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 ينوشته مهرنازاحمد|کیرمان خانوم کوچ

 
telegram.me/caffetakroman 

 
 : فصل اولمقدمه

  غم ها بودمخانهی می همان ساقمن
  با دل خسته م به تو رو آوردمی شبکه
  همان دل زده از هر بادهمن
  خود را به دل سنگ تو دلخوش کردهدل
 ي و اما ره خود کج کرديدی مرا دتو
 ي ام لج کردی من و بخت من و سادگبا
  سفر کرده به دوراری ي تو ايا

 ی و اما به غمم رو بستيدی مرا دتو
 ی نهانخانه قلب دگران بنشستبه

 مارمی و در به در و بخسته
 مارمی بال و پرم، تينشد

   همه جز تو گل گلزارماز
 زارمی همه از دگران باز

  تو جگرم را سوزاندي هیگر
  تو که قلبم سوزاند کهي بخند اتو
 يدی روح و دلم را دیپاک
 يدی هق اشک غمم بشنهق

  مني کن بر دل آزرده خنده
  مني کن بر دل دل مرده خنده
  های همه دلتنگنی من خسته شدم از احال

  های همه دل سنگنی و از اي همه سرداز
  سنگ صبور دگراني تو ايا

  با تو گرانمی گوی میسخن
 رسدشی شدم از تو و از هرچه به تو مزاریب
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 ....شدمزاریب
 زاریب:  اولفصل

 ی دفعه برعکس ضرب المثل، از همه صدا درمنی داده بودم، با دستم شروع کردم به ضرب گرفتن، اهی تکواری که به دی حالدر
  اومد اال

 
 . پر رفت و آمد بودشهی رو مثلِ همادهیپ! وارید

صاف .  اصلِ سوژساروی. آهان خودشه باالخره اومد! واال!  نبودی به کسیکس.  اومدی خوشم منجای بود انی واسه هماصال
  …سادمیوا
 

و  … صافش کنمی کمدنی کردم با کشیسع …یچی بعض هیاما کاچ … چروك شده بودیکم …دمی به مانتو کشیدست
 . بعد مماس باهاش راه رفتم

 
 خانوم حواست کجاست؟:  بهشدمی خودم رو محکم کوبدمی بهش رستا
  شد؟تونیطور.  ذارهی که واسه آدم هوش و حواس نمیبدبخت. شرمنده آقا حواسم نبود_

 نی جمع کنشتری حواستون رو بدینه خانوم، فقط لطف کن: مرد
 . تخمِ چشماميِبه رو_

.  مانتومبِیبعدش گذاشتم تو ج پول رو تو دستام لمس کردم، فِیهمزمان ک. و قدمام رو تند تر کردم … رو برگردوندمروم
   واسهنیدهمیشا
 

 . بس بودامروز
 . پاهامو تندتر کردمسرعتِ

 رو اتشی محتویکی یکی به داخلش انداختم و ینگاه. دمی کشرونی رو از مانتوم بفی وجود نداره کي احساس کدم خطریوقت
  اول: دمی کشرونیب

 
 تیزیچند تا کارت و! حتما ننه بباشن. اُه اُه چقدم باکالس.  خوردی نسبتا مسن به چشم مي خانوم و آقاهی همه عکس از

  شرکت و مغازه
 
جناب ! هی چه کارتنی بابا يا! یآخ. يری بگی بره المثندیبدبخت با. ی کارت ملهی!  تلفظ اشمشون برام سخت بودی که حتها

  مهندس
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چقد .  کن دختــــــــــــــــرگاین! و حاال . ده بني رفت تو مانتوفتی جناب مهندس شرمنده شدم بخدا، کیدهک! فروزش
  نکهینه مثل ا. پول

 
.  بدجور هوس کرده بودی موشدم،یخری مهی بامای ذره زولبهی رفتمی مدیحاال با! ستی کار مشقت بار ننی به ايازی هم نفردا
   خواهريِفدا
 

 .رهیگی فقط اونه که تو اون خاندان روزه منمینازن
 دمِ يفر.  خودمونيزوری پي درب و داغون و محله ي به خونه میدی کالس رسي باکالسِ هاي به باالخره از اون محله به

  در بود، تا منو
 
  جونِ داداش؟ي چه قد کاسِب شدیال:  جلودی پردید
 !ی فردا بچائین عرق کی خسته شینیشی مرونی بنی ترسم ایم.  خونه باباایجمع کن اون لشتو ب. به تو چه لجن خوار_
 . احترامت دستِ خودتای اليهو: يفر
 . بدبختگهی دي نپر،سوسول شدنای با اگمی بهت میه!!! احترامت دستِ خودته! زنهیچه لفظ قلمم زر م!  باومینی بنیشیب_
 می سالش بود اگه کار14 که ی هم سن من، و بعد از اون فرشته، معروف به موشم،ی برادر ناتننی اولدونی همون فرای يفر

   خونوادهنیواسه ا
 
 .دنی ارزی مفت نمشونیبق.  بودی واسه خاطرِ همون موشکردمیم

 کردمی که دستمو با مانتوم خشک میدر حال.  ها رو برداشتهی بامای اومد زولبيفر.  به آب زدمی کنارِ حوض و دستمنشستم
  سرش داد

 
 دونه ازش کم شه هی. هی اونا مالِ موشی دونیخودتم م. ي آوردری باز مال مفت گ؟ي مگه افسار پاره کردوونی حيهو: دمیکش

  حسابت با
 

 .نِی الکاتبکرام
 پسِ کله ت؟ دوس ی چته صداتو انداختطهیهوووووووووو سل:  رو کم داشتمیکی نیاه اه فقط ا. رونی اومد بمی نامادرشهربانو

  داره بخوره به
 
 . چه؟ نوش جونِ پسرمتو
 . بخورهنی حق داره از اره،یگیاونه که روزه م. هی مالِ موشنی که گفتم انیهم!  خوردهيادیپسرت شکر ز_
 .زنهی عز و جز مينجوری گرفته، اای واسه افطار زولبي با پولِ دزدکنهی ممیچه افتخار:يفر
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 . که مبادا تخم مرغات سرد بشهي خورینه مثلِ تو خوبه، از جات جم نم _
 . بهشت بودششی پیخونه که چه عرض کنم ، زباله دون. رو از دستش گرفتم و به سمتِ خونه رفتم زور جعبه به

 .  توشمیدیچپی اتاق بود که همه به زور مهی کال
 ذاشت ی نميخمار! کیینصفش رو فرش پاره، نصفش رو موزا.  ور خمار ولو شده بودهی محترم یِ خان پدر ناتنمنوچهر

   روکی موزائيسرد
 

 .سالم کردم که نظرش بهم جلب شه.  کنهحس
 .شی گرفت؟ی گرفتیکجاس ال:  نشست سرِ جاشخیس!  انگار چشماش باز شددی منو دتا
 .بسته مواد رو به سمتش پرت کردم. رمیگیگفتم که م_
 .یکنی کخ منو درك میفقط توئ. ینی ببریخ: دشی هوا قاپتو

 ما دختر یِ که گند زده تو زندگنهی انیهم) اره به سمتش گرفت و گفتانگشت اش(  ر،ینخ:  اومد توي پشتِ سرش فرشهربانو
  مگه بهت

 
 ؟ی با من لج کني فقط بلدر؟ی براش نگنگفتم

 .مردیخب خمار بود م_
 . که سر تاپاش رو گرفتهي گندي بونی من راحت شم با ارهیبم: شهربانو

   دو تا بسته رويفقط روز!!! کردمیخودمم معتاد بودم، اما قبول نم.  در آوردمفمی بهمن رو از تو کگارِی گفتم و بسته سیی بابابرو
 

 تورو خدا من دارم با نیبب:  شهربانو بازم باال رفتي زدم که صداشی رو آتگارمیس!!! نه به جانِ خودم اگه معتاد باشم! شاخشِ
  یک
 

  تحمل کنم؟دی تو رو هم باگاری گندِ سي بوزنم؟ی محرف
 . بذاریی پاشو برو واسه من چا؟یزنیدِ زن چه قدر حرفِ مفت م: گفتکردیاشت بند و بساطشو آماده م که دمنوچهر

  کو؟یموش:  گفتمزدمی پک مهی که ی حالدر
 . از دوستاشیکی ي بابا، حتما خونه دونمیچم:  و روشن کردخی ماقبلِ تارونیزی به من کرد و تلوی نگاههی يفر
 .پاشو برو در رو باز کن:  زنگ اومدي موقع صدانیهم
 .به من چه ، خودت برو: يفر
  لم دادم و گفتمهی زهوار در رفته و چوب شکسته تکیبه پشت!  دود نهش نگاه کردمنی از بگاری به سي اگهی پک دبا
 نه بابا از صبح سرِ کار بودم حاال جورِ تو رو هم بکشم؟ _
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پک آخر رو به . اه توروخدا انقدر تو خونه مونده راه رفتنش از صد تا زن بدتر شدهاه .  غر غر بلند شد و به سمتِ در رفتبا
  گاریس
 

 خرمن نیاگه ا.  به خودم انداختمینگاه.  رو عوض کنماسامی خاموشش کردم، بلند شدم تا لکیی موزاي رونکهی و بعد از ازدم
   نبودسوهایگ
 

 ! من دخترمدی فهمی می کسعمرا
 شونِیشگیکارِ هم.  با جر و بحث وارد شدني و فریموش.  استفاده عموم بودي که براي ايواری کمد د رو چپوندم تولمیوسا
  ناینشد ا! بود
 
 . گور به گور شده سيِ اون فررِیهمشم تقص.  کننی آدم کنارِ هم زندگنِی بارعهی

 ؟ي کار داری چی جمع کن بساطتو به موشي فريهو: دمی توپبهش
  برام؟يدی خری آج،یآج:  تازه گرفتی من جوندنِی با دیموش
  بره؟ادشی خودشو ی موشی الشهیآره فدات شم مگه م:  رو برداشتم و گفتمجعبه
 . خودم بشم منی الی آجيفدا:  تو بغلمدی پري تندیموش

 .وونهیخدا نکنه د _
 ها بود و هی بامایون زولببساط که چه عرض کنم هم.  بساط سفره کرددنیشهربانو اومد و شروع به چ.  دم اذان بودبایتقر
  ری پن،ییچا
 
 و شهربانو حمله بردن ي اومد، فررونی بی فکستنونیزی که از تلویی هست، با صدا ربنای اصال شک دارم بدونن چگرفتنینم

 ! به سمت سفره
 

 رو، وگرنه معلوم ی همه چکردنی روزه بوده و اونا تا االن کوفتِ جان منیخوبه ا!  غذا مونده بودی وسط بنی بد بخت ایموش
  ینبود چ

 
 .کردنی مکار

 . همني مفت خورا، مادر و پسر لنگه دیجمع کن: دمی دستشون کشری جعبه رو از زيای زدم و بقای جستهی
 سوت بزنه ما هی االن ادی بلکه بي ما نکردبی هم نصهی پسر همساهی خدا يا. اطی و رفتم تو حی رو گذاشتم جلو موشجعبه

  هم خرشو
 
 . خالص شمنای که بلکه از دستِ ارتمونی بگادیننه اش مجبور شه ب میریبگ
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البته .  امي خسروکایمن ال … که بچه بودمی وقتستمی ننای دخترِ ادونستمی به گذشته به همون موقع ها که نمدی پر کشفکرم
  يریاگه فاکتور بگ

 
 … نذاشتمشتری وقت پامو بچیاما ه! ي بربی واسه جدمی هم آموزش دی سالمه از ده سالگ19!  نباشنمی پدر مادر واقعنایا
چهره ام در . یی پر پشت فر خرماي با موهايِچشمام قهوه ا. دمی ام که همونم به ضرب و زورِ تک ماده بهش رسي ردپلمید

 .سیکل بد ن
بد ! ؟ی باش که توکنهی واسه خودش تکرار مشوی مشخصات ظاهرنهیشی می کدوم احمقي شدوونهی به خدا دیال … باشمنو

  بخت اون رمان
 
 10 از ستی نظرش جلب شه کم که نهی بلکه اون پسر همساگمی رو مناینه بابا احتماال دارم ا … سوسولت کرد رفتیِشبیپر

  ي بربی جیسالگ
 
 یکنی با خودت کل کل منجای ایآره واال نشست … که سهلِهی پسر همسامی خواستگارادی بدی اوباما بااروی نی خودِ اکردمیم

 .تی خواستگارانیهمه م
  تر فردا شه؟عی که سرمی کپه مرگمون و بذارشهی میک.  رو پله ها بلند شدماز

 رفت شهی اون محله هم نمگهی کار کنم دیفردا رو چ.  که من بخوام بخوابمخوابهی ساعت نمنیمرغم ا!  شبه8 تازه ساعت
   رفتمیتابلو شد

 
 … محله تازههیبهتره برم .  شک کنه و تمامشونیکی بار هی هی کافسه روزِ پشتِ سرِ هم رفتم اون محل! باو
 …ـِی بهت همون پسرِ همسازننی میوونگی پس فردا انگ دیزنی با خودت حرف مي تو دوباره داری الاه
 . بدبختیِ الي کرددای پيریبا خودت درگ! کوفته! مرض. هی درد و پسرِ همسادِ
 .ی کندای که با خودت مشکل پنهی بهتر از ای بابا مرغ باشالیخیب

******** 
 .دمی شهربانو و منوچهر از خواب پرادی و فرغی جيِ نه صبح بود که با صداساعت

 .اه. گهی بخوابم دشتریاون حلقتونو ب. دی سرِ کار ببندرمی من مدیدونی مگه نمایدِ لعنت-
 و یموش. رونی بدمی باال و لباسام رو از تو کمد کشدمی پريجلد … کنمدای پدی جدي جاهی دی افتاد باادمیتازه .  تو جامنشستم

   هنوزيفر
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 دو سه هی از خونه رونی صدا لباسم رو عوض کنم که منجر شد قبل از رفتن بنی کردم با کمتری سعنی بودن واسه همخواب
  تا فحش

 
 . ام بفرستمدهی ندری به جونِ بابا ننه خی حسابدرست

 دونیخودمو به م!)  کردمیولخرج(با اتوبوس . رونی درِ خونه رو بستم و زدم بکردم،ی که پاشنه کفشم رو صاف می حالدر
  شیتجر

 
قبلنا جردن بود، ! شی تجرگفتی بگه پولدارم مخواستی می بود که کسیی زمزمه هاهیفقط .  بودمومدهیواال تا حاال ن! رسوندم

  پولِ خونه باال
 

 .شی شد تجررفت
 ستی ام نی وقتگهید.  گرفتتمونسی پلمی بزنفی کهی که ما نجایبابا ا. خلوتِ خلوت. خلوت بود.  نوی گفت ای تو روحِ هر کیول

  بخوام برم
 
 …گهی ديِجا
 . کفِ دستمذاشتمی امروز جونم و مدی کم بود باتی جمعنکهیبا ا. شدی زدم نمنی اتوبوس با پا دو تا تقه به زمستگاهی اتو
 .ارمی بری مورد نظر رو گي که سوژه سادمی گوشه واهی  فکر قدمامو محکم کردم و رفتمنی ابا

 ؟ي منتظری خانومهیچ:  نفر نظرم رو جلب کردهی يصدا
 . نده نسناسری مردم گیِ به دخگهی کنم که دي کارهی … مثلِ توامی منتظرِ اسکلآره

انگار  … بودنییشلوارشم که قشنگ پا..  مضحک خودشو درست کرده بودیلی بد نبود اما خافشی برگردوندم سمتش قرومو
   کردهیتوش کار خراب

 
 .کهی واسه ما لفظِ قلم زر بزن مرتنجای اای باال بعد بی شلوارتو بکشری بگادیشما برو : باشه

 .واال!  دهی ندکی از نزدی خوشگلنی بدبخت چهار تا شد انگار تا حاال دختر به اچشماش
 !ینی آدم نبدمی خودت باشن بانِی عقاتی بت اگه تمومِ رفدمی البته حق م؟يدی به من؟ آدم ندي زد وقه؟یچ_

 .یِروان:  لب گفتری زپسرِ
 ششِی تراولِ مامان پهی احتماال دی به ذهنم رسي کنم اما راهِ بهترشی مالنی و رفت خواستم برم بزنم خوندی راهشو کشبعدم

  رفتم پشتِ سرش تا
 

 …دزد…دزد:  زن اومدهی ي درآرم صدافشوی کخواستم
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 به پسرِ که مچمو سفت گرفته دی نگاهم چرخي گند زدی مچم و گرفت اوه اوه الی نگاهش به من بود دسترِی کردم مسنگاه
  … کار کنمیبودم چ

 
 ملتم دنبالِ دنی از درد دوال شد منم خالفِ جهتش شروع کردم به دوچارهی شکمش پسرِ برِی لگد ول کردم زهی کار نکنم، یچ

   چهییما خدا
 

 . مهم شده بودما ده نفر دنبالمون بودنقدر
 دمی نگاه کردم ديری ويری هنی تو اهی کنی مصببت رو شکر اای سد بر خوردم خداهی برگردوندم که که محکم به رومو

  هیبلـــــــه تو بغلِ 
 

 عی در آوردم و سرفشوی حرکت کهی حالل بود با ي نبود وقتِ کسبِ رزق و روزی وقتِ چشم چرونفیح! پمی جوونِ خوشتفروند
  از بغلش

 
 .رونی بزدم

 .شرمندتم داداش:  و بلند داد زدمدنی شروع کردم به دودوباره
 ي کوچه هیباالخره گمم کردن خودمو رسوندم به .  قومِ مغول جونِ سالم به در ببرمنی کردم که از اادی سرعتمو زبازم
  به نفس …وتخل
 

 . افتادمنفس
 … امروزمون چه قدر بوديِ روزنی بودنا مردم تا گمم کردن حاال ببمی سگ جونچه
 کار کنم؟ ی همه پول چنی من با اغمبری پای دهنم وا موند به زور آب دهنمو قورت دادم ی تومن100 چند تا تراولِ دنِی دبا

 …ی هیبدبخت
 می که خودمون با کالسمی کردیبه به اسم ما فکر م …یکارت مل … بودلی تکمشی همه چبای به تجسس پرداختم تقربازم
  اوهو چه …فرهود …فقط

 
 .  با کالس ترِمونمیفکر کن از پسر همسا.  زمیفرهود جان عز:  داره فکر کنمیکالس
 . وقته نرفتمیلی بزنم خرخوارگاهی سر به شهی خداروشکر که کارِ امروزم زود تموم شد برم خب
 به دمیباالخره رس …کردمی می بازم ولخرجدی دور بود و بایلی خرفتمی که میرخورگاهی مجبور بودم سوارِ اتوبوس شم شبازم

  يهمون محله 
 

 …ی زمانهی که من توش بودم ییِ همونجانجای هست اما ارخوارگاهی خونه و شمیتی عالم هی راه آهن درسته که داغون
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 فرق نجای با بچه ها اخت نبودم اما اادی بچه ها زي خشک براری و شيگرفته تا اسباب بازاز لباس و پوشاك .  پرِ پر بوددستم
  نجایداشت ا

 
 . جاهانی اامی دوست داشتم بیلی شد همه جوره خی مدای پی خواستی بچه می چهر
  دختر چه خبرِِ؟ي خانوم چه کردکایبه ال:  اومد جلودنمی با دداریسرا

 لهی مقدار وسهی که رفتم نهی امی کني که تک خوری مقدار پول اومده بود دستم گفتم تو مراممون نهیواال :  لبخند زدمبهش
  واسه بچه ها

 
 .گرفتم

 .ی الهینی ببریدستت درد نکنه دختر خ: داریسرا
 . به موالمیچاکرت_

 !ي منو باش گفتم آدم شدیزنی حرف مينجوریتو هنوز ا: داریسرا
 ه چشه؟ نده به حرف زدنمون مگریا گ_

 . گوشهسیچش ن: داریسرا
 هی نِی بنکهیفکرِ ا …لرزونهی بودم تنم رو منجای ای زمانهی من نکهیفکر ا … خوارگاه راه افتادمری خنده به سمتِ ساخمان شبا

  مشت هم سنِ
 

 رحم باشن و گرنه ی بدی چون بای رحمی بگمی مزهیری کاراتو کنه فکرمم به هم میرحمی با بادی بی مسئولهی و ی باشخودت
  هر کدوم از بچه

 
 … کننهی گرننی بشدی بانای ارنی که مها

 . کردنی مي کارهی بودن و هر کدوم داشتن ختهیبچه ها توش ر … کردمدای از اتاقا رو پیکی باالخره
از خودم دورش  …اه تو شانسِ ما تا گرفتمش تو بغلم صدا عر عرش بلند شد … بغل گرفتمناشونوی از آروم تریکی و رفتم

  کردم که صداش
 

 . جمع کنهنوی اادی بیکی ي ددم واي واختنی شروع کردن به اشک ریکی یکی نده بعد از اون همه بچه ها آزارم
 عر عر پشت بندش ادامه هی کنه بقی شروع میکی نشی واسه همادی خوارگاه بدم مری از شگهی دنهی کدومو آروم کنم همحاال

 …دنیم
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 از یکی بودم که فرانک يدی که مثال آرومشون کنم در اوجِ ناامنای زدم تو سرم دو تا تو کمر ایدو تا م.  نکنهبی خدا نصيوا
 :  اومدایمرب
 
 ؟ي بچه ها به مشکل خوردنی تو با اباز
 .شترِی صداشون بیکی از یکی اه اه ؟ی کنی رو تحمل منای ايجونِ من فرانک تو چه جور_

 سالمت کو؟: فرانک
 ؟ي انتظارم داريخوردمش واال تو سالم نکرد_

 .من بزرگترم:فرانک
 ! باو من بزرگترممینی بنیشیب_

 فقط خواستی نمرده ملی ذلدی خوابدی نکشهی کرد و بچه رو از بغل من در آورد و شروع کرد به آروم کردنش به ثاني اخنده
 . شمعیمن ضا

 ي وهللا داشت جوري دختر انی ایی تند و فرز فرانک کردم خداينگاه به حرکتا … نشستمی مخصوصِ مربیِ و رو صندلرفتم
  از بچه ها مراقبت

 
 !دنیرسی که صد تا مادر به گرد پاهاش هم نمکردیم
 ؟ي برنجایقرار بود از ا_
 هی روز هی ي تو که بهتر از وضع ماها خبر دارگهینشد د:  ذاشت تو جاش گفتی که بچه رو می نگاه به من کرد در حالهی
  ی ميزیچ
 
 .شهی افته که نظرمون عوض می می اتفاقهی فرداش میگ

 ؟يری بگپلمتوی دي بريخوای نم؟ي کردکاریتو چ:  نشستمی کناری و رو صندلاومد
 ! نباشمنای سر بارِ اارمی کجا بود؟ من هنر کنم خرجم و در بپلمیدلت خوشه فرانک؟ د_

  راه؟نیآخه از ا: فرانک
 ! بهم سر کوفت بزنننای که انی ارزه به ای باشه سگش میهر راه_

 . کدومشونچی از هی الارمی از کارات سر در نمدونمینم: فرانک
 ! ازشياری سر در بيای که بمی زنی تلگراف به تو مهی می هر وقت خودمون سر در آوردی آجالیخیب_

 . زنگ بزنهی هم ي آدم شدی وقتیال:  کرد و سرشو تکون دادي اخنده
 !ستمی نی شرمندتم به کل آدم شدنگهیاون که د_
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 واقعا سگ شد يدی دهوی. ادی وگرنه بازم صدا سگ شهر بانو در معی برم خونه سردی تو روحش بايا.  نگاه به ساعتم کردمهی
  راهم نداد

 
 !خونه

 ؟يری ميدار:  برم فالمک هم با من بلند شددی و بایفتن راهِ رگهیخب د.  جام بلند شدماز
 د؟ی بود که پرسی چه سوالگهی دنی کنن بهش انداختم ای نگاه از اونا که به احمقا مهی

 !دمی برگرد خونه و گرنه راهت نمعی کارت که تموم شد سرگهی مادی شهر بانو صداش در مگهیآره د_
 .خب حتما نگرانتِ: فرانک
 نگرانِ من ی ک؟ی بچه سرِ راههی اون؟ نگرانِ ینگرانم باشه؟ ک. رونی زدم برخوارگاهی از شی خدافظهی زدم و با يپوزخند

  شتری اون بشهیم
 

 اما آخه شمی راحت ماشونی اونجا نرم از دستِ امر و نهگهی راهم نده تو خونه اما بهتر اگه دگهی برم که دری دخوادی مدلش
  کجا رو دارم که

 
 ؟!برم؟
 اسمتِ که به یدونی که ميزی چرا گذاشتنت سرِ راه تنها چن؟ی ننه بابات کیدونی نم؟ی بدبختیلی که خی تو سرت الخاك

   با کالسيخانواده ها
 
  خانم؟ی آخه تورو چه به کالس الخورهیم

 .دادمی که جلوم افتاده بود و قل مي اچارهی بیِ با پا هم قوطکردمی و با خودم فکر مرفتمی که راه می حالدر
 که ازم ي تنها کاردمی رسی خب اگه هم میچی به هیچی خوارگاه به پدر و مادرم برسم اما هری شنی اقِی خواستم از طریلیخ

  نی اومدیبر م
 

 ! ول نکنني تف بندازم تو صورتشون که نوزاد و اونجورهی که بود
 !دمی به جونشون خرنی نفریم اگه مرده باشنم تا االن کل نشی اونا عصبادِی توله سگا نشد من به اه

 که هی بابا ننه اش نازشو بکشن کادی که بدش بهی شهربانو و منوچهرِ معتاد باشم؟ تازه کي مگه دستِ من بود که خونه واال
  دوست نداشته

 
  داشته باشه؟ی خونه درست حسابهی باشه
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 ی زر زرات داره تو گوشم ميادی زگهیخفه د.  باال هوا برت داشتهي تو اون خراب شده و محله های تو دوباره رفتی النه
  دوباره …شنوم

 
  بودم؟؟ی هم واقعا محله ام نبود من کنجای ای خودمون حتیمی محله قدهمون
 ؟! داشت؟یتی اهماصال

 . دادِ شهربانو بلند شدياز همونجا صدا باز کردم دمونوی لگد محکم درِ پوسهی نداشت با یتی جز برا خودم اهمنه
  اصال؟نی کگهی دنای خط به درشون انداختم باو اهی باو انگار خونشون قصرِ مینی بنیشیب

حوصله صدا .  کردگاری نرم تو خونه خواستم برم تو که دلم ناجور هوسِ سفی سرِ حوض دستمو شستم که با دستِ کثرفتم
  شهر بانو هم

 
 به زور نمی همی حتدمی کشقی پک عمهی گذاشتم گوشه لبم گاری سهی شدم و نشستم رو پله ها الیخی بنی واسه همنداشتم

  هی بود ی کافدمایخریم
 
 ! نداشتمگارمی سنی باال حاال خوبه پولِ خودم بود پولِ اونا بود که همرفتی صداشون مرمی پارچه برا خودم بگکهیت

 ي دخترانی؟ از ا!؟ي دزدرمی مرض ندارم که مشهی مگه منای بکشم با وجودِ ا کارا دستنی که پاشم برم از اگنی به من مبعد
  ستمیپولدارم ن

 
 ؟یفهمی آقا محتاجم محتاج مي دزدرنی دارن و بازم می روانيِماری بکه

 نه ه؟ی دردم چه؟ی دزد تا حاال شده فکر کنن که مشکلم چزننی داد مننمی بی ماها رو درك کنه؟ تا می قرارِ بدبختی خدا کيا
  به خدا اگه

 
 !کننی که در حده خودم باشه نه به خدا فکر نمی اسمهی ذارمی مکنمیمن اسممو عوض م … کرده باشنفکر

 به دی مثلِ من بخوان پاك بمونن بايخوش به حالش حداقل آزادِ دخترا.  تو دوداش نگاه کردمقی بار دقنی و اگهی پکِ دهی
  …ای تن بدن يدزد
 
 .زنهی دومم حالمو بهم م فکرِ اون موردِیحت

 … اوناچارهیب
 آخه مگه دستِ ؟یکنی فکر که نمییزای تو هم به چه چی بابا اليا … و تو پله ها خاموش کردمگاری و سدمی آخر و کشپک

  یتوئه که چ
 
 !وونهی به خدا د؟ی بدبختیلی خي فکر کردشه؟ی و نمشهیم
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 !زنمی سوسول بودنم زده باال و دارم با خودم زر ملی کنم دوباره پتانسفکر
 …هی شد و چشمام و با دستاش پوشوند حدسش سخت نبود که کزونی از گردنم آویکی کردم احساس

  کردنت شروع شد؟تی بازم اذیاِ موش _
 .نهی و بغلم بشادی کم رفتم کنار تا بتونه بهی. نمی از چشمام برداشت و بهم اجازه داد تا ببدستشو

 ؟یال: یموش
 بله؟_

 ام؟ی منم باهات بيری مي داری وقتشهیم: یموش
 کجا؟: دمی پرت پرسحواس

 …گهیسرِ کارت د_
 .ستشی بچه ها ني سرِ کار اونجا که جایگی ميدختر خودت دار_
 خوابا برا نی از انمی هم نبگهیپاشو پاشو د:  گفتمی رو پله ها بلند شدم و لباسم و از خاك تکوندم در همون حال رو به موشاز

 . اینیمن بب
 
 ..ستی بچه ها نيِ جارمی که من مییجا
 .نمی خوام ببیاما من م: نی رو زمدی جاش بلند شد و پاهاشو کوباز

 ؟ی گرفتادی هی کارا چنی اا،ی رو حرفِ من حرف بزننمیچه غلطا نب:  براق شدمبهش
 که خب بنده خدا از ي اول اون فرکنهی رخنه منمونی به سرعتِ نور داره بسمی سوسوليِماری بنی که ادمی رسجهی نتنی به امن
   همی بچگيابتدا

 
 … نوبر بود والـاگهی که دی موشنی بعدم اخوردنی محله پشتِ سرم قسم مهی مشکل رو داشت بعدم من که نیا

خوب ! نده به قصرمون مشرف شدم باز گفتم خونه؟ آقا من شرمي وايا..  محکم خودم و رسوندم به داخل خونهیی قدمهابا
   شهريشد ا

 
 …شدی مری و گرنه از دستم دلگستای تو افکارِ من ندهی ندری خبانو

 بهم بر گارِی که از دودِ سدی شدم اصال هم شک نکنی داشتم خفه مگهید.  گلوم باز کردمرِی دمِ در شال و از گهمون
  تا شهر بانو …خورهیم
 

 .می کمکم سفره بندازایدرآر بلباساتو : دی بهم توپدی و دمن
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 بود خودم به نی بودم واسه خاطرِ همدهی ها اما به جانِ خودم ندشهی موقع باز می که بی لعنت بر دهانگنی بودم مدهیشن
   موردِيصورتِ جد

 
  حرفارو داره؟نی دو تا بشقاب شکسته اهی هست؟ یخب حاال انگار چ: قرار دادمشیبررس

 بربر خانوم مگه به زور نگهت رونی بي آره؟ هرُ؟یناراحت:  مانند گفتغی جی نگاه از اون نگاه خطرناکا بهم کرد و با حالتهی
 داشتم؟

 هی ی شد اونم که مسن احترامش بر من واجب حتی اون دعوا میکی گفتم ی من میکی شدم که بهش جواب بدم الی خیب
  لحظه هم شک نکن

 
 رو تنها نای اادی خونه اس فقط من دلم نمختهی که ريزیواسه من چ” سرپناه هم از دست بدما ابدا نی باشم همدهی ترسکه

 !بذارم
 .کمونی کوچي نشستم کنارِ سفره هی لباسِ تنم که قابلِ در آوردن بود رفتم و کنار بقنی از در آوردن آخربعد
 آبگوشتِ، نی واسه خاطرِ همرمی جا نمنیمن نظرم عوض شد من اگه از ا!  آبگوشتمی بودونی که عیی به ناهار مثلِ روزابه

  هی ایکلِ دن
 

 . طرفهی آبگوشت نی اطرف
****** 

 ! بکنمی چکِ اساسهی رو هی صبحفی اون کگهی بار دهی خواست ی دونم چرا دلم می اومد سرم نمی فضولنی خدا دوباره ايا
 گذاشته ي جورنی خل بوده هماروی شماره تلفن که فکر کنم هی تاش مونده بود 3ن فقط  تا تراول که اال5 ی کارتِ ملدوباره
   درفشیتو ک

 
 …طی بلهی آخر

 !ی الي شدي چه دخترِ بدنی کردما ببشی و نا عششی بره ددر زدم عخواستهی ممای با هواپچارهی بي وايا
 . و برگردوندم سرِ جاشمدارك

 .نی همای تو چه دختر تو فقط قرارِ پوالرو نوشِ جون کنبه
 بار انقدر هی اون که گهی دخرهی مگهی دطی بلهی اه به تو چه؟ فوقش ؟ی بره که براش مهم باشه چیی جاهی اما اگه بخواد اه

  پولداره خودت
 

 .ی باال تو فقط قرار اون پوال رو خرج کنرهی تا تهش حتما پولش از پارو مبرو
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آخه االنم !  تو روحتيا. شدمی دنده به اون دنده منی از ای هبرد؟یاما مگه خوابم م … فکر رفتم که سر جام بخوابمنی ابا
  وقته عذاب

 
  گرفتنه؟وجدان

 رو راه ای گند بازنی ارنت،ی بوده بگکی عمر نون حروم اومده تو سفره ات االن که نزدهی ي کردي عمر دزدهی ی الری بميا
  ریبگ! یانداخت

 
 وجدان رو واسه نی ام،ی نداریچی ماها هفهممیمن نم.  وجدانم روشنی ا،ی نداشتیچی نفهم تو که تو عمرت هي دختره بکپ

   داشتهدی بایچ
 

 !م؟یباش
 تو زادِی آدمنمی مصبتو شکر امی وجداناشون خواب باشه؟ آخه اوس کردی بارهی پولدارا که پولشون از پارو هم باال منی ابعد

  هی اصال ؟یساخت
 

 شه؟ی مکسانی پول وجدانمون با خاك شی که با افزاهی چه جورمونی بدنستمِی سدونمینم! هیوض
 ی حرکتهی از همون جا اشهدم و خوندم و منتظر شدم که بلند شه ي که پام صاف خورد تو صورتِ فرگهی غلت دهی دوباره

  اما اون. بزنه
 

 … خر و پفش رفت هواي وول خورد و دوباره صداکمیبعدم ! ا تکون داد مگس نشسته باشه رو صورتش دستشو تو هوانگار
 .دهی متر و شعاع مستی که پروانه هلکوپترِ تا بسیلنگ ن. ي نکردداری تا همرو با اون لنگات بی بکپ الریبگ!  رو شکرخدا

 … هم فشار دادم تا باالخره خوابم بردي حرص چشمامو روبا
****** 

 روزم که مثال مثلِ امروز هی روز صدا دعواس، هی کنن؟ داری بي بهونه اهی منو به دی هر روز بانای اگه؟ی می خروس چيصدا
  خوشبختم

 
 صدا رو نشنوم که نی رو سرم که ادمیپتو رو کش! شدمی مداری و گرنه با صدا بز بم،ی خوبه وسط شهرکنهی مدارمی خروس بصدا

   بهيا
 

 . لگد خورد وسط کمرمهی قی شانس دقیخشک
 ؟یزنی می تو روحت صلوات واسه چيا _
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در من مهمون .  سرِ کارت؟ پاشو کار دارمي بردی خرسِ گنده تو مگه نباي دختره گهیپاشو د:  شهربانو اومد که گفتيصدا
 .میدار
 . همه از خودشون نسناس تر بودنومدیاصال از مهموناشون خوشم نم … نشستم تو جامخی سی مهموني کلمه دنِی شنبا
 ي از مانتوهاگهی دیکی دادم فیبه خودم تخف! یسرِ همون کمد عموم.  رو ول کردم همونجا رفتمنایبلند شدم و پتو ا جا از

  داغونم و
 

 .برداشتم
 ؟یکنی کار میچ: شهربانو

 .کنمی ات گوش مهی برم سرِ کارم؟ دارم به توصیمگه نگفت_
 . پسندت کردنانی منوچهر که ميقای دو سه تا رفنی ادی بمون تو خونه شا؟یکنی لج میبا ک: شهربانو

 . اونا برن ننشونو پسند کنن:  گفتمدمیپوشی که شلوارو می حالدر
  ازدواج کنم مگه زوره؟خوامیدر ضمن من نم:  گفتمداشتمی که همزمان کوله و شالم و بر می رو تنم کردم در حالمانتو

 نجای دخترِ مجردم اهی ستی من پسرِ جوون تو خونه دارم خوب ن؟یش سربارمون شتری که ب؟ی که چیازدواج نکن: شهربانو
 .باشه

 .کنمی خودم قلمِ پاشو خورد مادی دوما اگه بخوادم بر بادی کار از پسرِ تو برنمنیاوال که ا_
منوچهر کنارِ . رونی گذاشته بودم رو برداشتم و از اتاق زدم برشی پولو که زفِی سمتِ دشکم بالشتم و زدم کنار و کرفتم

 .حوض بود
 .گهی شهربانو دست تنها نباشه دانی مهمونام ميسادیکجا؟ خب وام: منوچهر

 با ستی به من نيازی نگهی دکنهی کمکش می کافي هست به اندازه ی موشستینه دست تنها ن: یخر خودت!!!  دست تنهاآره
 .اجازه

 خواب و خوراك ندارن؟ ولشون نایمن موندم ا! زدنی مکیل کوچ از بچه ها داشتن گي سرهی. رونی گفتم و از در زدم بنویا
   ولن وسطِیکن
 
 !گهی تو سر همدیکی زدن و ی تو سر توپ میکی.  کوچهنیا

 … دو سه چهارکی حواس شروع کردم به شمردن ی آب و بي قدمامو هماهنگ کردم کنارِ جوبازم
 .… دوازدهازدهی ده شه؟ی قدما تموم نمنی اچرا
 … و هشتستی و هفت بستید؟بیرسی به چند مشماردمی اگه قدمامو ممی زندگکلِ

 .ی الي پولدار شدی چهی و تو ي نمردادی بود اه چه زدهی رساریلی االن به می همون بچگاز
 … و دوی سک،ی و یس:  اتوبوسارم ندارننی پولِ همای سرهی پولدار ترن آخه نهی ضمنی باشه اونا که پول ندارن تو ای چهر
 .یکنی که تار عنکبوت بسته بس که فکرا مزخرف مدیدی مکردی مخِ تورو نگاه مي تویکی ی الیکنی که فکر مای چبه
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 . نگاه اونور پاشدم رفتم دمِ تلفنهی ور نی نگاه اهی ابونی اون ورِ خیِ خورد به تلفن عمومچشمم
 هی کردم دای بهش انداختم باالخره شماره رو پ نگاههی پول و برداشتم و فِیک.  تلفنمو برداشتم و کردم تو حلقِ دستگاهکارت

  ینگاه به کارت مل
 

 د؟ییبله بفرما:  بوق تلفن برداشتنی و بعد شماره رو گرفتم با سومکردم
 … کنام؟ی فرهود نيسالم آقا_
 .دییبله بفرما:  بوق برداشتنی سومبا

 یعنی. یخاك تو سرت ال. س العملم کپ کردم عکنیخودم از ا!  گرفتم و گذاشتم سر جاشمشی از دستم ولو شد، از سیگوش
  تو انقده

 
 !آره دختر.  محکم باهاش حرف بزنری شماره رو بگگهی بار دهیزود باش . یفیضع

 : برداشته شدی بار بعد از دو بوق گوشنیا.  شماره رو گرفتمگهی بار دهی
 .دییبله بفرما –
 . کردم آروم باشمیسع
 …الو سالم_

 کنام؟ی فرهود نيآقا: ادامه دادم.  سکته تو حرفم افتادیکم
 . خودم هستمدییبفرما:  کم مکث کرد و بعد گفتهی
 .گفتمی مدی اونچه که باافتمیآها آره باالخره .. فتوی من کدم؟ی دزدفتوی من کگفتم؟ی می پا اون پا کردم چنی کم اهی

 !کنامی فرهود ني توش بود به نام اقایمل کارت هی کردم که شماره تلفن و دای پفی کهیراستش من _
 کنه؟ی کار کنه واسه هر جملش که انقدر صبر می چخوادیمگه م! نی ارهی بميا … مکثدوباره

 … دِ جون بکنگهیبگو د!  به روح هم اعتقاد ندارهادی که بوش منجوریا
 رم؟ی ازتون بگامی که بنییشما کجا:  صداش در اومدباالخره

 .ارمی من براتون منییشما کجا:  نه آقاجون من از تو زرنگ ترمدمی آدرس مهی پشتِ گوشام مخملي فکر کردیزک
 .نیاری برام میباشه اما ک: ی دخترِ مردم رو معطل نکنينجوری تو گلوت که ازمی سربِ داغ بري مکث ابازم

 .من االن وقتم آزاده_
 !م؟ی ما اون موقع خدمت برسي گرفتاری تو کی الاوهو
 ؟ی خراسون باشدونی مگهی ساعت دمی تا نیتونی شما مباشه

 خوش آب و هوا آخه ي اون منطقه هاامی بي من عذا گرفته بودم که چه جوري به جان خودم کارمو راحت کردی وهللا حاجيا
  کالسش به
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 . کنهمی سرددمیترسی واهللا مخورهی نممن
 ام؟ی فقط کجاش بتونمیآره آره م_

 .ی آر تی اتوبوس بستگاهیدمِ ا: فرهود
 .باشه من اومدم_
 ی خدافظهی یچی اصال اون هکنه؟ی به عقلتم شک ماروی کارت که نی االن با ایخاك تو سرت ال.  زرت تلفن رو قطع کردمو

 ؟يکردی مدینبا
 نبود تیماشاهللا جمع. مارستانی رفتم، کنارِ بی آر تی بستگاهی به سمتِ ادادمی که به خودم فحش منجوری دختر؟ همی هولمگه
  گمی می چهی! که
 
 واستاده بود و از مردم پول لی عزرائنِی هم عاروی هی! يهمه قشر.  بودسادهی آدم واپی تا کپیک! یکنی تصور می چهی
  کهیمرت. ستوندیم
 

 . طرفه اسهی نجای که امی بگذرنی که البته اگه از ارفتمی می تومن داشتم با تاکس200 من اگه آخه
 نه؟ جونِ خودم چه قدر من ای دادی خرجم و مدی واسه اون بابردمی پولِ فرهود برداشتم باالخره داشتم مفِیو از ک پول

   فرهود سنگمیخودمون
 
 . خودممگنی که منی قزوپا

 فحشِ هی دورم هی یکی اون وسط له شدم یعنی! بله مردم فرمانِ حمله رو صادر کردن … ودی اتوبوس از راه رسنی اولباالخره
  یاساس

 
 . سوار شمرمی خلوت شه بعد مسمیمیبا خودم گفتم حاال که پول دادم وقتم دارم جهنم وا!  کردممهمونشون

! شهی باز و بسته می که وسطش مثل آکاردئون هییاز همونا!!!  گنده ها اومدی آر تی بنی دونه از اهی بندِ اون اتوبوس پشت
  ي اهی

 
 . توشدمی چپي و درش باز شد جلدسادی هوش و زکاوتم تا وانیا تو دلم به خودم گفتم با وهللا
رفتم خودم و . ي شانس آوردی چهی و تو ي نمردی فقط واسه خودت الی همه جا خالنی محالِه، ای همه خوشبختنی و امن

  هیانداختم رو 
 

  کار کردم؟ی مگه چرهی نسناس با خودش در گکهیدِ زن.  چشم غره بهم برههی ام یی که باعث شد زن رو به رویصندل
 . خودم با طرف حرف بزنمرمی و بگی کم مونده بود گوشگهیمنم فضول د. زدی حرف مشی داشت با گوشمی بغلدخترِ
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 ؟يای نمی چیعنی: دختر
… 

 .ای نگهی دومدی بارِ خوشت نهی گهی نکن دتی رفت؟ اذادتیقرارمون : دختر
.  کلمههی از غیاما در.  حرفِ اون ور خطم بفهممدی تر شدم که شاکیبازم خودم و نزد! شهی می داره ناموسهی انگار قضي وايا

  فقط صدا
 

اه تو !  بودامی قستگاهیتازه ا. دوباره نگه داشت..  نگاه کردمرونی شدم و به بی فضولالِیخیآخرم ب. دمیشنی دختررو منیهم
  مرده …روح

 
 .رفتی تر معی برسم از مترو سرری دخواستمی صلوات بفرستم حاال اگه مزندش

. اتوبوس نگه داشت.  به خراسوندمی رسشدی مدای پری که عمرا تو مسییکای کردن و ترافری فس و فس گی بعدِ کلباالخره
   از اتوبوسيتند
 

 . تر بودنیی پای که کمی و رفتم به تلفن عمومرونی بزدم
 … شماره اش رو گرفتمدوباره
 . کردهدای پفتونویسالم من همونم که ک: گذاشتم نه برداشتم گفتم رو که برداشت، نه یگوش

 ؟یی شما کجادمیبله من رس:  جواب دادعی دفعه سرنیا
 . شاپی کنارِ کافیتلفن عموم:  چه قدر خنگ بودگهی دنیا

 . همونجاامیبله بله االن م:فرهود
 نی مخصوصا از ايواسه دزد..  هم بد نبودانجای اییخدا … هم به اطراف کردمی نگاههی.  منتظرِ آقاسادمی گوشه واهی و رفتم

  جوون سوسوال
 
 … و زدبشونی حرکت زد و اسکلشون کرد و جهی با شدیم..  پرافادهییغایهمن جوجه ت … بودپر

 …دیببخش: رونی بدی مرد منو از عالمِ هپروت کشهی ي صدا؟یفتی بری گي خوای باز می نکن الغلط
 . کردم زرد کردم خفن و حس کردم االنِ که سکته کنمی چه غلطدمی نگاه بهش کردم خودش بود تازه فهمهی

 ؟!ن؟ی که من زنگ زدنی باشی هموندی شما باکناممیمن فرهودِ ن:  ساکتم گفتدی دی کرد و وقتگهی نگاه دهی بازم
  من همونم؟نیدیبله شما از کجا فهم:  بود االن در حال سکته م گفتمعی ضایی صدابا
 !نیسیمی وانجای انی که گفته بودییاز اونجا:  به من انداخت و گفتهی نگاه عاقل اندر سفهی
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 که ارمی در بفمی از تو کفشویخواستم ک! یپرسی که میلی تخي سواالنی با ای خاك تو سرِت ال؟ي شدعی خوب شد ضاآهان
  شهیاگه م: گفت

 
 …نی ندنجایا

 !ستیواسه خودتون خوب ن:  نگاش کردم که ادامه دادمنتظر
 ! آالرم بدهدی خاك تو سرِت که عذاب وجدانت موقع خطر باياحمق ا.. يبدبخت شد! دِی فهمنی ای تو سرت الخاك
 … و درشو باز کرد و منو دعوت به نشستن کردسادی خوشکل وانِی ماشهی سرم و تکون دادم و پشتِ سرش رفتم دمِ آروم

  ی سرش مخاك تو
 

فرار کنم مثلِ اون دفعه؟ ..!  بکنمتونمی می خفه شو بذار فکر کنم چه غلطقهی دهی ی الي واژِ؟ی من دزدم و انقدر با پرستدونه
  وونهینــــــه د

 
 نفر 9 نجای اکننی نگاه مهی دنبالت بقفتهی مشونیکی از هر ده نفر شی تو تجرنِی حسابت با کرام والکاتبی که فرار کننجایا
   نفرهی دنبالت فتنیم
 

 ! کنهی منگاه
 يا! …رمی موقع عذاب وجدان نگی خبر مرگم بگهی تا من باشم که دنی بچه آدم بتمرگم تو ماشنِی گرفتم عمی سر تصمآخر

  ادیتف تو ذاتت ب
 

  آدم دله؟نقدری رو انای بدم الی کردم آوردم تحوي حاال که من جوان مردمرد
بدبخت ! دنشی در کوبنی به هم نه به اون در وا کردنش نه به ادی تا نشستم در و محکم کوبي کردپاجیری به خدا گی الدله؟

  یتعادلِ روح
 

 . ندارهیروان
 که دونمی فقط مدونمی رفت رو نمی و راه انداخت کجا منی کم که گذشت ماشهی نشست ي کناری اومد و رو صندلخودشم
 ! رهیداره م

 
.  اگه بدبختت کنه؟ی از اوناش باشه چنی بدبخت اگه ایال: دادمی ساکت بود و منم داشتم تو دلم به خودم فحش ممینجوریهم

  یآخه بدبخت ک
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 ي آوردم که مرغای سرت میی بالهی ی الدی رسی اگه دستم بهت م؟ی باششی که تو دومبهی غرهی نِی حاال اومده تو ماشتا
  انیآسمونم برات ب

 
 …چارهیب بدبخت يعذادار

 تمامِ تالشم و کردم نیبه خاطرِ هم.  کنمی خالی خواستم سرِ کی نشده بودم می بود اما هنوزم خالدهی فحشام ته کشگهید
   ال مصبمي صدانیا

 
 م؟ی بپرسم قرارِ کجا برشهی مکنامی ني آقادیببخش:  شهفیظر

  برن؟ی برن و کجا مبی که جییبه شما نگفتن کسا:  پوزخند زد و گفتهی
 کردم دزد دای و پفی کنی شم من ای متوجه نمدیببخش:  خاك تو سر؟ خاك تو سرِ خودتو وجدانت کنمی گفتم اليدی اوه داوه
   منه؟ی کگهید
 

 !دی کننی به من توهدمی اجازه نمبهتون
 . کردمادهی گرفته بودم و پادی االی سرنی که تو ایی کلمه هاتمامِ
 کنه ی مجابیشغلِ من ا:  نفهمه از کجا خورده هاااا نیی پاارمی گه بزنم صورتشو بیم طونهیش!  اون پوزخنده زشتشو زدبازم

  که آدمارو
 

 !ادی بادمی خوب
 ی من فکر مي خوب کرد؟ي شغل داری بگي کارا رو کردنیا:  بخوام زبونِ المصبم شروع کرد به کار کردننکهی ابدونِ

  نیکردم از ا
 
 !يعاری بيکارایب
 ! مسخره کرددی باوی که کشهی مشخص ميتو کالنتر:  حرص دندوناشو رو هم فشار دادبا
 ! خاك به سری الي گند زدنکارتی شد باهاش کنار اومدا با ای مدی شايزدیاگه زر نم! يریدرد بگ … هاشمی قمر بنای

  کنم؟ی مي دزدی واسه چنیآره اصال من دزد تو و امثلِ تو فکر کرد_
  کنه؟ی ممیمگه فرق: فرهود

دِ واسه امثالِ ما ! يِ دزدنی هم همیکی که برم و ه ر ز ه شم نی ایکی … رومهشِی دو تا راه پی کنه وقتیدِ آره فرق م_
  یسرنوشت
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 خودِ خرمه که دلم برات رِی شم؟ همش تقصری دستگدی خوام به راهِ اول برسم بای که حاال که من نمستی دو تا ننی از اباالتر
  سوخت گفتم

 
 ! مسافرتي که برهی کارت ضرورحتما

 برسه آخرش زندانِ شیری گمی بده منم گذاشتم که به تصملی منو تحوای که بذاره برم نی اونِی افتاده مری بود که گمشخص
   کاری چگهید
 

 هیورد به  گرفت آروم داشبورد و باز کردم که اونم متوجه نشه تا باز کردم چشمم خبانمی گری فضوليبای؟ بازم حسِ ز!کنم؟
  نی ایتفنگ زک

 
 داشت که تفنگ با خودش حمل کنه؟ زرت يازی که خالفشم باالتر بود وگرنه چه ننی که از خودمون بود تازه باز به من ااروی

  درِ داشبوردو
 

 .بستم
 …نگه دار_

 ؟ي شدم که بذارم بری راضي فکر کردهیچ: فرهود
 !فتهی مری خودتم گي چون پاي من و لو بدی تونی که شما نمدمی رسجهی نتنینه فقط به ا _
 فته؟ی بری خودم گي پادی بایواسه چ:  پوزخند زدهی

 ؟! قاتل؟؟ي ایاگه من خالف کارم پس تو چ. ستی من دزدم قبول اما بدون تو مرامِ ماها اسلحه نی حاجنیبب_
 ! چته؟ ناقص شدمکهیــــــو مرتهــــــــــ: ابونی رد شدم کم مونده بود برم تو خشهی زد که درست از شي ترمزهی
 . و راه انداخت چشم نبود که صد رحمت به چشا گاونی بازم ماشدشی ورقلمبي نگاه بهم کرد با اون چشماهی

  رو ترمز؟ي زدينجوری ایواسه چ:  گفتمدادمی که سرم و ماساژ می حالدر
 … ِزیهوم؟ چ: فرهود

 . حرف بزنههی خوادیم.. دِ جون بکن مرد_
 !می من کی کردم انقدر زود بفهمیراستش فکرشم نم …راستش:فرهود

  در چه حد ِ؟ خالفت؟یفقط حاج …اون که حدسش سخت نبود_
 ..ستی نادیز: فرهود

 ی مي دزدي جورنی ارثِ و تو همنای باشه اگه هم اي عمرا واسه خورده دزدالتی و تشکنی ماشنی ا؟ي آوردری خر گاروی_
  وونهی پس دیکن
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 !يا
  حاال خوب شد؟می دزدِ حرفه اهی ی گیآره همون که تو م:  دستشو کرد تو موهاشهی کالفه

 با پشت دست ی اضافه کني غلطا و محبتانی از اگهی بار دهی اما ی دفعه رو جستنی خانوم انگار ایال.. دمی نفس راحت کشهی
   کوبم تویم
 

 بهت ی احمق اصال هر چي بندازری خودتو گدیحتما با.. ه نرفته کزادیبدبخت محبتتم به آدم! ي از کجا خوردی که نفهمدهنت
  بگم کم گفتم

 
 . کاراتنی با اواال
 ؟يری کجا مي دارگهی شه بپرسم االن دی میحاج: دهی و ادامه مری متوجه شدم هنوز داره مستازه

 .خونم کار دارم: فرهود
  خونه شما؟می ری ممی داریواسه چ:  کاراتنی با ای خاك تو سرت الي که کار داري کردغلط

 . تورمی دمِ در من میمونی شما مرمی گفتم ممیری گفتم میلطفا خودتو دعوت کن شما؟ من ک: فرهود
 دستش شمیاما فعال ر.  هوس نکنه من و مسخره کنهگهیبزنم با جفت پا تو صورتش که د!  چه قدر پروئه؟اروی نی ایاوهوک

  گرو بود
 

 !نم که دوباره گرفتار نشم زر نزمی بار تو زندگهی دادم حیترج
 ي واسه دزدشهیمن که هم.  گم قصر آخه خونه کمشهی قصر نگه داشت مهی ي باالخره جلومی ساعت تو راه بودمی نهی

   رفتمیمناطقِ باال م
 
 خاك تو يِ توی النی بود بعد ببدهی رسنجای به اي ول داشت که با دزدي ااروی ییخدا!  محل به فکرمم خطور نکرده بودنیا

  هی یسر نتونست
 

 !ي خواد که انگار تو نداری هم مهارت مي بابا دزديری واسه خودت بگشلوار
 . تا من برگردمنجای اسایوا:  فرهود من و به خودم آورديصدا

 ی خالنی دلم و رو ماشي عقده های رو کاپوت آخدمی رفت عقب عقب رفتم و پری نگاه کردم که به سمتِ اون قصر مبهش
  نیاصال ا …کردم

 
اگه مدلو ! ي کنا گوش نکردنای ماشنی راجع به اقی تحقهی بهت گفتم پاشو برو یال. نی همنِی دونم ماشی فقط مه؟ینی ماشچه

   االنمی دونستیم
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 چشم و رو؟ ی آدمم انقدر بی اليدیاِ اِ د. می تا کشفش کنمیسی وادی بامی دونی االن که نممی کرده بوداروی نی و بندِ اخودمون
   تعارف نکردهی

 
 ي شدیانگار نه انگار راض!  سرِ کاري نري انگار نه انگار به خاطرِ اون حاضر شدی کوفت کنيزی چي اوهی می خونه آبي برکه

  سیبه پل
 

 …ي ندلوش
 نیر از رو ماش وا شد و من به سرعتِ نواطیدرِ ح. ستنی کم آداب معاشرت بلد نهی … مونمی مای به خدا من تو کارِ بعضیعنی

  دمیپر
 
 . نشستم سمتِ شاگردارمی مبارك بي به رونکهی خر خودمم و رفت سمتِ راننده منم بدونِ ایعنی نگاه بهم کرد که هی نییپا
منم با تمامِ تالشم خونسرد نشستم و  … کم آروم بره حاالهینکرد  …می گاو گازشو گرفت و دِ برو که رفتنهوی و بستم عدر
   ماست زلنِیع
 

 … بهشزدم
 ؟ی هستیتو کارِ چ_

 منظور؟: فرهود
 ؟ي دزدی می که چیعنی_

 .نی هممیزنی به گاو صندوقا دست برد میگاه: فرهود
 ن؟ی باندهی یعنی ن؟ی زنیم_

  کلِ خانواده ات دزدن؟یراست.  هاهی مانی تو ايزی چهی: فرهود
 . امي دزدفِینه فقط بنده تو کارِ شر_

  بدونم؟لشوی شه دلیم: فرهود
 . و فقط منم که خرجم اضافه استمیالبته چرا که نه؟ چون فقط من بچه سرِ راه_

 ؟یتو مطمئن: فرهود
 . حرفتو درست بگو خبای زنی مشکوك ميدار …و؟یچ_

  کار کنم؟ی چدی گم من اگه بخوام باهات در ارتباط باشم بای مری منظورِ به دل نگیمن کال حرفام ب: فرهود
 با من در ارتباط یگی االن به من مي بدسی پللِی من و تحوی خواستی مشی ساعت پمی ننیو باش شما تا هم آقاریاوهوک_

 ؟یباش
 ! کارمی چيدی بدم مخصوصا حاال که فهملتی قصد ندارم تحوگهینترس د …گهی گم دی دارم که ملیحتما دل: فرهود
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 دو صفر ازدهی ی گوشهی چون من تلفن ندارم درِ داشبورد و باز کرد و شهیخب اما بازم نم:  کار کردنتنی با ای تو روحت اليا
  از توش

 
 .دمی رو ندهی احتماال اون اسلحه صاف رفته بود تو چشمم بقدونهی بودم خدا مدهی آورد چطور نددر
 ؟ی کنیتماد م که به من اعي تو انقدر خریعنی شدم، خاك تو سرت فرهود رهی که گذاشته بود تو دستم خی تعجب به گوشبا

 فرهود در ي کردم که صدای به دستم نگاه مرهی جور خنی و زدما آخه آدم انقدر خر؟ همفتی کروزی تو سرت پسر خوبه دخاك
  قرار: اومد

 
 فت؟ی تو کي و بذارنی استین

 .االن …االن …هان؟ آهان-
 داغون انداخته تو ای نوکهی خوبه چارهی بیِ بفهمه؟ الدی باي آخه مگه هر خری درسته هستيدی بددی ندگهی االن مبدبخت

  یدستت اگه گرون بود م
 

 ؟ی کار کنی چیخواست
 پِیز!  بدبختدی بددی که ندیستی فقط خفه شو آدم نفتوی اونو بکن تو کی دهنتو ببند الی اليا …يدی پری جا منی همحتما

   باز کردم وفمویک
 

 . و انداختم توشیگوش
  اجاره؟يتو عقلتو داد: م و گفتم به فرهود کردگهی نگاه دهی بازم

 منظور؟: فرهود
 …گهی دکنهی دستِ من؟ آخه آدم به عقلت شک ميدی می بعد گوشیدونی اسمِ منم نمی تو حتکهیآخه مرت-

 ! بگوی دفعه رو راست گفتنیخب ا: فرهود
  بگم؟ویچ-

 .اسمتو: کنمی من االن دارم به عقلت شک میعنی نگاه بهم کرد که هی فرهود
 …یِآهان اسمم ال …آهان-

 … الناز؟ الـرا؟ی الهام؟ الهه؟ الم؟ی چی ال؟یال: فرهود
 !کاسیاسمم ال.  برا منکنهی هارو جمع می بابا االن تمامِ السایوا-

 با یلیاسمت برعکسِ خودت خ …ادینه بابا بهت نم:  بود برم صورتشو براش عوض کنمکی پوزخند زد که نزدهی فرهود
 …کالسِ
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 شده بودم نشی که سوارِ ماشییهمونجا.  گفتی دوست داشت میهر چ!  خرفتکهی مرتدمی چشمام براش خط و نشون کشبا
  نینگه داشت ا

 
 .مــــایدی چه زود رسدفعه

 .منتظرِ زنگم باش:  گفتی که مدی فرهود به گوشم رسي شدم صدای مادهی که پی حالدر
 شعور که نهی هم نکرد اصال همی خدافظهی کهی کردم و در و بستم اونم پاشو فشار داد رو گازو رفت مرتدی سر حرفش و تاکبا

  نباشه جون
 
 شلوغ بود اما انتخاب کردم واسه نی اتوبوس و با انی برگشت و منتظرِ اتوبوس شدم اولي های آرتیرفتم سمتِ ب!  عذابهدر

  سوار شدن تا
 

 !ادیانو و شوهرش در ن شهربي برسم خونه و صدازودتر
***** 

 گهی که دننی ببنای مونده بود که انیهم. ندشی نبی بود، که کسی کردنِ گوشمی که کردم قاي کارنی اولدمی خونه که رسبه
  ی واسه گوشیبرگشت

 
 . گذشتن المصبای هم نمی زپرتنی از همنباشه

 بود که یکاف! دمی دی پا به پاش منمیمنم مجبور شدم بش.. کردی ها رو نگاه می آبکالی سرنی که داشت از اي کنارِ فرنشستم
  برگردم بگم

 
 امشب رئال و نای ببياه تو روحت فر.  از اون پسر بودمشتری واال من بنداختی راه مي چه علم شنگه انمی فوتبال ببخوامیم

  بارسا بود االن
 

 .ستی پسرا ننِی عتیچیتو روحت پسر که ه ي نداره ادهی که فاشنی سوراخ سوراخ مهایی بارسانی که انمی نبمن
 . حرصِ من و در آرهخوادی من فوتبال دوست دارم مدونهی پسرا هستا اما چون منِی عیعنی
 . بزن سه فوتبال دارهيفر:  بارهی ونمی بار شهی خودم گفتم مرگ با
 .نمیبی مالی دارم سرشهینم: يفر
 .ستی پسرا ننِی عتیچیخاك تو سرت که ه-
 .ي ذره ظرافتِ دخترونه ندارهیخاك تو سرِ تو که : يفر
 .ی زکی بهتر از توئه که به خواجه حرمسرا گفتیلیاگه من ظرافت نداشته باشم خ-
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 ؟ي زر زر کردیچ:  شد و موهامو گرفت تو چنگشبلند
 ! کثافتکهی و ننه بابات مرتيمن حرف زدم اون زر زر و تو کرد-

 دادمی فحشش میتو اون حالت ه.  بود المصبادی اما برعکسِ جستش زورش زرونی ب کردم موهامو از تو دستش بکشمیسع
  الیخیاما مگه ب

 
 . گازِ محکم گرفتمهی دخترونه استفاده کنم و دستش و يآخرم مجبور شدم از سالحها.. شد؟یم

 ؟ی چته وحشيهو: يفر
 ؟یدندونِ دراکوالس وحش:  دستشدنی و شروع کرد به مالدی از موهام کشدستشو

 ؟ی کنی تو که موهامو ول نمای منم یوحش-
 .خفه بابا: يفر
 …کهیبابات اونورِ به سمتِ خودش بگو مرت-

 نی انِیخاك تو سرت که دعواهاتم ع:  گفتمرفتمی ماطی که به سمتِ حی در حالرهی و موهامو چنگ بگادی شد که بازم ببلند
  سوسولِ. سوسوالس

 
 .بدبخت

ما که از سوسول بودن .  هانهی همادی سرت مادی که بدت می از هرچگنی میعنی.  دنبالمومدی ناطی تو حگهی رو شکر دخدا
   کلِادیبدمون م

 
 !از جمله خودم.  گرفتنلشوی منزل پتانسیِاهال

! رهنمی و گذاشتم تو پی افتاد گوشادمی کم که به مغزِ واموندم فشار آوردم هی لرزم؟ی چرا مشمی منی من چرا همچي وايا
   گوشههی رفتم واشی

 
 . نباشه و درش آوردمدی که تو داطی حي

 شهربانو و اون نی اي وقت سر و کله هی نگاه به اطراف کردم که هی … نبودوی نه چون شماره سای نبود فرهودِ معلوم
   نشه بعددایشوهرش پ

 
 الو؟:  آهسته شروع کردم به حرف زدنیی جواب دادن و زدم با صداي دکمه

 در نی صدا از کجا انی ببخوادی مگمی می هرچدهی بددی خودم ندنِی فرهودم عنیاونورِ خط به جانِ خودم ا کم مکث شد هی
 .اومده

 . فرهودمیسالم ال:  صداش در اومدباالخره
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 زنه؟ی زنگ منی به ایجز تو ک! دونمیم_
 .دونمیآره م: فرهود

 .بنال_
 .ادینالم نم: فرهود

  بشه؟ی به من که چيخبرِ مرگت زنگ زد_
 .ای بدم با ادب تر بودلتی خواستم تحویصبح که م: فرهود

  طرفم؟ی دونستم با کیاون موقع نم_
 ؟یدونی االن میعنی: فرهود

 !ی بکنیتونی نمی غلطچی مطمئنم که هنویحداقل ا_
  ثابت کنم؟خوادیواقعا دلت م: فرهود

 . دهنتونی پس ببند اشهی مادی دوباره داره زر زرات زیال
 .ی ثابت کنستین اجیاحت_

 !يدی که ترسنمیبیم: فرهود
 واسه حفظِ یزر نزن بابا تو اگه عرضه داشت:  که از خودتو شجاعتت دفاع کننهی وقته ای السی االن وقته خفه شدن نگهی دنه

  جونت اسلحه
 

 .يکردی نمحمل
  نه؟یشیتو آدم نم: فرهود

 ؟ی نشدنِ من بپرسای راجع به آدم شدن يفرهود زنگ زد …نهی زمنینه دکترا هم موندن تو ا_
 . نهای هنوز دستته ی گوشنمینه فقط خواستم بب: فرهود

 منظور؟_
 ! نزده باشنچی ازت پنکهی ایعنی: فرهود

 . راحت جاش امنه امنهالتیآهان نه خ_
 . برمدی باگهی دخترِ خوب من دنیآفر: فرهود

 .برو شرِت کم_
 .گمای بهت می چهی یال: فرهود
 ی خواستم باهاش حرف بزنم تا صبح ادامه می اگه مدی کشی مرونی بيزی چهی و قطع کردم المصب از هر حرفِ من تلفن

   رویگوش! داد
 

 ؟ي کردی کار میاونجا چ: رونی اومدم بگاهمی کردم و از مخفيجاساز
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 کنه؟ی می چه غلطنجای خدا سکته زدم شهربانو اای
 .دمی کشی مگاریداشتم س:  سمتشبرگشتم

 ؟ي تا حاال آدم شدیاز ک: هربانوش
 . که آدم شدم بعد احتمالش هست برگردم به اصلِ شماقسی دو سه دنی همسیمدت دار ن_

 . حواست به حرف زدنت باشه هادهیهو ورپر: شهربانو
 !شهی می خواد بدونم حواسم نباشه چی دلم میلیخ_

 نی بهتر از ای دختر سرِ راهارشی بهت نگفتم نی رو هطهی سلنی انیمنوچهـــــر بب:  کردنغی جغی شروع کرد به جشهربانو
 .شهینم

 . تر از خودتی و شوهرِ عوضی عوضي سگش شرف داره به تویدخترِ سرِ راه:  تو صورتشرفتم
 اون ای من از اون شوهرِ معتادِ تنه لشش یعنی رو بشنوم؟ نای مفتِ اي قرار بود حرفایتا ک … سرعت به سمتِ اتاق رفتمبه

  وسولشپسرِ س
 

  بودم؟بدتر
 نی به خدا من تو کارِ ایعنی خونه؟ نی کنن چرا آوردنم تو ارونی خواستن آخر سر من و بی که منایموندم ا!  بودنی همشهیهم

  مردم موندم
 
 …ی سرِ راهگنی مگنی تو خونه مارنی که خودشون می دزد به کسگنی داره ماجی که احتی کسبه
 تو دی به امونِ خدا شاکردنی اگه اون ننه بابات ولت نمت؟ی باشه زندگينجوری ادیچرا با …ي شانس نداریچی تو هی خدا البه

  هم مثلِ همه
 
 ي موجودِ اضافه پرتت کنن گوشه هی نِی عنکهینه ا! یگرفتی مپلمتمی ددی از کجا معلوم شايخوندی مثلِ آدم درساتو میرفتیم
   کاغذمهی ابونیخ
 

 می هندلمی من از صد تا فی که زندگي هندي کارگردانانی خدا کجان ايا. وش نوشته باشن گردنت که اسمت و تخِی ببندازن
 . تر ِيهند
 و نی خانواده فقط انی بود تو ازای چنی واسه همستی خوش نادی بود حالم زدهی اومد نشست کنارم ساکت انگار فهمیموش

  …گهیقبول داشتم د
 
 .شدی اما دردم نمشدی نمک رو زخمم نبود درسته مرحم نمگهید
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 موهاشم لخت بود که ی اون مشکي بود چشمای من شکالتي من فقط چشمانِی داشت درست عی معمولي افهی قيفر
   فرِ مني به موهاشهیهم
 

 دونم که واسه ی میمخصوصا وقت!  برمی موها لذت نمنی هم از داشتنِ ایلی نبود بهش بگه من خیکی …شدی مشیحسود
   نگهشگنی میچ
 

 دورم وگرنه رفتارم ختهی خرمنِ موهاس که رنی زن بودن وصل کرده هميای که من و به دنيزی که تنها چنیواسه ا …دارم
   دخترانِیکه ع

 
 . کهستین

 ! دوره زمونه خرج دارهنی و گرنه که مرگم تو امی خواب بود که بخوابنی جام بلند شدم جام و انداختم خدا رو شکر که ااز
 !…ادی نفسمون باال نگهی از ترسِ خرجش بندازنمون تو جوب که دنای ارمی اگه هم بمترسمیم

 تا باالخره خوابمون برد اونم می دنده به اون دنده شدنی از ای که همی کنن که کپه مرگمونو بذاری چراغم خاموش نمالمصبا
  ای خدایچه خواب

 
خواب . دمی فهمی نملشوی فرهود دروغ گفته اما دل کهدمی دیخواب م …پر از فرار … پر از کابوسومده؟ی خوابم بهمون ننیا
   که دارمدمی دیم
 

 .دمی فهمی اما علتِ ترسم و نمدمیترسی طرفم مهی خوشحال بودم از ی زندگنی طرف واسه تموم شدنِ اهی از دمی مجون
 شماره خودِ پدر اطی همه خوابن آروم رفتم به سمتِ حدمیتا د … بودشی هوا گرگ و مدمی از خواب پربرهی حالتِ وبا

  نیسوختش بود کال ا
 
 .بنال:  رو برداشتمی فقط دردِ سر داشت گوشاروی

 ؟يباز تو سالمتو قورت داد: فرهود
 ا؟ی بعد انتظار داري کرددارمی از خواب بيزد_

 …یی جايای با من بی پاشدیبا: فرهود
 ام؟ی بيم گور که با تو کدوي صبح به من زنگ زد5تو ساعت :  کال سر خوشِاروی نی ایزک

 .می برمیخوای تا خراسون تا بهت بگم کجا مای بگهی ساعت دمیتا ن! گهی دگمیدختر حتما مهمه که بهت م: فرهود
 .امیباشه من م:  و سفت کردمفکم

 . منتظرمنیآفر: فرهود
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لباسام و در آوردم و اومدم .  به خواب رفته رد شدم و درِ کمد و وا کردمتِی جمعنِی آهسته از بیلی به سمتِ اتاق رفتم خآروم
   تارونیب

 
 . و وا کردم و دِ در رواطی فرز همه رو کردم تو تنم و آروم درِ حاطی حي توبپوشمش

 . بودمدهی گرخی چنِی عرونی موقع از تو خونه زده بودم بنی بار بود که تو انی اولنی راستش ادمی دوی متند
و . دمی نفسِ راحت کشهی شدم ی اصلابونی واردِ خیتازه وقت. زدنی با هم حرف مدمی شنی معتادا رو که منی صدا اخصوصام

  تازه شروع
 

 ری درد بگيا.  کننی ها که االن کار نمی آر تی بام؟ی تا خراسون بي به فحش دادن به فرهود آخه من االن چه جورکردم
   که بازمیال
 
 زنگ بهش هی و در آوردم و یسرِ اونجا گوش.  رفتمادهی و پامی تا بلوار قیبه هزار بدبخت. ي حرفِ اون توله سگ گوش دادبه

  زدم با
 

 .الو بگو:  بوق برداشتنیسوم
 ! دنبالمامی قيای میشیپا م_

  به حرفت گوش بدم؟دی بایاالن واسه چ: فرهود
 .رونی اومدم بیچون من به خاطرِ جنابعال_
 .باشه بابا اومدم: هودفر

 رو چه شناسمی روزه مهی رو فقط ارویبه خدا خودمم تو کارم موندم .  فرهود شدمنی گوشه مثلِ بچه آدم منتظرِ اهی رفتم
   وقتِنی اياعتماد

 
  برات داشته باشه؟ي نقشه اهی یگی خاك تو سر نمیِال. رونی حاضر شدم باهاش برم بصبح

 !! ندارم کهی ثبات اخالقشمی ممونی هم پشی کنم زرتی می غلطهی ی خودمم خسته شدم هگهی خدا دبه
 در و باز کردم و خودم و سادی کنار پام واقی رفتم دقنشی رو به سمتِ ماشادهی از پادی دادم که مصی از دور تشخنشویماش

  هیانداختم توش 
 

 م؟ی برمیخوایکجا م:  بهش انداختمنگاه
 .یفهمیم:  کرد گفتی که دوباره به رو به روش نگاه می حالدر
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 يجد:  گفتممردمی می که از فضولیبه سمتش برگشتم و در حال … رو به راه انداخت نی بسته شدنِ درِ سمتِ من ماشبا
   کدومی بگيخواینم
 

 م؟ی قرارِ بريگور
 مگه مهمه؟: فرهود
 بدونم چرا دی باشناسمی که مستی و چهار ساعت نستی آقا پسر من تورو سر جمع بنیبب:  به خودم گرفتمزی آمدی تهدحالتِ

  بهت اعتماد کردم
 
  نه؟ای

 .کنهی نمدای به من ربط پتهیشعوریاون از ب: فرهود
 خدا رو شکر زود برعکس ست،ی نری کارِ من به تو گگهیاالن که د! ایگی مي دارخوادی دلت می هر چمیدِ ترمز بزن با هم بر_
 .دش

 . دوباره برعکسش کردشهیم: فرهود
 م؟ی دو تا آدمِ بالغ با هم حرف بزننِی من و تو عشهی فرهود منیبب_

 .شهیفکر کنم م: فرهود
 م؟یری مي کدوم گورمیپس بگو دار_

 .کرج: فرهود
  کار؟ی چامی بدی من بامی بکنی چه غلطمیریهان؟ کرج م_

 .یبانی پشتيایتو م: فرهود
 .یبانی پشتامی بستمی که نگاریباد_

 . که گفتمنیهم: فرهود
 .ایگی زور مي داریلی خنیبب_

 . نگه داشتابونی فکر کن کنارِ خي هر جور دوست دارگفتی که می در حالفرهود
 ؟يسادی شد چرا وایچ_

 ساعت چنده؟: فرهود
 .می و نشیش_

 .می که قرارِ با مترو برنیی پاایخب ب: فرهود
 ؟ي با مترو بريخوای بعد مي دارنی ماش؟ي اوونهیتو د:  تعجب زل زدم بهشبا

 ؟يدی از استتار شنيزیتا حاال چ: فرهود
 ؟يدی از محافظه کار شنيزیتو هم تا حاال چ_
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 . کردنِاطی احتست،ی محافظه کار بودن ننیا:  گفتمیشدی مادهی پنی که از ماشی حالدر
  تفاوت داشت؟یلی دو تا خنیآهان االن ا_
 . حرفم نزنگهی دایب:  و قفل کرد و به سمتِ مترو راه افتادنی ماشدرِ

 . به خداکنهی می داره دو برابر تالفنی اي آوردی هر چی سرِ هر ک؟ي افتادی کرِی گنی ببی خدا اليا
 پشت سرش به سمتِ!  بدمری به خودمم گتونستمی فرهود حرصم داده بود نمنی حرص دندونام و به هم فشار آوردم، انقدر ابا

  مترو راه
 

 ! بودم، ما رو چه به مترو؟ومدهی ننجایتو عمرم ا! میبهارستان بود. افتادم
 واسم شیهمون شلوغ. تونستمی اما من نمکردن،ی رو انتخاب منجای اي واسه دزدایلی خدیشا! دمیترسی مطشی از محشهیهم

   فکرِیحت! ترسناك بود
 
 . چه برسه به انجامش بدمکرد؛ی موونمی کنم دي دزدیکی از ی شلوغنی بخوام تو انکهیا

 واسم مهم نبود، جشیسرگ.  شدمرهی تونل خهیکی و به تارسادمیکنارِ در وا. می مترو هر دومون سوار شددنِی با رسباالخره
   دوست داشتمیلیخ
 

 ينجوریهم هم ی واقعيای که کاش تو دنکردمی فکر منیداشتم به ا.  از جلو چشممشدنی ها رد میاهی سينجوری ایوقت
   ها از جلویاهیس
 

 . رد شنچشمام
  اونجا؟ي زل زدیواسه چ: ختی دوباره خلوتمو به هم رفرهود

 .به خودم مربوطه_
 ؟ي بدلی تحوی چهی دی باگمی من میهر چ. گمای بهت می چهی یال: فرهود

 کنم؟ی فکر می دارم به چیدونیم_
 ؟یچ: فرهود

 .کنمی چرا اعتماد کردم بازم اعتماد مگمی که چرا همش منیا_
 .تهیشعوری اون از بگهی بار گفتم دهی:  نگاه به دور و ورش کرد و گفتهی فرهود

 زدم و دوباره شروع کردم با هی کنارِ در تکي لهیبا حرص به م.  آدم شهخواستی کال نماروی نیا!  حرص بهش نگاه کردمبا
  خودم کلنجار

 
 !؟يآخه من و چه به حرف شنو!!! دای که چرا انقدر زود باور و سوسول شدم جدرفتن
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 . کردم خوبهنانی که به تو اطمشعورمی منم بيشعوری خب بابا اگه تو بیلیخ: فرهود
  بارِ زن گرفتنری عمر زهی بابا، يا: فرهود کالفه دستشو برد تو موهاش!  بهش نگاه کردم، کال زده تو تو کار شعورضی غبا

   کهمینرفت
 

 .مای افتادي کار به چه روزهی سرِ ي آخر عمرنی ببمی از نسوان و نکشچکدومی منت همینخوا
 رسمشِ؟ نی آخه ان،یاما االن و بب! میفتی ننی انِی عي عجوبه ارِی که گمی کردن نرفتي بار همکاررِی عمر زهی خدا ما هم یه

  کالفه با پام
 

 به ای خشمِ دنالِیخیاما من ب! هی چه برسه به بقکردی میکارم خودمم عصب.  کردم به ضرب گرفتن رو سنگ فرش متروشروع
  کارِ خودم ادامه

 
 یآخه واسه چ.  فرهود کنننیاه خاك تو سرِ خودتو ا.  بعدم بره کرجهی صادقمی بود، کو تا برسي تازه آزاديوا … دادمیم

  هلک پلک پا
 

  بره؟خوادی کجا میدونیمترو؟ تو اصال م تو ي اومديشد
 بغل دستِ يسادیمی حداقل وامی دزدا هم دزدا قد؟ي واسه دزدي جاس تو انتخاب کردنمیآخه ا.  خاك تو سرت فرهوديا

   دو سه تاهیبابات 
 

 از اونجا ن؟ییا ننه باباش کج؟ییِ فرهود چند سالشه؟ کجانی اصال ا؟يآخه جوجه اصال تو رو چه به دزد. یگرفتی مادی شگرد
  ارِی یکه فضول

 
 فرهود؟: دمی تو ذهنم بود و بلند پرسی بنده س برگشتم سمتشو هر چغارِ

 بله؟: فرهود
  چند سالته؟گمایم_

  چطور؟کسی و هشت فستیب:فرهود
 ؟ی هستییکجا. ينطوریهم_

 . های الشهی متیزی چهی: فرهود
 .اِ خب دوست دارم بدونم_

 . اومدم اما اصالتا مالِ جنوبمایتهران به دن.میخب من تهران: فرهود
 .آهان_
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  نمونده؟گهیسوال د: فرهود
 کنن؟ی نمی مامان بابات باهات زندگگمایم. چرا_

 …نه اونا اهوازن منم به خاطرِ! ایکیتو چقدر م:فرهود
 : چپ نگاهش کردمچپ

  نه؟ای یی فقط خواستم بدونم تنهانجای اي اومدیبه من چه به خاطرِ چ_
 ؟ي خواستگاريای بيخوای مهیچ: ودفره
 . کامله چرا که نهزتیجه_

 .میکنیکاملش م: فرهود
 تو چند سالته؟: پا اون پا کردنِ اون شروع شدنیا. دمی ددمی کرد، منم خندي حرف خودش خنده انی گفتنِ ابا
 .من نوزده سالمه_

 ؟یستی اون خانواده ني بچه یدونی دنبالشون؟ چند وقته می اصال رفتيدی و دتی وقت مادر پدر واقعچیه: فرهود
 .دونمی می از هفت هشت سالگنمی ببخواممی نمدمینه ند. ایهـــــــــــو سواال رو قطار کرد_

 .يدیچه قدر زود فهم: فرهود
 . زود گفتندمیزود نفهم_

 گلوله خودشونو پرت کرده بودن سمتِ نِی قمر مردم عای. رونی بمی نگاه داشت، و من و فرهود ازش زدستگاهی تو امترو
  فرهود.  بعديمترو

 
 . گلشهرمی برسگهی دقهی د45 تا دی بامی برایب:  گفتدیکشی که من و دنبالِ خودش می حالدر
 .کننی نمراتیحلوا که خ!  هاي هول ترنای خب بابا تو از همه ایلیخ_

من االن :  به من انداخت و گفتهی نگاه عاقل اندر سفهی. افتاد بعدم مترو راه قهی تو مترو درا بسته شد، و دو ددی و کشمن
  کامال احساس

 
 .ي تو االن ال در مونده بودمی بوددهی رسرتری دقهی دهی نداشتم اگه ی خوبيِ اما انگار زمان بندکردنی مراتی که خکنمیم
 .خوردی که به طبقه باال میی و نشستم رو پله هارونی بدمی حرص دستم و از دستش کشبا

  نه؟يکال جنبه ندار:  کرد و اومد کنارم نشستي اخنده
 ! جنبه نداره های کی کوبم تو صورتت که بفهمی دونه مهیفرهود _

 . که من جنبه ندارمدمی رسجهی نتنیمن به ا: فرهود
 اصال ما کجا ؟يدزد …ي نرفته بودم دزدیکی وقت تو عمرم شرچیچه قدر جالب بود برام ه. می جفتمون ساکت شددوباره

 م؟ی برمیخوایم
 فرهود؟_
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 . کردمدای پي به اسمم آلرژي دو روز فرهود فرهود کردنیهوم؟ بس که ا: فرهود
 !دلتم بخواد من اسمتو صدا کنم _

 .گهی بگو دیچه مرگته ال.  خوادیفعال که نم: فرهود
 دو گهی می کرده هرچدی مارم تو فحش دادن سفي رویکی نی اما اادی نمگهی رو دستمون دمی گفتي مصببت و شکر عمرایخدا

  نیریتا فحشو ش
 
 . جملش دارهتو
 ؟ی دونی معلوم هست؟ اصال خودت مچی فرهود همی کنی چه غلطنجای امیما قرارِ بر_

 .گمی بهت مرونی بمیاز مترو رفت: فرهود
 .گمی مگمی می گفتی شه خب از دمِ مترو هیدِ برادرِ من نم_
 . تا بهت بگممینی جا بشهی میپاشو بر:  تکوند گفتی که خاكِ لباسشو میال جاش پا شد و در حاز

 ی و کممی که بود نشستی خالي دو نفره یِ صندلنی رو اولمی کردنِ جا به سمتِ باال رفتدای از جام پا شدم و به دنبالِ پمنم
  سرامون و به

 
 کردم داشونی عمر گشتن پهیحاال من بعد از .  کاله گذاشتنشی باند هستن که سرِ پدرِ من و سالها پهی: می کردکی نزدهم

   برم وخوامیم
 

 .رمی اون خونه اس پس بگي که از ما تويزی چاون
 ؟ي دزدمی ری ممی االن ما داریعنیآهان _

 ! گفتشهیاوهوم اونم م: فرهود
  همه گفتن داشت؟نی ای گفتی و از اول منیخب ا-

 .م بهت گفتی آدم باشدیگفتم شا: فرهود
 . من فرشته امستمی من آدم نی دونیتو که م_

 .طانشیآره اونم از نوع ش: فرهود
 ؟يدی ملی تحوی چهی گم ی میفرهود من هر چ_
 بره؟ من به بالشتِ خودم ی مگه من خوابم مرهیاه بم.  که کپه مرگشو بذارهی داد به صندلهی چشم غره رفت و سرشو تکهی

  عادت کردم آخ
 
 . هم دارهای سوسول بازنی شاهانس امی که زندگنه

******** 
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… 
 . کرجمیدی پا شو رسی الیال: 

 هوم؟:  باز کردممهی و نچشمام
 .می شادهی پمی خوای پا شو مگمیم: فرهود

 .اوهوم_
 که یی همونجامیاخمو دنبالش راه افتادم که بر. دمی متر از جا پر6 دفعه به شدت تکونم داد که نی خواستم بخوابم که ادوباره
  یاون م

 
 دوباره می سرجاهامون که نشستمی سوار شدگهیبا هم د.  بودنسادهی که وامی شدیی و با هم سوارِ ون هامیرفت. خواست

 فرهود؟:  گرفتدنمیپرس
 ؟يخوای می فرهود بگو چنی ارهی بگگریدرد فرهود جزِ ج … شروع کردنی خدا باز ايا: فرهود

 م؟ی کشه برسیچه قدر طول م_
 . بهتگمی ممیدی رسسای واقهی دهی بود خب شتری اومدم طاقتش از تو بی بچه دو ساله مهیبا : فرهود

 .آهان_
 خوام بدونم وگرنه یخدا شاهده نه فقط م. نه که فضول باشمــا.  کنمشتری بي کردم که ازش سواالی پا اون پا منی بازم ااما

  اصال مهم
 
 . خوام ندونمی مای صد سال سستین
 م؟یدیرس: دمی پرسي تا اومد تندادی کنار تا فرهودم بسادمیوا.  شمادهی راننده که گفت فلکه، فرهود اشاره کرد پي صدابا
 نجاست؟یا

 ! از دمِ خونهي گم پدرمو در آوردی بهت میدِ ببند ال: فرهود
 .میدی رسمی سوار شگهی دی تاکسهیخب حاال ناراحت نشو : نمی کم مونده بود لبامم ور بچنیی بچه ها سرمو انداختم پامثلِ

 .می بودم و گرنه شنا گر ماهردهیانگار آب ند!  سوسول شدم رفتستمی سوسول نگمی لبخند زدم غلط کردم مناخودآگاه
 . بودندهی پوشاشونوی کجاس دخترا همه لباسا بچگنجای ای عـــــــــلای …ابونی اون سمتِ خمی رفتگهی هم دبا

 رو تابلو رو لی به صفِ طومیدیتازه رس!  نوبر بودگهی دنجای اما ادمی همه جا دنی امی دنبالش راه افتادم من تو تمامِ زندگآروم
  رفتیخوندم م

 
 . دونم واالی اونو من نمگهی کجاس دزی حاال رستاخزیرستاخ



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 40 

 تونستم سوال ی نمگهی شد دفیم اه ح فرهود نشست جلو و منم عقب نشستمی شنای بهمون که سوارِ ماشدی نوبت رسباالخره
   پنجهی کنم چشیپ

 
 . شدادهی شو پادهی گفت پی که من می و فرهود در حالسادی وانی که ماشمی تو راه بودقهید
 کوچه هی داخلِ میبا هم رفت.  هم نو بودنجای رنگ و وارنگ نبود اما اي از اون دختراي خبرگهید.  بهتر بودنجای خدا باز ايا

  بعدشم واردِ
 
 .می بن بست شدهی

 نی ببنستای تو اگه بهت گفتم در رو وارمیمن م.  اسیی خونه روبه رونی ایال: گفتنیی که صداشو آورده بود پای در حالفرهود
  ییچه بال

 
  من اومده خب؟سرِ
 .ستیواسه ام مهم ن_

  زنگ به من بزن بگو که فرار کنم باشه؟هی هم اومد یکس: فرهود
 ؟يری مواری از ديچرا دار:  بره باالواری سرمو تکون دادم رفت سمتِ خونه و دستاشو گرفت که از دومآر

 .بانمی پشتنیمن واسه خودم متاسفم با ا:  انداخت و سرشو به عالمتِ تاسف تکون داددستشو
  تونم که در بزنم برم تو؟ی نمي دزدرمیمن دارم م:  برگشت سمتم و با حرص گفتبعد
 . و مدِ نظر نگرفته بودمنیآهان ا_

.  زدمهی خونه تکي روبه رووارِی خفه خون گرفتم که راحت بره رفتم و به دگهی بار دنی دست به کار شد که بره باال ابازم
   تاپيصدا

 
 . فرهود از اونور اومدافتادنِ

 هی حدودا ادی آقا قصد نداشت بنی ارینه خ …قهی سه دقهی دو دقهی دهی.  اومد بهش بگمی گرفتم دستم که اگه کسمویگوش
  سادهیربع بود که وا

 
 یکی زنگ بزنم بگم ی الکگهی مطونهیش! ومدی که اون نمدهیاما چه فا. رفتی و سردرگم حوصلمم کم کم داشت سر مبودم

  يصدا. اومداااااااا
 

 .می بدو که بدبخت شدیالبدو : دی و من و دنبالِ خودش کشرونی جت از خونه زد بنِی سگ اومد متعاقبش فرهود عپارس
 . دومیولم کن خودم م_
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 و هر دو ابونوی به خمیدی باالخره رسومدی سگا مي پشتمونم صدامیدی دوی وتند تند با هم مرونی بدمی از دستش کشدستمو
  نفس نفس زنان

 
 ؟یبرداشت … و یخواستیکه م … يزیچ …اون: میسادیوا

 .اونجا نبود …نه: فرهود
 .ر…ــیم …بـِ_

 .ممنون: فرهود
 ؟ياری به دستش بيخوای که مهی اون چی بگي خواینم:  سر جاشادی تا نفسم بسادمی واصاف
 .هی خانوادگي هی ارثهی: فرهود

  انقدر مهمه؟هی ارثهی یعنی_
 . بابام آرهيبرا: فرهود

 باباتم مثلِ خودته؟_
 ؟ی چیعنی: فرهود

 . اونم دزدِیعنی_
 . کارنیآره اونم مثلِ منه اما اون از من بهترِ تو ا_

 طاقت ی بسادنای وانیدوباره از ا.  باشمدهی کلوم فهمهی عمرا اگه ی حرفشو تکون دادم ولدمی فهمنکهی اي و به نشونه سرم
  االن قرارِ: شدم

 
 م؟ی کار کنیچ

 که حاال که نجاستی امیآخه بدبخت. رمیزشون پس بگ بتونم اگهی فرصتِ مناسبِ دهی تهران تا تو میری مگهی دیچیه: فرهود
   خونه نبود ِنیتو ا
 

 ه؟ی کدوم گورپس
 …ي گردیم_
 .میگردیم:  کرددیی سر تابا
  با تو بگردم؟دیچرا من با: رفتی از رو نمنی انه

  بدم؟حی دونم بعد به تو توضیمن خودمم نم:  به راه افتاد در همون حال گفتفرهود
  نه؟ای دنبالِ خودت ی کشونی بفهمم چرا همش من و مدیبا. گهی دي بدحی توضدیخب با:  تند پشتش راه افتادمتند
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 ی که نمی واسه کسيذاری که جونت و میی نکردم تودای با معرفت تر از تو پي چرا؟ چون دزدی دونیم:  سمتمبرگشت
  ی واسه کسشیشناس

 
 ؟ی کار کنی چي حاضری شناسی مکه

 ی می دنبالِ کی گی به من نمی کنم اما تو حتی مي که واسم ارزش قائل باشه همه کاریمن واسه کس:  و حبس کردمنفسم
   دنبالِای يگرد

 
 !؟!ي گردی میچ

 ؟ی فهمی می دونم الیمن خودمم درست نم: فرهود
هر  … بار برگشتنیاما ا ریدوباره همون مس. نی دو روز عادت کرده بودم که فقط بفهمم همنی و تکون دادم تو اسرم

  میدومون ساکت بود
 

  و کور کورانه؟جای اعتمادِ بنی ادامه بدم؟ به ادی کردم که بای فکر منی داشتم به امنم
 بود که ینانی اعتماد و حسِ اطمهی گهی طرف دهی کردم؟ اما از ی کار و منی ادی شناختم بای فرهود و درست نمی که حتیمن
   کردهدایپ

 
 ! دونستمی و نملشی اما دلبودم

 که یکی کردم ی مدای پدی همه سال بانی کرده بودم که ادای و پی روز انگار کسهی تو کارِ خودم مونده بودم در عرضِ خودمم
  هیبرام مثلِ 

 
 . جاش و گم کرده بودمی سالها تو زندگنی که تو اي بزرگ بود برادربرادرِ
 . رمی رسونمت بعد خودم می میال: رهود رو به من گفت فمی شدادهی هر دو پدی که به بهارستان رسمترو
 ؟ي فکراتو کردیال:  شدمنی سوارِ ماشی حرفچی هبدونِ

 . کمک کردننی که به خودم ضرر نرسونه ایی کنم تا جایاما باشه من کمکت م!  بگمی دونم چینم_
 . و روشن کردنی زد و ماشيلبخند

****** 
 . ندارن که بخوان ازشون بدزدن که ببندنيزی چگهی دنهی همشهی باز بود مثلِ هماطی درِ حبازم
 … که غر غر کنه سرمومدی نی چه عجب کسومدی نی سالم بلند کردم اما جوابهی و در و بستم رفتم
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 ي مهموناومدی مهموناش مي استقبالم بله صداومدی نیشکی چرا هدمی شستم اومدم برم تازه فهمری و صورتم و با آبِ شدست
  که اومده شونی ارهیش
 

 نی تو ای موشی گی نمامی رم و می تف تو ذاتت منوچهر من به درك من که راحت مي بست بزنن اهی ی دورِ همبودن
 خونس؟

 ي خوای االنم که م؟ي بوديکجا؟ معلوم هست تا االن کدوم گور:  شهربانو مانعم شدي خارج شم که صدایواشکی اومدم
 ؟يبر
 … پرورشگاهرمیمن کجا بودم به خودم مربوطه آره دارم م:  و گفتمدمی کشی پوفهی

 ! از شرت راحت شدمينجوری ادی شای کنی مییرای از مهمونا منوچهر پذيای خانوم زود مطهی سلي خوری مکریتو ش: شهربانو
 . راحت شمنای خدا من و بکش که من از دستِ ايا
 . بودنی زمری زيتو رفتم سمتِ آشپزخونه که ضی کردم و با غی اخمهی

 ببرم؟ بند و بساطِ منوچهر و تحمل یی واسشون چادی هستن؟ اصال چند نفر هستن؟ به من چه که بای مهمونا کنی ااصال
   اگهی حتکنمیم
 

 نه عمرا مگه من کلفتشونم؟ …گهی دي اما کساکنمی خودم براش جور مبخواد
 !گهی دای بیخب چرا معطل:  و پاتال شهربانو سرشو از پنجره کرد توری مشت پهی

  چند نفر هستن؟نای دونم ایمن اصال نم_
 .هی که مهمونِ امشب نور چشمزی خوب بریلی اما خزیتو دوتا بر: شهربانو

 نه ای کردنیش م پسرِ بدبخت بود که داشتن معتادهی هم دارن؟ آهان حتما ی مشت آدمِ معتاد مگه نورچشمهی ؟ی چشمنور
   بود کهی کسدیشا
 

 . کرباسنهی همشون سر و ته ای لعنتنی بابا ايا. دنی خری مواد مازش
 واسشون نی نه جنسشون بسوزه اای دماغاشون بسوزه ی به اصطالح لب سوزِ لب دوزِ فالن فالن که الهختمی ریی تا چادو

 !بدتر ِ
:  شروع کرددی بود دمِ در و منتظرِ من بود تا من و دسادهی و به سمتِ باال رفتم شهربانو هنوز واینی ها رو گذاشتم تو سییچا
  ی الگمایم
 

 . سفارش نکنم دخترِ خوبگهی نشون بده دي خودهی اونجا یرفت
  شده بود من شده بودم دخترِ خوب؟ی الخالق چجل

 اد؟ی تو مرِی گیمن خودم و خوب نشون بدم چ: 
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 !رتتی و خواست بگادی از تو خوشش بدی شااد؟ی من بری گيزی چدی بامگه: شهربانو
 خواست قالب کنه اما من که ی هم می کسهی ومد تازه ی نمرشی گيزی چگهی گفت دی خواستم خفش کنم راست میم

  شک داشتم اگه هم
 
 . کار و بکنهنی ای من و قالب کنه مجانخواستیم
 . که از خودِ منوچهرم ماموت تر ِاروی نی هاشم ای قمر بنای … و رفتم به سمتِ خونهرونی حرص نفسمو دادم ببا
 .نی نه من و به اکننی دارن به من قالب منویا

 . شني خر اونجا نشسته بودن االن بود که اونا هم بخوريِ و فری رو گذاشتم جلو روشون موشیی سالم کردم و چاآروم
  با خودم بلند کنم؟ که اونا رمدی رسی مگه زورم ماما

 کارا رو ی شهربانو خودش باقنجای اسای جان وایال:  منوچهر مانعم شدي که صدارونی اون دو تا شدم و خواستم برم بالِیخیب
 . کنهیم

 شدم با قی دقندمیآب دهنمو قورت دادم و تازه به ظواهرِ شوهر آ.  بودي جدهی که قضنی ایعنی نی بدبخت شدم رسما اایخدا
  ی بیلی خنکهیا

 
 دخترِ هی ادی بخوره تو سرش که نشی بود مشخص بود که پولداره اما پولداردهی پوشیونی عي بود اما لباس هاری و پختیر

  همسنِ نوه شو
 
 .رهیبگ

 .زهی ری هنر مهی آقا قاسم دخترمه ماه از هر انگشتش نینی بی و که منیا:  شروع کرد به حرف زدنمنوچهر
 . بدبخت شهي که قرار بود به زودیاما چه ماه شب چهار ده. ماه شبِ چهار ده می و شدمی بابا نمردنه

 نی از اعی بودم که سری راههی کرد منم دنبالِ ی به قولِ خودمون داشت مارو قالب مای زدی دم زر مهی همونجور منوچهر
  مخمصه فرار کنم

 
 . شهی کم کم داره پنج مدادی نگاه کردم به ساعت که نشون مهی رفتم؟ی کجا ماما
 . خونهمیتی تونستم برم ی مدیشا
 شد شهربانو گفت برم ی چنیدی ديوا:  از جام بلند شدم و گفتميتند … برهکهی مرتنی رفتم تا ای مدی که نه حتما بادیشا

  ادمیکمکش من 
 

 . با شما خوب بودی بس که هم صحبترفت
 .رونی بتونه جلو دارم باشه از خونه زدم بی کسنکهی قبل از ارونی بدمی دوي بود تندی عالیلی جونِ خودم خآره
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 کشن بعد تازه ی مقی نفسِ عمهی جلو زنده انی شده بودم که از زندان در مای زنداننیمثلِ ا. ي آزادــــــــــــــــشیآخ
  ي فهمن که نه آزادیم
 

 .دنشی فقط اسمش خوبه و از دور دستی بوش خوب ننمیهمچ
 بار تو عمرم طعمِ نی واسه اولای مال دنالِیخی بی اصلابونی و رفتم تو خدمی کنم تند دوي فکرنی همچهی بنده غلط کنم البته
   روي سواریتاکس

 
 .دمیچش
 . دارمی دوستن من گوشی دنبالم خداروشکر که نمومدی نی رو شکر که کسخدا
 م؟یمستق:  دستمو بلند کردمومدی که می تاکسنی رفتم اون طرف و واسه اوليتند
 ن؟یریخانوم تا کجا م: درِ عقب و باز کردم و خودم و انداختم توش.  پام زد رو ترمزجلو
  خوره؟ی به راه آهن مرتونیمس:  گفتمزدمی کم نفس نفس مهی جانی که از اون همه هی حالدر

 ای خوره ی منیآقا پولش هست بگ:  نه؟ای پول دارم بهش بدم نهی خواست ببی نگاه به سر و وضعم انداخت احتماال مهی مرد
 نه؟
  خوره چرا نخوره؟یدربست م: مرد

 داشت ي شلوارری بود که با زیاوه اوه آره خودِ منوچهرِ عوض. … که عجله داشتم کهفی حیکی نی بود اي دندون گردعجب
  ومدیاز کوچه م

 
 !رونیب

 .رو چه قدر بشه فقط بستیآقا برو برو مهم ن_
 يکریخدا به دادم برسه شب چه ش.  به سرعت از جاش کنده شد و منوچهر و با اون اوضاعِ مسخره اش جا گذاشتنیماش

 بخورم من؟
 ی گفتن الی نبودم به من می بود اما من که معموللی تعطی افرادِ معمولي االن برارخوارگاهی شي جلومیدی ربع بعد رسهی دیشا
 ! بربیج
 شه؟یچه قدر م:  جلو بردم توي شهی شدم و سرم و از شادهی پنی ماشاز

 . هزار تومنِ ناقابل5قابلتون و نداره : داد و گفتشی چخماخالیبی به سی تابمردِ
 از ي در آوردم که قبل از دزدوی پولفِی حوصله بحث نداشتم درِ کولمو باز کردم و کفی آورده حری فکر کرده خر گاروی نیا

  دهیفرهود دزد
 

 ! تومن توش مونده بود6فقط  بودم،
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پول و : اروی تو صورتِ دمی تومن و کوب5 حرکت هی با رونی بدمی کششهیسرم و از ش.  و پنج تومنشو در آوردمدمی کشی پوفهی
  دادم اما

 
 . کنن تو هم روشی مي همه دزدنی عب نداره بابا ای که خر خودتی خوام بدونیم

 ي ارهیگی خرمو مادی ماروی زود االن گهی دنیدِ بردار:  خوارگاه و زنگ و فشار دادمری شي راه افتادم به طرفِ درِ بسته تند
  کوفت خورده

 
 . پ َنی کوشها
 .می الدی باز کنيری خانومِ امه؟یک:  برداشته شدفونی تامل آی اندکبا

 . توای جان بیبله ال: يری امخانومِ
 ادِی بی خوشگله من و عجاطی حنی دوباره ايوا.  به همدمیب باز شد و من خودم و پرت کردم تو و در و محکم کوی تقدر

   نداشتهتِیطفول
 
 بگم مامان و ی تا اومدم به کسمیتینداشته؟ آره نداشته منِ بدبخت تا اومدم طعمِ پدر و مادر و بچشم شدم  …نداختی مام

  بابا بهم گفتن مامان
 

 داد که چه ی مادی منوچهر داشت بهم خوندمی درس مشستمی مدی مثلِ همه همسن و ساالم بادی که بای موقعستنی نبابام
  ری کنم که گي دزديطور

 
 .فتمین

 که اگه ییکارا.  خالفي بندازنت تو کارای بعدم زرترنتی خانواده بگهی نجای ايای بود که بنی فرهمند تو سرنوشتت اکای الآره
  پدر و مادر

 
 ! دادمی وقت انجام نمچی هداشتم
 سواالمو از خدا نی خواست جوابِ ای دلم میلیخ.  مخصوصِ دو نفر بود نشستم و شروع کردم به تاب خوردن کهی رو تابرفتم

  هر. رمیبگ
 
 . رها تر باشم رهاتر از بادشدی باعث مجهی سرگنی اما همشدی مشتری ام بجهی سر گرفتی تاب باال میچ

  باشم؟ی سرِ راهدی منم که بانیچرا ا: باال
  نکرده؟می نگاه به من و زندگهی وقت چیچرا خدا ه: نییپا

  مردِ فرتوتِ؟رِی پهی ام بسته به ندهیچرا آ: باال
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 شم؟ی همه سوال خسته نمنیچرا از ا: نییپا
 ؟يدیخدا جونم؟ چرا جوابم و نم: باال

 . گرفتمجهی من به جات سرگي دختر انقدر تاب خوردگهیبسه د:  نگهم داشتی و کسنییپا
 فرانک؟_

 جانم؟:  اومد و کنارم جا گرفتفرانک
 ده؟یبه نظرِ تو چرا خدا جوابِ من و نم_

 !می شی ساده از کنارش رد میلی اما خماینی بی میعنی. مینی جواباشو ببمی که بتونمیستی نی اما ما کسدهیخدا جواب م: فرانک
 من کال کورم ای بود که نینه جوابش ا نم؟ی به من داده که نبمیزی چند وقته چنی کم به حرفش دقت کردم اما مگه خدا اهی
   واقعانکهی اای

