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 :مقدمه

 برسد انیبه پا دیرا بگذار من

 برسد ابانیلَت و پارم به خ دیشا

 درك رد،بهیبم دیرا بگذار من

 درك رد،بهیبگ دزیبرود ا اصال

 منم يایدن يشاهد نابود من

 بزنم يبروم دست به کار دیبا

 بکنم دیهمه جا هست،چه با حرفت

 بکنم دیباهمه بن بست چه  نیا با

 که چه با من کردند يدیتو ند یلیل

 چه بالها به سرم آوردند مردم

 دندیفهم یعشق شدم،مرا نم من

 دندیفهم یشهرِ خودم مرا نم در

 آوردند یدغدغه را تاب نم نیا

 کردند یمسخره ام م یهمگ یگاه

 دندیدلم خند يایاز تو به دن بعد

 دندیدلم خند يبه سراپا مردم

*** 

 مردم شده است يصه ق ستنمیز من

 گم شده است میتو، وسط زندگ کی

 دیخراب است،مراعات کن اوضاع

 دیآب است،مراعات کن يمانده  ته

 دیخاطره ها شکرگزارم، برو از

 دیخودتان دار و ندارم، برو مالِ

 که چه با من کردند يدیتو ند یلیل
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 چه بالها به سرم آوردند مردم

 رمیاز به جهان آمدنم دلگ من

 رمیم یجوخه را، م دیکن آماده

 مرد شکسته ست هنوز کی نهیآ در

 است که از پا ننشسته ست هنوز مرد

 مرد که از چشم تو افتاد شکست کی

 خانه ات آباد، شکست یاست ول مرد

*** 

 رندیم یمن پنجره ها م يخانه  در

 رندیگ یو بم باغ، قلم م ریز بر

 دارد یالیخ ریپنجره تصو نیا

 دارد یوالمن مرگ ت يخانه  در

 ست یختنیمن سقف فرو ر يخانه  در

 ست یختنیاَلَک آو نینکن،ا آغاز

 آذر رضایعل

*** 

عقب ! هه! ستمیکردن ن ینیاونقدر تند شده که بخواد تا عمق لباسهام نفوذ کنه اما من مرد عقب نش بارون

نقدر عقب رونده شده ام چند سال او نیتو ا!زنم یم ینیانگار تو صف اول کارزارم که حرف از عقب نش! ینینش

 !نباشه شتریب ینیعقب نش يبرا یراه گهیاونقدر عقب عقب رفته ام که د! باشه واریکه پشتم فقط د

سخته از خودت ! خواد یم یبیشجاعت عج! ياشتباه کرد یخودت معترف باش شیسخته که پ! سخته آره

دوستت داشتن و نگرانت  يعمر هیکه  هییسخت تر از اون شرمنده بودن در مقابل کسا... اما  یشرمنده باش

 !یو هست يو نگرانشون بود یبودن و دوستشون داشت

بر . کنه یپاشونه نظرم رو جلب م یرو به اطراف م ابونیکف خ يکه آب جمع شده  ینیماش کیالست يصدا

کنه و  یبن بست پارك م ياون کوچه  يخونه  نیتر ییدرست دم در انتها. اندازم یبهش م یگردم و نگاه یم
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کنه و همزمان چتر باز  یدر جلو رو باز م ن،یماش ي گهیکنه سمت د یچتر به دست پا تند م! شه یم ادهیراننده پ

 . داره یشده رو باال نگه م

باز  چ،ییبا سو يها دنیبه در کوب يصدا ،یگرم و از سر سرخوش يخنده ها يصدا ن،یبسته شدن در ماش يصدا

 نیا تیواقع! هیهمه و همه واقع! من يبه خون نشسته  يچشم ها شیپ شدنشون از بیشدن در و رفتن و غ

 !تلخ يایدن

داره ! مواد مذابه! هم نه شیآت! که به جونم افتاده هیشیگر که نه آت. گر گرفته ام! بوده اما حاال گرمم شده سردم

بارقه  نیآخر! شم یاستخون سوز دارم از ته وجود خاکستر م يتو اون سرما! کنه یذره ذره وجودم رو ذوب م

! مطلقه هیاهیهمه جا س! ستین ییکورسو یحت! میرفته و حاال فقط پر خاموش نیچشمم از ب يهم جلو دیام يها

که نفس  کیاونقدر تار! کنم یهم گم م امویکه دن کیاونقدر تار! کنم یکه خودم رو هم گم م کیاونقدر تار

 .کنم یرو هم گم م دنیکش

*** 

ساعت قبل  هیزده، درست از  خیو  سیبا همون تن خ! تونه از جا بلندم کنه یهم نم یمعترض عل يصدا

داده  هیرنگش سرمو تک یمخمل طوس يشدن پارچه  فیکث ایشدن  سیبه خ تیاهم یمبل و ب ينشسته ام رو

هام که اون  تخوننه سرم که اون همه بارون خورده تو فرقش، نه اس! کنه یجام درد نم چیه. شیام به پشت

 دنیشن! به خودم بدم یتونم تکون یانگار از کار افتاده ام و نم! شده ام لیفقط انگار تعط! و سرما موندههمه ت

اگه در  یحت ،ياگه بشنو یحت ،ینیب ینم یوقت ،یستین یوقت! درد داره دنیکه د ستیدردناك ن ياونقدر شهیهم

اونقدرها عذاب ! ینیه با چشمهات ببک یش ینم تیاذ ونقدرهادر گوشت بگه، ا یاگه کس یحد زمزمه باشه، حت

 ینیب یم! تو يسر جاشه اما نه برا یهمه چ ینیب یو م يگرد یبر م ،يای یکه م یبه نسبت وقت یکش ینم

خرت  خیو ب ادیب دیمرگ که حتماً نبا! گهیجور مردنه د هی نمیا! یچیه یِچیه! ستیسر جاش ن یچیتو ه يبرا

جور  هیرو بخواد،  دنینفس کش نینباشه که ا یو دلت نخواد، کس یشنفس هم که بک! ببره تورو بچسبه و نفس

 یکه حت يمرد يجور! خوره یخودت هم حالت از خودت بهم م یاونقدر بد که حت! يجور بد هم مرد هی! يمرد

 !که کفتارها بخورنش يهم ندار يجنازه ا یحت! يالشه هم ندار

که  یدم چنان کله پا بش یقرص بهت م هیمن  ر،یبگ دوش هیپاشو برو : تو سرم چهیپ یدوباره م یعل يصدا

 !باال اومده یک دیخورش ینفهم
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 میدون یاما هم اون و هم من م! ادیکنه با زبون خوش باهام راه ب یم یکنم، اون هم داره سع ینگاهش م دارم

شده  یشمرد متال نیکه ا میدون یهم من و هم خودش خوب م! و زور و اجبار يشه چهار تا تو سر یتهش م

 ! نداره یتکون خوردن داشته باشه توان يهم برا يروبروش اراده ا ي

 یشه و به زور و جبر باال م یذاره، دستش بند بازوم م یم شیقدم پ اد،ی یشه، صبرش که سر م یهم م نیهم

 !کنه یامون م چارهیب ادی یاآلن اون شفتَک م! یزندگ يبه همه  يبرو گند زد ایب: گه یکشدم و م

 یمنم برات حوله م يتا خودتو بشور: گه یده سمت حموم و م یهم هلم م یدم، عل یبه خودم م یزور تکون به

 .شه یدوش، کل آپارتمان امروز بشور و بساب داشتن، آب سرد م رینمون ز ادیز ن،یفقط بب. ارمی

 ریز ستمیخت بشم و بااآلن مثالً اگه ل. گوشه هی ستمیا یرم تو حموم و با همون لباسها م یدم، م ینم جواب

آب به ! ؟یمغزم چ! شم؟ یکه به تنمه پاك م یکنم از کثافت یو خودمو کف مال کلمیدوش، آب شُرّه کنه رو ه

 !پاك کنم؟ يرو چه جور دمیدکه  ییرهایتصو! بشورم؟ یاونو با چ! کنه؟ یم دایعمق سرم هم نفوذ پ

بره ! فتهیمدت از کار ب هیمغز وامونده  نیبکنم که ا یغلط هی دیمن با! ستیدوش گرفتن عالج کار من ن! ریخ نه

امشب ! است نهیگز نیبهتر نیا! آره! امشب نگه دارم که کمتر عذاب بکشم نیامشب، هم امویدن دیمن با! تو کما

 !بلند شم امباشه که دوباره از ج يدیفردا ام دیکه بگذره و بگذرونمش، شا

: پرسه یاخم کرده م! دوش گرفته باشم نکهیدم در حموم بدون ا امی یکه حوله برام آورده م یبا عل همزمان

 !شد؟ یپس چ

 يجور نیا. بندم یذارم تو اتاق مشترکم باهاش در رو م یپا م یشم و وقت یجواب دادن از کنارش رد م بدون

  !و راحتم بذاره رهیکم با خودم راه برم و حرف بزنم تا مغزم آروم بگ کیکم فکر کنم،  کیبذار ! بهتره

*** 

! لرزونه یوجودم رو م يهم همه  دشینه تنها صداش بلکه ارتعاش شد! آرامشمو بهم زده سایناقوس کل يصدا

 يبزرگ برا ياون زنگوله  يسرمو فرو کرده ام تو! هیپام در حال فروپاش ریز نیکنم زم یکه حس م ياونقدر

دنگ دنگ  يشنوم صدا یکه م يزیچ هاه و تنفلز سرد بدنه اش نمیب یکه م يزیتنها چ! بشم دهیبر ایاز دن نکهیا

 !برات نباشه یکن يو کار يباشه اما تو جاش بذار رونیاون ب ایکل دن نکهیا! هیعال یلیخ نیا! کر کننده اش

 روانِیمات به س. رو از هم فاصله بدم نمیسنگ يشه پلک ها یباعث م ارهی یکه اسمم رو بلند به زبون م ییصدا

! شم یگه که من متوجه نم یم يزیچ يکنم داره به زبون کرد یکنم و حس م یم سرم نگاه يباال یِبرزخ

زنگ واحد  يکه نه اما صدا اقوسن يده و صدا یبار محکم تر تکونم م نیذارم، ا یهم م يدوباره پلکهامو رو
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حمه مزا نیا يقدرت دستا! ناقوسه و نه ارتعاشش ينه صدا! ستمین سایپس تو کل! شه یهم به تکونش اضافه م

 روانیشنوم که س یشه، م یممتد زنگ در که قطع م يصدا! که رعشه به تنم انداخته و خواب رو از سرم پرونده

 !گهیپاشو د: گه یم یبه فارس

 !چرا؟: پرسم یم ییرویاز هر ن یو خال زهیانگ یبسته ب يهمون چشما با

 !گم پاشنه درِ کند یپاشو م! ؟یچرا چ: ده یروحمو خراش م شیعصب يصدا

هم  بیبا تو کار داره، عج اروی: ده یم حیافته سمت در اتاق و توض یراه م! ؟یکنم که بپرسم ک یباز م چشم

 !ده یدو زار آبرومانه داره به باد م! تو ارشیب ایردش کن بره،  ایپاشو ! هیشاک

 جیه و گشه و کالف یدستم چنگ موهام م. شنوم یاتاق م رونیرو از ب یحرف زدن يو صدا نمیش یجام م سر

باشه و  یو ازم شاک ادیرو دارم که بخواد ب یاصالً کس! با من کار داره؟ یک! پام يزنم به انگشتها یزل م

 ! راه بندازه؟ يزیآبرور

باز واحد و مشغول حرف زدن  مهیدر ن يجلو ستادهیکه ا نمیب یرو م یرم تو هال، عل یشم و م یجام بلند م از

 !با آدم اون طرف دره

 .کنه یو در رو کامل باز م ارهی یبه لب م یموقع یشه، لبخند ب یحضورم م يم برم سمتش، متوجه افت یم راه

 يتو ستادهیآدم ا نیدرست ع! زنه یمونه و خشکم م یکاره م مهیره سمت در، قدمم ن یاز صورتش م نگاهم

 ! هپر ترك شد ریکه کو يعاطفه ا نیدرست ع! دهیکه تو رگ هام خشک یخون نیدرست ع! درگاه

 !هیبیهم در نوع خودش مردن عج ستادهیا مردن

*** 

 دمید يا نهییاز تو هر آ بعد

 در ذهنم مجسم شد وارید

ذاره رو  یدست م اد،ی یکه به خودش م هیعل! زنم نه اون یم ینه من حرف! خوره، نه من یاون تکون م نه

مهمون  نجایمن خودم هم ا! حق اعتراض ندارم! کنه یمهمون ناخونده اش و به خونه اش دعوتش م يبازو

و  ستمیا یبمونم پس تو سکوت م ستیقرار ن شتریب يو چند روز ستمین اریخودم هم صاحب اخت! ناخونده ام

 !کنم یاومدنش رو تماشا م

هنوز هم ! اون رو به خوب تر شدن، من رو به بدتر شدن، پست تر شدن! من نیدرست ع! کرده رییتغ! خوبه

که  شیپ ي هیدرست از چند ثان! دلخورم یداره و هنوز هم من از عل یقدم بر م هنوز هم محکم! خوش پوشه
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جز ! نزنه و حرف زده یحرف بودقول داده  نکهیاز ا! خبر داده نکهیاز ا! ازش دلخورم دمیمهمونش رو به چشم د

 گهیکسِ د اریتونسته آدرسم رو در اخت ینم یجز اون کس! برسونه برگشتم هیتونسته به گوش بق ینم یاون کس

 !بذاره يا

چند  نیهاش تو ا یلیآشفته ام که خ يموها نیب یدست ،یتینارضا يکنم به نشونه  یم کیبه هم نزد ابروهامو

 .کنم یکشم و به جلو اومدنش نگاه م یشده م دیسال سف

اما نشون بدم، اون  یکنم اگه دستش جلوم دراز بشه، اگه قرار باشه به بغل بکشدم چه واکنش یفکر م دارم

ببخش : گه یم یبهم بندازه رو به عل ینگاه گهید نکهیمبل تک نفره و بدون ا هیرو  نهیش یره م یم میمستق

 . بد موقع اومدم

 یم لیبهم تحو ییرنگ و رو یو ب یمصنوع ي مهیلبخند نصفه و ن ،یبه صورت عل نهیش یاز صورتش م نگاهم

 !ياومد يهم خوب کرد یلیخ! قع کجا بود داداشبد مو: گه یره سمت آشپزخونه م یده و همون طور که م

 يآدم اضافه  هیکه دلشون  ياریو پا روانیو س یاز نظر عل! ؟یاز نظر ک! ؟یک يمنتها برا! خوب که کرده! بله

مگس  هیرو سر  یو بکوب يبه موقع که مگس کش رو حرکت بد! هم به موقع اومده یلیخ! خواد بله یسرخر نم

 !يانجام داد يدیخوب و مف یلیمزاحم، مطمئناً کار خ

هامو،  لهیرم که وس یم! اعتراض ایکنم  یمثالً بخوام کم محل نکهیا يکه برم سمت اتاق، نه برا رمیگ یم راهمو

 یلباس رو جمع کنم که برم، صداش منو مخاطب قرار م کهیو چهار تا ت کیساك کوچ هیکه نه،  لهیوس

 !خوام باهات حرف بزنم یم نیبش:ده

فقط و فقط از سر ! ینه از سر دشمن نه،ینه از سر حرص، نه از سر ک! شه یدستم اما مشت م! دمگر ینم بر

بر ! دنشیسمتش واسه به آغوش کش رنیو راه نگ ادیکنم که پاهام حساب کار دستشون ب یمشتش م! یدلتنگ

 یوقتتو نم ادیز: گه یشنوم که م یم! دنشیبوس يوقت وسوسه نشم برا هیدوباره اش  دنیگردم که با د ینم

 !رمیگ

 هیکه  یمسخره است با کس یلیخ! وقت؟! کنم یچرخم و نگاهش م یشکنه و به طرفش م یبار مقاومتم م نیا

اونقدر وقت دارم که تا ته ! وقت؟! یانجام دادن نداره از وقت حرف بزن يبرا يکار چیعمرو تلف کرده و حاال ه

 !نمو نگاهش ک ستمیتونم تو اون نقطه با یهم م ایدن

منم مات چشماشم ! سرزنش! که نه يدلخور! تو چشماشه يهمچنان رنگ دلخور! کنه یداره نگاهم م حاال

 !رهیگ یگردنم درد م يطور نیا. بهتره ینیبش: گه یکنه و م یاشاره م شییبا دست به مبل روبرو یوقت
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 یخیلحن سرد و  نیاما ا تسین یو توقعم مهربون میدیهمه ساعت و ماه و سال همو د نیبعد ا!کنم ینم یحرکت

که سرش تو آشپزخونه  یخونه و عل یکه مثالً داره تو اتاقش درس م یروانیگوش س ریز! رو هم دوست ندارم

 .سمت اتاق افتم یپس راه م. يلحن دستور نیشه از ا یدار م حهیگرمه، غرور نداشته ام جر

 یکار م یچ يدار: پرسه یو متعجب م ادی یم یشه و عل یکنم که در باز م یخرت و پرت هامو جمع م دارم

 !؟یکن

کامالً معلومه  یرو بپرسه وقت يزیچ نیکه بخواد همچ ستین یرانیا يها الیاز سر یکی الوگید. دم ینم یجواب

 !کنم یکار م یدارم چ

 یم يکار دار یچ دمیپرس: پرسه یدونه م یکنارم و انگار که مفهوم جمع کردن ساك رو نم ادی یم یول اون

 ؟یکن

 يکنم تو یام مچاله م دهیرو که روز قبل اتو کش يرنگ و رو رفته ا يمردونه  رهنینگاهش کنم، پ نکهیا بدون

بار  نیشه و ا یم یعل يدست قو ریبکشم، بازوم گ رونیلباس ها رو ب یباق نکهیا يرم سمت کمد برا یم. ساك

 !؟يدبن یساك م يدار یچ يبرا: پرسه یم یکنترل شده اما پرحرص يبا صدا

 ...اما  یهست یدونم عصبان یم: گه یخوام بتوپم بهش چون آروم م یم الشیزنم تو چشماش، به خ یزل م

 .ستمین یعصبان: گم یم یمیو با لحن مال امی یحرفش م ونیم

 !ه؟یکارها چ نیپس ا-

چند  نیاببخش اگه .يکه محترمانه بهم فهموند یمرس. دمیبفهمم فهم دیرو که با يزیاما چ ستمین یعصبان:

 ...وقت مزا

 يکه دار یگفت مزاحم یک! ؟یگ یچرا شر م! ؟يشد وونهید:گه یم یعصب ومدهین رونیکامل از دهنم ب حرفم

 !؟يبر یکن یجمع م

 !هیخوب ي وهیش:گم یساك م يچپونم تو یرو دارم م گهید يطور که لباس ها همون

 !؟یچ: پرسه یم متعجب

 یساك رو م پیز! کنه یو با اخم نگاهم م ستادهیا نهیدست به س اندازم که حاال کنارم یبهش م ینگاه مین

 نیا! ها ارمی یسرت م ییبال هیجمع کن کاسه کوزه اتو واال : گه یشه و م یبندش م ریگ یبندم، دست عل

خجالت ! ؟یکن یقهر م يبچه ا نمیاصالً بب! ؟يطلبکار يطور نیمگه من خبرش کردم که ا! ه؟یچ ایمسخره باز

 ...قد و قواره نیبا ا! د گنده؟مر یکش ینم
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واال قواره که ! البته قد فقط: گه یاندازه و با لبخند م یمن م يآب شده  کلیبه ه یکنه، نگاه یم یمکث

 !؟یکش یسنت خجالت نم نیبا ا! یحاال هرچ! يندار

بهش  یهست که بخوام دو دست یمگه توش چ. کنم یکشه دستم رو شل م یرو که به سمت خودش م ساك

ره سمت  یکنم م یدارم نگاهش م نهیب یم یوقت! هم روش نیجا گذاشتم ا رونیاون ب مویکل زندگ! سبم؟بچ

حرف داره !نهیقهر کردن و رفتنتو بب اینازتو بکشه  ومدهیهمه راهو ن نیگه، ا یم یچ نیبب نیبش ایب: گه یدر و م

 !که اومده

 !اتاق چه خبر بوده نیفهمه تو ا یاون هم م اآلن یعنی نیبره و ا یساك رو هم م رون،یره ب یاتاق م از

ذارم  یآرنج هامو هم قبلش م رم،یگ یتو دستهام م دنهیتخت و سرم رو که در حال ترک يرو لبه  نمیش یم

! رنیگ یم یینمایس يها لمیها و ف الیسر يهمه  يناراحت تو يمردها يکه همه  یژست نیع! زانوهام يرو

من اما از ! زنم یغمبرك م تکه به اون حال هیدرموندگ ،یچارگ یب ،یکالفگمن از سر ! رمیگ یمن اما ژست نم

 !خواد موهامو با پنجه هام بکشم یکه دلم م مهیبدبخت

! از پاهاش معلومه! هیمشخصه ک! سرمو بلند کنم ستین يازیاومده تو، ن یکیده  یدر نشون م يلوال يصدا

 ! که بزرگ بود يقبر بچه اونقدر میگفت یبهش م

 ییبابا: گه یم ستیکم سردتر ن کیخرده گرمتره و البته فقط  هیکه  یبار با لحن نیو آروم و ا ستهیا یم ومروبر

 .ندتیخواد بب یم. دنبالت امیفرستاد ب

دونم چرا اما دوست  ینم. کنم یفقط نگاهش م. ستمیمتعجب ن. زنم به چشماش یکنم و زل م یبلند م سرمو

 !اگه اون نگاه سرد باشه و پر از مالمت ین تماشاش کنم حتو م ستهیدارم ساعت ها روبروم با

خونه  يروز هیتونم  یم يخوا یکنه اما اگه م یم یزندگ نایخاله ا يتو خونه :گه یو م رهیگ یازم م نگاهشو

 ...که مامان  یدون یم. نیتنها باش ییکنم که دو تا یاشونو خال

 یبنده و کنارم و البته با فاصله م یخونه که لب م یگاهم ماز ن! لب وا کنه و بگه ستین يازین! دونم یم! آره

 يفاصله رو بذارم به پا نیاومد باشه و ا یکنه اما بدم نم يکه بخواد ازم دور ستیتو وجودم ن یروسیو. نهیش

 !اطشیاحت

ه هم با همه و اول از هم يبد کرد: گه یزنه م یکه انگار داره با خودش حرف م يشنوم که زمزمه وار، طور یم

 !با خودت
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تو ! ستین دنشیشن يبرا یباشه هم مطمئناً گوش! زدن يبرا ستین یحرف. زنم ینم یبندم و حرف یم چشم

 یمن م يدست اون اما در کمال ناباور رم،یکلنجار با خودم هستم که به سمتش بر نگردم و دستشو تو دستم نگ

رو من حساب  یتون یم ،يردبرگ یداشته باشدوست ! شه یم یجبران کن يبخوا: گه یرو پشتم و آروم م نهیش

 !یکن

نشستم و دستش  نجا،کنارشیکه ا یاآلن! نه؟یب یمگه منو نم! ستم؟یمگه برگشته ن! اآلن کجام؟! کجا؟! برگردم؟

 !شم؟ یپشتمه اومده حساب نم يرو

وان اشتباه تو رو تا: گه یباز کنه م یلب نکهیبزنه، بدون ا يلبخند نکهیکنم، بدون ا یسر شونه ام نگاهش م از

 !شه جبران کرد یم ياما اگه بخوا میهمه امون داد

! بوده نیخوش ب شهیهم! بوده الیخوش خ شهینامدار هم! زنه؟ یهم مونده که حرف از جبران م يزیچ! جبران؟

درهم کنارم نشسته باز هم خوش  يکه با ابروها یاآلن نیهم یحت! لبخند زده ایبه دن شهینامدار برعکس من هم

 !شادانه! سرخوشه! خوشحاله! نهیب

*** 

خواد بره، اما  یم المهیبه خ. ستهیا یشه، نامدار سر پا م یم یکه طوالن نمونیزنم، سکوت ب یکه نم حرف

. شم یبرادر ده سال از خودم بزرگتر م نیا يچشمها خیم. کنه یزنه و منو دوباره متعجب م یپاهام زانو م يجلو

 بیکه س یاون هم وقت وغاست،الف ظاهر سردش تو وجودش بدتر از من غبر خ نکهیا دنیفهم ستیسخت ن

 . شه یم نییگلوش با اون شدت باال و پا

 دهیپاش! و منو از هم بپاشونه ارهیبه زبون ب دیرو که نبا يترسم جمله ا یم! ترسم یم یعنی! نگاهشو ندارم تاب

 ! ترم کنه دهیهستم، پاش

که  ياز روز. ندتیبب رمردیبذار پ. فرصتو از دست نده: م به سمت آرامشهل دادن يکنه برا یاما لب وا م اون

ازش  یسن ره،یاما پ ستیبد حال ن! یکرده اش زیتو عز! که یدون یم. تو هول و والست يبدجور ياومد دهیفهم

 ! کار از کار بگذره یدست بجنبون نکهیترسم قبل از ا یگذشته و م

من و به  دونینمونده که تو م یکس رونیب نیا یوقت. تونم هضم کنم ینامدار رو نم يحرفها! کنم ینم باور

 رمرد،یپ هی نکهیمن، ا یِنیتو جهان ب! رسه یبه نظرم م یلیتخ يادیمفرح نامدار ز يخاطر من بجنگه، قصه 

آبرو  یب يرسوا هی دنیمشتاق د اشه،از دست رفته اش ب ياز همه نگران آبرو شتریب دیکه قاعدتاً با يرمردیپ

 !ستین یاما باور کردن نهیریقشنگه، ش! ستین شتریب الیخ هیل منه مث
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 يذاره پا یسکوتم رو احتماالً م. روشنش يتو چشمها نهیش یو دوباره م نییره پا یپرپشتش م ياز موها نگاهم

 .ره سمت در یکشه و م یم یشه، پوف یمخالفتم که از جاش بلند م

 نه،یدوست دارم کنارم بش. خواد بهش بگم بمون یرفتن رو اما دلم م نیا نمیب یبا چشمهام دارم م! ره یم داره

 ستم،یمن مستحق سرزنش ن! رهیدل آروم بگ نیخرده ا هیدلشه بزنه و بذاره  يرو که تو ییسرزنشم کنه، حرفها

و که به ظاهر مرتکب شدم ر یتر از جرم نیسنگ یکنم راه خطا نرفتم اما تاوان یهمه سال فکر م نیهنوز و بعد ا

تاوان رد شدن از خط ! میهمه امون مجازات شد! هم من و هم همه! گه یدرست م! نامدار حق داره! میداد! دادم

 !دیکه نبا يزیقرمزها شد چ

 يشماره : گه یبه صورتم م رهیتو درگاه در، برگشته به سمتم و خ ستادهیا. بره ینامدار سرم رو باال م يصدا

 یبا عل. خونه ایاونجام  ایاکثر اوقات . یکن دامیپ یبتون یداشت يکه اگه کار ریازش بگ. یفروشگاهمو دادم به عل

هم فکراتو بکن، اگه دوست  ییدر مورد بابا. کنم رمبمون تا بتونم مامانو ذره ذره ن نجایمدتو ا هی. حرف زدم

 . بهم زنگ بزن شینیبب یداشت

 ریاآلن فقط درگ! ییامداره و نه به فکر بابان دنید ریذهنم نه درگ. يا گهیحرف د چیکنم و نه ه یتشکر م نه

 ینرم شدن ذره ذره اش رو م يکه نامدار وعده  يسقر یِاون سخت ریدرگ! اون نخواستنش ریدرگ! مادرم هستم

تو محکمه ! توقع بخشش داشته باشم؟ دیچرا با! من هنوز با خودم هم سرسختم! نه! شدم؟ یمن بودم نرم م! ده

 يو خب منم جا دیافتاده که نبا یخطا بوده اتفاق یکه از نظر ملت یاما به جرم صوابگناهم  یعدالت خودم ب ي

 ! دمیبخش یمامان بودم هرگز مسببش رو نم

خالص رو  ریرفتن ت رونیکنه و قبل از ب یدم، نامدار در رو باز م یکنه فرو م یام م چارهیرو که داره ب یبغض

از  دیچقدر با یفکر کنم خودت بدون! دادن کیرون، در حال کشبا ریز ربرقیدم اون ت دنتیبچه ها د: زنه یم

 !يریاون محله و کوچه و خونه فاصله بگ

دستم  يبزنه، رگ گردنم برآمده بشه و کار یترسم حرف یم! نه روشو دارم نه توانشو یعنی! کنم ینم نگاهش

کنه و  یخرده سکوت م هیپس ! دهایانگشت بذاره رو نبا دیدونه نبا یم! حرفهاست نیعاقل تر از ا یاون ول! بده

اگه تو  نیو بب هیبق ياول بذار جا خودتو یبکن يخوا یم يهر کار:گه یرفتنش م رونیلحظه، قبل از ب نیتو آخر

 یم یخفت نیبار همچ ریز يابوالفضل بود يکنم اگه جا یفکر نم! يشد یم یچه حال يبود طیتو اون شرا

 !یرفت
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خفت بزرگ دارم خر خر  هی یِنیسنگ ریکه تا خرخره ز ارهی یم ادمیجمله  هیره اما قبلش با همون  یم! ره یم

 يجا! غربت يتو يها بهیغر نیا ونیو م نجایا! ستین نجایمن ا يکه جا ارهی یم ادمیره و دوباره  یم! کنم یم

 یکردن و م یم یشهر زندگ نیهم توو تبارم  لیکه تمام ا یمن يشهره، جا نیکه هفت پشتم مال هم یمن

 !ستین ست،یامروز هست و فردا ن يمسافرها نیا ونیکنن م

**** 

و  میشونیرو پ نهیش یساعدم م. سپرم به تخت یکشم و تنم رو م یده، عقب م یشونه ام رو فشار م یعل دست

سقف با اون تار عنکبوت که گوشه اش  نیهفته از جون ا هی نیدونم تو ا ینم. شه یسقف م خیچشمام م

کنن و من به تماشاش  یفکرهامو اون رو پخش م نماست،یس يپرده  هیانگار ! خوام یم یکنه چ یم ییخودنما

بوده و  یبه چ یچ نمیکتابه، گذشته ام رو توش نوشتن و گذاشتن که بخونم و مرور کنم و بب هیانگار ! نمیش یم

 !هست و کجا بودم و کجا هستم یبه چ یچ

! نداشته باشه يبهش کار یتو لک رفت کس یالها که هر کس نیعادتم شده تو ا! رونیبره ب یدارم عل توقع

روحم آشفته است تنهام بذارن و بذارن که تو حال گند خودم اونقدر شناور بمونم که باال  یعادتم شده که وقت

 ! ارمیب

 تیدر نها ینیکنن از خبرچ یکه اونو تبرئه م ییگفتن و نگفتن کلمه ها نیمردد ب سته،یا یره، م یاما نم یعل

دونم که خبر برگشتنم  یم! نبوده یدونم که کار عل ینامدار م يجمله  هیبا همون . رهیگ یبه سکوت م میتصم

گرفته  یشه، گمانشو پ یدراز نم یکس يدستم جلو یمحل بهش دادن، اون هم حدس زده جز عل يرو بچه ها

 !درست حدس زده دهیو فهم

به قول خودش که اون سالها  ستیبرام مهم ن! و سال دارهسن  ییبه قول نامدار بابا ای يپدر ستیمهم ن برام

نه روبرو ! ستیاون خونواده، اون همه آدم مهم ن دنیبرام اصالً د! لب گوره! گفت پاش لب رفتنه یهم مرتب م

 ای دنیمن خرابم، د! باختم نداره مویدگکه کل زن یبه حال خراب من يریتوف چیه دنشونیشدن باهاشون و نه ند

که  يوارید! دیهم چ يشه دوباره رو یعمارت رو نم هی ي ختهیر يآجرها! سازه ینم مویونام خرابهمخ دنیند

 یتون ینم! يبساز یتون یآدم رو نم! یعلم کن يدیجد يآجرها دیبا شیبساز ياگه بخوا! شد گهیخراب شد د

 یکی نیا! بمونم رونیمنِ خراب، محکومم که تا ابد و! شم یساخته نم ارهمن از دوب! يرو از نو بساز دشیجد

 !کسم نیزتریرفتن عز يباشه در ازا یو درست یمجازات خوب دیشا

*** 
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و  واریو د وارهیفقط د! خیبسته باشه و چهار م یکه حت ستین يرم در یهر جا م! نداره يا دهیکارم اما فا دنبال

چراغش  ریت ریه سال زبعد از اون هم یکه تو اون شب بارون یاون بن بست نیع! بن بست و بن بست! وارید

 چیبن بست که قرار نبود ه ياون خونه تو آخر اون کوچه  يبه در بسته ! موندم رهیو به اون در بسته خ ستادمیا

 ینسبت خون نیدلِ من که به خاطر ا يشد نه به رضا و خوشنود یباز هم اگر م! من باز بشه يبه رو گهیوقت د

 !ربن بست بن بست ت یمن از هر چ يبود و برا

 هی یکیمونم  یدرب و داغون و منتظر م يقهوه خونه  هیتو  نمیش یکنه م یم دادیکه داره ب يریاز زمهر خسته

 یغرور نداشته ام رو کنار م نمیب یرو که م یکافه چ رمردیپ نه،یش یکه جلوم م ییچا. جلوم بذاره ییاستکان چا

 ؟يخوا یکمک نم یحاج: پرسم یذارم و م

که چهره ام رو مظلوم تر نشون بده هر  ارمی یکنه، لبخند به لب م یگرده و نگاهم م یبر مقدم رفته رو  هی راه

رسم که  یبه نظر م دهیستمکش یکاف يکهنه به اندازه  يلباس ها نیا ،یدرموندگ نیا ،يالغر نیچند که با ا

 . برام بسوزونه یتو دلش باشه دل یاگه رحم

 !؟يمعتاد: پرسه یم حیرك و صر یلیکشه و خ یبروم رو جلو مرو یجواب مثبت اما صندل هی يبرا دمیناام

صدا رو باور کنه اما انگار باور  یب یاون جواب منف دیدونم چرا با ینه، نم یعنیدم  یبه دو طرف تکون م يسر

 !؟ییدانشجو: پرسه یکنه که م یم

 ؟يگشنه ا: پرسه یکنه و بعد م یساکت نگاه به چشمام م. دم ینم يشتریب حیگم و توض یبودم م هی

اون  یچشم اهال يجلو نکهیا يتا شب، برا رونیهر روز هفته رو از صبح زده ام از خونه ب! آره خب! ام؟ گرسنه

 شیسرافکنده تر نشم پ نکهیا يبشن و برا کیمجبور نباشن تو غذاشون باهام شر نکهیا يخونه نباشم، برا

 .خودم

ظرف هست اگه دوست  يسر هیبعد  ارم،ی یم مروین هیرات ب: گه یشه و م یدم از جاش بلند م یکه نم جواب

 .بشورشون يو بلد بود یداشت

 نکهیاز ترس ا ،يقجر کیاون استکان کمربار اتیرفتن محتو يبه رو به سرد تیاهم یشم، ب یجام بلند م از

 ...دم بعد  یاول کارها رو انجام م: گم یشم و م یبشه همراهش م مونیپش

 ییظرفها جا. بخور که برکت خدا حروم نشه بعد توییاول چا: گه یم یبا لبخند مهربون گرده به سمتم و یم بر

 !نگران نباش! رن ینم
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حقوق  هیکار با  هیکنه و  میاریبشه،  اریکه بهش پشت پا زدم باهام  یبار بخت هی نیبار، هم نیا دیشا! خوشحالم

 ! کنم دایو به زور نفس بکش پ ریمدت نم هیبخور و 

کنن  یصدام م! ممیکر: گه یکنه و م یبه سمتم دراز م ییره، دستش رو با خوشرو یسر جام، نم نمیش یم

 !کافه میکر

از  یکی یسرپرست يشعبه  یرعاملیسمت مد المهیبه خ! خواد یکه ته دلم قهقه م یزنم در حال یم يلبخند

اش رو محکم تو دست  دهیروکدست چ! ذوق مرگم ییهویکردن اون کار  دایبانک ها رو بهم دادن بس که از پ

 !یپ کیفرزانه هستم، ن: گم یدارم و م ینگه م

 !فرزانه هستم استاد یپ کین: دم یم حیو توض ادی یکش م شتریلبهام ب! کنه ینگاهم م متعجب

 یضرب سر م هیرو  ییشه، چا یدور که م! شه یرسن ازم دور م یاز راه م دیجد يها يمشتر یخنده و وقت یم

و  یگرسنگ! ذاشت یکه منو جا نم یآرمان هام منو جا گذاشتن، زندگ! ه خدمت اون ظرفها برسمکشم که برم ب

مونن، کمرنگ  یوقت جا نم چیه! انی یآدم م يپا به پا ازهاین يخواب و لباس و در کل همه  يو جا یتشنگ

 هیاشون شد، چه با رفعشون همپ يبرا دیپس با! کنن و اظهار وجود یم ییخودنما ییجا هیهم که بشن باالخره 

 !ایجدا مونده از دن ي غولهیب نیتو ا يچه با ظرف شور اها،یتو رو ژیشغل با پرست

**** 

بهم وصل کرده و  ابیرد هیانگار ! کنه یدر قهوه خونه نگاهمو مات خودش م يعنق نامدار تو آستانه  ي چهره

 دایخواب هم پ يجا ییباال میون اوستا کرو ا میاوستا کر نیبه لطف ا نجام،یسه روزه ا! ادی یرم م یهر جا م

 .اومده ام رونیگنددماغ ب روانیبار اون س ریکرده و از ز

 يسمت آشپزخونه صدا رمیگ یراه که م. دارم یکنم و برش م یم زیم يو استکان رو یرو چفت نعلبک دستم

 یکنم، صداش م یز مآب رو با نک،یذارم کنار س یرو م ینیس. ادی یشنوم که داره پشت سرم م یپاهاشو م

 .تو گوشم چهیپ

 !تو؟ یکن یکار م یچ يدار:

خوشحالم که بعد از اون همه پرس و جو از ! نهیب یرو نم پیمرد خوشت نیو ا ستین میکه اوستا کر خوشحالم

 !بمونه رونیو از تعجب انگشت به دهن و ح نهیهاشونو بب نیکتریاز نزد یکیکه  ستین نجایکس و کارم، حاال ا
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شونه ام و منو محکم به سمت خودش  يرو نهیش یجلو و دستش م ادی یم! ندارم که بدم یجواب! دم یمن جواب

که تو  يزیتنها چ! میهم قد هم قد هم! درست رو در رو! شم یگردم و چشم تو چشمش م یبر م! کشه یم

 ! صدها فرسخ از من جلوتره ستاده،یکه روبروم ا یآدم نیجز قد، ا! کسانهیوجودمون 

آب رو  ریگردم که ش یبر م. شتریاون کمتر و خشمش ب يابروها يشه، فاصله  یم یطوالن نمونیب تسکو

 !؟ینگاه به خودت انداخت هی: پرسه یم تیببندم، با عصبان

 هیکردم  یکه فکر م یگاهیدونم تا چه حد از جا یمن چشم بسته هم م! ستیبه نگاه ن يازیاصالً ن! نگاه؟! هه

 !ل کرده امرسم نزو یبهش م يروز

به بازوم و  نهیش یکمتر آزارم بده، دستش م ریدرد تحق نکهیا يخرم برا یگاز گرفتن لبم رو به جون م درد

 !فتیراه ب:گه یم يدستور

 نیا يبا آبرو نیاز ا شتریو ب فتیراه ب: ده یکشم، نامدار اما پرحرص ادامه م یدستم رو عقب هم نم یحت

 !یپ کینکن ن يخونواده باز

گذره اما توقع ندارم  یم یدونم تو ذهن تک تکشون چ یم! به چشماش نهیش یو م ادی یه نگاهم باال مزد بهت

 ! ارهیمالقات به روم ب نیپرده و درست بعد از دوم یب نقدریا ح،یقدر صر نیا

! شم یظرفا م یکنم و مشغول شستن باق یکشم، بهش پشت م یم رونیبار بازومو از حصار پنجه هاش ب نیا

 کییموزا نیا یِکش یپر سر و صدا، ت يزهوار در رفته  یاون تخت چوب يرو دنیظرفا، خواب نیستن امن ش

صد بار خرد  يو روز خونهرو به پا گذاشتن تو اون  زیپشت م يپرسوال آدم ها يپر ترك و تحمل نگاه ها يها

 !دونم یپرحرف و پر سرزنش ارجح م ياون نگاه ها ینیسنگ ریشدن ز

و  رهیگ یدستم رو م يبنده و استکان تو یآب رو م ریش! ره یمرد پرخشم نم نیتو کت ا زهایچ نیمسلماً ا یول

 نیو دست از ا يایب یفتیخوام بدون آوردن اون اسم راه ب یتونم لب وا کنم و قَسمت بدم اما م یم:گه یم

 ! يها بردار يمسخره باز

 !شده؟ يزیچ: پرسه یرسه و م یمن از راه م يکه جا مهیکر اوستا

با منِ ژنده  یصنار سه شاه! نمیب یمرد خوش پوش م نیگردم سمتش و نگاه متعجبش رو به نامدار، ا یم بر

 !صاحب کارمه يگرد شده  يچشم ها لیدل نیداره و هم ریپوش توف

 شده؟ يطور. کیعل: گه یکنم، بدون گرفتن نگاه از نامدار م یم سالم
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 بهیغر هیمرموزِ کم حرف، حضور  ي بهیپسر غر نیمن، نسبت به ا دونم به خاطر نداشتن شناخت نسبت به یم

 .میبرادرمه اوستا کر: یمعرف يکنم برا یپس لب باز م! دونه یرو دردسر م گهید ي

 یو مشغول شستن باق رمیگ یمتعجب م میکنم، نگاه از اوستا کر یخودم حس م ينگاه نامدار رو رو یِنیسنگ

 زیباهام نداره اما خب، شناسنامه ها چ ینسبت چیبهم گفته بوده ه شیپ چند سال ادمهیخوب . شم یظرفها م

 !تونه منکرش بشه یده که اون نم یرو نشون م يا گهید

هم در  گهیلطف د هیمنتها  ،يبرادر مغز خراب من کار داد نیبه ا يجناب لطف کرد: ادی یکه به حرف م نامداره

 !میاش که تا ابد منّتدارت بش نهیاخراجش رو بزن تنگ س يحق من و خودش و کل خونواده امون بکن و برگه 

 رونیبکشدم ب نجایکه بخواد از ا نهیته تهش ا! ستیبرام مهم ن. دم یکنم، ساکت به کارم ادامه م ینم نگاهش

چه ! نداره بیع! گهیکه هستم بکنه د ینیکه بخواد منو له تر از ا نهیانتهاش ا يانتها. و منو ببره تو اون خونه

کنم که منو  یزندگ ییآدم ها نینگاه سنگ ریباشم، ز ییکه من جا نهیدرستش هم دیاصالً شا! داره؟ یتیاهم

! زهیانگ یمنِ ب يبرا یسرگرم هیو البته  هیهم واسه خودش چالش نیا! دونن یمجازات ها م نیمستحق بدتر

 يکه روز ییده آدم، آدم هاع هیکه به  نیبهتر از ا یچ! نگاه کرد زهیانگ هیشه بهش به عنوان  یاصالً م

سرت آوار و  يرو رو شونیریاشون، دلگ نهیتا خشمشون، ک یکمک کن يرو کرد نرو به او نیرو از ا شونیزندگ

 ! خودش يبرا هیمحکم ي زهیرو به همخون دادن انگ یفرصت نیهمچ! کنن هیخودشون رو تخل

وفادار  يدو روزه اونقدر يایپسرجون دن: هگ یوار م حتیبنده و نص یآب رو م ریسمتم، ش ادی یم میکر اوستا

 .ياز همخونت بِبر يکه بخوا ستین

خوش شده و از  ایدن نیا يدلشون به وفا ایاون گذشته، ک يکجا يخبر ندار! اوستا يخبر ندار! من؟! ببرم؟! هه

! ردنک یکس یدونستن و چقدر منو پر از حس ب ییچقدر منو مستحق تنها يخبر ندار! ان دهیهمخونشون بر

 !گذشته ام پشت پا زدم بهمن قهر کرده ام و  یکن یم الیکه خ يخبر ندار یچیاز ه! یحاج يخبر ندار

 ! ساك هم داره هی: گه یکشوندم، اوستاست که م یو به سمت در م رهیگ یبار دوم بازومو م يبرا نامدار

باارزش توش  زیچون تنها چ متیهو یاون ب یب! ساك پاره جمع شده هیمن تو همون  يوفا یب يایکل دن! آره

 ! رنگ و رو رفته است يهمون شناسنامه 

 !نام پدر حسن، نام مادر طاهره ک،ی يساله، به شماره شناسنامه  27فرزانه، یپ کین

**** 
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راننده اش چه حس  یندون نکهیده، به شرط ا یبه آدم م یحس خوب یلیمدل باال نشستن خ نیاون ماش يتو

 !هبهت دار یمبسوط یِوازدگ

و از اون آدرس  یده که رفته سراغ عل یم حیبرام توض یسکوت رو بشکنه، با لحن پرمالمت نکهیا يبرا نامدار

 .گشتم چرا به خودش نگفتم یکنه که اگه دنبال کار م یهم سرزنشم م يقهوه خونه رو گرفته و دو بار

 ینم! س دلهره دارم و نه پرم از ترسنه ح! واریشه و نه د یدر م خینگاه من نه م! ستهیا یخونه م يجلو نیماش

پر از  یمثل وقت! کنه یکه درد م یمثل حس ور رفتن با دندون! پر شده ندیحس خوشا هیدونم چرا اما اعماقم با 

 ! یکن یم گاریهاتو پرِ دود س هیو ر یهست یحس خفگ

سر و شکل  نین با اخواستم ماما ینم. دیخر میخواستم اول بر یم: بره ینامدار نگاهمو به سمتش م يصدا

 ادهیپ! ادیکه سر رحم ب ندتیبب يجور نیکه مطرحش کردم گفت اتفاقاً بهتره مامان هم نیبا نگار یول ندتیبب

 .شو

از نخوت و  مونیکوله بار پر و پ هیسالها نامدار  نیا ينمونده اما انگار تو یاز غرور برام باق يزیکه چ من

 يبه من، منِ انسان، منِ چهار پا تیاهم یکه ب ياونقدر! هاش شونه يجمع کرده و انداخته رو يخودپسند

 !خرد شده نیتر کردن ا تهاز درهم شکس ادیو عارش هم ن رهیبگ يناطق غرور نداشته ام رو به باز

 یکم کیسال ها  نیبوده، فقط تو ا يطور نیهم شهینامدار هم! يدلخور یحرف، ب یناز، ب یب! شم یم ادهیپ

 !ندازه یم دهیجوش ییاستکان چا هی ادی بیمنو عج یدونم چرا ول ینم!نگ تر بشهکرده پرر دایفرصت پ

 یزنگ م يو بذاره که من جلو برم، دست رو ستهیبا ایبخواد بره تو  نکهیکنه، اما قبل از ا یدر رو باز م دیکل با

 ! دمشینه شنو  دهیساله نه د 5و حتم دارم که خودشه هر چند که  نهیگه نگار یکه بله م ییصدا. ذاره

و منتظرم  ستادهیمن هم تو سکوت ا! خواد سر مامان رو گرم کنه یده و ازش م یورودمون رو خبر م نامدار

به آغوش مادر  یمیقد ياز کنج اون قهوه خونه ! در حال نوشتنش قراره من رو به کجا برسونه يویسنار نمیبب

 !خشم فروخفته هیصفر  ریز يبه سرما ای

بردارم، بازوم  يا گهیقدم د نکهیبنده اما قبل از ا یخواد برم تو، در رو م یپشتم و ازم م يرو نهیش یم دستش

 ياون خونه  دنیفرصت کنم به دلم فرصت بدم تا با د نکهیگردم سمتش قبل از ا یبر م. رهیگ یرو تو دست م

 !دلتنگه ادیب ادشی یمیقد

 !؟يد یدقانه جواب مبپرسم صا يزیچ هی: پرسه یکنه و م یچشمام م خیرو م نگاهش
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دستش ! شه یهم م نیهم! رهیرو نگ مییراستگو دییاگه از من تأ یپرسه حت یدونم که م یکنم، م یم نگاهش

 !؟یهست! یستیمعتاد که ن: پرسه یکشه و م یرو از بازوم عقب م

 ! دلواپسه؟! ترسه؟ یم! نگرانه؟! رو لبم نهیش یم ییرنگ و رو یکجِ ب لبخند

 نیا ت،یوضع نیا: گه یکنه و بعد م یرفتن م نییگلوش رو وادار به باال و پا بیدم، س ینم جواب نهیب یم یوقت

همه  نیکار بوده و بخور و بخواب داشته، ا یهمه سال ب نیکه ا یکس يبرا ،یدون یخب م... همه الغر

 !هیعیرطبیخرده غ هیاستخون بودن 

اگه : گه یافته و م یراه م یوقت نمیهره اش ببتونم تو چ یشه، حرص رو م یو پهن تر م ادی یکش م لبخندم

 !دهیچند سال کش نیتو ا یکاف يبه اندازه ! یکن از مامان پنهونش کن یسع ،یهم هست

! رو؟ نییهرو! رو؟ شیحش! رو؟ اكیتر! ده؟یسالها کش نیتو ا یکاف يرو به اندازه  یمامان چ! رهیگ یام م خنده

سالها  نیا يکه من بهش تو يزیچ! گه؟ یو رنج رو م اضتیو زجر و ردرد  دیشا ای! ن؟یکوکائ ستال،یکراك، کر

رفته  نیمناسبش از ب يها تینده و موقعیکه به خاطر من آ يبرادر من، برادر بزرگ من، برادر! معتاد شدم

پوست  نیدونه ا یحتماً نم! محتمالً که نه! دمیو درد کش ییسالها تنها نیا يدونه که من چقدر تو یمحتمالً نم

 !دمیکه کش ییزهایبه چه چ ادیاز به خاطر اعت دنیبه استخوون رس

خرده از وجودم کم  هی ییغربت و تنها یِنیکشم تا سنگ یدارم و عطر خونه رو بو م یپشت سرش قدم بر م دارم

 !کنه یقرار و ترس خورده م یمامان منِ به ظاهر خونسرد رو ب يبشه، صدا

که  يبه همون قدر! که از مادر مونده يزیبه چ! کنم یپله ها نگاه م يرو ستادهیو به مادر ا ادی یباال م سرم

 ! ستیمونده اما سهم من ن

 ! دونم ینم... نگاه مادر پر از  ه،یمن هر چقدر پر از حسرت و پر از دلتنگ نگاه

کنم چون در درکم  لیو تحل هیتونم تجز یشه رو نم یپر اخم بهم منتقل م يکه از اون چهره  ییها حس

که هست، پر از  يبد زیشک نگاهش پر از هر چ یب! خودش متنفر باشه ي دهییاز بچه اش، از زا يمادر ستین

 !قبول نداره يبه فرزند گهید رو يته تغار ينازدونه  يدردونه  نیاگر بخواد تظاهر کنه که ا یحت! ستیانزجار ن

صد : پرسه یده که م ید بازخواست قرار منامدار رو مور! ستیجمله اش بعد سالها باز هم خطاب به من ن نیاول

 !صد دفعه نگفتم خونه و خونواده حرمت داره نامدار؟! خونه؟ نیتو ا اریو ن رینگ ویدفعه نگفتم دست هر ک

*** 
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ندازه  یبه صورتم م يدینامدار اما نگاه ناام. مات صورتش مونده و خوشحالم که اجازه داده صداشو بشنوم نگاهم

 یرسه و دست به ساعد مامان م یشه، به مامان م یپاش لگد م ریکه ز نمیب یله ها رو مپ. ره یو به سمتش م

 .دم یم حیتو براتون توض میمامان، بر: گه یشونه و م

از  نویا! خوام ینم حیتوض: گه یبه من م يکشه و با نگاه پر عناد یاما مصر و قاطع دستش رو عقب م مامان

 !ببر نجایا

! لبخند کمرنگ مادرمرده است هیفقط ! اصالً ستیپوزخند ن! کنج لبم نهیش یخند کج ملب هی یدونم چرا ول ینم

 نیسالها از اول نیا يرو داشته که تو يهمون رفتار قاًیچون حدسم درست از آب در اومده و مادر دق دیشا

 !کردم یتصور م دارمونید

به  یکنه قدم یو وادارش م رهیگ یدست ممادرش رو تو  يبار بازو نیاندازه و ا یبه من م ینگاه مین نامدار

 هیال یافتم سمت منته یذارن، راه م یساختمون م يشن، پا که تو یکه دور م دمید ياز جلو! عقب بردارن

 .بوده دنمینفس کش يرو تا صبح شاهد لحظه لحظه ها ییکه شبها یاتاقک متروک. ساختمون یِشرق

به من مربوط بوده قفل  یکه به نوع يزیبه هر چ. مونم یم رهیبزرگ روش خ يو به قفل زنگ زده  ستمیا یم

 .بوده یچند سال زندان نیا يتو امیدن يزدن و همه 

 یپنجره رو پاك م يها شهیاز ش یکی يشده رو دهیشم، با کف دست خاك و گل پاش یم کینزد بهش

دستم رو دو طرف صورت ها دو  لمیکنه که اگر مثل ف یبه ذهنم خطور م يتوهم فانتز نیدونم چرا ا ینم.کنم

