار بودن با  نهيمرد بودن ا. ستين يكه با چند تا دختر بخواب نيبه ا

و  دنبو يوحش نايا. ستيمرد بودن ن نايا. يفهم ينم ،يفيضع ،يتو ناقص العقل يو بگ شيو بكوب يكه راه بر نينه ا. يك كنلطافت زنانه اش در

 .نفره هيبودن  فيضع

 

***** 

انگار داره تقاص خوب . شم يم رهيكنم و از پنجره به آسمون خ يسرم جمع م يموهام رو با حوله باال. دارم يحال بهتر ام،يم رونيحموم كه ب از
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اما مال من . ساده است ديمال اون سف. پوشم يم ديدست لباس سف هياز سام  ديبه تقل. هيبه شدت گرفته و ابر. رهيگ يرو م روزيد يبودن هوا

و  منيعروس يها ديمه خره نايا. يو نقره ا يژاكت مشك هيو شلوارش و به خاطر سرد بودن هوا،  ديكوتاه سف نيآست هي. داره ينقره ا يها رحط

 يسام كه داره با گوش دنيبا د. پناه ببرم يسرد به بخار يخوام از دست هوا يكنم و م يدر اتاق رو باز م. كنم يتازه دارم ازشون استفاده م

 :گهيگه كه سام م يم يزيشخص پشت خط چ. ستهيا يسر جاش م دنمياونم با د. ستميا يكنه، سرجام م يم بتصح

 .آره ـ

مامان . فهمم كدوم مامان منظورشه ينم. گهيبه مامان م هيرو شب يزيصدا چ يكنه، ب يكه اوهوم اوهوم م يدر حال ه؟يپرسم ك يچشم و ابرو م با

 :گهيم يكنم كه جد ينگاهش م يخودش؟ سوال ايمن 

 .يگوش... بله.. بله ـ

 :مگيتو هم م رهياخمام م. تونه صحبت سام با مادر خودش باشه يلحن نم نيا

 ه؟يك ـ

 :گهيم خشك

 .خواد باهات صحبت كنه يم. مادرت ـ

 :گميو با همون صدا م رونيرم ب ياز اتاق م.رميگ يرو ازش م يگوش. شه يپررنگ تر م اخمم

 بله؟ ـ

چرا با  ؟يكن يبا سام عروس يمگه تو خودت نخواست ؟يديچرا جواب من رو نم يمادر. ذره شده بود هيدلم برات . قربون صدات بشم ؟يمادر ـ

 ؟يكن يم غيچرا صدات رو از من در. رميم يتو م يصدا يمن مادر ب يدون يتو كه م ؟يمن لج كرد

. داستيكنه، كامال مشخص و پ يكه م يا هيغم تو صداش و گر. حرف زدن به من بده يبرا ياون كه مهلت يب. گهيو پشت سر هم م يجور نيهم

 :دهيباز هم ادامه م. زنم يقرمز فرش ضربه م يو با نوك انگشتم به گل ها نيياندازم پا يسرم رو م. شه يمن پر از بغض م ياش، صدا هياز گر

كه اگه بچه  يدختر. ديمن، دختر من از مادرش بر يمهتا گهيد. دمتيند گهيد ،يرفت شگاهيآرا يكه اون روز برا ياومد و بردت، از وقت ياز وقت ـ

 .بود زكميكه از دستش دادم، عز يو اون بچه ااون دو تا  شتريمن نبود، اما ب ي

 :گميپرم وسط حرفش و م يم ميتمام سنگدل با

 چرا؟ چون امانت بودم؟ ـ

 :گهيروش نداره، م يكنترل گهيكه د يا هيگر با

 ؟يچرا دوباره عوض شد ؟يكرد يم هيو گر يذاشت يدست رو دامن من م ،يشد يم ياز دست محمد شاك يوقت ادتهينه، به قرآن نه، مهتا  ـ

زنم و  يدست م يمشكالت لعنت نيدارم تو ا يچه مرگمه؟ چه جور ينيبب يومدين ،يزن يم يكه دم از مادر ييمدت تو نيكه تو ا نيا يبرا ـ

كه دخترم  يبپرس يومديشنوه، اما تو ن يبه هم خورده رو م ميكنن كه چرا عروس يم يو فوضول انيبه صدا در م يدر پ يكه پ ييگوشم زنگ ها

 رم؟يخانواده بگ نياز ا يمن چه خبر يتوقع دار ،ياياما تو نم زه،ير يرو با اون پسرش بهم م ميشد؟ خواهرت زندگ يجور نيا اشده؟ چر يچ

 آره؟ رم؟يمادر خبر بگ يمن از تو يتوقع دار
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 .مارستانيكجا بودم؟ ب يدون يم. قدر بد نباش نيا. حالم به هم خورد. خونه نبودم تيبه هم خوردن عروس دنياز شن. نبودم ،ينبودم مادر ـ

 :كنم يزمزمه م. خوره يتو قلبم تكون م يزيچ هيحرف  نيا دنيشن از

 مارستان؟يب ـ

 تيهر وقت هم كه گوش. گشتم و بعد از اون هم بابا و داداشت نذاشتن از جام پا شم يو بر م مارستانيرفتم ب يسه روز تمام م مارستان،يآره، ب ـ

 ازمنم با تو نابود شدم . منم با تو تب كردم. غصه خوردم. شدم ستيمنم با تو ن. ستيگفت حالت خوش ن يداد و م يمهناز جواب م. گرفتم يرو م

 .كه در حقت شد يهمه بد نيا

 :گهيآروم م. خوره ياش رو م هيكنه و گر يخودش رو كنترل م يكم

 يكردم؟ م تياز پسرش، پسر خواهرم شكا يدون يم چيباهاش قطع رابطه كردم؟ ه ،يزن يكه ازش حرف م يهمون خواهر يدون يم چيه ـ

 رو؟ نايا يدون

 :گميم يبه سخت. تحمل كنم گهيتونم د ينم. رونيب دميرو م نميسنگ ينفس ها. زهير ياشكام م. شكنه يم نميسنگ بغض

چون اون . من بذاره مياون حق نداره پاش رو تو حر. ادياون حق نداره ب. رو رومه لشيكه اسم فام ياما فقط تو، اون محمد. مامان... ماما... نه ـ

. اميخونه اش نم گهيبهش بگو د. گفت باعث شدم نتونه سرش رو بلند كنه. برم يبه من گفت آبروش رو م. از خونه اش برم. خواست كه من برم

 .داره يرو شرمسا ييآبرو يشدن به من ب كيچون نزد. ادياونم حق نداره ب

 .فتميوضع ب نينذار دوباره به ا. كار رو نكن نيا گهيتو رو خدا با من د يول. يكه تو بگ يبه بعد هر چ نيباشه گل من، اصال از ا ـ

 :گميآروم م. دميكشم و بغضم رو فرو م يم يقيعم نفس

 ؟يندار يكار گهيد ـ

 .خدا به همرات. زمينه عز ـ

با  يحداقل با مامان نه، ول. دعوا رو ادامه بدم نيخوام ا ينم گهياما د. دلم از دستشون پره. كنم يرو قطع م يبه دعاش بدم، گوش ياون كه جواب يب

 يكه خودش بفهمه با من، من. كرد، كه شرمسار بشه يرو تحمل م يو دور دنياون قدر ند ديبا. من و اون هم چنان ادامه داشت يمحمد چرا، باز

. نبود يمحمد امانت دار خوب. كه اگه به عنوان بچه اش قبولش نداست، حداقل امانت دوست و همكارش بودم يكه براش نبودم، من يكه هرچ

موهام برام مهم  يسيلرزش تنم و خ. ستيامكان داشت، برام مهم ن دنشيكه هر لحظه بارون بار ييهوا يسرما. نميش يم يدستك چوب يرو

 دنيبود و به دست كش دهيمدت كش نيكه تو ا يبه درد. مظلومانه اش يها هيرفتنش، به گر انمارستيبه ب. مامانه يحرف ها ريرگفكرم د. ستين

به . كلمه مادره يواقع يكه به معنا هيمادر ريفكرم درگ... كرد و حاال به خاطر من يرفت با اون قهر نم يكه به قول خودش سرش م ياز خواهر

شونه  يرو يزيبا قرار گرفتن چ. شه يم دهيكش مارستانيمن كارش به ب ياما به خاطر مشكالت و رنج ها اورده،ين ايرو به دن نكه اگرچه م يمادر

 :گهيم يآروم و جد. شونه ام گذاشته يپالتوم رو، رو. سامه. كنم يهام، سرم رو بلند م

 .يخور يسرما م ـ

 :گميم دم،يم هيكه پشتم رو به نرده ها تك يحال در

 .اصال نخواست حالم رو بپرسه ـ
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 :پرسه يكنه و م يگرده نگاهم م يبرم

 ؟يك ـ

 !شده يسرم چ ختهينخواست بپرسه از اون موقع كه ر يحت. محمد ـ

 :گميبا بغض م. گهينم يزيچ

 سام؟ ـ

 :گهيو م نهيش يبه روم م رو

 ه؟يچ ـ

 من بود؟ ريبه نظرت تقص ـ

 .بگه كه ناراحت نشم يچ. جوابم رو بده يدونه چ يانگار نم. نيياندازه پا يرو م سرش
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 "سام  "

 :پرسه يآره؟ دوباره م ايبگم؟ بگم نه؟  يچ ديبا واقعا

 من بود؟ ريتقص ـ

 :گميكنم و م يرو بلند م سرم

 !نه ـ

 :گهيشه و م يم رهينامعلوم خ ينقطه  هي به

سام، ! حسرت حرف زدن درست با خانواده ام تو دلم مونده شهيهم ،يدون يكنه؟ م يم يجور نيكنه؟ چرا ا يم يجور نيپس چرا با من ا ـ

 يتيكنارمونه، برامون اهم زمونيكه عز يتا وقت م؟يهست يجور نيچرا ما آدما ا. نبود يجور نيماجرا رفتارشون ا نيتا قبل از ا ،ينيب يكه م يينايا

 ...اديم شيپ يحادثه ا هيكه  نيبعد از ا يول ره،ندا

 :گميو م رميگ يرو تو دستام م دستش

 .نكن هيگر! بسه ـ

گذشته من و اون . فتهيب مايقد اديبه  شتريكه ب نيرو فراموش كنه، نه ا زيجا كه همه چ نيآورده بودمش ا. هاش رو نداشتم هيگر دنيدل د واقعا

خواد  يچرخه به سمت اتاق و م يم. كنه بلند بشم ينگاه پر از آبش مجبورم م. اندازه يم نييشه و سرش رو پا يبلند م. بود، گذشته بود يهرچ

 سيام خ نهيس. كشم تو آغوشم يمحكم و بعد م. رميشه رو بگ يكنه كه دستش رو كه داره از دستم شل م يمجبورم م ييرويدونم چه ن ينم. بره

همون حرف . زنم ير گوشش حرف مكنا. ارهيسرش رو به سمت چپ م. شه يبار دور كمرم حلقه م نياول يدستاش برا. شه از اشك هاش يم

 نيا. ادينم يقطره اشك گهيكه د گميقدر م نيا. بودنش جالبه يفهمن كه تكرار يعاشق م يكه فقط آدم ها ييهمون ها. يرو تكرا يميقد يها

 .كه فراموش كنه زمان و مكان رو گميقدر م نيا. خوره يكه سرش از بغض هاش تكون نم گميقدر م
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شد  يم يعصب يخوام، گاه يكه زن نم دميكش يم اديخواست از دختر ها بگه و من فر ياومد و م يمامان كنارم م يوقت ،يمجرد ياون شبا ادمهي

گفت كه  يخاتون بود، بهم م ميكه مخصوص خود مر يگرفت، با لبخند يكه از رفتار بچگانه ام خنده اش م ييتو اون لحظه ها. ديخند يم يو گاه

اون جاست كه با تموم . هيگر هي ايخنده و  هي. نگاه هيكنه به  يم ريقلبت، نگاهت گ ييجا هيو  يوقت هياما . خوام ينممن زن  ياالن بگ ديشاسام، 

مثل ظرف ساعت . شه يهمون نگاه پر م دنيكه فقط با د يزيچ هي. هيوسط جاش خال نيا يزيچ هي. كمه يزيچ هي يكن يمرد بودنت، حس م

كرد، مواظب اون نگاه از جنس  رينگاه گ هيقلبت و نگاهت به  يوقت ،يديبه اون لحظه رس يباشه كه وقت ادتي. شه يم يپر و خال يكه ه. يشن

 يبيهست كه به طرز عج ييوقتا هي. هيبيزن موجود عج "سام . همون نگاه يشه تو يخالصه م تيباشه كه اون موقع زندگ ادتي. يزنونه باش

 هي رونيب شيو ببر يريكنه و بعد فقط دستش رو بگ هيبغلت گر يتو يبذار. شيبشنو ديفقط با ياهگ. داره داريخر نازشكه  هييمحتاج لحظه ها

 ". يو باهاش حرف بزن يكن فيازش تعر! كه چقدر خوشگله يو بگ يريكوچولو براش بگ ي هيهد

 يمحبتت رو بدون پاسخ نم نيا يروز هيمطمئن باش، اونم . كه دوست داره بشنوه يبگ ييزهايبراش از چ ديبا. يباهاش حرف بزن ديهم با يگاه

خاطرات و روز  نيتر نيريشه برامون ش يپر از محبت م يلحظه ها نياون قدر كه بعد ها ا. ميفهم يرو م ايما زن ها فرق محبت خالص و ر. ذاره

 .بوده نيگذره كه اون روز برامون بهتر يو شب از ذهنمون م
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كه اطرافمون رو پر  هيعتيبه طب رهينگاهش خ. بره يداره و به سمت دهنش م يگذاشتن رو برم زمونيم يكه رو ر،ياز ماست موس يقاشقش كم با

مراقب جسم و . مراقبش باشم ديوسط هر لحظه با نيچون ا. سخته ينيريش نيكردن با مهتا در ع يزندگ. يرستوران سنت هي مياومد. كرده

رو پشت سر گذاشته،  يكه اون چه گذشته ا دميفهم يگفت اگه من از اول م يكه م نيبه ا. كنم يخودم به حرف هاش فكر م با يگاه. افكارش

 .تونم جواب خودم رو بدم ياون وقته كه نم ه؟يجور نيپرسم كه واقعا ا ياومدم و بعد از خودم م ياصال جلو نم

 :گميباال و م دميابروهام رو م. مقدار دوغ هيو  گهيد يكي. داره يپرورده رو با چنگالش بر م تونيدونه ز هيبار  نيا

 .دونه دونه بخور يجور نيبعد ا ارن،يصبر كن شاممون رو ب يخوا يم گميم ـ

 :گهيگرده سمتم و م يبرم

 .منم كه دل رحم. من رو بخور، من رو بخور گنيم يزنن و ه يبه من چشمك م نايا. اوردنيخب حاال كه ن ـ

 .كتيدل كوچ نيا يبرا رميبم ـ

با تو فكر رفتن و  ستيچون سكوتش مساو. زنم يكه ساكت نباشه، حرف م نيا يو برا رميگ يدستش رو تو دستم م. شه يخنده و ساكت م يم

 :گميم. اعصاب جفتمون يخراب

  اد؟يجا خوشت م نياز ا ـ

 :گهيو م دهيتكون م نيرفرو چند بار به ط سرش

 .هيخوب يجا ـ

 :گميكنم و م يطرف كج م هيرو به  سرم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٧ 

 ن؟يهم ـ

 ؟يچ يعني نيهم! گهيخب خوبه د ـ

 ؟يتشكر كن يخوا ياز من نم يعني ـ

 .همسر مهربانم يمرس. دياُه، ببخش ـ

 :گهيكنه و م يكج م يدهنش رو به طرز خنده دار و

 .بذار غذام رو بخورم، بعد ـ

با مهتا سخته؟ سخت  يزندگ گميچرا م يدون يم. كنه ياون من رو هم خوشحال م يخوشحال. چقدر خوبه كه خوشحاله. كنم يرو تا ته باز م شمين

از مهتا دست بر  يآسون نيوگرنه، من به ا. كرده دايكه پ يشكننده ا ي هيسخت از لحاظ روح. نه، من عاشق مهتام! لحاظ كه دلزده بشم نينه از ا

 .تونم يمن م يسخته ول. دارم يمن

 :كنه يذاره و ازمون سوال م يجلومون م يمحل يو دو بشقاب برنج و دو نوع غذا اديسرمون م يباال يمرد

 ن؟يخوا ينم يا گهيد زيچ ـ

و  ميرو امتحان نكرد نايراستش رو بگم كه من و مهتا تا به حال ا. باقاالقاتق يو دوم يقاسم رزايم ياول. شم يم رهيكنم و به غذاها خ يم يتشكر

تو  روهر دو هم زمان قاشق ها . داره يدارم و مهتا هم از باقاالقاتق بر م يبر م يقاسم رزايقاشق از اون خورشت م هي. تجربه مونه نياول نيا

 :ميگيمكث م يو هر دو بعد از كم ميذار يدهنمون م

 .خوشمزه است. هـــــوم ـ

. انسان ها نداشت يتو زندگ ييكاش غم معنا. خنده ها نيخنده ها بود و خالصه شده تو هم نيهم يبه آسون يكاش زندگ. رهيگ يمون م خنده

 .مونن يكاش م شهيكاش ها هم يول

 

***** 

 تولدش كه هفته يكردن مهتا برا ريغافلگ يبرا يكار يسرعت گذشته و حاال من تو دفتر مشتركم با محمد نشستم و در پ نيهفته به هم هي اون

 يرستوران و اون خنده ها يبعد از اون شب تو. رهيچشمم رژه م يو خوب از جلو يدوست داشتن يهفته  هي نيخاطرات ا. است گهيد ي

جدا . ميديفهم النيفرهنگ ها رو از گ يليو خ ميها و جاها آشنا شد زيچ يليبا خ بايو تقر ميسر زد النيگ يحيتفر ياز جاها يليسرخوشانه به خ

و  نيدلنش يكلمه  نيما، ا. ترك خورده بود، حاال رسما شد ما يكه چند مدت يمن و اون. ميمسائل، من و مهتا عاشق تر شد نياز تمام ا

 .آرامشبخش

 :گهيتو اتاق و م اديم يبا لبخند محمد

 .زدم ياون خونه حرف م يزودتر درباره  ،يش يقدر عوض م نيدونستم ا يسام به خدا اگه م ـ

 يلبخند. رميكنه، م يشم و به سمت محمد كه با خنده نگاهم م يبلند م ميصندل يكنم و از رو يهم هست، بلند م نيكه سنگ كنار پام رو ي سهيك

 :گهيزنه و م يم
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 ه؟يچ نيا ـ

 .صبر كن شش ماهه ـ

 :گميذارم و م يبعد اون رو جلوش م و

دوست . دونم تو يدر ضمن حرف اضافه هم نزن و ببرشون خونه، وگرنه من م. يلطف رو به من كرد نيكه ا نيبابت ا هيو هد يچند تا سوغات ـ

 !هيتوش چ نيبازش كن و بب يدار

 :گهيو م رهيگ يزنم، كه خنده اش م يم يحرف ها رو تند و جد نيقدر ا نيا

 .من رو بخور ايب. چشم ـ

 :گميم رم،يگ يكه ازش فاصله م يحال در

 .خورم يسالم م يهم به عنوان غذا قبول ندارن، چه برسه به من كه غذاها واناتيمحمد؟ تو رو ح هيچ يدون يم ـ

 :گهيو م دهيباال م ييمحمد ابرو. به سمت در. رميو باز هم عقب م گميرو م نيا

 .آدم صحبت كرد، خودت رو مرده فرض كن نيشه ع يبا تو نم ـ

 ياما فكر. تونه بكنه ينم يمحمد كار شهيو مثل هم رميرعت به سمت اونا مبه س ميكه باهاشون قرارداد دار ييعكاس ها دنيبا د. اديبه سمتم م و

 .ارهيبه لبم م يكه لبخند يفكر مهم. اندازه يرو به سرم م
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 "مهتا  "

م و سام هم خونه بود كه سام به عنوان اتاق كار برداشت و لپ تاپ خود ياز خواب ها يكيجا در اصل  نيا. شم يكنم و وارد اتاق م يرو باز م در

 هي. ارياز مه يادگاري. كنم يكشم و به خاك كف دستم نگاه م يبه لپ تاپم كه مدت هاست باهاش كار نكردم م يدست. تو اون گذاشته شده بود

گوشه و كنار پنجره  هيكه  يبعد صفحه با عكس دخترك يكم. كنم يكنم و بعد روشنش م يدارم و خاك روش رو پاك م يبر م يكاغذ ستمالد

رو، به بهش وصل  ميذارم و گوش يم نيغمگ شهيآهنگ و مثل هم هي. رهيگ يچشمم قرار م يجلو زهير ياز چشماش داره م ينشسته و قطره اشك

عكس . ميو كنار رودخونه گرفت بايز يكه تو اون روستا ييعكس ها. زمير يبه اسم ماه عسل توش م يرو با پوشه ا شمال يكنم و عكس ها يم

 .بود بايكه داخل بازار و خالصه هر جا كه به نظرمون قشنگ و ز ييها

گردم پشت سرم و  يبرم. كه انجام بدم ستيهم ن يحوصله ام سر رفته و كار بيعج. نهيش يلبم م يلبخند رو هيشه،  يم يعكس ها كه خال ليفا

 .مثل اون موقع دل و دماغ كتاب خوندن رو هم ندارم يحت گهيكنم كه د يكنم و بعد فكر م يكم نگاهش م هي. شم يم رهيسام خ يبا كتاب خونه 

 ياز شماره  ريغ. كنم يدارم و به شماره نگاه م يرو كه با خودم آوردم رو برم يميس يب يگوش. اديجور تو فكرم كه تلفن خونه به صدا در م نيهم

 :گميشك م با نيبنابرا. ستميمامان، شماره مادر و خواهر سام رو هنوز بلند ن

 بله؟ ـ

 .نهيش يتو گوشم م هيشاد سام يصدا
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 گر؟يسام خوبه ج گر؟يچه خبر ج گر؟يج يكن يكار م يچ گر؟يج يچطور گر،يسالم ج ـ

 يوقت. خاص خودش رو داره يها طنتيشه، هنوزم ش يكه داره مادر م نيدختر با ا نيا. اندازه يو من رو به خنده م دهيجور تا ته ادامه م نيهم و

 :گهيبلند م گم،ينم يزيچ نهيب يم

 گر؟يج يزن داداش؟ مرد ـ

 :گميخندم و م يم

 منم حرف بزنم؟ يذار يم ه،يسام ـ

 .بفرما ـ

 .خوبه و آروم يپس همون بهتر بگم كه همه چ. سواالت جواب بدم يحوصله ندارم به همه  ـ

 مهتا؟. خب خدا رو شكر ـ

 جانم؟ ـ

 شگاه؟يآرا ميبر يايم ـ

 :گميكنم، م يكه لپ تاپ رو خاموش م يشم و در حال يبلند م. رو داشتم ميتصم نيمن كه شمال ا. نهيش يرو لبم م يلبخند يدفعه ا هي

 ؟يچه كار كن يخوا يچرا كه نه؟ تو م ـ

منم . فندق كوچولو ضرر داره نيمن و ا يبرا نياز ا شتريكه ب يدون يم. كم مرتب كردن موهام هيواال عرضم به حضور محترمتون كه اصالح و  ـ

 .اورست رو فتح كردم يانگار قله  ام،يجا هم كه دارم م نيكه ته ترس و استرس، تا هم

 چرا؟ ـ

 ترسم؟ يچرا م ـ

 چرا ضرر داره؟ وونه،ينه د ـ

البته . ترسم يم نيا خب منم از. شه يبچه م تيمادر باردار مضره و باعث نقص عضو يو تافت برا ياسپر گنيبازم عرض به حضورتون كه م ـ

 نيا... كه نهيا. رونيبرم ب عيسر ديكه بعدش با نيو بعدم ا رميگ يرو هم م مينيب ينداره ها، موقع زدن جلو يموهام نزنم مورد ي شهياگه به ر

 .كردم يكارم نم نياگه امشب تولد احسان نبود، ا. گهيد

 ؟يريگ يجشن م. ا تولد آقا احسانه؟ مبارك باشه ـ

 .ميريگ يجشن م يو فندق يو زن و شوهر مير يم شيپ يمن، چه خبره؟ خبرنگار گرينه ج ،يمرس ـ

 اسمه آخه؟ نميا ه؟يسام هيفندق چ ـ

 .گهيفندق مامانه د. تازه از اونم به گمونم كوچكتره. گهيخب فعال قد فندقه د ـ

 .ميجا تا با هم بر نيا ايپس ب. خب يليخ ـ

 .اُفتما يمن االن دارم راه م نيبب. باشه ـ

 اون وقت؟ يگياالن به من م ؟يچ ـ
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 .ديا چه خبرته؟ فندقم ترس ـ

 .خداحافظ. من رفتم حاضر بشم. هيكشمت سام يم ـ

شلوارم شماره  دنيپوش نيتو ح. پوشم يرو م اديكه دستم م ييمانتو نيسمت اتاق خواب و اول رميكنم و م يرو قطع م يگوش هيخداحافظ سام با

 :گهيم يخنده و به كس يكه م يدر حال. دهيبوق جواب م نيا دومب. رميگ يسام رو م ي

 .برو بابا، تو؟ عمرا ـ

 :گهيبعد به من م و

 جان دلم؟ ـ

 :گهيم يسام به آروم. گميرو تند م هيسام هيقض بهش

 ؟يچه كار كن يخوا يتو م. خب يليخ ـ

 :گميباز شده م شميكه ن يحال در

 .من كه پول ندارم گميم! ينيب ياونش رو بعدا م ـ

 .رو اُپن و پشت گلدون، صبح برات گذاشتم. دونم و تو يخب، شب من م يلياز دست تو، خ ـ

 .سام ييايح يب يليخ ـ

 .ايح يب گهيم نيا زم،يعز گنيمردم به شوهراشون م. نيرو بب ايكار دن ـ

 .خداحافظ! حقته ـ

 .كجا؟ بوس من رو بده ـ

 .ادب يب. كنم يرو قطع م يكشم و گوش يبنفش م غيج هي

 

***** 

 شيآرا يو فر شدن و با مدل ساده ا يكه مشك ييشم و با لذت به موها ياز جام بلند م شگاهه،يگفتن تمام شد زهره خانم، كه صاحب آرا با

 :گميو م فميبرم تو ك يكنم و دست م يم يتشكر. بود كه تو آلبوم انتخاب كردم يهمون مدل. شم يم رهيشدن، خ

 كنم؟ ميچه قدر تقد ـ

 :گهيگذره و زهره خانم باالخره م يتعارف كردن م نيوقتمون به ا يكم. كنه يزنه و تعارف م يم يلبخند

 .پنجاه تومن ـ

 :گميو بلند م رميگ يپول ها رو به سمتش م يول»  ؟يمگه چه كار كرد« :گميشه و تو دلم م يكم م لبخندم

 .دييبفرما ـ

فقط موهاش . نشسته نيتو ماش تشيبه خاطر وضع هيسام. شگاهيو خروج از آرا دنيو بعد هم لباس پوش يهم تعارف و باز هم عبارات تكرار باز

 :گهيم دنميبا د. شم يم نيو سوار ماش رميبه سمتش م. رو صاف كرده
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 كرده؟ يدستش درد نكنه، چ ،يوا ـ

 :گميباز م شين با

 خوبه؟ ـ

 .هلو ياز لولو شد ،يعال ـ

 :گهيبزنم به بازوش كه م يكيكنم تا  يدست بلند م. خنده يهرهر م و

 م؟يبر. كنه ها يم هيا فندق گر ـ

 .استفاده كنا يهمه چ يبه قول خودت فندق برا نياز ا. پررو خانم افتيراه ب ـ

 :گهيكنه، رو به شكمش م يكه قبل از حركت، ضبط رو روشن م يحال در

 م؟يتو فاز رقص؟ بر ميمامان بر ـ

 :گهيخنده م يكه م يبعد در حال يكم

 .يمامانت هيقربونت كه شب يا ـ

 :گهيزنه، م يرو به چشم م نكشيكه ع يكنه و در حال يآهنگ رو تا ته بلند م يبعد صدا و

 .رقص و سرعت باال يپس به سو ـ

 :گميم غيج با

 ...تو رو قرآن، موقع اومدنــ هيسام ـ

دستم رو به داشبورد . واقعا سرسام آوره و تمام مدت اومدن تو خودم مچاله شده بودم هيسرعت سام. شه يم يكي غميج يصدا جمله ام با هيبق و

 .اديسرم ن ييبلند اهنگ بال يسرعت سرسام آور و صدا نيمحكم كنم تا با ا ييجا هيكنم خودم رو  يم يرسونم و سع يم

 

***** 

جا سالم  نيكه تا به ا نيا دنيد اي. كشم يم يقيكنم و نفس عم يچشمام رو باز م كاشيالست غيج يكنه و با صدا يكوچه سرعتش رو كم م سر

 :گميم م،يديرس

 .شكرت ايخدا يوا ـ

 :گميو م هيگردم سمت سام يبر م و

 .جا سكته كردم نيمن كه تا ا. خدا بگم چه كارت نكنه ـ

 :گهيخنده، م يكه غش غش م يحال در

 .تو ييخدا، چقدر ترسو يوا. يچشمات رو بسته بود دميآره، د ـ

 هيو سرعت سرسام آورت هم  يصوت يآلودگ ،ينه كمربند بست. بود دهيخواب نتيگرفت كه حداقلش سه ماه ماش يم سياگه پل وونه،يآخه د ـ

 .يكن يم يجور نيكه ا يخورد يزيگفت كه چ يحتما ماموره م. طرف
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 .بره يا گهيد يخونه جا يبه جا ديرسم كه خله و با يم جهينت نيواقعا داره به ا گهيد. هخند يمن تنها م يجواب حرف ها در

 

***** 

حرف از  يكم. ايو اونم از آر غاميپ هيتنها . زنم يرو م دهيها م غاميرو كه چراغ چشمك زنش خبر از پ ريگ غاميپ يورودم به خونه، دكمه  با

 .نره ادميكنه كه  يكنه و سفارش م يم يادآورينه و وقت مشاوره ام رو بهم  ايزنه كه به خوش گذشته  يمسافرتم م

لباس  دنيبا د. شم يم رهيكنم و به لباس ها خ يدر كمد رو باز م. وقت دارم يتا اومدن سام دو ساعت. رميخورم و به سمت اتاق م يآب م وانيل هي

 :گميو م كنم يفكر م يكم. شم يم رهيتخته خ يكه جلو ييعقدم به تابلو

 .ستيخاطره اش اصال خوب ن. نه، اون نه ـ

كه از رشت گرفتم  نميو شلوار ج ميمدل روم يبهتر از همون تاپ مشك يچيه نميب يم تيكنم و در نها يم يا هينگاه چند ثان هيكل لباس ها،  رو

 هي. كنم يكشم و مرتبشون م يدست م يموهام رو هم كم. كنم يلباس هام رو عوض م قهيكنم و ظرف چند دق يخارجش م سهيك ياز تو. ستين

و  يكتاب آشپز يعني ميشگيهم اريسراغ  رميزنم و بعد باز هم م يم نهييبه خودم تو آ يو لبخند دميصورتم انجام م يهم رو ميمال شيآرا

 .شم يمشغول م

 

***** 

 يكنه و م يصحبت م شيداره با گوش. اميم رونياز در آشپزخونه ب. كشم يم قينفس عم هيكنم و  يخورشت بادمجانم رو كم م ريدر، ز يصدا با

 :گميزنم و م يم يلبخند. شه بهم يم رهيكنه و خ يم يهول هول يخداحافظ هي دنميبا د. خنده

 .سالم ـ

 :گهيم مبهوت

 ؟ييخانم من اشتباه اومدم؟ مهتا خانم شما. سالم ـ

 .مرحومته ينه پس، عمه  ـ

 .داشتم و خبر نداشتم يخوشگل يچه عمه  ـ

 :گميكشم عقب و م يخواد در آغوشم بكشه كه م يو با لبخند م اديگه به سمتم م يرو م نايجور كه ا نيهم

 .يديعرق م يبو ر،يدوش بگ هيبرو اول  ـ

 :گهيشه و م يجاش خشك م سر

 .انصاف يب ـ

 .شام حاضره يريتا دوش بگ. كه هست نهيهم ـ

 :گميكنم و آروم م يم ييصدا يب يخنده  ره،يم يوقت

 .پررو ام؟يمنم ب ا،يب يگ يهر وقت تو م دهيم يچه معن ـ

 .خندم يم زير زيدوباره ر و
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با . زيم يذاره رو يكنه و م يها رو هم سام جمع م لهيوس يباق. برم يكنم و به آشپزخونه م ياش جمع م رهيتوجه به نگاه خ يها رو ب بشقاب

 :گهيكنار گوشم م. شم يگذاشتن دستاش رو شونه هام سر جام خشك م

 .خانم نيريهم باشه، نوبت منه ش ينوبت ـ

 :گميو م دميرو متعجب نشون م خودم

 آره؟ آره؟ ؟يدوست دخترته؟ تو دوست دختر دار ه؟يك نيريش ـ

 :گهيبازه م ششيكه ن يحال در

 .مرحوممه يهمون عمه  نيريش ـ

 :گميم يساختگ يبا حرص. كنه يكشه و حركت م يدستم رو م و

 .ظرفا مونده ـ

 :گهينداره، م يريكه تو حركتش تاث يحال در

 .به همسره يدگيبه درك، االن وقت رس ـ

 

***** 

 ييدعوا. دعوامون يبرا. زمير ياشكم دم مشكمه و قطره قطره اشك م شه،يمثل هم. دميم هيام و سرم رو به كمد تك نهيكشم به س يرو م زانوهام

 يمختلف رو يكه از سر حس ها يياتاق و اشك ها نيرو سرم و حاال منم و ا دنشيسام و داد كش ياش شد شكوندن از سر حرص گوش جهيكه نت

از سر شب، شام نخورده نشستم كنج اتاق كار . اعصابم رو بهم زدن يليخ يهستن؟ ول يدونم چ يكه نم ييحس ها. شن يم يارگونه ام ج

چند روزه كه من . خب خسته شده بودم. نشون ندادم يشد، اما من عكس العمل نييباال و پا رهيدستگ يدو، سه بار. نشستم و در رو هم قفل كردم

صحبت  اي. پارك سر كوچه هم برام بس بود نيهم يحت. نداشتمرفتن رو  رونيدور رفتن و ب يتوقع جا. نميبب ينتونستم سام رو درست و حساب

 يصورتم م يرو هيگر ونيم يلبخند. بود ايمطب آر م،يهفته با هم رفته بود هي نيكه تو ا ييتنها جا. ميكه جفتمون گذروند يروز يساده درباره 

به گفته اش هنوز شكننده و پر از . اما مشاوره ها هنوز پابرجاست. به قرص ندارم ياجيقرص هام رو قطع كرده و به گفته اش فعال احت. نهيش

 .زخمم

داشت با محمد  اي. دم گوشش بود ياومد، گوش يم يو اون از وقت ميحرف بزن يسام اومد خونه، با هم كم يبودم كه وقت نيا يروزه كه پ چند

طاقتم  گهيامشب د. ديجد يساخت خونه ها ياش برا گهيد يمختلف و برنامه ها نيسبا مهند ايزد،  يخرج تاالر و كارهاشون حرف م يدرباره 

 :و گفتم دميرو از دستش كش يگوش. اونم موقع حرف زدن با محمد. بهش دميپرطاق شد و 

 ؟يزن يمحرف  يداره كه همش بر گوشته و ه يلعنت يگوش نيتو ا يچ. كم باهات حرف بزنم هيخوام  يم. مثال من زنتم. گهيبسه د ـ

 :شد و با حرص گفت بلند

 كار زشته؟ نيكه ا يفهم يواقعا نم ؟يبود كرد يچه كار نيا ـ
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 .خسته شدم بابا. يفهم ينه، فقط تو م ـ

 هان؟ گهيم يخودش چ شيكردما، االن محمد پ يداشتم صحبت م ،يبه جهنم كه خسته شد ـ

رو به رو و  واريد. كوبوندم دميكه د ييجا نيرو به اول يشدم و گوش وونهيد هوياسم محمد  دنيهمون لحظه دوباره زنگ خورد و من با د شيگوش

 .بلند تر از اون موقع كه بهش حرفام رو نگفته بودم يحت. بود، تو گوشم نشست دهيچند وقت سرم كش نيكه تو ا ياديفر نيبعدش بلندتر

هفته چرا اون  هي نيفهمم تو ا يفهمم؟ نم ينم. تو فكر رميو من باز م شه يصدا رفته رفته كم م. گردم يبه زمان حال برم ونيبلند تلوز يصدا با

 :گميلب م ريكنم و ز يمنه؟ اشكام رو پاك م يهوو يفهمم چرا اون گوش يكنه؟ نم يرو از خودش جدا نم يگوش

 .به درك. به درك صفحه اش كال خراب شد. داغون شد شيبه درك لمس. كردم ياصال، اصال خوب كار ـ

دونم كه صوت و  يكنم، اما خوب م يقبلش اشكام رو پاك م. رميشم و به سمت در م يبلند م. دهيدوازده شب رو نشون م. كنم يساعت نگاه م به

 ييتوجه به سمت دستشو يب. رهيمبل نشسته و با گوشش ور م يسام رو. چرخونم يرو تو قفل م ديكل. دهيچشمام كه پف كرده، خوب من رو لو م

 هيسرم به قد . رميگ يم شيراه آشپزخونه رو در پ. رونيب اميپاشم و م يچند مشت آب به صورتم م. بلندش تو گوشمه اديفر يصدا وزهن. رميم