 
 . به من ندادهيزیچ

 ؟ي اومدریامروز د:  و شروع کرد به هل دادنموننیی پاهاشو زد پافرانک
 .بعدشم که به زور نگهم داشته بودن. آره کرج بودم_

 ؟يکردی کار میکرج؟ کرج چ: فرانک
 .واسه کار رفته بودم_

 .ی واسه بستنِ قرار داد رفتکردمی حرف زدنت فکر منی با اهی کارت چدونستمی اگه نمیبه خدا ال:  کرد و گفتي خنده افرانک
 خونه غمِ گشتمی برمدی که بانی اهیادآوریاما باز با .  تركِ عادتم موجبِ مرض بودگهی خنده ام گرفت اما عادت بود دخودمم
   توختیعالم ر

 
  کار کنم؟ی چخواستمی حاال مدلم

  شده؟ی چی بگيخوای نمیال:  گفتشدی که از رو تاب بلند می در حالفرانک
 . کردندای شده واسم خواستگار پي بشه؟ تمامِ حرفاشون جدیخواستی میچ:  و گفتمدمیی کشی آههی

 ؟ی مگه بده الی مستقل بشينجوری ایاگه بتون: فرانک
 ي من چه جوری آدمنی ازم بزرگتره خودت بگو کنارِ چننیری سال شی ساروی ؟ینیبی مثبت مي هی و از زاوزیچرا تو همه چ_

  خوشبخت
 

 بشم؟
 ؟ینیبی رو موانی لیِ خالي مهیچرا تو هم همش ن: فرانک
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 وانِی لهی من يفرانک چطور.  تهش سوراخ شدهدهی انگار به من که رسستی نی پر شدنوانی لنیچون از هرجا نگاه کنم ا_
  ي مهی و نیخال
 

  نگاه کنم؟پرشو
 قطره رو تو خودش نگه هی هم ی سوراخوانِیهر ل … حق با تو باشه امادیشا:  اش حبس کردنهی سي نفسشو تورانکف
 .دارهیم
 .ی و من الی که تو فرانکفی کاش منم مثلِ تو بودم فرانک اما حیشی مثبت اندشهیمثلِ هم_

  من؟شِی پيایامشب م … دلتو سوزوندميادی زگهیبسه د: فرانک
بهتر  … بودي اگهیهر کسِ د. دادی و مشنهادی پنی راحت ایلی دزدم و خدونستی که فرانک منی زدم از تهه دلم واسه البخند

  نیاالن فقط به ا
 

 یشی مي تر بود با چشماکی که از من قد بلند تر و باريفرانک دختر. گهی کسِ دچی و گفته نه هنی کنم که فرانکه که افکر
   مجعديو موها

 
 .گهی دزِی چچینه ه.  که تو وجودش شده بود سرنوشت و خانواده ش بودی اشتباههی فقط یی طالي اقهوه

 . خونه هم راهم ندنگهی که دترسمیم:  جام بلند شدماز
 .ي مطمئن باش فردا آروم تر شدن تو برایتو ب: فرانک
 یگوش«:دی و جا گذاشتم که پرس چند لحظه فرانکي زنگ خورد واسه می قبول کردن و نکردن که گوشنِی بودم بمونده

  و رفتم به »؟يدیخر
 

 . جواب بدمفرهود
 زد؟ی به من زنگ ماروی نی همه اش اچرا
 ؟يباز تو زنگ زد_

 ؟ی رو به راهنمی ببخواستمیم: فرهود
  داره؟یربط_

 ؟ی هستهی برنامه دارم پاهی من واسه فردا نیبب … ندارهیآره جدا ربط: فرهود
 ؟يدی فهمامی تا تهشم باهات مکنمیمن بهت گفتم کمکت م_

 .نی همیخواستم مطمئن شم ال: فرهود
  درسته؟يدِ انگار تو به مرامِ ما شک دار_

  شک ندارم بابا اصال غلط کردم زنگ زدم خوب شد؟یچیمن به ه: فرهود
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 ؟ي نداري شد حرفِ حساب کارنیا_
 .نه خدافظ: فرهود
چته : به سمتِ فرانکِ مات و مبهوت برگشتم.  بودم منی اعصابیب رو قطع کردم چه ی بدم گوشی که جوابنی ابدونِ
 .دمشی خر؟يدیگرخ

 ؟یمطمئن: فرانک
آره فرانک :  کوله مو از رو تاب برداشتم و انداختم گله شونم و آروم گفتمگهی دمی دزدنمی ایعنی ی چیعنی نی برخورد ابهم

 .مطمئنم
  من؟ي خونه می مگه قرار نبود بريری کجا میال:  که برم سمتِ در که صدام زددمی کشراهمو
  فرانک؟ی کننانی دزد اطمهی به يخوای ميتو چطور:  و گفتمدمی کشیقی عمنفسِ

 …اما: فرانک
 .خدافظ_
 . بشهی فرجهی دادم فعال نرم خونه فعال فقط بچرخم بلکه حی ترجرونی و باز کردم و ازش زدم بدر
 خودتو تو چه مخمصه نی بب،ی النیبب … شده بودکی تاربای هوا تقرگهین بودم د سر گردوابونای تو خشتری بدمی ساعت شادو

   آخه؟ی انداختيا
 
 . نباشهي کردی منظورش اون که تو فکر مدی سرِ جات دختر شانیبش
 وقت فکرشم چی هنی از شرم راحت شن همخوانی که فقط منی چه کنم که همه جوره مطمئن بودم که حدسم درسته ااما
  نجای که به اکردمینم
 

 چی که هی بزرگ تر منهی دزدهی ي کنم واسه ی کمک میکی راهه فرارم دارم به هی در به درِ ابونی خي که تونجایبه ا. برسم
  وقت از

 
 ..يزی با برنامه ري دزدهی بزرگ کنم هی دزدهی خواستمی پامو فراتر نذاشته بودم االن مي بربیج

 ی خدا هر چشهی مگه مدمی من که بدبخت تر از تو ندی الیعنی و کم داشتم نی همای شد دِ بسی کردم نوكِ دماغم خاحساس
   هلونِی عهیبدبخت

 
 .گمی بهت نگفته خودم دارم به خودم میشکی رو بهت بگم بلکه بدونم هنای ای بدبختیلیآره دختر تو خ.  وجودِ تو جمع کردهتو

.  بهش نگاه کننادی که همه بدشون مي جدا بافته اي تافته هی جدا بافته اما نه ارزشمند ي که شدم تافته می از بچه گاون
  دزدم. شدم دزد
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 ادمی کنه منوچهر من و نشونده بود و ي با هم سن و ساالش و عروسکاش بازنهی بشنکهی دخترِ هشت ساله به جا اهی. کردن
   که چهدادیم
 

 . مردم و بزنم که اونا نفهمنبِی جيطور
سرنوشتم و اونا گند زده بودن توش االن .  برم تو اون خونهخواستمی نه نمگهی برم دخواستمی اما نمشدی کم کم تند تر مبارون

   واسم مهمگهید
 
اصال .  اما شرف داره به اونجا موندنم با حرصکنمی مفی هزار تا کارِ کثرمیم. رهی اونجا نمگهی اما من دشهی می که چستین

  حالِ خودم و
 
 شدی خدا کاش تموم مي واکنهی مشتری بجموی فقط و فقط سرگخورهی که تو صورتم منای نورِ ماشرهی مجی سرم داره گفهممینم

   مسخرهنیکاش ا
 
 .شدی تموم مایباز

 …چرخهی دورِ سرم مزی همه چشهیها داره کم کم گنگ م صداشناسن؟ی چرا همه من و دزد مادی داره سرِ من می همه چچرا
   ونیاما من ا

 
 .خوامی نمیچی هخوامینم

 .می حالت خوبه؟ در خدمت باشیخانم: ادی پسر مهی يصدا
 راهه هی فقط دنبالِ دونمی شدم نمينجوری چرا ارهیمی داره می الکنمی احساس مشنومی ها دور تر دارم ملومتری صداشو از کاما

   راهههی …فرارم
 

 .می در خدمت باشنی تو ماشای بیخانم: ادی پسر مي از خودم از سرنوشتم بازم صدافرار
 مردم و ي رهی عقب نگاهِ خی صندلنمیشی کنم و میدرشو باز م. نی سمتِ ماشرمی کنم اما می کار می دارم چدونمی نمخودم

  پشتِ سرم حس
 
 . شد شدی هر چستی برام مهم نگهی کنم اما دیم

 رمیکم کم دارم از حال م.  رخوت و سکوتيتو.  خودم بمونميِ خبری بي توخوامیآره امشب م … که امشب نرمنهی امهم
   پسريبازم صدا

 
 .می کنم خوش بگذرونی مدارتی بمیدی به مقصد که رسزمیبخواب عز: ادیم
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 با دونمی نمدارم؟یخوابم ب. کنهیجدا م جهان نی که من و از اهیزیهمون چ.  دارماجی که االن بهش احتهیزی خواب همون چآره
   دستهیحسِ 

 
 کنم ی باخودم تکرار مفهممی نمتمویموقع. دمی سالم مگهی دی و به کابوسشمی پرم از کابوسام جدا می بدنم از خواب ميرو

 من کجام؟
 زم؟ی عزي شدداریباالخره ب: ارهی نفر من و به خودم مهی يصدا

من فکر .  کار کردمی من چای نه خدايوا … نهي نگاه به خودم واهی کنم ی کار می چنجای من اای طرفِ صدا برگشتم خدابه
   کردمیم
 

 ی من کای آپارتمان بودم خداهی ي منگ لباس هامو برداشتم توجی تخت بلند شدم گي از روستی نی تو بهم بگو واقعکابوسِ
 نجا؟یاومدم ا

 شدم به ختهی ري به آبروکردمی فکر مزی چهی کجام فقط به دونستمینم ی حترونی از درِ خونه زدم بعی سردمی پوشلباسهامو
   پاكگهی دنکهیا

 
 .ستمین

 که بود هم تموم شد خاموش شد ي نوري چهی درهیبدبخت شده بودم تموم شده بود اون .  هدف راه افتادمی کوچه ها بيتو
   قطرههیاون 

 
 . خودم و بدبخت کردممیخودم کردم خودِ لعنت.  شد نابود شدستی نمی زندگوانِی لآبِ
 که خواستمی تموم شده بود مه،ی گررِی بار تو عمرم زدم زنی دستام گرفتم واسه اولونِی مغازه نشستم و سرمو مهی ي لبه يرو

  تمومش کنم
 

 آبرو نمی اشِی پگهی دکنمی مهیا گر چردیفهمی اگه مدادمی جوابشو مدی برداشتم فرهود بود چرا باموی زنگ اومد گوشيصدا
 .آرامش نداشتم

 . کردمی قطع می شد خودمم از زندگی رو قطع کردم کاش میگوش
و اونجا بود که . دمی مانتوم پاك کردم درِ کولم که باز کردم تازه پوالرو توش دنِی از رو دستم بلند کردم و اشکامو با آستسرمو

   ازقایعم
 

 نی ایهوشی تو عالمِ بدی انقدر حواسم جمع باشه چرا بادی کار و کرده بودم؟ چرا نبانیچرا ا.  کردمدای و اون پوال نفرت پخودم
  بال سرم
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 اد؟یب
 تو جوب اما واسه رفتن به خونه به نداختمی شم مهی خونه بقرفتمی پول منی نداشت با ادهی و مانتومو تکوندم فاسادمی واسرجام

   داشتماجیپول احت
 
 که آبرو خودم و ستی آبرو نی بفهمه اونقدر بی اونم وقتشدمی ماروی تمومش کنم آره من زنه اون خواستمیم.  برمخواستمیم

  خودش و ببره که
 

 خوام؟ی و نمنی مگه خودم همنی همدهی طالقم مفقط
 کشونه؟ی منجایچرا سرنوشت آدما رو تا ا.  بغض کردمبازم
 ي زرت نگه داشت با چشمایتاکس. دربست:  دست بلند کردم و گفتمومدی که مي زردیِ تاکسنی واسه اولابونی سمتِ خرفتم

  اشک آلودم خودم و
 

 .آقا دربست خراسون:  عقب و گفتمی کردم رو صندلپرت
 .شهی تومن مستیب:  نگاه کرد و گفتهی
 .شهی تومن مستیبه درك که ب:  گفتمضی غبا
 خواستمی که می کردم و ازدواجی فکر مامی نزد منم داشتم به بدبخت تو طولِ راه حرفگهی نگاه کرد و علنا خفه شد و دهی اروی

 .قبولش کنم
  نه؟ای بشه ينجوری داشت که ای واسم تموم شده بود چه فرقزی که همه چمن

 ی تموم شده بود حتگهی دفمی خاموش کردم و پرتش کردم تهه کموی فرهود بود گوششهی دوباره زنگ خورد مثلِ هممیگوش
  اگه اون فکر اشتباه بود

 
 یآره ب.  معرفتمی حرف بزنم همون بهتر که فکر کنه من بي پسرچی قرار بود من ازدواج کنم خوب نبود با هگهی داالن

  معرفتم اما من
 

 7.نی شدم باعثش شد همختهی ري نبودم آبروباعثش
 االن بهشون بگم کجا بودم؟ یراست …ترسمیم شده ازش شبمی به خاطرِ دترسمی مدنی از خوابگهی اما دیلی خستم خیلیخ
   کجا بمونم قبلخواستمیم
 
  اون؟از
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 از ی مبهمي پرده ي تویهمه چ.  بودهروزی دنی همنکهیبا ا. رسهی چه قدر دور به نظر مایخدا … فرانکشِی برم پخواستمیم
 .  بودروزید
 
 . خاکستر جلو چشمامو گرفته بودهی نِیع
 ادهی که پی که نگه داشت در حالدونی مي تومی خراسون بودکِینزد.  هام با لرزه همراه بودهی که به خاطرِ گردمی آه کشهی
  ستی شدم و بیم
 

 .نیشما من و کجا سوار کرد:  گفتمدادمی و بهش متومن
 . شهرویآر:  و روشن کرد و گفتنی ماشمرده
 .رهی نمنیی از گلو ما پاگرانی دهی پولِ بدبختبتین پول و بذار جخانوم او:  کرد گفتی که دنده رو جا به جا می در حالبعد
 .يدیگر گرفتم از خجالت از شرم از نا ام.  رفت و من و مات و مبهوت سرِ جام گذاشتبعد
 کنه؟ی مردم رو خراب مي که خانه های فاحشه؟ کسهی ؟ی االن دزد بودم اما اال شدم چتا

 دونستم؟ی و خودمم نمنی بودم چرا ای من کاالن
 اونکه حواسم به دور و ی باز بود بشهی مثلِ هماطی رفتم و خودم و رسوندم به خونه درِ حای لرزون به سمتِ تاکسیی قدم هابا

  ور باشه
 

خوشحالم که :  حواسم بهشه گفتدی بود تا دی بغلم با تعجب نگاه کردم موشدی پریکی که رفتمی به سمتِ خونه مداشتم
  ستمدونی مدونستمی مینرفت

 
 . گمی گفتن دروغ می اما اونا ميذاری من و تنها نمتو

 داشت ی ها که سعوهی من مدنِی نگاهم به شهربانو افتاد که سرِ حوض افتاد با دم،ی زدم و با هم واردِ خونه شدي لبخندبهش
   ازیکی یکی

 
 به سر و صورتِ شهربانو نا خودآگاه بعدِ اون همه قصه دنی تو آب و آبها پاشختی بندازه تو حوض همه ش ول شد و رسهیک

  نی ادنِیبا د
 

 اره؟ی پتي بوديمعلوم هست کدوم گور:  شهربانو خفه شدمي با نعره دمی خندم گرفت اما تا خندهیقض
 . فرانک بودميخونه :  کردم که غصم تو صورتم مشخص نشهیسع

 ؟ي کردی میاونجا چه غلط: شهربانو
 . کردمیداشتم فکر م:  و گفتمدمی کشقی نفسِ عمهی
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 .يادی غلطا زی فکر کنياوهو مگه تو بلد: شهربانو
 مزاحمتون شدم اگه يادی زگهیفکرام و کردم د:  رفتم گفتمی که می توجه بهش رومو کردم سمته پله ها و در حالیب

   هست سنِيخواستگار
 

 . برمدی ردم کنی حتخودتون
 .شدی خالص می بچه سرِ راههی نبود داشت از يزی کردم گل از گلش شکفته کم چی اما احساس مدمیدینم

 گه؟ی دیگی راست ميتو االن دار:  به گوشم خوردصداش
 کم دمِ خونه معطل کردم و عاقبت هی واسه باختن نداشتم که نگرانِ از دست دادنش باشم، يزی چگهی ددمی کشیقی عمنفسِ
  آره مطمئنم زنگ:گفتم

 
 . من و از ورِ دلت وردارن ببرنانی بگو بي خوای که می کور و کچل به هربزن

 چرتِ ي داشت به برنامه هاشهی هم مثلِ همي بود فردهی جا تمرگهی حرف در و باز کردم و رفتم تو منوچهر نی گفتنِ ابا
   مثلِونیزیتلو
 

 قی نفسِ عمهی شدنش به سمتم بود  نشست تو جاش هر لحظه امکانِ براقخی من سدنِیمنوچهر با د. دی خندی ماحمقها
   که باعث شد ازدمیکش
 
 .فتمی به سرفه باكی گندِ تريبو

تا اومد .  به قولِ خودم بدجور سوسول شده بودمای بود دهی از خونه موندن پررونی شب بهی عمر عادت کردنم با هی کنم فکر
  ی چیحرف

 
 . بدبختِ معتاد؟ی نکشی کوفتنی کم از اهی يریمی م؟ی راه انداختنوی گندِ ايبازم که بو: دمی بهش پربزنه

 کی گفتن آب که از سر گذشت چه می از قدگهی نه دشمی خفه مشهی کرد مثلِ همی سرِ جاش خشک شد حتما فکر ممنوچهر
  وجب چه صد

 
 تی هم خودم و اذنی دملِ چرکهی نِی چند سال که تو دلم مونده بود و عنی اي و ببازم بذاره حرفامی حاال که قرارِ زندگوجب

   کرد همیم
 

 . بگمدادی قلبم و آزار مداشت
 .ی گفته به دخترم حرف بزنیهو منوچ ک:  به منوچهردی منوچهر اومد زر زر کنه شهربانو اومد تو اتاق پرتا



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 55 

ودم و  که قبول کرده بودم خی اومد از وقتادمی تا حاال من شده بودم دخترِ خانوم؟ آهان ی پوزخند نشست رو لبم از کهی
  بدبخت کنم اما اون

 
 .نی کنم هملشی تکمخواستمی بنده از قبل خودم و بدبخت کرده بودم االن فقط مدونستی نمکه

 ننه بابام ولم یاز وقت … بودمایعنی ستمی نیببند دهنتو من دخترِ کس: دمی و به اونم توپرونی و به صورتِ فوت دادم بنفسم
   دخترِگهیکردن د

 
 .ی من و دخترِ خودت بدونیکی الزم نکرده تو ستمی نیکس

 کنهی نميریی هم که من قبول کنم گذشته تغی و الزم داشت تا بفهمه که هر چنیانگار هم. نی در دم خفه شد همشهربانو
   جزوِشهیگذشته هم

 
 یاما من دارم چ … آبرو خودم و ببرمشتری فقط بينجوری ادی شاکنمی کار و منی دونم چرا دارم اینم. مونهی کابوسام منیبدتر

  گهی مگه دگم؟یم
 

 .دهی اشکم خشکي کردم چشمه هی از بس گرگهی برام مونده؟ دییآبرو
 کنه اما حداقل اعصابِ آدم و آروم ی مسئله درسته که اونو حل نمهی فکر نکردن به ی آبروم شدم گاهالِیخی بی حتگهید
  میمنم تصم. کنهیم
 

 . فکر نکنمی لعنتنی به اگهی که دگرفتم
 .ادی بي بگم واسه خواستگارقمی به رفخوامیمن م:  گفتمنوچهر

 . به سرِ ما بزنهی گلهی اون دی شانی نکردی غلطچی شما که هنمی ببادیبه درك بگو ب:  هامو انداختم باالشونه
 ضبط و هی نی نشستم رو پله ها خدا رو شکر ارونی رفتم بمونی خانوادگکِی و پشتِ پرده عوض کردم و با ضبط کوچلباسام

  ی تا وقتمیداشت
 

 بود انگار که عاشق شده باشم نیگی غمنِی آهنگ که اومد غمگنی بذارم توش بشنوم شانسِ منم اولی کوفتهی گرفتی مدلم
  خونمیدارم واسه عشقم م

 
 : کردمی از دست رفتم گوش مي ندهی واسه آشتری نه من باما

  رو به سمتِ تونگاهم
  ماههي نهیی آشبم
 شمی تر مکی نزددارم
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  کم تا آسمون راهههی
  منازِی ني دستابه

  کن از اون باالینگاه
  آرامشِ محض ونی امن
  روزانی اونمی تو مدبه

  دوستت دارمایخدا
 يدی که بخشی هر چواسه

  کهی تو هستنی اشهیهم
 يدی حالم را پرسازم

 بندمی چشمامو مبازم
  هاتو بشمارمی خوبکه
  دوستت دارمایخدا: گمی تونم فقط مینم
  من خطا کردميدی دتو

  گم شد دعا کردمدلم
  کن تا نفس موندهدعا
  آغوشِ تو برگردمبه
  از خودم بهتری حتتو
 یشناسی هامو میبیغر
  روای خوام چترِ دنینم
 ی تو بارونِ احساسکه
  دوستت دارمایخدا

 يدی که بخشی هرچواسه
  کهی تو هستنی اشهیهم
 يدی حالم را پرسازم

 بندمی چشمامو مبازم
  بشمارمهاتوی خوبکه
 گمی فقط متونمینم

 . دوستت دارمایخدا
 . دوستت دارمایخدا:  لب بارها تکرار کردمریز
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 .رسهی بارم خودش به دادم منی هوامو داشته اشهی داشتم همنانی من دوستش داشتم و بهش اطمآره
 نی کنه اری که رفت آهنگ بعد، خدا به خرهی ام بگهی بود گرکی بودم تو حسِ آهنگ و اشک تو چشمام جمع شده بود نزدرفته

  هی چگهید
 
 انقدر خراب شده بود ي فرنی ضبط و خاموش کردم و گذاشتمش کنار پس بگو چرا مخِ ای زرتن؟ی کگهی دی و ساسشمسیعل

  نیاز هم
 

 .گهی ددادهی گوش مخزعوالت
 که کنارِ در کی کوچي باغچه هی نگاهم و عوض کردم به اطراف نگاه کردم رِی بعدم ساطی دوختم به حوضِ وسطِ حاهمونگ

   درختِهیبود و 
 
 چه قدر خاطره نجای فکر افتاده بودم که انیاالن که قرار بود ترکش کنم تازه به ا.  بود و باال رفته بوددهیچی پوارشی از دمو

  تک. دارم
 

 .گذشتی از جلو چشمام می مثلِ چمی زندگي ها لحظهتک
 نی درست رو همممیتی دمی فهمیوقت. نی االن فقط خاطره هاشو دارم همی عمر زندگهی گذشته بود، از ی قدر زود همه چچه

  پله ها نشسته
 

االنم .  و درك کنمی زندگي ضربه هاتونستمی کودكِ ناتوان بودم که نمهیاون موقع من .  اما اون موقع فرق داشتبودم
  تونمیهمونم االنم نم

 
 اون قدر که دیشا. زنمی ضربه هم مهی خورمی که مي گرفتم که هر ضربه اادیاالن  … رو درك کنم اما ی زندگي هاضربه

  ادیمن دردم م
 

 .شهی من کم مي کم از دردهاهی که دونمی و منیاما ا. ادی دردش ناون
 نشده بود که ری دیلی داره اما خی کرد همه چی که فکر مي دخترهی شاد بودم ی سالگ8 تا گذرهی از جلو چشمم می زندگبازم

  زمزمه ها
 

 .ی داده بودن به من بگه سرِ راهادی سه ساله هم یِ به موشیحت.  گفتنا آغاز شدمیتی میتی شد شروع
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 ای کنن؟ ی بگم حرفم و باور میفامو به کس حری زمانهی کنم اگه ی وقتا فکر میگاه … که اونا شاهزاده بودن و من گداانگار
   دخترگنینه م

 
 . رفتي شدی جنبرو

 ادمی مردم از زِی وقت نگاهِ ترحم آمچیه. بردمی هم آدامسم میگاه.  فروختمی فال میی سالم که شد فرستادنم گداهشت
  همه واسم دل. رهینم
 
 آدامس ای ازم فال گفتمی کردند اما همونا تا می مي واسم دلسوزي که با چه سوزدمیشنی صداشون و می سوزوندن گاهیم

   نگاهمي جورنیبخر
 
 تا با بچشون حرف بزنم دستشو به شدت رفتمی می کردن در حقم وقتي که نامادریی که انگار قتل کردم، چه مادراکردندیم
   وقتهی که دنیکشیم
 

 . به صحبت با من آلوده نشهدهنش
 هی دمیترسی که مسخره ام کنن مدمی ترسیم …دمی ترسی مرمی نمگهیلم بود که گفتم د ده ساوردمی طاقت ندمی رو که دنایا

   منامیوقت هم کالس
 
 نکهی کنم بدونِ ای مردم و خالبِی جي چه طورنکهی دادن اادمیمنوچهر شروع کرد . خب بچه بودم و هزار تا فکر. ننی ببو
 .  بفروشميزیچ
 
  کرد؟ی ده ساله شک مي بچه هی به یآخه ک.  کار خبره شدمنی که تو ادی ماه نرسبه
 که تو ییبه دعوا.  که بزرگ تر شدمی به جلوتر به زمانرمیبازم م … فرار کردمسی سرم از دستِ پلي موهاي اندازه به

  مدرسه با معلمِ
 
 .ادی مادمی شتریلحظه به لحظه ب. رمی خاطره فرو منی چرا اما تو ادونمی کردم نممینید
 مردم بِی بار جنی و کجا اي کردم که چه طوری فکر منی نشسته بودم، فارغ از درس و داشتم به ای و زندگنی کالس دسرِ«

 . و بذارم
 

  هم آبروم بره؟نجای مگه قرار بود اکردمی کار و نمنی کردم تو مدرسه ای مي هر جا دزدشییخدا
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 معلم که باال سرم بتِی سرمو گرفتم باال و به هاری اختی بدیچی کالس پکِی کوچي تو فضای کسي تق تق کفشهايصدا
   شدم بارهی بود خستادهیا

 
 فرهمند حواست کجاست؟: دی بهم توپزشی تي صدااون
 .نجایهم:  گفتمی دهنمو قورت دادم و به سختآب

 شناسنامه نیرشگاه گرفتن ا که من و از پروی گرفته باشم وقتهی که از منوچهر به عاري ایلی خودم بود، نه فامیِلی فامفرهمند
  هم داده بودن

 
 .اسمِ ننه ام توش بود اما بابام توش نبود.  بودندهی اسمم و از همونجا فهمدستشون

 يکفر.  بدهحی درس و برا من و کالس توضنیفرهمند بلند شو و ا:  که اخماشو کرده بود تو هم گفتی در حاليدی حمخانوم
  شدم آخه

 
 ؟یزنی حرفه تو منمی اي که بلدي رو خوندنای تو خودت االن هزار بار انامسلمون

 . و بگمتی که واقعنهی کار انی بهتردمی بگم تازه فهمی و تالش کردم که فکر کنم با چرونی و فوت کردم بنفسم
 .گوش نکردم خانوم: و گفتمزی و گذاشتم رو مدستم

 حواست به درس ی نه؟ واسه چای ي که گوش کردیبزنم بعد بگ همه حرف نیمن ا:  رفت تو همشتری به وضوح باخماش
 ست؟ین
 . اعتقاد ندارمیگی حرفا که منیچون به ا:  تمام زل زدم بهشیی پروبا

 م؟ی کافر و کنارِ خودمون داشتهی تا االن یعنی: يدی حمخانومِ
  شدم کافر؟دمی تو و امثالِ تو رو گوش نميچون حرفا_

 .گهی دي پس معلومه تو کافرمیامثالِ منو ما مسلمون: يدی حمخانوم
 .نی داری مسلموني که ادعانی هستیی که فقط کافرادیستیتو و امثالِ تو مسلمون ن: دی تحملم به جوش رسي نقطه
 ؟ي مومنِ بالفطره ايپس حتما تو که به اسالم اعتقاد ندار: يدی حمخانومِ

 پس من شن؟ی که خطا کارن مجازات میی که اونایگی اعتقاد ندارم مگه نمنای امن نگفتم به اسالم اعتقاد ندارم فقط به_
  ی که از بچگی من؟یچ
 

 . کهنی پدر مادر تری شماها از منم بیلی که خنهی اگه خطا هام ا؟ي مادری بي پدری به؟ی خطام چشمی مجازات مدارم
 ی ماه پشتِ درِ دفتر آب خنک مهی کارم تا نی که واسه هممی البته بگذرگفتمی دستِ خودم نبود فقط چرت و پرت مگهید

  گمی میگاه. خوردم
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 کردن و االن من دارم مجازات ي اونا کاردیشا.  پدر و مادرم بودهي مجازاتِ من واسه کارادی حق با اون بوده شادمیشا
 ».نمیبیم

 اومده بود ادمی بودم االن که دهی نکشگاریه س دو روز بود کبای تقردمی کشرونی و بگاری سي و بسته رهنمی رفت تو پدستم
 .کالفه شده بودم

 و به ذهنم اجازه دادم بره دمی کشقی پکِ عمهی و روشن کردم، گارموی فشار روش سکی و در آوردم و با متمی ارزون قفندكِ
  جلوتر به

 
 بودن و من با تمومِ دختر بودنم دهی موتور خريبه اون موقع که واسه فر.  خونه داشتم فکر کنهنی که تو اي اگهی ديروزها

  حسرتِ اونو
 
 زِی حرفا فقط حرفه چنی خرم اما خب ای موتور مهی کنم و ی که منم پوالم و جمع مگفتمی خوردم همش با خودم میم
 .ستی نيشتریب
چند . شیتم چند روز پ کردم به جلوتر رفی نگاه مزدی مرونی که به دودش که از دهنم بی و در حالدمی پکِ محکم کشهی

   که انگاريروز
 

 . گذرهی صد سال مازش
. شترهی بیلی کرده از سه روز خریی که تغيزی چهی روز گذشته اما 3 کردم تا االن تنها ی وارسنجای فرهود و افِی روز که کاون

  چه قدر
 

.  که از منوچهر هم بزرگ ترهي مردهی دمشی بار دهی که تنها ي اتفاقا کوتاهه االن من قرارِ ازدواج کنم با مردنِی بي فاصله
  به نظرِ خودم

 
.  خوشبخت ترای شم ی کنه که باهاش بدبخت تر می هم نمی راه رو دارم فرقهی نی اشتباه باشه فعال همنکهی راهه با اتنها

  نی همفیح
 
 . خودم زدم و لهش کردميا پشتِ سرم و با دستياما چه زود پل ها … کردمادای گاه پهی تکهی بود که فکر کردم روزید

 .ادای شوهرت خوشش ندی دستت؟ شای و گرفتنیباز تو ا:  شهربانو اومد که باعث شد به عقب نگاه کنميصدا
 .کارتو بگو:  زدم و گفتمي پوزخندهی

 . رو مشخص کنهیتا وقتِ عروس. دی که با هم حرف بزنادیامشب خواستگارت م: گفتدادی که سرشو تکون می در حالشهربانو
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 نی از ادی شادونمینم.  پا سفره عقدشوندنی مگهی منم دو روز دذاشتی قرار مدار می و گرنه تلفنمی حرف بزنادی خوبه مایخدا
  يمسئله ضربه 

 
 ی شده باشم کوونهی ددی شادونمیم. ادی هم خوشم مشهی که گرفته می انتقامنی تهه قلبم از ایی جوراهی خورده باشم اما يبد

   شدنِختهیاز ر
 

  کنه؟ی مفی کآبروش
 رهی مادی و اعتي خالف و کثافت کاری هم بعدِ کلاروی ادی کنه خوشم مي جماعتِ الشخور و کفرنی که ايزی من از هر چاما

  ییسراغِ دخترا
 

 نی بارم ما به اهی به ما نارو زد ای همه دننیعب نداره ا.  بار نارو خوردهنی ادونهی باشدشون اما نمدهی مثال آفتاب مهتاب ندکه
  آقا نارو

 
 .میزنیم
 کردم و طرف و ی میی دلربایی عقدِ کزانی قبل از اشدی تا مدی پله ها رو نوازش کردم و از جام بلند شدم باي دستم سنگِ روبا

  یخر م
 

 که به دردم يزی چیِ توجه به جماعتِ شل و ول رفتم سراغِ کمد تا کمر فرو رفتم تو کمد پیبه سمتِ خونه رفتم و ب. کردم
 .بخوره

 ادی بهت منی ايخوب کرد:  کردم تا درش آوردم شهربانو از دور گفتدای مشترکمون و پي از لباس پلوخوریکی باالخره
 .یشیخوشگلتر م

  خوشگل بودم که حاال خوشگل تر شده باشم؟نی از نظرِ ای خدا من کای نگاه بهش کردم هی
 . بخرینیری و شوهیهو الشخور پاشو گورتو جمع کن و برو م: ي و گرفتم طرفِ فررونی بدمی تو کولم پول کشاز
 .گهی بدو انجام بده دگهی می خواهرت چنیبب:  بهشدی نگاه کرد بهم و تا اومد جواب بده منوچهر توپهی
 .دیخوابی چند سال منی اي شده بودم حداقل واسه چند روز عقده زی بود که بدجور عزنی ای ازدواجِ تقلبنی ايتهای از مزیکی

 بگم که اتاق و یاومدم به موش. رونی کرد از در رفت بی که غر غر می و پول و از دستم گرفت در حالدی از جاش پريفر
  جمع و

 
 م؟ی کنزی آشفته بازار و تمنی ای کنی کمک میموش:  ومدی کنه اما دلم نجور

 چرا که نه؟: دی خنده از جاش پربا
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 باالخره دمی کارا رسهی بعدم به بقرونی کردن اولش منوچهر و شهربانو رو انداختم بزی زدم و شروع کردم به تمي لبخندبهش
  قرار بود شوهر

 
 .گهی دنجای اادی گورش و گم کنه بنی از ابعد
 شدنِ جارو  حرفا نداشت که با تمومنی از اگهی کردنِ اتاق دوازده متر اتاق دزی تمدی ساعتم طول نکشمی سر جمع ندیشا

   بلنداطی درِ حيصدا
 

 دستِ خودتو ماچ اطی حمی کردزی رو تمنجای ما ايشر:  و رو به شهربانو گفتمرونیسرم و از در کردم ب.  هم اومدي و فرشد
 .کنهیم
 و نشستم به انتظارِ دمی کردم، لباسام و پوشی واسه انداختنِ خودم اقدام مدی کم کم باگهی بود د4 نگاه به ساعت کردم هی
  دی نه ببخشمونیم
 

 یقینفسِ عم.  به صدا در اومدسای ربع به پنج بود که زنگ مثلِ ناقوسِ کلکی ساعت دی طول نکشادیانتظارم ز …مهمون
   و شال ودمیکش
 

 عمل يِ پادنیرزدست و پام شروع کرد به ل. دمیشنی شهربانو رفتم تو آشپزخونه و فقط صداشونو مي رو سرم با اشاره انداختم
   بوددهیکه رس

 
 که ی خفه الگفتمیاما بعد با خودم م.  بفهمه بزنه من و بکشه که بدبختم خباروی نی گفتم اگه ای زرد کرده بودم تازه مناجور

  خودت
 

 .گهی حوصله زر زراتو ندارم ددهی عمل رسي االنم که پایخواست
 تو ختمی که از قبل آماده شده بود و رییدستامو مشت کردم و چا.  ببرمیی نحسِ شهربانو اومد که واسه اونا چاي صداباالخره

   به تعدادوانیل
 

 مگه کنمی متی اگه دستت بلرزه اگه بلرزه خودم حالیخاك تو سرت ال.  گرفتمش تو دستامیقیبا نفسِ عم. ینی تو سگذاشتم
  یتو دختر سوسول

 
 ته؟ی براد پاروی نی اای
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 الِیخی تر شده بود، بزی تمشهی تازه دقت کردم دمِ شهربانو گرم از همدمی که رساطی رفتم باال به حواشی نی زمری زي پله هااز
   فکرا شدمنیا

 
 اروی مثال محجوب رفتم تو، همون ي افهی قهی در و باز کرد منم با ي تندی و آروم در زدم موشسادمی پشتِ در اتاق واو
  رِی بود پهیروزید
 

 که االن فررشته نجاتم فِی حگهی دي بهتر بگم بدبخت کردنِ دختراای بگه تو رو چه به زن گرفتن؟ و ستی نیکی کچل مردِ
   وومدیبه حساب م

 
 . شهمونی اومدنِ خودشم پشای کردم از به دنی مي کارهی گرنه
آخ که اگه بر .  برداشت رویی کرد چای که سر تا پامو برانداز مدانهی خری رو گرفتم جلو روش با نگاهیی دوال شدم و چاآروم

  یم
 

 . گفتم اوا حول شده بودمی ملمای فنی انِی کردم بعدم عی می روش چه حالگردوندم
 دمی تعارف کردم بعدم تمرگهی به بقهارویی چاهی رو برداشت رفتم و بقیی باالخره از نگاه کردن بهم خسته شدو چانکهی از ابعد

  کنارِ شهربانو
 

 . هم مشغولِ صحبت شدناونا
 . کنميغرض از مزاحمت اومدم که دختر خانومتونو خواستگار:  شروع کرد به حرف زدندونستمی اسمشم نمی که حتاروی اون

 نی که ادمییدندونامو به هم سا.  نشهای وقت رهی که گنی رم منای کرده اي حرفا چزته اون قبال من و خواتگارنی ادونستمیم
  دروغا رو که

 
 که مراسم و خوامیخب من م:  راست رفت رو اصلِ مطلبهی و دی دروغش طول نکششتری بگه هضم کنم خدا رو شکر بقرارِ

  نیآخرِ هم
 

 تمومِ خونه رو از نظر ری تحقدِی بعد با دیی جانی همچهی تو انی بالمی من، خوش ندارم فامي اونم خونه می برگذار کنهفته
 .گذروند
 نی مثلِ ایی سر و پای بهی ازش بد بگه اونم ی که هر کسشدی نملی دلنی اما اومدی داخلش بدم م خونه و افرادِنی از ادرسته

  اما چه کنم که
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 ی دنبالِ الامیفردا هم م:  رفت گفتی که به سمتِ در می راحت از جاش بلند شد و در حالیلی خگرفتمی خفه خون مدی بافعال
   ومیکه بر

 
 . بعد از عقدمونهی هم که قراره بهت بدم منوچهر میپول.  عروس بخرهلباس

با رفتنش همه . گهی دنای تو حلقِ ای به جام پول بچپونيخوای که میگفتی حداق جلو خودم نمهی چه قدر عوضگهی دنی اایخدا
  جا رو سکوت

 
 .ادیم رتونی پول گی سرِ راهنیخوبه حداقل از بغلِ ا:  که دستامو مشت کرده بودم گفتمی در حالگرفت

 خوب هی زندگهی باالخره ي همه دزدنی خودت فکر کن بعدِ ارهی ما مبِیمگه فقط پول تو ج:  بر اومدحی در صددِ توضشهربانو
 .یکنی مدایپ

 .یگیباشه بابا تو راست م:  و گفتمدمی کشیپوف
****** 

 خبرِ مرگم بخوابم؟ یاهــــ اگه گذاشت:  شدم کالفه نشستم تو جامداری بشدمی که داده میی نهِ صبح بود که از تکونهاساعت
  بابا مگه تو مرض

 
 .گهی خب بذار بکپم ديزی بردی کرم باهی هر دفعه ؟يدار

 . دنبالِ لباس عروسنیپاشو پاشو نامزدت اومده با هم بر: شهربانو
 …رونی بزنهی جون از هزار جاش ميریماغشو بگ فرتوت که اگهه درِی باشم اونم اون پی غلط کرده باشم که نامزدِ کسمن
 .واال
 بود نگاه سادهی که جلو در وااروی بعد جلو در بودم و به اون قهیدو د … زرا نزنمنی که دهنم فعال بسته بود که از افی حاما
   کردمیم
 

 . ندمی خدا کنه سوتدونمی نمنمی اسمِ ای من حتایخدا
 فعال دورِ توئه خوب بچرخون سایوا.  زرت نشست جا راننده نکرد واسم در و باز کنهدی تا من و دتیشخصیب. نی کنارِ ماشرفتم

  چون به
 

 . نسناسکهی آروم سالممو جواب داد مرتیلیخ.  شاگرد جا خوش کردم و سالم دادمی رفتم رو صندلرمی گی بد حالتو مموقعش
 ساعت بعد بدونِ می نهیکه مثال بره مزونِ لباس عروس،  کرد تی هداابونی و به سمتِ خنی نظرِ من و بپرسه ماشنکهی ابدونِ

  ی حرفنکهیا
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 لباس عروساش من و محوِ خودش نجای مزونِ لباس عروسِ بزرگ که از همهی.  مزونِ لباس عروس نگه داشتهی جلو بزنه
  ای. کرده بود

 
اونم پشت .  شدمادهی پنی رو بپوشم؟ همونجور که زل زده بودم به ساختمانِ مزون از ماشنای از ایکی قرار بود من یعنی خدا

  بندِ من از
 

 . رو زدرشی شد و دزدگادهی پنیماش
 به من نگاه کنه از من گذشت و واردِ مزون شد بدجور اعصابم نکهی اما اون بدونِ امی و با هم برادی رو تا بادهی کنارِ پسادمیوا
   بهختیر
 

 . و واردِ مزون شدمدمی رو کوبادهیبا حرص پامو رو سنگفرشِ پ. ستمی نی الرمی رو نگی لعنتنی اصال من اگه حالِ اهم
 یکی يوا.  بوددهی که رفته بودم تا حاال ندییای کدوم و تو عروسچی که رفتم تو مزون سرم به گردش افتاد اون لباسا هنیهم
   خوشگلیکیاز 
 
 به گهی کار کنم؟ بودم دی اما خب چدمی بددی فکر کنه که من ندذاشتمی مدی نبارونیو فوت کردم ب من و نفسم ری بگای خداتر

  خودم که
 
 . دروغ بگمتونستمینم
 . صداقتيبه سالم آقا:  اومد جلودشی خانوم تا دهی پشتِ سرش را ه افتادم که ارمی در ني تابلو بازنی از اشتری کردم بیسع
 .شونی دارن افی صداقت تشرنهی بود و نبود و گفتا نگو کال فازشون ای هر چشونی چرا اگمی مبله

 .ادی بهش می چدینی خودتون ببي قهی به سلگهی دخوامی منیلباس عروس واسه ا:  جلو گفتدی خر من و کشصداقتِ
  عروستونه؟یا به سالمت:  گل از گلش شکفتزن

 .ندمهینه همسرِ آ:  نگاه به من کرد و گفتهی با غرور صداقت
 .زمی عزایب:  وا رفت آروم سمتِ من گفتزن

 زی گوشامو تیشگی همیِ بر حسبِ فضولزنهی جلو احساس کردم داره حرف ممی کم که رفتهی سرش قدمامو تند تر کردم پشتِ
  کهیمرت: کردم

 
 . بچس همسنِ نوته کثافتنی اگهی نمبولهوس

 تو خوابم ی لباس عروسا فوقالعاده بودن همشون حتنی ادونمی نمای از دنیچی من هدمی تازه فهممی باال که رفتي طبقه
  می که واسه عروسدمیدینم
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 بلند بپوشم، نی آستدِی لباسِ سفهی بودم مجبور بودم دهی که دیی عروساي کردم مثلِ همه ی و بپوشم فکر ميزی چنی همچهی
   لباسِهِی شبشتریب

 
 . کردمی فکر مينجوری نداشت که من انمی اگه اون دو سه تا نگیعنی بود تا لباس عروس دکترا

 ؟ی شی عوضنی زنِ ايتو چطور حاضر شد:  گفتگرفتی که لباس عروسا رو جلوم می جلو در حالدی من و کشزن
 .آخه من دوسشون دارم:  به خودم گرفتمی مظلومي افهی کارا کنم قنی من از اشهی که باعث مطونی لعنت به شيا

  کرده باهات؟يکار: نییصداشو آورد پا.  کنميری جلوگارمی باال م فکر که دارمنی کردم از ایسع
 . گلم پاك ترههینه خانوم آقا صداقت از :  همون لحن گفتمبا

 کرمِ به جونِ تو افتاده؟ نمی کنه به فکرِ خودت باش آخه ادای پی که مشکالتِ مزاجیستی به فکرِ اون نی کارارو النی انکن
  خودم و کنترل

 
 . بزرگتره کهیلی اما آخه خزمیعز:  ندمی بلکه سوتکردم

 .گهی ديزی چچی اما واسه من مهم خودشه نه هدونمیم_
 . نهای برات خوبه نمی و بپوش ببنی ازمیباشه عز:  زديلبخند

ردم تو نگاه ک. دمشی بالخره پوشی جان چه خوشگل رفتم تو اتاق پرو با هزار بدبختي لباس داد بهم که کال فقط تور بود اهی
   جاني انهییآ

 
 شب هی بود واسه ي در اصل مهم نبود چطوریعنی جلو خندم و گرفتم خوب بود خواست؟ی می بود چی کی بهشتي حورنیا

  قرار بود بپوشمش
 
 . از اون که نبودشتری بگهید

 .خوامی و منیمن هم: رونی سرم و از اتاقک بردم بآروم
 .ي انتخاب کردعی سرشی قبليچه عجب برعکسِ زنها:  زد و گفتيلبخند

  نه دو تا نه چند تا بودن مگه؟یکی ی قبلي زنهابله
 . خوشم اومدنیاز ا:  زدم گفتمي اجبار لبخندبا

 .یبه سالمت:  مزونصاحبِ
 هی فکر کن من مجبور باشم ي بود وای راحت شدم چیی خدای ولدمی خودم و پوشي برگشتم تو همون اتاقک و لباسادوباره

   تنمنایشبِ تمام ا
 

 .باشه
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 و دمی کشی پوفهی بود دهی تمرگنیی همون پاحتملی بود باال ومدهی ناروی نگاه کردم هی رونی از در رفتم بدمی و که پوشلباسام
  رفتم سمتِ پله ها

 
اه نگاه کنا . کنهی هم دود ميگاری سنِی حنی تو همکنهی و پولشو پرداخت مرهیگی داره لباس و مدمی ددمی که رسنیی پابه
  گاری منم دلم سگهینم
 

 .تی شخصی ببخواد
 بی نکنه من و تعقی خواد؟ فرهودِ لعنتی می چنجای انی ابولفضل اای کردم ی پله رو گذاشته نذاشت خودم و مخفنیدوم
   اگه من وي وا؟يکرد

 
 . دروغ بگمتونمی و که به خودم نمنی مهم باشه؟ اما مهمه ادی چرا بانه؟ی بباروی نی ابا
 بار هی صداقتِ گور به گور رفت سمتِ در و خارج شد مرگ ؟ی چشمهی که پشی گوشي کار کنم وای چي وای الری بميا

 . بارهی ونمیش
 زی رو برداشتم و آروم گذاشتم رو می و گوشفمی بود دستم و کردم تو کنیی محکم رفتم سمتِ فرهود سرش پاي قدم هابا

 .خوبه تکون نخورد
 .رونی عجله از مزون زدم ببا

بهترِ ! ی لعنت،یِ الستی نداشت؟ مهم نی توجهنجایچرا به ا.  بهش نگاه کردمرونی زدم بی از مزون مدی که باي آخري لحظه
  درِ. يفقط بر

 
 .نی کردم، همی مریی تغشهی فقط من بودم که همنیا.  نکرده بوديریی تغابونی گذاشتم، خابونی و باز کردم و قدم به خروبروم

 بود نی ادونستمی که ميزی کرد؟ چی مریی تغابونی خدی چرا بافروختمی اشتباه مهی و به خاطرِ می من بودم که داشتم زندگنیا
  ي بارنی آخرنیا

 
 نجای تو اگهی کردم که دی قبول مدیبا.  نبود که بهش کمک کنم و سر به سرش بذارمی کسگهی ددم،یدی که فرهود و مبود
 .  ندارمیت دوسچیه
 

 ی صداقتِ بنِیبه سمتِ ماش.  هم بودنهِیهر دو دوستام اولِ اسمشون شب. دقت نکرده بودم! هه.  از فرهودنمی از فرانک ااون
  پدر رفتم و

 
   و زد راهنیاستارتِ ماش.  زد که با اومدنِ من تلفن و قطع کردیداشت با تلفن حرف م. دمیدر رو با حرص کوب.  و باز کردمدر
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 گردونم یبعدم برت م. رمی برات لباس بگدیاول با:  نباشه من و مخاطب قرار دادی خالضهی که عرنی وسط واسه انیا. افتاد
 .خونه

خب برادرِ من، پدرِ .  شکلک درآوردمضی گردوندم و با غشهیصورتم رو به سمت ش!  اعالم برنامه هاش من و کشتهنی ایعنی
  نیمن، هم

 
فعال مجبور .  کردم و به انتظارِ برنامه هاش نشستمي دندون قروچه اگه،ی دی تر باشنیگ سنگهی هم نکن که دکار

  باالخره نوبتِ من هم.بودم
 
 … خفه شه نه مندی نوبتِ من بشه اونه که بای شد، وقتیم

. انگار نه انگار من آدمم. نیهم. تمامش به انتخابِ آقا بود.  کالم حرف بزنمهی من نکهی بدونِ امی و گشتمی پاساژ ها گشتيتو
  ساعتِ نه

 
حاال .  نکرده بودميدی کارِ مفچیه. فقط راه رفته بودم! یلعنت.  خسته شده بودمیلیخ. رونی بمی پاساژ اومدنی که از آخربود

   من کارستین
 
 ملت و هی کنه دیاد خر خوی نفر که مهی یآخه واسه چ.  کردن متنفرمدیاز خر! اه!!! شهی واقع مدی هم مفگرانی دي برادمیمف
  اره؟ی مریگ
 

 اه چرا شعور،ی تاول زده بیپاهام حتم!  خرکهیمرت.  کردندی کردم اال خریبنده همه غلط.  کنمدی خوبه من قرار بود خرحاال
   شمیآروم نم

 
  ده؟ی فحش دادن؟ کتک زدن جواب مبا

خوبه .  به همدمی و در و با تمامِ حرصم کوبنینشستم تو ماش.  و زدری دزدگیبا ژست مصحک. دمی رسنی از اون به ماشجلوتر
  یتاکس

 
 ! نداشتم رسونده بودي سالمِ مخصوص به عمه هی و گرنه نبود

 ی گفتن مرد هر چیم.  بوددهی واسم ناهارم نخریننه مرده حت! اه.  نداشتم و روشن کنهفِی تکلادی نشستم تا بنهی به سدست
 ، پولدار تر

 
 .یعوض! گداتر
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 ي که داری الری بميا.  حبس کردم تا بو گندش به مشامم نخورهنهینفسم و تو س. ی و باز کرد و خودشو تپوند رو صندلدر
  ی دستیدست

 
 رم، یتا تهش م.  رو که شروع کردميزیدستام و مشت کردم من چ.  رهی فرو نمکتیاما تو مخِ کوچ. ی کنی بدبخت مخودتو

  واسمم مهم
 
 .ه شی می چستین

 کم خم کردم که بشه باهاش هیبرگشتم سمتِ پنجره؛ سرم و .  شدمادی نگه داشت و من پیمی قدي خونه ي جلوباالخره
  تا اومدم. حرف زد

 
 از يزیخوش ندارم چ. شگاهی دنبالِ آراي بردیبا دخترم با.  دنبالتامیفردا م:  تشکر کنم گفتی همه خستگنی بزنم واسه ازر

  دخترام کم
 

 .ی باشداشته
 نی که اگه ايوا.  مانده بودی که به قوتِ خودش باقیمن موندم با حرص.  زرت که در تخصصش بود گازشو گرفت و رفتو
   براروی

 
 عی چون هم اون ضااد،ی دزد بنجایخدا نکنه ا.  باز شدیبه سمتِ در رفتم که با تق.  دمی من دودمانش و به باد مکِی نزدگرده

 ،  شهیم
 

 . تو خونه وجود نداره که بخواد ببرهيزی شه، اما چیدر راحت وا م!  ما شرمندههم
 کوفت ی چهی نه، ای که االن بخوابم، یمونده بودم تو دو راه. دارنی پدرا بی داد که هنوز بینشون م.  اومدی خونه نور ماز

  ییکنم؟ خدا
 

 دادم االن حی داشتم ترجیلیگی که با گي از حدشی بهیکی نزدلِیبه دل.  وجود نداشتي اگهی دي بود، اما چاره ای سختانتخابِ
  جهنمِ معده. بکپم

 
 . سوختی داشت می که از شدتِ گشنگيا

 بالشت و پتو هی. ي نا محترم سالم کنم مانتو و شالم و در آوردم و پرت کردم گوشه اي به اعضانکهی خونه که رفتم، بدونِ اتو
  برداشتم و
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 پتو رو سرم، خودم و زدم به خواب، اما تازه که وقت کرده بودم به خودم فکر کنم، داشتم دنِیم و با کش کنج قسمتِ اتاقرفتم
  ی موونهید
 

 هیهمه اش تو کمتر از .  با فرانکری ماهِ اخکیخاطره .  اون دو سه روز با فرهودي خاطره ،ی اون شبِ لعنتيخاطره . شدم
  هفته

 
 . که داشتميدی اميهمه .  شده بودخراب
 دادم به ی تن مشهی کردم؟ مثلِ همی کار میاما جرئت ش روشن نبود؟ چ!  کردم؟ جوابش روشن بودی کار می چدی باحاال

  سرنوشت و
 

 شد؟ ی بهتر بود بهش فکر نکنم، اما مگه م؟ی سرنوشت لعنتنی کرده بود اي شدم؟ کم با من بازی هم بدبخت مآخرش
 !  بودندمیباالخره آ

 
 . عاری و بکاری آدم بي سرهی تو مشتِ ي که االن شده بود اسباب بازي اندهیآ

 دنی دارِ همشون فکرِ دهی شد و طالی بود که مانع مزای چیلیاما خ … کرد که به سمتش برم، اما ی وسوسه مي بدجورخواب
  امروز فرهود

 
  کنه؟یچرا تو مزون بود؟ نکنه؟ نکنه اونم داره ازدواج م …بود

 رو سرم و چشمام و دمی کششتری دونه اون دزده؟ پتو رو بی کنه دختره میمن چه؟ اما اگه واقعا داره ازدواج مبه !  بکنهخب
 . فشار دادم

 
 ؟ی کنیچرا ولم نم!  دست از سرم برداریاه فرهودِ لعنت.  م نکنهوونهی دالی فکر و خنی از اشتری االن فقط بخوابم تا ببهتره

.  درشت شده زل زده بودن بهمییپتو رو از روم زدم کنار تمامِ اهلِ منزل با چشمها …اهـــــــــــــ :  بلند گفتمي صدابا
 : با پرخاش گفتم

 
 ؟يدی ندوونهی دهیچ
 !کی نزدي نمانی اما نه از ادم،ید:  گفتيفر
 .ینی بی ترشم مکی نزدنی از انه،ییتو برو جلو آ –
 ی خواستم برم؟ هی کرد، کجا می پاج ميری مخم گی نبود من وقتاطی حنیاگه ا!  خدايا. طای جام پا شدم و رفتم تو حاز
  ي روزهی ،یه
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. رو پله ها که نشستم شکمم به قار و قور افتاد … اما حاالمی بستی بود که بهش دل مهی پسر همساهی خواست ی مدلمون
  گشنم! پس بگو

 
 . کار دستِ من دادههی گشنگنی بر وفق مراده حاال امی نه که کال زندگگه،ی دونم دیم.  بردهی خوابم نمبوده

 ی از خالی و که باز کردم با کوهخچالیدرِ .  واسه خوردن آماده کنميزی چهی آشپزخونه که ي رو پله ها بلند شدم و رفتم تواز
  بودنِ

 
 . مواجه شدمخچالی
 شل و ول و برداشتم ي گوجه هیستما، آخر سر دو تا تخمِ مرغ با  هی کوفتخچالِی نی اي تویی تنوع غذانی من عاشقِ ایعنی

   املتهیتا 
 

 . کارد خوردم دست و پا کنمکمِی خودم و شواسه
 و رفتم دمی سه چهار تا فحش کشهی دوباره کنهی لقمه رو که چپوندم تو دهنم تازه متوجه شدم که پام داره زوق زوق ممیآخر

 . بکپمرمیکه بگ
 زود شبی افتاد دادمی کنم که دای و پلشی شدم ساعت هنوز هفت هم نشده بود تو شک بود که دلداری خودم بگهی دفعه دنیا

   انقدردمی بادمیخواب
 

 دماغم ي بارون توي بورونی به سر و صورتم بزنم تا رفتم بی تا آباطی از جام بلند شدم و رفتم سمتِ حشدمی مداری بزود
  ي بوي وادیچیپ

 
 کم کم دارم مشاعرم رو از دست گهی خل شده بودم کامل حس کردم که دی خاك محشر بود منم که دمِ صبحي روبارون

   رفتم سمتِدمیم
 

 بود به غلط کردن کی نفسم بند اومد نزدشیاز خنک.  و دستم و فرو بردم تو آبِ به شدت خنکش و به صورتم زدمحوض
  نمیبا آست. فتمیب

 
 . کم بهتر شههی و خشک کردم که صورتم

 اگه ننه بزرگتم یعنی تیلی تخيای تصمنی با ای دنبالما؟ اه لعنت به تو الکهی زننی اادی می اصال به من نگفت که کاروی نیا
   کرد بهیفکر م

 
 .دیرسی نمجهی نتنیا
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 کهیاه مرت:دمی شن زن وهی ي غر غراي تا اومدم برم در و باز کنم صدادمی رفتم و لباسم و پوشي در اومد تندي ساعت صداهی
   فکرِشعوریب

 
 .رهی دختر بگنجای مارو نکرد اومد از اآبرو
پس اون .  دو برابرِ من سن دارهنکهی دخترشه؟ انی هاشم ای قمرِ بنای زر زر نکنه نی از اشتری بگهی در و باز کردم تا ديتند

  چند سالش
 

 ؟یی تویال: زن با خشم به سمتم گفت.  احتماال دو سال از ماموت بزرگتر بودبود؟
 .بله خودمم:  گفتمي سردبه
 . من دخترتمدیخوشبختم مادرِ جد:  پوزخند گفتبا

 . دخترمي به مادرت احترام بذارری بگادیخوبه پس :  خندم گرفت اما خودم و نباختمخودمم
 بودم قدم به کوچه گذاشتم و دهی خرروزی که دیی نويا اعتمادِ به نفسِ کامل با لباسا شد به من منم برهی هاج و واج خکهیزن

  رفتم سمتِ
 

 . اونم اومدنی که نشستم تو ماشنی نشدم همعی اون زن خدا رو شکر درش باز بود و ضانِیماش
 م؟یکجا قراره بر: دمی که نشست پرسنی ماشيتو

 .زمی مامانِ عزشگاهی آرايرا بيری ببرمت وقت بگدی و زد و گفت بااستارت
 .گهی دمونمیباشه دخترم پس منتظر م_

 .ی مردِ هوس باز و رام کنه خودترِی پنی بتونه ای اگه کسی هستینه خوشم اومد خوب کس:  و گفتدی بهم کرد و خندینگاه
 . من غلط کرده باشمکردم؟ی رام مگفتی منی رو که انای ادی چندشم شد من باییا

 . زنانهشگاهِی آراهی ي و نگه داشت جلونی ساعتم ماشمی نهی حدودا بعدِ می زود از اون منطقه خارج شدیلیخ
 دمیفهمی مشتری من بشدی تر مي جدهی قضیهر چ.  شدمادهی بلندش پی شاسنِی شد منم پشت بندش از ماشادی خودش پاول

   کردم امایچه غلط
 

 . بودیکی می خودِ لعنتشِی پزدمی که می کنم که حرفچه
 ییبه خدا به جا.  باشهلی تکمونامی کلکسگهی بدبخت شم که دنمی حاال که همه جوره بدبخت شدم بذار تو اگفتمی خودم مبا

   مغزمگهی که ددمیرس
 
 .ی لعنتکشهینم
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: داخت و گفت انیدخترِ صداقت بهم نگاه.  بودشگری آراي زنهانی بزرگ بود که پر از اشگاهی آراهی شگاهی آراي با هم تومیرفت
  رمی من منیبب
 
 .ي دخترما آبرو منو نبری بگي برنگردی حرف بزنم فقط کارم داشتنای ابا
 . کال اسم واست بذارم کدومای دخترم ای بگم صداقت دی باای دونمیاسمتو نم_

 .اسی اسمم لعگمیاسممو م:  کرد و گفتیپوف
 . هم نبود اما باشه قبولنهی تو گزنکهیبا ا_

 کردنِ زی و شروع کردم به آنالی دو ساله نشست رو صندلي بچه هانی انِی گردوند و رفت که با اونا حرف بزنه منم عچشماشو
 .همه جا

 ادی زسانشی دو برابرِ من بودا تازه انقدرم چوسان فکی قمر از نزدای مقابلم نصفه کاره موند ای لعکلِی هدنِی کردنم با دزیآنال
 .بود
 ی چدمی اصال نپرسرونی زدم بشگاهیجلو تر از اون از آرا.  نچسبکهید شدم چشمامو تو حدقه چرخوندم زن از جام بلندنشی دبا

  یشد؟ چ
 

 . برمخواستی فقط دلم مگفتن
 نی اما روزِ عقد بود جمعه داشتن من و آذدونمیچه قدر گذشت؟ نم.  کردمی کم کم داشتم به عقلِ ناقصِ خودم شک مگهید

  ي توکردنی ميبند
 
 کس چی خودم باعثشه به هیِ ناگهانيمایخودم کردم تصم.  همشون پوچ شدن رفتنیچی شد؟ هیروزهام چ. شگاهیآرا

   منمنیا.  ندارمیتیشکا
 
 . بختِ زمونهنی تراهی در سی عروسدِی لباسِ سپدر
 شدنش دهیبا کش. کشم لباس رو باال بپِی اومد جلو و کمک کرد تا زایلع.  خودم و سرزنش کنمنکهی خسته شدم از ای حتگهید

  تا ته نفسِ
 

  لباس؟نی کشددم اوف چه ناراحت بود ایقیعم
  آخه من و چه به پاشنه بلند؟دم؟یپوشی مدی و بانی من اغمبری پای رفت جی سرم گدمی پاشنه بلند و که رو به روم دي هاکفش

 گذاشتم و نی به زماطی پامو با احتنانی اطميبرا.  انجام شدتی با موفقاتی خم شدم تا اونارو به پام کنم باالخره عملی پوفبا
  دستم و از شونه
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 شویمی بود؟ موهامو باز گذاشته بودند و نی کگهی دنینه بابا؟ ا.  نگاه کنمنهیی برداشتم و تازه جرات کردم به خودم تو آای لعي
   کردهونینیش
 

 .شی بود تا آرامی گرهِی شبشتری بودم بدهی که من تاحاال تو عروسا ندیشی با آرابودند
 نکهیبه ا.  در حالِ حاضر همون دکلته بودنش رفته بود تو چشممدیرسی ازش به ذهنم نميزی چگهی عروسم دکلته بود دلباسِ

  باالخره گدا
 

 .گهی کسِ دچی بود نه هکایمقابلم ال.  وجود نداشتي ای الگهید.  شدهشاهزاده
.  فرهمند بودکایرو به روم ال. گهی نبود نه دی نکنن آره رو به روم الکشی اسمش اونقدر ارزش داشت که کوچدمیدی که میکس
   که پدریکس
 
 .فقط فراموش شده بود.  باشهمیتی نکهینه ا.  بوددهی مادرش رو ندو

 ؟ي نشدریخب بابا س:  در اومدای لعيصدا
با دستهام دامنِ لباسم و باال گرفتم .  من بشهالِیخی هم بنجای اخواستی نمنی برگردوندم نه انگار انهیی حرص صورتم و از آبا

   بهایو با لع
 

 کجـــــــــــــــــــــــ ـــا؟؟؟:  رفت هواای لعيِ که صدارفتمی داشتم میی اروپایلیخ. می در رفتسمتِ
خانوم حواست باشه :  رنگ و انداخت رو شونمدی سفی بهش کردم قدمهاشو تند کرد و اومد جلوم شالی تمام نگاهیِ خنگبا

  ستیلس آنجلس که ن
 
 .می آبرو داربا

 که نیگرفتی که جلو باباتو منی بگه شما اگه آبرو داشتستی نیکی. سمی کردم پاری کرد وگرنه من فکر ميادآوری شد خوب
  چهار تا چهار تا

 
 نی دمش گرم تو اییدم بعد به راهم ادامه دادم اما خدا شونم مرتب کري بهش رفتم و شال و رويچشم غره ا.  کهرهی نگزن

  نی همیشلوغ
 

 .ییای حی که سکته زده بودم از بنداختمی نمشالم
 قرار بود شوهرِ من نی ایعنی چندش کهیاه مرت. زمی همسرِ عزشِی رو برام باز کرد و منم نشستم پنی درِ عقبِ ماشي اراننده

  یشه؟ حت
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 اعتقادام نی به خاطرِ غرورم و ادی بایعنی. رفتمی تا تهش مدی اما خودم انتخاب کرده بودم و بانداختی تنم و به لرزه مفکرشم
  خودم و بدبخت

 
 کنم؟

 به دی ول کن فعال بافتادم؟ی اون مادِی تی موقعنی تو ادی کنه؟ خودم و سرزنش کردم چرا بای کار می فرهود بفهمه چاگه
   کهدمیرسی ممیبدبخت

 
 کایال.  فرهودي خونه مثلِ خونه هی می بودی اشرافي خونه هی ي چشم چرخوندم جلونی ماشستادنِیبا ا.  دستم نشسته بودکنار

  آره. خفه شو
 
 . هم که هستموونهی دگهید
 باختمی و ممی داشتم زندگشدمی متنفر مشتری هر لحظه از خودم بمی جمع به داخل رفتي هلهله انِی و در ممی شدادهی پنی ماشاز

   کهنهیاما هم
 

 ازش ی شناختچی که هرمی دست تو دست مي مردهی دارم با دمید. ستی نی راهِ برگشتچی هگهی تا آخرش برم ددیبا. هست
  يزیندارم تنها چ

 
 .دهی مالم که اون من و خرهیمن . نهی ادونمی مکه

 گهی وقتِ دچی ازحرفم برگردم نه االن نه هخوامینم.  وقت نهچی هیعنی سست تر شدم اما نه هنوز نه می عقد و که دي سفره
  ي سفره يِپا
 

با  …يبا اجازه :  کردم؟ ی کار می کار کردم؟ چی که اونجا بود وکالت و ازم خواست چي نشستم همراه با اون آخوندعقد
  ياجازه 

 
 . بلهخودم
 .من زنِ صداقت شدم گهی کردم به خودم بقبولونم که تموم شه آره دی شد و من سعشتری هلهله بيصدا

 و نکاری بودم؟ چرا ای عوضنی من االن زنِ ایعنی کار کردم؟ ی خدا چيوا.  نفرت احساس کردم که صداقت دستم و گرفتبا
  ؟ی اليکرد

 
 ؟ی بازم خفه شيمردی می عمر خفه خون گرفتهی شعوری بیِال



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 76 

 چرا ؟ی چمی زندگ؟یپس خودم چ …اما . کردمی قبولش مدی سرنوشت بود که باهی تموم شده بود گهی شده بود دری دگهید
   شبم و تودیبا
 

  مردِ هوس باز به صبح برسونم؟هی آغوشِ
 فکر شتری کم بهی نبود؟ چرا ی کابوس تموم شدننیچرا ا.  و گذاشتم رو پام و سفتش کردمرونی بدمی و از دستش کشدستم

 نکردم؟
 نِی اسمشم عومرثِی بودم اسمش کدهیدم زنِ صداقت که تازه فهم تموم شده بود و من شده بوگهید.  شده بودری دگهی داما

  خودش ماله عهدِ
 

 .قاجارِ
بسه بابا چه قدرم خوشحالم بابا هوس بازشونو .  شروع شده بودشونی تازه عروسنای که تموم شه اما انگار اکردمی دعا مهمش

 . بازم رد کردن
 

 ه؟ی اون زنه کایلع: دمی آروم پرسي پهلوم تا اومدادی خواستم بای زن شدم، با چشمام از لعهی چپ چپ نگاه کردنِ ي متوجه
 .مامانم:  نگاهم انداخت و گفترِی نگاه به مسهی

 فکر نکنم فعال نی کردم فعال به ایسع.  برمنجای امشب زنده از اارمی اومده بود عقده شوهرش من شانس بنمی اي ددم وايوا
  يشتری بيایبدبخت

 
 .دارم

 مسخره يمای تصمی الگهیبسه د. رفتمی منجای االن از اکردنی اگه ولم میعنی. کردمی با غم نگاه نمينجوری ختمم و امجلسِ
 . گرفتنتو تمومش کن

 
 بود که رفته بودم فقط کاش که ي ای عروسنی بهترنیا.  مجلس نگاه کردمي هی حبس کردم و به بقنهی و تو سنفسم
 . خودم نبودیِعروس

باالخره آخرِ شب شد و همه رفتن و من موندم با ترسِ . کردمی نگاه ممی جا نشسته بودم و به جشنِ بدبختهی ی آخرِ مهمونتا
   که تويتازه ا

 
 خر مونده بودم تو نِی و من عرهی کردم اون رفت دوش بگی چه غلطدمی اتاق که قرار گرفتم تازه فهميتو.  شده بودجادی ادلم

  دیگل حاال با
 
 . موندن نبودي جانجای اگهی درفتمی مدی شدم بارهی حموم خي به درِ بسته کردم؟ی کار میچ
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 شدیدرِ حموم داشت باز م. شدی منی سرنوشتم بدتر از اموندمی بمونم اگه متونستمی اما االن نمدونمی بود که کرده بودم ميکار
  دامنم و گرفت تو

 
 .رفتمی مدی اما بادونمی کجا نمرفتمی مدی تموم بود باگهی رسوندم داطی و با سرعت از در عبور کردم و با دو خودم و به حدستم

 طرف هی طرف خوشحال بودم از هی خلوته خلوت بود از ابونی کس نبود خچیه.  خلوتابونِی بزرگ و باز کردم و رفتم تو خدرِ
 .ناراحت

 فرهود؟: دمی بخوام پرسنکهیبدونِ ا.  که باعث شد عقب عقب برمدمی مرد رو دهی ي هی سایکی تاريتو
 جلوتر اومد تازه ؟یکنی کار می چنجای ایال:  با تعجب نگاهم کردکرد؟ی کار می چنجای شد خودش بود اانی مرد نماي چهره

  سر و وضعم و
 
 .تو …تو :  با تعجب زل زد بهميدید

 . فرار کردمي عقدِ اجبارهیاز سرِ :  گفتمعیسر
 ی بهش دروغ گفتم حسِ خوبنکهی از ادی کشنیدستم و گرفت و من و به سمتِ ماش.  در آورد و انداخت رو شونه هامکتشو

  نداشتم اما
 

 . بارم خودم مقصر بودمنی انکهی بودم با امجبور
 … قبولش شدم که مجبور بهی واسه سرنوشترفتمی مدی بار بانی شدم انشی سوارِ ماشی سختبه

.  افتادیتازه مغزم داشت به فکر م.  نشستنی ماشي اومد توي به خونه انداخت و فوری فرهود نگاهنی نشستم تو ماشرفتم
  دیکه چرا با

 
  دنبالِ تو؟ادی بخواد بی آخه تو آدمی خفه الکنه؟ی مبی باشه؟ نکنه داره من و تعقنجای افرهود

 و نیگند زده بودم ا. دمیترسی از ترس اما مای از سرما بود دونمی نملرزمی دارم مدمیتازه فهم.  و روشن کرد و به راه افتادنیماش
  دمیفهمیم
 
با  …دونمی شده بود؟ نمیعاقبتش چ.. یراست … شده بودنی عاقبتش اگهی عجوالنه ديمای شده بود تمومِ تصمری دگهی داما

  هی دادِ فرهود يصدا
 
 ؟ي کردی میتو اون خونه چه غلط:  رو هوادمی پررمت
  از عقد فرار کردم؟گمی میفهمیم:  بهش کردمهی نگاهِ عاقل اندر سفهی

 ؟یعقدِ ک: فرهود
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 ؟یشناسیمگه بگم م: نیی انداختم پاسرمو
 .ی بگو الگمیبهت م: فرهود

 .صداقت …صـ_
 اون چند سالش بود یدونی سگ؟ آخه کثافت تو فقط نوزده سالته مرِی با اون پوونهید: رمی زد که باعث شد گوشام و بگيداد

 ؟یدونیم
 ؟یشناسی اصال تو اون و از کجا مدونمیمن چه م_

 نی ادهی رو دزدهی که ارثي ایاون لعنت: فرهود. ی زنشم چدیفهمی رو شکر فقط بهش گفته بودم که از عقد فرار کردم اگه مخدا
 .دزدِ

 ون که فرهود دنبالشه؟ رفتم زرت رفتم تو بغلِ هموا
 بای زي روشن با نوراکی تاريابونایخ.  و جالب بودبی واسم عجمیکردی می خلوت و طيابونایخ.  شدی سکوت طي کم توهی

  نیمن عاشقِ ا
 

 یکی ي شدمی خودمونی الگمای میول:  فرهود باعث شد نظرم جلب شهيصدا.  بودگهی دزِی چهی شده بودم شهر تو شب صحنه
   اگهیعنی گهید
 

 .یی تودمیفهمی عمرا ميکردی نمصدام
 ی خوب شد که فرهود اونجا بود وگرنه من االن چمایخودمون.  دادم به پنجرههی دوباره سرم و تکي کردم و با لبخندنگاهش

   کردم؟یکار م
 

  کار کنم؟ی چخواستمی و مشب
 .ی الي نامردیلیخ: فرهود

 .رونی بيای ماروی که از خونه اون نمتی با لباس عروس ببدین با اما می کمکم کنیخواستیم:  نگاهش کردمپرسشگر
 ؟يدی رو دیگوش_

 . بارم اشتباه کردمنی ادمی فهمي چه قدر منتظرت موندم اما نه نبودیدونی میکنی فکر کردم اونجا کار مدمیآره د: فرهود
 م؟ینی ببي بخوادیچرا با_

 . و بفهممتی بدقوللِی دلخواستمیم: فرهود
 ؟يدیحاال فهم:  لباسم اشاره کردمبه

 ؟ی الي کرديتو با خودت چه فکر. دمیبدم فهم: فرهود
 .ي فکرچی هيراستشو بخوا_

 ؟ی چرا به من نگفتی اگه مشکل داشت؟ي تو مگه فکر دارگهی ددونمیدِ م: فرهود
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 کردم؟ی بهت اعتماد مي چطورشناستمیدِ بفهم االغ من تورو دو روزه نم _
 ؟ی کننانی اطمشدی می عوضرِیآهان بعد به اون پ:  گفتی فرهود عصبساد،ی قرمز شد و فرهود واچراغ

 . نکردم فرهودنانی اطمیمن به کس_
 رهی به شوهرت زور نگو در میبابا دختر اولِ زندگ:  دخترِ جوون نگاهم و از فرهود گرفت و به پشتِ سرش انداختهی يصدا

 .ها
 .اگه دلتو زده بدش به ماآره :  گفتشی کنار دستدخترِ

  کجا؟یال:  گفتشمی مادهی دارم پدی شدم فرهود تا دادهی پنی و با شدت باز کردم و از ماشنیدرِ ماش. شنی آدم نمنای انگار انه
 . نشوند سرِ جاشوندی رو بانایا_
طرف . نیی پادمی که اون حرف و زده بود و کشهی دخترا درِ شاگرد و باز کردم و دختر اولنِی دمِ ماشدمی اومد حرف بزنه رستا

  جفت کرده
 

 گرفتم و چسبوندمش به درِ قشوی.  رفتار کنه اما انگار من و نشناخته بودينطوری دختر با لباس عروس اکردی فکرشم نمبود
  دوستش. نشونیماش
 

 ؟ي دارکارشیا خانوم چ: رونی اومد بمهی و باز کرد و نصفه ننی درِ ماشعیسر
 پس دمی که شنهی عمرهی همشونو من ی حول بگی گرفتادی ها رو که تو االن کهی تنی جوجه انیبب: دختره کردم و گفتم به رو

  دهنتو واسه
 

 . فرقونم کوی وسط بگي بری گاو ول نکننِی سرتو عزننی به بعد دو تا مهندس حرف منی از اری بگادی ببند من
 هوی می که رفتیکم.  و راه انداختنی همون موقع چراغ سبز شد و فرهود ماشنی شدت دختررو ول کردم و برگشتم تو ماشبه

  رِیفرهود زد ز
 

 .طرف جفت کرده بود. ایدختر بزن بهادر:  با تعجب نگاهش کردمخنده
 يدستم به ضبط رفت و دکمه  …رهی نگنی کردم که پرم به پرِ ای و رو اون خالتمی که من رفتم عصباندونستی زدم نملبخند
 : و زدمپخش

 ختی فروريزی تو در تنم چي دستاباسقوط
 ختی اوج صدامواز فراز شاخه آوهجرتت

 دی خوب غسل تعمي جاي زالل سبز جاريا
 دی باغچه پوسرخاكی مرد وپژمرد زدی تو بایب

  که من با توما شد فصل سبزخواهش برگیفصل
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  مرگي تو من شد فصل خاکستری که ما بیفصل
  بودی لب تشنگی بگو جز تو کودوم رود ناجتو

  بودی گاه خستگهی آغوش کودوم باغ ساجزتو
  تا نفس دارم ببا رمدی تو بای بدی تو بایب

 ارمی کردنشونه هاتو کم مهی گري برامن
 ستی تو با هق هق من با شکستن آشنا نچشم

 ستی که صدا نیی صدابود هرصدای شکستن بنیا
 رهی بمدی بای خوشنی ها ای ناخوشقی رفيا

 رهی ندارم که شب از من پس بگی تو همراهجز
  خطر بادی مسافر هجرت تو بي تو بدرود ابا
  تنم دادي که خون به رگهای طپش باد دلپر

  که من با تو ما شد فصل سبز خواهش برگیفصل
  مرگي تو من شد فصل خاکستری که ما بیفصل

 شدم و به سمتِ ادهی پنیاز ماش. می خونه اش هستي که جلودمی نگاه که کردم دسادی وانی ماشدمی که تموم شد دآهنگ
  خونه قدم برداشتم اونم

 
 . در و باز کردم قدم به خانه گذاشتمنکهیبعد از ا.  که بهم برسهسادمی شد و اونو قفل کرد واادهی پنی سرم از ماشپشتِ

 .ی السایوا:  فرهود باعث شد برگردم عقبيصدا. گهیهشته د بنجای احتملی خدا اگه خونه ما تا االن خونه بوده يوا
 هی شه تا من داری بی نذار کسامی آروم برو تا منم بيری االن که منیبب:  منتظر بهش چشم دوختم اومد جلوتر و گفتی نگاهبا

   بهيفکر
 

 . فردا بکنمحالِ
 شمرده شده به سمتِ خونه رفتم ییبا قدمها. گهی می چدمیفهمی نمقی سر تکون دادم اما انقدر منگ بودم که دقدیی حالتِ تابه

  در همون حال به
 

 در واقع عمارت ای ی اصلي استخرِ بزرگ کنارِ خونه هی شترِی بای گفت که خونه هزار متر شدی چشم مهیبا .  خونه پرداختمزِیآنال
 .بود

 بود من و دهیچی فضا پي هم که توی اطلسيگلها يو بو.  که سر به اسمون داشتن قرار داشتری جوون و پي پرِ درختاکنارمم
  مستِ
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 .کردی مخودشون
من .  بود که االن بودميزی چنی حتما عاقبتم بهتر از اشدمی بزرگ میی جانی همچهی تو ی آن دلم گرفت کاش منم از بچگهی

   فرهودفهممینم
 

 . کرم داره حتماگهید.  بزنهي دست به دزدينطوری ادی همه پول داره چرا بانی اکه
 فرهود داره قدم زنان دمی کردنِ خودِ خونه بود به پشتِ سرم نگاه کردم دزی نوبتِ آنالگهی درِ ساختمون متوقف شدم ديجلو

 .ادی مشیپ
 دونستم؟ی مدونستمی و نمنی فرهود زن داره؟ من که ای از دستش؟ راستکشهی می چنی زنِ بدبختِ اای خدايوا
 د؟فرهو:  بهم گفتمدی رستا

 . شروع کردنی خدا باز ايوا: شیشونی رو پدی کوبدستشو
 .گهی دی بدونم اومدم کدوم قبرستونخوامیا خب م_

 .بگو:  از تاسف تکون داد و گفتيسر
 ؟يتو زنم دار _

 مهمه؟: فرهود
 . بدونمخوامینه اما م_

 .داشتم طالق دادم: فرهود
 چرا؟_

 ؟ی انقدر سوال نپرسشهیم:فرهود
 .نه_

 . مطمئن شمخواستمیممنون م: فرهود
 ؟ي بريخواینم: صداش اومد.  خدايوا.  کجا بودگهی دنجایا.  خونهي تومی و باالخره باز کرد و باهم رفتدر
 .االن االن:  تکون دادمسر
 نیار ا خونه ها ماله رماناس اما نه انگنی اکردمی رفتم خونه دو طبقه بود تا حاال فکر مشی سست شده پیی بعد با قدم هااما
 .هی واقعیکی

 ؟يری منیی پای طرف، کجا سرتو انداختنیاز ا:  از پشت گرفتم و کجم کرد به سمتِ پله هافرهود
 .دوست دارم:  ناخودآگاه بلند شدصدام
 .ي دوست داری جونِ هر کشهی خانوم پا مدهی آروم االن حمگمی ساکت مگمیم:  تو سرِ خودشدی محکم کوبیکی فرهود
 .باشه:  مانند کردمسی هصدامو
 . که اتاقتو نشونت بدممی برای دخترِ خوب حاال بنیآفر: فرهود
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 ی بود که هر چنی اکردمی که مي کجا قراره امشب و سر کنم تنها فکردونستمینم.  کردمی دنبال فرهود آروم پله ها رو طبه
  زود تر از

 
 .کردیرفته بود ولمم نم گلومو گخهیاه اصال انگار ب.  آزاد شمی لعنتي لباسانی ادستِ

 .نجاستیا:  کم مکث کرد و بعد درِ اتاق و باز کردهی.  اتاق متوقف شدهی ي فرهود جلوباالخره
.  نه؟ واردِ اتاق که شدم درِ اتاق پشتِ سرم بسته شدای دی اون شندونمی گفتم که نمی لب ممنونرِی توش زرفتمی که می حالدر

  نگاه کردم
 

 چرا دونمی بوده اما نمنجای قبال ای که کسدونمی بوده، منجای قبال ایکی نکهی اتاق بود حسِ اي توی حسهی.  رفته بودفرهود
   که زنِکردمیفکر م

 
 . اتاقِ خودِ فرهود بوده خبي اگه زنش بوده مسلما تودونستمی منکهیبا ا.  بودهنجای افرهود
 عوض دی افتاد که اون لباسا باادمیتازه .  نشسته بودای بودم سادهی واخی مردم بس که سشی تخت آخي پرت کردم روخودمو

  اما من. شدیم
 

 ي بخوابم؟ صداينجوری که تا صبح اتونستمی تخت بلند شدم نمي دلم بذارم؟ از روي کجاگهی و دنی ايوا.  لباس نداشتمکه
  در اومد دعا دعا

 
 کردم؟ی می چه غلطدی فرهود باشه و گرنه من باکردم
 .ممنون:  دست لباس و گرفت جلومهی بزنم یتا اومدم حرف.  در و باز کردم خداروشکر خودش بودآروم

 .ای نرونی تا من نگفتم از اتاق بسای صبح واخوابم،ی مرمی مگهیمن د: فرهود
 خسته گهی هوا ددمی بود همون وسط نپریی خدايوا. با آرامش در و بستم.  کردم و لباسا رو ازش گرفتمدیی حرکتِ سر تابا

  شده بودم از
 

 بازش کنم؟ مثل ي و چطورنی حاال من اي ددم وايوا.  و باز کنمپیدستم و بردم پشتِ لباس تا ز. یفاتی لباسِ تشراون
   که ادایمونیم
 

 .ی اون لباسِ کوفتپِی باز کردنِ زي دستام و بردم پشتم و تمامِ تالشم و آغاز کردم واسه ارهی در ماطوار
 اتاق خانوما رفتن ي تویفهمی تو نمریدرد بگ:  فرهودهدمی نگاه کردم دهی.  هوادمی پري صد مترهی باز شدنِ در ي صدابا

   به در زدناجیاحت
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 ؟ی روانداره
 رو ی کسنکهی در زدم سر و صدات مانع شد تا به گوشت برسه اومدم تا قبل از ایشرمندتم هر چ:  شده گفتدی کلیی دندونابا
 .ی کنداریب

 ؟ي کار داریخب حاال چ_
 داشته باشه؟ با هر یاالتی نکنه واسم خنی کردم اومدم خونه ای هاشم من چه غلطی قمرِ بنای بزنه اومد جلو ی حرفنکهی ابدونِ

  قدمش رفتم
 

به  توای بکنه خدای غلطهی خوادی مطمئن شدم مگهی حرکت برم گردند دهی و به زور نگهم داشت و با دی بهم رسنکهی تا اعقب
   خودم وایخدا
 

 تپشِ يصدا. شمی ادب مگهی دکنمی نمي دزدگهی غلط کردم دای خدادی کشنیی لباس و پاپِی دستت دستش محکم زسپردم
 . دادیقلبم گوشام و آزار م

 
 .نگاه کردم فرهود رفته بود.  بسته شدنِ در اومدي که صداومدی داشت اشکم در مگهی و مشت کردم ددستام
 ؟ی کنی چه غلطيخوایم. ی هم نکني دزدي قول دادگهی فکر کردنت حاال که دنی با ای تو فرقِ سرت الخاك

 بدنم محکم گرفته بودم که مانع از افتادنِ ي که آورده بودم اون لحظه از ترس دستم و روی نگاه به خودم کردم شانسهی
  هی. لباس شده بود

 
 . عوض کردنِ لباس هاميم رفتم برا به خودم دادگهی فحشِ دهی به فرهود و فحش

***** 
تازه مجبور بودم که خودم و .  بودمدهی که تا حاال ندي خونه ابهی غري خونه هی دفعه تو نی شروع شده بود اما اگهی روزِ دهی

   اتاقيتو
 

 . کار کنمی بگه چادی که فرهودِ عنق بی کنم تا زمانحبس
 بله؟:  خواب آلود گفتمیی تو جام با صدانمی در زدن باعث شد که بشيصدا

 بهم کرد و اومد ی نگاههی خانومِ گرد و قلنبه اومد تو موهام که تو صورتم بود و زدم کنار خانومه هی باز شد و پشتِ سرش در
 : جلو
 

 .دمی فرهود خان و ديالی از فامیکی باالخره عمرم کفاف داد ی دخترم به به چه خانومسالم
  بود؟ي فرهود خان کدوم گورلِیاه کردم فام تعجب بهش نگبا
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 مادر من تو یول. راستش فرهود خان امروز به من گفتن که دختر خالشون از جنوب اومده:  ادامه دادزنمی نمی حرفدی تا دزنِ
   موندمنیا

 
 ؟يکردی کار می تو جنوب چيدی که انقدر سفشما
 . کردنرونمی از اونجا بنمیفکر کنم واسه هم:  با خنده گفتمهی چهی گرفتم قضتازه
 . صدا کندهی من حمی مادر راستیچه قدر تو بانمک:  سر دادي قه قه ازنِ
 . خانومدهیچشم حم_

 ه؟ی بدونم اسمِ تو خوشگلم چدیمن نبا:  خانومدهیحم
 . امیمن ال _

 ه؟ی چه اسمگهی دنیوا مادر ا:  خانومدهیحم
 . مخففِ اسممهی ام الکایال:  نداشتيرفش منظور مطمئنا از حزدی حرفشو منکهی انِی گرفت در عخندم

 خب قشنگ نبود ی حمگفتنی آدم اسمشو بشکونه تو فکر کن به من مستی خوب نيزی چهی شد نیآهان مادر ا:  خانومدهیحم
   اسمِی هر کسگهید
 

 . قشنگهخودش
 .کای النی شما به من بگنیگیبله شما راست م: زنهی چه قدر حرف منی خدا ايوا
 .می صبحونه بخورمی جان حاال پاشو پاشو که برکای النیآفر_

 آخه کردیبا تامل نشسته بود و به حرکاتِ من نگاه م.  نداشتالشوی اما نه انگار خرونی نگاه کردم تا بلکه از اتاق بره ببهش
 زنم انقدر پرو؟

 …شهی مدیببخش:  بود گفتمدیز من بع که ایمتی رو کردم بهش با مالنی واسه همشهی نمالیخی تا من نگم بنی نه بابا ادمید
 . روزای چنی رفته اادمی گهی شدم دری پ؟ینیبی دخترم تو رو خدا مدیآهان ببخش:  رو شکر سه سوت گرفتخدا

 دای بازم سر و کله اش پدمیخوابی اگه مدی خوابشدی نمگهیاما د.  باالخره رفتشی خودم و پرت کردم رو تخت آخرونی رفت بتا
 .شدیم
 نگاه به سر و هی و نهییرفتم جلو آ.  هم نداشتم که بخوام بپوشمي اگهی لباسِ دنی جام بلند شدم خب خدا رو شکر که جز ااز

  وضعم
 

 ينجوری وقت موهام اچی هادمهی بود جلو صورتم؟ تا ی چی جنگلي موهانی نبودن اما اي بدي خدا رو شکر لباساانداختم
   اما االن چراشدینم
 
  بود؟ شدهی شکلنیا
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 بود که گورم نی کار انیبهتر.  کهشهی نمنمی کردن بهتر از ای که رو سرِ کچلِ من خالی اومد با اون همه ژل و تافتادمی آهان
  و گم کنم

 
 ارم؟ی بری اما حموم از کجا گرمی دوش بگهی

 ی در حالکرد؟ی می چه غلطنجای انی اغمبری پای نداشتم رفتم و در و باز کردم رمی خانوم کمک بگدهی که از حمنی جز اي اچاره
  که دستم و

 
 ؟ي آخه مگه مرض داردمی فرهود ترسيوا:  ام گذاشته بودم گفتمنهی قفسه سرو

 .ي در و باز کردزدمیبه من چه داشتم در م: فرهود
 ادی بنیبه ا عمرا اگه یی خدای شلوار ورزشهی شرت و ی تهی دمشیدی می بار با لباس راحتنی نگاه بهش انداختم واسه اولهی

  اما. دزد باشه
 

 .دادی و نشون منی کنم که شواهد اچه
 رون؟ی بيای بیخواستی میواسه چ:  نگاه به من کرد و گفتهی
 . برم حمومدیبا:  بهش چشم غره رفتم و گفتمضی گرفته با غری و انگار اسنیا

 .قهی دهی ای بیفقط ال. يریخب حاال م: فرهود
 خانوم گفتم که دهی حمنی من به ای النیبب:  پشتِ سرش هم در و بستدی اجازه واردِ اتاق شد و منم با خودش کشی بخودش
  تو دختر

 
 .نجای اي درست اومدي واسه یخالم

  دانشگاه؟رمی چرا من نمگهی نمنیخب احمق ا:  رو گند زدهنجای ادمی تمامِ خنگ بودنم فهمبا
 ..تا … تانجای ايمگه من اسمِ دانشگاه اوردم؟ بهش گفتم که اومد: فرهود

 ؟یدِ جون بکن تا چ_
 هوم؟: فرهود

 . اقا فرهوديگند زد_
  دانشگاه؟ي برشهینم: فرهود
  برم دانشگاه؟ي بعد انتظار داررنمی تا بگرونی منتظرن من پام و از خونه بذارم بنایدِ االغ االن ا:  صدام و بلند کردمیعصب

 زم؟ی تو سر بری خب تو االن بگو من چه خاکه،ی حرفنمینه ا: رهودف
 ؟یگی به من ميتو گند زد_

 ؟ي بری نخواستدونمی به ثبتنام؟ چه ميدی رسریبرم بگم که د: فرهود
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 نجام؟یاگه نخواستم برم دانشگاه پس چرا ا_
 .ي حله من بهش گفتم چون بابات حالش خوب نبوده تو تنها اومدگهی دنشیا: فرهود

 .خب خدارو شکر_
 . صبحونهای تو هم بگهی درمیخب من م: فرهود
 …فرهود:  بار دادم رفت هوانی که ارفتی و داشت منیی و انداخت پاسرش
 ه؟ی چگهید: شیشونی رو پدی کوبدستشو

 .حموم:  انداختمی بهش نگاهطلبکارانه
 . بغلِ کمد و نگاه کنکنمی کجاست؟ باشه من باور مي تا االن کشف نکردی بگيخوای میعنی: فرهود

 .ی خب مرخصیلیخ:  بوددهی تمامِ مدت حموم جلو چشمم بود و من ندگفتی نگاه انداختم راست مهی
 .گهیبرو د:  بهم کردی شده نگاهدی کلي دندونابا
 .رونیاز دستِ تو و رفت ب:  لب گفتریز
 . آب باشم رفتم حموميِ و سردی نگرانِ گرمنکهی بار بود که بدونِ انی برم حموم، واسه اولدی افتاد باادمی رفتنِ فرهود با

 تی اذينطوری ادی هم بانجای شانس ندارم امی کال تو زندگیعنی در اومد ي که بازم صداکردمی خرمنِ موهام و خشک مداشتم
  شم حوله رو گذاشتم

 
 خونه چند نفر آدم نیمن موندم مگه تو ا.  دستش بودینیس هی که ی دختر اومد تو در حالهیدر باز شدو . دیبفرمائ:  و گفتمکنار
  یزندگ

 
 .هی به حالِ بقي که سه تاشونو کشف کردم وانجای تا اکنه؟یم
 .ارمیآقا گفتند براتون صبحونه ب:  تخت و گفتي و گذاشت روینیس
 .ممنون_

 .کنمیخواهش م:  زد و گفتيلبخند
 د؟یببخش:  که گفتمرونی بره بخواست

 بگم؟ آخر دلم و زدم ی کردم که چری وسط گنی خوش چهره حاال ابای دختر بود همسن و سالِ خودم تقرهی نگاه بهم کرد هی
   وایبه در

 
 کنن؟ی می چند نفر زندگنجایا: دمیپرس

 . نفر با شما چهارمی بود اما رفتنشون فقط سه نفر موندشتری خانوم بودن تعدادِ افرادِ خونه هم بیتا وقت:  زديلبخند
 .اهان ممنون_

 .کنمیخواهش م: دختر
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 ول ه؟ی چهی بوده؟ چرا فرهود طالقش داده؟ اصال قضی خانوم کنی با بسته شدنِ در رفتم تو فکر ارونی شدم تا بره بمنتظر
   به تویکن ال

 
 .ای جون تو جونت کنن فضولیعنی داره آخه؟ ی ربطچه
 بفهمم که چرا فرهود زنش و طالق داده اما االن وقتِ خواستی دلم ممکردی مي هر کاررمی که جلو خودم و بگشدی مگه ماما

   نبود بهتریفضول
 

 نه بعد به فکر مقدارِ جا افتادنم ای بمونم نجای اتونمی که مدی ددیمن و چه پروام اول با … بعدفتادمی جا منجای کم اهی که بود
 .باشم

 هم حالِ خودشو داشتا من که تا حاال ی زندگنی ایی بار موهامو شونه کردم و رفتم نشستم رو تخت، اما خدانی آخريبرا
   صبحونهينجوریا

 
 کار یاالن اون چ. ی موشیآخ.  نداشته باشهي کاری که به سهمِ موشزدمی مي فري تو سروکله دی باشهی بودم همنخورده

 کنه؟یم
 صداقت نی طرف مطمئن بودم افرادِ اهی تو مخمصه افتاده بودم، از ينجوری خودم ایم وقت باشگرانی فکر دتونستمی نمراستش

   طرفهیدنبالمن از 
 

 کردم؟ی کار می چدی خودم باي واکرد؟ی کار می من االن زنِ صداقتم چدیفهمی که به فرهود گفته بودم، اون اگه می دروغهم
  هی نایحاال همه ا

 
 کردم؟ی حل مي که زده بودم اونو چطوري گندی اصلي مسئله طرف

 که سرم اومده بود یی همه بالنی و کنار زدم حاال با اینیس.  کوفت کنميزی چومدهی بابا اشتهامم کور شد به من ندمی برگهید
   کار کنم؟یچ
 
باور  شهی در عرض شب عوض می که زندگگفتنی اگه قبال بهم مدی شازش،یهمه چ.  برگشتمی هفته زندگهی عرضِ در
   اما االن بهشکردمینم
 

 . کرده بودمدای پاعتقاد
 بودن تو خونه موندن فقط خودم و دهی خونه هم که من و دي اتاق نمونم کلِ اعضاي تودادمی محی تخت بلند شدم ترجي رواز
   وکردی موونهید
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 .بس
 حالم بد فتمی مشبی افتضاحِ دادِی هنوزم يوا.  نبودشبی بود که مثلِ دنی نگاه به سر و وضعم کردم مناسب بود حداقل اهی
   آخه من باشهیم
 

  برم؟شی تونسته بودم تا اونجا پی جراتچه
 . بودمدهی ها هم ندییبای زنی نصفِ اشبی ددمی تازه چشمم به جمالِ خونه روشن شد و فهمرونی در که اومدم باز

 . بشهرمی دست گيزی چهیه  سر به آشپزخونه بزنم بلکهی دادم حی کردم ترجی پله ها رو طآروم
سالم :  گفتی خانوم با مهربوندهی آروم سالم کردم هر دوشون برگشتن سمتم حمدمی خانوم و اون دختررو ددهی رفتم تو حمتا

 .  ماهتيبه رو
 

 . باشه دخترمتیعاف
 .ممنون_
 .زی بریی دو تا چارایسم:  گفتزی کنارِ می رو صندلشستی که می حالدر

 . خانومدهی شد منم نشستم کننار دستِ حمیی چاختنِی گفت و مشغولِ ری چشمراسی بودم اسمش سمدهی که حاال فهمدختر
 که جلو چشمم نبود سر ییزای از چخواستی نداشت که در حال حاضر من و به خودش جذب کنه فقط دلم ميزی چآشپزخونه

  با. ارمیدر ب
 

 .نیبفرمائ:  سرم و گردوندمرای سميصدا
 .یمرس:  گفتمداشتمی رو برمیی چاینی سي که از روی حالدر

 اطالعات خوانی و مننیشی مشت زن کنارِ هم مهی زمانا که نی از اي و نشست، وادی کشرونی ما رو بيِ کناری صندلاونم
   متنفرمرنیبگ
 

  من دختر خالتم؟یگی فرهود ميآخه مگه مرض دار.  بکشمرونی ازشون بی اطالعاتتونستمی االن که خودم نممخصوصا
 . نزده بودنیقرهود خان تا حاال از شما حرف:  خانومدهیحم

 زدن؟ی حرف مدیبا:  نگاهش کردمجیگ
 رفته اون عجوبه رو گرفته، البته فکر کنم اون موقع که ازدواج کرد ي دختر خاله انیمن موندم با وجودِ چن:  خانومدهیحم

   سنش کمکایال
 

  جان؟کای درسته البوده،
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 سالشون بوده 21 نداشتن ی خودِ فرهود خان سنگهیآره د:  سرم پاس داده شد به اون وررای سمي بزنم با صدای اومدم حرفتا
 .گهید

  جان تو اون موقع چند سالت بوده؟کای حاال ال،یگیآره آره راست م:  خانومدهیحم
 .سالم بوده12:  تو ذهنم محاصبه کنمي تونستم به تندفقط
 .يومدی خب معلومه به چشمِ فرهود خان نياوه مادر چه قدر بچه بود:  خانومدهیحم

 خوب به ی به خودت برسشتری کم بهیاگه االن :  جوابِ سوالم به سرعت گرفته شدام؟ی بدی چه جالب نکنه االن باومدمین
 .يایچشمش م

 نکهی بدونِ ادوزنا،ی و مبرنیه زود واسه خودشون م هم چنای ااد؟ی به چشمِ فرهود بخوادی می و جمع کنه کنی ایکی حاال ای بدِ
  حواسم باشه

 
  آخه؟ادی به اون چشمِ کورِ فرهود بخوادی می بابا کالیخیدِ ب: ی رو کانالِ موردِ عالقم جاهلزدم

 حاال فرهود د،یببخش:  عوض کردمینی موضوعِ بحث و با لحنِ دلنشی حرکتِ ناگهانهی متعجب انداختم تو تِی نگاه به جمعهی
 جان کجا هستن؟

 . بر گردنگهی ساعت دکی هیفکر کنم :  آب دهنشو قورت داد و گفترایسم
 .ادیآهان، پس من برم به کارام برسم تا پسر خاله ب_

 ی چگمی می مواظب باشم که چدی بانجای نداشت ادهی پسر خاله رو گفتم و از جام بلند شدم، انگار فاي کلمه يدی تاکنیهمچ
   خدا چهي اگمینم
 

 .کنمی من به زبونِ خودم حرف نزنم آنفاکتوس میدونی من؟ تو که مکنم
 دور هی گرفتم میتصم. کردمی خودم عادت مای دادمی اونا رو عادت مای کردمی مي فکرهی باالخره دی حرف زدنم شدم باالِی خیب

  به کلِ خونه
 

 .ادی برمی گيزی چهی بلکه بزنم
 و باز کردم و واردش اطی که درِ حنی همگهی دي بعد برم سراغِ قسمتانمی روز ببیی و تو روشنااطی دور حهی گرفتم اول میتصم

  نِیشدم ماش
 

 ؟ی خانوم کجا به سالمتیبه به ال: سادی پله ها واي جلوفرهود
  مگه؟هی کنم چي هوا خورخواستمیم_
  گفتم؟يزی مگه من چیچیه:  گفتاوردی و به صدا در مری که دزدگی حالدر
 . ها گفته باشمرهی ام بگهی حوصله ام سر رفت االناس که گردمیفرهود من پوس …ابدا_



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 90 

 . اما انگار به صدام گوش دادمونمی تو مي هی کردم تو حسرتِ گریفکر م:  کرد و گفتي اخنده
 .ومدمی هم گفت زشته و گرنه از خجالتش در مشهیاه نم … القِی دي بهش انداختم پسره ی حرص نگاهبا

 موردِ پسند واقع شد؟: فرهود
 .تی خواستگارمیای بگمی مينه هنوز واقع شد_

 . خودت نترشمنِی که عیکنی مي کارای دنهیممنونتم :  گذاشت رو چشماشدستاشو
 که جا ی و از پام در آوردم و پرت کردم سمتش در حالمیی دمپاتی شخصی بي و محکم رو هم سفت کردم پسره دندونام

 :  گفتدادی میخال
 

 ؟ي چته رم کردهو
 ؟ی خانوم درست صحبت کنهی که با شهی تو واقعا خجالت سرت نمیعنی_
 . منصرف شدمدنشی از کشگهی کش اومد پاره شد ددمی بار کشهی. نه راستش:  متفکر دادي اافهی خودش قبه

 خب بابا غلط یلیخ: دستاشو برد باال. کردی داشت من و مسخره متی شخصی و در آوردم که پرت کنم بمیی دمپایکی اون
 کردم چته تو؟

 ؟ی که چاطی تو حيحاال واقعا اومد:  تر شدي کم جدهی اش چهره
 ؟ی چیعنیبابا حوصله ام سر رفت آخه :  حرص نشستم رو پله هابا

  تو هم باشم؟ي سر رفته ي نگرانِ حوصله دیاالن با: فرهود
 . فرهود مگه من گفتم نگرانه من باش فقط اعالم برنامه کردميوا_

 . اعالم برنامه ها نکننی از اگهید: فرهود
 . باالمی برایب:  چرا مکث کرددونمی از کنارم رد شه اما نمتونستی بره باال اما من از جام تکون نخوردم البته ماومد

 .رهی اونجا بدتر حوصلم سر مامینم_
 . خانومدهی حمشِی برو پایب: فرهود

 .خوامینم_
 . خدا دختر لج نکنيا: فرهود

  کار کنم؟یمن االن چ:  گفت و نشست بغل دستمیی واي اهی.  رد کردنِ حرفش باال انداختمی و به معنسرم
 دونم؟یمن چه م_

 اد؟ی سر جاش می جنابعالي حوصله يچه طور: فرهود
 … کمهی_

 . نباشهیجونِ فرهود فقط فضول: فرهود
 .ال نخواستماه اص_

 .دمای رو جواب نميزیباشه بابا بپرس فقط هر چ: فرهود
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 … که من دختر خالـَی گفتنای به ایخب به من چه برگشت_
 .سیه: فرهود
 . بپرسمیچی هشهی من دختر خالتم ننمیباشه بابا بهشون گفت: نیی آوردم پاصدامو
 ؟ی جدا انقدر فضولیعنی: فرهود