 ! نمیاتاق رو بب يتونم تو یده و من م یرخ م يگل آلود، معجزه ا ي شهیبذارم و بچسبونم به اون ش

اون  يهم تو يادیز زیداد و البته که چ صیشه تشخ یرو نم يزیمطلق چ یکیاون تار يتو.افته یاتفاق نم نیا

 !شکستن اون چفت بزنم يبرا يتا بخوام زور ستیاتاق ن

شه و  یاز پشت دور تنم حلقه م ییبرم که دستها یلذت م واریاون گال، اون تک درخت کنج د دنیاز د ارمد

گه که نترس و خونسرد  یاما ظرافت اون دستها م یناگهان ورشی نیام از ا دهیترس! چسبه به کتفم یم يسر

 .باش

خون  یهم سرخ نهیبدون آبگ تونم یو م ارهی یشکنه، بغض به گلوم هجوم م یرو م اطیکه سکوت ح صداش

 !نمیچشمام بب يرو تو

 !معرفت یدلم برات تنگ شده بود ب:
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همسو  شینوازشش کنم و با ابراز دلتنگ نکهیا يشکمم قفل شده، نه برا يدستهاش که رو يرو نهیش یم دستم

گردم به  یبر م یکشم و وقت یعقب م! از تنم جدا بشن نکهیا يکنه برا یگرمش رو لمس م يدستم دستا! بشم

 . زنه یکه تو چشماش دودو م هیزیتنها چ يسمتش بهت و ناباور

 یاونقدر بزرگتر از سن خودش به نظر م یتو اوج جوون يساله ا 25پسر  نکهیاز ا ایمتعجبه  رییهمه تغ نیا از

 ! رسه؟

شناسنامه ام رفتار  خیبزرگتر از تار شهیام و هم دهیبزرگتر از سنم فهم شهیهم! بزرگتر از سنم بوده ام شهیهم من

کنه و  ینم تیاطرافت راض کیکوچ يایدن یبفهم يادیز یوقت ،یبفهم ادیز یوقت! واقعاً بد بوده نیکرده ام و ا

که  یفکر کن نیبه ا يلحظه ا نکهیخبره بدون ا هچ گهید يجاها ینیاون باالها و بب يبپر! بپره یکن یم یسع

 !سقوط جانانه باشه هی دیشا دنیپر نیته ا

کنه و  یپاك م دشیو سف کیبار يکه نشسته تو چشماش رو با سر انگشتا یاشک اد،ی یبه خودش م نیارنگ

 ؟یخوب:گه یزده باشه م یحرف نکهیا يبرا

 ادی یم ادمی! اصالً نخورده ایوقته کمتر به چشمم خورده  یلیکه خ هییزایبه خاطر آوردن چ ریاما ذهنم درگ من

 یتصور م دیسف یام رو با صورت ندهیزن آ شهیو برنزه جور نبوده و هم رهیت يوقت با پوست ها چیام ه قهیکه سل

 !کرده ام

 !؟یپ کین: گه یم یپرسش یکشه و با لحن یشه،ابروهاش رو در هم م یم یندادم که طوالن جواب

 .برو باال هوا سرده: دم یشه داشت رو به صوت خارج شده از گلوم م یکه م یلحن نیسردتر

هوا :پرسه یشنوم که با طعنه م یشم، صداش رو م یاون آلونک م ي رهیردونم و دوباره خگ یرو بر م ازش

به  ستیگرم ن يادیز! ؟یکن یابراز احساسات م يجور نیهمه سال ا نیبعد ا! من؟ يِبرادر ته تغار ایسرده 

 !نظرت؟

مونم شونه به شونه  یساکت که م! اما برنگشتن و جواب دادنم دست خودمه ستیلبخند زدنم دست خودم ن! هه

حاال  ینیمنو بب یهمه سال نخواست نیا: گه یکنه و م یم لینگاه دلخورش رو بهم تحم یِنیو سنگ ستهیا یام م

 !کنم؟ یاشتباه م ارمکردم و د یحق دارن و من اشتباه م هینکنه بق! ؟يطور نیا يهم که اومد

. ندازه یم دیکه نبا یکس ادی بیه منو عجزنم به اون چشمها ک یچرخه و از سرشونه زل م یبه سمتش م سرم

! بگم يزیدفاع از خودم چ يکنه برا ینم میاریاما زبونم  بهیعج! ستیبدم اما واقعاً حسش ن یحیخوام توض یم
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 نیرو هم انداخت نجایا دیکل: رسمپ یو م رمیگ یندارن پس نگاه ازش م ينه زبونم نه حوصله ام قصد همکار

 دور؟

 قاًیدق! نامدار کرده هیشب شتریکه تو چهره اشه اونو ب یگردم سمتش، حرص یده، بر م ینماونه که جوابمو  حاال

 !یتداع! هه!یتداع! کنه یم یدم در قهوه خونه رو برام تداع ستادهیا یِنامدار عصبان

*** 

 یتزنه اما نگاهش به منه وق یرو صدا م نیچرخونه، اسم نگار یم وونینامدار سر جفتمون رو به سمت ا يصدا

 !باال نیایب: گه یم

من گل کرده که کوتاه اومده و  دنیبا د شیحس مادر یعنی! مادر شده یعنی! مامان نرم شده یعنی نیا! خوبه

سال  نیکه چند یکس يقسم شکسته  يمن از کفاره  یِمونه نگران یحاال م! قسم چند ساله رو شکسته نیا

 !منو به اسم صدا بزنه ستیخب البد قرار ن! ارهیاسممو ن گهید نکهیا يقرآن گذاشته برا يدست رو شیپ

کافر ! باشم دواریبه کمکش ام دیدونم نبا یام هر چند که م دهیاز خدا نبر! گزم یرو از فکر مسخره ام م لبم

ازم برگردونده  ییتر به منه چنان رو کیگن از رگ گردن نزد یکه م ییکه اون باالست، خدا ییاما خدا ستمین

اي داود من دوست کسی هستم «: گفته وودبه دا یقدس ثیتو حد نکهیمگه نه ا! به قهر کرده که منو هم وادار

که مرا دوست بدارد، همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، مونس کسی هستم که با ذکر من مأنوس 

ستم که از باشد، همراه کسی هستم که با من همراهی کند، برگزیده کسی هستم که مرا برگزیند، مطیع کسی ه

کس از بندگانم که من این دوستی را از قلب او بدانم مگر این که او  چمن اطاعت کند و دوست نمی دارد مرا هی

را دوست می دارم دوست داشتنی که هیچ کس از خلق من قبال او را دوست نداشته هر کس به راستی مرا طلب 

پس اي اهل زمین دور بیندازید از خودتان . یافتکند خواهد یافت و هر کس غیر مرا جستجو کند مرا نخواهد 

را بر آن هستید از غرور دنیایی و بشتابید به سوي کرامت من و همراهی و همنشینی و انس با من و با من  نچهآ

 »مأنوس شوید تا با شما انس بگیرم و بشتابم به سوي محبت شما

مگه !داشتم؟ مانیبهش ا نکهیمگه نه ا! داشتم؟ دوستش نکهیمگه نه ا! اون بوده؟ دمیبرگز يخدا نکهینه ا مگه

مگه کم ! هزاران بار صداش زدم؟ نکهیمگه نه ا! بودم؟ عشیمط نکهیمگه نه ا! کنم؟ شیخواستم همراه نکهینه ا

! ؟یکن ییمن خدا يبرا يخوا ینم! ؟یشمن با يبرا يخوا یو نم یهست! ؟یستین! خدا؟ یهست! خدا خدا کردم؟

 ریمگه غ! که بارها و بارها صدات زدم؟ نهیاز ا ریمگه غ! رو از اعماق وجودم طلبت کردم؟ که تو نهیاز ا ریمگه غ

اگه قرار بوده ! اآلن منم قهرم! آره؟ میدوست بود یزمان هی! آره؟ يو قهر یهست! با توئم خدا! هان؟! بوده؟ نیاز ا
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همون ! باهات قهرم! رمیازت دلگ يدینو صدامو نش یتو تو وجودم باشه، اآلن که روتو ازم گرفت یِتدوس یزمان هی

از چشمامو  یترسم حرف یچون م! خدا میهمون بهتر که چشم تو چشم هم نش! یبهتر که روتو ازم برگردون

 کینزد يبرا یاهر گهیبشه و اونوقت د شتریمنم ب يریکه دلگ یکن يبشه، کار شتریب تیریکه دلگ یبخون

 !کوره راه بمونه هیروزنه،  هی د،یام يکورسو هیبذار ته تهش ! نمونه یشدنمون به هم باق

 ي افهیو البته باز هم با ق نمیب یم اطیو حاال نامدار رو تو ح امی یبه خودم م رهیگ یکه دستم روم نینگار دست

 یروبروم که م! دیکش رونیب امیرو از ن رشیشمش دیشه فهم یاز حالت چهره اش م ادی یجلو که م! گرفته

: گه یم يمن و هشدار يزنه به چشما یم زلاندازه و بعد  یم غولهیاون ب يزنگار گرفته  به قفل ینگاه سته،یا

 یم! بسه يقبرستون جهنم کرد نیتو ا مونویهر چقدر تا حاال زندگ! یپ کین رونیب يای یخرابه م نیاز فکر ا

مامان  شیاطتتو پوس! گرو گذاشتم شیمن ر! یکن یم تویزندگ ریآدم درست و سر به ز يبچه  نیباال و ع يای

خواد باهات  یمامان م ایب! گم؟ یم یچ یفهم یم! برسه که بگم خبط کردم يروز هیخواد  یکردم و دلم نم

 .حرف بزنه

خبر نداره که ذره ! شه یخبر نداره که بخار نرم نم! نرمم کنه نکهیا يبرا ارهی یبه دستم م یفشار آروم نینگار

 یکین یپ ،یپ کین نیخبر نداره که ا! شده ستیو ن ریرفته تبخکه دستش رو محکم تو دست گ یآدم يذره 

 !نداره یوجود خارج ياذره  یحت گهیکه حاال د يبخار یب نیخبره از ا یب! رفته و نابود شده

*** 

 یِشمیابر ي چهیاون قال يدوزانو و با فاصله ازش نشسته ام و نگاهم به گلها! ارهی یمامان سرم رو باال نم حضور

نشسته و با  شگاهشیزن سوگند شکسته تو پ نیکه ا یسالن بزرگ يو گوشم به سکوت آزاردهنده  دست بافته

 !زل زده به صورت من یظیاخم غل

 !اسفبارِ تیهمه امون از اون وضع دنیکش رونیب يده برا یو داد سخن م ادی ینامداره که به حرف م دوباره

 یگفتم که خودت بهتر از هر کس! يایو آسه ب يآسه بر گهید يگفتم که قول داد ،یپ کیبه مامان هم گفتم ن:

حاال ! ستین یجمع شدن گهیکه د ختهیر یهمه مون و چه آب میداد یو چه تاوان يکرد یچه اشتباه یدون یم

 !بره نییآب خوش از گلومون پا هی دنیعمر خفت کش هیخودت بهش بگو که باور کنه و بعد 

 نیدیپنج سال خفَّت کش نیاگه شماها تو ا! عمر؟ هی يبه پا يذار یمسال رو  5سالته نامدار که  5! عمر؟ هی

من بار ! هست؟ یتر چ نیاز خفت سنگ! طور افتاده کرده؟ نیشونه هامو ا شینیکه سنگ دمیرو کش یپس من چ
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قصد محاکمه و باور نکردنم  شتریب هک یزن يقد چفته نشستم روبرو نیطور با ا نیکه ا دمیرو به دوش کش یچ

 !مان؟یداره تا مهر و محبت و ارو 

لب باز کنم و بگم که از کرده ام  نکهیا يفرستم برا یم نییآب دهنم رو پا یشه وقت یم نییگلوم باال و پا بیس

خودم هم بوده و من به  اتیادب ریدب يروزگار ارهی یم ادمیکنه و به  یم یدست شیمادره که پ ستم،ین مونیپش

 !کرده ام یمعلم بودنش افتخار م

 !است نامدار جان ابلهی ◌ٔ  هیما دنتیهیست ستیبه آنکس که جانش ز حکمت ته: 

*** 

صورت  يرو نهیش یکنه، بعد هم م یره سمت مامان که با اخم داره نگاهم م یو اول م ادی یباال م نگاهم

 ارمیو به زبونم نچند سال تو ذهنم بوده ر نیکه تو ا يزیبهتره اون چ دیشا. نزنم یبهتره حرف دیشا. نامدار منتظر

 !درهم تر نشه دهیترنج يصورتها نیکه ا

 !نامدار؟ مونهیآدم اآلن به نظرت پش نیا:گه یو رو به نامدار م رهیگ ینگاه ازم م مامان

 يکنم و برا یلب باز م! نهیب یعمق وجود بچه هاشو هم با چشم دلش م! گهیمادره د! تا ته نگاهمو خونده! هه

 ...از بابت بابا متأسـ:دم صدامو بشنوه یه سال اجازه مهم نیبار بعد از ا نیاول

تو  امرزویاسم اون خداب:توپه یزنه به صورتم و م یزل م! شه و سرِ پا یم دهیبرآغل دهیام به فرجام نرس جمله

 !اریدهنت ن

عادت از  نیا! کنه یم یعصب يلبم که طرف مقابل رو بدجور يرو نهیش یموقع م یلبخند ب هیوقتها  یبعض

 !توم شکل گرفته و انگار تو وجودم موندگاره و البته دردسرساز شینج سال پپ

 يوردار ببر نامدار تا کار نویا: گه یتر رو به نامدار م یعصبان نهیب یمنو م یِکه لبخند کمرنگ کجک مامان

 !دستش ندادم

به زخم  دنینمک پاش يه براکرد دایپ یرفتن از اتاق، مامان انگار فرصت خوب رونیشم به قصد ب یجام بلند م از

و هست و  تیثیو آرامش و آبرو و ح یزندگ تیبا ندونم کار! يحسنو تو به کشتن داد:گه یشنوم که م یچون م

 یم ایو چ میکش یم یما چ یبدون نکهیا زخبر ا یب يدیو خواب يسال اون تو خورد 3! يما رو به باد داد ستین

حاال ! يکرد تویزندگ الیخ یب الِیخ یسال هم تو اون جهنم دره ب 2! مینشست اهیبه روز س يو چه جور میشنو

 ! ؟یکه چ نجایا ياومد يپاشد
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شوم محکم بغلش کنم اما  یکه وسوسه م ياونقدر! ستادهیبه من ا کینزد یلیگردم سمتش، حاال خ یم بر

 هیکامالً مناسب يه جهنم دره واژ! ده یکار رو بهم نم نیفکر کردن به ا يو بددماغش اجازه  یعصبان ي افهیق

 ! یدرک يبا اون دره  نهمقدار ناهمخو هی دنیمنتها خوردن و خواب امی یکه من ازش م ییدر مورد جا

مکث  هیبعد ! پسر ناخلف نیمادرانه هاشم، اون غرق غضب نسبت به ا يبه هم، من مست بو میش یم رهیخ

 !مات اومدن تو! در بود نیشد مات ا یمحسن که بسته  يچشما: ام نهیوسط س نهیش یاونه که خنجر رو م

 ! ارهی یبه لب م يزیرآمیکنه و تو رو با لحن تحق یبه سر تا پام م يدست اشاره ا با

 نینامدار و نگار! کشه یدست مامان پر م يبار با ضربه  نیرو صورتم که ا نهیش یلبخند مسخره م هی دوباره

سرم رو به سمتش  ریمن اما با تأخ ارن،ی یرو به زبون ممامان  يشن و معترض کلمه  یهمزمان با هم بلند م

 .ممنون: گم یگردونم و آروم و با آرامش م یم

رو  یو حرف درشت نهیرو تو صورتم بب تیگرده عصبان یسرم به سمتش بر م یتوقع داشته وقت دیشا! برده بهتش

حقم بوده و با دل ! ستش خورده امکه از د یمحکم یتوگوش نیته دلم خنک شده از ا! میمن اما راض! ازم بشنوه

 یخودمم سر باز م شیروحش که باعث و بان یدمل چرک يطور نیحقم بوده و خوشحالم که ا! راشمیگشاده پذ

 !ده تا رو به بهبود بره یکنه و اجازه م

ذاره  یو دست م ادی یجلو م نیخورم، نگار یلرزه اما تکون نم یشه تو چشمهاش، دلم م یجمع م یبه آن اشک

 وون،یسمت در ا رمیگ یکنم و پا م یمن پشت م. نهیخواد که بش یازش م یمامان و با لحن آروم يرو بازو

 !یپ کیبمون ن: گه یم يدستور ینامدار با لحن

*** 

گردم تا بهشون  یبر نم. خودمه یِکدندگیو  یرگیام به خاطر خ ستادهینقطه ا نیچون اآلن که تو ا ستمیا یم

 يحرفها نیبش ایب: گه ینرمتر م یدرهم و لحن یروبروم و با صورت ادی یم ینامدار ول.ارمبفهمونم قصد موندن ند

 ...که  مینگفته رو بزن

 !؟یزن یراه به راه لبخند م یبه چ: پرسه یزنه و م یبه موهاش م یدست یعصب ارم،ی یلبخند به لب م دوباره

 !هنوز؟ يمتوجه نشد! کنه یداره مارو مسخره م: شه یمامان بلند م يصدا

 يطور نیو ا دنیحرفها رو شن نیبودنم، ا نجایخواد لب باز کنم و بگم که ا یگردم سمت مامان و دلم م یم بر

 ینگاهش ول ه،یلبخند نه از سر تمسخر بلکه از سر سرخوش نیشدن چقدر برام خوشحال کننده است و ا ریتحق

 .شه به دهنم یم یچفت
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شن نه تنها قدرت تکلم بلکه قدرت  یچشمهاش به سمتم ساطع مدارن از  شیآت يکه اون شراره ها يجور

 !رو هم ذوب کرده دنمینفس کش

افته  ینگاهم م. نمیزانو خم کنم و بش نکهیا يبرا ارهی یبهش م يشونه ام و فشار يرو نهیش ینامدار م دست

رو  یقال يگلها گهیر دبا نیو ا نمیش یم. خوره یتکون م دییکه به تأ يو لبخند دلگرم کننده و سر نیبه نگار

نگاه ازم  یبه سمتم بفرسته، اون ول رهاشویت نکهیا يکنم برا یبه مامان نگاه م میمرتبه مستق نیا! شمارم ینم

قدر  نیپدرشه، هر چند که مطمئنم اگه حسن اآلن زنده بود هم يخونه  نجایا: گه یو رو به نامدار م رهیگ یم

 ! برو در اون خراب شده رو باز کن بره همون تو! کنه ینم یمن فرق ينمونه برا ایبمونه ! داد یهم راهش نم

 !مامان: گه یمعترض م نامدار

! اون گورستون نبود؟ مونشیو ا نیمگه عشق و د! ه؟یچ: پرسه یده و م یتکون م هیبه عالمت چ يسر مامان

 ! نشد؟ ما از همون خراب شده شروع يها یبدبخت يمگه همه ! اون تو نبود؟ قهیمگه دم به د

گم طوفان  یو نم میگم نس یم! کنه ینکوهشش صورتمو نوازش م مِیچرخه به سمت من، نس یمامان که م سر

 یو اون منو م نمشیب یکه مامان هست و من م نیهم! ندهیخنک خوشا مینس هی يمن به اندازه  يچون برا

که دو سال  یشن يایدن هیرخته نه پر از د نیزم هیمن  يبرا! من نوازشه يکردنم، برا خیتوب يبرا یحت نهیب

 !عمرمو توش گذروندم

هر چند که ! ستادمیسابقم ا يحرفها يخونواده ام هستم هر چند که هنوز هم پا نیو ب نجایخوشحالم که ا من

کنم به جرم گناه نکرده  یم الیهر چند که هنوز خ! کنن و حق با منه یکنم اونها اشتباه م یم الیهنوز هم خ

 وونهید هیام و از نظر خودم من  وونهیه دیهر چند که از نظر اونها من ! ن رو به سمتم گرفته انچوب مجازاتشو

 !دوست دارم مویوونگیام که د

ادامه  يگرفته بود شیرو که پ یراه يو بازم بخوا نجایا یبمون:گه یو م رهیگ یم یکنه، نفس یم یمکث مامان

 !گم؟ یم یچ یفهم یم! دم یم لتیبار خودم تحو نیا ،يبد

ام کنه  هیخواد تنب یکنه بهم بفهمونه دلش م یو تالش م هیتا چه حد از من عصبان نکهیا دنیفهم! فهمم یم

بده اصالً  کشیبه پسر کوچ یو درس زندگ رهیترکه به دست بگ هیخواد  یدلش م نکهیا دنیفهم! ستیسخت ن

 !ستیدشوار ن

دور همه  گهیده د یقول م: ادی یامداره که به حرف من! نشون بدم یبکنم، واکنش یبزنم، حرکت یحرف منتظره

 ...اون اتاقک یول! خط بکشه مامان ویچ
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آمالش  يقبله ! یهر چ! رونهیاتاقک، خرابه، و: گه یره سمت آشپزخونه و م یشه و م یاز جاش بلند م مامان

که باخته ارزش  ییزهایل چکه به دست آورده در مقاب ییزهایچ نهیفکر کنه بب نهیبره همون تو و بش! گهیبوده د

 !نه ایداشته 

 ! کوبه یره تو آشپزخونه و در رو بهم م یم. آخرش به من پر از حس حقارته نگاه

گرم کنم  يزیچ هیرم  یم ر،منمیدوش بگ هیپاشو : گه یم یو با لحن پر شفقت نهیش یو کنارم م ادی یم نینگار

 .يبخور رونیب يکه اومد

وقته تجربه نکرده  یلیرو خ میجنس محبت نازك و مال نیکه ا ارمی یخاطر مکنم و به  یسکوت نگاهش م تو

 !ملسه یلیبرام خ نییمو یِدلنگرون نیام و ا

 ریبره و در همون حال آروم ز یحرف منو به سمت حموم م یکنه و ب یبه بازوم، بلندم م نهیش ینامدار م دست

! دهیرنج یلیخ یلیفقط ازت خ! دلش باهاته یعنی خونه نیتو ا یکه مامان رضا داده بمون نیهم:گه یگوشم م

 .آروم وشه  یزمان که بگذره مامان نرم م! میدیرنج يهمه امون ازت بدجور یعنی

با  ینبوده وقت روزید! ستین ادتیانگار ! روز گذشته نامدار 6سال و دو ماه و  5! سال نگذشته؟ 5! بگذره؟ زمان

 هی ينبوده که تو روزید! انگار یخاک يکره  نیا يبوده رو یچستانیبردن که ه ییدستبند منو به سمت جا

شما رو به  ستینبوده که تمام هست و ن روزید نیهم! دنیکرده و زمانو ازم دزد میپنجره زندان یب ياتاقک خفه 

 يشما چه جور يدونم برا ینم! گذره یروز از اون روزها م 6سال و دو ماه و  5! نبوده نامدار روزید! باد دادن

! سال بوده 50من اونقدر نرمِ نرم و آروم آروم گذشته که انگار  ياما برا نیبه بعد نرم بش نیگذشته که قراره از ا

هاشو به  ینرم نرم سخت یساله که زندگ 50! به من پشت کرده نامدار یبخت کین یاز وقت شتهسال گذ 50

 يمادرانه ها ن،ینگار يتو، خواهرانه ها يرانه هابراد گهیکه د یسال انگار گذشته از وقت 50! خوردم داده نامدار

 !کنارم ندارم روبزرگ به بار اومده سکته کرد و رفت  ییکه از رسوا يپدر يمامان و پدرانه ها

معترض مامان رو که  يصدا. شنوه یشده و صداها رو م داریو خواب آلود اما مغزم ب نهیهمه، سنگ يرو پلکهام

خواد دست  یکه از مامان م يمعترض نامدار يصدا! فرستاده برم تو اون آلونکپرسه چرا منو ن یاز نامدار م

 تیکه به مامان در مورد برگشت من به فعال ینیآروم نگار يصدا! تموم بشه انیجر نیتا ا ادیبرداره و کوتاه ب

خراب  حالمو يده و بدطور ینا م يبو يآشناست و بدجور يصدا که بدجور هیده و  یگذشته ام اخطار م يها

 !کنه یم
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شم سر پا  یمطمئن که م! مطمئن بشم نکهیا يکنم برا یم زیکشم و گوش ت یموهام م نیب یو دست نمیش یم

اتاق  نیرفتنم از ا رونیمونم چون ب یباز م! مونم یدارم سمت در اتاق اما باز م یقدم بر م هیو  ستمیا یم

دست  يشتریب يبکنم که آتو يرفتارروز برگشتنم  نیخواد اول یو دلم نم يریبا درگ هیبا تشنج، مساو هیمساو

بخوام  نکهیکنم و بدون ا یرو لمس م شمیته ر يو با کف دست زبر نمینش یتخت م يپس لبه . مامان بده

 !شنوم یحرفا رو م

که  نیهم! برونه نجایتونه اونو از ا یبه نظر منم سخت گرفتنتون فقط م! گه زن عمو یراست م نینگار-

 غیت ریاومد ز یم دیواال چرا با اون همه غرور با مونهیپش یعنیخونه  نیتو ا ادیشده ب یکه راض نیبرگشته و هم

 !شما؟ يمالمت ها و سرزنش ها

مونده تو بارون پناه  يبچه گربه  نیکنه که به ا یکنه مامان رو راض یم یداره سع! کنه یاز من دفاع م داره

 ! کنه یطلب م یپناه امان یمنِ ب يداره برا! بده

که  یکنم به سمت یم یچرخه من اما سع یسرها به سمتم م. رونیرم ب یبار از اتاق م نیشم و ا یجام بلند م از

گردم سمتش و با  یشکنه، بر م ینامدار سکوت رو م يکجا يصدا وون،یرم سمت در ا یم! نشسته نگاه نکنم

 !اتاقم:گم یم یمیلحن گرم و مال

*** 

از  شتریو ب رونیخونه ب نیگه بزن از ا یپاهام م! شه ینم دهیبه سمت اون خرابه کشاما پاهام  اطیرم تو ح یم

 یو ه یرفت یو ه یگذشته رو ه یبسه هر چ گهیکنه که د یم تیپاهام به عقلم شکا! خودتو مجازات نکن نیا

 يد و عقلم رو توخوا یم يا گهید زیدلم چ اراه انداخته ام نهاریز نهاریپاهام مرتب ز! يبه در بسته خورد یو ه

اگه اون خونواده تو  یخونواده رو از نو بچشم حت يخواد گرما یدلم م! خواد بمونم یدلم م! مشتش گرفته

 ! گرفتار باشه ریزمهر

خرده  هیرم  یم. و بعد برگردم رهیکم دلم آروم بگ کیرم که  ینه به خاطر برنگشتن، م رونیرم از خونه ب یم

. خاطره داشتم ابونیخ نیا يکه چقدر تو ارمیرو گز کنم و به خاطر ب یمحل سنت نیا یِمیقد ابونیراه برم، خ

چند  نیرم که مثل ا یم. هیچ یاز آبادان اشهنشه و پر ب یکه به شنزار منته يراه شوسه ا یرم که بفهمم معن یم

بزنم و به  رم که قدم یم! ارمیو تمدن رو به خاطر ب نمیمدل به مدل رو بب يروز برگشتنم آسمون خراش ها

 !شه یم ییزهایداره و شامل چه چ یفیچه تعار ینیشهرنش ارمیخاطر ب

*** 
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 رقابلیپرخاك غ يافتم سمت اون خرابه  یراه م. کنه یکه در رو به روم باز م نهیگردم، نگار یکه بر م روقتهید

 !؟یپ کین: گه یشه و نامدار م یروشن م وونیسکونت، برق ا

نه من اما  ای نهیتونه بب یم یکیاون تار يمنو تو يخسته  يدونم چهره  ینم. زنم بهش یگردم و زل م یبرم

باال جاتو  ایب: گه یم یوقت نهییتن صداش پا. نمیتونم بب یم وونیاون رو به لطف المپ روشن ا ينگاه کالفه 

 .برات انداختم

 رمیگ یحرف راه م یو بکنم  یم تیبه سمت آسمون هدا میشونیرو پ ختهیرو که ر ییدست موها يپنجه ها با

 .اطیسمت اتاقک ته ح

اتاقک  يپا تو. ده یها نشون از اومدن نامدار م کییموزا يرو ییها ییشدن دمپا دهیخش خش کش يصدا

 !یپ کیبردار ن ایمسخره باز نیدست از ا: گه یم یآروم يشه و نامدار با خشم اما صدا یم دهینذاشته بازوم کش

 ؟يکدوم مسخره باز: مپرس یم یلبخند و لحن آروم با

 !؟یبمون يخوا یموندنه که م يجا نجایا: گه یم نشونیسابه و از ب یرو هم م دندونهاشو

که  یینجایا! بدتر هم بوده که توش سر کرده باشم نجایاز ا: گم یو زمزمه وار م رلبیکشم و ز یعقب م بازمو

 !بهشته در مقابل اون جاها ستیاز مار و مور ن يخبر

من جاشو به ترحم و  يرو که با جمله  یو حرص نمیب ینور ماه دارم صورتش رو م يبه واسطه  و من کهیتار

 !ده یم يدلسوز

 تیاذ شتریمامان ب يجور نیباال، ا ایب: گه یم یبازوم، دستم رو گرفته وقت يبار آرومه و دستش جا نیا لحنش

 !شه یم

خواد  یگرده سمتم و م یبر م! داره یو از رفتن باز ممونه و اون یم نیمنه که قفل زم يپاها فته،یراه ب ادی یم

 !خواسته نویخودش ا: کنم یم یدست شیبزنه، من پ یحرف

 ایب! ته دلش نخواسته! زبونش خواسته! هیخودش خواسته چون عصبان: گه یکنه و م یدستم رو ول م کالفه

 !تر یخط یو نه اعصاب ما رو خطبکن  نیخودتو خرابتر از ا يها نه وجه  يلج و لجباز نیباال، با ا میبر

 یم: خواد بگم یکه دلم م يمکثه و بعد جمله ا کیره سمت آسمون،  یو نگاهم م بهامیتو ج ننیش یم دستهام

 !ستم؟ین مونیگذشته پش ياصالً از کارها یدون

*** 
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 یرفته راه مشده و تا مرز انفجار  دهیکه مطمئناً ضامنش کش يمقاومت همراه نامدار یشه، ب یم دهیکش بازوم

 .من نشون بده يجمله  نیاز ا یقراره چه واکنش نمیبب نکهیا يافتم برا

 یم واریپشتمو محکم به د یشه، وقت یدستهاش م ریکاپشنم که گ ي قهی م،یستیا یساختمون که م پشت

به  دشیام يتونم حس کنم که ذره ذره  یشه م یچشمام م ي رهیخ نیخشمگ يبا اون چشمها یکوبه،وقت

 !رفته نیجمله از ب هیشت من با همون بازگ

برادر  نیا! هیکه تا چه حد عصبان نمیتونم بب یتابه م یساختمون به صورتمون م يکه از پنجره  ينور ریو ز حاال

 نیا يکه تو ییاز دردها! اما خبر نداره رهیمنو به باد شالق کمربند بگ یهست که حت یعصبان يبزرگتر اونقدر

! خورده باشه وندیپ يام که عصبهام با هر درد هزخم خورد ياونقدر! خبره یتحمل کرده بجسم رنجور  نیسالها ا

از دست دادن  يبرا دن،یکش ادیفر يبرا دن،یترس يبرا يزیچ گهیکه د میهست نیبا هم عج يمن و درد اونقدر

 !نداشته باشم

 !؟یگ یم یچ یفهم یم: ساختمون نرسه يبه تو ادشیفر يکه صدا يکنه اما جور یوا م لب

 یکوبه و م یم واریده و دوباره پشتم رو به د یبهم م یاون اما تکون. کنم یحرف، تو سکوت فقط نگاهش م یب

 !؟یگ یم یچ یفهم یم یپ کین: گه

 يبهونه بتونم لحظه ا نیبه ا نکهیا يام جداش کنه، فقط برا قهیاز  نکهیا يبه مچ دستش نه برا نهیش یم دستم

برادر  نیرو به خاطر ا شیشغل تیموقع نیبهتر شیکه چند سال پ يبرادر! کنم برادر رو لمس نیوجود ا

که عشقش رو به خاطر  يبرادر! دهبرادر از دست دا نیکه پدرش رو به خاطر ا يبرادر! از دست داده کتریکوچ

 !برادر کوچکتر از دست داده نیا

کشه و  یدستش رو پس م نهیب یمنو که م يامهر لبه! ارمیبه زبون ب یکه من حرف نهیاحتماالً به خاطر ا تعللش

 نقدریخوبه که ا! خوشحالم برات! خوبه! ؟یستین مونیپش: گه یکنه و م یبهم پشت م! رهیگ یازم فاصله م

 !یستین مونیپش یگ یمطمئن م

برادرش به  نانیاز اطم يشه همون خشنود ینم دهیچشماش د يکه تو يزیگرده به سمتم و تنها چ یم بر

 !فتهکه ر هیراه

که باز چوب  ياومد یعنی! ؟يکه باز هم همون راهو بر ياومد یعنی نیا: پرسه یزنه به چشمام و م یم زل

 !خونواده؟ نیبه آبرو و آرامش ا یحراج بزن

 !يتو برم گردوند ومدم،یمن ن: کنم یم يادآوری رمینگاه ازش بگ نکهیبدون ا رلب،یو ز آروم
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 هیکنم که  یم دایو من حتم پ ادی یقدم جلو م هی! ته غضبناكسرگشته و الب! حاال سرگشته است چشماش

 یچشمام م ي رهیخ! ره یم نییزنه و پا یشه و نم یاما مشت م ادی یدستش باال م! قراره بخورم گهید یِلیس

 !یهست يکه بود یهنوز همون احمق یوقت یپ کین ادهیهم از سرت ز یسگدون نیهم: گه یمونه و م

گذشته نبودن  يکارها مونیپش: گم یو م رمیگ یفاصله م واریقدم از د هیساختمون، بره سمت  رهیگ یم راه

 !نامدار ستیبر رفتن به همون سمت ن لیدل

آسمون پر ستاره  ریوقتها، ز یلیدوزم به اون صورت که خ ینگاهمو م. گرده به سمتم یو با تعلل بر م ستهیا یم

 یاون شبها دلم م. ارمیکردم چهره اشو به خاطر ب یم یپر سر و صدا سع یِاون تخت چوب يرو ر،یکو ي

 شیرو که پ يآخر رینه تصو ارمیزد به خاطر ب یلبخند م شهیرو که محکم بود و هم يخواست اون نامدار

داشت و  يکه رنگ دلخور يریتصو! نیصورت که ناراحت بود و دردگ نیاز ا يریتصو! بست یچشمم نقش م

 !داده بودبرادرش از دست  يبا دستها اشویدن

از جات بلند  دیبا یکن یاحساس م يبرهه ا هیتو : گم یو م یافتم سمت به قول خودش همون سگدون یم راه

 مونیکه من در موردش پش يزیاون چ نهیا! یستیا یتاوانش هم م يو پا یزن یو م یرو بزن یو حرف حق یش

 !ستمین

 ! م؟یماها چرا به جرم تو مجازات شد! م؟یادرو پس د یماها تاوان چ: کنه ینامدار قدم هامو کند م يصدا

به سمتم ! کشه یخونه داره هوار م يتو يآدم ها ي هیمامان و بق يحاال به مالحظه ! گردم به سمتش یم بر

ماها چرا به : پرسه یکشه و پرحرص م یام و منو به سمت خودش م قهیبه  نهیش یدوباره دستش م اد،ی یم

که همه کسم بود رو  یتو اون تباهمن چرا به خاطر اش! م؟یباخت مونویزندگ يمه ه يکه تو باال آورد يخاطر گند

سمت  ير یم يدار یوقت! هان؟! گل باشه؟ ریبه خاطر اشتباه تو اآلن ز دیبابا چرا با! دادم؟ یاز دست م دیبا

که  ییاونهاکثافتش به  يبو ینیبب دیبا ياریباال ب يگند يخوا یم یوقت! یبه عواقبش هم فکر کن دیخطر با

و باال  یرو عق بزن ایدن نیا يخوا یم یوقت! نه ایکنه  یو خفه اشون م سهر یدارن هم م تیبرات ارزش و اهم

قمار ! دادن تیباز! يشد چهیباز! ياریقراره به دست ب یوسط و چ يبذار يخوا یرو م یچ ینیبب دیبا ياریب

 یخترو با یلیخودت و ل یِزندگ مون،یزندگ مون،ینمامان، بابا، آبرومون، جونمون، جوو ن،یو من، نگار يکرد

 ! ؟ینیبب يخوا ینم! ؟یبفهم يخوا یهنوز نم! یلعنت

 وونیکنه، سر جفتمون به سمت ا یام جدا م قهینامدار رو از  يشده، دستها یپرسه چ یمامان که م يصدا

 .مینیب یکارزار م نیو ناظر ا ستادهیو مامان رو کنار هم ا نیشه و نگار یم دهیکش
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گرده به سمت من، انگشت اشاره  یره، اما اون برم یشه و م یبحث م يادامه  الیخ یکه نامدار ب المهیخ به

 یشروع م يدوباره دار نمیبب ،یپ کین یدست از پا خطا کن: گه یو م رهیگ یاش رو اخطارگونه به سمتم م

ن خراب شده سرتو گوش تا گوش یهم خودم تو! ذارم کارت اصالً به لو رفتنت به دست مامان بکشه ینم ،یکن

 !؟يدیفهم! کنم یوسط چالت م نیبرم و هم یم

 ! بشه و نفسم قطع دهیمن که از خدامه سرم بر! رو لبم نهیش یم یراض يِاون لبخند موذ دوباره

! نترسون نامدار راشمیساله با آغوش باز پذ 5که  يزیمنو از چ: گم یرم سمت اون اتاقک و در همون حال م یم

 ! ندارم ین با مردن مشکلم

من از : کنم یو زمزمه م شیکیتار ونیم ستمیا یبندم، م یاون اتاق پر گرد و خاك رو که م يزنگ زده  در

منو از ! منو از دم خور شدن با اون آدم ها بترسون نامدار! ترسم یکنن م یم یکه مرده وار زندگ ییزنده ها

 !خبط بزرگ هی! اشتباه محضه هیترسوندن  و خالصم کنه ادیتونه مردوار ب یکه م یمرگ

*** 

اون همه  ونیگوشه م هینشسته ام ! شه یسر من از زانوهام کنده نم یشه ول یباز م يبد ياتاقک با صدا در

 نیا ایبودم بهتره  یکه اون همه مدت توش زندون یکیتنگ و تار يِکنم انفراد یو دارم فکر م یکیخاك و تار

کنم اون  یدارم فکر م. اتاقک نیا ایبوده  يبهتر يجا یعموم يها یاون بند زندان کنم یدارم فکر م. اتاقک

اتاقک که  نیا ایبوده  يبهتر يپر از برهوت جا يوسط اون روستا ش،یآهن يبا پنجره ها و نرده ها اهیاتاقک س

 .برسه جهیذاره فکرهام به نت ینم نیازش شروع شد اما اومدن نگار زیهمه چ

شونه  يرو نهیش یدستش م. زنه یو زانو م رهیگ یکه جلوم قرار م نمیب یزانوهام م نیهاشو از بتو و پا ادی یم

 ؟یپ کین: گه یام و آروم م

روشن  ياتاقک رو اونقدر اطیدر رو باز گذاشته و المپ روشن ح. زنم به صورتش یکنم و زل م یرو بلند م سرم

. باال، شامو برات گرم کردم ایپاشو ب:گه یم یاز مهره وقتو پر  میلحنش مال. نمیکرده که بتونم چهره اش رو بب

 .شونینیخوام بب یکه م میدیمقدار خرت و پرت هم برات خر هی

 ر،یکو یکه تو زمخت یظرافت! خوش حالت، به اون همه ظرافت يبه صورتشه، به چشماش، به اون ابروها نگاهم

بود  ينگاه آخرش که ابر ادی! اندازه یبابا م ادیمها منو چش نیا! رفته بوده ادمیاز  ریپ ياون چند تا سکنه  ونیم

اسممو به زبون  گهیبار د هیبهش التماس کرده بودم  رهیکه خ یوقت ادی! اون سکوت بزرگش ادی! نه یاما بارون
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سال  5! گذشته یلیاز اون روزها انگار خ! شهیهم يبرا! و اون تو سکوت فقط نگاهم کرده و بعد رفته بود ارهیب

 !ست؟یمگه ن! گه؟ید هیلیخ

پاشو . نجایا يکرد خیپاشو : گه یساعد پاهام قفله و م يدستهام که به هم و رو يرو نهیش یم نینگار دست

 . تو اتاق من میبر

 ياتاق گوشه  هی نجایا! نبوده یسگدون یزمان هی یول نجایا! هیسگدون نیهم اقتمینامدار گفته بود ل! یسگدون

اتاق تر و  هی نجایا! کردم یبوده که من ازش به عنوان اتاق خودم استفاده م یمیقد يخونه  نیبزرگ ا اطیح

! ندهیآ يخوب برا يپر بوده از فکر روزها نجایا! کرده یم دایکه توش پرورش پ یآرزو و آمال یبوده با کل زیتم

 !به باد رفته گهیکه اآلن د ییزهایچ

 نیاتفاقات، ا نیا گهیبودم که د ابیآس نیریسنگ ز ينقدراو!ستمین گهیاآلن د یبودم ول! ستمیناز کردن ن اهل

 .موندگار و آزاردهنده نباشه یلیها خ هیکنا نیطعنه ها، ا نیبرخوردها، ا

خودم هر چقدر هم  يتلخ از زبون خونواده  يحرفها دنیشده ام که شن ریسالها تحق نیا يتو ياونقدر

 !ادیبه مذاقم بدمزه ن یلیخ زیرآمیتحق

 .ارهی یبه لب م يکنه و لبخند یهم همراهم قامت راست م نیشم، نگار یم جام بلند از

 !برات تنگ شده بود یلیدلم خ: گه یم رلبیچسبه و ز یشه دور بازوم، محکم بهم م یحلقه م دستش

 !چرا؟: پرسم یاندازم و م یاز سرشونه هام بهش م ینگاه

افتم و اون هم  یراه م. را رو چرا به زبون آورده امچ نیو متعجب تا بفهمه ا یکنه، سوال یو نگاهم م ستهیا یم

 !چرا دلت برام تنگ شده؟: پرسم یم یآروم يبا صدا. شه یهمراهم م

 ! سال کمه؟ 5! دلم تنگ شده باشه؟ دینبا! یبرادرم-

 !یاتفاقها بدون يکمه اگه منو مقصر همه :

 !؟یدون یگناه م یخودت خودتو ب-

 يدیترد يجا چیرسونده ه نجایمن شماها رو به ا يکارها نکهین گرفتم، تو القمه رو براتو نیمن ا نکهیتو ا:

 ! اما من راهمو اشتباه نرفتم ستین

ام که از پشت  دهیمامان رو د ي هیحاال و سا میهست وونیا يپله ها يزنه به چشمام، پا یو زل م ستهیا یم

آلت ! راهو با علم انتخاب کردم نیا من: گم یو م نینگار يزنم تو چشما یزل م! کنه یپنجره نگاهمون م

 ! هم نشدم یآدم چیدست ه
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رو که از موقع  یو سوال ستمیا یسر جام م یافته سمت پله ها، من ول یبه صورتش و راه م نهیش یم اخم

 !کجا خاکه؟ یدون یم: ارمی یره به زبون م یم نییجمجمه ام باال و پا ونیبرگشتن مرتب م

به اتاق  ینگاه. ستین ششیپ ي قهیاز اخم چند د يمتعجبه اما خبر. ه به سمتمگرد یو برم ستهیا یم نینگار

 یم...  یول میمامان گفته بهت آدرس ند: گه یشه و م یم رهیمن خ ياندازه و بعد دوباره به چشما یمامان م

 ....دونم که خود بابا هم

 !گم یم مانویا: گم یم یقتکنم و یمتعجبش م يا گهیاز هر بار د شتریبار ب نیرم و ا یحرفش م ونیم

*** 

ساعدم و  يشونه رو یگرده، دستش رو م یباال رفته رو بر م يو چند تا پله  رهیگ یبه دندون م لبشو

مامان بفهمه، ! باشه؟! اریاسمشو ن گهید يکه دوست دار یجون من، جون هر ک یپ کین: گه یهشدارگونه م

 !نکن یات م چارهینامدار بشنوه، به گوش عمو برسه ب

 !تر؟ چارهیب نیاز ا: پرسم یکشم و م یرو عقب م دستم

 چارهیب نیاز ا! آره: گه یاندازه و م یاتاق مامان م يبه پنجره  یکه نشسته تو صداش، دوباره نگاه يدلهره ا با

 !کنم یخواهش م! میبذار به آرامش برس! خوان جلو بره یم نایکه ا يهمون جور یبذار همه چ یپ کین! تر

 یبار م نیزنه و ا یبه وجودم م یتفاوت یرنگ ب شتریکه ب بهامیج يکنم تو یفرار از سرما فرو م يبرا دستهامو

 ن؟یچند سال، بعد رفتن بابا، بعد رفتن من نداشت نیتو ا: پرسم

 یب يعاطفه  یمشت ب هی! م؟یهست یبه نظرت ما چ! م؟یداشت: گه یزنه به چشمام و م یزل م یوقت پرحرصه

 یآرامش! ه؟یکم زینام و نشون باشه چ یب يجا هیزن  نیپسر ا نکهیادر من، تو ناکجاآباد باشه، ابر نکهیا! عار؟

جمع  مانیخاندانمون و نبود بابا و رفتن ا لعمو و خونواده اش و ک يها هیرو با طعنه ها و کنا نهایا! ذاره؟ یم

 !نه ایمونه  یم یآرامش نیکن بب

 !کرده؟ یکار م یچ نجایابوالفضل ا نیدر امان نبودعمو و خونواده اش  يها هیاگه از کنا-

طعنه و : گه یم ارهیپاش رو در ب يها ییدمپا نکهیافته سمت پله ها، قبل از ا یره و راه م یبهم م يغره ا چشم

 !که مینگفتم باهاشون قطع رابطه هست! ها حقمون بوده هیکنا

من  دیشا! حق داره دیشا! نداره يدلسوز اقتیاصالً ل پسر پررو نیکه ا الشهیالبد به خ! بنده یره و در رو م یم

 ! گستاخ شده ام و گردنکش يادیسالها ز نیا يتو
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باهام بوده به خاطر  مانیرو که ا يبار نیکنم آخر یم یزنم به در خونه و سع یپله و زل م نیرو دوم نمیش یم

 ! ارمیب

چه ! میو همو کتک زد میشد قهیهم دست به رو با  ییچه روزها! میکرد يباز اطیح نیا يرو تو ییروزها چه

بوده  روزید نیانگار هم! يو خراب کار میکرد طنتیرو با هم ش ییچه روزها! میرو با هم درس خوند ییروزها

بود که امروز از  ییها یدلخوشسر پر شر و شورمون گرم چه ! میکردن بود یاون اتاقک سرگرم جوون يکه تو

مرده  یکی! فرسوده يپله ها، فرسوده  نیا يروح، چنبره زده رو یب يده زن یکی!ستین يکدومشون خبر چیه

 !ایدن نیآسمون ا ریز ییجا هیقبر، تو  هی يتو دهیروح، خواب یب ي

*** 

چون نه مادر و نه  نهیتو اون لحظه حتم دارم که نگار. کنم یکنه اما پلک باز نم یم ارمیدر هوش يلوال يصدا

رو باز کرد و پچ پچه وار  وونیدوباره در ا نینگار یبود وقت روقتید! انی یسراغم نمبه  نینامدارِ اونقدر دل چرک

از پگاه  یلیکنم خ یکنم و حاال فکر م دنیبه خواب ربود که تونستم چشمامو وادا روقتید. ازم خواست برم باال

 .اومده تو اتاق یکینگذشته که 

کم آب انار  کی:شه یگوشم بلند م خیاز ب يا دهیناتراش يهستم اما صدا نینگار فیلط يصدا دنیشن منتظر

 !ها یالزم

 !کنه یلبخند نگاهم م هیبه صورتم با  کیکه نزد یزنم به صورت یشه و زل م یحد باز م نیتا آخر پلکهام

 نیا یالبت دست خودت ن: ده یو ادامه م ستهیا یکشه و تمام قد م یسرش رو عقب م دارم،یب نهیب یم یوقت

 !نشاطه ي هیهم ما بیشه باسن فراخ که عج یاش م جهیر و بخواب دراز مدت نتبخو! يهمه گشاد

 !احواالت؟! سالم سر: گه یو م ارهی یبا لبخند دستش رو جلو م! استیرو هیکه  المهیاما همچنان به خ نمیش یم

دلپسند فقط  نقدریاتفاقِ ا نیا! تکون خوردن يبرا ستیام ن یتو رگ و پ یچون اصالً توان رمیگ یرو نم دستش

 !داره تیواقع ستادهیکه روبروم ا يتونم تصور کنم فرداد ینم! رو ازم گرفته یقوت هر واکنش

قنداغ  وانیل هی نینگار: رونیاندازه ب یدر م يره سمت در و صداش رو از ال یبهتم شده که م يمتوجه  انگار

 !بچه پس افتاد اریب

 !ده؟یکفت بر يجور نیا يدید لوساروسیمگه آنک! بابا؟ هیچ: گه یگرده سمت من و با خنده م یبر م بعد

 !کردم یگفت باور نم ینامدار که م:گه یم یو با لحن شوخ نهیش یشه، فرداد کنارم م یچنگ موهام م دستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٦ 

اندازه سر شونه ام و محکم  یکنم، با لبخند دستش رو م ینگاهش م یمات و مبهوت حضورشم اما سوال هنوز

 ! داداش یزک یگ یم ونویقل ین: گه یچسبونه و م یتنه ام رو به خودش م

که  يفرداد! رممکنهیو در کنارم باشه برام غ نجایفرداد ا نکهیباور ا! نهیش یبه لبم م یلبخند از سر خوشحال هی

مسافرت کوتاه  هی دیشا! باشه؟ نجایتونه اآلن ا یرفته بود چه طور م رانیماجراها از ا نیسال قبل از تموم ا کی

 ! ه و قراره دوباره برگردهاومد

 یتو و با دلشوره م ادی یآب قند م وانیل هیبا  نیشه و نگار یبمونه، در باز م ایخوام بپرسم اومده که برگرده  یم

 ؟یخوب: پرسه

عادت ندارم . بلند شم نکهیا يکنم برا یم زونیکشم و پاهامو از تخت آو یبه صورت پف کرده ام م یدست

 .بپرسه یکس نبوده که ازم احوال چیهمه سال بد بودم و ه نیا یه وقتن! از حالم بپرسه یکس

بهش  نیمن و نگار. کشه یضرب سر م هیو  رهیگ یم نیرو از دست نگار وانیشه، ل یهم از جاش بلند م فرداد

 خفته يدراکوال نیا: ده یم حیتوض نیگه و رو به نگار یم شیآخ هی ارهی یم نییرو که پا وانیل! میش یم رهیخ

 !قند خونم افتاد دمیرو د

کن، صورتتو بشور،  شیج میبر: گه یو م رهیگ یمنو م يزنه، فرداد اما بازو یکه لبخند م نمیب یرو م نینگار

 !گل پسرم نیآفر! مسواك بزن، لباس بپوش، ببرمت ددر دودور

 اَاَبگو اَاَ: گه یشه و م یراهم سد م يجلو رون،یاز اتاق برم ب امی یکشم، م یپس م بازومو

 ینشون نم یواکنش نهیب یم یوقت! اش کنم نهیروم باز کرده انگار که من پزشکم و قراره معا يرو جلو دهنش

گاله رو  نیواکن ا: گه یده و م یبهش م يو فشار رهیگ یو چونه ام رو به دست م ارهی یدم، دستش رو جلو م

 ! ؟يزبون بود لبلب یبکه حسا مهایقد! ؟ينکنه زرت زبونتم قمصور کردن الل مرد! نمیبب

 یکه مامان صدامو نشنوه م ياز چونه ام جداش کنم و آروم طور نکهیا يدستش برا يشونم رو یرو م دستم

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: پرسم

اومدم محموله رو : پرسه یم ياومده ا نییپا ياندازه و با صدا یبه پشت سرش م یشه و نگاه یم متعجب

 ! چطور؟! رمیبگ لیتحو

که  يجور نیا: گه یاندازه و م ینگاه به پشت سر م هیدوباره ! کنم یو گنگ نگاهش م جیمنم که گ نیا حاال

 ! بود نیهم دیکه به ذهنم رس یخب تنها جواب ،يدیتو پرس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 یزده م مهیزنم و دستش رو که به چارچوب در خ یلبخند م! خنده یدست انداخته و داره تو دلش بهم م منو

 !میزود کاراتو بکن که فلنگو ببند: گه یشنوم که م یشم م یکه از کنارش رد م اندازم و همون طور

! دردونه جان پاشدن: گه یبه مامان م يبلند يراهروئه، فرداد با صدا يکه انتها یبهداشت سیرم سمت سرو یم

 !ییرو آماده کن زن دا ییزحمت ناشتا یب

*** 

ا کردن کفشام هستم، نامدار آماده و حاضر از ساختمون و من مشغول به پ ستادهیمنتظر ا اطیدم در ح فرداد