به سمت . گردم يخورم و بر م يقرص رو بدون آب م هي رن،يهم قرار بگ يپر از درد رو يچشما نيكه ا نيا يبرا. برنج شده نيسنگ ي سهيك

لباس  هي. پوشم يكه دم دستمه رو م يلباس خواب نيتو اتاق و اول رميم. كنم يبار نگاهش به منه توجه نم نيكه ا يهم به سام زبا. رمياتاق خواب م

كنه كه نفس هم  ياون قدر سرم درد م. شم يمسواك م اليخ يتخت و ب يكنم رو يخودم رو پرت م. زانوهامه يشل كه تا رو قهي يا روزهيف يآب

 يلبم م يرو يلبخند كمرنگ. شم كه سام اومده تو اتاق يمتوجه م. ارميگردنم م يو پتو رو تا باال دميدستم موهام رو عقب مبا . تونم بكشم ينم

پر از . نبودنش هم برام پر از زجره هيثان هيتحمل  گهيد. ستين شتيدونستم بگم امشب پ يبگم؟ نم يدونستم به دلم چ ياومد، نم ياگه نم. نهيش

به اسم عشق كه قهر و دعوا  نيريش يوابستگ هي. شم يمن ذره ذره به سام وابسته م. اگه قهر باشه يحت. نباشه شميشب هم پ كهچه برسه . درده

 .ستيدست من ن نيا. و داد توش اثر نداره

به . م به پشتشش يم رهيخ يكيتو تار. گرده سمتش يشه كه سرم بر م يم يفهمم چ يكشه و نم يتخت دراز م يرو. شنوم ينفسش رو م يصدا

 :گميم يآروم يو با صدا رونيب دمينفسم رو م. رو گرفتن ازش يكنم برا ينم يتالش. گرده يبرم. دمينفسش گوش م يصدا

 .ديببخش. متاسفم يبابت شكستن گوش ـ

 يا گهيد ينگاه اخمو رو ندارم و نگاهم رو به جا نيطاقت ا. نميب يعادت كرده، اخماش كه تو هم گره خورده رو م يكيكه چشمام به تار حاال

 :گهيكه م رونياجازه بپره ب يخواد ب يتا نوك زبونم و م اديتو اتاق گفتم، م تيكه از سر عصبان ياون جمله ا. كنم يم رهيخ

 ن؟يهم ـ

 :گميپره باال و م يم ابروهام

 .تو بود ريكنم؟ تقص يهم عذر خواه شيباق يبرا ينكنه توقع دار ـ

 ؟يچ يكه بارم كرد ييبابت اون حرفا ـ

 .يگفت يخواست يو هرچ ياوريخب تو هم كم ن ـ

 ...من و تو. شه ياالن دوباره بحثمون م. پـــــــوف، ولش كن ـ
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 :گهيم يكشه و با لحن خنده دار يدستم رو م هويخوام برگردم كه  يبا حرص م. ارميكنم و اداش رو در م يلب غر غر م ريز

 .جا نيا ايغر نزن بابا، ب ـ

 :گهيآروم م. خندونش يكرده تو چشما ريتو آغوششم و نگاهم گ ام،يخودم كه م به

 ؟يچ يعنيضرر زدن به من  يشه، تا بفهم ينابود شده ام كم م يسه ماه پولت به خاطر گوش ي رهيج ـ

 .هيهم دوست داشتن يليحال خ نير عو د ستيكه دست خودم ن يبسته شدن. شه ياعتراض كنم، لب هام بسته م اميم تا

 

***** 

 :گميبه سمت آشپزخونه و م رميبه دست م يگوش

 ه؟يچ گهيرفتنت د شگاهياالن آرا ،يبود شگاهيآرا شيپ يتو كه هفته  هيبابا سام ـ

 .خوام برم موهام رو رنگ كنم ياصال م. كار نداشته باش نشيتو به ا ـ

 ...فندق ضرر داره و يبرا ييايميرنگ و مواد ش يتو كه گفت ه؟يسام ـ

 ه؟يفندق چ ست،يا ست،يا ـ

 !تو ياسم بچه  ـ

گل  يگيشما م. كه يبگ يحق ندار گهيگم فندق، تو د يمن م. ينيش يرو سرم م يچه دار ارودم،يدرن يدو هفته برات خواهر شوهر باز نيبب ـ

 .پسر

 .گل دختر شد ديحاال شا ـ

. نسال، نه يادامه  يمسخره ا يحرف ها نينه به خاطر ا. دوست دارم يليپسر خ يمن بچه  ؟يدون يم. شه يحاال، به دلم برات شده گل پسر م ـ

 .تو راهم يعني. اميلباس بپوش، دارم م. ميمنحرف نش ياهم اهم، از بحث اصل. يدختر خوشگل مامان هيپسر اول باشه، بعدم 

كنم  يلقمه نون هم درست م هي. كه حاضر بشم رميكنم و م يفكر م شيهمه پر حرف با تعجب به اون. كنه يتماس رو قطع م ه،يبگم سام اميم تا

 .هيسام يكارها نياز دست ا. كه گرسنه نشم

اون كه  يكنم و ب يسرم جمع م يموهام رو باال. دارم يبرم ييو طال يو شال مشك يشلوار مشك هيو  ييسبز خوش رنگ با كمربند طال يمانتو هي

امروزم مثل . ارميسام ب يبه رو يزيخوام چ يامروز روز تولدمه و نم. شم يو مشغول م رميگ يلقمه رو دستم م. نميش يتخت م يكنم، رو يشيآرا

 .برام بسه نيساده، هم كيتبر هي يحت. بمونه ادشي دوارميام. شه رفت تاالريهم

. نييبره پا رينون و پن يلقمه  نيآب بخورم، تا ا وانيل هيرم كه  يكنم و م يباز م هياون كه بپرسم ك يدر رو ب. شم يزنگ از جام بلند م يصدا با

 :گهيسره م هيكه  نهيش يتو گوشم م اطياز تو ح هيسام يشه و صدا يدر باز م. ياونم در اثر خفگ. وندميچون االنه كه به ملكوت اعال بپ

 ...مهتا، زن داداش، مهتا، زن داداش، ـ

من  دنيتو خونه و با د اديم. دنيهم اسمم رو فهم يكه كارگران محترم شهردار يكنه، به حد يداره تكرار م اطيرو از تو ح يكلمات تكرار نيهم

 :گهيم
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 .يشد يپيكه زن داداش خوشت نميب يم ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 م؟يبر ـ

 .بايز يديل دييبفرما ـ

 .رونيرم ب يو همراهش م رهيگ يخنده ام م. گهيجنتلمن م ونيآقا نيع

 

***** 

 :گهيم دنمونيزهره خانم با د. شگاهيهم همون آرا باز

 اد؟ياز دستم برم يخوشگل، امروز چه كار يبه به، خانوما ـ

يا يا يا ي هيبه سام يكه اصال شباهت يبا لبخند خانومانه ا هيسام. خوشگل يخانوما ميما شد ديزن؟ پول رو كه د نيبگم من به ا يچ ،يا 

 :هگينداره، م طونمونيش

انجام  ديدون يكه خودتون م يكامل هم اون جور شيآرا هيو  ديدرست كن ديدون يكه م يو همون جور ديزن داداشم موهاش رو صاف كن يبرا ـ

 .ساده شيآرا هيمن هم اون، به همراه  يبرا. ديبد

خواست موهاش رو  ينم نيچرا؟ مگه ا گهيمن د. هنگ كردم. كنه يدراز م دهيچسب واريد يكه رو يياز مدل موها يكيدستش رو به سمت  و

 .زيهمه چ اليخ يب. اصال روز تولدمه. نميش يكنم و م ينم يرنگ كنه؟ اعتراض

 هيهم  يهر از چند گاه. كنه يو موهام رو صاف م اديافته و بعد خود زهره خانم به سمت م يسشوار به جون موهام م هيدختر زهره خانم با  اولش

 مالكا. ناخونام يشه با كار رو يكار صاف كردن موهام، هماهنگ م. كه لبخند بزنم يسيذاره تو رودوا يزنه و من رو م يبهم م نهييلبخند از تو آ

كار من تموم  يگفت وقت. رونينشدن رفته ب تيآخه به خاطر اذ. دميبه خاطر خشك شدن كمرم فحش م هيو تو دلم به سام ميبه صندل دهيچسب

 .نكنه تشيجا اذ نيمختلف ا يپر از بوها يكه تا اون موقع هوا اديشد، اون م

قبل كامال اصالح  يچون هفته . كم هيالبته فقط . كنه ياصالح م يبره و كم يبه صورت و بدنم م يكه مدل موهام رو درست كنه، دست نياز ا قبل

 .كرده بودم

 :گهيشه، بهم م يكه تموم م كاراش

 .وشخانومم بلند شو لباست رو بپ ـ

 .گردم يكنه برم يكه با دست اشاره م ييجا به

شده كه ناخودآگاه  بيترك بايقدر رنگ ها ز نيا. پررنگ يو صورت يرنگ مشك بيلباس با ترك هي. نهيش يرو لبم م يقيلباس، لبخند عم دنيد با

تو دلم داره  يزيچ هيها همه نقشه است و  نيبرم كه ا يم يپ نيدارم به ا گهيد. زانو يتا رو شهيمثل هم شيبلند. شه به لباس يم رهيچشمام خ

تند  شيآرا. رميگ يقرار م يصندل يپوشم و دوباره رو يزهره خانم لباس رو م اريبا كمك دست. كه سام از تولدم آگاهه گهيخوره و م يم ونتك

ها، ست  نيبخش تمام ا نتيز. اده داده بهشپف س هي. كنه يصاف شده ام محكم از پشت جمع م يموها. نهيش يصورتم م يرو يو مشك يصورت
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قدر لبخند نزده بودم و  نيروز عقدم هم ا يحت. پوشم يرو م يو صورت يدو رنگ مشك بيكفش پاشنه بلند با ترك. نقره است بنددستبند و گردن

 :گهيبلند بلند م گهيد يتوجه به زنا يتو و از همون جا و ب اديم طونيشاد و ش هيشه و سام يباز م شگاهيدر آرا. خوشحال نبودم

 ...زن داداش ما كو؟ بابـ نيزهره خانم، ا ـ

 هيكه فقط من بشنوم با  يآروم طور كم،ينزد اديم يوقت. زنه يم يحرف هيدونم االن  يخوب م. جلو اديشه و بعد آروم م يكم مات م هي دنميد با

 :گهيلبخند مشكوك م

 .جـــــــون، بخورمت ـ

 .اديم هيسام يبرم كه بپوشم، كه صدا يدست م. رميمنم به سمت مانتوم م. ره سمت زهره خانم يخنده و م يزنم تو بازوش كه م يمحكم م يكي

 !ــــاينپوشــــ ـ

 :گميگردم و م يم بر

 چرا؟ ـ

 :گهيخنده م با

 .رو بپوش نايا ؟يسبز بزن پيت يخوا يبعد م ،يو مشك يصورت يرو كرد كلتيكل ه گر،يآخه ج ـ

 يبرم. نايتمام ا ي مهيشه ضم يهم م يپوشم و كفش صورت ينازك رو هم م يمشك يجوراب شلوار. سمتم رهيگ يم يشنل با همون تم رنگ هي

 :گميو م هيگردم سمت سام

 ه؟ينقشه تون چ ـ

 .يديكه فهم نميب يخب، م ـ

 .بودم دهيخوام بفهمم؟ از همون صبح فهم يدونم تولدم امروزه، نم يهم م شيهفته پ هيكه از  نيهمه برنامه و ا نينه پس، با ا ـ

 .يفهم يصبر كن م نميبعد از ا. ينباشه، تا االن كه صبر كرد تيكار ـ

 هيكنم و سام يدر رو باز م. كنم يو بند شنل رو مرتب م رميبه سمت در م. از قبل حساب شده شگاهيپول آرا. كنم يم يو پوف دميتكون م يسر

و  كيش. زده ديو سف يمشك پيشم به اون كه ت يم رهيخ. ستميا يكنه، سر جام م ينگاهم م يسام كه با لبخند دنيبا د. اديسرم م هم پشت

حرف دستم رو  يب. رميكنم و به سمتش م ينفسم حبس شده ام رو آزاد م. شده بهم رهيخ يو با اون لبخند دوست داشتن ستادهيا درمردونه دم 

 .نمونيو عشق ب نيبعد من و اون و ماش يو لحظه ا نيبره سمت ماش يو م رهيگ يم

 داره كه عروس از خواهرشوهر خوشگل تر باشه؟  يخودش چه معن يبه گفته . شگاهيموند آرا هيسام

 :گميگردم سمت سام و م يبرم

 ؟يبگ يخوا ينم ـ

 :گهيخنده و م يم

 .ينيب يم م،يبر. ميگ ينچ، نم ،يول! يزبونش بكش رياز ز يكرد يگفته بود از صبح سع هيسام ـ
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***** 

 شگاهيتا خود بعد از ظهر تو آرا. نييپا رهياما داره كم كم م. تو آسمونه ديخورش ييبايرگه ها ز. شه يداره شب م. شه يم كيداره نم نم تار هوا

 :گهيداره و با خنده م ينگه م ابونيرو كنار خ نيسام ماش م؟ييدونم كجا ينم. بودم دهيبودم و نفهم

 .لطف كن چشمات رو ببند ـ

 :گهيتر و م نييكشه پا يبنده و شنل رو م يرو خراب نكنه م شميكه آرا يچشمام به صورت يرو يزيچ هيبندم و اونم  يرو م چشمام

 .دميكنن عروس مردم رو دزد ياالن فكر م ـ

 هيكارهاش داره من رو به مرز  نيدوست دارم زودتر بفهمم كه چه خبره و سام با ا. جانميپر از شور و ه. نفسم حبس شده. خنده يبلند م و

 .كشونه يم نيريجنون ش

 :گميم جانيه اي سته،يا يم يوقت. دونم يگذره رو هم نم يچقدر م. كنه يم شتريسرعتش رو ب يكم

 باز كنم؟ ـ

 .گميزمانش كه برسه، خودم م. نه عجول خانم ـ

 يداره و تو همون حال بوسه ا يشنلم رو برم. بره تو يكنه و من رو م يرو باز م ييجا هيدر . شم يم ادهيپ نياون از ماشلحظه بعد با كمك  چند

 اآروم تو فض كيموز هي. دونه كه چه كار كنه يخوب م. شه يم شتريلبخندم ب. كنم يلرز م يو كم چهيپ يم يباد خنك. شونه يكوتاه رو لب هام م

 يكه پر از برگ ها يباغ دنيو با د رهيچشم بند من هم كنار م نه،يش يخواننده كه تو فضا م يصدا. آشناست كشيموز. شه يبا هر قدمم پخش م

 .زنه يو زرده، ناخودآگاه خشكم م يزييپا

 به من ياز كدوم خاطره برگشت "

 شدم ييايدوباره از تو رو كه

 منو دنيد ينم ايدن ي همه

 ". شدم ييكنار تو تماشا من

 ي كهيشه با ت يبرق فالش هم زمان م. كشم يرو در آغوش م نيتر يدوست داشتن نيمحكم ا. كشم يگردم سمتش و تو آغوشش م يم بر

 .آهنگ و خنده بلند سام يبعد

 به شب يتاب ياز كدوم پنجره م "

 .كنم يشبونه با تو خلوت م كه

 ها هيثان نيخدا رو هر شب ا من

 ". كنم يتو دعوت م يتماشا به

. نهيش يهمه محبتش تو گلوم م نيو ا يبغض از خوشحال هي. شه يدو تا زن ثبت م نيهر حركتش داره با عكس و دورب. كنه يدستاش بلند م يرو

 .زنه يآهنگه كه حرف دل هر دومون رو م نيكه داخل باغه و ا ينور ريبردم ز يم

 نفس كي يكه برا ييتو هوا "
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 .كنم يو از تو جدا نم خودم

 يخود غرورممن  يبرا تو

 ". كنم يغررورم و رها نم من

 :گهيكنه و م يچكه رو با دستش پاك م يقطره اشك كه از چشمام م هي

 چرا اشك؟ ـ

 .من، من، دوست دارم. هياز خوشحال ـ

 .يناب و زندگ يو لحظه ها يخوشحال يباز هم آغوش و آغوش و آغوش و اشك ها و

 كنم يم هيتا به اعجاز تو تك "

 تنم رهيگ يآغوش تو م شكل

 جهان كيچشم  شيكه پ يكس اون

 .منم دهيرسالت تو تن م به

 نفس كي يكه برا ييهوا تو

 .كنم يو از تو جدا نم خودم

 يمن خود غرورم يبرا تو

 ". كنم يغرورم و رها نم من

كشونه وسط و تو اون  يستم رو مسام د. ذاره يم ميكالم مال يآهنگ ب هيبعد  يكنه و كم يآهنگ رو كم م يآهنگه، صدا ميكه مشغول تنظ يزن

 :گميشم و م يم رهيچشماش خ يتو. ميذار يم شيهر دو عشق رو به نما. ميرقص يم ،يزييغروب پا

 .بود ميشب زندگ نيتر يامشب، برام دوست داشتن ـ

 :گهيخنده و م يم

 .شه مهتا يم نيتر يماندن اديامشب برات به . هنوز مونده ـ

 .رو بگم يزيچ هيخوام  يم ـ

 ؟يچ ـ

خوام  ياما االن، م. كنم يخواست عروس يبهت گفته بودم كه دلم نم. نبودم يبهت گفته بودم كه راض ،يخواستگار ديتو و خانواده ات اومد يوقت ـ

 .نشيو بهتر نيدرست تر. بوده كه تو عمرم كردم يكار نيدرست تر نيا ديبهت بگم، شا

 :گهيكشه و م ياتمام آهنگ سام در آغوشم م با

 .من نيوست دارم بهترد ـ

 

***** 
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 :گهيكنه و م يدر خونه رو باز م. بار مقصد خونه است نيهم همون چشم بند و ا باز

 .ده االن هلت بدم يجون م يآ ـ

 :گميخندم و م يم بلند

 زم؟يكه عز يفهم يم. يكن ياون وقت خودت رو مرده فرض م ـ

 :گهيكنه، م يكه همراهم آروم آروم حركت م يدر حال. بره يكشه و به سمت خونه م يخنده دستام رو م با

بار  هي يبودن و به تو حت تيكه تو زندگ ييامشب تمام كسا. يكه تو خونه هستن، خوب فكر كن يياونا دنيخوام با د يمن، م يشرق يفرشته  ـ

سرت  ،ياگه حرفم رو قبول دار. خودت و خودم باشه قيكه ال يرو از خودت نشون بد ياما، بهم قول بده كه رفتار. جا هستن نيكمك كردن، ا

 .بدهرو تكون 

 .رميم يم ر،يچون حرف سام برام سنده و اگه بگه بم دم،يتكون م يسر

 ينگاهم تو چشما. خونن يزنن و تولدت مبارك رو م يبا هم دست م يهمگ. نميب يبار با برداشتن چشم بند، جمع خانواده و دوستانم رو م نيا

. زدم ياگه به سام قول نداده بودم، اون لبخند رو نم. زنه يدست م يمونه و بعد محمد كه با لبخند يم رهيخ زهير ياشك م يمامان كه از خوشحال

 .ناز و شوهرش و مادر و پدر سام ي هيسام ا،يو مهناز و آر اريمه. لبخند من نبود قيال ونا

كه  ناستيتنها و تنها روم. ستيتو جمع ن يوسط خاله ا نياما ا. لهيفام يكنه، بودن بچه ها يم لحظه دارهمن رو متعجب نيجا و ا نيكه ا يزيچ

فاطمه و زهرا . كنه يتعجب خوشحالم م نيكه حضورش در ع يينايروم. كه دست آسمان رو گرفته يينايروم. كنه ينگاهم م يو با لبخند نيغمگ

دونم كه عقدم رو هم به زور اومده  يخوب م. ومدنين ليفام يكدوم از بزرگترها چيه. زنن يو دست م ستادنيهم در كنار هم ا رانشونو همس

دو تا  نيا. يآقاجون و مامان. من نبود ريكدومش تقص چيكه ه ياتفاقات. دونستن يآخه اونا، هنوزم كه هنوزه من رو مقصر اون اتفاقات م. بودن

 .ميگوهر بركت دهنده به زندگ

 :كنه يكنار گوشم زمزمه م. كشم يو در آغوشش م رميم نايسمت روم به

 .خوام يكه خانواده ام در حقت كردن، من عذر م يزيهرچ يبرا. ديمهتا، ببخش ديببخش ـ

 :گميكنم و م يزنم و اشكاش رو پاك م يرو گونه اش م يا بوسه

. من االن خوشبختم نايروم. شده يكه چ ستيبرام مهم ن گهيد. اونا چه كردن ستيبرام مهم ن گهيد ،يحاال كه اومد. بفهمن ديچرا تو؟ اونا با ـ

 .مثل شماست يانيمن، سام و داشتن اطراف يخوشبخت. كه من رو تنها گذاشتن ييارزه به تمام كسا يمن م يخوشبخت

 .رميو به سمت مهمونا م رميگ يسام رو م دست

 

***** 

از . بزرگ از من يتابلو هي. كه برام پر از ارزش بود يا هيهد. سام رو نگرفت ي هيهد يكدوم اونا، جا چياما، ه. داد يا هيامشب بهم هد يهركس

شده بودم و سام از من عكس گرفته بود و  رهياون روستا و در حال فكر كردن به آسمون خ يكه تو ينيزم يكه رو ياونم وقت. عكس من يرو

ها  نيزم نيمرز ب يكه موهام رو پشت سرم بسته بودم و رو يوقت. كه اون عكس رو به من نشون بده و نداد دمييبماند كه چقدر دنبالش دو
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 .بود جلوم و ازم عكس گرفته بود دهيلحظه پر هينشسته بودم و اون در 

گفته بود زاده شده بودم و بند بند  ايروز آر هيكه  يتولد من عشقم رو به سام محكم كرده بود و من مثل ققنوس. نبود يتولد معمول هي. تولدم

 .ميبند زندگ يگره محكم بود رو هيتولد من، . با خانواده ام بود يتولد من، تولد آشت. زد يم ميوجودم حرف از عشق مرد مردستان زندگ

 

***** 

 "سام  "

 يخودش آهنگ كارتون باب اسفنج يه برامن دار يدختر كوچولو. شنوم يآهنگ خوندن مهتا رو از آشپزخونه م يو صدا ونيام به تلوز رهيخ

 :گميو بلند م رهيگ يخنده ام م. خونده باشه يتا با همه حالت دهيصدا م رييهم تغ يخونه و هر از چند گاه يرو با ذوق م

 .كودك مبارك يروز جهان ـ

 :گهيم شم،يپ اديم وهيظرف م هيكه با  يحال در

 .نيبه همچ ـ

 :گميبا اعتراض م. كشه يذاره و كنترل رو از دستم م يجلومون م يدست شيو اونم دو تا پ رميگ يهمون خنده ظرف رو كه به سمتم گرفته، م با

 .دمايد يااا داشتم فوتبال م ـ

 .شه يشروع م گهيد قهيدق كي. نميرو بب الميخوام سر يخب منم م ـ

دستم . زنه يكه گذرونده حرف م يكنه از روز يذاره رو پاش، شروع م يرو م يدست شيكه پ يحالبه من كه كنج مبل نشستم و در  دهيم هيتك و

با . رهيشه و به سمتش م يخوره، بلند م يتلفن كه زنگ م. دميخواد، جوابش رو م يكه ازم نظر م يذارم رو شونه هاش و هر از چند گاه يرو م

 :گهيم شماره، دنيشن

 .ارهيكه مه نيا ا ـ

كه در شرف وقوعه  يبه گل جانيزنم فوتبال و با ه يكنم و دوباره م ياز غفلتش سواستفاده م. صحبت كردن اريكنه با مه يداره و شروع م يبرم

 .نهيتضم گهيگل رو كه بزنن، د نيا. كنم ينگاه م

 :گهيتكه پرتقال، م هيدر حال برداشتن . كنم يصورتم، به مهتا نگاه م يجلو يميس يب يگرفتن گوش اي

 .باهات كار داره اريمه ـ

 :پرسم يم متعجب

 با من؟ ـ

 .گهيد ريبگ. آره، با تو ـ

 :گميو م رميگ يرو م يگوش

 .سالم داداش، بفرما ـ

 رفته ما رو نه؟ ادتي گهيد. دايكم پ يسالم آقا ـ
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 .كه اومدم خونه ستيساعتم ن كي. سرمون شلوغه. نه به جان خودم ـ

 .كنم يم يشوخ. دونم يم ـ

شما هم به  يخانواده . ما هستن يجا خونه  نيهمه ا. لدايشب  يكه مامان گفت زنگ بزنم و دعوتتون كنم برا نيراستش غرض از مزاحمت ا ـ

 .نيهمچن

 .ميش يمزاحم م. دست شما درد نكنه ـ

 .دارم يليكه من باهات حرف خ نيو ا ـ

 در مورد؟ ـ

شه  يم رياگه خدا بخواد، خ. نگرانم نشو. مهمه به جان خودم. نيايب هيو و مهتا زودتر از بقفقط ت. بهت گميبذار فردا شب م. االن نگم بهتره ـ

 .تهش

 .نميبده بب حيدرست توض. من االن كنجكاو شدم خوب ـ

 ؟يندار يها، كار ينكن ريد. همون فردا شب ـ

 .خداحافظ. چشم ـ

 :پرسه يقطع تماش مهتا م با

 گفت؟ يم يچ ـ

 :گميشه و م يم ونيحواسم دوباره جلب تلوز. دعوتمون كرد يچيه ـ

 نه؟ ايگل شد  نميبذار بب. جا نيا ياَه، تو كه تو بازم زد ـ

 :گهياندازه و م يباال م ييابرو

 ...پسره نيجا ا نينگاه كن، ا. باحاله لمشيف. خوام ينم ـ

رو بزنم و  يمهم نيبه ا يباز ديق ديكنم كه با يفكر م نيو منم به ا دهيم حيها چه كار كردن توض تيكه شخص نيداستان و ا يتند تند درباره  و

 .رو بفهمم جهيتو اخبار نت

 

***** 

 .چهيپ يدوباره تو گوشم م اريمه يصدا. كنم يو فكر م رميگ يرو تو دستام م سرم

 گهيبار م هي. خونه يكثافت حرفاش با هم نم نيا. كارشون برسن يكارا به سزا انتياون خ ديباالخره با. بفهمه دياونم با. مهتا رو صدا بزن سام ـ

هم كه  يخاك هكر نيهر كجا ا. دادگاه مياونا رو بكشون ديسام، ما با. من شرمنده ام گهيبار م هيكاره ام و  چيمن ه گهيبار م هياونا بوده و  ريتقص

 .كنن يتونم بذارم اونا راحت زندگ يمن نم. باشن

 .شه يتازه داره خوب م. زهياش بهم بر هيترسم روح يم ـ

 ...هم ازيكنارمون هست و در صورت ن. جاست نيهم ا ايآر. شه ينم يچيمطمئن باش ه ـ
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 :گهيكنم كه م ينگاه م ايآر به

 .بترسه يو نذار يگاه اون باش هيتك ديتو االن با! باش مرد يقو ؟يكن يفرار م يآره، تو از چ ـ

 .تو خواب برگردم دنشيكش غينحس قرص خوردن و ج يخوام دوباره به اون روزها ينم. كنم يفرار نم يزيمن از چ ـ

 حاال صداش كنم؟. مطمئن باش. كار به اون جا بكشه ميذار ينم ـ

 :گهيشه و م يخنده، وارد اتاق م يكه م يبعد مهتا در حال يكم. رونيره ب يم ايو آر دميتكون م يناچار سر به

هاهاها، االن اونا از . ديگ يم يتو چ نيساعته ا هيشما  ميكه بدون ميديترك يما از فوضول رونيبابا اون ب افتم؟يا منم باالخره به جمع بزرگان راه  ـ

 .تركن يم يفوضول

 :گهيو م نهيش يكنار من م. زنم يم يبچگانه اش لبخند يشاد به

 زنن؟ يحرف م يدر مورد چ ونيخب، آقا ـ

 :گميو م رميگ يتو دستم مرو  دستش

 باهات؟ ميمهم صحبت كن زيچ هي يخوام درباره  يمهتا، م ـ

 :گهيبا خنده م! ما نشده يمتوجه نگاه جد هنوزم

 ...بگم من تا حلو ديكه با هيطور نيو خبر ندارم؟ اگه ا رميم ينكنه دارم م ـ

 :گميپرم و م يحرفش م وسط

 .كنم يصحبت م يمهتا، من دارم جد ـ

 :گهيشه و م يلبخند نم نم از رو صورتش جمع م. شم يم رهيتو چشماش خ و

 شده؟ يچ ـ

 :گهيم يبه آروم نه،يب يكه وضع من رو م ايآر. شروع كنم يدونم چه طور يكنم و نم يدست م دست

 .از اون سه نفر رو گرفتن يكي شيچند وقت پ. مهمه يليحرف ما خ نيمهتا جان، راستش ا ـ

 :گهيشه و م يم رهيخ ايبه آر جيگ مهتا

 ...كدوم ســ ؟يچ يعني ـ

 يكه جا داره به من م ييگرده سمت من و خودش رو تا جا يبا ترس برم ه؟يشده و منظور ما چ يچ دهيانگار فهم. مونه يجمله تو دهنش م و

 :گميآروم م. زنه به بازوم يو چنگ م ارهيدستش رو به سمت بازوم م. چسبونه

 .اون تو زندانه. نيهم. گرفتنش گنيدارن م نايا. ستين يچيچته؟ ه زم؟يشد عز يچ ـ

 .خوام بشنوم ينم. ديتمومش كن ـ

 :گهيو م اديهم به حرف م اريمه

وارد  يلعنت يپرونده  نياون وقت ا. همونه نيكه ا يو شهادت بد يكالنتر يايبار ب هي ديتو فقط با. تموم بشه ديماجرا با نيا ن،يخواهر من، بب ـ

 .كنن ريشه اون نفر رو هم دستگ يشه و م يم يديمرجله جد
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 :گهيكلمات آخر م دنيتموم بشه، سرش تو آغوشم بود، اما به محض شن اريمه يجمله  تا

 ...يعني... يعنيمگه اونا رو نگرفتن؟  ـ

 :گميگردونم و م يرو به سمت خودم برم سرش

 .آروم باش. مهتا، خانمم، به من نگاه كن. ستنين رانيا يآره، ول ـ

 :گهيو م رهيگ يحرف من رو م يهم دنباله  ايآر

از حق . طور بشه نيا ديبا. ادينم شيهم پ يدختر چيه يبرا ي گهيو لو برن، د ميبنداز رياگه اونا رو گ. شه يتكرار نم گهياون ماجرا د. آره ـ

 خب؟. نبردن تياز انسان ييكه بو اديدرب يكسان يهوس ها يقربان گهيد يمهتا هينذار . هم جنسات دفاع كن هيخودت و بق

ذارم كه  ينم گهيكنه كه نشكنه و من هم د يانگار داره مقابله م. ما تو وجودش اثر گذاشته يانگار حرف ها. شه يبدنش داره كم م لرزش

 .بشكنه

 

***** 

 "مهتا  "

خوش باشم، اما  ديكه با يو شب لداياونم شب . مانمما يبعد از چند ماه دوباره اومدم خونه . شم يم رهيخ رونيپوشم و از پنجره به ب يرو م لباسم

و  اديبه سمتم م. نميب يخوام برگردم كه پشت سرم مامان رو م يم. اُفتاده به جونم يترس و استرس هي ايو آر اريسام و مه يبا به لطف حرف ها

 :گهيبهم م يلبخند هيبا 

 مهتا؟ ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 بله؟ ـ

 :گهيكنه و م يسرش رو بلند م. كنه يپا و اون پا م نيا يكم

 .ديجا بمون نيامشب ا ـ

 :گميباال و م رهيم ابروهام

 امشب؟ ؟يچ ـ

مهتا، قبول كن . نبود يچند ساعت نشستن برام كاف نيا. دلم تنگ شده بود برات ؟يبعد از چند ماه اومد يدون يم. جا بمون نيا. ديآره، نر ـ

 !گهيد

 ينم. در ضمن من اصال لباس با خودم ندارم. باشه يراض دياونم با ،يباشه، من راض. كه، بذار به سام هم بگم ستيمادر من، فقط نظر من شرط ن ـ

 ...و ساپورت بمونم كه كيتون نيتونم با ا

 .ميريگ يم اريسام هم از مه يبرا. جا مونده نيا تيچند دست لباس مجرد. اونش من لباس دارم يبرا ـ

 اريكنه، با مه يم يباز نيماش چييكه با سو يو در حال ستادهيا اريسام كنار مه. رميم رونيباز به سمت ب يو با همون دكمه ها دميتكون م يسر
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 :گميو م رميبه سمتش م. زنه يحرف م

 سام؟ ـ

 :گهيگرده سمتم و م يو برم زنهيم اريحرف مه دييدر تا يسر

 جانم؟ ـ

 .ديجا بمون نيامشب ا گهيمامان م گم،يم ـ

 :گهيآروم م. كنم يشونه ام حس م يمامان رو، رو دست

 .گهيد ديشما بمون. االنم كه همه رفتن. دميهمه وقت مهتا رو د نيپسرم، من بعد از ا ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند. كرده ريگ يستيتو رودربا يانگار سام

 ...بگم؟ مزاحم يآخه چ ـ

 :گهيسام و م يونه ش يذاره رو يدستش رو م اريمه

 !خودته يجا هم خونه  نيمرد؟ ا هيحرفا چ نيا ـ

 :گهيو م دهيتكون م يو سر گهيمخالفت نم يبرا يزيچ گهيد سام

 .فقط به احترام حرف شما. باشه ـ

اون موقع اخم و االن لبخند و . و االن احترام اديو االن چطور؟ اون موقع فر زديسام با مامان چطور حرف م شيكنم كه چند ماه پ يخودم فكر م با

 زها ا نهيك نيعشق كمك كرد كه ا. ها و كدورت ها رو خوابوند نهيزمان ك. به دست زمان ميسپرد يم ديرو با يرسم كه همه چ ينتجه م نيبه ا

و مامان هم  اريمه شيپ نهيش يو م ارهيش درمسام كتش رو از تن. روابط ما نيشد ب يمحكم ونديدوست داشتن بود كه پ نيا تيبرن و در نها نيب

لحظه نگاهش رو از صورتم  كي م،يكه اومد يامشب از وقت. نهيش يم نايا اريمحمد هم كنار مه. بره به اتاق خودم يكشه و م يدست من رو م

بار  كي م،يكرد يبا خانواده ام آشت ياز وقت. شه يم شتريكه با هر بار گفتن محمد خان ب يغم. نهيكنم غمگ يحس م يدونم چرا، ول ينم. اشتهبرند

 .خودش خواست. هم بهش بابا نگفتم

كشم گوشه  يخودم رو م. كشم يم رونيتخت نشستم، مانتوم رو از تنم ب يهمون طور كه رو. كشه يم رونيب اليمامان من رو از فكر و خ دست

 يوقت. خودم يهمون اتاق دوست داشتن. هنوزم اتاق، همون اتاقه. شم يم رهيكنه خ يتخت و به مامان كه دستم رو تو دستش گرفته و فكر م ي

 .اميشه، به حرف م يم يوالنسكوت ط نيا

 شده؟ يمامان، چ ـ

 :گهيو م اديم رونيفكر ب از

 ؟يمحمد رو ببخش يخوا يهنوزم نم ـ

 :گميزنم و م يم يپوزخند

 .نه، خودش خواست ـ

 .مونهياون پش يمادر ـ
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بود كه به زور من رو فرستاد تو اتاق و تا فردا  مونيهم پش ياون سر. رو نشون داد شيمدت ذات واقع هيبود كه بعد از  مونيهم پش ياون سر ـ

 .هم، اَه، مامان دست بردار تو رو خدا ياون سر. كرد ميزندان يشب و خواستگار

 .كم از خودت بگو هي. رونيب اميموضوع م نياصال از ا. باشه، باشه ـ

از  گميم. هامون ياز قهرها و آشت گميم. داشتم ليكه اون اوا ياز زندگ گميم. كنم به حرف زدن يكنم و بعد منم شروع م يت مكم سكو هي

شم كه ساعت  يمامان و تازه متوجه م يذارم رو پا يشدم و اون وقته كه سرم رو م يكنم خال يكه حس م گميقدر م نيا. كه داشتم يمشكالت

 .شب هم گذشته مهيبراش و ساعت از ن هاست حرف زدم

 :گهيخنده و م يسام م دنيمامان با د. شهيمن و مامان، سام وارد م دييخوره و با گفتن بفرما يبه در م يتق

 .پسرم يشد تيتو هم اذ ـ

 :گهيو م دهيسام متواضعانه سر تكون م و

 .نيبود دهيرو ند گهيباالخره مدت ها بود كه همد. نداره يبيع ـ

 :گهيبا همون حالت م. تلخ يخنده  هياما . خنده يم مامان

 .طاقت ندارم گهيمن د. ارهياون روزها رو برامون ن گهيخدا د ـ

. زنم يبهش م يلبخند هيسمت سام و من  رهيمامان م. دهيگرفته و پوش ارياز مه يدست لباس راحت هيشم كه  يشم و تازه متوجه سام م يم بلند

 يم ام،يبه خودم م ياما وقت. شه يحرفاشون تموم م يدونم ك ينم. شم يم رهيو به ساختمون رو به رو كه غرق در سكوته خ رميبه سمت پنجره م