 . از انقدرشتریب_
 .خب حاال بپرس: فرهود

 ؟یخب چرا طالق گرفت_
 .يبعد: فرهود

  بود؟یزنت اسمش چ: ي از اصلِ کارنی اي وايا
 .يبعد: فرهود

 . که فقط اسم بودنی ايوا_
 .يبعد: فرهود

 ؟یکنی متی اذياالن دار_
 .يبعد: فرهود

 . پا چشمتازنمیفرهود به خدا م:  جام پاشدماز
 .يبعد:  تو چشمام زل زد و گفتشدی که از جاش بلند می در حالفرهود

 .دی کشرونی بی حرفشدی که نمنمی و به ضرب به سمتِ پله ها رفتم اه از ادمی کشي خفه اغیج
 .وونهید:  داد زدمبایتقر. دمی به حرفاش گوش مشمی من موندم چرا خر می خود به خود تند تر شده بود، فرهودِ لعنتنفسام
 ي بال هانی من بود و ايِ هم جای کار کنم؟ هر کیاما خب چ. مایمنم عصب. واردِ اتاقم شدم و در و کوفتم به همعی سربعدم

  مختلف
 

 از دستشون ی که گاهیونیزی تلوهی آبکياالی سرنی انِی شده عمیزندگ. شدی که نمنیبهتر از ا. گهی دشدی منی همومدی مسرش
  هی ره،یدر م

 
 . شکرتوی خدا بزرگي اگه،ی دتمی وضعنهیاالن ا. ارنی بال بلدن سرش در می کنن و هر چی مدای بخت برگشته رو پگرِیباز

واال به . رهی بگلی گزارشِ روزانه از من تحونجای خانومم اومده ادهی حمنی و پرت کردم رو تخت که صدا در اومد اه اخودم
  نیجونِ ا
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اصال من بدونِ غر غرا اون دووم .  و تحمل کردنی اشهی بده ها چه بد اصال نمریگ بهم سی شهربانو نگهیاِ د …شهربانو
  به. کهارمینم
 

 واسم نموند که به زحمت در و باز نای و اهی بودم رو تخت کمر و کلدهی از جام بلند شدم آخه از بس خودم و محکم کوبزحمت
  کردم فرهود

 
 . خرفتکهی بود مرتپشتش

 . بودنجای گروپ از اينگو اون صدا:  من کرد و گفتدهی در هم کشي افهی نگاه به قهی
 .تو رو سننه کارتو بگو_

 . هاهی مرغا هورموننی ارِی تقصست،ی دستِ تو هم نیشی کال آدم نمیعنی: فرهود
 که ییو مرغ نخوردم تشهی می سالهی هیمن که :  ها فقط خواستم بگم که گفته باشمکنهی حواسم نبود داره مسخره ام ماصال

  يخوریهرروز م
 

 .ي که کال سه چهار تا تخته کم دارنهی واسه هماحتماال
 که يزینه ولش کن شک دارم بخور شما چ … تخته هانی حله اي دو ماه نخورهی یشیعب نداره خوب م:  و تکون دادمسرم

  از اول نباشه
 

 . کهستی قابلِ برگشت نگهی دکه
  کمدِ تو اتاقت هست؟نی ببي حرف زديادی زگهید:  کرد و گفتيزی آمدی نگاهِ تهدهی
 .آره هست چطور:  نگاه کردم کامال معلوم بود که هستهی

فکر کنم بهت :  نگاه به سر تا سرِ وجودم کردهیبعد .  همونا رو بپوشرمی برم واست لباس بگیتا وقت:  کردزی رچشماشو
 .گهی دخورهیم
 .گمی بهت مکنمی از کار بنداز امتحان مزرتویاون ل: کرد ی عمل مزری لنِی تو روحش صلوات چشم نبود که عيا

 .یی پررویلیخ: فرهود
 .رسمی تو نميِ اما به پادونم،یم_
 .دونمی و منیمنم ا:  زد و گفتی لبخندِ مصنوعهی
 . کناري بریخواستیبه من چه م:  صدا آخ اومد بلند گفتمهی.  در و تو صورتش بستمژی با پرستیلیخ

 .یشیتو آدم نم:  از پشتِ در اومدصداش
 .شنیفرشته ها که آدم نم:  خودم شونه هامو انداختم باالشِیپ

 شن؟ی مشن؟یهه فرشته آخه فرشته ها که بدبخت نم:  از حرفِ خودم خنده ام گرفتخودم
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 اتاق ي بود که حاال هم مجبور بودم از لباساش استفاده کنم؟ نگاهمو دوختم به کمدِ توی اتاق کنجای اتاق، اهی رو صندلنشستم
  ناخودآگاه رفتم

 
 . از لباس ها مواجه شدمیبا باز شدنِ درِ کمد با کوه.  دارم که بپوشمی که چدمیدی مدی باالخره باسمتش

 دفتر بود دوال هی نییب کرد نگاهم معطوف شد به پا نظرم و جليزی افتادنِ چي صدارونی بدمی کشی از لباسا رو امتحانیکی
  شدم و دفتر و

 
لباس و تو دستم مچاله کردم و خودم و .  رفتم و لباس و جلو روم گرفتمنهیی چپوندم تو کمد و درِ کمد و بستم، به سمتِ آبازم

  پرت کردم
 
  سرشون اومده باشه؟یی کجاست؟ شهربانو؟ نکنه بالی االن موشیعنی … تخترو
 فتم؟ی بادشونی به دی دستام گرفتم چرا االن باي بهم سر پناه داده بودن، کالفه سرم و توي عمرهی باشه اونا بودن که ی چهر

  مگه مشکالتِ
 

 سرم اومده یی و ندارم واقعا بالنی ترسِ اای و ندارم که فرهود بفهمه بهش دروغ گفتم؟ نی کمه؟ مگه خودم ترس از اخودم
  باشه؟ خودم مگه

 
  دارم؟ی بد بختکم

 از پدر ی اون اسمي داشته باشم که توي شناسنامه اهی دیچرا؟ چرا با. دنی چرخی ذهنم مي که گذرونده بودم تویی روزهاتمامِ
  نبرده باشن؟

 
  بشه؟غهی مجبور شده صي اونم واسه نداریعنی خودم بدبخت بوده؟ نِی مامانمم عیعنی
 که سرِ ییتو با بال.  به خدا دلت خوشهی تکرارِ من باشه؟ هه؟ دلت خوشه الدی با بچممیعنی چرخه ام؟ هی من تکرارِ یعنی

  يخودت آورد
 

 انه؟ی تو هست ي ندهی که اون آینی که نگرانِ ای که بچه دار شي دارانتظار
 که شدی مانع ميزی چهی خوابم برد، اما عی سریلی اما خگفتمی و زمان بد منی فکر بودم و داشتم به زمي چه قدر تودونمینم

  راحت بخوابم همه
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 ي واسه یچی بود هیاهی کرده بودم، خوابم پرِ سری گاهی مردابِ سهی ي شم انگار توداری بي جورهی بود که نی اي فکرم تواش
  دنیخواب د

 
 .گذرهی می تو اتاقم داره چدمیدی و مدمیفهمی انگار می حتنبود

 گهی دیحت. ی آروم ششهی باعث مدهی بهت مي ای سبکهی ندازهی حال که ترس به دلت منیدر ع.  بختک بودنِی عیی جوراهی
   حرفیتونینم
 
موهام و که از .  رخت خواب نشستمي که به نفس نفس افتاده بودم تویباالخره تونستم خودم و نجات بدم و در حال. یبزن

  يعرق تو
 

 . مطمئن بودمبای بودو تقرنجای که اي دختردمشیخودم د. گشتم میداری بودو کنار زدم و دنبالِ عاملِ بدهی چسبصورتم
 به کنمی کار می بدونم دارم چقی دقنکهی بدونِ ان،یی تخت اومدم پاياز رو.  و رو قلبم گذاشتم تا بلکه از تپشش کم شهدستم

 .سمتِ کمد رفتم
****** 

 : بهارخاطراتِ
 قرار بود نکهی طرف اهی افتادن ری ترس از گدمیچی به خودم پشتری انداختم سردم شده بود بی نگاههی ابونی خنِیی باال و پابه

   همیچه اتفاق
 
 .گهی طرفِ دهی هم فتهیب

خسته شدم از . گردمی برنمگهی به غلط کردن افتاده بودم، اما نه دينطوری و ارونی ساعت بود که از خونه زده بودم ب5 تازه
   بودنِیگوش

 
 دونمی سر کنم فقط مي نداشتم که قرارِ امشب و چطوري ادهی اچیه.  کردی قبول معی و سرگفتی بنفشه می هر چنکهی از ابابا

  کارم اشتباه
 

 انِی که تو جرمی بهتر باشه به باران زنگ بزنم خواهرِ ناتندیفکر کردم شا. رسهی به ذهنم نمیچی نبوده اما االن هدمیشا. بوده
  فرارم بود اما

 
 .دیفهمی اگه بابام ميوا.  بود تا بذاره کفِ دستِ بابامی واسش کافدی فهمیاگه اونم م. امکان داشت بنفشه بفهمه …نه
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 رونی که از خونه زدم بیزمان …دی کنم، شادای رو پیی جاشدی مدی شارمی گوشه پناه بگنی تا ابد اتونستمی جام بلند شدم نماز
  ییزهای تمومِ چهیپ

 
 .دمی و به تنم مالادی امکان داشت به سرم بکه
 که دادمی محی گشنه ام بود ترجیلی به شکمم زدم خیدست.  کارارو بخوام بهش فکر کنمنی هنوزم واسم سخت بود که ااما

  االن تمومِ ذهنم و
 
 پول به همراه داشتم به سمتِ ی نداشتم به قدرِ کافی لحاظ مشکلنی واسه خوردن متمرکز کنم البته از ايزی کردنِ چدای پرو
  ابونی خي گهید
 

 خنده هاشون ي و صداکردنی و عبور مدنیخندی و مگفتنی که می شلوغه شلوغ بود پرِ مردمابونیخ.  کنمدای مغازه پهی تا رفتم
  با گذشتن از

 
 .شدی و تموم مدیکشی پر مابونیخ

 نکهی از اشهی مغازه، همي و رفت تودمی کشینفسِ محکم. نهزی از دور چشمک مي که آرمِ مغازه ادمی قدم زدن دی از کمبعد
  یتو مکانِ عموم

 
 . بار اومده بودمينطوریدستِ خودم نبود ا. ومدی داده بشم بدم مشینما
 نگاهشون شدمی موفق نمادی زی ولرم،ی بگدهی و نادکردنی که بهم نگاه مي کردم چند تا پسری رفتم سعشخونی سمتِ پبه

  سفارشم و. کردیمعذبم م
 

 . و بازم شروع به فکر کردمزی باشم و سرم و گذاشتم رو مدیتا کمتر تو د.  نقطه نشستمنی دور تري دادم روکه
باران هم دختر .  که خاله بودن و در حقم تموم کرده بودي خاله ادمی مادرم بنفشه رو کنار دستم دي که باز کردم به جاچشم

  خالمه هم
 

 ي نامادري هی کنم اما بابام به خاطرِ سنت ها با خاله ام ازدواج کرد تا مثال ساهی رابطه ها رو تجزنیا سخته که یلی خخواهرم
  رو سرِ من

 
 ي و جز دلسوزدنیدی مم مگهی ديخاله ها.  کردزاری خاله بود من و بی چرا اما از هر چدونمیاما خالم خاله نبود نم. نباشه

   ازيکار
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تنها خاطره از مادرم قابِ .  از اون به خاطر ندارميزی سالم بود مامانم فوت کرد و من چهی که من یزمان. ومدی بر نمدستشون
   کههیعکس

 
 .هی واقعا بدونم که اون کنکهی اتاقم جا خوش کرده بدونِ اي گوشه

 . که اون برام انتخاب کرد چون هم فصلِ بهار بودمینام.  نام سهمِ من از مادرم شدهی نام، هی تنها
 پسر قد بلند بود هی.  کار و کرده بود نگاه کردمنی که ای سرم و بلند کردم و به کسزی مي رويزی احساسِ گذاشته شدنِ چاب

  که جلوم
 
 . و تشکر کردمنییسرم و انداختم پا.  بودسادهیوا
 خواستیدلم نم. ش زدم گاز ازهی دستام گرفتم و ي و توچیساندو. ستمی باشم که در اصل از اونا نی مردمونِی سخته میلیخ

  ينطوریکه ا
 

 به گردنم داشته باشه اما من ازش ي حقِ مادردی که باياز خاله ا. شناختمشی سال بود م20 که ي از پدر؟ی کنم، از کفرار
 . فرار کردم

 
 . که خواهرم موندیاز تنها کس.  باران، از خواهراز

 باعث نی همنمش،ی قرار بود نبگهی که دي نگاه به خونه نگاه کردم به خونه اهی واسه بارِ آخر رونی که از خونه اومدم بیزمان
   دلتنگشدیم
 

 .امی بچه گيدلتنگِ خونه . شم
 راه برگشت هی.  راهِ برگشتهی.  راه هستهی هنوزم کردمی احساس مينجوریا.  خونه بوددِی که از خونه آوردم کليادگاری تنها

  يبه خونه 
 

 .دمی مي که فقط دارم به خودم دلداردونستمیم. ونستمدیهر چند م. امی گبچه
 بلند ي بالشتم گذاشتم و با صداری بودم؟ دفتر و زدهی شده بود که نفهمکی هوا انقدر تاری درِ اتاق به خودم اومدم کي صدابا

 بله؟: گفتم
 .ياومدم صدات کنم واسه شام، ناهارم که نخورد:  خانوم مشخص شددهی چاق حمکلِی باز شد و هدر
 .امیاالن م:  اومدنیی تخت پاي رواز

 … صاحبِ دفترِي حدس بزنم واسه تونستمیبه سمتِ کمد رفتم که االن م. رونی تکون داد و رفت بی و با مهربونسرش
  نای بود؟ ایصاحابش ک
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اما چرا؟ چرا .  زنِ فرهود باشه زنِ سابقشتونهی دفتر چه مي سخت نبود که دخترِ توادی بودن؟ هر چند حدسش زی کخاطراتِ
   ازیاسم

 
دستام و مشت  … بودگهی دی کسيلباسم برا.  انداختمنهیی آي به خودم توی بار نگاهنی آخري براست؟ی دفتر ني توفرهود

   لباسِيکردم من عمر
 
 . مهم باشهدی واسم نبانی رو تنم کرده بودم اگرانید
 موهام اطرافم باشه نفرت نکهیاز ا.  حرکت موهامو جمع کردمهی برگشتم و کشم و از روش برداشتم و با نهیی آزِی سمتِ مبه

 .داشتم
 واسه غذا خوردن کجا برم دی بادونستمینم. رونی دفتر و صاحابِ دفتر و فرهود بود از اتاق رفتم بشِی که هنوز فکرم پی حالدر

  نیواسه هم
 

 خانوم به دهی و حمرای سالم کردم، سمرفتمی که داخل میدر حال.  بار رفته بودمهی کج کردم به سمتِ آشپزخونه که قبال راهمو
   جوابیگرم

 
 نگاه بهش انداختم که مطمئنم خودش هی.  منتظرتوننزیآقا سرِ م:  گفتگرفتی بشقاب ها رو در دست می در حالرای سمدادن
  زی مدونمی نمدیفهم

 
 .نیایدنبالم ب: با لبخند گفت.  که آقا سرش منتظرم باشهاستکج
 از آشپزخونه بزرگتر بای که تقری اتاقيتو.  رفتمرفتی مرای که سمی خودم و حول نشون ندم به سمتکردمی می که سعی حالدر

  6 زِی مهیبود 
 

 و رونی رو کشوندم بی صندلهی رفتم و کنارش کردی بود که فرهود هم روش نشسته بود و داشت به ناکجا آباد نگاه منفره
  روش جا خوش

 
 ؟یخوب:  نگاه بهش انداختمهی چونم و ریدستم و زدم ز. کردم

 هوم؟: فرهود
 ؟یینجای ا؟ییکجا_

 .کنمی مری آتالنتا سرِینه در جزا: فرهود
 . غذا خوردنمی ندا بده شروع کنهی ي اومدریفقط از اون جزا. ریسفرت بخ_

 .کنمیراجع بهش فکر محتما : فرهود
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 فرهود؟_
 هوم؟:فرهود

 .درد_
 ؟يشعور ندار: فرهود
 .يدی بگم بهم دو برابر پس می هر چزنمیمن باهات حرف نم:  و زدم رو دهنمدستم

 ؟ي شدی چهی شبدی لباسِ سفنیبهت گفته بودم با ا:  تا بنا گوشش وا شدششین
 فرشته ها؟_

 . به خدای ماستهیشب …يخوری به ارواح مشتریب: دی انداخت و کشِ سرم و کشدستشو
 .هوووووو:  و با حرص براش در آوردم و سمتش گفتمزبونم
 . کني برو دمِ خونه خودتون بازایب.  برو بچهایب: فرهود

 .… ایمن بچم :  حرص گفتمبا
 .خورهیاون که حرص م:  با لبخند گفتفرهود

 يخوری که حرص میی خدا تويا. خورهی حرص می کگمیبهت م: م با خودم گفتدادمی که دندونام و به هم فشار می حالدر
   ازی بفهمیوقت
 

 . خبر دارمتی و پوچِ زندگکی جتمامِ
 فرصت بودم که برگردم سمتِ هی منتظرِ شتری بمیدر سکوت غذامونو خورد.  البته خبر نداشتم قرار بود که خبر دار شمحاال

  اتاقم و اون دفتر
 

 .چه
 دی تو ذهنش که باادی همون موقع هزار تا کار مي عجله داري کارهی بفهمه واسه هی کافیعنی اومدم برم فرهود صدام کرد تا

   بهشيانجام بد
 

 )من. (ی حرفی صحبتهی که با خوردنِ غذا پسرخاله اشو ول کنه و بره يکدوم دختر خاله ا:  چشم دوختممنتظر
  دارم؟یآخه مگه من با تو حرف_

 .می که بزننی واسه امیکنی مدایحرفم پ: فرهود
 . سر بدونتمي جورنی اخواستی بود که عجله دارم مدهی و روشن کرد به جونِ خودم فهمونیزی رو مبل و تلونشست

 .ستی خوبه؟ نه خوب ننیا:  کانال اون کانال کردنِ فرهود نگاه کردمنی به ادمییسای هم مي که رویی دندونابا
 . چاقهیلی خگرشی بازومدینه نه خوشم ن … قشنگ باشهدی بانیا
 فرهود؟: دمی پرسخوردمی که رو مبل وول می فقط بلد بود رو مخ راه بره در حالیعنی
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 هوم؟:  گفتکردی کانال اون کانال منی که هنوز ای حالدر
 . برم اتاقمشهیم_
 ؟ی تو اتاققهی دم و دی هي کار داریه و تو چ شدی بفهمم چدیمن با:  نگاهِ مشکوك بهم کردو کنترل و گذاشت کنارهی

 سمی وادی بای واسه چگهی خب ديدی اطالعات نمیچیبهم که ه.  اونجامقهی بعد بگو دم و دامی باشه؟ بذار دو روز بدی بایچ_
  و باهات حرف

 
 .بزنم

 ؟یزنی عنوان با هام حرف نمچی اگه اطالعات ندم به هیعنی: فرهود
 .قایدق_
 .دمینه من اطالعات نم.  بشنومخواستمی و منیخب خدا رو شکر هم:  شو زد به مبلهیتک
 . کهي بریتونی اما نگفتم که مدمیکجا گفتم اطالعات نم:  حرص از جام بلند شدمبا

 ه؟ی که مشکلت چی بهم بگقی دقشهیم:  و به هم فشار دادمدندونام
 .ستیش خوب ناما حسم راجع به. یکنی کار می چي داردونمینم: فرهود

 . بکنم که به ضررِ تو باشهتونمی کار میبابا مثال چ_
 . بروي برخوادی دلت می بابا هر قبرستونالیخیب: فرهود

 ؟ي داريریتو با خودتم در گ_
 . و نگاه کنلمی و با من فنی دختر خاله بشهی نِی عای بای برو ای بای یال: فرهود

  وانمود کنم که دختر خالتم؟دی باستنی ننایچرا االن که ا_
 . بروایباشه وانمود نکن فقط ب: فرهود

 .يبه خدا اعصاب ندار_
 . من بود اعصاب نداشتيِ جایاگه هر ک:  لب گفتری زفرهود

من عادت داشتم . ومدی خوشم نمنی از اچهیپی من مي که داره نافرم به پر و پادونمی منی چرا اعصاب نداره فقط ادونمی مچه
  ي هر کاريعمر

 
 بهش تونستمیاما وقتِ بحث کردن نبود نه م. ومدی بهم دستور بده بدم مينجوری ایکی نکهی دارم و انجام بدم االن از ادوست

   بگم نهيزیچ
 
 . اون سر بار بودي حرفش حرف بزنم فعال من تو خونه ي رونکهیا

 .خوامیمعذرت م:  گفتمری نگاه و بهش انداختم و زنیآخر
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 نبودم که بتونم بهش یتیاما من در موقع … نهدمی حق با اون بود شادیشا.  و به سمتِ اتاقم رفتمنیی سرمو انداختم پابعدم
  …اعتراض کنم

 
 . اون بودي خونه نجایا

 : بهارخاطراتِ
اما . نفر بودم برسم که بخوام به خودمم دروغ بگم متیی به جانکهی از اشهیهم. گفتمی بود که به خودم دروغ نمنجای اشیخوب

  باالخره اون
 

 .دونستمی خودم مد،یرسی که بخوام به خودم دروغ بگم ممیروز
 کی که بهم نزددمیشنی رو میی پاهايِ از پشتِ سرم صدارونی پولِ غذامو دادم از مغازه زدم بنکهی جام بلند شدم و بعد از ااز
   دروغ نگمشنیم
 
 و به سمتِ رمی مسدمیترسی مطمئن نبودم که دنبالِ من باشن اما بازم مرفتن؟ی چرا نمخواستنی می چنایا.  بودمدهی ترسیلیخ
   عوضابونی خهی

 
از  …دمی تند شدنِ پاهاشونو شنيصدا. دنیاول قدمامو تند کردم و شروع کردم به دو … مطمئن شدمگهی اما نرفتن دکردم

  کوچه و پس کوچه
 

 .ومدنی مدنبالم
 و از دی بهم رسشونیکی کردمی مقاومت متونستمی که میی تا جادیدستشون در برم اما با نبود که بتونم از يدی امچی هگهید

  پشت پرتم کرد رو
 
 . بهشدمیرومو برگردوندم سمتشو با لگد کوب.  شددهی اما دستم بد کشنهی نبیبی صورتم که آسي دستم و گذاشتم جلونیزم
 .یولم کن لعنت: دیرسی بود و من زورم بهش نمي عقب اما اون قودمی آرنج خودم و کشبا

 ي حمله کرد سمتم، دستم و به صورتِ ضربدر جلودوی به صورتش کشی دستهیمردِ  … صاف خورد تو صورتشمی بعدلگدِ
  صورتم گرفتم و

 
 . ضربه ها شدمنی بدتري آماده

 .بلند شو:  نشستم تو جامگهی دستِ دهی ي لهی بعد به وساما
  نبود من کجا بودم؟ابونمی از خياز اون مرد نبود اثر ي کردم اثرنگاه

 من کجام؟_
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 . منيخونه :  گفترفتی که به طرفِ در می آروم در حالپسر
 ؟ی هستی تو؟ خب تو کي هنگ موندم خونه رونی بعد از در زد بو

 تا چشم باز نکهی از اومدی نمادمی مدت زمان و هی نکهی تو جامو پاهامو جمع کردم تو شکمم وحشت کرده بودم از انشستم
  يکرده بودم خونه 

 
 … اون من و راه بده خونه اش نکنهدیاصال چرا با … پسرهی بودم، اونم بهی غرهی

 ه؟ی ذهنت منفشهی ول کن بهار چرا همنه
 خوامی فقط مفتهی که بی هر اتفاقستی بگه مهم نی بنفشه چستی خونه مهم نگردمی درست باشه برمی اگه همه چایخدا
 .گردمبر
 …دمیترسی ميزی چرا از هر چدونمی نمواری دي جمع کردم توشتری خانومِ چاق ازش اومد تو خودم و بهی باز هم باز شد و در
 ؟ی خوبزم،یسالم عز: زن اومد جلو و نشست کنارم. یکنی فرار میکنی غلط مي خودم گفتم بهار تو که عرضه نداربا

 ؟يغذا خورد:  کر و الال زل زدم بهشنی انِی حرف بزنم عنکهی ابدونِ
 . اللم نه کرکردی فقط فکر مارویخب االن .  آره تکون دادمهی و به معنسرم
 . فقط صدام کن باشهی خواستيزی ام اگه چدهیمن حم:  و گفتدی به سرم کشی دستزن

 .رونی از حرف زدنِ من رفت بدی تکون دادم و زن ناامدی تاکهی و به معنسرم
سرم و گذاشتم رو زانوهام و به اشکام  … بودمدهی ترسیلیخ … بودمدهی زنگ بزنم حاال که ترسشدیود که م جا بهی کاش
 . دادمختنی رياجازه 

 …ی اما فقط گاهشدمی خودم هم مقصر می کنم گاهیحاال که فکر م …رمی بپذخواستمی بود اما نمنی ارمی تقددیشا
 هم وحشت داشت دنی جا خوابنی تخت اي شده بود؟ خودم و سر دادم روی انقدر تارکی چرا همه چشستم؟ی منجای ادی باچرا

  خواستیاما دلم م
 

 … همه فکرنی خسته شده بودم از اگهی دبخوابم
 نییاز پله ها اومدم پا. رونی برم بخواستی خونه رو از نظرم گذروندم اما فقط دلم مرون،ی جام بلند شدم و از اتاق آروم رفتم باز

  يلوو ج
 
 کجا؟:  گوشم نشستي توی پر صالبتيِ صدانیی رو دادم پارهی دستگدر
 ؟ی به چه حقکرد؟ی داشت به من تحکم مينطوری بود که ای جا خشکم زد کدر
 .خونمون:  سرد برگشتم سمتشیلیخ

 ؟يمگه تو خونه هم دار:  زد و گفتيپوزخند
 . مثلِ تویاون به خودم مربوطه نه آشغال: کردی دراز ممشی از گلشی داشت پاشو بگهید
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 . تو صورتم گربه صفتی من بهت پناه ندادم که تف کننیبب:  کم برم سمتِ درهی اومد سمتم که باعث شد ضی غبا
  با من؟یکنی رفتار مينطوری چرا ایشناسی من و نمی تو که حته؟یتو مشکلت با من چ_

 .ستیت ن سخادیشناختنِ امثالِ تو ز:  پوزخند زدبازم
 ؟یدونی میتو از امثالِ من چ:  اش فشار آوردم و دورش کردمنهی دوتا دست به قفسِ سبا

 .زای چیلیخ: پسر
.  که لنگش کنیگی می و هنجای ای که نشستی مشکلی پسرِ بهیتو . یچیه …یدونی نمیچینه ه:  دفعه من پوزخند زدمنیا

  …یفهمیاما نم
 

 .نیفهمی نمیچی هشماها
 .نی اینی بشی قابلِ پیلی خسته از پدر و مادر؟ شماها خ؟ي پرنسسِ فرارهیداستانِ تکرار …شناسمیم: پسر

 .نی ترنیی از اونم پای حتنی سگِ شهوت پرستهی نِی که عیی شمان؟یی شماستی نینی بشی که قابلِ پیحتما کس_
 ؟یزنی دستِ هرزتو به صورتم میآشغال به چه حق:  بهش نگاه کردمضی شد تو صورتم، با غدهی محکم کوبدستش

 … ويخوری که نمک و مییآشغال تو: پسر
 نجا؟ی اامیدِ آشغال مگه من خواستم ب_

 . اون منجالبي توکردمی همونجور ولت مدی بای تو نخواستیگیراست م: پسر
االن :  و گفتمنیم رو زم بودم خودم و ول کردي اگه اون ولم کرده بود معلوم نبود االن کدوم جهنم دره اگفتی هم نمراهی بپر

 . بذار برم
 

 . برم خونمونخوامی بسه مدمی کشی هر چگهی دبسه
 . بروی خواستی صبح شه بعد هر قبرستونسای وايری جا نمچیاالن ه: پسر

 می تو زندگدمی مگه من کم کش؟یزنی حرف مي جورنی با من ایآخه کثافت به چه حق:  همه خورد شدن به ستوه اومدمنی ااز
  که االن تو

 
 .ستمی اشتباه قرار گرفتم مجرم که ني جاي که تومی من کس؟یزنی باهام حرف ميجوری اهم

***** 
 .کنهی کار می تو دستِ تو چنیا: …
 فرهود؟:  نشستم تو جامعی بودم؟ سردهی اومده بود تو که من نفهمی فرهود کای سرم و بلند کردم خداعیسر

 همون موقع که گورش و دیاشتباه کردم با:  شروع کرد به پاره کردنشي نگاهِ سر سرهید از  و بعرونی بدی و از دستم کشدفتر
  گم کرد
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 .کردمی پاره منمیا
 …خواهـ:  تو هواشدی که ازش داشتم داشت دود ميزی برد همه چماتم
 .… خورده کاغذ بود پرت کرد سمتمی چهر

 کار یکه چ …ی از شرم خالص شيخوای می تو واسه چدمیفهمی مدیبا:  کاغذ و پرت کرد تو صورتم و گفتي هاخورده
   نابودیِ زندگ؟یکن
 

 ؟ی کنی و باز خونشدم
 …اما:  کردم چه قدر راحت همه اطالعات از دستم رفتی فکر منی مات مونده بودم به اهمونجور

 ؟يدی چرا از خودم نپرس؟ی بدونيخوای مویچ: فرهود
 .دمیهزار بار پرس_

 در برات مهمه؟چرا گذشته انق: فرهود
  شدم؟ی کي بدونم هم خونه دیمن با_

  بدبخت؟هیمخلصِ کالم : فرهود
 ؟يچرا زنتو طالق داد:  سرانجامی بيِ همه کنجکاونی خسته شده بودم از اومدمی نکوتاه
 .انتیخ:  تو همدی اش و کشچهره
 خوشبخت شدم، قافل گهی کردم دی گرفتم فکر منشونوی از پاك تریکی کردم یفکر م:  منتظرِ من باشه ادامه دادنکهی ابدونِ

   زنمهوی نکهیاز ا
 

 که یاز کس …انتقام … انتقامهه؟ی که دنبالشم چی ارثیدونیم.  سال بزرگتره20 که ازش ی با کسرهی بهم بگه منکهی ابدونِ
   تورم مثلِخواستیم
 

 هفته هی نه شروعش بعدِ شه؟ی تموم میا اون همه چ که بعد از ازدواج بي فکر کرده بود؟ي فکر کردیتو چ.  از منرهی بگبهار
 . است

 
 … پولداري به عربهافروشهی مگهی هزار نفرِ دنِی تورم عگردهی و خودش تنها بر می دببرهی که به اسمِ ماهِ عسل میوقت

  ی تهِ راه؟ی الیفهمیم
 

 . کار و کردنی بهار دونسته ا؟یاما بهار چ …يتو مجبور بود. ستی نی جز پوچیچی هنیری مکه
 ی باز قاطنکهی از ادمی نه اما ترسای درسته که بهش بگم دونستمی بودم؟ نمی قاچاقچهی االن من زنِ یعنی نگاهش کردم مات
 .کنه
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 ينجوریچشمام و بستم انگار که بخوام ا … به همدی و در و محکم کوبرونی نگاهم کنه از در رفت بنکهی بدونِ افرهود
 .صدارو کمتر بشنوم

 خوابم یلی شب بود اما من خازدهِی يکای به ساعت کردم ساعت نزدی آزاد شده بودم؟ نگاهي خطرینی من جدا از چنیعنی
   چشماممومدیم
 
 شدی م؟ی چیعنی …رنی بهم گفت من و ازش بگرفتم،ی فرهود به خواب مي فکر کردنِ به جمله ونِی کم کم مسوختیم

   هم من و دوستیکس
 

 نگفته يزی جنبه خوبه چی بیِخاك تو سرت ال: احساس کردم ضربانِ قلبم تند تر شد با خودم گفتم …شدی باشه؟ مداشته
  شدیاما باز نم …بهتا

 
 .دیلرزی همه توجه با منظور بوده قلبم منی انکهیاز ا … فکر نکنمبهش
 کرد ی متی ازم حماينجوری ایکی بودم حاال دهی محبت ندی وقت از کسچی بودم که هي دخترهی گهی خودمم نبود ددستِ

   بهشتونستمی که میکس
 
  کار و با فرهود کنه؟نی ادی چرا بهار بانکهی واسم نا مشخص بود اونم ايزی چهیاما بازم  … کنمهیتک

 . روادی مگهی ديزی چهی کنمی رو حل ميزی چهی شمی دارم خل مگهی دای اون عاشقِ فرهود نبوده؟ خدامگه
 رو از فرهود يزی چشدی هم نمگهی دشدیاما مگه م … گذشته بمونهي مسئله تونیم بذارم ا که ولش کننهی کار انیبهتر
   ازشگهی جدا ددمیپرس

 
 …دمیترسیم
 صبح بود 8 کردم به ساعت نگاه کنم، ساعت تازه ی سعمالوندمی که چشمام و می از خواب بلند شدم درحالی گنگي صداهابا
   وقتِنی ایک
 

  کرد؟ی داشت زر زر مينجوری اصبح
 دوم باعث شد سرِ ي اما صدازنهی حرف می که داره با کنمی لبم از جام بلند شدم تا برم ببي فرهود لبخند نشست روي صدابا

  خکوبیجام م
 

 …شم
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 آروم به سمتِ یلیخ … فرانک بودي خودش بود صداي قابلِ انکار بود صدارِی غنی من اشتباه کردم اما ادی خودم گفتم شابا
  در رفتم دلم

 
 ي بهم مجالِ فکر کردن و نداد هر جورگهی بسته شدنِ در دي کرد؟ صدای کار می چنجای اصال اون انهی من و ببخواستینم

  نی از ادیبود با
 

 نجا؟ی آدمِ بدبخت جا زده بود حاال اهی فرانک خودش و ارمی در بسر
 يحسِ بد …زشی همه چزدی مشکوك منجایاما نه ا …رمی فرهود باعث شد که در و ببندم و پشتش پناه بگيِ قدمهايصدا

  کردمیداشتم احساس م
 

 داشت نی همدونمی وسط هست که من نمنی ايزی چهی نداشتم مطمئن بودم نانی اطمیچی به هگهی دلمی شده فمی زندگهمه
 .کردی موونمید

 ي که تويزیچ. وردمی ازش سر در مدیبا …زدی خودم گره اش مهی بود که به زندگيزی بود االن چي تا االن کنجکاواگه
  نی ادیچرخیذهنم م

 
 .گنی همه عالم دارن بهم دروغ میعنی فرانک نطوری که فرهود بهم دروغ گفته همبود
 کار منصرف نی از افتادمی مداری دنی آخرادِی به یاما نه وقت … بخوامحی و از اون توضنمی که فرانک و ببرفتمی مدی بادیشا
   مخصوصاشدنمیم
 
 … که دروغ گفته بود اونهی کسدمیفهمی که مالحا

 تی هداموی اونان که دارن زندگنیاما ا. کنمی مي بازلمی خبر دارم فی که بمیگری بازهی گرفتن انگار من ي و به بازمی زندگتمامِ
 .کننیم
 رفتنِ رونی شدن نشون از بدهی به هم کوبي صداارم؟ی دفعه از کاراشون سر در بنی کار کنم که ای خودم فکر کردم که چبا

  فرهود داشت
 
 .ی گرفتم برم تو اتاقِ فرهود سر کشمی تصمدونستمی مدی که از خودم بعی حرکتهی در

 بفهمن آروم به سمتِ اتاقِ فرهود قدم نای خانوم ادهی وقت حمهی نفس بکشم که ی تو طولِ راه حتدمیترسی مرنی دادم منفسمو
  برداشتم هر چند

 
 .کردمی مداشی کجاست اما باالخره پمدونستی نمقیدق
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 دختره خب مسلما هی ي حدس زد براشدی که رو به روم بود میاز اتاق.  و درشو باز کردم و آروم واردش شدمکی اتاقِ نزدنیاول
  ماله

 
 .رونی از اومدم بعی سرستی نفرهود

 .ناسی خانومم با ادهی ها مسلما حمدهی مخت پکی خدا اليوا …دمیپرسی خانوم مدهی بهتر بود از حمدیشا
 از کردمی در و بستم حاال از کجا شروع مواشی ماله خودشه از در رفتم تو و گهی دنجای رو باز کردم اي رفتم درِ بعديتند

  وترِیکامپ
 

 ش؟یشخص
 ایخدا … توادی فرهود بهوی ها االنه که دهی و نمجانی همه هنی من قلبم کفافِ اایی جنالمی فنهوی شده عای از کشوهاش؟ خداای

  توبه اگه فرهود
 
 .کنمی نمی فضولگهی دادین

 یکی آن احساس کردم که هی مطالب هی چه خبر بود؟ شروع کردم به جمع آورالی و در کمدشو باز کردم واونی زمي رونشستم
   امازنهیدر م

 
 … توهمههی نه فقط دمی که گوش کردم دبعد
 هی که شدی نمدای هم پیچیه.  مطالبيِ شروع کردم به ادامه جمع آورزدی منمی سيقفسه  که قلبم تند تند خودشو به ی حالدر

  …مشت عکس
 
 ي بفهمم؟ عکس و از رويزی چتونمی چرا نمای خدای چیعنی نیفرانک و فرهود کنارِ هم ا … خودشهنی انمی ببسای نه وااما
   برداشت و کهنیزم
 
 . همش افتادونِی کارت از مهی
 آن هی تو دستم رمی و بگلی باعث شد به سرعت در کمد و ببندم و وساومدی که میی قدمهاي اومدم به کارت نگاه کنم صداتا

  دیموندم حاال با
 

تمامِ چهار ستونِ بدنم  …تا پامو جمع کردم در باز شد … تختشرِی خودم و چپوندم زعی سرنی برم واسه همي گورکدوم
  دی حاال بادیلرزیداشت م
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 ی راحت شده بود و لم داد به صندلالشی اما نه انگار تازه خرونی کردم زود بره بی دعا دعا می کردم؟ هی می غلطچه
   و رفتوترشیکامپ

 
 …توش
 ی صدامو بشنوه خود به خود قطعش کردم و سعنکهی مدت از ترسِ اهیاما بعدِ  … لب فحش دادنری شروع کردم به زمنم

  کردم دقت کنم داره
 

 .کنهی می غلطچه
 .کردی می و داشت وقت کشوترشی کامپيِ بود که نشسته بود پانی ادمیدی که ميزی دركِ ساده تنها چهی از غی دراما
 .رونی برو برونیبرو ب:  کردمی ذهنم دائما تکرار ميتو
 رونی برفتی م درصد االنهی زنگ خورد از جاش بلند شد خوشحال شدم احتمالِ شی که باالخره گوشخوردی اصال تکون نماما

   کهنی جان انیا
 

 که مطمئن شدم رفته از درِ اتاق نی و گوشم چسبوندم به در همرونی تخت اومدم بری از زرونی در صد تا رفت ب100 شد
   ورونیاومدم ب

 
 بار شکه نگاهش کردم با نی دوباره همون کارت اومد جلو چشمم اما الشی وساونِی تو اتاقم شروع کردم به گشتن مرفتم

  هی جعلدیخودم گفتم شا
 
سرم به دوران افتاده بود همه  … گرفته بود فرهود بودي من و به بازی بود کسی که رو به روم بود مدركِ همه چنی نه ااما

  اش دوروغ
 

: ومدی خونه مي باز هم تو فرانکي قدم زدم صدانیی رفتم به سمتِ پارونی مات به همراهِ کارت از درِ اتاقم بنجوری همبود؟
  فرهود فکر

 
 ؟ي ندونستن نگهش داري توی که چ؟ی بگزوی بهتر باشه همه چیکنینم

 ؟یفهمی بفهمه فرانک نه به خاطرِ من به خاطرِ خودش میچی هستی قرار نیال: فرهود
 . بفهمههی فرهود کاف؟یی توی بگيخوای مسوزونهی براش دل می کسیعنی: گهی قدم دهی
 .دونمی صالح رو مي اگهیبس کن فرانک خودم بهتر از هرکسِ د: گهی قدمِ دهی
 …اما: گهی قدمِ دهی

 …دمی و فهمیمن همه چ: کردمی بهش نگاه می حرفش و قطع کرد و مات شد به من که با خستگفرانک
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 …همه دروغاتونو:  کردمی پله رو طهیبق
 کنام؟ی آره سرگرد ن؟ي دزدیدزد؟ تو بهم گفت:  به سمتِ فرهود برگردوندمرومو
 خواهرِ سرگرده معروف؟ …کنامی آره خانومِ فرانک ن؟ی سرپرستی بهی تو ؟یتو چ:  برگردوندم سمتِ فرانک و ادامه دادمرومو

 فرهود؟ هی چیدونیم … دروغاتونو بدونملِی دلمخوامین …ساکت:  دهنشو باز کرد با دست عالمت به سکوت دادمفرهود
  ی قاتل باشدادمی محیترج
 

 جا رو هی گفتم باالخره دمی عمر از همه دروغ شنهی. …یاما به من دروغ نگفته باش … امای که فکر کنیهر چ. ی باشدزد
  یکی کردم دایپ

 
 وقت چی هامی که بدبختياما نشون داد … تمومهگهیفکر کردم د … کردمدای کردم فرهود من فکر کردم که تورو پدای پرو
 … ندارهیانیپا

 ی کردم اما تو چدای دوست پهی کردم ی که بهش اعتماد داشتم فرانک فکر مي بودیتو کس:  فرانک برگردوندم به سمتِرومو
   هر؟يکار کرد

 
 که انتقامِ زنِ سابقتو نی کردچهی روزگار بودم و بازي چهی که تمامِ مدت بازی کفِ دستِ داداشت؟ منیذاشتی مگفتمی میچ
  فرهود؟يریبگ
 یستی به نخواستی مهم نبود دلم مرشی مسگهی کردم دی فقط به رفتن فکر مشدمی داغون مشتری بستادمی ای مشتری بی چهر

   امايبرم به نابود
 
 .نسمی همه دروغ وانی اونِیم

 .ستی نی کنی اون طور که فکر میال: شمی اومد پفرانک
 … برمخوامیم:  و به لبام نشوندم و گفتمپوزخندم

 … از زبونِ منم بشنو و بروي بريخوایحاال که م: ف نزنم حرگهی فرهود باعث شد ديصدا
 تو در رفت و ي که با خانواده دمی عواملِ صداقت فهمقِیاز طر: دادمی بود که بهش می فرصتنی آخرنی نگاهش کردم امنتظر
  بعدم …آمده

 
 من فِی تو کنکهیخواهرمو فرستادم اونجا اما ا …یزنی به پرورشگاهت سر مشهی همبای و تقري بودی که تو پرورشگاهدمیفهم
  نی اونِی ميو زد

 
 … بودی هم اتفاقگهی بهارِ دهی ی که برام بشنی بود ایهمه اش اتفاق … بودی اتفاقنجای بود پناهت به ای آدم اتفاقهمه
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 .هی اتفاقنجایحاال فکر کن رفتنمم از ا:  پررنگ تر شدپوزخندم
 ؟یال:  با تعجب گفتفرهود

 تا االن میتی دخترِ نی خواهرت بهت نگفت هممِ؟یتی دخترِ هی ی ال؟ی چيفکر کرد … و دردیال:  بهش پرخاش کردمضیغ با
  خودشو با چنگ

 
  دندون نگه داشته؟و
 …به خونمون … به شهربانو پناه ببرمخواستیدلم م … کنمهی گرخواستی دلم منجای اسمی تحمل نداشتم واگهید
 ازی شال و مانتو نهی اونجا نداشتم فقط یچیخدا رو شکر که ه … کردمی می توش زندگی زمانهی که دمی دوی سمتِ اتاقبه

  شدیبود اونم که م
 
 …یال: شالم و که سرم کردم در به شدت باز شد … بهار قرض کرداز
 …رونیبرو ب_

 ؟ي گوش بديخوایچرا نم: فرهود
 …زهیری ساعت فرو ممی معلومه که در عرضِ ني هفته اهیعتماده  اهی ندارم بخوام گوش بدم یلیدل:  صورتش نگاه کردمتو

 بهش گوش بدم نه به خواستی دلم نمگهی شدم اونم پشتِ سرم شروع کرد به صدا کردنم اما دری زدم و از پله ها سرازکنارش
  اون نه به

 
 … که ازش شروع کرده بودمیی برگردم به جاخواستمیفقط م …ي اگهی دچکسِیه
 کارارو کردم نیمن  ا:  و من و به سمتِ خودش برگردونددی محکم دستم و کشدی و پشتِ سر گذاشتم که بهم رساطی حدرِ

  چون دوست دارم
 
 .یال

اما من :  کنهشتری نفرتم و بنکهی نداشت واسم جز ایچی اما االن هکردی مریی فورا نظرم تغگفتی منی اشی اگه دو روز پدیشا
  ازت متنفرم

 
 .کنامی نسرگرد

 … خونهنی تا از خودم فرار کنم از فرانک از فرهود از ادنی و شروع کردم به دورونی بدمی نفرت دستم و از دستش کشبا
 ی مونده بودم چگهید …یچی داشتم نه اتوبوس نه هینه پولِ تاکس …کردی که خرمو گرفته بود ولمم نمي هفته اهی نی ااز

   افتادادمیکار کنم 
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 کردم؟ی ازش استفاده مدی بوده چرا االن نبای بنده چفِی حرفا شغلِ شرنی از اقبل
 کردم آماده شدم تا اومدم دای که طعمه مو پنیهم … کردسکی سرگرد رهی ي دمِ خونه شدی تونستم از خونه دور شدم نمتا

   از پشتیکیبرم 
 
 . کارا نکننیاشه از ا سرگرد که ممکنِ اون اطراف بهی ي خونه کِیحداقل نزد:  مانتومو گرفتقهی
 …کنمی کار و منی سرگردم اهیمن تو صورتِ :  حرص به صورتش نگاه کردمبا

 ؟یکنی کار می چنمی برو ببشهی جالب م؟ياِ جد: فرهود
 بود جلوش سکی رشتری بیلی کم که خهی سهی پلدونستمی اما راستش حاال که مارمی کم بخواستی خندم گرفت هم دلم نمهم

 … بزنمفیک
 … عب نداره هايحاال اگه جراتشم ندار: فرهود

 که انگار عجله ي رفتم سمتش جوري نظر گرفتم و به تندرِی بود زومدهی اخم نگاهش کردم و با نگاهم طعمه رو که هنوز نبا
  دارم هراسونم

 
 مرده در نی رو زممی که هردومو ولو شدي خودم و به قصد محکم زدم بهش جوردمی که رسکشی نزدکردمی اطراف نگاه مبه
   که بلندیحال
 
  گفت خانوم چه خبرته؟شدیم

:  و گذاشتم و بلند شدمفیک.  اصال متوجهتون نشدمدیببخش:  گفتمکردمی مي تو مانتوم جا سازفشوی کنی که رو زمی حالدر
   احساسنیدونیم
 
 . دنبالمهیکی کردمیم

  کمکتون کنم؟نیخوایم:  به پشتِ سرم نگاه کردمرد
 .رسمی جاهاس االن منی خونمون همگهینه د_

 پوزخند نشونِ فرهود دادم از اون دور شروع هی و در آوردم و با فی گفت و دور شد قشنگ که دور شد کي باشه اهی جی گمرد
  کرد به

 
 .رمیگی حرفمو پس منیآفر:  زدن و جلو اومدندست

 .دنتی خسته شدم از دگهی پس حاال بر گمشو دنیآفر_
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 بار نی آخريبرا. گهی دزِی چچی و نه هی پولی مانع بشه نه فرهود نه بتونستی نمیچی بود که برم االن هدهیس زمانش رباالخره
  به فرهود

 
 .و شروع کردم به دور شدن. خدافظ:  کردم و گفتمنگاه

 ساعت هیحدودِ .  انجام داده بودمگرانی به نفعِ دی هر چگهی بسه دکنمی بار به نفعِ خودم عمل منی دارم واسه اولدونستمیم
  يبعد خودم و جلو

 
 . بودمدهی از برخورد باهاشون ترسدی لرزی که بخوام در بزنم منیدستم واسه ا. دمی دمونیمی قدي خونه
 رو مقابلِ خودم ي تا در باز بشه فردی طول کشقهیچند دق.  رو به صدا در آوردمی چشمامو گذاشتم رو همه و زنگِ بلبلآخر

   که بامدید
 

 … توامی بخوامیدِ برو کنار م:  و در و پشتِ سرش گرفترونی از در اومد برونی زل زده به من تا اومدم برم بتعجب
 …ي به نفعته که بریال: يفر

 ؟ی کنی مفی تکلنیی که تو چغله واسم تعدهی رسییحاال کارم به جا:  تو همدمی کشاخمامو
 … اگه مامانمی الستی نفی تکلنییبحثِ تع: يفر

 ؟ي فرهیک:  شهربانو اومديصدا
 بزنم ی مات شد بهم تا اومدم حرفدی بزنه حولش دادم اونور و خودم رفتم تو شهربانو تا من و دی اومد حرفِ اضافي فرتا

 : شروع کرد
 

 شه؟ی می ما چفِی تکلی نگفت؟ی عوضيِ فراریکنی فرار مگهی دحاال
 رم؟ی بگمی تصممیداشتم واسه زندگ شهربانو؟ حق نفیکدوم تکل:  سمتشرفتم

 . ماهی گند نزن تو زندگمتی اما با تصمرمی بگمیدِ تصم: شهربانو
  من؟ی تو زندگنی شما گند زدای تون؟یدِ بس کن کجا گند زدم تو زندگ:  داد زدمیعصب

 ؟یفهمی مشهیواسه تو االن دخترِ من صادر م: شهربانو
تو :  دام انداخته بودنی شهربانو دونسته من و تو انکهی من شده از انِیگزی جای موشدمی که شننی گرفتم نه از اجهیگرگ

 ؟یدونستیم
 ره؟ی رو بگتهی افري چطور حاضر شده توي فکر کردی عوضیپس چ: شهربانو
 نی دستام جمع کردم و بهش حمله کردم نفرت سراسرِ وجودم و گرفته بود خسته شده بودم از اي سالها رو تونی تمامِ احرصِ

  ه دروغ وهم
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 .ادیازت بدم م: دمی با تمامِ وجود پرتش کردم عقب و داد کشنفرت
 .نتتیبهت گفته بودم که نذار بب:  جلوم سبز شدي کردم به سمتِ در برگشتم فری که اشکام و پاك می حالدر
 ؟ي بوددهیتو هم فهم:  عجز گفتمبا
 سرِ خوامی همون طور که نمادی بال سرت بنی اخوامی نمی خواهرِ منی باشیتو هر چ. دمی رو بردن فهمی موشیوقت: يفر

   بالنی ایموش
 
 .ادیب

 . من بس بودمنی اش به فنا بره همندهی خودم بذارم اونم آیِ به خاطرِ خودخواهتونستمی من نمی موشآره
 بود برم ی کجا بود فقط کافومدی مادمی صداقت و خوب ي خونه دنی نگاه کنم شروع کردم به دوي به فرگهی دنکهی ابدونِ

  ي ندهیاونجا و آ
 

 . کار و کردمنی که اگهیمثلِ هر وقتِ د. شهی و فدا کنم مثلِ همخودم
اما سرگرد تو هم من  …دمشیدی نمگهی که دنی واسه ادی به سمتِ فرهود شاکشهی لحظه تمامِ ذهنم پر منی چرا تو ادونمینم

   بهارت کردهيو فدا
 

 منوچهر بِی جي پدرم فدایِ زندگيفدا.  مادرمي آبرويفدا.  اومدمای که به دنی بودم از همون وقتیی فداشهیمن هم …يبود
  يو شهربانو فدا

 
 خودم و ی تاکسهیبا . یی فداهی آدما ي همه یِ زندگي نقشِ منه تونمیحتما ا.  فرشته بشمي که فدارمی گرفتنِ تو االن مانتقام

  رسوندم به
 

 … صداقتي خونه
 . که فرار کرده بودم اومده بود جلو چشمامی شبي ان نفسم گرفت تمامِ مدت صحنه هی خونه يجلو

 ختی فروريزی تو در تنم چي دستاباسقوط
 ختی اوج صدامواز فراز شاخه آوهجرتت

 دی خوب غسل تعمي جاي زالل سبز جاريا
 دی باغچه پوسرخاكی مرد وپژمرد زدی تو بایب

 زخواهش برگ که من با توما شد فصل سبیفصل
  مرگي تو من شد فصل خاکستری که ما بیفصل

  بودی لب تشنگی بگو جز تو کودوم رود ناجتو
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  بودی گاه خستگهی آغوش کودوم باغ ساجزتو
  تا نفس دارم ببا رمدی تو بای بدی تو بایب

 ارمی کردنشونه هاتو کم مهی گري برامن
 ستی تو با هق هق من با شکستن آشنا نچشم

 ستی که صدا نیی صدابود هرصدای شکستن بنیا
 رهی بمدی بای خوشنی ها ای ناخوشقی رفيا

 رهی ندارم که شب از من پس بگی تو همراهجز
  خطر بادی مسافر هجرت تو بي تو بدرود ابا
  تنم دادي که خون به رگهای طپش باد دلپر

  که من با تو ما شد فصل سبز خواهش برگیفصل
  مرگيکستر تو من شد فصل خای که ما بیفصل

لعنت به تو :  لب زمزمه کردمری زارمی ادی فرهود و به رِی تصوتونستمی اما مکردمی آهنگ و زمزمه منی چرا داشتم ادونمینم
 . لعنت …کایال
 

 ي و واسه می تموم شدنِ زندگیعنی که واسه خودم داشتم یی همه آرزوهاانِی پایعنی خونه نی رفتن تو ادی گونم لغزي رواشکم
 . فنا شدنشهیهم
 ه؟یک: دیچی گوشم پي توی زني زنگ فشردم صداي و دستم و رووردمی سر طاقت نآخر

 .باز کن منم مادرت:  باشه با پوزخند گفتمای لعدی سخت نبود که باادی زحدسش
 …بودم ازش فرار کرده شی گذشتم که چند روز پي شد و باالخره در باز شد و من قدم تو خونه اجادی سکوت اي اهی ثانيبرا

  گهی دفعه دنیا
 

 دهی به گند کششی زندگدی که برام مهم بود نجات دادنِ خواهرم بود، اون نبايزی واسم مهم نبود تنها چگهی نداشتم ددلشوره
  یِنه مثلِ زندگ …شدیم
 

 ؟یکنی می چه غلطنجایا: ومدی منیی که به سمتِ پادمی رو دایلع. من
 به تو چه؟_
  زد؟بتی معلومه اون شب کجا غچیه:  رفتم اونم به دنبالم اومدشی محکم به سمتِ جلو پیی قدمهابا
 . پرداختمنشی که قراره شروع کنم و زودتر به تمري کارای یهه؟ مگه مهمه؟ فکر کن دنبالِ الوات_
  چه طرزِ حرف زدن؟نیا: ایلع
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 تو گوش بدم نه پدرِ بد تر از يومدم به زر زرانه ا …ای لعنی ببه؟ی چنیکنی که شماها میغلط:  خشم برگشتم سمتشبا
  خودت فقط اومدم که

 
 . خواهرم برهبذارم

 .ي ندارگهی نداره واسه رفتن همونطور که تو هم دی راهچی خواهرت ه؟ی چيفکر کرد:  زدي پوزخندایلع
 ره؟یگی جلومو می کنمی بببرمشی منجایمن از ا_

 …من:  کرد به من برسه گفتی می که سعی ادامه دادم در حالرمی تند به مسیی به ساختمون نگاه کردم و با قدمهابازم
 ؟ی باشیاِ تو سگِ ک_
 . حرفِ دهنتو بفهمای اليهو: ایلع
 . خودتو خانواده تهقِی النایخفه شو بابا بد تر از ا_

  فرشته؟يفرشته؟ هو:  بلند فرشته رو صدا کردمي با صدادمی رفتم باال دمِ در که رسیکی ها رو دو تا پله
 فرشته؟:  خورد که باعث شد تا ته چشمامو باز کنمکممی که به شيدی شدي ضربه با

 …ی رفتشهیفکر کردم واسه هم:  که محکم بغلم کرده بود گفتی در حالفرشته
 .نجامی اینیبیحاال که م_

 ؟یخوب:  خم شدم تا با فرشته هم قد بشمکم
 .ترسمیم:  بهم نگاه کردسی خیی کرده با چشمابغض

 …فتهی بستی قرار نی اتفاقچیه:  بهش لبخند زدمنانی اطمبا
 . تونیایب:  اومد کنارمونایلع
 .میای نعشتو ببر تو ما هم مقهی دهی_
 رونی بنجای از ايری فرشته االن منیبب:  به سمتِ فرشته نگاه کردمعی سردمی بهم نگاه کرد و رفت تو، تا دی چپ چپهی ایلع

 باشه؟
 ؟يآخه چه طور: فرشته

  باشه؟میزنی ما فقط با هم حرف مکنهی فکر منی تا ايریاالن تا وقت هست م_
 ؟یتو چ: فرشته

  گوش بده باشه؟گمی که منیتو به فکرِ من نباش فقط به ا_
 .یزنی زنگ مگمی شماره که منی به ایی جاهی از عی سری که رفترونیب:  سرشو تکون داد و من ادامه دادمفرشته

:  شماره رو نوشتمشیکی ي اسکناس هارو در آوردم و روشی آورادی با به ادی بادمی فرهود رو ي ذهنم فشار آوردم تا شماره به
  یگیبهش م
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 ثابت ينطوریبهش بگو ا … کمکمادیاگه واقعا براش مهمه ب …ي فرار کردنجایتو هم از ا … صداقتهي تو خونه ی الکه
  حاال هم گفتم. کنهیم
 

  باشه؟ییدوی تا تو توانت هست مسه
: شال و از سرم در آوردم …ای عوضنی بره بعد ارونی شال بای ي بدونِ روسرومدی بدش می مستاصل نگاه کرد بچم حتفرشته

   سرتنمیا
 

 .کن
  من باشه؟ي سه يبا شماره :  بار بغلش کردمنی آخريِبرا

1٫2٫3 
 از دنی ندونست شروع کرد به دوزی موندن و جاگهید …بدو:  چشم دوخت با تحکم گفتم بهمدهی ترسي لحظه افرشته

   قدمهاش که لحظهيصدا
 
 ؟ي کار کردی چیعوض: رونی بدی پرای لعشدی لحظه دور مبه

 خِی کردم گذاشتم بدای پبمی و از تو جی کوفتفِی و از کمیبیچاقو ج: نی بره دنبالش اما با دستام حولش دادم رو زمخواست
  ارهی پتنیبب: گلوش

 
  آندر اِستن شد؟؟يدی فهمرهی اونم منی با تو من و داردونمی من مادی صدات در بخانوم

.  آدمي تو مثلِ بچه میری میشیاالنم پا م:  سرشو تکون دادی بود آب دهنشو قورت داد و به سختدهی که ترسی در حالایلع
  نمینگاه کردم بب

 
 ذارمی و عواملش گروهِ تو باشن زنده ات نمفتهی واسه فرشته برونی اون بیاگه اتفاق:  نه همون موقع در بسته شدای رفته فرشته

 .گفته باشم
 . اعصاب ندارممی برفتیحاال هم راه ب:  خفه اش کردمی واسه مدتدونستمی جاش بلند شد ماز

اما  … فرار کردشدی مدی نگاه به پشتِ سرم کردم شاهی لباسش و تکون داد و جلو تر از من به سمتِ ساختمون راه افتاد، خاكِ
   بادینه شا

 
 .ترسمی منجالب منی من از اادیکاش ب: کردی مدای فرشته فرهود و پدی فعال باشدی خراب مزی من بدتر همه چفرارِ
 نجای اای کردم که االن همه دختر فراری که انتظارشم نداشتم حتما فکر ميزی رو شدم چ رو بهی خالي که شدم با خونه وارد

  دهیصف کش
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 .باشن
  کجاست؟ستیرئ:  کردم خلوت تر بودی که فکر ميزی نه خونه از چاما

 .خوابه:  کردي غوچه ادندون
 .اِ چه خوب_
 …یابونی خي دختره ادی شه پدرت در مداریاما اگه ب: ایلع
 . با شغلِ شرافت مندتونی شما خوبیابونیمن خ:  کمرش کردمي لگدِ محکم حواله هی

 ی سعانیبسم اهللا گو. گهی دخواستمی و منی گذاشت رو کمرش دلم خنک شد انگار واقعا دردش اومده بود منم همدستشو
  يداشتم که خودم و قو

 
 بدبخت ؟ی چادی در صد فرهود نهی اگاه کردمی مي خور نداشتم دائما داشتم خودیسی با خودم رو درواگهی بدم اما دنشون

  هر چند … کهشمیم
 
 که دمیصداقت و د.  منجالب فرار کنمنی بدونِ کمک امکان نداشت از اخواستمی نداره اما واقعا کمک می فرقادی االن زبا

  دنِی با درونیاومد ب
 

 تو؟:  درشت شدی نلبکهی ي چشماش اندازه من
  زنت برگرده؟يکردی فکر نمومرثی کهیچ_
 .دختره کو: ای روشو کرد سمتِ لععی سرومرثیک
 .فرار کرد: نیی سرشو انداخت پاایلع
 ؟يکردی می فرار کرد؟ پس تو اونجا چه غلطی چیعنی:  سرش داد زدومرثیک
 .ومرثی نذاشت کنیبه خدا ا: ایلع

 . بودی اما معلومم نبود کستی نومرثی دخترِ کای دستم اومد که لعیگوش
 ؟يومدی بر ننیخاك تو سرت از پسِ ا: کمشی به شدی کوبی اومد و با دستاش حولش داد و لگدِ محکمای به سمته لعومرثیک

  يبعد انتظار دار
 
 ؟يری رو هم بگهی مرضيجا
 . باشهشی همون زنِ دروغگهی که مي اهی شده بود با خودم شرط بستم که مرضي واسم عادگهید
 دی اون بانجامی االن من انجای خواهرم جا من اومده بود انیبب: دمی به سمتش توپهی شروع کرد به صدا زدنِ مرضومرثیک
  ي داری حرفرفتیم
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 . من بزنبه
 ؟ی کنفی تکلنیی که واسه من تعی باشیتو ک: ومرثیک
 . به گند بکشهتوی ام که قرارِ زندگیمن کس_
 . نشهدهی خودت به گند کشیتو بپا زندگ: ومرثیک
 . مراقبم نگرانِ من نباششتریمن از تو ب_
 که حواست نبود الاقل به یکیبه اون :  هم مهمونش کردگهی لگدِ دهی رفت و ای با خشم بهم نگاه کرد و به سمتِ لعومرثیک
   حواستنیا

 
 . با تودونمی که فرار نکنه اگه تکون بخوره من مباشه

کاش  … که فرهود خودش و ثابت نکردهینه تا وقت … بارنی من قصدِ فرار ندارم نه ادونستی سمتِ اتاقش رفت اما نمبه
 …ثابت کنه

*** 
 ؟يدی اتاقِ من فهمشیفرستی میکنی و آماده منیا:  چشمامو باز کردمومرثی کي صدابا

 اما بعد شد؟ی ميزی چ اگهدیکشی فرهود و به رخم مرِی حرمِ سردِ نفسهام تاخذاشتم؟ی دلم مي و کجانیا … بستخی تنم تمامِ
  با خودم گفتم من

 
 …یلیخ …ترسمی خودت کمکم کن مای خداخواستمی و نمنی من اخواستمی نمتونستمی آب از سرم گذشته اما بازم نه نمکه

  حالم دستِ خودم نبود تو
 

:  شدانی تو چهار چوبِ در نماای التماس کنم که بتونم راحت باشم، درِ اتاق باز شد و لعی لحظه امکان داشت به هر کساون
  بلند شو

 
 … کارت دارهومرثیک

 .امی جا نمچیمن ه:  پرخاش کردمبهش
 مگه دستِ خودته؟:  از مچ گرفت و بلند کرددستمو

 غیج.  هارش کرده بودیلی خورده بود خومرثی مشت و لگدا که از کنی اما از رو نرفت، در به در ادمی لگد به پاش کوببا
  کثافت: دمیکش
 
 . ولم کنگمیم
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 بار نتونسته هیاگه  … کرده بودسی نرم اشک گونمو خشی پنی از اشتری ول کن نبود، دمِ در خودمو چفتِ در کردم تا باما
  بودم خودم و حفظ

 
 مثلِ من ادی بهی اگه مرضنیبب:  من نگاهش و انداخت به مني خسته از مقاومت هاایلع.  کردمی کار و منی ادی بار بانی اکنم

  هات خوببا
 

 . هاکنهی نمرفتار
 .تی عوضي هی به جهنم هم تو هم اون مرضنیهر دوتون بر_
 خودم و خوندم ي اومد سمتم که همونجا فاتحه کلی هي زنِ قوهی رو صدا کرد برخالفِ تصورم هی به سمتِ در مرضایلع

  ی چگهی دنی ایلعنت
 
 نبود، ایری از اون تو بمایری تو بمنی اگهی تا بلکه ولم کنن اما نه دکردمی پرت متونستمی که می لگدامو به هر سمتخواست؟یم

  هی تو هیمرض
 

 .امی بخوامیولم کن کثافت، نم:  که حس کردم االناس که دستم بشکنهي من و با دست بلند کرد جورحرکت
 مگه دستِ خودته؟: هیمرض

 .فرهــــــــود: دمی کشغی تمامِ وجودم جبا
لعنت به من که به  …گهی کسِ دچی نه هومدی مي تموم شده بود نه فرهودگهید … استدهی فای که بدونستمی خودمم ماما

  فرهود بازم اعتماد
 

بهارِ  … کنهی خودش فکر مهی فکر کرده بودم؟ که فرهود واقعا دوستم داره؟ نه اون فقط داره به بهارِ لعنتیچ …کردم
   که معلومي ایلعنت
 
 .هی کدوم گورستین

درِ .  مگه خودترسهی کس به دادت نمچی هنجای اما دختر جون امیکردی که ما صدا منای بودن از اادیز:  زديوزخند پهیمرض
  اتاق و باز

 
 . که احساس کردم پوستِ دستم رفتي و به شدت پرتم کرد تو، جورکرد
 ي برای راهگهی که ددونستمی بودم اما مدهی ترسنداختی شبِ عقد و فرارم مادِی که من و ی اتاقنی دردمو گرفته بود هم از اهم

  …فرار ندارم
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 شدم زانومو بغل کردم تا آروم شم اما نه می خودم قاالِی تخت و به خي بود با ترس رفتم گوشه ومدهی نی عوضومرثِی کهنوز
  یلیخ
 
 گرفتم؟ی قرار متی موقعنی تو ادی کس نبود به دادم برسه؟ چرا باچیچرا ه. شدمی موونهیداشتم از ترس د …دمیترسیم

 ندرالی خفته اما نه من نه سيبای مثلِ دلبر مثلِ زندرالی مثلِ سمی کودکي مثلِ کتاباي معجزه بودم معجزه اهی منتظرِ دیشا
  يدیبی بهیبودم که با 

 
 بودم یمن ال.  کنم و خوشبخت شمدای پمویقی بوسه عشقِ حقهی خفته که با يبای واسم حل شه نه دلبر و زی بو همه چيدیباب

   که داشتیکس
 
 . خالص شهومرثی نبود به دادش برسه تا از دستِ کی اما کسکردی مسی ترس خودش و خاز
 و رمی بمنجای لطفِ خدا شاملِ حالم شده قراره همدی به صورتم خورد با خودم فکر کردم شامی نسهی بودم که می اوجِ بدبختتو

  خالص اما به
 

 رِی برو زسیه:  دستشو گذاشت رو لبش؟ينجوری اونم انجای فرهود اای باز شده خوردم خداي که برگشتم به پنجره می نسسمتِ
  یتخت هر چ

 
  باشه؟يای نمرونی شد ازش بهم

 خودِ قای جا بود دقنی که اون انی بهم گفته اما ای که چدنشیسخت نبود فهم.  وحشت نگاهش کردم و سرم و تکون دادمبا
  خودم …معجزه بود

 
 شد و می که فرهود رفت و پشتِ در قادمی داشتم اما بازم دی کمدِی نگاه کردم درونی به برشی تخت و از زرِی زدمی کشو

  منتظر موند و من
 

 . راحت شده بود همونجا موندمالمی که خیدرحال
 برد بشی آهسته دستشو به سمتِ جومدی که ميها قدم ي بده با صدانانی چشماشو آروم رو هم گذاشت که به من اطمفرهود

  و اسلحه اشو در
 

 ي دزدچی بدتر احساسِ ترس کنم باالخره هشدی باعث منی بودم ادهی ندسی همه پلنی آماده اش کرد تا حاال فرهود و اآورد
  عاشقِ چشم و
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 … مثلِ منشهی نمسی پلهی يابرو
 بدونم االن خوادی دلم میلی خ؟یکنی از ما فرار مگهی خانوم دیبله ال:  اتاق باز شد و باعث شد من سفت سرِ جام بچسبمدر

   فراريچطور
 
 ؟یکنیم

 خر که نبود ادی که فرهود از پسش بربکردمی فقط دعا دعا مخوردی صداش هم وحشت داشتم و حالم به هم مدنِی از شنیحت
  ماشاهللا سرگرد

 
 اومد و اسلحشو رو سرِ رونی کرد؟ نگاهم و بهش دوختم که از پشتِ در بی کار می اما االن چومدی مطمئنا از پسش برمبود

  ومرثیک
 

 .دستا باال: گذاشت
 تموم شده خوشحال بودم با خودم گفتم حتما یفکر کردم همه چ … که ماتش برده بود دستاشو برد باالی در حالومرثیک
   حتماشهی نمیچی هگهید
 

 … شدهمی مطمئنا تسلیعنی شده می تسلاالن
با وحشت .  گلولهکِی شليو بعد صدا. دیچی گوشم پي فرهود توادِی دردناکه فري که صدادمیکشی داشتم نفسِ راحت متازه

  نگاه کردم فرهود از
 

با  … انداخته بودری فرهود بود که به خاطرِ ضربه تيبغل دستمم اسلحه  …نی زمي که خورده بود دال شده بود رويلگد
  وحشت فکر کردم اگه

 
 از تو کشوش اسلحه شو در آورد و به سمتِ فرهود کرد و ومرثی ک؟…شدی می اسلحه فرق داشت چي هی کم زاوهی فقط
   سرگرد؟هیچ: گفت

 
 نشیگزی واسه جاکردمیفکرشم نم …يای کنم می همون موقع که زنت و صادر مکردمی فکر م؟ي انتقام اومدي واسه االن

  شیخودتو به آب و آت
 
 …یبزن

 .ستی کس نچی هنِیگزی جایال: ومرثی دوخت به ک چشماشوفرهود
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 شنی خواهرشون حاضر میِهر دو در پ … واسه تو نباشه اما واسه من که هستدی شاستیفکر نکن ن:  کردي خنده اکومرث
  اما …نجای اانیب

 
 … رم آدم کردمنای چموش تر از بهارِ اما من چموش تر از ایلی دختره خنی ایگی مراست
 .شهی می عصبانی وقتیحت … نفرتشی حتستی نهی مثلِ بقشیچی هیال:  درمونده نگاه کردفرهود

 يدی وقتم نفهمچی دزد ههی بارم نی اي شدي فرارهی اون بار که عاشقِ ي نبودی خوبسِی وقت پلچی هکنامیسرگرد ن: ومرثیک
  ی واست موندننایا

 
 …ستنین

 …تمومش کن: فرهود
 از ی راستشه؟ی هم داره مثلِ بهار صادر می الی بفهمي دوست ندار؟ي رو بشنونای قبل از مرگت اي دوست ندارهیچ: کومرث

  زنِ سابقت
 

 ؟ي دارخبر
 …بس کن: فرهود

 ي اگهیواقعا تو به جز گرفتنِ انتقام فکرِ د …ی نداره بفهمي االن کجاست؟ کاریدونی مينه انگار انگار خبر ندار: ومرثیک
  يزی چ؟تنهايهم کرد

 
 ی نداشتدنی وقت قدرتِ بخشچیتو ه …يری که با بهار کردم انتقام بگي بود که از من و کارنی ای تو ذهنِ خودت داشتهک

   باعثِ مرگِنیهم
 

 … شدبهار
 … بشنومخوامینم. …خفه شو:  گفتدهی بردهی برفرهود

 دی کشری شدنش قلبم تدهی کشي با صدادی ماشه رو کشکنم؟ی چرا دارم وقتمو با حرف زدن با تو تلف میگیراست م: ومرثیک
   کهذاشتمیمن نم

 
 … فرهود و به دستم گرفتمي و اسلحه رونی بدمی تخت خودم و کشرِیآروم از ز …ذاشتمی وقت نمچیه … و بکشه فرهود

   ودمی کشیقینفسِ عم
 

 .دمی رو به سمتِ سرش کشماشه
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 ی کسگهید … دزد نبودمهی گهیمن د …کار و کرده باشم نی اکردمی گلوله باعث شد چشمامو ببندم خودمم باور نميصدا
   ترحمقِینبودم که ال

 
 شد؟ چرا ينطوری چرا اشدمی موونهیداشتم د …بغض گلومو گرفته بودد قدرتِ حرف زدنم نداشتم.  قاتل بودمهیمن  …باشه
   هفته واسه1فقط 

 
  شدنم زمان داشتم؟بدبخت
  حالت خوبه؟یال:  جا گرفتمی کردم تو آغوشِ کساحساس

 من کشتمش؟ …فرهود؟ من_
 …زمیآروم باش عز: فرهود

  قاتلم؟هیمن _
 نجای به اخواستمی من که نمایخدا …گفتی و سکوتِ فرهود منیا …من قاتل بودم … قلبم و به درد آوردسکوتش

   چرانجام؟یپس چرا ا …برسم
 
  آلوده است؟ی که دستم به خونِ کسی در حالنجای اسادمیوا
 …من قاتلم …من کشتمش_

 ؟ی مفهمينگاه کن من و تو فقط از من محافظت کرد:  صورتم و گرفت تو دستشفرهود
 زیهمه چ … حرفاشوني صدادیچیپی گلوله داشت تو سرم ميفقط صدا.  نبود که بخوام بفهممیچیاالن ه …دمیفهمی نمنه
   درشی سرم به نمايتو
 

  تکرارم؟هیمن : … بوداومده
 .یستی نیچیتو تکرارِ ه: فرهود

 پس چرا اون گفت؟_
 .نی همي بهارهِی که تو شبنیفقط ا:  چشماشو بستفرهود

انگار ذهنم و  … دوست داشته باشهگهی دیکی واسم دردناك تره که من و واسه نی ادیفهمی کم بود؟ نمیلی خنی ان؟یهم
  خوند چون با دو دست

 
 .یچون با اون متفاوت …ي بهارهِیمن تورو دوست دارم نه چون شب:  و گفت و به سمتِ چشماش بلند کردصورتم
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 دونمی که رو لبهام به جا گذاشت باعثِ گر گرفتنِ بدنم شد نمي لحظه برق گرفتم بوسه اهی … شدن تو چشماشرهی خبازم
  تی موقعنیچرا تو ا

 
 سالها طول دیشا … ام با فرهود بود نه بهارندهی بودم که آی ببرم من کسادی و از زی باعث شد همه چنی کار و کرد اما همنیا

   تادیکش
 

دوست دارم : دمی ها دورتر شنلومتریتو چشمانم نگاه کرد و لبشو آورد کنارِ گوشم صداشو از ک …میای به خودمون ببازم
 …کایال

 دونستمیگونه ام گر گرفت نشونه هاشو م … کرددنیه تپقلبم شروع ب … من بس بودي واسه شدی جا تموم منی همای دناگه
  … بودمدهیخجالت کش

 
 ه؟یچ: دی بهم پرسرهیفرهود خ …دمی کند تر شد و ناخودآگاه خنددنمینفس کش … شده بودمعاشق

 .دوست دارم:  و تکون دادم و تو چشماش نگاه کردمسرم
  باشه؟می بردی من و تو بایال:  گفتنمیه پشتِ سرش رو نب کسادهی واي مدت جورنی و گرفت تازه متوجه شدم تمامِ ادستم

 چرا؟:  تعجب بهش نگاه کردمبا
  باشه؟گمی بهت مرونی بمی که رفتنجایاز ا:  کردکی سرش و بهم نزدفرهود

 ؟ي از پنجره بپریتونیم: دی به سمتِ پنجره برگشت و منم باهاش رفتم پرسسادمی کردم و منتظرش وادیی سر حرفشو تابا
  بعد تو بپر باشه؟رمیباشه پس اول من م: با سرقبول کردم گفت … نداشتيادی کنارش و به ارتفاع نگاه کردم ارتفاع زرفتم

 خودم و پرت کردم قی نفسِ عمهی منم با نیی پادی که بگم باشه بازم سر تکون دادم به سرعت از پنجره پرومدی در نمصدام
   و درستنییپا
 
 . بغلِ فرهود افتادمتو

 تا دی االن بانیبب:  زدم اونم متقابل جوابم و داد و آروم سمتم گفتي بهش لبخندنیی من و از رو دستش گذاشت پاآروم
   باشه؟میی بدومیتونیم
 
 .می بهتره ما نباشنجای ارسهی زود میلی خسیپل

 … باشهنجای ادی قاتل نباهی جاشو به بغض داد معلومه لبخندم
  من باشه؟ي سه يبا شماره : فرهود
 …1:  تکون دادمسرمو
 … تند تر شده بودنفسام
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2… 
 . بودنی اي به عشق و دما نداشت نشون دهنده ي کرده ام که کارخی ي دستهاکردی مي با تمامِ روانم داشت بازترس

3… 
تا  …خص بود اما مشادی داره به سرم می که چنمی ببخواستی بسته بود دلم نمبایچشمام تقر … می فرهود از جا کنده شدبا

   هم قدمِاطیخودِ ح
 

 باعث شد ترس به صورتم هجوم ببره، از ترس دندونام به هم دمیدی که ميزیفرهود سمتِ در رفت اما چ …میدی دوهم
   هر لحظهخوردیم
 

  حالت خوبه؟یال:  رفت که از حال برم فرهود برگشت سمتِ منی مامکانش
  اونور؟ي بپریتونی تو مرمیبرات قالب بگ:  لحظه مکث کرد و گفتهی … سرم و تکون دادی سختبه

 ؟یتو چ:  بودنی که از دهانم خارج شد اي جمله اتنها
 …امی خودم بتونمیمن م: فرهود
  حالت خوبه؟ی مطمئنیال:  با لرز تکو ن دادم اومد طرفمسرمو
 …نه: کستی شبغضم

 ؟یترسی میاز چ:  و تو آغوشش گرفتمن
 …دونمینم_

  درست شه باشه؟ی همه چدمی بعد قول ممی فعال برایب: دفرهو
 .باشه:  و تکون دادمسرم
 …برو:  و دستاشو به حالتِ قالب گرفتواری سمتِ درفت
 کردم ی چه غلطدمی که قرار گرفتم تازه فهمواری دي رفتم باال روواری کردنِ خودم از دزونی و گذاشتم رو دستش و با آوپاهام

   ارتفاعشنجایا
 
 …نی و خودم و انداختم رو زمواری دخِیدستم و گرفتم ب … بودشتری از پنجره هم بیحت

 ؟ی خوبیال:  اومدواری فرهود از اون ورِ دي صداشهی و خلوت تر از همی به اطراف دوختم خالنگاهمو
 .آره:  گرفته گفتميِ با صدانی ور واسه همنی اومد اون اونوره من اادمی و تکون دادم تازه سرم
 .امیخب منم دارم م: دفرهو

 خِی دستشو گرفت بومدی که می شد و در حالداشی پواری ديباالخره از باال. سادمی فاصله گرفتم و منتظرِ فرهود واواری از دیکم
   تاوارید
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 .نیی پافتهی با کنترلِ خودش ببتونه
 ؟یتونی میی بدودیاالنم با: گفت … بلند شد و خودشو تکوندنی زمي انداخت خودشو از روتا

 .خوبه:  به شدت تکون دادمسرمو
 .دونستمی نممونویی اما مقصدِ نهانشی سمتِ ماشمیری ممی احتماال داردونستمی و گرفت من و با خودش هم قدم کرد مدستم

 . کردمدنی شروع به دويشتری با قدرتِ بنی ماشدنِی شد با دداشی از دور پنشی ماشباالخره
 . که خم شده بودم شروع به نفس نفس زدن کردمی و من درحالمی هر دومون متوقف شدنی ماشيجلو

 ؟یاالن خوب:  به سمتم گفتفرهود
  و تکرار کنه؟نی انطوری هممیرفتی که میی تا جاخواستی منی نگاهش کردم ادرمونده

 ؟ی نپرسگهی دشهیم _
 .باشه:  و گفتدی چهره اشو در هم کشفرهود
 واسه ي اگهی دزِی چچی هیعنی امروز تموم شده بود؟ یعنی …ی صندلي و زد نشستم روری تا فرهود دزدگنی سمتِ ماشرفتم
   وجوددنیترس

 
 نداره؟
 ذهنم ي گلوله دائما توي صداشدی فکر نکنم اما نميزی به چگهی بهتر بود ددی و چشمامو بستم شای گذاشتم رو صندلسرمو

  بود فرهود صدام
 

 ؟یال: کرد
 بله؟:  کردمنگاهش
 آهنگ بذارم؟: فرهود

 سرم و تکون دادم که وردی که االن داشتم درم می حالتنی از ادی شاکردی خوبم مدی داشت اما شای چه دلِ خوشگهی دنیا
 .موافقتم و اعالم کنم

 ه؟ی کگهی دنیا:  منزجر گفتمي اافهی گذاشت با قی آهنگِ خارجهی دستشو برد سمتِ ضبط و فرهود
 ؟یشناسی نمحانایر: فرهود
  گوش بدم؟امی حاال بشهی نممی حالنای از ایچیبنده خدا من ه:  گفتمي زوري تکون دادم و با خنده اسرمو
  بگم؟شوی معنيخوایم:  زدي لبخندفرهود
 : و به راه انداخت و آهنگ شروع به خوندن کردنی هامو انداختم باال فرهود ماششونه

Take a breath, take it deep 
Calm yourself, he says to me 

If you play, you play for keeps 
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Take a gun, and count to three 
I’m sweating now, moving slow 
No time to think, my turn to go 

 نی اي ترجمه نمیا:  من ضبط و متوقف کرد و گفتيِ ناباورانِی در مفرهود
  نفس، آن را در اعماقکی گرفتن

 :دی گوی کن خود را، او به من مآرام
 ي بازتی با زندگ،ياری در بي بازي بخوااگه

  و تا سه بشمارری را بگتفنگ
  حرکت آهسته،ینی حال ببینی عرق ببمن

  کنم، نوبت منه که برمی وقت به فکر مچیه
  برا من؟ی ترجمه کنيخوایتو که جدا نم:  درشت شده نگاهش کردمیی چشمابا

 .کنمی که گفتم عمل ميزیبه چ: فرهود
 : به صدا در آورد ضبط وبازم

And you can see my heart beating 
You can see it through my chest 

And I’m terrified but I’m not leaving 
Know that I must pass this test 

So just pull the trigger 
 : و قطع کردضبط

  تپدی قلب من مینی ببدینی ببی تونی تو مو
 ینی من را ببنهی قفسه سقی اون رو از طریتونی متو
 … من وحشت زده ام اما من ترو
  بشنوم باشه؟خوامی نمگهیغلط کردم د:  التماس به سمتش گفتمبا

 ؟یمطمئن:  زديزی آمطنتی لبخندِ شفرهود
 … نخونگهیمطمئنم فقط د_
 … دختر کوچلوی نکنهی خب حاال گریلیخ: ادی که االناس اشکم در بزدی بد جور داد مافمیق

 .فهممیمن نم_
  رو؟یچ: فرهود

 ن؟ی انقدر خونسردشهی همسای شما پلنکهیا_
 …میستیماها خونسرد ن: فرهود

 …ي خونسردیلیچرا تو االن خ_
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 هم ی که هم خودت آروم بشنهی واسه اکنمی کارا هم که منی استمی نگهی ديسایمن مثلِ پل:  و گفتدی کشی آهفرهود
 …من

 فرهود؟:  و گفتمدمی کشیآه. میشی از شهر خارج ممی شدم دارمتوجه
 جانم؟:فرهود

 م؟یری بپرسم کجا مشهیم_
 …ی فضولطیباز من خونسردم تو هم که تو هر شرا:  و پر کردنی اش کلِ ماشخنده

 ؟یگی میحاال هر چ_
 … دورت کنمنجای مدت از اهی خوامیم: دی کشیقی نفسِ عمفرهود

 ؟یگی می چیفهمی مچی ه؟یچ:  در اومدغمیج
 .دارهی که االن تورو در امون نگه مهی تنها راهفهممیمعلومه که م:  تکون دادسرشو

 رنم؟ی بگانی نسای پلیکه چ:  زدميپوزخند
 اما ی دفاع شخصي مرگ و بذارن پانی اتوننی مسای که االن افرادِ صداقت دنبالتن؟ پلیفهمی می الستی نسایبحثِ پل: فرهود

  افرادِ صداقت
 
 .ذارنینم
 . از همه دور باشمخوامیاما من نم_

 ان؟یهمه منظورت ک: فرهود
 .فرانک …فرشته تو_

  مدت و تحمل کن باشه؟هی تهران اما فقط می دنبالت که برگردامی هر وقت بتونم بدمیقول م: فرهود
 . روشنمی اگرفتنی ممیفعال همه واسم تصم.  ناچار سرم و تکون دادمبه

 که یی برم به جادمیترسی مو دادم به در مهی شدم تکادهی پنی باالخره نگه داشت و من از ماشقهی ساعت چهل و پنج دمی نبعدِ
  گفتیفرهود م

 
 .امی بتونم منکهی باشه؟ به محضِ ایمن بهت قول دادم ال:  اومد کنارم و گفتفرهود

 ؟ی چیاگه نتون:  گفتميدی ناامبا
 .تونمیمطمئن باش م:  گذاشت رو سرمدستشو

. که نشد … بهت بدمخواستمی خودته اون روز مي لباسانایا:  دستم گفتدادی چمدون مهی که ی عقب، در حال سمتِ درِرفت
   کهنجای االن انیبب
 
 . مطمئن باشکنهی نمداتی پنجای ایکس.  روستاي توهیی روستاي خونه هی ای کلبه است هی برمتیم
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 .ی نکندامی تو هم پترسمیم:  زدمپوزخند
 . تخت باشهالتمی برو خکنه؟ی مدای همه رو پکنامی سرگرد نیدونیمگه نم: فرهود
 . تخت نبودالمی لبخند زدم هر چند خبهش
 بهش انداختم و دستم و تکون دادم اونم متقابل برام دست ی بار نگاهنی آخري آروم شروع کردم به دور شدن از براآروم

 .تکون داد
 . که فرهود گفته بود و مقابلم بوديا به سمتِ کلبه دنی شروع کردم به دوقی نفسِ عمهی با

خدافظ و واردِ :  به سوزش افتاده بود به خودم گفتمی که چشمام از ناراحتی در حالدمی شننشوی ماشي کلبه بودم که صدادمِ
 .اتاقک شدم

 . اسارتم و درش بگذرونمي که قرار بود روزهاکی کوچیِ اتاقکِ چوبهی
 موندمی منجای اشهی همدیاگه با …دیرسی در کل به دوازده مترم نمدی کنم، شای شد احساسِ خفگی کوچکش باعث ميِفضا

   بودمدهی انقدر ترس؟یچ
 

 .دنی امروز شروع کرد به تو سرم چرخي کلبه نشستم و زانو هامو گرفتم تو بغلم همه يگوشه  …امی برونی نخوام ازش بکه
 فرهود تو دنِید … دادنِ فرشتهيفرار …تا دعوام با شهربانودعوام با اون دو  … گنگِ فرهود و فرانک، کارتِ فرهوديصدا

  … ويدیاوجِ نا ام
 

 يِاگه اون گلوله به جا.  کردینگرانم م. دادیصداش آزارم م.  برمشی از اون پشتری شد نتونم بی درونم باعث مي گلوله يصدا
  ي تونکهیا

 
 خواستمینم … تا دراز کش باشمدمی کشنی زميدم رو رو دستامو مشت کردم و خو؟ی صداقت باشه تو قلبِ فرهود بود چسرِ

  بهش فکر کنم
 
 . به مرگِ فرهود فکر کنمخواستمینم
. دی کشی که نفس نميفرهود.  قلبش بودي که دستش رويفرهود … تو ذهنمومدی فرهود بود که مرِی همه اش تصواما

   که به اعترافيفرهود
 

 … بودنکرده
 فرهود؟:  بغض کرده گفتمارن؟ی سرِ فرهود بیی نگران شده بودم نکنه واقعا بالدمی از خواب پرغی جبا
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 شب مهی بغض کرده ام سکوتِ وحشتناكِ نياما نه تنها جواب به صدا.  اگه بگه درد و فرهودی بود صداشو بشنوم حتآرزوم
   چراایخدا. بود
 

  تموم نشه؟گهی نکنه دشد؟ی بود؟ چرا تموم نمی انقدر طوالنامروز
 ی نداشت هر لحظه بدنم سرد تر مي ادهیاما فا … دهنم گرفتم و ها کردمي کرخت شدمو جلوي بخوابم؟ دستاتونمی نمچرا
 .شد
 همون حالت بودم که خواب اومد يتو … آبان ماه گرفته بودميسرما.  تو خودم تا بلکه گرمم بشه اما انگار نه انگاردمیچپ

  سراغم و باالخره
 

 .دمیخواب
**** 

 … شده بودلی بود چون تماما به خاکستر تبددهی فایانگار ب … خاموش شده رو چوب زدمي نهی و شومدمی کشیقی عمنفسِ
   سخت بود کهیلیخ
 

 .وردمی چوب میی جاهی از دی نبود باي کنم اما انگار چاره افکر
 مردمِ یِ به خوبنجای ایِ خوبرونی برم بي نداشت چطورتی اهمنجای و تنم کردم ادمی کشرونی بی چمدون لباسِ گرمي تواز

   بایگاه. کمش بود
 

 .شدمی اما دزد نمشدمی ميزی چهی کردم ی می زندگنجای اگه از اول همدی کردم که شای فکر مخودم
 قرارِ دمی شای آدم بودم که االن بارِ دومش باشه؟ ولی همه اوصاف کنی حرفا من با انی به دندون گرفتم، من و چه به البم
  نجای اشهیهم
 

 …گهی کنه دی مری اشو به خهی خدا بقنجامی ماهه اهی ها االن که شهی بد نمنمی اباشم
 فردا فرهود دی خواستم شای نميادی به جنگل بود چوبِ زی رفتم که منتهی سالم کردم و به سمتدمیدی که میی سر به کسابا

   گشت اگهیبر م
 
 که اومده بودم به ي و از روزنی دادم ارونینفسمو به صورتِ آه ب …نبود به حروم کردنِ چوبها يازی نگهی بود که دينطوریا

  …گفتمیخودم م
 
 . حرفانی از اشمی هم نمدی ماه ناامکی چرا با گذشتِ دونمی نماما
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 دی شای بیدستام و مشت کردم ماه ب.  سر بهش بزنمهی روزه الاقل نی گرفتم اگه آخرمی بودم که تصمی بی ماه بي کلبه دمِ
  صد سال و

 
 .یِ بی بود که بزرگِ ده ماه بنی ادونستنی که همه ميزی اما چدونستی و نمقشی کس سنِ دقچی هداشت،

 … که حواسش و جلب کنم بلند سالم کردمنی اي کرد، برای بالکن نشسته بود و داشت به اطراف نگاه مي کلبه اش رودمِ
   روشوی بیماه ب

 
 .سالم دخترم:  به سمتِ منبرگردوند

اومدم باهاش سرِ صحبت و باز کنم که به آسمون .  شد به منرهیدوباره مثلِ هر روز خ.  به روش زدم و رفتم کنارشيلبخند
  زل زد و

 
 …ي کردم برگردی وقت فکر نمچیغزالم ه:  به حرف زدن کردشروع
 …مادر:  باز مونددهانم

.  مادرنمتی اما هنوز نتونسته دوباره ببستهی ای کردم که ضربانِ قلبم می فکر مشهیهم:  حرفش من و منصرف کردي ادامه اما
   چهیدونینم
 

 .دونمی شدم متیمن بودم که باعثِ بدبخت. می خواست بهت بگم که ببخشی دلم مقدر
 .دی نکنهی کنم گری خواهش می بیماه ب:  اومدنیی از کنارِ چشمش پای اشکقطره

 که یغزال …ی دخترمهِی شبیلیاما تو خ.  هاشهی نممی شدم و زمانِ حال حالوونهی دی وقت فکر نکنهی:  سمتِ من برگشتبه
   بهشویمن زندگ

 
 . گرفتميباز
 … پنجاه سالقیآره دق … سالش بود50اما اگه اون بود االن :  زد و گفتي اش لبخندهی گرانِیم

 ؟ی و بدونمی زندگيدوست دار:  من نگاه کردبه
 . و غزالتای اومدن بنفشه بای شروع شد که دخترام به دنی من از وقتیِزندگ:  سرم و تکون دادمآروم
 يکار … زود تر از اونا هم عاشق شد با پسره عقد کرد اما من مخالفت کردمیلی خیدونی تر بود مکی از همشون کوچغزال

  کردم که
 

 . بودمیه خودم کسبه االنم نگاه نکن اون موقع ها واس … آژانارنی بگشوهرشو
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 کرد شوهرشو ی کنم آخه غزالم فکر مداشی پتونستمی نمگهی به خودم اومدم که دخترم آواره شده بود و منم دی زمانهی
   همي سندچارهیب …کشتن

 
 ی همون سال در حالتایب … شدنی انگار نفرمی غزال مرده زندگدمی که شننیبعد از ا.  که ثابت کنه اون شوهرش بودهنداشت

   دخترش بهارکه
 
 . شدهنی نفرمیزندگ.  شدنشیگزیسالش بود مرد و بنفشه جا 4

 که غزال بود بدونِ نامِ پدر همه ي نامِ مادردونستمی که تنها نامِ مادر توش بود مي محلِ تولدم رو از شناسنامه اي روستااسمِ
  ی برام معنزیچ
 
 .دادیم
 ه؟ی روستا اسمش چنیا:  بغض گفتمبا
از جام بلند  … نداشتدهی دستام اما فايدستشو گرفتم تو … که نگاهشو به آسمون دوخته بود خاموش موندی در حالرزنیپ

  به مادربزرگم. شدم
 

  بگه؟نوی همه مونده بود تا انی ایعنی.  نداشتی زندگي واسه ی جونگهی کردم که دی منگاه
 …خانوم…خانوم:  رفتمشونی رفتم به سرعت به سمتِ درِ همسانیی پله ها پااز
 …ی بیماه ب:  کردم گفتمی مهی خودم گریِ که داشتم به حالِ زندگی باز شد و من در حالدر
 که رو یی تابلونی کلبه خوردم زمي تا خودم و به کلبه ام برسونم جلودنیشروع کردم به دو. دی و فهمزی لحنِ صدام همه چاز

  به روم بود
 

 .دی خوش آمدکای اليبه روستا.  کردی مدیی بودم و تادهی فهمی چهر
 کرده دای شدم باالخره خانواده امو پی موونهی نام و داده بود، داشتم دنی آورده بود و به من همای به دننجای غزال من امادرم

  بودم اما
 
 .ينجوریا

 کِی تاري مهی تو نيدمر … صورتمي خورد تومی و از جا بلند کردم به سمتِ کلبه ام برگشتم در و که باز کردم نسخودم
  چشمامو …کلبه بود

 
 فرهود؟:  هم گذاشتميرو
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:  حرکت خودم و انداختم تو بغلشهیبا . ستادهی سخت نبود که فرهود مقابلم اصشی تشخگهی گذاشت دی تارکي توی قدممرد
   وقتچی هگهید
 
 . نروينجوریا

*** 
 " سال بعدکی"

 دونستمی مدی فرهود نبود بعي دستم انداختم باالخره چهارمم رو هم پاس کردم، البته اگه فشاراي توي به کارنامه ینگاه
  شی پنجاهایبتونم تا ا

 
 .میری بگیپلمی دهی 16 بده باعث شد با معدل رشی که بود خدا خیاما خب هرچ. امیب

 داشت، با توجه به ساعت مدرسه اش تا  فرشته فاصلهیی کوچه تا راهنماکی که چهارمم رو توش پاس کرده بودم ي امدرسه
  گهی ساعت دمین

 
 .  خونهمی بریی دو تاسی سروي گرفتم امروز برم دنبالش تا به جامی تصمنی همي براشدی متموم

 ما رو به عهده گرفته بود همه ي هر دویفرهود هم سرپرست.  خودم آوردمشی از جرمام مبرا شدم، فرشته رو پنکهی از ابعد
  ی به خوبزیچ
 
 . زندان بودنديحاال شهربانو و منوچهر به انتظار محاکمه اشون تو.  شده بودیط

 در زیهمه چ.  گفته بودکردی کار مشمونی بود که پی خانوم که حاال تنها کسدهی را راجع به من به حمقتی حقبای هم تقرفرهود
   درستشيجا
 

 وقت با خانواده اش مالقات چی فرهود بودم اما بالواقع هيه  سال بود خونکی نکهی من با وجود انکهی گرفته بود جز اقرار
  البته. نکرده بودم

 
 ی فرهود هم تماسی که متوجه شده بودم حتنطوری اای... ومدی کس نمچی از اون هری اما غومدی می هنوز هم گاهفرانک

 . باهاشون نداشت
 
 .کردی موضوع را عوض مي طورکی فرهود اوردی مشی که فرانک اسمشون رو پیی وقت هایحت
 که یی داخل شدم و در جانی همي باز بود براي کردم در وروددای فرشته پي مدرسه ي افکار بودم ، که خودم رو جلونی همدر

  نیاکثرا والد
 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 133 

 از حرفاشون سر در ادیز.  هم بودند که با هم مشغول صحبت شده بودندگهی از من چند تا زن دریبه غ. ستادمی استادندیایم
   فقطاوردمینم
 

 داره گهی مدرسه سال دي هی شهرنکهی اای. زنندی فالن رستوران که تازه باز شده حرف مای که راجع به مدرسه دمیفهمی میگاه
   ورهیباالتر م

 
 ستی جا نچی مدرسه نمونه اش هنی که اکردنی دادن منانی و آن وقت بود که همه شروع به اطمشدی سکوت مي لحظه ابعد

  و تکه مطمئنا بچه
 

 .گردوننی جا برمنی رو به هماشون
 بکنم؟ تصورش هم خنده دار بود، اما ی بحثنی چني مدرسه انی همچي بچه دار شم توی زمانهی خودم فکر کردم نکنه منم با

   خندهنیدر ع
 

 که ییزنا.  بودین و فکر کنم هر انسان مي کابوسانی از بدتریکی زن خانه دار پولدار هی شدن به لیتبد!  بودن ترسناكدار
   خونهيتو
 
 مشت دوره هی شهی مشونی و سرگرمگذروننی رو با خرج کردن پول شوهرشون مشونی زندگرنی نمي به دنبال کارموننیم

 .رفتن
 صشی تشختی جمعلِیکم کم در س. نمشی آمد بتونم ببنیی زنگ نگاهم رو به پله ها دوختم تا اگر فرشته پاي صدادنی شنبا

  دادم که با دوستاش
 
 ... فرشته،ی موش،یموش:  اومد صداش کردمی منییپا
شبا که فرهود .  واسه من کالس بذارهگهی دنی اسم کامل به سرعت برگشت نگاه کن به موال کم مونده بود ادنی شنبا

  ذارهیکالس اخالق م
 

 .  اسمشو کامل صدا کرد برگردهیه فقط اگه کس سپرده به فرشتستی که اسم فرشته رو کامل بگم روزا هم که نواسم
 ؟یکنی کار می چنجای جونم ای اليوا:  به سرعت به سمتم اومد و گفتدنمی دبا

 .میاومدم دنبالت تا با هم بر:  و با لبخند گفتمدمی کشینفس
 .امی کنم می بذار من از بچه ها خدافظیباشه آج:  برق زد و گفتی از خوشحالچشمهاش
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 که داشتم در خونه رو باز کردم يدی با کلم،ی کرد و بعد با هم به سمت خونه برگشتی دوستاش و خدافظشیپ سرعت رفت به
  و وارد شدم

 
 کفه دست فرهود وگرنه ذاشتی خانوم مدهی حمزدمی اگه من حرف نا به جا مفی سمت اتاقش حدی داخل شدنمون فرشته دوبا

 « جاش بود بگم
 

 کم کم نگران شدم، دمی نشنی جوابی خانوم رو صدا کردم اما وقتدهیچند بار حم» .يری مورتمهی ی مگه اسبيهـــــــــــو
  نیامکان نداشت بدون ا

 
 . مواقعنی در ازدی شده زنگ میحت.  برهیی به من بگه جاکه
 بود که به يا هی افتاده ترس وجودم و گرفت کنارش چارپانی خانوم که رو زمدهی حمدنی سرعت وارد آشپزخانه شدم با دبه
   افتاده بودنیزم
 

 گهی که مدمیشنی مشی ناله هاانی و مکردی ناله می حالی رفتم با بکشی افتاده باشه نزدهی چارپاي سخت نبود که از روحدسش
  یبا ناراحت» پام«
 

  المپ رو عوض کن؟نی انی بعد اامی خانوم مگه نگفتم صبر کن تا من بدهیحم: گفتم
 الو فرهود؟:  به فرهود زنگ زدمعی در آوردم و سرمویگوش

  شده؟ی چیجانم ال:  که تو ارتباط بود گفتی از پشت خط با خش خش کمفرهود
 .امیصبر کن االن م:  که حاال نگران تر شده بود گفتی رو بهش گفتم و اون هم با لحنتی سرعت موقعبه
 الدی ممارستانی به سمت بي و بعد سه نفرمیداد معطل شدم و بعد با اومدنش به فرشته خبر ي اقهی اومدن فرهود ده دقتا

 .میحرکت کرد
 ي که ضربه اشتری بنانی باشه اما واسه اطمي اگهی مشکل دادی به نظر نممیپاشونو گچ گرفت:  گفتنهی مراقب بعد از معاپزشک

  به سرشون
 

 . نظر باشنری زدی ساعت با48 نشده باشه وارد
 .مونمیمن شب م.  خودم مراقبش هستم، فرشته هم تنهاستيبهتره بر:  و رفتن دکتر به سمت فرهود گفتمحاتی از توضبعد
 .فرستمی فرانک و مای امی خودم مای حتما بهم زنگ بزن ی خواستيزیباشه اگه چ:  تکون داد و گفتيسر
 ...  گفتشبی کار داره خودش دست،ی نيازیفرانک ن:  سمتش گفتمبه



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 135 

 کرد، من و فرهود به من نگاه ي ناله ايداری خانوم در خواب و بدهی رو ببوسه که حممیشونی زد و خم شد تا پي لبخندفرهود
   و بهمیکرد

 
 .ستی دست بردار ندهی خوابمارستانی خانوم االنم که تو بدهی نگاه کن حممی تا نخندمی خودمون رو گرفتي جلوزور

 .دمی خوابی حوصلگی شدن ساعت به ده شب از بکی مشغول کردم و بعد با نزدونیزی رفتن فرهود خودم رو با تلوبا
 دنمی خانوم بود و منم بدنم از خوابدهی سرم حمضی تعوی پرستار در حالهی دم،ی از خواب پری تکون خوردن صندلي صدابا
   دردی صندليرو
 

 .ی مراقبش باشای ؟ی که بخوابضیال سر مر بايتو اومده بود:  بود با خنده گفتیپرستاره که دختر جوان.  بودگرفته
 مگه ساعت چنده؟: دمی پرسیجی گبا

 . به دوازدهقهی پنج دقي و بخواقشیدق:  به ساعتش انداخت و گفتینگاه
 مراقبتِ مارتونی خونه، بيبهتره بر:  زد و گفتي زن لبخنددم؟ی از دوازده ساعت خوابشتری من بیعنی چهارتا شد چشام
 .  ندارنازی نیچندان

 
 واسه نیای و بعد فردا بيبهتره بر...  موقع ها خوابن مثل االنشتری بمیزنی درد پاشون بهشون مسکن مي عالوه چون برابه

 .مرخص شدنش
 ي برادادی و موندن داخلش متنفر بودم بهم حس راکد بودن دست ممارستانی بطی عاطفه باشما نه فقط من از محی که بنه

 : دمی پرسنیهم
 

 د؟ینمطمئ
 .کامال:  تکون داد و گفتي لبخند سربا
 .کننی فرهود رو خبر مدونستمی مومدی مشی پی بلند شدم و به سمت در رفتم، به عالوه اگه مشکلمی کامل از جاتی رضابا
 خفقان آور طی محتوننی مي چطورهای درك کنم بعضتونستمی واقعا نمدم،ی کشی نفساطی حي داخل شدنم به محوطه با
   رو تحمل کنندمارستانیب

 
 .ی هر روز توش کار کني بخوانکهی عذاب آوره چه برسه به ای ساعت توش باشهی که نیهم
 و زمان نبود به نی نشسته بود حواسش انگار به زمیمکتی ني زن افتاد که روهی حال گردوندن چشمانم بودم که نگاهم به در

   دورينقطه ا
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 دوونده شهی وجودم ري توي که کنجکاوییاز اونجا. دندیلغزی مشی گونه هاي رواری اختی بشی شده بود و اشک هارهیخ
   به خودمینتونستم کمک