هم بهم ننداخته و  ینگاه مین ینگاهش همچنان دلخوره، هر چند که از سر صبحونه تا اآلن حت. ادی یم رونیب

 یخونه و از کنار من راه م یم خودشذاره فرداد رو به سمت  یم وونیپا که تو ا! جواب سالمم رو هم نداده

 .هاسمت پله  رهیگ

 شیببر! فرداد نیر ینم مانیسراغ ا: کنه یو تحکم به فرداد گوشزد م دیشنوم که با تأک یرسن م یهم که م به

و اون  نایدور و بر محل عمو ا! شیبر یسر خاك بابا هم نم! کنه یاونجا و به گوش عمو برسه خون به پا م

 ! کنم یم اهیس ارتونوروزگو بهم بگن  ننتونیبپا گذاشتم و بب یدون یهم که م یلعنت يکوچه 

اندازه و بعد رو به نامدار چهره درهم  یبه من م ینگاه میبا لبخند ن اد،ی یفرداد به عالمت اجازه باال م دست

 اناًیاح! رمش؟یتونم سرپا بگ یوقت الزم شد م هی! مستراحو اجازه دارم ببرمش؟ د،یاجازه ببخش: گه یم دهیکش

 !ست؟یاونجا رفتن قدغن ن

 !شد رید میبر: گه یشه و رو به من م یم يجد بعد

افتم، از کنار نامدار که  یراه م! شوخ و شنگمه يپسرعمه  نیشه هم یکل خاندانِ من م فیکه حر یکس تنها

شنوم و نگاهم  یمعترض فرداد رو م يبابا يا يصدا! کشه یو به سمت خودش م رهیگ یشم، بازومو م یرد م

 هیرو برام مشخص کنه و من  هامونم اخطارها رو بده، خط قرمز یمنتظر م .خوره یبه نگاه دژم نامدار گره م

 .راحت بشه الشیچشم بگم تا خ

خونه،  نیاگه من برت گردوندم به ا! گه؟یگفتم د یبه فرداد چ يدیشن: گه یم يکنه و با لحن سرد یباز م لب

 نیاز ا مونیخوش ندارم زندگ چیمنه و منم ه يعهده  یکن یبه بعد م نیکه از ا يهر کار تیپس بدون مسئول

 !جهنم تر بشه يکه بپا کرد یجهنم

به پا : گه یم يمحکم و جد یلیکشه و خ یبه مچ دست آزادم و منو به سمت خودش م نهیش یفرداد م دست

 !بمونه ادتی نویا! کردن نامدار
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 یلیخ لیحرفش تو فامکه باعث شده  نهیهم دیبه کار ببره و شا تیجد نیبه ا یفرداد جمالت ادی یم شیپ کم

 . برد داشته باشه

 !کنه یم دادیداره ب مانیسر زدن به ا يشم، تو فکرم اما وسوسه  یم دهیبه سمت در کش همراهش

 ياومد! ؟ياین گهیکه د يمگه نرفته بود: سواله هی ارمی یکه به لب م يزیچ نیاول نمیش یکه م نشیماش يتو

 !؟یکه بمون

 !اومدم ببرمت: گه یو بعد م یاصل بونایتو خ چهیپ یافته و م یم راه

 !؟يایب يدوست ندار: گه یاندازه و م یبهم م ینگاه میگردم به سمتش، لبخند به لب ن یبر م متعجب

 !نه-

 !گذره ها یخوش م یلیاون ور خ یول:

 !سالها نیهامو گذروندم تو ا یخوش-

 !کرده یو گرم مسالها سرت نیتو ا ،یعقربِ دست آموز داشت هی دمیشن! اون که البت:

 !هم داشته المصب یشیبد ن! بوده یعقرب خوب! آره-

خوام  یکن م فیدیکمربندو ر: گه یشه و بعد م یکم ساکت م کی! کنه یتو روحت نثارم م هی! خنده یم بلند

 !ببرمت فضا

 ؟يمنو ببر یتون یم. مانیخوام برم سر خاك ا یم: گه یبندم و م یرو م کمربند

دونم تو  یم! مقوا جان رزایم نیبب: گه یاندازه تو اتوبان م یم نکهیده و بعد از ا یفشار مگاز  يرو شتریب پاشو

 کهیت هیاون  لیخ یپس ب! زهیبالنسبت کله خرت واقعاً قسم خورده خونتو بر ياون عمو یول یهست يچه فکر

صندوق  ای يزیچ یسرتو بکوب به طاق ورو کرده بر امرزادیب شیاون اسکول خدا يسنگ بشو و اگه دلت هوا

 !بخوابه شتیمبارکو بشون تو آب خنک آت

برام  مانیآب خنک نبودن ا ایدر هیسرم به طاق و نه با  دنینه با کوب. زدن يبرا ستین یحرف. زنم ینم یحرف

! داد یآزارم نم یلیخ مانیفکر نبودن ا! درد کمرنگ بود نیبود، ا دیزندان و تبع یتا وقت. شه یآسون و هضم نم

ام  نهیس يرو نیسنگ يوزنه  نیا دمیکش یشهرِ پر خاطره نفس نم نیا يجا يو تو جا رونیب نیا یتا وقت

 یم. رمیتونم قرار بگ یدار خاطرات مشترکم با اون شده نم دهیکه تمام وجودم د ییداد اما حاال، حاال یعذابم نم

 ینم انیکدوم از اطراف چیه ي لهیکه مطمئناً تو مخ يزیچ. خرده آروم شم هی دیخوام برم سر اون مزار تا شا

 . نمیبش قمیرف نیتریمیسال من تازه بخوام به سوگ صم همه نیبعد ا نکهیا. گنجه
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 ییزن دا!داداش لیخ یب: گه یم يدستهام که بهم هم گره خورده و با لحن خونسرد يرو نهیش یفرداد م دست

 !بخرم شیتیچرکول بهم داده ببرمت برات ت یجان مبلغ هنگفت

 نیشه بفهمم منظورش از ا یرو که کنار هم بذارم م شیتیاما هنگفت و مبلغ و ت یچ یعنیدونم چرکول  ینم

 !هیرممکنیکنه برام کار غ یصحبت م یسیاون ور آب با زبون انگل يآدم چه طور نیا نکهیتصور ا! کلمه پوله

 ییبرمت دست بوس دا یکن بعد خودم م پیخوش ت: گه یکنه و م یداره و دنده رو عوض م یرو بر م دستش

شست هم واسه  هی! شم یخودم م ییزن دا فینشم، حر تیاعصاب مگس ياون عمو فیحر! امرزیجان خدا ب

 !نکنه فیو تکل نییواسه امون تع گهیکه د میکن یم چیاون خان داداشت کادوپ

 یآگاه لبخند کمرنگناخود. خاکه یهم همون حوال مانیا دیکه شا نهیش یته دلم م دینور ام هی. شم یم خوشحال

لبخند شله  نیهم! گل پسر نیآفر: گه یزنه و م یبه بازوم م یمونه و مشت یفرداد دور نم دیاز د ارم،ی یبه لب م

 !داره يدواریام یبس يهم جا يزرد

 نداره؟ یعمه مشکل: پرسم یگردم سمتش و م یم بر

 ؟ییفرما یمامان جان بنده رو م-

 .آره:

 !گفته باشم! يبا کتک کار هیبا ننه و بابا و ناموس مساو یشوخ: گه یشونه و م یبه صورتش م یاخم

 !هم اگه داره مشکل خودشه یمشکل: گه یزنه و م یبهم م یکنم، با لبخند چشمک ینگاهش م فقط

 نویو ا ستیخوب ن یلیخوب گرفته و البته که با عمو هم رابطه اش خ! هیدونه که منظورم چ یم! هیزیت ي بچه

من وازده شده از طرف  يالاقل برا! خوبه یلیخ نیده و ا یباج نم یکالً به کس! دونن یم لیفام يهم همه 

 ! بزرگه يرجا هیآدم  نیهمه ا

*** 

آدم توش هرگز تو رو  یدون یکه م يشده ا یسر سنگ حکاک يباال یستیبا نکهیا! نهیگن ا یکه م ریزمهر

 ! شده یفروغ م یب شهیهم يچشماش برا یوقت دهینبخش

چه خبره و من  رونیاون ب نکهیتصور ا! برام آوردن حس کردم روح از بند بندم جدا شده یفوت بابا رو وقت خبر

 یمحکوم به سکوتم به جنونم م ياون خلوت اجبار ونیدست از همه جا کوتاه و م يواریچهار د نیا يتو

اون شبو تا صبح فقط راه . مترسال کم سن تر از اآلن بودم و خب تاب و توانم هم ک 40 شیسال پ 4. کشوند

 شهیهم يمن برا دنید یمن، ب دنیبخش یکردم پدر ب یباور نم. بود دهیرفته بودم و صبح کارم به درمونگاه کش
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رو به  دنیطور در هم شکسته شده باشه که قلبش تپ نیا یبه اون محکم يکردم پدر یباور نم! رفته باشه

 !سپرده باشه یفراموش

فرداد کنارم . رمیگ یچشمامو م یسیبا سر انگشت خ. ارهی یبهش م يشونه ام و فشاررو  نهیش یفرداد م دست

 یمن و م يرخ سرما زده  میزنه به ن یخونه و بعد زل م یم يذاره رو قبر، فاتحه ا یزنه و دستش رو م یزانو م

 م؟یبر: پرسه

 : ارمی یزبون م افتاده به ادمیرو که  یتیلب ب ریز رم،یبگ اهیچشم از اون سنگ س نکهیا بدون

 آن غم و حسرت جان گسل  غیدر

 .مادر جدا وز پدر داغ دل  ز

 !و رفت دیمنو نبخش: گم یکنه، آروم م یسکوت م يا قهیچند د فرداد

 !یپ کین یباش یکه دنبال بخشش کس ينکرد یاشتباه: تو گوشم چهیپ یمحکم فرداد م يصدا

 !؟یستیمعتقد ن نیه خودت به امگ: گه یشه و م یچرخه، زل چشمام م یبه سمتش م سرم

 !ستین یمن باعث رفتنش شدم شک نکهیاما تو ا ستادمیاعتقادم ا ياشتباه نکردم که پا-

اون  يها هیتو و رفتارها و گوشه و کنا يریمردم، اتفاقات بعد دستگ ثیحرف و حد! یپ کین يتو باعثش نشد:

 !خودشو بخوره و ذره ذره آب بشه یباعث شد ه تتیقوزم يعمو

هم  مانیا: پرسم یم یآروم يمونم و بعد با صدا یم رهیفرداد خ يکم تو سکوت به خطوط چهره  کی

 !نجاست؟یا

 یاآلن تموم دکونها درشونو تخته م میپاشو بر! پاشو: گه یو م ستهیا یشه، سرپا م ینگاهش عوض م رنگ

 !کنن برن ناهار

لب باز کنه و بهم  نکهیا ياستغاثه و تضرعه برا! ستیزل زدن ن. زنم بهش یره و زل م یبه سمتش باال م سرم

 ! کجاست مانیبگه مزار ا

صورتمه و قصد حرف زدن نداره، رومو به  ي رهیبه هم چفت شده نگاهش خ يبا دندون ها نمیب یم یوقت

 نجایدار بود نه ا يسرم باال دینکشتم که اگه کشته بودم اآلن با مانویمن ا: گم یکنم و م یسمت قبر بابا م

 !گردن نیا يور

 !ادیسرش ب ییبال نیخواستم همچ ینم يذره ا یحت: دم یبا بغض ادامه م! شنوم یدونمش رو م یم

 !سبک بشه يجور هی نیسنگ ي نهیس نیدم بلکه ا یگه و من ادامه م یرو م يدونم بعد یم دوباره
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ه از نظر خودم جرم نبوده هم ک يزیبه خاطر چ! جرم نکرده يبرا! سالها مجازات شدم نیتو ا یکاف يبه اندازه :

! طرد شدم! خونواده امو از دست دادم! و فحش نیشالق و کتک و توه د،یشدم، هم زندان رفتم و هم تبع ریتحق

 !کنم يعزادار براشوننتونستم  یشدم و حت قمیرف نیپوش بابام و بهتر اهیس! رونده شدم

و درك حرفها و حال خرابم فشار  يهمدرد يو به نشونه بار هم شونه ام ر نیزنه و ا یدوباره کنارم زانو م فرداد

 !ده یم

و حاال برگشته سر خونه  دنیسال حکم بر 5طرف  يشنون برا یبه ظاهر همه م: گم یم یلرزه وقت یام م چونه

 ...اما شیو زندگ

 يحظه تو وجودم مرده اما انسانم هنوز و انسان تا ل یمردونگ! کنم که بغضم نشکنه یگزم و سکوت م یم لب

 ! مونه یم ختهیمرگ با غرور در هم آم

 ! ده یاز وسط جرم م یینکنم برات زن دا دیپاشو سرده، خر! پاشو: گه یبازوم و م ریز نهیش یفرداد م دست

شم اما قدم بر  یاز جام بلند م! دهیهمه غم من لرز نیواضح هست که بدونم دلش از ا يصداش اونقدر لرزش

حرف نگفته است که حاال بعد از  يسر هیانگار ! باهاش کار دارم انگار! کجاست مانیخوام بدونم ا یم! دارم ینم

 ! بهش بگم دیبرگشتنم با

 یلیراه خ هی! نه ای نجاستیا مانیبدونم ا نکهیا يساده هست برا یلیراه خ هی: گم یکنم به فرداد و م یم رو

 یمن حرف یعمو بمون يخواد تو جبهه  یاگه دلت م! بدونم کجاست نجاستیاگه ا نکهیا يساده هم هست برا

 . کنم یمن درك م ،يبر یتون یم ،يصبر کردن هم ندار يو حوصله  ياگه کار دار یحت. ندارم

برو جلو  نیبا دنده سنگ: کشونه یمنو هم دنبال خودش م يافته و بازو یو با غر راه م نهیش یبه صورتش م اخم

بشه اون حاج  یمل هیطرف اون قبر و قض يگن اگه بر یدن مکل جهان راه افتا! ته دره داداش يوقت نر هی

 لیتحو میبر! چپونه یحل تو حلقم م اهده و ر یداره واسه من تز م نیشه آروم نگه داشت، ا یناصرِ گوالخو نم

 !نیهم فیهمون داداش قلدرت بدمت که فقط خودتون دو تا حر

 ینه کس يجور نیا. امیخودم تنها ب گهیوقت د هیبهتر باشه  دیشا. شم یکشم اما همراهش م یپس م بازومو

 .جواب پس بده یشه به کس یافته و نه به خاطر من مجبور م یتو دردسر م

*** 

. کنم یکه مشغول کتاب خوندنه سالم م ینیو نگار ونیزیتلو يذارم تو هال و به مامان نشسته روبرو یم پا

. نمیش یتخت م يو رو نیرم تو اتاق نگار یم. شه یده و اخم مامان محکم تر م یجواب م یبا مهربون نینگار
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 دیخر: پرسه یاندازه و م یم صورتمبه  ینگاه. تو ادی یزنه و م یبه در م يگذره و تقه ا یم يا هیچند ثان

 ن؟ینکرد

 .نه -

 !چرا؟:

 دم یهم م حیترج. نبود دیسر خاك بابا بودم، حس و حال خر: گم یکنم و بعد م یکم تو سکوت نگاهش م کی

 .کنم دیرفت خر بمیکردم و دستم تو ج دایخودم کار پ یوقت

سر خاك  یرفت یبه مامان نگ: گه یم يکنترل شده ا يبنده و با صدا یشه و در اتاق رو م یگرد م چشماش

 !شه یباز المشنگه به پا م! باباها

 !چرا؟: پرسم یمردونه ام م رهنیپ يو در حال باز کردن دکمه ها ارمی یتو تنم رو در م وریپل

خودت ! سر خاك بابا يبر يمامان گفته حق ندار! ؟یپ کیچرا ن یچ: گه یو م ادی یقدم به سمتم م هی یحرص

 !بدم؟ حیبرات توض دیبا ویاآلن من چ! چرا یدون یهم م

! کنن یدرست که مرده ها هم با آدمها قهر م نیا:پرسم یو م رونیکشم ب یشلوارم م ياز تو رهنمویپ ي لبه

 !شون نه جسم خاك شده اشونمنتها روح

و از جام  ارمی یدر م رهنویپ! به خودش گرفته یتونم گمان ببرم چهره اش چه رنگ یم یکنم ول ینم نگاهش

 !ده یو بحث رو ادامه نم نهیب یتنم رو م يرو يبهش پشت کنم ردها یمطمئناً وقت. شم یبلند م

ازش بخوام بره  نکهیا يگردم سمتش برا یبر م یره که وقت یانگار تو بهت فرو م نیشه و نگار یهم م نیهم

 !صورتمه ي رهیگرد شده خ يتا شلوارم رو عوض کنم با چشمها رونیب

 ...تا ير یم قهیدو د: پرسم یکنم و م یو با چونه به در اشاره م ارمی یبه لب م لبخند

 کین: ارهی یبزرگ به زبون ماندوه  هیشه اسمم رو با  یم کمیذاره و همون طور که نزد یکاره م مهیرو ن حرفم

 !یپ

و تجربه کردن  دنیدونن اما دونستن با د یهمه م! بوده یشده چ دهیکه برام بر یدونسته حکم یدونم که م یم

لمس از اعماق وجود، با پوست و گوشت  هی ایساده باشه  دنیشن هیتونه  یدونستن م! تا آسمون فرق داره نیزم

 !و استخون
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باشم،  نجایکه ا نیهم: دم یم حیچشمام بشونه و توض يکنم نگاهشو تو یادارش مو و رمیگ یرو م دستهاش

 يزیپس واسه چ! نعمته ایدن هیباشه برام  نینامدار بخواد باهام سرسنگ ای رهیبگ دیاگه مامان بخواد منو ند یحت

 !خب؟! که گذشته، مخصوصاً به من، ناراحت نباش

دم  یکنم و تن به تخت مرتبش م یمنم لباس عوض م. رونیره ب یو از اتاق م نهیش یتو چشماش م اشک

 .بدم اهویبه اون ذهن پره یدنیچشمامو رو هم بذارم و فرصت سگال يلحظه ا نکهیا يبرا

 یعادت انسان نیچند سال کم غذا خورده ام که ا نیا ياونقدر تو. کنم یرفته که چشم باز م یکیرو به تار هوا

اتاق  رونیاز ب ییصدا. کشم یام م ختهیبهم ر يبه موها یو دست نمیش یسر جام م. تو وجودم کمرنگ شده

 . ممکنه که تنها باشم یعنی نیو ا ادی ینم

 ستمیا یم يلحظه ا يبرا. نمیب یذارم مامان رو نشسته سر سجاده م یو پا که تو سالن م نییرم پا یتخت م از

 یم. مونم یم رهیخ دیکش یکردن و لمسش پر مبو  يزندان دلم برا يوقتها، تو یلیو به اون چادر نماز که خ

خواد تا بتونم  یزمان م یلیدونم خ یم! کنه یمادر کم نم ياز دردها يرفتن و التماس کردن درد شیدونم پ

از  یحرف زدن باهاش، مخصوصاً که انگار خونه خال ياما وسوسه ! از مهر مادرانه اش داشته باشم یدوباره سهم

 یکنارش و زل م نمیش یحرف م یب. قدرتمند هست که پاهامو به سمتش بکشونه يآدم هاست اونقدر یباق

مامان و بابا  مانیا! بوده یپرقدرت يخدا شهیمامان و بابا هم يخدا! تنهانداخ حیکه مشغول تسب ییزنم به دستها

 .خلوص غبطه خورده ام نیوقتها به ا یلیبوده و من خ يقو یلیخ یلیخدا خ نیهم به ا

 یم ظیکشه و اخم صورتش غل یدست مامان رو لمس کنم، دستش رو پس م نکهیا يره برا یم شیپ دستم

 !مامان؟: کنم یلب وا م ادیدم و با مشقت ز یآب دهنم رو فرو م! شه

لجام  يبچه  نیبه صورت ا ینگاهش اتفاق میچرخه مبادا ن یکه من نشسته ام م یکامالً بر خالف جهت سرش

 !فتهیب ختهیگس

 !مامان؟: کنه یم دادیلرزش تو صدام ب ارمی یاسمش رو به زبون م یبار وقت نیا

دونم چرا  ینم دم،یناام دیکمکش ناام دیاز ام یبا خدا قهرم، وقت یوقت! هستم يدونم منتظر چه معجزه ا ینم

 هیو مامان فقط قدر  ارهیبه بار ب يمعجزه ا حیاون سجاده و اون مهر و تسب ،یملکوت يانتظار دارم اون لحظه 

 !بندازه مبه يو دلخور نهیاز ک یاز مهر و البته خال یخال یحت ینگاه خال

شه که بال هم نازل  ینم ينه تنها معجزه ا! که باهام بهم زده ییمن، با وجود خدا يایتو دن! شه ینم يا معجزه

 !شم یمتوجه م عیسر یلیبعد خ قهیچند د نویشه و ا یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٤٤ 

. فونیره سمت آ یشه و م یامان قبل از من از جاش بلند مشکنه و م یزنگ در سکوت خونه رو م يصدا

رو  فونیآ يدکمه . شم یشنوم و از جام بلند م یرو م یشده حاج یپرسه چ یمتعجبش که بعد از بله م يصدا

ره  یکنه و م یرو باز م وونیچرخونه و بعد در ا یزنه و در کمال تعجب من نگاه نگرانش رو به سمت من م یم

پا تند کرده  یبرزخ ي افهیق هیکه با  نمیب یره عمو رو م یرسم و پرده که کنار م یجره که مپشت پن! رونیب

 یکردن ابوالفضل نم یدهن لق يبرا یلیگرچه که دل.البد که من برگشتم دهیبه گوشش رس! سمت ساختمون

 .ن سر اومدهم تیمحکوم يمخصوصاً که سال ها! باشه دهیتونه شن یم یتونم فکر کنم از هر کس یو م نمیب

ذاره تو  یشه و پا م یرد م یشده حاج یپرسه چ یکه با دلهره مرتب م یو از کنار مامان ادی یها رو باال م پله

کرده باشه  رییتغ شتریاز من ب یکی. شم یشده اش م ریصورت پ ي رهیچرخم و خ یتمام قد به سمتش م. سالن

 !بزرگمه که داغ برادر و پسرش به دلش مونده يعمو نیهم

 ...بهت که گفتم ! جون بچه هات یحاج: گه یشنوم که با ترس م یمامان رو م يصدا

و نگاهش  ستادهیتفاوت ا یکه ب یو رو به من ارهی یساکت کردن مامان باال م يعمو دستش رو به نشونه  حاج

رو  نجایخوام ا یحاال م! دنمید ادیصد بار رفتم مالقات حاضر نشد ب! دو کلوم باهاش حرف دارم: گه یکنم م یم

 !حرف مردونه! در رو دو کلوم حرف بزنم

 یاضافه م یگه و اما خطاب به مامان و حاال مخاطبش منم وقت یمن م يجمله ها رو زل زده به چشما نیا

 !ازش تو وجودت مونده باشه يزیالبته اگه چ: کنه

روزگار و له و  نیورده از اتند و محکمش احساس کرد اما منِ کتک خ يشه از همون قدم ها یخطر رو م يبو

 هیچند تا مشت و لگد ! کتک ها رو قبالً خورده و از سر گذروندم نیبدتر! ترس ندارم يزیاز چ گهیلورده شده د

 !ستین يزیچ گهیپدر زخم خورده که د

و  رهیگ یاومدن از اتاق تنم کرده بودم به چنگ م رونیرو که قبل از ب یشرت یت ي قهیشه و  یم کینزد بهم

 !اتاق که اتاق نامداره نیتر کیکشونه سمت نزد ینو مم

شونه و مخمور  یلبم م يبه کارم نداشته باشه لبخند رو رو يخواد کار یمامان که با التماس ازش م يصدا

تونه  یهم نم نمیخشمگ يقفل شدن در اتاق به دست عمو يصدا یشم و حت یمادرانه اش م تیشراب حما

 !رهیرو ازم بگ یسرمست نیا

 یقدم جلوتر م هی! کنم یباره نگاه م یم شیکه ازشون آت ییچشما يتو میگردم به سمت عمو و مستق یم رب

 !چرا؟: پرسه یو م ادی
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: منم لب باز کنم و بپرسم دیاز من پرس نیهست که درست مثل چند ساعت قبل که نگار یکل ياونقدر سوالش

 !عمو؟ یچرا چ

کنم به  یم یسع! اندازه یاز درد م ییبا خاطره ها کیتار يق هااتا ادیاول چنان محکمه که منو  ي دهیکش

به : گه یاونه که پرحرص م. به چشماش رهیشم و دوباره خ یصاف م! پرت نشم و تعادلم حفظ بشه يگوشه ا

 ! من نگو عمو

هرش شه و برادرشو یم دهیزنه و مشت مامانه که به در کوب یرو م يبعد ي دهیکش ومدهین رونیاز زبونم ب چشم

شه و منو محکم به  یام م قهی يپوشش دستاش گره  اهیبه عروس س تیاهم یعمو اما ب! خونه یرو به نام م

 ! ؟یلعنت مانیچرا ا: گه یو م ستهیا یکم از من م یلیخ يکوبه، تو فاصله  یم وارید

که  يه رو سرم جورخراب که عمو رو آوار کن ياونقدر! کنه یو کار رو خرابتر م ادی یم ادیب دیکه نبا يلبخند

 سهیبه ک لیتبد هیچند صدم ثان يکنه و بعد به فاصله  دهیدلم و منو خم ریز نهیبش یاول زانوش با ضرب محکم

 هیاز  یسوگوار دست کم ي دهید بتیمص یِحاج نیبندازه ا ادمیمشت و لگدهاش که  ونیبشم م یبوکس ي

 !پلنگ زخم خورده نداره

 یرو م يا گهید يمن صداها! ده یاون فحش م! ارمی یرو به خاطر م يا گهید يزنه، من کتک ها یم اون

 هیاز آدمها با  یلیخ يوقتها برا یلیخ خیتار! شنوم یرو م يا گهید يدهایکنه، من تهد یم دیاون تهد! شنوم

 !سال قبلتر 5نزول کردم به  قاًیشه و من تو اون لحظه ها دق یتکرار م ادیخرده کم و ز

 یم یسع! بچه اش در اومده یرو که به هواخواه يمادر ادیفر يشنوم و صدا یاق رو مباز شدن در ات يصدا

مهمه ! برام مهمه به آرزوم برسم! مامان رو تو اون لحظه ها به خاطرم بسپرم ریکنم پلکمو باز کنم و تصو

مامان نسبت به  که نگاه نگران مهمهبرام ! نمیبرم به چشم بب یکردم با خودم به گور م یم الیرو که خ ییآرزو

که از  یو خون دید يتار ونیو باالخره از م نمیکننده بب تیبرام مهمه که مامان رو اون طور حما! نمیخودم رو بب

بوده  بندشیعمر پا هیکه  یبه محرم و نامحرم تیاهم یکه مامان ب نمیب یم نییپلکم راه گرفته به پا يباال

 یدستهاش م ریمنِ مچاله شده ز رشکمیبه دل و روده و زدر حال لگد زدن  يوعم يبازو يدستش رو حلقه 

 ! کنه ازم دورش کنه یم یکنه و با زور نداشته اش سع

کنم  یلبخند بروز بدم که نم هیاون همه درد دست داده رو با  ونیکه بهم م یشعف م،یکنم حس درون یم یسع

. کنه یم یخال ياز هر درد اموینو د ادی یکماست که به سراغم م يزیموفق باشم چون قبل از هر چ یلیخ
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دستهام،  ونیبودم حاال م همهربون و پرقدرت مامان و بابا طلب کرد ياز خدا شیکه چند ساعت پ يمعجزه ا

 !وجودم، تو تار تار پودمه يتو

کنه  یسر و صورتش غرق خونه و خر خر م! ده یکه داره جون م نمیب یتو دستمه و دارم م مانیا یخون دست

که سقف آسمونو داره از هم  ییصداها ونیو خدا خدا کردن هام م دنهامیهوار کش يصدا! دنیکش نفس يبه جا

 نیتر کیو نزد نیتر یمیشه که صم یم يطور نیو ا ادیکمک ب يکه برا ستین یشه و کس یدره گم م یم

 !کنه یسپره و جون منو پرِ خون م یچشمام جون م يدوستم درست جلو

رو محکم نگه  مانیا يرفته  يرو به سرد يِدستها! ارهی یو صدا اسممو به لب م اون همه سر ونیداره م یکی

 ! نهیباور رفتنش به تن و جونم نش نکهیا يداشته ام برا

 يروبروم رو مانیا يدراز به دراز افتاده  يچشمام بازه و جنازه . بره یده و اسممو م یداره مرتب تکونم م یکی

 .خواد چشم باز کنم یاون صدا مرتب ازم م دونم چرا یآسفالت افتاده اما نم

که  یعرق مرگ! از عرقم سیافته به تن خ یصورتم و لرز م يرو نهیش یشه انگار که نمش م یشروع م بارون

ده و من عرق مرگ رو با بند بند وجودم حس  یروم جون م يجلو مانیا. میشونیکه نشسته رو پ نهیگن هم یم

 ! کنم یم

کشه تا  یطول م. کنه یمنو به زمان حال پرتاب م یدست يبار قدرت تکون ها نیشه و ا یواضح تر م صدا

 ینم. استیرو هیمثل . نمیمامان رو بب يآشفته  يچشمام عقب بره و بتونم چهره  يکه نشسته جلو يغبار

 یمهم  يرو نمیسنگ يپلکهادوباره . مامان یو دلنگرون یکینزد يایرو نیا ای هیواقع مانیدونم کابوس مرگ ا

 ایاز سر گرفته  يکنار مامانِ مادر. ام ستادهیپاره پاره ام ا یزندگ يخوام بدونم کجا یوجود م يره و من با همه 

 ق؟یروح رف یکنار جسم سرد ب

کلمه  هیدر حد  یحت گهیبار د هیحاضر بودم جونمو بدم تا  یزمان هیکه  ییو صدا رهیگ یمچ دستم رو م یدست

 .ارهی یبشنومش اسممو به زبون م

کنه سرماشو  یم یکه سع یو آروم اما با لحن نهیش یمبل م يدم، مامان کنارم رو یاز هم فاصله م پلکهامو

 ؟يشنو یصدامو م: پرسه یحفظ کنه م

 يدو تا گوشامو هم که تو! تونم نشنوم؟ یعمر آرزوم بوده بشنوم مگه م هیرو که  ییصدا! د؟یشه نشن یم مگه

 يچشماشه که مشخصه ابر ينگاهم رو! معجزه نیا يشه برا یوجودم شنود ماون لحظه از دست بدم، تمام 

سالها  نیا يدردها تو نیاز ا! ستیکنه اما مهم ن یدرد داره کم کم بهم غلبه م. بوده قبل از چشم باز کردن من
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 میزندگ اعجاز رو تو هیکه  هیبار نیاول نیاما ا. شه باهاشون کنار اومد یم يدونم چه طور یو م دمیکش ادیز

 !بند بشم نیزم يدونم از شعفش چطور رو یکنم و نم یتجربه م

 يرو يکه جلو نهیا یتو دل و جونم و بدبخت چهیپ یم يمبل باال بکشم که درد بد يکنم خودمو رو یم یسع

 .خرده قابل تحمل بشه هیتونم محل درد رو با دست فشار بدم که  یمامان نم

شنوم که پربغض  یمامان رو م يصدا اد،ی یم رونیاز گلوم ب یناخودآگاه يکنم، ناله  یبه هم چفت م پاهامو

 . ادی یزنگ زدم به نامدار، داره م: گه یم

 .خواد...  ینم: گم یچفت شده از دردم م يدندون ها نیاز ب یاما با همون سخت سخته

 ي هیاشه تا دوباره ساشونه که نکنه رفته ب یو ترس رو به دلم م رهیگ یشه و ازم فاصله م یجاش بلند م از

 یکیآب و  وانیل هیو پنبه و  نیکه توش بتاد ینیس هیگرده، با  یاما بعد چند لحظه بر م رهیمحبتشو از سرم بگ

 . دو تا قرصه

 ؟یبلند ش یتون یم: پرسه یپاهام و م يجلو زیم يذاره رو یرو م ینیس

 ادمیها رو با همه وجود تو  هیثان نیخوام ا یکنه و من م یبه چشمام نگاه م میکنم چون داره مستق یم نگاهش

 ست؟یبهتر ن یرو تخت دراز بکش: پرسه یم يتر میبار با لحن مال نیدم، ا یجواب نم نهیب یم یوقت. بسپرم

 یلیمادرانه هاتو که خ يبو. و بوت بکشم رمتیکه من بتونم به بغل بگ کیجلو، اونقدر نزد يایکه ب نهیا بهتر

 !ازم محروم کردن! ش محروم بودماز! شده غیوقته ازم در

چشمم تار  هی دیشه د یخون همچنان از پشت پلکم راه گرفته و مرتب باعث م نم،یکنم صاف تر بش یم یسع

 . به چشم ندارم ازیمعجزه وار مامان ن یدلنگرون نیا دنید يبشه اما برا

راه  نکهیا يره برا یعقب م یکم و هر چند چفته و ناصاف، مامان دهیهر چند خم ستمیا یپاهام م يزور رو به

من اما قصد قدم بر داشتن ندارم، من . کنم هیبازوم تا بتونم بهش تک ریذاره ز یباز کنه و البته که دستش رو م

 !ست؟ین! گرم که هست وآغوش محکم  هیحقم . رمیآدم بگ نیخوام حقمو از وجود ا یفقط م

که  یبه بغض تیاهم یکنه، ب یه داره پاهامو سست مک يا جهیو سرگ يبه درد تیاهم یکنم، ب یکه م بغلش

بار سوم تو اون ساعتها  يبه زور و برا ارم،ی یکه دارم باال م یبه اون همه عذاب تیاهم یشکنه، ب یداره م

. کنه ینم دیناام دمویکه ام اونهاز طرفش و  یخشک و خال یجواب حت دنیشن دیبه ام ارمی یاسمشو به زبون م

 ...کین: ارهی یبه زبون م مهیاسمم رو نصفه و ن هیه آروم اما بدتر از حال و روز من پر گرشنوم ک یصداشو م
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کنم از  یو من حس م ادی یدستهاش باال نم. دستهاش پشت کمرم حلقه بشه نکهیا يمن برا يو آرزو سکوته

 یکم بازومو مکشه و مح یشه که خودش رو عقب م یانگار متوجه م. ستمیپاهام با يتونم رو ینم گهیدرد د

 یبمونم حت یاون برِ گرم باق توواال حاضرم تا ابد  ستین یکه توان فیح. نمیکنه دوباره بش یچسبه و وادارم م

 !خهیکوه  نیپسر کاهل سردتر نیاگه بخواد تظاهر کنه در مقابل ا

 هی نیهم! ههم خوب نیهم. ذارم یهم م ياز دردم رو رو نیسنگ يمبل و پلکا یدم به پشت یم هیرو تک سرم

شنوم اولِ اسمم رو اونقدر  یکه از زبون مامان م نیهم. ارزشمنده ایدن هیمن  يکوتاه و ابتر هم برا يزمزمه 

 شهینمدمال شدن ها هم نیا يهمه  ي جهیکاش نت. ارزش داره یخوش ایدن هیبرام قد  ارهی یدلتنگ به زبون م

 !باشه نیریش نقدریا

*** 

 یچ: پرسه یو بعد نامداره که هول خورده م ادی یم ییپا يام، صدا نهیتو س چهیپ یکنم که درد م یم يا سرفه

 !شده؟

و دست چپم  نهیش ینامدار کنارم م اره،ی یآروم به زبون م یلیشنوم که اسم حاج عمو رو خ یمامان رو م يصدا

 ؟یپ کین: زنه یو صدام م رهیگ یرو تو دستش م

کنه و به  ینم ياریبگم خوبم اما توانم  نکهیا يزنم برا یته لبخند مکه شکاف یکنم و به زور با لب یباز م چشم

 .ادی یم رونیآه پردرد ب هیلبخند  يجا

 . مارستانیب میبر: گه یشه و م یمن بلند م يسر و وضع آشفته  دنیآشفته از د نامدارِ

 ...آخ... بکشم... دراز: گم یم دهیبر دهیو بر رمیگ یم ینفس

 !یش یخوب نم دنیبا دراز کش: گه یکنه و م یم و بلندم مبازو ریز نهیش یم دستش

کدومشون  چینگاهم به ه! رشیزنم ز یکه م ستیو دست خودم ن رهیگ یاون همه درد خنده ام م ونیم! هه

 .موقع چقدر متعجبن یب يخنده  نیتونم حدس بزنم از ا یخمم اما م نیو به سمت زم ستین

و به نامدار بگم که دردها  ارمیکنم سرم رو باال ب یم یو سع رمیگ یند مپر صدا و دردم يدوباره ا ي دهیبر نفس

 يهمه  باًیتونم و تقر یشه اما واقعاً نم یو تحمل کردن خوب م دنیبدتر هم با دراز کش نیاز ا ییو زخم ها

سمت  يبازو اد،ی یبار جلو م نیمامان ا. دهخم ش نیکه همراه با من به سمت زم ينامدار يافته رو یوزنم م

ناله ام  يصدا نکهیا يکشم و برا یدراز م نیتخت اتاق نگار يو با کمک اونهاست که رو رهیگ یام رو م گهید

 .رمیگ یرو چنگ م یدم و روتخت یهم فشار م يبه آسمون نره پلکهامو محکم رو
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. گه یم یکه بفهمم چ ستیواضح ن يشنوم اما اونقدر یحرف زدنش رو م يصدا رون،یره ب یاز اتاق م نامدار

بار با  نیکنم بلکه دردها کمرنگ تر بشن، مامان آروم و ا یکشم و پاهامو تو شکمم جمع م یبه پهلو دراز م

 ؟یپ کین: ارهی یاسممو به زبون م یمیمال یلیلحن خ

رنگ به  مارستان،یب يبر دیبا: گه یزنه و م یشم، کنار تخت زانو م یصورتش م ي رهیکنم و خ یباز م چشم

 . هروت نموند

کنه و  ینم غشیگرفتن دستش، ازم در يکنم برا یدم و دستم رو دراز م یآروم به دو طرف تکون م سرمو

خوب ... بدتر هم بودم نیاز ا: کنم یبندم و زمزمه م یچشم م. لطف نیاز ا نهیش یلبم م يرو يلبخند مرده ا

 .شم یم

بار از سوزش  نیو ا ییاینه رو ،ینه کابوس. نمیب یخواب هم نم یحت. درد و رنج یب يایدن هیو  هیکیتار دوباره

 نهیکردن رگمه، فرداد دست به س دایتخت نشسته و مشغول پ يکنارم رو يعاقله مرد. کنم یدستم چشم باز م

و اخمهاش  ستادهیمرد که احتماالً پزشکه ا لهکنه، نامدار هم کنار اون عاق یو پر اخم نگاهم م ستادهیتخت ا يپا

 !هم پررنگترهفرداد  ياز اخمها

 جوون؟ يچطور: پرسه یو م ارهی یبه لب م يچشمام باز شده لبخند نهیب یکه م مرد

 ! کردم گذشته یم یکه احساس جوون ییاز روزها یلیخ! جوون؟

: گه یسرم م هیدکتر در حال وصل کردن . شه یپوزخند فرداده که جوابم م ارم،ی یصدا به زبون م یرو ب خوبم

شکم و  ریدرد ز ایکم شد  شیاریهوش ایباال آورد  ایداشت  دیاگه حالت تهوع شد. نیش بدداروهاشو به موقع به

 . نیتحمل شد، حتماً به اورژانس زنگ بزن رقابلیشکمش غ

ره  یو م رهیگ یپرسه و بعد نسخه رو به سمت نامدار م یشنوم و دکتر چند تا سوال ازم م ینامدار رو م ي باشه

 .کنه یبدرقه اش اتاقو ترك م ياش برا یو نامدار هم از پ

 !ییخان دا سیدهنتو سرو: گه یم رلبیشه و ز یتر م ظیاخماش غل نه،یش یکنارم م اد،ی یجلو م فرداد

هم دهن اون، هم دهن اون : گه یو م رهیگ یدستمو م. شه یلبم م یزنم که باعث سوزش پارگ یم لبخند

 !شعوریدهن لق ب يپسره 

! رونیبسازم هشتاد تا از بغلش بزنه ب یابوالفضل هیبه ابوالفضل :کنه یه مخودش اضاف ،یخوام بپرسم ک یم

 ادیبهت  یاون تو چ! اره؟یخواست سرت ب ییهر بال يسادیوا ازیپ نیتو چرا ع! یعلف ابوی ي کهیمرت

 !؟ یدفاع کن يزوریپ هیاز خودت در مقابل  یعرضه نداشت!دادن؟
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 ییمعنا چیتوش ه يکه قلدر امی یم ییاز جا! ف ذهنم پاك شدهالمعار رهیوقته از دا یلیکلمه خ نیا! دفاع؟

 !نداشته

 .لباسام: کنم یدم و آروم زمزمه م یهم فشار م ياز درد رو پلکامو

 .سرم تموم بشه بعد نیبذار ا: گه یشنوم که م یم صداشو

بنده از مرور  یم خی یذهنم ول. کشم که کمتر احساس سرما بکنم یلختم باال م ي نهیس يخرده پتو رو رو هی

 !به زبون آورده دنمیکوب ونیکه عمو م ییحرفها

 !ییقاتل پسرم تو:

 !ابونیجونشو گذاشت کف دست تو و دنبال تو راه افتاد تو خ:

 !يسگ جون بد نیصد بار ع يکنم که روز یچنان جهنم م تویحکم اعدام بهت ندادن خودم زندگ: 

 !آره؟ یراحت نفس بکش یتون یآب از آب تکون نخورده و م التیو به خ یبرگشت:

دهن تو : گه یمونه و م یرو لبم که از چشم فرداد دور نم نهیش یم يآخر لبخند که نه تلخند يفکر جمله  از

 !ر؟یواگ ریهاگ نیتو ا يخند یم یبه چ! هم با دهن اون دو تا آسفالت

که از درون گرفتار  یمن از یخنده داره وقت. منتظرش يدوزم به چشما یکنم و نگاهمو م یباز م چشمامو

 !حرف از تکون نخوردن آب بزنن البمیس

درست : گه یم تیاندازه و با جد یهم به سرم م یکنه و نگاه یخرده پتو رو مرتب م هیدم، فرداد  ینم یجواب

 ! میکن یبا هم درستش م یعنی! شه یم

مهر مادرم نسبت  نشیمهمتر درست شده و زایچ یلیاآلن هم خ نیکنم که تا هم یبندم و فکر م یم چشمامو

 !اتفاق جرقه هم زده نیمطمئنم هنوز تو وجودش خاموش نشده و چه بسا که با ا گهیبه منه که الاقل اآلن د

*** 

خسته ام رو از  يبه زور پلکها. شنوم ینامدار رو م يادهایصحبت ها و فر يو درد صدا يداریخواب و ب ونیم

پس زل . نداره يا دهیکشه اما فا یداد م یبدم داره سر ک صیتشخ کنم بشنوم و یم یدم و سع یهم فاصله م

درد  یشبهامو ب شیپ يچند هفته  کهکنم  یسرم روشن مونده و فکر م يکه با نور آباژور باال یزنم به سقف یم

 .چقدر سبک بالم یهمه درد جسم نیگذروندم و امشب با وجود ا یم نیاما چقدر سخت و سنگ یجسم

 یم شیچرخه و اون با لبخند پا پ یافته رو سقف، نگاهم به سمتش م یم نینگار ي هیشه و سا یاتاق باز م در

 ؟يبهتر: پرسه یذاره و م
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 یگاهیخونواده ام جا ونیکنم م یهمه سال فکر م نیکه بعد از ا یهستم امشب کوترین یپ کین هی! بهترم! آره

 !دارم کیکوچ یحت

و انگار که  نهیش یتخت م يکنم به عالمت مثبت، کنارم رو لبه  یدم و بازشون م یهم فشار م يرو پلکهامو

 !مامان برات سوپ بار گذاشته: گه یرو بده م انیتو جنگ با توران ریآرش کمانگ يروزیخواد خبر پ یم

من  يکه مامان برا یخوشحال باشم به خاطر قدم نکهیاز ا شتریب! تونم مانع از کش اومدن لبهام بشم ینم

 .زنم یرو به برق نشونده لبخند م نینگار يکه چشما یبرداشته از شعف

تونسته بارش  یم ینامدار زنگ زده به عمو و هر چ: گه یم یآروم يو خوشحال و با صدا رهیگ یرو م دستم

که اگه شوهرشو  دهیکرده و خط و نشون کش دادیداد و ب یگرفته و با زن عمو کل ویمامان هم گوش یحت! کرده

 !هنیب یجمع نکنه بد م

رو برات  نشیخون يو خبر جنازه  رونیاز خونه بره ب دتیبدتر مگه هست که پسر رش نیاز ا! ان دهیکه د بد

 ! ارن؟یب

. کنم یدلم حس م ریرو ز يدتریو سرم درد شد نهیس يو هنوز عالوه بر درد قفسه  ستیتو تنم ن یلباس هنوز

 . زهیوپ رو برات بربرم به مامان بگم س: گه یشه و م یاز کنارم بلند م نینگار

بدم هنوز بابت شب  صیتونم تشخ ینم. تو ادی یهمچنان گرفته م ينذاشته نامدار با چهره ا رونیاز اتاق ب پا

 .به ستوه اومده يریهمه درگ نیو ا انیجر نیاز ا ایقبل از من دلخوره 

 !؟يدرد دار :پرسه یکنه و م یم تیصورتم به سمت چشمام هدا يزخم ها ياز رو یرو با مکث نگاهش

مشت دزد و  هی ونیزندان و م یسال تمام تو بند عموم 3که  یمن يبرا. لحن سرد رو هم دوست دارم نیا یحت

جون کندم تا به  ریو سکوت کو ییتنها يسال بعد رو هم تو 2کردم زنده بمونم و  یفقط سع یقاتل و قاچاقچ

مرداد رو  دیهم تَف خورش ازشد ب یم دهیشپو ریاز هس يا هیال ریاگه ز یحت یحس نگران نیجنون نرسم ا

 . داشت

 ينامدار اما جلو. کنم دایلباسهامو پ نکهیا يچرخه برا یاتاق م يکنم خودم رو باال بکشم و نگاهم تو یم یسع

 !؟یپ کیرو تن و بدنت ن هیزخما چ يجا نیا: پرسه یو م نهیش یو کنارم م رهیگ یرو م دمید

هر رد ! بدم حیگنجه که بخوام توض یابم تو چند تا جمله و چند کلمه نمجو! کنم یسکوت فقط تماشاش م تو

 !هیکه نه من جون گفتنش رو دارم و نه اصالً وقت مناسب نهیریداره بس د يزخم گفتار
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: پرسه ینره و به گوشه مامان نرسه م رونیکنه از اتاق ب یم یکه سع ییو با صدا رهیگ ینگاه از صورتم م نامدار

 !؟یپ کیگه ن یم یفرداد چ

رو  یکالفگ ای تیزنه تو چشمام و من عصبان یزل م! شم یاش م رهیو خ نهیش یتعجب به چشمام م رنگ

 !؟یپ کین ینگفت يزیچرا چ! ؟يهمه سال کتمان کرد نیچرا ا: پرسه یم یوقت نمیب یتوشون به وضوح م

 یقرار نبوده کس! نبوده نیرارمون اق! پس اومده مهر و موم دهن خودش و من رو بشکنه و بعد بره! یلعنت فرداد

 ! شده از موضوع با خبر بشه هیخروارها خاك تجز ریکه حاال ز یمانیجز من و اون و ا

 دیما با: گه یکنه و م یبالش رو پشتم مرتب م نم،یش یپر قدرت نامدار سر جام م يزور و با کمک دستها به

 ! م؟یاآلن بفهم

 .خی: ریهس

*** 

سکوت  هیکه عصبان یگرفته ام در مقابل کس ادی. عادتم شده یسالها کم حرف نیالً تو اک. ندارم که بدم یجواب

 یهدف ترکش ها قرار م شتریبخوام حرف بزنم ب شتریگرفته ام هر چقدر ب ادی! کنه هیکنم و بذارم خودشو تخل

 .مونم یکه در مقابل نامدار هم ساکت م نهیو به خاطر هم رمیگ

فقط ! ؟یپ کیچرا ن: پرسه ینژَند م يو با صدا رونیزنه به ب یه سمت پنجره، زل مر یشه و م یجاش بلند م از

 ! یکه منو قانع کن اریب لیدل هیخدا  يمحض رضا

به خاطر حال و روز خرابم داره خودش رو کنترل  دیهست که بشه فهم یاونقدر عصبان. گرده به سمتم یبر م بعد

بار  نیجلو و ا ادی یدم و اون م یشه فشار م یم ادیکه داره دردش زپتو و دلم رو  ریبرم ز یدستم رو م. کنه یم

پسرش  نکهیاز فکر ا! یپ کیدق کرد ن انداناون خ يبابا از زور حرفها و منت ها: گه یم يبلندتر يبا صدا

! ذره ذره آب شد! دق کرد! هاش هیو کنا شیاز لحن طلب کار خان عمو و ن! باعث مرگ برادرزاده اش شده

 !مرد یداشت م یشده بود وقت يچه جور يدیند و ينبود

که به  نهینگار يصدا. بندم یدم و چشمامو م یم هیسرم رو به تاج تخت تک! تو ادی یشه و مامان م یباز م در

 !ست؟یحالش خوش ن ینیب یداداش نم: ده ینامدار اخطار م

 یچرا نگفت: کنه یصداشو بلند م نینگار اخطار ایتوجه به حضور مامان  یتوجه به حال و روز من، ب یاما ب نامدار

 !دنبالش؟ یتو رفته باش نکهیدم در خونه اشون نه ا دهیبهت زنگ زده و تو رو کش مانیا
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 يچشما. کنم یپرسه، چشم باز م یرو که اونقدر محکم م یتو اتاق و چ چهیپ یمتعجب مامان که م يصدا

جواب قانع  هی! جوابه هیحاال مثل نامدار منتظر  کنه و البد یمن نگاه م یگرد شده اش داره به صورت زخم

 نییقیکسانت هم به  نیکترینزد حتا ییوقتها هیو  یجمله قانع کن هیبا  یتون یرو م ایکل دن ییوقتها هی! کننده

 ! طوره نیموضوع هم هم نیرسن و من حتم دارم در مورد ا یحرفهات نم

دردمو  یتکون نیبشه چون کوچکتر قهیتا باهام دست به  ستیتنم ن یخوشحالم که لباس. ادی یبه سمتم م نامدار

تو دادگاه عمو  یچرا وقت! ؟يچرا فردادو ساکت کرد: پرسه یبه چشمام و م نهیش ینگاه پرخونش م. کنه یم ادیز

 !؟ینگفت يزیاون طور رفتار کرد چ

 ! جون نمایدادن و نه به ا ینه به من عفو م! داشت؟ يا دهیچه فا: کنم یلب وا م باالخره

اش  دهیفا! نداشت؟ دهیفا: پرسه ینامداره که م. رمیشه نگاهمو از صورتش بگ یمامان باعث م يچشما اشک

 !دونست ینم مانیمرگ ا یتو رو باعث و بان یبود که الاقل کس نیا

 !ستمیموضوع باز هم من قاتل اون ن نیکشونده باشم وسط ا مانویاگه من ا یحت -

 !بود؟ مانیم مال ااون کتابها و برگه ها ه:

 !بودم دهیمنم باهاشون هم عق-

 !یپ کین:

 !سخته یلیاما باورش خ ستین یسخت یلیمرده کار خ هیبه هخ  يمشت ممنوعه رو بنداز هی نکهیا-

 !مال تو نبود؟ فیاون ک! مال تو نبودن اونها؟! کالم کی! من يشر نگو برا:

دونم اما  ینم! کنه یمامان پر بهت نگاهم م نیعکه  نیرو صورت نگار نهیش یمونم و نگاهم م یم ساکت

زنه که تاب تحملش رو ندارم، پس سرم رو  یاون چشمها دو دو م ونیهم م يا گهید زیمطمئنم که جز بهت چ

 يتو برا! وسط اون معرکه آره؟ کشوندتو رو  مانیا: ده یرو ادامه م ییبار مامانه که بازجو نیاندازم و ا یم نییپا

 ! تو رو بکشونه خونه آره؟ نکهیا ينه اون برا ین رفتمنصرف کردن او

رفته بودم که ! نرفته بودم که ببرمش خونه یبوده ول دهیکش رونیمنو از خونه ب مانیندارم که بدم چون ا یجواب

 ! میرفته بودم که با هم از آرمان مشترکمون دفاع کن! میرفته بودم که با هم دستهامونو مشت کن! کنارش باشم

 نکهیا يپتو برا ریبرم ز یدم و سرمو م یتخت سر م يدرد گرفته ، خودمو رو ارمی یکه بهش م يز فشارا فکم

 ! تا بفهمه تو گذشته چه خبر بوده ستادهیگذشته تموم بشه اما نامدار انگار جفت پا و مصمم ا شیتفت

 !نمیپاشو بب: گه یکشه و م یرو از سرم کنار م پتو
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. لهیبه چه دل ستین یجبران شدن گهیکه ازش گذشته و د يزیکندوکاو چ يهمه اصرار برا نیفهمم ا ینم