 :گميآروم م. سام دستاش رو دور كمرم گرفته نميب

 .يخسته شد ـ

 :گهيكنه و م يتازه م ينفس

 ؟يستيخسته ن ؟يتو چ. نه، امشب خوب بود ـ

 .نه، منم مثل تو ـ

ما و  يشاهد عشق جون گرفته  شهيكنه و نور ماه م يدست سام برق اتاق رو خاموش م. ميش يم رهيبه هم خ. گردم يكنم و برم يش مبعد تال و

 .حافظ من و سام و عشقمون. عشق باشه نيخوام كه حافظ ا يمن با تمام وجودم از خدا م

 

***** 

مامان بعد از  يوقت يحت. تخت خوابمون برد نيهم يبه زور و خنده رو ييدو تا شبيد. پوشه يسام داره لباس م. كنم يچشمام رو باز م ييصدا با

 هيرو  دنيهر چند سخت بود خواب. اتاق ياونم فقط به خاطر سرد. مينگرفت يا گهيد زيپتو، چ هيبرامون رخت خواب آورد، به جز  قهيچند دق

 :گهيم بازم يچشما دنيسام با د. ديارز ينفره، اما به مزه اش م هيتخت 

 .كنه زيتوپ گرفته كه روز جمعه امون رو خاطره انگ يصبحانه  هيداداشت  ميپاشو بر. بلند شو تنبل ـ

 :گميآلود م خواب
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 گرفته؟ يمگه چ ـ

 .كله پاچه ـ

 :گميدرهم م يبا ابروها. غذا نياما نه از دوست داشتن، از شدت تنفرم از ا. شه ياسم كله پاچه ناخودآگاه چشمام باز م دنيشن با

 .خورم ينم ـ

 :گهيگرده سمتم و م يبرم

 چرا؟ ـ

 :گميجمع شده م ييلب ها با

 .اديبدم م ـ

 :گهيخنده و مسخره وار م با

 .قهيسل يب يبدغذا اد؟يبدت م ؟يچ ـ

 .توپت رو بخور و بذار منم بخوابم يبرو صبحانه  ،يحاال هر چ ـ

 .يبجا بخوا نياما عمرا اگه بذارم تو ا. خورم ياون رو كه م ـ

 :گميم يشم و با لحن لوس و مسخره ا يبه زور از جام بلند م. كشه يدستم رو م. اديبه سمتم م و

 ؟يعشقم به روح اعتقاد دار ـ

 :گهيخنده و م يم

 .كه تو روح خودت نيهم به روح اعتقاد دارم، هم ا. آره عشقم ـ

 :گميذاره به رخت خواب دلچسبم برگردم، م يزنم به دستش كه بازوم رو گرفته و نم يكه مشت م يحال در

 .واقعا كه تو روحت ـ

 :گهيخنده ام م دنيسام با د. رهيگ ياُفتم و خنده ام م يمهناز م شبيد يشوخ ادي هويشم،  يكشه و من از جام كه بلند م يرو م دستم

 .شد وونهيكردم، د داريشد؟ زنم رو صبح زود ب يچ يديد ايشده؟ خدا يزيچ ـ

 :گميگردم سمتش و م يز برمبا شين با

همه هم  يبرا. فرستن جهنم يبهشت و شماها رو م رميبود كه من م ستادهيپا ا كيبعدم . شهيتموم م ايداده بود كه امروز دن ريمهناز گ شبيد ـ

 .جهنم ميريم نايكرده بود كه به خاطر ا فيصفت رد يسر هي

 :گميو م شهيشه لبخند و كم كم اونم محو م يم واشي واشيام  خنده

 .شدميخل م الياگه به خاطر اون نبود، تمام شب از فكر و خ ـ

 :گهيجلو و م اديدو قدم م سام

 به خاطر اون حرف ها؟ ـ

 .ترسم يآره، سام، من، من، م ـ
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 .يندار دنيمن پشتتم حق ترس يتا وقت ـ

 :گميكشم و م يم ينفس. نهيش يحرفش به دلم م نيا نيچقد ا. گرده يلبخندم برم بازم

 .پشتم باش شهيهم ـ

 .من نباشم هم خدا هست. باشه ادتيرو  نيمهتا، ا. ولت كنم يمشكل نيو با كوچكتر يزمان هيكه  نيا ياز روز اول تو رو نخواستم برا. مونم يم ـ

 :گميذارم و م يلبش م يرو، رو دستم

 .حداقل االن نزن. حرف از نبودن نزن ـ

كه تو تك تك سلول  قيلذت عم هي. بندم يم چهيپ يكه تو وجودم م يچشمام رو از لذت. زنه يروش م يو بوسه ا رهيگ يرو تو دستش م دستم

من با هر حركت سام از نو متولد . شم ينو م. شم يشه، تازه م يكه روش برف نشسته و خنك م يگرم نيزم نيع. شم يتازه م. نهيش يهام م

 .شميم

خواد آزاد بشه، تو  يكوبه و انگار م يها م وارهيقلبش كه محكم خودش رو به د يصدا. كشه يكنه و من رو در اغوش م يدفعه دستم رو ول م هي

و من  دهيشه و من رو محكم تو حصار آغوشش فشار م يكمرم متوقف م يرو. نييپا رهيكنه و م يدستش از گردنم رو لمس م. نهيش يگوشم م

 يروزها رو م نيكرده بودم، فكر ا يشسته بودم و دو بار خودكش ايدست از دن يروز هيكه  يكرد؟ من يو مروزها ر نيفكر ا يك كهكنم  يفكر م

 ي مهين نيمن ا. كنم ياون مرد زندگ يكردم و نتونم ب يازشون احساس تنفر م يروز هيكه  يكردم كه بند بند وجودم وصل شده باشه به مرد

 .خوام با اون باشم يم استيدن ايخوام و تا دن يرو با تمام وجودم م مهين نيمن ا. وجودم رو دوست دارم يكامل كننده 

 .فهمم يجمله رو م نيا يكنم از داشتنش و حاالست كه معن يحاالست كه با تمام وجودم خدا رو شكر م و

 ". است كيصبر، سحر نزد ياندك "

و  كيخوابم رو با تون يلباس ها. شم يم دنيحرف مشغول لباس پوش يكشم و ب يم رونيشه، خودم رو از تو آغوشش ب يكه دستاش شل م يكم

اون كه نگاهش كنم به سمت  يشه و ب يم خيكله پاچه مو رو تنم س دنيبا د. شم يكنم و همراه سام از اتاق خارج م يعوض م ميجوراب شلوار

 :گهيم زنه،يكه كمتر مواقع م يشه و با لبخند يمتوجه من م. هكن يرو نگاه م اديكه م يداره برف. رميبرده، م رونياز پنجره ب وكه سرش ر اريمه

 .بدو. كنن يكنن كه از قضا فوق العاده بد نگاه م يجا چند تا كارگر دارن كار م نيا. ايبنداز رو سرت و بعد ب يزيچ هي ـ

 :گهيشال رو سرم م دنيبا د. زنم ياندازم رو سرم و كنارش م يدارم و م يمامان كه رو مبله رو برم يپشم شال

 .كله ات پف كرده. يچه خنده دار شد ـ

شم با كارگرها و  يچرخه و چشم تو چشم م ينگاهم تو اطراف م. كنم يبرف ذوق م دنيكنم و با د يم رونيتوجه به حرفش سرم از پنجره ب يب

 .بود حالم بهم بخوره كيكردن كه نزد يچنان نگاه م. كشم يخودم رو عقب م

دونه حالم بد شده، با  يمامان كه م. شم يم يجور هياون كله پاچه  دنياما با د. گرسنه ام. رميكنم رو مبل و به سمت سفره م يرو پرت م شال

 :گهيفرسته و م يو كره رو از اون ور سفره به سمتم م ريخنده ظرف پن

 .ينش يجور نيخب نگاه نكن كه ا ـ

 :گميحرص م با
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 ؟يريبگ ميشد حل ينم ـ

 :گهيبا خنده م اريمه

 !خانم يمخصوص خودت گرفتم آبج ـ

 :گميم يآروم و جد. رهيمحمد لبخند از لبم م دنيبا د. رهيگ يجلوم نون م يو دست زنميبودنش م ثيخب نيبه ا يلبخند

 .خوام ينم ـ

محمده كه  يما نگاهم به دستاا. شم يبا همون حالت مشغول خوردن م. سمت چپم محمد نشسته شميكشه عقب و تازه متوجه م ينون رو م واشي

 :گهيمامان بهش م. كنه يم يبا نون تو دستش باز

 محمد؟ يخوا يچرا نم ـ

 .شنوم ينبوده، رو م ايدن نيمحمد كه انگار تو ا يصدا و

 .خورم يهان؟ االن م ـ

 مونيهرگز پش! محمد خان يهات به من داد ياز كم محل يچه زجر يحاال حاال ها مونده بفهم. نهيش يرو لبم م يحالش پوزخند نيا دنيد با

 .هرگز. شدنت رو باور ندارم

 نياز ب يآسون نيكرد، به ا جاديكه محمد تو دلم ا ييزخم ها يول م،يراض ميمن اگرچه از زندگ. فكر و اخم كرده از سر سفره بلند شدم نيهم با

 ...شيپاك دو سال پ يبسازه از جنس مهتا ييازخم ها رو ببره و بشوره و مهت نيتونه كامال ا ينم يزيچ چيه. رهينم

 

***** 

 :گهيكنه و م يبه صورتم م ينگاه. رميگ يكنم و دست سام رو م يشل م قدم

 يتون يمهتا، تو م ـ

. رميگ يدستش رو محكم م. ذاره كه برگردم يكنه و نم يمحرك كارساز كمكم م هيمثل . كنه يمهتا گفتنش دوباره قدم هام رو محكم م نيهم

قدر  نيا. دونم ياونم نم م؟يپرس ياتاق مورد نظرمون م ياز چند نفر درباره ! دونم ينم م؟يچيپ يچند تا راهرو رو م. هم اومدن ايو آر اريمه

 .ستميا يسام من هم م ستادنيبا ا. فكر كنم نايتونم به ا يكه نم ارمترس د

 ...تق تق

و  ينام محمد دنيو شن يسالم و احوال پرس يبا پوشش سبز پررنگ، صدا يمرد دنيدو  ستادنيو بعد دوباره ا يدر و حركت چند قدم يصدا

 يگوش م اريمه يداره و با دقت به حرف ها ليو سب شير يكه كم يتو صورت شميم رهيكنم و خ يسرم رو بلند م. ييجناب سروان رضا. ييرضا

مرد تو  يلرزه و بعد صدا يدستام م. نميكنه بش يگرده سمت من و سام كمكم م يمرد برم. ميكه من ك دهيم حيبراش تو ارهكه د ياريمه. كنه

 .چهيپ يكوچك و گرم اتاق م يفضا

 ؟يخانم محمد ـ

 .گه ينم يزيزنم و اون چ يچنگ م شتريدست سام رو ب. كنم يكه هر آن امكان شكستنش هست، نگاهش م يكنم و با بغض يرو بلند م سرم
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بكنه و اگه جرمش اثبات  يتونه كار ينم گهيو د رهياون جوون تو بند قانون اس. دينترس يزيكه شما از چ نيل ااو. ديگوش كن يخانم محمد ـ

كه اطالعات  ميتحت فشار بذار شترياون رو ب ميتون يكه با شهادت شما ما م نيدوم ا. رهيم رونيب تونيقطعا به طور كل از زندگ گهيبشه، د

 يحرف ها برا نيا يهمه . مشونيرسون يكارشون م يو به جزا ميكن يم رياون ها رو هم دستگ ياز پارسا و دوستش به ما بده و به زود يشتريب

 ...كه نيا يبرا دياما االن، شما اماده ا. دينترس يزيبود كه شما از چ نيا

 :گميم اد،يكه انگار از ته چاه م ييكنم و آروم و با صدا يخشك شده ام رو تر م يلبا

 .بله ـ

 يو ب تيجا همه مظلوم نيا. گهينم يزيهم چ يو كس دميتكون م يسر ياز سر ناچار. نزدم يكه انگار حرف فهيقدر صدام خش دار و ضع نيا اما

 يو كنترل مبدون كمك سام؛ ضعفم ر. شمياز جام بلند م. ترسم يكه من زن تا چه اندازه م دنيجا همه با چشم د نيا. من رو درك كردن يپناه

من و سام . تك تك آدم ها يقدم ها يو صدا چيدر پ چيپ يدوباره راهروها. مير يم ييهر دو دنبال جناب سروان رضا. شه يهم بلند م مسا. كنم

 .و جناب سروان و مردم

 تق تق... تق تق

 نيمن و آست يداره و باز هم من و ترس جدانشدن يكه نور كم يوارد شدن به اتاق. رنگ رهيگوش خراش در ت يبار صدا نيو ا ستادنيهم ا باز

 يبا پوشش پارچه  ييبا چشم ها يو آوردن متهم يبا سالم نظام يسرباز. دشياريبلند جناب سروان و گفتن ب يبعد صدا يلباس سام و كم

كه آشنا  يشم به مرد يم رهيشم خ ينم دهيجناب سروان من از اون ور د يكه به گفته  يا شهياز پشت ش. بسته يها و پاها ترنگ و دس يمشك

 .هييتر از هر آشنا

 .شده رهيبه رو به رو خ اليخ يكه ب نميب يرو م يشه و مرد يمردمك چشمام گشاد م. شه يم رهيو من ترس به اندامم چ رهيبند كنار م چشم

 :گهيكه م ييو مست مرد نما دهيكش يو صدا اديتلو تلو خوران جلو م يا هيسا " 

 عــــروســـــــــك؟ ـ

 .پشت سر هم و فرار من به سمت در يها سكسه

 .ارت دارم...خوشگلم؟ ك ييكجا ـ

 .زهير يم نيزم يكه رو ينما و زدن گلدون و خون قرمز وونيشدن مرد ح كيو نزد اليكوچك و يبه طاقچه  دنيچسب

 توله سگ؟ يذار يم... سر من كاله... گهيد... حاال ـ

 ". ترس من و ترس من من و غيفرار و ج و

 :گهيخوره و م يتكون م هيمرد . لرزم يشم و م يم سرد

 م؟يكن يچه كار م ميجا دار نيا... اَه ـ

كه به من و  ييمونن و مردنماها يكه پشت دستمال بسته به دهنم م ييناله ها يمست عــــروســـــــــك و باز هم صدا يباز انعكاس صدا و

 .خندن يترس من م

 :گهيگرمش كه م يگرم سام و صدا يدست ها. جسم نابوده شده رو تحمل كنن نيطاقت ندارن ا گهيشلم د يزانوها
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 ...آب وانيل هيمهتا، جناب سروان  ـ

 يو نفس ها نهيش يلبم م يكه خنكاش رو يآب وانيل. بره يكه اون مرد رو م يسرباز دنيو بسته شدن نگاه ماتم و د يصندل يبعد نشوندنم رو و

آوردن  اديشكنه از به  يم. حال دورش نيو در ع كيشكنه از زن بودن و رنج خاطرات نزد يم. شكنه يكه م يكنه و بغض يام رو آروم م دهيبر

 .شيزندگ ياه ينحس

 :نهيش يجناب سروان به گوشم م يصدا

 حالتون خوبه؟ ـ

 :گميجواب م يمن به جا و

 .بود شيخود لعنت. خودش بود ـ

 .مرد مردستان من يباز صدا و

 .خواد ينم. يبگ يچيخواد ه ينم. تو رو خدا آروم زم،يمهتا، عز ـ

كشه؟ كه چرا پشت سر هم پلك  يم يعصب يكنم كه چرا مرد من بغض داره؟ كه چرا پشت سر هم نفس ها يبغض شكسته فكر م نيمن تو ا و

 .كنم يدم داستان پناه رو درك مستبر مرد و اون جاست كه من مهتا با تمام وجو ي نهيزنه؟ و بعد س يم

 

***** 

 يخواد كه استراحت كنم و من هم اروم تو جام قرار م يآب ازم م وانيل هيمرد من با دادن . ميشد و من و سام به خونمون برگشت ميتنظ تيشكا

 يكشمش و ازش م يخواد بره كه م يكشم و سام م يم يتن خسته ام رو كنار. كنم يكه بگه رو قبول م ياراده ام كه هرچ يقدر ب نيا. رميگ

 :گهيزنه و م يم يلبخند. خوام كه نره

 .يراحت بخواب ؟يخوا يقرص م هي ـ

 .درمون مهتا خودشه يدرد ب يخواد چه كار؟ دوا يمهتا تا اون هست قرص م. چهيدونه كه مهتا بدون اون ه ينم. دونه كه قرص من اونه ينم

 .نه، كنارم بمون ـ

و خارج  رميآروم بگ يشه كم يداره، باعث م يمن رو نگه م يدستش كه مثل حفاظ. ارهيگرندم باال م ريكشه و پتو رو تا ز يحرف كنارم دراز م يب

بره و مثل  يكه من رو باال م يبهشت. بهشت خالصه شده در آغوش مردم. و پر از رنج و وارد بشم به بهشت موعود يپر از تلخ يايبشم از دن

 ..سراسر آرامش يخواب. ارهيخسته ام م يو خواب رو به چشما دهيبال و پرم و حس خوش بودن رو بهم مبه  دهياوج م يا ندهپر

 

***** 

ساخت گرفته  يكه تازه برا يسام رفته تاالر و از اون ور هم قراره به خونه ا. كنم يو فكر م لميف گريام به باز رهينشستم و خ ونيتلوز يبه رو رو

عقب  ما انهيكنم كه چرا ماه يماه زمستون گذشته من دارم فكر م نيدوازده روز از اول. شمارم يماه رو م يسر بزنه و من دارم با دستم روزها

 .شم يم رهيخ ونيچند وقت و دوباره به تلوز نيترس ا يذارمش به پا ياُفتاده؟ م

 :گميدارم و م يرو برم يبا خنده گوش. مهنازه. رميشماره به سمتش م دنيشنبا . كشه يم رونيتلفن من رو از افكارم ب يصدا
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 .درود بر مهناز بانو ـ

 :گهيخنده و م يم اونم

 .درود بر مهتا بانو ـ

 :پرسم يم يتك خنده ا با

 ؟يخوب ـ

 .خبر هيمهتا  ؟يكن يتو چه م. ميعال ـ

 ؟يچ ـ

 .خونه اشون مالقاتش ميبر يايفردا م گميم. خونه ارنشيعمل كرده و امروز دارن م يتازگ. شده بود دايپ هيرعنا كل يبرا ـ

 .كنم رو فراموش كردم داينجات پ ينكبت يكه باعث شد از اون زندگ يدوست. وقته كه اونا رو فراموش كردم يليخ. بر من يوا! رعنا؟ ـ

 ؟يايحاال م. وقته كه بهش سر نزدم يليمنم خ... آره ـ

 .اميم. ماحت... آره ـ

امروز داشتم درباره . خواد بهت بگه يم ايرو گو يموضوع. مامان يخونه  مير يبعدش هم م يراست. كنم يپس من فردا باهات هماهنگ م. باشه ـ

 .ششيپ ميكردم و اونم گفت كه بعدش بر ياش صحبت م

 

***** 

 يليشه كه خ يم يچند مدت. خسته ام يليخ. كنه ياٌفتاده شروع م رانيكه تو جهان و ا ياز حوادث. نميب يهر شب در كنار سام دارم اخبار م مثل

 خواديهمش دلم م. معتاد شدم گميخندم و م يبا خودم م يگاه. دمياالن فهم گهيرو د يكي نيا. خواد بخوابم يشم و همش دلم م يخسته م

شدت  يگاه. كنه يكنار گوشم اُه اُه م اده،يز جانشونيكه ه ييخبرها دنيبا شن. بندم يذارم و چشمام رو م يسام م يشونه  يسرم رو، رو. بخوابم

 جينتا. كنه يخودش رو جا به جا م يشه و سام كم يشروع م يبخش اخبار ورزش. پرونه يشه كه من رو از جام م يبلند م ياُه اُه ها به حد نيا

 :گهيخنده و م يبلند م يكه با صدا شهيخبر خوشحال م نياز ا يبه حد. مورد عالقه اش برده ميت. گهيرو م اه يباز

 .خودشه. يمــــرس ـ

 :گميو با حرص م نميش يكامال تو جام م گهيد ادشيفر نيا با

 .قلبم اومد تو دهنم... كوفت يا ـ

 :گهيخنده و م يچهره ام بلند م دنيبا د سام

 .حواسم نبود ؟يديترس ـ

كف . شه يكشه سمت خودش و دوباره مشغول نگاه كردن اخبار م يدوباره مخنده ام من رو  دنيبا د. شه يم ليكم كم به خنده تبد اخمم

 :گهيسام آروم م. شم يم رهيگونه ام و به اخبار خ يذارم رو يم. گرمه. رميگ يدستش رو م

 مهتا؟ ـ
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 :گميمست شدم م يكه از گرماش كم يحال در

 هوم؟ ـ

نقطه ضعف  ييجورا هيو  يحساس يا هيناح هيوقتا رو  يبعض يديد. گردنم يذاره و رو يرو هم م يكيدستش رو گونه امه، اون  نيكه ا همون

 .گرفت يشبانه ام خوابم م يها يو خستگ يهمه كرخت نيبود و كم كم داشت از ا هيبدنت اون جاست؟ نقطع ضعف منم اون دو ناح

 ؟يخوام دوباره درس بخون يم ـ

 :گميو م نميكنم كه صورتش رو بب يم ليبه عقب متما يشم و سرم رو كم يحرف از اون حالت خارج م نيا دنيشن با

 ؟يچ ـ

الزم باشه . كنم يخودمم كمكت م. بسه يسال عقب اُفتاد هي. يريم يكه دوست دار يبار هر رشته ا نيا. دوباره. يخوام درس بخون يم گميم ـ

 .يريكالس هم م

 :گميگردم سمتش و م يو برم كنميرو صاف م خودم

 ...اما ـ

 :گهيكنه و م يبار صورتم رو نگاه م نيا

 كردن؟ يتكرار ياز تو خونه موندن و كارها يخسته نشد. تو برام مهمه شرفتيو پ تيچون موفق ميندار ناياما و اگر و ا ن،يبب ـ

 :گهيذاره و م يلبم م يبزنم كه دستش رو، رو يخوام حرف يشم تو چشماش و م يم رهيخ

. ميزن يرو انتخاب كن، اون وقت درباره اش با هم حرف م يخوا يكه م ياون رشته ا. رو هم قتيتحق. نگو فكرات رو بكن يچيه. ـــــشيه ـ

 باشه؟

كشه، اما دستش رو  يجلو م يخودش رو كم. شم يم رهيو به دستش كه هنوز رو لبم مونده خ دميتكون م شيهمه خوب نيدر جواب ا يسر

فهمه و  يراحت م يليآره و اون راز نگاهم رو خ گميبا چشمام بهش م. كنم يو به صورتش نگاه م رميگ يم نگاهم رو از دستش. داره يبرنم

 .كشه يم آغوشماندازه و به  يدست م

 

***** 

نم و در ز يتو جام م يغلط. شه يساعت تازه داره نه م. كنم ينگاه به ساعت م هي. رهيسام داره م. كنم يدر چشمام رو باز م يصدا دنيبا شن صبح

 وذارم  يگونه اش م يبوسه رو هيشم و  يپام بلند م يرو. زنهيم يلبخند دنميبا د. رميبندم، به سمتش م يلباس خوابم رو م يكه دكمه ها يحال

 :گميم

 .مواظب خودت باش ـ

 :گهيو م زنهيم يو محكم يپر از انرژ لبخند

 .چشم يبه رو ـ

 :گميآلود م خواب
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. خونه اميو تا بعد از ظهر م ميزنيسر به مامان م هي رميبعدم م. تازه عمل كرده. از دوستامون يكيمالقات  رميمن امروز با مهناز م ،يراست. بال يب ـ

 باشه؟

 :گهيكنه، م يام رو كه كج شده، صاف م قهيبره و  يكه دست م يحال در

 .بگم مواظب خودت باش ديپس منم با ـ

 :گميمثل خودش م. دهيم تيكه به من حس امن يبوسه ا. دهيم ميشونيرو پ يجواب بوسه ام رو با بوسه ا و

 .چشم يبه رو ـ

بودن،  يكه با وجود تكرار يساده ا يعاشقانه ها. دنيما جون م يكه در كنار هم به زندگ يساده ا يبعد باز هم تكرار حرف ها و عاشقانه ها و

 .ما رو دارن يعاشقانه  يجوش دادن رابطه ا يد شوق بار اول برابه مانن يهر بار شوق. هر بار مثل روز اول تازه هستن

 

***** 

 ديجد يخودش اصال از آهنگ ها يسازه و به گفته  يآهنگ ها م نياش فقط با ا هيروح. گذاشته و صداش رو كم كرده يآهنگ سنت هي مهناز

 :گمياُفتم و م يمشكلم م ادي. كنه ينم يا گهيمادربزرگ و اونم به جز خنده كار د گميبهش م يبه شوخ يگاه. اديخوشش نم

 مهناز؟ ـ

 :گهياندازه و م يبهم م ينگاه مين

 جان دلم؟ ـ

 .دارم يمشكل هيمن، من  ـ

 :گهيو م شهينگران م يصداش كم لحن

 شده؟ يزيچ ـ

 .خب، من ماهانه ام عقب اٌفتاده ـ

 چند روزه اون وقت؟ نيا ـ

 .دونم ينم قيخب، دق ـ

 ؟يچ گهيد ـ

 ؟يچ گهيد يچ يعني ـ

 ؟يندار يمشكل گهيد يعني ـ

 :گميكنه و م يمرموزش مشكوكم م لبخند

 !ايمشكوك ؟يزن يچرا لبخند م ـ

 :گهيگرده سمتم و م يبرم

 .باشه ياز عالنم حاملگ يكيممكنه،  گميممكنه، بازم م نيخب ا ـ
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 :گميكشم و م يم يخفه ا غيحرف ج نيا دنيشن با

 ؟يچـــــ ـ

 :گهيباال و م رهيم ابروهاش

 ؟يچند وقته نداشت نيا يا گهيد ميپرسم كه عال يم نيهم يبرا. ديتازه من گفتم شا. نداره دختر يچ ـ

 .امكان نداره نيبعدشم، ا ه؟يچ يدونم عالئم باردار يخب آخه من من كه نم ـ

 امكان نداره؟ يچ ياما برا. دوره رو گذروندم نيبه هر حال من ا. تونه باشه يم يچ مشيعال گمياالن بهت م ـ

 .خب االن زوده... آخه... خب ـ

 .خودت و اون شوهرته ريتقص گهيد نيا. شده ياه، حاال من گفتم چ ـ

 .كوبم به بازوش يشم و م يسرخ م. خنده يم زير و

 :گهيم يابونيداخل خ چهيپ يكه م يخنده در حال با

 چوبش رو من بخورم؟ ن،يكن يم يكار هيتو و وشوهرت  ـ

 :گميحرص م با

 !مهناز ـ

 :گهيخنده و م يدوباره م اونم

چون كه تغيير  ست،ين يخوب ليدل اديز نيماهانه باشه، كه البته ا يعقب اُفتادگ نيتونه هم يم يباردار ميعال نيخب، لوس نكن خودت رو، بب ـ

. يبود يتحت فشار عصب اديچند وقته ز نيخب تو هم كه ا. تونه عاملش باشه يهم م يفشار هاي عصب ايشديد، مسافرت  يورزشا ي،يرژيم غذا

 ...و تهوع اديز يتونه خستگ ياما م

 :گميپرم و م يحرفش م وسط

 ...نمـ. شم يزود خسته م يليچرا، چند وقته كه خ يخستگ يتهوع كه نه، ول ـ

 .يباش ديهمه شك و ترد نيكه تو ا نيبهتره از ا يليخ. كارا امروز برو تست بده نيهمه ا يخب به جا ـ

 :گميو با استرس م دميتكون م يسر

 ممكنه؟ ،يعني ـ

 .ميديرس. نياز ا نميخب، ا. امكانش هست ـ

 بيفكرم عج. شم يم ادهيپ يظاهر ياون با خنده و من با لبخند. داره يرو برم ينيريكنه و دسته گل و ش يبره و ضبط رو خاموش م يم دست

 .رهيمشغول و درگ

 :گهيم ستادم،يمن كه سر جام ا دنيبا د. دهيو فشارش م رهيسمت زنگ م به

 .گهيد ايخب ب ؟يستاديچرا ا ـ

 :گميرسونم و م يچند گام بلند خودم رو به مهناز م با
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 مهناز؟ ـ

 :گهياندازه و م يپر از استرسم مهناز رو به خنده م يصدا

 ...يهر زن. كه ستين يزيبابا چ ؟يديچرا ترس ه؟يچ ـ

 :گهيكنه و م يحرفش رو قطع م هيك يصدا با

 .باز كن آقا آرش. سالم ـ

 :گميبا استرس م. تو ميريشه و هر دو م يآرش باز م دييهم زمان با گفتن بفرما در

 !خب؟ ـ

 :دهيكنه و بعد ادامه م ينگاه بهم م هي

 .يخوشحال باش ديتو االن با. هم نداشته باش يالك ينگران. كنه يم يمراحل رو ط نيا يهر زن. گفتم يآره داشتم م ـ

 :گميم زونيآو ييلب ها با

 به سام بگم؟ يچطور ـ

 :گهيزنه و م يآسانسور رو م ي دكمه

 مگه بچه دوست نداره؟ ـ

 .دونم ينم ـ

 .شه يمطمئن باش سام هم خوشحال م. ستيهم ن ياتفاق بد چيه. االن آروم باش ـ

مودبانه . شه يم انيدر نما يو آرش جلو ستهيا ين مواحدشو يچند لحظه بعد جلو. شم يبهش بدم، دنبالش وارد آسانسور م ياون كه جواب يب

رعنا رو  يجا. ميش يما هم بعد از گفتن تعارفات معمول وارد خونه م. كنه به داخل يكنه و بعد دعوتمون م يازمون به خاطر اومدنمون تشكر م

زنم كه مادر رعنا باشه و  يه خاطر شباهتش حدس مكه ب اديم رونيخانم از آشپزخونه ب هيبا ورودمون . پهن كردن ييرايو تو پذ ونيلوزت يجلو

و  رهيگ يدستم رو تو دستش م. ذارم يگونه اش م يبه رو يو بوسه ا رميشده م فيبه سمت رعنا كه ضع. كنه يم يباهامون سالم و احوال پرس

 :گهيم

 ؟يو رفت يمعرفت ما رو فراموش كرد يورا؟ ب نياز ا. چه عجب مهتا خانم ـ

 :گميزنم و م يم يلبخند

 .دونه يگذشته كه خدا م يچند وقت برام جور نيا. رعنا برات حرفا دارم. به خدا نبودم ـ

 :گهيصورتشه، م يكه انگار جزء جدانشدن يبا لبخند رعنا

 .نداشتم يا گهيموقع د چيگوش شنوا دارم و داشتم، ه ميضيمدت مر نيكه تو ا يقدر نيا ـ

از . خوره ينم سيگفت كه آلو تو دهنم خ يكارم م نيمامان واسه ا يزمان هي. ه كه حرفام رو بزنم و بگمش يم يحرف رعنا برام جرقه ا نيهم

 زياز همه چ. فيكث ياز اون خوك ها يكيشدن  دايو پ يدوست داشتن يرسم به مسافرتمون و بعد زندگ يو م گميكه برام اُفتاده م يتمام اتفاقات

كنه و  يم ييراهنما ازه،يهر جا كه ن. مونم ينم بينص يرعنا هم ب يها ييوسط از راهنما نيمن و مهناز و ا يصحبت ها نيرسم به هم يو م گميم
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مهر و  هيخانوم با  دهياذان و مامان گفتن رعنا، حم يصدا دنيگذره، اما شن يدونم چقدر م ينم. كه رفتارم كجا اشتباه و كجا خوب بوده گهيبهم م

كه  نيخونه و حرف از ا يهم نماز م تيفهمم كه رعنا تو اون وضع يتازه م. ميش يتو جامون جا به جا م يناز كمشه و من و مه يم داشيچادر پ

دوباره درس خوندن بهش گفتم، با  يسام برا شنهادياز پ يوقت. كنم يتو تمام مدت نمازش به حرف هاش فكر م. زنه يتونم نم يو نم ضميمر

رو انتخاب كنم و درس هاش رو با كمك اون و مهناز و سام بخونم و من هنوز  ديجد يرشته  هيتونم  يگفت م يم. بود كه قبول كنم هذوق گفت

 يدرباره  يشم و سواالت يم رهيخونه خ يصدا و با كمك مادرش نماز م يرعنا كه ب يدوباره به چهره . بذارم يدونستم دست رو چه رشته ا ينم

 :گهيشه و م يخانم از جا بلند م دهيشه، حم يوم منماز رعنا كه تم. رسه يم هنمگذشته اش به ذ

 .ديسر به غذا بزنم، شما هم كنار رعنا بمون هيمن برم  ـ

 :گهيم يبا لبخند مهناز

 !كمكتون اميمن ب د،ياگه اجازه بد ـ

 :گهيزنه و م يم يخانم هم متقابال لبخند دهيحم

 .شم يخوشحالم م. ايب يحرف ها، اگه دوست دار نيشه و ا يكه بگم زحمت م ستميمن اصال اهل تعارف ن. دختر يهر جور دوست دار ـ

 :گميو م رميمنم به سمت رعنا م. رهيگ يرو به جواب م يو لبخند گهيم يليشه و با كمال م يبلند م مهناز

 رعنا؟ ـ

 :گهيكشه و م يبه موهاش م يدست

 جانم؟ ـ

 ؟يخوند يرعنا تو از اول نماز م ـ

 ه؟يز بچگاز اول منظورت ا ـ

 :گهيو اونم م دميتكون م دييتا يبرا يسر

 !نه ـ

 :گميم يو سوال متعجب

 !نه؟ ـ

 يب يجور نيا ؟يبچه است كه به من داد نيگفت خدا ا يمامان با حرص م يگاه. رفتم يدر م رشمياز ز يمن حت. باورت نشه ديشا! آره، نه ـ

 !نه ايخود رعناست كه بخواد نماز بخونه  يگفت به عهده  يهمش م. نداشت ياما بابا كار مون؟يو ا نيد

 :گهيكنه و م يم يمكث

تمام خونه از . رونيخبر زده بودم ب يو بغض و غصه از خونه ب هيگر يبار بعد از كل هي ادمهي. وضعم داغون بود يلياما، بعد از اون ماجراها خب خ ـ

 يلحظه . دبابا قلبش گرفته بود و مامان هم با آمبوالنس باهاش رفته بو. دهش يتازه خانواده ام متوجه شده بودن كه چ. بود ختهيمشكل من بهم ر

هوا من رو  يسرد نيهوا سرد بود و هم. كردم يم هيرفتم و گر يها راه م ابونيمنم تو خ. نرفته بود ادميوقت از  چيآخر و نگاه دردناك مامان ه

 .نماز يشدن برا يكه اكثرا مردم واردش م يكشونده بود سمت مسجد
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 :گميپرم و م يحرفش م ونيم

 ...بودن كه دهيخب از كجا فهم ـ

 :گهيكنه و م يتازه م ينفس

 .بود دهيكش يكشونده بود كه كارم به خودكش ييخبر من رو به جا ياون از خدا ب ـ

بگم كه خودش  يزيخوام چ يم. ختهياون زمان بهمش ر ادي. كنم يخودم و حس رعنا رو با تمام وجودم درك م يخودكش نيسمت اول رهيم فكر

 .كنه يشروع م

 يكس نم چيه. شده بودم ريگوشه گ يليقبال بهت گفتم كه خ. كرده بود يبود كه خاله ام معرف يروانشناس. ششيبردن پ يكه من رو م يدكتر ـ

 يداشتم از اون روز و اون مسجد م. اش شده بود همون كه گفتم جهياون دكتر نرم نرم باهام صحبت كرده بود و نت. شدم يجور نيچرا ا ديفهم

نشستم و سرم رو گذاشتم رو زانوم و به  يكنار بخار. كم بود يليبخش زن هاش خ. دميرو اون جا در حال نماز د يرزنيتو مسجد و پ فتمر. گفتم

 يكنارم نشست و گفت چ. اديكه به سمتم م دميرو د رزنين پشدم كه او رهيلرزونم خ يسر بلند كردم و به دستا. صدام ادامه دادم يب ي هيگر

زن دستم رو گرفت و گفت هر . نزدم يچشما؟ حرف نيبا ا يچه كرد. دهيم ييدرد ها رو اون باال يجواب همه  ؟يشونيجور پر نيشده مادر كه ا

كردم  يتازه فكر م چ،ينگرفتم ه يخب اون وقت حرفاش رو كه جد. دردهات رو بگو يبه خدا همه  ،ينماز كه خوند ،يغصه داشت يليوقت خ

 يروز هيحالم بهتر شد و  يليگرفتم، خ يم ايكه از آر يياون دكتر و راه كارهاش، داروها يبا كمك مشاوره ها هبعدها ك يول. گهيچرت هم م

و حرفام رو تو دلم و  نميگوشه بش هيكه تو سكوت  نيبه ا. ه به خدا عالقه مند شدمرفته رفت. يديشد كه االن د نيحرفاش اُفتادم و ا اديدوباره به 

 ستين يزيچ هي نيمهتا، ا. هم شد نيتونه حالم رو درك كنه و هم يكس به جز اون نم چيرفته رفته حس كردم، ه. بشم يفقط به اون بگم و خال

اون وقته كه اون بهت آرامش  ،يو حرفاش رو گوش كن يكن داشيو بعد پ كه خدا كجاست يبفهم ديتو خوت با ،يكه مجبورت كنن انجام بد