 
. که جلو نرمبکنم
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 :مقدمه فصل دوم
 !کی کوچخانوم

 شمارنت؟ی مکوچک
 ! رحمی مردمان بي چه سود دارد براخب

  ی بزرگتو
 ي دارای ز دریقلب
  فهمند؟ی مچه

 ؟ی چي برای خود گذشتز
 ؟ی کيبرا
 . که عاشقانه تورا دوست داردی کسيبرا
 ...اما
 ردی در قلبِ جوانِ تو و او بمنجای بود که عشق انی اریتقد

 . شودخشک
  نکن خانومِ کوچکهیگر
  مني نکن ونوهیگر
 دمی پر از مهر دی طالعت قلبدر
 ... از محبتی طالعت روحدر
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 کیخانوم کوچ:  دومفصل
 اش اومده یکی به نزدالقیی ي بود که ما برایی روستایِ اصلي زنان از مدرسه فاصله گرفتم، مدرسه در اصل مدرسه قدم
  الی لي صدام،یبود
 
  ؟ي دختر عجله دارسایوا: دمی از پشتِ سرم شنرو
 ؟یدونی جان رو که می بی ب؟یکنیعجله دارم، تو چرا فس فس م:  سمتش نگاه کردم و لبخند زدم، در همون حال گفتمبه

  امروز قراره کره
 
 . خودمهيِ برسم خونم پاری اگه درنیبگ

 ي من بود همسنم بود و از همون ابتدایِمی دوست صمالی لزد،ی نفس نفس می رو به من رسوند به خاطرِ وزنش کمخودش
   نافِ ما رویبچگ

 
 . هم بسته بودنبه
 که توش ی دشتنی وقتِ سال انی اکردمی و من به اطرافم نگاه ممی رفتی م راهکنواختی کنارِ من شروع به قدم زدن کرد الیل

  دهی گزیسکن
 

 .دمی اطرافم رو به مشام کشي و هوادمی کشی بود نفسبای زاری بسمیبود
 ام؟یت:  در صداش گفتي من رو به خودم آورد، با شورالی ليصدا

 )بانو=ونو( ونو؟ الیبله ل:  گفتمرفتمی که راه می برگردوندم و در حالالی رو به سمتِ لنگاهم
  اومده؟ی تو ذهنم چیدونیم:  و گفتدی خندزی رالیل
  ونو؟الی اومده لیچ: دمی لبخند نگاهش کردم و پرسبا
 درس خوندن؟ یِ پمی برلی اي خودمون مثلِ پسرایِ پمی برمی گرفتپلمی امسال که دشهیم:  و گفتدی کشي آهِ آرزومندالیل

   ما همشهیدانشگاه؟ م
 
  شهر؟میبر

 خان بابا ي شانس آوردالی لهی چیدونیم:  افزودم گفتمی که به سرعتِ قدم زدنم می توقف کردم و بعد در حالي الحظه
  ی گوشِ اضافنجاهایا

 
  م؟ی رفته دانشگاه که حاال من و تو برلی دختر کدوم دخترِ انداره
 ...امی تشیخب ما اول:  تپلش گرفت و گفتي دستهاونِی رو مدستم
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 که ییای دنهی می دارگهی ديای دنهی نره ما ادتی ونو الیل:  گفتمالی متمرکزمون کردم و با لبخند به سمتِ لي به چادرهاینگاه
   حاضریکیمن 

 
 من بشم زنِ می نره درسمون که تموم شه ما هم قراره مثلِ مادرامون بشادتی پولدارا عوضش کنم، يای با صد تا دنستمین

   زنِیعماد تو بش
 

 .میخواستی رو نمنی مگه همارهان
 یگیراست م:  انداخت و گفتی کوه واقع شده بودن نگاهي که در دامنه یی حرفِ من لبخند زد و مثلِ من به چادرهایِ پالیل
  ي آرزوهاامیت

 
 . دادرشونیی تغدی با ما بزرگ شدن نباما
 ر،ی مهربان اما سخت گاری بسی ما زنلِی اسِی جان همسرِ خان بابا بود ری بی بمی شدری تپه سرازنِیی به سمتِ پاگهی هم دبا

   که همهیکس
 
 کمر راست ی بی کرد، بی هم سالمالی بلند سالم کردم، پشتِ من لي کنند با صداشی حاضر بودن جان هاشونو فدالی اي

   به مایکرد و نگاه
 

 .دی خسته نباشن،ی من خوبيسالم دخترا:  و گفتانداخت
 .زمی جانِ عزی بی بدیشما خسته نباش:  انداختم و گفتمنشی به صورتِ پر چي جلو رفتم و بوسه ابه

 . تا شبمی کار داری که کلنی دخترا دست به کار شنیزود باش:  اشاره زد و گفتشی جلو روي زد، به مشک هايلبخند
 الی لم،ی نزدی بند و گاه به گاه حرفِ چندانمی ني غروب به جز حرف هاانِی پا تام،ی رفتي و من هر کدوم به سراغِ کارالیل

   امایدختر خوب
 

 مردمِ شهر هم دخترانشون رو به زور به دانشگاه ها ی ما حتلِی ما خوب نبود نه تنها الِی اي که برازدی میی حرفهایگاه
  سالِ. فرستادندیم
 

 که دادندی رو منی اي از مردمِ ثروتمند اجازه ي رشد کرده بودند که تنها معدودي بود و مردم شهر تنها تا حدیشمس 1356
  دختراشون واردِ

 
 . بشونددانشگاه
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 که هنوز ی البته تنها کسانمیکردی مدای و ماها فرصتِ استراحت پگشتنی غروب مردا هم از دشت بر مدنِی با فرا رسباالخره
 . نداشتنيهمسر

 بود که با زنانِ نی به خاطرِ همدی جان و خان بابا، شای بی بود و من به نامِ پسرِ بشییه نامِ پسر دا بالی لال،ی جمله من و لاز
  گرید
 

 شهی نمداد،ی به گونه ام می خاصیِ عماد گرمدنِی شوقِ دم،ی دختران کم سن و سال به داخل نرفتگری و مثلِ دمی بودمانده
  گفت اسمش عشق بود

 
 . به نامش خورده بودمی بود که از چهارده سالگی کسدنِی اسمش عادتِ داما

 مادرم نازخاتون در ي صدامینی تا مردها رو بهتر ببمیستادی و امی بلند شدالی من و لشد،ی مردان از دور مشخص مفانوسِ
  گوشم نشست که با

 
 . کارها قباحت دارهنی دخترا ادینیبش:  گفتتحکم

  در؟ ماي کارشون داریچ:  جان با خنده گفتی بیب
 مرد ها نمش،ی درست ببتوانستمی نمامدی خود محکم ماندم اگر ميِ خود برگشت اما من در جاي خجل به سرِ جای با حالتالیل

  شانیدایاز دور پ
 
 . کند و نامنظمیی قدمهاکردمی رو از نوعِ آمدنشان حس منی اشتباه بود ايزی چکی خراب بود یی در جايزی اما چشدیم
 !زشته دختر:  گوشم خواندرِی و زدی دستم رو گرفت و من رو به عقب کشالیل

 مردا نی ببکنمی اشتباهه احساس ميزی چهی لحظه دست نگه دار دختر، هی:  بهش رفتم و گفتي غره ای به دستش و تزدم
 ...رو
 ام؟ی شده تیچ: دی پرسی بود با ناراحتدهی کنار دستم بلند شد فکر کنم حرفم رو شنی بیب
 .کننی نفر رو با خودشون حمل مهی انگار دارن انی چرا مردا نامنظم راه می بیب:  به مردا کردم و گفتمي اشارها

 از مردا رو گهی دیکی هم متوجه شد که اونها دارن الی لی حتشد،ی راحت تر مصشونی و تشخشدنی تر مکی هر لحظه نزدمردا
  با خودشون

 
 . بوددهی دبی آسشونیکی انگار کشنیم

 .هینطوریخاك به سرم عماد چرا ا:  به صورتش زد و گفتی بود که چنگی بی بهی که متوجه شد اون شخص کي نفرنیاول
 ...برو تو چادرمون:  سرعت از تپه باال رفت خواستم به دنبالش برم که مادرم مانعم شد و گفتبه
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 الیل.  خواهرِ خردسالم درش خواب بودارای که تییجا به سمتِ چادر رفتم، نیی مصممِ مادرم انداختم و سر پاي به چهره ینگاه
  هم پشتِ من

 
 ام؟یحالت خوبه ت:  داخل اومد و گفتبه

 ندهی اما اون همسرِ آمی از عشق نکرده بودي تا به حال به هم ابرازمیزدی گاه با هم حرف نمچی نگاه کردم، من و عماد هبهش
   من بودي
 

  عماد افتاده؟ي برای چه اتفاقال،ی لترسمیم:  بود بغض کرده گفتمنگرانش
 . دخترستی نيزیچ:  گفتکردی رو نگاه مرونی که از درزِ چادر بی مکث در حالی با کمالی لن،ی زمي رونشستم

 همه حرف و نا حرف نداره نی که انیالبد حالش بد شده ا:  گفتنشستی و مومدی که کنارِ من می سمتم برگشت و در حالبه
 .که

 .الی لدهی نمی خوشیِ دلم گواهشه،ی نملی سرِ مردِ ای ناخوشلِیمادِ من مردِ اع:  کرده گفتمبغض
 ...نترس...  مورده، عماد هم خوبهی بتیقربانِ تو شم نگران:  سرم رو در آغوش گرفت و گفتالیل

 عمادِ شه؟ی خان؟ مگه مدیگی میچ:  به گوشم نشستی بی بي هی موي صدادم،یشنی مرونی زمزمه وارِ مردمان رو بيصدا
 من؟
 گهی ديعماد:  جدا کردم و به سمتِ درزِ چادر رفتم، او گفتالی خودم رو از آغوشِ لدمی خان بابا رو که شنیِ عصبانيصدا

  وجود
 

 ...نداره
 . به اسمِ عماد ندارمي پسرگهی به بعد دنیمن از ا:  بلند گفتي صدابا

 سرش رو باال گرفت و به ی با حرکتِ آرومدادی پدرش گوش م و به حرفِنی زمي نشسته بود رودهی که رنگ پردمی را دعماد
  پدرش نگاه

 
 ...خان بابا:  گفتي با لحنِ شکسته اکرد
 بگم پسرِ من؟ پسرِ خان بابا دستش به خون آلوده ي چه طور،یعماد کمرم رو شکست:  بابا با خشم نگاهش کرد و گفتخان
 .شده

 ام؟یت: به سرعت در کنارم اومد الی و عقب اومدم، لدمی کشینی شدتِ وحشت هاز
 .عماد آدم کشته! عماد آدم کشته...  خونگهی مالیل:  نگاه کردم و گفتمالی لرز به لبا
 .لهی انیوجودت ننگه عماد وجودت ننگ واسه ا: ومدی خان بابا هنوز مي بغلم کرد، صداالیل

 ...خان بابا:  گفتی عماد باز هم با شکستگيصدا
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:  دادن به خان بابا آمدي دلداریِ که در پدمی پدرم رو شني گفتن نداشت، صداي برای بود، انگار حرفنی حرفِ عماد همتنها
 ، آروم باش مرد

 
 . نزنشهی بر رشهی خودش داغ دارد تشتری همه باز

...  یدگ ندارم بگم، جز شرمنيزیبهادر خان چ:  خان بابا گفتدادند،ی که به او آرامش می و زنانامدی می بی بي هی گريصدا
  پسرِ من

 
 . دختِ تورو ندارهاقتِیل

 خبر که نی نداشت ای او هم آرامشی بود که حتنی اتی به من آرامش بدهد اما واقعکردی می سعالی ام شدت گرفت، لهیگر
   مالِی از ایکی

 
 ما بود، و از همه لِی اسِی فرد پسرِ رئنی فرو کرده بود، مخصوصا آن که اانمانی بود که بر آشی را کشته مثلِ طوفانیکس

  يکشنده تر برا
 

 ...  بودمن
 ... دیای هم مرونی ات بهی گريصدا! امیت:  چادر به شدت کنار رفت و مادرم داخل شد با تحکم گفتي پرده

آروم باش :  و گفتدی جلو آمد به سرعت مرا در آغوش کشدی نگاهم را دی جدا شدم و با اشک بهش نگاه کردم، وقتالی لاز
  همهدخترم، 

 
 !شهی درست مزیچ
عماد، عماد چه : دمی زمزمه وار پرسی بود، با لحنختهی را بهم رلی آرامشِ ای طوفانِ ناگهانکی نبود ی درست شدنزی چچی هاما
   رایکس
 

  دست به قتل بزنه؟دی چرا باکشته،
 .گهی رو مزی خودِ خان بابا همه چمی پرسی دختر، ما هم نمگهی نميزی کس چچیه:  و گفتدی کشیسی همادرم

 مادرم به ما سر ی هر چندگاهم،ی چادر با خبر بشرونِی بي از اتفاقامی و نتونستمی تنها تو چادر موندارای و تالی شب من و لاون
   اما درزدیم
 

 نداشتم، نگرانِ عماد ی احساسِ خوب؟ی کنم، اما تا کاری که سکوت اختکردی تنها تحکم مدنی فهمي من براي اصرار هامقابلِ
  بودم خان بابا کم
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 يری درگکی دونستمی مگهی دگرفتی که گاه باال میی بار غضبش با همه وقت فرق داشت، از زمزمه هانی اما اکردی مغضب
 ،  بودهونی در ميا

 
 . که حاال حالِ طرفِ مقابل به وخامت رفته بودي ايریدرگ
 خوابندی بزرگان هم نمدمیفهمی فانوس ها مي دهی تابي از نورهاگذاشتم،ی نم و من چشم بر همکردی استرس گذر مونِی مشب
  دادی نشون منیو ا
 

 . نبودي خبرهنوز
 خورد، نگاهم رو بهش دوختم آروم چشم گشود و چشم در چشم نگاه کرد و ی کنار دستم تکانالی صبح که زد لي دهیسپ

 ؟يدیتو نخواب: دیپرس
 .الی لومدیخواب به چشمم ن: در آغوش گرفتم و گفتمشی از پشی رو بمیزانوها
 ه؟ی چی ستی نگرانامی تشهی درست مزیهمه چ:  کنار رفته اش رو برداشت و به سر کرد و گفتچارقدِ
 .کردی وقت دعوا نمچی هشدی نمری وقت درگچی عماد هال،ی عماد قاتل شه لخوامینم:  کرده گفتمبغض

 پاشو ؟ي بردشی از پي کاري کردهی دم گرکی تا به حال شوی ونو از دگهیبسه د: و گفت گونه ام رو پاك کرد ي اشکِ روالیل
  ونو پاشو

 
 . مدرسهمی بردیبا

  مدرسه؟می آمده برشی اوضاعِ پنینظرت درسته با ا: دمی از جاش بلند شد و به من هم کمک کرد تا بلند شدم، پرسخودش
 ده؟ی مدهی نمریی رو تغیچی اما بودنِ ما هم هامی تستیدرست ن:  کرد و گفتی مکثالیل

 به ما ی چادر کنار رفت دهن بستم و به رو به رو نگاه کردم، پدرم بود که نگاهي پرده های باز کردم که جواب بدم ولدهن
  انداخت و

 
 .سالم دخترا: گفت

 د؟ی به روستا بردیتونیدخترا م: و او ادامه دادمی و من جوابش رو دادالیل
 . مدرسه عمو بهادرمیری ممیدار:  به من انداخت و گفتیگاه نالیل

 .لزوم نداره، موضوعِ عماد مهم تر از مدرسه رفتنه شما دو نفره:  باال انداخت و گفتي سرپدرم
 چه شده عمو؟: دی من پرسي به جاالی لرمی دارم تا خبر ها رو بگجانی نشون بدم که هتوانستمی انداختم نمنیی رو به پاسرم
 پسرها را فرستاد سرشان گرم توانی نمن،یری که با عماد جنگ کرده خبر بگی از حالِ کسخوامیم:  و گفتدی کشی نفسپدرم

  است، هم آنها هم
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 . سر بلند کردشودی نمگری دردی ما باز هم جنگ بگپسرانِ
 . بابا جانمیریم:  مکث گفتمبدونِ
 . دل نگرانهیلی خی بی بنیای ب ونیری خبر بگيممنون دخترا زود:  زد و گفتی گرملبخندِ

 م؟یری خبر بگدیعمو کجا با:  دستِ من رو در دست گرفت و گفتالیل
 از خدمه دی اونجا اگه تونستنیری اربابِ بزرگ رو بگي سراغِ خانه نیبه روستا که رفت:  به پشتِ سر انداخت و گفتی نگاهپدرم
   حالِدیبپرس

 
 . کوچکِ ارباب چگونه استپسرِ

 .فقط خان بابا نفهمه ها دخترا هنوز داغه و غضب کرده:  سمتِ ما برگشت و گفتبه
 شبِ گذشته یِ خوابی چشمم از بمی رفت و ما پشتِ او خارج شدرونی و پدرم از چادر بمی همزمان سر تکون دادالی و لمن

   اما فکرِسوختیم
 
 .کردی از من دور میکم را ی خستگنی قرار خواهم گرفت اانی که باالخره من هم در جرنیا

 کوچکِ روستا یِ از بقالمی در مقابلِ مدرسه توقف نکردنباری اما امیدی نفس دوکی دم و کی الی را با لری مثالِ هرروز مسبه
  يسراغِ خانه 

 
 کدوم ارباب دخترم؟: دی پرسشدی خود بلند مي که به زور از جای در حالرمردی پم،ی را گرفتارباب

 .اربابِ بزرگ:  سرعت حرفِ پدرم رو به ذهن آوردم و به مثالِ اون تکرار کردمبه
 دِ؟ی عمارتِ ارباب در دي که برمی مستقری مسنیدر آخرِ هم:  تکان و داد و گفتي سرری پمردِ

 الی لي برا فکرم رادیرسی مبی به نظر عجنی و امیدیدی در روستا می مردمانِ کمم،ی و شروع به راه رفتن کردمی کرديتشکر
 : به زبان آوردم

 
 م؟یکنی متی و فعالمیزنی که قدم ممی باشی ما تنها کسانیی روستانی که در چنستی نبی عجالیل
 ؟يدی دختر چرا انقدر ترسستی نیچی هامی ت؟یکنی خودت مشکل درست مي برايزیچرا از هر چ:  گفتی حوصلگی با بالیل
 . تنها نگرانمالی لدمیمن نترس:  گفتمی ناراحتبا

  شه؟ی طری مسنی تا تند تر امی بدويخوایم:  گفتمالی رو به رومون بود به لی راهکوره
 .میبر:  کرد و گفتي خنده االیل

 ...می کرددنی دو همزمان شروع به دوهر
 
 . گرفتبسه دختر نفسم:  بودم گفتدهی را بررمی و به سمتِ من که به خاطرش مسستادی نفس زنان االی راه لي ونهیم
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 گهیدختر د:  کمر راست کرد و گفتالی کنم، لی رو زودتر طری مسخواستی بهش نگفتم، هرچند دلم میچی هلمی مبرخالفِ
   توان و نفسمیندو
 

 .ندارم
 . دخترِ جوانهی نه ال،ی لیرزنی پهی کنمی فکر میگاه:  کردم و گفتمزی رچشم

 .ی دخترِ غرغرو و لوسهیتو هم :  به من رفت و گفتي غره ای تالیل
 ... ونوکنهی کم نميزی از خصلتِ تو چنیا:  رو با غرور باال گرفتم و گفتمسرم

 به دمی رو به رو دورِی و به سمتِ مسدمی کشیغی دنبالِ من کرد جدنی شروع به دوي اخطارچی هی کرد و بی نگاهِ خطرناکالیل
  الی ليِحرفها

 
 از من به دنبالم يادی زي که با فاصله دمی رو دالی کوره راه به عقب برگشتم لچِی سرِ پدمیخندی از حرص داشت میی بوکه

  بودخواستم توقف
 

 دیمالی که بازوش رو می جوان در حالي خوردم سرم رو باال گرفتم مردنی برخورد کردم و به زمی اما قبلش محکم به کسکنم
  حواست: گفت

 
  تو؟کجاست

 که به تن ي ای مشکراهنِیدارِ غضبش را بفهمم در عوض چشمم خشک شده بود به پ تا مقکردمی مرد نگاه نمي چهره به
   هن هنالیداشت، ل

 
 .ستی دوستِ من حالش سرِ جاش نمیخواهیآقا معذرت م:  به سمتِ مرد گفتدی به ما رسکنان
 .کامال مشخصه:  نگاه داشتم نگاه کرد و گفتراهنشی به من که هنوز به پمرد

 دمی رو شنالی غر غر لي از کنارِ ما گذشت و رفت صدای حرفچی هی و مرد بدی و من رو به سمتِ باال کش دستم رو گرفتالیل
 : که گفت

 
 .  پسرِ پادشاههکنهی ندانه فکر می هر ککنهی با غرور رفتار مچنان
  دختر؟یتو خوب: دی به تکاندنِ دامنم کرد در همون حال به سمتم پرسشروع

 ام؟یت:  با تحکم گفتالی خودم بودم لي من هنوز ماتِ رو به رواما
 ؟يدی را دراهنشیپ:  حرف آمدمبه
  شده مگه؟ی دختر چگهیخب لباسه د:  باال انداخت و گفتي شانه االیل
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 ...الی بود لیمشک:  گفتمکردمی که تو صورتش نگاه می زدم و در حالالی به لباسِ لیچنگ
 که شهیهم:  گفتدهی ترسی کرد، با لحنخی باشد چشمانش گرد شد و او هم مثلِ من دهی را فهم انگار تازه منظورِ منالیل

   اونیلباسِ مشک
 

 .دهی رو نمیمعن
 جدا الی خودم رو از لگفت،ی همونطور که مرد مگرفتی قرار مررسی خانه در تچی پنی به رو به روم کردم، مطمئنا بعد از انگاه

  کردم و
 

 . عمادِ من بودیِ هر چه بود حکمِ مرگ و زندگچی پنی پشتِ اسم،ی کردم صاف وایسع
 و بعد چشم دمی کشقی چشمانم رو بستم سه بار نفسِ عمگذشتمی مچی که از پي کردم لحظه اکنواختی چی را به سمتِ پقدمم

   لحظهيگشودم، برا
 
 بودم که دستش به خون آلوده ین نامزدِ کس مگهی خوردم، حاال دنی شد با زانو به زمی خالمی پارِی زنی احساس کردم زميا

 .بود
  که سوخته بود؟ من؟ي چشمانش پر از اشک بود، دلش براالی شونه ام حس کردم سر بلند کردم، لي رو روی دستفشارِ

 ومدی به سمتِ ما می بود من که آدم نکشتم عماد کشته بود، دخترِ جواندهی که به آخر نرسای دندم،ی کشی جام بلند شدم نفساز
  ي ايآثارِ قرمز

 
 خانوم؟:  صداش کردميری زي کرده با صداهی که گردادی در چشمانش بود نشون مکه

  شده؟يزیبله؟ چ:  بود به سمتم آمد و گفتدهی پوشاهی پارچه سکی به سمتِ من برگشت
  شده؟شیزیارباب چ: دمی پرسی طوالنی مکثبا

 . فوت کردشبی دمیینه پسر دا:  بغض کرد و گفتدختر
 چه شد فوت گمی متیمن واقعا تسل:  گفتمدیلرزی که میی با صدادانستمی رو از قبل مزی بر هم گذاشتم هر چند همه چچشم

 کردن؟
 ...لی اي از پسرایکیبا :  تازه کرد و گفتی نفسدختر
 ... که مردهنی مطمئن شنیاومد... نیلیشما هم از ا:  رو از سر گذروند و با بغض گفتالی من و لي کرد سر تا پامکث

 .می متاسفمیومدی مدیخانوم نبا:  و گفتمی که بردی دستِ من رو کشالیل
 مطمئن ومدمی نه نای مرده تیی پسردانمی ببومدمین:  ام گرفت و گفتمهی دختر من هم گري هی بودم، از گرستادهی من ثابت ااما

  شم، فقط خواستم
 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 147 

 ... نهای عمادِ من قاتلِ نمیبب
 .می بردی باامیبسه ت:  و گفتدی به سمتم توپالیل

 ...  مناوشِیعمادِ تو قاتلِ، قاتلِ س: دی داد کشدختر
 هنوز نگاهم به دختر بود که با نفرت به من نگاه زدی نفس نفس متی از شدتِ عصباند،ی به زور من رو با خودش کشالیل
   و عقبکردیم
 

 . نداشتي ادهی ام رو خفه کنم، اما فاهی گرکردمی می سع برگشتمری به سمتِ مسمی گذشتچی از پی وقترفتمی مالی با لعقب
 ... عماد واقعا قاتل بود، قاتلکردی مینی گوشم سنگي دختر توي هاحرف

 
 ری مسالی چراغِ ذهنمو خاموش کرده باشه فقط به دنبالِ لی که کسي بودم انگاریکی و تاری از نفهمی موجي برگشت تورِیمس
  ی وقتمودمیپیرا م
 
 به دی نکن باشه؟ اول باهی اونجا گرمیری مامیت:  با دستش من رو نگه داشت و به سمتم گفتالی لمیدی چادر ها رسیِکی نزدبه

   اونمیعمو بگ
 

 . برسه خبری بی چطور به گوشِ بدانهی مخودش
 .هم بگو شد به من ي خبرمانمی منجای تو برو من همالیل:  گفتمالی تکون دادم اما انقدر درمانده بودم که به ليسر

 .گمی شد حتما بهت ميخبر... يای بهتره تو نينطوریا:  به من انداخت و در آخر گفتي مرددی نگاهالیل
 دم،ی را شنی خش خشي کامل دور شد حس کردم صدای نشستم و اون به سمتِ چادرها رفت، وقتی سنگِ بزرگيرو

 . سربرگرداندم عماد بود
 
 توانستمی نه م،یطی اون هم با چه شرامیدیدی رو مگری تنها همدينطوری بار بود که انی اولنی امی به نامِ هم شده بودی وقتاز

  ازش متنفر باشم
 
 . بهش داشتمی حسِ خوبگری دنه
  کارت دارم؟ینی بششهیم:  جام بلند شدم که گفتاز
  ده درسته؟نیرفته بود:  و گفتدی پشتِ سرش کشی نگاهش کردم و او جلوتر آمد دستی حرفچی هیب

 شه؟یحالش خوب م:  که گفتکردمی نگاهش می سخنچی هی بنطورهما
  خوب؟:  درش گفتمی صدام رو کنترل کردم که از شدتِ خشم بلند نشود با لرزشِ محسوسی سختبه



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 148 

 شه،ینه خوب نم:  لرزان گفتمي سخت بود که بتونم خودم رو کنترل کنم با چانه ایلی کردم، برام خگری دی رو به سمتسرم
  چطور خوب

 
  شه؟
  چه شده؟امیدرست حرف بزن ت:  به موهاش پر پشتش زد و گفتی شده بود چنگی عصبعماد

اون مرده عماد تو اون و :  خشم نگاهش کردم، از دستش غضب داشتم عماد عوض شده بود عمادِ من اهلِ دعوا نبودبا
 ...یکشت
وقارِ خانمانه ام را . فتدی بشی برای اتفاقدمیترسیه م آنقدر ترس در چشمانِ عماد بود ککردمی مهی مات شد به من و من گرعماد

  یبه فراموش
 

 . عمادي طور شد، چکار کردنی عماد ز چه ايتو اهلِ دعوا نبود:  کوفتمنی و محکم پا بر زمسپردم
تو مرا ...  دعوا کنم، به خداخواستمینم:  لرزان گفتیی صورتش گذاشت، با صداي هر دو دستش را باال برد و روعماد

   ماامی تیشناسیم
 
 . دعوا کنمخواستمی من نممی با هم بزرگ شدی بچگاز
 می باعث شد هر دو سر بلند کنیی قدمهاي بود، صداانی که حقش در می زمانی حتکردی وقت دعوا نمچی عماد هشناختمشیم
  امدی بود که مالیل

 
 ...برو عماد:  عماد گفتمبه

او :  قبل عماد آنجا بود انداخت و گفتیقی که دقایی به جاینی جلو آمد و با بدبالی به سرعت از من فاصله گرفت و رفت لعماد
   چهنجایا

 
 کرد؟یم
  ونو بگو چه شد؟ به خان بابا گفتن؟چیه:  دادمنی حوصله پاسخش را چنیب
 خب چه شد چه گفت؟:  سر تکان داد و من ادامه دادمالیل
 گفت دی آرام شد و ماجرا را شنیغضب کرد گفت چرا ما را فرستادند اما وقتابتدا :  اش را شروع کردیی باز هم داستان سراالیل

  که او
 
 .ندی بگوتی عمو بهادر و پدرِ من هر سه بروند تا با ارباب حرف بزنن هم تسلو
 کنه؟ی ممیداره عماد رو تسل:  گفتمی ناراحتبا
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 . اگه پسرش باشهی حترهی سرش بره انصافش نم؟یشناسیخان بابا رو که م:  انداخت و گفتنیی سر به پاالیل
 بار هی مرگ کنه،ی کار رو منی به نظرم خان بابا بهتره؟ی چیدونیم:  هم کنارم نشست، به سمتش گفتمالی سنگ نشستم ليرو
  هی هم ونیش
 
 .بار

 . کار مرگِ عماد نباشدنی عاقبتِ ادوارمیفقط ام:  گفتالیل
 . رحمه که عماد رو بذاره دمِ گلولهیبه نظرت خان بابا انقدر ب: ب کرده گفتم غضیی خشم بهش نگاه کردم، با صدابا
 ...  بخواهن به جز مرگِتوننی میچ.  پسرشون مردهامی باش تنیفقط گفتم، واقع ب:  تکان داد و گفتي سرالیل

 . و دقِ منتی واقعي نهی آي خسته شدم بس که از صبحِ زود شدالیبسه ل:  و گفتمدمی کشیسیه
 
 .نخواستم ناراحتت کنم:  شانه ام زد و گفتي دستش را بر روي با همدردالیل
 ... تنها باشمخوادیدلم م:  خواهش نگاهش کردم و گفتمبا
  من؟ی بایتنها :  نگاهش رنگِ رنجش گرفت و گفتالیل

 . تنها بودنیعنی تو بودن ی بکنه؟ی هم میفرق:  زدم و گفتميلبخند
 که در حالِ دمی رو دارایها رفت، من هم بعد از او به سمتِ چادرِ خودمان رفتم، وارد که شدم ت را فشرد و به سمتِ چادر دستم
  بافتنِ

 
  مامان کجاست؟ارایت: دمی کردم و پرسی خودشه سالميسوهایگ

 ...یِ بی گمونم چادرِ بدمشی شدم ندداری بی از وقتدونمینم:  به من انداختی را کج کرد و نگاهسرش
. لی اگرِی دي دختر های حتای اراستی که چه قدر خوش به حالِ تکردمی فکر منی به ان،ی زميم و نشستم رو و تکون دادسرم

  خوب آن
 

عماد، عماد . خواندمی دارم، حسادت را در چشمِ تک تکِ دوستانم مادی کردند را به ي عماد خواستگاري رو که از من برایزمان
  بود پسرِ خان

 
 ... ی بی پسرِ ببابا
 گفت،ی کس از گل باالتر نمچی داشت، به هياخالقِ حسنه ا.  بودباتری باالتر بود، زی سر و گردنگری دي پسر هاي همه از
   گاه بهچیه
 

 .کردی دختران نگاه نمصورتِ
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 را بعد از به نام خوردن گری بار که همدنی اولشدم،ی عماد غرق ميِ وجوديای در روشی از پشی و من بشدی گرم مچشمانم
   با دخترم،یدید
 
 که من ی شکار به آنجا آمده بودند، شرمِ نگاهش زماني و او و دوستانش هم برامی روستا رفته بودکِی به رودِ نزدگری ديها

  ی وقتدیرو د
 

 .  فکر که اون همسرِ من استنیا.  بوددهی که در وجودم دوینیری کرد تا کوزه را بلند کنم، حسِ شکمکم
 . زدی کس داد نمچی که سرِ هي که دست به قتل نزده بود، عماديگ شده بود، عماد عمادِ سابق تني برادلم
 دمی گلوله از خواب پرکِی شلي بودم که با صدادهی چه مدت خوابدانمی دعوا بکند، نمی که بخواهد با کسنی رسد به اچه

 ،  به جا نشستممهیسراس
 

 عماد؟: گفتمی کنان متکرار
 . در کردنیی هوارِی نبود تيزیآروم باش دختر چ:  که گفتدمی مادرم را شنيصدا من را در آغوش گرفت و من یکس
 خان بابا و بابا آمدند؟: دمی مادرم چنگ انداختم و پرسي بازوبه

 ...آروم باش دختر: گفتی و مکردی را نوازش مسرم
 آمدند؟:  را باز هم تکرار کردمسوالم
 ...آمدند دختر:  گرفته نگاهم کرد و گفتي فاصله گرفتم با چهره اازش

 گشت،ی خان بابا میِ بودم، نگاهم پدهی شده بود من چه قدر خوابکی جا بلند شدم و از چادر خارج شدم، چه زمان هوا تاراز
   جلبِخواستمینم
 

 کردم کی نزدیکم خودم رو امدی مرونی نامفهمون به بی حرف زدنشان کمي کنم آروم به سمتِ چادرشان قدم زدم صداتوجه
  و به سخنانِ آنها

 
 ...می تصمنی اما اییخان بابا شما بزرگِ ما:  دادم که گفتصی پدرم رو تشخي دادم صداگوش
 با خون دی خون باستی ني دارم بهرام خان؟ کمرم شکسته چاره ايچاره ا:  که گفتدمی خان بابا رو شني غم زده يصدا

 .پاك شه
 .دیکنی بهش فکر هم نمی هم گذاشتند و شما حتيگریآنها شرطِ د:  که گفتدمی را شنالی پدرِ ليصدا
 لحظه کی ي شرط برانی به ادی آن موقع شااریکاش دختر داشتم، کاش دختر داشتم اسفند:  دادی بابا جوابش را به سختخان

  هم که شده فکر
 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 151 

 . خون بس کنمی را ندارم که حتی اما حاال من کسکردم،یم
 .نترس منم:  که گفتدمی شنیکی تارانِی عماد را از مي خورده عقب رفتم صداکهی که تکان خورد، مدی را دي اهیسا
 ؟یکنی چه منجایا:  گفتمي ترس با طلبکاري جابه

 ... را بپرسمنی ادیمن با:  زد و گفتيلبخند
 .امی تو رو نداشتم تاقتِیل:  انداختم که گفتری به زسر

 ...اگه من مردم:  جلوتر آمد و گفتی گلومو گرفت، عماد کمبغض
 اگه مردم من رو فراموش نکن باشه؟:  ول کرد، من هم سکوت کردم تا باز هم به حرف آمدمهی و حرفش را ندی اش لرزچونه

 . عماديری بمستیتو قرار ن:  گفتمنانی کردم، با اطمنگاهش
 .ستی نيدی امگری که دیدانی مام،ی ترهید:  زد و گفتيدی ناامپوزخندِ

 ست؟ی ندیهست خان بابا گفت، خون بس مگه ام:  زدمي بغض لبخندبا
 ندارم که ازدواج نکرده باشه ی من محرمشه؟ی خون بسِ من می هاست؟ خون بس؟ چه کسی آسوننیبه هم:  تکان داديسر

  خواهر که ندارم
 
 . امیت

 ... هستدیهنوز هم ام:  گفتمی نگاهش کردم، با ناراحتمصمم
 ل،ی به همان دلدی چهره را به خاطر بسپارد و من هم شانی بار انی آخري براخواستی مدی او شامی شدرهی سکوت به هم خدر
 .  هم نهدیشا
 
 .دمیترسی مخوردی که در سرم نوسان مي فکراز

 ام؟ی تیگیچه م:  گوشم نشستي عماد تويصدا
 که عقب عقب راه یا از خودم دور کنم، در حال نگاهش کردم و سرم را تکان دادم انگار که بخواهم افکارِ آزاردهنده رمات

 :  گفتمرفتمیم
 
 .نجای ما دو نفر اییِ ندارد تنهاتی برم خوبدی عماد من باستی نيزیچ

 بود که ی عماد در مقابلِ خون بسیِزندگ... خون بس: شدمی اسمم را صدا زد اما من به سرعت از آنجا دور مگری بارِ دعماد
  تونستیم
 
 ... جنگ خاتمه بدهنی ابه

 . او زنده باشد اما من او را نداشته باشمدادمی محی عماد بودن بود ترجی اگر قرار بر ب؟ی خواهر نداشت اما پس من چعماد
 .دندیرسی اونقدر دور شده بودم که چادر ها به نظر کوچک مستادمی از حرکت اي لحظه ايبرا
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 خودم ي به خدای بود از هر انسانی دشت که خالونِی که درمانده بودم مگری افتادم و سجده زدم، مثلِ هر وقتِ دنی زميرو
  سجده زدم و راه

 
 .ی روم گذاشتشِی پي بدیِ دو راهای خداخواستم،

 ... عماد...  اما عمادکردمی کار رو نمنی کم خشونت در ذاتش بود اهی ی بود که حتی بود، اگه کسگهی دی عماد هر کسي جااگه
 

 می پوشِ عماد شدن برایمشک. ای را نداشتم تاب و توان ندارم خدانینامش را تکرار کردم، نه من تاب و توانِ ابارها ... عماد
 . زهر بود

تا عمر دارم .  اش شوموهی و من بردی است که عماد بمنیبدتر ا. کنمی بد و بدتر افتادم بد را انتخاب مانِی که میدانی مایخدا
  وهیب

 
 ...اما اگر خون بس شوم.  من نبودهيِ که او شونی با ایحت... مانمیم

 هرچه بود ممی راه هم هست، نشستم و چشم بر هم گذاشتم تصمنی باور کند که اخواستی قلبم نمدیچی ام پنهی در سيدرد
   به حالِ منیفرق
 
 . بود که نگذارم تا عماد را به گلوله ببندندنیتنها فکرم ا. کردینم
 من رو از رفتن باز بدارد ي منتظر بودم تا معجزه ادی شارفتی مشی آمده برگشتم قدمهام کند پرِیس جام بلند شدم به سمتِ ماز

  اما باز هم
 
 کردم،ی فکر میمن منطق...  همسرِ نداشته ام شومي وهی بخواستمیمن نم.  در انتظارم نبودی درخشاني ندهی هر دو صورت آدر

  هر چند
 

 عمر با خودم عذاب وجدان نداشته کی دی شاينطوریا. ردی عماد بمگذاشتمی مدی بود، من نبامی سرکشم هم درش سهاحساسِ
 .باشم
  دختر؟یکنی چه کار منجایا:  گفتتی اجازه واردِ چادر شدم، پدرم با عصبانی بامدی حرف هنوز هم از چادر ميصدا
 .شمیمن خون بس م:  توجه شدم و گفتمی بار به حضورش بنی اوليبرا

 ؟يستادیگوش ا:  بود که سکوت را شکست با تحکم گفتی کسنی من موند، خان بابا اوليا مات رو هنگاه
 .دی شنمیگوشها:  دادم و گفتمرونی لرزانم را بنفسِ
 ؟ییگویمعلوم هست چه م:  گفتپدرم

 .میگوی چه مدانمیاگه حرفم جانِ عماد را نجات دهد م:  زدم و گفتمی محزونلبخندِ
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 تورو به خاطرِ پسرِ تونمیدخترم، من نم:  و گفتدی بابا از جاش بلند شد و به سمتِ من آمد سرم را در آغوش کشخان
 .گناهکارم فدا کنم

 دی جوان بود شاي دختر پسرهاي همه ي اش جدا کردم، خان بابا مثالِ پدربزرگ برانهی در چشمانم حلقه زد سرم را از ساشک
   ازشتری بیحت
 

 که عماد کردمی لحظه باور مکی یاگه باور داشتم حت...  خان بابادیکنیاشتباه م:  زدم و گفتميداشتم لبخند دوستش پدرم
   وقتچیگناهکارِ ه

 
 ...  خان بابارهی عماد بمخوامینم...  به خاطرِ خودم نه به خاطرِ عمادی بیبه خاطرِ شما به خاطرِ ب... اما. کردمی کار رو نمنیا

 
 .  ارزش داردی بی شما و بي چه قدر برادانمیم

 . نه پدرتگذارمیشرمنده، اما نه من م... شرمنده ام دختر:  بابا نگاهم کرد و گفتخان
  بابا؟:  ناراحت گفتمی سرم را به سمتِ پدرم بر گردوندم و با حالتد،ی ام را بوسیشانیپ

باز هم نگاهمان در هم . دیفهمیپدرم م.  درك خواهد کرد، پدرم درك داشتدانستمی اما مسوزاندی پدرم دلم را مي پدرانه نگاهِ
  ،میزدیبود حرف م

 
 .می بلند به هم نگفته بودچگاهی که هیی حرفهادیشا
 دخترم گه،ی می چدانهی من خوب مامِیت...  منامِیت...  خان بابادهمیمن اجازه م:  لبِ پدرم نشست و گفتي آخر لبخند رودر

  بزرگ
 

 .شده
 من ي ندهی بابا هم مثلِ من به آدونستمی شدم، می از انتخابِ دردناکم مطمئن مشی از پشی پدرم مغرورانه بود، و من بلبخندِ

  اگه. نگاه کرده
 

 بزرگم که آخر ي مثلِ خاله شدمیدرست م.  اون بودمي حقِ ازدواج نداشتم، چرا؟ چون من نام خورده گهی من دمردی معماد
 . مردییدر تنها

 نی ايتو. گرفتمی تمام خودم هم در نظر میِ قابلِ تحمل تر بود، با خودخواهیی از مرگ در تنهامی برای و اشتباهي اجبارهرِشو
   بزرگيِفداکار

 
 ... نهای منافع دارم دمیدی مدیبا
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 کردنِ خان ی راضدانستمیم.  نزده بودمالی لی کس حتچی به هی که طبقِ قولم به خان بابا من حرفي روز گذشت، دو روزدو
  بابا و پدرم

 
 .  بودمرشی بود که اون روزها درگی موضوعنی ترساده
 مختلف نگاه ي هاهی هر چه قدر به زاوبافتم،ی را مشی خود نبود موهاي که فکرم در جای در حالزدمی مارای تسوانِی بر گشونه

  شتری بکردمیم
 

 ام ندهی که کلِ آیمی بشه، تصممی تصمنی ارِی احساساتِ زودگذرم درگخواستمینم. بودمی خونسرد مدی اما باداشتی ورم مترس
  رو تحت الشعاع

 
 .دادی مقرار

 گری فکر کردم که دنیبه ا. نمی هرگز خواهرِ کوچکم را نبگری ددی فکر کردم شانی زدم و به اارای تي به موهايگری دبافتِ
   را همالی لیحت
 
 .شدمی نمداری بادشی داد و فري هر روز به صداگرید. نمیبینم

  دختر؟یینجایتو ا:  کنار رفتنِ درِ چادر باعث شد سر بلند کنم، پدرم بود که وارد شده بود گفتيصدا
  شده؟يزیچ: دمی پرسی لرزاني زدم و از جا بلند شدم، با صداارای تسوانِی به گیبست

 .ارباب آمده:  موضوع را پنهان کند وگفتنی اي کرد با لبخندی رنگِ غم شد سعکپارچهی نگاهش
 . که من خون بس هستمگفتندی که خون بس دارند، مگفتنی به لرزش افتاد ارباب آمده بود آنها می به صورتِ نامحسوسدستم
 ام؟ی بدیبا:  بازو ام گذاشتم و گفتمي را رودستم
 .امیست ت وقت هیمانیهنوز هم واسه پش:  گفتدی حرفِ دلِ خودش را بگویی گوپدرم
 .کنهی نمریی تغممینه بابا تصم:  را به دو طرف تکان دادم و گفتمسرم

 .بهتره معطل نشن:  هم گذاشتم و گذاشتم و گفتمي را روچشمم
 رونی و از چادر بدمی کشمی به چارقدم و لباسهای رفت دسترونی به من چشم دوخت و بعد از تکان دادنِ سرش به بدی ناامپدرم

  رفتم، با چشم
 
 خواستی البد خان بابا نمرفتی به سمتِ چادرِ خان بابا نمدم،ی قدم تند کردم و به سمتش دودمشی که دی پدرم گشتم زمانیِپ

  نی از ایکس
 

 . با خبر شودمالقات
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 دستم را در دستش فرو کردم و او بهم نگاه کرد و لبخند زد متقابل بهش لبخند زدم هر دو با هم به دمی که به او رسیزمان
   دشتنِییپا
 

 که اون روز ي و مردشناختمی خود را ملِی آنها تنها افرادِ اانِی که گردِ هم آمده بودند از مدمی رو دی کنارِ رود مردانمیرفت
  باهاش برخورد

 
 . شده بودمهی متوجهِ قضاهشی بودم و از لباسِ سکرده
 می پاي سر بلند کردند، جلو رفتم و خان بابا جلوگرانید د نفر خان بابا سر بلند کرد و به من لبخند زد و بعنی کردم اولیسالم

  بلند شد و
 

 .کنمی خون بس رو قبول مشنهادِی پسرم من پي تموم شه، به جایی جاهی اومده بهتره از انِیکدورتِ به م: گفت
 اهی که لباسِ سیانسالیمردِ م.  بود را باال آورد و به من نگاه کرد، نگاهم را ازش گرفتمنیی سرش را که پاي لحظه اي براعماد
   بوددهیپوش

 
 .مونهی می دو تبار باقانِی منی از اشتری و نه کدورت بشهی ممالی من پااوشِی نه خونِ سينطوریخون بس قبوله، ا: گفت
 ...نه: ختی در هم آم پوش که بهش خورده بودمی اعتراضِ عماد و مردِ مشکيصدا
 ... خون بسِ من بشهامی تخوامیمن نم:  گفتی دستشی دو به هم نگاه کردند و عماد با پهر

 ي چون تو تنها کاری ارزشی واسه آدمِ بامهی خودِ تمِی تصمنیتو ساکت شو، ا:  به عماد کرد و گفتی بابا با غضب نگاهخان
  یتونیکه م

 
 .ی نزنی حرفگهی که دنهی ایبکن
 . خون بسِ من نشهامی اما ترمیحاضرم بم:  گفتي گرفته اي از نفرت گرفت با صدای که نگاهِ عماد رنگدمی بار دنی اوليبرا

 مثلِ تو ی کسیِ و دخترم رو قربانکردی کار رو منیاگه به خاطرِ مادرت نبود ا:  بابا هم غضب کرده نگاهش کرد و گفتخان
 .کردمینم

 ام؟یت: رد و گفت پدرش به من نگاه کي به جاعماد
 ...ی ولشم،ی ندارم خون بس میمن حرف:  که نگاهش کنم به جمع گفتمنی ای رو ازش برگردوندم، بروم
 .نمی خودمم ببیِ صد قدمی عماد رو حتخوامی نمگهی دیول:  انداختم و گفتمنیی رو پاسرم

 دنشی بعدا با ددی که شانی به جز اکردی منصرف مممی بود که من رو از تصمی عماد همون کسشد،ی زده مدی حرف بانیا
  ادی به شهیهم
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 . من باشدیِ و بدبختیچارگی باشم که او مصببِ بداشته
 ...یول:  پوش که بلند شده بود گفتاهی سمردِ
 .ستیگذشتن ازش درست ن... خون برادرته بهراد:  ارباب است گفتدانستمی که حاال مانسالی ممردِ

 . را از قبل گفتممی بشه، و گرنه من حرفهامونی دختر کوچلو پشنی اترسمیم: ر گفت شد و در آخرهی به پدرش خبهراد
 
 . شوممانی نبود که بخواهم پشيزی که گرفتم چیمی من کوچک بودم اما تصمدی ناراحت شدم، شای حرفِ بهراد کماز
 من باشد ي ندهی همسرِ آدادمی که احتمال می به سمتِ کسیقی بعد با نفسِ عمی دستم را مشت کردم ولي لحظه ايبرا

  آنقدر بزرگ هستم: گفتم
 

 .رمی جوانب را در نظر بگي همه ممی تصمي براکه
 نزد و رو از من برگردوند، ی که بود حرفيزی از خشم بر صورتِ بهراد نشست اما بعد به خاطرِ هر چي اهی ساي لحظه ايبرا

  يصدا
 

  دختر؟هیاسمت چ:  و گفتدیچی در گوشم پارباب
 . اربابامیت:  هم فشردم و بعد گفتمي را رومی لبهاي لحظه اي برازد،ی با من حرف ممید کردم مستق بلنسر
 .ادی خودسر خوشمان نميحواست باشه دختر ما از دخترها:  پر پشتش داد و گفتلِیبی به سیتاب

 بودم باز هم يگری دطِی نزدم هرچند اگه هم در شرای انداختم و حرفری االن شروع شده بود، سر به زنی از همي بازانگار
   امازدمیحرف نم

 
 .دادی حد احساسِ حقارت بهم دست نمنی اون موقع تا ادیشا

 شی حرف بزنند اما آنقدر خان بابا رو دوست داشت و برانطوری او با دخترش اي دستم را فشرد او هم خشنود نبود که جلوپدرم
  احترام قائل

 
 . نزنهیف حرچی که هبود

 مونه؟ی گفتن مي برایحرف:  بابا هم چشم بر هم گذاشت و گفتخان
 یی سر و صدامیخوای نمنجا،ی هممیای مراسمِ عقد مي برایفردا دمِ غروب:  باز هم به حرف آمدزشی آمری تحقيِ با صداارباب
  ما. باشه

 
 .میعذادار
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 نگاهم به عماد برگشت که امدی مزی آمری تحقي او براي واقعا صداای کردمی بود که تحمل ميری تحقنی به خاطرِ ادانمینم
  سکوت کرده بود، با

 
 . شده بودرهی قرمز به من خیچشمان

 .خواهمی احساس نگاهش کردم، با خودم گفتم بگذار باور کند که من او را نمیب
**** 

 ي که گوشه دمی باور رسنی به ای بود، وقتمیصم تنی قسمتِ انی کردنِ پدرم و خان بابا ساده تری که راضکردمی باور مدیبا
  چادر چمباتمه

 
 . کردی و با پدرم بحث مختیری و اشک مزدی بار داد منی اولي بودم و مادرم برازده

 به عقدِ پدرم در اومده بود و نیی سالش بود در سنِ پای مادرم سکردن،ی مخالفت نمزی چچی با هم در هچگاهی و پدرم همادرم
   کهیتنها زمان

 
 . بوداوردهیکه در سرما تاب ن.  هم بود، پسريگری دي آمده بودم البته قبل از من بچه ای سال داشت من به دندوازده
 . بچه هاي نداره جلوتیبس کن زن خوب:  در هوا گرفت و گفتکردی می دستِ مادرم را که خود زنپدرم

 دخترم رو بدم دستِ گربه، ی دستی مرد؟ دستیزنیحرف م:  خودش را به من چسباند و مادرم با ناله گفتشی از پشی بارایت
  اون عقلش

 
 ؟ی نگفتچی تو چرا هنارسه
 .گرفتمی را مشی اگر نبود خودم جلویِ منطقشی زن حرفهارسدیعقلش م:  گفتی جزئی با خشونتپدرم

 ؟یفهمی تو چه مفهمه؟ی می بچه از منطق چنیمنطق ا:  من انداخت و گفت بهی به پدرم نگاه کرد و نگاهدانهی نااممادرم
 مامان؟:  کردمشی صدای لرزاني کردم حرف بزنم، با صداجرات
 مرد ازدواج نکنه نیاگه االن با ا:  بشم، در عوض پدرم گفتمانی بهم انداخت، که باعث شد از حرف زدنِ خودم پشي بدنگاهِ

  رهیو عماد بم
 

 تو ؟يخوای که تو مهیزی چنی نبوده، اشی شب هم شوهی ی که حتي پوشِ مرداهی سشهی عمر مهی شه؟ی می چي کردفکر
   رولی انِیقوان
 
 .یدونیم

 . دخترم از کنارم برهخوامیمن فقط نم:  گفتی با ناراحتمادرم
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 نجای ها رو به االقییا هنوز هم  شمرم؟ی گفته من از کنارِ شما میمامان؟ ک:  بلند شدم و به سمتِ مادرم رفتم و گفتممی جااز
 . دیایم
 

 .نمتونی ببتونمی هم مهنوز
 .امی تستیراهش ن:  چهره ام را از نظر گذراند و گفتی از پدرم فاصله گرفت و به سمتم اومد با ناراحتمادرم
 ... خان باباشهی داغون می بی مامان، بستی اونوقته که راهش نرهیاگه بذارم اون بم:  را به دو طرف تکون دادم و گفتمسرم

 . مامانشمیمنم داغون م:  انداختم و زمزمه کردمری خجالت سر به زبا
  تورو تحمل کنم؟يِچطور دور:  گفتکردی مهی که گری مرا در آغوش گرفت و در حالتنگ
ز فردا چه  ادانستی کس نمچی لحظه ها را ثبت کنم هنی اخواستمی مدمی تنش را به درون کشي نزدم و در عوض بویحرف
  گری دفتاد،ی میاتفاق

 
 . بوده و هستنیزتری عزمی براشهی که هميمادر. رمی مادرم را آغوش بگنگونهی اتوانمی می نبود کمعلوم

 
 .دنشی منه شگون داره پوشهی لباسِ عروسنیا:  به دستم داد و گفتی مقابلم قرار گرفت و لباسزن
اگه پسرِ کوچکم زنده :  لب تشکر کردم، زن گفتریز " دارد خون بس شدن؟یچه شگون" می خودم را گرفتم که نگويجلو

  یبود امروز عروس
 
 .شدیاش م  اون دختر عمهو

 واسه دونمی ننداز خانوم گل، منییسرت رو پا:  گفتي انداختم، با لحنِ دلسوزری در چشمش حلقه زد و من تنها سر به زاشک
  ی چلتی اي
 

 .سمینوی تو نميرم و پا من گناهِ قاتلِ پس؟ي کردکار
 رفت و من تک و رونی اش نگاه کردم چشماش کامال در اشک غرق شده بود، دستم رو فشرد و از چادر بدهی صورتِ چروکبه

  يتنها تو
 

 و گونه ام را نوازش دی چشمم لغزي آرام از گوشه ی کردم نفس بکشم اشکی ماندم، لباس را در دستم چنگ زدم و سعچادر
  نی زميکرد رو

 
 ی شناختچی که هامدمی در مياحساساتم به حرف آمده بودند، من به عقدِ مرد. کردمی احساسِ درد را در قلبم حس منشستم،

 .ازش نداشتم
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 را پاك کردم و از می به خودم آمدم، اشک هاقی سه نفسِ عمای مقطع و تند تندم را آرام کنم با دو ي کردم نفس هایسع
   بلند شدم ومیجا
 
 ... امیت:  چشمانم قرار دادم با خودم زمزمه کردميباس را جلو هم لباز

 .شهی درست مزی همه چره،ی مشی خوب پزی آروم باش همه چامیت:  زدمبی و باز هم به خودم نهدمی کشيگری دنفسِ
 چارقدِ سرخ داد،ی جلوه مبای به خودم نگاه کردم لباس سرخ به تنم نشسته بود و مرا زنهی آي را عوض کردم، جلومی هالباس

  ي مهیرنگ تا ن
 

 و چشمانِ زدی می و استرس به سرخهی پوستِ گندم گونه ام از گرکرد،ی مانی شب رنگم را نماي شده بود موهادهی کشسرم
  سبز رنگم هم سرخ

 
 .بودند
 دم،ی ارباب را دکانِی از نزدي و عده اشناختمی که می کساني از چادر گذاشتم همه رونی را درست کردم و قدم به بمیموها

  ي گوشه االیل
 
 نی زمي پهن بود و بهراد کنارش رونی زمي روی عقدِ کوچکي سفره کرد،ی به من نگاه منی غمگی بود و با نگاهستادهیا

  نشسته بود، همه نگاه
 
 بار هم نیآخر ي صورتِ عماد را جستجو کردم تا براتی جمعانِی مدانهی به سمتِ من برگشت به جز نگاهِ بهراد و من ناامها

  که شده
 
 .نمشیبب
 . دخترمایب:  جلو آمد و دستِ من رو در دستش گرفت و گفتی بیب

اگه اوضاع  "دخترم" به من بگه ی بیقرار نبود ب. زمی نری از اون اشکشتری خودم رو هم گرفتم که بي جلوی کردم، ولبغض
  مثلِ قبل بود

 
 عقدِ ي به سمتِ سفره گهی نکرده باشم با هم دنشی که دل چرکنی اي حال برانی با اموندمیاون م "عروسِ" هنوز هم من
   کنارِمی رفتییکذا
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 ي شما را به عقدِ دائمِ آقالمی وکای آي احمدامِی مکرمه خانومِ تي زهیدوش:  شروع به قراعتِ خطبه کرديرمردی نشستم و پبهراد
   درکنامیبهراد ن

 
 اورم؟یب

 ی حرفی کسکردمی بود که اگر تا ابد هم سکوت می روحیوت فر رفته انقدر مجلسِ ب سکي تمامِ اطرافم توکردمی ماحساس
  ي با صدازدینم
 

 ... مامان و بابام بلهيبا اجازه :  گفتمیلرزان
 هدف ی بود و بنیی سرم به پام،ی نگفت و از همه ساکت تر من و بهراد بودیچی کس هچی دست هم نزد هی کس حتچیه

  ،کردمیفقط نگاه م
 

 . که اتفاق افتاده بوديزی هنوز شوکه بودم شوکه از چانگار
 که حقِ ي بارنی آخردی با مادرم و پدرم در چادر خلوت کنم، تنگ پدرم رو در آغوش گرفتم شایقی از اون گذاشتند تا دقابعد

   کار داشتمنیا
 

 ومدی از دستِ من بر نمي و کارختیریاشک م مادرم آرام شد،ی ثبت ممی براقی دقانی بود حاال ادنمی رسفی از به سنِ تکلقبل
  به سمتش نگاه

 
 مامان؟:  و گفتمکردم
 چه قدر خانواده امونو یدونی چه قدر دوست دارم؟ میدونیم:  گونه اش گذاشتم و گفتمي به من کرد و من دستم را روینگاه

 دوست دارم؟
 به دستِ مامانم و بابام زدم و يبوسه ا.  نکنمهی به صورتِ کامل گرتونستمی که نمنی هم بغض، خودم کالفه بودم از اباز

  بهتره من: گفتم
 

  درسته؟برم
 . سخت بشهنی از اشتری بخوامی نمنیاینه ن:  و پدرم هر دو با من بلند شدن که گفتممادرم

 . که داشتم احترام گذاشتني لبخند زدن و به نظری ناراحتبا
 اری و دلی انی به ای تعلقگهی من دگرفتمی فاصله ملی من بودم که از انیبرده بودند و حاال ا رونی را بلمی قبل اندك وسااز

  نداشتم حاال همسرِ
 

 . بودگری دی کسمن
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 سر و صدا به سمتشان ی بدندیدی چادر خارج شدم بهراد و ارباب و همسرش جلوتر بودن پشتشان به من بود و من را نماز
  رفتم تا خواستم

 
 شما تن دادم و با اون دختر يمامان، من به خواسته :  بهراد نظرم را جلب کرد که گفتی عصبيصدا "من حاضرم" میبگو

 ، ازدواج کردم
 
 ... تونمی که هرگز نمی حالدر

 .بس کن بهراد مادرت رو ناراحت نکن:  دخالت کرد و گفتارباب
  نگم؟یچی که هنی انتظار داري چطورکنه،ی متی چند وقته داره مهگل رو اذنیاون ا:  گفتی با بدخلقبهراد
 گمی منهی همي رو بارها بهت گفتم بهراد برانی اشهیاون دختر از حدِ خودش داره خارج م:  خشن گفتیی با صداارباب
   بهي شهريدخترا

 
 .خورنی نمدرد

 .اما اون دختر زنِ منه:  قاطعانه گفتبهراد
 ماجراها به جهنم سقوط نی اي شد درست از وسطِ همه ی پام خالرِیز نی همه ساکت شدند و من احساس کردم زمي الحظه

  کردم، بهراد زنِ
 
 ... هم داشتيگرید
 

 رسمِ نبود برادرِ کوچکتر زودتر از برادرِ نجاهای اي توکرده،ی داشته ازدواج ماوشی مادرش گفت سکردم؟ی فکر را نمنی اچرا
  بزرگ تر ازدواج

 
 .زندی تنها به من ضرر ممی تصمنی اکردمی فکر ماالنهی باز هم خوش خیول. کند

 يآمد:  از نگاهش گرت و گفتي کردم نگاهِ نگرانم را دور نگه دارم، مادرش ردی سعد،ی پشتش را نگاه کرد و من رو دبهراد
 دخترم؟

ه بهش پا  کي از خانواده االمی خدی بادی شاکردمی به من دست بدهد حسِ تلخِ سربار بودن می آن که حسِ خوبي جابه
   اماشدی تخت مگذاشتمیم
 

 . گذاشته بودمگری دی زنیِ که من ناخواسته پا به زندگنی از ادادی مهگل همسرِ اولِ بهراد من رو آزار مفکرِ
:  تکان دادم و گفتمي سرکردمی حاال خانواده ام را دلنگران مدی شود نبادای ام در چهره ام پی حال نگذاشتم ناراحتنی با ایول

 .بله
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 به عقب ی به راه افتادم حتدمی جدي شده رو جلو آوردن، به کمکِ بهراد سوارِ قاطر شدم و به سمتِ خانه ي بندنی آذقاطرِ
  دیهم برنگشتم، شا

 
 . به گذشته کنمی نگاهگهی دخواستمینم

 که ینها چند روز از زمان تکردم،ی اومده رو مرور مشی و ساکت تر از همه من بودم داشتم به اتفاقاتِ پومدی در نمی از کسصدا
   روالیل

 
 . مني شده بود آرزوالی لي ساده یِ زندگ؟ی حاال چگذشتی کرده بودم مدعوا
 زود به یلی ارباب بود و ما خي تر از خانه کی نزدیلی بهراد خي ما بودند خانه یِ در پادهی هم پی و باقدی کشی قاطر را مبهراد
  آنجا

 
 .میدیرس
 که البته میای بنیی کردم ازش پای قاطر سعستادنِی مقابلم بود به محضِ ای به باال انداختم عمارتِ بزرگی باغ نگاهيجلو
 ،  سخت بودی کممیبرا
 

 . کردی اومدن همراهنیی پاي کمرم گذاشت و من رو براي دستش را روبهراد
 شی اتفاقاتِ پیِ در پکردی داشت نگاه می زن از پرده ها کنار بود ویکی کردم و باز هم به عمارت نگاه کردم ي لب تشکررِیز

  اومده شک
 

 . که همان زنِ اولِ بهراد باشدنداشتم
 عمارتت و می برایب:  زل زده ام گفتی به کدی دی ثابت است ردِ نگاهم را دنبال کرد وقتیی نگاهم به جادی که دی زمانبهراد

 .نشونت بدم
 نجای من زنِ دوم بودم مطمئنا ادی رسی به نظر مي اهودهی، اما سوالِ ب"کنمی نمی زندگنجایمگه من ا" بپرسم خواستمیم

   کردم ممکنی نمیزندگ
 

 . همسرِ اولش بشومیِ موجبِ ناراحتبود
 . که دنبالمون آمدند ارباب و همسرش بودندی تنها کسانمی باغ رفتگرِی تکون دادم و همراه با او به سمتِ ديسر
 خانه ام احساسِ دنِی ناگهان با دباتری کوچکتر اما به نظرِ من زيد به صورتِ قابلِ مالحظه ا بويگری باغ عمارتِ دي انتهادر

 . آرامش کردم
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 از رونی که ما به خانه باغِ بنی بهراد بوده قبل از اي قبال برانجایا:  صورتم نشست، ارباب گفتي ناخودآگاه روی کوچکلبخندِ
 .میروستا بر

 و حاال امی برونی کردم از اون چادرها بی وقت فکر نمچی من بود، هي حاال برانجای بوده ایکس چه ي قبال برانجای نبود امهم
   عمارتنیا

 
 نبود درسته اما ی مهمزِی داد من دوستش داشتم، چی دلم را قلقلک منی کنم ای بود که قرار بود من زندگیی من بود جايبرا
   همهنی اونِیم
 
 . بودی بزرگدِی اميزی چنی همچهی کردنِ من وجود داشت تی اذي که براییزهایچ

 اد؟یخوشت م:  که گفتدمی مادرِبهراد و شني در اطرافم تنفر نداشتم، صدازی از همه چگهی دحداقل
 .ادیمعلومه که خوشم م:  تکان دادم و گفتميسر

 ي از خدمتکارایکی اما فردا ،یمونیتنها م نجایامشب رو ا:  بهراد گفتم،یواردِ عمارت شد "باستیز" خودم اضافه کردم، شِیپ
  عمارتِ بزرگ و

 
 .نجای افرستمیم

 ؟یزنی که مهی چه حرفنیبهراد؟ ا:  حرف اعتراض کردنی بهراد به امادرِ
 نی همي خوشحال هم شده بودم که قرار نبود واقعا همسرِ اون باشم، برای نداشتم حتي اگهی نگفتم انتظارِ ديزی من چاما

   تکان دادميتنها سر
 
 .دمیفهم:  گفتمو

 دو نفر هم بهتر با هم نی امی برای بستی به بعد دستِ من و شما ننجای از اگهی خانوم دمی برایب:  به حرف در اومد و گفتارباب
  حرف

 
 ...زننیم
 که دور شده بود نی ا نرفت چون با وجودِرونی کردم و مات به سمتِ اتاق ها رفتم اما انگار مادرِ بهراد بی ارباب خداحافظبا

   راشیصدا
 
 . دارهدی بمون اون هم دخترِ جوانه هزار تا امششیبهراد حداقل امشب پ: گفتی که بهراد مدمیشنیم

 . دادمدی بمونم اون وقته که بهش امششینه مادر اگه االن پ:  که گفتدمی قاطعِ بهراد را شنيصدا
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 اون همسرِ خواستی اون من رو نمدادم،ی اوضاع از چه قراره اما بهش حق مدانستمی نشدم ناراحت نشدم نمری حرفش دلگاز
   داشت که بهيگرید
 

 . باشدفکرش
 

 بهراد ندازم،ی بی که درش بودم باعث شد به عقب نگاهی درِ اتاقي بسته شدنِ در نشون از رفتنِ زنِ ارباب داشت، صدايصدا
  بود که

 
 ؟يدیپسند: دیپرس

 .ممنونم:  لبم نقش بست و گفتمي روی کوچکلبخندِ
 نفر رو هی فرصت برات نی بگو، فردا هم اولی به عمارتِ خودم هر وقت کار داشترمیمن م:  به در کرد و گفتي ااشاره

   که کمکفرستمیم
 

 . باشهحالت
 نی همي سر کنم برانجای ایی تا آخرش تنهاتونمی نمدمی اما فکرش را که کردم دی رو بفرستی کسستی نيازی بگم نخواستم

  تنها با تکانِ سر
 
 . کردمدشییتا
 به يخوای رو که می هر چرهی به شهر مدی خري خونه باغ برانی ادارِی روز در هفته مش قاسم سراهی:  ادامه دادنگونهی او او

  اون بده که
 

 . بخرهبرات
 رفتی که عقب عقب می در حالزنمی حرف نمدی د کهی نداشتم، بهراد زمانگری دي کار کارنی هم سر تکان دادم انگار جز اباز

  دوارمیام: گفت
 

 .ی تنها نترسشب
 . ترسمینم:  کردمزمزمه

 تمی عنوان اذچی تنها ماندم که البته به هی واقعي رفت و من به معنارونی من رو جا گذاشت و از عمارت بی حرفچی هیب
   در واقعکرد،ینم
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 دای رفتم و بعد گشتن و پی اتاقنی رو برآورده کنم، به سمتِ اولی که امشب قرار نبود انتظارِ کسنیاز ا.  آرامش داشتماحساسِ
  لیکردنِ وسا

 
 . رو عوض کنم به خوابِ فرو رفتممی که لباس هانی در همون اتاق پهن کردم و بدونِ ای خواب تشکي براازی نموردِ
 و از دیرسی که از من بزرگ تر به نظر مي کمک به من آمد دختريرا بی اون روز همانطور که بهراد قول داده بود کسيفردا
  نی همیِاهال
 

 عنوان الم تا چی دختر الل باشد چون به هدی رسیو اال به نظر م.  که آوردش به من گفتی رو مش قاسم زماننیا.  بودروستا
  کام
 

 .زدی نمحرف
 بهراد را ی بودم نه حتدهی و من بعد از عقدم نه خانواده ام را درفتی منجای به طور کل از الی اگری هفته گذشت چند روزِ دکی

  که بتونم
 

 .رمی رفتن بگي اجازه ازش
 خونه رو ي نگاه به نرگس کردم که داشت کارهارمی و ازش اجازه بگنمی داشتم امروز هر طور که هست بهراد رو ببمیتصم

   بهدادیانجام م
 

 نرگس؟:  گفتمسمتش
  وقت ارباب کجاست؟نی ایدونیتو م: م برگشت گفتم صدا به سمتی بباز

 اربابِ بزرگ؟:  گفتی با لحنِ آرامي اگهی حرف زد درست مثلِ هر وقتِ دآرام
 .گمینه ارباب کوچک رو م:  رو به دو طرف تکان دادم و گفتمسرم

 .انی تا غروب هم نمنن،یسرِ زم:  گفتی آرامبه
 . کجا قراره برمدانستمی خوب منی بودم، به خاطرِ همدهی رو دي کشاورزي هانی زمالی گشت و گذارام با لي توي بارچند

 !ی بکنيخوای مي هر کاریتونی تو مرونی برمیمن م:  نرگس گفتمبه
 ام؟ی با شما بتونمیم:  به من نگاه کرد و گفتمردد

 ؟يخوای و منیا: دمی شک پرسبا
 .يای بیتونیالبته که م:  بهش زدم و گفتمي را تکان داد با محبت لبخندسرش
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 مثلِ مهگل خواستی دلم مدی و شاکردمی می زندگنجای را که آماده کنارم بود به سرم کردم، درست بود که حاال اچهارقدم
  يهمسرِ بهراد لباس ها

 
 .کردمی از خودم جدا نمدادی را ملمانی اي خودم را که بوي بپوشم اما من لباس هايدتریجد

 می رفترونی گرفت، از عمارت که بي بشوم به سرعت حاضر شد و کنارِ من جامانی که نکند من پشنی از ترسِ انرگس
  میدیخدمتکارا رو د

 
 . در حالِ کار کردن بودندکه
 پرداخت با ی و بعد باز هم به کار مکردی و به من نگاه مدیکشی دست از کار مي لحظه اي که رد شدم برای کنارِ هر کساز

   کهنیدِ اوجو
 

 اما کردی متی اذی کمنیا. پرداختندی و به کارشان منداختندی منیی توجه به من سر به پای هاشون بی کردم اما بعضی مسالم
  من انتظار

 
 . نداشتميگرید
 . با خودم فکر کردم که او تا چه حد حاللزاده استي بود، لحظه اگری دی هر حالِ خانومِ آنها کسبه

 . سالم کردمی و ناگهان من به خودم اومدم و با دستپاچگمی شدرهی به هم خی حرفچی هی بهی ثانچند
 ؟يری ميکجا دار:  را تکان داد و گفتسرش
 ي به او جواب پس بدهم برادی باکردمی چرا اما احساس مدانمی نمرومی کجا مگفتمی به اون مدی حال بانی کردم، با امکث

  ی با لحنِ آرامنیهم
 

 .رمی ازش اجازه بگدی ارباب کوچک باشِیرم پ بخواستمیم: گفتم
 .گمی رو که الزمه من خودم بهش ميزیالزم نکرده، هر چ:  نگاهم کرد و گفتی بدخواهبا
 .کنهی حرکت ملی اگهی مادرم، چند روز دشِی برم پخواستمیاما من م:  عجله گفتمبا
 که تو چه گمیامشب من به آقا م. ي فردا هم بریتونی مي نازل نشده که امروز برهیآ:  احساسش گفتی همان حالتِ ببا
   ازشيزیچ
 
 .ي بریتونی و فردا میخواهیم

 چه ی ولاورد،ی من اسمش را بي دوست نداشت که جلوی بزنم او حتی من با بهراد حرفخواهدی سرعت متوجه شدم اون نمبه
   داشتميانتظار
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 .دیدی زن مرا دزدِ همسرش ماون
  اطراف بگردم؟نیقل اجازه دارم همحدا:  تکان دادم و گفتميسر

 .از روستا هم خارج نشو...  فقط مزاحمِ آقا نشو،یتونیم:  مانده بود گفتی سابق باقيِ زن به همان سردصورتِ
 .ممنون:  گفتمي احساس شد و با لحنِ سردی بصورتم
 ای اون به بهراد نگه و ای دمیترسی م نخواهم داشت،ی نه حالِ خوشای بودم تا فرداش که بفهمم اون با بهراد حرف زده مطمئن

  بهراد قبول
 

 . نمشونی بتونم ببی ککردی معلوم نمگهی دينطوری انمشونی که ببنکنه
 تعجب نداشت من ي بود که البته جاانی در جری کوچکیلی رودِ خمی از حرف زدن با مهگل به سمتِ پشتِ عمارت رفتبعد

   بودمدهیقبال هم د
 

 .ادی خونه منی روستا به اي رودخانه که
 من و ي شود که رابطه ي نداشتم که بزنم هرچند دوست داشتم طوری نشستم و نرگس هم کنارم نشست حرفیی سکويرو

   ترکینرگس نزد
 

 .  داشتمیی احساسِ تنهادای شدبشود،
 فکر نی سنگ نشسته بودم به اي که روی روستا بروم، اما حاال در حالي به مدرسه الی نبود که بخواهم با لنی روزگارِ اگهید
   چطورکردمیم
 
 . حاضر به حرف زدن با من نبود ارتباط بر قرار کنمی که حتی کسبا
 ؟ی کم حرفنقدری همشهیهم: دمی پرسی سوالی طورِ امتحانبه

 .شهینه هم:  را باال آورد و گفتسرش
 هی شهیم:  گفتمنی همي بگم که چند سالشه براتونستمی نمنی داشت به خاطرِ همی خاصیِ پختگی بچگنِی اش در عچهره

  کم راجع به خودت به
 

 ؟ی بگمن
 .کی خانوم کوچنی بشنونیخوای میچ:  را صاف کرد و گفتسرش

 ک؟یخانوم کوچ: دمی با شک پرسکردی اسم صدا منی بار بود من و به انی مات نگاهش کردم، اولي لحظه ايبرا
 ...  خانوم خب فکر کردم کهمیگیما به همسرِ اولِ آقا م:  جا زده گفتي چهره ابا
 .کنمی صداتون نمنیاگه بخوا:  حرفِ خود را عوض کرد و ادامه دادي انهی سرعت مبه
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  راحت باش، از خانواده ات بگو از خودت چند سالته؟ی صدام بزنی ندارد که چیتیاهم:  رو به دو طرف تکان دادم و گفتمسرم
 ي خانواده ي بزرگ شدم و مادرم برانجای همی سالمه از بچگ16من :  شروع به حرف زدن کردمی مالی زد و با لحنلبخند

  ارباب کار
 
 ! شماشِی و االن اومدم پکردمی آقا کار مي خونه ی خودم هم از چهارده سالگکنه،یم

:  شده باشد با لبخند گفتمکتریه به من نزد باشم کدواری امشدی که حرف زده بود منی من اما همي بود برای کمي نهیگنج
   از منيدوست دار

 
 ؟يبشنو

.  در همه حال پشتم بودالی نفر بزرگ شدم، لهی با یاز بچگ:  سرش را تکان داد و من شروع به حرف زدن کردماقی اشتبا
  می براشهیهم
 

 ... بود نگرانتر از همهنگران
 ادامه ی کنم، به سختی فرصت نداشتم باهاش درست خداحافظی حتمان،ی داشتم دعواهاالی که با لیی به روزهادی پر کشدلم
   خواهر داشتمهی:دادم

 
 میکردیعصرها با زنا شروع م...  سالش شدهازدهی از من کوچکتره تازه یلی خم،یکردی من و اون دعوا مشهی چادرمون هميتو

   ويریکره گ
 

  همه...  خوب بودزیهمه چ... ده سالم که بود من و پسرِ خانمون رو به نام هم زدنچهار. انی مردا بمیکردی پختن و صبر منون
 
 .زیچ

 هم سن هام کنارِ رودخانه سر و صدا راه یِ رو کرده بود که با باقنی اي خودم غرق شدم دلم هواي گذشته ي کردم توسکوت
   وندازمیب

 
 و انی بشمونی کمک کردن پي را کرده بود که پسر ها به هوانی ايدلم هوا.  خان بابا رو به جان بخرمي غضب کرده نگاهِ

  ما با ذوقِ
 
 . گذشته رو کرده بودیِ تمامِ سادگيدلم هوا... می بخندزی رزی نامزدهامون ردنِید

  شد؟یبعد چ:  گوشم نشستي کنجکاوِ نرگس تويصدا
 ...نی طوفانِ سهمگهی همه جا هویانگار بعدش :  لرزان گفتمی شد؟ با لحنی چبعد
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از :  کردم و گفتمی لرزاني خنده نی همي براکردمی مي نقش بازدی ام بای بفهمه من ناراضی کسخواستمی خودم آمدم نمبه
 . بسهگهیمن گفتن د

 ...میای نمنجای وقت اچی که ما هبهی عجیلیخ:  به رودخانه کردم و گفتمی هم نزد، نگاهی نرگس در هم رفت اما حرفي چهره
 ناهار لِی وسامیتونی مم،ی بررونی برونی از باغ بمیتونیحاال که نم:  گفتمی که کردم چهره ام از هم باز شد با خوشحالي فکربا

  نجای امیاریو ب
 

 نه؟
 .کی خانوم کوچنی شما بخوایهر چ:  به نرگس نگاه کردم و اون با لبخند گفتمنتظر

 . امروز ظهر با من باشهي که غذاخوامیمن م:  گفتمتکاندمی که دامنم را می جام بلند شدم و در حالاز
 د؟یکنی خونه غذا درست ميتو: بلند شد و گفتشی جااز

 مثلِ گری که بارِ ددادی قلقکم می درست کنم، به عالوه حسشی آتهی به اطرافم کردم انقدر چوب خشکه بود که بتونم، ینگاه
   غذا درست کنملیا

 
 نی با آخرقای ارباب ها به شدت مدرن درست شده بود، دقي روستا بود اما خانه نجای که انی با انجا،ی مدرنِ الِی در وسانه

 .اصولِ شهر
 . غذا درست کنمنجاینه دوست دارم ا:  رو به دو طرف تکان دادم و گفتمسرم

 .ارمی رو بلی از خونه وسارمیپس من م:  را تکون داد و گفتسرش
 سنگ نشستم، تا اومدنِ نرگس خودم رو مشغولِ نگاه ي اون رفت و من روام،خوی مییزهای که بهش گفتم چه چنی از ابعد

  کردن به رودخانه
 

 نجایا:  گوشم را نوازش کردیی آشنايِ بعد صداي که نرگسِ سر بلند نکردم، لحظه انی االِی اومد با خی خش خشي صداکردم
 ؟یکنیچه م
 زد و بعد باز سوالش را ي لبخندمهیدر جواب سر تکان داد و ن.  سالم کردی را بلند کردم و به بهراد نگاه کردم با دستپاچگسرم
  تکرار

 
 ؟یکنی چه کار منجایا: کرد

 نرم، منم چون حوصله ام سر رونیمهگل خانوم گفتن از روستا ب:  تر بشم و گفتمنی کردم از قبل متی جام بلند شدم، سعاز
  رفته بود آمدم

 
 .ج نشم دادم از خانه هم خارحی ترجنجایا
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 مهگل گفت؟:  صورتش را پوشاند و گفتي ای جزئاخمِ
 که به تختِ سنگ ی شد در حالرهی آنکه بخوام عقب رفتم، با تعجب به من خی را تکان دادم و اون جلوتر آمد ناخودآگاه بسرم

  کردیاشاره م
 

 .نمی بشخوامیفقط م: گفت
 .خوامیمعذرت م:  انداختم و گفتمری را به زسرم
 .ی از من بترسستیالزم ن:  گفتومدی به سمتِ تختِ سنگ ماطی که با احتی در حالکرد،ی شوك به من نگاه م هم باهنوز

 .ترسمیمن از شما نم:  گفتمی حرف چهره ام در هم رفت با ناراحتنی ااز
 حرف نی دستش به من بخورد ترس در اخواستمی بود که نمنی دور شدن از بهراد اي من برالِی تنها دلدمی ترسی هم نمواقعا

   آخر راگاهِیجا
 

 .ومدی من از تماس با او بدم مداشت
 .دهی نشون منیرفتارت که برخالفِ ا:  باال داد و گفتیی ابروبهراد

 ... ترسمی تالش هم نکردم که بهش بگم من ازش نمگهی دی تنها نگاهش کردم، حتی حرفچی هیب
 .نیبش: ه قبال روش نشسته بودم کرد و گفت به تختِ سنگِ کنارش کي ااشاره

 ؟يدیچرا امروز مهگل رو د:  تخته سنگ نشستم و اون گفتي تمام رویِلی می ببا
 .گشتمیدنبالِ شما م:  حرف گفتمنی در عوضِ ای نبود ولنی بدانم مگر سرِ زمخواستی را کج کردم دلم مسرم

 دنبالِ من؟:  تکرار کردی را با سوالحرفم
 .رمی از شما اجازه بگخواستمیم:  تکان دادم و گفتميسر

 .يری اجازه بگیخواستی می ازت بپرسم؟ بگو در موردِ چدی رو بازیهمه چ:  گفتی با لحنِ عصبي لحظه اي برابهراد
 رو ی مهربانِ قبلي چهره ي انگار خودش هم متوجه شد چون دوباره دمی واقعا ازش ترسي لحظه اي نگاهش کردم، برامات

  ه خود گرفت وب
 

 .خوامیمعذرت م: گفت
 از من معذرت دیستیشما مجبور ن:  را بلند هم گفتمنیا...  کنه، من همسرش بودمی مجبور نبود از من معذرت خواهاون

 ...دی کنیخواه
 چند روز  پدر و مادرم برم تادنِی به دخوامیمن فردا م:  که باز هم شروع به حرف زدن کنه سوالش را جواب دادمنی از اقبل

   اوناگهید
 
 ...گردنی هم بر نمگهی و تا سالِ درنی منجای ااز
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 به بعد نیاز ا...  ندارهی مشکلی بمونششونی پی و تا هر وقتم که خواستي بریتونیم:  زد و قبل از اتمامِ حرفِ من گفتلبخند
  يازیهم ن

 
 .يری اجازه بگی از کسزهای چنی راجع به استین

 تنها به نجایمن ا:  و گفتدی خنددی ماتِ من رو دي افهی قی وقته،یی روستاهی بود که بشه بهش گفت ی روشن فکر تر از آناون
   اومدمایدن
 
 ها رو بهت گفتم من رو از ارث نیاحتماال اگه پدرم بشنوه ا... هی تهرانيتفکراتِ من تفکراتِ پسرا...  نگاه نکنينطوریا

  خوردن
 
 ... ندازهیم
 ... زنت نشنوهياریالبته اگه شانس ب:  لب گفتمرِیز

 ... ستی نيمهگل دخترِ بد:  اش متوقف شد و گفتخنده
 .من نگفتم بده:  رو تکان دادم و گفتمسرم

 ...ي بچه ایلیتو خ:  گفتي من متوقف شد، با لحنِ مسخ شده اي چشماش در چشماي الحظه
 ...ستمیمن بچه ن:  گفتمی زبانِ او با لحنِ ناراحت حرف وردِنی چهره ام را پوشاند از روزِ اول ایاخم

 ...ي من تو بچه اياما برا:  بودم با همان لحنِ مسخ شده گفتدهی برو و برگرد ترسی بگهی جلوتر آمد حاال دی زد، کميلبخند
تا ناهار رو  ارهی بلینرگس رفته وسا:  با عجله گفتمنی همي جاشه که من موضوعِ صحبت رو عوض کنم برانجای کردم افکر

   درستنجایا
 

 د؟یمونی مکنم،
 ؟یکنی درست می چمونمیآره م:  تکان داد و گفتي عقب رفت و سرادی تازه به خودش بانگار

مهگل خانوم نگرانتون : دمی در در صدام پاك کنم و پرسمی کردم ناراحتی قبول کنه سعکردمی عجز کردم فکر نماحساسِ
 نشه؟

 نی من ادونهیاون نم:  من هم همسرش هستم گفتدی بگوی حتای ست،ی مهم نشی که از خودش دفاع کند که برانی اي جابه
  موقع به خونه

 
 .برگشتم
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 پاش اومد سر بلند ي که صدادی طول نکشي حال با خودم فکر کردم نرگس کجا مانده؟ لحظه انی رو تکان دادم، در همسرم
  کردم و اونو

 
 ...سالم ارباب:  و گفتستادی بهراد ادنِی با دي در دست داشت، لحظه اخواستمیم رو يزی که هر چدمید

 ... سر تکان دادی مهربان محو شده بود، با اخمي چهره بهراد
 

 رو براتون نیخواستی که مییزایاون چ:  را به دستِ من داد و گفتلی به بهراد داشت وسای که هنوز نگاهی در حالنرگس
 .آوردم

 .موننی ما مشِی ناهار پيآقا هم برا:  به بهراد کردم و گفتمي را گرفتم اشاره الی تخته بلند شدم و وساي رواز
 ؟یکنیخودت غذا درست م:  نزد در عوض بهراد به حرف در اومدی سر تکان داد و حرفدنی فهمیِ به معننرگس

 ... نرگسِي فهی وظنیاما ا:  را تکان دادم که گفتسرم
 ...خودم ازش خواستم:  که داشتم گفتمي ای آرامشِ قالبنِی اما من در ع دستپاچه شدنرگس

  ؟ی خواهش کنم برام چوب جمع کنشهیم:  که جهتِ صحبت را عوض کنم گفتمنی اي مات به من ماند برانگاهش
 هیبده که من  نشون تونستی منی حدِ امکان رفته بود، انی به باالترشی موضوع بگذرم که نرگس ابروهانی از اتوانستمینم
 ،  رو اشتباه کردمییجا
 
 به دنبالِ چوب گشت با رفتنِ بهراد نرگس با نی زمي نداشت در عوض بلند شد و روی از ناراحتی بهراد نشوني چهره یول

  نیآرام تر
 

 ... خانوم بفهمهکنه؟ی کار می چنجایآقا ا:  که درش سراغ داشتم گفتییصدا
 ي بر ماندنِ بهراد نکرده بودم که االن بخواهم جواب پس بدهم براي شد، من اصراررهی بر من چی ناراحتي لحظه ايبرا
   با لحنِنیهم
 

 ... به شماای... شهی رفتارِ خانومتون به من مربوط نمگهی دنی همي باشه برانجایآقا خودش خواسته ا:  گفتمیمحکم
 تر از آنچه که شی حرف ناگهان مرا بنی اما اشدی مينطوری ادی دست برخورد کرده بودم، نباری بار با نرگس مثلِ زنی اوليبرا
  تی اذدیبا
 

 ...  عماد را از مرگ نجات دهمخواستمی نبود من تنها می کردنِ کستی اذي بود، من اگر زنِ بهراد شده بودم براکرده
 هم يازی ننجاستیآقا به خواستِ خودش ا:  و گفتمدمی کشیقی درست مانندِ من، نفسِ عمدیرسی به نظر ممانی پشنرگس

  نی که خانوم از استین
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 . خبر دار بشهموضوع
 یی در جاکشانی خشک، گوشت ها را با پالستي پر از چوبهای موقع بهراد هم برگشت با دستنی تکان داد، در همي سرنرگس

  گذاشتم و به
 

 نی تا اکنهی نرگس کمکِ من مهی کافشونیپزی که منیهم: ت زد و گفي من لبخنددنِی رفتم تا کمکش کنم، با دسمتش
   و به راهشیآت
 

 ...میبنداز
 ... من رو به خودم آورده بودی نداشتم انگار حرفِ نرگس کمی مهربان باشد حسِ خوبادی که با من زنی ااز
 نرگس ي تازه کردم، صداي زدنِ گوشت هاخی ام بازگشتم و شروع به سی قبلي نزدم تنها به جاي اش لبخندی مهربانیِ پدر

   کهدمیرا شن
 

 ... اربابکنمی کار رو منیمن ا: گفت
 هی سانی الزم به بلند کردنِ سرم نبود تا بدانم ادمی سرم دي را باالي اهی در عوض ساامدی از جانبِ آن دو نفر نيگری ديِصدا

  متعلق به چه
 

 وقت همسرم برام چیمن عادت ندارم ه:  که گفتدمی بهراد را شنيادم و صدا آنکه حرف بزنم به کارم ادامه دی باشد، بیکس
 ...غذا بپزه

 گوشت ها کرد و در همان حال ادامه دنِی کشخی از کنارِ من برداشت و در کنارم شروع به سیخی نشست و سشی دو پايرو
   حرفش راي
 

 ...بهی برام عجیلیاالن خ: داد
 ه؟یارباب منظورتون چ:  گفتمی با لحنِ محکمکردی متی حرفا من رو اذنی بهش انداختم دستِ خودم نبود اي تندنگاهِ

 ؟يدیاجازه م... زنمی ندارم تنها دارم حرف مي منظوریچیه:  را در صورتِ من نگه داشت در همون حال گفتنگاهش
 دو ساله نی سالم بود تا هم25که با مهگل ازدواج کردم  یزمان:  ادامه دادشی انداختم و اون به حرفهاری زده سر به زخجالت

   همشیپ
 
 ... به خواستِ پدر و مادرم دوباره ازدواج کنمنجای اامی که بکردمی وقت فکر نمچیه... میکردی می تهران زندگيتو
 دستش در هوا ماند و ي برداشت، لحظه ايگری دخِی سبدِ مخصوص گذاشت و سي اول را که پر از گوشت شده بود روخِیس

   چندنیا: گفت
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 اگه مهگل دخترِ روستا بود، دیشا...  کدوم از اون ها رو ندارمچی در اصل هی دارم ولی دو تا زندگخته،ی به هم رمی زندگروزه
  االن با

 
 ...  باور کنه که من هنوز هم دوسش دارمتونهینم. تونهینم...  اما اونومدی کنار می موضوع که تو هم زنِ مننیا

 به هر حال تو گم؟ی تو مي رو دارم برانای چرا ادونمینم:  گفتکردی فرو مخی سي که با عجله توی رو برداشت و در حالگوشت
  هیهم 

 
 دونمی م من خودم و موظفی خونه باشنی اي هستم که تو تویلی از دالیکی که من ی بدونخوامی اما می مثلثنی از ایقسمت

  که به تو کمک
 

 ...کنم
 به گریاگر االن همسرِ عماد بودم چه قدر اوضاع فرق داشت؟ د...  عماد بودشِی کردم، در عمقِ چشمانش فکرم پنگاهش

  توانستمیخودم هم نم
 

آقا شما :  ادامه دادنِ افکارم به او گفتميبه جا... اگر عماد مرده بود...  داشته باشمی من آرزو داشتم همسرِ واقعمی بگودروغ
  یتونینم
 
 بدم نانی به خودم اطمتونمی نميگری بر روحِ ديِ رو از ذهنم دور کنم که وجودِ من آزارنی اتونمیمن نم... ی من کمک کنبه

  یِ زندگدیکه شا
 

 ...شهی که هست بشه چون نمینی بهتر از امن
 ي کارچی هی بود که بي اقهی که چند دقیخیش را جلو آورد مرا مجبور کرد که س گذاشت و دستنی را به زمخی زد، سيلبخند

  درونِ دستم
 

 قای دقنی ادانستمی کار نشود چون منی انداختم که نرگس متوجهِ اي بود را کنار بگذارم، دستم را گرفت و من نگاهِ تندمانده
   بود کهيزیهمون چ

 
 ذارمی پس من نمي خونه انی اي هستم که تو تویلی از دالیکی من نیبب:  بهراد گفتکرد،ی اون به خانومش گزارش ماحتماال

  اوضاعت
 

 ...کنمی رو برات فراهم ميای حس در بنی تو از اشهی که باعث ميزی بمونه، هر چينطوریهم
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 یهمسرِ واقع کی راحت به اون بگم که من تنها یلی ختونستمی بود من نمی حرفم پروگنی هم گذاشتم، اي رو روچشمام
  گری دمی براخواستم،یم
 

 . من هم برنده باشمي بازنی از ایی جاکی خواستمیم...  نداشت زنِ دوم باشمتیاهم
 

 گفته دی باشدی که حس مي نزد جز مواردی حرفی ناهار کسانِی کردم، تا پایدگی کارها رسیِ را از بهراد گرفتم و به باقنگاهم
   نهگهیشه د

 
 . که امکان داشت بزنم احساسِ حماقت کردمی از حرفي لحظه اي برام،ی نزدی نه بهراد از راحت بودنِ من حرفمن

 به بعدش نجای از اد،ی غذا رو شما پختکیخانوم کوچ:  ها را برداشتم و کنارِ رودخانه رفتم، نرگس به سرعت آمد و گفتظرف
  يبه عهده 

 
 .من

 کار کامال شکست خورده به نی فرار از بهراد در نظر داشتم اما با اي برایستن را روش نگاهش کردم، من ظرف شی ناراحتبا
  ،دمیرسینظر م

 
 دوختم شدی مرهی که تی وجودِ بهراد را پشتِ سرم حس کردم نگاهم را به آسمانبای نرگس فاصله گرفتم و به عقب رفتم تقراز

  دمِ: و گفتم
 

 ...غروبِ
 . برمدیبا:  صاف کرد و گفتصداشو
 به توانستمی که نه می کنارِ کسانهی بعد از ظهرِ عذاب آور رو به پانی هم گذاشتم خوشحال بودم که باالخره اي رو روچشمام

  چشمِ همسر
 

 . که قرارِ همسرِ من باشههی مرد کسنی عمرم اانِی را نقض کنم که تا پاتی واقعنی اتوانستمی نگاه کنم نه مبهش
 .دی که امروز را با ما بودنیممنون از ا:  صورتم را جمع کنم گفتمي لبخندِ روتوانستمی که نمیل سمتش برگشتم و در حابه
 . بود که تا حاال خورده بودمیی غذانی امروز خوشمزه تريمن از تو ممنونم، غذا:  زد و گفتيشخندین

 ...خداحافظ:  سرعت گفتمبه
 .خوامیمعذرت م:  گفتمی افکند با دستپاچگهی چهره اش ساي ناگهان رويدی از ناامي اهیسا

 ...شهی چند وقته اوضاع داره از دستم خارج منی فقط استینه به خاطرِ حرفِ تو ن:  زد و گفتي بندمی نلبخندِ
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 شده در ی رو داشته باشه که حتیکی آدم ستی موقع ها بد نی بعضه؟ی چیدونیم:  گفترفتی که می را تکان دادم، در حالسرم
  ظاهر درکش

 
 ... ممنونمکنه،

 . خونهدیهوا خرابه زودتر بر:  را به سمتِ آسمان برگردوند و ادامه دادنگاهش
 به نام گری که دکردمی باور مدی بادمی از تهِ دل کشی به سمتِ عماد رفت آهدی دادم و اون رفت، فکرم پر کشی را تکانسرم

   عماديخورده 
 

 . خان بابا نبودم وی بی من عروسِ بنبودم،
 . عنوان هم قبول نداشتنی مرا به ای بودم که حتی بودمشان من عروسِ کسدهی بار دکی بودم که تنها ی عروسِ کسانمن

 کوچک تر ي بود االن من کجا بودم؟ احتماال االن به دنبالِ آماده کردنِ بچه هافتادهی اتفاق ها ننی اگر اکنمی خودم فکر مبا
  ی در حالمی بودلیا

 
 یِ من در پشدی که تابستان می آن وقت زمانند،یای تا بمیشدی موقع منتظرِ مردان منی و امیزدی حرف ممیدیخندی مالی با لکه

  لباس دوختن بودم
 
 آمدنِ مردهامون؟ چرا انقدر ي انتظار براهی دن؟ی شب تا صبح خوابهی ه؟ی چی و بدبختی خوشبختي فاصله م،ی عروسيبرا

  فاصله اش کمه؟
 

 بشم سی هر چند دوست داشتم خمیگشتی هر چه زودتر به داخلِ عمارت بر مدی به آسمان انداختم حق با بهراد بود باینگاه
   مادرمگریاما د

 
 . بپوشاندی داخلِ چادر شدم من رو حسابنکهی کند و بعد از ایدگی به من رسی که با نگراننبود

 . داخلِ عمارتمی برای بشونی بشورنجای اخوادینم:  سمتِ نرگس گفتمبه
 .چشم خانوم:  از جا برخواست و گفتی معطلی بنرگس
 از لی که زد باعث شد من سر بلند کنم در همان حال با وسای رعد و برقمی را جمع کنلی زدم و کمکش کردم تا وسايلبخند

   بلند شدممیجا
 
 که کامل عمارت را پشتِ سر نیرست قبل از ا دی ولمی به همراهِ نرگس از پشتِ عمارت بزرگ به سمتِ عمارتِ خودم رفتو

  ي صدامیبگذار
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خانوم درست :  آهسته گفتي به عالمتِ سکوت به نرگس دادم که با صداي نظرم را جلب کرد، به اشاره يادی و فرداد
   اگهست،ین

 
 ...بفهمن

 موضوع متنفر بودم نی دوستِ من باشد هر چند از اتوانستی موضع مشخص شده بود مشخصا نرگس نمدم،ی کشی عصبینفس
  اما بهتر بود دور

 
 برو عمارت من ،ی بزنیالزم نکرده تو حرف:  گفتمي مانندسی هي با صدانی همي براکردمی از دوست عمل مشتری ورش بو

 ...امیهم م
 حق دی شاکردم،یجره کردم فکر م پنکِی و سرم را نزددمی کشگری دینفس...  به من انداخت و رفتی نگاهِ نامطمئننرگس

  نیداشته باشم که ا
 
 .شهی مطمئن بودم به من هم مربوط منکهی اي را بشنوم به عالوه زهایچ

 خونه من جولون ي توينطوری که انی بره نه ای که اون و بفرستي بهراد قول داديتو قول داد:  کشان گفتادی فری زنيصدا
 .بده

 .شنونیآروم باش مهگل خدمتکارا م: دی بهراد به گوشم رسي آهسته بای تقريصدا
 از یخواستی اگه زنِ آروم و حرف گوش کن و بدبخت مشه؟ی عوض میخب بشنون مگه چ:  طلب کار گفتی با لحنمهگل

  یکی نای همنِیب
 
 ... يکردی انتخاب مرو

 .نیی پااریمهگل، صداتو ب:  تحکم زدبهراد
 نای مثلِ ای بهراد گفتيازت متنفرم، تو قول داد:  و بغض داشت گفتتینشان از عصبان که یی آروم تر اما با صدامهگل

 ...یشینم
 ... از من مهگليخوای میچ: بهراد

 ... تنها زنِ تو باشم بهرادخوامیمن م:  گفتشی در صدای با لرزشِ محسوسمهگل
 آن وقت بود که دادی اگر بهراد من رو طالق مدم،یترسی مگفتی بهراد مدی که شايزی عقب عقب رفتم، از چي لحظه ايبرا

   گاوِشدمیواقعا م
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 تونمینم:  که درش سراغ داشتم گفتی لحننیبهراد با آرام تر.  برگشت به خانواده هم نداشتمي روی و حتدی سفیشونیپ
  يمهگل راستشو بخوا

 
 دشی نا امتونمی بزرگ بکنه من نمي فداکارهی کرده ی اون فقط سعست،ی نوالی اون دختر هخوامی واقعا مگهی نه دتونمی منه

 .کنم
 از خودم تنفر ي لحظه ايبرا.  از سرِ طرد نشدنی از سرِ آسودگی نفسزدم،ی دهنم گذاشته بودم و نفس نفس مي را رودستم

  ی کردم، کدایپ
 
 که به یلی بودم ااری بختلِی شده بودم؟ من دخترِ ايگری حد محتاجِ دستِ دنی بود که تا ای شده بودم و کری همه تحقنیا

  محکم بودنِ مردمانش
 

 . معروفه
 غرشِ رعد و ي ام را به آن زدم صداهی داخلش شدم در را محکم بستم و تکی سرعت به سمتِ عمارتِ خودم رفتم و وقتبه

  برق باعث شد
 
 نی زمي من را روی وقتد،ی کشرونی شدنِ در نرگس را از اتاقش بدهی کوبي سر بخورم، صدانی زمي خودم جمع شوم و رودر
   بهدید
 

 د؟یخانوم شما خوب: دی به سمتِ من آمد و پرسسرعت
 بودم دهی دییزهای چند روز چنی اي حرف بزنم، توخواستیاصال دلم نم.  حرف بزنمی با کسخواستی جام بلند شدم، دلم نماز

  که محتاجم
 
. اون همسرِ موردِ عالقه اش بود در اصل اون همسرش بود نه من... دمیترسی دغدغه، واقعا می تنفسِ آرام و بکی به کردیم

  ریباالخره د
 
 .نشاندی می زود حرفِ خودش را به کرسای

 بودم دهی آنها را نگرانِ وضعِ خودم بکنم، همانطور که دراز کشخواستمی نمفتادی اتفاق بعد از رفتنِ پدرو مادرم منی اکاش
  چشمانم بسته شد و
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 چند ساعت به دونمی بودم، نميداری خواب و بنِی بی و در حالتدمیشنی اطراف را مي صداهاي چون همه بای تقردم،ی خواببایتقر
   منوالنیهم
 

 .دمی از خواب پری در زدندنِی که ناگهان با شنگذشت
 که چه کردمی فکر منی تنها به اترساند،ی مرا مخوردندی مشهی که محکم به شی قطراتي ام نشسته بود صدایشانی پي روعرق
   دررونِی بیکس
 

 موقع از نی را نداشتم که بخواهد در ای مهگل پشتِ در باشه وگرنه من کسدی بود که شانی اشِیهمه اش فکرم پ. هست
  شبانه روز درِ

 
 . را بزندعمارت

 آقا؟: دی پرسمهی نرگس را که سراسي که باز شد و بعد صدادمی در را شنيصدا
 خانوم کجاست؟: دیدر گوشم نشست که پرس بهراد ي خسته يصدا
 . فکر کنم هنوز هم خواب باشندهیخانوم سرِ شب خواب:  که گفتدیچی گوشم پي نرگس توي هم صداباز

 .رونی بادی برو صداش کن بنمیشی جا منیمن هم:  حال گفتنی دور تر رفت و در همی بهراد کميصدا
 ...اما آقا:  هول کرده گفتي با صدانرگس

 صداش یعنی خانوم و صدا کن گمی می وقتزنهی فکرِ مخالفت به سرت می حتیبه چه حق: راد رنگِ خشونت گرفت بهيصدا
 .ادیبزن ب

 سی نشسته بود، کامال خنی زمي رفتم، بهراد رورونی ندونستم درِ اتاقم را باز کردم و به بزی جانی از اشی را بی معطلگرید
  شده بود و

 
  شده آقا؟يزیچ: دمی پرسی آرامبای با لحنِ تقردیرسی به نظر میعصب

 .نرگس تو برو اتاقت:  گفتدی چرخی من مي که نگاهش از سر تا پای و در حالدی به سمتِ من چرخنگاهش
 ی خود دهن باز کرد تا مخالفتِ خود را اعالم کند اما با نگاهِ غضب آلودِ بهراد ساکت شد و در حالي شهی به عادتِ همنرگس

  که سر به
 
 . انداخته بود به سمتِ اتاقش رفتریز

 . آقانیخوریسرما م:  به لباسش انداختم و گفتمی نشستم، نگاهنی زمي بهراد روي تر رفتم و رو به روجلو
 .ستیمهم ن:  اش را به خود گرفت و گفتشهی هميِ حالتِ عاددوباره

 ن؟ی با من داشتيکار: دمی پرسی دو دلبا
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 . بموننجاینه فقط هم:  و گفتدی دراز کشنی زميرو
 نی را از االمی تنها خنجاست،ی موقع انی که چرا ادمی نپرسی کردم حتاری هم گذاشت، سکوت اختي بعد چشمانش را روو

  موضوع راحت کردم
 

 !ستی ننجای مهگل اکه
 فرار کنم اما من زیهمه چ از خواستی بخوابم دلم مخواستی هم گذاشتم، دلم مي زدم و چشمانم را روی ام را به پشتهیتک
   کهی زمانیحت
 
 .دادندی نداشتم باز هم افکار در ذهنم جوالن میی هم احساسِ رهادمیخوابیم
 بند هم دست بکشم، چشم باز می بهراد باعث شد از همان استراحتِ ني ناله هاي صداکردمی بسته تنها استراحت می چشمانبا

   بهرادیِشونیکردم پ
 

 ي باران سپري را تويادی زمانِ زدادمی داشت احتمال ميدی تبِ شددمی اش کشیشونی پي روی در عرق شده بود دستغرق
 .کرده باشد

 آقا؟:  کردمشی صداآرام
 بهراد؟:  بار اسمش را صدا کردمنی نکردم اافتی دری که پاسخیزمان

 مهگل؟:  ناله زمزمه کردبا
 .دمی که داشتم مفهمیی را از تجربه هانی سخت بود ايِماری بکی تب تبِ نی اردمکی مي کاردی هم گذاشتم باي را روچشمانم

 . که بهراد بود بازگشتمیی آب به جای سمتِ آشپزخانه رفتم و با تشتبه
 

 ي دستم را روکرد،ی بارها نامِ مهگل را صدا میی گوانی هذنی اانِی و مگفتی مانی هذدیچیپی در گوشم مشی ناله هايصدا
   اش گذاشتمیشانیپ