 !گهیوقت د هیداداش بذار : شه یبلند م نینگار يصدا

 گهیوقت د! کم بود؟ يپنج سال و اند! گه؟یوقت د هی: پرسه یو م نیگرده سمت نگار یبر م تیبا عصبان نامدار

 ! ؟شد ختهیر گهیخون د هیوسط  نیباز هم ا یوقت! ه؟یک

به روز  یچ گهید یکیگردن گرفتن گناه  نیبا ا ،یسکوت لعنت نیبا ا یفهم یم: گه یکنه و م یرو به من م بعد

! تموم شده؟ یو همه چ یو حاال برگشت دیو تبع یتو هلفدون یپنج سال رفت یکن یم الیخ! ؟يما و خودت آورد

 یکار درست و درمون بهت نم هی یبزندو  که هر جا سگ يبه بعد نیاز ا! ؟یبه بعد چ نیاز ا يفکر کرد چیه

 !حمال؟ یبش دیکه ته تهش با! دن؟

 !نامدار: شه یبلند م نیاعتراض نگار يصدا

 یکه از خودگذشتگ يبابا رو به کشتن داد: ده یادامه م يداره و رگبار ینامدار حتا چشم از چشمام بر نم اما

 !نازه؟ج هیبه خاطر ! ؟یبه خاطر ک! ؟یچ هیاز خودگذشتگ! ؟یکن

 !بسه:

 نیو نگار رونیره ب یمامانه از اتاق م! که تمومش کنه ارمی یمحکم به زبون م یلیکشم اما بسه رو خ ینم داد

 ! نیداداش بعداً حرف بزن: گه یو م رهیگ یبازوشو م اد،ی یبه سمت نامدار م

 ! یمون یم يبدهکار بزرگ رو به من یلیخ يچرا هیجواب : گه یکشه و رو به من م یبازوشو عقب م نامدار

 .کنه یحرکت م یمن پاهاشو سست و ب يصدا رون،یره که از اتاق بره ب یم

رفت، پس قاعدتاً  مانیا! بود مورد قبول منم بود فیاون ک يرو که تو يزیهر چ! نبود یاز خود گذشتگ:

 !شد یخورد و مال من م یبه درد من م فیاون ک اتیمحتو

 !شه یکله خر م هیر فقط کله خ هی يها ياره وارث کله خر-

 !ستینبوده و ن يکله خر:

! همه اشون فراموش کردن! کنن یم یزندگ يکه ملت دارن چه جور نیو بب رونیبلند شو برو ب! ه؟یپس چ-

! بودن دهیبا امثال شماها هم عق یزمان هیهاشون  یلیانگار نه انگار که خ! انگار نه انگار که چه خبر بوده

خونه رو زد که  نیبار در ا هی دممر نیاز ا یکیکدوم ! پوت دست گرفت و اومد زندان؟کم هیبار  هیکدومشون 

و  رهیتابوتشو بگ ریبابا مرد اومد ز یکدومشون وقت! به خاطر ما فدا کرد تونویزندگ يبگه متأسفم پسرتون همه 

زده که بگه متأسفه به عمو رو  يکدومشون در خونه ! که به خاطر ما افتاده تو دردسر؟ يبگه به حرمت پدر پسر
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ها رو  یزود خوب یلیکه خ یمردم نیا! ؟يبود دهیهم عق مانیمردم با ا نیا ربه خاط! خاطر مردن پسرشون؟

مردم قدرنشناس مرده پرست  نیبه خاطر ا! است؟یها و تلخ يبد يکه حافظه اشون فقط جا! کنن؟ یفراموش م

  !؟يو زنتو حروم کرد یو زندگ التیو عمر و تحص یجوون

 لیر يجور مسائل بحث کردن مثل راه رفتن رو نیبا نامدار در مورد ا! بندم یدم و چشمامو م ینم جوابشو

 !یچ یعنیکه بخواد بفهمه آرمان و آرزو  ستین مانیا اینامدار فرداد ! قطاره

 یم !ادی یفرداد هم همراهم م! بگم ویخان عمو که همه چ يرم خونه  یدارم م: گه یشنوم که م یم صداشو

 یحت ز،یچ چیه یکه بفهم یعاقل شده باش ياونقدر دوارمیفقط ام! بشه ختهیخونت ر میکه الاقل نذار میر

 !رو نداره تشدن خونواده و اسارت خود دهیمزخرف هم ارزش از هم پاش يایدن نیدرست کردن ا

که به گوش نامدار  ییارو با صد الوگیاما د اد،ی ینم ادمیاسمشو  قاًیکه دق یلمیف الوگیره سمت د یم ذهنم

کوه ، شکوه  نیبلندتر يکه چقدر باال یدرك کن یتونیم یدره باش هیته  یفقط وقت: ارمی یبرسه به زبون م

 !منده

*** 

 يخوند یم ادیسالها کتاب ز نیتو ا: پرسه یکنه و م یم زیچشماشو ر! گرده به سمتم یو بر م ستهیا یم نامدار

 !آره؟

جزء سه تا : دم یم حیکنم و براش توض دایلباسهامو پ نکهیا يچرخونم دور اتاق برا یو سر م رمیگ یازش م نگاه

 .دادم یانجام م یلیبود که خ يکار

 یگرده و م یکنه، راه رفته رو بر م یم يحرف زدن داره همکار يزبونم برا نهیب یم یشه وقت یم کنجکاو

 بوده؟ یاش چ گهیدو تا د: پرسه

 !فکر کردن و کتک خوردن :گم یزنم تو چشماش و م یم زل

 یو همراه با تکون دادن سرش م ادی یدونم، اما باالخره به حرف م یاز تأسف نم ای رتهیاز ح شیطوالن مکث

 !يکه چقدر اشتباه کرد يدیرس یم جهینت نیکاش ته فکر کردن و کتاب خوندن و کتک خوردن هات به ا: گه

که تا حاال به چشمم  يزیتم يست کامل لباس هاد هیاتاق و  يره سمت کمد گوشه  یگم، م ینم يزیچ

 .فرداده ي قهیسل نامیکرده، ا یتو خال يکمدو برا نیا نینگار: گه یو م ارهی یم رونینخورده ب

متعجب . زنه بهم یو زل م ستهیا یم نهیاتاق دست به س يگوشه  رم،یگ یکنم و لباسها رو م یدراز م دست

 !خوام لباسامو بپوشم یم: شم یدوزم بهش و متذکر م ینگاهمو م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٥٦ 

تند مخصوص به خودش رو داره  یبنده اما زبونش تلخ یصورتش نقش م يتلخند که رو ایدونم پوزخنده  ینم

 !ن؟یداشت یتو زندان اتاق خصوص: گه یم یوقت

زنم که راه ندم  ینم یخاطر حرف نیخواد به کجا برسه به هم یدونم م یم! رمیگ یکنم و نگاه ازش م یم اخم

 یکنه و م یره سمت پنجره، بهم پشت م یمونه و م یاون اما منتظر پا دادن من نم! بحث يادامه  يبرا

حال  نیچشمش خون به ا هیچشمش اشک بود و  هیپنج سال، انقدر که  نیتو هم! داره یقلب یمامان ناراحت:گه

داره اون هم به  فیندان تشربرادر دختر خانوم ز دنیفهم یچند تا خواستگار داشت که وقت نینگار! و روز افتاد

 !گم ینم یچیاز خودم و بابا هم که ه! دنیپا پس کش ینیبه اون سنگ یجرم

تونم بفهمم به  ینم: گه یگرده و م یکنم که بر م یام و دارم شلوار گرمکن رو پام م دهیپوش رمویز يها لباس

  !يخودتو تبرئه نکرد یخاطر چ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (یااین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت

 

نگاه کردن به  یو ب رمیگ یم یباعث شده درد به وجودم غلبه کنه، نفس دنیخوردنم به خاطر لباس پوش تکون

نو به زور نبرده بود م یکس! بودم؟ مانیبا ا مانیمنم هم پ یکردم وقت یخودمو تبرئه م دیبا یاز چ: گم ینامدار م

 يزیچ چیه! رو گفتم نایها هم هم ییتو بازجو! نیهم! فقط بهم خبر داده بود چه خبره مانیا! اون بلبشو ونیم

 ! مانیا ایکرد مال من باشه  ینم یهم فرق فیاون ک! واسه کتمان وجود نداشت

 یما فرق م يالاقل برا! کرد یفرق م هیو در و همسا لیفک و فام ونیو م رونیب نیالاقل ا! کرد یفرق م-

مال تو  فیاون ک یگفت یاز کجا معلوم اگه م! کرد یم جادیا ییفرقها هیکرد هر چند که واسه تو هم مطمئناً 

 !دن؟یبر یبرات م ینیسنگ نیبه ا یحکم ستین

و زور  که حاال و به هر ضرب یسمت من ادی یکنه، م یرو لبم که نامدار رو دوباره تندخو م نهیش یم يپوزخند

خنده داره بگو منم : پرسه یو م ستمیدارم سر جام با یسع واریتخت و د يام و با کمک لبه  دهیلباسهامو پوش

 !بخندم

شکم منقبض  يام رو صاف کنم و دستم رو دهیتونم قد خم یکه اصالً نم یافتم سمت در اتاق در حال یم راه

 !قبرستون بود نامدار نهیه ام سبود اآلن جناز نیحکمم اگه سنگ: گم یشده از دردمه و م
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 یتونم درست قدم بر دارم و م ینم یکه حت یکمک به من يبازوم برا ریاندازه ز یو دست م ادی یم همراهم

 !يبود دهیو بابا خواب مانیاحتماالً تو هم اآلن کنار ا! اون که آره: گه

نگاه مامان و  ینیبه سنگ تیاهم یزنم تو چشماش و ب یزل م! ستمیا یکشم و م یم رونیاز دستش ب بازومو

بدون که من خودم  نویکه فوت بابا به خاطر من بوده ا یبهم بفهمون يخوا یاگه م!نامدار نیبب: گم یم نینگار

جا  نیهم اناتیبرم سمت اون جر هکه من دوبار یترس یم نیاگه هم از ا! دونم یم يا گهیبهتر از هر کس د

برم خودمو گم و گور کنم که ! نمونم نجایرو بخوام بکنم ا يکار نیهمچ يروز هیدم اگه  یبهت قول شرف م

 يجلو تیمیصم قیرف دیبا یبدون يخوا یهم اگه م تویجواب سوال قبل! با شما نداشته باشم یارتباط چیه

چقدر  يدیفهم یم يمن اگه بود يجا! مال من بوده فیک ونچرا حاضر شدم بگم ا یچشمت جون بده تا بفهم

همدست  مانیکه با قاتل ا ییو حرص رو تو صورت اونها يبخند رهایکتکها و تحق يعد همه لذت بخشه که ب

 !ینیخودت بب يبودن با چشما

به رفتن لنگ  دهیگردم سمت مامان که د یبذارم بر م وونیپا تو ا نکهیو قبل از ا يافتم سمت در ورود یم راه

اگه ! دمیبه جون خر دویادات خودم زندان و تبعمن واسه اعتق:گم یدوخته و م شیته تغار ي دهیلنگون و خم

خودمو کتمان ! سوال بردم ریز ودموبود که خ نیمثل ا مانیانداختم گردن ا یکردم و م یرو کتمان م يزیچ

بلند شم و  دیکردم با یکه فکر م ییکه اون جا نهیکه ازتون گرفتم متأسفم اما حداقلش ا يزیبابت هر چ! کردم

 ! ندم و خودمو خفه نکردمحرفمو بزنم، ساکت نمو

پرسه که با  یو م ادی یکه نگران پشت سرم م ینیبه نگار تیاهم یبندم و ب یدر رو پشت سرم م رون،یرم ب یم

تو اتاق . بشه تا بتونم برگردم توش ریزودتر تعم دیبا. رم سمت اتاقک یرم، م یاون حال و روز کجا دارم م

سال ها عادت کردم  نیا يتو! ناراحت ياتو جاه دنیت دارم به خوابمن عاد! نه راحتم نه ناراحت نینگار یقرض

 ! ها یراحت ونیها راحت باشم نه م یناراحت ونیم

*** 

اتوبوس  ریمس. نمیش یتو ناکجاآباد م یاتوبوس ستگاهیا يها یاز صندل یکی يمکرر رو ياز راه رفتن ها خسته

با ! مثل تولد و مرگه! اندازه یم یزندگ ادیم اما منو دون یشن رو نم یم یو پر و خال ستنیا یکه جلوم م ییها

فشرده شده که  مانیا دنیند يبرا يونقدردلم ا. میریم یشدنمون م ادهیو با پ میش یسوار شدنمون متولد م

 . ده یبهم نم دنیدرست نفس کش يام نشسته و اجازه  نهیس يقفسه  يرو نیسنگ يوزنه  هیکنم  یحس م
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 یام و نم دهیند گهیو درد چشم باز کرده ام د يبا اون همه زخم و کبود نیو اتاق نگارکه ت يرو از روز فرداد

 ! عادت دارم که دلتنگ نشم ياونقدر دنهایند نیازم نگرفته اما من به ا یده روز سر سراغ نیدونم چرا تو ا

که  نهیهم دیه و شاذره شد هی مانیبابا و ا يدلم برا. ستنین دنیهستم که قابل د ییفقط دلتنگ آدم ها من

 .کنم یرو عمل میآن میشه تصم یباعث م

که  يکردن کار دایپ يحاال که روزهام برا! قیسر زدن به رف يوقته برا نیکنم بهتر یشنبه است و فکر م پنج

 . انجام بدم دیکار مف هیاون همه بطالت  ونیتونم م یره، م یشده هدر م ستیمن ن يبرا

هم اونجاست  مانیدونم که ا یم. رمیگ یم شیرو در پ مانیبابا و ا يابد ينه خو ریشم و مس یجام بلند م از

 . داد ینم مانوینشدن به قبر ا کیمصر و قاطع بهم اخطار نزد نقدریکه اگه نبود نامدار ا

که  یو به سردر برزخ امی یم نییاتوبوس رو پا نیآخر يباالخره پله ها رم،یم یشم و م یبار که متولد م چند

چند ! مردن؟ يماریچند نفرشون از ب دن؟یخواب نجایتا حاال ا شیسال پ 5چند نفر از . کنم یه نگاه مروبروم

 مانیچند نفرشون مثل ا! دن؟یرسچند نفرشون به قتل ! چند نفرشون دقمرگ شدن؟! نفرشون تصادف کردن؟

 !دن؟یخواب نجایبوده ا انیکه خالف جر يا دهیفقط و فقط به خاطر عق

! رهیگ یچشمام شکل م يبار جلو نیونمیلیم يبرا مانیجون دادن ا يده و صحنه ها یفشار م گلومو يبد بغض

از ! شکنه یکردم استخونهام داره م یداد اونقدر محکم دستمو فشار داده بود که حس م یداشت جون م یوقت

نفس  یر بکه اون طو ردهک ینفس که افتاد و دستش که دستمو ول کرد، حس کردم جونشو تو وجود من خال

 !دهیخواب ابونیکف خ

! رمیبگ قمویرف دیجد يخوام برم سمت اطالعات و آدرس خونه  یم! اما اراده ام از پوالده ستیهام محکم ن قدم

 !میو جوون یمثل تموم بچگ! میمثل قد! باهاش حرف بزنم زهایچ یلیخوام برم و از خ یم

*** 

 مانیکه ا ییتا جا ستین يادیراه ز. شه یروبروم گم مو تو وسعت  ادی یدستم باال م يتو ياز برگه  نگاهم

 یم داشیکنم سمتش که اونقدر زود پ یپرواز م! من مثل پرواز کردنه ياما برا هیادیراه که هست، راه ز. دهیخواب

 رهیقبرش خ يبه عکس نشسته باال امچشم عیسر یلیکشونه که خ یانگار اصالً منو به سمت خودش م. کنم

 !تنها و خاموش. پنجشنبه تنهاست يسرمازده  رِیصر دلگع نیتو ا! شه یم

 رلبیشه و ز یتو عکس م يسنگ و نگاهم مات چشما يرو نهیش یزنم و دستم ناخودآگاه م یقبر زانو م کنار

 !قیسالم رف: کنم یزمزمه م
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شم و  یخم م! که تاب نگاه کردن بهشو ندارم ياونقدر! واسه من استیلبخند دن نیعکس تلخ تر يتو لبخند

 ینیکه سنگ ياونقدر! دم بلرزن یبندم و به شونه هام اجازه م یسنگ، چشمامو م يسپرم به سرد یم مویشونیپ

 !بره رونیاز تنم ب یدلتنگ نیا

 یحت! شنون یم یتو دلت هم که بگ! ستیبه زبون ن يازین دنیخواب نییکه اون پا ییحرف زدن با اونها يبرا

 !خوردت یکه از درون داره مثل خوره ذره ذره م یگبرن به درد بزر یم یهم پ یاگه نگ

 ادتهی! مورد بود؟ یاون روزت ب يخنده ها يدید! شد؟ يدید! شد یشد ول رید! باالخره اومدم! مان؟یا یخوب:

 ینیب یحاال م! گه؟یسر خاك همد میبر يچه جور میریاگه جفتمون بم یگفت یاون روز تو اون اتاقک با خنده م

از نفس  هیکه  ینیب یحاال م! اش؟ همرد قیتونه بره سر خاك رف یمرده هم م هیکه  ینیب یحاال م! شه؟ یم

اومدم ! اومدم بهت سر بزنم! منِ مرده اآلن اومدم سر خاکت! ؟ینیب یمنو م! دنت؟ید ادیتونه ب یافتاده هم م

 ییهمه روشنا نیمن وسط ا يهم از جا یکیاون همه تار نیب یکه جات اون تو، حت! بهت بگم خوش به حالت

و محو  یبا خونت قاط ابونیکف همون خ يداد ادیکه بهم  يزیاون چ شتمنذا! مانینشدم ا میتسل! کدر بهتره

 یازم راض! مانیا ينذاشتم به بن بست بر! خود شه ینذاشتم رفتنت ب! رنگ بشه ینذاشتم مردنت ب! بشه

 !؟یهست

چرخونم  یکنم و به سمت باال م یم رو از سنگ جدا مسر! ده یرو شونه ام و شونه امو فشار م نهیش یم یدست

 !شه یهم به غم بزرگ دلم اضافه م یابوالفضل سرگشتگ دنیو از د هیک نمیبب نکهیا يبرا

بخوام از اون  نکهیقبل از ا! رممکنهیو خوش آمد گرمش سخت که نه غ میلبش، سالم مال يلبخند رو درك

 یم مانیبه عکس ا ینگاه. زنه یقبر رو دور و روبروم زانو م نشون بدم، یو واکنش امیب رونیب رتیهمه ح

 ! شه یصورت من م ي رهیقبر و بعد خ يذاره رو یرو که تو دستشه م یاندازه، دسته گل

 رهیدستمو به دست بگ نکهیا يبرا ادی یدستش رو که جلو م! کنم ریتونم تفس ینشسته کنج لبش رو نم لبخند

 !شم یم بلند متونم باور کنم و از جا یرو نم

 !هم دلتنگت بود مانیا. ياومد يخوب کرد: گه یو با همون لبخند م ادی یبه سمتم باال م سرش

 !یپ کیخودش خواست ن: گه یشنوم که م یاومده رو برگردم، م ریکه مس رمیگ یم راه

از جاش ! گردم یر مو به سمتش ب ستمیا یسرکشم م يارده و عزم و به اجبارِ پاها یب! نه که با اراده ستم،یا یم

 ...خودش خواست واال من : گه یم ستهیا یروبروم م یسمتم و وقت ادی یشه و م یبلند م
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که قراره استفاده کنه  ییترسه واژه ها یم دیشا! کنه یکه جمله اشو کامل نم نهیب یم یدونم تو نگاهم چ ینم

 ! هم نتونن تبرئه اش کنن

صورتم  يکه از هنر دست پدرش رو یکمرنگ يو کبود کیکوچبه زخم  یبازوم، نگاه يرو نهیش یم دستش

 ستیدست خودش ن. بابت رفتار بابا ببخش: گه یم يچشمام با لحن شرمسار خیاندازه و بعد م یمونده م یباق

 ...که 

هم دست  مانیمن و ا! خاندان بود نیا دیو افکارمون خالف عقا دیهم دست خودمون نبود که عقا مانیو ا من

 !میکرد یدور و برمون فکر و عمل م يعاد يود که جلوتر از آدم هاخودمون نب

 یانگ جان نباریبزنم که ا يترسم دست به کار یم! نه الاقل تو اون برهوت پر از مرگ! نداره يا دهیفا موندن

 .افتم یزنم و راه م یبچسبه پس دستش رو پس م میشونیبودن درست و به جا به پ

 ...بذار! سایوا یپ کین: گه یشه و با سماجت م یم همراهم

! ذارم یرم و ابوالفضل رو پشت سرم جا م یکنه و من م یم ادتریو ز ادیبلندترم فاصله امو ازش ز يها قدم

من  يگذشته  يایسال قبل تو دن یلیمربوط بهش از خ ياز آدم ها یلیابوالفضل و خ! ستیهم ن ییاتفاق نو

! ها برام مردن یلیخ مان،یا عدب! شون خوردم کمتر عذابم بدهکه از ییجاشون گذاشتم که زخمها! محبوس شدن

 !ابوالفضله نیهم هم شونیکی

*** 

شه  یم يسه روز. دم یندارم و باالجبار زنگ رو فشار م دیکل. رسم خونه یجونم از سرما سر شده که م ي همه

 تیوضع نیاز ا نیار و نه نگارو اونجا اطراق کرده ام هر چند که نه مامان و نه نامد سیکه اتاقک رو راست و ر

 . ستنین یراض

 یعنیزنم  یقدر که زنگ در رو م نیهم. دن که از رفت و آمدهام با خبر باشن یرو هم البد بهم نم دیکل

 .ارهی یم یراحت الیبراشون خ نیا دیبرگشته ام و شا

 !؟یپ کیتو ن ییکجا: فونیتو آ چهیپ یم نینگار يصدا

برم سمت اتاقک،  رمیگ یرم تو و راه م یم. شه یباز م یکنه و در با تق ینم پاسخ از من دنیشن يبرا يصبر

 .خواد برم باال یازم م يشه و دستور یظاهر م وونیمامان تو ا
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خونه داره  ياز وجود مهمون تو تیشده حکا فیپله ها رد يکه رو ییدوم و کفش ها يروشن طبقه  يها چراغ

 مانیکه عصرش رو در کنار ا ریشب دلگ نیمخصوصاً تو ا. سو ندارمک چیروبرو شدن با ه یو من اصالً آمادگ

 .اندازتم یداره از پا م ادیخاك خفته گذرونده ام و سردرد ز ونیم

هنوز . شه امرشو اطاعت کنم یباعث م نیباهام حرف بزنه و هم میاومده که مامان مستق شیمدت کم پ نیا تو

که با چند تا مشت و لگد خوردن از  هیهمونه گناهم بزرگتر از اونبهم بف نکهیا يو سرده برا نیهم باهام سرسنگ

 !بشه دهیبرادرشوهرش بخش

سر و  ر،یدوش بگ م،یمهمون دار: ده یم حیتوض رلبیافته و ز یرم باال، خودش جلوتر از من راه م یها رو م پله

 !باال ایصورتتو اصالح کن و ب

که انتظار داره انجام بدم عالوه بر زندان  ییکردن کارها کتهید! اندازه یزندان بانها م ادیحرف زدنش منو  لحن

 یکالس درس اداره م کیکه خونه رو هم مثل  يریسختگ ریدب! کنه یهم پرتاب م یمنو دوران خوش بچگ

 .کرد

بندم، به  یدر هال رو که م. شرکت کنم شونیقصد داشته باشم تو مهمون نکهیافتم بدون ا یراه م دنبالش

 مامان؟: گم یره سمت آشپزخونه م یکه م یمامان

صورتشه منتظر حرف  ریناپذ ییجدا يکه از وقت برگشتنم انگار جز یگرده و با اخم یو به سمتم بر م ستهیا یم

 .مونه یزدنم م

 یزبانیم يبرا یشب خوب: گم یم يکنترل شده ا يزنم و با صدا یعقب م یشونیپ يدست موهامو از رو با

 .ستین

تر  يچشمام و دستور خیو م ارهی یگرده، سرش رو باال م یو راه رفته رو بر م رهیگ یم يشتریرنگ ب اخمش

 !باال ایو ب ریدوش بگ: گه یم

 !کنم مامان به سمت آشپزخونه پا گرفته یبازشون م یذارم و وقت یهم م يچشمامو رو کالفه

 یبرو م: شنوم یمامان رو م ياخوام برم سمت اتاقش، صد یم نه،ینگار يشده  یلباسام تو کمد خال شتریب هنوز

 !ارهیگم نامدار برات لباس ب

*** 

 یحت يروز هیکه  ییها یام و دارم به کاش ستادهیوقتم بخواد تموم بشه ا نکهیآب گرم بدون ترس از ا ردوشیز

 ؟یپ کین: رسه ینامدار به گوشم م يخوره و صدا یبه در م يکنم که تقه ا یدلتنگ اون ها هم بودم نگاه م
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نامدار  ریچشمام دور و تصو يآب از جلو يکشم که قطره ها یبه صورتم م یکنم و دست یدر رو باز م يال

 .واضح بشه

 . ذارمشون رو سکو یم: گه یده و م یها و حوله رو نشونم م لباس

 يهم رو لبه  شیکف ر: کنه یم يادآوریبه سمتم و  رهیگ یاصالح رو م يها لهیکنه و وس یدست دراز م بعد

 .هست پنجره

 !خوش گذشت؟: پرسه یخوام در رو ببندم که م یم رم،یگ یها رو ازش م لهیگم و وس یم يا باشه

 یها رو وجب م ابونیبدم که دنبال کار خ حیخوام توض یشم و م یمؤاخذه گر م يها دهیاون د ي رهیخ یسوال

 ریروز غ هی یذاشت یاقل مال یحرف ما رو آدم حساب نکن یخواست یتو که م: ادی یکردم، اونه که به حرف م

 ! قبرستون یرفت یپنجشنبه م

 ارهی یسرش رو به طرفم جلو م! زنم یدو پهلو لبخند م يکنه و من از اون کلمه  یادا م دیرو با تشد قبرستون

باال تا  ایزودتر ب!کردن یکنترل م يرو چه جور یاغی يمونده ام اون تو تو: گه یم يکنترل شده ا يو با صدا

 !نشده یانمامان عصب

 !سیبه قول فرداد دهنِ ابوالفضل دهن لق سرو! ره یگم و نامدار م یم يا باشه

*** 

 يزنم برا یم يضربه ا. نیافتم سمت اتاق نگار یکشم و راه م یم سمیخ يموها يرو رو کیکوچ ي حوله

. ذارم یاتاق م يکنم و پا تو یده در رو باز م یجواب نم یکس ینه و وقت ایتو اتاق هست  یکس نمیبب نکهیا

 ! کنه یم خکوبمیم یسالم يموهام، صدا يگرفتن تر يکردن حوله برا نییسرم خمه و دستم در حال باال و پا

تو  لشیتخت و موبا يافته که نشسته رو لبه  یکنم و نگاهم به هاله م یبرم، سرم رو بلند م یرو پس م حوله

 یو م ارهی یبه لب م یشه، لبخند گرم یلند مکشه و از جاش ب یاز صورتش رخت م یتعجب به آن! دستشه

 !؟یپ کین یخوب: پرسه

 یشه و اسمم رو به لب م یم کیبهم نزد رون،یکنم تا از اتاق برم ب یزمزمه و عقب گرد م رلبیرو ز ممنون

 !یپ کین: ارهی

 !دلم برات تنگ شده بود: گه یم يجد یبا صورت. گردم به طرفش یو بر م ستمیا یم

و همون طور که به صورتم  ستهیا یبار روبروم و تو درگاه در م نیخوام برم، ا یگم و م یم يادوباره  ممنون

 !يچقدرعوض شد: گه یمونده م رهیخ
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 ! وقت رفتنمه هیمیانگار همون دختر مهربون و صم. بر عکس خودش درست

لرزون اون اما  يچونه . به زبون آوردن يچرخه برا یتو دهنم نم یچون حرف ارمی یبه لب م یکمرنگ تبسم

 یام قرار م نهیس نییسرش پا دم،یکش یکنه و به آغوش م یچند سانت فاصله رو پر م! ده ینشون از بغض م

بم شده و گرفته اشه بلند  ياصد ،یتسل ایمحبت  يموهاش به نشونه  يرو نهیش یو م ادی یدستم باال م. رهیگ

 !یمعرفت یب یلیخ یلیخ یلیخ: گه یشه که م یم

 نیکشم و از ا یعقب م! شه یبتونم ازش جدا بشم، نامدار با لبخند جلوم ظاهر م نکهیگم و قبل از ا ینم يزیچ

 هیراهرو تک واریبه د نهیکه حاال دست به س ياندازه و رو به نامدار یهاله به پشت سرش نگاه م ییهویواکنش 

 !ناختمشش یاصالً نم دمشید یم یاتفاق ابونیاگه تو خ دیشا: گه یداده م

 یمنو کشف م راتییمونه انگار که تازه داره تغ یمن م ي رهیو خ ارهی ینگاهشو از صورت هاله باال م نامدار

نگاه هاشون بهم نخوره،  ریکنم که ت یبه جفتشون پشت م یصندل یپشت يگذاشتن حوله رو يبه بهونه . کنه

 یکه م یمهربون و پرحرف راون پس گهید! اخالقش هم عوض شده! آره: گه یو م ادی ینامدار به حرف م

 !ستین یشناخت

: گه یکه حاال اومده تو اتاق م يبزنه نامدار یهاله حرف نکهیقبل از ا. دم ینشون نم یگردم و واکنش ینم بر

 .باال کارت داره يگفت بر یمامانت م

باال  يای یم: پرسه یکنم م یکه به رفتنش نگاه م یو از من ستهیا یخواد بره اما م یگه و م یم يباشه ا هاله

 گه؟ید

 یمشکل گهید: پرسه یو م ادی یشه و نامدار جلو م یدر بسته م! ره یدم و اون م یبه عالمت آره تکون م يسر

 ؟يندار

 !؟یچه مشکل: پرسم یو م یصندل يرو نمیش یشم و م یمنظورش نم ي متوجه

 یتون بدن ستبرش کرده مکنه و همون طور که دستهاشو از عقب س ینشستن انتخاب م يتخت رو برا ي لبه

 گم، دردشون کم شد؟ یمشت و لگدها رو م يجا: گه

 !یخدا رو شکر که خوب: گه یو همراه با پوزخند م زیپرونم، نامدار طعنه آم یم یخوبم

 !؟يتو بد: پرسم ینگاهش کنم م نکهیا بدون
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چهره ام دستش  دنیه کاوخرد هیبعد از ! و نگاهمو به نگاه ماتش بدوزم ارمیشه سر باال ب یباعث م سکوتش

رد : پرسه یکنه و م یام امتداد داره لمس م قهیشق يها کیتا نزد میشونیپ يرو که از باال یو خط ادی یجلو م

 ه؟یچ

  یشکستگ: دم یم یکوتاه حیتوض رلبیز

 دگارای! که خبر فوت بابا رو برام آوردن يکنه به روز یاما ذهنم منو پرتاب م ستین یدونم جوابم براش کاف یم

 یم! بند يبودم به در نرده ا دهیبود که سرم رو کوب دهیخبرش چنان به جنونم کش! رفتن بابا ادگاری! همون روزه

خون نبود که راه گرفته ! در بند و تو اون خفقان نهباشم  رونیخواستم اون ب یم! خونواده ام باشم شیخواستم پ

به جون بابا بسته بود و حاال که خبر رفتن اون به گوشم  یزمان هیجونم بود که ! جونم بود! میشونیپ يبود رو

بود، دستش  دهیبه کارم نداشت سر رس يکه کار يتنها همبند ،یمرتض! رفت یم رونیبود داشت از تنم ب دهیرس

وجه طالبش  چیکه من به ه یکمک! و کمک خواسته بود میشونیپ قیشکاف عم يبود رو ذاشتهرو با فشار گ

 !نبودم

 یبار م نیاندازه و ا یبه اون رد م یدوباره نگاه. امی یم رونیزانوم از فکر ب يرو نهیش یکه منامدار  دست

 !شکسته؟ يچه جور: پرسه

نشده و به لطف خان  یخط و خطوطها حکاک نیتن و بدن من کم از ا يرو! براش مهمه نقدریدونم چرا ا ینم

فرق  هیهم، جنسش با بق قاًیکه دق یکی نیا فهمم یپس نم! دنیعمو هم که همه اشو هم اون و هم فرداد د

 .البا امیخواد ب یدلم نم: گم یشم و م یاز جام بلند م! داره چرا براش مهم شده

 !یبچرخ ابونایخواد از خروسخون تا بوق سگ تو خ یمنم دلم نم: گه یو متحکم م ستهیا یپا م يهم رو اون

 یدنبال کار م: گم یشم و م یچشماش م خیمه ممقد یب نقدریحرف، اون هم ا نیا دنیکش شیاز پ متعجب

 !گردم

 نهیاز گز یکیهم  يالبد مرده شور: گه یره سمت در و م یم یتندمزاج شده وقت یِهمون نامدار عصبان دوباره

 ! آره؟! هاته

 !دم یم حیرو ترج یگورکن: شه یمن به حرف باز م يلبها رون،یکنه که بره ب یرو باز م در

گرده و با دست چونه ام رو باال  یراه رفته رو بر م رم،یگ ینگاه ازش م! گرده یه سمتم بر مو دلخور ب ستهیا یم

در دانشگاه و چه تو اونو،  يتو رو کشونده باشه جلو مانیچه ا: گه یهم بشه و م ي رهیتا چشمامون خ ارهی یم

من و فرداد  يوجود حرف زدن هابا  نکهیا یعنی نیاو  یپ کیکنه ن ینم جادیا يریتوف چیمرده ه مانیا نکهیتو ا
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تن و بدنت آش و  ادی یو خوشت م ارهیسرت ب ییبال يدوست دار! عمو جان همچنان به خونت تشنه است

 تمیرو ر یکاف يهم به فکر قلب ناسور مامان باش که به اندازه  یکم هیاما  ستیتوش ن یالش بشه حرف

 !چند ساله نیپرنوسان بوده ا

*** 

و  ییدا يمن از رو يگرده و نگاه گذرا یسالم کنم سرها به سمتم م نکهیلن باال و قبل از اذارم تو سا یم پامو

 یمبل سالن نشسته م نیتر ییکه رو باال يرمردیپ يشه و رو یخاله و بچه ها و عروس و نوه هاشون رد م

 یتند م يها ام به تپش نهیکه قلبم تو س يشه و درست لحظه ا یم رهیبه وجودم چ یبه آن یدگیشور! نهیش

 يبرا يرو شونه ام، فشار نهیش یشه و همزمان با اون دست نامدار م یبا اتکا به عصاش از جا بلند م يافته پدر

 !ادیبخواد ب رمردیپ نکهیبرو دستبوسش قبلِ ا: کنه یگوشم زمزمه م ریو آروم ز ارهی یقدم برداشتم بهش م

دارم و  یبلندم رو به سمتش بر م يقدم ها. ادیبه سمتم ب هنکیا يگام اول رو برداشته برا رمردیداره چون پ حق

 يرو نهیش یکنم و سرش م یبغلش م! کنه یباز م دنمیبه آغوش کش ياونه که عصا رو ول و دستهاشو برا

 یاز دور و اطراف سالن بلند م مه ییها هیگر يصدا. دنیکنه به لرز یام و شونه هاش شروع م نهیس يقفسه 

. تونم موفق بشم یکنم و چه خوب م یشه اما سخت مقاومت م یافسوس چنگ گلوم م و یبغضِ دلتنگ. شه

خدا  رلبیبوسه و ز یرو م میشونیکنه و پ یسرم رو به سمت خودش خم م اد،ی یباال م يپدر يبار دستها نیا

 . کنه یرو شکر م

 یم الیخ: گه یو م رهیگ یشم، با دو تا دستاش بازوهامو محکم م یم رهیرنجورش خ ي دهیچروک يچهره  به

 !ییبابا نمتیب یو نم رمیم یکردم م

شه  یم دهیپشتم کش يو همون طور که دستش رو رهیگ یدوباره به آغوشم م ارم،ی یبه لب م یکمرنگ لبخند

 .یحسن خال يجا: گه یم

 یه و مانداز یم يپدر يبازو ریو دست ز ادی یم شینامداره که پ. شه و من معذب تر یم شتریها ب هیگر يصدا

 یو م رهیگ یشه اما دستم رو محکم م یازم جدا م يپدر ست،یبراتون خوب ن سادنیسرپا وا ،ییبابا نینیبش: گه

 .عمر باهات حرف دارم هیقد  ایب! پسرم ایب: گه

 میما هم دلتنگش! خرده از دردونه اتو واسه ما بذار هیآقاجون : داره ینگه ام م ییدا يشم اما صدا یم همراهش

 !ها
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کنه و خوش  یو محکم بغلم م ادی یهم جلو م ییکشه، دا یدست از دستم م يگردم سمتش، دست پدر یم بر

 !گه یآمد م

 .کنن یو ابراز دلتنگ رنیهاست که به آغوشم بگ ییهم نوبت خاله و پسرخاله ها و دامادها و پسردا بعد

خواد  یدلم نم. کنه یاشکش رو پاك ماما حواسم به مامانه که کنار خاله نشسته و داره  يکنار پدر نمیش یم

. گهید هیغصه براش کاف. به بعد شاد باشه نیدوست دارم از ا. کنه هیبه خاطر من عذاب بکشه و گر نیاز ا شتریب

روبروت نشسته باشه، اون  نیغمگ طور نیا تیزندگ يآدم ها نیزتریاز عز یکی یو شاهد باش ینیسخته بش

 !ییاون جمع بدونن که مسبب اون اندوه بزرگ تو يمه و تو و ه زهیهمه در از چشماش بر

لبخند . شه یاون ختم م يمه گرفته  يدستم نگاهم از مامان کنده و به چشما يرو نهیش یکه م يپدر دست

 بابا جون؟ یخوب: پرسه یبه لب م

بچه ام  نیبب: گه یاست که م بهیبزنم خاله ط یخوام حرف یدم و م یلبخند کوتاه م هیلبخندش رو با  جواب

 !پسرمو یکن تیتقو یحساب دیبا! ها یبهش برس دیطاهره با! چقدر الغر شده

 نیمامان که ماشاءاهللا تو ا: گه ینامداره که م. کنه یداره منو ورانداز م یرچشمیره سمت مامان که ز یم نگاهم

 دیکه با يکارمنتها اصل ! بسته به شکمون لهیچلب و چ يغذا یهر چ! قصد جون ما رو کرده يهفته ا هی

 !داره یبر م یشکیبخوره لقمه گنج

به  دیبا. آروم آروم یهمه چ. شه یدرست م:شکنه یرو م يا هیکه سکوت چند ثان هییبه منه، زن دا نگاهش

 .که عادت کنه میوقت بد یپ کین

 ینمباورم ! داره که کم کم هضمشون کنه ازیتونه تحمل کنه و ن یرو نم یهمه خوش نیروحم ا! گه یم درست

باشه و گوشهام  يو شکن پدر نیگرم و پرچ يانگشتهام تو دستها. نشسته باشم یشه تو جمع گرم خونوادگ

 .بره یقبل از دربند بودنم م شخو يمنو به روزها شتریباشه ب یپر از روزمرگ شتریکه هر چقدر ب ییسامع حرفها

 یسوال یشم هر چند که هر از گاه یمبحث بودن خارج  يشه و من از سوژه  یکم کم از سر گرفته م گفتگوها

 .جمله ها پاسخدهنده باشم نیکنم با خالصه تر یم یشه و من سع یم دهیازم پرس ياز سر کنجکاو

 یبه دلم م بیعج نیوسط توجهات هاله و نگار نیشه و ا یگرم و پر سر و صدا خورده م يفضا هیتو  شام

از جلوم رد  نیبا لبخند محو صورت منه و هر بار که نگار که نمیب یافته م یهر بار که چشمم به هاله م. نهیش

لحظه ها  نیاگه تو ا یخوشبخت. نهرو بهم بفهمو شیاوج خوشحال نکهیا يزنه برا یبهم م یضیشه لبخند عر یم

 !ازش گرفت؟ یشه سراغ یشه پس کجا م یخالصه نم
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**** 

هنوز زوده پس دوباره . اندازم یساعت م به یشه نگاه یکه به زور باز م ییزنم و با چشما یجام غلت م يتو

 دارمیدوباره نگذشته که باز شدن در اتاق ب دنیاز خواب قهیچند د. کنم بخوابم یم یبرم و سع یپتو م ریسرم رو ز

 هیشبید نیکه مامان منو خطاب قرار داده هم ییاز معدود بارها یکی. باال هستم يتو اتاق خواب طبقه . کنه یم

 .تو اتاق باال بخوابم اطیاون آلونک کنج ح يرفته ان و اون ازم خواسته که جا يا جز پدرمهمون ه يکه همه 

اما اگه مامان بخواد که تو  یشگیدستور هم هی ای رمردهیپ يحفظ ظاهر جلو يدستور موقت و برا نیدونم ا ینم

 .کنم یمنت قبول م ي دهیخونه بمونم و پامو تو اون اتاقک نذارم، امرشو به د

در هم زل زده  ییکه با اخما نمیب یسرم م ياومده تو اتاق، فرداد رو باال یک نمیکه بب رونیب امی یپتو م ریز از

 .به صورتم

 شده؟ یچ: پرسم یخش دار م ییو با صدا نمیش یم. باز بمونن نکهیا يکشم برا یبه پلک هام م یدست

 یم هیتاجِ تخت تک يباال واریسرم رو به د !ارهیبه زبون ب یحرف نکهیا یکنه ب یزل زل نگاهم م نهیبه س دست

 !کار کردم؟ یباز چ: پرسم یبسته م ییدم و با چشمها

 یبازوم م ریکه وارد اتاق شده دست ز یفرداد با همون غضب. شه یره و چشمام باز م یپاهام کنار م ياز رو پتو

 یرت نشسته ات بزن، بعد بهت مصو نیمشت آب هم به ا هیبکن،  زتویسرت گُم ریپاشو برو خ: گه یاندازه و م

 !يکرد یگم چه غلط

که  یساعت از وقت میهنوز ن! وقت صبح نیو ا يجور نیشده، اون هم ا دایروز سر و کله اش پ ازدهیده  بعد

از خواب پا شده که  یبشر ک نیفهمم ا یساعت بهم دستور خواب دوباره داده نگذشته و نم دنیمغزم بعد از د

 !سر من يخودشو برسونه باالتونسته حاضر و آماده 

خوام  یدارم و م یشب قبل تو اتاق گذاشته بر م نیصورتم رو که نگار کیکوچ يحوله  ن،ییپا امی یتخت م از

 رانوساروسیرفتن به سمت خال به چنگال ت نیکن در ح یسع: گه یشنوم که م یصداشو م رون،یاز اتاق برم ب

 !یگرفتار نش

نخورم، دراز  یمراقب باشم به تور چه کس دینسبت داده و من با یرو به ک ناسوریدا نیبده اسم ا حیتوض منتظرم

 !نامدار به خونت تشنه است: گه یتخت و م يکشه سر جام رو یم

که  شبیاز آخر شب د! دونم چرا نامدار به خونم تشنه است یکه م یباال، در حال يطبقه  سیرم سمت سرو یم

 هیبن بست بوده، مرتب مترصد  ياون کوچه  يکه بپا دنیمحل د يتوبهش خبر دادن برادر سابقه دارش رو 
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چرا  نکهیا! دونم یرو نم شییکه خودم هم چرا يزیاستنطاق در مورد چ! فرصت بوده تا خفتم کنه و استنطاق

دونم و پس  یشده رو خودم هم نم دهیاومدن به خونه به سمت اون محله کش يپاهام به جا مان،یا دنیبعد از د

دست به کمر و طلبکار  یبهداشت سیاومدن از سرو رونیکه بعد از ب ينامدار! هم ندارم که به نامدار بدم یجواب

 !چربم کنه يلقمه  هیسخن اشتباه از من  هیو منتظره که به قول فرداد با  ستادهیروبروم ا

 يصدا! چشمامه خینشسته روشو پاك کنم، نامدار همچنان طلبکار م يکشم تا قطره ها یرو به صورتم م حوله

 ناسوریدا نیا ریگفتم بپا گ: گه یو رو به من م ادی یقدم جلو م هی. گردونه یفرداد سرمون رو به سمتش م

 !یفتیهمنوع خوار ن

 !فرداد: شه ینامدار بلند م ياخطار يصدا

 شده؟ یچ: مای یبار خودم به حرف م نیانفجاره و ا يکه در آستانه  يچرخه به سمت نامدار یاز فرداد م نگاهم

به هدف گرفتن تمام  يشه برا یکه از چله رها م هینیزهرآگ يرهایت اد،ی یم رونیکه از دهنش ب ستین کلمه

 !غرور و احساس من

ناموس : پرسه یبه هم چفت شده م يدندون ها نیاز ب ستادهیرو در روم ا قاًیو حاال که دق ادی یقدم جلو م هی

 !شه نه؟ یسرت نم

 !نامدار: شه یبلند م ستادهیکه حاال کنارمون ا يفرداد يِاخطار يصدا

و روحم رو به  ارهیوجود نداره که بخواد دلم رو به لرزه در ب ایدن نیا يتو يزیچ چیکه انگار ه يجور خونسرد،

 !چطور؟: پرسم یبندازه م شیتشو

 !چطور نه؟ یدون یخودت نم! هه! چطور؟: رهیگ یم شخندمیتر به ر یعصب

کنه و چنان  یدستهاش م رینشه، بازوم رو گ دهیکش کیبار يکار به جا نکهیا يرد شم براخوام از کنارش  یم

 يمونم و تو اون فاصله  یبه زور سر پا م. رم یکشوندم که تا مرز از دست دادن تعادلم م یبه سمت خودش م

 ینم نویا! است گهید یکی اموسن: گه یبار با خشم م نیا! شم یده مات صورتش م یآشوب م يکوتاه که بو

 ! شده گهید یکیزن ! ؟یفهم

 !زن من بوده-

 !نامزدت بوده:

 !عقدم بوده-

 !عقد موقتت بوده:
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 يبر گهیبار د هی: گه یکنه و پرحرص م یکشم اما نامدار ولم نم یکلمات، بازوم رو عقب م يباز نیاز ا کالفه

 !ینیب یبد م یپ کیطرفش ن

به  تیاهم یبار و ب نینامدار ا! کنه یار رو بغرنج تر مشه و ک یصورتم م يمهمون ناخونده  يخند پوست

انگ دزد ناموس بودن برات کمه که :گه یکشه و م یشرتم رو به سمت خودش م یت ي قهیدخالت فرداد 

 !یکه هست بکن ینیتر از ا اهیخودت و خاندانتو س يپرونده 

 يرو نهیش یدست فرداده که م! نهک یبفهمه چطور داره غرورمو لگدمال م نکهیا يمونم برا یچشماش م مات

ساله  3که  نویبفهم ا! یپ کیمنو ن نیبب: ادی یعقب بکشدش و نامداره که به حرف م نکهیا ينامدار برا يمچ ها

برگرد  یهم بزن یو ه یگه رو ه نیکه ا یاگه برگشت! نه ناموست! نه محرمته! شده گهید یکیاون دختر زن 

 ! به خاطر دفاع از ناموسش به خونت آلوده بشه یکن که دست کسن ياما کار يکه بود یهمون قبرستون

: گه یده و رو به من م یکنه و به سمت عقب هلش م یام م قهینامدار رو از  يدستها ادیبار با فشار ز نیا فرداد

 !یپ کیبرو ن

به هم دندونهامو ! زنه یشرف بودن م یشم که بهم برچسب دزد ناموس و ب یم يبرادر يچشما خیاما م من

شم  یکه به سمت اتاق ببرتم، همراهش م رهیگ یفرداد دستم رو م اد،ین رونیب یدم که حرف نامربوط یفشار م

 یلیل یخبر عروس:امی یم حرفگردم و به  یپرخشم نامدار محو بشم بر م يچشمها ياز جلو نکهیاما قبل از ا

 ! ؟یچ یدون یم! ناموس هم بدتره يلقب دادن که از دزد هیتو زندان بهم  دیچیکه پ

از برادرش بشنوه که  نهیبراش سنگ دیشا! خواد بشنوه یدونه و نم یم دیشا! مونده به صورتم اما منتظر نه مات

 !زدن قرمدنگ یصداش م یو اعدام یمشت دزد و قاچاقچ هیتا مدتها 

 قهیداد دو دجون فر:گه یگوشم م ریده و ز یشونه هام و منو به سمت اتاق هل م يرو نهیش یفرداد م دست

 !فکتو ببند

شکستنش بلند  يکه توقع دارم صدا يگوشه، جور هیکنم  یقدرت پرت م نیشتریرم تو اتاق، حوله رو با ب یم

ده فرداد هم نشسته  یتکون تخت نشون م! سپرم به پنجه هام یتخت و موهامو م يرو لبه  نمیش یم! بشه

 میبپوش بر: گه یآروم م بعدو  يابراز همدرد يبرا رهای یبهش م يشونه ام، فشار يرو نهیش یکنارم، دستش م

 .میخرده هوا بخور هی
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آزاد  نکهیا. خونه برم نیخواد از ا یدلم م. حرف یواکنش، ب یب. مونم یحرکت مات موکت کرم رنگ م یب

به  یاما ته همه اشون مجبور باش یرفتار کن يهر طور که دوست دار ،يبر يکه دوست دار ییهر جا ،یباش

 ! هیاوج آزاد ودربند بودن ت نیا! ستین يآزاد شیمعن يجواب پس بد تیزندگ يآدم ها نیتر کینزد

 یمدرك کار م یسابقه دارِ ب هیبه  یکدوم آدمِ ساده لوح! اما کو کار؟! کنم و زودتر مستقل بشم دایکار پ هی دیبا

 !کنه یاز ازش استقبال مگرده و با آغوش ب یدوره و زمونه دور و بر دردسر م نیتو ا یچه آدم! ده؟

رو  نیسرگ نیخوام ا ینامدار گفته اگر م. یمیقد يشه به اون قهوه خونه  یراه چاره ختم م يذهنم برا کنکاش

 نیا يتو يروزها! مؤاخذه شدن بهتره یو ه یموندن و ه نیرفتن از ا! ستیهم ن يفکر بد! برم دیهم بزنم با

رو  نیتوه ایجواب پس بدم  دیبا ای يرهر کا يبرا! رهیل اون کوتو د دمیتبع يخونه موندنم درست مثل روزها

 !تحمل کنم

زنم  یخوام بکنم ازاتاق م یکار م یچ نهیکه منتظره بب يبه حضور فرداد تیاهم یشم و ب یجام بلند م از

 . شه یفرداد هم همراهم م. برم اون جا دیحاضر شدن با يو برا نهیاتاق نگار يلباس هام تو. رونیب

 .در آروم کردنش داره یسع ییجورا هیزنه و  یشنوم که داره با نامدار حرف م یمامان رو م يپله ها صدا نییپا

 یبه من که زنگ زد داشت م. ستین: گه یزنم و فرداده که م یم نیبه در اتاق نگار يدم، تقه ا ینم یتیاهم

 .رونیرفت ب

بذار برم پالتومو از : گه یفرداد م امی یکه م رونیشم، ب یلباس هام م ضیکنم و مشغول تعو یاتاق رو باز م در

 .ارمیباال ب

 دنینشسته ام و مشغول پوش. ذارم یم وونیا يحرف از سالن پا تو یکنم و ب یرو زمزمه م ستین يازین

 ؟ير یکجا م: مامان بلند يشه و صدا یباز م وونیکفشهام که در ا

ازم  یکاف يکه به اندازه  یو زمان رو سر کس نیاز زم تمیخوام عصبان ینم. کنم یگردم و نگاهش نم ینم بر

 .کنم یخال دهیکش

 !با توام یپ کین: پرسه یشه و م یم کیقدم بهم نزد هیبار  نیزنم و مامان ا یکفشم رو گره م بند

. کنه یو تماشامون م ستادهیدر سالن ا کیکه نزد هیچرخم، نگاهم به نامدار یشم و به سمتش م یم بلند

که ازش  يهمون گور: گم یچشم گرفتن از نامدار م ینگاه کردن به مامان، ب یکنم و ب یتنم مکاپشنم رو 

 !اومدم

*** 
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سکوت  مچهیاز کنار گوشم ن ینیبوق ممتد ماش يدارم به سمت سر کوچه، صدا یتند و پشت هم قدم بر م دارم

 چهیپ یکه م نیدم اما ماش یمرو ادامه  رمیمس تیاهم یفرداده ب نکهیبا حدس ا. کنه یفضا رو خدشه دار م

 !ستمیشم با یجلوم مجبور م

ام  ستادهیا! باشه یمنت کش یکه پ ستین یکنه چون نامدار معموالً آدم یمتعجبم م نیو نامداره و ا ستین فرداد

 رهیخ نیدر ماش ریدست گ هیبه سقف و  هیدست تک هیشده و  ادهیگره کرده مات صورتشم، اون پ ییو با ابروها

 !کارت دارم نیبش: گه یم يرکشه و اونه که دستو یطول م يا هیسکوتمون چند ثان! منه صورت ي