 .يكن دايپ ديآرامش رو خودت با نيا. دهيم

 :گميزنم و آروم م يم يلبخند. رعنا از تو حرفاش معلومه يبايز حس

 .چه خوبه كه با تو آشنا شدم. كنه يآرومم م شهيدونم چرا حرفات هم ينم. يخوب يليرعنا تو خ ـ

 .كرده باشم يشم كه به اون كمك يمونه و منم بلند م يخواد سفره رو كنار رعنا پهن كنه، نصفه م يمهناز كه م يبا صدا حرفامون

 

***** 

 ميكه بر ميحرف كه به مامان قول داد نيكشه و بعد از اون من و مهناز با ا يخانم تا ساعت سه طول م دهيما، با اصرار حم يساعته  كي داريد

كه فراموشش نكنم و حتما باهاش  گهيرعنا بهم م يموقع خداحافظ. ميمزاحمشون نش نياز ا شتريكه ب ميكن يخانم رو مجاب م دهيحم شش،يپ

 .كنم يتماس باشم و من هم قبول م رد شتريب

. داره نانيبه اون جا رفته و ازش اطم شيباردار يكه خود مهناز هم برا يدكتر. مير يدكتر زنان م هيبه سمت مطب  ميحاال من و مهناز دار و

 يهم حرف ها يو كم اميم رتريكشه و د يطول م يكه كارم با مهناز كم نيمنم با گفتن ا. پرسه كه كجام يزنه و ازم م يمطب سام زنگ م كينزد

به  يبا ورودمون منش. ميريگ يمطب دكتر قرار م يكه من و مهناز جلو ستنيا يچهار م يساعت رو يعقربه ها. كنم يتماس رو قطع م ولمعم
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 ضيمر نيما رو ب دهيقول م يكه منش نيبعد از ا. كنم يكردن فكر م دايمهناز در دوست پ يشناسه و من به روابط عموم يسرعت مهناز رو م

 :گميمهناز م گوشبفرسته تو، كنار 

 .گهيشناخت د يطرف تو رو م ميما هر جا رفت يعني. به قرآن يش يهم ول كنن، اون جا با اشباح دوست م ابونيتو رو اگه تو ب ـ

 :گهياندازه و م يباال م ييابرو مهناز

 .اسوديحسود هرگز ن ـ

 .فرسته تو مطب دكتر يما رو م ضيمر نيساعت بعد ب مين. خنده يآروم م و

باز  ينم و دكتر هم لب هاش با مهربونك يم يبه دنبال مهناز سالم. شه يباز م ينشسته، لب هام به لبخند زيكه پشت م يدكتر خوش پوش دنيد با

 يچرم يمبل ها يهر دومون رو دشييبا گلفتن بفرما. كنم يم دايپ يحس خوب. شه يو سالم گلم از دهنش خارج م زميسالم عز يشه و كلمه  يم

 :گهيدكتر با هم لبخندش م. كنه يمطبوع اتاق ناخودآگاه آدم رو آروم م يفضا. مينيش ياتاق م داخل يمشك

 اد؟ياز دست من برم يخب چه كار ـ

 نيزنه و ا يمن رو به دكتر م يتمام حرف ها يبه آروم نه،يب يمن رو م يبگم؟ مهناز كه سكوت و دستپاچگ يدونم چطور شروع كنم و چ ينم

 يبه سمت من برم شه، دكتر يمهناز كه تمام م يحرف ها. هم سكوت يكنه و گاه يم دييتا يدكتر هم گاه. گهيخودش هم م يوسط از حرف ها

 .گرده

بار به  كيو هر چند وقت  يبد ليپرونده تشك هيجا  نيا ديكه با نياوال ا يو در صورت باردار يايمن م شيباره كه پ نيشما اول. زميخب عز ـ

 .يايمن ب شيطور مرتب پ

 :گهيو دكتر دوباره به من م دميتكون م دييبه تا يسر

هم  يا گهيد ميشما عال. بهت بگم زيو بهتر از همه چ شتريتا من ب ايشما برو اونا رو انجام بده، بعد ب. سمينو يم شيآزما يسر هيمن االن برات  ـ

 ؟يدار

 :گمياندازم و م يم نييو سرم رو پا رميگ يگاز م يرو كم لبم

 .هم شك دارم نايبه هم. دميدو تا رو د نيفعال من هم ـ

 يحتما نكات بهتر يبعد يجلسه  ،ياگه خدا بخواد باردار باش. سهيبنو گهيوقت د هيبرات  گميم يبه خانوم احمد. يگيشما راست م. بله خانومم ـ

 .گميرو بهت م

دادن  يبه اصرار مهناز همون موقع برا. ميش يهمراه مهناز از اون جا خارج م يشم و بعد از هماهنگ كردن با منش ياز جام بلند م يلبخند با

كه پنبه رو،  يدر حال. رو با تلفن بهمون بدن جهيشه كه بهمون خبر آماده شدن نت يم نيو قرار بر ا مير يم شگاهيآزما نيتر كيبه نزد شيآزما

 :گميدم، به مهناز م يدستم فشار م يرو

 .ميخوام اول از همه خودم و خودت مطمئن بش يم ؟ينزن هيسام و بق ايبه مامان و  نياز ا يشه حرف يم ـ

 :گهيكنه و م يم دييحرفم رو تا مهناز

 .يباردار نبود ديشا. يبد هيبه بق ديام يخواد الك ينم. يكن يم ياتفاقا خوب كار ـ
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 :گميدوباره م. ميش يم نيحرف هر دو سوار ماش نيا با

 مهناز؟ ـ

 جانم؟ ـ

 !هيبه چ يخواد زودتر بفهمم چ يمهناز من دلم م ـ

 .خواد زودتر بفهمم يمنم دلم م. دارم ياديخاله شدن ذوق ز يهر چند منم برا. يتا زودتر بفهم ميريگ يچك م يبيب مير يخب االن م ـ

از . باال دمشياندازم و دوباره م يم رونيدادم ب نشييپا يكه كم يا شهيبندم و پنبه رو از ش يمنم كمربندم رو م. افته يحرف، راه م نيبا گفتن ا و

 ميزندگ از. خواد بزنه يكه مامان م ياز حرف. از برخورد سام اگه حامله باشم. رم مشغولهفك ريتمام مس. زنم ينم يحرف يلرزم، ول يهوا م يسرما

 :گميآشنا م يها ابونيخ دنيبا د. من و روح من ياز زندگ ييترس شده بود جز نيانگار ا. دميترس ياز همش م. شه يم يچ ندهيكه آ نيو ا

 خواد بهمون بگه؟ يم يمامان چ يدون يتو نم ـ

 :گهيم چهيپ يخودمون م ابونيخ يكه تو يدر حال مهناز

 .كلمه گفت حرف دارم هيفقط . نه ـ

كنه كه خودش جاش  يم رونيرو ب ييهوا كم كم داره روشنا يكيتار. قهيپنج و پنج دق. كنم يبه ساعتم نگاه م. ميش يخودمون م ابونيخ وارد

و  رميزودتر از مهناز به سمت در م. شم يم ادهيپ ستهيا يدر خونه م يكه جلو نياشبعد از م يكنم و كم يخونه كمربندم رو باز م دنيبا د. نهيبش

به صورتش . كنه يخونه كنار دست مامان نشستم و اون دستم رو دستاش گرفته و داره نوازش م يبعد تو  ي قهيچند دق. دميدر رو فشار م نگز

 :گهيكنه، م يهمون طور كه دستم رو نوازش م. ستيجا ن نيانگار ا. كنم ينگاه م

 مهتا؟ ـ

 :گميو م ارميم نييپا يرو كم سرم

 جانم مامان؟ ـ

 ؟يديمهتا تو ما رو بخش ـ

 :گميكه به پوزخند شباهت داره م يبا لبخند. شم يم رهيچشماش خ به

 .رو اريفقط تو و مه ـ

 .هش يداره نابود م چارهياون ب. كم به محمد فكر كن هيمهتا  ـ

اون با دفاع . مامان از محمده يهمش هم از طرفدار. نهيش يكه داره تو وجودم م ياز سر حرص. نه ت،ينه از سر سكوت و رضا. دمينم يجواب

 يكنه؟ برم يخواد دوباره با من آشت يشده كه م يحاال محمد رو چ. نكردنش از من و مقصر دونستن من در اون ماجرا خواست كه پدر من نباشه

 :گميكنم و م ينگاه م تيمهناز با عصبان هگردم و ب

 جا؟ نيا يكه من رو كشوند يدونست يتو هم م ـ

 :گهيتوش بود م يدستپاچگ يكه كم يبا لبخند مهناز

 .ميزن يبا هم حرف م ميما دار ؟يخور يحرص م يخوديچرا ب. آروم باش. زمينه عز ـ
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 :گهيو مامان دوباره م رونيكنم ب يرو فوت م نفسم

 ...پدرت... مهتا ـ

 :گميكنم و م يو تند نگاهش م زيت

 .ستياسم پدر ن قياون ال. كرده يمرده كه فقط با ما زندگ هياون . ستياون پدر من ن. بخشم ينم ـ

 .يگيتو راست م. ستميآره، ن ـ

با حرص و . ترسم يمثل اون موقع ها نم گهيد. ستميا يجلوش م. رميشم و به سمتش م ياز جام بلند م. رهيتو هم م شتريمحمد اخمام ب دنيد با

 :گميبغض م

 محمد خان؟ ادتهي ادته؟يرو  يكنه؟ روز خواستگار يجلو كه از طرفت از من عذر خواه يفرست يقدر مامان رو م نيچرا ا ه؟يچ ـ

 :گميم. شه يناخودآگاه آروم م يصدا. اندازه يم نييرو پا سرش

 نه؟ اي ادتهيرو  نايبه اسم تو ندارم؟ ا يدرپ گهيدست رو قرآن گذاشتم و گفتم د ادتهي ـ

 :گميرو گونه هام و م زهير يهام م اشك

 ينگاه م يبد ي دهيبهم با د ننيب يسابقم هنوزم كه من رو م يو هم صنف ها هيهمسا يخانواده ننگه؟ گفت نيا يبودن تو، تو يبهم گفت ادتهي ـ

 ؟يبا اون حرفات چه به روزم آورد يدون يكنن؟ م

 :گميو م رميگ يدستم رو باال م. نهيش يم مونيتو گوش همگ اد،يم ابونيبلند اذان موذن زاده كه از مسجد سر خ يصدا

. يازدواج اجبار هياش شد  جهيو نت دميبار تو رو بخش هيمحمد، من  ؟يكن يو طلب بخشش م يايم يحاال چرا ه. ياذان كه نابودم كرد نيبه هم ـ

 زما ديگرفت و شا يبه دل م نهيازم ك. كرد يكه برام اُفتاده، نابودم م ياون همه اتفاق دنيبود كه با شن يسام، مرد يكم فكر كن اگه به جا هي

هات  يگفتم با تمام بداخالق يم يزمان هي ؟يجلو و ازم طلب بخشش كن ياومد يشد؟ هان؟ اون موقع هم م يم ياون موقع چ. كرد يم تيشكا

 ه كار كنم؟حاال چ. يدوست دارم چون پدرم

. كنه يباباست كه داره اشكاش رو پاك م يمن رو ي رهياما نگاه خ. كنه آرومم كنه يم يو سع رهيگ يدستم رو م. اديشه و كنارم م يبلند م مامان

 :گميكنم و م يخودمم اشكام رو پاك م

بار چوبش رو  هيترسم چون  يم ؟يفهم يم. ترسم يم دنتيكه از بخش يكرد يتو با من كار. بخشم يدر هر صورت محمد خان، من تو رو نم ـ

پرورشگاه  ،يمن رو بزرگ كرد. باشه ادتيرو  نيا. كنم يكار رو نم نيهم باشم ا ايدن نيكه تو ا يلحظه ا نيمطمئن باش تا آخر. خوردم

پشت  ليدل يرو كه بهم ب يياون روزها تونم ينم. تونم ينم نا،يا ياما، با همه . احترامت واجب. دستت درد نكنه. يخرجم رو داد م،ينفرستاد

 .تونم ينم. ببخشم يكرد

 

***** 

 "سام  "

رو  ميگوش. داد كه مهتا هنوز برنگشته يسكوت خونه نشون م. كنم يبندم و دوباره باز م يم يلحظه ا يمبل و چشمام رو برا يرو نميش يم خسته
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دستگاه  ينوا. بندم يو چشم م دميم هيمبل تك يشه، دوباره سرم رو به پشت يكه تماس برقرار م يدر حال. زنم يزنگ م شيو به گوش ارميدر م

چرا خاموش؟ . شه ناخودآگاه چشمام رو باز كنم و اخمام رو تو هم بكشم يو باعث م نهيش يباشد تو گوشم م يمورد نظر خاموش م كمشتر

زنگ  يخوام فكر كنم كه چرا خطش خاموشه، صدا يو تا م دميرو از گوشم فاصله م يگوش. و دوباره همون جمله و همون صدا رميگ يدوباره م

 يدر رو باز م. زنم يباز كردن زنگ رو م يكشم و دكمه  يم ينفس راحت فونيمهتا تو قاب آ دنيو از د رميبه سمت زنگ م يبه تند. شه يبلند م

تو هم  شتريكنه اخمام ب يو حركت م نيزم يكشه رو يكه پاهاش رو م دنشيبا د. شم يو منتظر اومدنش م دميم هيكنم و به چهارچوب در تك

مكث  يلحظه ا يكنه و برا يكارم سرش رو بلند م نيبا ا. كنم يرو روشن م اطيبرم و برق ح يدست م. ستينوسط درست  نيا يزيچ هي. رهيم

. كرده هيگر يليزنه كه خ يقدر قرمز؟ چشماش داد م نيچرا ا. كنم ياز حد تعجب م شيبار ب نيچشماش ا دنيرسه بهم، با د يم يوقت. كنه يم

 .اميبا صداش به خودم م

 ؟يخوب. سالم ـ

 .دميجوابش رو م. نييرو بكشه پا نشيپوت پيشه كه ز يخم م عيسر يليزنه و خ يحرف رو م نيا

 ...چشمات ؟يتو خوب. سالم ـ

 :گهيذاره حرف بزنم و م ينم

 مگه چشه؟ ـ

 :گميتو هم م رهيكه دوباره اخمام م يحال در

 ؟يكرد هيگر ـ

 :گهيكنه خودش رو متعجب نشون بده و م يم يسع

 ؟يچ ينه، من؟ برا ـ

 .قرمزه ـ

 .هان؟ هوا آلوده بود ـ

حرف دلم رو به زبون . بزنه يخواد حرف يكنم كه نم يو فكر م» .كاسه خون هيحد كه چشمات رو بكنه  نينه تا ا. هوا آلوده است« :گميدلم م تو

 .گميم يا گهيد زيچ و ارمينم

 تو؟ امياون ور كه من ب يبر يخوا ينم ـ

 خوش گذشت؟. ايب ا،يهان؟ ب ـ

 :گهيم ارهيكه پالتوش رو در م يزنه و در حال يم يلبخند

 .زميآره عز ـ

 :گهيكنه و م يتازه م ينفس

 و به تو؟ ـ

 .بدك نبود ،يبه منم، ا ـ
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 :گهيشه و م يبعد لباس عوض كرده از اتاق خارج م يكم. رهيو به سمت اتاق خواب م گهيم يرو شكر خدا

 ؟يغذا به من بد هيكه  يامشب مرد خونه بود ـ

 :گميخندم و م يم

 من؟. پررو يا ـ

 شه من دست پخت تو رو بخورم؟ يم يشب چ هي. من ينه پس؟ عمه  ـ

 :گميزنم و م يم يا ثانهيخب شخندين

 كله پاچه خوبه؟ زم؟يعز يدوست دار يچ ـ

 :گهيشه و م ياش جمع م افهيق

 نبود؟ يبهتر زيچ. كوفت ـ

 عوضت كردن؟ رونيب يرفت. ايبا ادب تر بود شبيد ـ

 :گهيم ره،يكه به سمت آشپزخونه م يحال در

 .بابا ميرو نخواست تيآشپز ـ

 :گميو م رميگ يرم و بازوش رو م يسمتش م به

 .ارنيب يزيچ هيزنم  يزنگ م. بابا نيبش ايب ـ

. كه اون نباشه يوقت يمونه برا يم نميسرخ رو بفهمم و ا ياون چشم ها ليخواد دل يزنم كه به شدت دلم م يم يا رو در حالحرف ه نيا تمام

گاه  هيدستش رو كرده تك هي. نميش يسمتش و كنارش م رميم. دميخوراك دلچسب سفارش م هيزنم و  يزنگ م. كنم تا به وقتش يپس صبر م

 يكه برا يهمه تالش نيكنم با ا يحس م. كنه يم نييرو باال و پا كيموز ياش با كنترل كانال ها گهياست و با دست د رهيخ ونيسرش و به تلوز

كنترل رو از . ستيبه خصوص كه االن اصال حواسش به خودش ن. ستيكنه، اصال حالش خوب ن يخوب بودن و خوب نشون دادن خودش م

كشه باال و  يپاهاش رو م. ذاره يقبلم م يسرش رو، رو ييجا به جا يذاره رو كمرم و با كم يم دستش رو. كشمش تو بغلم يو م رميگ يدستش م

 :گميكشم رو موهاش و م يكنم و دست م يبا لبم زبونم رو تر م. ذاره يمبل م يرو

 .كن فيخب، تعر ـ

 بگم؟ ياز چ ـ

 .يكه رفت ييو جاها يكه امروز كرد يياز كارا ـ

 :گهيو م رونيب دهيرو م نفسش

 كه؟ يدون يم. رعنا، همون كه برات ازش گفتم يخونه  ميامروز با مهناز رفت ـ

 .دهيگفتن اوهوم من، ادامه م با

 ...بعدشم... با اون حرف زدم و بعدشم يليخب خ. شهيتازه داره خوب م. هيكل. عمل كرده بود ـ

 بعدش؟ ـ
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 :گهيخوره و م يم يتكون

 .مامان يخونه  ميرفت ـ

 ؟يتا االن اون جا بود يعني ـ

 آره؟ ـ

 چرا خاموش بود؟ تيگوش ـ

 .خاموش بود؟ حتما شارژ تموم كرده بود ـ

كه در رو باز  رميكنم و م ياز خودم جداش م. داره كيزنگ خبر از اومدن پ يبعد صدا يكم. زنه ينم يمهتا هم حرف. پرسم ينم يزيچ گهيد

 .كنم

 

***** 

 "محمد  "

 يو اردوان روزها ليكرد و با سمانه و راح يكه در پروشگاه كار م ييبه روزها. كرد يدور خودش فكر م يپشت بام نشسته بود و گذشته ها يرو

 يسمانه ا. اش را گذراند يزندگ يو با سمانه عاشق شد و با سمانه شب ها دياز همان ابتدا سمانه را د. سمانه را دوست داشت. را داشتند يخوش

در خاطرات جلو رفت و  يكم. كس چيه. كس نتوانسته بود باعث آن شود چيرا در او پروراند كه ه يا پاسخ مثبتش بعد از دو ماه به او، شوقب هك

آن  هوس؟ اگر آن موقع بود، حتما اسم ايعشق بود . اُفتاد شيحماقت زندگ نيبزرگتر اديبه . آمده بودند ايبه دن اريكه مهناز و مه يبه زمان ديرس

 ليعاشق راح. زد يپوزخند. كوچك تر دوسش داشت يكه به سان خواهر يهوس به كس. هوس بود كياما االن، نه، قطعا . گذاشت يرا عشق م

چرا؟ . داد يلب به خودش فحش م ريز. آن روزها اخم را مهمان صورتش كرد ادي. سوخت ياز عشق اردوان م ليكه راح يدرست زمان. شده بود

شعله ور شد و  يدوباره همچون آتش ميعظ بتيو مص تيكه به جانش اٌفتاده بود؟ چرا بعد از سال ها و اُفتادن مهتا به آن وضع بود ييچه بال نيا

داد به  ينشان م ليبه راح ديكه با يگفت و هر رفتار يبه مهتا م ديبگو ليو هر آن چه كه نتوانست به راح ديرا مقابل خود د ليراح گريبار د

 ياست و حس م يگريد ليكرد مهتا راح يحس م. ستيدانست كه دست خودش ن يخبر بود؟ خودش هم م يداد كه از همه جا ب نشان ييمهتا

دانست بعد  يكه خوب م يبهتر از مهتا؟ دخترك يكند و چه كس يخشمش را خال ديكرد كه با يحس م. ابديآرام م يگون درد دلش كم نيكرد ا

 ديشا. كه از گوشت و پوست خودش بود ياريبرتر از مهناز و مه ييجا. دارد ژهيخاص و و ييجا لبشهمه سال بزرگ كردنش، در ق نياز ا

 .نداشت يگناه چيكه ه يدخترك. بود ليبود كه مهتا دختر راح نيا لشيدل

و هرگز او  نديب يدر مقام احترام مگفته بود كه او را فقط . آورد را گفته بود يكه به قلب كوچكش فشار م ييزهايچ يمهتا همه . امروز اٌفتاد ادي به

 يم گريد يليمهتا را راح. اما دست خودش نبود. دانست يخوب م. دانست كه بد كرده بود يخوب م. در بدنش نشست يلرز. ديرا نخواهد بخش

 :با بغض گفت. بلند شد و در پشت بام راه رفت. كرده بود شتريعذابش را ب ليمهتا به راح يبه خوصوص شباهت ظاهر. ديد

 .خسته شدم ؟يكن يامتحانم م يجور نيخـــــــدا، چرا؟ چرا ا ـ

 :رفته رفته آرام شد و گفت شيصدا
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خدا كه  قبول دارم. نداشتم گرانيبه خودت قسم كه طاقت نگاه د. خواستم يبه خودت قسم كه صالحش رو م. كن من رو فقط ببخشه يكار هي ـ

 .كمكم كن. قسم يكه دوسش دار يتو رو به هرك. شدم كمكم كن مونياما حاال، حاال كه پش. بد كردم

 .كه درهم شكسته بود يمرد يها هيگر يپشت بام ماند و صدا. نشسته بود رفت شيكه رو يبعد به سمت همان سنگ و

 

***** 

 "سام  "

 :گهيذاره و م يگونه ام م يرو يامهتا بعد از شام بوسه . ميخور يرو در سكوت م شام

 من برم الال؟ ـ

 .كوچولو ين يبرو ن ـ

تنها . رميشم و بعد به سمت تلفن م يم رهيبنده خ ينه به مهتا كه در رو م يرو يعقربه ها دنيبا د. كنم يحرف به ساعت نگاه م نيگفتن ا با

 .بده، مهنازه حيتوض قيتونه به من دق يكه االن م يكس

 .دهيجواب م ايبعد از چند بوق آر. رو حفظم شماره

 د؟ييبفرما ـ

 ؟يخوب ا،يسالم آر ـ

 .كه آروم حرف بزنم نهيتالشم ا تمام

 ؟يتو خوب. سالم ـ

 .زنه يحرف م يآروم و جد شهيهم مثل

 مهناز هست؟. خوبم ـ

 .بهش دميرو م ياالن گوش. بله ـ

بعد  يچند لحظه . كنه چيكه آدم رو سوال پ ستين نياهل ا ايكنم كه چقدر خوبه كه آر يفكر م نيمهناز رو صدا كنه، به ا رهيكه م يلحظه ا تو

 .چهيپ يم يمهناز تو گوش يصدا

 بله؟ ـ

 :گميكنم و بعد م يدست دست م يمعمول كم ياز احول پرس بعد

 د؟يمهناز امروز با مهتا چه كار كرد ـ

 :گهيكنه و م يمكث م يكم مهناز

 شده؟ يزيچ ـ

 رفتم سرحال بود، االن چش شده كه با چشم دو كاسه خون برگشته خونه؟ يخوام بدونم زن من كه صبح داشتم م يم ـ

 .داشت نايبا مامان ا كيبحث كوچ هيبگم؟  يواال، خب چ ـ
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 ؟يكن يم يرو از من مخف يچشما شده؟ مهناز چ نيباعث ا كيبحث كوچ هي ـ

 رو بهت نگفته؟ يجا همه چ نيمگه تا به ا. گهيباشه مطمئنا مهتا بهت م يچهر . كم آروم باش و به من گوش بده هيسام،  ـ

 يگوش يوقت. كنم يو تماس رو قطع م ارميسر و ته صحبت رو با چند تا حرف به هم م. ادينم رونيب يفهمم كه از مهناز حرف يكشم و م يم يپوف

. كردم ميرو صرف فكر به زندگ ياديگذره، اما زمان ز يدونم چقدر م ينم. كنم يشم و فكر م يم رهيبهش خ يكم ره،يگ يتلفن قرار م يرو

 نميش يم. دهيپتو رو مشت كرده تو دست و پاش و خواب. شم يمچاله شده تو تخت رو به رو م يكنم و مهتا يدر رو باز م. اتاقسمت  رميم

 .شم يم رهيكنارش رو تخت به صورتش خ

به  يجور نيقدر عذاب بكشه و در آخر روزش رو ا نيكنم كه نذارم بره و ا يبا خودم فكر م يگاه. نهيمادر و پدرش هم يخونه  رهيدفعه م هر

 .بسته است نيمادرش كه جونش به جون ا دنيمخصوصا با د. شم يم مونيحرفم پش نيهم از ا يبرسونه، اما گاه انيپا

 يب. و نشسته است فيو ظرف ها كث ختهيبهم ر زيكه اون ور همه چ نيا اليخ يب. كشم يبوسم و كنارش دراز م يشم و گونه اش رو م يم خم

 يم زيخ ميپره، چون سر جاش ن يانگار از تكون تخت از خواب م. زيهمه چ اليخ يب. شه ينم ميخوا يكه م ياون جور زيكه همه چ نيا اليخ

 :گميآغوش خودم و م وكشمش ت يم. شه

 .منم. بخواب ـ

 :گهيگرفته م ييصدا با

 .تازه خوابم برده بود سام ـ

 .ديببخش ـ

 .دميشده؟ خواب بد د يچرا؟ مگه چ ـ

 ؟ينشد دارياز تكون تخت از خواب ب يعني ـ

 .محرك بود كه از اون خواب بپرم هيچرا، انگار اون  ـ

 .تونستم يمثل بختك وجودم رو گرفته بود و نم يزيچ هي. تونستم يشم و نم داريخواستم ب يم ـ

 ؟ياالن خوب ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند

 .خوبم ـ

 سام؟ ـ

. به قول خودش محمد بحث كرده و محمد ازش خواسته ببخشدش ايكه امروز با پدرش  نياز ا. كنه به گفتن يو مهتا شروع م گميم يدلم جان

 :گميكنم و م يدستم رو تنگ تر م يحلقه . كنم سبك شده يكشه و حس م ينفس راحت م هي گه،يم يوقت. زياز همه چ گهيم

 خب؟. رو نخور گرانيد يپس حرص رفتار و صحبت ها. زينه؟ همه چ اي ياون رو ببخش يبا خودته كه بخوا زيهمه چ. حاال آروم باش ـ

 .ايدن ريشب بخ نيتر يو دوست داشتن نيشه مظلومانه تر يشه كه جوابش م يم يكيموهاش  يمن با بوسه ام رو ريو شب بخ گهيم يخب
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 "مهتا  "

 :گهيچون م. اميخانم دكتر انگار آشنا م يبار برا نيا. شم يدست لرزون وارد مطب دكتر م با

 روباه؟ اي يريش ـ

 :گميكنم و م يم يعصب يخنده  هي

 .دونم ينم ـ

 ...اول خودش برگه اش رو يهر كس! عجب ؟يدون ينم ـ

 :گميم زشيذارم رو م يكه برگه رو م يپرم و در حال يحرف م وسط

 .ستمين هيمن مثل بق ـ

 :گميو بعد دوباره رو به خانم دكتر م» .ستمين هيوقته كه مثل بق يليمن خ«:گميدلم م تو

 .بگه يزيچ شگاهينذاشتم مسئول آزما يحت ـ

 :گهيو م رهيگ يرو ازم م جهيخانم دكتر نت. بار تنها و با آژانس اومدم نيا

 .خب ـ

فهمم چمه؟ با  ياصال نم. نه خوشحالم و نه ناراحت. تو وجودمه يبيحس عج هي. بندم يچشمام رو م. كنه يم يو به برگه نگاه گهيخب رو م نيهم

 :گهيبا خنده م. كنم يچشمام رو باز م ،يمثبته و تو باردار گهيم يصدا دكتر كه با خوشحال

 .بابا مادر شدن كه ترس نداره ؟يترس يم يشده خوشگلم؟ انگار كم يچ ـ

 :گهيزنه و م يبه من و استرسم م يدكتر لبخند. شترهيب يليخ ،يانگار و كم از

كه من بهت  يحاال آماده ا. شه يداده نم يكه به هركس هيمادر شدن نعمت. روز رو تجربه كنه، خوشبخت خوشبخته نيكه ا يهر زن ،يخانم نيبب ـ

 نه؟ اي يبكن ديبگم چه كار با

 .تونم بزنم ينم ياما زبونم قفل شده و حرف. دونم ياسترس رو نم اي جانهياز ه. دميشم و بعد سرم رو تكون م يم رهيبه صورتش خ يكم

 يبرات م نميو ا يكن يمصرف م دياس كيو حتما از امروز تا ماه چهارم قرص فول يسونوگراف يكه بر سمينو يگلم، اول از همه برات م نيبب ـ

 اشيبه دن يخوا يكه م يبچه ا يبا سالمت هيتو مساو يچون سالمت. يبد تياهم يا گهياز هر زمان د شيخود ب يبه سالمت دياز امروز با. سمينو

 ؟يكن يمصرف م يخاص يدارو. ياريب

 :گمياندازم و م يم نييرو پا سرم

 .خورم يهست كه نم يقبال چرا، اما االن چند وقت ـ

 ؟يخورد يم يچ يبودن و برا يتونم بپرسم اونا چ يخب م ـ

 .داشتم يافسردگ. آرامبخش يدارو ها ـ

 :دهيو بعد ادامه م گهيم يآهان دكتر
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تونن  ياونا م. يكن دايمشكالت پ يسر هيممكنه تو سه ماه اول  زم،يعز. نكات رو به اونم بگم يسر هيو  نميهمسرت رو هم بب ديمن حتما با ـ

. كه حتما مطالعه كنه دميم ناياز ا يكي يا هست و من به هر مادربرگه ه نيهمش تو ا. باشن ليقب نياز ا ييزايو تكرر ادرار و چ يتهوع و خستگ

 يباشه و از انواع نگران ادتريز دياستراحتت با. رنيگ يها كم كم شكل م هيقلب و ر نيهم چن اد،يبه وجود م نيتازه جفت جن تيتو ماه اول باردار

اده يپ نياما در ح. خوبه يليفعال خ يرو ادهيسبك مثل پ يورزش ها! كنه ها، نه تتينباشه كه اذ نيو سنگ اديز. حتما ورزش كن. يها دور باش

 يسردرد، احساس ضعف، تپش قلب، اسپاسم و گرفتگ جه،يمثل اون، اگه دچار انقباض در عضله ها مخصوصا رحم، سرگ يورزش ها ايو  يرو

خم و راست شدن هم باعث . چون خطرناكه. شميپ يايو ب ينورزش و تحرك رو قطع ك عيسر ديبا يترشح شد ايو  ناليواژ يزيعضالت خونر

 نيتو ا. ياز خودت مراقبت كن ديبا يليخ نيبنابرا. به مراقبت داره ازيو ن فهياول ضع يتو ماه ها نيجن. شه يم ياحتمال يها يزيكمر درد و خونر

حتما  يتو جلسات بعد. يريبازم وقت بگ ميو از منش يبر يتون ياالن م. اوله يسه ماهه  ينوشته شده كه برا يات هم موارد هيتغذ يبرگه برا

 .گلم ايبعد با همسرت ب ياما سر. يچه كار كن ديكه با گميبهت م

 يجهت نگران نيبه آژانس گفتم كه منتظرم بمونه و از ا. رميگ يام ازش م جهيشم و برگه رو و به همراه نت يزنم و از جام بلند م يم يلبخند

 .برسونم خونه گميشم و م يرم و سوار م يم نشيبه سمت ماش. ندارم

 

***** 

 يجور نيرنگم هم. دميزانو پوش يتا رو يلباس گلبه هي. بفهمه و بخواد دياول اون با. نفر به سام بگم نيخوام اول يم. كشم يبه لباسم م يدست

كه  يشم به محل يم رهيخ نهييكشم و از تو آ يرو شكمم م يبار دست نيهزارم يبرا. ارواح شدم هيكامال شب گهيلباس د نيهست و با ا دهيپر

درست  ييجا. كه سونو گرفته رو بهم بده ييبه مهناز زنگ زدم و خواستم كه آدرس جا رون،ياز مطب كه اومدم ب. رو گذاشتم روش مدست

كه داغ شده بودم از داشتن  يهمون لحظه ا. اُفتم يشده بودم م رهيخ كيحجم كوچ هي يكه با انگشت دكتر رو يلحظه ا ادي. مطب دكتر كينزد

به اسم مادر رو دارم و بعد فكر  يخوب تو شكم منه و من لقب بزرگ و با بركت يكه االن اون حجم پر از حس ها نيبه اسم بچه و فكر ا يزيچ

رو براش درست كنم  يخودم نباشم و خونه و كانون يخانواده تونم مثل  يكنم م يبراش باشم؟ فكر م يتونم مادر خوب يم ايكه آ نيكنم به ا يم

 يمبارزه م نهيخواد تو گلوم بش يگنده م بيس هيكه مثل  يو بد؟ با بغض يمنف يو پر از درد و پر از حس ها ريوجود پر از تحق هيكه مثل من نشه 

 :گميكنم و آروم محكم م

اما، به . خواستم نشد يكه م يوقت اون چيه ميزندگ. يو پدرم مردن و تو من رو نگه داشتمادر . ايدن نيتو ا يداد يتو من رو فرستاد ا،يخدا ـ

 يحت. نهيوقت بغض تو گلوش نش چيبهش بدم كه ه يآن چنان زندگ. رو بچشه يزندگ نيذارم بچه ام هم طعم گند ا يخودت قسم نم يخداوند

 ...يحت. من باشم شيتنها حام ايدن نيا تواگه فقط 

كش اومده  يبا لبخند. اديبه هم كوفته شدن در م يو بعد از چند لحظه صدا ديكل يصدا. ديبا. از امروز شاد باشم ديمن با. زنم يلبخند م دوباره

 :گهيمونه و م يراه م نيب دنميبا د. تو اتاق خواب كه لباسش رو عوض كنه اديداره م. رميشم و به استقبالش م يصورتم از جا بلند م يرو

 .، خانم خوشگل خودمبه به ـ

عقب  اميب دهياجازه نم. ذارم يلباش م يرو يو بوسه ا ستميا ينوك پاهام م يسمتش و رو رميكنم داغونم، م يكه خودم حس م يا افهيهمون ق با
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 يو دستش رو م دميبگه كه اجازه نم يزيخواد چ يكنه، م يتعجب م شياز سرد ره،يگ يدستام رو كه م. داره يو تو آغوشش محكم نگهم م

 :گميو م رميگ

 .خوام باهات صحبت كنم يم. ايلباست رو عوض كن و ب ـ

رو شكمم و خواستم با اون  دمياز هزار بار كنارش نشستم و دست كش شيكه ب يزيم. دميكه از بعد از ظهر براش زحمت كش يزيتا م رميبعد م و

 يزيتحمل داشتم كه تا االن تاب آوردم و چ يليخ. ديرس يبه ذهنم نم يزيصحبت كنم و هر بار چ نيگفت جن يكه دكتر بهش م كينوخود كوچ

. ارهيرو اون م دمياش رو از مادرم پرس هيكه طرز ته يپارچ آب و دوغ. دميرو چ زيمنم تا اومدنش م. اديو مرتب م زيبعد تم يكم. تمبه سام نگف

 :گهيكنارم و م نهيش يم. دوسش داشتم و دارم يليكنه و من خ يمحمد درست م يبرا شهيكه مامان هم يهمون دوغ

 خب؟ ـ

 .گهيشامت رو بخور د ـ

 بود؟ نيكارت هم ـ

 .خوام بگم يبعد از شام م ينه، ول ـ

 .رهينم نييكه من غذا از گلوم پا يجور نيخب ا ـ

 .خوام بگم ينم يخاص زيچ. رهيم ـ

شام تو استرس من و . طور بگم نيساكت كردنش ا يمجبورم برا يو خاص تره، ول شتريكه گفتم هم ب يخاص ساده ا زيدونم كه از چ يم

 يخوردن ژله از صندل نيبعد از شما و ح. گذره يشه و م يزبونم حرف بكشه خورده م ريكه از ز نيا يبرا ادشيز يسام و سوال ها يكنجكاو

 :گهيمتعجب م. رميگ يدارم و جلوش م يپاكت بزرگه برم هي اخلكنارم برگه رو كه د

 ه؟يچ نيا ـ

 :گميشم و م يجام بلند م از

 .اتاق خواب ايبعدش ب. و بخون ريبگ ـ

چسبونمشون و دستم رو تو هم  يبه هم م. كرده خيپاهام از شدت استرس . نميش يتخت م يرو. تو اتاق خواب رميتوجه به صدا كردناش م يب

شم و آب  يبلند م. نميب يم نميبه زم رهينگاه خ يسام رو جلو يگذره كه پاها يدونم چقدر م ينم. شم يزنم و منتظر عكس العملش م يگره م

كه باعث  يچيه. شم يم رهيرسم و به اونا خ يرنگش م يقهوه ا يكنم و به صورت و چشما يسرم رو بلند م واشي واشيو  دميم تدهنم رو قور