 
 اش گذاشتم در همان حال یشانی پي شده را روسی خي پارچه شدی مشتری اش هر لحظه بیشانی داشت و عرقِ پيدی شدتبِ

  شیباز هم صدا
 

 ارباب؟: زدم
 خورد،ی نامفهوم تکان مي هاانی هذانِی بود، لبانش مدهی اش چسبیشانی بودن به پسی رنگش به خاطرِ خاهی پرپشتِ سيموها

  از شدتِ تب انگار
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 ي تشت فر کردم بعد از گرفتنِ آبِ پارچه باز هم گذاشتم روي پارچه را از سرش برداشتم و توشدی پارچه هم داغ میحت
 .سرش

 چی کردم اما من هی خبر مي هر چه زودتر دکتردی در خانه داشتم، بایی نه دارورمی تبش را بگي بود که درجه ي الهی وسنه
   رو بلدییجا
 
 باز شد دستش به زور باال مهی نضشی چشمانِ مرنجا؟ی اما ادادی جوشونده می کلی بی بودم احتماال االن بلی اي اگه توبودم،ن

  آمد و پارچه را
 

 .نیارباب تب دار:  آرام بهش گفتمانداخت،
 خوردی که به زور تکان میی ندادم با لبهای صورتش برداشتم که دستم را گرفت نگاهش کردم و دستم را تکاني را از روپارچه
  برو: گفت

 
 .ری آشپزخونه هم دارو بگي توي از خدمتکاراار،ی بزرگ برام لباس بعمارتِ

 بسته شد و دستش شل با همان مهی بار سرِ عقل حرف زده، چشمانش ننی اای دیگوی مانی باز هم هذدانستمی ماندم نممات
 :  گرفته گفتيصدا

 
 .ستی دختر حالم خوب نبدو
 دلم ي لحظه ايبرا! ستی نانی که گفته هذییزهای که چدادی کالمش نشان میِ گرفته بود و خسته اما محکمشیصدا

   نرگس را صدا کنمخواستیم
 
 . او را خواب زده کنمامدی از بامداد گذشته بود و دلم نمیقی کار را انجام دهد اما دقانیا

 بازش گذاشتم تا مهی سرم از درِ عمارت خارج شدم، اما نيرقدِ رو را درونِ تشت انداختم و بعد از سفت تر کردنِ چاپارچه
  بتوانم به داخل

 
 قرار دادم و به سمتِ عمارت بونی سرم به حالتِ ساي روی نشدن دستسی خي و من برادیباریباران به قوتِ قبل م. برگردم

  يکه فاصله 
 

 . دمی با عمارتِ خودم نداشت دویچندان
 دانستمی که ميرمردی مکث باز شد پي در با ذره اي محکم و قوي را محکم به صدا در آوردم سه ضربه می بزرگِ رو به رودرِ

  دارِیسرا
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 خانوم نیکنی چه کار منجایا:  به پشتِ سرش گفتی و مش قاسم بود در را باز کرد، نگاهش هراسان شد بعد از نگاهآنجاست
 ک؟یکوچ

 . ببرم براشونخوانی را که آقا میلی وسادیبا: همان حال گفتم راهِ کنارش که باز بود داخل رفتم و در از
 بود که با می رو به رویسالنِ بزرگ.  کلبه هم نبودی در مقابلِ آن عمارت عمارتِ من حتدمی بار سالنِ بزرگ را دنی اوليبرا

   پهن بهیپلکان
 

 که چشم از پلکانِ رو به نی و بدونِ استادمی ناگهان اشدی ممی به دو قسمت راه پله تقسي و بعد از پاگردرفتی باال مسمتِ
 :  بردارم گفتممیرو
 

  آقا کجاست؟ي هالباس
 .ارمی من براتون منی داراجی هر چه احتدیشما بفرمائ... داخلِ اتاقشونه خانوم:  مرد به سرعت کنارم قرار گرفت و گفترِیپ

 کار را انجام بدم، نیآقا از من خواسته ا: که در خود سراغ داشتم گفتم ی لحننی تمامِ قلبم را در بر گرفت، با محکم تریناراحت
  آشپزخانه

 
 . نشانم بدهرا
 ... اگه خانوم بفـکیخانوم کوچ:  گفتی با ناراحترمردیپ

 !نی آمدنم هم بگلِی من آمدم دلنیاتفاقا به خانوم بگ:  بود گفتمدی که از من بعی حرفش را کامل کند با لحنِ گستاخنذاشتم
 که اگر کردمی با خود فکر مکردی مینی در دلم سنگي بعدازظهر بدجوري را در مرزِ سکته قرار دادم اما حرفهارِمردی پدانستمیم

  قرار است از
 
 و من میای بنجای جز حق نزده بودم، بهراد از من خواست به ایهرچند من حرف.  داشته باشدیلی شوم بگذار دلرونی خانه بنیا

  تنها از
 

 . اطاعت کرده بودمهمسرم
 داشتم را به ازی که نیلی خودش وسانی بنا براکردی کس در آشپزخانه کار نمچی مرد به ناچار مرا به سمتِ آشپزخانه برد، هرِیپ

  من داشت و
 

 و ییایمی شي جوشاندن تا قرص هاي گرفته برالی مناسب است گرفتم، از زنجفی چنان تبي برادانستمی را که ميزی هر چمن
   و بعد ازیولمعم

 
 . حتما با مهگل مشترك استدانستمی که می کند، اتاقیی قاسم خواستم تا مرا به سمتِ اتاقِ بهراد راهنمامش
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 .ارمی اونجا خودم لباس واسه آقا مرمی بسه من منجای تا همگهیخانوم د:  که در چهره اش بود گفتي ای قاسم با نگرانمش
باشه مش قاسم فقط عجله کن حالِ آقا خوب :  زدم و گفتمي لبخندکردم؟ی متی مرد رو اذرِی پنی سوخت، من چرا داشتم ادلم

 .ستین
اگه حالشون :  بار گفتنی ادیپرسی نمی سوالی و حتزدی حرف نمی قاسم که تا آن موقع سکوت کرده بود و جز در مواقعمش

   بده برمیلیخ
 

  دکتر؟دنبالِ
 . مش قاسمکنمیتا صبح خوب نشد خبرت مفعال نه اما اگه :  تکان دادم و گفتميسر
 

 ي پله ها رفت و من منتظر روي و او به سمتِ باالمی رفترونی تکان دادم و با هم از آشپزخانه بدنی از فهمي قاسم سرمش
  ي پله نیاول
 

 مش قاسم را ي من راحت صدانی شود بنابرانیی باال به پاي صداهادنِی نبود که مانعِ رسي نشستم، ارتفاعِ پلکان آنقدرپلکان
   که بعد ازدمیشن
 

 خانوم؟:  به در صدا زدي اضربه
 دم،ی لوال ها فهمي ناله ي را از صدانی باز شد، اي ها منتظر بماند اما در فورنی از اشتری بدی مش قاسم بادیرسی نظر مبه

  ي آشنايصدا
 
  شده مش قاسم؟ آقا برگشته؟یچ:  چند روزه بر سرم آوار شدنیا
 که از ي که از هر کالمش مشخص بود که آنقدردانستمی را از آنجا منی قرار گرفته اي بدتِی مش قاسم در موقعدانستمیم

  خانوم ترس دارد از
 
 بلند شدم کم مانده بود که بروم باال و از میاز جا...  به کمک داردازی آوردم بهراد در خانه نادی فکر تازه به نیبا ا. ترسدی نمآقا

  آنها
 

 . خودم را گرفتمي تر عمل کنند اما هر طور که بود جلوعی سربخواهم
 .شانی فقط آمدم لباس ببرم براامدهینه خانوم آقا ن:  گفتی لرزاني قاسم با صدامش
 نه؟ی من و ببخوادی نه؟ نمنهیی پایگی دروغ ميدار...  آقا کجاستیدونی میعنی نیا:  مهگل باز هم در گوشم نشستيصدا
 ! ستی ننیینه خانوم آقا پا:  زدي امهی نصفه نادِی وار فرچارهی بی قاسم با حالتمش
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 خود بلند شوم، انتظار داشتم ي باعث شد از جادیچیپی که در گوشم مشی قدم هاي در مهگل نداشت صداي حرفش اثراما
  مهگل را در لباسِ

 
 کرده ی که پشتِ گردنش بسته بود سعي ايو بود و با روسر دهی پوشي بار بلوز و شلوارنی درست مثلِ ظهر اما انمی ببیمحل

  بود حجاب را
 
 را از نگاهِ خروشانش نی داشت اازی بود که آن روز مهگل نيزی چنی آخرقای من در آنجا دقدنِی سرِ خود حفظ کند، دبر
   ازشی صدادمیفهمیم
 

 ؟یکنی کار می چنجایتو ا:  گفتي کننده اخی در تالطم بود با لحنِ توبخشم
 فضا به شدت نی باشم هر چند ای مورد ناراحت و عصبانی مثلِ او بخواستمی کردم نگاهم را در آرامش نگه دارم نمیسع

  یمتشنج باشد نگاه
 

 . ببرمشیآقا فرستادم تا لباس برا:  کردم و گفتمبهش
 !يبری خودت میتو که گفت:  به سمتِ مش قاسم برگشت و گفتتی با عصباننگاهش

 .شرمنده ام خانم نخواستم شما را نگران و ناراحت کنم:  انداخت و گفتنیی سر به پای و شرمندگیز شدتِ ناراحت قاسم امش
 یِ و ناراحتی به بعد به خوشحالنیاز ا:  آمد و در همان حال به مش قاسم گفتنیی مانده را با خشم به پای باقي پله هامهگل

  من کار
 

 . من ازش خبر داشته باشمدی بافتهی خانه اتفاق منی اي که تويزی باش هر چنداشته
 .يو تو، مگه بهت نگفتم سمتِ آقا نر:  به من گفتيزی آمری با لحنِ تحقبعد
آقا ! کنمی اطاعت مدی که بایمن از کس:  شد، سرم را باال گرفتم و گفتمرهی بر من چی خطاب کرد ناراحتنگونهی که مرا انی ااز

  خودشان
 

 .می خواستم تنها به خودشان بگوی و خودشان هم از من خواستند اگر کمکندیای من بشِی پخواستند
 آن دو ي تا جلوداشتمی خودم را نگه مي جلودی اما باردی من خنده ام بگکردی مي ما دو نفر کارانِی سرگردانِ مش قاسم منگاهِ
   سبک سريدختر

 
 . تن به تن استي مبارزه ادنِی که انگار او در حالِ دداشتی فکر وا منی ندهم، در اصل نگاهِ مش قاسم مرا به انشان
 .یگستاخ:  کردنِ حرصِ خودش کردی در خالی سعي مهگل از نفرت جمع شد و با گفتنِ کلمه انگاهِ

 .رمی بارِ حرفِ زور نمرِی زستمیگستاخ ن:  گفتممغرورانه
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 زن داره و خودت رو به اون قالب ی کسیدونی که می اِنقدر گستاخیگستاخ:  کنجِ لبانِ مهگل جا گرفت و گفتيپوزخند
 .یکنیم

 ننداختم، و آنقدر عاقل یمن خودم را به کس:  با خشم گفتمکردی حاال تمامِ حرکاتِ مرا کنترل می گر گرفت ناراحتصورتم
  هستم که اگر

 
 قسمتِ مغزم نگذارم روشن نی در کوچکتری را حتي فکرنی زن دارد هرگز چنشومی که دارم همسرش می آن کسدانستمیم

  ه؟ی چیدانیم... شود
 

 آن که همسرت را نگه ي به جایکنی که میی با کارهای بفهمیتوانی نمی که حتییتو.  نه منی که گستاخ است تو هستیکس
   ازشتری بيدار
 

 نی ادی چون باکنمیآن مرد همسرِ من است چه من زنِ اولش باشم چه زنِ دومش من ازش اطاعت م... یکنی دورش مخودت
  کار را بکنم

 
 ...  کنمی زنِ اولِ همسرم کوتاهي من مجبورم جلوامدهی کتابِ خدا ني جاچی هیول

 ي نداشت و با من چنان رفتاري اسهی چنگ انداخت احساسِ خطر تمامِ وجودم را گرفت، اون تا به حال دسمی به گلوبغض
  حاال... کردیم
 

 عیآقا منتظرِ منه لطفا سر: به سمتِ مش قاسم گفتم...  داشتمیما الاقل احساسِ سبک را به دستش سپرده بودم، اسهی دسمن
  تر لباس ها را

 
 .اوریب

 
 ی مثلِ تو حتیکس:  گفتی خودم را آرام نگه دارم، مهگل با ناراحتخواستمی بود اما مدنی از شدتِ حرص در حالِ لرزبدنم

  ارزشِ بحث کردن
 

 ... کهي ای دخترِ دهاتهی نداره تو هم
  آقا کو؟يمش قاسم لباسا:  بودم با حالتِ داد مانند به سمتِ مش قاسم گفتمدهی مرزِ انفجار رسبه

 ارزشِ رو به روم بدم ی کوبنده به زنِ بی خواستم جوابي لحظه اي و به سمتِ باال رفت برادی قاسم مثلِ فنر از جاش پرمش
  دمیاما بعد د
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 . ارزشِ جواب دادن هم ندارهی منه حتي که جلویکس
 ي پام بود را برداشتم و به سمتِ در رفتم صداي را که جلولی که دستهام رو مشت کرده بودم سبدِ وسای در حالنی هميبرا

   پريقدمها
 

 مش قاسم به سرعت خودش را به من رساند و لباس ها را به دستم ستمی درِ بزرگ باي مش قاسم باعث شد تا جلوي عجله
  خواستم ازداد 

 
 ي با لحنِ آرام و شمرده انی همي نخواهم داشت براینی عقب نشنی از ای بدونِ جواب دادن دلِ خوشدمی خارج شم اما ددر

   ازدیشا: گفتم
 

 ... ی مرگ کني صد بار آرزوي کنه که تو روزي کارتونهی می دهاتنی و بدون همنی باشم اما ای دهاتکی تو من تنها نظرِ
 ؟یکنی مدی تهدیمن و به چ: ختی بود که فرو ري مانندِ آوارشیصدا

 و بهت تی واقعخوامی فقط مکنمی نمدیتهد:  دلسوز به او گفتمی گرفت، به سمتش برگشتم و با نگاهي کنجِ لبم جايپوزخند
  گهینشون بدم، اما د

 
 ...ستی هم مهم نگهی د؟یدونی بکنم و مدی کار رو بانی اي چطوردونمینم
 . مهگل در امان باشمزِی تا هم از باران و هم از زبانِ تند و تدمیاز کردم و به سرعت به سمتِ عمارتِ کوچکِ خودم دو را بدر

 اگر هم بود من دوست ی نبود حتتشی موقعنجای کنم اما اهی گرتوانستمی مهگل دوست داشتم تا مي شکسته بود، از حرفادلم
  نداشتم خودم را خورد

 
 .کنم
 کنارش نشستم دیرسی بهراد به شدت به گوش مي سرفه هاي باز بود بازش کردم و داخل شدم صدامهیمچنان ن عمارتم هدرِ
   را لمسراهنشیپ

 
 ؟ياومد:  گرفته گفتیی باز کرد و با صدامهی را نشی زدم چشمهاشی هنوز نم داشت، صداکردم

 که گفته بودم رو ییزایچ: دی پرسندی خود بنشي سرش جا به جا کردم تا بتواند در جارِی گفتم و بالشت را زي سرعت بله ابه
 ؟يآورد
 . دم کنمتانی هم آوردم تا براییزهای از اونها چریبله آقا به غ:  تکان دادم و گفتميسر

 د؟ی مهگل که ندنمیبب:  را به چشمم دوخت و گفتضشی مرنگاهِ
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 لباس تن دیتونی دم کنم شما خودتون ملی براتون زنجفرمیمن م:  عوض کردنِ بحث گفتمي انداختم و براری را به زسرم
 د؟یکن

 ...ایبرو دم کن و ب:  رفت و گفتی رو به خاموششیصدا
 .دی لباستان را عوض کندیآقا با:  گفتمی عوض کردنِ لباسش نکرد، با دو دلي برای را بست و تالششی چشمهااما
 . کمکم کن عوض کنمای و دم کن بعد بلی برو زنجفتونمینم:  باز کرد و گفتمهی را نشی هم چشمهاباز

 کار را نکرد نی اما اون اکردهی می دفعه بخنده و بگه که شوخکی گر گرفت معذب بهش نگاه کردم، انتظار داشتم صورتم
   دادحیدرعوض ترج

 
 و موی آبلی و بعد با کملیشروع کردم به دم کردنِ زنجف بلند شدم و به سمتِ آشپزخانه رفتم و می از جای بخوابد با ناراحتتا

  عسل بردم تا
 

 بود، بهی من غري که شوهرم بود اما هنوز برانی مرد با انی داشتم اي در آن لحظه چه حسِ بددانستی بخورد، خدا مبهراد
  حاال که فکرش

 
 ... ترس داشتم لباسش را عوض کنمی خودم بکنم من حتیِ هنوز آماده نبودم که اون رو همسرِ واقعکردم،ی مرا
 دستم ي بدنش را بسنجم دستش را باال آورد و روي اش گذاشتم تا دمایشانی پي بود دستم را رودهی سالن که برگشتم خواببه

  گذاشت و بعد
 

 نزدم یرف شد، حزی خمی خود ني را گرفته دستم را ول کرد و در جای را باز کرد، انگار تازه بفهمد که دستِ چه کسچشمانش
  در عوض

 
 . کردمکی را به لبانش نزدوانیل

 یِ تا باقکردی مجبورش مدی که مادرش بای و بعد سرش را به عالمتِ نخواستن عقب برد درست مانندِ کودکدی نوشي اجرعه
   را تمامشیغذا
 

 .ي همه اش را بخوردیبا:  گفتمي ناگهان با لحنِ مادرکند،
 خورمیهمش رو م:  و گفتدی نوشيگری دي را از من گرفت و جرعه وانی بار لنیو ا لبش نشست ي ناخواسته گوشه لبخند

 !نترس مامان
 به عمارتِ دی بردیتونستیکاش م:  گفتمی لبش را مهار کرد با ناراحتي روي ناخواسته در هم شد و اون خنده ی به اخممیابرو

 .بزرگ
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 ؟یکنی مرونمی بيدار: دی را کج کرد و پرسسرش
 .نه به خدا ارباب قصدِ جسارت نداشتم:  از ترس گشاد شد و گفتمچشمانم

 .مونمی منجای حتما مهگل بهت سخت گرفته اما نه من حداقل امشب را ادونم،یم:  کرد و گفتي بندمی ني خنده
 . صاحب خونهيالبته با اجازه :  مکث اضافه کردی با کمو

 . شماستي خونه نجای ارباب اهی چه حرفنیا: گفتم ینی انداختم با لحنِ شرمگری شدم و سرم را به زسرخ
 

 که مش قاسم داده بود رو به دست گرفت و شروع به باز کردنِ یرهنی خودش نشست پي زد و در جاي بندمی لبخندِ نبهراد
   خودشراهنِیپ

 
 تا صبح بهتر دوارمی امخوابمیبرو بخواب منم م:  گوشم نشست که گفتي بهراد توي سرم را برگرداندم، صدای به آرامکرد
 .بشم

 .ارمی اگه جوشوندتون تموم شد بازم براتون بدمی عصر خوابستمینه خسته ن:  حال گفتمنی را به سمتش برگرداندم در همنگاهم
 . لباس عوض کنمتونمی برو خودم مي بريخوای مامیت:  رو به دو طرف تکان داد و گفتسرش
 .کردم... یشوخ... دفعه... اون : سرفه ادامه دادنِی کرد و در حدی شدي اسرفه

 .گردمی تو آشپزخونه االن بر مرمیمن م:  روش چرخوندم و در آخر گفتمی رو با دو دلنگاهم
 رمی را در نظر بگدمی آنکه اضطرابِ شدی خودم را آشکار کنم فرار کردم داخلِ آشپزخانه بیِ اصللِی آنکه دلی بهانه بنی ابا

   سوپ رالِیوسا
 

 طول دادی کارها را نرگس انجام مي که همه نی خانه بودم اما به خاطرِ انی که چند روز بود داخلِ انیبا وجودِ ا کردم،ی مآماده
   تادی کشیم
 

 بهراد کنارِ درِ آشپزخانه یِ ناگهاني کردم که صداری دای شده بود جادی اي از سر و صدادانمی کنم نمدای را پلی کدام از وساهر
  من را از جا

 
 . پراند
 ؟یکنی کار میچ:  اش را چارچوبِ در زده بود گفتهی که تکی در حالبهراد

 کردمی آقا فکر منیکنی کار می چنجایا:  قلبم گذاشته بودم برگشتم به سمتش و گفتمي روی که دستی و در حالدمی جا پراز
   استراحتنیدار
 
 .نیکنیم
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 آن هنوز بسته نشده بود ي لباسش برگشت که دو دکمه ي رو به لباسش کردم عوض کرده بود نگاهِ مرا دنبال کرد وینگاه
  خود به خود آن

 
 .یکنی کار می تو چنمی گفتم ببدمیلباسم و عوض کردم، خسته شدم از بس خواب:  دکمه را بست و گفتدو

 که دمی را شنشی آشپزخانه مشغول شدم، صداي جاهایِ بزنم به گشتنِ باقی اونکه حرفی دستم کردم و بلِی به وساي ااشاره
  يای بشهیم: گفت

 
 . حرف بزنمخوادی دلم مخوامی سوپ نمم؟ینی بشرونی بمیبر
 با من؟:  پرسشگر گفتمی سمتش نگاه کردم و با حالتبه
 . هر لحظه امکان داره سقوط کنمای بست،ی نی از تو کسریغ:  به اطراف انداخت و گفتی خنده نگاهبا

 که در یلی خودش را نگه داشته بود وساواری دادن به دهی حال با تکنی شدن بود با ا کردم واقعا چشماش در حالِ بستهنگاهش
  دستم بود را

 
 .امی منم منیباشه آقا شما بر:  گذاشتم و گفتمزی ميرو

 رو شدی مکی که اون به من نزدنی الِیراستش دل.  مکث کردمي لحظه اي رفت، برارونی زد و از چارچوبِ در بيلبخند
  دانستمی نه مدانستمینم
 
 . انتظارش رو داشتمنه

 . نگه دارمی مانده بود رو مخفی که با مهگل داشتم باقی کردم لرزشِ دستانم را که هنوز از بحثی و سعدمی کشیقی عمنفسِ
 من که دنِی بار بهراد نشسته بود و بالشت را پشتش گذاشته بود با دنی رفتم، ارونی از آشپزخانه بیی چاوانی دو لختنِی از ربعد
  ي چایِنیس
 
 . دستم داشتم لبخند زد، ناخودآگاه لبخندش را پاسخ دادمي تورو
 شروع به خوردن کرد ده ی حرفچی هی برداشت و بینی رو از سي چاوانِیل!  روش گذاشتم و نشستمي رو جلوي چایِنیس
   در سکوتقهیدق
 

 تی وضعنی قرار بودم تا زودتر از ای من بودم که بنی در آخر امی کردی شکستنش اقدام نمي کدوم براچی شده بود و هيسپر
  خالص بشم

 
 .نی حرف بزننیخواستیآقا م: دمی پرسنی هميبرا

 . خوبهیلی حرف زدن خیگاه:  را به من دوخت و گفتنگاهش
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 چرا با من؟: دمی پرساری اختیب
 چهره نی در اتواندی درك کنم که چطور مستمتوانی نمي لحظه ای و همه جا لبخند داشت حتشهی زد، هممی به رويلبخند
   را جا بدهدتیعصبان

 
 چی هی اگه مخالف هم باشی حتيدی به حرفام گوش مي ادهی ابراز عقچی هی که بی هستیچون تو کس:  گفتی لحنِ آرامبا

   ونیوقت ا
 

 .یکنی نمابراز
 نگاه يگری دي داشت تا به جاازی حرفش را آغاز کند نخواستی چون مای بارِ نگاهم بود رِی زدانمی حرف نگاهش کردم نمیب

   نگاهنیکند بنابرا
 
 روزها نی اون اامی تگمی ميزی چهی دونم،ی و منیمنم ا.  اون عمارته من رو دوست دارهي که تویزن:  من گرفت و گفتاز

  اصال حالِ
 

 که یِ کسنی مهگل بهتري عادطِیدر شرا.  از حرفاش ناراحت نشوای بهش نگو یچیلطفا ه.  ممکنه بزنهی نداره، هر حرفیخوب
  من دارم اون

 
 که هستم من و قبول کرد، اما االن ينطوری کنم اون همریی تغخواستمی که از من مي خانواده ايتو.  من و درك کردهشهیهم
 ... تونهینم
 

 .گذرونهی رو می سختطِی داره شرااون
 صورتم گر نی به خاطرِ همدی شده بودم احساسِ شرم کردم شای که اونطور در مقابلِ مهگل عصبنی از اي لحظه ايبرا

   ویگرفت از ناراحت
 
 من قراره پدر گهی صبور باشم اما من هم اون، تا چند وقت درمی بگادی دیمن با:  بهراد باز هم به گوشم نشستي شرم، صدااز

  دیباشم با
 
 . باشمری پذتی مسئولرمی بگادی
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 که تک به تک ییزهای من بود، من شوکه بودم از انتخابم از چي روز هانی حالِ اي برای مناسبي شوکه شدن کلمه دیشا
  اول.  بودمدهیشن
 

 زن داشتنِ بهراد حاال دنِی خون بس شدن و بعد شنيبعد ماجرا) کنمی که هزار سال هم بگذرد باور نميزیچ( بودنِ عماد قاتل
 ...هم
او حرف .  نداشتی حسچی هگری که دیی چشمهادیفهمی ام نمرهی خي رو از چشمهانی چرا بهراد ادانمیشوکه بودم نم من يآر

  زدن را ادامه
 
 .دمیشنی نمیی را داشتم و صداری اما من فقط تصودادیم

 درش نداشتم؟ دروغ ی دخالتی که حتی زن نبودم؟ هوو بودم؟ در حالی که حتی چه بودم؟ زنِ دوم؟ زنِ دوم بودم در حالمن
  میاست بگو

 
.  اشتباه بود قرار نبود من بد باشمنی آدم بده بودم؟ انجایمن ا. اما من خبر از زن داشتنِ بهراد نداشتم.  نداشتم داشتمدخالت

   مني آریول
 

رگم خودم هم  را سردي را ناراحت کرده بود مردی زدم که زنِ جوانی دست به انتخابلمی نجاتِ ايمن برا.  هم نبودمخوب
  سردرگم بودم، به

 
   بودم؟ی چه کسیراست

 ...عماد:  ناخودآگاه لب زدمدمشیپرستی که هنوز هم مي مقصر داشت مقصرهی همه نهایا
 ؟یچ: دی به من انداخت و پرسی نگاهستادی لبانِ بهراد از حرکت احرکتِ

 ... آقایچیه:  اش کردم و گفتمدهیکش اهِی نگاه در چشمانِ سنی شرمگی را به دو طرف تکان دادم با نگاهسرم
 . حرف زدمادیز:  گرفت و گفتي لبانش جاي رولبخند

 ...نه ارباب:  به دو طرف تکان دادم و گفتمي از برداشتش سرشرمنده
 .برو بخواب:  وار گفتزمزمه
 . شومداری زود بدی بالی اشِی برم پدیفردا با:  بلند شدم و گفتممی از جاعی سرگری نه ددانستمی نمزی را جاتوقف
 . را به عالمتِ مثبت تکان داد و من به سمتِ اتاقم رفتمسرش

**** 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 192 

 نبود یمهگل کس.  منمستی ماجرا مهگل ننی بودم بدِ ادهی ها من فهمدنی پر از دانستن ها پر از فهمی بود شبی سختشبِ
   سرزنشدیکه با

 
 بلکه من فراموش کرده بودم در کرد،ی متیا من را اذ نه تنهی خودخواهنیا.  کرده بودمیمن خودخواه.  من بودمشدیم

   ترازونی اگرِیقسمتِ د
 
 ! بود تنها به خاطرِ منختهی به هم رينطوری اشانی که حاال به خاطرِ ورودِ من زندگگری هم هستند دو نفرِ دگری نفرِ ددو

 خانواده ام را دنِیامروز فرصتِ د.  نشستممی بلند شدم و سرِ جامی چشمانم از شبِ قبل خشک شده اند از جاکردمی ماحساس
  داشتم، فرصتِ

 
 نمشی نبخواستی دلم منکهی با ادمش؟یدی اصال مرم؟ی اش بگدهی نادتوانستمیم.  ام عماد بودیتنها نگران.  را داشتملی ادنِید

  اما ترسِ نبودنش هم
 
 ي داشت و بچه ایبودم که البته او هم خود زن گری دی فرق داشت من نامزدش نبودم من همسرِ کسگریحاال د.  جانم بوددر

 ...در راه
 . بودختهی بود که مرا به هم ردهیچی پي امعامله
 ي از بهراد نبود سوسوي حال اثرنی داشت با اشی رفتم هوا هنوز حالتِ گرگ و مرونی سرم انداختم و از اتاق بي را روچارقد

   دريدیام
 

 نی از اگرفتی ممی منفعتِ خودم تصمي از قبلم که تنها برايگری همسرش اما قسمتِ دشِی که او برگشته پگفتی مقلبم
   نبود اویاوضاع راض

 
 . باشد هم از دستانش خارج بودگری دی کسشِی که او پنی اما اکردی نه که نخواهد فعال دفعش مخواستی را نمبهراد

 حسِ آرامش در رگانم ي آنطوردی شارساندمی ملمیدم را به ا به سرعت خودی بادمی ام را پوشی محلي لباس هانی از بهتریکی
 . شدی ميجار
 

 .دادی آرامش داشتن در خانه را مي برايشتری به من فرصت بنی نشده بود و اداری هنوز بنرگس
 کهی تي مانده به خاطرِ ابرهای باقیِ گرفتگدی روشن شده بود و شابای باالخره از آن و عمارت و باغ خارج شدم هوا تقریوقت

   آسمانيپاره 
 

 .بود
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 بود ترك نی من ای خودخواهي بار من باهاشون نبودم بهانی و اکردندی گرفتم فردا آنها حرکت مشی را در پلی اي آشنارِیمس
 ...شدن

 دای بود که مرا پی او کسشهیهم نبود چون مانندِ يازی کنم، ندای را پالی چشم گرداندم تا لدمی چادر ها را دنی باالخره اولیوقت
 : کرد

 
 .ــــــــــــامیت

 ...می بود تنها ده قدم با هم فاصله داشتییای مانندِ دنمی براشی آشنازِی را باال گرفتم و نگاهش کردم نگاهِ سرزنش آمسرم
 که حاال تنها یی خانوم هامی شده بودیی خودمان خانم هاي براگری اما ما دمیدیدوی حتما به سمتِ هم ممی کودك تر بوداگر

   همیِدر ده قدم
 
 را در آغوش گری همدی و در حرکتمی به سمتِ هم رفتعی سریی با قدم هاد،ی لبانم سري بودند دلتنگ لبخند روستادهیا

   احساسِمیدیکش
 

 دیچرا با.  نداشتیمت رفتارِ سردِ نرگس اهکردی مهم نبود مهگل چه مگرید.  داشتم من تنها نبودمیهنوز هم دوستان... آرامش
  دادمی میتیاهم
 

 . خودم را داشتميالی دوستانِ خودم را داشتم من لمن
 

 .دلم برات تنگ شده بود:  زمزمه کردمی در آغوشش گرفتم به آراممحکم
 .یتازه چند روزه که رفت:  اشک گفتی بي اهی به گرختهی آمي خنده با

 روزها انقدر تند رفته که انگار سالهاست ازش نی اکنمی فکر میگاه:  بهش نگاه کردم و گفتمقی فاصله گرفتم و عمازش
 .گذرهیم
 . ونو، احساسِ اشتباه کردنالی لکنمی بودن مریاحساسِ پ:  گفتمي بغضِ شکسته ابا

ظار داشت با لبخندِ  اعتراف را از من انتنی از سرزنش درش نبود انگار که اي نشونه اگری من نگه داشت دي را رونگاهش
 :  گفتینیغمگ

 
 .رهی دلگیلی جا بدونِ تو خنی بهار رفتن از انیا

 . سختهیلی هم خنجای شدنِ ایزندان:  به اطرافم کردم و گفتمینگاه
 يخوشحالم که امروز آمد:  گفتمیرفتی تپه مي قرار گرفت و دستانم را به دست گرفت در همان حال که به سمتِ باالکنارم

   داشتم ناگهید
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 .يای بنجای اجازه نده که به اتی شودی که شاشدمی مدیام
 ...یدونی راجع بهش نمیچیتو ه:  تهِ دل گفتماز

 ...خب راجع بهش بهم بگو:  را فشرد و گفتدستم
  کهيزی رو قرار بود بگم؟ با لبخند تنها چی چدانستمی نمیچی را به دو طرف تکان دادم خودم هم راجع به بهراد هسرم

   زمزمهدانستمیم
 

 .هیبهراد مردِ خوب: کردم
 . هم مهمهنیهم:  شکسته اش که گفتي و بعد صدادیچی در گوشم پالی صدادارِ لآهِ

 ی که زنِ دوم چه حسدیپرسی هم مهم بود، مهم نبود که من زنِ دوم بودم معلومه که مهم نبود و گرنه االن از من منی همآره
  مهم. دارد

 
خودم کرده بودم  "ي خودت کردام،یتمامش کن ت"با خودم نجوا کردم ...  شده بودملی خرابه تبدکی که من از درون به نبود

  قبول
 

 ...داشتم
 رو ارای چشمانم تتی جمعانِی بودند از مي که در حالِ جمع آوریی شد چادر هاانی نمامانی و چادرها برامی تپه گذشتي رواز

  نشانه گرفت با
 

 ارا؟یت:  زدمشی بلند صدايصدا
 که من و يکار... دی در چشمانِ خوشرنگش جست و به سمتِ من دوي از شادی برقدنمی سرعت به سمتِ من برگشت با دبه
   کردهالیل

 
 . که االن از تهِ دل آرزو مندِ بودنش بودميزی چستیالی خی کودك بودن هم بي هاتی از مذیکی میبود
 که من عادت به بافتنشان داشتم یی نوازش دادم موهای را به آرامشی را در آغوش گرفتم، موهاااری نشستم و تمی دو زانويرو

   کهيخواهر
 
 که من دانستی می چه شود؟ چه کسزیی تا پادانستی میچه کس! رفتی من مشِی که تا امروز عصر از پي من بود، خواهريبرا

  وجود داشتم؟
 
 ...شدمی به حرفِ مهگل من از تنها سرپناهم اخراج مای بودم؟ نجایا

 ام؟یت:  درش بود گفتی که لرزشِ دلتنگیی مادر مرا به خودم آورد با صدايصدا
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 مامان؟:  خودم بلند شدم با لبخند گفتمي را از خودم فاصله دادم و از جاارایت
 ازش خواستمی و من مشدیاعتماد در وجودم پخش م نی بار انی آخري برادی به من داد شایقی عمنانِی مهربانش اطملبخندِ

   استفاده راتِینها
 

 .ببرم
 به راه افتاد و مردها آمدند زمانِ رفتنِ لی که ایتا زمان...  تا بعد از ظهر پر از آرامش بودلی نبود، پس حضورِ من در ايعماد
  من
 

 شدمی همراهِ جوان ها مدی قبل حاال من باي در سالهاکردمی می خداحافظدی بای طوالني خاطره کی انگار از نی بود اما اهم
   عقبدیاما االن با

 
 .کردمی نگاه ملمی ایِ و به خداحافظستادمی ایم

من به چشمِ " لب زمزمه کردم رِی زلی با دور شدنِ ادیرسی بود که به نظر ميزی سخت تر از چلی تركِ اکردمی درك محاال
   کهدمی دشتنیخو
 

 "رودی مجانم
 ام؟یت:  کردمی صدای که با لحنِ آرامي مردي گرفته ي مرا از جا پراند صدایس کيصدا

 ی که سعی انداختم و در حالنیی عمادِ من سرم را پاکردمی مشی صدادی نباگری که دي عماد بود، عمادِ من عمادبرگشتم
   از کنارش ردکردمیم
 

 . برمدیمن با:  گفتمشوم
 .ولم کن:  بهش انداختمی خودم نگه داشت با خشم نگاهي را چنگ انداخت و من را در جامی دستش بازوبا

 . بگمخوامی که چه مي که نشنوی نه تا وقتام،ینه ت:  را به دو طرف تکان دادسرش
اشد  تو وجودت بدی که باي مردانه ارتِیبه احترامِ غ:  که دستش دورش بود کردم و گفتمي به بازويگری خشمناكِ دنگاهِ

  دستت را بردار من
 

 ... امگهی دی زنِ کساالن
من به :  نگهم داشتشی و هوا صدانی زمانِی میی رفتم اما جانیی را از دستم فاصله داد و من به سرعت به سمتِ پادستش

  خاطرِ تو اون
 

 ؟ی حقِ حرف زدن نداشته باشم؟ اونوقت تو زنِ برادرِ اون آشغال بشی حقمه حتام؟ی و کشتم، حقمه تآشغال



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 196 

 نی از افکارشون از الی خسته شدم، از امی فرار کنایب... امی تمی برایب:  نشست و ادامه دادشی دو زانوي سمتش برگشتم، روبه
  روستا از

 
 ...یشناسی که من و میی توام،یبودم ت من نخواستم اون و بکشم اون مجبورم کرد من که قاتل ني مجازاتِ اجبارنیا
 تو زنِ امی تتونمینم:  گفتزدی آروم انگار که با خودش حرف مد،ی اشک از گونه اش سري صدا بهش نگاه کردم قطره ایب

   واسه ام مهمیمن
 
 ... ترکم نکنامی تمی برایب... ي ساله ام بود زنم بود9 من ی تو از وقتي بله دادی چي که به جمله ستین

 کی کاش به جاش به شدی محو مزدی که عماد میی کاش حرفهاشدی کابوس تموم منی هم گذاشتم، کاش اي رو روشمامچ
  روز قبل از حادثه

 
 و لمی اي شدم خون بس به خاطرِ دلِ خودم و خودت آبرولی ايمن بابتِ آبرو...  عمادرهید:  گفتمی به آراممیگشتیبرم
  رید... برمینم
 

 ... عماديکرد
 . بودیقتی که پشتِ حرفِ عماد حقنی اتِی ها فرار کنم، واقعتی که از واقعدمیدوی مدی شادمیدوی مبای آمدم تقرنیی تپه پااز

 برخوردِ ی ماه بود که حتکی رفتندیهمانطور که همه از دور و ورم م.  عماد هم رفتکردم،ی ازش فرار مدی که بایقتیحق
   با افرادِ آنیکوچک

 
 نطوری درِ عمارتِ بزرگ اي جلوشانی بود حداقل بوسه هاي روابطشان رو به بهبوددمشانیدی می عمارت نداشتم گاهیکی
 .گفتیم

 من عمل کند؟ کنارِ ي مثلِ پدر براخواستی چه بود؟ مگر نملشی اما دلکنهی مي و دوريِ بهراد هم از من فرارکردمی ماحساس
  ستادهیپنجره ا

 
 بر آمده اش قرار داد پرده را مهی شکمِ ني روی که دستی که در حالِ دستور دادن بود در حالدمکری و مهگل نگاه مبودم

  انداختم و خودم را
 

 نی حالِ انیا.  تفاوتی نه ناراحت بودم بدمیخندی نداشت ناراحت باشم، حاال نه میلی ناراحت نبودم دلگری ددم،ی کشعقب
 . من بوديروزها
  شده؟يزیچ:  اتاق آمده بود نگاه کردم و گفتمي مهی اجازه تا نی در باعث شد سر برگردانم به نرگس که بيصدا

 .کیصبحانه حاضره خانم کوچ:  گفتی دستپاچگبا
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سر .  از من حساب ببردی که نرگس کمشدی بد هم نبود حداقل باعث می تفاوتی بنی ادی تکان دادم شای را به آرامسرم
  برگرداند که به

 
 نرگس؟:  گفتمي برود با لحنِ شمرده ارونیب

 . توایصبر کن به در پاسخ بدم بعد ب:  کردميادآوری ي سمتم برگشت با خونسردبه
 همان قایدق.  را مجبور کنم که با من بزرگ رفتار کننگرانی ددی گرفته بودم باادی ماه کی نی اي تواری از بختي دخترامی تمن
   کهيکار
 

 وقت به دستشان چی که من هییزهای داشت، همسر، فرزند چزی چرا من نتوانم؟ او همه چتوانستی او ماگر. کردی ممهگل
  پس چرا. اوردمینم
 

من . ردی نبود که او بتواند از من به طور کامل بگيزی چگری دنیا...  را نتوانم در کنارش داشته باشم؟ اقتدارزی چکی حداقل
  االن منطقه

 
 .یی پر از تنهاي بدونِ پدر مادر دوست عشق منطقه اي خودم را داشتم منطقه ایِ حکومتي
 یی تنهانی از نرگس نبود، چه بهتر من از اي شده بود اما خبردهی صبحانه چزِی اتاق خارج شدم و به سمتِ آشپزخانه رفتم ماز

 .بردمیلذت م
 ی بود با حالتستادهی در اي انهیلند کنم، نرگس بود که م درِ آشپزخانه باعث شد سر بي اشتها تنها چند لقمه گرفتم صدایب

  پرسشگر نگاهش
 

 .رمی بگی امروز رو مرخصخواستمی مکیخانم کوچ:  با دلهره گفتکردم
 ؟يریکجا م: دمی پرسفهی طبقِ وظبر

 ... مادر پدرمشهی ارباب پيخونه :  را در چشمانم دوختنگاهش
 .برو اما شب برگرد:  کردم و گفتمدیی با عالمتِ سر تانی همي نداشت باور نکنم برایلی کردم، دلباورش

 را یی تنهایکی تاري پدر و مادرش بماند اما من توشِی انتظار داشت، اجازه بدهم شب را هم پدی سست شد شاشی پایکم
  دیدوست نداشتم شا

 
 . بودیخودخواه

 دادمی بهش اجازه مدی اصال نبادی شاکردم،ی بود که انتخاب مي انهی گزنی بودن آخری که داشتم مردمیطی شرانی اي تواما
   مثلِدی بادیبره شا
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 .ومدنی منجای پدر و مادرش به اگهی وقتِ دهر
 ییِ تنهاي لهی به پیی بازجوالِیخی که من از حرفم برگردم نرگس از آشپزخانه خارج شده بود، من هم بنی خب قبل از ااما

  لهیخودم برگشتم پ
 
 . کشانده بودنجای عذاب وجدان مرا به ادیشا. شدی تر مي قوگذشتی که هر چه ميا

 به خاطرِ که؟ کردمی سر افکنده شان مشان؟ی آبروشد؟ی چه ملمی اما بعد اکردمی مسائل با عماد فرار منی اي قبل از همه کاش
  خودم؟ عماد؟

 ی خنده مي هر شب صداي از عمارتِ کناربندمیم که من بدبخت شدم همه سربلندند همه خوشبختن به جز من شرط حاال
   اما از عمارتِدیآ

 
 ... سکوت و سکوتدی آی سکوت مي هر شب صدامن
 دی بادی بهراد؟ شاای انتخاب کرد نی داشته باشم؟ مهگل مرا مجبور به ادی نداشتم چرا بایتی کس شکاچی من از هیول

  دی که شاشدمیخوشحال م
 

 . باز کندقتی حقي من باعث شده بود که اون چشمش رو رويحرفها
 ماه به ندرت از کی نی اي را جمع کنم توزی مي و از جام بلند شدم تا رودمی کشی در خبر از رفتنِ نرگس داد نفسيصدا

  عمارت خارج
 

 جالب ادی شدن زی زندانيها روزنی بودم حاال اعتی طبانِی مشهی که همی مني آزار دهنده بود برای مسئله کمنی بودم اشده
   بهیمن حت. نبود

 
 .رفتمی هم نماطی حي نشدنِ دوباره با مهگل توری درگخاطرِ
 . هم نرگس به سرش زده بود و راه را برگشته بوددی شاای مش قاسمِ ای در آمد، با خودم فکر کردم حتما يصدا

 ي رها کنم و به سمتِ دربِ ورودزی مي بودم روشونی که در حالِ جمع آوریلی که بود باعث شد من وسايزی هر حال هر چبه
  برم چارقد

 
 ی خودم دوخته بودم نه حتي برايزی مانده بود نه تا به حال چدی تنها چند روز به عنکهی سرم درست کردم، امسال با اي رورا

   کردهیتالش
 

 . بخرمی تا لباسبود
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 سوال می که برايزی را نداشتم اما چدنشیبه روم نا خودآگه محکم در رو بستم تحملِ د شخصِ رو دنِی و باز کردم و با ددر
  نیشده بود ا

 
 .ادی بدی که چرا اون به عمارتِ من بابود

 . باز کنامیت:  گوشم نشستي بار محکم تر صداش تونی ادی به در کوبي ضربه ادوباره
 ؟یکنی کار می چنجایا: دمی پرسی اعصابم مسلط شدم و در رو باز کردم با گستاخبه

 . خودمهيخونه :  زد و گفتپوزخند
 . تو اونورهيخونه :  به عمارتِ بزرگ کردم و گفتمي ااشاره

 ي نه دوست دارم باهات حرف بزنم باور کن اگه اجبارِ خانواده نمتی ببخوادی نه دلم مامی تنیبب:  گفتی عصبی با لحنمهگل
  نیبهراد نبود ا

 
 .دادمی و به خودم نمزحمت

 . حرف بزنمخوامیم:  نگاهش کردم، فکش را سفت کرد و گفتیفی بالتکلبا
 دمی شکمِ برجسته اش رو دنهی بشنی زمي که روی سمتِ پشترفتی در کنار رفتم و واردِ عمارت شد، همونطور که مي جلواز

   که دریدر حال
 
 چند ماهته؟: دمی ناخودآگاه پرسبستمی مرو
 ... پنج ماه:  شکمش گذاشتي روی سمتم برگشت و دستبه

 به تهران گهیازخرداد د:  داشت ذهنش را منحرف کند گفتی که سعی دوخت با حالتنی زمي را از من سر داد و رونگاهش
   دونی ارمیم
 

 .ادی بهراد هم ممونمی خودم مي خانواده شِی آخر رو پماهِ
 .يد بیحی به من توضیستیمجبور ن:  گفتمی کردم و با لحنِ خشکنگاهش
 .کردمی شوهرم نگاه میِ هوو بودم که داشتم به حامله بودنِ سوگلکی بده من فقط حی که مجبور نبود به من توضمعلومه

 ؟یکنی کار می چنجایا: دمی عوض کردنِ بحث پرسيبرا
 .اومدم دعوتت کنم:  و گفتدی کشینفس

 دعوت؟: دمی پرسی که من تعجب کرده بودم، با دودلکردی نمی مسئله را مخفنی خشک بود اما انگاهم
 .ی تنها بموننجای اخوامینم... لی سال تحويواسه :  را به عالمتِ مثبت تکان داد و گفتسرش
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 کردم خودم را از ی سعمی بود با صاف کردنِ گلونی سنگمی حجمش براي دفعه اکی محبتِ نی اي همه کردمی نگاهش مفقط
   تعجب نجاتنیا

 
 ...ادی تو از من بدت مکردمی من فکر م؟ی چیعنی نیا:  کردم و گفتمزیما هنوز هم درکش برام مشکل بود چشمام رو ر ابدهم
 دیکشی که دستانش را به هم می هم شد درحالنطوری با حرفم مخالفت نخواهد کرد همدیرسی بهم انداخت که به نظر مینگاه
  من نگفتم: گفت

 
من به ...  دارم اگه قراره به تو کمک کنهنانی بهت فرصت بدم، بهراد شوهرِ منه بهش اطمدی باکنمیفکر م... ادی خوشم مازت

  اون کمک
 
 .کنمیم

 لبت ي روي لبخندشدی چراغِ سبز از دشمنت باعث مکی ی همه سنگدلنی اانِی نداشت اما متی از مهربانی نشانحرفش
 :  با لبخند گفتمندیبنش
 

 .ممنون
 ...کنمیواهش مخ:  لبخند زد و گفتمتقابل

 .پس پس فردا ساعتِ دو بعدازظهر عمارتِ بزرگ باش، لباسِ نو بپوش شگون داره:  سمتِ در برگشت و گفتبه
 . نکردمییرایازت پذ:  به خودم آمدم با عجله گفتمي لحظه ايبرا

 .ادهی وقت زست،یمهم ن:  و گفتستادیا
 ... بارنی اولي شد برای ط استرسی مالقات بکی... دمی کشیقی در خارج شد، نفسِ عماز
 

 هم یتی اصال اهمدی نبود شاتیاگر بارِ مسئول.  ازش نبودي اما هنوز خبرگذشت،ی که نرگس رفته بود می ها از زمانساعت
   هرچند ازدادمینم
 

 . نداشتمی نداشتم اما با تنها ماندن هم مشکلی تنها بودن دلِ خوششب
 برسد در باز شد ییرای به پذمی که پانی قبل از ای اربابِ بزرگ برسانم اما حتي سمتِ در رفتم تا قدم زنان خودم را به خانه به

  يو دختر
 
 ؟ينرگس تا حاال کجا بود:  تحکم بار گفتمیی سرخ داخل شد با صداي گونه هابا
 .کردمی م مهمون آمده بود داشتم کمککی خانوم کوچدیببخش:  نفس نفس گفتبا
 !ی ارباب کار کني کمک دستِ مادرت برانکهی نه اینی خانواده ات رو ببي بریتونیگفته بودم م:  گفتمي پرسشگربا
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 ... خودمان بودي ارباب نبود خانم مهمان برايبرا:  بر آمدحی عجله در صددِ توضبا
 . بود، خواستگار آمده بودیماندنم الزام:  آرام شد و اضافه کردشیصدا

 . شده بودنی کردن ها با خونِ من عجری دنی لرزشِ دست ها، انی اشناختمی گونه را میِ سرخنی را برگرداندم امیرو
 .برو اتاقت نرگس:  پرت گفتمحواس
 آوردند دستم را به چارچوبِ در ی داشتند هجوم مدی که شای از کنارم رد شد و رفت اما من ماندم و خاطراتی به آرامنرگس

  گرفتم آنقدر
 
 گذشته در نی از ایبی باشم نفرتِ عجی از گذشته ام راضنکهی از اشتری در سر انگشتانم وجود نداشت، بی حسگری که دشردمف

  وجودم پخش شده
 

 .شدمی ملی که بهش تبديزی از گذشته ام نفرت داشته باشم از خودم متنفر بودم از چنکهی از اشتری و ببود
 . گذاشتمی ملي شبکه ي کوچکِ اتاقم را روشن کردم و موجش را رويوی رادگری اتاقم رفتم و مانندِ هر روزِ دبه

 دی در آن اتاق نبود شاگری گوش سپردم، اما ذهنم دیقی دادم و به موسواری سرم را به دي هی تکدیچی در اتاق پهی عهديصدا
  انِیداشت م

 
 :شدی گذشته قدم زنان دور مخاطراتِ

  شب وقتِ سحرهی
  کمندنی زري اشهزاده
 دی بر اسبِ سپنشسته

  از کوه و کمرومدیم
   و آتش به دلمرفتیم
   نگاهشزدیم
   و آتش به دلمرفتیم
  نگاهشزدیم

   دلم رسوا بشهیکاشک
 اهمی دو چشمِ سنی بشه اایدر

  که بختم باز بشهيروز
  بشه اون که اومد به خوابمدایپ

  یی تودی من شايای روي شهزاده
  تویی تودی کس که شب در خوابِ من آآن
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  دمی ناگه پرنیری خوابِ شاز
  کنارم به خداگری ددمی را نداو

   از غصه بر لبدهی رسجانم
  روز و هرشب در انتظارم به خداهر
   تو خواب وقتِ سحردمید

  کمندنی زري اشهزاده
 دی بر اسبِ سپنشسته

   از کوه و کمرومدیم
  نگاهشزدی و آتش به دلم مرفتیم
 . نگاهشزدی و آتش به دلم مرفتیم

 که از يزی بود که به خاطرِ چی بارِ اولدی داده بود، شاي گونه ام بازي خبر خودش را روی اشک بدمی به گونه ام کشیدست
  دست داده بودم

 
 .کردمی مهیگر

 چطور خدا رو شکر دانمی نمام؟یت: کردی را تکرار مششی که حرفِ چند سال پدی ام به گوش رسیکی عماد در نزدي صداانگار
   کهنیکنم از ا

 
 .ي شدي براتو

 من حرف مانی گونه هایِ با سرخا،ی با شرم و حمی پرده سخن گفتی بود که با هم بی شبنی و آخرنی اولي خواستگارشبِ
  ی تنها کسزدمینم
 

 . عماد بودزدی حرف مکه
 . ماندمنیری شیِ زندگکی بعدش هم در تجسمِ يم و سالها آمدند و من تجسم کردی که میی گفت، از روزهامانیندی آاز

.  به خانهگشتی من بر مي و او هر روز عاشقانه براشدمی عماد میِ که من تنها زنِ زندگیی جای مملو از خوشبختي ایزندگ
  صبح ها با

 
 که من خانمِ چادرِ کوچکِ خودم بودم مادرِ فرزندانِ خودم ییجا. پرداختی و به کار مگذاشتی ام مرا جا میشانی بر پي ابوسه
  گرید. بودم

 
 . کنمی کس را داشته باشم طچی آنکه هی را نداشتم که تا آخرِ عمرم قرار است تنها باشم قرار است بنی احسرتِ
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 االن در نکهی نه انم،یم بش بشوم درست مثلِ مادرم قرار بود هر شب عاشقانه به انتظارِ همسرری که قرار بود با عشق پییجا
  نی ترکیتار
 

 . از من کوچک تر استی حسادت کنم که تنها چند سالي دختري گونه یِ اتاقم بخوام به سرخي نقطه
 

 رو برام ی اتفاقِ خوشچی هدونستمی که میسال. میگذاشتی قدم م1357 قدم به سالِ ي و ما به زوددی از راه رسلی سال تحوروزِ
  نخواهد

 
  داشته باشد؟شدی مگر مداشت،
 سرم ي مدل دار روی به تن داشتم به تن کرده بودم چارقدم را با حالتلی سالِ تحوي ام را که پارسال هم برای محللباسِ

  بسته بودم سرمه
 
 ری انکار ناپذی رنگم که حاال درخششیشی چشمانِ مدنِی و دنهی اما بعد از نگاه کردن به خودم در آدمی چشمانم کشي رورا

 . داشت
 سرمه یِاهی حاال سدمی چشمانم کشي به دستم گرفتم روی دستمالی شدم و بعد با ناراحترهی به خودم خنهی در آي لحظه ايبرا

  اطرافِ چشمانم
 

 خوش دی صورتم گذاشتم با خودم فکر کردم تنها امروز را باي گذاشتم و دستم را رونهی شده بود، دستمال را کنارِ آپخش
 .باشم

 بار از نی ادمی را پشتِ چشمانم کشی بار خطِ نازکنی دور چشمم را پاك کردم و اي هایاهی رو به دست گرفتم و سدستمال
  هیدرخششِ اول

 
 ... امی تامدی به من می از هر زمانشتری شده بود حاال نامم ببای زبی نبود اما چشمانم عجيخبر

 شی دو روز پامدی اش هم مي رفتم، نرگس از قبل به آنور رفته بود تا کمک کند امروز همسرِ عقدرونی عمارتِ کوچک باز
  عقد کرده بودند

 
 . کمک دو کمک داشتمکی ي به بعد به جانی خدمتکار بودم اما بهتر از ای دو روز بود که من ببای تقرو
 بار نی اکردندیکه خدمتکار ها درِ عمارتِ بزرگ را باز م شهی مکث در را به صدا در آوردم در باز شد و برخالفِ همی کمبا

  بهراد در را
 
 . بود لبخند زددهی پوشی رنگی خودم را عقب بکشم کت و شلوارِ مشکی کرد که باعث شد کمباز
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 .سالم ارباب:  نگاهش کردم و گفتمرهی خی نگاهبا
 ...سالم ونو:  سر داد و گفتمی را سرتاپانگاهش

 می گونه هاي که زمانِ صحبت کردن با عماد رویی های گونه ام شد از همان سرخي روی کمرنگیِباعثِ سرخ "ونو" ي واژه
  يبود، صدا

 
  بهراد؟هیک:  و از سر شونه اش به داخل نگاه کنمرمی باعث شد تا نگاه از بهراد بگمهگل
 . داخلدیبفرمائ:  در کنار رفت و گفتي از جلوبهراد

 .ي که اومدیمرس:  زد و جلو آمد و گفتي لبخنددنمی از کنارش رد شدم و به داخل رفتم، مهگل با دی لبرِی زيدی ببخشبا
بهتره :  و گفتدی که فرصتِ سخن گفتن داشته باشم دستانم را کشنی قبل از ای حتیعنی...  نزدمی تکان دادم، اما حرفيسر
  هی اتاقم میبر
 
 . نشونت بدمدی دارم بايزیچ
 فرق شناختمی که از ابتدا می مهگل با مهگلنی هم نه اما ادی شاکردمی من اشتباه مدی نگاه کردم، شاتیمی صمنی به اینی بدببا

   کهیداشت، زمان
 

 ...يدی به عنوانِ عدمی که شهر بودم برات خرشی رو چند روز پنیا:  گفتدی به داخلِ اتاقش کشمرا
 .شتم ندايزی چدِیاما من فرصتِ خر:  گفتمی ناراحتبا

 که به کتری کوچخوامی نميدی به عالوه من ازت عيری نمرونی بادی زدونمی نداره دختر، میبیع:  به من زد و گفتيلبخند
  يدیبزرگتر ع

 
 .دهینم

 بود که تورو نی اشتباهاتِ خودش و داره اشتباهِ منم ای هرکس،یکنی فکر می به چي داردونمیم:  کردم که گفتنگاهش
   امادونستمی خودم ميهوو

 
 .من اشتباه فکر کرده بودم. ستی شما ننِی بيزی چچی داد که هحی برام توضبهراد

 دلم را يزی چشدی برده بود اما نمی که مهگل به اشتباهش پکردمی مي احساسِ شاددی باشدمی حرف خوشحال منی از ادیبا
   انداختیچنگ م

 
 .دمیفهمی را نملشی که دلي ایناراحت

 .دیخوشحالم که متوجه شد: گفتم زدم و ي زور لبخندبه
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 .ی پوشی که امشب ميِ ای لباسنیا:  انداخت و گفتی صندلي را روی و دامنکت
 .دمی نپوشی از لباسِ محلری به غیآخه من تا حاال لباس:  به لباس انداختم و گفتمینگاه

 . وجود دارهي باری اوليزی هر چيواسه :  لبخند گفتبا
 پاشنه بلند به رنگِ ي تر از آن کفشهارهی تی با رنگي اي به رنگِ کرم به همراهِ روسری ها را به دستم داد، کت و دامنلباس

  میلباس ها
 

 ؟ي به صورتت نزددابیسف:  به صورتم انداخت و گفتی نگاهدمی را پوشزهای تمامِ چیوقت
 . خوبهينطورینه هم:  به عقب گذاشتم و گفتمیقدم

 .ی خوبينطوریحقا که هم:  و گفت کردي اخنده
 ي صداها صداي از قبل شده بود و بلندتر از همه شتری بنیی پاي صداهامی لب تشکر کردم و بعد هر دو از اتاقش خارج شدرِیز

 ، بهراد بود
 
 مهندس همسرتون کجاست؟:  که گفتدمی را شني ابهی غري صدازدی و حرف مدیخندیم

 ... پاادیاالن م:  گفتگرداندی که سرش را به سمتِ پاگرد بر می بهراد در حالم،ی بوددهی حال من و مهگل به پاگرد رسنی همدر
 .همسرانِ من آمدند:  گفتي آرام تري به سمتِ ما دو نفر نگاه کرد و در آخر با صدارهی کامل نشد خحرفش

 حرفِ یی آنقدر مشتاقانه که گوکردی بند به مهگل انداختم اما اون با لبخند به همسرش نگاه ممی نی من؟ نگاههمسرانِ
 .  باشددهیهمسرش را نشن

 . هم همسرِ من دکترنیا:  بهراد دستانش را به سمتِ مهگل گرفت و گفتمی مرا گرفت و با هم به سمتِ بهراد رفتدستِ
و :  که کمتر از بهراد سن داشته باشد، نگاهش را از مهگل به سمتِ من گرفت و گفتدیرسی بود و به نظر می مردِ جواندکتر

 شون؟یا
 . هم همسرم هستندشونیا:  گفتشی آشکار در صدایطنتی را باال داد و با ششی ابروبهراد
 . خانوم هادی خوبيادی هوو بودن زيجدا؟ برا:  مکث به سمتِ بهراد برگشت و گفتی با کمدکتر

 . دوستِ منهست،ی من ني هووامیت:  از من بر آمد و گفتيل در صددِ طرفدار بار مهگنیا
 . سرِ مايدستِ راستِ مهندس رو:  زد و گفتی چشمکدکتر

 ؟یکنی نمی معرفامی به تزم؟یعز:  به بهراد زد و گفتي ضربه امهگل
 دوستِ من فرهادند شونیا: ن گفت به مکردی که به دکتر اشاره می و در حالرونی بدی شلوارش کشبِی دستش را از جبهراد

  دوستِ دورانِ
 

 . برگشتهرانی به اکای من تازه از آمري متوسطه
 ! فرهادي اومددونستمینم:  سرش را خم کرد و گفتی کممهگل
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 خانم؟:  نرگس باعث شد هم توجهِ من و هم مهگل جمعِ او شوديصدا
 بله؟: میدی با هم پرسهمزمان
 .همونطور که گفتم همسرم اومده:  با خجالت گفتنرگس

 . کارها بهت کمک کنهي توادی بتونهی بعد می کنشی تا معرفنجای اارشیب:  ما دو نفر بهراد گفتي جابه
 . ما رفتشِیو از پ. چشم آقا:  گفتنرگس
 .رهی و بگنی اومده ای کدی ددیبا:  گفتخوردی دستش را مي توهیدنی که نوشی در حالبهراد

  چه طرزِ حرف زدنه؟نیبهراد ا:  گفتزی سرزنش آمیی با صداهگلم
 . کردی مفای پسربچه ها بود و مهگل هم نقشِ مادرش را اهِی را از هر دو برگردوندم تا خنده ام پنهان شود، بهراد واقعا شبمیرو

 . همسرِ من هستنشونیا.... ارباب، خانوم:  نرگس آمد که گفتيصدا
 که کامل برگردم بهراد نی قبل از استادی خنده ام گرفت به سمتِ آنها برگشتم اما انگار زمان اشتری نوعِ حرف زدنِ نرگس باز

   کهدمیرا د
 

 رو به ي در دستش بشکند و بعد صحنه وانی لدمی شده آنقدر محکم که ترسدهیچی اش پیدنی نوشوانِی محکم دورِ لدستانش
  دی شانهای ادمیرو را د

 
 .دی لحظه من رو ببخشهی:  که گفتدمی بهراد رو شني شکسته يصدا.  اتفاق افتادهی ثانکی عرضِ در
 ی من هنوز هم شوکه بودم حتدی را گرفت و من رو به دنبالِ خود کشمی دست بازوکی با شدی که از کنارِ من رد می حالدر

  جراتِ اعتراض
 
 و میهر دو از عمارت خارج شد. فشردی بار دستِ مرا منی اوانی لي دردِ دستم را نداشتم و او با تمامِ حرصش داشت به جابه

  بهراد مرا
 

 که دیچی گوشم پي بهراد تونِی خشمگي که محکم با ستون برخورد کردم، درد تمامِ بدنم را گرفت صداي کرد جورپرت
 ؟یدونستیم: گفت
 را محکم در دستانش گرفت و به شدت تکانم می به سمتم آمد و دو تا بازوکرد،ی ام نمياری حرف زدن يا نزدم ذهنم بریحرف

  داد و داد
 

 ؟یدونستیگفتم م: دیکش
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 را تمام کند داد شی که تکان هانی اي شد، براری تکان ها سرازنی روزها با انی اي جمع شده ي کردم، اشکهانگاهش
   بهدانستمینه نم: دمیکش
 

 .دانستمی نمخدا
 بشم چونه ام را ری بهراد تحقي جلونطوری انکهی نه اگرفتمی را مشی که جلودانستمی بدانم، اگر مخواستمی چطور مدانستمینم

  باال گرفت و صورتش
 
 که هر کنمی مي کاري خانه آوردنی و دانسته او را به ایدانستی اگه بفهمم تو مامیبه خدا قسم ت:  کرد و گفتکی به من نزدرا

  تیروزِ زندگ
 
 .ی بشمونی پشي زنِ من شدنکهی ااز
 ...فتدی اتفاق بذاشتمی نمدانستمی اگر مدانستم،ینم
 خودم را دانستمیاگر م.  شودنطوری اگذاشتمی نمدانستمیاگر م... نامزدِ اوست "عماد" دانستمیبه خدا نم: دمی داد کشهی گربا

  نی تر از افیضع
 
 ... جز منی باشد کسگری دی او در دستِ کسگذاشتمینم. کردمینم

 يگری که عماد شوهرِ دختِ دتی واقعنی کند که از دردِ اي که به گوشم زد هم نتوانست کاري ایلی شده از سجادی اسوزشِ
 . شده بکاهد

 
 .امی تذارمی ات منهی سي سرت رو روياری اسمِ اون رو به زبانت بگری بارِ دکی:  بهراد به گوشم نشستيصدا
چشمانم . زدی الکلِ دهانش به مغزم مي بود بوکی صورتش به شدت به من نزددم،یدی منگونهی بار بود که بهراد را انی اوليبرا

  را باز کردم و
 
 ... ساکت شدي لحظه ايذهنم برا.  بود که من دوست داشتمي چشمانش نگاه کردم، در تهِ چشمانش هنوز هم بهرادبه

 ادی زکردم،ی مهی عماد گري که من دوست داشتم؟ من بهراد را دوست داشتم؟ چطور امکان داشت اما من داشتم برايبهراد
   که دركدیطول نکش

 
 شدن را ری کرده بود، او دردِ تحقری بهراد تحقي که او مرا جلوکردمی مهی گرنی اي من براکردم،ی نمهی عماد گري من براکنم

  به تنم زده بود
 

 . باشمنی بهترشهی همشی که دوست داشتم جلوي بهراد بهراديلو هم جآن
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 .دمشی بوسانهی بردم و ناشنی را از بنمانی بي ندانسته فاصله ستادی هم به نگاهش نگاه کردم، زمان اباز
 بود به هدی کم که به مانندِ سالها بود گذشت و ناگهان او مرا از خود جدا کرد، به صورتم نگاه کرد، حاال رنگش پري الحظه

  زانو در آمده
 

 . و به سرعت به داخلِ خانه برگشتدی کششی موهاي بر روی کالفه دستشدی مری بود که تحقی حاال او کسبود
 

   من چه کار کرده بودم؟ای ذهنم بود، خداي انهی چند لحظه قبل همچنان مي تند تر از قبل بود صحنه هانفسام
 
 

 شدن؟ اگر سخت نبود که گری دی و بعد عاشقِ کسی دوست داشتنِ کسی بودند؟ انقدر ساده بود زمانی احساسات الکانقدر
  عماد آن کار را

 
 .کردمی اگر سخت نبود که من هم نمکرد،ینم
 
 

 توانستمی بود و من هنوز هم قصدِ داخل شدن نداشتم چطور ملی تحوکهی بودم ساعت نزدستادهی تراس اي هم روهنوز
  ریراد مرا تحقبرگردم؟ به

 
 انقدر طرد شدن از یعنی خدمتکارِ امروز شده بود؟ روزی قاتلِ دروزی عماد عاشقِ پرست؟ی عماد کدانستی چه میکس.  بودکرده

   به اولیا
 

  آورده بود؟فشار
 
 

 د؟ییای چرا داخل نمنمی آقا فرستادنم تا ببک؟یخانوم کوچ:  نرگس به گوشم خوردفِی ظريصدا
 
 

:  عقب رفت و با ترس گفتی که از نفرتِ نگاهم کمي نفرتِ حقارتم را در چشمانم جمع کردم و به او نگاه کردم جورتمامِ
  کیخانوم کوچ

 
  شده؟يزیچ
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به آقا بگو :  و گفتمدمی کشی دام افتاده بود، نفسنی خبر به ای او هم بدیشا.  او خبر نداشتدی هم گذاشتم، شاي را روچشمانم

 .امیاالنا م
 
 

 گذشته ها از سپردمی خودم را به گذشته ها مدی من بادیچرخی دورِ سرم مزی به نفس گرفتن داشتم، باز هم همه چازی هم نهنوز
  من و من از

 
  بودم؟دهی سرعت ازشون گذر کرده بودم چطور از عماد به بهراد رسنی که به ایی ها بودم گذشته هاگذشته

 
 
 "فلش بک"
 
 
 ند؟ی آی که مستندیپسرها ن: فتم کردم و گالی سمتِ لبه
 
 
 .ستی ناری بختيفکر نکنم، لباس هاشان که برا:  نگاهم را گرفت و گفترِی مسالیل

 
 

 . اند دوست ندارم شر شوددهی تا به ما نرسمیپس بهتر از بر:  برداشتم و گفتمنی زمي را از روسبد
 
 
 . کمکتامیباشه بذار ب:  را در دست داشتم انداخت و گفتنی به من که سبدِ سنگی نگاهالیل

 
 

 چارهی و بشدندی مکی از سرعتمان را گرفته بود پسرها به ما نزدیمی اما سبد نم،ی سبد را گرفت و هر دو به راه افتادگرِی دطرفِ
  ها لحظه

 
 . نشستالی نامزدِ لی عماد و علدِی به ديگری ماجرا جورِ دنی اما ازدندی هم با ما حرف نميا
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 را زدندی که حرفِ زور می تا کسانکردی سرش درد می دو به سرعت جلو آمدند، عماد اهلِ گفتگو بود نه دعوا در عوض علهر
  يسرِ جا

 
 به ی آنکه مجالی تر بود رفت و بکی نزدالی از پسرها که به لیکی به سمتِ ی پرسش و پاسخچی هی بنشونه اون بار هم بخود

  او بدهد
 

 .ری رو بگی علي کن جلويعماد تورو به خدا کار:  به عماد کردم و گفتمی کرد به کتک زدنش با التماس نگاهشروع
 
 
 ي به کمکِ دوستش رفت هر دو جثه گری صورتش گرفته بود پسرِ دي فقط دستش را جلوی کارِ علنی شوکه شده از االیل
   داشتندیزنقشیر
 

 الی لخوردی بود که کتک می بار علنی را تموم کرده باشند، حاال پسرها دو نفر شده بودند و ارستانیب تازه دخوردی مبهشان
   و بهکردی مهیگر
 

 عقب شهی شد، از دعوا تنفر داشت همرهی به عماد انداختم متقابل به من خی کمک کند نگاهی تا به علکردی التماس معماد
  نی اما اکردی مینینش
 
 عماد؟:  گفتمی دست گذاشت، به آرامي دست رونطوری همشدی در حالِ کتک خوردن بود نمی علبار
 
 

 کنار بکشد ی علي پسرِ دوم را از روی اش باعث شد تا به راحتي قوکلِی و به سمتِ پسرِ دوم رفت هدی کشیقی نفسِ عمعماد
  و حاال وقتش

 
 به صورتِ عماد ی بلند شد و مشتِ محکمنی دوم به سرعت از زم اتفاق پسرِنی تا آن دو را جدا کند اما درست قبل از ابود

  یکوفت مشت
 

با التماس . دادندی هم دو تا پسر فحش می گاهکردندی بار دعوا سخت تر شد دو به دو دعوا منی عماد انتظارش را نداشت، اکه
   من ويها
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 با الی صورتشان بود ليد و هر چهار نفر اخم رو پاره شده بوشانی هر چهار پسر لباس هاافتی صلهی باالخره دعوا فالیل
  ی به علیناراحت

 
 . نکرده بودندي که کارنهای ا؟یزنی دست به عمل می حرف بزننکهی ای چرا اصال ب؟یکنی منطوری چرا ایعل: گفت

 
 

 شرمنده سر به کردی که اشتباه مشهی درست مانندِ همی نگاه کردند، علی به علالی لي حرفهادیی طلبکار در تای ها با حالتپسر
 .  انداختریز
 

 . و ذاتش را با جنگ بسته بودندي خودش نبود خودستِ
 

 . آمدی به نظر ميگریاز دور جورِ د:  زد و گفتشی در موهای چنگآرام
 

 که آنقدر دی به وجود آيگری دهیری درگخواهدی زد و از کنارش رد شد معلوم بود نمی به علی محکمي تنه تی با عصبانپسرك
  عیمحکم و سر

 
 .  و عماد گذشتی دوستش هم پشت بندش از کنارِ علرفتی مراه
 

 يگری اما جز پاره شدنِ لباسش مشکلِ دی لبش را خراش داده بود، علي کناره ی کوچکی به عماد انداختم که زخمینگاه
   دستم راالینداشت ل

 
 .می برایب:  و گفتفشرد

 
 .امیتو برو من م:  گفتمی من باعث شده بودم که عماد هم در دعوا دخالت کند عذاب وجدان داشتم به آرامنکهی ااز
 
 رِی به من انداخت و بعد زی نگاهي لحظه ای من کرد و به سرعت از ما سه نفر فاصله گرفت، علي خشم نگاهش را روانه با

  يزیلب چ
 

 در آنجا الی لشی پیقی دوختم که تا دقایی رفته بود، نگاهم رو به جاالیل رفت که ی کردن گفت و به سمتی عذرخواهمانندِ
  ي بود صداستادهیا

 
 .امی تا دمِ چادر باهات مایب:  به گوشم نشستعماد
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 . شهی مفیزخمت کث:  زخم گذاشته بود ناخودآگاه گفتمي جاي بهش انداختم دستش را روگری دینگاه

 
 لبش زد و ي دستش به کناره ي دستمال را از دستم گرفت و جای حرفچی هی در آوردم و بهش دادم بی دستمالبمی داخلِ جاز

  عجله: گفت
 

 .شهی مکی حاال هوا تارکن
 
 بود که به جز ي بارنی اولمی آمدی با هم راه میی بار به تنهانی اولي بود برایبی کنارش به راه افتادم حالِ عجی حرفچی هیب

  گری دیما کس
 

 مرور کرده بودم ای را در روتی موقعنی بارها اشد،ی کداممان نمچی هدِی عاگری ديزی نبود اما به جز سکوت چاهمانهمر
   راه رفتنمانمانیحرفها

 
 .کردمی ميگزاری را جادی جدياهای رودیمن تنها با.  مني بود اما نه برای باعثِ ناراحتنی اکردی فرق مهمه

 
**** 

 
 "1357 سال لیتحو _زمان گذشته"
 

 و به داخل برگشتم، همه در دمی به لباسم کشی رو به رو کردم، دستي باغچه ي گل های را از نرده فاصله دادم و نگاهدستم
  حالِ شمارشِ

 
 را باال گرفته بود، یوانی لگرشی کمرِ مهگل بود و با دستِ دي کردم دستش روداشی بودن چشمم گشت تا باالخره پمعکوس

   ازیانگار موج
 

 چشم باز کردم نگاهش دی رسکی هم گذاشتم شمارشِ معکوس به ي چشم بر روي لحظه اي به تنم هجوم آورد، براسرما
 .  من بوديحاال رو

 
 سالِ ؟يدختر کجا بود:  هم برگشت و با خنده به من نگاه کرد، از اون فاصله گرفت و به سمتِ من آمد با خنده گفتمهگل

 .نوت مبارك
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 . تو هم مباركيسالِ نو:  زدم و گفتمی جلو آمد لبخندِ خشکی روبوسيبرا
 

 خم شدن یبا کم. دیرسی شوخ به نظر می برازنده و البته کمی و همان دوستِ دکترش به سمتِ ما آمدند، فرهاد که جوانبهراد
  دتونیع: گفت

 
 . خانم هامبارك

 
حاال رقصِ اولِ سال رو با کدوم همسرت شروع :  گفت حرفشي و در ادامه دی بهراد کوبي به پهلوی بعد به آرامي الحظه

 ؟یکنیم
 
 برنده دانستمی که میتی از موقعیی رهاي کننده بود برارهی بلند بودن اما کامال خنِی کرد که در عي حرفِ خودش خنده ابه
   آنکهی بستیک
 

 . برمدی من بادیببخش:  در کار باشد، گفتمی رقابتاصال
 .ي بري که بخواشهی هم نمری ديکجا؟ تو که تازه اومد: و گفت به من انداخت ی نگاهمهگل

 انی االن پدرم و مادرم مي برستی از تحکم به گوشم خورد الزم نی با رنگگری بهراد بارِ دي بزنم صدای که حرفنی از اقبل
  اصرار دارن

 
 .ی باشنجای تو اکه

 من چرا انقدر با ي پدر و مادرش خداي باشد جلویفی رفعِ تکلخواستی اون مهم نبود و تنها مي که حضورم برایعنی نیا
  زدم؟یحماقت حرف م

 
 . من بودهي که انگار او سالهاست دلباخته زدمی حرف مي جورچرا

 هم به سر ي روسری در حالِ پخش شدن بود، مهگل حتي رفتن آهنگِ شاددنی رقصي مهگل را گرفت و با هم برادستِ
  درست بود. نداشت

 
 ها نی از اشی بدی همسرِ پسرِ خان باکردمی مسائل حساس نبود اما من فکر منی اي روادیاهل ِتهران بود و بهراد هم ز او که
  زهای چنیبه ا
 

 . بدهدتیاهم
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 به من انداخت ی رو به رو نگاه کنم، فرهاد نگاهي به صحنه یالیخی کردم با بی زدم و سعواری ام را به دهی تر رفتم و تکعقب
  و بعد

 
 . بشهی همسرِ دومِ کسدی شما چرا باییِبای به زي که دخترکنمیهنوز درك نم:  آمد و گفتکنارم

 
 داخلِ دستش بود نگاهم را وانِی لدنِی آنکه به من نگاه کند در حالِ نوشی رخِ روشنش انداختم که بمی به نی نگاهالی خیب

 : برگرداندم و گفتم
 
 .و رسوم فرق داره رسم ستی تهران هم نست،ی نکای آمرنجایا

 
 ؟ي ایو تو راض:  زد و گفتيپوزخند

 
 . که جارش بزنمستی نيزی بودنِ من چی ناراضای یراض:  نگاهش کردم و گفتممی بار مستقنی را صاف کردم و اقدم

 
 .ریاز بهراد فاصله بگ... يای به نظر می دخترِ خوبگمیبخاطرِ خودت م:  خواستم از کنارش رد شم گفتتا
 
 رفته اون همسرمه نه معشوقه ام که ادتونیانگار . دی بگدی خواستی اجازه بدم راجع به همسرم هرچستیقرار ن:  اخم گفتمبا

  ی حرفنیچن
 
 .دیبزن
 

 ... خودت گفتميفقط برا: فرهاد
من دل  ي برای ندارم که کسنی به ايازیمن ن:  در آرام نگه داشتنش داشتم گفتمی که سعی و با لحندمی کشی عمقنفسِ

   به فکرِایبسوزانه 
 

 ... به من باشه ممنونم آقاکمک
 
 

 که ي ای دور شوم، مهمانیی کذایِ مهگل به من جلب شود بتوانم از آن مهمانای که حواسِ بهراد نی تا قبل از اکردمی مآرزو
  چیبه سبکِ ه

 
 . خودملِی اي های نه مهمانشی هایی بودم نبود نه روستادهی که دیی از مهمانهاکدام
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 .انی طرف منیآقا، خان دارن به ا:  مش قاسم آمد که گفتي بعد صداي قطع شد و لحظه ایقی موسي صداي الحظه
 
 
 را به شانی هاي در مجلس حضور داشتن روسری حجابچی هی که تا به حال بی شد، زناندهی برچیقی سرعت لوازمِ موسبه

  سرکردند، مانندِ
 

 یسمتِ من.  در شگرف بودم بهراد به سمتِ من آمدای همه تظاهر و رنی از اکرد،ی سفت م اش راي که به سرعت روسرمهگل
  که تنها چند

 
 از ی مشخصي به عقب گذاشتم، اما او با فاصله ی قدمشی پیقی از فرهاد فاصله گرفته بودم با تفکر به همان اتفاقاتِ دقاقدم
   وستادیمن ا

 
 :گفت

 
 
 !  استقبالِ پدر و مادرممی بردی در، باي جلومی برایب -
 
 
 زبانِی که بزرگتر ها ممیدی و دمیدی شنشهی باشه؟ همبی عادت داره مسخره و عجزی همه چنجای ايتو:  پرسشگر گفتمی لحنبا

  کوچکتر ها
 

 .باشند
 
 

 .ارهی از دروغ و راستِ پسرش سر در بخوادی که مينه بزرگتر:  زد و گفتي پوزخندبهراد
 
 

 هی ي پدر و مادرم تودونمی من نمنیبب:  بشنود اضافه کردتوانستی نمی که حاال جز من کسیی تر شد و با صداکی نزدیکم
  یخون بس چ
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 نوی تا حاال اامیمن از رسم و رسومات به دورم ت...  که من زن دارمی من باشه، در حالیِ که اصرار دارن زنِ واقعدنید
  مگه! يدیفهم

 
 کنم تو دشونی ناامخوامینم... ستی نگهی بود که حاال داوشی به سدشونیاونا چشمِ ام. ستی اونا قابلِ قبول ني برای ولنه؟

  قهیفقط چند دق
 
 . کن زنِ من باشي رو بازیستی که نيزیچ! امی کن تيباز
 
 

 !  گفت خون بس به منپرداخت؟ی کردنم مری راحت به تحقنقدری اتوانست؟چطوریچگونه م!!! ریباز هم تحق!!! ریتحق
 
 
! ستمی که نی بگم زنتونم در حالتونمینم!  دروغ بگمتونمینم... متاسفم:  آهسته گفتمی شدم بهش و با لحنرهی خی ناراحتبا
   بگمتونمینم
 

 ... بگم دوستون دارمتونمینم! ستمی که نی در حالخوشبختم
 
 

 ادی ندادن، ادیبهم .  بهراد خانامی بر نمییاز پسِ دروغگو! ستیکارِ من ن!  که ندارمیدر حال:  رو سفت کردم و ادامه دادمفکم
  دادمیهم م

 
 ! ارزش داشته باشهشتری خرجش کنم که بیی جادادمی محیترج
 
 
 ي که بود تنها لحظه ايزی بود هرچتی هم تنها عصباندی اش بود، شای کنوني چهره حِی توضدی شد نفرت شارهی صورتم خبه

  يگذرا تو
 

 بود ی که انگار رو به خاموشیی کرد با صداریی چشمانم شده بود نگاهش حالتش تغي رهی که خید در حال بود و بعصورتش
  نی اای: گفت

 
 . برو عمارتتای که خواستم انجام بده يکار
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 دو دلم ی حال حرفش کمنی را نشوند، با امانی حرفهای داشتم کسنانی و دور از جمع که اطممی بودکی به هم نزدانقدر

  برگشتن به! کردیم
 

 ... کمترِ اودنِی دیعنیو فاصله گرفتن .  فاصله گرفتنیعنی عمارت
 
 
به سمتِ دربِ .  که در همان موقع کردميدرست مثلِ کار. کردمی مي کاردی بادی شاستادم،ی ای محکم مدی بادی حال شانی ابا

   رفتم ويورود
 
 را خودم لی دلی آنکه حتیب!!!  انتخاب کردم، رفتن از عمارتگری ديزی هر چای ي لجبازياز رو!  عمارتِ بزرگ خارج شدماز

  هم
 

 ... بدانم
 
 

  دختر؟یکنی چه کار منجایا:  آمد که گفتي مرديصدا
 
 

 ...  مبارك خاندتونیع:  کردم و گفتمی به همراهِ همسرش دستپاچه سالمدمی را باال گرفتم و خان را دسرم
 
 

 درِ عمارت آمد سرم را يصدا. خواستیواهم فرار کنم، هرچند واقعا هم دلم فرار را م که انگار بخي جوررفتمی عقب معقب
  باال کردم، بهراد

 
 از چهره ام نی نداشتم و ای به من که حال و روزِ چندان خوشی به پدرش انداخت و بعد نگاهی آمد نگاهرونی که ببود

 .مشخص بود
 
 

 کردمی چه؟ دعا دعا مندیاگر عماد را بب.  داغ کندد،ی شامی نداريعا با هم رابطه ا اگر خان بفهمد که ما دو نفر واقنکهی از اترس
  که
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 آن وقت من د،ی توجه به من دروغش را بگوی که بهراد بدمیترسی مگریاز طرفِ د. گریهزاران حرفِ د... دیای نرونیب
   بری حرفتوانستمینم
 

 .کردی و ترسان مجی مرا گنهای ايهمه ...  بزنمشی گفته هاضدِ
 
 

 . رو بهتون بگمیتی واقعهی دیبا... آقاجان:  را صاف کرد و گفتشی گلوبهراد
 

 کرده بودم، او مرا به ی من تا چه حد نمک نشناسدمی دي لحظه اي آمده بود، براشی گفتن هر آنچه که پیعنی تی واقعگفتنِ
  حالِ خود گذاشته

 
 ... همسرش پشتِ من در آمده بودي جلوی حتبود
 
 

 ی حاال زماندادند،ی را به ما آموزش نمزهای چنی ما اي هیالاقل در قر.  درست نبودنی اکرد،ی می من داشتم پشتش را خالحاال
  دیبود که شا

 
 شی پيگری دي اهی ام روی زندگماندمی اگر در آن موقع ساکت مدی شاکردمی فکر منی به اي بعديسالها... کردمی جبران مدیبا
  اما. گرفتیم
 
 . آن موقع من از بهراد دفاع کردم نه با حرف کنارش رفتم و دستش را گرفتمدر
 
 
 چه شده بهراد؟: دی بهراد ساکت ماند کم کم دستِ سردش دورِ دستِ من محکم شد و خان با تحکم پرسي لحظه ايبرا
 
 

 ...پدرجان منتظرن:  هم گذاشتم و گفتمي پلک روي لحظه اي به چشمانم نگاه کرد، برانانی اطمي برابهراد
 
 

:  پر از ظن به بهراد نگاه کرد و گفتی سرِ هم کنم، خان از با نگاهی تا بخواهم دروغستمی او نگاهِی بودم که در جاخوشحال
  نگرانم که

 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 219 

 ...ی کارها را کننی داخل نشدنِ من ايبرا
 ...نه:  به سرعت گفتبهراد

 
 

 می بری همگ،یکنی متی پسرمان را اذستی چي حرفها برانیآقا ا:  بزند مادرش جلو آمد و گفتدی بای چه حرفدانستی نمبهراد
 ...تو
 
 
 . کرده باشندلی که خان و همسرش کنارِ قبرِ پسرشان تحودادی ميدی عنی و چشمانِ سرخ نشان از اولی مشکراهنِیپ

 
 

 خواستم به دنبالشان ی کرد، وقتیی به سمتِ خانه راهنما آن ها رای بودبا دستتی فرار از موقعي برای که دنبالِ فرصتبهراد
  بروم با دستانش

 
 .ممنونم:  نگاه داشت و آرام گفتمرا

 قابلِ انکار به چهره اش داده بود، با خودم فکر کردم رِی غیتی اش انداختم محاسنِ مرتبش جذابرهی تیِ به چشمانِ مشکینگاه
   فرهاددانستمیکاش م

 
 ...دیگوی مچه
 
 

 اما درست قبل از داخل شدن دستم می بر حرفش کردم با هم به داخل رفتيدیی را چند بار به هم زدم و با تکانِ سر تامیهاپلک
 ، را ول کرد

 
 عطوفت در نگاه و ی بودند مادرش با کمستادهیپدر و مادرش در کنار در ا. همسرش ناراحت شود خواستی معلوم بود نمخب

  یپدرش با نگاه
 
 .کردندی به همه نگاه منیی باال به پااز
 
 

 ...دوستانِ من از دانشگاه و تهران:  جلو رفت و گفتبهراد
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 . را فراهم کندییرای اسبابِ پذمانی به زنت بگو برام،یرویما به استراحتگاه م:  تکان داد و گفتي سرینی به سنگپدرش

 
 

 ...گمی مامیبه ت:  تکان داد و گفتي سربهراد
 
 

 . منظورم زنِ اولتهنجای بهتره همسرت کنارت باشه اگم،ی رو نمامیت:  سرد بهش انداخت و گفتی نگاهپدرش
 
 

  نبود؟یی آنکه مهگل روستاي همه تنفر تنها برانیا!  صداش بود تعجب کردمي که توی همه نفرتنی از اي الحظه
 
 

 بزند به مهمانخانه ی آنکه با مهمانها حرفیهمسرش ب در اثرِ اجبار گفت، خان به همراهِ ی به من کرد و چشمی نگاهبهراد
  یتنها زمان. رفت

 
 .دادی و به راهش ادامه مدادی تکان مي سرکردی بهش سالم می کسکه
 
 
 .دیبچه ها سر و صدا نکن:  و به سمتِ دوستانش گفتدی کششی به موهای رفتنشان بهراد کالفه دستبا
 
 

 نکرد و ي اما بهراد به آنها توجه اکردندی کار اعتراض منی به ای با ناراحتي با خنده و افرادي اعتراض ها بلند شد افراديصدا
  مهگل:گفت

 
 ...می باهاش حرف بزنمی برای آشپزخونه اس بيتو
 
 
 که بهراد به ی درست زمانماند،ی قصه سرِ دراز دارد درست مثلِ هفت خانه رستم منی اکردمی که بهراد احساس می حرفنی ابا

  مهگل گفت تا
 
 . کردمینی که من عقب نشدی که مهگل غولِ خانِ هفتمه چنان با تحکم به بهراد پردمی پدر و مادرش برود فهمییرای پذيبرا
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 امی تا تانی به کارِ من نداشته باشند مگه قرار نبود بي که کارنجای اانی قبول کردم بیتنها در صورت:  گفتتی با عصبانمهگل

 نند؟یرو بب
 
 

 ینیبی که االن مییزهای چنی از اي خبرچی وگرنه هارم،ی دلشون رو به دست بدیاما مهگل من با:  شمرده گفتی با لحنبهراد
 .ستین

 
 

 . کننرمی تا تحقننی من رو ببخوانی مخوانی می چدونمیم:  بهراد رفت و گفتي گهی به سمتِ دتی با عصبانمهگل
 
 

 نیایمگه نگفتم ن:  گفتشدیبا تحکم با نرگس که تازه داشت واردِ آشپزخونه م صدا داد، ی شد که کمدهی به در کشنگاهش
  آشپزخونه؟ زبون

 
 ...نفهما

 
 

 کردی که نوازشش می مهگل گذاشت و در حالي بازوي به عقب رفت و به سرعت خارج شد، بهراد دستش را رودهی ترسنرگس
  آروم: گفت

 
 ... دلمزِی عزباش

 
 

 حاال هم ازم انتظار ی دهاتي سرهی ونِی مي آوردی که من و ورداشتشهیباورم نم:  و گفتدی له شدت خودش را کشمهگا
   که برميدار
 

 . خم و راست بشمجلوشون
در نگاهم !  داده بودمهی تکواری به من انداخت که به دی نگاهمین. داده بودي خشم را در خود جای نگاه بهراد هم کمحاال

  سرزنش بود حسش
 



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 222 

 حرف زدنش مجازات نطوری اي اگر من بهراد بودم حتما تا حاال او را براای.  توانستم حرف بزنمی من بود و م کردم اگر بهیم
  یم
 

 نفس ی که به ارامی احمق که باز هم خشمش را کنترل کرد و در حالای رئوف بود و يادی زایبهراد !  نداشتي ادهیاما فا.کردم
  دی کشیم
 

 . بار باشهنی دم اخری بار رو قول مکی نی دلم ازیعز:گفت
 

 به زنت که ؟ی کنی من خرج مي من است؟ تمام زورت را براي براتتی خواست در ان لحظه بپرسم تمام عصبانی دلم مچقدر
  ی رسیم
 

 ؟ی کم خرج همسرت کنی شوند؟ محبتی ملی جا به محبت تبدکی ها نی اي همه
 به خاطر حفظ ظاهر هم که شده باز هم دی خورد اما شایظه وجودم را م که هر لحیسکوت. جز سکوت نداشتمي چاره ایول

 .  نزدمیحرف
 

 رفتنش بهراد رونیبا ب!  رفترونی بود را برداشت و از اشپزخانه بي و چاوهی می که پر از مواد خوراکي اینی با خشم سمهگل
  ی نگاهمین

 
 !قضاوتم نکن: من انداخت و گفتبه
 

 ...قضاوت نکردم اقا:  گفتمی گرفته بود با همان گرفتگی از حرف نزدن کممیصدا
 
  بود؟ی حرفنی چني او برازنده ایا! در گفتن اقا هم شک داشتمی حتگرید
 

 .قضاوتم نکن..امی تیدونی نمیچیه.امی اما چشمات هزاران حرف نگفته داره تی نزنی خودت حرفدیشا: و گفتدی کشینفس
 

راستش را . فهممشانی که نمستییزهای شما اهل فکر چانیم:ر صاف کردم گفتم که کمی را صاف کردم و در حالمیگلو
   همي عالقه ایبخواه
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 خواهم برم تا به دستورتان دروغ یحاال هم م:  راه برگشتم و اضافه کردم ي انهیبه سمت در رفتم اما م.  دانستنشان ندارمبه
 . میبگو
 
  کار را کنم؟نی ایی تنهاای نیایم
 

 به دی کرد نبای خودش فکر مشی نگاهش کردم البد پي اهی انکه پلک بزنم ثانی من دوخت و من هم بي نافذش را رونگاه
   مانند منیکس
 

 !دیخند
 
 ي ان شب که تمام شد جز برایمهمان!  کنمی است توجهفی ضعنی چننی که ای به کسدی کردم نبای من فکر ماما

   پدر و مادریخداحافظ
 

 ي از هزار تفکراتش جایکیبهراد بر اثر . و مانند هر روز به عمارت خودم پناه بردمشهی هام مانند همدی عیباق! دمی را ندبهراد
  نرگس

 
 کند اما تا روز نیگزی را جای کسدی عانی گذاشت که تا پانی داد و قرار را بر اریی را از عمارت کوچک به عمارت بزرگ تغعماد

  زدهمیس
 

 . راحت تر بودمیی تنهانی من با اقتای نشد و حقيخبر
 

 می به باغشان خواهلشی به همراه خانواده و فامزدهمی سي خبر اورد که برامی دوازدهم بود که نرگس از جانب بهراد براروز
   دانستمینم.رفت

 
 صبح به 8عت  من کامال اماده بودم و طبق قرار سازدهمیدر هر حال روز س. ناراحتای خوشحال بشوم شامدی پنی از ادیبا

  عمارت بزرگ
 

 . در حال خوردن صبحانه بودندي مانده بود در اتاق ناهار خوردیبهراد و مهگل و فرهاد که از روز ع. رفتم
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 شده بود لی تبدیشگی باز هم به همان مهگل همدی کردم که توجه هر سه نفررا به من جلب کرد،مهگل که از روز عیسالم
 : به طعنه گفت

 
 .يد زود حاضر شچه
 
 کردم فکر برخورد یمتعجبانه فکر م.  ندارمیعادت به بدقول.سر موقع است!ستیزود ن:  که در ذاتم بود گفتمی حاضر جواببا

  مهگل و خان
 

  در مقابلم موضع گرفته است؟نی چننی من بوده که او اریتقص
 بانو که هنوز وقت هست صبحونه ات نی بشایب: در عوض فرهاد گفت! نزدی را نگاه کرد اما حرفمی سر تا پاي با خونسردبهراد
  رو که

 
 .میفتی ی راه می همگيخورد

 
 نیمن که خوردم ه بهتر از ا:  و گفتدی اش را عقب کشیصندل. تا تمام شهمانمیمنتظر م..ممنون خوردم:  اخم گفتمی کمبا

  که تا تموم
 

 .می بهراد من و شما حرف بزني صبحانه شدن
 
 .می تکان دادم و با هم به سالن رفتيسر! مخالفت نداشتمي هم برایلیهاش هم صحبت بشم اما دل دوست نداشتم بانکهی ابا
 

 د؟ی مونی عمارت میکی اون شهیهم: دی که فرهاد پرسمی از سالن خارج نشده بودی درست حسابهنوز
 
 ". شروع شد". خودم فکر کردمبا
 
 
 
 .بله اونجا عمارت منه: نه چندان آرام گفتمی لحنبا
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 بردم اما هنوز هم برام نا ی روزها ورد زبانم بود و در افکارم هم ازش استفاده منیهر چند ا "عمارت منه  " ي واژه نیا
 .شناخته بود

 
 
 

 و او باز هم می نشستنی زميرو.  کاش داشتميو ا!  ندارم ی زد ،من به اون عمارت تعلقی مادی درون من فری که حسانگار
 .دیپرس

 
 
 
 دوست دارد ی که هر کسی زنی حرف مبای و زوای اما چنان شي که لهجه دارنی کردم با ای داشتم فکر مامی تی دونیم

  يساعتها به پا
 

 .ندی بنشصحبتت
 
 
 

 حاضر نبودم با اعتراض به ی آمد که حتی فرد بدم منی از ااری اختیانقدر ب.  گرفتمدهی اش را نادی کالمش و گستاخنیتوه
   اشیراحت

 
 .  حرف زدن باز کنمشتری بي را براراهش

 
 
 

چقدر در ان زمان از بهراد تنفر داشتم که . ساکت شدن نداشتالیاما انگار او خ..!  لب کردم و باز هم سکوتری زي تشکرآرام
   آمد؟ینم
 

 ! دندان گرگ رها کرده بودری گوشت را زچطور
 
 
 

 . اسم فرهاد را گرگ گذاشتشدی اگر مالبته
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 دفاع شانی خوب از ای باشه روز مهماننی شما و بهراد به از اي کردم رابطه یفکر م:  زد و گفتمندانهروزی پي لبخندفرهاد
 .دی کردیم
 
 
 
 . تواند داشته باشدی مي ها چه منظوریی گزافه گونی دانستم از اینم. می به او بگويزی واقعا ماندم چه چي لحظه ايبرا
 
 
 
 ی فکر مدیشا! ستمی کرد من متوجه نی فکر مدیشا. فرهاد حق داشت دیشا...ل همان لحظه بهراد امد و به همراهش مهگدر

  کرد دل به
 

 . قصدش نجات من بوددیشا.شدی بسته ام که هرگز عاشق من نميمرد
 
 
 
درسته هنوز هم از گذشته سر در !  دانستمی کند می مالی که خيزی از چشتری بود که من بنی ادیفهمی که فرهاد نميزی چاما
   آوردم اماینم
 

 . رفتی بود که مانند خار در چشمانم فرو ميزی همان چقای حال دقزمان
 
 
 

 !  حق ها با اوستي خواست با نگاهش بفهماند که همه ی در چشمانش بود انگار متیبرق رضا. به فرهاد انداختمینگاه
 
 
 

 راه ی از باقرتری کم دهی می قراره برنیماش ما چون با میفتیخب بهتره راه ب:  دستش را پشت مهگل گذاشت و گفتکی بهراد
 .میافتاد
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 !يامدیکاش امروز م:  مهگل زد و گفتیشانی بر پي بلند شدم ،بهراد بوسه امی به فرهاد ندادم از جای که جوابنی از اخوشحال

 
 
 

 .امی دعوت نشدم که بخوام بییجا:  مختصر کرد و گفتی اخممهگل
 
 
 
 حال باز هم نی خواهد؟ با ای به در کردن هم دعوت شدن مزدهی خودم فکر کردم من هم دعوت نشده ام اصال مگر سبا

   نزدم و بعدیحرف
 
 . ارام پشت سر فرهاد و بهراد از عمارت خارج شدمي ای خداحافظاز
 
 
 

 را باال نشانی داشتند که تا ارنج آست مردانه به تنیی هاراهنیهر دو پ. ان دو شدمکسانی بای تقري لباس هاي متوجه تازه
 .  بودنددهیکش
 
 نی اعتی کامال خالف طبیلباس.  کرده بودندلی تکمی مشکي و با شلواردی فرهاد سفراهنی بود و پي بهراد سورمه اراهنیپ

 ...روستا
 
 
 
 ی که دامنم بود با شالي از همان پارچه اي اقهی و جلدی سفی بودم با لباسدهی پوشمی تا مچ پای عوض من دامن سرخ رنگدر
  می موهايتور
 
 . اشباه محض استکی همسر بهراد بودن دی فهماند که شای از قبل به من مشتری تفاوت ها بنیا.  پوشانده بودمرا
 
 
 

 . را پوشانده بودندشی روي با پارچه شهی که همینیماش... رنگش رفتی مشکالكی کادنی به سمت ماشبهراد
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 .نهی جلو بشدی باامی تنیفرهاد تو عقب بش:  بهراد متوقف شدي راه با صداي انهی به سمت درب جلو رفت اما مفرهاد
 !گهی دای بی هستیمعطل چ:  به بهراد کردم که گفتی صدا نگاهیب
 ي تالش هم براگریاما د. به دست آوردن دل پدر و مادرش هست ي برايگری هم تالش دنی خودم فکر کردم البد ابا

  ی بهراد نمدنیفهم
 

 ری انکار ناپذقتی حقنیاما ا. کردی اگر از گذشته اش خبر داشتم اوضاع فرق مدیشا. گفت ی فرهاد درست مدیشا. کردم
   تفاوتنیا.بود
 
 .  بگم من عادت به عماد داشتمدی بادی شاای.  عمر به عماد دلبسته بودمکی که یمن.  کردی مرا دلبسته مشیها
 .پشت سرم هم فرهاد و بهراد نشستند. به سمت در جلو رفتم و نشستم نانی نا اطمی قدمبا

 ! گذاشت و به صدا در آوردشنی را داخل ضبط ماشي نواربهراد
 ! به راه افتادی با سرعت کمنیماش.  بوق زد که مش قاسم به سرعت به سمت در باغ رفت و بازش کرددوباره
  ؟ادیخوابت م:  بهراد به گوشم نشست ي به کناره دادم و چشمانم را بستم، صداهی را تکسرم

 ...  کمهی:  گفتم ی را باز کردم و به آرامچشمانم
 . کم حرفه بهرادیلیزنت خ:  گفت فرهاد
 تشیاذ:  آرام گفت یبا لحن.  ناراحت استيزی که بشود فکر کرد از چي نه آن قدری اخم داشت ولیکم. به بهراد کردمینگاه

  نکن فرهاد
 
 . زنهیبخواد حرف م ،

  ؟دیخواب:  سکوت شد و بعد فرهاد گفت نی ماشي تویقیدقا.  هم چشمانم را بستمباز
 .فکر کنم خوابش برده:  گفت ی به آرامبهراد
  ؟امیت:  زد می صداآرام
 ی تا زماندی آی مرمی گيشتری بيزهای چدمی کردم اگر فکر کنند خوابی ، احساس مدی گوی چه منمی چشم باز نکردم تا بباما

  یکه حرف م
 

 ...زنم
 . بچه استیلیخ:  گفت فرهاد
 . دونمیم:  بهراد به گوشم نشست ي اعتنای بيصدا

 . کردهریی ات تغقهیسل.  شددای دست و بالت بچه نبود که پيتو:  با خنده گفت فرهاد
 . فرهادي خبر نداریچیاز ه:  بهراد
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 ؟يدی گفته بودم بهراد؟ به حرفم رسیراجع به مهگل بهت چ:  کرد و گفت ی عصبي خنده افرهاد
 . زن منهگهی که هست حاال دیمهگل هر چ! راجع به زن ِ من درست صحبت کن:  بهراد
 . زنمی عمره باهاش سر و کله مهی من شیشناسیاگه تو پنج ساله م!  رفته که زن ِ تو دختر خاله منهادتی:  فرهاد

تمام اتفاقات را مرور کردم مگر او نگفته بود به همسرت .  حد باز نکنمنیودم را گرفتم تا چشمانم را تا آخر خي جلوی سختبه
  ی نمیمعرف

 
 ! در ذهنم جستجو کردم و مکالماتمان را مرور کردمی نکرده بود؟ کمی مگر بهراد او را به من و مهگل معرفیکن

 يفرهاد با خودسر.  دونم فرهادی ، اما من همه ماجرا رو می من خرابش کني جلوي کردیقبالً هم سع:  گفت ی به آرامبهراد
 :  گفت

 
االنم از ...می سال دوست بود10 از شتری من و تو بي بهراد ؟ تو به خاطر اون از من دور شدی دونی رو مزی همه چیمطمئن

  یوفت
 

  کرده مگه نه؟ریی موندم رفتارش تغمن
 ... بس کن فرهاد:  بهراد

 چشمانم را باز کردم و با نی همي سر و ته خسته شده بودم برای بي خوردم از حرف هایناتمام ماند چون من تکان حرفش
  ی که سعیلحن
 
  ؟میدیرس:  خواب آلود بودنش داشتم گفتم بر

  ؟يخواب بود:  دی نا مطمئن به من انداخت و پرسی نگاهبهراد
 . کرددارمی بنی ماشي تکان های ولدمی خوابنی همي خوابم نبرد براشبید:  را به عالمت ِ مثبت تکان دادم و گفتم سرم
 .می رسی مي به زودستی نيادی زریمس:  تکان داد و گفت ي سربهراد
  ؟ی فرستی مهگل رو به تهران ميدار:  دی پرسفرهاد
 ...گرینه تا ماه د:  مختصر گفت بهراد
  ؟يریخودتم م:  فرهاد
 ... برممانشی زاي برادی تونم شاینه نم:  گرفت و گفت نشی فرمان ِ ماشي روی ضربی عصببهراد