زنه و در  یرو دور م نیده، ماش یم یبه پاهاش حرکت ،یواکنش چیه یمونم ب یصورتش م ي رهیخ همچنان

 !یپ کیکارت دارم ن نیبش: گه یکنه و م یبغل راننده رو باز م

 یبنده و وقت یدر رو م نم،یش یرم و م یبا دو قدم م. تره میاما مال يبار لحنش گرچه همچنان دستور نیا

 ...و حرف میخور یصبحونه م مینیش یجا م هی میر یم: گه یم نهیش یپشت رل م

 !من عادت به صبحونه خوردن ندارم: رم یحرفش م ونیم

کم کم ! يانقدر الغر شدکه  نهیواسه هم: گه یبره و در همون حال م یرو عقب م نیزنه و ماش یرو جا م دنده

 !یکن یعادت م

 قیبه مغز من تزر ییهویرو  زیهمه چ یکن یم ینامدار و باز سع یدون یکلمه رو م نیا یخوبه معن! کم کم! آره

 .کمربندو ببند: گه یم یمعمول یبار با لحن نیافته و ا یراه م! یکن

شروع  یطور سگ نیصبحتو که ا! عالم و آدم که سر لج افتاده ام با هییاز اون روزها! دم یبه خودم نم یتکون

 ! یمون یطور گنداخالق م نیتا بوق سگ هم یکن

شدنم به  مهیجر: گه یکنه و م یدم، دنده رو عوض م ینم یتیاما اهم نمیب ینگاهش رو از کنج چشمام م مین

 !تونم بدم یبشه جواب مامانو نم تیطور هیجهنم، 

بشه  ستیننگ و نفرتش سر به ن ي هیما! کنه نامدار؟ یازخواست مشدن من تو رو ب يطور هی يبرا! مامان؟

 !؟یچه جواب پس دادن گهید! و مسرت داره براش یخوشحال یبس يجا

هنوز : گه یکشه و در همون حال م یشه، کمربند رو م یو نامدار روم خم م ستهیا یم ابونیخ يگوشه  نیماش

 ! یهمونقدر کله شق

مقدار سکوت  هی. ارهی یرو به حرکت در نم نیاما ماش نهیش یندازه، صاف ما یچفت م يرو که تو يفلز سگک

کنه  یداره ازدواج م یلیخبر اومد که ل یوقت! تو بود نیمن هم درست ع يحال اون روزها: حیو فکر و بعد توض
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! داداشم بودزن ! زن تو ناموس منم بود! زهمون قدر تو جلز و ول! تابه پر از روغن داغ بودم هیکف  یماه هی نیع

خودمو به ! رفتم نییتا دلت بخواد باال و پا! رنیگ یو تحمل کنم امانت برادرمو دارن ازمون م نمیتونستم بب ینم

هر ! فحش! دیتهد! کردم دادیداد و ب! یرو که فکر کن یالتماس هر کس! رو کردم یلیالتماس ل! دمیکوب واریدر و د

رفت  یم قیشقا یوقت یمن حت! یپ کینبرد ن ییراه به جا اون همه تالش! نشد یول! یبکنکه فکر  یراه

 شیاریب يشه با تو سر ینم! شه نگه داشت یزنو به زور نم! نشد داداش من... به خاطر تو  یالتماسشو نکردم ول

گفتم ! بود گذشتم نمجو نیکه ع قیبود که از شقا نمیهم يبرا! تخت باشه که مال خودته التیتو خونه ات و خ

سخته ! کنه همون بهتر که گم و گور بشه یازم دل م امفتیمشت لغز  هیه خاطر خبط برادر من و که ب یکس

تو هم تو ! یش یوراحت م يانداز یپوست م! شدنه دهییاما مثل دوباره زا! جون کندن داره! دنیرس جهینت نیبه ا

کردنشو تو اون  یبر عروسخ! ستیمال تو ن یلیکه ل یو باور کن یجون بکن يکرد یم یسع دیچند سال با نیا

رو انداخت تو  گهید یکی يسال نشده حلقه  هیکه  یبه زن ينبند یواه دیکه ام میحال و روزت بهت داد

به دستش  یتون یکه م التهیهمچنان خ! ؟ينکند! ازش یچند سال دل بکن نیکه تو ا میبهت بگ میگفت! دستش

 ! ؟یپ کیآره ن! ؟ياریب

 

دست نامدار . کنه هستم یراه حرکت م ادهیآسفالت پ يکه رو یو دم جنبانک کنم و مات روبروم ینم نگاهش

شه  یزل چشمام که م. رمیبگ کیکوچ يکنه نگاه از اون پرونده  یو مجبورم م نهیش یدستم م يرو انهیدلجو

 ! ياز نو بساز تویکن زندگ یبکنه، تو هم سع شویبذار اون زندگ: گه یم

از درون در حال  دهیانگار فهم! مشه که بغض شده و بن گلوم چنبره زدهصدق کال نیگه و هم یدرست م داره

 رتیتحق ستین نیخدا قصدم ا يبه خداوند: گه یو م رهیگ یهستم که دستم رو محکم تر تو دستش م زشیر

 يدستتو مشت کرد یوقت يهم بچه نبود شیسال پ 5بچه رفتار کنم که همون  هی نیخوام باهات ع ینم! کنم

 یم یکن یزندگ يبخوا يجور نیا! بار نیهزارم يبرا نیا! ارزششو نداره یپ کین... ملت اما  نیاز اواسه دفاع 

 یکه از صبح تا شب فقط دارن م یینهایملت، ا نیا! تو قمار باخته شویکه کل زندگ اریتمام ع يبازنده  هی یش

ها  یملت خوب نیقسم ا یبه عل! ارنباختنو ند نیقمار و ا نیرو بردارن ارزش ا گهیکاله همد نکهیدوئن واسه ا

 شویکارت عروس دهینموند که به سال نکش ادشی یخوب! جماعت نیاز هم یکیهم  یلیمونه و ل ینم ادشونی

ما رو  یتو نخواست م،یما اومد! دنتید ومدیبار هم ن هی غهینموند که تو مدت ص ادشی یخوب! آوردن دم خونه

از  یعنی! ؟یچ یعنی یدون یم! قدم نشد شیبار هم پ هیاما  یلیل! یشکیه ایمامان و بابا  ای يداد غومیپ و ینیبب
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 یلعنت يدور و بر اون محله ! خودت یبرو دنبال زندگ! تو هم ازش دل بکن! اون تو دل ازت کند یکه رفت يروز

 ینمبه من خبر  گهیبار د! نگرد خوره ینم سیگردن و نخود تو دهنشون خ یعار ول م یکارِ ب یمشت ب هیکه 

 ! جمعش کن ایزنن و بعد ب یزنگ م دیکه با یدن و به اون

 یروبرو م ي رهیپس تو سکوت خ ستیادا کردنش ن يبرا يا دهیهم باشه فا یحرف. گفتن ندارم يبرا يزیچ

و  نیدکون با پول فروش زم مچهین هی ؟ینیمغازه رو بب يای یم: گه یاندازه و م یرو به راه م نینامدار ماش. شم

 ش؟ینیبب يخوا یم. میاری یو خرجمونو در م مین گرفتآپارتما

کنه و  یدکون کار م مچهین هیمملکت داره تو  نیدانشگاه ا نیاز بهتر سانسیمن با داشتن مدرك فوق ل برادر

 !؟یهست ایخدا! شده یداشته جور م یاستخدام دولت يکه تا قبل از اون اتفاقات کارش برا هیدر حال نیا

*** 

 یم ییناشتا نجایا امی یم ییوقتها هی: گه یو رو به من م ستهیا ینامدار از حرکت م يونه پاهاقهوه خ هی يجلو

 .میدهنمون که تا ظهر ضعف نکن میلقمه بنداز هی میبر ایخورم، ب

در . ده یسفارش م يو اون املت و چا مینیش یم زیپشت م. شم هر چند که اصالً اشتها ندارم یم همراهش

 یکار م یدو سال چ نیتو ا: کشونه یقهوه خونه هستم که صداش نگاهمو به سمتش م واریدر و د يحال تماشا

 ؟يکرد

 .کار چیه-

 ؟يکجا بود:

 .ریوسط کو! ناکجاآباد-

 ؟یخورد و خوراکت چ:

 .با خودشون بود-

 بود؟ یدرست و حساب:

 زیبار از چ نیه و اکن یم نییباال و پا دنیبه عالمت فهم يکنم که از چشمام جوابمو بخونه، سر یم نگاهش

 رفت؟ یحوصله ات سر نم: پرسه یم يا گهید

که تو ده  يرمردیچند تا پ يبه حرفها یمیقد يقهوه خونه  هیرفتم تو  یهم م ییوقتها هی. خوندم یکتاب م-

 .کردم یمونده بودن و پاتوقشون اونجا بود گوش م

 !پس سخت گذشت:
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 ... یسال کش اومد ول 20قد -

 !یستین مونیپش! دونم یم:

 !زندان سخت تر بود یول-

 يسخت زندان جلو يروزها یو به آن رمیگ ینگاه ازش م. هیشه تا بفهمه منظورم چ ینامدار مات چشمام م نگاه

بره دندون  نیا يمشت گرگ و همه برا هی ونیدفاع افتاده بود م یب يجوجه دانشجو هی. شه یم لیچشمام گس

مجبور شدم حرف زور بشنوم و  که ییچه روزها! مردونه کتک خوردم که ناجوون ییچه روزها! کرده بودن زیت

گوشه  هی يزیکه از ترس ت ییچه روزها و شبها! که از ترس تعرض تا صبح خوابم نبرد ییچه شبها! اطاعت کنم

 تو بند بودنم يموندنم هم کمتر از روزها يتو انفراد یطوالن ياز روزها یمن حت! دمییکز کردم و دور و برمو پا

 !خاطرات بد داشتم

کشه  ینامدار استکان رو از جلوم کنار م. شم یدادن خالص م حیو من از توض زیم يرو نهیش یو املت م ییچا

 !یش یمحو م گهیچند وقت د يبر شیپ يجور نیا! رو بده باال ییچند تا لقمه بخور بعد چا: گه یو م

که روحش زودتر از جسمش  یآدم! ؟یباشم چ روح نداشته! شم؟ یروح م هیبه  لیتبد یعنیمحو بشم ! محو؟

درون  يپوچ شده  هی! مونه؟ یازش م یو نابود بشه چ ستیمحو و ن ره،یجسمش هم بم یمرده باشه، وقت

 !؟یته

 یکنه، دستش رو رد نم یرو به سمتم دراز م يلقمه ا ره،یگ یلقمه م کشیپسر کوچ يکه برا يمثل پدر نامدار

مأمور بود که  هی: گم یمونه و آروم م یم ینگاهم به استکان و نعلبک. ره یال نمکنم اما دستم به سمت دهنم با

مثالً . فرستاد حبس یکرد بهم و منو م یمبند  يخود یروزها ب یلیخ د،یتو همون تبع. داشت یباهام پدرکشتگ

! روز رنگت زرده؟چرا ام! شل بسته شده نتیچرا امروز بند پوت. واسه حاضر باش ياومد رترید قهیچرا امروز دو د

! ظرف شامت دست نخورده مونده بود؟ شبیچرا د! یقدم برداشت شتریدو تا پشته از محدوده ات ب روزیچرا د

هم  ردستشویز ينه منو، سربازها! بزنه شیآزار بده و ن نکهیشده بود واسه ا دهییانگار زا! گفتم عقرب یبهش م

هفته تموم منو  هیشم، لج افتاده بود،  یاگه نخورم سردرد مبسته و  ییدونست جونم به چا یم! کرده بود چارهیب

اجازه صادر کرد که  یروز، وقت نیآخر! بدن ییچا کهیچ هیانداخته بود تو سلول و دستور داده بود حق ندارن بهم 

 یتوق! سال منو تو بازداشت نگه داره هیاگه  یبا خودم عهد کرده بودم حرفمو بزنم حت. ولم کنن، رفتم تو اتاقش

حتماً وهم برش . کار دارم یچ نهیمنتظر موند بب دیمنو که د. نوشت یم يزیچ هیپا گذاشتم تو اتاقش داشت 
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در زل زدم به  کیاز همون نزد! ره ینم ادمیوقت  چیاشو ه افهیق! هه. مبکن يزیچ یداشته بود که رفتم التماس

 !اومدم تشکر کنم: چشماش و گفتم

 !ترك کنم نیباعث شد: مداد حیتوض يکرد، منم فور تعجب

بدم که  حیکردم توض یمنم سع. گم چون از جاش بلند شد و چند قدم اومد سمتم یم یچ دیهم انگار نفهم باز

 ادمهی! ینیتو چشماش بب یتونست یحرصو م. از نخوردنش سردرد نشم گهینخوردن باعث شده د ییهفته چا هی

 ریمن از شما دلگ: طرفش و گفتم شتمبرگ! بگم و بعد برم نمیبذار ا نجامیگفتم حاال که من ا رون،یاومدم برم ب

 !است نیعقرب نه از ره ک شیگه ن یکه م نیانداز یم تیاون ب ادیشما منو ! شم ینم

قصد  نهیب یم یمنه و وقت يخورده از خنده  نیچ يچشما خیگرد شده م ينامدار با چشما ره،یگ یام م خنده

 !خب؟: پرسه یحرف بزنم کنجکاوانه م شتریندارم ب

 !خب که خب؟: پرسم یزنم و م یبه استکان م یلب

 !بود اونوقت؟ یچ يزبون دراز نیعواقب ا: پرسه یم یره وقت یابروش باال م هی يتا

که با زبون سرخ به  يافتم که خوردم و سر سبز یم ییمشت و لگدها ادی یوقت ادی یکش م يبه لبخند لبهام

 !باد دادم

*** 

 هیزنه  یکه نامدار ازش حرف م یدکون مچهین. خوره ینهونه و نگاهم دور و اطراف چرخ مپ بمیج يتو دستهام

 نیکنم نامدار از ا یمخلوط کن ثابت شده و دارم فکر م هی ينگاهم رو. جمع و جوره هیلوازم خونگ يمغازه 

 .نیبش: گه یرو پشتم و م نهیش یخواسته و اآلن کجاست که دستش م یم یچ یزندگ

حس ! نمیبش نکهیافتم نه ا یکه اگه زانوهام خم بشه م ستیلحظه نشستن کار من ن نیتو ا! تونم ینم

راه برم و راه برم و راه  ایتونم تا آخر دن ینشستن م يو خشم اونقدر تو وجودم پررنگ هست که جا یشرمندگ

هنگر کرده باشم، گناهو اگه منِ آ! يبه شوشتر زدند گردن مسگر يگنه کرد در بلخ آهنگر! برم لیبرم و تحل

 !هیعدالت یب! هیوجدان یگردن نامدار مسگر رو زدن واقعاً ب

 یم: گم یو به نامدار م يسمت در ورود رمیگ یته وجودم شعله ور شده که راه م يخشم خاموش شده  شیآت

 . خرده راه برم هیخوام 

کوچه ها و پس کوچه  يار، توافتم تو باز یراه م. هیواکنشش چ نمیکه بب ستمیا یزنه و من هم نم ینم یحرف

 هیکه انگار  ایرسم به اون نقطه از دن یرم تا م یرم و م یم! شوننیزندگ یکنم که پ ینگاه م یها، به مردم
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 يجلو مانیکه اون روز ا ییبه جا وارها،یبه در و د. زنم به اطرافم یو زل م ستمیا یم! شده امتیتوش ق یزمان

 الیخ یکه حاال دارن ب یبه مردم! و سر و صدا شیو اون دود و آت ابونیخ يهابه انت! افتاده بوده نیزم يروم رو

نقطه از آخر  نیتو ا ابون،یخ نیعده آدم تو ا هیرفته  ادشونیکه  ییبه آدمها. کنم یکنن نگاه م یم شونویزندگ

 ! دهیآخر رس هب شونیزندگ ایدن

*** 

که داره بند  هیتنها حس محکم يدیناام! کار یار بزده ام اما ک يبه هر در. رسم دم خونه یشبه که م روقتید

 یشه و فرداد بازوم رو م یباز م اطیزنگ در ح يدستم ننشسته رو! کنه یم یبند وجودمو از هم باز و متالش

کدوم :گه یزنه تو چشمام و م یم زلبنده و  یبپرسم چه خبرته، در رو م امی یتا م. کشوندم تو یکشه و م

 !تو؟ یهست يگور

و همون طور که به سمت  رهیگ یبازوم رو م. پرسم یهم نم دنیاما پرس هیبه خاطر چ تشیهمم عصبانف ینم

 !یگوجه زده اساس ییزن دا: گه یم میر یساختمون م

 !زده؟ یچ: پرسم یو متعجب م ستمیا یم

 هی ياخو یم یآخه تو ک! شده نافرم یشاک: گه یکشه و م یکنه و دوباره بازومو م یچشم غره مهمونم م هی

مادرتو  يگه هوا یبهت م یگوزه ه یم تینامدار تو پ! ؟یگالب یبدبختت کن يننه  نیخرج ا استیخرده س

 !داشته باش؟

 یکفشا رو از پا در م. کنه یذاره و زل زل نگاهم م یم وونیهم پا تو ا نیشم بند کفشامو باز کنم، نگار یم خم

از . و پراخم زل زده بهم نهیو دلخوره که دست به س یعصبان. مکن یافتم و سالم م یو جلوتر از فرداد راه م ارمی

که  نمیب یمبل ها م يو نامدار رو نشسته رو يذارم تو سالن، پدر یشم و پا که م یرد م تیاهم یکنارش ب

 یم. ده یکه جوابمو م هیتنها کس يکنم و پدر یسالم م. کنن یو دارن تماشام م دهیسرشون به سمت من چرخ

 یلیکنه اما خ دادیمنتظرم داد و ب. کنه یشه و راهمو سد م یدوم، نامدار بلند م يطبقه  يت پله هاخوام برم سم

 !حالش خرابه يبدجور! یپ کین اریمامان تو اتاقشه، برو از دلش در ب: گه یآروم و پچ پچ وار م

خرده با مامان  هی هنکیا يفرصته برا هی نیا دیشا. اتاق مامان يبه در بسته  نهیش یاز صورت اون م نگاهم

: گه یآروم م نیشنوم که نگار یکنم و م یپس راهمو به سمت اتاقش کج م ارمیدرش ب یحرف بزنم و از نگران

 !خدا به داد برسه

*** 
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مست  المیره اما خ یسرماش تا عمق وجودم م. کنم یرو با دستهام لمس م رهیزنم و دستگ یبه در م يا ضربه

 ! ازم خسته نبوده نقدریا! نبوده دیازم ناام نقدریکه ا ییدرست مثل روزها. هگرم بودن رفتار مامان يایرو

 .شم یاجازه وارد اتاق م یو من ب ادی ینم ییصدا

 ینشون از نبودنش م یمشک يعکس بزرگ باباست که نوار يروشن کردن المپ اتاق، نگاهم اول از همه رو با

که مخصوص باباست  یتشک و بالش يکنج اتاق، رو دهیو مامان رو دراز کش رمیگ یده، با مکث چشم ازش م

 .کنم یم دایپ

رم و کنار  یجلو م. سالها فرسوده شده نیا يکه چقدر تو نمیب یاما من م دهیدر پشت کرده و ورودم رو ند به

. شه یبازوش اما ترس پس زده شدن مانع م يرو نهیبش نکهیا يره برا یم شیدستم پ. زنم یزانو م نشیبال

 مامان؟: افته یبه کار م ونماما زب ادی یم نییشه و دستم پا یهمه فاصله مشت م نیاز درد ا پنجه ام

 یم یهیتنب نیمادر بچه اش رو مستحق همچ نیسکوت و سکون مطلقه و خب مطمئناً ا! ینه حرف ،یواکنش نه

 مامان طاهره؟: ارمی یجوندارتر اسمش رو به زبون م یبار کم نیدوباره و ا. دونه

 یم شیداریخواب و لرزش پلکهاش گواه ب ای دارهیاصالً ب نمیبب نکهیا يکنم برا یرخش خم م مین يو رور سرم

 میخوام حرف بزن یم: کنم یآروم زمزمه م. نهیش یبازوش م يکنه و رو یم دایبار جسارت پ نیدستم ا. شه

 ن؟یش یبلند م. مامان

کم  ياونقدر واریبسترش تا د يفاصله . مونه یش مروبرو وارید ي رهیاما خ رهیگ یهاش از هم فاصله م پلک

 ياومده برا یک ادیب ادشیدادم که  ینگاهش قرار م ریهست که نشه روبروش نشست واال حتماً خودم رو تو مس

 !حرف زدن باهاش

 .ام نهیشه تو س یازدواجشه که خنجر م يبرق حلقه  ره،یگ یره و دستش رو تو دست م یم نییپا دستم

اندازم و بعد آروم  یثمر م یتالش ب نیبه عکس بابا که انگار زنده است و شاهد ا یکنم و نگاه یبلند م سرمو

 نکهیا. سوال بزرگ تو ذهنم بود هیتونم برگردم،  یاومد و بهم گفتن م میاون روز که حکم آزاد: کنم یشروع م

اون دهکوره عادت  یکیاونقدر به کوچ یحت. ندارم ییخونواده ام جا شیمطمئن بودم بعد رفتن بابا پ باًیتقر!کجا؟

 نیپا که گذاشتم تو ا! کس یاون هم تنها و ب. شهر بزرگ و درندشت بذارم هیپا تو  دمیترس یکرده بودم که م

باز الاقل تو ! ؟یرفتن ندارم چ يبرا ییجا چیحاال که ه! ؟یوهم برم داشت که خب حاال چ. شهر اوضاع بدتر شد

 يبرگشتم و برا یک دیاصالً به ام دمیفهم ینم! ؟یچ نجایبود اما ا کریدر و پ یب يخرابه  کآلون هی ریدل کو

رو از  يکه دوستشون دار ییو اونها یسیگوشه وا هی یتون یکه م نیگفت هم یبهم م یحس هی یول نجامیا یچ
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دم  نجا،یاومدم ا میقمست. بود نیهم که کردم هم يکار نیاول. برگشتنته يبزرگ برا لیدل هیخودش  ینیدور بب

که در کوچه رو باز کنه و  يشد و تو فاصله ا ادهیاومد، پ نشیتا نامدار با ماش ستادمیخونه، اونقدر تو سرما ا

 یول رونیب نیایگوشه بلکه شما ب هی سمیوا امیبود، ب نیبعدم کارم هم يروزا. نمشیتو تونستم بب ارهیب نشویماش

 يبر دیبا گهیسال د 5حاضر بودم بهم بگن . نمتونیبب گهید بار هیرو بدم  ایدن يحاضر بودم همه . نیومدین

 ! ینیمادرتو بب قهید 5 یتون یزندان اما م

کنه و هنوز  یهنوز هم نگاهم نم. نهیش یده و م یبه خودش م یشم تا بغضمو فرو بدم، مامان تکون یم ساکت

 .هم ابروهاش سخت گره خورده است

که  ییزایگه اون چ ینامدار م: دم یادامه م دوارتریکشه و من ام یو اون عقب نم رمیگ یرو تو دستم م دستش

گه  یم نوینامدار ا! ارزشمندتر بوده یلیخ میاریبه دست ب میخواست یکه م يزیاز دست رفته در مقابل اون چ

 ...مامان به روحِ با... دونم اما  یکنه من نم یم الیچون خ

فهمم اسم بابا و روحش رو آوردن از  یشم و م ی، ساکت متو چشمام نهیش یمامان که م زیپر اخم و ت نگاه

مقدار  هیگزم و  یلب م. کشه یخورم و اون دستش رو عقب م یحرفم رو م. من ممنوعه است ينظرش برا

دونم  یم ن،یرو به خاطر من از دست داد زایچ یلیدونم خ یم: دم یشه و بعد من ادامه م یسکوت م نمونیب

که من و امثال من قصدمون بهتر  نیشما بدون نویخواد ا یدلم م یران کرد ولشه جب یهاشو نم یبعض یحت

 نشیپرست یکه م ییمامان به همون خدا! مردم بود نه بدتر شدن حال خونواده هامون نیشدن حال و روز ا

 یفکا يمامان من خودم به اندازه ! کرده باشه پشتطور بهم  نیکسم ا نیزتریکه عز دمید یرو نم يامروزِ روز

با  ا،یدن نیا میاگه ببخش! مونم تو برزخ یم یشما اگه منو نبخش! امی یدارم از جهنم م! دمیپنج سال کش نیتو ا

 !شه یهاش برام بهشت م يبد يهمه 

ده و زل چشمام به  یبزنم، اجازه نم يباال و به پشتش بوسه ا ارمیکه ب رمیگ یمامان رو دوباره تو دست م دست

 !؟یکار کن یچ يخوا یم: ادی یحرف م

مونم و  یمات م يلحظه ا يبرا. شه یم خبندانیپر  یکنم تمام وجودم به آن یپرسه که حس م یسرد م اونقدر

 رو؟ یچ: پرسم یبعد م

 ! تویوضع نیا: گه یگرده م یبه صورتم بر م یبار وقت نیشه و ا یم دهیبابا کش لیبه سمت شما نگاهش
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 يشه، عکس بابا رو از رو یمامان کالفه از جاش بلند م ت،یعکدوم وض یعنیدم  یبه دو طرف تکون م يسر

: گه یحرفهامون و در همون حال م يبرا ردشیشاهد بگ دیشا ایکنه  زشیتم نکهیا يبرا ارهی یم نییپا وارید

 !؟ينشوند بر اهیکه همه امون به خاك س یهمون راه یپ يخوا یبازم م ای ياز نو بساز تویزندگ يخوا یم

چوب  يخوا یبازم م: ده یمنتظر جوابم باشه ادامه م نکهیا یکنم، ب یقامتش رو نگاه م باالست و سرم

 ! سال عاقلت کرده؟ 5 نیا ای میو حماقتتو هم خودت و هم ما بخور يرسریخ

صد بار به خدا به خاطر داشتن  يروز يخوا یم:ده یبنده و ادامه م یلبهاش نقش م ياز سر استهزاء رو یتبسم

 !؟یکه جبران کن يفکر کنم اومد يخوا یم ایه کنم گل يپسر نیهمچ

 !شه؟ یجبران م يزیچ-

جبران هم نشه الاقل از : گه یتعلل م هیصورت من مغموم و بعد از  يرو نهیش یمامان از قاب عکس بابا م نگاه

 !شه یکه هست خرابتر نم ینیا

 ن؟یبخش یمنو م: گم یو م ستمیا یفاصله ازش م نیکتریرم تو نزد یشم و م یجام بلند م از

 !دنبال بخشش؟ يکه فکر کنم اومد يهم کرد يکار: گه یزنه تو چشمام و م یزل م اره،ی یرو باال م سرش

تو  یمونیپش! يخونه حق به جانب بود نیتو ا یکه پا گذاشت ياز روز: ده یزنم، اونه که ادامه م ینم یحرف

ما  يکه برا یاز وضع يناراحت بود! شناسم یم یسر خودمو بهتر از هر کس رهیخ يچشمات نبود که من بچه 

 مانیاز ته قلبت ا یتا وقت متبخش ینم! درست بوده یکه رفت یکه راه یو هست ياومده اما مصر هم بود شیپ

 !یپ کین ياشتباه کرد يارین

 !سوال بردم ریز مانویاشتباه کردم ا ارمیب مانیا-

 !راه نیا يو توسوال هست با کشوندن ت ریاآلنش هم ز نیهم مانیا:

 !بوده مامان نیام ا دهیعق! راهو انتخاب کردم نیبا چشم باز ا! خودم خواستم-

 !ات دهیعق يرو یثابت قدم نقدریکه ا هیعال یلیخ! خوبه:

چشمام  يدوستم جلو نیبهتر! مهر مادرمو دادم! پدرمو دادم! عمرمو دادم يروزها نیسال از بهتر 5به خاطرش -

و  امیب نیتوقع دار! تحمل کردم دویو شکنجه و کتک و زور و تبع ریتحق! و زنمو دادم لیصو تح ندهیآ! پرپر زد

 مانیکه بگم حرف من و امثال ا! ازم؟ نیواخ یم نویشما ا! ر؟یاون مس ياشتباه رفتم تو! بگم اشتباه کردم؟

که بشم ! رم؟یبگ دیند ودمیکه کش يسال زجر 5 نیو ا میکرد یکه بگم اشتباه فکر م! و بن؟ خیاشتباه بوده از ب

 !آره مامان؟! زندانبانام و بگم حق با اونهاست؟ شیهمک
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تو مغزت  يشده  کتهید دیما و اون عقا نیب: کنه ینشونه تو عمق چشمام و لب باز م ینگاه پرخشمشو م مامان

همونها  تتیاره اولوبه بعد هم اگه قر نیپادشاه مغزت بوده، از ا دتیسال که عقا 5 نیتو ا! یانتخاب کن دیبا ویکی

 !یما به عنوان خانواده ات حساب کن يرو يباشه حق ندار

 یروم قرار م يسکوت جلو يکنم و مامان اول جمله ام رو نگفته کف دستش به نشونه  یلب باز م معترض

برو منم ! اسم نداشتم نیبه ا يکنم از اول پسر یم الیبرو منم خ! یپ کیبرو ن: گه یمکث م هیو بعد  رهیگ

 ریکه قدمش برام خ یپ کینآوردم و اسمشو گذاشتم  ایدن يروز هیرو  يپسر هیکردم  یم الیکنم خ یم الیخ

 !باشه

 !مامان-

 شیبرو پ! درسها رو دادن برات بشن کس و کار نیکه بهت ا ییبرو همون ها! دتیافکار و عقا یبرو پ... برو:

 ! تینلرزه از نگران هقیهمون از صد تا دشمن بدتر که الاقل دل و جونشون هر د

وسط  ستادهیمن مات ا! خونه ینامدار رو فرام يخشدار يکنه و با صدا یره و بازش م یبه سمت در م مامان

اندازه  یبه من و بعد به مامان م یو اول نگاه رهیگ یواکنش تندم، نامدار تو درگاه در قرار م نیا ي رهیاتاق و خ

 جانم؟: گه یو م

فردا ارث  نیهم:گه یم یزنه وقت یبهش م شتریم خسته، تنم رنجور و مامان زخم بروح زونه،یهام آو شونه

 !بره شیفرست یو م يد یباباشو بهش م

 یم رونیشم، مامان از اتاق ب یم رتریکه هر لحظه دارم خم یمن يدوزه به چشما یبهت زده نگاهشو م نامدار

 !گه؟ید يدیشن! فردا نامدار نیهم: گه یره و در همون حال م

 ي رهیخ یبنده و سوال یتو و در اتاق رو م ادی یدم، نامداره که م ینبض گرفته ام رو فشار م یشونیدست پ با

 !شه یمن م يصورت در هم مچاله شده 

*** 

 !شم یکه هستم ملولتر نم ینیخواد بارم کنه چون از ا یکه دلش م يزیو هر چ ادیآماده کرده ام که ب خودمو

هم تو وجودم ته  ستادنیا ي هیکنم کارما یچون حس م نمیش یبنده، م یذاره و در رو م یاتاق م يپا تو نامدار

 یزانوم و م يذاره رو یو دستش رو م نهیش یم یکم يروم و تو فاصله  شیپ اد،ی یم شینامدار پ ده،یکش

 شده باز؟ یچ: پرسه
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مده و تا ابدالدهر هم قراره گذشته است که تا امروز کش او شامدیهمون پ! برادر ستیدر کار ن يباز! باز؟

 !شونه هامو خم کنه شینیسنگ

 یم ییداره خودنما دیکه با یاز اون شتریب یخستگ. ذارم یهم م يو پلکهامو رو واریدم به د یم هیرو تک سرم

 .ده یداره مقاومت نشون م دیتن هم کمتر از اون که با نیکنه و ا

 .نگران نباش. کنم یمن آرومش م: گه یم یسکوت طوالن هیشه و بعد از  یپام برداشته م ينامدار از رو دست

! از اونچه که حقمه شتریب! با من مهربونه دیاز اونچه که با شتریب. شم یصورتش م ي رهیکنم و خ یباز م چشم

 .لباسم يها قهی دنیچسب ياگه صداش پرتحکم باشه و دستهاش آماده  یحت

مونده که  ییپاشو برو لباساتو عوض کن، بابا:گه یدر اتاق مره سمت  یشه و همون طور که م یجاش بلند م از

 .باهات حرف بزنه

 يصدا. شم یم رهیروبرو خ دیسف واریمونم و به د یحرکت سر جام م یب. ذاره یره و در اتاق رو باز م یم نامدار

تو وجودم  یحس .ازش بهم بده یکه درک ستین داریتونم بشنوم اما واژه ها پد یحرف زدن نامدار و مامان رو م

ذاره  یدستش رو م. بشم زیخ میشه به احترامش ن یباعث م ياما ورود پدر رییتغ هی يتکون، برا هی يبرا ستین

 .پسرم نیبش: گه یسر شونه ام و م

 ؟یخوب: پرسه یو م نهیش یمونم، اونه که کنارم م یم یباق نیزم يرو

 نقدریپاسخش ا یبخواد از من بپرسه وقت یکس که تو اون لحظه ستین یرو لبم چون سوال نهیش یم يلبخند

 ! مبرهنه

 یلب باز م یشه وقت یگم م يآرامش بخش پدر يصدا ونیره اما م یمامان هر لحظه باالتر م یعصب يصدا

و نه  يداد ينه خبر رون،یب ياز صبح خروس خون زد.دوباره گرفته باشنت دیخدا ترس يبنده : ییکنه به دلجو

 . است پسرم دهیمارگز. دلش هزار راه برهشد، خب حق بده  داتیپ

پسرش  دیعقا!و آروم و قرار نداره چهیپ یطور از درد به خودش م نیپسرش به تنش نشسته که ا شین! دهیمارگز

 !کنه یتر م رونهیطور پسر خرابشو و نیکه ا شیزندگ يآوار شده رو

موندم که باهات : گه یو م رهیگ یمونم، دستم رو به دست م یم يخط و خطوط صورت پدر ي رهیسکوت خ تو

خرده زمان  هیکه  يای یم. نداره یمن؟ با خاله ات حرف زدم، اونم حرف شیپ يای یمدت م هی. حرف بزنم

 ؟يدیدور اون کارها رو خط کش گهیبگذره و مادرت باور کنه د
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 یبزرگ نیبه ا يو خونه امونده که بگن ت نیهم! نشم نیرسواتر از ا لیفام نیا ياما جلو دیبرگردم تو تبع حاضرم

 یلیانگ انگل و طف! کنه یشوهرخاله اش زندگ ي هیسا رینداشت که مجبور شد تو اتاق پدربزرگش و ز ییجا

 !لهیتکم یهمه چ گهیبچسبه د میشونیبودن هم به پ

 !خونه امه نجایا: گم یپربغض م یاشه وقت دهیچروک يانگشت ها نیهمچنان ب دستم

سرت به  نهیبب یوقت. رهیخرده مادرت آروم بگ هیبذار  ایب: گه یو بعد آروم م ارهی یدونم رو محکم به لب م یم

 .کم بشه ضشیبلکم غ یمقدار ازش دور باش هیبذار  ایب. کنه پسرم یگرمه کم کم بهت اعتماد م تیزندگ

 هیمگه ! ر؟دورت نیاز ا! ست؟یشکاف ن! ست؟یسال نبودن فاصله ن 5 دن،یسال ند 5! همه فاصله کمه؟ نیا! دور؟

 نیدرز، با ا نیبا ا! ره؟یگ یمادر چقدر از بچه اش فاصله م هیمگه ! تونه از مادرش دور باش؟ یبچه چقدر م

رو که  يدیبخوام عقا نکهیا یبمونم و ب دیاب! خودم و اون درست کنم نیرو ب يزیتونم چ یدره نم نیشکاف، با ا

 !رمیرو پس بگام ببخشم محبت مامان  دهیکش یاونقدر به خاطرش سخت

 یشه و روبروم و چشم تو چشمم م یاز جاش بلند م. يپدر يبازو ریاندازم ز یشم، دست م یجام بلند م از

 ؟يای یم: پرسه

! لج نکن پسرم: گه یو م رهیگ یدستم رو م يخوره که مخالفتم رو نشون بده، پدر یبه دو طرف تکون م سرم

 ...همه اتون يبرا نیبه خدا ا

 یپنج سال م نیتو ا اد،یب ياگه قرار بود آروم و قرار: گم یسمت در اتاق و در همون حال مکنم  یم تشیهدا

نه حاال که ! شد یپنبه م نیع دیچند سال که تو جهنم بودم با نیاگه قرار بود فاصله نرمش کنه تو ا! ياومد پدر

 !بدتر از سمباده است

با محبت، با راه اومدن با : گه یم یبا لحن گرمگردم و اون  یشه، به سمتش برم یم يدست پدر ریاس بازوم

پشتش  امرزیمادره، دلنگرونه همه اتونه، بعد اون خدا ب. یاز پنبه هم نرمترش کن یتون یدلش، با زبون خوش م

مادر . ادیبذار اونم با دلت راه ب ا،یراه ب هاشبا! شه بهت اتکا کنه یشده، تو پشتش باش که بتونه باور کنه م یخال

 يدار نهیبذار بب. پسرم رهیتونه قرار بگ یطور سرگردون و پردرده نم نیطفلش ا نهیب یم یبچه اشه، وقت نیدردچ

قربونت  ارهیب مانیکنه، کم کم بهت ا داتیباهاش مدارا کن بذار کم کم پ. که دردهاش کم بشه یکن یم یزندگ

 . بشم

 قهیشق داًیکه شد یرو مهمون نبض يکنه و بوسه ا یکنم، سرم رو به سمت خودش خم م یزمزمه م یچشم

 یم شیو راه پله ها رو در پ امی یم رونیهمراهش از اتاق ب. گه یبال م یچشمت ب هیهام رو به تنش واداشته و 
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بهم بده تا به جنگ خشم و  ییروین ییتنآسا یبسپرم بلکه کم نگاهیتن خسته رو به بال نیا نکهیا يبرا رمیگ

 .امیب رونید باز نبر روزیعتاب مامان برم و پ

*** 

که قبل از خواب خورده ام و با توجه به  یبا وجود مسکن. واریساعتها قبل چشمام بازه و نگاهم مات در و د از

 دنیکه با د کهیظهر بخوابم اما هنوز هوا تار کیکردم تا نزد یفکر م ،يرو ادهیو پ یاون همه سرگردون یِخستگ

کنه و کالفه از  یهم افاقه نم دنیچ ستارهو گوسفند شمردن و  غلت زدن گهیپرم و د یکابوس از خواب م هی

 .سرگرم شدن يبود برا یاتاق کتاب نیا يکنم کاش تو یو آرزو م نمیش یتخت بودن، م يتو هودهیب

 ایشه  یشامل استفاده از کتابخونه اش هم م تیمحروم نیدونم ا ینم. افتم یمجهز مامان م يکتابخونه  ادی

که  یخونه بوده به شرط نیا يکه به زبون آورده موافقت با موندن من تو یحرف نیآخر شب،یبعد از بحث د. نه

 .فتهیاتفاق ب یصلح و سازش لکهعمل کنم ب انیجر نیقصد دارم عکس ا قاًیچشمش ظاهر نشم و من دق يجلو

لبم  يرو يلبخند ه،ستادینماز رو به قبله ا يکه مامان برا هیدونم اآلن ساعت یم رونیذارم ب یاتاق که پا م از

بعد از مکث . نمشیب یذارم، قامت بسته م یپا که تو اتاق مامان م. سمت راه پله رمیگ یو راه م نهیش یم

اتاق چشمام اسم کتابها رو درست  ییسوتو کم .رم سمت کتابخونه یره، م یسجده رو م نیاول یوقت ،یکوتاه

 یدونه رو بر م هیکتابها و  يکشم رو یپس دست ماقبالم رو امتحان کنم  رمیگ یم میو من تصم نهیب ینم

 .دارم

درختان سدر مرد  ریکه ز يشهر. اندازم یدستم م يبه کتاب قطور تو یو نگاه ستمیا یروشن م وارکوبید ریز

خوندن بودم اما  يتشنه  د،یزندان و تبع يتو. کتاب تازه است هینخونده ام و خوشحالم که . ياثر خسرو حمزو

نبود، پول و امکان داشتنش هم  یداشتن و ورق زدن هر کتاب ياجازه .خوردم یع به سراب ممواق شتریتو ب

 .طور نیهم

شه و  یاخم مهمون صورتش م. کنم یم ریمامان به صورتم رو غافلگ ي رهیو نگاه خ رمیگ یاز کتاب م نگاه

با : کنم یونه خاطرنشون مرفتن نجواگ رونیدارم و قبل از ب یبه سمت در اتاق قدم بر م. رهیگ ینگاه ازم م

 !مامان خانوم نیکن ستیمنو ن نیتون یمن نم دنیند

که  یاز اتاقش، اتاق تیکه منو با عصبان نیهم! هم خوبه نیشروع هم يبرا. نمیکه واکنشش رو بب ستمیا ینم

 !داره يدواریام یبس يننداخته جا رونیو همسر بوده ب نیسالها توش با پدر همبال

*** 
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 یتخت م يهاله رو نشسته لبه  دمید يدم و تو تار یاز هم فاصله م نمویسنگ يپلکها يممتد يتکون ها با

 .نمیب

 نیا: کنه یدم، هاله به اعتراض لب باز م یبه بدن کرختم م یکشم و کش و قوس یبه چشمام م یدست

 !هوش شدن؟ یب ای دنهیخواب

 یسرشونه هاش و اونه که با لبخند م يور ختهیلخت ر يزنم به موها یخوابم، زل م یچرخم و به پشت م یم

 .کنم یرو سرت خال ارمیسطل آب ب هیخواستم برم  یم گهید: گه

با انگشتهام  يو در حال باز رهیگ یدستم رو م اد،ی یکش م یجون یخشک شده ام به لبخند کمرنگ و ب يلبها

 .میبا هم حرف بزنخورده  هی یمن حوصله ام سر رفته گفتم پاش ینکنم ول دارتیعمه گفت ب:گه یم

 یخواب یخشدار از ب ییکشم و با صدا یبرم، لپش رو م یو به سمت صورتش م ارمی یرو از دستش در م دستم

 !مگه من هم قد توئم بچه؟: گم یشب قبل م

 !باشم القیتو د نیخدا نکنه من ع اًیثان! اوالً یبچه خودت: گه یکشه و معترض م یسرش رو پس م یناراض

از بازوم  یفیظر شگونیذارم، ن یهم م يداره رو دنیبه خواب يادیز لیو پلکهامو که هنوز تما خندم یحال م یب

 !یخرس قطب گهیپاشو د: گه یو م رهیگ یم

کوبه و  یصورتم م يکشه و محکم رو یم رونیسرم ب ریزنم، بالش رو از ز یباز کردن چشمام لبخند م یب

 !امیبخواب تا ب! کارسازتر باشه خیسطل آب  ي دهیافکر کنم : گه یره م یهمون طور که به سمت در م

شم  یم زیخ میبه تنم خورده پس ن میریهاش قبالً، قبل از دستگ یشوخ یپ! ادی یازش بر م يدونم هر کار یم

 ! پاشدم بابا: گم یو م

 !یبراوو هان: گه یگرده و م یبه سمتم بر م روزمندانهیپ يلبخند با

 .نهییبپوش، کمند پا یچ هی: گه یگرده و م یم، راه رفته رو بر مکش یآشفته ام م يموها نیب یدست

و تبار رو  لیو دوست و آشنا و ا لیکل فک و فام. مالم یصورتم م يکشم و همزمان کف دستم رو رو یم یپوف

 !نمیماه بب هی نیقراره تو ا

 !نپوش الاقل نویا: گه یکشدش و م یدارم که تنم کنم، هاله از دستم م یتخت بر م يشرتمو از پا یت

 !تو دهن گاو بوده؟: گه یکنه و م یشرت رو روبروم باز م یکنم، ت ینگاهش م یسوال

 لباسهات؟  نجاستیا: پرسه یاتاق و م يره سمت کمد گوشه  یم. ذارم یم نیخندم و پاهامو کف زم یم
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گرده سمتم و  یبر م! شه یاز رخت خواب روبرو م یکنه و با تل یخوام بگم نه که خودش در کمد رو باز م یم

کنم تو  یو مالفه تنم م یعادت کردم روبالش: گم یافتم سمت در اتاق و م یکنه، راه م یمتعجب نگاهم م

 !قربون دستت اون گلداره رو آماده کن تا برگردم! چرخم یخونه م

*** 

منو . ل حرف زدن باهاشهو در حا نیکه نشسته کنار نگار نمیب یو کمند رو م نییپا میر یهاله پله ها رو م همراه

سالمش رو جواب . کنه یشه و با لبخند سالم م یمونه، کمند از جاش بلند م یم مهیحرفشون ن نن،یب یکه م

 تا ناهار؟ یکن یم رصب ای يخور یصبحونه م: گه یم نینگار یدم و بعد از احوال پرس یم

 .خورم تا ناهار یم ییچا هی: گم یرم سمت آشپزخونه و م یم

 .زمیر یمن برات م: گه یشه و م یم همراهم

 یآروم م يچا ختنیذاره، در حال ر یده و جلوتر از من پا تو آشپزخونه م ینم یتیمن اهم ستین يازین به

 عوض شده نه؟ یلیخ:گه

کنه و پچ پچ وار  یم رونیبه ب يعوض شده؟ با سر اشاره ا یبفهمم چ نکهیا يکنم برا یو گنگ نگاهش م جیگ

 .گم یندو مکم: ده یم حیتوض

 .شه یدگرگون م ایدن نیتو ا يزیهر چ: گم یآشپزخونه و م زیپشت م نمیش یم

 ! يکه شد ينبود لسوفیف: گه یباال رفته م يابرو هیذاره و با  یرو جلوم م يچا استکان

 ينامدار گفته بود اگه زود پاشد: گه یره سمت در م یذاره و همون طور که م یرو هم کنار استکان م قندون

 .گرده یخودش بر م گهیخب االن د یول ششیپ يسر بر هیگم ب

زنم  یشه و بعد زل م یباز م یدهنم به پاسک.کنم یگاه م هیچسبونم و آرنجمو تک یدستم رو به گونه ام م کف

 .دم یرنگ آشپزخونه و جواب نم یصورت يها یبه کاش

 گذره؟ یخوش م: پرسه یو م نهیش یو روبروم م ادی یم هاله

خونه،  نیخوشم تو ا! گذره یآره خوش م! ینگاه کن يچه طور یو به زندگ یبدون یرو تو چ یخوش تا! خوش؟

خوشم که ! و سکوت ابونیو ب ستین ریکنه کو یتا چشمم کار م گهیخوشم که د! همه آشنا نیا نیخوشم ب

 يه و با چشمانشست رومخوشحالم که هاله روب. تونم بشنوم یو کمند رو م نینگار يحرف زدن و خنده  يصدا

که سالها ازشون محرومم نگه داشته  کیکوچ يهمه نعمت ها نیخرمم از ا! صورتمه ي رهیبراقش خ اهیس

 !بودن
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 ؟ير یدانشگاه م: پرسم یزنم و از هاله م یاستکان م يبه لبه  یدارم، لب یقند از قندون بر م هی

 . خونم یم یشناس ستیز. سال آخرم: ده یم حیگه و توض یم یاوهوم

کنه و در همون حال  یم یکشه و کنکاشگرانه توش رو وارس یگم، قندون رو به سمت خودش م یم ینیآفر

 ؟يبرگرد یتون ینم ؟یتو چ: پرسه یم

 .نه-

 .رو از حق درس خوندن محروم کنن یکیشه که  ینم ؟يدوباره کنکور بد یتون یچرا خب؟ نم:

 !کار احمقانه است هیمملکت  نیدرس خوندن تو ا. ندارم يا زهیانگ گهیبشه هم خودم د-

همه  نیا یعنی: گه یمن و م ياندازه تو استکان چا یداره، م یبر م کیقند کوچ هیده و  یم لمیتحو یاخم

 !دکتر و مهندس احمقن که درس خوندن؟

شناسها  ستیفقط دکترها و مهندسها درس خونده ان؟ ز: پرسم یم یره وقت یم لیکه داره تحل هیبه قند نگاهم

 !؟یچپس 

که  يالبته هاله ا! دهیبع تیهمه جد نیاز هاله ا. مات صورتمه نمیب یو م ارمی یده، نگاهمو باال م ینم یجواب

 !دهیبه ثمر رس يبزرگ شده  يهاله  نیشناختم نه ا یم شیپنج سال پ

 !کنم ینم تیمیباهات احساس صم گهید! نجاینشسته ا گهید یکیانگار :گه یو م رهیگ یاز صورتم م نگاه

کنه نشون از تعجبش  یم فیکمند تعر يرو برا يزیکه داره با آب و تاب چ ینیخنده و سکوت نگار ریزنم ز یم

که سرم به سمت صورتش  یکنترل شده، در حال ییخندم و من با صدا یم یپرسه به چ یهاله پراخم م. داره

خبر ظاهر  یهمه جا ب از سر منِ لخت خوابِ يکه باال یکن ینم تیمیاحساس صم: دم یم حیخم شده توض

 !یکار کن یقرار بود چ يکرد یم تیمیاحساس صم ،يشد

برو : گم یو م ییاندازمش تو چا یقاپمش و م یکنه، رو هوا م یو به سمتم پرت م ارهی یقند از قندون در م هی

 !من یِاساس راتییزل زدن و کشف تغ يبه مهمونت برس جا

 يبر یمنو م يعصر ت،یزبون دراز نیا ي مهیبه جر: گه یموها م ختنیشه و در حال بهم ر یجاش بلند م از

 !یگردون یم

که از در باز آشپزخونه حرکات مامان به وضوح  ییکنج سالن، درست جا یِمیقد يکاناپه  يام رو دهیکش دراز

ر از کنم اما ه یرفتنش به اون شارستان رو دنبال م يو ماجراها انیو دارم ک هیکتاب حمزو يسرم تو. مشخصه
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گه حواس و نگاه اون  یبهم م یحساما  رهیبگ دهیداره منو ند یسع. شه یم دهینگاهم سمت مامان کش یگاه

 !شه یم دهیپسر بدنهاد کش نیبه سمت ا یهم هر از گاه

 نیگردوندن هاله به نگار ي فهیو من خوشحالم که وظ رونیشه که دخترها از خونه رفتن ب یم یساعت مین

هر چند با توجه به اخالق . ییدلجو ياومده برا شیکه پ یمن و مامانه و فرصت ییبهتر تنهااز اون . محول شده

 .یشدن و منت کش کینزد تاداشته باشه  ياثر مطلوبتر دیکردن شا يسکوت و دور یدونم مدت یمامان م

به زنگ  یاندازم که به عمد واکنش یبه مامان م یشکنه، نگاه یخونه رو م رگواریزنگ تلفن سکوت د يصدا

 .شم یاز جام بلند م لیم یده و ب ینشون نم

 ؟یپ کین یخوب: پرسه یدم که م یم صینامدار رو تشخ يمحض الو گفتن صدا به

: پرسه یکنم م یمتفاوته، سکوت که م یخوب بودن از نظر هر کس يارهایبگم چون مع ستین يازیاما ن خوبم

 مامان هست؟

 بدم بهش؟ ویگوش-

 با هم؟ نییتنها:

 نکهیا يآب بده برا یزنگ زده که سر و گوش! يطور از رفتن پدر نیباخبره، هم نیبودن نگار رونیاز ب ناًمطمئ

که انگار  ارهی یم نییصداش رو پا يدم طور یجواب مثبت که م. کدر بودن روابط مادر و پسر رو بسنجه زانیم

خوب  یلیبون مامانو اون موقع ها خز یپ کین: مامان دنینشن يزنه برا یو پچ م ستادهیگوشم ا خیجا ب نیهم

 نیاآلن هم بهتر. ياریدلشو به دست ب یتون یدوباره م یخرده تالش کن هیرفته اما  ادتیاآلن  دیشا ،يبلد بود

 .فرصته

 ن؟ینگار ایتو هستم  ونیفرصتو مد نیا-

 !رو سراغ ندارم یتر از هاله کس دهیورپر: گه یشه و بعد م یخنده اش بلند م يصدا

لبم به ! یزمان هیجزو محاالت بوده ! ؟یشیدوراند نقدریهاله و ا! مونم یو انگشت به دهن م رمیگ یرو م جوابم

 خط؟ يپا ادیب یگ یبه مامان م: گه یو نامدار م ادی یکش م يلبخند ناخواسته ا

 .ارهنامدار باهاتون کار د: گم یافتم سمت آشپزخونه و به مامان م یو راه م زیم يذارم رو یرو م یگوش

 يرم سمت تلفن و با صدا یم. نشون بده یبخواد به حرفم واکنش نکهیا یده ب یآبکش کردن پلوش ادامه م به

گم  یم. کنه، دستش بنده یالو نامدار؟ مامان خانوم داره برنج آبکش م: گم یکه مامان هم بشنوه م يبلند، طور

 نداره؟ یبیع. رهیکارش تموم شد باهات تماس بگ
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 یزنگ زدم بگم ناهار نم! نه اشکال نداره! تو روحت بچه: گه یصه صداش پر خنده است آروم مکه مشخ نامدار

 .سر کارگرها بمونم يباال دیبار اومده، با. امیرسم ب

 ؟يخوا یکارگر نم: پرسم یکه مامان بشنوه م يبار هم طور نیو ا ادی یبه ذهنم م یسوال

 ؟یچ یعنی: پرسه یم ینامدار متعجبه وقت يصدا

نداشته  یبزرگ کلیه دیطرف شا ؟يالزم ندار دیکارگر جد: دم یم حیو توض نمیش یتلفن م زیمبل کنار م يرو