شكمم  يذاره رو يلباش رو م. زنه يپام زانو م يجلو هويجور خشك شده سر جامم كه  نيهم. ستيتوشون ن ه،يبشه من بفهمم عكس العملش چ

 يجور رو نيسرش هم. كنم يترسم و بعد با بوسه اش نفس حبس شده ام رو آزاد م ياولش با زانو زدنش م. ذاره يرو شكمم م يو بوسه ا

 نيكه امن تر يمونم و آغوش يكشه و بعد من م يبلند شدن دستم رو م نيح. شه يحرف بلند م يكنه و ب يبعد سر بلند م يكم. شكمم مونده

 .زنه يكه در گوشم م ييو حرف ها استيدن يجا

من و تو، تو بطن تو داره  يبچه . بود كه تو عمرم گرفتم يزيچ نيبهتر نيبگم؟ هان؟ ا يچ. بگم يدونم چ يبگم االن؟ اصال نم يمن چ زم،يعز ـ

 .كنه يم يزندگ
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. شم يشم و دوباره گرم م يسرد م. شم يو قرمز م رميگ يگر م. رميگ يباال و اوج م رميو من با هر حرفش م دهيو ادامه م گهيجور م نيهم

 :گهيقدر شوق داره كه همون لحظه كنار گوشم م نيا. نهيش يموهام م يكه رو ييشم به بوسه ها يبار مهمون م نيتخت و ا يرو مينيش يدوباره م

 .باشن كيما شر يبگم كه همه تو شاد ديبا. خبر رو به همه بدم نيا ديبا. بگم ديبا ـ

 يهمه رو خبر م. هيبه مادرش، به مادرم و مهناز و سام. داره يكنار تخت رو برم ميس يب يشه و گوش ياون كه مهلت بده از جاش بلند م يبعد ب و

. ون حالت صبح و صحبت هام با دكتردوباره رفتم تو هم. تونم ينم. رميگ يرو نم يخواد باهام صحبت كنه، گوش يم شونيكيكنه و هر بار كه 

كه  يو مثل بچه ا رهيگ يبا دادن خبر آروم م. كنه يفردا شب شام دعوت م يشه و همه رو برا ينم يخبر راض نيبه ا. جور زبونم قفل شده ونهم

 :گميكنم و م يدستم رو تو موهاش م. بار نوبت منه نيذاره و ا يپام م يسرش رو، رو ره،يتو آغوش مادرش م

 ؟يدار ياالن چه حس ـ

 .كنم يدونم چه كار م يرو هوام مهتا، رو هوا، اصال نم ـ

 :گميخندم و م يم

 .معلومه ـ

 :گهيخنده م يكه به خنده ام م يحال در

 ؟يتو چ ـ

 :گميآروم م. شم يساكت م هوي

 .دونم ينم ـ

 :گهيم جيكنه و گ يرو بلند م سرش

 ؟يچ يعني ـ

 .ترسم ياز همه م شتريب. دونم ينم ـ

 ؟يچ يترس برا ـ

 .كامال نشسته گهيد االن

 .نوخود كوچولو نيهم يبرا ـ

 :گهيخنده م با

 .آدمه ها گه؟يد هينوخود چ ـ

 .من همون نخود كوچولوئه يبرا يدونم آدمه، ول يم ـ

 .كارات نيامان از دست تو با ا ـ

 :گهيو م رهيگ يشونه هام رو م. رهيلحظه از لبش نم كي خنده

 .دميكارا انجام م يمن باق. االن استراحت كن. ميزن يبعدا در موردش حرف م ـ

 .ادياما، من خوابم نم ـ
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 .اديب ديبا. اديكه خوابت نم يكن يجا م يب ـ

 .نكن تيا سام، اذ ـ

 .نميبخواب بب. شه ينم ميمن حال ـ

 :گميدارم و م يخواد بلند شه كه نگهش م يم. باال ارهيشه و پتو رو تا سر گردنم م يخم م. كشم يدراز م يو مجبور رهيگ يام م خنده

 !كنه ها تيما رو اذ يكس ينذار ؟يكن يكمكم م ؟يمون يباهام م ـ

 :گهيزنه، م يم يبخش نانيكه لبخند اطم يحال در

 .مونم يو همه جا باهات م شهيهم. نوك انگشتش به شما بخوره يذارم كس ينم ـ

 قول قول؟ ـ

 :گهيشه م يم رهيخكه به لب هام  يحال در

 .قول قول قول ـ

و خدا  دهيبهم م يكنه، تمام عشقش رو تو لبخند يسر كه بلند م. عشقه يكه پر از گرما يسكوت. نهيش يما دو تا دو اتاق م نيبعد سكوته كه ب و

 .و مقابله كردن ستادنيجون ا. دهيبهم م يكنه و جون زندگ يدونه كه اون لبخند چطور من رو گرم م يم

 ديبار آفر كياگر مرا  دگاريآفر "

 هزار بار يروز من

 ". شوم يم دهيلبخند تو آفر با

 

***** 

 يدونم چ يكنم و نم يم يقاط يگاه. كنه يسفارش بهم م هيهر كدوم . دو مادر توجه كنم يكنم به حرف ها يم ياندازم و سع يم نييرو پا سرم

 .نهيش يمادر سام به گوشم م يبار صدا نيا. دو تنها گذاشته نيسام رفته تاالر و من رو با ا ه؟يبه چ

 .كنه يآدم زشت بچه ات رو زشت م! ها يباشه به آدم زشت نگاه نكن ادتيمادر،  نيبب ـ

. همه خرافه نياز ا رهيگ يكم كم داره خنده ام م گهياما من د. كنن كه حرفشون رو قبول و تعجب كردم يباال و اون و مامان فكر م رهيم ابروهام

 :گهيو م رهيگ يبار مامان دستم رو م نيا

 .شه يم ضيبچه ات مر فه،يكث. مامان ايتو وان نر ـ

خوام موهام رو صاف كنم  يبرم باال و م يدستام رو م اد؟يهمه حرف احمقانه از كجاشون م نيا. نجات بده نايمن رو از دست ا يكي ــــــــــا،يخدا

 :گهيشه و مك يخفه م غيكه مادر شوهرم ج

 .كنه يدور گلوش و خفه اش م چهيپ يها، بند ناف بچه م يكار رو نكن نيا تياواخر باردار. نداره بيع يكار رو كرد نياالن ا ـ

مگه بند ناف . بهم زدن نايبه ا هيبه هزار حرف شب كياز صبح نزد. شم يدارم خل م ايخدا. هيگر ريخوام بزنم ز يم. اديخنده هم به كارم نم گهيد

 هاگ ايخدا. باردارم دميكه فهم ستين شتريدور گلوش و خفه اش كنه؟ خوبه حاال چند روز ب چهيبچه به دست من وصله كه با باال بردن دستم بپ
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شه و هر  يم يكيفن زنگ در و تل يصدا. كنم يخواهش م ايخب؟ خدا. عالمه كار خوب كنم هيكه  دميقول م ،ينجات بد نايمن رو االن از دست ا

 :گميلب م ريز. رنيم يبدن، به سمت ياون كه به من اجازه حركت يكدوم ب

 .دمت گرم. يچه زود برآورده كرد ايخدا ـ

طرفم و  هيسام . شه يباز م شميو سام ن هيسام دنيبا د. خورم يدارم و م يكه مامان خرد كرده برم ييها بيبرش از س هي. خندم يم زير زير و

 يدر حال هيكنه؟ سام يمبل سه نفره رو انتخاب م نيتو، هم اديم يكه هر كس دمينكنه من حاجت م ـــايخدا. ننيش يام م گهيطرف د هيهم  هيسام

 :گهيخنده م يم هك

 .عمه بشم من ين ين يفدا ـ

 .دميسام گوش م يبار به صدا نيزنم و ا يم يلبخند

 خانم گل؟ يكرد يچه م ميايتا ما ب ـ

 :گميدرمونده م يا افهيگردم سمتش و با ق يبرم

 .تو فرقون ختنيدو تا پزشك مخ من رو ر نيا ديايتا شما ب ـ

 :گهيخنده و م يبلند م هيسام

 ...نايرو بخور و ا زيغذا رو نخور و اون چ نيبرو و ا يجور نياحتماال نگفتن دستت رو نبر باال و حموم ا ـ

 :گهي، مخنده يخوب كه م هيو سام دميتكون م يسر

 يم ييكارها نيچن هياالن كه دو برابر شده، مامان و مادرشوهر خودم هم  گم،يرو م ليخودم، اون اوا يدونم، اما موقع باردار يمامان تو رو كه نم ـ

 .ناراحت نشو. كردن

 .شم كه يخل م اديب اينوخود به دن نيمن تا ا هيسام ـ

 .يش ينترس، خل نم ا،يخدا. جانم ينوخود، ا ـ

 :گهيشه و م يسام بلند م. تونه درست حرف بزنه يخنده نم يبس م از

 .بلند شو ـ

 چرا؟ ـ

 يعشق و عاشق يرمانا نياز هم. برات كتاب آورده يسام. استراحت تو اتاق بمون يتا شب به بهونه  ؟يراحت بش ناياز دست ا يخوا يمگه نم ـ

 .براش ديريم يكه شما خانوما م زايچ نيهم. گميرو م

 .شه يم يكي هياعتراض سام يم با صداا خنده

 .احساس يب. يقشنگ نيرمانام به ا. هم دلت بخواد يلينگفتم اسم من رو خالصه نكن؟ دوما كه خ. يزهرمار سام ـ

با بسته . تو اتاق ميفهمن ما رفت يكه اصال نم نيقدر سرگرم آشپز نيخوشبختانه مادرا ا. مير يو سام به اتاق خواب م هيشم و همراه سام يم بلند

. نكنه درباره شون حرف زد يذاره جلوم و تند تند شروع م يو م ارهيكه سام از بدو ورود دستش بود درم ييسه تا كتاب از مشما هيشدن در سام

خندم،  يخوب كه م. بلند بخندم يشه گاه يدو باعث م نيكل كل ا دنيد. كنه يمسخره م ياندازه و ه يم تيسام هم وسط صحبت هاش پاراز
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 :گهيشه و م يسام بلند م

 ميتاالر كه بر رميتر م ريساعت د هياز فردا هم . مراقب خودت باش. شد يجور نيجا و برم كه ا نياعجوبه رو بذارم ا نياومده بودم ا. من برم ـ

 خب؟. يرو ادهيپ

 يكيرمان و گذاشتن  هيپتو و با باز كردن  ريز ادياونم م. نهيش ياون طرف تخت و كنارم م هيبعد از رفتنش سام. رهيو و اونم م دميتكون م يسر

 :گهيپام م ياز اونا رو

 .يسراغ بعد ميرو بخون تا بر نياول ا. قشنگتره نيا ـ

 م؟يبر ـ

 .خوام بخونم يمنم م. گهيآره د ـ

 .كنم يزنم و كتاب رو باز م يم يلبخند

 

***** 

انگار نه . هم بدتر از من هيسام. رهيگ يكه االنم خنده ام م دميقدر موقع خوندن كتاب خند نيا. رونيب مير يم هيكنم و با سام يرو عوض م لباسم

به . جا دعوتن نيهمه امشب ا. بشه داشونيپ ديكم كم مهمونا با گهيد. هيبار كتاب رو خونده و براش تكرار هيخودش  يانگار كه به گفته 

 نياول. خوام هم بگم ينم. نگفتم هيبه بق. مراسمم باشم نيتو بهتر زانميدوست دارم عزچون . به درخواست من. آقاجون هم زنگ زده ي انوادهخ

 :گهيذاره و م يم ميشونيپ يرو يكشه و پدرانه بوسه ا يمن رو تو آغوشش م دنميپدرش با د. خونه ادينفرات احسانه كه با سام و پدرش م

 .خوام سالم باشه يقط از خدا مباشه، ف يهرچ. دميسام و تو رو هم د يخدا رو شكر كه بچه  ـ

پسر و  يبه فكر بچه  هيكنم كه چه خوبه كه پدرش مثل بق يو بعد فكر م رونيب اميبابا م يزنم و از تو آغوشش با گفتن مرس يم يخجول لبخند

 .كرده بمينص يخانواده ا نيدوست داشته كه چن يليو خدا قطعا من رو خ ستينسل ن شيافزا

كه  نيا. كشم كنار يخودم رو م يا انهيناش يخواد بغلم كنه كه به بهانه  يم. دميسالم م شهيبه محمد مثل هم. رسن يو محمد م اريبعد مه يكم

 يكم. رميشه و منم به سمت آشپزخونه م يانجام م هيبرخوردمون دور از چشم بق نيا. زنم يو دم نم نميب يرو م شيناراحت. مامان كارم داره

شه و خود به خود  يبچه ات ناراحت م يكم مونده بهم بگن كه آشپزخونه بر. رونيب اميمادرا م داديكنم كه با داد و ب يشغول مرو اون جا م مخود

 .دو تا نيامان از دست ا. سقط

 نيبه ا لداياز مراسم شب . كشم يم يخفه ا غيو آقاجون ج يمامان دنيكنم و با د يخودم در رو باز م. شه يزنگ بلند م يصدا رونياومدنم به ب با

شال  هيكنه،  يكه دنبالش حركت م يتو و بعدش مامان اديم اطيآقاجون كه عصا زنان از در ح دنيبا د. و دلم براشون تنگ شده دمشونيور ند

 يگونه  يرو يبوسه ا. آغوششاندازم تو  يشه و من خودم رو م يباز م دنميآقاجون با د يدستا. اطيتو ح رميشونه هام و م ياندازم رو يم لفتك

 :گهيم دنميبا د. رونيسام هم اومده ب. يتو آغوش مامان رميذارم و بعدش م يسردش م

 .بغلشون يديپر يم يجور نيتو و بعد ا انيب يداد يمهتا جان، اجازه م ـ

 :گميكشم و م يم كنار
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 .جا سرده نيا. تو دييبفرما ـ

 :گميبعد در جواب سام م و

 .دلم براشون تنگ شده بود يليخ ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند سام

 .از رفتارت مشخصه. دونم يم ـ

 .شه يو جمع كامل م انياز همه م رتريد يكم نايو مهناز و مب ايآر. كنن يم يبا هم سالم و احوال پرس يتو و آقاجون و مامان مير يم دنبالشون

سام با . گرده يم يزيكنه و دنبال چ يها رو باز م نتيمامان پشت سر هم داره در كاب. سمت آشپزخونه رميشم و م يمامان از جام بلند م يصدا با

 :گميم يبه مامان با لبخند. فهمم يكه نم گنيرو م يزيگذرن و با خنده چ ياز كنارم م وهيو مهناز با ظرف م يچا ينيس هي

 ؟يگرد يم يجانم مامان جان؟ دنبال چ ـ

 هاونت كجاست؟ نيا ـ

 زعفران؟ يبرا. نهييپا يهاون تو كشو ـ

 .آره ـ

 ينگاهم م رهيخ رهيبه محمد كه خ رسهيگرده و م يچرخه و م ينگاهم تو جمع م. گردم تو جمع يو دوباره برم دميرو نشون م ييبا دست جا و

 .شنوم يآقاجون رو م يكه صدا نميخوام برم سر جام بش يم. دميبه تاسف تكون م يشم تو چشماش و سر يم رهيخ. كنه

 مهتا جان؟ ـ

 :گميگردم و با لبخند م يبرم

 جانم آقاجون؟ ـ

 .نيبش رمرديكنار من پ يجا كم نيا ايب. جا دخترم نيا ايب ـ

 :گميم رميكه به سمتش م يحال در

 .يشما همش دو سال از من كوچكتر ؟يريگفته شما پ يك ـ

 :گهيخنده و م يم ره،يگ يكه دستم رو تو دستاش م يحال در

 ؟يكن يمسخره ام م يبال نگرفته، دار ـ

 :گميخندم و م يو سرخوش م بلند

 .قصدم باشه نيخدا بكشدم اگه ا. من غلط بكنم. نه به خدا ـ

 :گهيزنه تو پشتم م يآروم م يكه ضربه ا يحال در

 .ريزبوت رو گاز بگ. خدا نكنه دختر ـ

 :گميم رم،يگ يكه گازش م يو در حال رونيب دميرو م زبونم

 آآآ، خوب شد؟ ـ
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 :گهيشه و م يم يآقاجون جد شه،يخنده هامون كه تموم م. شم يخنده و من هم با اون همراه م يم

 ...نكرده ييمشكل كه خدا ؟يخوبه؟ خوش تيزندگ ـ

 :گميپرم و م يحرفش م وسط

 .بر وفق مراد است زينه آقاجون خوشگل من، همه چ ـ

 :گهيچرخه و م يبه سمتم م يكم

 ؟يچه كار كن يخوا يحاال م. خب خدا رو شكر، صد هزار مرتبه خدا رو شكر ـ

 :پرسم يم يجيگ با

 رو؟ يچ ـ

 .بابات ـ

 :گميتو هم و م رهيم اخمام

 ست؟يمن ن يبابام؟ چند بار بگم اون بابا ـ

 .عذاب نكشه گهيبذار د. بذار اونم خوشبخت باشه. يخوشبخت. خودت يسر خونه و زندگ يرفت گهيتو د. مهتا جان، دختر گل من ـ

 .هاش من رو عذاب داد هيو كنا شيهمون طور كه با ن. خوام بكشه ياتفاقا م ـ

 چه طرز صحبته؟ نيا. حرفا رو ندارما نيانتظار ا ديبخش يمهربون خودم كه همه رو م يمن از نوه ! مهتا ـ

 :گميو م نيياندازم پا يرو م سرم

 رميكه سرم اومده بود، چپ و راست تحق ييكه به خاطر بال يببخشمش؟ آدم نيخوا يو ازم م نياومد االن چرا. چه كرد با من يديشما كه د ـ

 يها نگاه خوب هيچپ و راست گفت همسا. دنيچپ و راست بهم گفت كه به خاطر ظاهرم بوده كه اونا من رو دزد. من بوده ريكرد كه گفت تقص

 .جور و محمد آقا اون جور نيدارن و نكنه همه بگن محمد آقا ا يبود كه مردم درباره اش چه فكر نيحرفش ا يهمه . بهش ندارن

 يعمر باال هيهم نباشه، اون بزرگت كرده، خرجت رو داده،  يهرچ. بهش فكر كن گميمن دارم م. االن اون رو ببخش نيهم گميدختركم، من نم ـ

 يمهربون ديسال ها اون قدر كه با نيقبول دارم كه تو تمام ا. تو مقاطع باالتر رو داده ليحصت يسرت بوده، فرستاده ات مدرسه و بعدم اجازه 

 ...يدخترك من، لذت. هم نكرده ياما پشت اون ظاهر بد اخالقش كم مهربون رده،نك

 :گميو م رميگ يدست ازش اجازه م با

 .ستين دنيدونم نبخش يكه تو بخشش هست تو نم يكه لذت ديرو خواهشا نگ يا شهيكل يجمله  نيا ـ

كمتر  ديو با يتو االن مادر شد ؟يخور يحرص م يبعدشم، االن چرا دار. داره يخودش هزار تا معن يا شهيكل يجمله  نيكم فكر كن، ا هي ـ

و  يزن يتو حرفت رو م. نداره كه داديو ب داد. ميزن يدو تا آدم بالغ و كامل حرف م نيبا هم ع ميمن و تو دار. يآروم باش شتريو ب يحرص بخور

 بحث و جدل نداره؟ داره؟ گهيكه د نيا. منم حرفم رو

 :گهيزنه و م يم يشدم، لبخند مونيفهمه پش يآقاجون كه م. آروم بشم قينفس عم دنيكنم با كش يم ياندازم و سع يم نييسرم پا شرمنده

 .نيفقط فكر كن، هم. پس روش فكر كن. دخترم بشم يفدا ـ
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 .كنم يم يسع. خدا نكنه آقاجون ـ

 .بخشمش يها نم يزود نيكه به ا نمياز محمد دل چرك يدونم به حد يته دلم م اما

 

***** 

 :گميگردم سمتش و م يبرم. نهيش يخسته شدم، كنارم م ش،يسام هم با گفتن آخ. كنم يكه داشتم فكر م يو به شب نميش يتخت م يرو

 سام؟ ـ

 .كنه يم و نگاهم گهيم يدلم جون

 .آقاجون اصرار داره محمد رو ببخشم ـ

 خب؟ ـ

 چه كار كنم؟ يگيتو م ـ

 يو اگه خواست يفكر كن ديتونم بهت بگم؟ تو با يم يمن چ. يچه كار كن يريبگ ميتصم ديخودت با. كه مربوط به خودته هيمورد هي نيا زميعز ـ

 .شيببخش

 :گهيكشه سمت خودش و م يسام من رو م. كنم يكنم و دوباره به جلوم نگاه م يرو جمع م لبام

 امشب بهت خوش گذشت؟. يقدر بهش فكر كن نيخواد ا يحاال نم ـ

 .خوب بود يليخ. اوهوم ـ

 .ارهيم رونيرو از توش ب يچرخه سمت كشو و جعبه ا يو م گهينم يزيچ

 ه؟يچ نيا ـ

 .تو يبرا هيهد هي ن،يا ـ

 :گميشه و م يبه خنده باز م لبام

 !واقعا؟ ـ

 .برگرد. زميآره عز ـ

 هي. كنم يبا دستم پالكش رو بلند م. كنه يمورمورم م ياون فلز دوست داشتن يسرد. اندازه يگردنبند رو به گردنم م هيگردم و اون  يبرم

 .اش نوشته سام گهيطرف د هيطرفش نوشته مهتا و 

 :.مگيكنم وم يگردم و بغلش م يزنم و برم يابتكارش م نيبه ا يلبخند

 .يمرس ،يمرس ـ

 چيوقت خدا از ه چيو ه اديكه از طال بدم م ياونم من. قدر برام پر از ارزش شده نيفلز ا كهيت هيفهمم چرا  يكنم و اصال نم يتند تشكر م تند

همه تند تند  نياونم از ا. شم يم رهيسام خ يبه چشما. رو بهم داده يخوب درون اون طال حس خوب غاميپ ديشا. كردم يكدومش استفاده نم

 :گهيتو دستاش و م رهيگ يشم، سرم رو م يساكت م يوقت. خنده اش گرفته زدنمحرف 
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 .زيچ چيه. نبود يكه بهم داد يخبر نيبرام خوشحال كننده تر از ا زيچ چيه. چهيه يكه قراره تو برام بكن يدر مقابل كار ـ

 

***** 

 يم يكه تو مطبش بودم و سع يدكتر، وقت روزيد يحرفا يپ رهيفكر م. ستيحالم خوش ن. است قهيدق يساعت هفت و س. كنم يرو باز م چشمام

همون بخش  نيفهمم ا يكه بهش داده بودم تا با سام برم رفته بودم و حاال تازه تازه دارم م يهمون قول يپ. ارميب اديكنم تا حرفاش رو به 

نوشته بود؟  يكه دكتر داده بود، چ يتو برگه ا ارميب اديكنم به  يم يكشم و سع يم قيدو تا نفس عم. هيتهوع صبحگاه يعني ،يملگمسخره حا

خواد تو جاش  يپره و م يخوام برم كه از خواب م يزنم و م يدست سام رو كنار م. همراه با آبه يمويكه االن در دسترس منه، آب ل يزيچ نياول

 :گهيم و مگرده سمت يافته و برم يبكشه كه چشمش به ساعت م ازهيخم

 ؟يريكجا م ـ

 :گميكنم رو حال بدم غلبه كنم، م يم يكه سع يحال در

 .كارسازه مويبرش ل هيآب همراه با  وانيل هيخانم دكتر گفته بود . حالت تهوع دارم ـ

آب،  وانيل هيبه  يفور. دهيخواستم رو خر يكه م ييزهايتمام چ روزيسام د. كنم تا برم سمت آشپزخونه شتريكنم سرعتم رو ب يم يبعد سع و

خوب  يزهايكنم فكرم رو به چ يم يو سع دميم هيتك زيدستم رو به م. كشم يكنم و سر م يرو كه به زور نصف كردم، اضافه م ييمويآب ل

 :گهيو م ستهيا يكنارم م. كه سام هم اومده تو آشپزخونه نميب يگردم و م يبرم. خارج بشه يگند نيمتمركز كنم كه حالم از ا

 .كنم يمن صبحانه رو حاضر م ن،يبشبرو  ـ

 يم يسع. نميش يو م رميبه سمت مبال م. نداره يبه من ربط گهيروز ها كنارمه و نم نيشم كه تو ا يزنم و از ته قلبم ازش ممنون م يم يلبخند

 .شنوم يسام رو كنار گوشم م يگذره كه صدا يدونم چقدر م ينم. كنم چشمام رو ببندم و بخوابم

 .بخور يزيچ هي ميبلند شو بر. بلند شو گلم ؟ييمهتا زم؟يعز ـ

نه ماه رو  نيا ي هيوضعه؟ بق نيحاال تازه ماه اوله و ا. رهيگ يخنده ام م. افته يسام هم كنارم راه م. شم يكنم و از جام بلند م يرو باز م چشمام

 ريش وانيل دنيآخه؟ با د هيچ گهيد يتهوع كوفت نيا ؟يننداز چارهيب ينبود كه تو جون ما زنا يدرد چيه گهيد يعنيخــــــدا،  يچه كنم؟ ا ديبا

 :گميم

 من كو؟ يپس چا ـ

 ؟يدار و شكر و شكالت رو كم كن نيگفت مصرف مواد كافئ يخانم دكتر م يديند ؟يكمش كن ديچند ماه با نيفعال تو ا ؟يچا ـ

 :گميشه و م يم زونيآو لبام

 .خوام يم ياما من چا ـ

 :گهيو م نميكنه بش يم مجبورم

 .ميندار ـ

 .يخور يم ياونا، تو دار ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢٨ 

 .بخور حاال ريامروز ش. يرو بخور رتيخورم تا تو ش ينم ـ

كنم دارم  يبو حس م نياالنم با ا. اونم فقط به خاطر بوش. اومده يگرم شده خوشم نم ريوقت خدا از ش چيه. كنه يو بهم نگاه م نهيش يم كنارم

 :گهيم نهيب يام رو م افهيق رييسام كه تغ. ارميباال م

 ؟يخور يچرا نم ـ

 .دهيبو م ـ

 ده؟يبو م يچ يعني ه؟يچ ايسوسول باز نيا ـ

 :گهيكنه و م يكنه و بوش م يرو بلند م ريش

 .دهيرو م ريش يكه بو نيا ـ

 .اديبوش بدم م نيخب من از هم ـ

 ؟يخور يسرد م. خب يليخ ـ

 .ندارم يبا سردش مشكل ـ

خوره  يكه داره كنارم صبحانه م يرسه، در حال يبه نصفش م وانميل يوقت. خورم ينمه نمه م. ارهيو م زهير يسرد م ريش وانيل هيشه و  يم بلند

 :گهيم

 م؟يكم قدم بزن هي ميبر يدوست دار ـ

 :گميو م دميتكون م يسر

 .ستين يفكر بد. خوبه ـ

 

***** 

همه زور گفتنش خنده  نياز ا يگاه. رو لباس بپوشونم مينيبه اجبارش مجبور شدم تا نوك ب. كشم يم مينياول صبح رو به ب يمام وجودم هوا بات

 يدستم م يتو يآب از بطر يمقدار. كنه سكوت كنم يكشه و مجبورم م يم شيرو پ ميحرف بچه و سالمت گم،يهم م يزيچ هيتا . رهيگ يام م

بنوشم،  اديخانم دكتر مجبورم، چون گفته آب ز يبه گفته . كه بخورم دهيدستم م يبطر هي رميهرجا م. از زور گفتناش گهيد يكينم يا. خورم

كنه كه به قول خودش خشم  يم يريشگيسام هم پ. بشم هست يعصب اديكه ز نيشه و اون وقته كه امكان ا يدوران آب بدنم كم م نيچون تو ا

 :گميم رميكه راه م يدر حال. اژدها نشم

 !كنه كه يداره من رو سوراخ سوراخ م ومدهيبچه هنوز ن نيسام؟ ا ـ

 .گهيفوضول باباست د يگوگول ـ

 پسر؟ ايبه نظرت دختره  ـ

 .نييبابا گريهر دو ج. بعدم من هر دوشون رو دوست دارم. سالم باشه... شااياول از همه كه ا ـ

 .هر دو انگار من دو قلو دارم يگيم نيهمچ ـ
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 .يديخدا رو چه د ـ

 .به ارث برسه دياز افراد خاندان با يكياز . هيكتر گفت دوقلو باردار شدن موروثا، د ـ

 نه؟ ايبودن  يجور نيا ميپدر و مادر واقع يخانواده  ايكنم آ يو من فكر م گهينم يزيخنده و چ يم سام

 

***** 

 شيقراره خونم رو آزما. كه ترس تو دلم انداخته هيمنف RH شياونا آزما نيمهمتر. دميكه دكتر گفته بود رو انجام م ييها شيآزما مير يهم م با

دوست  كيحجم كوچ نيا هيرو بر عل ييمثبت باشه، اون وقت بدنم پادتن ها RH كيو خون اون حجم كوچ يمنف RHاگه خون من  ننيكنن و بب

 .اندازه يرو به خطر م شيكنه، كه سالمت يم ديتول يداشتن

 يدكتر لبخند. مالقات من و سام با دكتره يجلسه  نيدوم نيا. كنم يو دستاش نگاه م جهينت يبه برگه  رهيخ رهيدكتر نشستم و خ يجلو حاال

 :گهيزنه و م يم يزنه و لبخند يم

 .زميوجود نداره عز يخاص زيچ ـ

 :گميكشم رو شكمم و م يدست م. شم يم رهيكنه خ يرو م يديجد يها هيدكتر كه داره توص به

 .نوخود كوچولو، دوست دارم ـ

 .كنم يدكتر سرم رو بلند م يصدا با

 ؟يقلبش رو بشنو يصدا يخوا يم ـ

 .دوست دارم. آره خانم دكتر ـ

 .كنه يكشم و دكتر هم كمكم م يتخت دراز م يرو نيبنابرا. پره يدونم مثانه ام به مقدار كاف يآب خوردم و م يقبلش مقدار. شم يبلند م و

 :گميم يذوق خاص هي با

 ها بذارم تو گوشم و بشنوم؟ يپزشك يگوش نيشه از ا ينم ـ

 :گهيخنده و م يم

 .شه كه ينم دهيشن زايچ نيبا ا نينه دختر، ضربان قلب جن ـ

 باشه حتما؟ ديبا نايدست شماست؟ از ا هياون چ ـ

 .اسمش سونيكيته نيا ـ

 :گهيو م دهيرو نشون م شييدست جا با

ششم  يتو هفته  دياالن با ناتميبا توجه به معا. ميشنو يو ضربان قلب بچه رو من و خودت و همسرت م رهيگ يبخشش رو شكم تو قرار م نيا ـ

 .دنهيكه ضربان قلب قابل شن نيا يعني نيو ا يباش

خب چه كنم كه دست . من خنده اش گرفته جانيهمه سوال و ه نيدونم از ا يم. مونم يمنتظر م جانيزنم و با ه يم يو لبخند دميتكون م يسر

صدا به  نيلذت ا. چهيپ يگوشام م يتو يدوست داشتن يصدا هي ده،يشكمم فشار م يكه دكتر دستگاهش رو، رو يبعد در حال يكم. ستيخودم ن
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ولو كه اسمش رو نوخود كوچ ياون حجم دوست داشتن. شم يم رهيخ يو فقط به اون حجم دوست داشتن نميب يرو نم يزيچ چيه گهيكه د هيقدر

 .مامان ينوخود كوچولو. گذاشتم

 

***** 

 يريگيمسئول پ يصادق يآقا. خودش گرفته پشت خطه شيكه چند وقت پ يليوك. كنه يشم به صورتش كه داره با تلفن صحبت م يم رهيخ

نه بلند  هيبا  تيكنه و در نها يم دييرو تا ييزهايبار چ كيسام گشاد شده و هر چند لحظه  يچشما. طانيپرونده اون سه تا ش. منه يپرونده 

 گه؟يداره م يچ يصادق يآقا يعني. كنجكاو بشم شتريشه ب يباعث م

 :گميصدا م يو ب دميدست به سام عالمت م با

 شده؟ يچ گه؟يم يچ ـ

. نميش يو روشون م رمياز مبال م يكيكشم و به سمت  يم يپوف. گرده يبرم ده،يكه صبر كن، عالمت م نيا يكه با دستش به معنا يدر حال اونم

 نهيش يم. شميپ اديشه و م يبعد تلفن سام تموم م يكم. شم يدارم و مشغول پوست گرفتن م يپرتغال برم هياسترس گرفتم،  يكه كم يدر حال

 :گهيكنارم و م

 تنها تنها؟ ـ

 .بخوره دينوخود درشت هم با نيخورم كه، ا يمن تنها نم. بفرما ـ

 :گهيشه و م يخنده اش رفته رفته كم م. خنده يسام م. بود كه روش گذاشته بودم يدياسم جد نيا

 .خبر داد هي يصادق ـ

 :گميكه هنوز تو صورتمه م يچرخم و با لبخند يسمتش م به

 ؟يچه خبر ـ

 :گهيو م دهيبهشون م فيفشار خف هيو  رهيگ يرو تو دستاش م دستام

 .گرفتنش ـ

 :گميشه و م يخشك م لبخندم

 ؟يچ ـ

 :گهيزنه و م يم يپوزخند

عواقب رو  نيكردن هم يرانندگ يدر حال مست. ور نيكردن ا پورتشيكار اقامتش درست بشه، د ياون ور رفتن نداشته، نذاشته حت يجنبه  ـ

 .داره

اون االن تو . سمكنم كه ازش نتر يم نيشكمم و به خودم تلق يذارم رو يدستم رو م. كنم آروم باشم يم يكشم و سع يم قيتا نفس عم چند

 .تونه ينم. كه سام پشتمه يتونه بكنه، نه تا وقت ينم يكار چياون ه. كنه تياذ گهيتونه من رو د ياون نم. چنگال قانونه

 ؟يچته مهتا؟ خوب ـ
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 .آره، آره ـ

 :گهيكشه تو آغوشش و م يرو م من

 .زيچ چيه ؟يفهم يم! يبترس دينبا يزيچ چيكرد دختر؟ تا من پشتتم از ه خيقدر  نيدستات چرا ا ـ

 :گميزنم و م يم يپر از استرس لبخند

 .دونم يدونم، م يم ـ

 ه؟يچ يحالت برا نيپس ا يدون ياگه م ـ

 ...من. ندارم يخوب يمن خاطره ... خب... خب ـ

 :گهيو م رونيكشه ب يرو از تو آغوشش م من

بچه رو  نيمن و تو قراره ا. با بچمون. داشت فكر كن ميكه با بچه خواه يخوب ي ندهيبكش و به آ قيبهت گفتم؟ االن چند تا نفس عم يچ ـ

 ...ديو شا ميخوب براش بساز يزندگ هيو  ميبزرگ كن

 :گهيبنده و م يلبش نقش م يرو يا ثانهيخب لبخند

 .ده تا بچه... يو بعد يو بعد يبچه ها ديو شا ـ

 :گميكوبم تو بازوش و م يكه دارم، م ياون همه استرس با

 .مسخره ارم؟يپشت سر هم بچه ب يچ نيمگه من موشم كه ع ـ

 :گهيخنده و م يم

 تونه باشه؟ يم يپس مشكل چ. هم كه دارم يخوب يخدا رو شكر توان مال. بچه دوست دارم يليمن خ. مهتا يكرد ريگ ييبد جا ـ

 :گميشم، م يكه از جام بلند م يدر حال. خنده يبلند م و

 .يمن باش يكم هم جا هي ستيهان؟ بد ن ؟ياريب ايدن چطوره كه نصفش رو خودت به ـ

 :گهيشه و م يم شترياش ب خنده

 .من با شكم برآمده برم سر كار. فكر كن ـ

 .شده ريبوده و حاال دستگ ييپارسا رهيم ادميقدر كه به طور كل  نيا. خنده يدوباره م و

 

***** 

 "سام  "

خندوندم تو سرم  يعوض كردن حالش م يكه مهتا رو برا يفكر از همون وقت نيكنه، ا يفكر تو سرم حركت م هيشم،  يدر تاالر كه خارج م از

كرده  داشيپ اريبود كه خود مه يليوك يصادق. قرار گذاشتم يامروز، با صادق يبرا نيواسه هم دم،يد ياول از همه خودم اون نامرد رو م ديبا. بود

 ميخواست يفعال نم يول. ماجراها داره نيتو ا يخودش حق ياونم به گفته . ارير راه قرار بود كه برم دنبال مهس. كرده بود شيو به من معرف ودب

 وبروبه آرامش داشت، با اون خونخوار ر اجيكه احت يهمه آرامش و تو اوج زمان نيحق مهتا نبود كه بعد از ا. ميمهتا رو با اون كثافت روبرو كن
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. داد يم جهينت كي ستيبا يما تنها م يو حرف ها و گفته ها يكه با مهارت صادق يدادگاه. دادگاه بود ديد ياون رو م ديكه با يتنها زمان. بشه

بهش زخم  كه ياون دينداره، شا يراه عاقب خوش نياُفته، بفهمن كه ا يفكر تو سرشون م نيكه ا ياعدام بشه، تا تمام كسان دياون كثافت با! اعدام

همون . ماجرا نابود بشه نيبه خاطر ا شونيزندگ دينبا. تونه يو م ستادهيبلند بشه و نشون بده كه هنوز ا دياما با ن،يرو زم فتهيمدت ب هيزنن،  يم