پس .  که معلوم نباشددی پوشی لباس مي حال او طورنی است با انشی ماه سن جن7 ی ال6 دی شد فهمی ظاهر مهگل ماز
  يحتما برا

 
 . رفتی پدر و مادرش مشی پمانشیزا
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 خان خبر داره ؟:  دمی پرسی دودلبا
 آره چطور مگه ؟:  به من انداخت و گفت ی نگاهی چشمریز.  کردمی از او میی سوالهانی بار بود چننی اولنیا

 ...آخه آن روز:  صاف نشستم و گفتم میسرجا
 . تو راهشهي کنن بخاطر بچه ییرای شدن ازش پذی راضنکهیمطمئن باش هم:  حرفم آمد و گفت انی مفرهاد
 .می برادهی پدی راه کوه مانندِ باهی:  و گفت دی را کنار کشلیمب نگاهش کرد و اتوي باز هم با بدبهراد

 ی مدی مهگل و خان نبود ،او نباانی اگر اختالف میحت ":  کردم و فکر کردم می روبه روی طوالنری شدم و نگاه به مسادهیپ
  نیچن. آمد
 

 ".  زن باردار مناسب نبودي برايریمس
 ي توی هر چند من از بچگامدی مردان بر مي همه راه رفتن فقط از عهده نیا.  من هم مناسب نبودي برانجای که کردم ادقت

  کوچ ها راه
 
 .  نشستمی اسب مي رفتم اما اکثرا هم رویم
 

 ؟يای راه بی تونیم: دی به من کرد و پرسی نگاهبهراد
 

 !سالمه:  به دو تا پام انداختم و گفتمینگاه
 

 ست؟ی نادی که راهش زنهیمنظورم ا: بهراد اخم کرد و گفت زد و ي تک خنده افرهاد
 

 .کنمیتالشمو م:  تازه کردم و گفتمینفس
 

دستش را همانطور که پشت مهگل گذاشته بود پشتِ من گذاشت و . ستادی جلوتر از ما دو نفر به راه افتاد، بهراد کنارم افرهاد
  بعد از: گفت

 
 .شما

 
  بوده؟ی فرهاد و بهراد واقعا چي بود، رابطه ریهر چند هنوز هم ذهنم درگ!  لبم آمدي گوشه ي لبخندناخودآگاه
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 دشی با همسر جديدی جدی هم درست کنار گوش من زندگي رفت عمادی مادمی با بهراد معما داشت که من ی زندگانقدر
  یراست. آغاز کرده

 
  تر شدن به من نکرده؟کی نزدي براي چند وقت کارنی نبود که در ابی عجنیا

 
 ! چه داشتم که بکنمکردم؟؟ی چه؟ من چه مدیایاگر عماد جلو ب.  تاختندی وقفه می و افکار من بمی دو آرام راه افتادهر
 

من ازدواج ":  شد انکار کردی را نمقتی حقنی با بهراد نداشتم اما اي ای به عماد فکر کنم؟ درست است که زندگدی چرا بااصال
  ،کرده بودم

 
 !می کدام حاضر به شکستنش نبودچی که هی در سکوتي اي روادهیپ. می کردي روادهی ساعت پمیتا ن ". همسر داشتممن
 
  با بهراد دارد؟ی چه نسبتی گفتن که فرهاد به راستی من نمي سؤال داشت چرا جلوي من جايبرا
 

 آمد با وجود گذشتنش بهراد ی ازدواجِ بهراد بود موضوع آنقدر بزرگتر بود که به نظر مي فرا تر از مخالفت فرهاد براموضوع
  هرگز به

 
 ی منی و مکالماتشان در ماشي سرسري گاه و جوابهای گاه و بي را از اخم هانیا.  باشددهی فرهاد را نبخشی واقعطور
 .دمیفهم

 
 شد ی گفت هم از اسب ها میالبته نم.  به باغِ مامی رسی مگهی دمی برنویا:  که بهراد گفتمیدی بلند رساری بسي سکوکی به
 .دی را فهمنیا

 . کشمی رم بعد تورو باال میاول من م:  و گفتدی به سمتِ من چرخنگاهش
 و دست دراز کرد تا من رو باال بکشد به جلو رفتم و دی خود را از سکو باال کشی اما او به چابکست،ی نيازی نمی بگوخواستم

  دستش را
 

 هم ی گاههی تکی که حتنطوری رفتم تا ای راحت تر باال مکردمی اگر خودم تالش مدیشا! ادمیاما از پسِ باال رفتن بر نم. گرفتم
  نداشتم، دستم
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 همزمان دی کمرم قرار گرفت و من رو باال کشي رویدست. بهتر باشدمیایفکر کنم اگر خودم باال ب:  دستش جدا کردم و گفتمرا
  بهراد هم

 
 ! نکردمدای فرصت اعتراض هم پی اتفاق افتاد که حتعی و من باال رفتم،آنقدر سردی را گرفت و کشدستم
ر بود بهت:  احساس کردم در آغوشِ او بودم، با حرص گفتمنی زمي را رومی که باالخره پای که زماندی مرا باال کشي طوربهراد

  نظرِ من
 

 .دیدی پرسی مهم
 . رو نداشتمیشی پهی ي هادنی پنجه کشيحوصله :  و گفتدی خودش را باال کشفرهاد
 !  زنِ منهامی نره تادتیفرهاد :  به فرهاد انداختم و بهراد با تحکم گفتی چپ نگاهچپ
 .  فرهاد مشخص کندي عجب باالخره به حرف آمد تا مرز ها را براچه

 . بگهيزی شما چي جرات داره به همســــــرایک!  نداشتم قربانيمنظور:  باال آورد و گفتمی دستش را به حالتِ تسلفرهاد
 دادی که مرا به فکر واداشت لبخندش نبود چشمانش بود که لبخند را در خود انعکاس نميزی آزار دهنده بود اما چشخندشین

  در عوض همه اش
 

 ! بوددرد
 باغ کجاست؟: ز او گرفتم و گفتم ام را ارهی خنگاه

 . باشنددهی ها باغِ ماست فکر کنم تا االن همه رسنیپشت اون پرچ:  اشاره داد و گفتيری به مسبهراد
 . جا هستندکی که همه ی با خاندان خان آن هم زمانداری دنیاول(!)  خودم فکر کردم چه قدر خوب واقعا با

 تکان داد و رفت قبل از ي ما چرخاند و بعد سرانی فرهاد نگاهش را مم؟یای تا ما هم بيریم:  رو به فرهاد کرد و گفتبهراد
   کهنیا

 
 . کنمی مي فداکار را بازی نقش زنتیباز هم برا! دانمی خودم خوب مدانمیم:  بزنه گفتمی حرفبهراد

 
 .یالبته فداکار که هست:  لب بهراد نشست و گفتي گوشه يلبخند

 که نیبیانقدر عج! ینیبی عجیلیخ:  رفت و گفتمکتری نزدی بهش انداختم و بعد به آرامی تعلل نگاه را جلو آورد، بادستش
  کنمی فکر میگاه
 

 . شدمي قاتل فرارکی زن
  از کجا معلوم نباشم؟:  کرد و گفتینی دلنشي خنده
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 ها رفتم و نیسمت پرچ! شدی دلرحم نمنی چنی قاتلچیه.  مخالفت کردمهی نظرنی به دو طرف تکان دادم، ناخودآگاه با ايسر
  او به سرعت

 
 ! ی اونها من رو آقا صدا کني جلوستیقرار هم ن:  من آمد و گفتيجلو

 !چشم آقا:  گفتمناخودآگاه
 !امی تیستی تو خدمتکار نکنن،ی صورت صدا منیفقط خدمتکارام من و به ا... باز گفت:  کرد و گفتی اخمبهراد

 .نطوری هم با خدمتکارات دارم؟ اونها گوش به اوامر شمان من هم همیفرق:  گفتمضید با غ هم به من برخورده بوباز
 قدرتش دستم را فشرد، از درد چهره ام در هم رفت نی کنارش رد شدم که برم اما مچ دستم را گرفت و نگهم داشت با آخراز

  يبا فشار
 

 نی تونه ای هم نميزی چی خود نزن، تو زنِ منی چرت و بي حرفهانی از اگهید:  شد گفتی مشتری لحظه به لحظه بکه
  ریی رو تغتیواقع

 
 .بده

.) شودی حالتِ نگاه کردنم باعثِ عذابِ طرفِ مقابل منی گفت، ای مشهیپدرم هم( پلک زدن در نگاهش انداختم ی را بچشمانم
   شمردهیبا کلمات

 
 . ده اول همسر باش بعد انتظار داشته باش همسرت باشمی مریی رو تغی زندگتِیواقع... رفتارِ تو:  گفتمشمرده
 ؟ینیبی میشوهر بودن رو تو چ:  دستانم کمتر بود با اخم گفتي را سفت کرد، حاال فشار روفکش
 .تو مرد بودن:  و گفتمستادمی بازگشتم اما هنوز دو قدم نرفته بودم که اری را از دستش آزاد کردم، به سمتِ مسدستم

 يو بعد عمر "چشم" می چون من انتظار جواب دادن نداشت، انتظار داشت بگویک شد، البد از دختر آرام در هوا خشدستش
  خفه خون

 
 بود ازی که نی هم گرفته بودم در مواقعادی گرفته بودم گوش به فرمان باشم، ساکت باشم اما ادی بودم لیاما من دخترِ ا. رمیبگ

  رمیحقم را بگ
 
 .  بود که همسرِ دومش بودمي از مردیهم حق داشتنِ سنی اگر ایحت

 . داخلمیبر:  گفتامدی که به کنارم می و در حالدی به صورتش کشیدست
 . بودبی معما بود، عجمی او برايزی نه چیینه دعوا! نی؟ تنها هم!نیهم

**** 
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 "الدی ممارستانی ، ب1392سال "
 ! ماندبی عجشهیهم:  و گفتدی چشمش چکي از گوشه ی قطره اشکانسالی مزن
 ن؟؟ی بگگهی وقت دهی رو شی باقنیخوایم:  گفتمی را پر کردم و به دستش دادم با ناراحتوانی لزی مي پارچ آب رواز

 بود، اما دوستش بی عجمیبرا:  توجه به من ادامه دادی زد بی مهی تکواری که سرش را به دی و در حالدی آب نوشي اجرعه
  هنوز. داشتم

 
 ی عماد هم نمونی به هزار ملگهی که دییایدن.  منهيای دني وقت واقعا متوجه نشد که همه چیبهراد ه.  دوستش دارمهم

   که بهيدادم، عماد
 

 . از خودم هم گذشتم و خون بس شدمی حتخاطرش
 مامان؟:  باعث شد سر بلند کنمی مردِ جوانيصدا
 را حفظ کرده بود، به پسر چشم دوخت و بشی عجییِبای که هنوز هم زی اشکش را پاك کرد، چشمانعی چشم باز کرد و سرزن
  ياومد: گف

 
 ؟ي بابات بودشِی پروزبه؟

 ؟ی کنی کار می چنجای خونه ايمگه من به شما نگفتم بر:  اخم گفتی با اندکپسر
  کنم؟داتونیفردا کجا پ: دمی زد و من از جا بلند شدم و پرسي لبخندزن

  دخترم؟ي ریم: دی را در دستش جا داد و پرسدستم
 ن؟یینجایفردا هم!  خوام بشنومی برم اما باز هم مدی باشه،ی مکیهوا داره تار:  به هوا انداختم و گفتمینگاه
 .شهی مدامی پنجای من هم انجاست،ی اون ایتا وقت:  به آسمون انداخت و گفتینگاه

 . کردمی زدم و از هر دو خداحافظيلبخند
 امی تدنِید.  داشتممارستانی اومدن به بي هم براگهی دلِی دلهی اما حاال من ومدی م و به خانهشدی خانوم مرخص مدهی حمفردا

   که با وجودِیزن
 

 . بودبای و سه سال سن هنوز هم زپنجاه
 ي شد که شروع به حرف زدن کرد، انگار دلِ پری چدنمی کردم نمداشی نشسته بود پاطی حمکتی ني مغموم روی وقتامروز

  نیداشت از ا
 
 ... سرنوشتي سندهینو
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 بار نی معروفم گل کرده بود البته ايهای اش را بشنوم، باز هم اون فضولی تمامِ زندگخواستی بود دلم مبی برام عجوجودش
   کسبيبرا
 

 . نداشتمي ای اصال سختاطالعات
اال آوردم و زنگ زدم  که بهش بود بیی هاسهی دستم را با کی بود به سختکی هوا کامال تاردمی خونه رسي که به جلویزمان
   فرشته آمديصدا

 
 بله؟:  گفتکه
 ...هیری تصوفونیدر ضمن کم آبرو ما رو ببر آ.  سرورت اومدهیباز کن موش _
 ي بازی کولي ها رو از دستم گرفته بود، خودم رو آماده سهی کی به داخل برم دستم سبک شد کسنکهی باز شد اما قبل از ادر

  کردم برگشتم
 
 .سالم خانومِ خونه:  زد و گفتي هامو بشکونم اما چشمم به فرهود خورد، لبخندوهی گردنِ دزدِ متا

 ياری معروفت که در بي هاي خانومِ خونه از اون شلخته بازیشی می که کندی مگه؟ خرهیچ:  رو گرد کردم که گفتچشمام
   دخترِیشیم
 

 . باباتي شلخته
 بابام؟:  باال انداختم و گفتمییابرو
  تو با منه؟ی نرفته که سرپرستادتی گمی و ممیخودِ جنابعال:  اش زد و گفتنهی به تختِ سیدست
 من و بر عهده ی هم هستم که شما سرپرستانی در جردونم،یبله م:  و به داخل خونه رفتم در همون حال گفتمدمی کشیپوف
  لی اما دليدار
 
 .ی من باشي باباشهینم

  که هست؟ادتونیمن بابا دارم : و گفتم به سر و گردنم دادم ي اعشوه
 بود که اون از من خبر نی اشیبابا داشتم؟ معلومه که داشتم فقط بد!  خنده اش به گوشم نشست و من اخم کردميصدا

 ، نداشت
 ؟ی گفتم ناراحت بشيزیچ:  شد و گفتکی به من نزدفرهود

 . دخترِ لوسِ بابادیببخش:  راه رفتم، دستش را دورِ من حلقه کرد و گفتی گفتم و با بدخلقینچ
 . يرو آب بخند:  لب گفتمرِی زدی چپ بهش نگاه کردم که خندچپ
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 ی واال نمستی بر محرم بودنمان نلی کند سرپرستِ من بودن دليادآوری که به ما ستی خانوم ندهی رو شکر کردم حمخدا
   ازقهیذاشت دو د

 
 .مید استفاده کن فرهوبغلِ

 ؟ی الیکنی فکر میبه چ:  گفتفرهود
 .دمی رو دی زنِ مسنهی مارستانیامروز تو ب: اما در عوض گفتم "؟يریگی چرا تو من و نمنکهیبه ا ":  بگمخواستی مدلم
  داشته که توجه تورو به خودش جلب کرده؟يزی زن چه چنیا:  که فرهود گفتمی سمتِ داخلِ خونه رفتبه

 فکر کنم اون که سرنوشتِ ما یعنی.  منی تر از زندگبی عجی حتب،ی عجیلی خی زندگهی:  رو ازش فاصله دادم و گفتمخودم
  دو نفر و

 
 .کردهی نگاه مادی زي هندلمی فنوشته
 . مصرف هم نداره حرفاتاخی تار؟یگیچرا انقدر چرت و پرت م:  و گفتدی خندفرهود
  بگم؟امی لباس عوض کنم بیسیمیوا... خب حاال:  نازك کردم و گفتمی چشمپشت

 به فرشته زدم که طبق معمل در حال درس خوندن بود بعد هم به ي تکان داد که به سمتِ طبقه دوم رفتم اول سريسر
  اتاقم رفتم و لباس

 
 ؟ی لباستو عوض کني خوایو نمت:  بود به سمتش گفتمرونی که برگشتم فرهود همانطور با لباس بیزمان.  کردمعوض
 . کنفی تعرایولش کن تو ب:  باال انداخت و گفتي اشونه

 دهنم کف کرده بود اون بنده خدا رو بگو که از گهی کردم دفی تعرومدی مادمی که یی مبل رو به روش نشستم و تا جايرو
   کلههیصبح 

 
 . کاملاتی زد اونم با جزئحرف
 کنم؟ی فکر می دارم به چی دونیم:  زد و گفتشی به موهای چنگفرهود

 شعور شعوری بترشمی دارم مگهی بگو دنیآفر... بگو! يری من و بگيخوایبگو م:  صورتش زل زدم و با خودم تکرار کردمتو
 .داشته باش

 ي خبرنگاردیتو با: هوم؟لم داد به دسته مبل و گفت:  داشتم فکم رو جمع کنم گفتمی که سعی خنده ام گرفت در حالخودم
  نی ایبخون

 
 .خورهی به دردِ همون رشته متیفضول
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 ستیب:  گفتمرفتمی که به سمتِ پله ها می از جام بلند شدم و در حالضیبا غ. کنهی منیی چه وسطِ دعوا نرخِ باال تعنمی اای بدِ
  بار بحث

 
 .ستمی من دانشگاه برو نمیکرد
 .خوامی سواد نمیاز من گفتن بود من زنِ ب:  که گفتکردمی منی سوم گذاشته بودم و داشتم فرهود رو نفري رو پله پامو
 هی.  موقع اسی فرهود که همه حرفات بيریبم ":  فرود اومدمنی زمي با صورت روی تاالپي چهارم محو شد و با صداي پله

  ساله من
 

 "م؟یری بگيخوای می بگدی زارت االن باخونتم
 

 ؟ی شد الیاِ چ:  اومد که گفتشصدا
 یچ:  نگران گفتیاومد کنارم و کمکم کرد بلند شم با حالت!  گرفتمي آخ چه دست دردي که سقطم کردی شی الی بی الهيا

   تويشد
 

 دختر؟
 .چه کردم با خودم حاال پا درد هم اضافه شد.  بودنی اریتقص:  اول زدم و گفتمي لگد به پله هی

 . شروع شدامیری خود در گنی باز اای چهارم بود، بي کار پله ری اول و زدم؟ تقصي پله ی حق هم بود واسه چالبته
 ...خب حاال:  گفتفرهود

 ؟يخوایزنِ چلمن م:  بد به فرهود گفتمدهی که تا حاال تو خودم ندی خاصتِی معصومهی با
 ؟یکنیچرا شک م. خوامیهمه جوره تورو ممن :  و گفتدی ام رو بوسیشونی پدمی من هم همراهش خندد،یخند
 .شک نکردم:  انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 .ستمیمن تورو نشناسم فرهود ن:  و گفتدیخند

 بود که مرزها رو ی اون هم شبکردی متمی اذيزی چهی فرهود من و دوست داره دانستمی که باز هم منی همه خنده و انی اانِیم
  یبه فراموش

 
 . شک کنمتشی که با هزار بار فکر کردن بهش تنها باعث شد به ماهیشب. سپردم

 شم، اون هم رفتن داری داشتم که صبح بیلی که دوست داشتم زودتر بخوابم چون دلییامشب از اون شبا.  سمتِ اتاقم رفتمبه
   بودمارستانیبه ب
 
 . بهراد واقعا معما بودگفت،ی راست مامیت.  شدی تر مبی و عجبی که هر لحظه از نظرم عجیی ماجرا، ماجرای مابقدنی شنو
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بهش سالم کردم، .  کردمشیدای پمکتی همان ني رفتم رو مارستانی شدم و بعد از آماده شدن به سمتِ بداری ب9 ساعت صبح
  سرش را باال

 
 بهراد دنِیواسه د:  به رو به رو انداختم و گفتمینگاه. دمیکشی انتظارتو م؟ياومد:  زد و گفتي لبخنددنمی و با دگرفت

 ن؟ینرفت
 تا حالم و ستی عاشق نستی برام خوب ننی و اکنمی مهی گرنمشیبی هر وقت مگهیروزبه منعم کرده م:  و گفتدی کشیآه

 .بدونه
 سوار بر يهرزاده  نکنه منتظرِ شاگمی بهش می و پنج سالشه اما هنوز ازدواج نکرده گاهیس:  سمتِ من نگاه کرد و گفتبه

  ؟يدیاسبِ سف
 .57 همون بهراد سالِ قای پدرشه دقیروزبه کپ:  و گفتدی کشی خنده آهانِیم
 "باغِ خان _1357بهار "
دختر هنوز هم رختِ .  مردهاوشی بودم سدهی که آن روز ازش فهمي بود و همان دخترستادهی فرهاد امی درِ باغ که وارد شداز
  دهی پوشاهیس
 

بهراد .  را کنداشی ماه بعد از چهلم رختِ مشککی اما از شدی برادرش ماوشی که سنی بود که بهراد با وجودِ ای در حالنی ابود،
 : گفت

 
 . دخترعمهسالم
 دیبهراد که نگاه دختر را د...  من خون بس هستم دانستی بلرزم حتما مشدی که باعث مینگاه...  من بودي سردِ دختر رونگاه

  دستِ
 

  شده ساره؟يزیچ:  در دستش فشرد و گفت محکممرا
  همسرتون کو؟؟یشما خوب. ستی نیچی هیینه پسردا:  پلک زد و گفتي چند بارساره
 .گهیحواست هست؟ کنار دستمه د:  با خنده گفتبهراد
 . که خون بس نباشهیمنظورم همان:  به من کرد و گفتی با نفرت نگاهدختر
 .زمی عزمیبر:  ساره رو به من گفتي در عوض به جادی چه بگودانستی بهراد بسته شد نمدهان
اما ساره .  رفتار کرد که چه آنها قبول داشته باشند چه نه من همسرش هستمي را ببندد اما جورگرانی نزد که دهانِ دیحرف

  یحق داشت حت
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 رفتم که ییساره گرفتم و به جا نگاهم را از یبه سخت.من خون بسِ قاتلِ نامزدش بودم... گفتی بدتر از آنها را به من ماگر
  بهراد مرا

 
 که تو با وجودِ خون بس بودنت در قتی حقنی با اتونهیساره نم! خودتو ناراحت نکن:  گوشم گفتری زی به آرامکردی مییراهنما

  دلِ پدرم جا
 

 . رفتار کنندگری دي اون انتظار داشت همه با تو مانندِ خون بس هاادی کنار بيدار
 يزی هر چای بزنند رندی کردند؟ آرزو نداشتم مرا به تمسخر بگیچرا واقعا با من مثلِ خون بس رفتار نم! ل بود من سئوايبرا
   اماگرید
 

 .همسرِ دوم بودم... چی انگار نه انگار خون بس که هانی با من کنار بی خوبنی هم نداشتم به اانتظار
 همه دمی بهراد را دي خانواده می را که دور زدنی شد پرچی مشتری بدنی داد کشی خنده و گاهي صدامی رفتی چه جلوتر مهر

  دنیدر حال چ
 

 . به در بودندزدهی روزِ سبساط
 باز هم به عمارتِ کوچکم خواستی بروم دلم متی آن جمعانِی مخواستمی نمشد،ی تر شدن دستِ من هم سردتر مکی هر نزدبا

  پناه ببرم هرچند
 
 . امکان وجود نداشتنیا

 شکل کی و به سمتِ ما برگشتند هر کدام به دندی دست از کار کشلی بلند کرده بود فامیهمان لحظه بهراد سالم در چون
   بایسالم کردند کس

 
 مادرِ بهراد بود که به دادم انی منی نکردند و رو برگرداندند، اما ای هم که سالمي بند بودند افرادمی ني با لبخندی کساخم
   وگرنه با اوندیرس
 

 هی ونِی موردِ احترامِ همه بود اما حاال مشهی ساله که هم18 دخترِ کی نداشتم یسن. هی گررِی ززدمی من به حتم مبرخورد
  یلیخانواده و ا

 
 .  بود که معلوم نبود با خودشان چند چندندافتاده
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 هی قضنی در آمده بود هرچند اهی اولي باالخره از اون عذالی بود انگار به لطفِ فامدهی پوشی رنگي بار لباسِ قهوه انی امادرش
  به من آرامش

 
 .  مرا آرام کندتوانستی نميزی چچی هدادینم
 را حفظ کند گاهی جانی اتواندی مای شوهر جا داشته باشد و بعد با اخالقِ خود ي دلِ خانواده ي از همان ابتدا تودی عروس بانو
   نه اما درای

 
 . رفتی من نمي خون بس بودن از روي لکه نی اکردمیهر چه هم که م. من کامال موردِ نفرت بودم.  من برعکس بودموردِ
 .ادیبهراد گفته بود امروز با تو م:  شونه ام گذاشت و گفتي روی بهراد دستمادرِ
 حاصلِ یتالشم جز کش آمدنِ ب دانستمی وجودم را گرفته بود مي که همه ی بزنم اما با توجه به استرسي کردم لبخندیسع

   نداشتهيزی چمیلبها
 

 .سالم:  تکان دادم و گفتميسر
 ...امیعروسم ت:  برگشت وگفتگرانی لبش آورد و به سمتِ دي به روي لبخندحرکتم

، تا حنانه جان:  را از من گرفته بود گفتشی که رویی از زنایکی زد ی کند هر کس حرفی را به من معرفی او باقنکهی از اقبل
   کهییجا
 
 .  اون هم مهگلِدی عروس دارکی شما میدانی مما
 .هیهمون عروس تهرون:  گفتطنتی با شلی جوانِ فامي از دخترایکی

 رو در مقابلِ اوشی بود که قاتلِ سدیازتون بع:  گفتزی آمری تحقی کرد و با لحنی از جا بلند شد و با اخم به من نگاهگری دیزن
   دخترِهی

 
 ...نی اصل و نصب ببخشیب
 نی توهیبه چه حق...  به پدر و مادرم نهلم؟ی به خودم رو داشتم اما به انی بود تحملِ توهادی زمی اصل و نصب؟ برایب
   اگرکردند؟یم
 

 دهانم هم ماندمی و مکردیبرگشتم برم چشمام و بسته بودم چون اگر چشمانم را باز م.  خودشان بزرگ بودندي بودند برابزرگ
   وشدیاز مب

 
 .دانستمی بهراد ماقتِی لدانستمی مهگل ماقتِی لدانستمی خاندان منی ااقتِی که لگفتمی رو مییزهایچ



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 241 

 ي زدم و طورراهنشی به پی من سدِ راهم شد با حرص چنگي خودش جلودنِی مچم نگه داشت و کشي دستش را روبهراد
   باندی نبیکه کس

 
 ي بهراد توي رسايصدا.  من و بهراد به وجود آمدنِی کش مکش بنی اقهی دقکی کمتر از دی اش کوفتم شانهی به سمشت

  گوشم نشست و
 

 تهرون هم خودتون و ي اسم و صدادنِی که به شنلتونی شما و فامي دخترانیزنِ من، سگش ارزش داره به صد تا از ا: گفت
  نیعوض کرد

 
  ی هم نداشت فرقنای از اچکدومی هیاگه حت... ارهیترِ بخت که هست نصب داره اصل داره دخیزنِ من هر چ...  لهجتون وهم
 
. نی باشدهی عمرِ خود ندي که توکنمی مي کارزنهی حرف منطوری راجع بهش ای کسنمی ببگهی زنه منه بارِ دامیت... کردینم

  امیاحترام به ت
 
 سوراخ هی دنبالِ زنهی می تا حرفنیبری همه ازش حساب میاحترام به من هم احترام به خانِ همون خان.  احترام به منیعنی

   کهنیموش
 

 هی دمی شماها نمي رو به صد تاامی تي دهی گندي تارِ موهیمن ...  و آزار بده با من طرفِامی تیکس. دی و پنهان کنخودتون
  قطره اشکِ

 
 .زنمی مشی مصببشو به آتزهی برنیی اگه پااون

 هزار بار ي باهاش روزی زندگي داشت که تویلیو اال چه دل.  همسرِ منهنکهی اي بود، از روفهی وظي همه از روحرفهاش
  خودش اشکم رو

 
 ی برداشت کردم به آرامتی را واقعشی همه حرفهادی تابدمی تهِ دلِ ناامي اما اون موقع اون زمان من شاد شدم نوراره؟ی بدر

  سرم را باال
 

 . رنگش دوختمي و چشم به چشمانِ قهوه اآوردم
 دستم را به زدی دلگرم کننده مي که لبخندی انداخت و در حالی خودش حس کرد چون به سمتِ من نگاهيا رو رنگاهم

  ي فشرد صدایآرام
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 دخترِ هی که به خاطرِ دهی رسیی کارت به جاگهیدلم خوشه پسرِ خواهر دارم د:  گفتی زن به گوشم خورد که با ناراحتهمون
   کس ویب

 
  بهراد؟يگردی من بر مي به روکار

خواه اون . زنهی با زنم بد حرف می کسنمیاحترامت واجب خاله اما من خوش ندارم بب:  انداخت و گفتینی به او نگاه سنگبهراد
  فرد شما

 
 مهمون به هی نی صاحاب خونه اس توهنجای ایول.  اومدهنجای به دعوتِ من و پدر مادرم به اامیت...  پدرمی خواه حتیباش

  صاحاب خونه
 

 .ستی نزیجا هم
 بهراد؟:  گوشم نشست که گفتي بمِ خان تويصدا

 به ياما برعکسِ من بهراد با خونسرد.  به خان کردمی دستپاچه سالمستاد،ی و کنارِ من به سمتِ پدرش ادی کنار کشبهراد
 .پدرش سالم کرد

  من به تو؟ نگفتم حرمتِ مهمان رو نگه دار؟ي بود آموزه هانیا:  جلو آمد و گفتخان
 همسرت ي مامانت هوايریاالن بهتره از جمعِ زنان فاصله بگ:  بزند او را به سکوت فرا خواند و گفتی بهراد حرفنکهی از القب

 .رو داره
 . عروسميخوش اومد:  من ثابت ماند و در آخر گفتي روهی چند ثاننگاهش

فرهاد و بهراد به همراهِ خان .  باشددهیاما آنقدر آرام بود که شک داشتم شن.  نهای دی که کردم به گوشش رسي تشکردونمینم
  رفتند و تا

 
 انداختند و نه من و نه مادرِ بهراد قادر به ساکت کردنشان ی مي اکهی که هر کدام تی ناهار من کنارِ زنان تنها بودم زنانوقتِ
  من. میبود
 

 ي ور نگاه هانیاز ا.  پشتم هم به حضورِ بهراد گرم نبودگری انداخته بودم دریه ز تنها در سکوت سر بکردمی هم نمی تالشکه
  ي رهیخ
 

 من سخت تر بود او ننگِ طِیاما شرا!  او هم مثلِ من نامزدش را از دست داده بود درستدادی آزارم موستهی پاوشی سنامزدِ
  خون بس شدن
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.  باشديگریاو عاشق نشده بود که عشقش هم در آغوشِ د. دیدی نمرگی دی او نامزدش را در آغوشِ کسدیکشی به دوش نمرا
  او همسر دم

 
 . باشدنهای اي به فکرِ همه ی خالی که طرد شده باشد و شبانه روز در عمارتی همسرِ دومنبود

 بزرگ بود که از جوانب و یگی هم دگری دي مرد ها دست به کارِ پختنِ جوجه کباب شدند، گوشه اي ناهار که شد همه زمانِ
   داغازی پيبو
 
 . آش بوده استدی فهمشدی داغ مری سو

... دیخندی که در حالِ باد زدنِ کبابها مکردمی نشسته بودم و به بهراد نگاه مي بودند من اما گوشه اي در حالِ انجام کارهمه
   وقتچیه
 
 من به ي بار بود که جلونی اولي برادنشیز تهِ دل خند داشت اما اي ته خنده اشهی بودم همدهی خنده اش رو ندنگونهیا

 .ذاشتی مشینما
 خنده هاش قشنگه نه؟:  گفتیمی ماليصدا

 هستم دختر مهیمن فه:  دستش را جلو آورد و گفتزد،ی بود که کمتر از همه حرف میی سمتِ صدا برگشتم دخترِ سبزه روبه
 . بهراديعمو

 زنِ دومش درسته؟... ي زنِ بهرادشناسم،یتورم م:  جلو بردم که گفتاطی را با احتدستم
 .زنِ دومشم:  تکان دادم و گفتميسر

.  شدمی لحظه حسودهی... ی فکر کردم اوني اول که اومدي لحظه نی همي برادمیمن مهگل رو ند:  زد و گفتهی من تککنارِ
  ی وقتیول
 

 .سادتم فرو کش کرد حي چرا اما همه دونمی نمی تو زنِ دومشدمیفهم
فکر :  را خواند و گفتمی تمامِ حرفهادینگاهم رو که د...  چه به من چه به مهگلکرد؟ی حسادت مدی نگاه کردم، چرا بابهش

  نکن تنها موردِ
 

 .بهیبهراد پر از مواردِ عج... ي خانواده انی ابِیعج
 ییِ عاملِ جدايدیمهگل رو که د... ن نامزدِ سابقِ بهرادم که ممی بگينطوریبذار ا:  خنده دوباره دستش رو جلو آورد و گفتبا

 .ماست
 گم؟یچرا بهت دارم م:  شانه اش برد و گفتي رودمی دستم رو حرکت نمدی دیوقت
 ...مهیفه:  رفت، صداش زدمی سکوت کرد و بعد به سمتهی چند ثانيبرا
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 ... بدونمخوامیمن م:  گفتمی با دو دلبرگشت
 .گهی بهت می بپرسی از هر کدوننی همه مستی نیداستانِ خاص:  کرد و گفتینیری شي خنده

 مگه نه؟.  از خودِ بهراد هم بپرسمتونمینم. کننی رفتار می جذامهی همه با من مثلِ نجایاما ا:  گفتمی ناراحتبا
 
 ؟ی از بهراد بپرسیتونینم:  لب جمله ام را تکرار کردرِیز
 .کنهینه اون حتما سوءبرداشت ممعلومه که :  بلندتر گفتیی صدابا
 ؟یگیپس م:  گفتميدواری امبا

 . شهجادی از اون تو ذهنت اي بدرِی تصوخوامی نمتونم،ینم:  رو به دو طرف تکون داد و گفتسرش
 .کننی مجادی بد رو ارِی همان تصوقای تو دقي حرفانیا:  گفتمیکدندگی با

 ...ستی نياون مردِ بد.  بشهينطوری ادی نبایول:  زد و گفتيلبخند
 حاال ی رفتارِ مهگل بده ولکردمی فکر ملی اوادیکنی رفتار مينطوریشماها چتونه؟ چرا ا:  تکون دادم و گفتمي تاسف سربا
  ي همه نِی بنمیبیم
 

 . رو از رو بستری رفتارِ اون بهتر از همه اس حداقل اون از همون اول شمششماها
 ستادهیتنها ا.  رد بشم و به سمتِ اون برم، به سمتِ بهراد رفتم و کنارش قرار گرفتممهی بهراد باعث شد تا از کنارِ فهيصدا

  بود فرهاد
 

 ؟ي بودمهی فهشِیپ: دی سوال وار پرسی رفته بود، بهراد با حالتي به دنبالِ کارحتما
 ی مخصوصا با بهراد با حالتگرفتمی وقتا خوب ازش جواب میلی خدنی گرفتم خودم رو بزنم رو کانالِ نشناختن و نفهممیتصم

   تفاوت شونهیب
 

 . ازدواجموني بگه براکیفقط جلو اومد تا تبر.  اسمش رو بهم نگفتدونم،ینم:  انداختم و گفتمباال
 .دختر عمومه:  گفتکردی که به کباب ها نگاه می تکان داد و در حاليسر
 ؟یگی می خودت و مهگل برام نگفتییِ وقت از آشناچیه: تفاده کردم و گفتم اسمی ناگهاني سوالهاي استراتژاز

 . خودمون بچسبیی به آشناي کار داری من و مهگل رو چییِآشنا:  گفتطنتی و با شدیخند
 رهی که نامزدم نمنی به خاطرِ اگمی مدی پرسیحتما هر ک:  با سرزنش نگاهش کردم و گفتمومدی به نظرم اصال جالب نشیشوخ

  باهات ازدواج
 

 .کردم
 ...حرفم درست نبود:  موند و در آخر گفترهی من خي رونگاهش
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 ...دونمیم:  تکان دادم و گفتمي سرقی حالتِ تصدبه
 .امی رو ببر تا منم بنایا:  رو داد دستم و گفتي اینیس
 م؟یفرستیدوباره تنها م:  بهش انداختم و گفتمی نگاههی

 . راحت بابام اونجاست جراتِ حرف زدن بهتو ندارنالتی در ضمن خستنیرخره ن لولوخلمنیفام:  زد و گفتیچشمک
عروسم :  سرش نشسته بودن با آمدنم پدرِ بهراد گفتبای بردم که سفره پهن بود و همه تقریی کباب ها رو به سمتِ جایِنیس
  نی بشنجای اایب

 
 . تو و پسرم جا گرفتميبرا
 که خان گفته بود رفتم، کنارِ مادرِ بهراد یی گفتم و به سمتِ همان جای چشمذاشتمی سفره مي رو توینی که سی حالدر

   کهینشستم و در حال
 

 . ادی حداقل ناخنک زدن بودند صبر کردم تا بهراد بای مشغول به خورن همه
 ی همسرِ واقعکیا  چند ساعت هم که شده واقعي براگری دزِی به خاطرِ هر چای گرانی به خاطرِ ددانمی که بهراد آمد نمیزمان

  شده بود تک تکِ
 

 .کمکهاش.  از من، درخواست هاشسواالش
 ... بودی من همه اش اوجِ خوشبختيبرا

*** 
 الدی ممارستانیب _1392 حال زمان

 ؟یاوجِ خوشبخت: دمی و پرسدمی پرامی حرفِ تانِیم
کم .  بودشی سالها پي ساله 18 امِی برده بود که من اونجا بودم، انگار هنوز هم همان تادی گنگ بهم انداخت انگار از ینگاه

  کم به خودش
 

 :  آمد گفتی لبش مي گوشه ي که لبخندی و در حالاومد
 بهراد من رو دوست داره خوشبخت دمیرسی باور نمنی که به ایمن تا زمان.  بودی من؟ نه اون شبهِ خوشبختیِاوجِ خوشبخت -
  اما. شدمینم
 
 که چند ماه یحس.  کنمهی هست که بهش تکی کسکردمی همسر دارم احساس مکردمی اون سفر من احساس مي تو؟یدونیم

  بود تجربه اش
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 ...نی همي برادی شاامدی من در نمي مهگل جلويبهراد جلو. کردمینم
 بودم نیمن عاشقِ ا. دمیبلعی نبود اما من همان توجهِ کم رو مادی اون توجه ها اونقدر هم زدیشا:  و گفتدی کشقی عمینفس

   غذامیکه او برا
 

 نی مسخره اس انی ها ایلیاز نظرِ خ.  و من بگم منتظرِ تو بودمي بودم که از من بپرسد چرا شروع نکردنی عاشقِ ادیبکش
   اماکهیکوچ

 
 اما نندیری من شي خاطرات برانی بگه چرا من اتونهی نمنهیبب ماجرا رو تونهی من نمدگاهِی کس از دچیه.  بودییای من دنيبرا

  من هنوز هم با
 
 .کنهی مدنی قلبم شروع به تپشونیادآوری
  وقت عاشقتون شد؟چی وقت دوستتون داشت؟ هچیاون ه: دمی پرسي اهی چند ثانی مکثبا

 بهراد؟:  کرد و گفتنگاهم
 ... باالتر از عشق بود اون من رو دوست داشتيزیحسِ اون چ... بهراد:  تکان دادم و لبخند زد و گفتی را به آرامسرم
 چطور دوست داشتن باالتر از عشقه؟:  کردمي اخنده

اما ... شکنهی تلنگر مهی نازکه که با ي شهی شهیعشق :  و گفتدی بود کشمکتی دستم که رو ني دستش را باال آورد و روامیت
  دوست

 
 هاش ي ها و بدی با خوبی رو دوست داشته باشیتو اگه کس... کنهی ازش عبور نميزی چچی نشکنه هي شهی شهی داشتن

   امايدوسش دار
 

 ...ي بندی طرفت مي هاي بدي چشم روی عاشقیوقت
 

 . ادی نگاه به وجود نمهی با ست،ی عشق مثلِ افسانه ها نیدونیم:  و ادامه داددی کشیقی عمنفسِ
  سوال بپرسم؟ روزبه؟ پسرتونه؟هی تونمیم: دمی پرسي کنجکاوبا
 . اره پسرمه:  بهم انداخت و گفتقی عمی نگاهامیت
 ...  کالم مثلِ آدم در موردِ سن و سالش بپرسهی ،ی الیکنی سوال طرح مينطوری تو روحت که ايا
 . کم از خودت واسه من بگوهی ای من بسه بیخب خانوم خوشگله از زندگ:  دستم گذاشت و گفتي دستش رو روامیت

 ...  و تاب ندارهچی همه پنی من بر عکسِ شما ایزندگ:  زدم و گفتميلبخند
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 يتایشخص. ( تو برسمیِ خودم دور بشم و به زندگی کم از زندگهی من مشتاقم یول:  هم گذاشت و گفتي را روچشمانش
   ازیکیداستانم 

 
 ) |:  فضول تریکی

 و امدی که ازش بدم می قسمتشهی البته مثلِ همدی طول نکشادی که از سر گذرونده بودم زیی کردنِ ماجراهافی هم تعرواقعا
  سانسور کردم و در

 
 دای رو پی راههی خوشحالم باالخره یدونی می ول،يدی کشادی زی که تو هم سختنیمثلِ ا:  بهش نگاه کردم و اون گفتآخر
   که خوشبختيکرد

 
 .یباش
 ي بلندیِ به مرد سالم کنه، مرد بارانی از جا بلند بشه و به گرمامی تند به سمتِ ما آمد و باعث شد تیی ها با قدميمرد
   بوددهیپوش

 
 امیت.  ساله باشد40 آمد که ی بهش متی به چشمش زده بود و در نهای دور مشکینکی بود و عي دست خاکسترکی شیموها

  با دست اشاره
 
 . جانکای دوستِ من الشونمی دوستِ بهراد فرهاد هستن، فرهاد اشونی جان اکایال:  به او کرد و گفتيا

 اون رو در یکی انگار بودی مشتری ها بنی سنش ادی بود باامی تي فرهاد همون فرهادِ قصه نی جا خوردم اگه اي لحظه ايبرا
   جا ساززریفر
 

 .خوشبختم خانومِ جوان: ون گفتفرهاد دستش را جلو آورد و من شوك زده بهش دست دادم و ا.  بودکرده
 احساسِ خطر کند شی شدنِ اون به هر کدام از زنهاکی واقعا دون ژوئن بود بهراد حق داشت که از نزددمیدی که ميزی چنیا

  هر چند با
 
 . از فرهاد نداشتهی خودِ اون هم دستِ کمدی فهمشدی روزبه مدنِید

 زی آمنی که به نظر تحسي نگاه کرد با لبخندامیم چشم گرفت و به ت از من که هنوز بر و بر بهش چشم دوخته بودفرهاد
  تو:  گفتامدیم
 

 .یشی من میِ دوست داشتنامِی همون تي بهتر شده داریلی رنگ و روت خ؟یخوب
 ...یشی همون فرهادِ زبون باز ميتو هم دار:  کرد و گفتزی ری چشمامیت
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 که دستکشش را از ی نگاه به ساختمون کرد و در حالهی...  منمنمی اگهیچه کنم د:  کرد و گفتي مردانه اي خنده فرهاد
  دست در

 
  دخول نداد؟ي دکتر اجازه ي آقا؟یرونیچرا ب:  ادامه داداورد،یم
 .  پا دارههی باباش مرغش نِیروزبه ع:  تکان داد و گفتي با تاسف سرامیت

 ...شینی بهتره که فعال نبیلی واسه ات خگه،ی که واسه خودت میدونیم: فرهاد
 ي سگانی هنوز اکردمیفکر نم:  دستپاچه به عقب رفت و گفتی به او انداخت، فرهاد به شوخی سرش را باال آورد و نگاهامیت

  چشمات و
 

 . ی باشداشته
 .یباش به اعصابت مسلط ي که تو قول بدی کنم به شرطی روزبه رو راضکنمی می من سعزمیعز:  و گرفت و گفتامی تدستِ

 .کنمی میسع:  و گفتدی کشرونی دستش را بامیت
 کوتاه کرد و ي ای با من خداحافظدادی که سر تکان می محکمتر بود اما به همان بسنده کرد و در حالی قولازمندِی انگار نفرهاد

  به سمتِ
 

 .  رفتساختمان
   خانوم؟امی شد تیچ: دمی قلبش گذاشت، هول شده پرسي روی متزلزل نشست و دستیی با قدم هاامیت

 .  افتادميزی چهی ادِی دخترکم، به ستی نيزیچ:  بهم کرد همراه با بغض گفتینگاه
  ؟ی چادِیبه :  گفتمي کنجکاوبا

 .گهی من رو میِ زندگي آهنگ که همه هی آهنگ بذارم؟ هی شهیم:  زد و گفتيلبخند
 : اش را به دست گرفت و آهنگ را پخش کردی تکان دادم و اون گوشيسر

  تا رهد ز تن جانمزانم،ی از همه گرانم،ی در غم تو گرشانم،ی و پرخسته
 ي نهان، مرا به حال خود رها کردنی من بمان، چرا چنشی به پی که گفتتو

 ي مرا فدا کردمتی که از غمت فغان رود به آسمان چه گويدی ندچرا
 ی خبر زما رفتی از نظر رود چرا تو بدتای که جان به لب رسد که مگر
 ی بگو چرا بگو کجا رفتي جان شوزی مرا عزي شوانی عشودی مچه

 ي تا دوباره برگردي تا دوباره برگردمارمیدر غم تو ب.  بر رهت دارم در دل شب تارمدهید
  نشانهای ز بمتی بجوي دلم نشانه رفته اي بهانه رفته اکی به ي هر کرانه رفته ابه

  شور و نغمه ها به کوه و دشت و آسمانهاي به پا نواشودی که منی ببای من بشی پدوباره
  نشسته ام به جز تو دل نبسته امي چه دلشکسته ام به گوشه انیبب
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  جانمزی من عزشی بمان به پیدم
  جاندی امي اادتی خون شود روان به دهی دز
  تو رسد خزانمي چشم من مشو نهان که در فراق روز
  مارمی بر رهت دارم در دل شب تارم در غم تو بدهید
 ي تا دوباره برگردي تا دوباره برگردي دوباره برگردتا
 ) جانزیعز – دونیفر(

 چه قدر یدونی و م؟ینی شوهرتو ببي که بذاره بری چه قدر سخته به پسرت التماس کنیدونیم:  اشک و پاك کرد و گفتقطره
  سخت تره با

 
 نه پسرِ ی و به اون به عنوانِ پسرِ هووت فکر کنی اما تهه دلت ازش متنفر شگهی خودت ميداره برا اون یدونی که منیا

  خودت؟ مهگل
 

 . بودم که بزرگش کردمی آورد اما من کسای رو به دنروزبه
 عمارت – 1357 سال

 دوستانم را در عمارت از  ازیکی دمی قبل به تهران بازگشته بود و با رفتنش فهمی گذشت فرهاد مدتی هم می از پروزها
 .دست داده ام

. شدی با من رو به رو مینی نرگس هم با سرسنگیحت. کردندی ازش اجتناب مگرانی که دي کارزد،ی با من حرف می گاهفرهاد
  ی فکر میگاه
 

 .  خاص هستمي اي ماری بي نهی در قرنطکردم
البته او مرا .  عمارتِ بزرگي برانی سنگي هاسهی حمل کای باغچه بود ي در حالِ کار روای شهی همدمیدی می را هم گاهعماد

   چرا کهدیدینم
 

 . بودمگری عمارتِ دي روزمره ی مشرف بود شاهد زندگاطی که به حي باز هم از پنجره امن
ه در  عمارت زودتر از خواب برخواسته بود چرا که همیی شدم باز هم به پشت پنجره رفتم، گوداری که از خواب بی روز زمانآن

  حالِ
 
 . و کار کردن بودنددنیدو
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 و من مردد بودم که دهی توانستم بفهمم باالخره زمانِ رفتنِ مهگل به تهران رسی که در دست داشتم مي ایبی زمانِ تقراز
   بهی خداحافظيبرا
 
 ! نهای برم دنشید

 نطوری و ظن اش بازگشت ای خوب شد دوباره همان حالتِ بدگمانيزی با من به صورتِ اعجاب انگی از آن که در مهمانبعد
  یکه به نظر م

 
 . حد مهربان شده بودنی تا ای کشاندنِ من به آن مهماني تنها برادیرس
:  پنجره را باز کردم تا بتوانم صداشون رو بشنوم بهراد گفتی افکار بدم که بهراد و مهگل از عمارتشان خارج شدند کمنی ادر

  لخب مهگ
 
 فرهاد سمی وانجای که مجبورم ای تهران، تو مدتامیهر وقت زمانش باشه خودم م. ی اونجا به من زنگ بزنی باشه رفتادتی

   رو روزیهمه چ
 
 .کنهی راه مبه

 .ي کردی ماجرا نمنی ایِکاش فرهاد رو قاط:  غرغر گفتی با کممهگل
 . را داد و من هم ردش نکردمشنهادی پنیخودش ا:  و گفتدی مهگل رو بوسیشانی پبهراد
 مکث کردم و بعد به سرعت به سمتِ دربِ عمارت رفتم با باز شدنِ دربِ عمارتِ کوچک تمامِ توجه از جمله توجهِ ي الحظه

  عماد که گوشه
 
 ام؟یت: بهراد با تعجب اسمم را گفت.  نظاره گر بود جلب شديا
 . کنمیگل خداحافظ خواستم با مهیم:  گفتم و ادامه داديدی لب ببخشریز

 ام؟ی باهات حرف بزنم تتونمیم:  به من انداخت و بعد گفتی با تعجب نگاهمهگل
 را ی بار صداقت و نگراننی اولي بار دستش را داخلِ دستانم قرار داد و برانی اوليبرا.  تکان دادم و او به طرف من آمديسر

  در چهره
 

 .دمی داش
 . مراقبتِ دائم دارههی به یاجی به نظر نرسه اما اون احتدی رم از بهراد مراقبت کن، شای دارم می وقتامیت:  آهسته گفتی لحنبا

 . راحت باشه در نبودت حواسم به او هستالتیخ:  زدم و گفتميلبخند
 ...یلیاگه به هر دل... گهی دزی چهی:  هم گذاشت و بعد گفتي را روچشمانش
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 در نی کردم که االن با اتتی انقدر اذيِادی زي خواسته دونمیم: مهگل با عجله گفت.  بهراد آمد که مهگل را صدا کرديصدا
  خواستم به نظر

 
 .ی خودت بدوني اونو بچه خوامی م،ی تو راهم باشي خوام تو مادرِ دومِ بچه ی کنم اما می رو میی پروتی دارم نهابرسه
 . کردمی اش می راهينطوری بود که اي نامردنیستم؟ اما او باردار بود و مسافر و ا توانی الل شد چطور مزبانم

 ؟يدیقول م: دی تکان دادم و او پرسقی به عالمتِ تصديسر
 ...دمیقول م:  و گفتمدمی کشینفس

 ام ی اش را در زندگهی ساشهیهر چند هم. دمی بود که من مهگل را دي بارنی بهراد مهگل رفت و اون آخري صدانِ دوباره با
 . حس کردم

 
 . ماندی محو از او باقي اهی رفت و سامهگل

 خدمتکار ها را مرخص کرد، از جمله عماد و نرگس حاال در عمارت تنها من، او و مش ي روز بهراد تا آمدن مهگل همه آن
  یقاسم باق

 
 . می بودمانده

 
 . سر باز زدي اجباری مرخصنی را نداشت از رفتن به ایی هم که جااو
.  نشستممی در جای و به سختدمی در زدن از خواب پري بودم، با صدادهی شد که خوابی می شب بود و من چند ساعتي هامهین

  دایبعد از پ
 

 شده مش یچ: دمی خواب آلود پرسییبا صدا!  چارقدم و به سر کردنش به سمتِ در رفتم، مش قاسم پشتِ در بودکردنِ
 قاسم؟

 برگشتند، شام نخوردن از من خواستن تا رونیآقا تازه از ب:  کرده بود عذر خواست و گفتدارمی که بنی از ا قاسم با شرممش
  به شما بگم

 
 . دی غذا بخورشونی تا با ادیبر

 .من سرِ شب خوردم:  و گفتمدمی به چشمم کشیدست
 . غذا بخورهییآخه آقا عادت نداره به تنها:  پا اون پا کرد و در آخر گفتنی ای قاسم کممش

 ". دوست ندارهی دوست داره چی نداره آقا چیبه من ربط " می دلم خواست بگوي لحظه ايبرا
 .امیباشه بذار به صورتم آب بزنم م: حال گفتمنی ابا
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 کردم که باعث شد سر ي نشسته بود به انتظارِ من، سالمِ آهسته اي ناهار خوري که به عمارتِ بزرگ رفتم، بهراد تویزمان
  ند کند با دستبل
 

 حرف يزی باهات راجع به چنکهی هم امی کردم، اما هم خواستم غذا بخوردارتی بدیببخش:  و گفتنمی کرد کنارش بنشاشاره
 .بزنم
 .حاال غذا تو بخور:  تکان دادم و او گفتيسر

 .رمینه سرِ شب شام خوردم، س:  کردم و گفتميتشکر
 تمام کرد از جا بلند شدم و شروع به به ی را تمام کند وقتشیار نشستم تا غذا تکان داد و مشغولِ خوردن شد، به انتظيسر

  لیبردنِ وسا
 

 .میکنی بعدا جمعش مایب:  که گفتدمی بهراد را شنيصدا. کردم
 ن؟ی داشتيکار: دمی نشستم پرسی که می گذاشتم و برگشتم در حالیی ظرف شوي را رولیوسا
 چند وقت که نیتو ا:  زد و گفتي بندمی خودم با بهراد، لبخندِ نیِنی به در من هم برگشته بودم به اصلِ سرسنگزدهی از سبعد

  خدمتکارا
 
 .اری بنجای رو به التی وساستی مهگل هم نستن،ین

 .قبل از رفتنشان هم تنها بودم...  نکردهی من فرقياوضاع برا:  باال انداختم و گفتمي اشانه
 يای اگه ب؛ی کنی تو اون عمارت زندگخوامی نمگهی دکنه،یاما واسه من فرق م:  داد و گفتی خود را به صندلي هی تکبهراد

   هم حواسمنجایا
 

 .یستی هست هم تنها نبهت
 . که شما حواستون به من باشهکنمی نميمن کار:  چهره ام را پوشاندیاخم

 . منهي فهی اما مراقبت از تو وظ،یکنی ميمنم نگفتم کار:  اش گرفت و گفتخنده
 ه؟یاجبار: دمی پرسی ناراحتبا

 ؟ی قبولش کنستیبهتر ن.  اما درخواستِ منهستی ني اجبارچیه:  شد و گفتيجد
 مطمئنا مجبور به بازگشتِ من به گشتی نداشت همگل که بر متی هم اهمادی تکان دادم و به ظاهر قبول کردم، زيسر

 .شدیعمارتِ خودم م
  برگردم عمارتم؟تونمی امشب ميبرا: دمی و پرسدمی کشزی ميلبه  به یدست
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 خودت رو با اتاقت دی از امشب بایتونیاوال هنوز حرفم تموم نشده دوما نه نم:  را به عالمتِ مخالفت تکان داد و گفتسرش
  که برات آماده

 
 ...ي وفق بدکردم
 ن؟ی به من بگنی مانده که بخوايزی بپرسم چه چتونمیم: دمی پرسی مودب اما عصبی رو مشت کردم با لحندستم
 ...ی درس بخونخوامیم:  و گفتدی کشی دستششی به ته ربهراد

 ؟یچ: دمی پرسی گشاد شد با دستپاچگی کمچشمام
 گه؟ی دي دارپلمید:  به جلو خم شد و گفتی کمبهراد
 .مده نتونستم مدرسه رو ادامه بدم اوشی پطِی اما با شراگرفتم،یامسال م:  رو به دو طرف تکون دادم و گفتمسرم

 تو چند سالته؟:  باال داد و گفتی رو کمابروهاش
 .شمی می واردِ نوزده سالگگری سال، اما تا ماهِ دجدهیه:  گفتمی بهم بر خورد با ناراحتانشی طرزِ باز

 .ی کنکور بخواني و بعدش هم براي امتحان بدگرانی خرداد با دي امتحاناي تو براکنمی مي من کارنیبب:  زد و گفتيلبخند
 . به دانشگاه برمتونمیاما من نم:  مخالفت گفتمبا
 چرا که نه؟: دی پرسي کنجکاوبا

 شهی که میی جانی ترکینزد:  گفتمی شده بود به آهستگرهی به من خندی چشمش باشد را نبي که جلويزی که انگار چيطور
  رفت خوزستانِ که

 
 . صله دارد فای ساعتکی نجای هم تا اباز

 و در ضمن نگران نباش، اگه قرار یخونی دانشگاهِ تهران مي خوزستان تو واسه ي برستیاما تو قرار ن:  کرد و گفتي اخنده
  يباشه تو بر

 
 . آمدمی من و مهگل هم خواهتهران

 
 ی ترسیی بار هم گفتم، من از تنهاهی:  اش را حفظ کنم گفتمي داشتم خونسردی که سعی را در هم کشاندم، با لحنمی هااخم

  من. ندارم
 

 . دوبارهنمیبی که خانواده امو مییِ دور شم چون تنها جانجای ندارم از ادوست
 گهی بهتر اتاقتو مش قاسم متِی موقعهی واسه می بحث و بذارنی وقته بهتره ارید:  و گفتدی کششی در موهای دستبهراد

  ریکدومه شبت به خ
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 .امیت
اما، بهتر من دوست نداشتم با او بحث کنم من در . ردی بگمی من تصمي عادت داشت تا به جاشهی کردم، او همزی ر راچشمانم

  حالِ حاضر
 
 .امدمی من از پسِ او بر نمدیرسی که به نظر منطوری او را نقشِ بر آب کند اي نقشه هاي به بازگشتِ مهگل بود تا همه دمیام

 که زدم توجه اش به من شی بود صداستادهی در حال ارونی خارج شدم مش قاسم بي گفتم و از ناهارخوری آرامرِی به خشب
  جلب شد، از

 
 . دهدشی را به من نماشدی که از آن شب متعلق به من می خواستم تا اتاقاو

 دانستی او به طورِ کامل منم،ی رودِ کوچک را ببتوانستمی می به سمتِ پشتِ عمارت داشت، حاال به راحتي پنجره ادمی جداتاقِ
  يزیمن چه چ

 
 .خواهمیم
  1392 – الدی ممارستانیب

 . می از پشتِ سرِ ما او را از حرف زدن بازداشت، هر دو به سمتِ روزبه نگاه کردي مردانه ايصدا
   باهات حرف بزنم؟شهیمامان م: دی پرسی با عذرخواهروزبه
 و امی بلند شدم و از تمی از جالی دلنی به همرفتمی مي به ساعتم انداختم، ساعت پنجِ بعدازظهر بود، بهتر بود به زودینگاه

  یروزبه خداحافظ
 

 ی زنگ بزندیمامان فکر کنم با:  گفتامی روزبه به تدمیشنی آنها را مي و شروع به قدم زدن کردم هرچند هنوز هم صداکردم
   بابااد،یاونم ب

 
 ...ستی خوب نادی زحالش

 ي آمد، روزهای خارج شدم، امشب فرانک به خونه ممارستانی گم شد و من کم کم از بری سایِ شلوغانِی حرف ها در میباق
  پنج شنبه جمعه

 
 دمیس که به خانه ری که االن به صورتِ دائم به آن مشغول بود، زمانيکار. کردی کار نمرخوارگاهی بود که او در شیی روزهاتنها
  هنوز
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 بود و دهی ناخوش بود در اتاقش خوابی خانوم هم که هنوز کمدهیحم.  در اتاقش بودشهی از او نبود و فرشته مثلِ هميخبر
  يدیخدمتکارِ جد

 
 . بودتشی به وضعیدگی دخترِ او آمده بود در حالِ رسي به جاکه

 سالم کردم و او سر بلند ی که نشسته در حالِ چرت زدن باشد، به آرامدیرسی نشسته بود و به نظر مکی تارییِرای در پذفرهود
  کرد

 
 ومده؟ی شده؟ فرانک هنوز نيزیچ: دمی پرسی سرخ بود به آرامشیچشمها
 .ی مالقاتِ کسرفتی مدیبا. ادی بتونستینم:  به باال انداخت و گفتي سريفرهود

  ؟یمالقاتِ ک: دمیم و کنارش نشستم و پرس تک نفره انداختي از مبل هایکی ي را روفمی کي کنجکاوبا
 .مالقاتِ پدرم:  گفتی را در جا خفه کند و بعد به آرامی بغضخواستی صاف کرد، انگار مییگلو

 آن ها به جز فرانک در خوزستان ي همه نکهی بار به خانواده اش اشاره کرده بود آن هم اکی گشاد شد، او تنها چشمانم
 . کنندی میزندگ

 
  مگه اونا خوزستان نبودن؟یول:  که داشتم را به زبان آوردم و گفتميتفکر
 معالجه به ي اما امروز برادرم بهم زنگ زد، اونا براکردمی امروز فکر منی بود که من تا هميزی چنیا:  و گفتدی کشینفس

 .تهران اومدن
 ش؟ینی ببیخب االن چرا تو نرفت: دمی پرسدی تردی شده بودم، با کمجیگ

پدرم ده :  ناراحت گفتی حد خوب نبوده با لحننی تا اشهی انگار او هم همیمانی از پشی از شرم گرفت، رنگیفرهود رنگ نگاهِ
   تمامِشیسال پ

 
 . کردرونی بمی پدري که از اموالش داشتم را به من داد و من رو از خونه یسهم

 ؟ي شدسی که پلنیبه خاطرِ ا: شدی مجادی سوال در ذهنم اکی اما تنها گشتمی با تحکم میلی دنبالِ دلدم،ی را باال کشمیابروها
 . بودی انتظاميروی به نوستنمی پکردی که بهش افتخار ميزی من تنها چيبابا:  را به دو طرف تکان داد و گفتسرش

 
  وخوندمی درس مي افسري من در دانشکده شیده سال پ:  کردن کردمفی بزنم شروع به تعرگری دی که حرفنی از اقبل

   خونه رونیپدرم ا
 

 وقت احساسِ کمبود نکنم، چی کرد که هی خدمتکاراشون بود رو با من راهنی تریمی از قدیکی خانوم که دهی و حمدی خربرام
  اما همون موقع
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 . باز شدی بهار به زندگي بود که پاها
 ي کرد و به کشورانتی که به فرهود خیهمسرِ سابقِ فرهود همون کس.  شد، بهار را به خاطر داشتمدهی در هم کشمیابروها

 .  رفتگرید
 بودم متنفرم و دهی ازش شنی ازش خوانده بودم و اسمي که تنها خاطره اي کردم از ذهنم دور کنم که تا چه حد از بهاریسع

  يبه ادامه 
 

 بود که نسل و نصبش يار دخترِ فرهیبهار .  که خواستم باهاش ازدواج کنم، پدرم مخالفت کردیزمان:  فرهود توجه کنمحرفِ
  معلوم نبود

 
 و ستادمی بابام ايجلو... اما من جوون بودم و مثال عاشق.  نداردی که پدرش شهرتِ خوبدی دشدی هم که معلوم شد میزمان
  خب... اون

 
االن ... الن گوش کردم اما ای حرف به خوبنیمن هم به ا. نهی من و ببخوادی به اسمِ من نداره و نمي پسرگهی گفت، که داون

  اوضاع
 

 ؟ی چنمشی ببگهی و من نتونم بارِ درهی کرده، اگه اون بمفرق
 

 هزار ي بزرگ شدم که روزی و توسط کساندمی ندچوقتیفرهود، من پدر و مادر خودم رو ه:  را در دستم گرفتم و گفتمدستش
  بار بهم

 
 داشته ازی به هر حال اگه به من نیول...  کردني بدیلیهرچند شهربانو و منوچهر به من خ. ستمی که از اونا نکردنی ميادآوری

  باشند
 
  به فکرت؟شهی بودن و همتی به هر حال بزرگم کردن، چه برسه به تو که پدر و مادر واقعرم،یم

 .حق با توئه ممنون:  و گفتدی سرم کشي رویدست
 . که الزم باشه من هستمهر وقت:  هم گذاشتم و گفتمي را روپلکام

 : راه متوقفم کردي انهی در مشی جا بلند شدم تا به سمتِ باال برم که صدااز
 دونمی که من میی اون ماجرا فقط به شباهت به ماجراای.  باشهگهی دیامی تام،ی بودم که اون تدواری ام،ی از اون زن گفتیوقت

  داشته باشه اما
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 تو رو ي طورهی برام داره اما يدی جديِ خدا چه بازدونمینم. ستی به برادرم زنگ زدم گفت، پدرم واقعا حالش خوب نیوقت
   مادرِيروبه رو

 
 . قرار دادهمن

 مادرِ امی تیعنی که امروز روزبه گفت فرهود بود؟ ی که هست گشاد تر بشه، پس اون کسيزی امکان نداشت از چگهی دچشمام
  د؟فرهودِ من بو

 
 . بهش نگاه کردمی حرفچی هی قرار گرفتم و بمی در جای آرامبه

من ! ی الترسمی میلی که با اون زن مواجه بشم خنیمن از ا:  گفتمی مالی از چهره اش معلوم بود با لحنی بود، ناراحتکالفه
  بهش پشت

 
 .ذاشتمی اونو تنها مي اگهی دی هر کسای به خاطرِ بهار دیمن نبا.  کار رو دارم اما نداشتمنی حقِ اکردمیفکر م. کردم
هرچند ذهنم .  را ازش برگرداندم و به سمتِ اتاقِ فرشته رفتممی روی حرفچی هی بودم حرف بزنم، باز هم بی تر از اونشوکه

  امی ترِیدرگ
 

 . بودمدهی که شنییزهای چي همه رِی فرهود و در گرِی درگبود
 ماجرا تعجب بکنم اما نی هم از اادی زدی بودم حاال نبادهیچی روابطِ پرِی رو درگمیدگ که خودم تمامِ زنی به نظر برسه، مندیشا

   بودنِ منبیعج
 

 . به خودم بودمختص
 دونستمیمن م.  عاشقِ هم بودند اما مادربزگِ من باعثِ به هم خوردنِ رابطه اشون شدهی زمانهی پدر و مادرم دونستمی ممن

  پدرم زنده اس اما
 
 . از حضورِ من خبر ندارهیحت
 ست،ی نادی بازگشتش از اعتي برای راهچی احتماال هگهی و دکنهی می زندگی قبلي همون خونه ي تودونی حاال فردونستمیم
   منوچهر تا ماهِدونستمیم
 
 من بزرگش دی حاال باکردنی که منو رد می به شهربانو حبسِ ابد خورده و فرشته دخترِ کساندونستمی و مشهی اعدام مگهید

 .کنم
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 روز با کی باور کرد که شهی وقت نمچیه.  بودبی تر از عجبی باشد عجامی که فرهود پسرِ تنی بودند اما ابی همه عجنهایا
   گرمیزن
 
  ؟ي است که تو دوستش داری مادرِ همان کسقای او دقی و بعد بفهميریبگ
 . توایب: دیچی در گوشم پفشی ظري اتاقِ فرشته را به صدا در آوردم؛ صدادرِ

 . بهش کردم و او جوابم را دادی در دستش گرفته سالمی و کتابدهی تختش دراز کشي که رودمی اتاق که شدم اون رو دواردِ
 هی به ازی او نگذاشته ام، به هر حال او در سن رشد بود و ني وقتم را به طورِ کامل براستی کردم که چند وقتيادآوری خودم با

  نفر داشت
 

 . م مراقبش باشد دائکه
 .شدی فرشته نمای من دنِی از اونجا هم حاضر به دی شانسِ بده من و اون شهربانو در زندان بود و حتاز

 ی گردش دادم، حتیچشمانم را کم "پرندگانِ خارزار" خوندی انداختم که می به جلدِ رمانی تخت نشستم و نگاهي روکنارش
  نیفکرِ خوندنِ چن

 
 . کردنشی چه برسه به عملنداختی هم من و به وحشت می پر حجمکتابِ
 ؟یامروز مدرسه رفت: دمی نشست پرسشی رو کنار گذاشت و سر جاکتاب
 . بهتر عمل کردمیلی قبل خيآره امتحانم داشتم نسبت به دفعه ها:  رو تکون داد و گفتسرش
 که نی اما همارهی نمره ها رو بنی بهترشهی ازش انتظار داشته باشم همتونستمی داشت نمی خوشحالي زدم، حرفش جالبخند

   تالشِ خودشدونستمیم
 
 .  بودادی زیلی خمی فرهود ناراحت باشم براي من جلوشهی و باعث نمکنهی مرو
 یِمن فقط در پ که فکر کنه ومدی هم بدم منی نداره اما از اي انتظارچی هکنهی که میی کارهاي فرهود برادونستمی منکهی ابا

  سوءاستفاده از
 

 .اونم
 بود که واقعا االن ي بربی که درش سررشته داشتم همون جي سربارِ اون باشم اما تنها کارخواستمی که من نمنهی اقتیحق
   برمتونستمینم
 

 رو کای اون الرمی پدرم مشِی و پکنمی که باالخره جرات می وقتخواستمی کنم مدای پرییمن به خودم قول داده بودم تغ. سمتش
  بی جی نه النهیبب
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 .دمیرسی بهش مدی از خودم بود اما بايادی درخواستِ زنکهی با انیا... بر
 

 . بودامی که مربوط به خودم، فرهود و تي که داشتم به خواب رفتم، افکاری شب با افکارِ متفاوتاون
 ام یشگی همیِ بود که حامبیرست کنم حاال عج خودم رو دی تب و تاب بودم تا اوضاعِ زندگي توشهی که همی منيبرا

  یخودش هم مشکالت
 

 .  باشهداشته
 اصال فکر کردن به اون به عنوانِ ست،ی نختنشی فروري برای باشه که راهی اون کوهشهی انتظار داشتم فرهود همانگار
   که پشت بهيپسر

 
 نکرده ي خانواده اش کنجکاودنِی دي وقت براچی چرا من هکردمیهرچند االن با خودم فکر م.  نبودری کرده امکان پذخانواده
  یی طورهاهیبودم؟ 

 
 . از خانواده ندارمیچی که خودم هی از خانواده اش خوب نباشه نه وقتدنی پرسکردمی مفکر

 یشتم، خواب بودن داداری باالخره به خواب رفتم متوجه نشده بودم و هنوز احساسِ بی به سراغم آمده بود آنقدر که وقتیخوابیب
 ... نا آرام

 
 در حالِ صدا کردنم هست ی تا درك کنم که واقعا کسدی طول کشی کمکرد،ی ممی شونه ام قرار گرفته بود و صداي رویدست
   باز همنیو ا
 
 شدم فرهود بود رهی خمی به رو به رویجی و با گدمی را درك کردم به سرعت از خواب پرقتی حقنی ای و وقتستی خواب نکی

  نطوریکه ا
 

  شده؟یچ: دمی پرسدمیمالی چشمانم را می که با خستگی در حالکردی ممیصدا
 .يساعت دهه خواب موند:  گفتی آرومبه
 دنِی امروز زودتر به دخوامیازت م:  بهش انداختم و اون گفتجی گی خواب مونده باشم، نگاهدی ذهنم فشار آوردم که چرا بابه
  ي برامیت

 
 ...ی الامی باهات بخوامیم

 ساعت چنده؟:  به موهام زدم و گفتمیچنگ
 ...ده:  که گفتدمی رو شنشیصدا
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 .ازت متنفرم:  لب زمزمه کردمرِیز
 .امی از پسش بر نمیی اما من تنهاخوامی معذرت میال:  گفتی با ناراحتفرهود

 ...ساعتِ مالقات دوئه:  گفتمي طلبکاربا
 .نمی اول اونو ببخوامی االنم اونجاست، مشناسمیمن مامانم و م: فرهود

 . تا من حاضر شمرونی خب برو بیلیخ:  جام بلند شدم و گفتماز
.  االنم شده بودیِجی باعثِ گشبی دی خوابی کم خودم رو جمع و جور کنم، بهی کردم که دای پی رفت زمانرونی فرهود بیوقت

  به سرعت
 

 مانتوم رو ي که دکمه های در حالدنشی برخورد کردم با د در به فرشتهي رفتم، جلورونی کردم و بدای پدنی پوشي برایلباس
 :  گفتمدمیپوشیم
 
 ؟ي مگه مدرسه ندار؟یکنی کار می چنجای اتو
 .یامروز پنج شنبه اس آج:  بهم کرد و گفتی نگاههی

 تکون يسر.  مدرسهمیرفتی مدی بودن، برعکسِ ما فلک زده ها که هر روز هفته رو بالی پنج شنبه ها تعطنای اگفتی مراست
 : دادم و گفتم

 
 ؟ي خوردصبحونه

 از دو هفته اس خونه موندم خواهش ام؟ی باهاتون بشهی منم می ، آجی آج،یآره آج:  کرد و بعد به سرعت گفتی مکثکی
 .ی آجکنمیم
پاشو برو آماده شو  یزنیدِ جون بکن بچه چه قدر زر زر م:  گفتمیشگی همیِ ذره ابروهام باال رفت و بعد به سبکِ همون الهی

 .اما زود
 ؟یال:  که گفتدمی فرهود رو شنزِی سرزنش آميصدا

 اد؟ین:  چپ زدمی بهش کردم و خودم رو به کوچه علی نگاههی
 با حرص نی همي گل کرده براشی که معلم بازدمی بهم انداخت و من فهمزششی معروفِ سرزنش آمي هم از اون نگاه هاباز

  به سمتِ فرشته
 

 کن آروم تر حرف ی فقط زودتر، درضمن سعيای با من و فرهود بیتونیباشه خواهرم م:  کردمحی و جمله ام رو تصحبرگشتم
 !یبزن
 خوب شد؟:  به فرهود گفتمغی جغی با جبعد
 .نیای شما زودتر بنی تو ماشنیی پارمیخوبه، حاال من م:  گفتکردی تن می که کتش رو به درستی حالدر



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 261 

 که ی امو انجام دادم و زمانموندهی باقيمنم کارها. به سمتِ اتاقش رفت تا به سرعت آماده بشه رفت و فرشته هم خودش
  باالخره از خانه

 
 نی خانوم احتماال االن تنها مونده خواستم به فرهود ادهی فکر کردم که حمنی زدم فرشته هم با من خارج شد، به ارونیب

  يادآوریموضوع رو 
 

 . او به حرکت درآمدمی گرفتي جانی که با فرشته در ماشنی اما همکنم،
 ؟ياینم: دمی کردم و پرسی سمتِ فرهود نگاهبه

 و االن هفت امی من تیفقط ال. امیتو برو باال، من پشتت م:  شد و گفترهی خشی نگاه انداخت و بعد باز هم به روبه روهی بهم
  ساله

 
 ...دمیند
 همون اول با صدا کردنِ اسمش يخوای نمنیبب:  گفتمی ، به آرامندازمی بهش بزینش آم سرزی بار نوبتِ من بود که نگاهنیا

 ؟یناراحتش کن
 من و؟ مسلما من جلوش ي آوردری گیال:  باال رفت و گفتی لبش کمي بار در اون روزِ پر استرس گوشه هانی اوليبرا

  اسمشو صدا
 
 .زنمینم

 ی که منم گاهرمی لذت و در خودم بگنی اي جلوتونستمی اما واقعا نمکنهی کار و نمنی وقت اچی فرهود هدونستمی من مالبته
 . بدمریبهش گ

 هیری که هنوز وقتِ مالقات نبود و با توجه به سختگنی با توجه امی و به سمتِ ساختمون رفتمی خارج شدنی فرشته از ماشبا
  تونستمیروزبه م

 
 چرا کردمی درست در اومد اون اونجا بود به همراهِ روزبه که حاال فکر محدسم.  بودشیشگی همي همون جاامی بزنم تحدس

  زودتر متوجهِ
 

  به فرهود نشده بودم؟شباهتش
 ! دخترميامروز زود اومد:  گرفت و بعد از سالم گفتي لبش جاي گوشه ي من سر بلند کرد و لبخنددنِی با دامیت

 هرچند دوست دارم داستانتون رو بشنوم اما ومدمی جان، اما امروز به خاطرِ خودم نامیآره ت:  کردم و گفتمی روزبه هم سالمبه
  امروز دو تا
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 . آوردممهمون
 خواهرت باشه؟ درسته؟ اسمش رو بهم دی بانیا:  و دستش را به سمتِ اون دراز کرد و گفتدی فرشته چرخي رونگاهش

   جلوای ب،ینگفت
 

 .زمیعز
 .رشته اساسمش ف:  تکون دادم و گفتميسر

 ... دلمزِیخوشبختم عز:  دستِ فرشته رو در دست گرفت و گفتامیت
 .دنتونی منم خوشحال شدم از د،یمرس:  زد و گفتي لبخندفرشته

 بود مانتالی سانتیلی دختر خنی اخوردی به من نمشیچی صورتم نشست، کال هي روی نوعِ صحبت کردنِ فرشته لبخندِ کجاز
 .برعکسِ من

 کایال:  دستش را در دستم گرفت و اون گفتی من بلند کرد با خوشحالي رو براگرشی دستِ دامی نشست و تمای کنارِ تفرشته
  دیجان با

 
 ... ی مني اتفاق هر روزه نی تو بهترگذره،ی ممارستانی بنی اي وقتم توي روزها که همه نی اي کنم تواعتراف

 ...ممنون:  که سرخ شده بودم گفتمی لب در حالرِیز
 کمرِ من قرار گرفت سرم رو ي روی لبش نشست و دستي روي شد، کم کم لبخندرهی که به پشتِ من خدمی روزبه رو دنگاهِ

  برگردوندم و
 

 .گشتی انگار در وجودِ من به دنبالِ آرامش مدادی به من آرامش مدی دست بانی که اشهیبرعکسِ هم. دمی رو دفرهود
 بر ی را صاف کردم و سعمیگلو.  و بعد مات مانددیو به مردِ تنومندِ پشتِ سرم رس من سر خورد ي سر شانه ي از روامی تنگاهِ

  شکستنِ
 

 . فرهودکنم،ی می زندگششونی هستن که من پی هم همون کسشونی جان اامیت:  کردمسکوت
 مامان؟:  بوديادی برام زهی قضکِی فرهود باعث شد چشمانم رو ببندم فازِ دراماتيصدا
چانه .  گذاشتمکتی ني و رودی دستش را از دستِ من کشی و بعد بسته شد، به آرامدهی اول به سمتِ غم کشامی ماتِ تنگاهِ

   خوش فرمشي
 
فرهود من رو پشتِ سر گذاشت و کنارِ مادرش نشست، به فرشته . دی گونه اش لغزي روی و بعد قطره اشکدی لرزی آرامبه

   زدم تاياشاره ا
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 .ستادی بلند شد و کنار من ابه سرعت.  اونجا بلند بشهاز
 که ي از توانش خارج بود تنها کاریی نتوانست گویی ابتدا دستش را به سمتِ مادرش برد تا او را لمس کند اما بعد گوفرهود

  کرد زانو زدن
 

 .امی تي پاهاي بود و گذاشتنِ سرش روامی تيجلو
 )پسرم. (کرُم:  زمزمه کردی به آرامد،ی سرِ پسرش کشي روی دستش را باال آورد و به آرامامیت

 لمی اگه دالینه حت.  حق نداشتم دلتو بشکنمد،یببخش:  به او نگاه کرد و زمزمه کردی دستِ مادرش رو گرفت و به آرامفرهود
 ، درست بود

 
 . نداشتم پشتِ پا به تو بزنم مامانحق

 ...میمونی اشتباهاتمون مي روی واهلِیخاطرِ دال ما به يهمه :  گفتی حالی به سمتِ من نگاه کرد و با لبخندِ بامیت
 

 1357 _ بزرگ عمارت
 .کردمی سر میی حاال من در عمارتِ بزرگ به تنهایعنی نکرده بود، ی من تفاوتِ چندانییِ بعد از جا به جااوضاع
 عمارت تنها نباشه خودش رو تو باغ مشغول ي با من تونکهی اي و مش قاسم هم برارفتی تا عصر بهراد به سرِ کار مروزها

  تنها. کردیم
 

 خودم ي و برادوختمی کوچک مي عمارت نگاهم را به رودخانه نی اي نظر گرفتنِ آدمهاری زي بود که حاال به جانی اتفاوتش
 . کردمی میالبافیخ

 دو روز از رفتنِ شند،ی نابود مکی به کی که ییدهایام.  بودمدی بودم، هجده سالم بود و پر از امی من هم دخترِ جوانباالخره
  گذشتیمهگل م

 
 ... زدندی ساعت ها با هم حرف می و گاهزدی او شبها به بهراد زنگ مو
 عاشقِ من شهی من بهراد هميای در روزدی دوست نداشتم ذهنم به هم برماندم،ی اتاقم مي مواقع تونی در اشهی من هم همو

  بود و شب ها پشتِ
 

 .زدینِ اولش حرف نم با زتلفن
 غذا درست ي برایلیدل.  بودمفتادهی به فکرِ ناهار درست کردن هم نی حتگری دوازدهِ ظهر بود و من مثلِ هر روزِ دساعت

  کردن نبود،مش
 

 . آمدی و بهراد هم که به خانه نمداشتی ناهارش بر مي شبِ قبل را براي غذاهاشهی همقاسم
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 به خودم ی رفتم و نگاهنهی که کنارِ پنجره گذاشته بودمش بلند شوم، به سمتِ آي ای صندلي زنگ باعث شد تا از رويصدا
  انداختم چارقدم را

 
 چی چند روز به هنی به خانه برگشته باشد، هرچند در اي کاري مش قاسم برادادمیاحتمال م.  کردم و از اتاق خارج شدمدرست

  نیعنوان چن
 
 پدرش بود و به ي هانی بزنم، چون بهراد تا عصر سرِ زمتوانستمی بود که مینها حدس تنی حال انیاما با ا.  نشده بوديزیچ
  ی سمت نمنیا

 
 .آمد
 تر از ي در بستنِ در کردم اما او قوی که به خودم آمدم سعی ماندم و بعد زمانمی مات سرِ جاي لحظه اي را که باز کردم برادر
  یاون
 

 : گفتتیان با عصبرمی را بگشی که من بتوانم جلوبود
 .امی تسای لحظه واهی -

 تر است در را ول کردم و به عقب رفتم ي از من قویلی نبود که او خی شکچی که در رو فشار بدم، هنی شدم بودم از اخسته
  با خشم

 
 ...ی مرخصی رفتکردمی فکر م؟یکنی کار می چنجایتو ا: گفتم

 ...نمتیاومدم بب:  گفتمتی مالبا
 ... عمادرونیبرو گمشو ب: دمی بهش توپگری بارِ درفتم،ی آمد و من عقب می جلو ماو

 ي نفر که همه هی ای دزدم هی که انگار ي جورام؟ی تیکنی منطوریچرا ا:  گفتی چهره اش را دربر گرفت با ناراحتیقی عماخمِ
  تتیعمر اذ

 
 ...کرده

 کدوم چیتو ه:  خشمم را کنترل کنم گفتمکردمی می که سعی آوردم بعد در حالنیی رو پامی هم گذاشتم و صداي رو روچشمم
  اما... یستین

 
 .رونی دارم عماد برو بي من شوست،ی خونه درست ننی بودنت تو ایفهمی نمانگار
 . اون تورو از من گرفتهامی تیفهمی چرا نم؟يشو:  بدنش را گرفته بود گفتیلرزش
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نه اون من و :  گفتمی گرفته بودم هرچند دوست داشتم او زودتر برود به آرام بود من هم آرامستادهی را تکان داد حاال او اسرم
  نگرفت تو

 
 ...ي کردمی و تقدمن

 من نبودم، تو من یخودت دان... دِ من نبودم ونو :  گفتزدی چنگ مشی که در موهای را باال برد و در حالشی باز هم صداعماد
  و
 

 ...یتو من و شناس. ..کردمی بلند نمی من دست رو کسامی تیشناس
 ...ستی واسم مهم نگهید... ستیواسم مهم ن:  بغض گفتمبا

 ... امی عاشقِ تو بودم تاتی عاشقِ صدات خنده هات تامیمو عاشق تو بودم ت... اما واسه مو هست:  گفتی با ناراحتعماد
 ... بذار حرف بزنمخوامی که مهیزی فرصت همه چهی:  انداختم و او ادامه دادنیی نداشتم که بزنم سرم را پای نزدم، حرفیحرف
 حال هنوز هم عماد نی بکند با اگری دي باز هم بهراد فکرخواستمینم.  اجازه دادن و ندادن معطل بودمانِی مدم،ی کشینفس
  گاهی جاکی میبرا
 

 تو می شوخوامینم... فقط زود: تم گفی به آرامدمیشنی مدی رفته بود اما باي چند ماه رو به نابودنی در اگاهشی هر چند جاداشت
  نجایرا ا
 
 .نهیبب
 

 ، اون روز امی تجمیمنم گ... یی ماجراجِیدانم هنوز گ:  شروع به حرف زدن کردی معطل شد و بعد به آهستگشی سرِ جاعماد
  دمی دیوقت
 

... کردمی مسائل خوب برخورد مي تو همه ی داره، من و شناسي قصدِ بددی فکر نکردم که شاادی دنبالِ شما دو نفر مداره
   خوبنیندانستم ا

 
 . بار به ضررم خواهد بودنی کردن ابرخورد

 وقت اون پسر رو نشناختم اما با چیمن ه.  آوردمی مادی من هم آن روز را به کردمی بود، حاال که فکر میی ذهنم جرقه هادر
  يحرفها

 
 : شدمرهیال آوردم و بهش خ بود نگاهم را بای که او چه کسماندی نمی باقی شکعماد
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 بکشمش خواستمیمن نم...  اما من نه؟ي فرار کردادتهی اد؟ی مادتی کرد تتی ازت جدا شد اون اومد سمتت اذالی لیوقت -
  یحت... امیت

 
 ... کنمهشی تنبخواستمی تنها مدادمی در صد هم احتمالِ مرگش هم نمکی

 تکان بخورم، توانستمی واقعا نمگهی در که آمد وحشت زده شدم حاال دي بدنم را گرفت انتظار داشتم سقوط کنم، صداضعف
   بستهيصدا صدا

 
عماد هم به سرعت برگشت و به پشتش نگاه کرد، .  در بود نه باز شدن و بسته شدن به پشتِ سرِ عماد نگاه کردمشدنِ

   از چهدانمینم
 
 که بعد از ي بهرادای است؟ انی ات رو به پای زندگدنشید بعد از یدانی که مي درنده اوانِیح. دی ترسشودی مشتری بيزیچ
  یدانی نمدنشید
 

 ...ختی فرورمیاهای روي همه دانستمی را ميزی چکیهرچند . دیای ات بی است چه بر سرِ زندگقرار
: دیبه من نگاه کرد و با تحکم پرس. گذردی ميزی داد در افکارِ درهمش چه چصی تشخشدی نگاهش سرد بود، نمبهراد

 ؟يحرفهاشو قبول دار
 آن ماجرا ي من همه دیگوی را مقتی عماد حقدانستمیم. اما من قبول داشتم... کردمی قبولشون مدی مهم بود، نبامی بهراد برااگر
  ادیرا 
 

 . است که عماد کشتهی کرده همان کستی که مرا اذی بود که همان کسنی ادانستمی که نميزیتنها چ... داشتم
 حرف امیمن خواستم با ت:  به بهراد گفتيبه سرد.  که نگاهش مات بودي سکوت به بهراد نگاه کردم و بعد عماد، عماددر

  بزنم اون
 
 .خواستینم

 دهی داره به حرفات گوش مامی تدمیدی و مومدمی مهویاگه :  اون گرفت و متوقفش کرد و گفتي با نفرت دستش را جلوبهراد
   انقدریکنیفکر م

 
 کردم؟ی برخورد مآروم
 می بارِ اول اسمش را صدا کردم، هرچند همراه با ترس بود و هنگامِ صدا زدنش از ترس پلکهاي همه مدت برانی از ابعد

 :   شده بودنیسنگ
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 بهراد؟
 ...امیجوابمو بده ت:  نگاهم کرد و گفتی آرامبه

 ...م جواب بدخوامینم:  گفتمی هم فشار دادم و بعد به آرامي را رومیلبها
 چرا؟: بهراد

 ... بهرادکنمیخواهش م:  هم گذاشتمي رو روچشمام
 هم گهی و درونی بيری عمارت منی از انیبب:  بهراد بلند شدي سکوت عمارت را فرا گرفت و بعد از آن صداي لحظه اچند

  داتی پنجایا
 
 ي کردی سعی حتای امی تشِی پي دوباره اومدنمی وقت ببهیاگه ... می ندارنجای به کار کردنش ايازی به زنتم بگو نشه،ینم

  باهاش به هر
 

 پس منم واسه همون ؟ی برادرِ من و کشترتی واسه غشهیادعات م...  اون وقته که من زنده ات نذارمی حرف بزنیقیطر
   تورورتیغ
 
 دامادِ یخان بفهمه کاگه ... رفتمی منجایاگه جات بودم کال از ا... امی به ظاهرم نگاه نکن، خوب از پسش بر مکشمیم

  خدمتکارش شده
 

 ...کنهی نماستقبال
 نفرت شی که بهراد در صداي عماد هم به همان مقداردم،ی را باز کردم و عماد و بهراد را رو در رو چشم در چشم دچشمانم
  داشت با

 
 ...حق دارم بخوام به حرفام گوش کنه...  نامزدِ من بودهامی تو گوش بدم؟ تي به حرفهادی بایواسه چ:  گفتنفرت
 حقه من که نخوام نی حاال زنِ منه و اامی مونده، تارتی در اختیمیبرات بگم که اخبار قد:  کرد و گفتی عصبي خنده ابهراد

  یبا هر کس
 

 ...ام خونت حاللِ بری باشامی دور و ورِ تگهی بار دهیمن حرفِ آخر و اول زدم ...  بزنهحرف
 ...کنمیبرو خواهش م:  را به سمتِ من برگرداند و من به سمتش لب زدمشی روعماد
 بود که ی او کسندازمی ام را با بهراد به خطر بی اوضاعِ زندگتونستمی من نمرفت،ی مداشتی واقعا مرا دوست مي عماد ذره ااگر

  توانستمیم
 

 ...یرسی بهش مادی که از شدتِ نفرتِ زينگاه ها حالت شده بود، از همان یعماد نگاهش ب.  کنمهی تکبهش
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 بود که یی صدانی شدنِ در آخردهی کوبي متزلزل کرد و از کنارش گذشت، صدای به بهراد زد که او را کمی محکمي تنه
  دوست داشتم باز

 
 . در گوشم تکرار شودهم

 ي حاال اون در موردم چه فکردانستمی بودم نمدنی بود، در حالِ فرو پاشدنی دستانم در حالِ لرزی به طورِ نامحسوسحاال
  خنده دار بود. کندیم
 

 ... داشت تفکرِ او نسبت به خودم بودتی که اهميزی زنِ او شده باشم تنها چدی مهم نبود که چرا بامی ذره هم براکی ی حتکه
ود نگاهش ردِ نگاهم را گرفت و با  را به دست گرفته بسهی سرم را باال کردم و تازه متوجهِ دستانش شدم که دو کی آرامبه

   کهییصدا
 
 : آمد گفتی از تهِ چاه در مییگو
 خرداد هم يتا امتحانا. ی کنکور شروع به خوندن کنيگفتم بهتره از االن برا...  رو گرفتمرستانی سه سالِ دبيبرات کتابا -

  یوقتِ کم
 

 ...ی برسونگرانی خودتو به دی فکر کنم با کمکِ خودم بتونمونده
 اوشی چرا اون سستیعماد اصرار داشت باهام حرف بزنه، من برام مهم ن:  بر آمدمحی در صددِ توضيری زي با صدااری اختیب

 . رو کشته
 
 . اون بهم بگهخواستمیمن نم...  عملش رو پنهان کنهی زشتتونهی نميزی چچیه

 !ي بدحی را توضيزین چ مي براستی الزم نامیبسه ت:  گذاشت و گفتنی ها را به زمسهی کبهراد
 من هنوز هم به اون یکنی بدم و اال تو فکر محی توضدیچرا، با:  را گرفته بود قورت بدهم و گفتمبانمی که گری کردم بغضیسع

  یاحساس
 

 .دارم
 ...امی تکنمی فکر رو نمنیمن ا:  به سمتِ من آمد و گفتبهراد
 زنهی که عماد میی ناگهان با همه حرفای ولدونم،یپنج ماهه دارم همه رو مقصر م:  را به سمتِ خودم گرفتم و گفتمدستم

  ی اصللِی دلفهممیم
 

 . بودممن
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 داره عاقبتِ کارِ خودش یهر کس... یستی نيزی چچی تو مقصرِ هام،یبه من نگاه کن ت:  دستش چانه ام را باال گرفت و گفتبا
  رو
 
 ...نهیبیم

 نم؟یبی رو می پس من دارم عاقبتِ چستم،یاگه من مقصر ن:  چشمانش نگاه کردم و گفتمبه
 تو با عماد خوشبخت دی با من؟ شای زندگ؟ی نباشه چي عاقبتِ بدنیاگه ا:  گفتی کرده بود به آرامریی نگاهش تغرنگِ

 ...يشدینم
 که هر روز عاشقانه دانمی مشدم،ی من اگه زنِ عماد مه؟ی چی از خوشبختفتیتعر:  ناراحت کنارِ لبم آمدي لبخندناخودآگاه

  دمیکشی انتظار مشیبرا
 
 وقت قرار نبود او را چی هدانمیم. کردی و او تشکر مگذاشتمی مشی جلوپختمی غذا مشی برادانمی مادی بگهی او همراهِ مردانِ دتا

   کنم منمیتقس
 
  داشت بهراد، اما با تو چه؟نانی ها را اطمنیا

  ؟ی خوشبختیعنی از نظرِ تو نهایا:  هم گذاشت و گفتي رو روچشماش
مادرم ... ی اوجِ خوشبختیعنی نهای ما الِی اما در ایکنی مفی را تعری تو چطور خوشبختدانمینم:  را از فاصله دادم و گفتمنگاهم

  شهیهم
 
 ... گرفتمادی را زهای چنی کرد، مادربزرگم پدرم پدربزرگم من ای زندگنگونهیا

 رو به تی قبلی و زندگي برگردياگر بهت فرصت داده بشه حاضر: دی نهفته درش داشت پرسي که انگار دردشی با صدابهراد
 ؟ياریدست ب
 عشق و نفرت سوال بپرسد اما با خودم رو راست بودم اگر ی از من در موردِ دو راهی سخت بود انقدر که انگار کسسوالش

  اردیلیهزاران م
 

 . با عماد بودن بدهمي که با بهراد دارم را به هزار لحظه ي لحظه انی استمیحاضر ن به من بدهند هم
 . کردهریی تغی خوشبختي معناگهی من دينه، برا:  را به چشمانش دوختم و گفتمنانمی با اطمنگاهِ

 ی وقت حسچی کس هچیه... یکنی تو من و شگفت زده مامیت:  ام زد و گفتیشانی به پي چهره اش را پوشاند بوسه ايلبخند
  که تو به

 
 . رو به من نداده بوديدی ممن
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 .یممنونم که کتابا رو برام گرفت:  زدم و گفتمشی به روی کوچکلبخندِ
 دست و دل یلی خدم،ی من خودمم به عنوانِ معلمت بهت مستیفقط کتاب ها ن:  کتاب ها انداخت و گفتي سهی نگاه به کهی

 بازم مگه نه؟
 
 تو اتاقت، تو هم بپر تو آشپزخونه ذارمی رو منای ارمیمن م:  ها رفت و گفتسهید خنده ام گرفت، به سمتِ ک که زده بوی حرفاز
  ي غذاهی

 
 .می رو حس کنیخواستی که مي ای از خوشبختمهی نصفه نمی بخوراری خونه درست کن بي واسه آقاخوب
 مثلِ آبگوشت و غرمه و یی درست کردنِ غذاهاي لب گفتم و به سمتِ آشپزخانه رفتم، برارِی زی زدم و چشمی کمرنگلبخندِ

   بود اماری دمهیق
 
 . دم پختکِ خوب درست کنمکی ساعته می نتونستمیم
 .ادی می خوبيچه بو:  گفتدیکشی که بو می آمد و در حالنیی ساعت بعد بهراد پامین

 .ارمیم شهیاالن حاضر م:  بهش کردم و گفتمینگاه
 .ارشی هر وقت آماده شد بستی نيعجله ا:  نشست و گفتی صندليرو
 شدی بود که می مدرنبای تقرخچالِی نجای نداشت اما اخچالی عمارتِ من دم،ی کشرونی را بلی رفتم و وساخچالی سمتِ به

  در. ازش استفاده کرد
 

 . تر بودنددی عمارت بود از عمارتِ من جدنی که در ایلی وساکل
 دم دوارمیام:  گذاشتم و گفتمزی مي رولی و کنارِ وسادمی گذاشتم و غذا را که حاال آماده شده بود کشزی مي را رولِیوسا

  پختک دوست داشته
 

 ...نیباش
 ...امی تیتو برعکس:  بهم کرد و گفتی نگاههی

 چطور؟: دمی نشستم در همان حال پرسشی و رودمی را عقب کشیصندل
 که از من ی تو وقتی ولشنی می باهاش رسمترسنی می از کسیهمه وقت:  گفتدیکشی غذا ممانی هر دوي که برای حالدر
   با منیترسیم
 

 ...یشی میخودمون
 . نشدمیمن خودمون:  بهش انداختمی کجنگاهِ



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 271 

 ...يشد:  و گفتدیخند
  نه؟ای خوبه نی بگدیبخور:  گفتمخوردمی که می کردم حرف و عوض کنم و در حالیسع
 .  ازم تشکر کردی باالخره تمام کرد غذاشو به گرمی و وقتمی سکوت شروع به خوردن کرد، در آرامش غذا را خورددر
 کنمی سالِ سوم و شروع مي اول درسام،ی باال درس و شروع کنای بيظرف ها رو جمع کرد:  بلند شد و گفتزی پشتِ ماز

 .برات
 اتاقِ من نشسته بود و داشت کتاب ها ياون تو.  کردم من هم رفتمزی تم که آشپزخانه رای تکان دادم و اون رفت، زمانيسر

  رو ورق
 
 ادمی تا یراست. ي از همه مشکل دارشتری بگو تو کدوم درس بای ب؟ياومد:  با وارد شدنِ من سرش رو باال گرفت و گفتزدیم

  نرفته، از
 

 . دخترشي مش قاسمم فرستادم خونه امشب
 درسِ نی حال در انی بود با ای رو در آوردم رشته ام تجربکیزی تکان دادم و کنارش با فاصله نشستم و کتابِ فيسر

  بخصوص مشکالتِ
 
 . رو داشتميادیز

 ...يریگی مادی عی سریلی حفظ کردنت هم خوب باشه خی آسونه اگه حتیلی خکیزیخب ف:  به من انداخت و گفتینگاه
 . خوبهیلی خاتمیفظح:  تکون دادم و گفتميسر
 اون بود که خسته شد و دراز تی و در نهامی اون ساعت درس کار کردنِ ما شروع شد، چند ساعت با هم درس کار کرداز

   بهشدیکش
 

 ارم؟ی بییبرم چا: گفتم
 ... برامزیآخ آره، کمرنگ بر:  و گفتدی سرش کشي رویدست

 ... به مهگل بزنم تا از اوضاعش با خبر بشمی زنگهی منم ی رو دم کنییتا تو چا:  بلند شدنِ من اون هم بلند شد و گفتبا
.  بودختهی جمله فرو رنی که تا به اون لحظه داشتم با ای خوببای تقري رفتم، هرچند تمامِ لحظه نیی تکان دادم و به پايسر

  دستِ خودم نبود
 

 نوع فکر کردن نی ادانستمیکند هرچند م داشتم حاال که مهگل نبود او تمام و کمال توجه اش را صرفِ من دوست
   در خوديادی زیِخودخواه
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 . از بهراد فاصله داشتلومتری کنی به هر حال مهگل زنِ اول بود و در حالِ حاضر با وجودِ بادار بودنش چندداشت،
خانه برم و با  حسادت را در خودم خفه کنم و به آشپزي از حسِ کورکورانه ی موضوع موفق شدم کمنی فکر کردن به ابا

  يعشق برا
 

 . درست کنمیی من گذاشته بود چاي که تمامِ روزش را براهمسرم
 حالِ مهگل خوب بود؟: دمی پرسمیای به نظر بي عادکردمی می که سعی که برگشتم اون به اتاق برگشته بود، در حالیزمان

 .ودنتونستم زنگ بزنم خطوط باز هم قطع شده ب:  به من کرد و گفتی نگاهبهراد
 حرفها بهتر نی آمده بود؟ من از اامیچه به سرِ ت.  شدمزاری که در وجودم آمده بود بی از حسِ لذتي تکان دادم، لحظه ايسر

 ...بودم
 که با میآنقدر غرق در درس بود.  توانست مانعش شودی من هم نمي چشمانِ خسته ی حتیی گوداد،ی توقف درس می ببهراد

  وجودِ ساعت که
 

 هم که شده بهراد رو از درس قهی چند دقي براتونهی کار منی که انیبه فکرِ ا. می شب بود هم غذا نخورده بود8 شدهندهینما
  دادن دور کنه

 
 ست؟یشما گرسنه اتون ن: گفتم
 ...ستمینه گشنه ن:  بهم کرد و گفتینگاه

 استراحت شهیم:  گفتممیالتماس در صدا ی بار با کمنیا.  دادنش ادامه دادحی سرش رو به کتاب برگردوند و به توضدوباره
  گهی دم؟یکن
 
 . بخونميزی چکشمینم

تو دوران . دی سرم ترک،یگفتیخب زودتر م:  چشمانش رو بست و گفتد،ی دراز کشنی زمي رو بست به کنار انداخت و روکتاب
  لِیتحص

 
 . بودمدهی انقدر زحمت نکشخودم
به صورتِ .  هم بسته شدمي روییبای شدم، چشمانش به زرهی کردم و در سکوت به او که چشمانش را بسته بود خي اخنده
   چشمانشیناگهان

 
 شیبه سرعت سرِ جا...  بهم زد در پاسخِ لبخندش لبخند زدمي من قفل شد، لبخندي رهی باز کرد و نگاهش در نگاهِ خرا

  نشست، جلوتر
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 سوال هی: دی پرسیبه آرام.  دست با من فاصله داشتکی که حاال تنها ي به طوردادیه من درس م بود که داشت بی زماناز
 کنم؟
 ؟يریگی ازش رو مشهی که همهی نامحرم کنیا:  گفتاوردی که دستش رو به سمتِ چارقدم می رو تکان دادم و او در حالسرم

 رنگم که با وجودِ بافته بودنشان تا کمرم یی خرماي بکشد، موهانیی سرم پاي دستانش اجازه دادم تا چارقدم را از روبه
   از حصارِدیرسیم
 

 .  آزاد شدچارقد
 ؟يریگیچرا از من رو م: دی پرسی آرامبه

 . را رنگ زده بودمی گونه های شرم کمنهای زدن نداشتم در کنارِ اي برایحرف.  نزدمی کردم، اما حرفنگاهش
 را نگه داشته می را که موهای کشدی ادامه داد به انتها که رسمی بافتِ موهاي را تا انتهاشی و دستهادی کشمی موهاي رویدست

  بود باز کرد و
 

 ...ری وقت از من رو نگچی هگهید: گفت
 نگاه نیچشمانم را بستم تا ا. سوزاندی چشمانش مرا تا مغز استخوان مي همه و همه فرق داشت، گرماشی حرفهانگاهش

  هیآزارم ندهد، تنها ثان
 
 .  بعد لبانِ او لبانِ مرا لمس کرديا
.  شد و من تمام نازازی ام احساس کردم همسر دارم، همان شب بود که او تمام نیی زناشویِ بار در زندگنی اولي من براو

  همانگونه که
 

 نداشت یتی اهمگرید.  را از ذهنِ من خارج کردای دني عاشقانه اش همه ي حرفهاشی خلقت خواسته، نوازش هاي از ابتداخدا
  که عماد چه

 
 . مهم نبودند، همه شب من بودم و بهرادمی مهگل و بچه اش براخواهدی ميزیچ

*** 
 تو بدنم يدرد.  بلند شدممی و از جادمی چشمانم کشي روی مثلِ بسته شدنِ در، دستیی باعث شد از خواب بپرم صداییصدا

   آرامي براد،یچیپ
 
 ...رمی بگدهی که داشتم را نادي اجهی کردم سرگی نشستم و سعنی زمي روی درد کمرفتنِگ
 . مرتب کردمی بود را کمدهی حاملِ کتاب درش ترکی لباسم را به تن کردم و اتاق را که انگار بمبی آرامبه
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 خوردن بود، ي کردم که در آشپزخانه در حالِ چادای پیاو را در حال. دیکوبی ام به شدت منهی از اتاق خارج شدم، قلبم در سیوقت
   ازیکم
 

 .کنمینگاهتو حس م:  کردرمی غافلگشی سر بهش نگاه کردم که صداپشتِ
 ...سالم:  بود گفتمي که ماالمال از شادی با قلبد،ی لبم لغزي رويلبخند