 ! هم کرده يسخت تر از کارگر. است دهیپوالد آبد یباشه ول

 .مشورت کنم کمیبا شر دیبا: گه یم يگرفته ا يشه و بعد با صدا یمقدار ساکت م هی نامدار

دوام نداره  یلیاما تعجبم خ کهیهم شر يا گهیگُله جا رو با کس د هیشنوم اون  یتازه م نکهیخورم از ا یم جا

 دیکارگر جد هیده  یم تیاون رضا نهیبپرسه بب یپ کیبه مامان بگو، زنگ بزنه از ن: ده یم حیتوض یوقت

 !کنم یفکر نم یول. نه ای میاستخدام کن

 ؟یپ کین: پرسم یم متعجب

 !رو بهم خبر بده جهیزنگ بزن، نت! مامان شماره اشو داره! گم یم کمویشر! گهیآره د: ده یم حیتوض

 .غیتلخه و پردر! دونم که تلخه یداره اما م یلبم چه اسم يدونم لبخند رو ینم

 ؟يندار يکار: گم یم یآروم يصدا با

 ؟يناراحت شد: پرسه یم يا هیچند ثان یاز مکث بعد

دم  یام رو م هیسمت آشپزخونه، تک رمیگ یدوباره راه م. مکن یتماسو قطع م یخداحافظ هیدم و با  ینم یجواب

که احتماالً فقط قراره به صرف من  ییدرست کردن غذا يمات تالش مامان برا نهیبه چارچوب در و دست به س

 .شم یو خودش برسه م

 یناهار نمنامدار گفت واسه : گم یرم و آروم م یجلو م سته،یا یکه م نکیس يکنه و جلو یگاز رو که کم م ریز

 .ادی

دستهاش و  يکه رو هینگاهم به آب. شه یکنه و مشغول شستن ظرفها م یآب رو باز م ریده، ش ینم یجواب

 برم؟ نیخوا یواقعاً م: پرسم یم یوقت زه،یر یظرفها م

م داده ا هیتک نتیکه درست کنارش و به کاب یدر حال ،يآروم تر يبار با صدا نیهم جوابم سکوته، دوباره و ا باز

 ن؟ینیخواد منو نب یدلتون م يجد يجد:پرسم یم
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 یازمون سر م یخبط یکه تو بچگ ییره سمت وقتها یاندازه و من خاطرم م یهم به من نم ینگاه مین یحت

با قهر و ! یبا کم محل! دنمونیبا ند! کرد یم همونیطور تنب نیهم شهیما هم ریمامان سرسخت و سختگ! زد

 !کنه غیمأمن آرامش مهرشو ازت در نیا نکهیچقدر سخت بود تحمل ا

و اسکاچ  یکف يدستها يرو نهیش یدستم م! بنده یبندم، مامان پلکهاشو م یآب رو م ریره و ش یجلو م دستم

 !برم؟! رم یاآلن م نیهم! نه به نامدار ن،یبرو، اگه به خود من بگ نیبرم مامان؟ بگ: پرسم یبه دستش و م

تا  دیبا! دیشه عقب کش یشم اما نم یپر اشکه و من شرمنده م! چشمام دوزه به یو م ارهی یباال م نگاهشو

به من به : پرسم یبار مات اون چشمها م نیکشه، ا یدستش رو عقب م! اگه تهش بشه رفتنم یتهش برم حت

ام  هیتنب يجور نیا باعثه انایمن دوباره برم سمت اون جر نکهیترس ا ای نیکن یچشم قاتل شوهرت نگاه م

 ن؟یکن

تو مردن باباتو جلو : گه یشه و م یدوباره مشغول شستن ظرفها م یشه وقت یباالخره شکسته م وتشسک

که هستن بدبختتر  ینیاز ا نوینامدار و نگار یتون یم! يمردن منم جلو بنداز یتون یم یحاال که برگشت! یانداخت

 ! نهیترس من از ا! یکن

شدن من بابا رو  ریاس نکهیمحضه و تو ا قتیرفتنش اما حقجلو انداختن زمان  یحت ایاتهام قتل پدر  نهیسنگ

 .ستین یشک چیدقمرگ کرده ه

 .دم یقول م. افتهیتو دردسر ب یکنم که کس ینم يکار: گم یکنم و م یدربند دندونهامو آزاد م لب

قبل از ها، دو ساعت  يریاون درگ انیتو جر: گه یمکث م هیصورتم و بعد از  يرو نهیش یم یمامان به آن نگاه

 يپا تو اون باز يبهم قول داده بود! يدانشگاه و برگرد يبر يبهم قول داده بود ارن،یاون خبر شومو ب نکهیا

 یقولت م يرو! یپ کین یخبر نش یعده از خدا ب هی يباز استیس ریاس يبهم قول داده بود! ينذار فیکث يها

 ! شه حساب کرد؟

 یرم و محکم بغلش م یجلو م دنش،یبه آغوش کش يشه تمنا یم بار دوم از موقع برگشتنم، تمام وجودم يبرا

 !ن؟یکن یقسم بخورم باور م مانیبه روح ا! ؟یقسم چ: گم یکنم و م

که ازش  يمقدار مکث و بعد فاصله ا هی. زنه به گلوم یکنم و بغض چنبره م یبدنش رو حس م فیخف لرزش

افتم  یکنه، راه م یم شیکه تو چشماشه دلمو ر یصورتش راه گرفته و غم بزرگ يکه رو ییاشکها رم،یگ یم

 !نجایا انی یم نایا یلیل يعصر: کنه یخکوبم م یسمت سالن، صداش در جا م

*** 
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. شم یصورتش م ي رهیدونم رنگ تعجب که نه رنگ شوك داره خ یکه م ییگردم سمتش و با چشمها یبرم

و  یخوام بمون یم: گه یکنه م یگاه مو همون طور که به چشمام ن رهیگ یچشماشو م یسیبا سر انگشت خ

 ! ستیدنبالش ن گهیکه چشمت د یبهشون بفهمون

فهمم  ینم! فرض کرده یفهمم من و تاب و توانمو چ ینم! خواد یروزها مامان ازم ناممکنها رو م نیا چقدر

شتش پر چشمدا يچشما يحرف از جلو یخوام ب یکنم و م یبهش پشت م! بکنم يکار نیهمچ دیاصالً چرا با

! نیکن یپسرتونو جمع نم چراکرد که  دادیداد و ب یکل! بود نجایا شبیعموت د: گه یشنوم که م یمحو بشم، م

 !ستیخودش ن یچرا سرش به زندگ! خواد یم یچ یلیاز جون ل! ده یم کیچرا مرتب سر کوچه کش

حاال داره همراه با بغض واژه  که یگردم سمت مامان یرو لبم و بر م نهیش یتلخند م هیلبخند تلخ،  هیلبخند،  هی

 یسست یلرزش، ب یب یبزنم، حرف یحرف نکهیا يکنم تو حلقومم برا یجمع م مویانرژ يهمه . کنه یها رو ادا م

 !اگه منو نخواسته باشه یحت! مامان مرو هنوزم دوست دار یلیل: پردرد يجمله  هیشه  یاش م جهیو نت

حضورش، توجه اش، ! شه یشم اما مامان پناهم م یمبل مچاله م يرو! شه یرم اما مامان همراهم م یم رونیب

 .یپ کیاست ن گهید یکیزن : گه یم یمیو آروم و با لحنِ مال نهیش یکنارم م! بغضش

 !زن من بوده: کنم یم يادآورینگاه کردن بهش  یب

 !بکنه شویزندگ يارکه بذ نهیا یبکن یتون یکه م يتنها کار ،ياگه هنوز دوستش دار! ستین گهیاآلن د! بوده-

 !به زور شوهرش دادن:

 ! در کار نبوده يزور چیه! خودش خواسته-

 !دروغه:

که  يعموت منتظره بلغز! نذار شر به پا بشه یپ کین! که شده هیاگه دروغ هم باشه کار یکه حت ستیدروغ ن-

 !فرصتو بهش نده نیا! هلت بده

 یهم در حقِ من ینو به سمت دره پرت کنه لطف بزرگعمو م نیاگه ا دیشا! خوب هم باشه دیشا! ستیهم ن بد

سهم  یلیل: امی یبه حرف م ریدوزم و دردگ ینگران مامان م يچشم به چشما! بهم پشت کرده بشه ایکه کل دن

 !سهممو ازم بدزده دیبا گهید یکیبود، چرا  یزندگ نیمن از ا

 یو هر چ يچشماتو ببند ،یمشت کن و دستتاتو یستیاون جلو با یرفت یم یوقت! یپ کین يخودت وا داد-

 !يکرد یرو م نجاهایفکر ا دیبا یبزن ادیخالف قانونه بلند فر
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همه اشون  یعنی! همه آدم در بند نیا! همه آدم نیا. نکنه هیتونه تو وجودش گال یکنم اما دلم نم یم سکوت

 یسهم من از خوش يه هم! من بود يایدن يهمه  یلیل! دن؟ یاز دست م اشونویدن يبعد آزاد شدن همه 

 !روزگار

باهاش روبرو  ياگه دوست ندار: گه یره سمت آشپزخونه م یشه و همون طور که م یاز جاش بلند م مامان

و به  یکنم بمون یفکر م. ندتیخواد رودرو بب یم. که با خودت حرف بزنه ادی یاما داره م ینمون یتون یم یبش

 .بهتر باشه يحرفهاش گوش بد

از پشت بهش خنجر زده  نکهیا لیآدم زخم خورده و دل هی يروبرو نهیکه بش ادی یداره م! ا من؟ب! دوم ي ضربه

 یشه معن یم يچه جور! داد؟ حیشه توض یم يرو چه جور ییوفا یب! وجود داره؟ یهیتوج! بده؟ حیرو توض

پا  دنیو شن دنیبا حرف و شن یتون یوسط باشه نم تیتمام زندگ یوقت! نشستن و گفتمان نیناممکنه ا!کرد؟

! يو بشنو یو سکوت کن ینیبه فرداها بش ياعتماد یاش شده ب جهیکه نت يوسط کارزار یتون ینم!یپس بکش

 !از محاالته! شه ینه نم! یکن تشیشه با گفتار به سمت صلح هدا ینم! جنگ! جنگه

*** 

توش مهمونه  یلیکه ل یت سالنبه سم ن،ییپاهام پله ها رو به سمت پا نکهیا! نامقدوره یدشوار که نه حت باورش

 یپله ها، ابوالفضل رو م ونیاز م! دنشیشن يبرا! دنشید يخونه موندگار شده ام برا يتو نکهیا! کنه یم یط

 یکه مونده خونه تا اگر جنگ ينامدار! دارهلبخند مشغول صحبت با نام هینشسته و با  یلیکه چفت چفت ل نمیب

  !بشه یرو باشه وساطت کنه و ناج شیپ

با ورودم . امی یم نییمونده رو پا یباق يکشم و پله ها یساعد باال م يشرتم رو تا وسط ها یت يها نیآست

هم  یجواب سالم دادن يبرا یلبهام حت. شن یو ابوالفضل از جاشون بلند م یلیچرخه و ل ینگاه ها به سمتم م

ضربان قلبم  يدم که با صدا یم ضاف نیو گوش به سکوت سنگ نمیش یکنار نامدار م! رهیگ یاز هم فاصله نم

 !درهم شده

 ؟یروبراه: پرسه یپام و آروم م يرو نهیش ینامدار م دست

! پرتعلل و پرمکث! شه یم دهیو ابوالفضل به سمت صورت نامدار کش یلیخالء وسط ل یب ينقطه  هیاز  نگاهم

 .سپرافسو يآه خفه  هیگه جز  ینم يزیخونه که چ یاز چشمام حال خرابم رو م

به شوق ! بلند یشونیاون پ دنیبوس يبه وسوسه ! فیلمس اون صورت ظر یِبه دلتنگ. شونم یم یلیبه ل نگاهمو

 ! یتونیز ياون موها دنییبو
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که  یاز اون گاهشویجا یواه هاتیبا توج یلیخواد ل یدلم نم. بزنه یحرف یخواد کس یدلم نم. ستمین منتظر

 .ایلحظه ب هی: گه یشه و رو به نامدار م یاش بلند ماما ابوالفضل از ج ارهیب نترییهست پا

 ورشیمن  یکه قراره به رگ و پ يو هزار هزار درد یلیمن و ل ییتنها یعنی! شروع جهنم یعنی ایلحظه ب هی

 !ارهیب

 هیکنم و بعد از  یپلک زدن فقط تماشاش م یب. شه یصورتم م ي رهیکنه و خ یم نینگاه از زم یلیرفتنش ل با

 !متأسفم: ادی یاون به حرف م ینسکوت طوال

به : ده یکنم، ادامه م یتو سکوت فقط نگاهش م! هم مهمه شیچ يمتأسف باشه خوبه اما برا نکهیا! خوبه

 .یو سالم یکه افتاد متأسفم و خوشحالم که حاال برگشت ییخاطر اتفاقا

 یبرگشت ای یپ کیه نکردن ک کتهیبهش د دیشا! بوده یتصورش از برگشت من چ شیدونم چند سال پ ینم

فقط دلم ! ستیتو خوش قدم و مبارك ن يبرا گهید! ستین کین گهید! ستین یپ کین گهیاگه برگرده د اینداره 

خودش  یکه خواست قلب هخواد بهم بگ یفقط دلم م! گرفته میبشنوم که به زور تصم! بشنوم نویخواد هم یم

 تیواقع نیسنگ يوزنه  ریصداش منو ز! طرفه بوده و پوچ هیخواد باور کنم اون همه سال عشق  یدلم نم! نبوده

 !یپ کیخودم خواستم ن: کنه یله م

 !خودش خواست: شه یگوشم تکرار م ياون همه سکوت مرگ تو ونیابوالفضل م يصدا

هم  نهایمامان ا... خب . عوض شد زهایچ یلیبعد از اون اتفاق خ: ده یادامه م یوقت ستیبه صورتم ن یلیل نگاه

 يا ندهیمعلوم نبود قراره چه آ. يتو نبود. گرفتم میخودم تصم تیوصلت نبودن اما در نها نیبه ا یراض گهید

 . خواست یدردسر م یب یزندگ هیو من دلم  یداشته باش

نگار انگشتهام ! که اون طور به هم فشرده شده و هر آن ممکنه ترك برداره و بشکنه ستمیدندونهام ن نگران

ام رو  نهیهستم که داره س ینگران قلب! چاله شده و هر آن ممکنه استخون هاش خرد بشهکه اون طور م ستمین

نگران ! خون بشه يکرم رنگ مامان هستم که ممکنه پر از لکه ها یِنگران قال! زنه یم رونیشکافه و ب یم

 !شه یهستم که داره از تنم جدا م ینگران روح! هستم که ممکنه تو مغزم رخ بده يانفجار

 يبرات آرزو! یپ کیبوده ن نیاز ا ریمنو مجبور کرده، نه انتخابم غ ینه کس: ده یمکث ادامه م هیبعد از  یلیل

 ... يکه بخوا یجوون هست يهنوز اونقدر. یکن دایپ قتهیرو که ال یکس یتون یکنم و مطمئنم م یم یخوشبخت
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و  نمیتونم بش ینم. تونم تحمل کنم ینم. ارم سمت پله ه یشم و با چند تا قدم بلند اما لرزون م یجام بلند م از

! کنه یذوب م! شونه یداره سلولهامو به زخم م دیرو بشنوم که بدتر از خنجر، بدتر از قمه، بدتر از اس ییحرفها

 !کنه ینابود م

کنم  یم یباال و سع يسمت طبقه  رمیگ یراه م تیاهم یب! زنه یشنوم که بلند صدام م ینامدار رو م يصدا

مغزم دستور  يسلول ها ياریهوش مچهین نیکنم به ا یم یسع! که به جونم افتاده رو پس بزنم یحس تهوع

 ! آرامش بدم

از  يریجلوگ يبرا رمیگ یم یچسبه، نفس ینبض دارم که به در م یشونیتو اتاق، پ چهیپ یقفل که م يصدا

 !من تو اون لحظه يبرا هیهر چند که خفقان هم نعمت! خفقان

*** 

به  یخوام تکون ینم. خوام از جام بلند شم ینم. ارهی یاسممو به زبون م نیخوره و نگار یه به در متا ضرب چند

مال من  شهیهم یِلیل ،یلیابوالفضل، اون هم کنار ل دنید! نقطه تموم بشه نیتو هم ایخوام دن یم. خودم بدم

سالها فقط به  نیتو ا! هیلوجودم خا يکنم همه  یحس م! نخوام نفس بکشم یاونقدر برام سخت هست که حت

اون  دنیرو دوباره با خودم همراه کنم اما د یلیتونم ل یبرگردم م یکه وقت! فکر کرده ام که همه اش دروغه نیا

 يست همون حلقه تو انگشت ابوالفضل و حرفها دنیانگشت دست چپش، د يتو نیپر نگ دیسف يحلقه 

 !کنه یوجودم درد م يو حاال همه  دهیکوب تیواقع یبتن واریسرم رو محکم به د یلیل يزهرگونه 

 !که خاطرمون جمع بشه یالاقل بگو خوب یپ کین: شکنه یدوباره سکوت خونه رو م نینگار يصدا

 !خوب بودن یعنیره  یو م ادی یم یکه نفس نیالبد از نظرشون هم! خوبم که بگم خوبم؟ مگه

 .خوبم: گم یگرفته م يکه بدجور ییو با صدا ارمی یم رونیپتو ب ریرو از ز سرم

  ؟یکن یدرو باز م: گه یشنوم که ملتمس م یصداشو م دوباره

شم،  یپس از جام بلند م ستیحال و روز من ن يبرا یخونه نگران نیا يتو گهید چکسِیحق اون و نه حق ه نه

 ریخزم ز ینه مبک یمچاله شده از دردم نگاه يبذارم به چهره  نکهیا یگردم و ب یکنم، بر م یچفت در رو باز م

 .پتو

 ؟یپ کین: گه یچسبونه و آروم م یپتو به بازوم م يدستش رو از رو نه،یش یتخت م يرو کنارم
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خوشحالم ! کم نشده یحت يدرد. درمون نشده يخواد هر چند که اآلن ساعتهاست تنهام و درد یم ییتنها دلم

دونم  یم: گه یو زمزمه وار م ارهی یم به بازوم يدر عوض فشار. کنه یپتو نم دنیکش نییپا يبرا یکه تالش

 .سوزه یم یلیخدلم براش .خوره یغصه م یلیمامان خ...  یول یش یکم که بگذره آروم م کی

. نیدرهم نگار ي افهیزنم به ق یو زل م امی یم رونیپتو ب ریاز ز! سوزه یوجودم داره م يمن همه !نیهم منم

 !سالم: گه یو م ارهی یبه لب م يلبخند

اون چشم . هییبایو ز یتو اوج جوون. گذرونم یصورتش رو از نظر م يدم و به جاش تک تک اجزا ینم یجواب

 .نداره یفروغ. ستیتوش ن یخودم که مدتهاست برق يچشما ادی. اندازه یخودم م ادیمنو  ،یعسل يها

 دایخوشگل پ دختر خوب و هیخودم برات : گه یکنه و بعد با لبخند م یلمس م شمویته ر يزبر نینگار دست

 خب؟. کنم یم

کنه، دستش موهامو از  ریخواهر دلسوز سراز نیمقدار آرامش به وجود ا هیشه تا  یاز هم باز م يبه لبخند لبهام

 تینگران وضع. است ختهیبهم ر یلیشام؟ مامان خ يایب یش یپا م: گه یزنه و آروم م یپس م یشونیپ يرو

 .میقلبشم هست

دستش به سمت  یبار وقت نیشه و ا یتر م قیفرستم، لبخندش عم یم رونیام بلبه ونیصدا از م یب امیم هی

 ! کشه ینوازش دماغم رو محکم م يبه جا اد،ی یصورتم م

 یماکارون: گه یشه و م یخنده و از جاش بلند م یکنم، م یبدجنس حواله اش م هیکشم و  یرو پس م سرم

 !تا سرد نشده ایزود ب! مخصوص داداش خوشگلم! یشیبا سس قرمز تند آت. میدار

ام رو سر و سامون بدم تا دوباره قد علم  ختهیفرور يکنم قطعه ها یم یو سع نمیش یره، سر جام م یم نینگار

 .بذاره شیدلنگرون مامان به نما يچشما يرو جلو شیکنه و خوب بودن ظاهر

*** 

 .شونیزندگ يتو یدمهر آ يلحظه ها نیشادتر يشه فرا یم يزیشام چ زیتصور همه امون م برعکس

کنم  یم يپاچه خار نیکنم و اونقدر به قول نگار یذارم، اونقدر خودمو براش لوس م یسر به سر مامان م اونقدر

مزه  یلوس ب هی زیبلند شدنش از سر م يهر چند که لحظه  نهیش یم يکه باالخره به صورت مامان هم لبخند

 ! شه یم نیمن و نگار يده که باعث خنده  یم لمیهم تحو

خوره و بعد  یآبش م وانیمقدار از ل هیکنه،  یخندم اما نگاه مات و معنادار نامدار به صورتم ساکتم م یم دارم

 ؟یخوب نقدریا يجد:پرسه یکه مامان نشنوه م يجور
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با اون موقع ها  سهیپس اآلن در مقا! هم بودم نیبدتر از ا: گم یو همراه با لبخند م رمیگ یازش م نگاه

 !شم یبترم مخو!خوبم

هم به  يلبخند اره،ی یبهش م يو فشار رهیگ یرو م زمیم يکارِ رو یکه کنارم نشسته دست آزاد و ب نینگار

مامان : گم یبلند م يدم و با صدا یشده فرو م رهیرو که کنج لپم ذخ ییآب غذا وانیل هیزنم و با  یاون م

 !دارم وستد یلیخ! باشه یزحمت ناهار فردا استامبول یب! خانوم دست شما درد نکنه

 يای یاز فردا م: پرسه یکنه و نامدار م ینثارم م ییبچه پررو یبا لحن شوخ نیشم، نگار یبلند م زیسر م از

 مغازه؟

 ام؟یب: پرسم یگردم سمتش و با مکث م یم بر

رم کار درست و درمون گ هیسرت به  يتموم شده و دوست دار هاتیاگه ولگرد: گه ینگاه کردن به من م یب

 !اریب فیبشه آره تشر

 یدارم بعد م کیدو تا کار کوچ یکی:گم یگرده و بعد م یره و بر م یم نینامدار به سمت نگار مرخیاز ن نگاهم

 خوبه؟. امی

نشه، دم ظهر مغازه رو  ریخوبه منتها د: گه یلقمه اش م دنییو بعد از جو ارهی یم نییتو دستش رو پا چنگال

 .میکن یم لیتعط

 یراست: داره ینامدار نگه ام م يافتم سمت پله ها، صدا یگم و راه م یم يا باشه

زنگ بهش  هی. زنگ زده بود باهات کار داشت یعل: گه یکنه و م یگردم سمتش، با سر به تلفن اشاره م یم بر

 . بزن

. ستیحس و حال تماس گرفتن ن. افتم سمت پله ها یرفتن سمت تلفن، راه م يگم اما به جا یم يا باشه

 .وقت سر حوصله باهاش حرف بزنم هیدم  یم حیترج

*** 

شکم افتاده ام و دندونهام از درد به  يرو. ستین یدرد لعنت نیاز ا یخالص يبرا یراه چیاز درد گرفته و ه نفسم

. فهمم یگه که نم یم ییزهایچ هیمرتضا کنارم نشسته و مرتب . ناله کردن هم ندارم ينا یحت. هم فشرده شده

 یرو بهم منتقل م یزخم ها حس خوب يرو يزیشدن چ دهیاون همه درد، لطافت کش ونیگذره و م یخرده م هی

. کنه یپنبه و آب ولرمه، دردتو کم م: ده یم حیگوشم توض ریمرتضا آروم ز. ده یکنه و پلکهامو از هم فاصله م

 .مید یمسکن هم بهت م هیاآلن 
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! خواد یدلم محبتش رو م! خواد یدلم آغوششو م. کنم یمو ممادر يبندم و از ته وجودم هوا یچشمامو م دوباره

و با آرمشش، با دست نوازشش، با  نهیبش نمیشدم کنار بال یم ضیمر یهام، مثل وقت یخواد مثل بچگ یدلم م

 .زمزمه هاش از دردهام کم کنه

 یاشکهامه که ب ارهی یتو بن بست گلوم و مرتضا که اسممو به زبون م نهیش یشه و م یبغض م یو دلتنگ درد

 یکنم و اونقدر ب یبالشِ زمخت زندان فرو م ياونقدر سرم رو تو.صورتم يرو رهیگ یراه م يو اراده ا ازشی

 .کنه یبا خونواده بودن رهنمون م يایو منو به سمت رو ادی یم یحال یکشم تا ب یو درد م زمیر یصدا اشک م

*** 

بعد  یِعرقم درست مثل اون شب لعنت سیخ! نمیب یسرم م يکنم و مامان رو باال یچشم باز م یتکون دست با

! نجاستیدلتنگ مادرم درست مثل همون شب پردرد اما اآلن مامان ا. شده نییاز زخم خوردن از مجازات تع

 .کنه یم قیبه وجودم تزر یدلگرم ایدن هیکه  يبا نگاه نگران و حضور! کنارم

: ده یم حیآروم توض رمیگ ینفس که م. کشم یجرعه سر م کیرو که به سمتم گرفته  یآب وانیو ل نمیش یم

 .یکش یبد نفس م يدار دمیبرق اتاقت روشن مونده بود، اومدم خاموشش کنم د

 یداشتم کابوس نداشتن شما رو م: امی یو به حرف م رمیگ یرو لبم و دستش رو محکم م نهیش یم يلبخند

 .دمید

باالخره همه : گه یم یکه با آه رهیگ یرست منظورم رو نمدونم اما د یشه نم یمغموم م ایکنه  یم تعجب

 . میهست یامون رفتن

خواستم، شما هم  یتو زندان بودم، درد داشتم، شما رو م: کنم یزنم و روشنش م یبه پشت دستش م يا بوسه

 !کردم یم هیو داشتم گر نینبود

 4. اندازم یبه ساعت م یو نگاه رمای یبه لب م يلبخند! کاوه ینگاهش صورتمو م یمغمومه وقت گهید حاال

 .صبحه

 ن؟یداریشما چرا ب: پرسم یدوزم و م یصورت خسته اش چشم م به

: گه یره م یشه، همون طور که به سمت در اتاق م یو از جاش بلند م رهیگ یاز آب رو از دستم م یخال وانیل

 .بره یشبها خوابم نم یبعض
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در جوابم  یگم، شب خوش یم يریکنه، شب به خ یرو خاموش مبرق . کنم یکشم و به رفتنش نگاه م یم دراز

لبهام ثابت  يخوابم ببره لبخند حضور مادرم رو یذارم و تا وقت یهم م يپلکهامو رو. بنده یگه و در رو م یم

 .مونه یم

*** 

 .الو سالم:

 شما؟-

 .میپ کین:

 !؟یپ کین-

 ؟یعل:

 !با اجازه! ارمی یبه خاطر نم مویزندگ شیصد قرن پ يمن آدم ها ای نیاشتباه گرفت ای دیببخش-

 يبار به محض برقرار نیو ا رمیگ یدوباره شماره اش رو م! کشم یم یکنه و من کالفه پوف یرو قطع م تماس

که  یرفت! یبش مونیکنم از زنده بودنت پش یم يمن دستم بهت برسه کشتن که خوبه کار یعنی: گه یتماس م

 ! ؟یرفت

 .يحق دار-

 !شد نه؟ یازت نم يزدم خبر یمن زنگ نم! ن؟یهم! وفتحق دارم و ک:

 ... یداشتم ول يو گرفتار ریمقدار گ هی-

 !یذارن به رفقا برس یو بچه نم الیاهل و ع! بله:

 !انشااهللا؟ يقطع شد! الو: پرسه یم نهیب یسکوتم رو م یمونم که گله هاش رو بکنه، وقت یم ساکت

 !یوقت نترک هی ینمونده تو دلتو بز ينه ساکتم که حرفها-

کنه و  یبار چند تا فحش آبدار نثارم م نیا.کنه یتونم تصورش کنم که داره خودشو کنترل م یخنده اما م یم

 اوضاع روبه راهه؟: گه یبعد م

 !شما يها یاز احوال پرس-

 !تره اهیخودت س ينزن که پرونده  یاز احوال پرس یببند و حرف:

 .ستمیمن بد ن-

 ؟يای یم ،ییجا هی میبر میخوا یم اریزنگ زده بودم بگم، آخر هفته با پا! وبهخ یبد هم نباش! خب:
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 کجا؟-

 !خدا نیزم نیجا تو ا هی! ؟يکار دار یحاال چ:

قاره ها و  ایاستان، کشور، قاره  نیجا تو ا هیشه  یشهر باشه، م نیاطراف و تو هم نیتونه هم یم ییجا هی-

 !نه ای امیتونم ب یم نمیخب بگو که بب! باشه گهید يکشورها

 .شمال میر یم:

 .پس مسافرته. آهان-

 .ساده است کین کیپ هی! که ستیاسمش مسافرت ن گهیحاال سه چهار روز د:

 ار؟یفقط تو و پا-

 !میاری ینه، زنهامونم م:

 !زن؟-

 !گهید اریخب گفتم من و پا:

 اد؟ی یگنددماغتون نم قیاون رف نهیمنظورم ا! آهان-

 !گنددماغ؟:

 !گم یم وازوانیپ-

 نه؟ ایحاال  يای یم: پرسه یگه بعد از من م یم یرو به کس يزیشه و چ یبلند م یعل يخنده  يصدا

 اد؟ی یهم م روانیس-

 !؟يکار دار یتو به اون چ:

 !ترسم مسافرت بهش خوش نگذره یاون به من کار داره، م! ندارم يمن به اون کار-

 !رم؟یبگ رغضبتیاجازه اتو از اون خان داداش م! جاده به میبزن میخوا یم ییو تو سه تا اریمن و پا:

 ن؟یافت یراه م یک. دم یبهت خبر م-

 .فردا صبح زود:

 باشه؟. زنم تا آخر شب یبهت زنگ م-

 یفرصت خوب دیشا. نه ایکنم که برم  یمونم و فکر م یم یسر جام باق. کنه یم یگه و خداحافظ یم يا باشه

 .شمال صفا بدم عتیو روحمو با طب ارمیاز عزا در ب ی، دلبودن ریباشه بعد از مدتها تو کو

*** 
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 شده؟ يبود؟ طور یک: پرسه ینشسته ام م نهیب یم یو وقت ادی یم رونیاز آشپزخونه ب مامان

 .ایشمال تو هم ب میبر میخوا یگه م یم. هیعل: دم یم حیبرم و توض یم نیماتم رو با تکون سر از ب نگاه

 دوست دانشگاهته؟: پرسه یکنجکاو م مامان

 سانسیاآلن داره فوق ل. نداشته اناتیبه اون جر یربط: گم یم الشیخ یراحت يپرسه پس برا یدونم چرا م یم

 .رهیگ یم

شم و  یاز جام بلند م. پسرشه يکاره مونده  مهین التیشه به خاطر تحص یمامان بلند م ي نهیکه از س یآه

 ؟ير یم: پرسه یخوام برم باال، م یم

 نیدانشگاه ا نیتو بهتر میکه خبر قبول يروز. شم یگم م غشینگاه پردر يگم و از جلو یم ینمدو ینم

مامان و  يواضح تو چشما یلیهمه جا پر شد، برق افتخار و غرور رو خ یمهندس يمملکت، اون هم تو رشته 

رو هم تو  هیو بق رنیبگپسرشون رو جشن  تیرو دعوت کردن که موفق لیسور دادن و کل فام. دیشد د یبابا م

 !شد یکردن و چ یفکر م یچ! کنن میسه شونیخوشحال

 میصبحگاه يرو ادهیکه تو پ یپلشت ریبه تصاو. کنم یتخت و دارم به اتفاقات صبح فکر م يام رو دهیکش دراز

کشور،  نیا ينقطه  نیتو کم تمدن تر دیسال تبع 2 دیکه شا ییزهایبه چ. ذهنم ثبت شده يها تو ابونیاز خ

 .روحم آزرده شده ونبسپرمشون و حاال دوباره با به خاطر آوردنش یث شده به دست فراموشباع

که منتظر فرصتن تا کاله  یینهایا! ؟یپ کین يکرد ستین تویزندگ یچه مردم يبرا«! افتم یحرف نامدار م ادی

 »!کنن یها رو فراموش م یآدم ها خوب نیا! همو بردارن؟

برخورد آروم دو ! دونن یرو نم یخوب يواژه  یآدم ها اصالً معن نیکنم ا یحس مام  دهیکه امروز د ییزهایچ با

راننده ! شده دهیکش ریکه جلوم به تصو ينداشته و من هاج و واجم از صحنه ا یبا هم خسارت آنچنان نیتا ماش

 انسالیم يشده و حمله ور شدنش به راننده  ادهیپ نشیکه با قفل فرمون از ماش ییجلو نیماش یِعصبان ي

 ! ستادنشونیدخالت نکردن مردم و به تماشا ا! شدنشون و ناسزا گفتن ها قهیدست به ! یپشت

به مقصد برسوندش و  نکهیا يبرا نهیماش هی ستادنیچشم انتظار ترمز و ا ینیسنگ لِیبارون با زنب ریکه ز یرزنیپ

تو اون  نیاز نداشتن ماشکه  یحسرت! شن یبهش از جلوش رد م تیاهم یکه ب ینیتک سرنش يها نیماش

 !کنه یم قیلحظه تو وجودم تزر

راه افتادن و به خاطر چادر سرش لغز بارش  يبلند چند تا جوون که پشت سر دختر محجبه ا يخنده ها يصدا

 !نهیش یصحنه به وجودم م نیا دنیکه با د يشدن و پا تند کردن دخترك و درد دیسرخ و سف! کنن یم
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 هیکه هست،  یاما هر چ! دونم ینم! گردن یهم دارن به اصلشون بر م دیشا! دورن یلیمردم از اصلشون خ نیا

که  ارمی یرو به خاطر م دیتبع يروزها! شه یکن نم شهیر يجور چیبزرگ تو وجودم نشسته که ه يدلسرد

کنم  یبوده ام و حاال حس م گهاشون دلتن یروزمرگ يمردم، برا نیا يشهر، برا نیکوچه و بازار ا يچقدر برا

 !يآزاد يطلب ذره ا! احترام يطلب ذره ا!تیانسان يمحبت، طلب ذره ا يطلب ذره ا! آدم ها طلبکارم نیاز ا

*** 

که حرفش رو دوباره  ارمی یبه زبون م یچ هی. رهیگ یدستهام م ونیکتابِ م يمامان نگاهمو از صفحه  يصدا

 میببر میرخت خوابها رو بردار نیکمک کن ا :گه یتو اتاق و در حال باز کردن در کمد م ادی یتکرار کنه، م

 .نییپا

 یرو م نهایا. نجایلباسها و خرت و پرتهاتو بذار ا: ده یم حیگرده به سمتم و توض یکنم، بر م ینگاهش م یسوال

 .نییبرم تو کمد پا

دونه  یم گردم تو اون آلونکم، انگار یکه روابط حسنه بشه بر م گهیخرده د هیو من  ستین يازیخوام بگم ن یم

 !گهیپاشو د: گه یقاطع م یلیشه و خ یکه مانع از حرف زدنم م

شه که  یدستش بلند م. اندازه یم نییرو پا ییچرخه و دو تا بالش باال یشم، به سمت کمد م یجام بلند م از

 یم:گم یگوشش م ریکنم و آروم ز یکنم، دستهامو دورش حلقه م یبکشه، از پشت بغلش م رونیرو ب یتشک

 !ارزش داره ایه دنیهم واسه من قد  زهیر زهیر يتوجه ها نیهم یول نیبهم رو ند نیخوا یم دونم

خواد  یدلم نم. کنم یتنش رو احساس م فیزنم و لرزش خف یموهاش م نیب يبوسه ا نم،یب یرو نم صورتش

به بعد  نیاز ا :گم یشده پس آروم م سیاز اونچه سهمم بوده چشماش خ شتریکه به خاطر من و ب فتهیب هیبه گر

 کنه؟ یم تونیراض نیا. خواد یکه دلتون م ییپ کیخوام بشم همون ن یم

رو تو  یحس خوشحال ستم،یا یکنم و روبروش م یدستهامو از دورش جدا م. چرخه یبه سمتم م سرش

 :گه یکشه و در همون حال م یم رونیو تشک رو ب رهیگ ینگاه ازم م! هیآن یلیاما خ نمیتونم بب یچشماش م

 !میکن فیو تعر مینیبب

 یوقت دوارمیام: گم یو در حال رفتن به سمت در م رمیگ یشم و تشک رو ازش م یخم م اد،ی یکش م لبهام

 !بشم قیکه تشو نیکن فیالاقل تعر نیدید

*** 
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! نمیپاشو بب! هوم و بال: گه یمعترض م یعل. فرستم یم رونیزبونم ب ریهوم از ز هی دهیبه هم چسب يپلک ها با

 !يخواب بود رویل مسک

و  یسرسبزِ جنگل يبه جاده  نهیش یم نیماش ينگاهم از پنجره . کنم یمالم و بازشون م یانگشت چشمامو م با

 !صحت خواب: گه یبا لبخند م اریپا. توش در حال حرکته نیکه ماش یمرتفع

 م؟یبرس مونده یلیخ: پرسم یو م امی یم یکش و قوس نیتنگ ماش يکشم و تو جا یم يا ازهیخم

 !بچه ات رو گازه؟: پرسه یدوزه و م یرو به صورتم م قشیکه به سمتم برگشته، نگاه دق یعل

 !بخواب ریبگ يتو وقت کرد! یچیه: گه یخنده و م یم یپرسم؟ عل یو خواب آلود م جیرو گ یچ

 یبوده وقت کیا تارهو. یخواب طوالن نیداشتم به ا ازیرو خواب بوده ام و البته که ن ریطول مس شتریب! داره حق

به . حرکت به جون و تنم نشسته يخواب راحتم درست از لحظه  نیمن، ا الِیخ یراحت نیو ا میراه افتاده ا

 ي رازهیش يکه اجازه داده اول رو يا بوسهبه خاطر ! سرم گرفته يلحظه باال نیکه مامان تو آخر یخاطر قرآن

 !زمزمه کرده رلبیکه ز ییو دعا یکه پشت سرمون خال یآب يبه خاطر کاسه . بزنم شیشونیقرآن و بعد به پ

 .میرس یم گهیساعت د میتا ن: کنه یمنو از افکارم جدا م یعل يصدا

 یو م رهیگ یبه سمتم م يچا وانیل هی یعل. دم یم هیتک یصندل یگم و سرم رو دوباره به پشت یم يا خوبه

 .بخور خواب از سرت بپره: گه

 م؟یحاال کجا قراره ساکن بش: پرسم یشه و بعد م یسکوت م یکم. کنم یکر مو تش رمیگ یرو ازش م وانیل

هم که در جواب  یمن و من. کنم یرو درك نم شیو معن نمیب یرو م اریدرنگش به صورت پا ینگاهش ب مین

خونه : گه یشنوم که م یم. کنکاش نکنم یلیدم خ یم حیکنه اما ترج یرو بودار م هیمقدار قض هیکنه  یدادن م

 .شتریکلبه است ب. خونه که نه. از آشناهاست یکی ي

 ؟ییهوی نقدریوقت سال و ا نیحاال چرا ا: پرسم یزنم و م یم وانیبه ل یلب

 .به سرمون بخوره يباد هی میایب میامتحانا تموم شد، گفت: ده یم حیگرده و توض یسمتم بر م به

مشخص  میبرس یوقت. مشکوکه ینا گفتنش کمآش هیپرسم هر چند که اون  ینم يا گهید زیگم و چ یم یآهان

 !باشه يناگوار یلیخ یلیخ يبه حالشون اگه مسئله  يرو ازم پنهون کردن و وا یشه چ یم

*** 

 یو رو به من م ارهی یرو باال م یکشه کنار جاده و ترمز دست یرو م نشیماش اریره که پا یم یکیرو به تار هوا

 !میبر ادهیپ دیبا شویباق: گه
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 چه،یپ نیپشت هم: گه یچرخه و م یبه سمتم م یعل ،یکیتار نیخوام بپرسم تو ا یشه و م یرد مگ چشمام

 .ستیدور ن یلیخ

و  یکنم عل یمالم و بعد بغلشون م یدستهامو به هم م. به تنم نهیش یاطراف م يشم و سوزِ برفها یم ادهیپ

 يو منطقه  استیدر شهیتصورم از شمال هم. میافت یو راه م میدار یساك هامونو بر م. شن یم ادهیهم پ اریپا

 . خبندونیکوهه و سرما و . ارتفاعاته نجایاما ا يجلگه ا

 هیهنوز . زنن یمنطقه تو فصل بهار حرف م نیا ییبایشم و اون دو تا از ز یم یو عل اریسکوت همقدم پا تو

همه  نیا يدر عجبم چه طور. هرو کرد نیخونه و مامان و نامدار و نگار يو چهار ساعت نگذشته دلم هوا ستیب

 .يتو فکر: پرسه یو م فمرو کت نهیش یم یتو فکر خونه ام که دست عل. تاب آوردم شونویسال دور

ساك رو تو . دیتبع ییو دو سال تنها ریمنو پرت کرده به دل کو. دارم يحس بد طیاز حد مح شیسکوت ب از

 .ساکته یلیخ: گم یکنم و م یدستم جا به جا م

 ؟يبده؟ سکوت بکرشو دوست ندار: پرسه یه مک ارهیپا

 هی يد یم حیاآلن ترج يفکر کنم بس که تو سکوت بود: ادی یبه حرف م یبخوام جواب بدم عل نکهیاز ا قبل

 آره؟ یسرسام آور باش يجا

 . کنه یم تمیکشه و به سمت چپ هدا یبازومو م اریگم و هم زمان پا یم یاوهوم

 .بهیغر ییدا يتپه، کلبه  نیا يباال:

 !ب؟یغر ییدا-

 .آره:

کنه فقط ظلماته و  یهر چند که تا چشم کار م. خوره یم يآباد نیساکت و وهم آور ا يبه فضا! یبیاسم غر چه

 !ادی یسرمون م یینباشه مطمئناً بال اریتو دست پا ياگه نور چراغ قوه 

مقدار  هی ییروستا يخونه  هیروشن  نور چراغ. میبلند رو به سمت باال گز کن يتا پشته  میافت ینفس نفس م به

 !دل باد نداد یپ کیتا داداش ن میبر! هم تمدن نیا: گه یم یکنه و عل یدلم رو روشن م

 ؟يخوا یمهمون نم بیخالوو غر: ده یشه و صدا سر م یزنه و از کنارم رد م یهم به کتفم م یدست

و با  رهیگ یقرار م وونیا ییتو روشنا يمرد شه و یزنه در باز م یبار دوم که اسم صاحب خونه رو صدا م يبرا

 !زانیعز نیخوش هات. دییبفرما: گه یبلند م يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

خب تو فکر : گه یبازوم و م ریاندازه ز یدستش رو م. کنم یگرده و پا سست م یم یسرم به سمت عل متعجب

 !ییمویکن گفت خوش ب

 یالاقل زبون شمال ای یبا زبون فارس یل کسشما امی یم یتوقع دارم وقت! دونم که متوجه شده چرا متعجبم یم

 ! يبهم خوش آمد بگه نه کرد

 اره؟یپا لیفام: پرسم یم آروم

 !میکرد خیکه  نیبجنب: شه یکنه و متذکر م یگه و پا تند م یم يا نه

ده و خوش  یشناسن همو دست م یکه انگار از قبل م یو عل اریبا پا رمردیپ! میر یرو باال م وونیا يها پله

شما : گه یم يکرد ظیغل يکنه و با لهجه  یبعد دستش رو به سمت من دراز م. گه یم یبه زبون فارس يدآم

 !جواان يهم خوش اومد

نداشته  روانیبه س یکرد ربط رمردیپ نیکنم ا یدلم خدا خدا م يکنم و تو یدم و تشکر م یدست م باهاش

 !کنم یدا مگر ج سهیدو تا دس نیباشه که اگه داشته باشه سر از بدن ا

 وونیا يانتها ياز اتاق ها یکیاز در  روانیبره که بفهمم خدا همچنان باهام قهره، چون س یزمان نم یلیخ

 !داره یقدم بر م اریو پا یبه سمت عل ییو با خوشرو ادی یم رونیب

 یم به سمتم دراز روانیدست س! هم فشرده شده يهوا و هم به خاطر حرص رو يهم به خاطر سرما دندونهام

 !میتو تا گرم بش میخواد که بر یازمون م بیغر ییگه و دا یم يلحن ممکن خوش آمد نیشه و با سردتر

**** 

که کنارم  یدست عل. شم یم نیکف زم يپهن شده  يلویو تو سکوت مات ز یزمیه يچفت بخار نمیش یم

تا  نیزم بیغر ییدا! و باباواکن سگرمه هات: کنه یگوشم زمزمه م ریو آروم ز رهیگ یپام قرار م ينشسته رو

 ! یش یاش م فتهیش ینیساعت باهاش بش هی! کنه یآسمون با خواهرزاده اش فرق م

 اریبار پا نیا. چرخونم یاتاق م يساده  واریدر و د ونیجواب نگاهمو م یزنم و ب یپام پس م يرو از رو دستش

. نیبا هم آشنا شد یتیدو تا تو بد موقعفقط شما . ستین يهم پسر بد روانیس: گه یم يکنترل شده ا يبا صدا

 !نیش یهم م ي فتهیجفتتون ش اد،یاخالق هم که دستتون ب

 !شه ینم فتهیخودش هی ي فتهیش یکس: گم ینگاه کردن بهش م یب

 !به خنده شهیهم: گه یتو اتاق و م ادی یم يچا ینیس هیبا  روانیشه، س یجفتشون بلند م يخنده  يصدا
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 ياش و غرغرها رکنندهیتحق يافتم و نگاه ها یم میپناه یب يروزها ادی ینه وقتک یهم ناراحتم م صداش

جلوم  يچا ینیس! ابونیکرد تو خ یمنو پرت م پایاول با ت يکرد همون روزها یاگر وساطت نم یعل! شیرلبیز

 يا گهید زیچبردارم اما زبونم  رو کیخواد دست دراز کنم و اون استکان کمربار یسردمه و دلم م ره،یگ یقرار م

 .خورم ینم: گه یم

من و  يرو جلو یاستکان و نعلبک هی اره،ی یم شیدستش رو پ رهیجلوش قرار بگ ینیس نکهیاما قبل از ا یعل

 !شد مونیپش دیشا: گه یم یذاره و با لحن شوخ یخودش م يرو هم جلو یکی

 یزمیه ياز چا یهر ک: گه یم يهم در حال برداشتن چا اریده و پا یم لیبهم تحو یکنم، چشمک یم نگاهش

 مگه نه برا؟! نخوره نصف عمرش بر فناست بیخالو غر

و با  نهیش یم یزمیه يبخار ي گهیذاره و سمت د یم نیرو زم ینیاندازم که س یم روانیبه س ینگاه مین

 !نمک نداره! بچه جان یفتیبخور گرم ب! کل عمرش بر فناست:گه یم ییخوشرو

 شیپ يخوام دلخور یگم چون نم ینم يزیذاشته اما چ یاون همه منت سرم مشده ام از قبل که  رشینمکگ

 .ادیب

 مینیخواد بش یازمون م م،یش یبه احترامش بلند م. ذاره یاتاق م يپا تو بیغر ییشه دا یها که خورده م ییچا

 ؟یگ یجواان نامت نم سکهیا: پرسه یاز من م اریو پا یبا عل یو بعد از چاق سالمت

 .یعل سانسیدوران ل یهم کالس. هستم یپ کین: کنم یشم و زبون باز م یه جا مجام جا ب سر

 یبه من م یپرسه و اون اول نگاه یم روانیاز س يزیچ يده و به کرد یتکون م قیبه عالمت تصد يسر

 .ده یاندازه و بعد جواب مثبت م

 هیدر موردت  ییدا: هگ یم روانیکنه و س یرو بهم منتقل م یبه صورت من حس خوب بیغر ییدا لبخند

 .دانه یم ییزهایچ

اخم هام در ! نهیب یخالفکار م هیاحتماالً از سابقه ام با خبره و منو به چشم  یعنیدونه  یم ییزهایچ هیموردم  در

متنها تو ! داشته نهیزم نیتو ا ییتوال دیهم  ییدا: گه یذاره و م یپام م يدستش رو دوباره رو یعل! شه یهم م

 .نیخوب همو درك کن یلیفکر کنم خ! دور یلیخ یلیخ يسالها

 یمن قدم بر م يخالف جبهه  يکه تو جبهه ا نهیش یم يمرد ینگاهم به محاسن جوگندم. و گنگ جمیگ

 یارتفاعات شمال چه م ونیکرد م رمردیپ نیاصالً ا. کنم یطور فکر م نیالاقل تو اون لحظه من ا ای! داشته

 !کنه؟
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 ؟یشما چرا تو شمال بیغر ییدا :ارمی یرو به زبون م سوالم

 یجنگ آدمِ آواره م: ده یخوش جوابم رو م ییبا لبخند و رو ییشه و دا یبلند م یو عل اریپا يخنده  يصدا

 !میبازمانده هاش مهیا! تا حال؟ يدیجنگزده ند. کنه

 .دم یم صیپرسه که فقط خالو ژن رو توش تشخ یم يزیچ اریپا دن،یفهم یدم به معن یتکون م يسر

ده، بعد هم به  یم يره سمت در اتاق جوابش رو به کرد یشه و همون طور که م یاز جاش بلند م ییدا

 .رونیره ب یگه که اون هم از همراهش از اتاق م یم يزیچ روانیس

 نهایا ییزن دا دمیازش پرس: کنه یرو برامون ترجمه م ییاتاق حرف دا نیشکستن سکوت سنگ يالبد برا اریپا

 .نوه  هیبو شار ، چن روژ ترك هل گرد نهیرو. انی یم گهیگفت رفتن شهر چند روز د ستن،اونمین

برم کمک کنم بساط شامو : گه یکنه و بعد م یشمرده شمرده برامون تکرار م يرو به زبون کرد ییدا ي جمله

 .میاریب

 رونیب ي رهیه و خش یهمون طور که از جاش بلند م. یدوزم به عل ینگاهمو م ریره، من دلگ یهم که م اون

 .هیمرد قابل اعتماد: ده یم حیتوض

 !نیاعتماد رقابلیغ نیشما سه تا نشون داد: شم ینگاه کردن بهش متذکر م یب

 . دیتو رو فهم انیجر یاتفاق:گه یم يکنترل شده ا يگرده سمتم و با صدا یبرم

! دارن یپررنگ يمن نقشها یزندگ يچقدر اتفاقات تو! بندم یدم و چشم م یم هیپشت سرم تک واریرو به د سرم

با آدم .که بخواد اشتباه در موردت فکر کنه ستین یباور کن آدم: گه یم انهیبار دلجو نیو ا نهیش یکنارم م یعل

 .کنه یتا آسمون فرق م نیکه دور و برمونن زم ییها

رو  ییدا يتو و صدا ادی یبزرگ م ینیس هیبا  اریشه و پا یدر باز م. کنه یهم سکوت م یدم و عل ینم یجواب

 .گه یم يرو به کرد يزیشنوم که چ یم

 .دیگه تعارف نکن یم ییدا: گه یم یکنه و رو به عل یپهن م يتو و سفره ا ادی یم اریهم پشت سر پا روانیس

 !هیتعارف چ! خرس گرسنه امه نیع: گه یکشه و م یخودش رو به سمت سفره جلو م یعل

! شه اشتها نداشته باشم یموجود هم باعث نم طیمن از شرا يدلخوراتاق رو پر کرده و  يکباب فضا يبو

 رشیتا نمک گ نمینش یافتاده م بیکه واقعاً غر يمرد يسفره  يو پا یزنه و من هم کنار عل یبفرما م روانیس

 .بشم

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

ها که از پس ابر هینگاهم به ماه بزرگ. شکنه یرو م يسکوت آباد یگرگ ایشغال  يپارس سگ و زوزه  يصدا

شده  رهیخ یکیپله ها و به تار يرو وون،یشه نشسته ام لب ا یم یساعت هی. اومده و فضا رو روشن کرده رونیب

 اریو پا یعل! ده ینم دنیفرمون خواب غزمو م نهیش یهم نم يرو گهیام که پلکهام د دهیخواب نیاونقدر تو ماش. ام

هن کرده پلک رو هم گذاشتن و البد تا اآلن پ روانیکه س يگلدار يلحاف و تشک ها ياز دو ساعت قبل تو

 . ننیب یپادشاه عالم رو م نیخواب هفتم

سرم  يدر يلوال يصدا دم،یپاکت قبل از باال اومدن نخر هیخواد و حسرت به دلم که چرا  یم گارینخ س هی دلم

 !ادی یتو دست به سمتم م ییکه با پتو نمیب یرو م روانیچرخونه و س یرو به سمت راست م

 !زمستان استخوان سوزه يسرما: گه یو م رهیگ یپتو رو به سمتم م سته،یا یسرم م ياالب

دور خودم  رم،یگ یپتو رو ازش م! تعارف کنه یینبوده که بهم پتو یداشته اما کس يبد يهم سرما ریکو يشبها