داد و حاال ما  رارهمون طور كه دست خدا ما رو سر راه هم ق. برگرده يزندگ نيمن دو بار تا سر مرگ رفت و تونست دوباره به ا يطور كه مهتا

 .ميكرد يم يبا هم احساس خوشبخت

بعد  قهيده دق يصادق. كه دفتر وكالتش اون جاست يابونيسر خ اديخوام كه ب يو ازش م رميگ يتماس م يدارم و با صادق يرو برم ميگوش

 ونيم. ميرو محكوم كن ياون عوض مينتو يم يكه با چه مدارك نيا يدادن درباره  حيكنه به توض يرسونه و از همون اول شروع م يخودش رو م

 .و خداترسه از پشت بسته زكاريپره يدست هرچ. پارسا! هه! هم داره يكنم كه چه اسم يفكر م نيبه ا يصادق يحرف ها

 يكار بهش م نيزنم و با ا يم اريتك زنگ به مه هي. مادر و پدر مهتا يسمت خونه  رميشه و منم م يزنه، ساكت م يحرفاش رو كه م يصادق

 .و منتظر ماست ستادهيا نييپا اريرسم مه يم يوقت. شه يطور هم م نيو هم نييپا اديفهمونم كه ب

 

***** 

 "مهتا   "

هم خودتون، هم بچه راحت  يجور نيا. كنه دايتر رو پ نيسنگ يكه بدن تحمل ورزش ها ديآروم گرم كن يخانما اول خودتون رو با حركت ها ـ

 .ديتر

منه و  يسام امروز هم به تاالر نرفته و دنبال كارها. كنم به گرم كردن خودم يسالن آروم شروع م يتو ين و همگام با تمام خانم هادستور ز به

جا آوردم و بهم سفارش كرده كه حتما بعد از اتمام  نيرو هم پشت سر بذارم ا يخوب يداشته باشم و باردار اليكه كمتر فكر و خ نيا يبرا

 .ودش زنگ بزنمها به خ زشور

 :گهيشونه ام و م يذاره، رو يدستاش رو م. هيخانم مرب. كنم يسرم رو بلند م ييحس دست ها با

 .سمت، آها، درسته نيبه ا. شل كن يخانمم، دستت رو كم ـ

 يكارها طول م ياز روند پرونده گفته بود و چند وقت شيكه بهم چند روز پ ،يصادق لم،يوك يتو فكر حرف ها. تو فكر رميدوباره م ره،يم يوقت

تنم از روبرو . انجام شده و وكالت تام داره كه تا هر جا كه الزمه خودش كارها رو انجام بده يتوسط صادق تيشكا. برم دادسرا ديفردا با. كشه

 يجور نلرزه و دو بار تا پا نيمثل من ا يدختر گهيكه د اعدامشون برم يلرزه، اما ته ته دلم قسم خوردم كه تا پا يم يشدن با اون سه تا جان

 .مرگ نره

... نگه دار، سبك شو دا،يبگ يشد تياذ. نگه دار. نيآروم گردن ها به راست، آروم، آفر يليخانوما خ. رسه يخب نوبت به حركت گردن م ـ

 .دور زيها رو بر يناراحت. ياحساس كن سبك شد

 .دور زمير يها رو م يناراحت. زمير يمن م و

 

***** 
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راهرو به اون راهرو  نياز ا يدست سام رو گرفتم و دنبال صادق. داديداد و ب يپر از ترس و صدا. لماستيدادسرا برام مثل ف يطوالن يراهرو

 :گهيو م ستهيا يجا م هي يصادق. رميم

 .اميمن االن م د،يجا بمون نيهم ـ

 :گهيكنه، م يم دايجا رو پ هي ياون همه شلوغ نيب يوقت. مينيجا بش هيكشه تا  يآروم دستم رو م سام

 .نيتو بش ـ

 هياسترس و ترسم . همه دوست داشتن نيحرف زدن و دو كالم تشكر كردن بابت ا يحت. رو ندارم يكار چيحس انجام ه. نميش يم يحرف بدون

 .ام كنن وانهيتلنگرن كه د هيهمه و همه منتظر . طرف هيخودم و اعصابم  تيطرف و وضع

 .نوبت شماست يخانم محمد ـ

 نميب يكه م اديكنم و منتظرم ب يبهش نگاه م. فهمم سام سر جاش نشسته يشم و تازه اون جاست كه م يهم ساكت و صامت از جام بلند م باز

 :گميسمتش و م رميم. كنه برم ياشاره م

 .گهيد ايبلند شو وب ـ

 .تو اميب دنيبه من اجازه نم. زمينه عز ـ

 ...تنها... من... من يول ـ

 .مشكالت خداست يحل كننده  شهيهم. باشه ادتيخدا تو . يتون يآره، تنها، محكم برو تو و به همه ثابت كن كه تو م ـ

 يزن چادر هي. رميكنه م يبهش اشاره م يكه دست صادق يسمت اتاق يترس و استرس خاص هيبا . كنن يبگم كه دوباره صدام م يزيخوام چ يم

 :گهيكنه و م ينگاهم م. نشسته يزيساكته پشت م يليكه خ

 .نيجا بش نيا. خانم ايب ـ

 .كنم يخاموش زن نگاه م يو به چهره  نميش يم

 .زياز همه چ اتش،يزمانش، جزئ. كه برات افتاده بگو ياز اتفاقات قيمن دق يخب، خانم، شما برا ـ

لب باز . شم يآروم تر م. ارميم اديكنم و بعد از اون خدا رو به  يفكر م يام كمس يبه حرف ها. ترسم يزنم و م يلرزونم رو تو هم گره م يدستا

 دنماز كشونده ش گميم. ليراح سيسرو يبا عالمت تاكس نيو اون ماش ياز اون غروب لعنت. گمياز تمام اون چه كه اتفاق افتاده م. گميكنم و م يم

و انگار دارم تو زمان  گميم. رسم به فرارم از اون جهنم يها و م وونياز اون ح گميم. شده و فرو شدن دستمال به دهانم نينفر يبه اون خونه 

روز  نيع زيشه و همه چ يبرعكس م يانگار جهت زندگ. شم يكنم دارم دوباره نابود م يو حس م گميم. زمير يو اشك م گميم. كنم يسفر م

 يكمكم و اون كه م اديشه و سام م يشم و در باز م يبلند م. جلسه بعد ياشه بر يبار قرار گذاشته م نيو ا سهينو يرو م ييزهايزن چ. نروش

شه و سام  يقلبم داره منفجر م. داره دنيهمه درد احساس ترك نيسرم از هجوم ا. بره يم نيو تا ماش رهيگ يبازوم رو م ريدارم، ز يدونه چه حال

كشه و من با زدن مشت خودم  يسام در آغوشم م. رهيگ يخوابم، حس بد بودن كل وجودم رو م يرو تخت كه م. بره يمن رو تا خونه م انترس

 .شه يجون و ترسون م يب يمشت ها نيا ييرايحرف پذ يخورن و اون ب ياش م نهيكه به س ييمشت ها. كنم يم يرو خال

 .رنيخوام بم يم. خوام خفه بشن يم. خوام اعدام بشن يم ـ
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 :گهيو مكنه  يرو نوازش م سرم

 .نكن هيگر. آب رو بخور نيا ايب. نكن با خودت يجور نيا. رمياعدامشون م يتا پا. آروم باش. باشه ـ

 :كنم يزمزمه م جيگ. ذارم ياش م نهيس يخورم و دوباره سرم رو، رو يكم آب م هي

 رو؟ يانتقام لعنت نينگرفتن ا اريچرا با من؟ چرا از خود مه. كس بودم يمن ب. گناه بودم يمن ب. سرشون برداشته بشه ديبا. رنيبم دياعدام، با ـ

سام . نشكنم گهيد. بغض نكنم گهيبشم و د يخال يخوام از اون استرس لعنت يم. بشم يخوام خال ياما م. گناهه يب اريدونم كه مه يته دلم م ته

كنار گوشم از . دهيرو بهم م تيو دستاش حس امن رهيگ ياش قرار م نهيسسرم باز كنار . مونه يخوابونه و خودش هم كنارم م يدوباره من رو م

 يپر م. شم يو من گرم م ميكه قراره با هم بساز يگرم ياز زندگ. ميكه قراره براش درست كن ياز اسم بچه و اتاق. گهيم ومدهيكه ن ينده ايآ

سه تا خ . يخواب خوب خوشبخت. نهيش يگردم تو آغوش سام و كم كم خواب تو چشمام م يو باز برم يبه اوج گنبد خوشبخت رميكشم و م

 .لچسبو د يدوست داشتن

 

***** 

 "سام  "

خوره و  يم يتكون. كنم ينرم بازش م يليو خ نييپا ارميصورتش مشت كرده رو م يدستش كه جلو. شم يبره، از كنارش بلند م يكه م خوابش

سر اون سه تا  يرو، رو اياومد، دن يسرش م يياگه بال. ترسم ياز وضع بدش م. بشه و باز بترسه داريشم كه نذارم ب يم زيخ ميمن تو جام ن

ار فرط  يكوچك و لرزون كه گاه يدستا نيهم يشه تو يمن مرد، خالصه م يو انرژ تيامن. امهيدونه كه دن يدونم و م يم. دمكر يخراب م

و تف بندازم  نمينذاشتن اون سه تا كثافت لجن رو بب. اما اجازه ندادن نم،يخواستم قبل از مهتا خودم اون سه تا رو بب يم. شه يمشت م تيعصبان

 .ما شد داريبزرگ و مانع د واريد هيقانون شد . دختر نوزده ساله شروع كردن؟ اما نشد هيناعادالنه رو با  يباز نيچرا ا چرا،تو صورتشون كه 

 .هيصادق. زنم يدارم و دكمه رو م يرو از كنار تخت برم يميس يب يگوش عيسر. شه يند مزنگ تلفن بل يصدا

 .اديسالم جناب ره ـ

 شد؟ يچ ،يصادق يسالم آقا ـ

 .بعد يروز سه شنبه هفته  يقرار جلسه افتاد برا ـ

همه مشكالت در  نيبار ا ريخوام قسر از ز ينم. يخوام اونا رو تا خود اعدام بكشون يم. يخوام تمام تالشت رو برام بكن يم. بعد؟ باشه يهفته  ـ

 .داره يدختر جوون چه معن هيبا  يبفهمن باز ديبا. برن

 د؟يندار يكار. كنم يمن تمام تالشم رو م. حتما. چشم ـ

 .ممنون از بابت تماس و خداحافظ ـ

حق  يهمه سخت نيآرامش بعد از ا. حس بد رو از خودم و خودش دور كنم نيكنم ا يم يكشم و سع يشه، منم كنارش دراز م يكه قطع م تماس

 .ماست

***** 
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 نهيش يرو لبم م يكنم و از فكر اون به قول مهتا نوخود بزرگ لبخند يدو نفرشون مرتب م يپتو رو، رو. دهيكنم، مهتا هنوز خواب يكه باز م چشم

 ياز اتاق خارج م واشي واشيدارم و  يدست لباس برم هيكنم و  يدر كمد رو باز م. شم يم بلند مذارم و از جا يموهاش م يگرم رو يو بوسه ا

 .شنوم يمهتا رو م يخوام در رو ببندم كه صدا يم. رميذارم و به سمت در م يم نيها رو تو ماش يكنم و قبل يلباسام رو عوض م. شم

 .صبر كن ـ

 :گميبا خنده م. كشه يم يا ازهيبعد خم و

 .اُه دختر، فكت كنده شد ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند مچهيبنده و ن يرو م دهنش

 ؟يريكجا م ـ

 .اميسر به خونه ها بزنم و ب هيتاالر و بعدم  رميسر م هي ـ

 ؟يشه امروز نر ينم ـ

 .اميزود ب دميقول م يول. نرفتم روزيد. برم ديامروز حتما با زم،يعز ـ

رو لبم  يو محكمش لبخند يدوست داشتن ي هيروح نياز ا. كنه بازم لبخند بزنه يم يشه و سع يبگه، اما منصرف م يزيكنه كه چ يباز م دهان

 :گهيبوسه، م يكه گونه ام رو م يجلو و در حال اديم. من بزرگ شده يمهتا. نهيش يم

 .ميشام خوشمزه منتظرت هست هيپس با  ـ

 :گميبوسم م يكه دوباره گونه اش رو م يدر حال. هم لبخند من كه نشان بچه است و باز يا گهيد يهم كلمه  باز

 .ايخودت رو خسته كن نمينب... شما يهر دو يسام فدا ياله ـ

 .خدا نكنه، چشم آقا ـ

رو از خودم  يگر گرفتگ نيتا ا رونيزنم ب يو از خونه م نهيش يبه گوشت و جونم م يدوست داشتن ينيريش هيطعم خوب، از  هيگفتنش مثل  آقا

 .برونم

 

***** 

 "مهتا  "

 يا ندهياالن من و آ يزندگ. بسپرم يامروز و دادسرا رو به فراموش ادآوردنيكنم خاطرات گند به  يم يو سع رميرفتنش به سمت آشپزخونه م با

شه آدم احساس خوب به سراسر بدنش  يلبخند زدن باعث م شهيخونده بودم كه هم ييجا ادمهي. مهم تره زيساختمش از همه چ يكه خودم م

تو حموم رو هم به لباس سام  يلباس ها يباق. نيكنم تو ماش يرو كامال م رونيزده ب نياز ماش يلباسش رو كم. زنم يلبخند م پس. منتقل بشه

و مشغول  ييظرف شو نياندازم تو ماش يرو كه به خاطر استرس نشستم هم م شبيشام د يظرفا. كنم يرو، روشن م نيماش. كنم ياضافه م

 :گميو م رهيگ يزنم كه خودم هم خنده م يقدر بهش ناخنك م نيشام پختن ا ونيم. شم يمشام  يبرا يزيدرست كردن چ

 .عادت ها نداشتم كه زود به زود گرسنه بشما نيمن از ا ؟يتو هنوز گرسنه ا. نوخود جون، غذا تموم شد ـ
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 .كه االن فقط دوست داره از من بكشه و بخوره ياونم بچه ا. كنم يا خودم و بچه صحبت مشدم كه ب وونهيد. خندم يبعد بلند بلند م و

 ريش وانيل هيو  خچاليسمت  رميو خودم هم م فتهيقشنگ پخته بشه و جا ب جاتيكه با سبز زمير يتكه تكه شده م يمرغ ها يآب رو وانيل هي

دكتر تا دستورات  شيبرم پ ديپانزده هفته داشته باشه و من فردا دوباره با ديباكنم كه نوخود كوچولو االن  يخوردنش فكر م نيخورم و ح يم

 .بچه مطمئن بشم يو از سالمت رميبگ يتازه ا

 .استراحت كنم يتا كم رميبه سمت اتاق م رميش وانيبا ل همراه

 

***** 

 .كنم يو بهش نگاه م رونيب اميشه از اتاق ب يسام باعث م يصدا

 .جا نيا ايب ـ

 .گهيجا د نيخب بگو از هم ـ

 .كارت دارم ايب ـ

 .حساس رمانه است يصحنه . گهينكن د تياذ ـ

 :گهيو م رهيگ يدستم رو م. كنه برم سمتش و بهش نگاه كنم ياندازه باال و من رو مجبور م يم ييابرو

 .يخون ياون لپ تاپ و اون چرت و پرت ها رو م يپا ياز بعد شام رفت. ينيجا بش نيكم ا هي ديبا يكرد يجور نياصال حاال كه ا ـ

 .موقوف نيتوه... يآ... يآ ـ

 :دميكنم و ادامه م يرو جمع م لبام

 ه؟يمگه چ. خب دوست دارم رمان ـ

 كنه و يدستاش رو تنگ م يبرسم، اما حلقه  جيو برم به ادامه اون رمان مه رونيب اميكنم ب يتالش م. كشه تو آغوشش يخنده و من رو م يم

 .ذاره ينم

 ...ها ايشه لوب يتركم، بعد نوخود م يم يمن االن از فوضول. تو رو خدا بذار برم ـ

 :گهيخنده و م يشه و بلند تر از قبل م يدفعه شل م هيدستش  حلقه

 گه؟يد هيچ ايلوب ـ

 .گهيد اديم ايكه بچه ام با حسرت به دن نيا يعنيخب  ـ

 .رمانم رو بخونم يتا ادامه  رميبه سمت اتاق م ردميكه بخواد بگ نيشم و قبل از ا يحرف بلند م نيبا گفتن ا و

 .صبح ها يصبح هاست، نه همه  يهم باشه بعض يزيمسخره ام كم شده و اگه چ يدكترم گوش كردم، از حالت تهوع ها يها هيبه توص يوقت از

 هي. خواهره رو كه ملوش داده بكشه يكيكنه تا بره اون  يممختلفش، قاتل دختره از زندان فرار  يصحنه ها ونيرمان، م يپا نميش يم دوباره

 ااون گهيذارم د ينم. رميذارم رو شكمم تا از اون آرامش بگ يدستم رو م. نه. تونه فرار كنه ينكنه، نكنه، نه، اون نم. شم يلحظه سر جام خشك م

 .منه ياالن وقت خنده . بهم بخندن
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به كمكم  يخوب زمستون يهوا. كنه يكمك م يليخوب كه به سالمت خودم و بچه ام خ يرو ادهيپ هي. آروم يليخ. آرومم. رميسام راه م كنار

صحبت هاش دعوتشون  ونيم. كنه يتاالر صحبت م يبا محمد درباره  ره،يجور كه كنارم راه م نيسام هم. آورده ديرو پد يجالب تياومده و وضع

با . داشته باشم نايو دخترشون سار هيرو با همسرم و محمد و هان يتونم شب خوب يكنم كه م يفكر م نيكنه كه شب رو با ما باشن و من به ا يم

 .يتناقض دوست داشتن هي يعني نيو ا دهيچيساده، اما پ يلحظه ها نيشه از ا يكنن و من دلم گرم م ياصرار سام اونا دو تا قبول م

 

***** 

كنم و به جمع  يو دسر درست م ياصل ييغذا و غذا شيپ هيرو با  زمينه؟ م ايكم و كثر هست  يزيكنم كه چ يفكر م نيگذشته و من به ا زمان

 يكشن و من هم گوشه ا يو سام م ايزحمات رو مهناز و آر نيا شتريرو هم دعوت كردم و البته ب ايو احسان و مهناز و آر هيجوون خودمون، سام

دم و در  يسوپ جو رو وسط قرار م. مينيچ يبا كمك زن ها م زيتم يليرو خ زيشن و م يممهمونام  يدسته  نيآخر هيمحمد و هان. رميگ يرو م

رو هم  مياصل يغذا تيدر نها. طعم هيرنگ و  هيدار  هيتو هر ظرف پا. نميچ يخوشگل چند رنگ ژله و كرم كاراملم رو م يها يكنارش دسر ها

شدن و  نيتزئ ييبايبرنج كه به ز يها سيكنار اون ها د. كباب ها درست در دو طرف. شم يم رهيخ زيو به م نميچ يم بايز زيم نيدو طرف ا

 .شن يم زيم يرو ينوع غذا نيخوراك قارچ هم آخر

رو بده و خاله اون رو  نيهم در كنار من و مدام خاله ا نايمب. نهيش يمادرش م يپا يكوچولو هم رو نايو سار رهيگ يم يكس كنار شوهرش جا هر

كشم و قربون صدقه اش  يدر آغوشش م ميخبر يب يو مثل همون سال ها دميخواد دعواش كنه كه اجازه نم يمهناز م. كنه يو تكرار مبده ر

خنده هامون گوش  يشب قشنگ صدا نيتو ا. كردم يبچه رو دعوا م نيبودم و ا دهيرس ميوانگيبه اوج د يزمان هيكنم چطور  يم كرو ف رميم

به خاطر حرمت اون دو موجود  ديشا نيكنه و ا يمحفوظ م يسر ما، ما رو از هر بال يباال يكنه و خدا انگار با گرفتن دست يحسود فلك رو كر م

 يزيچ ايدن نيا يو نامرد يفيدو تا چشمامن و هنوز از كث يپاك كه جلو ياست، و حرمت اون دو بچه  هيمن و سام يكه در بطن وجود يكوچك

 .خوام يهمه ترس و استرس رو نم نيهمراه با ا يبزرگ نيمن ا. يكشه به همون دوران تكرار نشدن يدلم پر م بيو عج دنينفهم

 خواهد يام را م يكودك بيدلم عج "

 ". كه تنها غمم، تمام شدن دفتر و شكستن نوك مدادم بود ييروزها همان

 

***** 

درد  نيتك تك حرف هاش درد داشته باشه و ا يتونه به اندازه  يم نه،يريش يليخ گنيكه همه م يزندگ نيكه ا يبا خودت فكر كن يگاه شده

آدم رو هم مجبور  نيتر يممكنه قو يدرد حت نيكه ا يفكر كن نيهات و نابودت كنه؟ شده به ا اختهيكه داره بفرسته به تمام  ييرويرو با تمام ن

 نيبوده كه ا نيسرنوشتش ا يفكر كن كه تو نيبه ا. درد دچار شده نيگناه به ا يآدم ب نيفكر كن كه ا نيشده؟ حاال به ا ن؟يزم يرو نهيبشكنه 

 !هم خوب داره و هم بد يزندگ نيفكر كن كه ا نيبه ا. داشته باشه ديكه بعدا با ييها يرو بچشه تا برسه به خوشبخت يدرجه از سخت

 .شمرم ياون ها رو م يشه و من چشم دوختم بهش و دونه دونه  يسرم وارد رگم م يقطره  قطره

 ...دو، سه، ك،ي ـ
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كه ذره ذره از وجودم رو كند، اما ثابت كردم  يتوان. نابود كردن اونا گذاشتم يكه برا يدادسرا و توان يگرم سامه و فكرم تو يدستا يتو دستم

 .ها نابود كردن نيشه رو ا يمن كه حاال داره ما و ماها م نيكه كار اونا بوده و ا

. بار روبروم سه نفر بودن كه نابودم كردن نيا. بار تنها نبودم نيا. وسط هست نيتفاوت فاحش ا هيق و همون زن، اما همون راهرو و همون اتا باز

مسخره شون  يو روش نشستم و اون سه تا لبخندها دميكش يتن لرزونم رو به صندل. خودشون بردن يسه نفر بودن كه جونم رو به مسلخ نابود

 .انداخت نيگوشم طن زن تو يصدا. زدن يرو به من م

 .ديسه تا عنوان كن نيرو در حضور ا زيخوام همه چ يم ،يخانم مهتا محمد ـ

 .ذهنم نشست يتو صدام

به خاطر جونت كه تا لب مرگ رفت و . شن يجور آدما شدن و م نيا ريكه اس ييبه خاطر بچه ات، به خاطر تمام دختر ها. مهتا گوش كن ـ

رو  يكن يحس م دهيكه ند يينذار اون لبخند ها. محكم و استوار بمون. به خاطر سام، به خاطر هر اون چه كه برات ارزش داره بمون. برگشت

تو باش و ثابت كن كه . ولش كننزد كه  يكرد و ناله م يم هيباشه كه گر يينذار كه ازت تصورشون همون مهتا. لب هاشونه تو رو نابود كنه

 .يكه بزرگ شد. يكه محكم شد. يعوض شد

 يگر توش داشت من رو نگاه م لهيجفت چشم سبز ح هيكه  يتك تك صورت ها و نشست تو صورت يرو ديدوباره نگاهم چرخ. بلند كردم سر

 .كرد يماشتباه  يول. يفيخواست بگه هنوزم همون دختر ضع يجفت چشم سبز كه انگار م هي. كرد

 ؟يخانم محمد ـ

و  ايآر يهمه تكرار كردن ها و گفتن ها برا نيانگار بعد از ا. دوباره تكرار كردم يرو به زن دوختم و برگشتم به همون روزها و به روشن نگاهم

چطور لباسم رو از تنم خارج . كردن نيزم خيتونستم بگم كه چطور من رو با لگدهاشون م يسام و هر كس كه من رو شناخته بود، راحت تر م

گفتم و لبخند ها رو با  يم. صاف و ساده ام خارج كردن يايبستن و چطور من رو از دن زيم يها هيبه پا يچطور تنم رو به سان وزنه ا. نكرد

گفتم و حرف از  يم. بستم يرو مدوباره راه  گهيد يضربه  هيو  لهيح هيكردن و من با  يم بيگفتم و اون ها تكذ يم. بردم يجسارتم م ريشمش

 .نوشت ينوشت و م يدادم كه اونا داشتن و زن م يم ييانشونه ه

 مهتا؟ مهتا جان؟ ـ

 .كنم يسام نگاه م يو به چهره  اميم رونيچند ساعت گذشته ب از

 حالت خوبه خانومم؟ ـ

سرم بهم وصل كرده  تميورده درمانگاه و دكتر با توجه به وضعمردم از حال رفته بودم و اون من رو آ يدستا يدادسرا تو رونيب. زنم يم يلبخند

 .بود

 .خوبم ـ

 به اون قطره ها؟ يمونده بود رهيساعت خ هيكه  ييكجا ـ

 نه؟. ميزن واقع هيثابت كردم كه . رو ثابت كردم تميسام، من امروز زن. كردم يداشتم به دادسرا فكر م ـ

 .هيو نامردم ينامرد يبله بگه و من خالص بشم از هرچ هيتونه بهم  يانگار اونه كه فقط م. كنه يفقط نظر سامه كه من رو آروم م ايدن نيتو ا انگار
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 .يدونم كه تونست يم يمن كه نبودم، ول ـ

 .خوبه زيكنم كه همه چ يو من چقدر حس م نهيريش دييتا نيچقدر ا و

 خب؟. به دادگاه فكر نكن گهيد. استراحت كن يحاال چشمات رو ببند و كم ـ

 .كنم يم يسع. كنم سام يم يسع ـ

مقنعه و مانتوم . عقب دهيآشفته ام رو م يصورتم و موها يذاره رو يكنه و با لبخند خاص خودش دست م يحرفم سكوت م نيا دنيبا شن سام

 .و به ذهنم برسونم رميدستاش رو بگ يكنم آرامش تو يم يشم و سع ينوازش گرم م نياز ا. هيصندل يدسته  يرو
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با سر و صدا  نايآسمان و روم. كنم يزنم و در رو باز م يم يلبخند. نميب يكنم و بچه ها رو م يم فنيتو آ ريبه تصو ينگاه. خوره يدر م زنگ

 :گهيم غيبا ج يتو درگاه دنميتو و آسمان با د انيم

 جوجه؟ يگل گالب؟ تو چطور يدختر عمه  يخوب. امروز يوو مامان كوچول روزيد يسالم و صد سالم به دختر كوچولو ـ

 :گهياون ور و م دهيهلش م نايروم. دهيشكمم و تكونش م يكشه رو يحرف دست م نيبا گفتن ا و

 .شيبرو اون ور خل و چل، كشت ـ

و خاله و شوهرخاله با ما  ييو زندا ييدونم كه هنوزم دا يم. جا نيا اديخانواده م يدونم كه بدون اجازه  يم. اندازه تو آغوشم يخودش رو م و

 چيهمن و بچه ها با  نيب يدوستانه  مانيپ نيدونن، اما ا يخراب م يرابطه ها نيو هنوزم كه هنوزه با تمام وقاحتشون من رو مقصر ا ستنيخوب ن

برادرش هنوز از خانواده اش دل  ي هيدونم كه سر قض يم. گرده يروابط به قلب ما برم نيچون منشاء ا. روابط بشكنه نيخوان ا ينم يحرف

 .بره ينم اديتنهاش رو از  يكنه و باز هم دخترخاله  ياما خانومانه رفتار م نه،يچرك

لب به دندون  نايروم. شه يوقت تموم نم چيه شيفوضول نيا. نميب ياومدن از اتاق خواب م رونيتو، آسمان رو در حال ب رميم نايدنبال روم يوقت

 :گهيو م رهيگ يم

 ...ديچه كار؟ شا ياون جا رفت ـ

 :گميو م ارهيخنده به لبم م اشيح نيا. رهيگ يدوباره لبش رو گاز م و

 يداشت اتاق عمل رو م نيكردن، ا يم هيهمه گر. جور بود نيهم رونيكه از شكم مامانش اومد ب ياز بچگ ؟يشناس يفوضول رو نم نيتو ا ـ

 .ديكاو

 :گهيو رو به شكمم م رهيبهم م يچشم غره ا آسمان

 خب؟. ايرينگ اديتو . ادبه يب يليمامانت خ نيخاله جون، ا ـ

 :گميو م رميخنده به سمت مبل م با

 .تعارف رو ندارم يكه من حوصله  ديكن ييراياز خودتون پذ. حاال دينيبش ديايب ـ

 :گهيو آسمان م ننيش يدو م هر
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 .نميگفتم تا فرصت هست همه جا رو بب. دمي، همه جا رو خوب ندجشن تولدت يكه اومدم برا يخب به من چه؟ اون سر ـ

رو  وهيخوام م يم. شن يدارن و مشغول م يبرم وهيبچه ها هم دنبال من م. دارم يپرتغال برم هيكنم و  ينگاه م وهيو به ظرف م دميتكون م يسر

 :گهيخورم كه آسمان م ياز جام تكون م. ادينصف كنم كه زنگ در دوباره به صدا در م

 .رميا تو كجا؟ خودم م ـ

 :گهيو پشت سرش م اديمهتا مهتا گفتنش م يبعد صدا قهيچند دق. فونيسمت آ رهيبعد مثل برق م و

 .بسته پشت در گذاشتن هي ايب ـ

 :گميم نايبه روم رو

 بسته؟ پشت در؟ ـ

 يم نييكه بسته رو باال و پا يكه آسمان در حال نميب يكه م اطيتو ح رميم. شه يدونم همراهم بلند م ياندازه و با گفتن نم يباال م يشونه ا نايروم

 :گميو م رميگ يبسته رو ازش م. تو اديكنه، م

 هم پشت در بود؟ يكس ـ

 .بازش نكن... نـــــــه ،ياز فوضول ميبازش كن مرد. ينه گل گل ـ

 :گميشه و م يچسبش خشك م يرو دستم

 چرا باز نكنم؟. دميترس وونه؟يد يكش يم غيچرا ج ـ

 :گهيكنه و م يرو تا ته باز م ششين

 نكنه توش بمب باشه؟ ـ

 .شه يبا هم بلند م نايمن و روم يصدا. خنده يبلند به حرف خودش م و

 .مزه يب ـ

 :گهيكوبم تو سرش كه معترضانه م يمن همراه با حرفم با جعبه م و

 .شدم ياگه بمب توش بود، االن منفجر م. ا نزن ـ

 :گهيدوباره بزنم كه م خوام يم

 .غلط كردم. نزن. ينه آج ـ

 .برم سمت جعبه يدست م ريدرگ يتو و با ذهن رميخندم و م يم

شه و من  يبچه ها بلند م يخنده  يصدا. شه يتلفن متوقف م يبار دستم با صدا نيباز بشه، چون ا ديجعبه طلسم شده و نبا نيكه ا يانگار اما

 .نهيش يمضطرب سام تو گوشم م يصدا. دارم يتلفن رو برم

 ؟يمهتا، مهتا خونه ا ـ

 .بره ادميمضطربش از  يو صدا رهيشه كه خنده ام بگ يباعث م بشيو غر بيعج حرف

 .معلومه كه خونه ام ؟يسام به نظرت االن با كجا تماس گرفت ـ
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 .يزن يدست نم يچيبه ه ياگه هم باز كرد ،يكن يدر رو باز نم ايآورد،  يزيچ يدر زد، هركس يهركس. نيبب ـ

 .باشم يجد ينخندم و كم گهيشه د يباعث م صداش

 .خواستم بازش كنم يبسته اومده و من تازه م هيسام چته؟ چرا دست نزنم؟ چرا باز نكنم؟  ـ

 .اميتا من ب يكن يبازش نم. اون بسته مال منه. بازش نكن گميبهت م ـ

 ...مـو  نميخوام بب يكه هست، منم م ياون بسته هرچ ـ

 .شه ادامه حرفم تو دهنم بماسه يو باعث م نهيش يتو گوشم م ادشيفر يزنم، صدا يحرف رو كه م نيا

 .بار هيحرف گوش كن . خونه ام كيمن نزد. دست نزن گميبهت م ـ

 .كنم يبغض م يبابت هر حرف. ستيروزهام دست خودم ن نيحال ا. كنم يكرده به جعبه نگاه م بغض

 .باشه ـ

 :گهيم يآسمان به حالت مسخره ا. اتاق يگوشه  هيكنم  يذارم و بسته رو پرت م يرو م يشبعد تق گو و

 .شه ياالن منفجر م. ديريپناه بگ ـ

 :گهيتو هم م ييشه به من بغض كرده و با اخما يم رهيخ نايروم اما

 شده؟ يزيمهتا؟ چ ـ

مدت بود  يليكه خ يياونم از اون هست ها. دونم كه هست ياما خودم خوب م. ستين يزيچ دميمبل با تكون دادن سرم نشون م يرو نميش يم

سرم . گنينم يچيو ه ننيش يهر دو م. اديم رونيب شيو آسمان از الك شوخ دهيبه آسمان عالمت م نايشه، اما روم يم يدونم چ ينم. نشده بود

 .اديشم تا ب يو منتظر م رميگ يم امدست ونيرو م
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 "سام   "

 ستيرو وسط كوچه گذاشته و خودش معلوم ن نشيكه ماش يفحش به اون هيبوق و  يذارم رو يكشم و دستم رو م يتو موهام م يدست يعصب

. رميكه درش بازه م يكنم و بدون بستنش به سمت خونه ا يرو باز م نيدر ماش ست،ين يخبر نياز صاحب ماش نميب يم يوقت. دميم هيكدوم گور

 .شه يبلند م يگفتن زن هيك يصدا. ذارم ياز زنگ ها م يكي يودستم رو دو بار ر

 .بابا زنگ سوخت ه؟يك ه؟يك ـ

 شماست؟ يبرا نيماش نيخانم ا ـ

 :گهيكنه و بعد م يچند لحظه سكوت م زن

 .زنگ واحد هشت رو بزن. نه آقا ـ

 :گهيشه كه م يبلند م يمرد يصدا. ذارم يزنگ واحد هشت م يحرف دستم رو، رو يب

 .اومدم. آقا شرمنده ـ
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شم انگار زن  يو تازه متوجه م رونيب اديرو تو دستاش گرفته از آسناسور م يريكه زن پ يدر حال يبعد مرد قهيچند دق. ذاره يرو م يبعد گوش و

 :گهيشه م يكه از كنارم رد م يشم و مرد در حال يم خيتوب اليخ يب نميب يرو كه م نيا. نداره يحال خوش

 .شد يجور نيا. مادرم حالش بد بود. آقا ببخش ـ

 .يبگ يزيخواد چ ينم. برو داداش ـ

 يتونم جلو يحالم بده كه نم يچند روز به حد نيا. كوبم يكنم و درش رو محكم م يم ادهيپ نيحرصم رو سر ماش. رميم نيبعد به سمت ماش و

 .دست خودم داده بودم يكار هيو اگه محمد نبود، تا االن حتما  رميرو بگ تميخودم و عصبان

 يريگيگرفت و پ يتماس م يا گهيد يبا شماره  ينبود و هر سر يخاص يهم كه شماره  يياز اون جا. شروع شد يتلفن ياز مزاحمت ها اولش

هم اون  يامروز كه زنگ زد و صادق. رنيبگ تيرضا يجور نيگفت كه احتماال كار اوناست كه ا يصادق. سطح شهره يها وسكياز ك دميهام فهم

 يكنه و من نم ياون رو تو كل كشور پخش م دميند تيمهتاست و اگه رضا يعكس ها يرو فرستاده دم در كه حاو يجا بود، گفت كه بسته ا

. مونمياالن پش بي، كه عج دميسرش داد كش نيواسه هم. اديسرش ب ييباعث بشه كه بترسه و بال جانشيو ه نهيخواستم كه مهتا اون رو بب

 .نشيغمگ گفتنپر بغض و باشه  يمخصوصا اون صدا

 يزنگ رو كه م. رميشم و با سرعت به سمت خونه م يم ادهيو من پ چهيپ يكه خونه اون جاست م يابونيخ يتو نيماش يها كيالست غيج يصدا

دونم  يم. كنه يبه من نگاه م سيخ يمبل با چشما يو اون رو ششنيپ نايكه آسمان و روم نميب يتو و م رميم. شه يدر باز م يحرف چيه يزنم، ب

 :گنيكنم كه م يبهشون م ينگاه. خوان برن يو انگار م دنيبچه ها لباس پوش. رو ندارم يبوده، اما االن حال عذرخواه شتباها ادميفر

 .با اجازه. ميرفت يم ميما داشت ـ

 :گميزنم و م يروبروش زانو م. كنه يهنوز ساكته و نگاهم م. رونيب رنيا هم ماون. سمت مهتا رميو م گميرو م يكنم يزور خواهش م به

 كوش؟ ـ

 هيمبل تك يبار سرش رو به پشت نيا. كنم يبندم و دوباره به مهتا نگاه م يچشمام رو م. به سمت جعبه رميو من م دهيرو نشون م ييدست جا با

 :گميمبل كنارم و م يكنم رو يجعبه رو پرت م. رميبه سمتش م. ستياز اشكاش ن يخبر گهيد. داده و ساكته

 .به خدا اعصابم خراب بود. ديببخش... من يخانوم ؟يمهتا خانوم ـ

 :گهيخاص خودش م تيمعصوم با

 .نداره بيع ـ

 :گهيو م رهيگ يشم كه دستم رو م يزنم و بلند م يم شيشونيپ يرو يا بوسه

 ه؟يبسته چ نيا ـ

 .مداركه يسر هي ـ

كنه  يدستم رو ول م. روش احمقانه اون ها رو محكوم كنم نيدونم چطور با هم يدادگاه و خوب م يشدن برا يم يها مدارك نيا .هم نگفتم دروغ