 ؟يدیسالم خانوم گل خوب خواب:  را به سمتم برگردوند و به من لبخند زد و گفتشیرو
 .می بخوریی چانی بشایب:  رو تکون دادم که گفتسرم

 ...می تا با هم درس کار کنگردمی جا سر بزنم بعد بر مهی دیامروز با:  نشستم و او گفتکنارش
 یِنیسنگ.  اون هم به من نگاه نکنددیسیریهر چند به نظر نم.  به چشمانش نگاه کنمشدی تکان دادم، هنوز هم روم نميسر

  ينگاهش را رو
 

: دمی پرسشدی هم مشتری که با هر بار نگاه کردنش بی نگاهِ سوزان و حسِ خجالتنی آزاد شدن از اي براکردم،ی حس مخودم
  یی جادینبا
 
 ؟یرفتیم

 يالزم نکرده در رو رو.  تو حواست جمع باشهی ولامی مگهی دو ساعت دیکی برم مخابرات، تا دیچرا با:  تکان داد و گفتيسر
   بازیکس
 
 ...یکن
 
 ي که بهراد براشدی میدو ساعت.  ضرب گرفته بودمزی مي روشد،ی مي سپري که به کندی تاكِ ساعتکی ضرب آهنگِ تبه

  تلفن زدن به
 

 . رفته بودمخابرات
 روزه بشوم زنِ تمام و کمال که با وجودِ کی که بخواهم نی نبودنِ بهراد، نه اي تر برای من عصبگذشتی که مي لحظه اهر
   آمدنِرید
 

 .شدی هم مشتری کردنِ بهراد بری که با هر لحظه دينه من تنها دلشوره داشتم، دلشوره ا. شدی ناراحت مشوهرش
.  بودنجای اما او ادادی مي بدیِ نجات دادند، هرچند هنوز هم دلم گواهبی عجي در آمد انگار مرا از مخمصه اي که صدانیهم
  توانستی منیهم
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 . خوب باشدی مدتيبرا
 نیقی مرا به شیقدم ها. شدی وارد می که به آهستگدمی دی رفتم، او را در حالییرای آشپزخانه خارج شدم و به سمتِ پذاز
  يزی که چرساندیم
 
 ... رفته استشی اشتباه پنجای ادر
 همسرت که تازه چند ساعت است که به عنوانِ همسرش نکهی تجربه مثلِ اترساند،ی هست که آدم را مي تجربه اشهیهم

  نطوریقبولت کرده ا
 

 . اتفاق بعد از تماس با همسرِ اولش باشدنی اگر ایحت.  قدم به خانه بگذاردلرزان
 بهراد؟:  اسمش را گفتمی آرامبه

 شی از پشتریحاال ب. خم شد شی که چطور زانو هادمی به من نگاه کرد و بعد من دیقی ماتش به سمتِ من برگشت، دقانگاهِ
  نهیقلبم در س

 
 چند لحظه هم که بود سکوت ي خواستارِ دانستنِ موضوع بودم اما برانکهی نشستم، با اشی جلو رفتم و جلواطی با احتدیکوبیم

  شیتا برا. کردم
 

 مرد رو خم کی ي زانو هاتواندی میمی و چه زخمِ عظشوندی تر مقی عمگرانی زخم ها با پرسشِ دی صبور باشم، بعضسنگِ
 کنه؟

 . اومدای پسرم به دنشبید:  گفتی من رو در دست گرفت، به آرامي دستای آرامبه
 ...میترسوند:  و گفتمدمی با آرامش کشی لبم نشست، نفسي رويلبخند
 ی بار با لحننی که از حرارتِ نگاهِ ناراحتش صورتم گر گرفت اي قرمز بهم نگاه کرد طوری را باال آورد و با چشمانسرش

 : دمینگران پرس
 

  بچه خوبه؟حالِ
 ... مهگل...  زودتر از موعد بوده مادر نتونسته تحمل کنهمانی زاگفتیفرهاد م... بچه خوبه:  تکان داد و گفتي سری آرامبه

کاش ... رنی کردن با من تماس بگی سعشبید:  نتونستم بزنم و اون ادامه دادی حرفچی خشک شده، همی گلوکردمی ماحساس
   زنگرفتمیمن م

 
 .بزنم

 ... بهرادکردی فرق نميزی چيزدی اگه زنگ هم می حتست،ی تو نرِیتقص:  بشنود گفتمی که شک داشتم او به درستیی صدابا
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 ی بگم با زندگتونمینم... امی تخواستی منوی اون ازد،ی بار با من حرف منی آخري برایول:  تکون داد و گفتی را به آرامسرش
  با اون

 
 ... از دست برهکردمی فکرشم نمم،یکردی می سال بود با هم زندگنی ها رو داشتم اما ما چندنیبهتر

اما ... می که پشتِ سر گذاشته بودییزهای حرف بزند، آن هم بعد از چگری دی که همسرت از زنکردی غرور خورد مي حدودتا
  نیاگر ا

 
 زنانه ام ي بود که بخواهم با حسادت هايزی دردِ همسرم بزرگ تر از چستم،ی نامی تگری بخواهد مرا خورد کند که داحساسات

  يباهاش همدرد
 

 . نکنم
 ...آروم باش بهراد:  و گفتمدمی کششی موهاي رویدست
 ... من باشهشِی پخواستیم...  خاك شهنجای اخواستیم:  شده بود گفترهی خنی که به زمی و در حالدی کشینفس

 شانه اش يدستم را رو.  را نداشتمدنشانی لرزدنی طاقت دد،ی که لرزدمی را دشیذاشت و شانه ها صورتش گي رودستش
  گذاشتم سرم را

 
 هیثان.  را داشتم که به آغوشش بروم و به او آرامش بدهمنی اش گذاشتم، قدرتِ بغل کردنش را نداشتم اما قدرتِ انهی سيرو

  دی طول کشيا
 
  پسرم رو بزرگ کنم؟دی باي چطوریی تنهاام،ی تترسمیم:  گفتی سرم حس کردم و به آرامي دستش را روتا

 ...دمی قول ممونمی کنارت مشهیمن هم...  بهرادیستیتو تنها ن:  مردانه اش را نوازش کردم و گفتميبازو
 ...  برم تهراندیفردا با:  را پاك کرد و گفتشی رو از آغوشش در آورد و اشک هامن

  باهات؟امیب: ردم کنگاهش
االن فقط تورو دارم، تنها ... ای بامی خودخواهم اما تیلی خدونمی برات سخت باشه، مدی شادونمیم:  را تکان داد و گفتسرش

   که من وییتو
 

 ...امی تیکنی مدرك
 

هنوز , زدیش قدم نم دری مهگلگهی که دیباغ. می شدی نشسته بودم و از باغ خارج منشیبه همراه بهراد در ماش,  روز بعدصبح
  هم باورش
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 . بود برامسخت
.  در عمارتم به گوش نرسدشی هرگز صداگری مهگل را بشنوم عادت کرده بودم و حاال قرار بود دي هر روز صدانکهی ابه

   شروع بهنیماش
 

 ی حتگرید,  هم که خبر رفتنمان به تهران را دادیاز وقت.  بودداریاو تمام شب را ب,  شدمرهی کرد و من به همسرم خحرکت
   همهیگر
 

 به او دی نبود من باي حال چاره انیبا ا.  شودی ها به ضررش تمام مي خودخورنی ادانستمیم, به شدت نگرانش بودم. نکرد
  دادمیفرصت م

 
 .اوردی خودش را به دست بدی شاتا

 استقبال ای فکر بودم که آنی کردم به ای به باغ نگاه منهی که از ایر حال و من دشدی هر لحظه از عمارت و باغ دور تر منیماش
  از تن

 
  مقدار سرد خواهد بود؟نی جان مهگل به همیب

 قرمز یبه سمتش نگاه کردم و او با چشمان. بهراد در سکوت دستم را در دست گرفت,  نباشدنطوری بودم که ادواری تهه دل اماز
  يو لبخند

 
 ؟یخوب: دی پرسسرد

 ی هم گذاشتم و در حاليچشمانم را رو. دمیپرسی سوال را از او منی ادی بودم که بایمن کس,  بدنم سرد شدي لحظه ايبرا
   کردمی میسع
 

 ؟یتو خوب, من خوبم:  را آروم کنم گفتمخودم
اونجا هم معطل . می تا ده تهرانتینها, می برمای از اون ور قراره با هواپکشمیتا خوزستان م:  رو تکون داد و گفتسرش

 ...میشینم
 زدن ي برایحرف,  نزدمیدستش رو فشردم و حرف.  مني براحی خودش بود تا توضي برايادآوری شتری بیی گوحاتشیتوض

  توانستمینداشتم نه م
 

 بود اما نام دهی که هنوز فرزندش را ندییبه او.  بدهمی باشم تا به او دلگرمتوانستمی تنها مگری ديزی بدهم نه چيدلدار
  مقدس پدر مهر
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 . داشتتی اهمشی من برای و باز هم خوبشدی که خورد مییبه او,  اش شده بودیشانیپ
 .می را درك کندی جدتی موقعمی داشتازی هر دو نییگو,  را فرا گرفتنی سکوت ماشگری دبار
 دانستی که نمیکس. شدی به ما اضافه میکی میگشتی برمی مطمئنا وقتم،ی کدوم آدمِ سابق نبودچی هگری دمیگشتی بر میوقت
  ای چه قدر در دنیحت
 

 . دلکش گوش سپرده بودي و به آهنگ هاکردی می رانندگی او عصبمیتا به فرودگاه برس.  و درد وجود داردغم
من در  در تمامِ مدت کرد،ی همراهِ خواننده تکرار می لب با ناراحتری ززدی اشک بري آنکه قطره ای و او بخواندی مدلکش

  رهیسکوت به او خ
 

 لبم ي روینی که حرف بزنم انگار قفلِ سنگدمیترسی هم منی بودم اما از ادهی شود ترسی قلبي دچارِ حمله نکهیاز ا.  بودمشده
  گذاشته بودن

 
 !امی تشمی موونهیدارم د:  نگاهش کردم تا به حرف آمدآنقدر

 .نجامیمن ا:  گفتمی آرامبه
 ،یینجای ادونمیم:  دستش را از فرمون جدا کرد و گفتکی بهم کرد و ی گرفته بود، او نگاهمی حرف نزده بودم که صداانقدر

   اگه توامیت
 

  کردم؟ی کار می من چينبود
 را بزند، بگذار شیبگذار حاال که به حرف افتاده حرفها.  زدم، دستش را نوازش کردم و گذاشتم حرف بزندي سردلبخندِ

  ا آرامخودش ر
 

 ...کند
 سالش تمام شده 16 سالم بود و اون تازه 21 دمشی دیوقت:  گفتی هم حرف زد، همانطور که من انتظار داشتم به آرامباز

  بود، دختر
 

 انتی به نامزدم خچوقتیه.  از خودم مطمئن بودم من پسرِ خانفتم،ی به دامِ عشقش بکردمیفکرش هم نم.  فرهاد بودي خاله
  ماا... کردمینم
 

بعدشم که حق .  سالم بود17 نامزدمه فقط مهی بابا گفت که فهی وقتدم،ی رو ندمهی فهدی وقت اونطور که باچی کنم من هچه
  نداشتم باهاش
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 کرده یمن تهران زندگ. شدی بود که حاضر به حرف زدن با من نمی اونقدر خجالتمهی فهشدی اگه هم میعنی...  بزنمحرف
  يبودم، دخترا

 
 روستا ي مثلِ دختراخواستم،ی بود که من ميزی اما مهگل همه اون چامی کنار بزای چنی با اتونستمی بودم نمدهی رو دیتهران

  نبود سر و زبان
 

 ...  اما من عاشقِ رفتارش شده بودم چون تفاوت داشتومدنی به ستوه مشی ها از حاضر جوابیلی خدیشا. داشت
 مگه نه؟.  البد دروغ گفتنست،ی نکنمیباور نم !امی تتونمینم:  کرد و گفتی من نگاهبه
 بدم اما ی تسلدی حرف بزنم بادی باتی موقعنی اي تودونستمی که منی بودنم که با افی همه ضعنی متنفر بودم از اگفتم؟ی میچ

 ، خفه شده بودم
 
 . نشده بودمي دهم هنوز اونقدر قوي به همسرم دلداربمی رفتنِ رقي براتونستمینم

 به ی طوالناریراه تا فرودگاه بس.  شدرهی و باز هم به جاده خدی کشرونی دستش را از دستِ من بست،ی از من نی جوابدی دیوقت
  نظر

 
 .می پرواز به سمتِ تهران حرکت کردنی و بعد با اولمیدی باالخره رسد،یرسیم

 جلو برود دستش را نکهی بسته بود، قبل از اخی يگری از هر زمانِ دشتری دستانِ او بمی فرودگاه مهراباد فرود آمدي که رویزمان
  گرفتم و به

 
  شده؟یچ: دی خودم برش گرداندم نگاهِ خسته اش را در نگاهم دوخت و پرسسمتِ

 نصفِ احساسِ تو رو هم به ی سخته بهراد، من حتدونمیم:  لرزان گفتمی ام را کنار بگذارم و با نفسی کردم خودخواهیسع
  اما. مهگل نداشتم

 
 نکن ي کارات کارنیبا ا.  متنفر بود، بهش قول دادم مواظبت باشمی که تو ناراحت باشنی باشه اون از اينطوری اخوادی نماونم

  رِیکه من ز
 

 . بزنم، باور کن که هستم کنارتقولم
 نی بهتریست که هنی همامی تکنهیوجودت آرومم م:  و گفتدی ام رو بوسیشانی بار لبخند زد و پنی اولي اون روز برادر

  یتونی که میِمواظبت
 

 .ی بکنازم
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 بود که حاال فرو افتاده بود شی شانه هادیشا.  کرده بودریی در او تغيزی چکی بود، ستادهی سالن انتظار فرهاد به انتظارمان ادر
   همدیشا
 

 . نبودي خبرگری شادش در آن دي بود که از چهره صورتش
 دیرسی مبی و به نظرم عجزدنی نمی کدام حرفچی در آغوش گرفت، هی به سمتمان آمد و بهراد را به سختدی تا ما را دفرهاد

  که احساس
 
 در عوض چشمانِ کردندی نمهی هر دو گرکردند،ی درد را تحمل مکیهر دو . کشندی عذاب مزی چکی هر دو دارند از کردمیم

  هر دو قرمز بود
 
 . مشترك را گرفته باشندروسِی وکیار چند نفر درست انگ.  صورتشان سرد شده بودو

 .امیسالم ت: دی انداخت و پرسی از بهراد فاصله گرفت و به من نگاهفرهاد
 دی بامی دمِ دره، مستقنمیماش:  سالم تکان دادم و فرهاد ساكِ کوچکمان را از دستِ بهراد گرفت و گفتي به نشانه يسر
   خالهي خونه میبر
 
 ...نایا

 ییفرهاد گو.  مهگله پس منظور از خاله مادرِ مهگل بودي که فرهاد پسرخاله دونستمی کردم، مینی عقب نشي لحظه ايبرا
   شددمیمتوجهِ ترد

 
 . به تو بگنيزی هستن که بتونن چینترس اونا االن عزادار تر از اون:  گفتکه

 بهراد از مهگل و ی راه گاهي تومی شدیه گرفتم، بهراد دستش را پشتِ کمرم گذاشت و با هم رادهی کالمش را نادي طعنه
   ودیپرسیمرگش م

 
 . بهراد نشودیِ باعثِ ناراحتای و ردی در نگی داشت تا بحثی کوتاه سعیی هم عموما با پاسخ هافرهاد

 یتوانستی ميکردی خانه بود و اگر دقت مي جلوی پارچه مشکادهی و ما هر سه پستادی انی خانه نو ساخت ماشکی يجلو
  هی و گرونی شيصدا

 
 داد و هی چشم دوخته بود به در تکی مشکي که به پارچه ی سست در حالیی نگاهم به بهراد دوخته شد با زانو هاي بشنورو

 : گفت
 
 ... تونمینم
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 گهیزنت مرده؟ د!  چه مرگتهدونمی رو نمی لعنتيتو:  به بهراد زد و گفتي بزنم فرهاد با خشم ضربه ای من حرفنکهی از اقبل
  يدی امچیه
 

 ياری کم بي حق ندارکنمی مسی دهنتو سرویکی من یتونی نمی بگای ی مسخره رو بگيزای چنی اي بخواگهی بار دهی ؟يندار
   که بچهینه تا وقت

 
 . دارهاجی مهگل به تو احتي
 مهگل ي که عاشقِ تفاوت های که تنها کسی بفهمیتوانستی ميکردی به لحن و صورتِ فرهاد دقت می تنها کم،ی کماگر

  شده بوده بهراد
 

 .ارمشیم... تو برو تو: به سمتشون رفتم و به فرهاد گفتم... نبوده
 کردمی فکر منم؟ی پسرمو ببيچطور:  شدم و اون گفترهی به من کرد و سر تکان داد و رفت، در سکوت به بهراد خینگاه
   تو آغوشِیوقت
 

 کنارِ آغوشِ سردِ اون پسرم دیاما االن با... دهی پدر بودن بهم دست م بار حسِنی و واسه اولکنمی پسرم نگاه مي به چشمااونه
  رو در

 
 . کشمی نمام،یباور کن ت... رمی بگآغوش

چرا حرف .  مدت مهرِ سکوت را به لب زده بودمنی و او را به سمتِ خانه بردم، در تمامِ ادمی دستانِ سردم دستش را کشبا
  ی حتزدم؟ینم
 

 ...دمیترسیانگار از حرف زدن م... زدمی چرا حرف نمفهممی هم نمحاال
 نوع آوردنش تعجب کرده بود که از نگاه کردن دست نی خود از اشِی افتاد البد پدمیکشی که بهراد را می نگاهش به منفرهاد
  ای داشتیبر نم

 
 . با من همراه شده بودعی طور مطنی هم تعجب کرده بود که بهراد ادیشا
 ی پوش در خانه نشسته بودند نگاهاهیبه مردان و زنانِ س. دیرسی به گوش مي نوزادي هی گري ها، صداهی گري صداانِیم

  انداختم و بعد
 

 ... ریبهش سخت نگ:  بهش گفتمی بزند با ناراحتی حرفنکهیقبل از ا.  به فرهاد انداختم و او جلو آمدینگاه
  نه؟ی خوشحال باشدی تو که با؟یفهمی میتو چ:  گفتزی آمری تحقی لحنبا
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 که يزی تنها چستی اصال طرزِ تفکرت برام مهم نست،ی نی حرفی شناختينطوریاگه تو من و ا:  تفاوت گفتمی بی نگاهبا
   که بهرادنهی ادونمیم
 

 .... ي نداره اگه تو بخوای خوبطِیشرا
...  پسرششِی بره پدی فقط اون باخوامی که گفتم نبود معذرت ميزیمنظورم چ:  کرد خودش رو آروم کنه و گفتی سعفرهاد

   کس درچیه
 

 ... ما بدتره اما به هر حال پدرِ اون بچه اسي از همه طشی شرادونمی که بخواد به اون بچه برسه، بهراد هم مستی نیطیشرا
 ...ششی سراغِ بچه فقط من و ببر پرمیمن م:  و گفتمدمی را از دستِ بهراد کشدستم
 دمی کشقی عمی شده نفسرهی او عکسِ مهگل را به دست گرفته و به او خدمیمتوجه شم خوبه که د به بهراد انداختم تا ینگاه

  و باز هم به
 

 ... شدمرهی خفرهاد
 .نمی پسرشو ببخوامیم:  را به سمتِ فرهاد برگرداندم و گفتمنگاهم
 نکرد و من به ی بهراد توجهی حتای به حضورِ من ی برد خوشحال بودم که کسی تکان داد و من رو به سمتِ اتاقي سرفرهاد
   بهیراحت

 
 .  اون پسر کوچک رفتماتاقِ

  برم تو؟یی تنهاشهیم:  بهش انداختم و گفتمی و من با خواهش نگاهستادی در اي جلوفرهاد
 نیهم به کردمی بودم اما درك مدهی رنجی کمنکهی با اکردی که به من اعتماد نمنی و من از اکردی به من نگاه می دو به شکبا
  تنها:  گفتملیدل
 

 ... فرهادکنمی خواهش مقهی دقچند
 قهی چند دقنی و به انتظارِ اتمام استدی ای همان دور و ور مدانستمی مکث کرد و به ظاهر رفت، به ظاهر چون می کمفرهاد

  است که در
 

 از جنس و خونِ یتی واقعکردم،ی را قبول متی واقعکی دی که بای آکنده از ترس واردِ اتاق شدم اتاقیبا قلب...  گذاشتهارِمنیاخت
  ی که بيمرد
 

 ... کنمي هر کارشی عاشقش بودم و حاضر بودم براتینها
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 ي بار در همه نی اولي براکرد،ی مهی وقفه گری بود و بدهی خوابشی با پوستِ سرخ روي اتاق بود که نوزادي گوشه ي اگهواره
  روز بغض

 
 امکان وجود نی هر چند اکردی مهی مادرش گري انگار که او هم برالرزاند،ی کودك دلم را مي هی چرا گردانمینم.  آمدمی گلوبه

  نداشت چون او
 
 ... بوددهی عنوان مادرش را ندچی هبه

 که بشکند به دمیترسی را در دست داشتم مفی ظريزی انگار چدیتپی رفتم و نوزاد را در آغوش گرفتم، قلبم به شدت مجلو
  آروم:  گفتمیآرام
 

 ...باش
 اش هی محبت در قلبم در حالِ رشد بود اون نوزاد و گري جوانه هِی شبيزی چکردم،ی و نگاهش مدادمی آغوشم تکانش مدر

   که قلبِشدیباعث م
 

 ...نجامیمن ا... آروم باش:  گفتمی گرم بشود به آراممن
 : زمزمه کردمشی برای به لباسم زد و به آرامی چنگنوزاد

  جونم ال ال گل پونهزی ال عزال
  زجونمی ال ال گل دونه الال عزال
   ال گل پونه گدا اومد در خونهال

   کردم خوشش اومد الال گل پونهنازش
 .   اومد در خونه اخمش کردم بدش اومدگدا
   گل پونهالال
 .   اومد در خونه آبش دادم خوشش اومدگدا
   گل پونه گدا اومد در خونهالال

 .   دادم خوشش اومدنونش
 

 انتظار بچه دار نشده بودم چطور ی تجربه که حتی چشمم خودش را به گونه ام رساند، منِ بي از گوشه ی به آراماشک
   او راتوانستمیم
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 دوست داشتم او را ببوسم، دوست داشتم او واقعا بچه رفتی هر حرکتِ کوچکش ضعف مي طرف قلبم براکی کنم؟ از بزرگ
  . خودم بودي
 

 اش بند آمد و به خواب رفت، در خواب هیکودك در آغوشِ من کم کم گر...  باشمدهی که نه ماه انتظارش را کشي ابچه
  کردمینگاهش م

 
.  اتاق نشستمي شده بودم گوشه رهی که فقط به او خی به تکان خوردنِ من نبود و من در حاليازی نگری بود ددهی که خوابحاال

  حاال که او
 
اگر . دمی را بوسشی موهاي روی به مادر داشت، به آرامازیاون بچه ن...  سخت نبوددی آنطور که بايری گمی تصمگری دمدیدی مرا

  ازیاو ن
 
 به جرمِ تنها دهی اش ندی از زندگيزی وقت چچی که هی کسخواستی شود، دلم نمدی او ناامگذاشتمی مادر داشت من نمبه

  نداشتنِ مادر بخواهد
 

 ... بگذراندی را در سختيعمر
 بهراد امد؟ی بود؟ چرا بهراد نمامدهی در باعث شد سرم را بلند کنم، در بسته شده بود تازه به خودم آمدم فرهاد چرا نيصدا

  ي براتوانستینم
 
 ...کردمی نقشش مرفتنِی من بودم که او را مجبور به پذنی پس ادیای بچه اش برفتنِیپذ
 از اتاق رفتم بهراد هنوز هم همانجا رونی نشود و به بداری در دستانم بدهیم که پسركِ کوچکِ خواب بلند شدمی از جای آرامبه
   بود نگاهِستادهیا

 
 ماند و بعد رهی من خي بهراد را صدا کردم و او برگشت اول نگاهش روی به آرامکردمی خودم حس مي دو زن را حاال رویکی

  به سمتِ
 

 ... رفتدستانم
 او قبولش دانستمی ماورمی بهش فشار بخواستمی شد نمرهی به پسركِ کوچکِ درونِ دستانم خی طوالنی مدتي آمد و براجلو

   امادیکشی طول مکندیم
 

 .کردی مقبولش
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: دمی پرسی سرِ کوچکِ پسرك گذاشت به آرامي و او دستش را باال آورد و رووستی پقتی فکرم به حققهی دقکی کمتر از در
   بغلشيخواینم
 
 ؟یکن

 ام؟ی تامیاز پسش بر م:  گفتکردی که به من نگاه می به سمتِ من آورد و در حالگری را بارِ دنگاهش
 مهگل فکر کنه من و ذارمی شه، نمدی ناامچکدوممونی اون از هذارمی من هستم نمیتا وقت:  بهش زدم و گفتمنی غمگيلبخند

  تو شکست
 

 ...میخورد
 مامانت نمتیبی می وقتخواستیدلم م:  بار پسرك را در آغوش گرفت و گفتنی اولي دستانش را جلو آورد و برای به آرامبهراد
  شمیهم پ

 
 . دی از گونه اش چکی کرد و قطره اشکدنی مردانه اش شروع به لرزيچانه ... باشه

 ...می داراجیتمن و روزبه واقعا بهت اح. ی که هستامیممنونم ت:  انداخت و گفتی سمتِ من نگاهبه
 ... روزبهنه؟یپس اسمِ پسرم ا:  گفتمی پسرك را نوازش کردم و به آرامسرِ
 
 1392زمستان  _الدی ممارستانِیب

فرهود :  که گفتدمی روزبه رو شني اتاقِ پدرشان نشسته بودند، صداي شد که جلودهی به سمتِ روزبه و فرهود کشنگاهم
  میدرست نبود بذار

 
 ... بره تومامان
 .شهی متی اذشتری روزبه؟ مامان االن اگه نره تو بیخوش:  سرش رو آورد باال و گفتفرهود
 بره دی مامان نباگمی تو کارِ من؟ بابا اگه مي چرا سرتو کرد؟ي بردی تو مگه اداره نبانمیاصال بب:  اخمِ جذاب گفتهی با روزبه

   باباشِیپ
 

 .ستیان خوب ن واسه سنِ مامهی گرشهی متی که خودش اذنهی اواسه
اوال داداش بزرگه من امروز رو به خانواده اختصاص دادم، بعدم :  لبِ فرهود نشست و گفتي گوشه يزی آمطنتی شي خنده

  دخالت نکردم به
 

 .رهیگی در معرضِ خطر قرار مشتری بابا بدنِی که اون با ندیدونیم.  تو فقط خواستم مامان خوب شهجانِ
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 که نطوری کم نظرِ کارشناسانه بدم اهی اداره منم ببر ي بری به بعد خواستنیاز ا:  به فرهود کرد و گفتنی سنگی نگاههی روزبه
  مشخصه تو

 
 . کهیسیری به کارآگاه بودنت نمی طبابتری درگاونقدر

 با هم شهی که همدومی مادمی... دونی رفتارِ خودم رو با فرومدی مادمی به لبم امد، ي نوع و رفتارشون با هم ناخواسته لبخنداز
  ،میکردیبحث م

 
 ... اون بهم کمک کرددی که چطور زمانش رسومدی مادمی نطوریهم
.  زدي چشمانش را پاك کرد و به من لبخندي که اشکهادمی دادی برونی بنکهی امد قبل از ارونی ازش بامی اتاق باز شد و تدرِ

  در مقابل
 

 ؟یمامان خوب:  که گفتدمی روزبه رو شني زدم و صدايلبخند
 ...نهیخوبم، باهاش حرف زدم آماده اس که فرهود رو بب:  تکون داد و گفتي سرامیت

 از کما در اومده هنوزم بدنش شی فرهود بابا تازه دو روز پنیبب:  تکون داد و به سمتِ فرهود نگاه کرد و گفتي سرروزبه
  ياونقدر قو

 
 ... شهین که عصبای نزنی کن حرفی سع؟یفهمی مستین

 که به ي مکث کرد و بعد از بوسه اي لحظه اامی تي نگاه به من به سمتِ اتاق رفت، جلوکی تکان داد و بعد از ي سرفرهود
  سرش داشت

 
 . اتاق رفتبه
 . سر بزنممارامی بی برم به باقدیمن با:  گفتی هم جلو اومد و کنارِ من نشست، روزبه به آرامامیت
 شه؟ی مرخص میبرو، فقط روزبه ک:  تکون داد و گفتي سرامیت

 ...فکر کنم تا جمعه مرخصش کنم:  مکث کرد و گفتی کمروزبه
 ؟يخوند:  کرد و گفتی تکون داد و آرام گرفت با رفتنِ روزبه به من نگاهي سرامیت

 ...نیآره خوندم، چه خوبه که نوشت:  رو کنار گذاشتم و گفتمدفتر
 ی به حرف زدن داشتم اما چون کساجی مهگل مرد و روزبه رو به من سپرد احتیاز وقت:  کرد و گفتیمی به دفترِ قدي ااشاره

  رو نداشتم
 
 ؟يتا کجا خوند.  روز شروع به نوشتنشون کردمهی
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  نبود؟یکارِ سخت... نی که روزبه رو به عنوانِ پسرتون قبول کردییتا جا:  جمله گفتمنی آخريادآوری به با
 يزی چهی بدونم ی وقتشهی من همیدونی مرمشی بود که بپذرمی تقدينه نبود چون تو: ف تکون داد و گفت رو به دو طرسرش

  فتهی اتفاق بدیبا
 
 دای پانی بود من گذاشتم که عشقش در وجودم جرنی روزبه هم همرفتنِی پذدمی نمی سختری انکارش نه به خودم نه به تقدبا

  کنه و گرنه اون
 
 . شهی متیاذ

...  که ازدواج کنهدهی و گفت وقتش رسشمی اومد پشبید:  نباشد گفتنجای حواسش ادیرسی که به نظر می زد و در حاليلبخند
  حاال که

 
 . رهی موقع اس که اونم سر و سامون بگنی بهترشهی داره بهتر مبهراد
 .ي فرهود رو آوردنکهی ممنون از ا،یراست:  به من کرد و ادامه دادینگاه
 ... حولش بدهیکی بود ازی فقط نادی بخواستی نکردم اون خودش ميمن کار: گفتم و دمی کشینفس

اون روز من انقدر ناراحت !  تو قرار دادي بار من رو روبه رونی اری که تقدشهیباورم نم:  من رو در دستش گرفت و گفتدستِ
  بودم

 
 که ییتو... ي که جلوم قرار گرفت تو بودی و از شانسِ من اون کسزنمی باهاش حرف مگرفتی رو به روم قرار می هر کسکه
  یتونستیم
 

 ...ی رو قانع به برگشتن کنفرهود
 کرد؟ی نمی خانوم، چرا فرهود با شما زندگامیت: دمی و پرسدمی کشینفس

با باباش به مشکل  اما بعد، خوندی تهران مي دانشگاه افسرنجای درس اومد اي برالیاوا:  داد و گفتهی سرش رو تکامیت
  مشکل از... خورد

 
 . ما زدي شهی به رشهی فرهود اومد اون دختر هم فرهود و نابود کرد هم تی شروع شد که بهار به زندگییجا
 پدر فرهود با ازدواجش مخالف بود؟: دمی سر درگم ماندم پرسي لحظه ايبرا
 ي اي بزرگ شده بود نامادري دست نامادرریبهار ز... دونستی ما نميبهار رو در حد خانواده :  سرش رو تکون داد و گفتامیت

  که
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 تجربه بود ی جوون بهی اجازه بده فرهود که تونستیبهراد نم...  بهار بودي نداشت هرچند خاله ی اصل و نصب درستخودش
   خودشيتو
 
 ... منجالب بندازهو

 ننگ حساب هی بزرگ کنامی داشتن تمام جرمش بود از نظر جناب ني نامادرکی اگه بهار که رهی مجی سرم گکردمی ماحساس
  ی پس من چشدیم
 

معروف بود  "زبری تیال" بود دهیچی شهر پنیی پاي تمام بچه هاونی بود و آوازه ام مي کارم دزدشی که تا دو ماه پی منبودم؟
  یحاال ال

 
 ... مانع بزرگ جلو پامونههی کردمی احساس میول...  آدم بشهخواستیم
  ؟یخوب: دی و پرسدی رو سرم کشی دستامیت

 ... بوده فکر کنم خسته شدهنیی پاادی فرشته زیعنی ي من رفتم خونه؟ فرنیگیبه فرهود م:  و تکون دادم و گفتمسرم
 ...رونی بادیخب صبر کن فرهودم االناست که ب:  گفتامیت

 ... شما بهترهشینه اون بمونه پ:  رو به دو طرف تکون دادم و گفتمسرم
 . خانوم گلیهر طور راحت:  گفتدادی که سر تکون می زد و در حاليلبخند

 بود که فرهود و ی حکمت چدونمی نمیعنی مصادف شد با سر رفتن تو شکم فرانک، هنوز هم ازش ناراحت بودم برگشتنم
   بودم اما فرانکدهیبخش

 
 ...دمتی فرانک نددی ببخشيوا:  گفتمیهول هولک.  نهرو
 ؟يسالم مامان شما بهتر) به سمت مادرش گفت( زمی نداره عزبیع:  زد و گفتي لبخندمچهی نرانکف
 ی کردن فرشته با تاکسدای رفتنم به محوطه رفتم بعد از پرونی لب گفتم و از کنارش گذشتم با بریز "يبا اجازه ا" توجه یب
   در بستيا

 
 بعد ي مولوي و خاك خورده یمی قدي که بهش تعلق داشتم کوچه هایی فرشته رو گذاشتم خونه و بعد خودم رفتم به جااول

  از حساب کردن
 

 چون دی چون عوض شده بودم شادی شاکننی که همه بهم نگاه مدمیدی گرفتم مشی شدم و راه خونه رو پادهی پنی از ماشپول
   مثل اوناگهید
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 راه متی گرون قيلباسها.  باشمخواستی که فرهود مییکای همون الکای بر نبودم من شده بودم الزی تی الگهی من دنبودم،
  ی التگهیرفتن درست د

 
 ...کردمی نمي فکر کاری بگهی درفتمی راه نمی التگهی دزدمی نمحرف
 بود که يری مشدونی از استاد فري صفحه اش رو باز کردم شعرنی دستم لمس کردم و اولي دفتر خاطرات رو توی چرمجلد

  باعث شد با
 

 : شروع به خوندنش کنميری زيصدا
                  ی زندگي وغوغای از نشاط هستدور

   سکوت وخلوت غم،خوگرفته بوددل،با
    سرد و گرانبار را شکستآمد،سکوت

  خلوت اندوه را ربوديآمد،صفا 
  

   درگور سرد دلد،کهی امنی اآمد،به
 ي نشانه اابدی زعشق رفته بدیشا
 اقی واشت بود وآن نگاه پر از شوراو

 ي بودم وسکوت وغم جاودانه امن
  

   ظلمت ماللنی ،مگرکه باز در اآمد
  کند به نور محبت چراغ منروشن

  سراغ شعررمی من دوباره بگباشد،که
  سراغ منردی تر،که مرگ بگشی پزان

  
  نگاه رانی نخستي مگر صفاگفتم

  غمزده اش جست وجو کنمدگانی ددر
  رااقی جان سوخته از اشتمهی ننیو

  از حرارت آغوش او کنمخاکستر
  

  مانده بودرهی او خي دهی من،به دچشمان
  عشق کهن در نگاه ماادی دیجوش



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 290 

  زبان دلیی خداي آن صفا،ازیآه
  مان،گواهی از آن نگاه نخستیاشک

  
 دی برکشنهی ،عشق مرده،سر از سناگاه

  به دامنمیمیتی همچو طفل تیخیآو
  سر به دامن آن سنگدل گذاشتآنگاه

 ! منمنیا: از سر حسرت کهدی کشیآه
  

  شوق وهمان شوروالتهاببی لهباز،آن
  چه سودی آن سرود مهرومحبت،ولباز

  رفته به دنبال سرنوشتماهرکدام
 .!نبود "او" گری آن نبودم و او دگری دمن

 ...  او نبودگری د آن نبودم و اوگریمن د:  و تکرار کردم رونی لرزانم رو دادم بنفس
 که پشت سر جا گذاشته يشهر. دمیکشی شهرم دست مي خرابه يوارهای به دم،ی نبوددی همون که باگهی کدوم دچی هماها

  بودم شهر من همان
 

 اما شهر فرهود پر از يدیدی را متیمی هنوز هم صفا و صمنجایا.  سال فاصله بودانی هر دو سالي انهی فرهود بود اما مشهر
  یفی کثدود و

 
 ... هم کثافت بود معتاد بود امانجای اگمیدروغ نم. بود
 ومدهی ننجای اشدی می رو در آوردم چند ماهدی کردم و کلفمی بودم دستم رو تو کیمی قدي در خونه ي به خودم که جلویزمان

   ازدونیبودم فر
 
 ی همانطور باقزهای چي سرهی دور باز کردم ي گذشته اي خونه دست من مونده بود در رو به سودی رفته بود و حاال کلنجایا

  مونده بود مثل
 

 دهی بود گل ها و تک درخت خشکی اتاق ها خالخوردی تکان مری جری با جی کمی تک نفره که از باد زمستاني زنگ زده تاب
  بودند و خاطره

 
 . زنگ زده بودندها
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...  ام بازگردمی به کودکدیب، تاب و تاب اونقدر که فراموش کنم شا تاب نشستم و تاب خوردم تاي رو بستم و جلو رفتم رودر
  چیکاش ه

 
 ... بستمی مای دني هایکاش چشمام رو به زشت. ومدمی نمای به دنوقت

 : رو باز کردم و شروع به خوندن کردمدفترخاطرات
  "1357سال  _عمارت"

 در رمی به روزبه خو بگامی تا بنی همي بودم، برافی ضعي در بچه دارگرمی دي و من برعکس کارهاگذشتی هم می در پروزها
   مدتنیا

 
 . گرفتمي عمارت بزرگ جايتو

 از اتاقش گری دو هفته دنی ايبهراد تو... ومدمی حاال من مادر به حساب منکهی به جز اگشتی کم کم به روال بر ماوضاع
  ومدی نمرونیب

 
 حرف زمان را ی و بومدی کنار من و روزبه می متحرك گاهي مرده هی شده بود زدی باغ و امالك هم سر نمي به کارهایحت

  کردی ميسپر
 
 تی در تضاد بود من عادت به فعالدونستمی که من از بهراد ميزی با چنیا... رسمی که به روزبه مشدی مرهی سکوت به من خدر

  هر روزه
 
 لحظه خودم کیبارها خواستم با او حرف بزنم اما تنها . دمیدی را در او می روز مردگتی فعالنی اي حاال به جای او داشتم ولي

  يرا جا
 
 ... شدمی خواسته بر حضر منی و از اگذاشتمی ماو

 تی و حس عشق به او در من تقوومدی رنگ به رخسار روزبه می حاال کممیشدی مکی شد و به چهلم نزدي ها سپرهفته
   از بهرادگرید. شدیم
 
 حاال که فرصت همسر داشتن را نداشتم خواستمی را به روزبه بسته بودم، مدمی کرده بودم و تمام امدی طول کل قطع امبه

   لذتيبتونم روز
 

 ... بودن رو بچشممادر



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 292 

 به کارگرها بودم که کارشون رو به نحو احسن یدگی عمارت برگزار بشه و بالطبع من مسئول رسي بود مراسم چهلم توقرار
  انجام بدهند چون

 
 از دست زی مراسم عزی تر از آن بود که حتنی بهراد غمگگری دیی و از سوامدندی مراسم منی مهگل به الی تمام فامییسو از

  رفته را رو
 
 کارگرها نه عماد انی که باالخره روزبه در گهواره اش به خواب رفت سر وقت کارگرها رفتم در میبعد از ظهر زمان.  راه کندبه

  بود و
 
 . جهت هم در فشار نبودمنی حداقل از ادادی خاطر به من می تسلیم کنی نرگس انه
 زدمی هم در حال کمک بودند که حدس مگهی سه نفر دکردندی کار منجای که به صورت دائم اگری دی از مش قاسم و زنری غبه

  از عمارت
 

 . آمده باشندخان
 یکی و در آشپزخانه هم شستندی کوچک مي رودخانه ي ها رو تووهی شده بود، مدهی چاطی حي برنج و خورشت توي هاگید

  دو نفر در حال
 

 مهگل کردمی فکر می کم بود، گاهيزی چکی رو از چشم گذروندم اما انگار نهای ايهمه ...  کردن حلوا و خرما بودنددرست
   نبودنیحقش ا

 
 را زی چکی اما کندی قاب عکس او درد و دل م بهراد حتما االن بادونستمی منکهیبا ا.  مراسمش برگزار شودبانهی انقدر غرکه
 ... دمیفهمینم
 در ی عمارت باال رفتم تا خودم را به اتاق بهراد برسونم چند بار دستم  به سمت در رفت که در بزنم ولي از پله های آرامبه
  ي انهیم
 

 ...  در را کوفتمي فکر لحظه ای بار بنیدر آخر... شدمی ممانی پشراه
 ...  توایب:  بهراد به گوشم خوردي خسته يصدا

 بود دهی دراز کشنی زمي روي که گوشه ادمی و او را دذاشتمی اتاق پا منی رو باز کردم و داخل شدم بار اول بود قدم به ادر
   بر همدهید
 

 بهراد؟:  گفتمی بود جلو رفتم و کنارش نشستم به آرامگذاشته
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 ام؟ی شده تیچ:  گفتی با ناراحت باز شد و به صورتم نگاه کردی به آرامچشمانش
 ن؟یی پاياینم:  و گفتمدمی کشینفس
 .نیی پاامی مگهی دو ساعت دیکی! امی بدیبا:  و گفتدی صورتش کشي رویدست
 ...یسی باال سرشون وادی حواسم به کارگرا باشه تو خودت باتونمیمن نم:  شدم و گفتمي جدیکم
 .نیی تو برو پاامیاالن م:  و گفتدی موهاش کشي دست توجی جاش نشست و گيتو

 رو به اون رو شده بود ته نی چهل روز از انی اي  به چهره اش نگاه کردم توي تکون دادم و از جا بلند شدم لحظه ايسر
   کمششیر
 

 که از ي ای ها قرمز بود و خستگهی ها و گريداری شده بود چشمانش که از شدت شب بی کوتاهشی به رلی حاال تبدکه
  دیباریصورتش م

 
 ... دیای دلش به درد بدیدی که او را می هر کسشدی مباعث

 . و از اتاق خارج شدمدمی کشینفس
 یقی دقاندیای که مهمان ها بی روزبه برگشتم تا زمانشی راحت شده بود پالمی آمد و من که خرونی بعد از من بهراد هم بیکم

  قبل از آمدن
 

 ي شده بود و روسرنی تزئی براق مشکي که با تور های رنگی مشکی به خودم نگاه کردم لباس محلنهی آي ها تومهمان
   رنگ کهیمشک

 
 نیی شده بود به پاداری قرآن که گذاشته شد به همراه روزبه که تازه از خواب بيصدا...  ام را قاب گرفته بوددهی رنگ پرصورت

  رفتم
 

 که کنار هم نشسته بودند و بعد خان و دمی بهراد و فرهاد رو دتی جمعيردم در باال نگاه کتی پله ها به جمعي از باالاول
  همسرش و پدر

 
 ... ننی تورو ببخوانی منای کوچولو امی برایب:  گفتمی به روزبه انداختم و به آرومینگاه...  مادر و خواهران مهگل و

 . بهش وابسته شده بودمدای بود که در آن روزها شديزی چدی بودم، امدواری امالبته
 کس حواسش به من نبود چی رفتم هنیی لرزان پایی آورد و من با قدم های به وجود مینی غمگیقی موسهی قرآن و گريصدا

   کهي نفرنیاول
 

 ... عروس قشنگمنجای اایب:  گفتمتی زد و با مالي لبخنددنمی مادر بهراد بود با ددی رو دمن
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 کرد از نگاهش غم ی بر خرمن عذا داران زد از جمله مادرِ مهگل که به سمتِ من نگاهی حرف مادرشوهرم آتشنی اانگار
  شمامت و

 
 اگر روز کنمیحاال که فکر م...  لحظه حس نفرتش مرا لرزاندکی تنها ي نگاهم در نگاهش قفل شد لحظه ادیباری متیعصبان

  ختم مهگل در
 

 با ی مادرشوهرم رفتم و نشستم در چند صندلشی لرزان پی با قدمکردم،ی مافتی نگاه را درنی ذهنش آزاد بود اون روز اتهران
  فاصله خان و

 
 یی بهراد بود که با چشمان قرمز به جانی زده بود اما ای بر پشتهی اخم آلود تکشهیخان مانند هم.  و بهراد نشسته بودندفرهاد

   شدهرهیخ
 

 به سمتم نگاه کرد و کردمی که به او نگاه مینی در حدیرسیراد به نظر م بهتر از بهی و فرهاد هم چشمانش قرمز بود اما کمبود
  نگاهم را

 
 مادر مهگل که ی لبری زي ناله هانی حنی را به سمت روزبه برگرداندم در هممی بهش لبخند زدم و روی کرد به آرامریغافلگ
   نفر ازکیتنها 

 
 هی که یمادر قربونت بره رفت: زدی و انگار با دخترش حرف مکردی منی شه ناله و نفرزی فاصله داد باعث شد گوشام تمن

  ادی بییهرجا
 

 خدا من و مرگ بده که ی خدا من و بکشه که گذاشتم با اون آشغال ازدواج کني مادر فدات شه که جوون مرگ شدي اجات؟
  شتینبودم پ

 
 ...رمیگی مشی کار کنم دارم آتیمهگلم چ... مهگلم... مادر

 خراب کردن حاال دختره راست توی مهگلـــــم، زندگرمیگی مشیدارم آت: گفتی منی حنی در همرفتی کم کم باالتر مصداش
  راست داره تو مجلست

 
 ... مادرگردهیم
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.  رو بزنهیی حرفهانی چنومدی سرخ شدم، به مادر مهگل نمکردمی هم گذاشتم احساس مي و چشمام رو رودمی کشینفس
  يمعلوم بود که از رو

 
 !گهی مينطوری ایناراحت

 از جمله بهراد يشتری احساس کردم هر لحظه ماندنم باعث آزار اشخاص ببستی مخی شی از پشتری و مجلس بزدی حرف ماون
   به عالوهشهیم
 

 ... مراسم اون بهم بخورهکردمی که من به مادر مهگل وارد مي ای نداشتم به خاطر شوك عصبدوست
 کردی به من نگاه ممی به بهراد انداختم که مستقی به آغوش مادرشوهرم دادم و از جا بلند شدم اول نگاهی رو به آرومروزبه

   چرا امادانمینم
 

 به نکهی اای صدا کردن من و ی حتدی شای حرکتي اما به جاکنهی منی به من توهی که کسدیدی شدم که انقدر راحت مآزرده
  يمن بگه برم تو

 
 .کردی تنها نگاه ماتاق
 ؟يری کجا مام،یت:  خان تنم را لرزاندنِی پر طني برداشتم برم که صداقدم

 نکرده يگری در حقم کارِ دی نداشت خان تا به حال به جز خوبیلی دلرم،ی استرس بگشدی با من باعث ممشی مستقصحبت
   همراهیِبود اما خوب

 
 ... به اتاقمگردمیبرم:  لرزان گفتمیی با صداترساندی اخمش مرا مبا
 . جمع نباشهي عروس خانواده توی مراسمنی تو چنستیرسم ن:   نگاهش بهراد را دنبال کرد و بعد گفتبا

 خروارها خاك ریعروستون همونه که ز...  خون بسههی که فقط نی ان؟ی ان؟یا:  گفتنی مهگل با حرص و نگاه خشمگمادر
   حاالدهیخواب

 
 .دی کننشیگزی جای دختر کولهی با دیخوایم
 ...دنی رفتن داشتم نه تحمل حرف شنيارای نه ستادمی سر جام ایچارگی ببا
 ام اشاره کرد و من به ناچار برگشتم سر جام خان ی قبلي بودم که بذاره برم باال با نگاهش به جانی خان نگاه کردم دنبال ابه
   دریکم
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 یچی و نوه امونه که هایمی نداره پشتِ مرده حرف زد ما هم به احترام حرف قدتی خوبگنیم:  جا به جا شد و گفتشیجا
  نیاما ا. میگینم
 

 ... عذا دار بودنتون و مهمون بودنتوني پادی بذارمیگی بهتون نمیچیاگه ه!  حرمت داره، عروسِ من حرمت دارهخونه
 ...بابا:  گفتی به آرومبهراد
 زی آزار عزي هی مابی حبنی که ایاما تا وقت!  خداستبی گفتن مهمان حبمیاز قد: فت با نگاهش او را ساکت کرد و بعد گخان

 ... نباشه
 ...  داده بودندی به او حسِ بزرگشهی که همامدی میی عادت از آنجانی ادی پرده بودن، شای به بیی عادت داشت به رك گوخان
 از ي مراسم تنها معدودنی مهگل پدر نداشت و در ادی و حرف زدنش به صفر رسشتری مادر مهگل بي از آن هق هق هابعد
  ي هالیفام
 

 . و خاله و عمه عمو و مادر و دو خواهرش آمده بودندیی مانند داکینزد
 هم که جا نداشتند به یی ماندند آنهای باال رفتند و هر کدام در اتاقي که مراسم تمام شد مهمانها به طبقه ی بعد زمانیساعت

  همراه خان و
 

 در اصل ی او رفتند بعد از پراکنده شدنِ همه به آشپزخانه رفتم تا مثال نظارت بر کارها داشته باشم ولي به خانه هانشهمرا
  کی يرو
 

 .امیت:  باعث شد چشم باز کنمیی اش گذاشتم صدای پشتي نشستم و سرم رو رویصندل
 بله؟:  گفتمی لب داشت به آرومي روینگ مسن بودند زن لبخند کمری سمتِ صدا نگاه کردم فرهاد به همراهِ زنبه
 ... با مادرِ من آشنا شوامی زنِ بهراده، تامی تنیمامان ا:  بلند شدم و فرهاد گفتمی جااز

 ... جانامی خواهرم ناراحتت کرد تيمتاسفم اگه حرفها:  دستش را جلو آورد متقابل همان کار را کردم زن آروم گفتزن
 رفتار نهای اگر من بودم بدتر از ادیشا...  نداشتندی حال درستشانی نداره من متوجه ام ایبیع:  زدم و گفتمینی غمگلبخند

 .کردمیم
 ... دمی و من امروز با چشم دی هستی خوبیلی دختر خگفتیفرهاد م:  دوستانه زد و گفتي لبخندزن

 روزبه کجاست؟:  به من نگاه کرد و گفتفرهاد
 ...خوابانه بچه رارفت ب...  زهراشِیپ:  و گفتمدمی کشینفس

 ام؟ی تیتو خوب:  گفتی به آرومفرهاد
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 روزبه هم ي و کارهاستی نمی مثل قدگریبهراد د... زیهمه چ... ختهی به هم رزیهمه چ:  رو به دو طرف تکان دادم و گفتمسرم
  تنها

 
 .ترسمیاما م...  ندارم من عاشق روزبه امتیشکا.  منهي عهده به
 "1392_می قديتهران خانه "
 بعد از ظهر 7 انداختم ساعت ی به گوشی تاب را متوقف کردم و با وحشت نگاهمی با پای محکم کسي در زدن هاي صدابا

  بود و من پنج
 

 و با کردمی رو چک ممی هم گوشنی حنی بودم به سرعت به سمتِ در رفتم و در رو باز کردم در همنجای که اشدی مساعت
   کالسی مدنید
 
 چرا یلعنت... ستادهی چارچوب در اي توی که عصباندمیم نگران شدم به سرعت در و باز کردم اون و د فرهود از قبل هيها

  حواسم نبود
 
 از فهممی من چه مگمی صاحابشه بهش می خودِ بری اه اصال تقصرون؟ی بکشم بیلنتی از ساموی گوشامی مرونی بمارستانی باز

  گهی هوشمند میگوش
 
 . همراه باشمي که با تکنولوژدمی من به گور پدرم خندی باشي با تکنولوژدیبا

 فرهود؟:  آروم گفتمدمی صورتم کشي روی کنار زد و داخل خونه شد در رو پشت سرش بستم و دستی رو به راحتمن
 که تمی گوش؟ی هستيمعلوم هست از بعد از ظهر کدوم گور:  از خشم منفجر شد و گفتهوی دکمه اشو فشار دادم چون انگار

  ابجو
 
 ...يدینم
 .ارمی درش بیلنتی نبود از ساادمی دیببخش:  دادن بر آمدمحی صددِ توضدر

نه .  بهم بگهی بگیکی حداقل به ای... کای الي که بهم خبر بدنهی ای بکنیتونی که مي کارنیکمتر:  و گفتدی کشی نفسفرهود
   ساعتِنکهیا

 
 .ي کجا موندنمی دنبالت که ببفتمی بعد از ظهر بهفتِ

 ...  کردمیمن که معذرت خواه:  اخم کردم و گفتمبایتقر
 ؟یکنی کار می چنجایا: دی انداخت و پرسی آروم تر شده بود به خونه نگاهیکم

 ... رفت که بهت خبر بدمادمی بزنم بعد حواسم پرت شد و ي سرهیاومدم ! دونمینم:  ام و باال انداختم و گفتمشونه
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 ! زودای بسمیمی وارونیمن ب:  به صورتم کرد و گفتینگاه
  بمونم؟نجای شب همشهیم: دمی خارج شه مردد پرسنکهی از اقبل

 من از فتهی اتفاق نمنیا... کای ولت کنم؟ نه الیی جانی تو همچيواقعا انتظار دار: دی با تعجب به من نگاه کرد و پرسفرهود
   ورمی منجایا

 
 مانِی و انی دي من نه براي وجهه ي نه براستی که خوب نیدونی بدم منم بمونم اما مشنهادی پتونمیم... يای هم با من متو

 .هر دمون
 ... شبههیفقط :  و چرخوندم و گفتمچشمام
 .ی بموننجای امشب اخوامیمن نم! کنهی نمیهزار شبم باشه فرق: دی رو در هم کشاخماش

 ...کایذار ال منتظرم ننیتو ماش:  گفتشدی که از خانه خارج می در حالبعد
 داد،ی بهم دست مي متنفر بودم حسِ بدگفتی اسمِ کاملم رو منکهی رو برداشتم از المی به سمتِ تاپ رفتم و وسای ناراحتبا

  امیدفتر خاطراتِ ت
 
 ی به سمتش رفتم و در حالی معطلی بدمی فرهود رو دنی آنطرف تر ماشی به خارج از خونه رفتم کمی معطلی برداشتم و برو

  که سوار
 
  بمونم؟نجای ادیآخه چرا من نبا:  با غرغر گفتمشدمیم

 ذارم؟ی مي فکر کردي محله انی دخترِ تنها تو همچهی:  به من انداخت و گفتی نگاهمی با اخم نفرهود
 ... بزرگ شدم گاگولنجایمن ا:  زدمغی و باال دادم و جابروهام

 ...حبت کن، بعدماوال هزار بار درست ص:  چپ چپ نگاهم کرد و گفتهی
 ... دست بردار فرهودی من و عوض کني بخوانکهیاز ا:  و با غرولند گفتمدمی حرفش پرتو

 . عوضت کنمخوامیمن نم:  لب گفتری رو به راه انداخت و زنی ماشفرهود
 ...ي داریول:  گفتمی ناراحتبا
 که ی هستيزی بهتر از چیلی تو خدونمیمن م... کای رو بشه التی واقعتی شخصخوامیمن فقط م:  بلند متوقفم کردي صدابا

  شهربانو و
 

 چون ست،ی خراب شده اصال درست ننیدر ضمن موندنت تو ا. کنمی دارم تالش منیواسه هم.  بهتریلیخ...  ساختنمنوچهر
  منوچهر و
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 تا حداقل ارنی بیکی سرِ یی بالهی باشن که نی االن چند نفر تو کمستی ندیبع.  کردنی ها رو خالیلی خي پارِی زشهربانو
  یحرصشون خال

 
 ...یشناسی خالف کارم که متیجمع. بشه

 ... از اونامیکی چون خودم شناسمیآره خوب م:  و مشت کردم و گفتمدستم
 خودت ای نه به خاطرِ من ی کنریی تغدی تو بایال... گمی که من مستی نيزی چنیا:  اش و گفتیشونی رو پدی محکم کوبیکی

   واسهدیتو با
 

 ...ی کنریی تغفرشته
 . کردی خانه اش رانندگي آشناری صدا به سمتِ مسی سکوت فرو رفت و او بي تونی به حرفش ندادم و ماشیجواب

 
 امروز چرا انقدر به دونمینم... کردندی مریی نگاه کردم که چطور تغنی و من تمام مدت به عابرمی بودری مسي توقهی دقستیب

  زهای چنیفکر ا
 

 . هم موفق نبودمنی اما انگار همچرمی خو بگدمی جدی داشتم به زندگی سال بود که سعکی من بودم
 و به نیی پادمی پرنی خونه به سرعت از ماشاطی حي رو زد و با نگه داشتن تواطی حنگی درِ پارکموتی در فرهود با ريجلو

  سمتِ باال
 

 مبل ها نشسته بودند و ي و روزبه و فرانک که روامی تدنِی شدم اما با د وارد خونهکردمی غرغر مکهی در حالتیبا عصبان. رفتم
  سمانه در

 
 هیواسه ...  ناخوش احوال بود با فرشته نشسته بودندی خانوم که هنوز کمدهی از مهمونا بود کنار مهمونا هم حمییرای پذحال

  لحظه کپ
 

 م؟ی مهمون داری تو روحت فرهود چرا زودتر نگفتي اکردم،
 توجه ها به من جلب شد هر سه نفر از جا بلند ي کردم که همه ي واردِ خونه شدم سالمِ بلندی و صاف کردم و به آرومخودم

  شدند در
 

 دنبالت یلی فرهود خ؟يکجا بود: دی کردم فرانک پرسی بعد هم فرانک رو بوسامی جلو رفتم اول با تکردمی که تعارف میحال
 ...گشت
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 که اون فهممی اما نمهی عالمی البته من که اطالع رسانگمی معنا که بعدا بهت منیوهام و بردم باال به ا بهش کردم و ابرینگاه
 ...  نهای دیفهم

 
 . خانومامی تنجای انی خوب شد اومدیلیخ:  گفتم امی سمتِ تبه
 آماده باشه ادیراد م که تا پس فردا که بهکننی خودمون و دارن درست ميخونه :  گفتشستی که سرِ جاش می در حالامیت

  فرهود اصرار
 

 ...  روزبه مزاحم شما هم نشمشِی برم پدادمی محی هرچند ترجنجای اامی بکرد
 ...نجای ادی خوشحالم که اومدیلی خدیزنی حرف و منی نه چرا ايوا:  رو گشاد کردم و گفتمچشمام

 ها رو به دستِ سمانه داد و سهی داخل شد کسهی نگاه کردم فرهود با چند تا کرونی باز شدنِ دوباره حال به سمتِ بي صدابا
  خب: گفت

 
 ...کای النمی امامان

  ؟یدرساتو نوشت:  زدم هنوز هم از فرهود ناراحت بودم به سمتِ فرشته نگاه کردم و گفتمي زور لبخندبه
 کردی که با دقت بهم نگاه می در حالامیگشتم و ت برامی به سمتِ تی حرفچی هی مثبت تکون داد و بي رو به نشونه سرش
  کایخب ال: گفت

 
 ... از خودت بگوشتری بجان

 امی بگم واال تیچ:  کردم و گفتمفی صدام و ظرگفتم؟ی می رو سرِ من چختی بود که ری هموننیدی دخی پارچ آب یعنی
 !جون

 ؟ییاهل کجا: دنی خودش شروع کرد به پرسامیت
 !کای شمال به اسمِ الي روستا توهی:  و گفتمدمی کشینفس

 ...دونمی ساله مهیکه البته خودم :  خودم گفتمشِیپ
 ...جالبه هم اسمِ خودته:  گفتي با تک خنده اروزبه
 ... روستا برداشتهنیمامانم اسمم رو از ا:  در حرفش زدم و گفتميلبخند

 .دمی پارسال فهمنی همنمیا:  خودم ادامه دادمشِیپ
 ... جانکایپدر و مادرت کجان ال:  کرد و گفتفیسن انتخاب مادرم تعر لب از حری زامیت

 که يزی چنی اما پدرم؟ آخردمی فهمشی سال پهی و همون نی نداشت که مادرم مرده بود ای تعجبچی و مادرم؟ خب هپدر
   بود کهنی ادونستمیم
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 ی که از مادرم دورش کنه براش پاپوش دوخته و اون رو به زندان انداخته و پدرم وقتنی مادربزرگم واسه اشی سال پستیب
   مادرمدهیفهم

 
 !دونمیاصال از وجودِ من خبر داره؟ نم! دونمیزنده اس؟ نم! دونمیاالن کجاست؟ نم...  رفتهمرده

 . از همونجاستدونهیکه م هم ی پرورشگاه بزرگ شده هر چي بچه بوده توی وقتیمامان ال:  به کمکم اومد فرانک
 ...اما من فکر کردم فرشته خواهرته:  آروم گفتامیت
 یبله فرشته خواهرمه اما پدر و مادرش فقط من و بزرگ کردند از لحاظ خون:  لبخند به خواهر کوچکم نگاه کردم و گفتمبا

  بهیکامال غر
 
 ...میا
 ... بدهرشونیخدا خ:  زد و گفتي لبخندامیت

 ...می از جا بلند شدي و بعد هر کدام به دنبالِ کارمی به هم نگاه کردي من و فرانک لحظه اهمزمان
 کرد که من با اخم به سمتش برگشتم با يزی ري بکشم فرانک خنده ی آشپزخونه باالخره من فرصت کردم نفسِ راحتيتو
   مني افهی قدنِید
 

 ...خب حاال ببند فرانک:  گفتمی اش شدت گرفت عصبخنده
 اون داداشِ خل و چلم انقدر خوب جواب ي آموزه هاکردمیبه جونِ تو فکرشم نم:  که دلش رو گرفته بود گفتی در حالفرانک

 .بده
 کم با هی رو رو کنم یشگی همیِحقتون اون ال:  و گفتمیی ظرفشونکِی رفت تو سبای دونه محکم زدم پسِ کله اش که تقرهی

   شهيآبروتون باز
 
  شماها؟نیذاری مکنمیدمانه رفتار م بارم که من آهی

 به کردی توجه به حرف زدنِ ما دو نفر داشت کاراشو می به سمانه نگاه کردم که بنتی ام و زدم به کابهی و تکدمی کشینفس
 : فرانک گفتم

 
 ؟ی کندای کار پیتونست
 ! کرددایآره فرهود نگفت؟ خودش برام پ:  باال انداخت و گفتي اشونه

 بود که ذهنم با اومدنِ اسمِ فرانک یچون چند وقت "...احتمال داره گفته باشه اما من گوش نکرده باشم" خودم فکر کردم با
  کال خاموش
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 از فرهود شتری بود اون دوستم بود و بی فرانک رو ببخشم هرچتونستمی اما نمدمی فرهود رو بخشی به راحتشدیم
 ... شناختمشیم

 ت؟ هسیخب حاال چ: دمیپرس
 !گهی دي خونه میتی هیتو :  زد و گفتيلبخند

 ؟يکردی اونجا کار متتیفکر کردم فقط واسه مامور:  باال دادم و گفتمابروهامو
 ... ترهنیری شیلی خمیتی ي به بچه هایدگی رسی هم دارم ولاری مهدسانسی که لیدونیمن بچه ها رو دوست دارم م: فرانک

 وقت چی ما ه،یال:  فرانک نگهم داشتي خواستم از آشپزخونه خارج شم که صداینیری تکون دادم و با برداشتن ظرف شيسر
  واقعا صحبت

 
 من و تو یال. ي تو باهاش نبودشمی هم که فرهود اومد پیی وقتاي کردي اومدم تو ازم دورنجای نه واقعا هر وقت من امینکرد

  دوستِ هم
 

 با تو بود یی که هدفم آشنادونمی خونه ممیتی اون يشم اومده بودم تو و به کمک داداتی مامورهی درسته که به خاطر میبود
   کهیاما هر چ

 
 . چه قدر در حقش ظلم کردمي با پنهان کاردونمی دادم خودم بودم من دوست ندارم دوستمو از دست بدم هرچند منشون
 که ی کردم دوستدای دوست پهیر  بانیمن فکر کردم واسه اول! نهیموضوع هم:  زدم و به سمتش برگشتم و گفتميلبخند

  یبراش مهم نباشه چ
 

 شی پی وقت واسه دوستچی نبود هتی اگه به خاطر ماموردمی فهمی خراب شد، وقتیول... کنمی کار رو منی چرا دارم اای کارم
  قدم

 
 . هم نبودمی بگذر ازش به هر حال دوستِ خوبستیولش کن فرانک مهم ن... يشدینم
 به فرهود ی نگاهمی بعد از نشستن من فرانک اومد و مستققهی کردم چند دقییرای برگشتم و شروع به پذرونی ظرف به ببا

   که بهیانداخت نگاه
 

 راجع به شتری بار صحبت ها بنی دادم سکوت کنم و احی باز صحبت ها شروع شد ترجی اومد وقتزی کم شمامت آمهی نظرم
  فرهود بود و

 
  بار هم صادرات زنا؟نی حتما اگهی مجاز دری مورد صادرات غهی زدی حرف مدشی جدي داشت از پرونده فرهود
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 از ری غي ای زندگری معصوم که ندونسته درگیامی بودم تمی قدامی نگاه کردم در پس چهره اش به دنبال تامی صورت تبه
  اونچه که انتظار

 
 به خودم اومدم با امی تي سمتش؟ با صداومدی وقت نچی هگهی شد؟ دی از عماد بپرسم چخواستی شد، چه قدر دلم مداشت

 : دی پرسمی مالیلحن
 

  جان؟کای الیخونی مدرس
 . شرکت کنهي خبرنگارخوادینه هنوز قراره کنکور بده م:  من فرهود جواب دادي جابه

 ...ی شرکت کني خبرنگاريخوای تو مرسهی به نظر مشتریب:  و باال بردم و به سمتِ فرهود گفتمابروهام
 ...یکنی تو که خودت انتخاب نمریانقدر سخت نگ:  شونه هاشو باال انداخت و گفتفرهود

 ؟ی انتخاب کندی تو بایعنی نیو ا:  کردمزی و رچشمام
 ...ستی بد نی کنشی کم سازماندههی ی فضول که هستادی بهت ميخبرنگار:  زد و گفتي لبخندی از خودراضفرهود
 نی همیشگی همی بشم اون الستی االن حقش نیعنی فضول؟ گهیله جلو مامانش به من م گوساکهی و گشاد کردم مرتچشام

  وسط دك و پوزش و
 

 ن؟یی پابکشم
 يندازی بابات مادیفرهود من و :  گفتی از خودم دور کردم و بهش نگاه کردم به آرومموی افکار التامی تزی ري خنده ي صدابا

   کهییوقتا
 

 خوندی درس می تو زمان ما کمتر کسيزی چهی می بود حاال اگه االن و بگی چهی قضدونمینم...  درس بخونمکردی ماصرار
  هیمخصوصا 

 
 ... می هم نبودهی شبکایاما من و ال. ومدی به حساب منی توهي طورهی ی حتلی از ادختر

 .يندازی خودم مادی تو من و یلی دلچی هیهرچند ب:  سمتم لبخند زد و آروم گفتبه
 یعنی...  رو کشتماروی که بعدش می خب منم ازدواج کردم بگذر؟ی ازدواج زورکگه؟ی کدوم قسمتشو م هم،هِی شبآره
   خبی بکشم ولخواستمینم
 

 در عوض من فرار یول.  رو من کشتمکهی خب مطمئنم که مرتیلی خدمی که دستِ من بود ماشه رو هم که من کشتفنگ
  کردم همون شبِ عقد
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 هم تو مغزم ی بود چه آهنگي چه فرارادمهیتازه .  کاری اتاق چادی خپل داره ماروی زدم و ي که چه گنددمی فهمی وقتالبته
   داده بودیپل
 

 ... دادی اش به کنار اون دخترا رو که زدم چه حالهمه
 هست بلند بگو آبروم جلو داداشم و مامانم رفت سه ساعت زل ي خنده دارزی عقلِ من اگه چنیریش:  کنار گوشم گفتفرهود

  قهی به يزد
 
 ...یزنی مامانم و لبخند مرهنیپ

 . مدت به سکوت دعوت کردهی تو رو شهی مي که چطورکنمیداشتم فکر م:  خودم و جمع و جور کردم و آروم گفتمعیسر
 ؟يچطور: دی ابروهاشو باال برد و پرسفرهود

 االن حلقت و ببند من و کمتر خجل کن نی برادر همنیبب:  گفتممی که فقط خودمون بشنوي به سمتش خم شدم و طورآروم
  جلو ننه و داداشت

 
 . هم فک طالیی وقتاهی دست طال ی الگنی که بهم میدونی می که تو شرمنده شکنمی کار مهی کم عزت بذار سرم و اال هی

 شما باشه هی بتونه شبی وقت کسچیفکر نکنم ه:  و گفتمامی برگشتم سمتِ تيطناز تو صورتم هنگ نگاه کرد با فرهود
  نیباالخره شما مادر همچ

 
 .نی هستی موفقي هابچه

 که فرشته هم ی وقتمی و حرف زدمی ماجرا رو تا آخر شب کنار هم نشستکنمی خودم حال کردم چه قدر قشنگ جمع میعنی
   احساسدیخواب

 
 دلم کنهی به جمع کوچک خودش و بچه هاش نگاه می که با چه عشقدمیدی رو مامی بودن بهم دست دادن چون تاضافه

   برم تو اتاقمخواستیم
 
 ... دمیدی منم مادرمو مخواستمیچه قدر دلم م.  شدمامی مات اون صحنه شدم، ماتِ مادر بودن تتونستمی واقعا نماما
 که با درخشش چشمانش دی نگاهم به سمتِ فرهود چرخزدمی دست و پا نمي و بدی خوبونی وقت مچی هدمشیدی اگه مدیشا

  چگونه به مادرش
 

 کردمی شک می که گاهي از پدر و مادرش نزده بود طوری وقت حرفچی بودم هششی که پی سالهی نی اي توکرد،ی منگاه
  ياصال پدر و مادر
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  داره؟
 بگم که نگاه فرهود تو چشام افتاد ریاز جام بلند شدم که برم خواستم شب به خ.  اون فقط خود دار بودهدمیفهمی االن ماما
  ي لحظه ايبرا
 
 ازی عرصه به وجودم تنگ شده نکردمی بادِ سرد از وجودم گذشت احساس مهی بهش نگاه کردم و بعد حسِ گناه مثل رهیخ

  داشتم که از اونجا
 

 . که دارم رو بگمی حرف زدن راضي به جادمیترسیحرف بزنم م دمیترسی میحت.  شمخارج
 درخت ری بود به همراه پی الله و اطلسي از گلهایی باغچه هااطی شدم دو طرف حاطی رفتم و وارد حی سمت درِ خروجبه
   در هر دوییها
 

 یکی تاري بودند و جادهیم رس بهیی جاهی فقط آنقدر بزرگ بودند که در ی داشتن نه محصولي که نه باریی هاردرختی پطرف
  جادیرو ا
 
 نی ماشي لهی به وسشیکی بزرگ پشت هم جا بود که االن نی سه ماشي دو باغچه تنها به اندازه نی اي ونهیم. کردندیم

  فرهود پر شده بود
 
 بود که به یی بالکن پله هاگری شده بود و بعد سمت ددهی چی و سه صندلزی از بالکن که االن روش بودم مي عوض گوشه ادر

  اطیسمت ح
 
 .رفتیم

 ي اگهی بودم که کار ددهی بردم، اما انقدر ترسشی شک پي رو رومی زندگشهی نشستم و به فکر فرو رفتم من همی صندليرو
  تونستمیهم نم

 
 ؟ی درست بود چکردمی که فکر ميزی وحشت داشتم اگه چتیاز مواجهِ با واقع... بکنم

 کردم افکار آزار ی سعومدی که به سمتِ من مدمی نگاه کردن قامت فرهود رو دی باز شد و با کمیفی ضعغی جي با صدادر
  دهنده رو از

 
 ؟ي پاشدهویچرا : دی زد و پرسي دور کنم و لبخند بزنم فرهود متقابل لبخندخودم
 . کم تنهاتون بزارمهیخواستم :  گفتمآروم
 . رو دوست ندارمییهامن تن:  و گفتدی رو به رومو جلو کشیصندل
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 ...منظورم با خانواده اته:  و چرخوندم و گفتمچشمام
 .ستی کامل نیچی هی با اونا هم تو نباشیحت:  زد و آروم گفتینی دلنشلبخند

 ...فرهود:  فکر کردم، آروم گفتمی و کمدمی کشینفس
 جان؟:  و جوابم رو داددی موهاش کشي تویدست

 . برم دنبالشخوامی از بابام بدونم مشتری بخوامیم:  کردم و آروم گفتمنگاهش
 ؟یمطمئن:  صورتم نگاه کرد و گفتي تویکم

 ؟ی تهش که چرم؟ی بابامو از خودم بگدنی وقت حضور مادر و حس نکردم چرا فرصت دچی بودم، اگه همطمئن
 که تو عمرم شناختم اما هی آدمنی سال ثابت کرده بود که بهترهی نی ايفرهود تو.  گاه داشته باشمهی تکهی داشتم که ازی نمن

  ؟یآخرش که چ
 

 ...  از فرهود بگمری غی داشتم درد و دلم و به کسازی من نیی جاهیآخرش ! نی بود همبهی غرهی اون آخرش
 . کنمی مداشی پگردمیفردا دادگاه شهربانو و منوچهره بعدش خودم م:  فکر گفتی کمبا

 . فرهودیمرس:  زدم و آروم گفتميلبخند
 . نی همکای الی تو خوشحال باشخوامیمن فقط م:  بلند شد و گفت جااز

 ...کای بهم نگو الگهیقدم اول د:  و جمع کردم و گفتمصورتم
 اد؟ی بدت مکایچرا انقدر از ال:  کرد و گفتي اخنده

 یال. یکنی رو صدا مگهی دیکی ي انگار دارکای الیگی می بهش عادت ندارم وقتنکهی فقط ااد،یبدم نم:  جام بلند شدم و گفتماز
   قشنگیگیکه م

 
 ...ی با منشهی عمق وجودم ملتفت متا

 ...درست حرف بزن دختر جون:  بهم رفت و گفتي غره اچشم
 کردم خوب ی خب انقدر سعرقصمی تانگو میی وقتاهی رمی مي تو مغزم بندریی وقتاهی شدم وونهی که من االن دنهیهم! بله

   شدنیبرخورد کنم ا
 
 .گهید

 کنم با وجود به اتاق در رو بستم و ی خدافظهی از بقي چطوردمی گفتم و به اتاقم رفتم انقدر عجله داشتم نفهميری به خشب
  دمیقفل کردم خز

 
 . تو خاطرات تومی جون بزن برامی خب تیلیخ:  تخت و دفترچه خاطرات رو برداشتم آروم گفتميتو

**** 
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 1357 -روستا
 مرا دنی که چشم دیکسان.  زدم و از خانه خارج شدم، خانه پر بود از عذادارایارت دل به در بار در آن همه اسنی اوليبرا

  نداشتند بهراد
 

 یاو حت.  همسر مرده اش مهگل بودکردی که بهش فکر ميزی نداشت تنها چیتی اصال اهممی که من کجادیفهمی نماصال
  پسرش روزبه هم به

 
 . سپرده بودی فراموشدست

. امدی روزها منی از ایکی الی حاال لم،یکردی منیی را باال و پانجاهای االی بودم که با لیی وقتهاادی به زدمی قدم م روستاانی مدر
  یحتما کل

 
 را به سمت رمینفسم رو حبس کردم و مس!   کرده بودمریی کرده بود حتما عروس شده بود اما من چه؟ من هم تغرییتغ

   کردمیگورستان ط
 

 ی ام برخواست به آرامنهی از سی اه لرزاناری اختی بدم،ی خاك تازه اش کشي روی کردم و نشستم، دستی قبر مهگل مکثکنار
 : گفتم

   ز شهر دوردخترك
  و کمونری تدختر

  بخواب کنار موتو
  آسمونی که پاکتو
   تمام اهل دورز

  ي کجا نمانده اتو
 ي چرا نخواسته اتو
   موشی پی بمانکه
  امدهی همه برز

  و کمونری تدخترك
   از برمی که رفتتو

  جهون؟نی بماند اچه
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 دی او بود شاي لحن صدادی شاشدمی چرا اما آرام مدمی وقت نفهمچیه. خواندی رو میی الالنی هر وقت دلم ناآرام بود امادرم
   وقتچیهم شعر ه

 
... نخواسته عاشق شدم...  شدم ببخش موروتیدگمو شرمندتم، نخواسته وارد زن... مهگل:  و گفتمدمی کشینفس... دمینفهم

  هینخواسته 
 

 ... تو مهگليمادر بچه ... حاال هم مادر...  شدمهمسر
 عمر بهم آموزش دادن که مادر باشم زن باشم هی ساخته نشدم، زهای چنی واسه اکنمی فکر می خودم فکر کردم اصال گاهبا

 ... اما االن
 
 من نبودم، من مهگل نبودم اما ناخواسته خواستی بهراد رو رفع کنم چون اون که می ناراحتتونستمی نمستمی آماده ندمیدیم

 .  را گرفته بودمشیجا
 
 جوابش رو دادم و او رو ی زد به سختي لبخنددنمیبا د. دمی سرم فرهاد رو دي سرم، سرم رو بلند کردم باالي باالي اهی سااز

  يبه رو
 

 ام؟ی تیخوب: دی نشست و پرسمن
 ی از نگاهش گر گرفتن به آروممی که گونه هاي نگاه کرد طورقی جواب تکان دادم و او مرا عمي به نشانه ي سراری اختیب

  واقعا: گفت
 
 ...نمیبی که روته رو مي فشار؟ی خوبپرسمیم

 ی عماد قربانذاشتمی و مموندمی اگه تو روستا مکنمی فکر میگاه... ستمینه واقعا خوب ن:  دادم و گفتمرونی بی و به سختنفسم
  بشه حاال همه

 
 گهی طور دهی زیهمه چ.  رو نداشتدنمی نبودم که چشم دی عذادارِ کسگهید... شناختمی رو نمي بهرادگهید...  فرق داشتزیچ
 . شدی ميا

 
 نجا؟ی ادی چرا اومدشما

 ... بانوامیت یکنی که فرار میستی نیتو تنها کس:  و گفتدی خاك نم دار گورِ مهگل کشي روی دستفرهاد
  شهر؟ي بچه ي شوهرم و قوم تشنه به خونم فرار کردم تو از چه فرار کردی تفاوتیمن از ب:  بند کردم و گفتممی ني اخنده
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من از ... من از گذشته فرار کردم، از نگاه همون قومِ تشنه به خونِ تو:  نگاهم کرد و گفتمی رو باال آورد و مستقچشماش
  ی خاليجا
 

 . ردم فرار کمهگل
 
 ی حرف نزدن قربانیقربان... امی مثلث هام تی قربانشهیمن هم:  بعد ادامه دادي حرف نگاهش کردم که خودش لحظه ایب 

  از... سکوت
 

 ... بودشهیهم...  خودم و شناختم مهگل بودیوقت
 شی چشمهاي رویدست.  خاطرات به او هجوم آورده باشنیی گودیکشی درد میی حرف صورتش در هم رفت گونی گفتن ابا

  گذاشت و ادامه
 

 ي اما کم کم از حرفاهی چه حسدونستمی نمهی چدونستمی که بودم نمکتری کوچفتهی نی مراقب بودم براش اتفاقشهیهم: داد
  هی حسم چدمی فهمگرانید
 

 اون چهارده  که باالخره واسه خودم حلش کردمیمن عاشق دختر خاله ام شده بودم وقت... امی بشه، تشیچی هخوامی نمچرا
 ، سالش بود

 
 بشه اونوقت بشه زنِ من عشقِ من خانمِ ی بشه دوست داشتم درس بخونه بزرگ بشه دوست داشتم کسیی هواخواستمینم

 ... من
 آن جوان یی سن داشت حالتش گوي و خورده استی انگار نه انگار بدی لرزشی انداخت و شونه هانیی سرش رو پاي الحظه

  ينوزده ساله ا
 

 ...  که عشقش را از دست دادهبود
. 

 بود میمیبهراد دوستِ صم:  و گفتدی کشی نفسی از اشک نبود اما چشمانش قرمزِ قرمز بود به آرامي را که باال آورد اثرسرش
  مثل چشمام

 
ابودم  شدم، نستین!  بهراد عاشقِ مهگله و مهگلم عاشق اوندمی فهمیوقت...  اعتماد داشتم برادرم بود دوستش داشتمبهش

  نیا... شدم، اما 
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 تونستمی نمخواستیاون من و نم... مهگل تمام چشمانش خواستن بود فقط نه خواستن من. خواستی بود که اون ميزیچ
  مجبورش کنم فقط

 
 ي دور شدم، اونقدر دور که خاطره نی هميبرا!  داشتم، اما به خودم نهنانیبه بهراد اطم...  مطمئن شمشی از خوشبختتونستم

  هگل حاالم
 

 اون مهگل گهی برگشتم دیوقت... کردی زده مخی آرامش تا اعماق وجودم را ي به جاشی که خنکایمی بود نسمی نسهی فقط
   که منیمهگل

 
اما هنوز هم دوسش ... یشناختی که تو می مهگل پاك من نبود شده بود اون مهگلگهی دبه،ی غرهیشده بود ...  نبودشناختمیم

   نهیداشتم ول
 
 یوقت...  اما دست خودم نبودگهی مثلث دهیبازم .  بودمدهی دگروی نفرِ دهیچون ...  به اون صورت من با خودم کنار اومدمگهید

  مهگل
 

بعد از گذشت نه سال من ...  بعد از نه سالارمی خودم بيانگار تازه تونستم درد از دست دادنش و به رو...  حسرت خوردممرد،
  تازه

 
 ...گل شدم رفتن مهعذاداره

 بهراد ی داستان زندگکردمی تا اعماق وجودم رخنه کرده بود فکرش هم نمی منقلب شده بودم ناراحتشی حرفهادنی شناز
   داشته باشهیطرف سوم

 
 فرهاد؟:  زدمشی قدم زد به سرعت صدای بلند شدنِ فرهاد من هم از جام بلند شدم به صورت نامشخص به سمتبا
...  اسگهی مثلثه دهی یکنیچرا فکر م:  کرد و من آروم گفتمی به سمتم برگشت به سمتم نگاهی و کمستادی راه اي مهی ندر

  چرا بازم
 

 . اون دختر هم تورو بخواددیشا...  فکرههی فقط دی مثلث نباشه شاهی دی بار بهش بگو شانی ا؟یکنی مسکوت
  من دو...  اومدمری بار دهی کردم ری بار دهیمن ...  بارهینه من به بهراد باختم ... امی تشهینم:  زد و آروم گفتي لبخندفرهاد

 
 . به بهراد باختمبار
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 با وجود کردیدو بار؟ فرهاد اشتباه م...  رفتنش مرا جا گذاشت مرا که در تعجب فرو رفته بودمي رو گفت و رفت و در انتهانیا
  من
 
در ذهنم ناخودآگاه فرهاد را با ... ستی جز سقوط متصل نزی چچی که تهش به هرهی داهی دیشا... شدی مثلث نمهی نی اي بازدر

  بهراد
 

 .کردی مسهی نبود اما هنوز ذهن من مقاسهی مقاي برايزی چچیه... کردمی مسهیمقا
 نمی در حالِ آمدن بود ببلی رفتم که اگر ايری مخالف فرهاد را انتخاب کردم و شروع به رفتن کردم به قصد از مسيریمس

  امانگاهِ سردم 
 

 دی فکرم اشتباه بود، شادیشا... مات بودم...  که فرهاد ازش رفته بودکردی را دنبال می و راهگشتی به سمتِ عقب برمیگاه
  هم درست

 
 ي افکار بودم که ناگهان صدانیدر ا. سوختی دلم به حال عشقش به مهگل مسوختی او مي بود من دلم برانی اتی واقعاما
  ي دخترانه ازیت

 
 ...ــــــــــامیت: دی کشداد
:  حس همزمان به وجودم چنگ زدنی چنددیدوی به سمتم ملی که جلوتر از ادمی رو دارای سرعت سرم رو باال کردم و تبه

  ،ی ناراحتیدلتنگ
 

 .یخوشحال
 ي ام جاینگ و او را در آغوش گرفتم قلبم آرام گرفت و دلتدمی دوارای مرا نظاره کند به سمتِ تی کسدی شانکهی توجه به ایب

  خود را به
 

 رو از خودم جدا کردم و هر دو به ارایت "خانواده ام برگشته بود" فکر در ذهنم نقش بسته بود کیتنها .  ژرف دادیآرامش
  سرعت به

 
 زدم و او را در آغوش ی از سرخوشیغی کردم جدای نفر مادرم را پنی زنان اولتی جمعي تومی در حالِ حرکت برگشتلِی اسمت

  در. دمیکش
 
 ...لمی خانواده ام، ازی چکی بود و زی چکی بودند االن تنها دهی بهراد از ذهنم پر کشی لحظه فرهاد مهگل روزبه و حتکی
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 شانه ام برگشتم ي رویبا دست. کردی سرم را نوازش مکردی ام می که همراهی و او در حالختمیری اغوش مادرم اشک مدر
   زندنیزبانم از د

 
 دوست کی از شتری بيزی داشت که چنیاما حاال شکم بر آمده اش نشان از ا...  دوستم بودي که روزیزن... د آمد بنمی به رورو

  باشد
 
 دهنم گذاشتم و در ي دستم را رودی شکم و صورتش چرخنی بند آمده چشمام بیبا زبان...  مادر بود درست مثلِ منکی او

   کهیحال
 
 ! دا؟ هاالی بگم لدی باای ونو؟ الیل:  گفتمي از چشمانم افتاد با ناباوری قطره اشکدمیخندیم

 ...امیت:  آروم به شونه ام زد و گفتي اضربه
 بعد گریچون خبر داشتم که د.  نامم لذت نبرده بودمدنی بود که از شنی سالکی "امیت" بار اسمم را در ذهنم تکرار کردم، چند

  از اسمم
 

 زن گهی چند لحظه من ديبرا. دهدی تنها سکوت است که محبت را نشانم مستی نیاز اسمم حرف بعد گهی دستی نيدستور
 ... بهراد نبودم

 
 .  بهرادبی عجانی کهن خودم بودم نه سرزمنی من در سرزمل،یدختر ا "امیت"من خودم بودم .  نبودمبی غرق در عجاگهید

 ی اتفاقام،یت: دی به صورتم نگاه کرد و پرسی انداخت و با نگرانمیها به لباس ی که انگار تازه به خودش آمده باشد نگاهمادرم
   بهاهیافتاده س

 
  تنته؟چه

 . ستی نيزی دا، چستی نيزیچ:  زدم و گفتمي انداخته بود لبخندکمی تاريای من رو به درون دنی به راحتمادرم
 ی هر چه زودتر با کسخواستی دلم مکردی مینی سرم به شدت سنگ،ي بود، نبود مهگل، بچه دارزهای چیلی خیبی طرز غربه

  اما. حرف بزنم
 
 اش کاسته شده بود و حاال تنها ی من با آنها متفاوت شده بود از رنگارنگيای بودند، دنلیآنها زنان ا... الی لی مادرم نه حتنه
   واهیس
 

 . دادی ملی را تشکمیای دني رنگ هادیسف
 .کجاست) پدر(دا، بعوه :   و با لبخند به مادرم گفتمدمی کشینفس
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 ...ادیداره م:  به عقب انداخت و گفتی نگاهمادرم
  کنه در مورد نبودت؟ي چه فکرتی شوي نداریتو نگران:  کرد و ادامه دادی به سمتم نگاهبعد
 . قبل از غروب خانه باشمدیبا. رمی و منمیبیبابا رو م:  آرام زد و گفتمي لبخندشد؟ی مشد،ی متوجه نبود من نمی او حتم؟یشو
حاال که توانسته بودم از عمارت فاصله .  داشتازیپسرم به من ن.  داشتازیبلکه روزبه به من ن...  هم نه به خاطر بهرادباز
  رمیبگ
 
 روزبه ي براینگ مادر باشم؟ درونم دلتتوانستمیم...  اجبار نبودکیحاال که مادر بودن .  کنمی احساساتم را حالجتوانستمیم

 . شعله ور بود
 

 سالم داد به سمت صدا یی رسايصدا.  خاموش شده بود اما حاال باز به سراغم آمده بودي که لحظه انی با وجود اینگران
  برگشتم مرد رو

 
 ي نامش رویبه آرام...  گذاشته بودمشی که نامِ پدر را رويمرد.  آمدی به لب به سمتم مي لبخنداری در لباس بختمی روبه

  دیلبانم لغز
 
  ؟یدودرم خوب:  به چهارقدم زد و گفتيبه سمتم آمد و سرم را در آغوش گرفت و بوسه ا "بعوه؟"

 ...خوبم:  هم گذاشتم و گفتمي چشمانم را روی زدم و به صورتش نگاه کردم به آراميلبخند
 ؟ي بودنجاهای ایی تنهانم،یبی را نمتیشو:  به اطراف انداخت و گفتی نگاهپدرم

 ...  زود برگردم خانهدیبه دا هم گفتم، با:  گفتمگرفتمی که دستهاش رو می پدرم فاصله گرفتم و در حالاز
 . به چادرمان بزني ناهار سري حتما براتی بابا جان، اما فردا با شوفهممیم:  و گفتدی به سرم کشی دستپدر

 ...  بابا جانشهینم:  تازه کردمی دوختم و نفسنی را به زمچشمانم
 ام؟ی شده تيزیچ:  شدهدهی پدرم در هم کشي هااخم

 .  همسر اول بهراد فوت کردهیبه تازگ:  تکان دادم و گفتمي سری آهستگبه
 .مییای بدی باتی تسليبرا:  تکان داددیی تاي به نشانه ي نگاهم کرد و بعد سري لحظه اپدر
 گری تا دو روز دمیای کوتاه بتوانمی به پدر و مادرم نمنینستم در مقابل توه دای اما مکردم،ی مدای به خودم را پنی تحمل توهمن
   مهگللیفام
 
 .کردمی می که حاال درش زندگي در خانه ابردمی پدر و مادرم را متوانستمی آن وقت من مرفتندیم

...  اما االن زودهدیای بدیتونی متی تسليپس فردا برا. ارمی مهمان هم مهی امی خودم به چادر منمتانیبیفردا م:  گفتمی آرومبه
 . زودهیلیخ
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 . دخترمکشمی متوی خداست فردا انتظاربی مهمان هم حب،یدانیهر طور صالح م:  تکان داد و گفتي سرپدر
 . کردم و به سمت خانه رفتمی خداحافظالی و مادرم و لارای تبا

 خلوته خلوت بود اطی وارد شدم حدمی به خانه که رسدیرسی تر به نظر می رفتن حاال که دلم در عقب جا مانده بود طوالنریمس
  کیو تنها 

 
 معطل ماندم و ي لحظه ايبرا "ام؟یت" زد می تفاوت از کنارش رد شم که صدایخواستم ب.  باغ تنها نشسته بودي انهی در منفر

  بعد به
 

 گفتم؟ی ميزی چدینبا:  برگشتم به صورتم نگاه کرد و گفتسمتش
...  هستمیی در چه مشکل هایدانی که می االن؟ زمان؟یگفتی مدی با؟یکنیچه فکر م:  کردم و گفتمی عصبي خنده ای ناراحتبا

  تو اصال به
 

 ... توئهیمیشوهرِ من دوست صم...  به شوهرم به بچه اممی به احساسم به زندگ؟ي فکر کردمن
 !من بود یمی که با مهگل ازدواج کرد هم دوست صمیاون موقع:  گفتی با ناراحتفرهاد

 انتقامم، چرا زودتر به هیمن ... نهی اهیپس قض:  گفتمی راهِ نجات به ارامکی دی شاد،ی امکی دی شاختی فرو ريزی قلبم چدر
  دیذهنم نرس

 
 .من بهراد و دوست دارم... يری باهاش از بهراد انتقام بگی که بتونستمی نیاما من کس.  خون بسهی انتقامم هی شهی هممن

 دوباره یوقت! امی تهی که حس اون به تو چدونمی منمی اه،ی حست به اون چدونمیم... دونمیم:  را بلند کرد و گفتشی صدافرهاد
  دل دادم

 
 تهش بن دونمیگناهه بازم م... دونمیاشتباهه م.  که بهش فکر کردم  اون بودی کسنیآخر...  بهراد بوددمی که دی کسنیآخر

  هیبسته پوچ
 

 هی من امیت. ی نگفتم که بدونیحت. نگفتم که دلت واسم بسوزه...  منشی پيایاز احساسم نگفتم که تو ب. دونمیم... ی حتمرگه
  بار
 

 که با خوامیمن ازت م...  عاشقم شوگمی عاشقم باش، نمگمینم...  بار نذار با گفتنم بسوزمنی ایول...  کردم و سوختمسکوت
  بهراد
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اگه ...  کرد من هستمتتی اگه اذي شددی وقت از بهراد ناامهی بدون اگه شهیاما هم... ی روزبه رو پسرت بدونخوامی میباش
   بهيبخوا

 
 به دوران گذشته تو مهگل يتو من و برگردوند. شهی مدامی پي هر وقت که بخواي که بخوای هر شکلای دوست، برادر عنوان

   منيگمشده 
 

 ...  در ظواهر گم نشوگهی تو دکنمیفقط خواهش م. تی هم محجوبتی همون مصونيبود
**** 
 1392-تهران

 به مفهوم جواب از خودم در آوردم، در باز یی چشم باز کنم سر و صدانکهی بدون ای در به حالت نامفهومي ضربه هاي صدابا
  شد و فرهود

 
 . می پاشو کار داریال:  و گفتدی کشی تو نفساومد

 فرهود ي خودم جا به جا شدم صداي و در جادمی کشي اازهی بودم اصال حوصله ندارم خمدهی خوابروقتی شب دنکهی خاطر ابه
  به گوشم

 
 .شهی بابام امروز مرخص مم،ی بردیپاشو با...  کنمی پارچِ آب رو سرت خالای یشی پا میال: خورد

 چه وقت دمیودم اصال نفهم خوندن دفترچه خاطرات بری انقدر در گشبی ددی خواب از سرم پری بهراد؟ به طور کلباباش؟
  خوابم برد خوابالو

 
 . االنامیبرو م:  و گفتمدمی به صورتم کشیدست

 بسته شدن در تازه فرصت کردم چشمامو باز کنم دفترچه خاطرات رو که باز کنارم افتاده بود رو بستم و گذاشتم ي صدابا
   لباسي کشويتو
 

 انداختم ی نگاهمی باالخره آماده شدم از اتاقم خارج شدم به ساعت گوشی و شروع به آماده شدن کردم  وقتدمی کشینفس. هام
 ،  بود9ساعت 

 
:  حال همه آماده بودند با اومدن من فرهود از جاش بلند شد و گفتيتو.  فرشته رو فرستاده مدرسهی تعجب بودم که کدر

  ی النمیخب ا
 
 . گهی دمیبر
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 زم؟ی عزیخوب:  آرومتر به سمتِ من گفتبعد
 ی کردم لبخند بزنم و با حالتیسع! خورهی حرفا نمنی به اتی فرهود گروه خونالیخیب!  من البد؟ی کزم؟ی عز؟یگی م ومن

 : پرسشگرانه گفتم
 

 خوبم؟
 .انی روزبه منی مامان و فرانک با ماشمی برایخوبه ب:  زد و گفتيلبخند

حداقل من .  رفتار کنهينطوری کم تعجب کرده بودم، امکان نداشت فرهود اهی هنوزم به خاطر رفتارش ی تکون دادم وليسر
 .  بودمدهیکه ند

 
 . نبودينطوری انی مهر و محبت داده بابا اي بهش دعاامینه بابا نکنه ت "زم؟یعز"
 ؟یکنی فکر می به چيدار: دی فرهود نشستم که فرهود پرسنی ماشيتو
 ؟یچیه:  پرسشگرانه گفتمی عوض با حالتاما در! ی جنکهی بگم به تو، مرتخواستمیم

 .شهی امروز بابات مرخص مدونستمینم: دمی روزبه از باغ خارج شد، به سمتِ فرهود پرسنی و پشت ماشدی کشینفس
 ی قلبي بعد از دو بار سکته ي و بخواقتیروزبه به مامان گفت که حالش بهتره اما اگه حق:  زد و گفتي بندمی نلبخند

  دی بای چدونمینم
 

 . می داشته باشانتظار
 .فتهی نمینگران نباش بابات حالش خوبه اتفاق:  گفتمی و به آرومدمی کشنیی رو پاشهیش

 با اون باشم تونستمی که می چند سالنی حروم کردم ای من چند سال و الک،ی السوزهیفقط دلم م:  و گفتدی کشی ناراحتنفس
  يو با لجباز

 
 ...ی وقتچی رو تلف کنم، هی وقتچی هخوامی نمگهی دشه؟ی می چنمیراه سرنوشتم که ببحاال هم چشم به .  دور موندمازش

 .  مطمئن باشيدی رو از دست نمی زمانچیتو ه:  گفتمی آرومبه
 فرشته ي تو مدرسه انی مربای اولي فردا جلسه یراست:  و لحنش به کل فرق کرددی کشی تکون داد و بعد نفسي به سرفرهود

  اس امروز
 

 . اشو داد دستم که بهت بدمبرگه
 .  نه، اصال حوصله ندارميوا:  گفتمی به صندلدمی و کوبسرم

 .ي حوصله نبودیتو که انقدر ب:  ابروهاشو باال داد و گفتفرهود
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 ی که ههی سنهی که االن فرشته تو نهی موضوع است،ی ننیموضوع ا:  به خودم گرفتم و گفتمي حوصله ای بي افهیق
 ...خوانیم

 يمن تو مدرسه :  حرفم و عوض کردم و گفتمي چشامو گشاد کردم و فورنی همي برارهیتوجه شدم آخر حرفم کجا م متازه
  خودم دووم

 
  فرشته؟ي برم مدرسه دی چرا باکردنی دائم از تو کوچه جمعم ماوردمینم

 فرارت از مدرسه رو ي هی قضنیبعدم ا... يچون تو االن بزرگ تر فرشته ا:  و گفتدیچی پمارستانی بي به داخل کوچه فرهود
  گهیلطفا د

 
 . مدرسه اتو غالف کن واسه خودتي کال داستانایعنی.  فرشته بازگو نکنيجلو

 ... معلممونری اون موقع رو که زيدیانگار نشن! چرا؟؟؟ خب خنده دارن:  دادم باال و گفتمابروهامو
 ي حرفات دارنی با اي فرشته اي شما االن الگویول... دمیخوبم شن... مدیشن:  گفتکردی رو پارك منی که ماشی در حالفرهود
  نیبهش ا

 
  ؟يدی مادی رو زایچ

 . کارا بلد بود که من غم نداشتمنیدلت خوشه؟ فرشته اگه از ا:  کردم و گفتمي خنده اتک
 ...  شوادهیپ:  زد و گفتنی به در ماشي اشاره افرهود

 نهی اتی فرشته گفت بهت بگم که جلسه اس اما واقعنیخب بب:  حال گفتنی شد در همادهی خارج شدم و اون هم پنی ماشاز
  که ناظم مدرسه

 
 ...دی خواسته که راجع به انضباط فرشته حرف بزنتورو

 ... مدرسهفرستمشی درست مشهیانضباط؟ من که هم:  دادم باال و گفتمابروهامو
 ستی دختر جان انضباط به لباس نيدیفهمی مفهوم انضباط رو مدیز مدرسه با فرار ايواقعا به جا:  کرد و گفتي خنده افرهود

  به رفتاره و
 

 ... رو انجام دادهي کردفی که تو واسه اش تعري همون کارقای شما فرشته دقي حرفاي سرصدقه
   گذاشته؟ سوزنیگی راست میلیاهللا وک.  باباولیا:  خندهری با تعجب به فرهود نگاه کردم و بعد بلند زدم زاول
 زنم؟ی باهاش حرف مزهی چیعنی دیببخش:  خندمو جمع کردم و گفتمعی سرکنهی با اخم به من نگاه منهی دست به سدمی دیوقت
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 از خاطرات خوبه گهی که دنهی ایکنی که ميالزم نکرده من باهاش حرف زدم تو تنها کار:  فکش رو سفت کرد و گفتفرهود
  مدرسه ات

 
 ...رهیگی مادی رو خوب زای چنی سالشه ا12اون فقط ... ی نزنحرف

 . روزبه هم وارد کوچه شدنی لحظه ماشنی گفتم و رومو برگردوندم در همیشیا
 . اومدنلتی خب جمع کن داداش فامیلیخ:  و گفتمسادمی واصاف

 ...فهممی من نمیشی بزرگ میتو ک: دی تاسف تکان داد و پرسي به نشانه يسر
 ساله رو 10 ي احساس بچه گهی که دنهیحداقلش ا. بی غربیبودا جون من برگرد به همون فرهود عج خوب ی صبحاول

 . هاهیندارم بدبخت
 باال روزبه میریما م:  گفتامیجلو رفتم و ت.  بردمارستانی بنگی رو به پارکنی شدند و روزبه ماشادهی پنی و فرانک از ماشامیت

  ،ادیهم م
 

 .رهیگی پدرشو خودش به عهده مصی کار ترخنی همي داره برای مرخصامروز
 .دهیخودشم دستورشو م:  باال داد و گفتیی ابروفرهود

 . نشهجادی برات ای اداره مشکلي تودوارمی فرهود اميممنون که اومد. دهیدرسته خودشم دستورشو م:  زد و گفتي لبخندامیت
 .  درستهزی محل کارم همه چي راحت باشه توالتینه مامان خ:  به دو طرف تکون داد و گفتي سرفرهود

 ؟ي هم که خواستم انجام داديزیچ: دی سر تکون داد و بعد پرسدیی به تاامیت
 . نباشیچی شما نگران هکنمینه هنور اما تا آخر امروز حلش م:  و گفتدی کشی نفسفرهود

 . پسرمنیآفر:  و گفتدی فرهود کشي به بازوی دستامیت
 ه؟یچ:  و بعد به صورت من نگاه کرد و گفتسادی لحظه واهی لبم آوردم، فرهود ي رویی من لبخند ملو فرانک جلو رفتن وبا

 . پسرم برو معطل نشویچیه:  باال انداختم و گفتمي اشونه
 باشه حاال با وجود ی کسي بچه تونهی خودش مرفتی مادمی که کردی انقدر فرهود مثل پدرا رفتار می بود که گاهنی اقتیحق

  ادمی گهی دامیت
 
 ... ی تو ذهنته بهتره خارجش کنی هر فکرِ شوم،ی الهی چیدونیم:  ابروشو باال داد و گفتي تاکیفرهود . رفتینم
 ؟ی بزرگ شيخوای میتو ک:  تاسف تکون دادمي به نشانه ي خودش و در آوردم و سريادا

 کمک ي و فرانک براامی بود، تيکه پدر فرهود درش بستر می رفتي و فرانک راه افتادم و باز به همان طبقه اامی به دنبال تبعد
  به بهراد وارد
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 فرهود ي بعد صداي زدم لحظه اهی تکواریسرم رو به د. می اتاق نشستي رو به روی صندلي شدند و من و فرهود هم رواتاق
   کهدمیرو شن

 
  بابات؟ای مامانت فرهمنده یلی تو فامیال: گفت

 که یدونیم.  شناسنامه اون برداشتن تو شناسنامه اسم شوهر نبودهي از رومویلیمامانم، فام:  نگاهش کردم و گفتمی چشمریز
  مامان و بابام

 
 .  بودنغهیص
 ؟يدیچرا پرس: دمی پرسي ضربه زد با کنجکاونی تکون داد و با پاش به زميسر
 نی همي برایِلی اونا جمیلی فامدمی منوچهر بودم د شهربانو وي سر پرونده شی چند وقت پیچیه:  گفتی حواس پرتبا

  یلی فامنمیخواستم بب
 

 . خودت از کجا گرفته شدهیواقع
 اگه منوچهر ای دیفهمیاگه شهربانو م...  صدا کردمیلی تو ذهنم خودم و جمی هشت سالم شد فقط گاهیمن وقت... یلیجم

  هی من دیفهمیم
 

 که بنده نهی بود منوچهرم شاهش انی زمرانی اي نه که شهربانو ملکه شدی غوغا به پا مدونمی خودم و هم سطح اونا مدرصد
  تو سطحشون

 
 .شهی مدایفرهود؟ بابام پ: دمی و پرسدمی کشی نفسنبودم

 دمیاما قول م. ستی ازش نی نشونچیاما ه. کنمی من تمام تالشمو م،ی کنم الدتی ناامخوامینم:  زد و گفتي خجالت لبخندبا
 . بکنمموی سعتمام
 که بتونه من و آدم کنه یاون.  نداشتیشکی که من داشتم هي اعتماد به فرهودنی ایلی خدا وکیعنی شدم، دی نگم ناامدروغ

   شکهیآدم بزرگ
 

.  باشهادشی شک دارم فرانک یحت.  بودمی بهتر بگم کای.  بودمی چنمی من فرهود و ببنکهی تا قبل ادونهی نمیآخه کس. دینکن
  اونم احتماال