 . کنم یو تشکر م چمیپ یم

شم و از سکوت  یز حضورش معذب ما يقدر. کنه یم میسکوت همراه يصدا دنیو تو شن نهیش یم کنارم

 تونیانگل قراره به زندگ هی نیع يکرد یم الیفقط چون خ: شم یقدم م شیپ یزدن حرف يپس برا نمونیب

 ... ایاومد  یبچسبم ازم بدت م

 !بهت ندارم یاآلن هم حس خوب نیهم: ذاره یکاره م مهیرو ن حرفم

 !لش؟یدل: پرسم یم یرخشه وقت مین نگاهم به! اش به فعل استفاده شده تو جمله امه اشاره

 يادیخوبِ ز يدوستا: ادی یبه حرف م يا هیسکوت چند ثان هیخارونه و بعد از  یچونه اش رو م ریدست ز با

 !شدن چهیداشتم که مثل تو و امثال تو واز

 رنقدیا یکیبرام تو  بهیعج! پررنگه یلیتوشون خ کاریکردها که خصلت پ: گم یم یصداداره وقت پوزخندم

 !یمیتسل

کف  د،یزندان و تبع یکه تو رفت یاون سال! باشه یباشه و ک یتا مبارزه چ: گه یشونه و م یبه صورتم م نگاه

 یخبرِ ب یعده از خدا ب هیبسته پشت سر  يگره کرده و چشمها يکه امثال تو با دستها ییها ابانیهمان خ

 یم یشما بهش چ! امثال تو راهو گم کرده ان! ادنمنم جان د يقهایرف نیتر یمیهدف راه افتادن، دو تا از صم

 !بچه نیخورد يواز!شدن ریجوگ! د؟یگ

و انگار  رمیبگ شیدر پ يکنه مباحثه ا یکه درکم نم یخواد با کس یدلم نم. دزدم یکنم و نگاه ازش م یم اخم

 !زمسان رحم نداره.تو سرما نمان: گه یشه و م یفهمه که از جاش بلند م یم
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که فراتر  يریتصاو دنیو د روزید نیدوباره هجوم گذشته از سالها قبل تا هم. شم یو فکر غرق مره و من ت یم

! م؟یراهو اشتباه رفت! شه یو ذهنم پر سوال م نهیش یبه وجودم م مانیسنگ قبر ا يسرما! بوده برام زیاز غم انگ

 ! ؟یچ هیمان و نامدار و بقما! گه؟ یم تچقدر درس روانیس! کورکورانه؟ دیجو بود و تقل! م؟یشد چهیباز

آرمان ها، پنج سال  يخوام همه  ینم. بخوابم دیمغزم به حد انفجار برسه با نکهیقبل از ا! شم یجام بلند م از

 !رهیقرار بگ رسوالیجمله ز هیبا  مانیا يشده  ختهیو خون ر دنمیزجرکش

*** 

 یم یعل يصدا. زنم یغر م رلبیدم و ز یسرم رو تکون م. ده یشه و غلغلکم م یم دهیکش مینیب ریز يزیچ هی

 .دهیبار یچه برف نیپاشو بب! پسر خوب؟ يخوابتو آورد: گه یتو گوشم که م چهیپ

سرم  يرو نشسته باال یکنم عل یپلک باز م یمالم و وقت یحال کش و قوس اومدن با انگشتهام چشمامو م در

  .نمیب یم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !پاشو بابا لنگ ظهر شد! يجوونه برد یهر چ يآبرو:گه یزنه و م یبهم م يلبخند

 ن؟یبزن یچرخ نیخوا یره، شما نم یبا خالوو داره م اریپا: چرخونه یسرم رو به سمت در م روانیس يصدا

 نیا: گه یشه و در حال تا کردن لحاف م یاز جاش بلند م یعل. دم یم ییو هواو موهام نمیش یجام م سر

 .بگو معطل ما نشه تییبه دا یول. میچرخ یاطراف م میر یبخوره، ما هم م يزیچ هی یمردن

 ؟يدیخواب رید: پرسه یم یعل رون،یره ب یاز اتاق که م. گه یم يو باشه ا رهیگ ینگاه از من م روانیس

: گه یم دنشیو در حال کش رهیگ یسر تشک رو م یعل. به خودم بدم یکنم تکون یم یو سعگم  یم یاوهوم

 !عتیبه دل طب میپاشو جمع کنم بزن

که همه  یو برف رونیافته به ب ینگاهم از پنجره م. دم یبه تنم م گهیکش و قوس د هیشم و  یجام بلند م از

دلت : گه یرو شونه ام و م نهیش یم یدست عل. دیسف دیسف یِکوهستان يمنطقه  هی. کرده دپوشیجا رو سف

 خواست؟ یبرف م

 !دمیند يدیهمه سف نیساله ا 5-
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رفتم  یم! دانشگاه اطیتو ح یروز برف هیشم و  یم مانیا ریدرگ ،يهمدرد يشه به نشونه  یام فشرده م شونه

شد تو صورتم و  دهیبکو یبرف يگوله  هیگه  یم یچ نمیصدام زد، برگشتم بب مانیسمت ساختمون آموزش که ا

 دهیچقدر درد کش! داده بود هچقدر بهمون مز! میبود دهیچقدر خند! یاساس يبرف باز هیهمون شد سرمنشأ 

 مانیا یب! نداره یقشنگ زیچ چیانگار ه رونیب نیا مان،یا یب! کشم یچقدر درد م! میکش یچقدر درد م! میبود

باهاش  یمشترک يخاطره  چیکه ه ییجا! ریدل اون کوتو  ای يدم برگردم تو همون سلول انفراد یم حیترج

 !نداشته باشم

 !؟ییکجا: ارهی یمنو به خودم م یعل يصدا

گوشه و  هی نمیش یره پس م ینم شیافتم سمت در اما پاهام پ یو راه م رمیگ یم يدیاز اون همه سف نگاه

 .خرده خودمو آروم کنم هیکنم  یم یسع

 ؟یپ کیشد ن یچ: پرسه یو کنجکاو م ادی یم شیپ یعل

 نکهیا! اندازه یهم وجدانمو به جونم م مانیکرده که فکر کردن به ا تمیاذ ياونقدر روانیس شبید يحرفها

 نویا! مینشده بود ریما اون روز جوگ! شرمنده ام! تو کارم، تو کارمون شک آوردم ناراحتم يلحظه ا يبرا

 !نذاشته بود دونیپا تو م حاکمبود به خاطر جو  انهایجر نیا يکه از مدتها قبل تو مانیالاقل ا!مطمئنم

بره و بره و بره و ! دل بکنه و بزنه به کوه يسستمو وادار کنم از اون آباد يخواد پاها یخواد برم، دلم م یم دلم

 يبرن جلو یم رسوالیکه من و امثال منو ز ییآدم ها روان،یبرم که امثال س! و امثال اون دور بشه روانیاز س

 ! شده شتریب روانینسبت به س میحس منف!اشنچشمم نب

 !م؟یگرد یبر م یک:پرسم یم یو از عل رمیگ یتو، نگاه ازش م ادی یشه و م یباز م در

 !گذره؟ یبد م: پرسه یم روانیو س نهیش یکه زل زده به صورت من م یروانیبه سمت س یمتعجب عل نگاه

 .ینگفت: گم یم ینگاه کردن بهش رو به عل یب

 یکنارم م روانیس. رونیره ب یجواب دادن به من از اتاق م یچرخه و ب یم روانیوباره به سمت سد یعل سر

 ؟یناراحت شبمید يبه خاطر حرفها: پرسه یمخصوص به خودش م يو با همون سرد نهیش

 !آره؟: پرسه یدوباره م روانیدم، س ینم یجواب

! نداشتم يمنظور بد: ده یادامه م روانیو س چهیپ یگوشهام م يشکافته شدن هوا به دست شالق تو يصدا

 !فقط نظرمو گفتم

 !به من و امثال من نهینظرت توه: امی یدوزم و به حرف م یمصممش م يبه چشما نگاهمو
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 ياگه برا! داره ياعتقاد هیهر کس : گه یو م رونیزنه به ب یره سمت پنجره، زل م یشه و م یجاش بلند م از

من آزادم هر جور دلم ! یهم باش بندیپا يبه آزاد دیبا ،يهمه تاوان داد نیا يداگه به خاطر آزا ،يدیجنگ يآزاد

 ! یفکر کن يهر جور دوست دار يتو هم آزاد! خواد فکر کنم یم

 !؟یکن یطور رفتار م نیا یمن قائل دیافکار و عقا يکه برا یبه خاطر احترام: پرسم یشم و م یجام بلند م از

 ...که  يزیبه خاطر چ: گه یم یمکث طوالن هیگرده به سمتم و بعد از  یم بر

صبحانه اتو . سفره پهنه يتو اتاق کنار: گه یرفتن م رونیره سمت در، قبل از ب یذاره و م یرو ناتموم م حرفش

 !از دستت در رفته ینیکه اگر نب نجاستیخدا ا يزده  خیاز بهشت  کهیت هی. بزن یچرخ هیبرو  یبا عل يخورد

 !کاره مونده مهیدونم که حرفش ن یممونم و  یره و م یم

 .بکشم رونیب وریپل هی نکهیا يرم سمت ساکم برا یم. ارمی یکشم و درش م یم نییشرتم رو پا ییسو پیز

 یکیدر  يساك و لوال پیز يساك، صدا يزنم جلو یکه شب قبل پام کرده ام زانو م یو گرمکن یرکاب هی با

 !پروندم یاز جا م یفیظر غیج يرخونم صداخوام سرم رو به سمت در بچ یشه و تا م یم

*** 

رو هم  روانیس نمشینتونستم بب یکه حت یکس غیج يصدا! کشم یبه تن م يچه طور ورمویفهمم اصالً پل ینم

 !شد؟ یچ:پرسه یکشونه و متعجب م یبه اتاق م

 !بود اصالً؟ یک! دونم ینم: گم یرم و م یسمتش م به

 ن؟یریآ: گه یم يبلند ياندازه و با صدا یبه اطراف م يخونه و نظرچر یم وونیسرش رو به سمت ا روانیس

ذاره و منم  یم وونیاز اتاق پا به ا روانیس. ستین یاندازم اما کس یم رونیبه ب یو نگاه ستمیا یم کنارش

نبود  قرار یعنی. میینجایخبر نداشت ما ا. مهییدختردا: گه یکنه م یرو باز م یهمون طور که در اتاق بغل. دنبالش

 !پله ها يپا دیدر عجبم کفشهاتو ند. برگردن يزود نیبه ا

 کجاست؟ یعل: پرسم یاندازم و م یباال م ییابرو

کوهستانه، زود  نجایا. ششانیپ میر یصبحانه اتو بخور بعد باهم م: گه یکنه و م یدست به اتاق اشاره م با

 .ارهی یفشار م یگرسنگ

که نون  يسفره ا يپا نمیش یم. اور گوشه اش در حال قل قل کردنهسم هیذارم که  یم یپا تو اتاق همراهش

ذاره و  یمن م يرو شیرو پ شیکیو  زهیر یم يدو تا استکان چا روانیس. کنه یم يتوش جلوه گر يتنور

 !هکه دخترك کجا ماند نمیتو شروع کن تا برم بب: گه یخودش، بعد م يرو برا شیدوم
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پس سرگرم  ستین زیکه موفق آم ارمیرو به خاطر ب شییاسم دختر دا رمای یره، به ذهنم فشار م یم روانیس

 .شم یخوردن صبحونه م

*** 

 ریجون دادن برفها ز يصدا يدار یقدم بر م نیزم يرو یاونقدر که وقت. برف و سکوته يِدیجا پر از سف همه

 یرفتن م بیغر ییداو  اریو پا یکه عل ییو تو سکوت مطلق به سمت جا روانیهمراه س. يشنو یکفشهاتو م

که من ساکت  هیهم البد راض ناو! کنه ینم خیمنبر نرفته و من و افکارمو توب يپا گهیخوشحالم که د. میر

 !بمونم و ابراز وجود نکنم

سمت چپ کلبه رو با دست  ییجا روانیس. میرس یم یچوب يکلبه  هیتا به  میکن یم يرو ادهیپ يا قهیدق ده

کجا  نیریآ نمیگردم بب یمن بر م. رودخانه ان کیخالو و بچه ها نزد. انه آنجاسترودخ: گه یده و م ینشون م

 . مانده

منو به  یو تق تق یبلند عل يخنده ها يصدا. رمیگ یم شیرو که بهم نشون داده در پ یگم و راه یم يا باشه

سنگ  يرو یو عل خالوو ییدا. نمشونیب یم رمیگ یکه از کلبه فاصله م يچند متر. کنه یسمتشون رهنمون م

 .هیختدر يشکسته  يتبر به دست در حال خرد کردن تنه  ارینشستن و پا يزده ا خی

 يبلد مینیتو هم امتحان کن بب ایب: گه یده و با لبخند م یتکون م یشه برام دست یاومدنم که م ي متوجه

 !شه یدود همچنان از کنده بلند م ای یکنده بشکن

. دم یکه حاال از جاش بلند شده دست م ییکنم و با دا یسالم م. چرخه یبه سمتم م یو عل بیغر ییدا سر

 . رهیگ یتبر رو به سمتم م اریگه و پا یم يریصبح به خ

: شه یمتذکر م ییو دا یکنه و به عل یکنده رو جا به جا م اریپا. برم یم شیاندازم و دست پ یبه تبر م ینگاه

شاخه  ،يکه تراشه مراشه ا نیریمقدار فاصله بگ هی نیخوا یم! ستیبه تبر دست گرفتنش ن ياعتبار هیبچه شهر

 !ول نشه سمتتون يکنده ا ،يا

مثل ! یسخته و نشدن. ارمی یتکه چوب فرود م يبرم و رو یتبر رو باال م. شه یبا خنده از جاش بلند م یعل

 ! نهو دو شقه اش ک ادیراحت تبر وسط چوب فرود ب یلیکه خ ستیو کارتون ها ن لمهایف يتو

 ! کنه یتو گوشم شروع به زمزمه شدن م ییصداها. زنم یبعد رو م ي ضربه

 !نیخودتونو بخشکون ي شهیر نیتبر دست گرفت:

 !نیکن یخودتونو قطع م ي شهیانقالب کردن ر يتبر جا نیبا ا:
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 !خودش فرود اومده يکه رو دسته  هیاون تبر تیامثال شما حکا تیحکا:

 !ن؟یو رو کن ریمملکتو ز نیتون یم نالتویبه خ نیسوزنو تبر کرد:

نگران  یِبه صورت عل نهیش یم شونمینگاه پر! کنه یتبر رو رها م يدستم دسته ! شونه ام يرو نهیش یم یدست

 شد؟ یچ: پرسه یکه م ارهیپا يصدا. زنم یحرکت دستش رو پس م هیو با 

د که محکوم شدم به سوء استفاده هر چن! به دست نگرفتم يبه عمرم تبر. رمیگ یجواب ازشون فاصله م یب

 ایبرفه  يدیانعکاس آفتاب از سف. سوزه یکنم چشمام م یام و حس م قهینشسته تو شق ينبض بد! ازش

 ! دونم ینم ریتحق يدردها و زخم ها يادآوری

 یکه حاال ب ییدرختها. شم یم رهیو به روبروم خ نمیش یم يریدرخت پ يقطع شده  يکنده  يکلبه، رو پشت

 ! کنم یچقدر از درون احساس سرما م. خودم نیدرست ع. و سرما خی يها لیو بارن و پر از قندبرگ 

ازم  يکرد ظیغل يبا لهجه . شم یاز جام بلند م بیغر ییچرخونه و من به احترام دا یسرم رو م ییپا يصدا

 :کنه به حرف زدن یمکث با آرامش شروع م یخواد راحت باشم و بعد از کم یم

 .تبر يجفا یو ن يدینه جور اره کش يبجا يز جا يمتحرك شداگر  درخت

شه که مشتاقم به هم  یانگار متوجه م. که تو وجودش هست ینیشم و تسک یخطوط چهره اش م مات

کنه به  یشروع م یو بعد از سکوت کوتاه نهیش یم یتخته سنگ يرو یهمون حوال ییباهاش چون جا یصحبت

جمع ) زمیه(لگ یدست گرفتن و چ) تبر(اوقاتمان به تور  شتریب. هست وهیکروفر و  نجایزمسانها ا: حرف زدن

 جواان؟  یکن یتو چه م. گذره یکردن م

 زمستون ها؟:پرسم یکنم و م یپالتوم فرو م بیج يتو دستهامو

 .همه سال. دوازده مانگ يماوه . هاریزمسان،ب: پرسه یو م ارهی یبه لب م لبخند

 . دن یبهم کار نم ییکه دارم جا يبا سابقه ا. برگشتم دیتازه از تبع: گم یم رمینگاه از صورتش بگ نکهیا یب

 !یجواان!يهنوز وخت دار: گه یبهم م یوقت ستیاز سرزنش ن یصورتشه و نشون يگرمش همچنان تو لبخند

چهار ستون بدنت سالمت :کنه یشم و بعد خودش برام ترجمه م یگه که من متوجه نم یم يرو به کرد يزیچ

 .شه یم دایاشه، کار پب

اما  میداشت ییایخودمان برو ب نیتو سرزم: گه یکنه و بعد م یسکوت م یدم، کم یتکون م دییتأ یبه معن يسر

شدم چون همه کسم تو خاك خودمان خاك  ریپاگ نجایا!هیخودش نعمت يهم برا شیآسا نیسکوت و ا نیا

 که؟ هان؟ يخانواده دار! شدن
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 .خواهر و مادرم هستن هیو برادر  هی. پدرم فوت شده-

. داشتم روانهیذاشتم فقط س یغربت که م نیپا تو ا. و ژنم نیریو آ روانیمن هستم و س! را سوپاس) خدا(خوا :

 .قدر داشته هاته بدان جواان. هیآباد نیژنم اهل هم

نگه  نجایا هامهیادگاریهمه : گه یره سمت کلبه و م یشه، م یکنم و اون از جاش بلند م یم نییباال و پا يسر

 .خاکمه ادگارِی.دارم یم

 گهیحاال د طیسکوت بکرِ مح. مقدار قدم بزنم هیخواد  یدلم م. کنم یشه و من به رفتنش نگاه م یدور م ازم

تپه  ییبه سمت سرباال رمیگ یشم و از کنار کلبه راه م یاز جام بلند م.ده یبهم آرامش م شتریب. کنه ینم تمیاذ

 .برگ امتداد داره یب يکه تو دل درختها يا

ارتفاع  نکهیا. کنه یلذت داره هر چند که قدم هامو نامطمئن م. ادی یپاهام خوشم م ریقژ قژ برف ز يصدا از

و  زهیانگ جانیره ه یساق تو برف فرو م يپات تا وسطها يجا که انتظارشو ندار هیبرف تو هر نقطه متفاوته و 

 .رو دوست دارم خزدهی جانیه نیمن ا

و تا به  ادی یچشمام به حرکت در م يو زمان جلو نیزم یدارم و به آن یبر م یشه، قدم یمدت نم یطوالن لذتم

 !نیهم یعنیزنن  یجهنم که ازش حرف م ریزمهر! خهیفرو رفته ام که پر از آب و  یبه عمق چاه امیخودم ب

**** 

ام که مانع از نفس  نهیس يقفسه  يانگار نشسته رو یسخت زیچ هی! به جونم نشسته و تنم سرد و خشکه لرز

... یکس! کمـــــــــک! یعلـــــــــــــ: دم یکنم و بلند صدا سر م یتمام قوه امو جمع م. شه یم دنمیکش

 !ست؟ین نجایا... نیا

کم . بلند هست که نتونم تو اون سرما تن سر شده ام رو باال بکشم يچاهک اونقدر ي وارهید! نداره يا دهیفا

صدامو  گهیبار د هیتو وجودم و وازده  نهیش یم زیحس کند شدن همه چ. شم یم جیکنم دارم گ یکم حس م

 !کمـــــــــک: کنم یبلند م

 يدلم خنکا ریتو دل کو ییچه روزها. صدامو نشنوه یاز کلبه فاصله گرفته ام که کس ياونقدر! نداره يا دهیفا

کردم  خیآب  وانیل هی يسر ظهر آرزو دیتف خورش ریز ابون،یوسط اون ب ییچه روزها! خواست یبهارِ شهرمو م

 ! کن کنه شهیرو ر يسرد نیا هخواد ک یم یدلم سموم! خواد یدلم گرما م خیهمه  نیا ونیو حاال م
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 ستادهیرو ا یدخترک رمیگ یشنوم و سر که باال م یرو م یخش خش يافته که صدا یهم م يداره رو پلکهام

ترسونده  تیمن تو اون وضع دنید. دهنش يسخورده است و دستهاش جلوچشماش تر. نمیب یچاه م يباال

 ؟ياری... اری... یکمک م...کم: امی یحال و ناتوان به حرف م یدونم اما ب یمن نم دنیبه کل د ایاتش 

 ! بم... بیغر ییدا... مهمونِ: امی یده، دوباره به حرف م ینم یجواب

 يداره که از جلو ریو خدا رو شکر انگار تأث ادیبلکه به خودش ب مریگ یواقعاً سر شده باال م گهیکه د دستمو

 .چهیپ یتو فضا م دنشییدو يشه و صدا یمحو م دمید

 یم ،يدونم باهام قهر یم ایخدا. ارهیکنم دخترك بتونه کمک ب یو من خدا خدا م ادی یداره م یهوشیب ای خواب

مادرمو ! کن جنازه ام به دست خونواده ام برسه يکار هیاما الاقل  ریکه باهات قهرم و ازت دلگ یدون یدونم م

 !ه؟یچند ثان يد یگوشتو به من م! خدا؟ یهست! چشم به راه نذار نیاز ا شتریب

که خبر مردنم به گوش  يشه، دارم لحظه ا یم یحاال بعدش چ نکهیکنم و ا یمردنم فکر م يبه لحظه  دارم

 نکهیا يبرا ستین یحس چیه. شنوم یآشنا رو م هیور د یلیخ يکنم که صدا یرسه رو تجسم م یمامان م

 داًیو شد هیعل هبدم ک صیتونم تشخ یبار م نیشه و ا یم کیصدا کم کم نزد. نشون بدم یبتونم واکنش

 .دلنگران

 . ده از حال برم و مدهوش بشم یبهم اجازه م الیخ یراحت نیشه انگار و ا یراحت م المیخ

*** 

 ونیم نیکه رومه باعث شده نتونم درست نفس بکشم و ا یچندتا پتو و لحاف ینیلرزه، سنگ یجونم م تموم

 .کنه یهم حالمو بدتر م اریو پا یعل یپر از نگران يجمله ها

منتقل شده ام اما  بیغر ییدا يزده به اتاق گرم خونه  خیاز قعر اون چاه کم ارتفاع اما  يدونم چه جور ینم

 .دنم رو ندارهسرما هنوز هم تو جونمه و قصد رها کر

 يحالت تهوع ندار: پرسه یکه م روانهیشنوم و بعد س یکنه رو م یادا م بیغر ییکه دا يکرد يجمله ا يصدا

 ؟یپ کین

به  يزیدوباره چ بیغر ییدا. نه یعنیاندازم  یپس با همون فک به هم چفت شده سر باال م ستین ادیاما ز دارم

 ؟يبخور يچا وانیل هی ینیبش یتان یم: کنه یترجمه م روانیگه و س یم يکرد

باز کردن چشمام  يمخصوصاً که از لحظه ! نمیتونم بش یلباس نم یاما با اون همه پتو و ب ستین يبد فکر

 .و نگاهش به منه ستادهیا واریشده بوده روبروم کنج د میکه ناج یدخترک
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 اریو پا یدست عل. رونیره ب یاق مده و اون از ات یبه دخترك م يکنه و بعد اشاره ا ینگاهمو دنبال م روانیس

 وانیل روانیلختم و س يشونه ها ياندازن رو یپتو م هی. نمیکنن که بش یبازوهام و کمکم م ریز نهیش یم

شدن  الیخ یب الیتا گرماش بهم منتقل بشه اما لرز و سرما خ رمیگ یدستهامو دورش م.ده یرو دستم م ییچا

 . نداره

بهت  دیبا! مییمقصر ما: ده یم حیتوض روانیماله و س یشونه ها و پشتمو م یعل دم، یم رونیبه زور ب نفسهامو

 !چاله هاست نیپره از ا نجایا میگفت یم

 یلب! چاه بوده هیشباهت به چاله و شب یب! از دو برابر قد من بوده شتریکه من توش افتادم ب ياون چاله ا! چاله؟

 هیآب گرم نشد، : پرسه یم روانیاز س یعل. رو بخورم يچاشه نتونم  یزنم و حس تهوع باعث م یم وانیبه ل

 .شه یلرزش کم م رهیدوش بگ

 .نمیبرم بب:گه یرفتن از اتاق م رونیشه و در حال ب یاز جاش بلند م روانیس

 یپتو م ریکشه، دستش رو ز یگردنم باال م ریدو تا پتو رو تا ز یکشم، عل یدم و دراز م یحسمو سر م یب بدن

 ! یپ کینخواب ن: گه یو م ارهی یمقدار فشار بهش م هی ره،یگ یرو به دست م بره و دستم

 .درمونگاه متیبرد یراه بسته است واال م: گه یم اریدم و پا یاز هم فاصله م پلکهامو

 .بندم یشم و دوباره پلک م یبهش بدم که موفق نم یکنم جواب یم یسع یاون همه رخوت و خوابناک ونیم

*** 

 یشه و دخترك رو م یچشمام به زور باز م. رو کنارم حس کنم یتونم حضور کس یکه م ادی یم داره ياریهوش

شه که بره، دستم رو از  یبا باز شدن پلکهام از جاش بلند م. صورتمه ي رهیکه کنارم نشسته و تو سکوت خ نمیب

سبز درشت زل  ياون چشماکه با  انگارترسه  یم. رمیگ یو مچ دستش رو م ارمی یم رونیکه رومه ب یلحاف ریز

 .ممنون... کمکت ... بابت : کنم یلب باز م یآروم و به سخت. زنه به صورتم یم

بار  هیپس ! شه یرو متوجه نم یانگار دخترك زبون فارس. مونه یکشه اما سر جاش ثابت م یرو پس م دستش

 .سپاس: گم یبار شمرده تر م نیو ا گهید

 ؟ینیریتو آ: پرسم یبار م نیکنه، ا ینگاهم م یواکنش یهم ب باز

بندم اما پشتشون  یپلکهامو م. رونیره ب یشه و از اتاق م یده و از جاش بلند م یمثبت تکون م یبه معن يسر

 .نهیبرام دلنش بینقش بسته که عج یمشک یبا قاب شمی نیدو تا نگ

**** 
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رو خواب بوده  يمتماد ياعتهاده که س یروز نشون م ییروشنا. نمیش یدم و سر جام م یم یکرختمو تکون تن

و  روانیس يدستها يشده ام رو چیپتو پ ریقبل از به خواب رفتنم، تصو رهایتصو نیآخر! ایخبر از دن یام و ب

 . گرفت یرو ازم م ماو سر ختیر یبود که به تنم م یخونه و آب گرم یمیگذاشتنم وسط حمام قد

به لباسهام  نکهیا يو برا ستمیکه ساکم بوده ن یتاقتو ا. ستمیا یو سرپا م چمیپ یرو دور خودم م ییپتو

 ینم یطول. ده یاجازه رو نم نیاما ترس از سرد شدن بدنم بهم ا رونیاز اتاق برم ب دیداشته باشم با یدسترس

 .کنه یدست به چارچوب سالم م روانیشه و س یکشه که در اتاق باز م

 ؟يبهتر: پرسه ینده و مب یتو اتاق و در رو م ادی یدم، م یسالمش رو م جواب

: گه یره و م یم واریکنج د يبه سمت گنجه  رم،یاز لباس هام بگ یخوام سراغ یکنم و م یزمزمه م یخوبم

 . لباسات شست ییزن دا

. رمیگ یکنم و لباس ها رو ازش م یدست دراز م. رهیگ یکنم، لباسها رو تا شده به سمتم م یتشکر م شرمنده

 ...تییدختردا: پرسم یبزنم پس م نیریاز آ یخواد حرف یدلم م بیاما عج ونریخواد از اتاق بره ب یم

 یدچار تعلل م يلحظه ا يو من برا ورهیکرد غ هیرنگ نگاهش رنگ نگاه . گرد یو به سمتم بر م ستهیا یم

فکر کنم : ذارم جمله ام ابتر بمونه یکنه پس نم یرو خرابتر م تیجمله ام اما سکوت وضع يشم از ادامه 

 .دهیازم ترس يبدجور

 !ده؟یچرا گومانت برده که ترس: پرسه یده و م یبه عالمت متوجه نشدن منظورم به دو طرف تکون م يسر

 آره؟. ستیبلد ن یفارس دیشا. بهینگاهش عج دیاز همون سر صبح که منو تو اتاق د. دونم ینم-

را بلده، هم  یپدرش کرد، هم فارس ،هیمادرش شمال: ده یم حیگرده و آروم توض یراه رفته رو بر م روانیس

 .را اما زبان حرف زدن نداره یمازندران

نه . زنه یشنوه اما حرف نم یم: گه یم يکنترل شده ا يکنه و با صدا یکنم، بهم پشت م ینگاهش م متعجب

 داشیپ بوده تا ریشبانه روز توش گ هیگنج شده،  يچال ها نیاز هم یکی ریالل باشه، بچه تر که بوده اس نکهیا

 .زبان باز نکرده گهیاز همون موقع د. کردن

 !چال گنج؟:

 .خدا را پرِ چال کرده ان نِیگنج زم یها پ یلیخ میاز قد نجایا. يشد رشیکه تو اس یهمان! ها:

 ... يتو فتهیباز هم ب نیترس یگرده؟ نم یچطور دوباره اونجا م نیریآ-

 !خاك از بره نیبست به بست ا:
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 .میناهار بخور میخوا یم: گه یرفتن م رونیره، قبل از ب یبه سمت در م وانریگم و س یم یآهان

ساعت تو اون چاله سر کردن، تو  24تصور . شم یلباسهام م دنیره و من مشغول پوش یگم، م یم يا باشه

دختر  هیمنِ به اون سن وحشتناکه چه برسه به  يتصورش هم برا...! گرگ و  يزوزه  يظلمات شب و صدا

 !بچه

*** 

نامدار  نیحضور ماش. شم یکنم و وارد م یکه نامدار روز قبل از رفتنم به مسافرت بهم داده در رو باز م يدیکل با

هر چند که افتادن تو اون  نمشیخوشحالم چون دلتنگشم دوست دارم بب. ده که خونه است ینشون م اطیح يتو

 .شمشبخورم و نتونم به آغوش بک یسخت يگنج باعث شده سرما يچاله 

اطرافم چند برابر  يها ییبایکنم ز یکه حس م يعوض کرده، جور یام رو حساب هیبه ارتفاعات شمال روح سفر

 . شده

کنه نگاه  یکه جلب توجه م يزیچ نیاول. کنم یسالم م يخش دار ياما صدا يذارم و با انرژ یتو سالن م پا

جواب  یرلبیسالمم رو ز نینگار. ستیار ندشو یلیخونه خ يرعادیغ طیشرا دنیفهم! نهینگار بیو غر بیعج

درهم انگار ازم  يبا اون ابروها مگرده و نامدار ه یمامان که اصالً به سمتم بر نم. ره تو اتاقش یده و م یم

 !بازخواست گرفتنه يازم سر زده و تو آستانه  یکار خالف ایرو طلب داره  يزیچ

 !؟يکجا بود: پرسه یشه و م یم پرسم، نامدار با اخم از جاش بلند یشده رو م يزیچ

 !؟یچ یعنی: پرسم یو م نهیش یره و دوباره به صورت نامدار م ینگاهم به سمت مامان م ناباور

 !؟يکجا بود دمیپرس: پرسه یو عتاب آلود م ادی یسمتم م به

 !شمال-

 !قبرستون؟ ای يشمال بود:

 !؟یچ یعنی-

 !امروز چند روزه؟! يکه دو سه روز برگرد یرفت! تلفن نبود؟ هی يکه بود يتو اون خراب شده ا:

 يتو اون جا! ریتقص ینگرانم شده ان و خب هم اونها حق دارن و هم من ب! هیچ انیشم جر یمتوجه م تازه

بسته شده بود و مجبور  نیهم به خاطر برف سنگ رهایوجود نداشت، مس یراه ارتباط ای یتلفن میکه بود يبکر

 !میبموناز سه روز اونجا  شتریب میشد
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کار  یچ: گه یتر از قبل م یبزنم، نامدار عصب یخوام حرف یده و م یساك رو محکم فشار م يهام دسته  پنجه

 !؟یپ کین یباز قراره کجا رو خراب کن! ؟یکن یم يدار

لبخند تلخ،  هی! لبم يرو نهیش یلبخند م هیاتهامها فقط  نیا يشم اما در مقابل همه  یم یرم،عصبیگ یم گر

سمت پله  رمیگ یراه م! زنم ینگرانم شده ان تلخند م دهیرس المیخودم که به خ يبه خوش باور! ند گسلبخ هی

برات  یزنگ بزن یبه عل. میایب زودتر میبرف جاده رو بست نتونست. تلفن نبود میکه بود ییجا: گم یها و م

 .ده یم حیتوض

: گم یکنه و م یکه به رفتنم نگاه م يسمت نامدار گردم یبر م! دارم یبر نم یذارم اما قدم یپله م نیرو اول پا

شماها هم تاوان همون از  ياعتماد یب نیا! میرو خراب کن ییجا نکهینه ا م،یها رو بساز یخراب میما رفته بود

 !هیآبادان يبرا مونیخودگذشتگ

*** 

در باز . شم یم هنمریپ يکه به در خورده مشغول باز کردن دکمه ها يبه تقه ا تیاهم یکنم و ب یم يا سرفه

 تو؟ امیب: گه یآروم م نیشه و نگار یم

 ؟یخوب: پرسه یبنده و م یو در رو م ادی یم نم،یآست يبه دکمه ها نهیش یجواب دستم م یب

لبخند به لب  سته،یا یجلوم م. به سوالش ندم یهست که پاسخ يقو ياونقدر یبه خاموش دمیشد لیتما

 خوش گذشت؟: پرسه یدو طرف صورتم و م نهیش یو م ادی یاال مدوزه، دستهاش ب ینگاهشو به صورتم م

 يکشم برا یعقب م! آشفته هستم یره چون حساب یم نییتنم به شدت باال و پا یرکاب ریام از ز نهیس ي قفسه

 میازت نبود، گفت يخبر چیه. مینگرانت شده بود: گه یآروم م نیاز صورتم جدا بشه، نگار نینگار يدستها نکهیا

 ... ایسرت اومده  ییبال دیشا

در آوردن جورابهام و جمله  يتخت برا يرو نمیش یم. کنم یتخت و کمربندمو شل م ياندازم رو یرو م رهنیپ

 !که دوباره گرفتنت يکرد یغلط هی ای:کنم یرو کامل م نینگار ي

 یبد م! هان؟: گم یرفته مباال  يابرو هیو با  ارمی یسرم رو باال م! به تماشا ستهیا یتو سکوت روبروم م نینگار

ذاشتم به  یم رونیخونه ب نیپا از ا! ن؟یباهام رفتار کن يقرار بود چه جور يدزد ایمن اگه قتل کرده بودم ! گم؟

 دیسال تبع 2سال زندان و  3من شالق و  يبرا مملکت نیقانون ا! آره؟ يو دزد یرفتم واسه آدم کش التونیخ

 ! قراره تا ته جهنم زجرم بده؟ یشاه قل دهیشاه بخش! ن؟یکنشماها قراره تا ابد مجازاتم ! دیبر
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گردونم و از جام بلند  یبر م دیسرم رو که به سمتش چرخ! رهیگ یشه و نامدار تو درگاه در قرار م یاتاق باز م در

 !خوام لباس عوض کنم یم: گم یم نیشم و به نگار یم

و  یقانون مجازاتت کرد، رفت: گه یبنده و م یتو، در رو م ادی ینامدار م! خوره ینگران از جاش تکون نم نِینگار

 ...چقدر ! که کارت اشتباه بوده؟ يدیچقدر فهم! بود؟ رگذاریچقدر تأث یول يدیرو کش يکه کرده بود يجور کار

 ! که راهمو درست رفتم دمیرس جهینت نیبه ا شتریاتفاقاً ب! یچیه: امی یگردم به سمتش و به حرف م یم بر

: گه یم نیافته، نگار یام به سوزش م نهیکنم که س یم يشه، سرفه ا یم کیبهم نزد گهیقدم د هی نامدار

 .ادی یم شیپ يدلخور نیگ یم يزیچ هی ن،یهر دوتون خسته ا. نامدار بذار واسه بعد

که  ياونقدر وقاهت دار یوقت! گهید نیهم: گه یو م ستهیا یتو روم م نیبه حرف نگار تیاهم یب نامدار

نگران  دنیکه از کارهات ضرر د ییتا ابدالدهر آدمها یمنتظر باش دیپس با ،ياری یرو به زبون م يزیچ نیهمچ

 !باشن

که  نیهم دار يزیچ گهیکه دارم، د یاگه باز هم برم تو راه آرمان رن،یاگه منو بگ! ضررتون؟! ؟ینگران چ-

 !ست؟یطور ن نیمگه ا! نیداد نیقرار بود از دست بد یهر چ! ن؟یبباز

بحث  نیواهمه از عواقبِ ا یشه و من ب یسرخ من م يانفجار زل چشمها يخشمگر نامدارِ در آستانه  نگاه

انگ مجرم بودن ! انگ خالف کار بودن! انگ انگل جامعه بودن! بودن یاسیانگ س نکهیمگه نه ا: دم یادامه م

چه  د،یچه تو زندان، چه تو تبع! بار دص بار چه هیچه ! ه؟یمشکلتون چ گهید! شده دهیکوب یونیپش نیا يتا ابد رو

 !ن؟ید یرو از دست م یچ! دم؟ یرو از دست م یچ! دار يباال

 ... ینکنه تصادف میگفت! میبه خدا نگرانت شده بود: گه یکشه و م یبازومو م نیکنم، نگار یم يا سرفه

از نظر تو ما ! م؟ید یرو از دست م یچ: گه یم) نیخشمگ(و شَرَهمند  نیحرف نگار ونیپره م یم نامدار

 ! آره؟! اد؟یبه تخممون هم حساب ن گهید يِزیآبرور هیکه ) خوش یالک( میبرهنه خوشحال ياونقدر

که  يشه جور یم کیبهم نزد گهیقدم د هی! کنم یرو به اضمحالل نگاهش م یدم و با اعصاب ینم یجواب

بدبخت  نیا يخوا یم: کنه یلب باز م اشاره و رونیپرحرص، با انگشت به ب یخوره وقت ینفسش به صورتم م

 ! کنه؟ ستیبابا خودشو سر به ن نیهم ع

و مامان که  نینگار ي رانهیخرده گ يصدا! مونم یدرخت صاعقه زده سر جا خشک م هیمثل  يلحظه ا يبرا

اونچه از دهن نامدار  لیشکافه اما مغز من فقط در حال تحل یسکوت رو م ارنی یاسم نامدار رو به زبون م

 !اومده است رونیب
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**** 

 یبه آن! شده پیمنه که به هم اومده و ک دنیهم راه نفس کش دیشا! اتاق تنگ شده واریکنم در و د یم حس

صورت  يکه جلو نمیب یم نوینگار يلبها!ام ستادهیا ریآفتاب سوزان مرداد کو ریکه انگار ز رمیگ یچنان گر م

کنم  یکه م يتنها کار.رممکنیشه و تحمل وزنم غ یت مزانوهام سس. شنوم ینم يزیخوره اما چ یتکون م

 .رمیتخت و سرِ در حال انفجارم رو به دست بگ يرو لبه  نمیکه بش نهیا

 يجلو ادی یپاهام م يمامانِ زانو زده جلو يچهره  نکهیمونم تا ا یگذره، چقدر تو خفقان م یدونم چقدر م ینم

 !فروغم یب يچشما

و  ارمی ینبض دارم م ي قهیبه شق يفشار. گه یم یتونم تمرکز کنم تا بشنوم چو ب امیکنم به خودم ب یم یسع

 ؟یخوب: پرسه یشنوم که مامان م یم

صداش آرامش . گرده ینگاه منم همراهش م. نهیش یشه و کنارم م یکنم، از جاش بلند م ینگاهش م فقط

 ... یعنینامدار بد گفت، : گه یم یبخشه وقت

! دم یگلومو فرو م يبندم بغض خفه  یچشم م! مفهوم داره هیفقط  دمیکه شن يزیچ !هم داره؟ ریبه تفس يازین

 ! نهیسنگ یلیخ یلیبرام خ گهید بتیمص نیتحمل ا

 ؟يچه طور: به حرف اومدن يبشن برا ییرویتا ن ارمی یبند بند وجودم فشار م به

اصالً مگه ! نه ای دیونم اصالً مامان شند یدو تا کلمه به زبون اومده که نم نیصدا ا یجون و اونقدر ب یب اونقدر

چه قدر کم  میزندگ يمرد، قهرمان همه  هی نکهیا! رهینفس خودش رو بگ يآدم چه طور هی نکهیا! مهم بود؟

 !يچه طور نکهیبکنه مهمه نه ا يکار نیآورده باشه که بخواد همچ

و مامان آروم  ارمی یبهش م يبا دست فشار ،يکنم مغزم در حال انفجار یپشت سرم چنان گرفته که حس م

 .یپ کینکرده ن ستیبابات خودشو سر به ن:کنه یلب به حرف زدن باز م

و  رهیگ یاما مامان دستمو م ستین يبه پنهون کار ازین گهیخواد بگم د یبه چشماش و دلم م نهیش یم نگاهم

من . پدرت سکته کرده. ستین يکه تو فکر کرد يزیمنظور نامدار اصالً اون چ. یپ کیگم ن یدروغ نم: گه یم

بست، اونقدر به خودش سخت  راونقدر غصه خورد، اونقدر خودشو به کا. تموم کرد یسرش بودم وقت يباال

! تحمل نکرد! دیقلبش نکش! ها بها داد که پس افتاد يبازار یغاز حاج هیصدمن  يگرفت، اونقدر به حرفها

 يبر یم نیخودتو از ب يگفت دار یمرتب به حسن م !بود نیمنظورش هم ستیاگه نامدار گفت سر به ن! نیهم

 يدار يجور نیا! باش تیکم به فکر سالمت کی! باش دتکم به فکر خو کی! شو الیخ یخرده ب هی! پدر من
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تو خودش و  ختیانقدر ر! نداشت دهیاما فا! میگفت یهمه امون م! گفت یرو م نهایا! ياری یخودتو از پا در م

 !نیکرد که آخرش شد ا الیتو خودش و فکر و خ ختیر

 یره سمت در و م یم. شه یدم و مامان از جاش بلند م یسوزانمو مالش م ي نهیکنم، با دست س یم يا سرفه

 ؟يسرما خورد. ارمی یجوشونده برات م هی:گه

 ینم یمامان رو داشتم حاال اصالً احساس خوشحال میلحن مهربون و مال نیا يکه آرزو یدونم چرا من ینم

 !پاشه یبه وجودم نم يدونم چرا سرور ینم! داره یتوجه اصالً ته دلمو به لرزه وا نم نیدونم چرا ا ینم! کنم

مهربونش، دست  يبابا، نگاه ها ریتصو. ارمی یم میشونیبه چشمها و پ يکشم و با کف دست فشار یم دراز

دوستم بوده  شتریرم تا قبل رفتنم بپد! بوده برام ایپدر دن نیبابا مهربونتر! آغوش گرمش! و مطمئنش يبزرگ قو

 !تا پدر

شه سر  یدستش باعث م يتو ینیس هیحضور مامان با . شه یسرفه هام گم م يصدا ونیباز شدن در م يصدا

با خودت  ينبرده بود یلباس کاف. ادیات پخت ب نهیبخورش س: گه یو م رهیگ یرو به سمتم م وانیل نم،یجام بش

 ؟يسرما خورد يجور نیکه ا

 ! ستیبرام قابل باور ن! آرامشِ بعد از طوفان برام سخته نیدرك ا. به صورتشه همنگا

به فرداد . کنه یبخورش حالتو بهتر م: گه یو م رهیگ یبه سمتم م دیرو با تأک وانیل نه،یش یروبروم م مامان

 خوبه؟ . يایدر ب ییکه از تنها نجایا ادیزنم فردا ب یزنگ م

 اره،ی یمامان دستهاشو جلو م یشه وقت یم ریبه وجودم سراز يشتریبهت ب و رمیگ یرو م وانیسکوت ل تو

 .بلند شدن یلیخ ،یکوتاهشون کن يبر دیبا: گه یده و م یم ییرو هوا میشونیپ يرو يموها

*** 

و واژه ها و  نمیش یم. بهش عادت کردم ابونیکه تو زندون و ب یحیکتاب فرهنگ لغته، تفر هیتو  سرم

حاال هم از صبح که چشم باز کرده ام مونده ام تو اتاق و سرم به . سپرم یونم و به خاطر مخ یرو م شونیمعان

به  یلیتما ادی یم نییاز پا دارنام يصدا یاما تا وقت یره از گرسنگ یدلم مالش م. گرمه میشگیهم یِسرگرم

دلتنگ  یمدت طوالن هیم دوست دار. خواد حاال حاالها باهاش روبرو بشم یدلم نم. رفتن از اتاق ندارم رونیب

دوست دارم بدونه من اگه ! خواد بفهمه حق نداره مرتب اتفاقات گذشته رو به رخم بکشه یدلم م! نشم دنشید

حق صادر کردن حکم قصاص قبل  ياحد چیهم دادم و از اآلن ه انشمرتکب شدم، تاو یبه قول خودش جرم
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اصالً به  ایدن  یکه به خاطر سوء سابقه ام بهم کار نم ییابرادر با آدم ه نیا نیب یچه فرق! رو نداره تیاز جنا

 !کار ندادن هست؟ ایخودش زن 

فرداد سرم رو به  يپرانرژ يشه و صدا یجام تو تخت درازکشم و در حال تکرار کلمه ها که در اتاق باز م سر

 !نیشتیان يچطور: پرسه یتو و م ادی یبا لبخند م. چرخونه یطرفش م

منزل : گه یتخت و م يکنارم رو لبه  نهیش یدم، اون م یذارم رو پام، باهاش دست م یو مبندم  یرو م کتاب

 !جناب نیدار فیکنن خواب تشر یم الیخ

 !ره؟ یتو مغزت فرو م نهاینخورده ا ییناشتا:پرسه یکنه و در حال گرفتن کتاب م یدراز م دست

 !شده؟ یچ: پرسه یکتابه مصفحات  نیهمون طور که نگاهش ب.جون جوابشه یلبخند ب هی تنها

 !شده؟ یچ یچ: 

پس چرا ! شمال عشق و حال یکردم رفت یم الیخ:گه یزنه و م یم يلبخند معنادار اد،ی یباال م سرش

 !؟يدیچالس

 !دم؟یچالس:پرسم یم متعجب

 لیو خخز  دیو عم نیاآلن دهخدا و مع! بنداز دور داداش نویا: گه یخنده و با اشاره به کتاب م ریزنه ز یم یپق

 !خرده سواتت بره باال هیواسه ات بخرم  یفرهنگ لغات مخف هی دیبا! شدن

 ؟یرانیا یتا ک: پرسم یم یچ یعنی دنیبفهمم چالس نکهیا یب

 .فعالً هستم: 

 اون ور؟ يندار یکار و زندگ-

 !نچ:

 ؟یچ یعنی-

 !گهیها رو هم داره د تیمز نیبچه راکفلر بودن ا:

 بچه راکفلر؟-

 هی میپاشو بر: گه یره سمت در م یداره و همون طور که م یشه، کتاب رو هم بر م یند ماز جاش بل فرداد

 !ادیب ادتی زادویمقدار هم باهات اختالط کنم بلکه زبون آدم هی! یتیبکن، ببرمت صفاس يتهبند

 !؟يبر یکتابو کجا م: پرسم یشم و م یجام بلند م از
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پاشو ! خوره یبه دردت نم! جزو آشغالجاته گهید نیا: ده یم حیتوض طونیلبخند ش هیگرده سمتم و با  یبرم

 .میجمع کن بر

 نه؟یینامدار پا: پرسم یزنم و م یپشت سرم گره م دستهامو

 با نامدار حرفت شده؟: پرسه یگرده سمتم و م یرفته رو بر م راه

: گه یو م نهیش یتخت م يدوباره رو لبه . گم ینم يزیکنم و چ یم يدم، سرفه ا یتخت سر م يرو خودمو

 یسر چ!قرار داده تیرو مورد عنا یحسن کباب يبه پر و پاچه اش، نگو دردونه  دهیچیمحترم پ يوالده  دمید

 حرفتون شده؟

بگو بفهمم  یچ هی! ها يدیکش پویز ستمیمفتشت ن:گه یکوبه و م یبه رون پام م یگم، مشت یم یچیه هی

 !برم خرخره اشو بجوئم ه،یچ انیجر

 ؟ينبود نجایواسه مراسم بابام ا: پرسم یجوئم و بعد م یخرده م هیرو  مرلبیدندون ز با

خدا  ياآلن؟ سر بابا هینبش قبر واسه چ. بودم: گه یمونه و بعد م یچشمام م ي رهیمقدار تو سکوت خ هی

 رحمت کنادت حرفتون شده؟

کشک  امی یم یاشنب نییپا گهید قهید 5: گه یشه و م یاز جاش بلند م. گم ینم يزیبندم و چ یم چشم

 !کنم یبادمجونت م

کنم، از جمله کشک بادمجون  یفکر م زهایچ یلیسقف و به خ يِدیزنم به سف یبنده، زل م یدر رو م فرداد

 !شدن توسط فرداد

*** 

 م؟یبخور یچ هی میبر: پرسه یکشه و م یرو باال م یفرداد ترمز دست سته،یا یم نیماش

 گفت؟ یم یچنامدار : پرسم یچرخم و م یسمتش م به

 یقبضو م يد یها گوزو م يزود نیبه هم يبر شیپ يجور نیا: گه یره و طلبکار م یابروش باال م هی يتا

 !يریگ

 نهیش یدستش م. کنه یگه و کمربند رو باز م یجونم م يا هی! بلند يخنده  هی! خنده ریزنم ز یاز مدتها م بعد

 !میدیتو رو د يوا شده  شیما ن جا جواب داد هیمن  ضیباالخره فرا: گه یرو پام و م

: پرسم یشه م یم نییراه افتادنمون تو سرم باال و پا يرو که از لحظه  یکنم و سوال یکمربند رو باز م منم

 گفت بهت؟ یم ینامدار چ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ١٢٣ 

 !به اون ان دماغ ها يبند کرد! بابا لیخ یب: گه یبه صورتش و م نهیش یم اخم

 هیبرات  م،یبخور یچ هی میبر ایب نیبب: گه یکنه و م یرو باز م نیخوره، در ماش یبه تأسف تکون م سرم

 !يایدر ب ونیفاز دپرس نیدارم از ا یعال یلیخ یلیخ شنهادیپ

**** 

 م؟یبخور یچ هی میبر: پرسه یکشه و م یرو باال م یفرداد ترمز دست سته،یا یم نیماش

 گفت؟ یم ینامدار چ: پرسم یچرخم و م یسمتش م به

 یقبضو م يد یها گوزو م يزود نیبه هم يبر شیپ يجور نیا: گه یره و طلبکار م یاال مابروش ب هی يتا

 !يریگ

 نهیش یدستش م. کنه یگه و کمربند رو باز م یجونم م يا هی! بلند يخنده  هی! خنده ریزنم ز یاز مدتها م بعد

 !میدیتو رو د يوا شده  شیجا جواب داد ما ن هیمن  ضیباالخره فرا: گه یرو پام و م

: پرسم یشه م یم نییراه افتادنمون تو سرم باال و پا يرو که از لحظه  یکنم و سوال یکمربند رو باز م منم

 گفت بهت؟ یم ینامدار چ

 !به اون ان دماغ ها يبند کرد! بابا لیخ یب: گه یبه صورتش و م نهیش یم اخم

 هیبرات  م،یبخور یچ هی میبر ایب نیبب: گه یکنه و م یرو باز م نیخوره، در ماش یبه تأسف تکون م سرم

 ! يایدر ب ونیفاز دپرس نیدارم از ا یعال یلیخ یلیخ شنهادیپ

*** 

. ده یسفارش م کیجفتمون قهوه و ک يبرا ه،یمیصم قیکه فرداد با صاحبش رف يکافه ا زیپشت م مینیش یم

 نه؟ ایبدم  شنهادمویپ :پرسه یم يجد یلیکنم که فرداد خ یو مدرن کافه نگاه م کیش دمانیدارم به چ

باالخره : گه یتو دستش م يبا منو يدر حال باز. مونم یره و منتظر م یکافه به سمتش م ياز پنجره  نگاهم

 .گهید یشروع کن ییجا هیاز  دیبا

 و؟یچ: پرسم یشم و م یم نهیبه س دست

 که سرت گرم بشه؟  یع کنشرو ویکار هی يخوا ینم. کار: ده یبه چشمام ادامه م رهیگه و بعد خ یم امممممم

وسط زمستون، چکمه . تو ادی یشه که از در کافه م یجلب م يرو لبم و توجهم به دختر نهیش یم يپوزخند