 .شه يباز هم صداش بلند م. رميو من به سمت در م

 .تنهام نذار. ايزود ب ـ
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 :گميزنم و م يم يبندم، لبخند يكه در رو م يحال در

 .زميباشه عز ـ

. خلوت و بتونم داد بزنم يجا هيكه سرعتش سرسام آوره تا برسم به  ينيباز منم و ماش. كنم يدونه كه چقدر خودم رو كنترل م يخدا فقط م و

كنم و قبل از  يجعبه رو باز م نيتو همون ماش. چون بعد از ظهره. زنه يوقت روز پرنده هم توش پر نم نيكه تو ا ييجا هيرسم و به  يو م رميم

 :گميآروم م. دارم يكنم و برشون م يبندم و با همون چشم بسته دست م يچشمام رو م ارم،يرو درب كه عكس ها نيا

 .پس آروم باش. يروبرو بش يبا چ يخوا يكه م يدون يم ـ

. روزگار محوم كنه يخواد از صحنه  يو م ارهيروم فشار م شينيبا تمام سنگ نيانگار زم. شم ياون ها تو جام خشك م دنيكنم و با د يباز م چشم

كه  نميخوام نباشم و نب يم. رميخوام بم يدرد وحشتناك قبلم م نياز ا. كنم يبودن داغ م يمرد بودن و قو نيحس سنگ نياز ا. كنم يداغ م

 يم اديفر .اون همه زجر رو نميخوام نب يم. شه يم تيچرخه و اذ يو اون م نيبه دست ا يشب باز مهيتو عكس ها، مثل عروسك خ... زنم رچطو

 .كشم

 .برس ادمونيخــــــــــــــدا، به فر ـ

 يم اديدوباره فر. كنم كه نابود شدم يو حس م زمير يخوام پشتوانه باشم، م يكه م يمن قو. زمير يانگار منم م. زهير ياشكامه كه م نيبعد ا و

 نيا. افته يقدر كه گلوم به سوزش م نيا. كشم يم اديافتم و فر يراه م. نيماش ي شهيخوره به ش يعكس ها م. كنم يكشم و عكس ها رو پرت م

 .شم يم وونهيكنم كه دارم د يآروم شدن حس م يزمزمه و به جا هيشه  يكه صدام م درق

 .شم يم وونهيبه خدا كه من دارم د. كشم يمن از مرد بودنم خجالت م. كشم يكه من خجالت م نهيخدا اگه مرد بودن به ا ـ

كه توشم سر  ييتوجه به جا يب. كنم يگوشه پارك م هيدوباره  دميرو هم از دست م يقدر كه تحمل رانندگ نيا. خوام آروم بشم يو م زمير يم

 رونيب زميسر و تهش رو بر يب يزنم رو، بغض كابوس ها يشبانه  يها هيمدت رو، بغض گر نيكنم كه بغض ا يم يفرمون و سع يذارم رو يم

 .دينبا. طور بشه نيا دينبا. كه هست داغون تر بكنم نيمهتا بشكنم و اون رو از ا يوكه مبادا جل

 

***** 

 "مهتا  "

زنه و من آغوش امن  ياست كه برق رفته و تلفن هم بوق نم قهيچند دق. مبل تو خودم جمع شدم يگوشه  هينشستم و  يكيتو تار. شده شب

كه سر  يهمه ترس نيو من رو از ا اديب عيتونم به سام زنگ بزنم كه سر يو نم فمهيهم تو ك مليموبا يگوش. كنم كه توش باشم ينم دايمردم رو پ

 :گميشكمم و م يكشم رو يمن دست م. رو گرفته نجات بده جودمو يتا پا

 .من هستم. شتميمن پ. فدات بشم ينترس. اينترس ـ

 .خوام كه سام باشه يچشم و با ناله م يگندش رو با بغض م يمزه . كنم يخودم حس بد تنها بودن رو مزه م و

 .از ترس رميم يمن دارم م ؟ييكجا... سام ـ

 .كه عاشقانه دوسش دارم يو باز شدن در و مهتا مهتا گفتن مرد ديكل يو بعد صدا اديم ييقدم ها يصدا
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 .سام. جا نيا ايب. جام نيا. ترسم يمن م... سام ـ

 كدوم سمت؟ ؟ييكجا ـ

 :گميو م يكيبرم تو تار يدست م ـ

 .كنار پنجره ـ

 :گميم هيكشه و من با ترس و گر يو من رو سفت در آغوش م اديم. كنه يمن باز م يو آغوش گرم و محكمش رو، رو اديم. اديمردم م و

 .ترسم يم يكيسام من از تار. برق رفته. ياومد ريچقدر د ـ

 :گهيو م دهيحرف و محكم فشارم م يب

 .كنم يم شونيحال. كنم يم شونيحال ـ

 :گميو آروم م ارهيمن رو به خودم م يگفتن مرد... ااي يصدا

 ه؟يك نيا ـ

 .كنه ياالن درستش م. دنيبرق رو بر ميس. حامده ـ

 شد پس؟ يچسب چ نيسام ا ـ

 .اومدم حامد جان. اومدم ـ

ها رو سام گفته و از اون  نيا. قراره ازدواج كنه دايكنه و جد يم يما زندگ يبغل يمرد تنهاست كه تو خونه  هيكه سام اسمش رو برده،  يحامد

رو  كيتار ي قهيشه و اون چند دق يگذره كه برق ها روشن م يدونم چه قدر م ينم. شناسه كه خودش خونه اش رو ساخته يمرد رو م نيا ييجا

 نيدونم كه با ا يسرمه و من خوب م يمش باالشو ي هياز تو زندان هم سا يكه حت ييكنم كه كار، كار پارسا يكنه و من با خودم فكر م يممحو 

 .كنه تميخواد مجبور به رضا يكارها م

 .اديتلفن، بوق اونم نم ـ

 :گهيكوبه تو جاش و م يتلفن رو م. و محكم يقو شهيو مثل هم هيعاد يعاد. شم بهش يم رهيو من در سكوت خ رهيبه سمت تلفن م سام

 .ايلعنت ـ

 .اديحامد دوباره م يصدا

 يشما م يهمون كه به خونه  قايو دق ابونيخ يرو از تو ميس. توشه يانگار نوشته ا يول. بازش نكردم. برق چسبونده بودن ميرو به س نيسام ا ـ

 .و نشون بده اريبرقكار ب هيحتما  يول. درستش كردم. قطع كردن دهيرس

 :گميكشم و م يام م نهيرو به س پاهام

 دستش؟ هياون چ ه؟يچ ـ

 :گهيم يمرتعشلحن آروم و  با

 .مربوط به منه. زميعز ستين يچيه ـ

 .كشم يم غيتوجه به حامد ج يب. شم يم وونهيكنم دارم د يم حس
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 ه؟ياون چ ؟يزير يجور به هم م نيمربوط به منه و بعد ا يگيم اديخونه م نيتو ا ياز صبح هر چ يچ يعني ـ

 .كنم يو بازش م رميگ ياون برگه رو از دست حامد م ره،يكه سام اون برگه رو بگ نيشم و قبل از ا يو بلند م نيزنم به زم يرو م دستم

 ". يبكن يكار يتون ينم گهياون موقع د. تو خونه ميزيبر ديشا گهيد يدفعه  "

 يم. بزنه نميخواد زم يجور م نيمطمئنم كه ا. هيمطمئنم كه كار اون عوض گهيكنم حامد رفته و من د يسر كه بلند م. رميگ يگر م. كنم يم داغ

 :گميرو مبل و با بغض م نميش

 .ترسم آشغال يازت نم گهيد. يذارم لعنت يهم نم اديكه داره م يبه خاطر بچه ا. يذارم نابودم كن ينم. اديب يزنگ بزن صادق ـ

كف دستش رو شونه هام و داره كه سام  اميبه خودم م يشم، اما وقت يم رهيمنحوس خ يگذره و من چقدر به اون برگه  يدونم چقدر م ينم

 ارهيشال م هي يو تا اومدن صادق رهيم. كنه ياومد در رو باز م يسام با گفتن صادق. زنن يشم زنگ م يكنم و متوجه م يسر بلند م. گهيرو م يزيچ

با اون  دنميبا د. و مردونه اش رو لبشه يشگيلبخند هم. تو اديبا زدن در و گفتن با اجازه م يصادق. كنم يشال رو مرتب م. سرم يرو ذاره يو م

 .شه يم يصورت پف كرده جد

 اومده؟ شيپ يمشكل اديخانم ره ـ

 .دهيمن سام جواب م يجا به

 .كنن يم دمونيانگار اونا دارن تهد. حرف يسر هيزنگ زدم واسه  يصادق ـ

 كردن؟ يكار ايفرستادن  يزيچطور؟ چ د؟يتهد ـ

 :هگيگرده سمت من و م يسام برم نگاه

 .فرستادن يزيكردن و هم چ يهم كار. آره ـ

 .زنم يحرف دلم رو م. هست، مربوط به اون جعبه است يهر چ. كشه يم ريت قلبم

 بود؟ ياون جعبه، اون جعبه، سام اون جعبه چ ـ

دونم از سر  يكه خوب م ييشم و با اشك ها يبلند م. سمت در رهيو م رهيگ يرو م يشه و سام دست صادق يم رهيبه سام خ يمن و صادق نگاه

 :گميترسه م

 .بگو بهم. بدونم ديكجا؟ منم با ـ

 ياون كه از وجود صادق يب. كنه يذاره دو طرف صورتم و اشكام رو پاك م يدو تا دستش رو م. سمتم اديكنه و م يرو ول م يدست صادق سام

 :گهيداشته باشه، م ييابا

به خاطر خودت بهت  ؟يكن يم هيگر يواسه چ. كنه تيتو رو اذ يچيذارم ه ياصال نم. اتممن باه ؟يترس يم ياز چ. نكن من فدات بشم هيگر ـ

 .آروم باش گل من. گمينم

 .كنم يكه من دق م يجور نيا... جور نياما ا ـ

 :گهيزنه و م يم يبزرگ و مردونه لبخند تياون حما ونيم

و محكمه كه  يزن قو هي نيا. مهتاست نيبگه ا دتيكه هركس د يمحكم باش ديبا. يمحكم و بزرگ بمون ديتو با. يكه دق كن يكن يجا م يتو ب ـ
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 بسپارش به من، باشه؟. ترسه ينم يچياز ه

 هياگه قدر  يكوتاه باشه، حت يلحظه  هياگه  يكه همراه با خنده باشه، حت يا هيدونه گر يشه بخندم و آروم باشم و خدا م يحرفش باعث م نيهم

 نيكنم كه بسپرم دست اون و ا يقبول م. هيزندگ يلحظه  نيدونه كه اون لحظه بهتر يارزش داره و خود خدا م ايدن هيپلك زدن باشه، اما قدر 

 .عالمه فكر خوب و بد هي. عالمه فكر هيمونم با  يو من م رهيم. رونيب رهيكنم و سام م يم دييبا سرم تا. رو حذف كنم استرس

شم تا بفهمم اون  يو زنده م رميم يمن هزاران بار م اديخواد ب يبعدش كه م يلحظه و لحظه ها نيا دم؟يكش يم يمن چ يتصور كن يتون يم

 نيتونم و ا يكه بهش قول دادم كه آروم باشم اما نم نيمشوشه؟ با ا يچ يكنه؟ برا يم يجور نيا يچ يچه خبره و سام من، مرد من، برا رونيب

اندازه تو  يم شهير ياسترس لعنت نيقدر ا نيا. شكنم يذاره آروم باشم و من قولم رو م يكنه و نم يتو روح حلول م طانيمثل ش يخودخور

. و انگار ناراحته ستين يصادق يلب ها ياون لبخند مردونه رو گهيگردن داخل و د يگذره و اون دو برم يفهمم زمان چطور م يوجودم كه نم

مونه به سام كه ازش  يمن م ي رهيو نگاه خ رهيذاره و م يكنم م يم يريگيكه پ نيامونه و بعد از چند لحظه با گفتن  ينمقدر ناراحت كه  نيا

 .بخوام حيتوض

 

***** 

 يكه اون نم نيكه آرومم و فكر ا نيكردن هام از سام و گفتن ا يمن و مخف يدوباره ترس ها. من يو دوباره استرس ها گهيروز د هي دوباره

شن  يخالصه م يو حرف زدن ها كه همگ دنميشه و در آغوش كش ياخم ختم م هيكه به  ييها خيتوب. من يها يهاش و شرمندگ دنيفهمه و فهم

با كل . رونيب ميروزه بر هيگردش  هي يبرا دهيم شنهاديكه سام پ اديروزها حاالت مختلف سراغم م نيقدر ا نيا. ساده يها انهتو همون عاشق

حرف رو هم  نيشدم و هم يم يروز با نگاهش عصب هيكه  يهمون كوه ميريم شنهادشيو به پ ميو بگرد ميخوش باش يچند ساعت. خانواده ها

 .ميفتيكه برسن و راه ب ميهست هيبق ظردر منت يجلو. زنم يبهش م

 !سام؟ ـ

 .اون جا ايجاست  نيحواسش ا ستيكنه و معلوم ن يم ميآهنگ رو تنظ داره

 هوم؟ ـ

 :گميتر م ميو نرم تر و مال زمير يزنونه رو م يو عشوه ها يكم تو صدام نرم هي

 .كم بهم نگاه كن هي زم؟يعز! سام؟ ـ

 :گهيكنه و م يگوشه لبش جا خوش م يلبخند. كنه يبلند م سر

 .بفرما ـ

 .حوصله ام سر رفت. ميحرف بزن ايب. ستميدست بكش از اون س ـ

 مثال؟ يچ يدرباره  ـ

 ....ـياخم م يچرا من هر چ ؟يكرد يقدر زل زل نگاهم م ني، چرا اكوه ميكه اون بار كه اومد نيا يدرباره  ـ

 .كنم يم ليتبد يحرفم رو به اخم يشه، ادامه  يخنده اش كه بلند م يصدا
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 بود؟ نياالن سوال مهمت ا يعني ـ

 :گهيلحن خنده دار م هيتوجه به اخم من با  يب و

 .زيه. بودم زيه ـ

 يو سام دست گمينم يزيچ ار،يمه نيبوق كش دار ماش يبزنم كه با صدا يخوام حرف يم. رهيگ يزنم به بازوش و خنده ام م يم. خنده يدوباره م و

 .ميديكه اون جا رس يزمان يمونه برا يها م ياُفته و سالم و احوال پرس يو راه م دهيتكون م

 

***** 

مونه و  يم يبهار يهوا، مثل هوا. ميكن داينشستن پ يرو برا ييجا هيتا  مير يم نيروئه، با ماش نيكه ماش ياز سمت ه،يمن و سام تيخاطر وضع به

 هي اررو كن نيماش. ستيباشه ن ديكه با يزيآسمون اون چ نيا. باشه يابر يو همش بارون و هوا ادياز دماغمون در ب ديبه قول سام انگار قراره ع

بزرگ سالم و  تيبا اون جمع يوقت. هر دو خانواده هستن ياعضا يهمه . كنن يم دايو پر ييجا هي بيهم به ترت هيكنه و بق يمناسب پارك م يجا

 يم يليبهم خ يباردار نيالحق هم ا. درست بشه يتا باق مينيش يروش م هيكنه و من و سام يدرست م ييجا هي يكنم، سام فور يم ياحوال پرس

 يو محمد رو در حال شوخ تيجمع يچرخه تو ينگاهم م. هم مثل منه هيسام. شه يهمه توجه بهم م نيكه ا نياز ا اديخوشم م ييجورا هي. چسبه

 .شه يدو تا بچه ازمون مراقبت م نيع. ميكش يرسه سمت ما و هر دو رو پاهامون م يپتو از طرف احسان م هي. كنه يم دايبا سام پ

 ؟يكن يمهتا، با برادرزاده من كه خوب رفتار م يه ـ

 .نوخود بزرگ بد رفتار كنم نيبا ا اديتازه مگه دلم م. كنه يم يجور نيكه ا شميانگار نامادر. برو گمشو ـ

 .كنار جفتمون نهيش يبزنه كه مادر سام م يحرف اديم هيسام

 دخترا؟ ديخوب ـ

 .نشسته يمنظور خاص يكنم برا يحس م. زنه يم يهماهنگ نيبه ا يو اون لبخند ميد يدو با هم جوابش رو م هر

 ه؟يمهتا جان، نوه ام چطوره؟ معلوم شده چ ـ

 .بهم گهيكه برم، دكتر م يسر نيا. هنوز نه. مينه مامان مر ـ

 .دست پسرم يديم يپسر سالم و تپل هيكه ... ان شاا ـ

 ؟يچ يعنيحرفش  نيكنم ا يو فكر م رهيذره ذره م لبخندم

 اما اگه دختر بشه گناهه؟. ستين يخوام و حرف يتو سالم بودنش كه هر روز و هر شب از خدا م ـ

 .رو بهم بگه يزيچ هيكارش  نيخواد با ا يو انگار م دهيفشار آروم م هيو  رهيگ يدستم رو تو دستش م هيسام

 ...پسر خب ينه مادر، ول ـ

 :لحن ممكن كه ناراحتش نكنه بگم نيشه با مودبانه تر يباعث م سكوتش

بچه  هيتونم ازش بخوام كه  يباشه فقط دست خداست و من شب و روز م يكه چ نيا. بكنم يتونم كار يه رو من نمباش يكه چ نيا م،يمامان مر ـ

 .زهيمن و سام عز يباشه برا يبچه هرچ. شه يم يجور نيبده كه اگه خدا هم بخواد هم لميسالم تحو ي
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 .شه ناراحت بشم يزنه كه باعث م يرو م يهمون لبخندش حرف با

 .شناسمش يم. بچه ام عاشق پسره ـ

قصد  يتوجه به من و انگار ب يجور باشه و بچه دختر باشه سام اون رو دوست نداره؟ دوباره ب نينه؟ كه اگه ا اي گهيكنم كه راست م يمن فكر م و

 .كنه يملت رو تكرار م هي يو احمقانه  يزنه و همون تفكر عام يم شين. زنه به قلبم يم شيو غرض ن

 ...دختر مال مردمه و. تو اجتماع داره يشتريشانس ب شهيپسره كه هم نينسله و ا يپسر ادامه دهنده  ي بچه ـ

 .زنه يبگم حرف م يزيكه چ نيكنارمون و قبل از ا اديبگم كه مامان هم م يزيخوام چ يم. شه ياعصابم خرد م. شنوم يحرفاش رو نم ي ادامه

بچه سالم باشه، خدا . كه برداشته بشه ميهمت كن ديتفكر تو جامعه بود و ماها كم كم با نيا يزمان هي. خانم، من با نظر شما مخالفم مياتفاقا مر ـ

 .دينكن گهيفكرها رو د نيا. دارن يپسرا اسم آدم رو زنده نگه م يرو شكر، االن دخترا هم اندازه 

 يزيبار چ نيو دعوت كردن من به سكوت و ا هيبار فشار دست سام. ومده كنارم خوشحالمكه ا نيمامان رو ببوسم و از ا يخوام دست ها يم

 :گهيم مييكه تنها نهيب يتا م هيسام. بكنن يتا كمك رنيمادرها با صدا زدنشون به سمت اون جمع م. گمينم

 ييپسرا چه گندها نيدونن هم يخوبه، اما نم نسل به نسل از مادرشون تو گوششون كردن كه پسر. يمامانم توجه بكن يخواد به حرف ها ينم ـ

 .كردن ريخبر خوندم كه توش گفته بودن سه نفر رو جرم تجاوز به عنف دستگ هي دايجد. زنن يكه نم

 .شه يكنم برق از تنم رد م يحس م هيحرف سام دنيشن با

 .ببره ييماجرا بو نياز ا يا گهيبذارم كس د دينبا. كنم خودم رو آروم كنم يم يسع اما

 نوشته بودن؟ يخب، چ ـ

 .ننوشته بودن يزياز اسم دختره هم چ يحت. ماجرا معلوم شده تيواال فعال كل ـ

 .كنم يقدر كه خودم هم حسش م نيا. زهير يصدام م يتو ميناراحت ي همه

 !دختره چارهيب ـ

! ايتو رو خدا ناراحت نش ،يمهتا جون. پسر دارن ي، عشق بچه بعد امثال مادر من. به اونا لعنت فرستادم يبراش سوخت و كل يليدلم خ. واقعا هم ـ

 !تونم تو رو آروم كنم كه يبهش بگم، در هر حال مادرمه، اما م يزيتونم چ ينم. انگار تو سرشون فرو رفته. عادت مامانه نيا

 :گميكنم و م يام قفل م نهيكشم و دستام رو تو س يم ياز سر آسودگ ينفس

 .من اصال ناراحت نشدم. هيسام اليخ يب ـ

قدر احمقانه  نيو خفه اش كنم كه ا رميرو بگ ميخواست گردن مامان مر يكم دلم م هيفقط . من اصال ناراحت نشدم! مهربونم يجون عمه ها آره

 .كنه يفكر م

 يكه دست م يجا گرفته و در حال هيو پدر سام كنار سام ميد يم ليبزرگ تشك ي رهيدا هي. ننيش يشه و كنار ما م يجمع كارشون تموم م بايتقر

 :گهيكشه، رو به من م يو اون رو دو تنگ در آغوش م هيسام يشونه ها يذاره رو

 بد؟ ايپسر ما؟ خوبه  نيبا ا يكن يخب، عروس، چه م ـ

 :گميدوزم و م يسام م يرو با عشق به چشما نگاهم
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 .كردم خوبه ياز اون چه كه فكر م شتريب ـ

 نيكه قلبم، ا. كشه يپر م دنشيكه دلم با هر بار د يياز همون لبخندها. دهيم يدوست داشتن يلبخند، از همون لبخندها هياونم جوابم رو با  و

 يبلندش رو همه م يكنم صدا يزنه و حس م يم شهيقرارتر از هم ينفر توشه و اون خودشه، ب هيكه االن فقط فقط  يمكان نيحجم پر از كوبش، ا

 .نونش

 .شه ابروهام بره تو هم يباعث م رهيگ ياز بازوم م هيكه سام يشگونين

 ؟!كه ستيتو و خان داداش ن يمحل عشق باز! هيجا مكان عموم نيدختر؟ ا يمگه كر ـ

 :گميمالم و م يرو م بازوم

 !كبود شد خب وونه؟يچته د ـ

 .شد اليخ يب ن،يش يغرق م نيدار سيتو ف سيداداش خل من تو هم ف نيتو ا ديبعد د د،يبابا دو بار ازت سوال پرس. كردم يخوب كار ـ

 :گهيكه كنار من جا گرفته، م سام

 ؟يمن رو چه كار دار يدختر؟ دست زن و بچه  يمگه مرض دار ،يسام ـ

 .نيشد يچهارما مجبور شدم، وگرنه غرق م. گفتن يگفتن، عروس يسوما خواهرشوهر. دوما خوب كردم! عمه اته ؟يچ... ياوال كه سام ـ

 :گهيو م دهينجما رو هم بگه كه سام اجازه نمخواد پ يم

 .رو ولش كن نايا. ددر ميخانم بلند شو بر. ياز اوال ها و دوماها بگ يخوا يولت كنم تا خود فردا صبح م ـ

دنبالم بلند  نيهم با كمك زم هيشم و سام ياز جام بلند م. اندازه يرو به خنده م هيكشه كه من و سام يم شيفرض ليو سب شيبه ر يبعد دست و

 :گهيسام با حرص م. كنارش اديپشت سرش هم احسان م. شه يم

 .ميتنها باش ميخوا يمن و زنم م! يسام ـ

 .ميايمن و احسان جونم م. دنبال خودت يآور يما رو نم يتنها باش يخواست ياگه م ـ

 :شه بگه يه و سام مجبور مكن يخنده اش، توجه جمع در حال صحبت رو به ما معطوف م يصدا. خنده يبلند بلند م و

 .ميايم يزود. ميو برگرد ميبخر زيم زيسر چ هي مير يم ييما چهارتا ـ

 :گهيكنه و م يتونه باز م يكه م ييرو تا جا ششيهم ن هيسام. كشه يخط و نشون م هيسام يصدا و چشماش برا يبعد ب و

 !پررو رو نگاه كن نيهان؟ احسان ا ـ

 .به اون ساعات ترس مبدل نكن گهيساعات خوبم رو د نيا ا،يكنم كه خدا يدلم فكر م تو

 يو من دلم انگار داره برا يتا ترش ينيرياز ش. شه يم دايپ زيتو بساطشون همه چ. كنم يبه دست فروش ها هم نگاه م رم،يجور كه راه م نيهم

 ريگ گهيدست فروش د هيگوشه و اونم مثل من به  هيشم كه با احسان رفته  يم هيكشم و تازه متوجه سام يدست سام رو م. رهيهمشون ضعف م

 :گميخوره و م ينگاهم به آلوچه ها م وبارهد. داده

 !سام ـ

 ...يول. دمينگاهت رو د. يخوا يم يدونم چ يمهتا م ـ
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 !شه ها يم اهيبچه ام س. يريبگ ليرو تحو شيقرمز، اونم از نوع جگر ايلوب يخوا ينكنه م. يبه ول يول ـ

 .دوزم يومانه به اونا منگاهم رو معص و

 !ايخر يم يخوا يكه م يبچه هرچ نيخوب با ا ـ

 :گميكنم و م يچند لحظه قبل باز م ي هيرو مثل سام شمين

 .يبخر ديبا. كه هست نهيهم ـ

ها و  يترش يهمه  يذارم رو يدست م. اديبه نظر م زتريتم هياز فروشنده ها كه از بق يكيسمت  رميافته و منم م يو راه م دهيتكون م يسر

 :گميم

 .كم هيكم،  هي. خوام ياز همشون م ـ

 هيقبال  يدوست دارم، ول نايمن خودمم از ا. كنه يم تيآدم رو اذ نايا بيترك. بهتر باشه هيرو بخر كه از بق يكي. شه كه يمعده ات داغون م ـ

 .ازشون درست كردم كه بدتر حالم رو بد كرد بيترك

 :گميوبه فروشنده م دميتكون م يسر

 كدوم ترش تره؟ ـ

 .رو ببر نيا يخوا يرو م نشياگه ترش تر يترشن، ول نايا يخانم همه  ـ

 :گهيو م رهيگ يقاشق جلوم م هي. كنم يقبول م. دهيرو كه از همه قرمز تره نشون م يكيبا انگشت  و

 .اديازش خوشت ن دياول امتحان كن، شا ـ

هم محض  نيريش زيچند تا چ. خره ياز طعمش سام همون رو برام م نانينم و بعد از اطمك يبرم و امتحان م يرو تو ظرف م يكيپالست قاشق

. تموم بشن نايكه ا ميستيا يجا م هيرسن و  يبچه ها هم بهمون م. كشم يم نهيخوب رو با تمام وجود به س يهوا. فتهيكه فشارم ن رهيگ يم اطياحت

كنه كه بخوره و هر چه اون  يرو هم مجبور م چارهياحسان ب يخوره و هر از چند گاه يداره م جانيظرف بزرگه و با ه هيهم  هيسامدست 

 يدستش كه بخوره و ك دهيقاشق م هي "! چرا؟ خوشمزه است كه؟! وا "با گفتن  هيزنه، سام يكه دوست نداره م نيبدبخت حرف از نخوردن و ا

بهش بگم، از ظرفم دونه  يزيكه من چ نيو سام بدون ا ميخند يرشون مرفتا نيبه ا يرو گوش نده؟ من و سام گاه هيجرات داره حرف سام

 ميسام هم مثل منه و هر دو دار ديشا. دونم ينم. از درون مشوشم هيسام يحرف ها دنيبرخالف ظاهرم، با شن. خوره يداره و م يدونه برم

 .ونمد ينم. ميكن يتظاهر به خوب بودن م

 

***** 

احساس  گهيكه د يخونه ا. كنم ياحساس آرامش م دنشيكه با د يخونه ا. شم يو همراه اون وارد خونه م دميم هيخودم رو به سام تك خسته

باره با وكالت از من  نيدر ا يتينشون داده و شكا ييها رو به مراجع قضا ديتهد نيخبر داد كه تمام ا يصادق شيساعت پ كي. ترس توش ندارم

ما رو تو مشتش گرفته بود و  يقلب هردو يزيچ هيانگار . كه هر دومون حالمون بهتر شده نميب يرو م نيكرده و حاال من دارم ا ميو سام تنظ

 شهيهم. ميآروم شده بود م،يخودش به سمت طناب دار بفرست يكه پارسا رو با پا نيا يبرا يديكه مدرك جد نيا دنيداد و حاال با شن يفشار م
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بود،  ونيخودم در م يپا يبار، وقت نيدادم، اما انگار ا يرحم رو م يو گاها به اون آدم صفت ب دميترس يزد، م يحرف از اعدام م نفر هيكه  نياز ا

خودم و مردم،  يها يدونم چرا با تمام همه مهربون يدارن و نم يبا اعدام اون آدم چه حس دميفهم يكردم و م يحس اون خانواده ها رو درك م

 .در اوج لذت بخشه دنيفكر كنم كه بخش نيلحظه هم كه شده به ا هي يبرا خوام اون سه تا رو ببخشم و ياصال نم

كه بزرگه، پس  نيكه مهربونه، ا نيا گنيم. رسن يته ماجرا م هيكنن،  يكه در حقت ظلم م يياونا يجور نيچون ا ست،يبخشش خوب ن شهيهم

مثل االن من، سنگدل بودن  ييوقتا هي. يكن دايبه حق خودت دست پ يتون يشه كه تو نم يم يجور نيبخشه و ا يته تهش ما رو م ميما هر كار كن

 .خوبه

 

***** 

 :گميكشم و م يتخت دراز م يرو

 خانم دكتر؟ هيچ تشيجنس ديشه فهم يم ـ

 يبرا هفته، نيها تو ا يبعض يبرا. يهست زدهميس ياالن تو هفته  قايدق يعني. دومش شده يخوشگل شما، وارد سه ماهه  يبچه  زم،يآره عز ـ

 يشه كه همه م يبزرگ م يشكمت به قدر گهياما تا چند وقت د كه،يتو االن هنوز كوچ يبچه  زميعز. شه يبعد مشخص م يتو هفته ها يبعض

 .شينيب يصبر كن االن م. يفهمن باردار

 :گهيكنه و م ينگاه م توريكنه و به مان يسكوت م قدر

 .نگاش كن. كهيكوچ يگويم هي ياالن اندازه . شده لينگاه كن، بدنش كامال تشك ـ

 :گهيكنه و م يهم سكوت م باز

 .بچه ات پسره ده،يداره به من نشون م توريكه مان يجور نيا ـ

 يشن و تو اون اتاق فقط من م يم يكيو زمان  نيانگار زم. شم يم رهيزنم و با عشق بهش خ يكوچولو م گويبه اون به قول خانم دكتر م يلبخند

 .من يمن، پسر دوست داشتن يپسر كوچولو. من يكه تو بطن منه و وجودش باعث خوشحال يمونم و بچه ا

دوم برگه ها  يرو باز با سر يانجام بد ديكه با ينشستن، خالصه هر كار دن،ياز نكات هست كه تو خواب گهيد يسر هيدوم  يسه ماهه  يبرا ـ

امكان داره قوزك پات ورم كنه، . استفاده كن شتريدار ب ميكلس يها يتما از خوراكحتما ح. گميازش رو بهت م يخالصه ا هياما االنم . دميبهت م

 يعضالتت م ياز گرفتگ يريجلوگ يپاهات رو باال نگه دار و برا ينشست يصندل يرو يحتما وقت ناياز ا يريجلوگ يبرا. رهيا عضالت پاهات بگي

كه تو  نيمثل ا ييزهايزانوهات رو بغل نكن و چ ينيش يم نيزم ياگه رو. ستينا اديز. ياستفاده كن سياز جوراب بلند مثل جوراب وار يتون

دختر و  هيو  ميتا حتما از سالمت بچه مطمئن بش يديو اونا رو هم انجام م سمينو يها هست كه برات م شيآزما يسر هيباز . هست گهبر نيهم

نباشه و  يطور نيمثل عالئم نقص نوزاد كه اگه خدا بخواد ا. ديشه فهم يرو م زهايچ يليها خ شيآزما نيبا ا. يپسر خوشگل و ناز داشته باش هي اي

 .بچه ات سالم باشه

لبخندش . كنه يكشم نگاه م يشكمم با لبخند دست م يرسونه و به من كه در حال مرتب كردن خودمم و رو يحرفش رو به اتمام م يلبخند با

 نيريحس ش هي. حس مادر بودن. شدم ايخوب دن يكه پر از حس ها يشم، در حال يچند لحظه بعد از اتاقش خارج م. دميجواب م يرو با لبخند
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 .من شده بينعمت نص نيكه ا نياز ا كرو ش يو خواستن

 

***** 

 "سام  "

 :گهيخنده و م ياون همه كتاب دستم، م دنيبا د. كنه يدر رو باز م. زنم يپام دو تا ضربه به در م با

 .تو ايب. شد ادياه، چقدر ز ـ

 .دميبه بدنم م يخسته، كش و قوس. ذارم يم زيم يكنار و من هم كتاب ها رو، رو رهيم و

 ؟ياومد ريهمه د نيكه ا يكن دايتا پ ديطول كش يليخ ـ

 .كنم دايكردم تا تونستم چند تا رو پ نييكل انقالب رو باال و پا. آره بابا ـ

خوام چشمام رو ببندم كه  يكنم رو مبل و م يخودم رو پرت م. كنه يكنه و نگاه م يجدا م يكي يكيو اون ها رو  رهيذوق به سمت كتاب م با

 :گهيم

 .ميتمام مدت منتظر تو بود. مايشام بخور ميخوا ينخواب، م ـ

 :گميزنم و م يخوره و لبخند م يتو قلبم تكون م يزيچ هي مشيگفتن بود از

 !ديش ينفر هم نم ميو ن كيسر جم من قربون تو و اون كه  يا ـ

 :گهيخنده و م يكه ازش سراغ دارم م يگرده سمتم و با تمام مهر يبرم

 .خدا نكنه ـ

. رميشم و به سمتش م يبلند م. خنده يهم م يو گاه گهيلب م ريز ييزهايداره واسه خودش چ. شميم رهيبهش كه سرش تو كتاباست خ يكم

 :گهيكنه و م يسرش رو بلند م. كنم يدارم و موهاش رو باز م يرو برم رهيگ. سرش مهار كرده يباال رهيگ هيموهاش رو با 

 ؟يكن يچه كار م ـ

 .تو كتابات رو بخون! ـــسيه ـ

 :گهيآروم م. كنم يكنم و دستم رو دور كمرش حلقه م يسرم رو تو اون موها فرو م و

 كر كنم؟ف نايمونه كه بخوام باهاش به ا يهم م يبه نظرت حواس ـ

 :گهيو م دهيم لميمتقابال تحو ياونم بوسه ا. بوسم يگردونم و گونه اش رو م يبرش م. دستام ونيم دهيخودش رو جا م و

 .يكش يكه برامون م ييتمام زحمت ها يبرا ـ

 :گميتو خود معصومانه ام و م رميم

 ن؟يفقط هم ـ

 :گهيو م رونيكشه ب يكنه و خودش رو م يم ياخم

 ؟يخوا يم يچ گهيد. گهيبسه د ـ
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 :گميدارم و م يسمتش گام برم به

 .ينيب ياالن م ـ

فقط من باشم و اون و عشقمون، كه  نيب نيكشمش تو آغوشم، كه ا يو م دميبهش اجازه نم گهيخواد عقب بره كه د يرو مبال و م نهيش يم

كه امروز زنگ زده بودن و . كردن يم بشيگشته تعق يبرم ياز سونوگراف يكنم و مهتا نفهمه كه امروز وقت يهام مخف يخستگ نيرو ب مينگران

من و  يها داديرو فقط خودشون دارن و داد و ب اقتشيكه ل يياشاره بفرستنش به جا هيتونن با  يو م هيكه زنت االن تو تاكس نيا به ديمن رو تهد

 .بودن قشيكه خودشون ال ييفحش ها

 سام؟ ـ

 .جان دلم ـ

 .كه دارم رو يهمه حرص نيكنم اموفقم كن كه پنهانش  ايخدا

 .مشخص شد تشيگفت؟ امروز جنس يبچه چ يدكتر درباره  يدون يم ـ

 .كنم يكنم و منتظر نگاهش م يخودم جداش م از

 .كه پسر باشه ادهيز يليگفت احتمالش خ ـ

 :گهيو م دهيخودش رو تو آغوشم جا م دوباره

 .ديخدا هم صداش رو شن. پسره. گفت پسره يچند وقت همش م نيتو ا. ديمامانت به آرزوش رس ـ

 :گميكنم و م يرو جمع م موهاش

 پسر باشه؟ يتو دوست ندار ـ

 .سالم باشه. باشه يكنه چ ينم يمن فرق يبرا ـ

 به نظرت كارشون! هيچ تشيخواد بدونه جنس يگفت كه نم يهم م هيسام. بار گفتم توجه نكن هيمامان  يبه حرف ها. زميطور عز نيمنم هم ـ

 درسته؟

 .دوست داره يجور نيخب اون ا! بگم واال يچ ـ

 .اديشه تا بچه ب يآدم هالك م. من دوست ندارم ـ

كنم و خدا رو شكر كه  يبنده و من نفسم رو آزاد م يبرم شام رو آماده كنم، موهاش رو م گهيلب م ريكه ز يشه و در حال يبعد از جاش بلند م و