 
 هی تو اعماق خاك کرد و گذاشت فرهود شوی که خود واقعي دخترهی. نهیبی شده که ميدی دختر جدنی در ظاهر اغرق

   بهشگهی دتیشخص
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 .هم به خودش هم به خواهر کوچک ترش. بده
 لباس اسپرت هیل کارش بود اما  محي تونکهی ما اومد، با وجود اشی که داشت فارغ شده بود پیی که انگار از کاراروزبه
   بوددهیپوش

 
  کوشن؟نایمامان ا: دیبه سمت فرهود پرس.  گرفته بودی مرخصای نداشت فتی شای وجود داشت که امروز احتمالش

 . بابا رو جمع کننلیرفتن وسا:  زد و گفتي به اتاق پدرش اشاره افرهود
 و بعد با تعجب ستادی اي که در حال رد شدن بود سالم کرد، دختر لحظه اي موقع به دخترنی تکون داد در همي سرروزبه
  سالم: گفت

 
 . نشناختمتونخوامی معذرت مکنامی ندکتر
 . ندارمفتی مرخص کردن پدرم اومدم امروز شيبرا:  نثار دختر کرد و گفتي لبخندروزبه
 .ن دور شده باشه کامل ازشویضی که مردوارمیام:  گفت و بلند تر ادامه دادی آهاندختر
   باهاتون حرف زدن؟یی دکتر شقایخانوم کمال: دی تکون داد و بعد آروم پرسي فروتنانه سرروزبه
 . چشمي قدمتون رويای بنی گفتن هر وقت خواستشونمی به اکنامیبله دکتر ن:  انداخت و گفتری سر به زی کمدختر
 که روزبه بشنوه به سمت من ي زد و طوريشخندیفرهود ن.  برگشترشی زد و دختر به مستی از سر رضاي لبخندروزبه
   غلطیال: گفت

 
 . بودتی جارنکنم

 که زای چنی پس بزنم به اتونمی رو مای از شرم و حي درجه اهی اما باالخره منم ستی خجالت آب شدم، درسته حاال امکانش ناز
  رسهیم
 
 فمونی بگه پدرت خوب مادرت خوب من و تو تکلستی نیکی. ه بگه درست جلو داداشش برگردنکهیاونم ا. شکنهی ملترمیف

   توينطوریمشخصه ا
 

 ! فرهود جمع کن خودتو اگه صالحه:  اخم به فرهود رو کرد و گفتکمی من روزبه با ي مارو؟ به جایکنی معی ضاجمع
 به من افتاد ی درست کردن التی مسئولی از وقت،يمن درست بودم روز:  حفظ کرده بود گفتشخندشوی که نی در حالفرهود

  اون و درست
 

 . خودم خراب شدمکردم
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 حرف بزن تا بهت بگم گهی کالم دهی يفر:  تو شکم فرهود و گفتمدمی حضور روزبه اونجا با مشت محکم کوبالیخی بگهید
 . درست شدهیک

 .می نداری غمگهیدر و تخته جورن د:  به من کرد و گفتی نگاه ماتهی روزبه
 زدم، فرهود از جاش ی ام و صندلهی به روزبه انداختم و تکی نگاهمی جهت ننی از همفتهی زود به کار ملترمی من ف رو شکرخدا

  بلند شد و
 

 . نای کمک مامان ارمیمن م: گفت
 . سرش روزبه هم رفت داخل اتاق و من موندم و منپشت

 ی فرشته بود کالفه فکر کردم باز فرشته چيرسه  به شماره انداختم از مدی حوصله برش داشتم و نگاهی بمی گوشي صدابا
  یکار کرده گوش

 
 د؟یبله بفرمائ:  برداشتم و گفتمرو

 ن؟ی خوبيسالم خانوم خسرو: دیچی پی گوشي توی زنيصدا
 . شدهيزی چیممنون خانوم طالب:  حدقه چرخوندم و گفتمي چشمامو تواری اختیب
 دنبال فرشته، نجای برادرتون اومد اشی پقهی چند دقيراستش خانوم خسرو:  و گفتدی مکث صداش به گوشم رسی کمبا

  شناسنامه اشون و نشون
 

 .هر چند خود فرشته هم گفت که اون آقا برادرشه.  منم گذاشتم فرشته رو ببره اما خواستم بهتون خبر بدمداد
 برادرم اومد دنبالش شما ی چیعنی ی خانوم طالبیگی میچ : کجام باال رفتنکهی توجه به ای و صدام بدمی از جام پراری اختیب

  یهم گذاشت
 

 بره؟
 ست؟ی برادرتون ني خسرودونیمگه فر:  توش بودی دو دلی حاال کمصداش

 رو ي من به خانواده یول.  ازش خارج شدن از جمله خودِ بهرادیکی یکی فرهود باز شد و همه ي موقع در اتاق بابانی همدر
  به رو

 
 لی اون دختر و به من تحودیشما موظف.  که هستي هر خري خسرودونیفر:  داد زدمی نداشتم در عوض سر طالبتوجه

 ... دیبد
 کا؟ی شده الیچ: دی گشاد جلو اومد و پرسي با چشمافرهود
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 اما آروم تر شده دیلرزی که هنوز میی دهنم گذاشتم و با صداي دستم رو روي لحظه اي برادیلرزی دستم متی شدت عصباناز
 : بود گفتم

 
 کسانی مدرسه اتونو با خاك ستی مدرسه ني فرشته تونمی ببامی اگه بامی هم فرشته رو تا من بدونوی هم فردیداری منگهشون

 .ی خانوم طالبکنمیم
 که از جلو راهم کنار بره به سمت پله دمیکوبی که به فرهود می رو قطع کردم و در حالی اونکه منتظر جوابش باشم گوشیب

  ي اضطراريها
 
 . شدهی چنیبرو دنبالش فرهود بب:  که گفتدمی رو شنامی تي لحظه صدانی اما در آخردمیدو

 !ی شده الی چگمیم: دی پرسدیدوی که پشت سرم می در حالفرهود
 . کردهدایدرسشو از کجا پ آفهممی فرشته نمي اومده مدرسه دونیفر:  از سرعتم کم کنم گفتمنکهی ابدون

: دی رو زد و من به سرعت سوارش شدم خودش هم پشت سر من سوار شد و مات پرسنشی ماشری محوطه فرهود دزدگيتو
  اونوقت مدرسه

 
 .نتشی ببخوادیحاال تو آروم باش، داداششه حتما م. ارهی فرشته رو از اون مدرسه در بدونی گذاشتن فراش

 فهمهیتنِ لش اصال نم. رهی کنه پول بگی بخواد از من گرو کشستی ندی بعشناسمی که من میاون نسناس:  گفتمتی عصبانبا
   نمونههیخانواده چ

 
 . همون شهربانوئه فقط معتاد ترشمذکر
 اعماق  تویی جاهی حرفا بود، اما نی تر از اتی خاصیاون ب.  بکنهتونهی نمي کارچی هدونی فردونستمی بود که منی اتیواقع

  خواستمیوجودم م
 

 بود، داداش فرشته هم سن خودم می برادر ناتندونیفر.  خودمیِ از کودکری غيبهونه ا.  واسه نابود کردنش داشته باشمبهونه
  بود مثل مامانش

 
اما .  بر نخورهی وقت به کسهی گرفته بود که ی چهیاز هر دو سمت .  معتاد بودهیمثل باباش . دونستی انگل مهی من و وجود

  خواستمینم
 
 .  فرشته باشه، نه اون نه شهربانو نه منوچهری زندگيتو
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 فرهود هم ي صدای فرشته حتي به سمت مدرسه دمی و دورونی بدمی پرنی از ماشنسادهی واای سادهی مدرسه واي جلونیماش
  که به اسم صدام

 
 . بودندسادهی وادونی مدرسه فرشته و فرداری ناظم و سرا وری درست کنار مدي در وروديجلو.  هم من رو متوقف نکردکرد

 ؟یخوب:  و گفتمدمی که انگار در حال محافظت از او هستم اون رو به سمت خودم کشي رفتم سمت فرشته طوری معطلیب
 !ی اومده سراغش الشی رفتار نکن که انگار دشمن خونيطور:  کرد و گفتی به سمتم اخمدونیفر
 ي تصور کردی خودتو چ؟ینه اصال تو؟ دشمن خون:  رو جمع کنم و گفتمشدی که هر لحظه پررنگ تر مي کردم پوزخندیسع
 ؟يفر

 یاما حت. ذاشتی مری منطقم تاثي داشت رونی نداشتم همی خوبي نهی زمشی پدونی و دار بود، درسته من از فرری تو گذهنم
  ياگه گذشته 

 
 بار فرهود نی باز شد و اگریدر مدرسه بار د. کردیا فرشته هم برخورد نم وقت خوب بچی هدونی فرگرفتمی در نظر نمخودمم

  وارد شد، با
 

: دمی پرسی قاطعي مدرسه برگشتم و با صداریبه سمت مد. کردی خسته نگاهش کردم و او با نگاهش من رو مجازات مینگاه
   دختر ونی ایک
 
  ثبت نام کرده؟نجایا

 ...شما:  زد و گفتي نامطمئن به من و فرهود اشاره ای با نگاهزن
 دست دیدادی مدی خواهر من رو داشتيپس به چه اجازه ا... مشی قشونیدرسته ما، من خواهرش و ا:  تکون دادم و گفتميسر
   جز مایکس
 
  نفر؟دو
 یکی زونی خودتو آوشهیستا کارت قابل ست؟ی خواهر تو نی باورت شده؟ موشیال:  زد و گفتي با حرص تک خنده ادونیفر

   که ازيکرد
 

 ... خودتنی عناسیی مانیی مختص همون پاي فر؟ی باال اما تهش که چيدی فرشته هم با خودت کشرونی بيای بمنجالب
 بحث و يادامه :  به سمت من گفتکردی که به اون نگاه می گذاشت و در حالدونی به سمت فری قدم محسوسفرهود

  نی از ارونی بمیذاریم
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 کردم که دخترم نانی مدرسه اطمنی من به انمیبی مدرسه منی از اي ای قانونی بنی باشه چننی آخرنی ای و خانوم طالبمدرسه
 .و توش گذاشتم

 رو گرفته بود از مدرسه دونی که فری فرهود تکون داد و فرهود در حالدیی تاي به نشانه ي و سردی کشی نفسی طالبخانوم
  خارج شد پشت

 
 ...  ساکت بود در آغوش گرفته بودم خارج شدمیبی که محکم فرشته رو که به طرز عجی من در حال همسرش

  آبروتون بره؟نیدی شد ترسیچ:  کرد و گفتیهی کري خنده دونیفر
 من یدونیبچه جون تو م:  و گفتدی کشششی به ته ری کرد و بعد دستي خنده اکردی که به هوا نگاه می در حالی عصبفرهود

 م؟یک
 غشی افتاده سرش داره تی که الی هستیتو همون بدبخت:  من و فرهود رد کرد و گفتنی با پوزخند نگاهش را بدونیفر
 ...زنهیم

... رهی تهران رو بگي باندانی گروه از بدترهی کمکش کرد ی ام که الیمن کس... نه:  فرهود رنگ نفرت گرفت و گفتنگاه
  یدونیم
 

 ...  تو بودني عضواش مامان بابانی از کوچکتریکی که هیی منظورم همونااست؟ی کمنظورم
 فرشته يلومتری ککی تو ی تو رو حتخوامی نمگهی و بعد دگمی بهت ميزی چهی:  کرد و گفتدونی فري دهی به نگاه ترسینگاه
 ! نمی ببکایو ال
 

 اسم من به یاون دخترم از وقت... زنه منه...  همسر منهياری و به زبون میکنی مکی که تو انقدر راحت اسمشو کوچی زناون
  عنوان

 
 ببر که رونی بشونی خودتو از زندگي طورهی اما ي که چه طورستیواسم مهم ن... ادی ثبت شد دختر من به حساب ممشیق

  انگار از اول
 
 ...يدی راحت پس میلیو خ شد تی که زن من به لطف تو و پدر و مادرت اذییوگرنه حساب سالها...  نبودهیدونیفر
 .فرشته خواهره منه:  نگاه کردم که دنبال کلمات گشت و آخر سر گفتدونی فربه
 .گورتو گم کن... ي نداره فریاجیبهت احت... ستی نگهی دگه،ینه د:  فرهود من جواب دادمي بار به جانیا

:  بودم گفتدهی نشندونی وقت از فرچی که هی بار با لحن متفاوتنی و اکردی بود و به فرشته نگاه مستادهی هنوز معطل ادونیفر
  من فقط
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 کوتاه ادامه یبا نگاه به فرهود با مکث... (ـی و ندارم الیشکی هگهیمن د...  خواهرم داشته باشمی تو زندگی سهمهی خواستم
 . ـکا:) داد

...  هم هستيفراموش کن که فرشته ا: آروم گفتم حس بود و ی بود صورتم هنوز بدهی از حرفاش لرزي دلم که ذره ابرخالف
  فرشته

 
 ... داره برویتی تو خوشبخت تره اگه برات اهمبدون
من .  به جلو ببرتش به عقب پرتش کرده بودنکهی اينبود پدر و مادرش به جا...  معتاد شده بوددونی فرگفتم،ی مراست

   اجازه بدمتونستمینم
 

 ساکت زانو زدم به ي فرشته ي رفت و من جلودونیفر.  من شده بودی که تمام هستيفرشته ا...  شهکی به فرشته نزداون
   کهیلحن
 

 ؟یرفتی میچرا؟ چرا فرشته باهاش داشت:  گفتمدیباری ازش ميدلخور
 وقته یلیمن خ...  مامان و بابامشی پبردیاون من و م... یال:  پر از اشکش به صورتم نگاه کرد و بعد گفتي چشمابا
 ... دمشونیند
 

دلم واسه ...  خونه، من عاشق تو ام عاشق عمو فرهودم اماهی ي تومی همه برمیاون قول داد مثل قد...  براشون تنگ شدهدلم
  اون خونه

 
 .  مامان و بابا تنگ شدهيدادای دلم واسه داد و بیحت...  شدهتنگ

 ي کارگرفتی مدهی اون خونه رو نادي هاي ام تمام بدیهر ناتنخوا...  کنههی در آغوشش گرفتم و گذاشتم در اغوشم گرمحکم
  که من

 
 فرشته راست دیشا...  قرار گرفتمی تا مدت ها تحت درمان روانومرثی که بعد از تبرئه شدنم از قتل کیمن...  بکنمتونستمینم
  ،گفتیم
 
 آزاد شده ی وقتیی جاهی ي روزهی دیشا.  االن نهتونستمیاما نم...  اون بد نبودني من بودن براي اون ها هرچه قدر برادیشا

  ذاشتمیبودن م
 

 ...  اما االن نهنتشونی ببفرشته
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 ي تويریم:  زدم و از جام بلند شدم فرهود آروم به فرشته گفتي شونه ام حس کردم به سمت فرهود لبخندي رویدست
 ؟ینی بشنیماش

چه :  افتاده باشم، ابروهام و دادم باال و گفتميزی چهی ادی رفت و من به اون مرد نگاه کردم و بعد انگار نی به سمت ماشفرشته
  قدر بد شد

 
 ... نهدمی دونای از جلو مامانت اياونطور
 ... اصال بد نشد... نه:  به صورتم زد و چونه ام رو به دست گرفت و گفتيلبخند

 زنه من ها؟:  از جمله رو به زبون آوردم و با تمسخر گفتمی بخشدونی جمله اش به فريادآوری با
 چه دو سال گهیچه االن زن من چه دو ماه د... گهیآره د:  گفتمیرفتی منی که به سمت ماشی رو گرفت و با هم در حالکمرم

  ای گهید
 

 .ي خواستگارانی بنای پنج شنبه مامانم انکهی اهم
 ... توای من يخواستگار:  با خنده گفتممیکردی می خونه زندگهی يهود هر دو تو که من و فریی بود از اونجایبی عجاوضاع
 يمامان و بابا...  مني خواستگارانی خب دارن می کني تو خواستگارخوادی دلت میلی اگه خدونمیمن نم:  داد باال گفتابروشو

  من و تو
 

 . میکنی اقدام مي که از طرف هر کدوممون که بخوانداره
:  که در حال خشک شدن بود رو پاك کرد و آروم گفتیی لبخند به صورت تخسش نگاه کردم دستش رو باال آورد و اشکابا
   دوستیلیخ
 

 !یچیه... دهی نمرشیی هم تغیچیه... ی الدارم
باه به خاطر  اشتکیته دلم سوخت اون هم فقط به خاطر ...  تمام اشتباهات عالميبه اندازه ...  سوختيزی چهی دلم انگار ته
   شبِکی

 
 . وجود دارهدانستمیاما م...  آوردمی نمادشی که خودم هم به رهیت
 " روستا – 1357سال "
 یی مرا از جا پراند صداي مردانه اي لباس خودم را مرتب کردم صدانهی آي کردم و جلوی روزبه که غرق در خواب بود نگاهبه

  که از
 

 ؟يریکجا م:  روز حرف نزدن گرفته بودنیچند
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 انصافانه مرا له ی آنطور بگرشی همسر دي خانواده ی وقتنکهیدلخور ا.  از دستش دلخور بودمیبی نگاه کردم، به طرز غربهش
  کرده بودند او

 
به . کردی مجادی در درونم ایهنوز هم نگاه به او شوق.  نگفته بود اما هنوز هم دوستش داشتميزی چچیه...  نزده بودیحرف
   گوشهیسخت

 
 داره حرف نزدنت یلیدل:  گفتی بودم به آرومدهی چند وقت از او ندنی که در ايزی چزندی لبخند مییلبش باال رفت، گو ي

 بانو؟
 ...  برمششونیخانواده ام به روستا بازگشتن بهشون قول دادم تا پ:  و به حرف اومدمدمی کشینفس

روزبه :  گفتیبه آروم.  بود که به او انداخته بودی تنها نگاهنیا ورودش ي از لحظه دی به روزبهِ آماده اما خواب کرد شاینگاه
  هم
 
 ...يبریم

 ي برادی که شاکردمی من بود فکرش را هم نمشی چند وقت روزبه تماما پنی شدم، انقدر در ادی دچار تردي لحظه ايبرا
  ییبردنش به جا

 
:  گفتمدمی به همان تردکردی مدی مرا دچار تردي در خود نداشت اما لحظه ايزیاما پرسش بهراد هرچند چ.  اجازه باشمازمندین

 ... بله
 
 ... خدمتکارها بذارمش اون به من عادت دارهدی به امي ای مدت طوالنتونستمینم

  نداشته باشه بانو؟اجی که به تو احتهیک:  را از نوزاد گرفت و به من نگاه کرد و لبخند زدنگاهش
 بود هرچند هنوز خسته بود اما نی آمده بود خوشحال بودم و لحن حرف زدنش هرچند هنوز غمگرونی ب از اتاقشنکهی ااز

   بودیدوست داشتن
 
 ی هرگز نتوانم او را به زندگدی شادی رسالمی که از مرگ مهگل داغون شده به خدمی که او را دیزمان. کردی مدواری مرا امو

  برگردانم چه
 

 ام ی زندگزی چه چگری بود؟ اما دیباز هم خودخواه.  کنم که او به من نگاه کندي که دوباره بتوانم کارنی به ابرسد
   نبود کهیخودخواه
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 خواستمی نه مم،یای برونی از اتاقم بتوانستمی من رفته بود و من در خودم حبس شده بودم نمي نباشد؟ همه نشانه ها به سونیا
  فرهاد را

 
چه قدر .  در اتاقش حبس شده بودگری دي نبود او هم به نحویدنیبهراد هم که د...  مهگل راگری دي هالینه فام... نمیبب

  خنده دار که
 

 . خانه نباشندصاحبان
 .امیمن هم م:  گوشم را نوازش کردشی را که در آغوش گرفتم باز صداروزبه

 ...تماال منتظر شماو اح... ننیی مهگل پالیفام:  مطمئن به او نگاه کردم و آروم گفتمنا
 سکوتش از حد ی ؟ وقتشدی ساکت مدی کنج لبش نشست، سکوتش آزارم داد چرا باي انداخت و پوزخندنیی رو پاسرش

  شی صدایگذشت به آرام
 

  آقا؟: کردم
 .امیمن هم م...  حرفم رو؟ صبر کن آماده شميدیشن:  و گفتدی به محاسن بلند شده اش کشیدست
 . حرف از اتاق خارج شدنی دنبال ابه

 ماتی تصمنی اگر ای نداشتم حتماتشی و تصمی در زندگی نقشچی همسرش بودم اما در واقع هومد،ی با من منکهی از اکالفه
   وکیانقدر کوچ

 
 گری دياو رفتار. شدی ميگری اگر او بود اوضاع طور دنکهی به اکرد،یخنده دار بود که به مهگل رفته حسادت م.  بودزیناچ

  او حتما. کردیم
 

 ی شدن بهراد به سمتم ناخودآگاه قدمکیبا نزد.  افکارم را پاره کردي مهگل تنها برود باز شدن در رشته دادی ماجازه
  نامحسوس به عقب

 
 ي و دستش به سمت چارقدم رفت در مقابل چشمان ناباور من خم شد و اول بوسه استادی امی اما او درست رو به روگذاشتم

   منیشانیبه پ
 
 .  پسركِ غرق در خواب زدفی بعد به گونه ظرو
 مهمانان عذادار دی که در دمی رفتیی از جای کرد به آهستگیی به پشتم من و خودش را به سمت در اتاق راهنمای بعد با دستو

   و بعدمینباش
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 با احترام دندیدی آمد مردم تا او را میم رونی مراسم مهگل بي بار بود که بهراد به جز برانی اولنی امی روستا قرار گرفتری مسدر
  به او و

 
 ی او با من بود غرق در خوشنکهیاز ا.  آمدی و خود بهراد می لبان اهالي گذرا به روي لبخندي و گهگدارکردمی سالم ممن

   اگریبودم حت
 
من را ... کردی مدواری کمر من مرا اميحضور دستان گرمش رو.  انکار کنم حسم راتوانستمی نمگری آوردم دی خودم نمي روبه

  عاشق تر
 
 که نه به وجود آمدنش نه به بی عجي عاشقانه اکی کردی حس مشی از پشی که عاشق بودن را بیدختر نوجوان. کردیم

  دنشیسرانجام رس
 

 که در یهر نفسو من نداسته با .  نداشتی من به معشوقم هنوز سرانجامدنی بود که با وجود رسبی من نبود آنقدر عجدست
   بودن اويهوا
 
 چرا عذاب وجدان دم؟یکشیچرا خجالت م... شدی در من کمرنگ تر مانتی و هر لحظه حس بد خشدمی عاشق تر مدمی کشیم
 ... گرفتمیم
 
 ... خوشحالیلی خکردی مرا خوشحال منیا...  من نام دو مرد نوشته شده بودي ندهی نبود و در آی مهگلگرید

 او کرد،ی افتاد و کالفه اش می به صورت کوچکش مي روزمی آفتاب نکردی مي قراری و بخوردیوشم جم م کوچک در آغروزبه
   بهیرا کم

 
  آمد؟ی کلیا: دمی بهراد را شني صدامی که راه رفتی تر کردم تا از گزند آفتاب در امان باشد کمکی نزدخود
 ...دندی از راه رسروزید:  م و گفتمدی کشینفس

 م؟ی درست نباشه انقدر زود بردیپس شا:  به من نگاه کرد و گفتی دو دلی کمبا
 گنیم! رسمه.  زودتر از همه چادر خان باباشهی زود آماده ملیچادر ا... مییای گفتم که مروزید:  بزنم و بگمي کردم لبخندیسع

  شگون
 

 . افتادهی موکول کردند اتفاقگری دي کار رو به روزنیهر وقت ا.  چادر ها رو برپا نکننيادی مدت زنداره
 .شیمثل سال پ:  لب گفتمری انداختم و زنیی رو پاسرم
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 يشتری بی احساس سرزندگمیشدی تر مکی نزدلیهر چه به ا. اوردی خودش ني به رودی اگر هم شنی نه حتای دی شندانمینم
   دری مردمانکردمیم
 

 بر شکم برآمده اش در حال حرف ی که با دستدمی را دالی خنده از دور لي صدای کودکان گه گاهي هی گريصدا. حرکت
  قهیزدن با صد

 
 دنی بعد با دی زد ولي لبخنددنمیسرش را که باال آورد با د.  بود که حدودا چهار سال از ما بزرگ تر بودلی از اگری دیزن

  کودك در
 

 آمد همزمان با او ما هم به نیی پایاز تپه به سخت.  سپردي پر از کنجکاوی را به نگاهشی و مرد کنار دستم لبخند جاآغوشم
   تپهيجلو
 

 .می بوددهیرس
: هنوز نگاهش به دستانم بود به سمت بهراد نگاه کردم و گفتم.  و من با تکان سر پاسخ دادمی کرد که بهراد به آرامیسالم

  ي ونو شوالیل
 

 ...ي رو که به خاطر دارمن
 . خان بابا به انتظارهدییایبله، ب: داد و گفت شناختن تکان ي به نشانه يسر
 ؟يریفکر کردم به چادر پدرت م:  در هم رفت و گفتی بهراد به صورت نامحسوسي جلو رفت اخم هاالی که لیزمان
 اگر ی حتمیری باشه به چادر خان بابا ملی مهمان از خارج ایوقت:  کردملی رسم و رسومات احی و شروع به توضدمی کشینفس

   قبالمهمان
 
 .ادی به حساب ملی نوع احترام هم به مهمانه هم به خان که بزرگ اهی.  کرده باشدی زندگلی ادر
 بزرگ یبعد از خان چه کس:  دادمصی را درش تشخی به موضوعي و عالقه مندي بار بعد از مرگ مهگل کنجکاونی اوليبرا

 شه؟ی ملیا
 ...الیپدر ل:  و گفتمدمی را دالی پدر و مادر خودم و لتی جمعانی شده بودن انداختن مانی به مردمم که حاال نماینگاه
 زد که او هم به ي و به پدرم اشاره ادیدست از کار کش.  مادرم تکان دادمي برای روزبه نبود را باال آوردم و دستری که گیدست

  سمت
 
 . برگرددما
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 او عادت دانستمی ما، خوب مدنی اش از دی خوشحالتی نهایعنی او ي برانستمدای به لبش آمد که مي لبخندبای ما تقردنی دبا
  به نشان دادن

 
 عی خانواده اشان از جان و دل ماي که برامیدانستی باز هم میول.  نبودندنگونهی الی کدام از مردان اچیه.  ندارداحساساتش

 .گذاشتندیم
. دمی روزبه دي به وضوع نگاه متعجب او را هم رومی سالم کرد و هم من و هم بهراد پاسخشان را دادیی رساي با صداپدرم

  قتایخب حق
 

 خبر نداشت لی من است اما اي گفت او بچه شدی ممیکردی تولد روزبه حساب ميهر چند اگر از زمان بند.  هم داشتتعجب
  کیکه روزبه 

 
 .نه ماهِ کامل را در بطن مادر مانده باشد که ي نوزادکی هفت ماهه است نه ي بچه

 به میرفتی که به دنبال پدرم به سمت چادر خان بابا می که زماني طورد،ی با پدرم دست داد و نگاهش اطراف را کاوبهراد
 : دمی پرسیآهستگ

 
  آقا؟دی هستيزی دنبال چبه

 ...ی صدا کنينطوری من رو ادیفکر کنم مشخص کردم که نبا...  تو از سرگرفته شدي آقا گفتنانیدوباره ا:  و گفتدی کشینفس
 . منظورم بهراد خان بود:  کردمحی خودم را تصحي انداختم و بعد گفته نیی و سرم رو پادمی لحن صحبتش خجالت کشاز

 ...  آدممکیبه دنبال :  کنار لبش آمد و گفتی کوچکلبخند
 گر؟ی پسر خان بابا بود دست؟ی اطراف ننیماد اع: دی به من کرد و پرسینگاه
 طرد گرشی دي و کارهالیاو با رفتنش از ا.  اطراف باشدنیبله پسر خان بابا بود اما نه، فکر نکنم ا:  تکان دادم و گفتميسر

  نیشده ا
 
 . استلی اي قانون نانوشته کی

 . ادی مادتی چطور تو همه اش را نی همه قواننیتعجبم با ا:  کرد و گفتی کوچکي خنده
 يادی زنی ما قوانلیا:  دفاع گفتمي به چهره ام نشست و برای نگاه کرده بود اخمری سخت گیلی به چشم المی به انکهی ااز

  ادینداره که 
 

 . شما را دچار مشکل کنهگرفتنش
 ...امی تی انقدر زود برنجادیبهت نم: فت که در رفت و آمد بودند گی توجه به کسانی را گرفت و مرا نگه داشت، بمیبازو
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 متحرك و حاال هم که کنارم قدم ي مرده کیاز زمان مرگ مهگل شده بود . دیدی را در چه مدنی او زود رنجدن؟ی رنجزود
   بهداشتیبر م

 
مگه روزبه .  داردیی چه معنانی اندازد؟ ای هم به روزبه نمی نگاهمی متوجه شده بودم که او نی و من حتگرفتی مرادی المیا

  ست؟یپسر او ن
 

 .دادی نشان نمی چرا به او توجهپس
 انکار ی خستگکی به صورتم لبخند زد هرچند هنوز ته نگاهش يشتری بار به وضوح بنی با دست چانه ام را باال آورد اگری دبار

  ریناپذ
 

 ... رمیگی مادی چون و چرا ی ب باشه رو منلتی و مربوط به تو و اي که بخوایتو هر چ:  گفتیبه آروم... بود
 لرزش صدام کردمی می که سعی زد که باعث سرخ شدن من شد در حالمیشونی به پي توجه به مردمان اطرافش بوسه ایب

  مشخص نباشه
 

 ...بوسهی همسرش رو نمکننی که همه نظاره می زمانلی اي توي مردچی قانون هنیاول: گفتم
 .تونمیسخته اما خب م:  داد باال و گفتابروشو

 مهم نی من از همه قواني برانیا... هی خان بابا پدره کدی فراموش کننکهیا:  لبخند زدم و بعد گفتمشی معلوم صداطنتی شبه
  خان... تره
 

 . بشهي ای احترامی بهش بخواهمی ماست نمي پدر همه بابا
 . کنمنی توهیلی نشدم که به بزرگتر از خودم به هر دلتی شخصیر بهنوز انقد:  به من انداخت و گفتی مهرباننگاه
 ...تونمینم:  به روزبه کرد و گفتی نگاهی حرف را زد و ازش مطمئن شدم روزبه را به سمتش گرفتم، با دو دلنی ایوقت
 یکنی که فکر مياونطور:  به سرعت گفتزمی را همچو آوار به سرش برمی شدم تا اومدم حرفهای عصباني لحظه ايبرا

 ... امی تستین
 ... ترسمیاما م...  من آرزومه بغلش کنمترسم،یم:  گفتی نگاهش وحشت داشت به آرومته
  خان منتظره؟د؟یی ایدخترم نم:  بزنم که مادرم صدا زدی حرفش تعجب کرده بودم خواستم حرفاز

 .مییایاالن م: شد به سرعت گفت خودش باي من و جواب هاي فرار از سوال هاي برای منتظر راهیی گوبهراد
 داخل چادر خان بابا و م،یهر دو با هم داخل چادر شد. فتمی را پشت من قرار داد و مرا اجبار کرد که کنارش به راه بدستش

   والیپدر ل
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 تازه الی نشستم تا نشستم انگار که لالی و بهراد جلو رفت من هم کنار لمی کردیسالم.  چپق بودنددنی خودم در حال کشپدر
  فرصت بکند کنار

 
  ونو؟امی توئه تي بچه نیا: دی آهسته و با تعجب پرسگوشم

 .نامش هم روزبه است... بله پسره منه:  گفتمنانی کردم و لبخند زدم با اطمنگاهش
 شتری به لبم نشست از همه بي لبخنددنشیبا د.  داخل چادر شد و بلند سالم دادارای شده است تجی گالی که لدمیدی می خوببه

 ، دلتنگ او بودم
 

:  گفتزدی به گونه ام مي که با شوق بوسه ای دست در آغوشش گرفتم و او در حالکی کوچکترم کنارم نشست و من با خواهر
  يخوش آمد

 
 . جونخواهر

 دهی نزد نگاهم به سمت بهراد کشی اما حرفدی به سر روزبه کشی پانزده ساله شده، دستي نکرده بود حاال او دختری چندانرییتغ
  یشد که ب

 
  از بغل کردن کودك خودش؟دی ترسیچرا م.  گنگ بودمیمنظورش برا! کردی به سمت ما نگاه مصدا

 
 می برایب:  گوشم گفتری زالیل. ردی امر موجب شد تا او نگاه از من بگنی که متوجهش نشدم اما همدی پرسی از او سوالپدرم

  اطراف را
 

 .میبگرد
 .  تنها بگذارمتوانمیروزبه را که نم:  سمتش نگاه کردم و گفتمبه
 ... خب پدرش که هست:  گفتیجی با گالیل

 . مزاحمش بشمخوامیدرسته اما اون سرگرمه صحبت با خان بابا و بعوه امه دلم نم:  و گفتمدمی کشینفس
 . من بذار بروشیرت را پدخترم پس:  بود به سمتم آمد و گفتدهی ما را شني مکالمه یی که گومادرم

 روزبه را که هنوز غرق در خواب بود در آغوش مادرم ی انداختم که هنوز در حال صحبت بود و به آرومی نگاهمی بهراد نبه
 .گذاشتم

 بودند و زنها هم احتماال در کنار لولهی ظهر بود مردها در چادرها در حال غکی چون که نزدمی زدرونی از چادر بالی با لو
   دريانه ارودخ

 
 . بودندشانی غذاهاي هی در حال آماده کردن مواد اولی نواحهمان
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 يرو.  که با شکم جلو آمده سختش بود به دنبالم بودی و او در حالرفتمی برگشته باشم جلو جلو مشی پي انگار به سالهادرست
   وستادمیتپه ا

 
 ل؟ی با ارهان چطوره دختِ ایزندگ: دمی پرسکردمی که به روستا نگاه می حالدر
 ...اما...  بگم خوبهخوادیدلم م:  گفتزدی که گناهکارانه لبخند می شونه ام زد و در حالي روی کنارم جا گرفت و دستی سختبه

 ي اندهی آری تصومی بوددهی را با هم کشندهی آریمن و او تصو. کندی که بدانم چرا احساس گناه ممیشناختی را مگری همدآنقدر
  درست بهکه 
 

لبخند ... گفتی او از ارهان مگفتم،یاما آن موقع من از عماد م. میگفتی ممانی و از شوهرهامیستادی ای شکل کنار هم منیهم
   لبمي روییگذرا

 
 از ؟ي خجل زده انیونو از که چن:  گفتمی شده بود، درست مثل خودم به آرامرهی و به او نگاه کردم که به رو به رو خنشست

  من؟
 .  ناراحت باشمدیمن شا... امی تستمیمن خجل ن:  سمتم نگاه کرد و گفتبه

 گری ونو دیدانیم...  جا ماندملی که از ایمن...  ناراحت باشد من هستم نه تودی که بایکس:  باال رفت و گفتمی لبم کمي گوشه
  حسِ

 
  جا است؟ی ندارم به نظرت حرفم بیتعلق
 که با تو تمام ستمی نی ازدواج کرده ام هم دگر همان دختلی انی که در همیمن... نه:  به دو طرف تکان داد و گفتيسر

   رونجاهایا
 
 وست؟ی پقتی به حقتی آرزوها؟یکنیتو چه م...  استمانی با  ارهان همان آرزوهایزندگ... دلتنگ حضور توام... میگشتیم

 تپه نی همي که روستمی نيمن همان دختر.  من بزرگ شده ونويآرزوها:  زدم و گفتمینی بهراد و روزبه لبخند غمگادی به
   و باستادی ایم
 

 . مردکی پسرم همسر کیحاال مادر . من بزرگ شده ام... گفتی اش با عماد مندهی آی از زندگيآرزومند
 ...روزبه:  آورده باشد گفتادی را به يزی چیی گوالیل

اون پسره مهگله ...  ونواوردمی نشیایمن به دن...  آمدهایه داشت به دن که هفت مایروزبه زمان:  را شکوندم و گفتمحرفش
  همسر اول

 
 ...بهراد
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 الی نبود اما بعد باز ليگری دي صداگشتی و به ما بر مدیچیپی باد که در دشت مي جز هو هومی هر دو در سکوت رفتي الحظه
  سکوت را

 
 .ی پدر و مادرت عقبش انداختند که تو هم باشاراست،ی خورونه تینیریامشب قرار بر ش: شکست

 خوران خواهرم را به ینیری خبر شالی لنکهی انگار قلبم مچاله شد، حس سرد حسادت به سراغم آمده بود از اي لحظه ايبرا
  شتریمن بدهد ب

 
 . بودمبهی غرکی که یی گوکردی دور ملی مرا از اشی پاز
 . او را متعلق به خودم بدانمشی به راحتتوانستمی پسر کوچک مانده بود که مکی حاال تنها ای تمام دناز
 ؟ي ز چه رول؟ی دخت ایشانیپر:  به لبم نشاندم و گفتمي کردم لبخندری را غافلگالی لي رهی بلند کردن سرم نگاه خبا

 ...می را آمدي ای راه طوالنشبی خسته ام ديقدر.  ونوامی تستمی نشانیپر:  به دو طرف تکان داد و گفتيسر
 نی برده بودم با اادی را از یمن آرامش بعد از سفر طوالن.  رفته بودادمی از ری بودن مسی چون من طوالندم،ی کشي سردآه

  حال لبخند
 

  بودی خامالی بگردانده بود انگار خي هم از من رولی ای انگار حتدادی مرا آزار مشتری بنجای ماندنم اشتری زدم هر لحظه بیتلخ
  که فکر

 
 .گذرانمی می را هم به خوشی شده ساعتیلی با آمدن به اکردمیم

  آوردند؟ی را به نشان که در مارایحال بگو ونو ت:  تازه کردم و گفتمینفس
 ...لیعق:  همچو پتک بر سرم سقوط کردالی لي شد و بعد صداجادی سکوت اي اهیثان

 ...برادر عماد بود برادر نامزد سابقم... لیعق...  تمام حس در وجودم مردناگهان
 ؟يریکجا م:  زدمی صداالی را به سمت چادر خان بابا برگرداندم که لمیرو
 .شهی مداریروزبه ب... داخل چادر:  که هنوز چهره ام لبخند مسخره اش را نگه داشته بود گفتمی حالدر
 باز يگری بعد از آن اتفاقات بعد از کار عماد بعد از ازدواج من با دهنکیاز ا...  هاتی از واقعکنمی دارم فرار ممی بگوتوانستمینم

  هم
 

 نی اما انطوری هم همی بی بي خان بابا احترام قائل بودم براي من براشد؟ی از همان خانواده می کسي خورده ینیری شخواهرم
 . بوديادیز
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 شدم،ی طرد ملیهرچند اگر بعدش بلکل از ا...  کار کنمنی بزنم و پدر و مادرم را منع از اادی فرخواستی که دلم ميادی زآنقدر
  هرچند اگر

 
 .شدی خانواده می بی واقعي دگر به معنابعدش

 از دست داده بودم که ي لبش نشست اما من آنقدر انرژي روي چادر که شدم نگاهم در نگاه بهراد گره خورد، لبخند محووارد
  که يتنها کار

 
 که من ی کردم و فکر کردم، زمانارای به تینگاه. زدی راجع به امشب حرف می بی نشستن کنار مادرم بود که داشت با بکردم
  ینیریهم ش

 
 از خودم متنفر شدم، چرا خان بابا، ي لحظه اي آمدم؟ برای بچه بودم؟ چرا به نظرم بزرگ تر منقدری عماد شدم همي خورده

   وی بیب
 
 یی رو؟ ته قلبم سوخت صدانی خونرتی غکی جا رو؟ تقاص ی بتی عصبانکی تقاص کار عماد روپس بدن؟ تقاص دی بالیعق

 " ته ذهنم گفت
 
 شوهرم هم ایاما آ...  من عاشق شوهرممیچیبا خودم فکر کردم،تقاص ه "؟يدی رو پس می توتقاص چ؟ی پس تو چاما

 . عاشق من است
 
  عشق و پوچ شده ام؟ی بي ای من محکوم به زندگای و

 يزی چي نق و نوق روزبه مرا به خودم آورد به سرعت او را از آغوش مادرم گرفتم چشمانش باز بود و انگار در جستجويصدا
  ایو 
 

خاتون .  کنمي کارتوانستمی گرسنه است، اما نمدانستمی من لبان کوچکش از تکان خوردن دست برداشتند مدنی بود با دیکس
  نبود اطراف نیکه ا

 
 چرا اما دانمینم. مستاصل به سمت بهراد نگاه کردم.)  خود روستا بودی و از اهالدادی مری روزبه بود که به او شي هیخاتون دا(

  نکهیاز ا
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 یچیبهراد از نگاهم متوجه ه.  به من انگ بلد نبودن را بزننددمیترسی وحشت داشتم مگرانی دي کند آن هم جلوهی گرروزبه
  ی تنها سوالشدینم
 

 دا؟:  به سمت مادرم گفتمی کردنش به آرامهی گري روزبه آماده دمی دی را پوشاند در آخر وقتچشمانش
 ي اش توهی خوردن روزبه اس اما داریوقت ش:  ادامه دادمی به سمت من معطوف شد به همان آرامی بی نگاهش از بمادر

  روستاس و تا
 

 .اشته باشد فکر نکنم روزبه بتواند صبر دآمدنش
و البته . ستی او به سرعت متوجه شده که روزبه فرزند من ندانستمی نگفت ميزی تکان داد اما چي سری به آراممادرم

   که از کارمدانستمیم
 

چه بسا مثل . کردی کار را منی بود مطمئنا اتی موقعنی خودش بودم اگر خودش هم دراي چون من بار آمده کندی نمیتعجب
  نی اریمن درگ

 
 ...شدی نمدی تردهمه
 چادر ها جز چادر خان بابا ي همه لی است چون در ای حدس بزنم چادر چه کستوانستمی نمستادی از چادر ها ایکی يجلو
   بهم بود تنهاهیشب
 

نبال به د.  بودزانی آوی رنگي شده دهیسی از پشم ریی هاسهی درش با ري بزرگتر بود و جلوی از باقی خان بابا بود که کمچادر
  مادرم که

 
 همسن روزبه در بای تقری کودکمی به لبم آمد و هر دو بهم سالم کردي لبخنددنشی از ددمی ام را دیی شدم تازه دختر داوارد

  يگهواره ا
 

 که او می آمدرونی به نارگل از داخل چادر بیحیمادرم به ظرافت روزبه را از آغوشم جدا کرد و بعد از توض.  شده بودخوابانده
  احتر
 

 ؟یخوشبخت:  مادرم نظر را جلب کرد و گفتيکه صدا.  به انتظار نشستمی تخته سنگيرو. باشد
 یبه آرام.  کرده بودينطوری ام مرا اي حس دوردی شاکردمی حس مينطوری هم من ادی کردم نگاهش سخت بود، شانگاهش

   باالیزندگ: گفتم
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 . اما آره خوشبختمستمی داره االن رو نوك قله ننیی پاو
 .اراستی خورانه تینیریامشو شب ش:  اطراف دوخت و آرام گفتي را به کوه هانگاهش

 . گفتالی لدانمیم:  تکان دادم و گفتميسر
 ؟ی که به کیدانیحتما م:  کرد و گفتی من نگاهبه
 جز يزی من چدیشا. خونم بتوانستمی هم بود و من نمدی نبود شاي مکث سرم را تکان دادم، در نگاهش شرمساری کمبا

   ازتوانستمی نميسرد
 

   شده؟يزیمامان چ: دمی پرسنانی اطميبرا...  بخونمنگاهش
 قلب من یدانستی با من تو می مشورتینه حت... يزی چچی نه هينه نامه ا... امی ترمیازت دلگ:  نشست و گفتشی به گلوبغض
  رضا

 
   درسته؟ي که بروستی ننی ابه

 . کار را کردمنی الی اي حفظ آبرويدرست، اما من برا:  رو تکان دادم و گفتمسرم
 . بلند شدم و سفت در آغوشش گرفتم و کم کم دستان او هم دور کمرم محکم شدمی جااز

 همان گذاشتی من ميحاال او جا پا. شدی ملی و به خواهرم نگاه کردم که نامزد عقمی ماندلی از شب در ای شب تا پاسآن
  استه ها همانخو
 
   سه ماه را در روستا ماند و بعد باز هم بهلیا.  و مادرم هر دو از من قول گرفتند که باز هم به آنجا برومالیآن شب ل...  هاایرو
 

 که بهراد را ییحرفها. خوردی از تهران به گوشمان میگاهی گاه و بي کم کم حرف هالی قشالق حرکت کرد با رفتن اسمت
  به فکر برده بود

 
 وارد خواستی اون منهی از دور تظاهرات را ببخواستیاو نم. می به خانه آمد و به من گفت که قراره به تهران بري در آخر روزو

  عمل
 

 . داشته باشهراتیی به تغی خودش هم دستخواستی مبشه
 خاتون کردی مي قراری بود، روزبه در آغوشم بلشیردن وسا سمت بهراد نگاه کردم که با عجله داخل اتاق در حال جمع کبه
   وقتگفتیم
 

 .  بودیعی گاهش هم طبی گاه بي نق نق زدن و تب های بود حتیعی طبزهای چنی انی همي در آوردنش است برادندان
 م؟یکجا قراره بر: دمی سمت بهراد پرسبه
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 میما قراره بر...  پرسش از من برو آماده شوي به جاامیت:  بهم انداخت و گفتی نگاهمی من ني کالفه از پرسش دوباره بهراد
  تهران

 
 . شهدای خودمان خانه پي فرهاد تا براشی پمیقراره چند روز بر.  که گفتمبهت
 در آغوشم گرفتمش او هم که از شی پدرش بره محکم تر از پشی خودش را از آغوش من جدا کنه تا پکردی می سعروزبه

  تالشش خسته
 

 ...  و جمع کنلشی اونو ساکتش کن برو تو اتاقش وساامیت:  زد بهراد کالفه به سمتم گفتهی گرری بود زشده
چرا : ردی حال روزبه رو تکون دادم تا آرام بگنی در همدم،ی پرسيگری موافقت با خواسته اش سوال دي بار به جانی اوليبرا
  میر بدیبا
 

 ! خبر بدملی من به ادیذاشتی چرا انقدر با عجله؟ کاش حداقل متهران،
 تهران می بردیبهت گفتم با...  رو فراموش کنلی اامیت:  و گفتدی کشیقی بلند شد و به من نگاه کرد نفس عمشی از جابهراد

  ی بحثيجا
 
 ... ي که کجا بودی کنفی تعرلتی به ایتونی ممی که از تهران برگشتیوقت. مونهینم
 . جز قبولش نداشتميو من چاره ا... کردی خانواده ام منع مدنی و غم به سراغم آمد، او مرا از دی حرفش ناراحتاز
 شی از پشی که بدمیدی بود او را مختهی که اوضاع تهران بهم ری چند وقتنی ايتو!  خبر بودمی همه عجله اش بنی الی دلاز
   قراریب

 
به سرعت به سمت اتاق روزبه .  خبر بودمی بگذشتی دور و ورم چه منکهیاز ا. دادی که فرهاد بهش مییاز خبر ها... شودیم

  رفتم و
 

 بهراد داخل چارچوب قرار کردمی خودم را هم جمع مي را جمع کردم در کنارش لباس هاشی بهراد لباس هاي گفته طبق
 : گرفت و گفت

 
 ...ي خودت و روزبه لباس بخري برایتوانی به محض سکنه شدن میجمع کن را تی لباس هاي همه خوادینم

 م؟ی عمرمان را درتهران بمانیسکنه شدن؟ قرار نبود که باق...  در هوا خشکش زدرفتی ممی از شال هایکی که به سمت دستم
 قرار بود؟
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 نشسته شی آرام شده بود و در جایه به تازگ باعث شد روزبه را کنی زد و اادی بر سرم فرگری بار ددی ام را دی که معطلبهراد
  بود
 

 که به سرعت از اتاق یمن به سمت روزبه رفتم و بهراد ساك من روزبه را برداشت در حال.  بزندهی گرری زگری و بار دبترسد
  خارج

 
 ...ای زود بامی منتظرتم تنییمن پا:  گفتشدیم

 شهی همي براکردمی اصال فکر نمدی االن را بگونی همکردمی فکر نممیروی به تهران مگفتی که می شده بودم زمانشوکه
  منظورش باشد واضح تر

 
 فرستاده یاز روز قبل آنها را به مرخص.  کدام نبودندچیخدمتکار ها ه... اما االن...  نگرفته بودمي به کل حرفش را جدمیبگو
 . بود
 

 .ودم و روزبه خبر نداشت من بيزی از چانی منی که در ای تنها کسانگار
.  بار به داخل عمارت بزرگ نگاه کردم و خارج شدمنی آخري رفتم برانیی زدم و پاکردی مهی به سر روزبه که هنوز گري ابوسه

  به سمت
 

 از سکنه بود و به طرز ی که حاال خالیعمارت...  نگاهم را به سمت عمارت کوچک برگرداندییروی رفتم اما قبلش ننیماش
   تنها بهیترسناک

 
 ...  آمدی منظر

 بار در آن روز نی اوليبرا.  نشسته بود کنارش که نشستم هنوز در کامل بسته نشده بود که او حرکت کردنی داخل ماشبهراد
  یو از وقت

 
بهراد  حتما نبود، و گرنه یعنی.  تمام ماجرا تنها رفتن به تهران و شرکت در تظاهرات نبوددی بهراد آمد ترس برم داشت شاکه

   بارکیتنها 
 
 فرهاد بود با شناختمی که در تهران میدستانم سرد شد تنها کس...  رفتار کرده بود آن هم زمان مرگ مهگلينطوری اگرید

  خود فکر کردم
 

   شده؟يزیچ: دمی پرسی سرك بکشند در عوض به آرامیی؟ نگذاشتم افکارم به جا...نکند
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 تر از روستا عی آمدند سری که از رو به رو می بدون زدن به اهالکردی میود و سع بشی روي که نگاهش هنوز به جلوی حالدر
  خارج

 
 ...ستی نيسه روزه از فرهاد خبر:  گفتشود
 ...ستی نشیزیچ:  و گفتمدمی کشي نفس آسوده ابایتقر

 شب اومدن در خونه اش مهی ني سرهی شی هاش به مادرش گفتن چند روز پهیهمسا:  بهم انداخت و گفتی نگاهمی نبهراد
 ... بردنش
 ا؟ی کیعنی:  گشاد شد با وحشت گفتمچشمام
 ! ساواكست؟یمشخص ن:  زد و آروم گفتيپوزخند

 یب. رندی را بگزانتی از عزیکی هم کفاره داشت چه برسد که دنشی که شنینام "ساواك" بسته است، خی کردم تنم احساس
   اوایبرو برگرد 

 
 .شدی به حد مرگ شکنجه مای مردیم

 که ي کارکردمیهرگز فکر نم.  حد خطرناك باشدنی که کارشان تا اکردمی بهراد مانده بود، هرگز فکر نمي ماتم رونگاهِ
   آخرش به ساواكکنندیم
 

 ی خبر از وحشتی بيزی خبر از چی بود بدهینگاهم را از او گرفتم و به روزبه نگاه کردم که آسوده در آغوشم خواب.  شودختم
  که مادرش

 
 .  که پدرش را در برگرفته بودي خطرو
 شه؟ی میحاال چ:  گفتمی لرزوني صدابا

 یوقت. میرفتی و بعد به فرودگاه ممیشدی داخل شهر مي و به زودمی افتاده بودی فرعي جاده ي سکوت کرد، حاال توبهراد
  یسکوت بهراد طوالن

 
:  گوشم را نوازش کرد و گفتشی صداهیاما بعد از چند ثان.  چشم دوختمیخاک ي نگاهم را ازش گرفتم و به جاده شد
  دونمینم... دونمینم
 

 ...شهی می چحاال
.  داردتی اهمشی فرهاد تا چه حد برادانستمی که با او بودم خوب میمی سال و نکی بعد از زد،ی زنگ ميدی ناامشی صداته
  نانی اطمیحت
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 می که به فرودگاه برسی تا زمانگذشت،ی موضوع منی از ای به راحتشدی فرهاد به من هم خبردار مي که اگر از عالقه داشتم
  در سکوت غرق

 
 هر چه زودتر خواستی بود، دلم مانی در جریتا اعماق وجودم نگران. سوختندی را چنگ انداخته بودم که ممی انقدر دستهامیشد

  میدیرسیبه تهران م
 
 . گرفتمی من آرام مو

 از شدی فرهاد بود که صادقانه جلو آمد، تنها اشتباهش ابراز عالقه اش بود اما نمبردمی به سر میی که من تنهایتمام مدت در
   گذشت کهنیا

 
 هر رسوندی فرهاد مي که ما رو به خونه ینی و ماشمای  هواپيتمام مدت نشستن تو.  با بهراد تنها دوستم اون بودهی زندگدر

  دو ساکت
 

 . که حاال آرام گرفته بود گرم کرده بودمي در عوض سرم به روزبه ازدمی نمی اون ساکت بود و من متعاقب حرفیعنی میبود
 که زده بود دلخور یی از دستش به خاطر حرف نا به جانکهی با ااد،ی سر فرهاد بیی بره که ممکنه چه بالادمی کردمی میسع

  بودم اما هرگز
 

 صدا ی به بهراد انداختم بی نگاهم،ی فرهاد نشسته بودي به سمت خانه ي ایداخل تاکس. هفتی بشی برای اتفاقخواستی نمدلم
   ها زلابانیبه خ

 
 .  بودندستادهی افهی آماده به وظی که خلوت بودند و در هر گوشه اش مامورانیی هاابانی بود خزده

 کار ی فرهاد رو ببره؟ مگه اون چدی نتونسته بودم بپرسم که چرا ساواك بای ما بود و من حتنی ساعت سکوت بکی از شتریب
  کرده بود؟ از

 
 به گاهشی گاه و بي شده باشد وگرنه تلفن هازهای چنطوری ای بهراد هم قاطدی شاکردمی داشتم فکر مي حس بديگری دطرف

  فرهاد که به طرز
 

 بود که نی مونده بود ای که حاال در ذهنم باقیفقط سوال... زنه بخواستی من نمي که جلویی شده بود حرفهاادی زیمعلوم
  فرهاد و بهراد تا

 
 . کرده بودندری حکومت شده بودند؟ تا چه حد خودشون رو درگهی رفته بودند؟ تا چه حد بر علشی حد پچه
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خودآگاه دست بهراد که کنار دستم  ناد،یچی در بدنم پي دردادی به فرهاد سر بهراد هم بهی شبیی ممکنه بالنکهی از فکر اناگهان
   بودی صندليرو
 
 ي ازش محافظت کنم صداخواهمی که انگار مي حصار دستم را دور روزبه فشرده کردم طورگرمی چنگ انداختم و با دست درا

  آرام بهراد باعث
 

 ام؟ی شده تیچ:  هم فشار بدم ي از قبل روشتری چشمهامو بشد
 لرزونم به ي هم که دهنم رو باز کردم صدای و وقترفتندی راننده درست بپرسم، سواالت درون ذهنم رژه مي جلوتونستمینم

 : دیگوش بهراد رس
 

 ان؟یسراغِ تو هم م... سراغ
 ...دیشا:  گفتی به آرومدیرسی به گوشم نمدی که بایی صداابونی و خنی ماشي سکوت اطرافم رو گرفت جز صداي الحظه
 اشک به لب ي بستم و گذاشتم شورتی نکردم در نهادای پی حرفچی هی بزنم اما وقتی چند بار باز و بسته شد که حرفدهنم

   برسه، سرممیها
 
 و بعد سادی وانی بهراد ماشي نکن با صداهی گرنی از اشتریلبهامو گاز گرفتم که ب.  برعکس بهراد به سمت پنجره گرفتمرو

  بهراد به سمت
 

 .نجاستی شو خونه اش اادهیپ:  گفتمن
 تا بهراد با چمدان ها کنارم دی طول کشی کمستادمی اي نو سازیِ آپارتماني خونه ي شدم و جلوادهی پنی از ماشی آرومبه
   دستش بهستهیبا
 

 رفت و باز هم زنگ زد بعد يگری نشد دستش به سمت زنگ دي که خبری بار زنگ زد در آخر وقتنی زنگ رفت و چندسمت
  د لحظهاز چن

 
 بله؟: دیچی پفونی در آی زنيصدا

 ...  من دوست فرهاد زرگنده امد،یببخش:  را صاف کرد و گفتشی صدابهراد
 نی بهراد امی اول رفتي و به سمت طبقه می باز شدن در اومد، با هم وارد خونه شدي حرف بهراد کامل شه صدانکهی از اقبل

  بار فقط در
 

 . بشکنمشخوامی مامی تسایعقب وا:  رو چند بار تکرار کرد و بعد به من گفتزدن
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 که صورتش به کل عوض ي بود فرهادستادهی باز شد و در مقابل ما فرهاد ای من عقب برم در به سختنکهی درست قبل از ااما
  شده بود و

 
 . آغشته به خون بودشی تنش و لباس هاتمام
 فرهاد خم شد و افتاد ي که پامی به خودمون اومدی تنها وقتمی شدخکوبی خود مياد سر جا فرهتی من هم بهراد از وضعهم
   و بهنی زميرو
 

 . شروع به سرفه کردن کردشدت
 که به سمت داخل ی بود، بهراد در حالانی در جری خوني کهی به سرعت به سمتش رفت و گرفتش از گوشه لبش باربهراد

   بهدشیکشیم
 

 . درم ببندامیت تو ایب:  گفتسمتم
 و به دی خونه کشيبهراد فرهاد رو گوشه .  موندهرونی بمانی ندادم چمدون هاتی اهمی که اون خواست و کردم، حتيکار

  برو: سمتم گفت
 
 ؟یکنی مدای پيزی چیی دارونی نگاهم بنداز ببهی ار،ی آب بوانی لهی آشپزخونه يتو

 يزی چه چنکهی دور از فرهاد و بهراد گذاشتم و به سرعت به آشپزخانه رفتم از انی زمي روزبه رو که خواب بود روباالجبار
  چیکجاست ه

 
 دای پزهای چنطوری و باند و ایی دارولی وساي سرکی یی و در آخر در کشوختمی ها رو بهم رلهی نداشتم به سرعت وسيخبر

  اول... کردم
 

 دکتر بود از فکر کردن منصرف شدم کی فرهاد نکهی ايادآوری داشته باشد؟ اما بعد با لهی همه وسنی ادی شدم چرا باجی گیکم
  و طبق خواسته

 
 فرهاد باشه ي کردن زخم هازی اگه به تمدونستمی خودم رو هم شستم مي پر از آب کردمو دست هاری را از شیوانی بهراد لي
   باتونمینم
 

 ی لب فرهاد، او به سختي رو از دستم گرفت و گذاشت گوشه وانی تند ل حال بهرادي دستها کار کنم و برگشتم تونیهم
   از آبيجرعه ا
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 کتک ی از صورتش که معلوم بود به سختری اما بعد صورتش از درد جمع شد و من تازه تونستم بهش نگاه کنم به غدینوش
  يخورده رو

 
 ي گری همه وحشنی ادنیاز د.  استشیناخن ها شدن دهی به خاطر کشدمی دقت دی هاشم پر از خون بود که با کمدست

  احساس ضعف
 

 .تونمی به من کمک کن دست تنها نمای تخت بعد بي اتاق سمت چپ روي روزبه رو بذار توامیت:  بهراد گفتکردم،
 ست،ی نيازینه ن:  فرهاد به گوشم خوردي شده فی تضعي انجام بدم که صداخواستی رو که مي جام بلند شدم که کاراز

 ...یتونیخودت م
 ...ینیبی خودتو نمتیدهنتو ببند فرهاد انگار وضع:  گفتتی با عصبانبهراد
 یشکی هخوامینم: دمی زمزمه وار فرهاد رو شني که بهراد گفته بود رفتم که صدای رو در آغوش گرفتم و به سمت اتاقروزبه

  ينطوریمن و ا
 
 .نهیبب

 از شهی ماجرا شروع شده بود همنی که ایمن از وقت.  گونه ام روون شده بودي روی هم گذاشتم و قطره اشکي رو روچشمهام
  دور نگاه

 
 که به دمیدی رو می کسمی اما حاال رو به روکردی بسنده مشی هادهی بهراد که خودش هم به شنياونم از گفته ها...  بودمکرده
   شکلنیبدتر

 
 .  شکنجه شده بودممکن
 برداشت سوزن رو به سمتم گرفت و ی سوزن و نخلی وساي تخت گذاشتم و به سرعت برگشتم، بهراد از توي رو روروزبه
  نویبرو ا: گفت

 
 .می بزنهی بازوشو بخدی بااری بری گاز بگي شعله يرو

خودش به  از جا بلند شد و تی با عصباندی زخمش مات ماندم، بهراد که تعللم رو ددنی فرهاد کردم و از دي به بازوینگاه
  سمت آشپزخونه

 
 .امیبرو تو اتاق ت:  فرهاد به گوشم خوردي آهسته ي فرهاد بود صداي بازوي روقی اما نگاه من هنوز به زخم عمرفت
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 نگاهم ی رفته به اون نگاه کردم که چهره اش به شدت در هم بود وقتلی تحلي حواسم از زخمش پرت شد و با چهره اتازه
 :  گفتدیرو د

 
 ... اتاقي حالت بدتره برو توتو

 .ي دارازیتو به کمک ن...  دارهازیبهراد به کمک ن. مانمی منجایهم... نه:  سرم رو به دو طرف تکون دادم و گفتمناخودآگاه
 ... امی اما چاره ندارم تی قراره از متنفر شدونمیم:  بزنه که بهراد وارد شد، سوزن رو به دستم داد وگفتی حرفخواست

 ... مارستانی بمشی ببردی باستی درست ننیاما ا: ت گفتم وحشبا
: )  مکث ادامه دادیبا کم... ( سروقتمونادی برسه دوباره ساواك ممارستانیپامون به ب... یستیانگار متوجه ن... میتونینم: بهراد

  من
 

 .کردمی کار و منی وگرنه استمی نبلد
 خواستی ازم مي چطور؟ي اما چطورخوادی می درشت شده از وحشت نگاهش کردم، سخت نبود که فکر کنم چیی چشمهابا

   بزنم با وحشتهیبخ
 

 ... کار رو نکردمنیمنم تا حاال ا: گفتم
 .کردمی متونستمیمن اگه م.  همونهنمی فقط تصور کن ای رو دوختییزای چهیاما تو :  رو سفت کرد و گفتفکش
 .بس کن بهراد: ت، در عوض من فرهاد حرف زد گلومو گرفبغض

 ی که سعی گوشم نشست و من با بغضي داد فرهاد توي سوزن صدانی لرزون رفتم سمت زخم، با فرو کردن اولي دستهابا
   نشکنهکردمیم
 

 ...دیببخش... دیببخش:  گفتمآروم
 فکر کنم که تونستمینم.  فکر کنمگفتی م که بهرادی به روشتونستمی نمی حتشدم،ی متمرکز می و به سختدیرزی مدستهام

   انسانهی روم يجلو
 
 ...ستین

 .کردی مزی فرهاد را تمی صورت و سطحي و زخم هاکردی را مگری دي بهراد کارهازدمی مهی که من بخی تمام مدتدر
 از جا بلند شدم به اطراف نگاه کردم که بهراد ی ظرف مخصوصش گذاشتم و به سختي که تموم شد سوزن رو توکارم

  خودش من رو به
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 دستم به جا مونده بود رو شستم ي فرهاد رو که روي که شدم به سرعت خونهایی کرد وارد دستشویی راهنمایی دستشوسمت
  و بعد دستم رو

 
 دنی انداختم و از دنهی به آی حال نگاهنیابا . دهی نداشتم تا بدانم رنگم پرنهی به نگاه کردن به آيازی گذاشتم، ننکی سدور

  – يچشمان قهوه ا
 

   از آب را به صورتمی باز کردم و مشتگری آب رو بار دریش.  صورتم معلوم بود وحشت کردميدی که قرمز شده بود در سفسبزم
 

 ییرای به پذگری را کنار بزنم، با خشک کردن صورتم بار دنشستی چانه ام مي که دائم روی تا بغضدمی کشینفس... دمیکوب
  اما نه. برگشتم

 
 بود که ی همانیکی بود که دو تا اتاق خواب داخلش بود ی راهروئه کوتاهکی ییرای و نه بهراد آنجا نبودند، بعد از پذفرهاد

  روزبه رو داخلش
 

 شده بود و چمدون کی تارشدی میتوش بخوابد، هوا چند ساعت دی فرهاد بازدمی بود که حدس می اتاقيگری بودم و دخوابانده
  رونی ما هنوز بيها
 

 اومدن سروقتم تازه شیسه روز پ:  اتاق به گوشم خوردي فرهاد از توفی ضعي برم که صدارونیخواستم به سمت ب.  بودمانده
  از
 
 هینطوری ادنی نگفتم، اونا هم که دیچیه... بردنم و نی خونه انداختنم تو ماشي چه خبره جلودونستمی اومده بودم نممارستانیب
  یکی نزدشبید
 
 نکهیتا ا...  بکنمي کارچی هتونستمی خونه نمي تودمی خودمو کشی در خونه به سختي صبح بود که اومدن انداختنم جلويها

 .نیشماها اومد
 که نهی خونت ای که شکشون برطرف شه، خوبی تا وقتمیینجای کم حالت بهتر بشه اهیتا :  بهراد به گوشم نشستيصدا

  دونهی نمی کسهیآپارتمان
 
 . منیمی قدي خونه میری مم،یری منجای شب از امهی هم نگهیچند روز د.  توشی پمی اومدما
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 که یدونی صدام کن می داشتي بخوابم اگه کاررمی تو بعدم مارمی چمدونامونو برمیمن م:  فرهاد بهراد ادامه دادي سرفه با
  خوابم سبکه

 
 .شنومیم
 داری بگری دو ساعت دیکی دست کم تا دانستمی شدم روزبه هنوز غرق در خواب بود اما مگری در فاصله گرفتم و وارد اتاق داز
   مطالبهشودیم
 
 . که وجود نداشتکردی را میی غذاي
 المونیم رو برگردوندم بهراد با وسا پر از آرامشش نگاه کردم، با باز شدن در سري تخت کنارش نشستم و به چهره يرو

  داخل شد و آنها
 
 . بخوابیکم:  بهش انداختم و گفتمی نگاهدم،یفهمی رو منیخسته بود ا.  پشت در گذاشترا

 . گوش به زنگ فرهاد باشمدیبا... تونمینم:  گفتی کرد و بعد از مکثنگاهم
 ... حواسم هستی خودم به همه چدی بخوابدی اما شما خسته ابرهی خوابم نمدارم،یمن ب:  و گفتمدمی کشینفس
 .خوابمی بعد مکنمی روزبه رو بنا ميباشه اما اول گهواره :  و گفتدی کششی موهاي تویدست
.  بذارش آماده شداریب:  بهراد به گوشم خوردي بعد صدایقی تکان دادم و باز هم حواسم را به روزبه معطوف کردم دقايسر

   انداختمینگاه
 
 شی که پیی وقت بهش عادت نداشتم، تنها زمان هاچی بود و من هدهی مهگل از تهران خري هالی از فامیکی رو  گهوارهنیا

  دمیخوابیبهراد م
 

 .خواباندمشی اون صورت کنار خودم مری در غگذاشتمی مشی رو روروزبه
 چند لحظه معطل کردم و بعد د،ی رفت و دراز کششی گذاشتم و بهراد سرجاشی روزبه را بلند کردم و بردم در جای آرامبه

  چراغ رو
 

 اما من نه دهی تا باالخره تنفسش منظم شد و من دانستم که خوابدی طول کشیقی دقادمی کردم و کنارش دراز کشخاموش
  خواستمی نه مبردیخوابم م

 
 برم داخل خواستمی رفتم، اول نمرونی بلند شدم و از اتاق بمیباالخره بعد از دست و پنجه نرم کردن با افکارم از جا.  بخوابمکه

  اتاق فرهاد
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 شتری حاال بشی ناله هايصدا.  بازش کردمی شدم به آهستگدهی ناله اش ناخودآگاه به سمت در کشي صداهادنی بعد با شناما
  یشده بود نگاه

 
 فرهاد؟:  زدمشی صدای به آهستگنی همي خواب، براای دارهی مشخص نبود بیکی در تارانداختم

 .یکنی کار می چنجای اام،یت:  ناله اش قطع شد و بعد نفس حبس شده اش آزاد شدي صدايحظه ا ليبرا
  ؟يدرد دار: دمی جلوتر رفتم و پرسی آرامبه

 ...آره:  هم فشار داد و بعد گفتي روچشمهاشو
 کجا؟:  سمت در برگشتم که گفتبه
 .ارمی مسکن برمیم:  گفتمی سادگبه

 ي اثرگهی بخورم دادی بذارم اثر کنه اگه زدی دونه خوردم باهی ستی ساعت نکی شه،ینم:  از درد در هم بود گفتشیاخمها
 .نداره
  کار کنم؟یپس چ:  گفتمی به چانه ام برگشت به آرومگهی بار دبغض

 ... حرف بزندونمی کن نمي کارهی... حواسم رو پرت کن:  هم فشار داد و گفتي رو رودندونهاش
  بگم؟یچ:  تختش نشستم و آروم گفتمکنار

 که من و از فکر ی هر چفی تصنهی ترانه هی شعر هی بخون يزی چهی اصال دونم،ینم:  هم گذاشت و گفتي رو روچشماش
  رونیدردم ب

 
 .کنه

 لرزان شروع به خوندن یی بودم رو با صدادهی شنیلی چند وقته خنی که ای آهنگی آرومیلی خي کردم و بعد با صدانگاهش
 :کردم
 می خداي آه امی خدامیخدا
 می بشنو صدازنم ی متیصدا

  می جااستی دننی اگاه شکنجه
 می شد سزانی ای جرم زندگبه
 ترس از دست دادن فرهاد از دست دادن اوردم،ی مادی از صبح را به می محو شد اما انگار تازه تمام ترسهامیکم کم لرزش صدا(

  بهراد ترس
 
 ...)کردی مدای غم به دلم راه پشی از پشتری گفتن اشعار بي با هر کلمه کردی کم کم بغض کالمم سر باز می آوارگاز
 می بشنو صدامی خداي اآه

 می ماجرانی بگذار با امرا
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 می شد سزانی چرا اپرسم ینم
 می بشنو صدامی خداي اآه

 ادی و فرادی مانده از فرمیگلو
  کس غم مرگ صدا راندارد

 
  سوگنددهیچیبغض در نفس پ به
  سوگنددهی به خون غلطي گلهابه
  مادر سوگوار جاودانـــــهبه
  سوگنددهی داغ نوجوانان دکه
  حادثه در انتظار استایخدا
 ... هر سو باد وحـبه
 اون ی هق هقم بي پوشاندم کم کم صدامی و خواندن کلمات را متوقف کردم و صورتم را با دستهاارمی نتوانستم طاقت بگرید

  که بخوام بلند تر
 

 دستم ي اشک روي بلند نشه در عوض قطره هاشتری هق هقم بي دهنم گذاشتم تا صداي دستم رو محکم جلوشد،
  ی فرهاد به آرومدند،یچکیم
 

 ...امیت:  را گفتاسمم
 کردم به خاطر ی دهنم برداشتم سعيدستم را از رو.  نگاهش نهفته بودي غم در انتهاکی بود بی کردم، نگاهش عجنگاهش

   ام عذرهیگر
 

 ادی باال آمد و خواست به طرف صورتم بی به آرامشی خارج نشد، دستهامی از گلويزی چيگری کنم اما جز هق هق دیخواه
  که در باز شد

 
 . تخت افتادي شد و دست فرهاد به سرعت به روداشی بهراد در چهارچوبش پو

 به ختندی آتش درونم ري به روی آبیی گره خورد، اما بعد که به چشمان بهراد نگاه کردم گونهی نفسم در سي لحظه ايبرا
  طور ناگاه هق

 
 از من زی سپرده است چگونه همه چی چگونه مرا به فراموشنکهی از ايدلخور.  بودي در نگاهم تنها دلخورگری بند آمد و دهقم

  مهم تر شده
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 من نشست دستش باال آمد ي لرزان وارد شد و رو به رویبا قدم.  بودشتری بتشیهم اهم از روزبه ی حتیچی حاال من هبود،
  يکه رو

 
 ام؟یت:  گفتی ساکن شد به آرومي اما بعد از لحظه اردی قرار بگصورتم

 . داشته باشمازی تازه ني به هوادیرسی بلند شدم و از اتاق خارج شدم به نظر ممی هدف از جایب
 شده بود که ادیفشار حکومت آنقدر به مردم ز. شدی نمدای پرانی در اگری که دیی هواشد،ی نمداین اتاق پ آي توگری که دییهوا
   ها تنهاتیفعال
 

 دنبال دی چرا ساواك بادمیفهمیخودش بود، حاال م. ختی درونم فروريزیحس کردم چ...  هاهیپخش کردن اعالم...  بودشبانه
 . فرهاد باشد

 
 . مشخص بودزیهمه چ...  بدهدحی نبود بهراد توضيازی نگرید

  ام؟یت: دمی را پشت سرم شنییصدا
 ترس از دادنش را به دی که حاال باییصدا...  شده بودنی سال با خون من عجکی نی صدا در انی به برگشتن نبود ايازین

  جون
 
 چارقدم را شل کنم ي گره دنی نفس کشي براي گلو بذارم و به دنبال راه بهتري باعث شد دستم را رویحس خفگ. دمیخریم

  شیباز هم صدا
 

 ؟ی خوبامیت: اومد
 خوب توانستمی که بغض کرده بودم و هنوز پشتم بهش بود سرم رو به دو طرف تکون دادم، نه خوب نبودم چطور می حالدر

   بهکیباشم؟ نزد
 
 بچه داشته باشم، نکهیبدون ا... بود که مادر بودم شوهر داشته باشم و حاال چند ماه نکهی سال بود همسر بودم بدون اکی
  نی ايادآوری

 
 ...دادی دوم را داشتم زجرم مگاهی در مقابل مهگل جاشهی که من همموضوع

 داشتم یاحساس فروپاش.  بودمدهی از قبل ترسشتری قرار داده است بي شوهرم خودش را در چه خطردمیفهمیحاال هم که م 
   همانجاخواستمیم
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: دمی را کنار گوشم شنشی صدای بهراد فرو رفتم به آرامي که در آغوش مردانه رمی و زار زدنم را از سر بگنمی بشنیم زيرو
  معذرت

 
 .خوامیم

دستانم را مشت کردم و آنقدر فشار . کندی می بپرسم که چرا عذرخواهتوانستمی نمی که حتکردمی حس مفی خودم را ضعآنقدر
  گریدادم تا د

 
 ... من خودخواه بودم من فراموشکار بودمام،یت:  مردانه اش گوشم را نوازش کردمي کف دستانم نماند باز هم صدایحس

 بودم اما اعترافش هر چند گنگ گرمم دهی هم گذاشتم هرچند هنوز هم درد داشتم، هر چند هنوز هم ترسي را روچشمانم
  هرچند. کردیم
 
 .دیبخشی اما به قلبم گرما ممیرمستقیغ

 که کندی اشتباهاتش را؛ قبول مکندی که قبول منمی بار ببنی اولي براخواستمی بشنوم مخواستمی اعتراف نبود، اما مدی شااصال
   من و روزبه رادینبا
 
من :  شد باز به حرف در آمدجادی انمانی بهی که چند ثانی شد و بعد از سکوتمی شانه هامیدستانش حر. کردی حال خود رها مبه
   رفتادمی

 
 ...اممی تخوامی دارم، من معذرت مي افهی رفت چه وظادمی...  تو چند سالتهکه

  بهراد؟شهیحاال چه م:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
کمکت : بعد چند لحظه گفت.   بار سکوتش عالمت فکر کردن بودنی را گرفت، اانمانی سکوت باز هم مي لحظه ايبرا
   و جمعلی وساکنمیم
 
 .میری منجایاز ا... میکن

 م؟یکردی اون رو پشت سر رها میعنی توجه به وضع فرهاد؟ ی موقعِ شب؟ بنی ام؟یری منجای باز شد، از اتی نهای تا بچشمام
  یبهراد چ

 
 م؟ی بهراد؟ فرهاد و ول کنیگی میچ:  سوال رو بلندتر گفتمنی همگفت؟یم

 .میبرینه اونم با خودمون م:  تکون داد و گفتي سرعی سربهراد
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 اعتراف کرد که اشتباه کرده و حاال باز هم به شی چند لحظه پنی به جوش آمدم، درست همیرمنطقی همه حرف غنی ااز
   اشتباهش ادامهریمس
 
 .دادیم

 يزی چه چیفهمی مچی بهراد؟ ههیمنظورت چ:  جمالت را سر هم کنم گفتمکردمی می که به تته پته افتاده بودم و سعی حالدر
   ما؟ییگویم
 
 م؟ی ببرنجای نفر که تا سر حد مرگ کتک خورده رو از اهی چطور قراره می هم ندارینیاش میحت

 نی االن از ادی بره، ما باشی خوب پزی همه چدمیقول م... امیآروم باش ت:  آرام کردنم دو دستش را باال آورد و گفتي برابهراد
  خونه

 
 اگه هم باشن ی شب، حتیکی تارياما تو. ادی باز هم ساواك بدی شاستیاز فردا صبح معلوم ن.  شانسمونهنی آخرمی شخارج

   سر وی بادهیپ
 

 .فقط بهم اعتماد داشته باش.  دورشون زدشهی راحت تر میلی خصدا
 ثابت کردنِ خودش به من و من ي برایتالش.  بودي ای پشتش نگرانشد،ی مانی با آرامش بنکهی انی را در حشی حرفهاتمام

   رو بهنیا
 

 سخت تر شده بود با طی شرانیاما اعتماد کردن در ا... ي اگهیمثل هر وقت د.  اعتماد کنمخواستی دلم مدم،یفهمی میراحت
   حال بانیا

 
 که دو طرف بدنم رو گرفته بود ی سرم رو تکون دادم و اون در حالی مجبور به اعتماد بودم به آرومطی شرانی به همتوجه
  یهمه چ: گفت

 
 میندازی گذشته رو هم ميهمه ... میشی خوشبخت ممیندازی خوب راه می زندگهی تهران ي بهت، تودمیقول م... شهی مدرست

 دور باشه؟
 بگم نانی با اطمتونستمی که میی تهران، جاي شروع دوباره توهی...  کار رو بکنمنی اتونستمی زدم، شروعِ دوباره؟ ميلبخند

 ... روزبه پسرمه
 
 . که دوباره شروع کنمخواستمیمن م.  که همسر دوم نباشم و فقط همسر باشمییجا

*** 
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 )1361سال ( سال بعد چهار
 تلفن و شهیروزبه مامان م:  روزبه رو صدا کردماوردمی که دستکش ها رو از دستم در می فاصله گرفتم و در حالیی ظرفشواز

 ؟يجواب بد
 اش خوابش برده ی بساط نقاشي که پادمی شدم روزبه رو دییرایدم و داخل پذ پا تند کرومدی نتی مبنا بر رضایی صدایوقت

   لبمي رويلبخند
 

 د؟ییبله بفرما:  نکنهداری زنگش روزبه رو بي رو برداشتم تا صدای  و گوشنشست
  معرفتا؟یالو منزل ب: دیچی پی گوشي شاد فرهاد تويصدا
. اس  فرهاد زنگنهي اونم آقامیشناسی ممعرفتی بهیعرفتاس ما فقط  منزل با منجاینه ا:  کردم و گفتمشی به شوخي اخنده
  آقا؟یخوب
خوبم من :  مهربانشي چهره اش را تصور کنم با لبخند بزرگش و چهره توانستمی که مي طوردی فرهاد به گوشم رسيصدا

   خانوم توامیت
 

 ؟يچطور
 ! يمنم خوبم، چه عجب زنگ زد:  کنار تلفن نشستم و گفتمی صندليرو
  کجاست؟پتی معرفتا رو بپرسم؟ اون شوهر خوشتی احوال بگهی گفتم دیه -
 !شهی باشه؟ سر کار مثل هميخوایکجا م+
  رفت؟ی بره منطقه جنگخواستیم -
 مورد واقعا خدا رو نیدر ا.  روزبه رو تنها بذارهتونهی نمگهیم. کنهی کار منجای همبانیآره رفت اما زود برگشت، به عنوان پشت+

  شکر
 
 .کنمیم

  درست شد؟زیهمه چ: دی تر از قبل به گوش رسمی مالشیصدا
 انگار روزبه کنهی رفتار مي اون طورکنه،ی نمیاما فرق...  بگم آرهخوادی دلم میلیخ:  و گفتمدمی کشی رو سفت کردم نفسفکم

   وجوديا
 

 از کنه،ینه بهش محبت م. کنهی روزبه توجه مي نه به کاران،ی اما فقط همزنهی باهاش حرف می گاهدهی پولش و میعنی. نداره
  اون بدتر

 
 .رهیگی روزبه هم ازش فاصله منکهیا
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 ران؟ی ايای می کیکنی کار می چارم؟ی چرا سر تورو درد بفهمهی بفهمه نمدی که بایولش کن، کس:  و ادامه دادمدمی کشینفس
 . دارمطی هفته بلنی هميرفش شد، زنگ زدم بگم واسه پنجشنبه اتفاقا ح:  سکوت شد و بعد گفتي الحظه
.  برگشتکای خانه مهمان ما بود و بعد از آن بود که به آمرنی لبام نشست، بعد از انقالب دو سال را در همي روی کمرنگلبخند

  نی هميتو
 
 يزی در کنارم حضور داره بدون اونکه در مقابلش چیطی دوستِ من شد به من ثابت شد که فرهاد در همه شرانی سال بهتردو

  ایبخواد 
 

 . بکنمی بکنه که من احساس ناامنيکار
 ادی زيدی باشه با ناامای پدر دننی بهترنکهی اما در مورد ااستی همسر دننی چهار سال ثابت کرد بهترنی بهراد هم در ایحت

 . بهش شک داشتم
 

 به رو ي روزهی که دونستمی حال منی اما با اکردی توجه نمدی وقت آنطور که باچیه روزبه وقت نداشت ي وقت براچی هبایتقر
 .ادیخودش م

 .نمتیبی ميپس به زود:  فرهاد گفتمبه
 ...یب... یم... آ: شدی مجدد می و وصلی فرهاد دچار قعطيصدا

 . فرهادادیصدات نم:  را از گوشم فاصله دادم و بعد گفتمی گوشي لحظه اي گم شد، برايادی در خش خش زشی حرفهایباق
 که نی با وجود ارانی به اکایتماس از آمر.  رو سر جاش گذاشتمی و گوشدمی کشی بعد تماس قطع شده بود، نفسي الحظه

  بهتر از تماس از
 
 . داشتيادی اما باز هم مشکالت زکای به آمررانیا

 استقبال از همسرم يم، اول روزبه رو در آغوش گرفتم و به اتاقش بردم و بعد هم برا باعث شد از جام بلند شاطی در حيصدا
  يبه جلو

 
 . رفتمدر

*** 
 .  بودملی اتاق در حال جمع کردن وساي توگذشت،ی سه روز از اومدنِ فرهاد مبایتقر

 شِی تا پدمیدی بهتر منی همي نه براای انجام بده اما خبر نداشتم که بهراد برگشته داشوی تا خررونی فرهاد رفته بدونستمیم
  روزبه برم، با وجود
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 ساکت بود و در گرشی دي تنهاش بذارم مخصوصا که روزبه برعکس هم سن و سالهادمیترسی سالش بود اما هنوز م5 نکهیا
  یسکوت گاه

 
 .کردی ميخرابکار

 در یپنج سال زندگ. ام را برداشتم ي وقت فرهاد برگردد روسرکی دی که شانانی و محض اطمدمی موهام کشي تویدست
   رازهای چیلیتهران خ

 
 نبودم که به خاطر ظواهر تهران گذشته ام رو فراموش یمن کس...  نوع گفتارمی نوع پوشش حتمینوع زندگ.  کرده بودعوض

  کنم اما
 

 . کردی ذهنت پنهان خواهي نهی دور و برت نباشد تا به زبان تو حرف بزند کم کم زبانت را در گنجی که کسیزمان
روزبه مامان :  زدمشی اول رفتم، صداي به طبقه دمشی ندی به اتاق روزبه زدم و وقتي اومدم و اول سررونی اتاق باز

 ؟ییکجا
 آشپزخانه بود واردش دی که به ذهنم رسیی جانی اولکردی مي حتما داشت کارنهی اي نشونه نی و ادادی جواب نمنکهی از اکالفه

  زبهشدم و رو
 
 همه بای گذشته بودم نشسته و تقرخچالی ي فرهاد توي که برايگری ديزهای و مربا و چلی از آجی کوهونی که مدمی درو

  ياشون رو رو
 
 ؟ي کار کردیروزبه چ:  زدم و گفتمیغی رفت جیاهی چشمام سي لحظه واقعا احساس کردم جلوهی. ختهی رنیزم

 که به ی به سمتم نگاه کرد رفتم سمتش و از دستهاش بلندش کردم و در حاليشخندی مچش گرفته شده با ندی که دروزبه
  یی ظرفشونکیسمت س

 
 .ي کردفی چه وضعشه چرا خودتو کثنیا:  سمتش گفتمی کنم با ناراحتزشی تا تمبردمشیم

 فرهاد لیز اون وسا اری کرده بود به غفی هم خودش و هم آشپزخانه را به شدت کثشد،ی عنوان از هم باز نمچی به همی هااخم
  هم به کل

 
 رنگش رو از دیلباس سف...  زانو زدمشی گذاشتمش و رو به رونی زمي کردم روزی دست و صورتش رو تمیوقت.  کرده بودنابود
  تنش
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روزبه :  که تنها بهش نشون بده تا چه حد کارش اشتباه بوده و من رو ناراحت کرده گفتمی مصنوعیتی کردم و با عصبانخارج
  به فکر

 
 ؟ي کار رو کردنی چرا ا؟یستی نمامان
 ...حوصله ام سر رفته بود:  انداخت و گفتری به زي و سردی ورچی لبدی رو دتمی که عصبانروزبه

 عمو؟ مگه لی سر وقت وسايای بدیحوصله ات سر رفته با: کم گفتم تر شدم با تحی جوابش هم خنده ام گرفت و هم عصباز
  يزینگفتم چ

 
  نه؟ای خودم روزبه؟ گفتم شی پای بیخواست

 راحت شد که المی بهراد باعث شد سر بلند کنم کنارش فرهاد هم بود و من چه قدر خي بزنه صدای روزبه حرفنکهی از اقبل
   سرميروسر

 
 ؟یزنی سرش داد ميچرا دار: سمتم گفت بودم بهراد با اخم به کرده
سرش :  گفتمگذشتمی و از کنار هر دو مرد مکردمی که روزبه رو بغل می انداختم در حالیی لباسشونی ماشي رو توفی کثلباس
   دارمزنمیداد نم

 
 ...  نکنهگهی که کار اشتباهشو ددمی مادی بهش
 گذاشته شد اخمم حاال نی زمي شد و رودهی کشرونی و بعد روزبه از آغوشم بدی من رو کشی به سمتِ پله ها دستنکهی از اقبل

   بهشتریب
 

 لباسشو برمی دارم م؟یکنی کار میچ: دمی پرسدهی نشون می چرا بهراد داره رفتار عصبدمیفهمی نمگهی تعجب داشت دشکل
 .عوض کنم

  نه؟ای کارش اشتباهه  کهی من بگي به بچه یتونی گفته تو میک:  بهراد سفت شد و بعد گفتفک
 مسلما دمی که من ديکار:  مونده بود نگاه کردم و بعد گفتمجی باال دادم اول به سمتِ فرهاد که اون هم مثل من گابروهامو

  اشتباه بود به
 

 ... منم هستي توئه بچه ي ما روزبه همونقدر که بچه يبچه ...  تو نهي بهراد بچه عالوه
 ...  منهيبچه ... ستینه ن:  گفتي کرد و بعد جدی عصبي خنده ابهراد
 ...یگی می چيبهراد حواست باشه دار:  بهراد گذاشت و گفتي بازوي جلو اومد و دست روفرهاد



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 358 

 بچه چطور رفتار نی که من نبودم با ای وقتستیمعلوم ن... حواسم هست:  با دستش دستِ فرهاد رو پس زد و گفتبهراد
  که... کرده

 
 .دمی چشمه اشو دهی  من فقطاالن
 ومدی پنج سال تو زورت منی اي که تویوقت...  بهراد؟ من مادر اون بچه امیگی مي داریچ:  صدامو بردم باال و گفتمیعصب

   نگاههی
 

 ؟یکنی مينطوری اهوی حالت خوبه اصال؟ چرا یگی مي داری من بودم که بهش محبت کردم حاال چي بندازبهش
 .... مادرش مهگلهیستیاون بچه مادرش تو ن... ستمینه خوب ن:  گفتی عصببهراد

 د؟یدی بود که بهراد ميزی چنی ایعنی مادر اون بچه مهگل بود؟ د،یچی سرم پي مثل اکو توصداش
 ...بهراد... بهراد:  کنار پله ها گرفتم و گفتمي نرده ي رفتم دستم رو روعقب
 به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد اما قبل از زدی تنه م به بهرادتی که با عصبانی در حالدی رو دتمی که وضعفرهاد

   بهمنکهیا
 

 بود کی لحظه نزدهی ي بزنه با دستم مانعش شدم و به سرعت برگشتم که از پله ها باال برم اونقدر حالم بد بود که برادست
  سر بخورم

 
  ؟ی گفتی چيدی بهراد؟ خودت فهمي کردیچه غلط:  که سر بهراد داد زددمی فرهاد رو شنيصدا

 رو از کمد در آوردم و وسط اتاق ی چمدون کوچکومدی نفسم باال می کنم نه حتهی گرتونستمی وسط اتاقم نشستم نه مجیگ
  گذاشتم حواس پرت

 
 لهیس وخواستمینم.  برداشتمکردمی هم جمع مي مواقع ضروري که براي از لباسهامو توش گذاشتم و بعد پس اندازکهی تچند
   بردارميادی زي
 
 در دنیبهراد با د.  شدم روزبه در آغوش فرهاد بودری بردارم، با همان چمدان کوچک از پله ها سرازنجای از ايزی چخواستمینم
   کهیحال
 

 ؟يریکجا م: دی بود جلو اومد و پرسشیشونی پي رویقی عماخم
 ؟یرسونی میی جاهیفرهاد من و تا :  توجه بهش به سمتِ فرهاد گفتمیب
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 کجا گمیم:  داد زدبای کرد و تقری دستشی بزنه بهراد پی از جاش بلند شد و پشتِ سرِ بهراد قرار گرفت تا خواست حرففرهاد
   هان؟يریم
 

 ؟يدی فهمي رو نداریی پس حق رفتن جای منزن
 زود سدشون قراره بشکنه ای ری ددونستمی بود که میی بهراد نگاه کردم هر چند نگاهم پر از اشکهاي تو چشمامی بار مستقنیا

  اما سرد به بهراد
 

 از روز اول من زتمی من کنستمی تورو بکنم؟ من زنت ني مهگل و بزرگ کنم؟ کاراي بچه ؟یبمونم که چ:  کردم و گفتمنفوذ
  به عنوان

 
 ي بشه اما تو بهم ثابت کردی واقعستی نام که قرار نهی فقط نی فکر کردم ادمی مامان باباتو دیوقت... گهی بس اومدم دخون

  که خون
 

   واسه تو و روزبهمویمن عشقمو زندگ...  که ماله من نبودي کرديمن و دلخوش خونه ا.... ي دادمیبهراد پنج سال باز... بسم
 

 .ي لحظه خرابشون کردهی ياما تو تو... اما تو...  واسه روزبه گذاشتمموی من حس مادرگذاشتم
 برو چمدونو بذار سر امی تخوامیمن معذت م:  نداره گفتي اعتقادزنهی که میی مشخص بود به حرفها کهی کالفه در حالبهراد

   با همایجاش ب
 

 ...میزنی محرف
 ...من و ببر فرهاد:  با بغض و اشک به سمتِ فرهاد گفتماوردی تاب اشکهام رو نگهی سد چشمهام دد،ی لرزلبم

 ... االنامی منیبرو تو ماش:   گفتيروم و گرفته ا آي با صداي اهی بعد از سکوت چند ثانفرهاد
 به سمت اومد و در آغوشم گرفت قدش کمرم دی من رو دی لحظه به روزبه نگاه کردم وقتهی ي کنار هر دو گذشتم برااز
   امهیگر. دیرسیم
 

 ...روزبه:  گرفت آروم گفتمشدت
:  دستان کوچکش رو از دور کمرم باز کردم و آروم گفتمی و ناراحتي بعد رو بگم با دلسردي کلمه شهی مثل همنتونستم

 ...زمیخدافظ عز
 راننده نشست و ی صندلي اونم اومد و روقهی بود نشستم کمتر از پنج دقاطی حي که تونشی ماشي از فرهاد رفتم و توزودتر

  چی هنکهیبدون ا
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 ... من بودي هی گري صداومدی میی راه افتاد تنها صدامی بزنی حرفکدوم
 .شمی متی نکن، دارم اذهی گرامیت:  و گفتدی کشي کرد در آخر کناری رو رانندگي اقهی دقستی هدف بی بیوقت
 . فرهادنالیبرو سمتِ ترم:  و به سمتش برگشتم و گفتمرمی و بگمی گري کردم جلویسع

 . خونهمیگردی حالت بهتر شه برمی آروم شرونینه آوردمت ب:  کرد و گفتی اخمفرهاد
 ... کنمی خواهش منالی ترمي من و ببرخوامی من فقط م؟یکنی همه کار برام می گفتادتهی:  و با بغض گفتمدمی کشینفس

 ام؟یت:  موهاش برد و اسمم رو به زبون آوردي توی دستکالفه
 ...خواهش کردم فرهاد:  دهنم گذاشتم تا لرزش صدامو کنترل کنم و بعد گفتمي و رودستم
 رو کنار نی به ناگاه ماشمی شده بودنالی ترمکی که نزدی رو راه انداخت زماننیاه کرد و بعد ماش به من نگیچارگی با بفرهاد

  بای و تقردیکش
 
 ؟يریحداقل بگو کجا م:  گفتادی فربا

 . و بفهم فرهادنی برم گم و گور شم اخوامیم! یگی به اونم ميریم... گمینم... نه:  رو به دو طرف تکون دادم و گفتمسرم
 بهش نگم قسم دمی قول مگم،ینم:  خواهش بود لبش را به هم فشرد و بعد آروم گفتادی نگاهم کرد در نگاهش فرفرهاد

   کهخورمیجون خودتو م
 

 .شمی موونهی من دامی تي بريخوای فقط بگو کجا مینیزتری عزبرام
 ي اما فرهاد حق ندارگمیباشه بهت م:  به چشم سوزانم زدم و گفتمی بود دستدای بند اومده بود و فقط آثارش پگهی ام دهیگر

  به اون
 
 ... یبگ

 رفتار کرد ي چرا اونطوردونمی نمیمن حت...  بودکی کوچي دعواهی فقط نیا:  هم گذاشت و گفتي چشماش رو روفرهاد
 ...یول

فرهاد من باور کردم، باور کردم ...  سوال بردری من و زیِ زندگتی کل ماهکی کوچياون دعوا:  باالتر رفت و گفتمی کمصدام
  که بهرادم

 
 کدومشون چی به هیکنی اگه برگردمم فکر می لحظه همه اشو نابود کرد حتهی يتو...  و دوست داره که مادر روزبه اممن

   مثل قبلتونمیم
 

 ...ی کنم؟ فقط بهم قول بده که نگنگاه
 ! هم ندارمي اگهی ديجا... لی ارمیم: م گفتم جواب مثبتش تکون و من آروي رو به نشونه سرش



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 361 

  االن کجان؟یدونیم: دی پرسآروم
 ... نرفتهادمی کردم اما هنوز اصالتم رو ی زندگنجایدرسته پنج سال ا:  زدم و گفتميپوزخند
 !پس بگو کجا -: فرهاد

 وقت با چی هلیا...  راحت بشهالتی خدی بارمی می کشی پیدونی که منیهم:  کردم لبخند بزنم و گفتمی کردم و سعنگاهش
  من بد رفتار

 
 ...کنهینم
 . دادمهی تکی هم گذاشتم و سرم رو به صندلي بعد چشمانم به منزله اتمام بحث روو

*** 
 ي روی کوچکي دستهاومدند،ی سمت منی بود که داشتند به ایانی ماکي زنگوله ي به سبزه زارها بود و گوشم به صدانگاهم
   قرار گرفتمیگونها

 
 تو ام؟یت:  را در آغوش گرفتم و گفتملی است به سمتش برگشتم و دخترك کوچک ای چه کسدانستمی آنکه نگاه کنم میب
 ؟یکنی چه منجایا

 .سالم: دی کوچک به گوشم رسامی تي به جز صدایی باعث شد سر بلند کنم صداییصدا
 کوچک برگشت که درست امی تي با لبخند سالم کردم و نگاهم رودی هم به آغوش پدرش دوامی و تدمی عماد از جا پردنی دبا

   پدرش بودهیشب
 

 .ادی شما مشی پکنهی مدای هر وقت زمان پامیت:  عماد به سمت دخترش برگشت و گفتنگاهِ
 .من بچه ها رو دوست دارم:  و گفتمدمی کشی روزبه ام آهادی با

 . شدی خواهیخودت هم مادر خوب:  برگردانه گفتامی اونکه نگاهش را از تی بعماد
 لب افاقه کردم به دخترك کنار دست عماد نگاه ری زي برآمده ام گذاشتم و به تشکر ساده مهی شکم ني دستم رواری اختیب

  برگرداندم و منتظر
 

 ؟ی قصه بگمانی بازم برايای مامیخاله ت:  متوجه نگاهم شد خودش را آغوش پدرش جدا کرد و گفتی کردم، وقتنگاهش
دروغ .  حاال تنها نبودم قبولم کرده بودندنکهی با وجود ای شده بودم، همه حتلی از چهار ماه بود که باز هم دختِ اشتریب

  ي خبری بگم،ینم
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 کردی ام موانهی دکنندی خانواده ام چه ملی از ارونی بیی جانکهی اتیواقع. دیکشی به مرز جنون می روزبه و بهراد مرا گاهاز
  کردمی فکر میگاه
 
 من گذاشتی گاه نمچی که هي خاطر همسرم را آزرده کرده؟ همان همسريزی چه چدمیفهمی مدی بادی شاستادمیمی وادی بادیشا

  ناراحت شوم چرا به
 
  کرد؟نی چنکبارهی

 از فرهاد ي نه خبرگری دکردمی بود که من فکر ميزی چنی اای بود، ری من دي اما براشدندی در مغزم تکرار ماتی و نظرسواالت
  داشتم نه از

 
 . از آنها برساندي که مرا به خبري اگهی کسِ دچیه
 .می بچه ها داستان بگوگری تو و دي تا برامی برای خاله جان بایب:  تکان دادم و گفتمي کوچک سرامِی سمتِ تبه
 که حاال از آغوشم دور مانده بود و من خودم را سرزنش گفتمیرا م ی داستان پسرکیی روزها کارم شده بود داستان سرانیا
  ي دورنیا

 
 .کردمیم
 دشت که بچه ها نشسته بودند انی میی درست جامی بروگری دي بچه هاشی دست من رو گرفت و با من همراه شد تا پامیت
   باردارم کهيالیل

 
 هم ماهِ خودم بای زد و از جا بلند شد، تقري من لبخنددنی هم نشسته بود با ددادی کودکش را در بطن خود پرورش منیسوم

  دنمیبود با رس
 

  ونو؟امیدوباره بچه ها کشاندنت ت: گفت
 . خودم هم دوست دارمستنیآره، اما فقط بچه ها ن:  مثبت تکان دادم و گفتمي به نشانه يسر

 مانی که به کارهای تمامش کندی که تا قبل از ظهر باایب: د و گفت نشانی قبلي را گرفت و مرا با خودش در همان جادستم
 .میبرس

 خواهرش دست ي موهادنی تا از کشکردی اخم به کودك دو ساله اش هوراد نگاه می که با کمستمی زدم و او را نگرلبخند
 . بردارد

 پسر بودنش بود که مرا انقدر به ي به واسطه دی خودم فراخواندمش، شاشی و به پدمی دست بر سر هوراد کوچک کشی آرامبه
   روزبهادی
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 با خساست و يرمردی و کودکانه  راجع به پیمی قدي کردم، قصه اي قصه افی شروع به تعرمی مالیی با صدانداختیم
   همه را ازتشیعصبان

 
 .رنجاندی مخود

 شبانه شده ی مثال الالئمی برایه گمانم چند سال صدا آشنا بود بدم،ی شنیی بود که صدادهی رسشی به آخرهابای تقرداستانم
   آشنايصدا...  بود
 

  شد؟دهی شد، اون موقع بخشمانی پشرمردی که پیآخرِ قصه چه شد بانو؟ وقت: گفت
 به خودم آمدم که ی فلج شده بودم، زماندی که برگردم شاتوانستمی نمدمی شاخواستی دلم نمدی ماندم شارهی خمی رو به روبه
   هوراد رو ازالیل

 
 دای سرگردان را پلی اهی  که به خاطرت یکس:  نگاهش کردم که آرام گفتزی آمدی و بچه ها را بلند کرد تهددی کشمی پايرو

  کرده مستحق
 
 .ریاز خودت نگ. ری فرصت را ازش نگنی اام،ی شدنِ تدهیشن

:  لرزان گفتمییشدم اما به عقب برنگشتم با صدا از جا بلند ی معطلی و به  دور شدن دوستم نگاه کردم با کمدمی کشینفس
 ؟یکنی چه منجویا

 )بانو به من نگاه کن! ( کنیونو مونو  س:  گفتی تر شد با ناراحتکی نزدی کمشیصدا
 !يآمدی مدی نبا؟يبرو بهراد، اصال چرا آمد:  سرم را برگردوندم اما نه کامل و گفتمی را مشت کردم کممیدستها

 فرصت را بدهم، مگر قبال فرصت نی به بهراد اتوانستمیمن نم.  ما نبودی زندگانی به کنار او که در جرالی برم، حرفِ لخواستم
  نداده بودم؟

 
 . برده بودي مرا تا مرز نابودنی بود و هممی فرا تر از انتظار هايزی اما انکار مادر بودنِ من؟ چدمیپرستی بهراد را ممن

 مامان؟:  روزبه به گوشم نشستينا اشي دامن را گرفت، صدای کوچکدستان
 پسرك را گرفت و تا دستش ي تا شد دستانم شانه می رفتن را نداشتم، چشمهام بستم زانوهايارای گری شل شده بود دپاهام

   رفتم چشم بازشیپ
 

 انی مختی رنیی اشک چشمانم پادیلرزی او هم مي چانه دی و بعد از چهار ماه چشم تو چشمِ پسرکم شدم چانه ام لرزکردم
   ودمی خندهیگر
 

 ...زکمیپسرکم عز... کرُم: گفتم
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 فراموشش کنم حاال تا تهه خواستمی که مي ای شد خودش را در آغوشم انداخت، حسِ دلتنگی و چشمانش باراندی ترکبغضش
  استخوانم را سوزانده

 
 در دست گرفتم و با دست اشک از خودم دورش کردم و صورت کوچکش را... دمشیبوسی و مکردمی مهی به همراهش گربود

   راشیچشمها
 

 ... که نرهدهی قول اگهی درهی نمگهی دنجاستیمامان ا...  نکن جونومهی نکن کرُم گرهیگر:  کردم و گفتمپاك
 و خسته بود اما دهی بود صورتش تکنی چشمانش غمگنم،ی سر بلند کردم تا بهراد رو ببی ام چسباندم و کمنهی را به سسرش

  یلبخند کوچک
 
من پدر نبودم ...  مني  اشتباه کردم ونواممیمن اشتباه کردم ت:  لبش بود که باعث شد من هم لبخند بزنم آروم گفتيرو

   مادردیببخش
 

 .  بار خرابش نکنمنی ادمی قول مامی تگهی فرصتِ دهیفقط ... فقط!  سوال بردمری رو زبودنت
 که چهار ماه به ي که در راه بود بچه اگرمی دی بار به خاطر روزبه و به خاطر بچهنی ادادمی فرصت را منی بلند شدم، امی جااز

  یخوب
 
نگاهِ بهراد به ...  خبر آمدنش را بهش بدمخواستمی که روز ترك کردنِ بهراد مي پدرش پنهان کرده بودم همون بچه ااز

  شکمم افتاد آروم
 

 . خانوادههیبه خودمون به عنوان !  بچه که تو راههنیبه روزبه به ا اما نه به تو دمیفرصت م...  بهراددمیفرصت م: گفتم
 همیتنب:  گوشم آروم گفتری وجودش شده بودم زي چقدر دلتنگ عطر  مردانه د،ی ناباور جلو آمد و مرا در آغوش کشبهراد
  اونم... يکرد

 
 ...ستی نکن طاقتم نهمی تنبينطوری اگهی وقت نرو دچی هگهید! امی تیهی تنبچه
   من نپرس چرا، طاقت ندارمتاز

  پناه ز تو ، تنها گذاشتمتی بمن
 می فکر به خستگی هات بهی فکر به گریب
 ...می ما مال هم شدنکهی اعتنا به ایب

 
 1394 زمستان انیپا



  کیرمان خانوم کوچ                                                  اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 365 

 
telegram.me/caffetakroman  