 .گذره يوجودم م نيتو ا يچ دهياون نفهم

 .شام ايسام، ب ـ

 :گهيخنده و م يبه حرف خودش م بلند

 جور كردم؟ هيچه طور قاف يديد ـ

 .آره ـ

كنم  يبا خودم فكر م يگاه ،يدون يم. كنم يم دييحرفش رو تا يخشك و خال يزنم و با همون آره  يم يروح يكه شك نكنه لبخند ب نيا يبرا و
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 نيو ا نه؟ينب يبيكنم كه آس يهمه تالش م نيكنم چرا با مهتا مهربونم و چرا دارم ا يبا خودم فكر م يهمه مهتا رو دوست دارم؟ گاه نيكه چرا ا

 ديچراها رو با نينداره و انگار ا يليكه دل نميب يم تيو در نها يكالفگ نيتو اوج ا. كنه يكالفه ام م يشه كه گاه يم اديقدر ز نيها تو ذهنم ا چرا

مجالس امروز  ياخمو شهيهم يهمون چهره . معصومش به وجود اومد يچهره  دنيكه با چند بار د يعشق. عشقه يهمون معن نيدور و ا زميبر

 .بودنمه ليتنها دل

 

***** 

 "مهتا  "

تا به االن چند بار از خدا  يبه راست. يدال. يدال يو بگ يچشمات رو ببند يكه ه يباز هيدرست مثل . رنيچشمام كنار م يها از جلو ابونيخ

داره كنار گوش  يصادق. شتريهم ب ديشا. هزاران بار ديشا. دونم ينم. كردن يدال يدغدغه  يب يبه همون روزها م؟يواستم كه برگردم به بچگخ

كه بعد  بهيكنم و عج فيكل اون حوادث رو تعر گهيبار د هي ديبا. رفته دادگاه تيپرونده ام بعد از قرار صدور مجرم. كنه يصحبت م ومونهر د

كه هزار  ييداستان ها نيمن شده ع يزندگ يچرا؟ قصه  يبدون يخوا يم. ندارم از حرف زدن يترس گهيهمه پشت سر هم گفتن ها د نياز ا

گوشت و  يكن يبعد از اون حس م. يتيشخص يجا يكن يبعد از چند بار خوندن حس م. يكن يو هزار باره حفظ م يخون يباره اون ها رو م

حرفا  نيمن تفاوتش با ا يحاال، قصه . به داستان و حرفات يديم جانيه. يزن يراحت حرف م گهيد... عد از اونپوستت هم تو قصه است و ب

قصه رو باال و  جانيكشه و ه يم اديبار بودن تو قصه، با تك تك سلول هام حس كردمش و حاال جزء به جزء بدنم داره فر هيكه من با  نهيا ه؟يچ

چند لحظه بعد . كنم يلب تكرار م ريخودم ز ياسمش رو برا. گلوبندك ابانيخ. خونم يرو م ابونيو من عنوان خ چهيپ يسام م. كنه يم نييپا

 .شم يكنده م نيمونه به اون عنوان سر در و از ماش يم رهيو نگاهم خ زرگساختمان ب هيكنار . ستهيا يم نيماش

 "استان تهران  يفريدادگاه ك "

كنم همه  يحس م. كنم گرمه يحس م. تهيكنم اون جا پر از جمع يكمه، اما من حس م ابونيرفت و آمد تو خ ره،يگ يقرار م نيزم يكه رو پاهام

پشت سر . كنه به حركت يو وادارم م نهيش يدست سام تو دستم م يگرما اد؟يهمه احساس بد از كجا م نيا! دونم چرا ينم. كنن يبه من نگاه م

از خودم دفاع كنم  ديهمه تنها با نيكه ا نيا يدلم برا. نگفته يهم به كس اريمه. رو خبر كنه هيكه بق دهيند يسام لزوم. انيم يار و صادقيمن مه

 :گهيشه و مردم كنار گوشم م يوارد م كيفشار كوچ هيبه دستم . سوزه يم

 زم؟يحالت خوبه عز ـ

 بشنوم و بد باشم؟ زميشه ازش عز يم مگه

 .خوبم سام ـ

 گفتم؟ يهست كه بهت چ ادتي ـ

طعمش رو االنم حس  ينيكه شر دميچه حرف ها شن. ها زد يداريشب ب نيگوشم چه حرف ها تو ا ريهست كه ز ادميچه خوب هم . هست ادمي

 .زنه يگوشم حرف م ريكه االن داره ز نيدرست مثل ا. كنم يم

 .هست ادمي ـ
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خوام  يباشه كه من م ادتي نميا. برام خود االنت مهمه. بوده يگذشته ات چ ستيدوست دارم و برام مهم ن يليباشه كه خ ادتي نميپس ا ـ

 .ذاره يكه حرف مردم روش اثر م ينه دختر. كه همه بهش افسوس بخورن نميرو بب ييمهتا

انگار كه با حرفاش ققنوسم رو دوباره متولد . همه پر از ترسه يكه برا ستادميا يانگار نه انگار كه تو مكان. زنم يگردم سمتش و لبخند م يبرم

 .وعده اش رو داده بود ايكه آر يبه مراتب بهتر از تولد يحت يتولد. كنم يم

 .مونه يم ادميهمش  ـ

اسمم رو صدا  ام،يگذره، اما به خودم كه م يم يزمان چه جور نيدونم ا ينم. كه اون داد يدرست به مانند همون فشار. دميدستش رو فشار م و

 .زنن يم

 ؟يمهتا محمد ـ

لحظه  هيسر جام . رهيسام كنارم راه م ياز كفش ها ريجفت كفش مردونه، غ هيكنم  يخوام به سمت در برم كه حس م يشم و م يجام بلند م از

 .كنم يتعجب م. كنم يو سر بلند م ستميا يم

 ؟يديتو از كجا فهم ـ

 :گهياندازه و م يشونه باال م اريمه. نميب يم اريكنم و رد نگاهش رو به سمت مه يبه سام نگاه م. كنه يصحبت م يجلو و با كس رهيو م هدينم يجواب

 .دونم يبه خدا من نم ـ

 .تو ميبر ـ

از كجا . و اخم كنم فتمينشدنم ب تينحس حما يروزها اديكه باعث شده دوباره . كه باعث شده تعجب كنم هيمحمد همون. افته يسام راه م باز

 كه دادگاه دارم؟ از كجا؟ دهيفهم

توش  يصندل فياتاق بزرگ كه چند درد هي. و محمد اريدوم مه فيرد. و سام ياول من و صادق فيرد. نهيش يكه مربوط به ماست م يصندل يرو

 يبه چشمام م يقاض زيم يرو... آرم ا. پشتش ينير و امام خماز رهب يو عكس بزرگ ريپ يقاض هيكه سر اتاقه و  يلبه بلند چوب زيم هيو  دنيچ

 .كنم يم مزمهز. خوره

 .كمكم كن كه بتونم ايخدا. خودت قسم يبه صداقت و پاك ـ

كنه و  يرو جابجا م نكشيع يكم يقاض. يزن چادر هياز نوشت حرف ها و  كيت كيت هي. يبودن دادگاه و تق تق چكش چوب يتصور از رسم هي

دونم چرا، اما دوست ندارم نگاهم به اون نگاه تلخ  ينم. هنوز سمت راستم رو نگاه نكردم. كنم يو من سر خم م گهيبه مرد كنار دستش م يزيچ

 .ايدن يخوام پر بشم از حس منف ينم. ترسمو ب فتهيب

 ؟يخانم محمد ،يشاك ـ

 :گميكنم و م ياه مكنه نگ يكه دست به برگه داره ما رو نگاه م يكنم و به قاض يبلند م سر

 .بله ـ

 .يخانم محمد ديشروع كن ـ

كنم به گفتن و از  يچرخم و شروع م يم عياما بعد از اون سر. كنم يمحمد نگاه م ياخمو يگردم و به چهره  يدونم چرا برم يكنم؟ نم شروع



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  makhmal_66 –  ي اميد سايه                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٥٦ 

 يكلماتم م يحاج آقاها چاشن. كنه ينگاهم م يقاض. گميكلمه رو م نيچقدر راحت ا. شيسال پ كي. كنم يبود شروع م شيسال پ كي يجمله 

 .رنيشن كه دادم رو اون سه نفر بگ يها با التماس از دهنم خارج م لمهشن و تك تك ك

 نيا. رونيب ميو خاله ام بر ييدا يمادربزرگم مونده بودم و قرار بود با دختر ها يروز اول زمستون كه من خونه . بود شيسال پ كيحاج آقا  ـ

 يتاكس. بود يتاكس نيماش ادمهي. نيمن رو كشوندن تو ماش ميكه قرار بود ازش شارژ بخر يمغازه دار هيچشم اون دو و  يجلو قايقسه نفر، د

 .ليراح سيوسر

 :گهيم يگردونه و خطاب به منش يم سر

 .دياحضارشون كن يجلسه بعد يو برا ديرياسم و مشخصاتشون رو بگ ـ

. ينابود شدنم و سواالت قاض يتكرار حادثه . از كتك ها و لگد ها. كرده هوشمياز اون دستمال تلخ و بدبو كه كل راه ب. باز گفتن ها و گفتن ها و

درست . رهيگ يخنده ام م. هه. بوده يكه اسمشون چ نيا دنيفهم. شه يم دهيپرس اريكه از مه يسواالت. مكررش يو درخواست ها يدفاع صادق

 يو دادن نشونه ها ارينفس حرف زدن مه هيو  سايپر يبازگو كردن ماجرا. و فرهاد ديپارسا و سع. اسمشون هستن يو بزرگ يپاك عكسرب

 يشده و در ضربه  رهيپارسا خ يهام كه به صورت اخمو يروزيو پ يقدر نشون دادن و نگاه و پوزخند من كه از حس برتر نيا. مختلف

 .پارسا يمن و حرف زدن ها يادامه قصه . بعد يمونه برا يحرف ها م نيشه و ادامه ا يگفته م يتوسط صادق شونها ديكه از تهد مونيينها

خوام دستم رو  يفكر م نيخواد باز غر بزنه و با هم يكنم كه م ياخماش فكر م دنيبا د. كنه يو نگاهم م رهيگ ياتاق، محمد دستم رو م رونيب

 :گهيبكشم كه م

 .كه تو شكمته صبر كن و به حرفام گوش بده ياون بچه ا به جون. صبر كن ـ

 :گميكنم و م يبه صورتش نگاه م يحرف و عصب نياز ا رهيگ يم حرصم

 ...بازم يخوا ينكنه م ه؟يچ ـ

 .مهتا گوش كن به من ـ

 :گهيبگم كه سام م يزيخوام چ يتونم ساكت بمونم و م ينم

 .خانمم به خاطر من باهاش برو و به حرفاش گوش كن ـ

 يم نييسر پا. رميم يم ر،يقدر بهش عالقه دارم كه اگه بگه بم نيدونه ا يبودن مهربونه و خوب م يجد نيدر ع. كنم يبه صورتش م ينگاه

 .نهيش يمحمد تو گوشم م يصدا. كنم ياندازم و سكوت م

 .خونه ارمشيخودم م م؟يمن و مهتا با هم صحبت كن يديپسرم اجازه م ـ

 ...فقط. باشه ـ

 .دخترم، دخترِ من نيا. منم هست ياون بچه االن نوه . دونم پسر يم ـ

 :گهيمحمد آروم م. ننيب يزنم كه هم سام و هم محمد م يپوزخند م يكنم و جور يبلند م سر

 .به خدا يحق دار. يحق دار ـ

بار نوبت منه  نيا. دونم كه حق دارم يچون خودم هم م. هاش يكنم از حق دار ينم يرييمرد و تغ نيرفتار ا يها يانگدوگ نيمونم از ا يمن م و
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 .دونم چطور بتازونم يكه بتازونم و خوب م

 بابا؟ ميبر ـ

 كينزد. بره يو با خودش م رهيگ يدستم رو تو مشتش م. كنه يو متوقفم م اديسام دنبالم م. افتم يو جلو جلو راه م دميبه حرفش نم يجواب

 :گهيآروم كنار گوشم م نيماش

 !ايكن يخودت رو ناراحت نم يطيشرا چياصال و تحت ه زم،يعز ـ

 زماشيخواد جونم رو به پاش بدم كه بازم از عز يدلم م... غصه داره و من دهيحرفام رو تو دادگاه شن يدونم وقت يم. دونم از درون داغونه يم

شه كه  يم نيو هم دنتيكه دزد يكرد يتو كار. يشده تو كرد يو بگه هر چ رهيگ يخاندانم رو ازم نم ي گهيد يردهاكه مثل م. شه يكم نم

كه من  يتا لحظه ا. آخر براش دارم ينگاه رو تا لحظه  نيكه هم. دميبا نگاهم عمق عشقم رو نشون م. چشم گميفقط با نگاهم و لبخندم بهش م

 .فتهيخوام نگاهم تو اون چشما ب ينم. كنم يگردم و جلوم رو نگاه م يشه و من برم يچشمام محو م يو سام جلو رميمحمد م نيتو ماش

 دخترم؟ ـ

 :گميشم سمتش و م يم براق

 .به من نگو دخترم ـ

 :دميادامه م. شه يتو دهنش خشك م حرف

 .تو مهتام يمن فقط برا ـ

 ...خب... خب ـ

 .كنه يسكوت م و

 يبه من م يوقت ادتهي. اونا رو يديخودت با چشمات د. يديو د ياما حاال كه خودت اومد. بكشم شيروزها رو پخوام دوباره بحث اون  ينم ـ

 ادته؟يرو  نايفرار نكنم؟ ا يخواستگار يروز تمام تو اتاق بمونم كه از خونه برا هي يبه زور مجبورم كرد ادتهي ؟يهست يزيآبرور هيتو ما يگفت

 ...كه االن ادمهي. ادمهيبه قرآن . مهتا.... دختـ ادمهي ـ

بال سرم اومد،  نيو ا دمتيبه من بگو اون بار كه بخش. هنوز تو ذهنمه يمهناز و دخترم دخترم گفت يخونه  يهم كه اومد يمحمد آقا، اون سر ـ

 گه؟يكار د هيبه  يخوام مجبورم كن يبارهم م نيا ؟يبار ببخشمت چ نيا

 .ندارم تيكار گهيمن د. تو فقط ببخشم ـ

 برات مهمه؟ ـ

 .شدم يجور نيچند وقته ا نيقدر مهمه كه ا نيا. آره مهمه ـ

و بعدم مجبور  يدونم همش بهانه بود كه من رو مجبور به بخشش كن يم. پدرم تو خوابت اومده و ازت رو گرفته يچرا؟ چرا مهمه؟ اون بار گفت ـ

 .به ازدواج

خوام بگم كه پس فردا تف هم  ينم. دونم و مادرت يرو فقط من م نايا. جا بگم نيكارا كردم كه جاش ا يليخ. دروغ گفتم يليخ ميمن تو زندگ ـ

 .كم از بار گناهانم كم بشه هيكه  ميرو بگم كه ببخش نيخوام ا ياما م. يتو روم ننداز
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به حرفاش  يخواد؟ جواب يم تيجور دنبالم افتاده و حالل نيو امثل ت يا يكه مرد قو يمحمد؟ چه كرد يكه چه كرد گميخودم م يدلم و برا تو

 :گهيافتاده م نمونيكه ب يبعد از سكوت بد. دمينم

 .ندارم تيكار گهيبه خدا د م؟يبخش يم ـ

 :گهيآروم م. شه حرفش رو قطع كنه يصدا دارم باعث م پوزخند

 ؟يخند يم يبه چ ـ

 ؟يكن يپدر يخوا يم يجور نيا. ندارم تيكار گهيد يگيبه اصطالح پدر به من م يكه تو نيبه ا ـ

 .بذار بازم پدرت باشم. ها با خودت يريگ ميبه بعد تصم نياز ا... خوام بگم كه يم. نبود نيمهتا، منظور من ا ـ

 ؟يمگه قبال بود ـ

 :گهيآروم م. كنم قلبش شكسته يم احساس

 نبودم؟ ـ

 !نه ،يكه در حق اون دو بود ياون جور ـ

 :گهيداره و م يگوشه نگه م هيرو  نيماش

 .بذار جبران كنم. به بعد باشم نيبذار از ا ـ

 :شه دوباره بگه يباعث م سكوتم

 .بزن يحرف هي. بگو يزيچ هي. دخترم به من نگاه كن ـ

كه به  ييلحظه ها ادي. هام هيگر يلحظه لحظه ها ادي. ارنيبه ذهنم هجوم م ييايخوليمال ،يميافكار قد. گهيچرخونم سمت د يسرم رو م لجوجانه

 .گفت كه رفتارم دروغه يزد و م يم يالك ريمن و كارهام گ

 :گميصورتش و م يبرم جلو يخواد دوباره حرف بزنه كه دستم رو م يم

ذاره  يبدت نم يرفتارها يكه خاطره  يدون يم. شه يكه نم ميدون ياالن ببخشم كه هم خودت و هم خودم م نيكه هم اريقدر بهم فشار ن نيا ـ

. ياما محمد خان، بد كرد. كنم يرو فراموش نم نايا... و يكه فراموش كنم من رو به خونه ات راه داد ستميگربه كوره ن. قدر آسون ببخشمت نيا

 يم سرم و يذاشتم رو يبار رو م هيبه خدا همون . كنم هيتو آغوشت و گر اميبار ب هيبار، فقط  هيكه  يكرد يشد دستت رو باز م يم يچ همگ

 ؟يكرد يخواستم؟ اصال به من بگو چرا اون جور رفتار م يم يمگه من جز محبت ازت چ. گفتم بابام پشتمه

 يچون دلم نم. هيگر ريزنه ز يشه كه م يسختش م يليمرد خ هيدونم كه  يشه سر برگردونم، چون خوب م يبغض دارش هم باعث نم يصدا

 .و بزرگه يمرد قو هيكه به عنوان پدر ثبت شده،  يرو داشته باشم كه شكسته باشه، چرا كه تو ذهن من، مرد يخواد تو ذهنم محمد

تو  يول. باشه. يكه تو بگ يباشه، اصال هرچ. بذار خودم باشم و خودم. بمونه و دفن بشه يقلب لعنت نيبذار تو ا. تونم بگم ينپرس كه نم. نپرس ـ

 .واهشخ ؟يفهم يم. كنم يكه دارم ازت خواهش م دميرس يمن به حال... مهتا نيبب. تو رو به خدا. بذار آروم باشم. ميبخش يرو به خدا نگو كه نم

بار  هي. قدر طولش بدم نيشه ا يدوباره اش باعث م دنيترس از بخش. شم يم رهيآسمون خ يگرفته و ابر يخورم و به هوا يرو م بغضم

 شه؟ يم يببخشم چ بار نيا. و به زور شوهرم دادن دميبخش
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***** 

گردم و به اون كه  يزنم و برم يزنگ رو م. كنم يساده هم نم يخداحافظ هي يحت. شم يم ادهيپ نيبزنم، از ماش ياون كه حرف يدر خونه، ب دم

چرخ ها تو گوشم  يانعكاس صدا. كنه ياون جا رو ترك م دانهيچرخونه و ناام يسرش رو به سمت فرمون م. شم يم رهيكنه خ يداره نگاهم م

 .مونه يم نشيام به ماش رهيو نگاه خ چهيپ يم

 .زميتو عز ايب ـ

 :كنم يبا خودم زمزمه م. تو رميو م دميشه و من هلش م يباز م يكيبا ت در

. نهيكه االن تنها آرزوم هم يدون يم. بده ديكم بهم ام هي ،ياگه هست ايخدا ست؟يروزا تموم بشه؟ خدا به نظرت بس ن نيخواد ا يم يك ايخدا ـ

 .همه استرس نيشم از ا يدارم كالفه م گهيكه د يدون يم. كم آرامش داشته باشم هيكه  نيهم

 يليكه به چشم و گوشم خ هيآ هي. شه يم يكيخوندن قرآن  يرفتنم تو خونه، با صدا. تو خونه رميكنم و م يلبخند پنهان م هيرو با  بغضم

شبكه و داره به خوندن  نيشده و سام گذاشته رو ا يدونم كه چ ينم. ترجمه رو بخونه ندهيشم گو يدم و منتظر متو آغوش مر رميم. آشناست

اون  ونيكنم كه م ينگاه م نيفقط به ا. هست يچ يكه اصال سوره درباره  نيهاش و به ا يو معن هيآ يشم به باق يتوجه م يب. دهيمقرآن گوش 

 .تو آسمون يمثل نور ستاره ها. زنه يداره به من چشم م يجمله ا هيهمه جمله، 

 ". دينشو دياز رحمت من ناام  "

 :گميلرزه و تو دلم م يم تنم

 .يكه هست دميفهم. يپس هست ـ

دونم  ينم ". دينشو دياز من ناام "به عبارت  رسميكنم و م يم ريخودم تفس يجمله رو هم برا نيبار ا نيا. كنم يجمله رو تو دلم تكرار م بازم

 .نهيش يعبارت رو زبونم م نياراده ا يچرا ب

 .ديببخش ايخدا ـ

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 :گميو م رونيب ارميرو م سرم

 ؟يمن نبودم چه كرد. خوب خوبم ـ

 .روزا كل كار افتاده گردن محمد نيا. رفتم تاالر ـ

 :گميو م نهيش يچهره ام م يدوباره تو غم

 .منه ريتقص ـ

 .ايحرف رو بزن نيا نمينب گهيد. كس چيه. ستيكس ن چيه ريتقص ـ

 :گهيلبش م يو لبخند رو ميقد يزمان ها يها يبا لحن لوت و

 خانم؟ دميچشمت رو نشن ـ
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 :گميزنم و م يم لبخند

 !چشم آقا ـ

خندم و ممنون  يم. زهرمارم نشه يزندگ نيا گهيخندم كه د يم. خندم كه آروم باشم يم. استرس ها رو دور كنم نيخندم كه ا يم. خندم يم و

 .آروم شدن نيداره ا يكه آروم بشم و چه لذت. خواد بدونه يپرسه و نم يشد؟ كه نم يمن و محمد چ نيپرسه ب يشم از سام كه نم يم

 

***** 

 "سام  "

 .توش اتيه به خوندن ابكن يكنه و شروع م يشم كه شاهنامه رو باز م يم رهيبه مهتا خ. ستميا يم يشم و تو درگاه ياتاق م وارد

 به نام خداوند جان و خرد "

 ". برنگذرد شهيبرتر اند نيكز

 :دميم ادامه

 يخداوند نام و خداوند جا "

 ". يده رهنما يروز خداوند

 :گهيزنه و م يم يلبخند

 ؟ياومد يك ـ

 .االن نيهم ـ

 .يخسته نباش ـ

 شما دو تا؟ ديكن يچه م. زميعز يمرس ـ

 :گهيزنه و م يم يلبخند

 .خوام از االن نوخود كوچولوم رو درست كنم يم. نوخود كوچولو تيترب ـ

رغم  يعل. غذا كل خونه رو گرفته يبو. شم يم رهيخونه خ يو به اون كه با لبخند داره شعر م ارميكتم رو از تنم در م. شه يدوباره مشغول م و

 .كنه يرو به من ثابت م نيخونه ا يزيتم. دهيكش يهم دست حرفام كه گفتم از جاش بلند نشه، غذا رو هم درست كرده و به خونه

 ...مگه نگفتم ـ

 :گهيكنه و تند م يخودنش رو قطع م شعر

تو هم بذارم، چون خسته  يتونستم كارا رو برا ينم. ميكن يزندگ يفيكث نيتونستم بذارم كه تو ا ينم. رفت باال يگند و كثافت داشت از خونه م ـ

 .رو دوشته ياديدونم كار ز يروزا م نيا. خونه يايم

 .باال رهيهمه تند حرف زدنش م نيخود به خود از ا ابروهام

 .افته يم نيچ تيشونيپ. نييپا ادياون ابروهاتم بده ب ـ
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وجه من ت يمتعجب و حرف تو دهن مونده  ي افهياون كه به ق يب. شه يو از جاش بلند م زيم يذاره رو يم يجد يليو شاهنامه رو خ گهيرو م نيا

 .بكنه

 

***** 

قدر تو خودش  نياونا ا دنيچند وقت ماست كه با هر بار د نيبساط ا نيا. دهيخواب. مهتا يبازو يكشم رو يبندم و دوباره دست م يرو م چشمام

كنه كه از  يدونم كه چقدر تحمل م يخوب م. هيگر ريزنه ز يتلنگر م هيكه با  رهيقدر تو خودش م نيا. بهش گفت يزيشه اصال چ يكه نم رهيم

با حضور و شهادت دختر . ميرو دوباره تو دادگاه داشت شيبد زندگ يلحظه ها يادآوريمخصوصا امروز كه . دونم سختشه يخوب م. نرهحال 

پرونده ها قراره مرور . دبع يجلسه  يدادگاه مونده برا يكل ي جهينت. من يخدا يوا... يمهتا و خانواده اون سه تا عوض يو دختر خاله  ييدا

 .شم يم رهيزنم خ يشب، به چهره  يكيتار يكه االن تو ممن نيبشن و ا

 و آرام تر از شعر فروغ يبرف يدر شب "

 باد يخسته تر از ناله  يدل با

 سحر وانيقدم مانده به ا دو

 كه دلش ياتاق در

 شمع خوش است يدل سوخته  با

 تو در خواب يرو دنيد

 ". دارد يحال چه

دارن به . كنن يقلبم دارن حس م يكه انگار تك تك ذره ها ينوازش. ازيبه طعم ناز، نه ن ينوازش. كنم ينوازشش م شهيبرم و مثل هم يم دست

و من چه عاشقانه آروم  يرينوازش كن تا آروم بگ. ياز همه دوست دار شتريرو كه ب ينوازش كن كس. كه تو نوازش كن دنيمن و مغزم فرمان م

برم  يدست م. يدوران كودك يبه آروم. شم يبا تمام محكم بودنم آروم م. شم يگاه بودنم آروم م هيبا تمام مرد بودنم و با تمام تك. رميگ يم

شه و  يچسبونمش به خودم و انگار اون هم آروم م يم. كنه يخوره و چشم باز م يتكون م. و بزرگه انهينما يكه االن كم ييجا. سمت شكم

 :گميو م دمينوازشم رو ادامه م. خواب يايتو دن رهيبنده و دوباره م يتو آغوش مادر چشم م يبه سان بچه ا. بنده يدوباره چشم م

 ؟!گهيدوست دارم د يليخ يدون يم ـ

 :گميخندم و م يزنم م يدارم با مهتا حرف م يكيكه تو تار نيبعد به ا و

 .تضادش جالبه ها. روحم بزرگ شد و هم خل شدم هويهم  يتو اومد ياز وقت. گهيخلم شدم د ـ

 .كنم يتر بغلش م اطيذارم و محكم تر و با احت يدست م و

 

***** 

 "مهتا  "

دوم دادگاه  يبعد از جلسه . ستيجور و واجور پارسا ن يها دياز تهد يخبر گهيد. شده يعاد ميبهتره بگم زندگ. من ادامه داره يعاد يزندگ
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. تختيپا نيمثل تمام مردم ا. باشم يعاد ايتمام دن ياز غم هام نفهمه و جلو يزيجز مردم چ يخودم خواستم كه كس يعني. شده يمن عاد يزندگ

خوام  يرو با تمام مشكالتش م يزندگ نيخوام بگم كه ا يم گهيد. خوام بگم خدا رو شكر يم گهيد... اما م،يدار يدرسته من و سام هم مشكالت

 .يپشتم. يچون تو كنارم. خوام ناله كنم ينم گهيخدا د. شه يتموم م. اگه حل نشد. شه يحل م. نداره بيع! خدا

البته به شكل . گهيد يمواظب خودت هست گهيهمش م. بار پنجمه كه امروز تماس گرفته نيا. سامه. ستميا يسر جام م. خوره يزنگ م ميگوش

 يتو تماس بعد ؟يكه خسته نشد نميخواستم بب يم گهيم يتو تماس بعد ؟يكه احساس ضعف ندار نميخواستم بب يم گهيمثال م. مختلف يها

 .كنه ريخدا بخ. كشم يم يپوف... تماس آخر نيشده بچه و ا ليدل يتو تماس بعد. من نشده تشنه بود ليدل

 ؟يزنگ زد يدفعه به چه بهانه ا نيجانم مرد خوب من؟ ا ـ

 ؟يديفهم. قربون اون حرف زدنت يا ـ

 .دميفهم يخط فقر هم بود م ريز ميبهره هوش ياگه درجه  گهيد ـ

 .كنارت بوده يكي شهيهم. رونيب يريماجراها تنها م نيباره كه بعد از ا نياول نيا. خب چه كار كنم ـ

 .شه يبار م نياول نيا... دادگاه خب ياز بعد از ماجرا. گهيم راست

 كنه؟ تميجرات داره اذ يك. روشن يبعدم پاركه و هوا. اميتونم تنها ن يباالخره كه تا عمر دارم نم ـ

 .شكنم يباشه قلم پاش رو م يهر ك ـ

 .شه يم دهيگوشم شن كينزد نمشيب يپارك م يبار دارم تو نياول يورزشم كه برا يمرب م،يمر يصدا

 خواد؟ يدل منم م ديگيعشق، نم يمرغا يه ـ

 .كنه يم يجور نيا نيه همواس. هنوز مجرده ميمر. شه يبا خنده ازمون دور م و

 بود؟ يك ـ

 .خواد يمنم دلم م گهيم. ميمر حيشدم اسباب تفر. ايب. ميمرب. مهيمر ـ

 ؟يچ ـ

 .خواد يشوهر م. گهيد ريبگ. بابا سام يا ـ

بچه هاشم هر كدوم سر . و هم خونه نيهم ماش. هم داره زيتازه همه چ. ميمش جعفر رو در حال حاضر به عنوان مرد مجردمون دار هيبگو ما  ـ

 لم؟يعروس خانوم وك. يخونه و زندگ

 :گميخندم و م يغش م غش

 .شه ياعصاب م يب ييوقتا هي. نايآروم و خنده رو نب يجور نيرو ا ميمر. كم چرت بگو ـ

 واقعا؟! ا، نه بابا ـ

 .زميعز گهيمن برم د. نباشه ايخوام دن يم ،يبه جان خودت كه اگه نباش ـ

 .ديمراقب خودتون باش. برو خوشگلم ـ

 .بزرگه. مرده. فهمونه كه مرد من هنوزم كنارمه يكنه و بهم م يعاشقم م شهياز هم شتريجمع بستن ها ب نيا
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 خداحافظ. چشم يبه رو ـ

 .خداحافظ. بال يب ـ

 .دميمكالمه به ورزشم ادامه م نيگرفتن از ا يخنده و انرژ با

 

***** 

 .نميچ يمخودم  يها رو جلو كتاب

 رو بخونم؟ نايا يهمه  ديسام من با ـ

 ؟يروانشناس بش يخوا يمگه نم. بله خانومم ـ

 ييبچه ها. بكنم يكار هيسرپرست هم  يب يبچه ها يدوست دارم برا. مثل خودمه يهدفم هم كمك كردن به آدما يهمه . خوام يچرا كه م ـ

 .كنه و خواهد كرد يكه روزگار بهشون بد م

 .خوبه يليخ نيخب ا ـ

 .شه يهم بلند م ايآر يصدا

 .يخوشحالم كه خوب شد يليخ يخواهر. اون ور تر يزيچ هياز خوب هم  ـ

 .منم خوشحالم ـ

 ياديز يليو من بعد از مدت ها و بعد از زمان خ ميهمه مثل قبل دور هم جمع شد. خودم يخانواده . شه يتك تك مهمونامون بلند م يصدا

درس  يبغل كتاب برا هيسام امشب با . اليخ يب يول. باهاش دلم رو صاف كنم ديتونم اون جور كه با يگرچه هنوزم نم. دميمحمد رو بخش

از  يكه كس نيخانواده ام، بدون ا يجلو. ورود به دانشگاه يخواد كمكم كنه برا يتمام مهمونا اعالم كرده كه م يجلو. خونهخوندن من اومده 

 .بفهمه يزيخانواده اش چ

 .ميما هم خوشحال ـ

 .زنم يم يتك تك اون ها لبخند يرو به

 .ادنيز يليخ ـ

 ؟يفكر كرد يپس چ ـ

 :گهيكه فقط من بشنوم م يكنه و جور يرو تو همون حال بلند م نايسام مب. پاش يذاره رو يكنه و م ياز كتابا رو باز م يكي نايمب

 .يخوردن نيمثل هم يكي. خوشگله باشه نيمثل ا يكي ديبا يبعد ـ

 :گميآروم م يشم ، ول يسرخ م ،يدختر خجالت هي مثل

 .خوشگل تر بشه دياز اونم شا ـ

 .شه يبلند م نايمب يصدا

 .عمو خفه شدم ـ
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 :گهيو م نيذارتش زم يخنده و م يم سام

 .بدو برو تا نخوردمت جوجه ـ

من  ديشه جون من و ام يم شهيلبخند هاش مثل هم. كنه يخنده و نگاه م يم رهيبه اون كه به سرعت به سمت مهناز كه تو آشپزخونه است م و

 .يخاك يكره  نيتو ا يزندگ يبرا

 

***** 

كنه كه از  يبه پام افتاده و التماس م. كنه رها كنم يم يكه خودش رو مادر پارسا معرف يكنم مانتوم رو از دست زن يم يسومه و من سع ي جلسه

اگه بخوام بكنم هم با حركت آخر  يحت. كنم يآروم شدنش نم يبرا يزن و تالش يشدم به اشك ها رهينه خبچه اش بگذرم و من چه سنگدال

اون مغازه  يبچه ها حرف زدن، وقت يحرف زد، وقت اريمه يوقت. رو زيهمه چ ديفهم يوقت. پوزخندش هنوز تو ذهنمه. كنم ين كار رو نميپارسا ا

! ـــايخدا. مدت پارسا پوزخند زد نيتو تمام ا... اومد و ميقانون يپزشك يپرونده  ياومد، وقت يپزشك معالجم تو دوران افسردگ يدار گفت و وقت

كشه و من رو از حصار دست  يسام دست م. كرد يم يمن رو داشت عصب نيفرق داشت و هم يقبل كل يتونم بگم؟ حالش با جلسه  يم يمن چ

 .زن يوانگيد يبرا يشه برگ يحركات م نيانگار هم. كنه يهرش هم زن رو بلند مشو. كنه يزن آزاد م يها

 .رو هم االن يكيرو قبال و  يكي. نيريگ يم نيدار زتيهمه چ يجفت بچه هام رو تو و اون داداش ب ـ

 .پره به زن يم محمد

 .رگ گل پاك ترنمن از ب يجفت بچه ها. راهت رو بكش برو تا به مامورا نگفتم. خانم درست صحبت كن ـ

 .دارم يكنم كه پدر يباالخره حس م. نميب يمن باالخره محمد رو در نقش پدرم م و

كه اگه دخترت اون نامه رو ننوشته بود و اون كار رو نكرده بود، االن همه سر  يدون يخودت هم خوب م. دادگاه اثبات شده يتو زيهمه چ ـ

. رونيب اديب يكوفت يهوشيبچه مرد و زنده شد تا دخترم از اون ب نيمادر ا. مرگ فرستاد يپسرت دو بار دخترم رو تا پا. خودشون بودن يزندگ

 خانوم؟ يگيم يچ يمفه يم

 يشرمانه  يب يكنم نشنوم حرف ها يم يو سع رميم نيتو هم به سمت ماش يكنه و من با همون اخم ها يمن رو از حصار اون دعوا خارج م سام

 يم يسع. كردن يسه نفر سرنوشت من رو دست كار يروز هيكنم فراموش كنم  يم يسع. آدم ها رو يكنم فراموش كنم بد يم يسع. زن رو

 يسع. ببرم اديخانواده ها رو از  نيغمگ يكنم نگاه ها يم يسع. ببرم ادياز  دنياونا بر يرو برا ياعدام و چند سال زندان مكه حك يكنم لحظه ا

 .به سمت بچه اش فرستاد رو فراموش كنم ديكه پدر سع ييكنم تف و لعنت ها يم

 مهتا؟ ـ

 جانم؟ ـ

 ؟يچه كار كن يخوا يم ـ

 دم؟يجا چش هيهمه تجربه رو  نيمگه من چند سال داشتم كه ا. من رو ازم گرفتن يعيطب يو زندگ ندهيكارشون آ نياونا با ا. تونم سام ينم ـ

 .ذارم ياحترام م يكه تو بخوا يزيمن به هر چ ـ
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 :گميزنم و م يم يلبخند

 ...سام من. سام پرواز من در كنار تو و با تو انجام شد. يدونم چطور بگم؟ ممنون كه هست يمن نم ـ

 .نكردم يمن كار. يو راكد نمون يكه بزرگ بش يخودت خواست. يكه پرواز كن يتو خودت خواست. يبگ يزيخواد چ ينم! ـــــسيه ـ

 .دوست دارم ـ

 .منم دوست دارم ـ

 

 ؟يحس رو تجربه كرد نيتا حاال ا "

 !ه؟يكه چه حس قشنگ يديد

 ؟يباش يكيو همه جا در كنار  شهيحاال دلت خواسته كه هم تا

 دوستت دارم؟ يبگ يحاال دلت خواسته به كس تا

 ؟يفدا كن يكس يحاال دلت خواسته خودت رو برا تا

 ؟يكرد هيگر يهمه خوابن تو خلوت خودت به خاطر وجود كس يها وقتحاال شب  تا

 ؟يكرد شيستا يحاال خدا را به خاطر خلقت كس تا

 !آره؟

 .عشق گنيم نيا به

 "! نه؟ ه،يقشنگ حس

 

 

 انيپا

 يرمضان مهسا
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  92 شت ارديبه: انتشار 
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