 یکنه و نگاه یفرداد نگاهمو دنبال م. اندازه یم يشنل قرمز يقصه  ادیبلند و شال قرمزش منو به شدت  يها
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سه سوته رو هوا  یهر کدومو انتخاب کن: پرسه یکنه و آروم م یبعد با لبخند به من نگاه م. اندازه یبه عقب م

 !زنمش یواسه ات م

که داره،با اون زبونِ  یخوب پیو ت افهیبا ق! طوره نیهم قاًیدق یعنی! ستین دیازش بع! خندم یم گهیبار د نیا

 يآدم رو برا هیقراره  يمنتها مونده ام چه طور. رو به سمت خودش جذب کرده يهر دختر شهیچرب و نرم هم

 !رو هوا بزنه گهید یکی

مگه اصالً قراره  ه؟یچ تیکار شنهادیپ: گم یتوش م يو در حال خوندن نوشته ها رمیگ یرو از دستش م منو

 ؟یبمون نجایا

 !نچ-

 ؟یپس چ:

 ییخودت تنها یتون یم يکه شد يحرفه ا گهیبعدش د م،یکن یمدت که هستم، با هم شروع م هیخب تا  -

 ...ادامه

تلخ قهوه شامه ام رو پر  يبو. مونه یتموم م مهیو حرف فرداد ن ستهیا یم زمونیدم م ینیس هیبا  یجوون پسر

خوره و  یرو م کیاز ک کهیت هیفرداد .شه یدور م زیم يها رو کیکنه و گارسون بعد از گذاشتن فنجون و ک یم

: ده یم حینه و در همون حال توضک یمبپرسم چند سال گرسنه بوده، قهوه اش رو بو  امی یم.گه یم شیآخ هی

 يفر! جان کم بخور يفر! بهم خورده کلتیجان ه يگه فر یره م یره، راست م یعمه خانومت چپ م نیا

جان امروز ناهار  يفر! دهیمف اریبس يسوز یچرب يبرا! جو يبا نون کپک زده  میجان امشب شام آب کرفس دار

برات درست  نیبرات سفارش دادم اقدس خانوم تخم مرغ بلدرچ ونهجان صبح يفر! میدار یپر پرتغال لبنان هی

 !کوچولوئه خوبه متیهم واسه رژ ه،یکنه، هم مقو

: گم یعمه خانوم گله کنه پس م یخواد از تنبل ینزنم تا غروب م یاگه حرف. کنم یبا لبخند نگاهش م دارم

 !مرغ نداره که گهید! نیتخم بلدرچ

اندازه و در همون  یم یپشت سرم نگاه ییمن به جا يشه و از سرشونه ک یزنه، گردن م یبه قهوه اش م یلب

دونه ارزنها  نیشکم با ا نیآخه ا! گهید یِهر تخم تخم ای نیتخم بلدرچ! حاال تخم مرغ! همون: گه یحال م

نکرده،  يوقت خدا هیکه  یفزرت خچالِیچفت گنده هم زده به در اون  هیتازه شب به شب ! ره؟یگ یم یرمونیس

 !زمیتو گلوم نر سیآب خ کهیچ هیوذباهللا نع

 ؟يکرد یکار م یتو چ: پرسه یزنه و بعد خوردنش م یم کشیبه ک يا گهیخندم، فرداد گاز محکم د یم
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 ؟یک-

 .يکرد یشب م یختیدوست دارم بدونم روزهاتو چه ر. ریتو کو:

 یلیخ.دادم یآدما گوش مشستم و به حرف  یم یمیقد يقهوه خونه  هیرفتم، تو  یخوندم، راه م یکتاب م-

 2در  2اتاق  هیافتادم تو  یشدم و م یبازداشت م میوقتها هم به خاطر زبون دراز یکردم، بعض یوقتها فکر م

 !که آدم بشم

 ن؟یهم: پرسه یمکث م هیو بعد از  رهیگ یبه خودش م تیفرداد رنگ جد نگاه

 شد کرد؟ یهم م يا گهیر دپاسگاه به نظرت کا هیپرِ شن، با چند تا چپر و  ایدن هیوسط -

 یمونم و اون به حرف م یساکت م. شه یموهاش مشخص م ونیفرداد، از فرو رفتن دستش م یکالفگ

 هم دور و برت بود؟ ياندود:ادی

 ؟ياندود-

 !معتاد پعتاد! ياند دود:

 ! تا دلت بخواد-

 ؟یخودت چ:

منم که  نیبگه، ا يزیچ ادی یم ه،دینپرس یشه که حرف قشنگ یشم، انگار متوجه م یاش م رهیسکوت خ تو

 !اره؟ینه رو در ب ایمن معتادم  نکهیا يخواست ته تو یم يزد یبا نامدار که حرف م: پرسم یم

 !نه-

! نزده یباور کن نامدار حرف: گه یم يا انهیشه و با لحن دلجو یکنم، به سمتم خم م ینگاهش م ناباورانه

 ...فقط . هم نداشتم يمنظور

که مامانت مجبور باشه به در  يفربه نبود يمطمئناً اونقدر يکرد یم ریباتالق گ هیال تو س 5تو هم اگه :

 !قفل و بست بزنه خچالی

 !کجا؟: پرسه یو م رهیگ یشم، مچ دستم رو م یجام بلند م از

 !؟يعمه خانوم بهت سفارش نکرده با مورددار جماعت نگرد: گم ینگاهش کنم م نکهیا یب

 !یپ کین نیبش: گه یم یپر از تحکمه وقت صداش

کف  هیتا  یقلم يباطر نیبش:گه یم يکنترل شده ا يدندونهاش با صدا نیخوام دستمو عقب بکشم، از ب یم

 !نکردم بتینص یگرگ
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. ستیخودم ن يبه اراده  یکم طاقت نیا یدونم زودرنج شده ام و نازك دل ول یخودم م ر،یاما دلگ نمیش یم

 .تحملم رو باهاش باال ببرم يلها که بتونم آستانه سا نیا يبرام نمونده تو یاعصاب

 قهیدم به د: گه یو م ادی یفرداد به حرف م. یتلخه و حس و حالم هم به همون تلخ يِبه فنجونِ قهوه  نگاهم

 !ينبود شیتیت يجور نیا یتو قوط یرفت یم! پره ها یم وزتیچهارده ساله ف يدخترها نیع

بهش گفتم ! ازت رونیگفتم بکشه ب یداشتم به نامدار م اطیتو ح: ده یم حیمکث توض هیگم، بعد از  ینم يزیچ

 ! بره يا گهید يِگنده گوز یِپ یپ کیذارم ن یمن هستم، نم یتا وقت

 !حرف زدنت نیمرده شورتو ببرن با ا-

به  يکار گهید! اون هم گفت چشم! یچیپ یخردنگ م نیا يکه به پر و پاچه  هیبار نیگفتم آخر!گوش کن:

 !اومدن واسه من یسگ پیتر يحاال قهوه اتو بخور، جا! نیهم! ش ندارمکار

. زنم یسرد شده اش م يبه قهوه  یو لب رمیگ یحال و هوامون کدر نشه فنجون رو م نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

 برم تورش کنم. است کهیت یلیطرف خ: گه یکنه و م یبه پشت سرم م يسکوت با چونه اشاره ا هیفرداد بعد از 

 واسه ات؟

 بود؟ یچ تیکار شنهادیپ-

 !گم ینم یگنددماغ باش یختیر نیا یتا وقت:

. ساده است یلیخ شنهادمیپ:گه یذارم دهنم، فرداد م یم کیاز ک کهیت هیکنم گره ابروهام باز بشه،  یم یسع

 !شم تو داد بزن یمن فروشنده م م،یکن یدستفروش ایگم ب یم

 ریزنم ز یپره ته گلوم و م یم کیک کهیت هیکه  رهیگ ین خنده ام مگه و چنا یجمله رو م تیبا جد چنان

 ! سرفه

*** 

 یبود ول زیو شگفت انگ رانهیغافلگ یلیخ شنهادمیدونم پ یم: گه یفرداد با لبخند م اد،ی یام که بند م سرفه

 !یکه خودتو خفه کن نقدرینه ا گهید

به هم گره  زیم يدستهاشو رو. دم یم لشیتحو وونهید هیخورم و  یکه گارسون آورده م یآب وانیمقدار از ل هی

 !نه؟ ای يا هیپا ینگفت: گه یکنه و م یم

 !؟یجاتو با من عوض کن یشه لطف کن ینم: کنم یصاف م گلومو

 !چرا؟: پرسه یاندازه و بعد ازم م یم يگرده و به پشت سرش نظر یتعجب بر م با
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 !س؟یکنم بهتر ن یفروشندگمن  ،یتو داد بزن: دم یم حیبه لب براش توض لبخند

 . میزن یم نیحرفامونو هم تو ماش یباق ؟یدور دور موافق میبر: گه یخنده و م یبار اونه که م نیا

: گه یفرداد م یطوالن باًیسکوت تقر هیبعد از  مینیش یکه م نیتو ماش. شم یکنم و از جام بلند م یم موافقت

 م؟یحرف بزن يجد

 یگوشه و پارك م هیکشه  یرو م نیاندازه و بعد ماش یبهم م ینگاه میهم نگرده، اون  یبه سمتش بر م سرم

 کین يندار يا ندهیآ نجایا: گه یم تیده و با جد یم هیچرخه، به در تک یبنده، به سمتم م یرو م چییسو. کنه

 ...ـیباهام ب یبش یاگه راض! يچه نخوا يچه بخوا! یپ

 ؟یکن میمامان ازت خواسته راض-

 داره؟ یفرق:

 !آره؟-

اون ور خودم . به چاك یبزن ارید نیو از ا يخواد بردار یبرات مونده که مامانت م ییاز دا یارث هی ،یپ کین:

 .یکنم و د برو که رفت یم مبلتیتو چمدونم ش یحاال اگه قبول کن. هواتو دارم

 دوست دارن که برم و دور و برشون نباشم؟: پرسم یکشم و م یموهام م ونیم یدست

 !؟یپ کین يشد یتو چرا انقدر منف: پرسه یکشه و م یم يالفه اک پوف

خوام  یم! خودم چند چندم يخوام بدونم با خونواده  یم! يخواد رك جوابمو بد یدلم م دم،یسوال پرس هی-

 !مملکت برم؟ نیدن از دور و برشون که نه، از ا یم حیدارن که ترج یاز وجودم نگران يبدونم اونقدر

تو باسن مبارکت  شتریاون ور ب يایدونن اگه همراه من ب یاما م! ستین یشک چیه نیتو ا! اونها نگرانتن:

که فرصت  ییجا يخوان بر یم! يریو غمباد بگ یغمبرك بزن دیکه مرتب با نجایشه تا ا یبرگزار م یعروس

 یرو داشته باش یقشیکه ال يارک. یدرس بخون یکه بتون ییجا يبر. یاز اون مغز آکبندت کار بکش یداشته باش

 ...و 

 .تونم ینم-

 ؟یتون ینم ویچرا؟چ:

 . ستیام ن ندهیآ. هدفم نبوده نیا. برم رانیخوام از ا ینم-

 !يندار یشرفتیپ يجا چیه یباش نجایا! یپ کین ستیگه ن سید هیات هم غوطه خوردن تو  ندهیآ:

 !ینیبب یتو چ شرفتویتا پ-
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راحته نه تو دنده عقب رفتن و  یِو زندگ ریو پول فط دیو کار مفت شرفتیپ! ینیبب یتو چ شرفتویپ! ببند بابا:

 ! دنید بیمص

 .ارمیتونم اونور دووم ب ینم: گم یدم و م یم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 !؟یستین اریدووم ب یعنیوسط تمدن  ،يدووم آورد ابونویزندون و ب-

 ! برم فرداد رانیخوام از ا ینم:

تو اون اتاق چرند و پرند  یبتمرگ! ؟یکار کن یچ يخوا یپس م: پرسه یو مکشه  یم یینفس پرصدا فرداد

 !؟یبخون

که  هیا نهیگز نیمملکت آخر نیکار کنم اما رفتن از ا یدونم قراره چ یدم چون واقعاً خودم هم نم ینم یجواب

 .ممکنه بخوام بهش فکر کنم

انگار با  يایب یپاش. شه یهر کس نم بیکه نص هیفرصت. یپ کیفکراتو بکن ن: گه یافته و م یراه م فرداد

 !تو عسل ين افتاد*کو

 یکنه و بعد م یم یتو سطح شهر رانندگ ینکنه، فرداد کم دایبحث کش پ گهید نکهیا يگم برا یم يا باشه

 !ه؟ینظرت راجع به مونا چ: پرسه

زن  یول يت کرددونم اآلن چِ یم: گه ینگاهم کنه م نکهیبدون ا! گردم سمتش یشه و بر م یگرد م چشمام

 !خواست ازت بپرسم ییدا

 !گرده؟ یکار دنبال زن م یمدرك ب یمامان واسه منِ سابقه دارِ ب-

کارت  هیثان کیج یتازه اشم تو لب تر کن! شتیر خیخواد بچسبونه ب یکرده م دایپ یکی! گرده یدنبال زن نم:

! خوره یکه به خودت م شمیشاس ه،یکتیا اتمونا هم که دختر ب. گفتم که سهم االرثت دست مامانته. آماده است

 ...مامان خانومت بگم هب! یستین يتو هم که اهل داف باز! ستیاهل چس کالس گذاشتن هم که ن

 یم یشیسر به راه کردن من دارن به هر آب و آت يفهمم که برا یو م نمیب یم یشه وقت یدر هم م ابروهام

 ایپا توش گذاشتن رو نداشته ان  يها عرضه  یلیخ دیکه شا یراهکه سرم از اول به راه بوده منتها  یمن! زنن

 !کردنش رو یط رتیبص

 .منو برسون خونه: گم یکنم و بعد م یم يا سرفه

 ؟يباز قات زد-

 .ندارم یهمه شلوغ نیخسته شدم،عادت به ا:
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 !جانب واسه ناهار دعوتت کرده نیا يمخدره  ایعل-

خوام  یم! میخونه اشون هست کیشم که نزد یه و تازه متوجه مزن یگردم سمتش، لبخند م یتعجب بر م با

 ...تازه ! ادی یهم م نینگار! دارن فیمامان خانوم شما هم تشر: گه یخونسرد م یلیبکنم خ یاعتراض

 فیمونا خانوم و مامانشون هم تشر: گه یم يو اون با لحن معنادار نمیب یبه خودم رو م طنتشینگاه پر ش مین

 !دارن

*** 

داره و پاش  یچه نقش انیجر نیدونم تو ا ینم. لبش هستم ينگاه و لبخند مرموز نشسته رو ي رهیزده خ تبه

که هنوز سردرگم دور  یمن شوربخت یزندگ رییتغ يبرا شنهادیهمه پ نیدونم که ا یم نویتا کجا وسطه اما ا

خوان  یم یقیدارم که به طر رو يادیآدم ز هیدرست حس ! آزاردهنده است يادیهستم ز دنیخودم در حال چرخ

 !دست به سرش کنن

 يبرا امی یم گهیوقت د هیبه عمه سالم برسون بگو : گم یم يگرفته ا يکنم و با صدا یکمربند رو باز م چفت

 .دنشید

دو ! نیسالمت باش! چشم!سالم برسون! تو جوب بابا نیبش: گه یچسبه و با تحکم م یفرداد بازومو م دست

 ! زنم؟ یواکس م ساعته دارم بادمجون

 ...یپ کین نیبب: گه یاون م. کشم یعقب م بازومو

 نیب یدست ره،یگ یخوره، نگاه ازم م یکه حرفشو م نهیب یم یدونم تو صورتم چ یگردم سمتش، نم یبرم

. حرف بزنم يگم راه نداد یمنم م ار،یخودت ن يباال، به رو میبر: گه یمکث م هیکشه و بعد از  یموهاش م

گم که مثالً  یخالفشو م منبعد هم هر چقدر از محاسن مونا خانوم باهات حرف زدن، . یستین انیدر جر یعنی

 !خوبه؟! سیهم ن یمال نیدختره همچ

خواد تا ته  یکنم که دلم م یم یاونقدر احساس خستگ! رهیگ یمنه که کالفه موهامو به چنگ م يدستها حاال

 ! ییتنها ایدن هیخواد و  یبکر م يجا هیدلم . همه فشار خسته ام نیاز ا! بخوابم ایدن

 .شم یم ادهیحرف پ یکشم و ب یم یاز سر درموندگ یقیکنه، نفس عم یفرداد شونه ام رو لمس م دست

*** 
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رم و  یپله ها رو که باال م. و در واقع به استقبالم اومده ستادهیبزرگشون ا وونیا يکنار مامان تو آستانه  عمه

ام  نهیره و بعد سرش رو از س یقربون صدقه ام م. کشه یو محکم به آغوشم م دای یم شیدم، پ یسالم که م

 !به روزت اومده؟ یچ! ات عمه سهوا رمیبم یاله: گه یدوزه و م یکنه، نگاهشو به چشمام م یجدا م

به مامان هم . داره یواقعاً تازگ مانهیهمه ابراز احساسات صم نیمن ا یِشق و رق و رسم شهیهم يعمه  از

اجازه هست  ای میجا بزن نیکل حرفا رو هم: گه یده و فرداده که م یلبخند م هیکنم، جوابم رو با  یم مسال

 !م؟یبذار نیتو ماتحتمونو زم میبر

که به ثمر  يبچه ا نیتر کتیات یب! دونم یم! دونم یم: گه یره، خود فرداده که م یچشم غره بهش م هی عمه

 .نیخوش اومد یلیخ. ییزن دا نییبفرما. نییبفرما! منم مامان خانوم يرسوند

 زونیپالتوتو بده آو: گه یتو سالن بزرگ و مجللِ خونه اشون، فرداد در حال در آوردن پالتوش م میذار یم پا

 .کنم

. خوام یکه م هیزیچ نیآخر ياجبار یمهمون نیو ا طیشرا نیموندن تو ا. برم یرغبت دست به دکمه هام م یب

 ات بهتره؟ هیر: گه یخوش بهم م ییو مامان با رو رهیگ یرداد ازم مف ارم،ی یپالتو رو در م

اونجا چرا عمه : گه یعمه معترض م. نمیش یکه دم دسته م یمبل يزنم و رو یم یجون یب يطرفه  کی لبخند

 .باهات حرف دارم یکه حساب نیکنار خودم بش ایپاشو، پاشو ب. فدات شه

 یلیمن قاتل برادر و برادرزاده اش هستم خ نکهیو در مورد ا نهیزم نیتو ا ریعمه خانوم سخت گ نیالاقل ا خوبه

دك و دهنت : کنه یزمزمه م رگوشمیشم، فرداد آروم ز یاز جام بلند م. ستیبا برادر بزرگش موافق و هم نظر ن

 یه مک يورودمون از کماالت مونا حرف بزنه تا لحظه ا ي هیاول قیدقا نیخواد از هم یمامان خانوم م! سهیسرو

 !يبر يخوا

 !فرداد؟ یکن یدر گوشش وزوز م یچ: شه یعمه بلند م يصدا

مقدار در مورد فرهنگ  هیداشتم :گه یدوم م يطبقه  يِزنه و در حال رفتن به سمت پله ها یم يلبخند فرداد

 !ادیدادم بلکه به کارش ب یم حیبراش توض سمیدستمال

خنده و از پله  یفرداد بلند م نم،ینش یم یمبل تک هی يرو کنارش اره،ی یمعترض اسم فرداد رو به زبون م عمه

 .ره یها باال م

*** 
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اقدس خانوم، کارگر خونه . ادی یعمه و مامان هستم که زنگ خونه به صدا در م يحال گوش دادن به حرفها در

 .آقا نامدار هستن: گه یکنه و م یخونه بوده، در رو باز م نیما تو ا یعمه که از زمان بچگ ي

خواد  یکه ازم م يطور نهیش ینشون ندم و چهره در هم نکشم، نگاه مامان به صورتم م یکنم واکنش یم یعس

 !بارم کرده ییزهایبرادر بزرگم چه چ ارمیخودم ن يبه رو

ده و حال و  یاومده دست م نییکه از پله ها پا يسالن، با مامان و عمه خانوم و فرداد يذاره تو یپا م نامدار

 ؟يچطور:پرسه یشه و م یسر آخر دستش به سمت من دراز م. نهک یاحوال م

 یفرداد هم کنارم قرار م.نمینش یدم و دوباره سر جام م یبهش م يسرسر ینگاه کردن به صورتش، دست یب

 .بره نییهممون پا يامروز آب خوش از گلو هیبذار ! ها کهیتخمات یاوضاعت حساب:گه یم رگوشمیو آروم ز رهیگ

 امروز؟ نیکارها کرد یچ: پرسه ینامدار از فرداد م. دوزم یم وارهیکه به د ییم و نگاهمو به تابلود ینم جوابشو

 همه اشو بگم؟: ده یاندازه و جواب م یپا رو پا م فرداد

 همه اشو؟: پرسه یو نامدار م ادی یره و م ینامدار و فرداد م نیب نگاهم

کار  يسر هیاز صبح تا حاال . گهیآره د: گه یعد به نامدار مده و ب یمامان م لیتحو يخونسرد لبخند یلیخ فرداد

 !متشخص بگم؟ يخانوم ها نیا ياونها رو هم جلو يخوا یم! داره ینگینر داًیهاش شد یکه بعض میانجام داد

هم گپ  م،یکافه، هم قهوه خورد هی میرفت: گه یم الیخ یفرداد ب. ده یخنده و عمه به فرداد تذکر م یم نامدار

 ...هم  م،یکرد يهم داف باز م،یزد کیهم ت م،یزد

 !فرداد خجالت بکش؟: گه یم يبلندتر يبار با صدا نیا عمه

 !میبگ میکرد يخب نامدار گفت هر کار: گه یده و م یم لشیتحو يبه حالت مسخره لبخند فرداد

مرتب دارم . شه یباز نم يکه لبم به لبخند رمیدرگ يخندونه، من اما اونقدر یرو م هیگه و بق یگه و م یم فرداد

خارج رفتن و  شنهادیپ.رو دارن شونیمادر و پسر قصد دور کردن من از زندگ نیکنم که چرا ا یکند و کاو م

سالها  نیا ياگه من تو یکنه حت یم احس بد دورانداخته شدن رو بهم الق یازدواج کردن هر کدوم به نوع

احتماالً نامدار هنوز هم از بابت ! ستیراحت ن الشیخ یلیابت لاحتماالً مامان هنوز از ب! شده باشم نیبدب يادیز

 يراحتتر از پاك کردن صورت ها یآرمانهام برم نگرانه و خب چ یوقت بخوام پ هی نکهیمن و ا يها یروزمرگ

 !مسئله

 یحرفش نشده ام پس م يمتوجه . رهیگ یروبروم م وارینگاهمو از د ارهی یعمه که اسمم رو به زبون م يصدا

 جان؟: رسمپ
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 .بگو يزیچ هیعمه؟  یچقدر ساکت:گه یزنه و م یم يلبخند

 چیکه ه هیمسائل ریبزنم، خصوصاً که ذهن من درگ یرسه که بخوام در موردش حرف یبه ذهنم نم يزیچ

: ادی یفرداد به کمکم م ارم،ی یبه لب م یهر چند مصنوع يلبخند. جمع سرحال و شاداب نداره نیبا ا یتیسنخ

 ... یتا دلت بخواد حرف م مخود! بکنه رشویبذار تو آفاق س! مامان خانوم آخه؟ يفنچول دار نیاکار به  یچ

که  يا نهیگز. فرداد به همراه مادرش هستن يبار مطمئناً مونا، دختر عمو نیشه و ا یزنگ در بلند م يصدا

 .یسرگرم زن و زندگبشم و  تیهدا میبه دل من بشونه بلکه به راه مستق یلیل يمامان قصد داره به جا

سالم . شن یوارد م عادیفرداد و بعد هم مونا و برادرش م يزن عمو رم،اولیگ یم دهیپچ مامان و فرداد رو ناد پچ

 یخوب: پرسه یاز من کوچکتره م یکه دو سال عادیم م،ینیش یهمه م یشه و وقت یها تموم م یو احوال پرس

 ر؟یبه خ دنیرس ؟یپ کین

مجلس  نیاز ا رتریهست اما نه خ ریمسلماً خ دیاز تبع دنیرس! نهیبه لبم نش يپوزخندکنم که  یم مویسع تمام

 !داده ان بیکه مامان و عمه ترت يمعارفه ا

*** 

 یم یزنم و سع یزل م رونینامدار به ب نیماش ياز پنجره ! شه یپالتوم مشت م يبهایج يدستهام تو کالفه

 دهیخواد رنج یدلم نم! کنم يخواد تند یدلم نم! م سکوت باشهد یمامان م یکه به بازارگرم یکنم تنها جواب

 ینم ياما به زبون واژه ا دم یهم هست که پاسخ تک تک جمله هاشو تو دلم م نیخاطر بشه و به خاطر هم

 .ارمی

 یعنیشه،  یم دایپ يکم دختر. ارمی یازش نم یاسم گهیدختر که منو قانع کنه، من د نیبذار رو ا رادیا هیتو :

 ...کنار يکه تو دار یطیشه با شرا یم دایپ يخونواده ا کم

 !مامان: شه یاعتراض نامدار بلند م يصدا

کنه  یم دادیجمله ها، اون چه ته دلشون ب نیحرفها، ا نیا يخوبه از البه ال! ده یتذکر م یبه ک یک نیبب

خوبه ! بزنه يشتریو زخم باشون بمونه  نهیس يجرم من تو ینیذارن سنگ یخوبه که نم! شه یم دهیکش رونیب

 !شن مرتب به من زخم بزنن تا خودشونو سبک و سبکتر بکنن یم یکه راض

 نیکه ا نهیمنظورم ا: گه یگرده و م یمامان به سمتم بر م! شه یابروهام کورتر م يمونم اما گره  یم ساکت

از همه لحاظ از اون مونا  یدون یبا هم، خودت خوب م میکه ندار یسیرودروا! خونواده همه جوره خوبن
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باهاش نشست و  یچند وقت هیکنم  یمن فکر م. بشیذاره تو ج یرو م یلیصدتا ل یاز خوب! دخترعموت سرتره

 . یعاشقش بش یلیصد برابر ل یبرخاست داشته باش

 يِکتاتورید ،یزورک یدموکراس! که ته حرف مامان نشسته یشه از زورِ مفهوم یبه هم فشرده م دندونهام

طوفان  ریاس يطور نیموندم و ا یم دیکاش تو همون تبع! یزورک یزندگ ،یزورک یعاشق ،یزورک يزادآ ،یزورک

 !شالق گذشته انطوف نیشن صد رحمت داشت به ا يطوفانها! شدم یکسام نم نیزتریعز ياعتماد یب

 !بکنه فکراشو یپ کیمامان فرصت بده ن: ادی یبار نامدار به حرف م نیو ا نهیش یدوباره صاف م مامان

برگ  نیدختره ع! ؟یفرصت چ: گه یرو بذاره م یخواد قرار عقد و عروس یفردا م نیکه انگار هم يطور مامان

 ...ممکنه! گفت؟ یمامانش چ يدیتازه ند! برنش یرو هوا م مینجنب! گله

م تو کن یگرفته ام که فکر م ادیآزاردهنده  ياز حرفها یخالص يخوب، برا یلیخ ي وهیش هیسالها  نیا يتو

 نیاز ا ریخواد بره غ یکه م ییکنم هر جا یبندم و ذهنم رو رها م یچشم م! کارسازه یلحظه هم حساب نیا

ها  یاز زندان یارزش بعض یب يهاحرف دنیوقتها به خاطر نشن یلیکه خ يکار! مامان يحرفها یو پ یاتاقک آهن

 يحرفها یوقت. تحمل يآستانه  شیافزا يبرا ،يصبور شیافزا يو ممارست برا نیجور تمر هی. دادم یانجام م

 !استقامت یعنی نیو ا یش ینم یعصبان يرارادیغ ،يآزاردهنده رو به عمد نشنو

*** 

نه اما باز  ای ارمیبهش ب يدونم فشار ینم. برم سمت زنگ اما مرددم یو دستم رو م ستمیا یعمه م يخونه  دم

 فرداد خونه است؟: پرسم یکشه و من م یم ینیه دنمیذاره و اقدس خانوم با د ینم یباق يدیترد يشدن در جا

 .زنم یرم صداش م یاآلن م ایب. تو پسرم ایب:گه یده و دلسوزانه م یرو به عالمت مثبت تکون م سرش

 ...بـــــــــه سال: کنه یفرداد از بالکن اتاقش سرم رو بلند م يذارم، صدا یعمه م يبزرگ خونه  اطیتو ح پا

 !شده؟ یچ: پرسه یمونه و م یکاره م مهیه ساختمون، سالمش نشدن من ب کینزد با

 ریذاره ز یدستش رو م ره،یگ یبعد فرداد کنارم قرار م هیچند ثان. نمیش یپله م نیاول يحال رو یجواب و ب یب

 !دعوات شده؟! ؟یپ کیشده ن یچ: پرسه یو م ارهی یچونه ام، سرم رو باال م

 یبازوم م ریفرداد دست ز. رو تحمل کنم جهیو سرگ دیم سردرد شدکن یم یدزدم و سع یاز چشماش م نگاه

 !ییجا یمارستانیب ،یپاشو ببرمت درمونگاه: گه یاندازه و م

 ازیدرمونگاه ن: گم یو م ارمی یکفشامو از پام در م. شم یدم اما از جام بلند م یتکون م یبه عالمت منف يسر

 .ستین
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 !يود تو دکتر سرخودنب ادمی! آره خب: گه یشه و م یم همراهم

 یاقدس خانوم رو م يدم، صدا یم هیتک شیپشت يشم و سر در حال انفجارم رو رو یمبل ولو م نیاول يرو

 .رهیرو بگ يزیخونر يجلو ارمی یخرده زردچوبه م هیاآلن : گه یشنوم که م

 یدر حال بررس چرخونه و یاندازه، سرم رو به سمت خودش م یچونه ام م ریو دست ز نهیش یکنارم م فرداد

انداخت  تیشونیجان ناپلئون رو پ ییکه دا یزخم يجا نیدعوات شده؟ ا یبا کس: پرسه یابروم م يشکاف باال

 !که درز وا کرده؟ ییگرفته به جا ای يخورد نیزم! ست؟ین

 . ییگرفته به جا: گم یبندم و م یم چشم

 .ات کنه نهیمعا ادیب يبزنم دکتر مقصودبرم زنگ : گه یده و در حال بلند شدن م یم لمیتحو يغلط کرد هی

 !فرداد ستین میزیچ: نالم یو م نمیش یشه برگرده سمتم، سر جام صاف م یگم باعث م یکه م یخوبم

زخم  يرو نیبمال رویخم نیا: گه یو م ادی یم یدست شیپ هیپارچه و  هیاقدس خانوم با  نه،یش یکنارم م دوباره

 .ادی یبند م شیزیخونر یبه آن

 یفحش نثار من م هیفرداد ! خنده ریخنده دار هست که بزنم ز يکه دارم اونقدر يدیفرداد با وجود درد شد نگاه

 !نش؟یاشتباه نگرفت اناًیتو تابه اح یِبا مرغ و ماه! اقدس خانوم آدمه ها: گه یکنه و رو به اقدس خانوم م

 یکنه و بعد مرهم یراف زخم رو پاك ماط ياول خون ها نه،یش یتوجه به حرف فرداد کنارم م یخانوم ب اقدس

دونم که  یافته اما م یتموم جونم به سوزش و درد م. میشونیشکاف پ يماله رو یکه درست کرده رو م

 .ادی یبند م یسنت ي وهیش نیبا ا يزیخونر

*** 

 شده؟ یفت چنگ: پرسه یشنوم که از فرداد م ینامدار رو م يصدا. باز کردن پلکهامو ندارم ياما حوصله  دارمیب

 !گاشفته بود یحساب. نشدم شیمنم پاپ. نه: گه یم فرداد

 ؟یعنیدعوا کرده : شه یپچ پچ وار نامدار بلند م يصدا

 .دونم ینم-

 !م؟یخبر یبوده ما ب يزیچ یمملکت تظاهرات نیاز ا ییجا هینکنه :

من تا چه حد نگرانه که هر  ي دهیبرادر چشم و دل ترس! رتیبلکه از سر ح ،يدارینه از سر ب! کنم یباز م چشم

 !ده؟ یحال و وضع منو به آشوب و تظاهرات ربط م
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جنابِ دهخدا امکانش هست ! گشود دهیخودش د: گه یشه و با لبخند م یبودنم م داریب يمتوجه  فرداد

 !سرتون آورده؟ ییبال نیهمچ یکدوم زِرتولک نییبفرما

 .شه یبرام مرور م نمایس يپرده مثل  ریدم و تصاو یهم فشار م يرو رو نمیسنگ يپلکها

 یِو خلوت یسوز زمستون. رونیو بابا زده ام ب مانیسر زدن به ا يشدن اهل خونه برا داریجمعه، قبل ب صبحِ

اما  ادی ینم دارشونیبه د یساعت جز من کس نیمطمئنم تو ا باًیتقر نکهیا يام برا دهیها رو به جون خر ابونیخ

 یم یکشونه و مشت محکم یخودش م متقدرتمند منو به س یاومده که دستانگار محاسباتم غلط از آب در 

بار دوم از موقع برگشتنم به شهر خودم  يابروم برا يشم و گوشه  یکه پرت م يصورتم، طور يتو نهیش

 !داره یشکاف بر م

اون  يعمو دنیبرام تا د رهیباورپذ شتریکتک زدنم ب يمرده از گور بلند شده باشه برا هی نکهیاون لحظه ا تو

و  رکنندهیتحق يبخورم، عمو حرفها یتونم تکون یتا چند لحظه اونقدر تو شوك هستم که نم! نیچنان خشمگ

 ! کنه ینثارم و بعد کشون کشون از منِ به قول خودش قاتل رو از کنار قبر مقتول دور م يدردآور

کنم، نامدار نگران و  یچشم باز م. گردونه یکنه و به اتاق فرداد بر م ینامدار منو از اتفاقات صبح جدا م يصدا

 !باز عمو اومده بود سراغت؟: پرسه یمات چشمام م

: پرسه یذاره و م یبازوم م يدست رو یعصب ره،یجز جواب مثبت نگ يا جهیشه نامدار نت یباعث م سکوتم

 !هان؟! ؟یلیسراغ ل ینکنه رفت! ... ؟یلیروز تعط یکجا رفت نمیاصالً بب! کجا؟

رفته ام  الشیکه به خ یاز من! قرار گرفته ام رهاشیمنم که آماج ت نیبار ا نیاما ا هیهش همچنان عصبنگا رنگ

 !هیروزگار مجنون بودنم عصبان یِلیسراغ ل

و  رمیگ یدستم رو به سر در حال انفجارم م. اندازه یبازوم م ریو دست ز ادی یفرداد جلو م نم،یکنم بش یم یسع

 يخونه  يسر کوچه ! تو محل؟! ن؟یکجا با هم روبرو شد: گه یم تیو با عصبان تهسیا ینامدار هم سر جاش م

 هیهمراه ابوالفضل اومد خونه پدرشوهرش  هکه اگ یرفت يصبح به اون زود! ؟یلعنت ربرقیاون ت ریز! نا؟یعمو ا

 !ش؟ینینظر بب

 !واسه خودت؟ یگ یم يدار یچ! ينامدار هو: شه یفرداد بلند م يصدا

تو فکر ! نه؟ یبش الیخ یب يخوا ینم: ده یادامه م یخسته و پردرد منه وقت ينگاهش به چشمهااما  نامدار

 یعمو داره راست م یعنی! آره؟ يریتا آروم بگ یاز هم بپاشون شونویزندگ ،يزیزهرتو بر يخوا یم! آره؟ یانتقام

 !به حق دلنگرانه آره؟ یعنی! گه آره؟
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 يِو انزوا يانفراد يمن روزها د،یزندان و تبع يمن روزها. شم یبلند متخت و از جام  يبه لبه  رمیگ یم دستمو

 شیبرادرِ ب نیا ياتهام ها رینشده ام که حاال ز هیحد فروما نیهم تا ا ریشکنجه و درد و تحق يمن روزها ر،یکو

 !شم یاز حد دلنگران دارم له م

 ...بخواب من برم ریبگ ست،یحالت خوش ن ،يچرا راه افتاد: پرسه یم يا انهیبا لحن دلجو فرداد

 ریت مانیدور و اطراف قبر ا: گم یلحن م نیحالتتر یو ب نیتر زهیانگ یو رو به نامدار با ب امی یحرفش م ونیم

 .دمیاگه بود من ند اینبود  یچراغ برق

*** 

 يادیهم خون ز دیشا ایکه به سرم خورده  یمحکم يگرده به ضربه  یدارم که احتماالً بر م يبد ي جهیسرگ

 .اومده باعثشه نییلباسم پا ي قهیتا  قیاما عم کیکه از اون شکاف بار

کجا : پرسه یپله ها فرداد م کینزد. ده ینامدار و فرداد م یپاها نشون از همراه يو صدا رونیرم ب یاتاق م از

 ؟يراه افتاد

 رنیعکس بگ هی مارستانیب میبر: گه یتعادلم رو حفظ کنم و نامدار م نکهیا يبه نرده ها برا رمیگ یم دستمو

 .شده باشه يطور دیازش، شا

خودش رو ! شه یو اخمهاش درهم م نهیب یم نه،یگردم که بب یبرم! پوست خنده هی شتریلبم ب يلبخند رو! هه

 . میگرد یبه مامان گفتم زود بر م. اومده خونه، منتظر توئه ییبابا:گه یرسونه و م یبهم م

 نیهمچ:گه یکشه و م یموهاش م نیب ینشونم، دست یرو به صورت فرداد م گردم و نگاه مؤاخذه گرم یبرم

 !تونستم دروغ بگم ینم! نامدار بهم زنگ زد، سراغتو گرفت! شفته لقم هیمنو نگاه نکن که انگار من 

 .تا مجبور باشم به اون هم جواب پس بدم ستیکنم که الاقل عمه ن یو خدا رو شکر م نییرم پا یپله ها م از

خرده سر مامانو گرم  هیتو زودتر برو . خونه میر یبعد م ،ییجا یبرمش درمونگاه یم:گه یرو به فرداد م ارنامد

 .میکن تا برس

دونم که نه  یم یخودم بهتر از هر کس. کنم دایپالتومو پ نکهیا يزنم برا یم یبه حرفهاشون چرخ تیاهم یب

برم  نکهیا يهماهنگم برا یبا عل! و درمونگاه مارستانیدارم برم ب الیدارم به اون خونه برگردم و نه خ الیخ

 هی ،یمدت طوالن هیخوام برم که  یم. همون یرسونه خونه و منتظرم م یگفته تا قبل از ظهر خودشو م. ششیپ

. سربار هیبار اما نه به عنوان  نیا. یعنی ششونیپ. بمونم ششیدونم چقدره پ یکه نم یطوالن یلیخ یلیمدت خ

 يهفته، تو هی نیا يتو! ستیعدم موافقت مامان و نامدار هم برام مهم ن! رم که همخونه اشون بشم یبار م نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

! دور کنم شیمونا برام جهنم شده که بخوام بکنم و خودمو از آت انیبه خاطر جر خونه يروزها اونقدر فضا نیا

 !همه سوختن نیبسه ا

: پرسم یو م ارمی یپردردم م ي قهیبه شق يانگشت فشارگردم سمت فرداد، با  یکنم و بر م ینم دایرو پ پالتوم

 پالتوم؟

گازو خاموش کن منم همراهتون  رینامدار شلوار پاته اون ز. ارمی یاآلن م: گه یره و م یاز سالن م یسمت به

 .برگرده قابلمه اش بره هوا ریترسم اقدس خانوم د یم. امیب

 یگرفتن پالتو م يکنم برا یدست دراز م یرم و وقت یدم، به سمت فرداد م یهم فشار م يمحکم رو پلکهامو

 . ستین یکس یبه همراه يازین. خوام برم اونجا یقرار دارم، م ییجا! رم ینم مارستانیب: گم

 .از اقدس خانوم بابت پانسمان تشکر کن: کنم یپالتوم اضافه م دنیحال پوش در

 !؟يقرار دار یبا ک: شه ینامدار بلند م یمعترض و عصب يصدا

به  نکهیشه و من قبل از ا یم دهیبازوم کش دهیدر نرس ي رهیرم سمت در سالن اما دستم به دستگ یجواب م یب

 .شم یدور پرتاب م یلیروز خ هیسمت نامدار برگردم به 

شه و قبل از  یم دهیرنگ بازوم کش یطوس يِدر نرده ا يتو آستانه  ر،یبرم اتاق مد نکهیا يزده ان برا صدام

من  يشه و نگاه ترس خورده  یبسته م يدر نرده ا. شم یسلول پرتاب م یبه کنج امیام به خودم ببخو نکهیا

بوده  یشاهد نزاع! خوره یاز کجا آب م هیدونم قض یم! ان ستادهیسرم ا يکه باال یدو تا قلچماق يرو نهیش یم

عده گردن  هی يرف زدنم برااز چند و چون ماجرا و خب ح یبازرس يمنو خواسته برا ریحاال مد د،یام که نبا

! لرزونه یدستشون تنم رو از درون م يتو يِزیبرق ت! دارن ساکتم کنن یشه پس سع یکلفت باعث دردسر م

 نیو من حتم دارم که زنده از ا رهیگ یسلول رو م ينرده ها يجلو هک یمیزخ يافته به پارچه  ینگاهم م

شه و تا به خودم  یاز اون دو تا گردن کلفت م یکی يِقو يدستهام از عقب قفل دستها! امی ینم رونیب انیجر

درد و سوزش ! کنه یکه خون رو تو رگهام منجمد م زهیت ياون چاقو يِتنه ام لخت شده و حاال سرد نییپا امیب

الحساب  یعل نویا: گه یشنوم که م یرو م شیشوخ یب يِجد ي دکنندهیتهد يصدا نه،یش یبه تنم م يدیشد

فرستمت ور دل آغا محمد خان قاجار  یم يایمقر ب ،یلب وا کن! ير یراه م يدار یرو چ یمداشته باش که بفه

 !يرو با خودت به گور ببر یکه مردونگ
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تلخ و  ياون خاطره  یِعرق از به خاطر آوردن ناگهان سیگردم اما خ یبه حال بر م! ده یتکونم م یدست

 ادیکشم و با تمام وجود فر یدستم رو عقب م یبه آن! مکن یم یبار سر نامدار خال نیو خشمم رو ا رکنندهیتحق

 !دست از سرم بردار: زنم یم

: گه یچسبه و م یو دستم رو م ادی یم شیشه، فرداد پ یگرد م یو فوران ناگهان یسرکش نینامدار از ا يچشما

 !یپ کیآروم ن

 ...نه تحکمتو، نه تو،ینه دلسوز تو،یخوام، نه نگران یم توینه برادر: گم یکشم و رو به نامدار م یرو پس م دستم

 !ها يسرت ضربه خورده قات زد! نمیبب نیبش! بابا يچرا رم کرد: گه یده و م یفرداد تکونم م دوباره

 یگردم سمت نامدار و پرحرص م یرفتن از در سالن برم رونیکشم و در حال ب یبار سوم عقب م يبرا بازومو

 ياون آدم ها يبزنه و به همه  اهیپارچه س هی یلعنت يردر اون خونه بگو س! مامانت شیبرو پ! برگرد خونه: گم

مردم بگو  يبرو به همه ! مرده کشیآبروتون کنم بگه پسر کوچ یب ششونیکه نگرانه پ یعارِ نمک نشناس یب

 !برو راحتم بذار! کم شد نیآبرو از رو زم یب يعرضه  یانگلِ خالف کارِ ب هی

هم  یبیغر زیچ! تو درونم رخ داده يکه انفجار ستین دهیز سه نفرمون پوشکدوم ا چیدونم و به ه یم خودم

تو ! اآلن تو همون نقطه هستم قاًیو من دق یکن یم زیسرر ییجا هیباالخره از  یپر و پر و پر بش یوقت! ستین

 !جوش ينقطه 

بازومو  نکهیار بدون ابار نامد نیا اط،یسمت در ح رمیگ یراه م! کنم یکفش به پام م يفهمم اصالً چه جور ینم

 !یپ کیلحظه صبر کن ن هی: گه یم يتر میو با لحن مال رهیگ یلمس کنه روبروم قرار م

زنم به صورتش اما منتظر  یزل م یعصب! طاقتم نمونده باشه گیته د يزیچ گهیشده که د زیلبر ياونقدر صبرم

 يرو ادهیز: گه یمکث م هیاز کشه و بعد  یصورتش م يکف دستش رو کالفه رو! مونم حرفش رو بزنه یم

 .دیکردم ببخش

 یشم و ب یاز کنارش رد م!خوام ینم گهیرو هم د يو برادر يدلسوز نیا یحت. خوام ینم شویعذرخواه من

 ير یبگو کجا م: گه یبار فرداده که م نیو ا ادی یاز پشت سرم م ییپاها يصدا.زنم به کوچه یحرف م

 .برسونمت

 یعل يخوام برم خونه  یم: گم یدم دره م ستادهیکه نگاهم به نامدار ا یحالگردم سمتش و آروم، در  یبرم

 .قمیرف

 .ارمیب نویبمون برم ماش: گه یکشه، در حال رفتن به سمت در خونه م یبه بازوم م یگه و دست یم يا باشه
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من هر  نیبش: گه یده و م یم نییرو پا شهیش. ستهیا یجلوم م نشیو با ماش ادی یاما نامدار م ادیکه ب منتظرم

 !برمت یم یجا خواست

 یکه به خاطر من تحمل کرده سوار م یسخت يروزها يکشم اما به حرمت همه  یموم م نیب یدست یعصب

 .شم

قرار شد تو خونه  گهید. مونا با مامان صحبت کردم انیسر جر: گه یربع م هیافته و بعد از  یسکوت راه م تو

 .يریبگ میزده نشه تا خودت تصم یحرف

 !امی یخونه نم-

 ؟یچ یعنی: پرسه یچرخه و بعد م یکه به سمتم م نمیب یرو م سرش

 ...مدت اونجا هیرم  یم. صحبت کردم یبا عل-

 بشه؟ یکه چ:

 !خوام مستقل بشم یم-

 !نه با فرار از خونه و خونواده ات یبا کار شروع کن دیاستقاللتو با:

 !کنم دایتونم خودمو پ ینم! مو جمع و جور کنمتونم ذهن یاتهامات شماهام نم غیت ریز یتا وقت-

 ای يکه ازش حرف زد یینه به خاطر آبرو! به خاطر خودته نه به خاطر خودمون میاگه دلنگرونت م،یاگه دنبالت:

 ! که بخواد خراب بشه تمونیترس از موقع

 !شه وسواس یشه اضطراب م یبعدش م! هیعیطب يحد هیتا  ینگران-

 ینه م ،یزن ینه حرف م ،یکه کل روزتو تو اتاق ییتو يبرا! ینگران باش يبخوا یالک که هیوسواس اون موقع:

 کین یکار کن یچ يخوا یم! هم کمه یحد نگران نیا یزندگ يبرا ینه اصالً شوق ،يدار ینه معاشرت ،يخند

سال  5! رفتنراهه  یشه ب یم! الیخشه فکر و  یم! شه پس رفت یتا ابد درجا زدن م! ؟یتا ابد درجا بزن! ؟یپ

 !ابیبه بعدو در نیاز ا! دور ختنیر! دیببخش! دور، نه یختیر تویزندگ

 !ختیشد اون پنج سالو دور ر یکاش م: گم یپچ وار م پچ

من و مامان هم ! یکن یخودتو نابود م يدار! یپ کیبه خودت بده ن یتکون هی: گه یرو پام و م نهیش یم دستش

 یو آروم م میدیکش یدل سنگ م نیا يرو يجور هی ينبود یا وقتت!میکش یو خب زجر م مینیب یم میدار

 !میباش تیاهم یحال و روزت ب نیبه ا میتون ینم یچشممون ياآلن که جلو! میشد
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دارم بهم وقت  ازیخرده ن هی! جمیخرده گ هیمن فقط ! مشکل ندارم نیکن یم الیکه شماها خ يمن اونقدر-

 ! داده بشه

 !شه؟ یسرت به راه م! ؟یش یکنه آروم ممامان دق ! ؟یپ کین یتا ک:

 یمدت ازشون دور باشم شک هیقصد دارم  نکهیتو ا. بندم یو چشمامو م یصندل یدم به پشت یم هیرو تک سرم

تونم  یخوام باور کنن که م یم. خوام با فاصله گرفتن ازشون هم به اونها فاصله بدم و هم به خودم یم. ستین

 يلکه  گهیتونم آزاد باشم اما د یم! نمنک جادیا ينباشم و براشون دردسر دیتبعتونم تو  یتو زندان نباشم، م

 هیحرف  یب. گم ینامدار م يرو برا نهایا يهمه . کردن خودم دایپ يخواستم برا یفرصت م هیمن ! ننگ نباشم

مدتو  هیبدم که  دشویتونم کل یم يهست، اگه بخوا تییسو هی: گه یم تیچرخه و در نها یمقدار تو شهر م

 .یاونجا بمون

 ... يساله  35مرد  هیبه هر حال . ستیکردم تنها ن یم الیاونقدرها هم که من خ پس

اجاره بوده، مامان گفت بعد  شیتا چند وقت پ تییسو! ناجور نکن يفکرها: گه یرو بازوم و م نهیش یم مشتش

 . باال بزنه نینکنم که برام آست دشیتمد گهیاز تموم شدن قرارداد د

 دهیرو ندارم مخصوصاً که سردرد هم امونمو بر هیام ک ندهیزن داداش آ نمیپرس و جو کنم و بب نکهیا ي وصلهح

 .یعل يخونه  میبر: گم یپس م

 ...الِیمن حاال حاالها خ! افتاده یخال تییاون سو: گه یم یسکوت طوالن هیکنه و بعد از  یم ینچ

خوام  یم: گم یدر حال رفت و آمد هستن و م رونیکه اون ب یزنم به مردم یکنم سمت پنجره، زل م یم رومو

 !یعل شیبرم پ

به سمتم بر  ستهیا یم نیماش یوقت. گه ینم يزیچ نایا یعل يخونه  يبه سر کوچه  دنیشه، تا رس یم ساکت

 .دنبالت امی یدو سه روز بمون، بعد م:گه یگرده و م یم

 امی یوقت سر فرصت م هی: گم یکنم و م یو باز مدم به عالمت مخالفت، در ر یبه دو طرف تکون م يسر

 .برم یلباسهامو م

*** 

جوابم  رلبیز. کنم یم یشم و باهاش خداحافظ یم ادهیپ نیدلخور و ناخشنود نامدار از ماش يمقابل چشمها در

 یبکن يخوا یم يهر کار. گم ینم يزیبه مامان چ متیدر مورد تصم: گه یده اما قبل از بستن در م یرو م

 .يبذار ونیخودت باهاش در م دیاب
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. یدو شب هست یکی یعل يخونه  یگم رفت یم: کنه یدم و اون اضافه م یرو به عالمت باشه تکون م سرم

 .خودت يپا شیباق

مغازه  ایسر ب هیفردا : گه یو م نییده پا یرو م شهینامدار ش. بندم یو در رو م ارمی یبه زبون م يبار باشه ا نیا

 .میسهمت حرف بزن در مورد مینیبش

 ؟یچه سهم-

 ...در مورد مغازه و ارث و :

 ! دهیمامان تو زندان بهم رس غامیپ-

 .مامان اون روزها ناراحت بود:

 ي هیسهمت از پول کرا:گه یزنه و م یدوزم به صورتش، دنده رو جا م یحرف و خسته و پردرد نگاهمو م یب

شماره حساب هم هست  هی. يکنن سربار الیخواد خ ینمدلم . خونه و خرج و مخارج رو حساب و کتاب کن نیا

مغازه ازم  يفردا که اومد رمیگ یازش م. به اون حساب میکرد زیسهم تو رو هر ماه وار. که کارتش دست مامانه

 .رشیبگ

 . یپ کینرو ن مانیسر خاك ا: گه یبار قبل از حرکتش م نیدم، ا یتکون م يسر دوباره

که  نمشیب یم ،یعل يگردم سمت خونه  یبر م. گذره یتک بوق از کنارم م هی کنم و اون با یتماشاش م فقط

 .کنه یو تماشام م ستادهیلبخند گرم دم در ا هیبا 

*** 

 !یپ کیخواب گذاشتن ن يتخت را برا:شه یبلند م روانیس يصدا

نفله اش کرده زده  یک: گه یم یبه عل روانیشنوم که س یفرستم، م یم رونیلبهام ب نیاز ب يا دهیکش هومِ

 !؟یعل

شه از خواب  یم یساعت هی. کنه خوشحالم ینرم تر رفتار م یکم روانیس نکهیشنوم اما از ا یرو نم یعل جواب

تو  نه،یش یکنارم م روانیبار س نیا. ده یبلند شدن نم يشده ام اما رخوت نشسته به تنم اجازه  داریبعد از ظهر ب

 !پاشو کارت دارم بچه جان: گه یو م زهیر یم مشونموهام، به يندازه توا یانگشتهاشو م زیاقدام اعجاب انگ هی

 ؟یهست یهمسفر خوب:پرسه یم تیلبخند و با جد یب. نمشیبب نکهیا يبرا رمیگ یکنم و سر باال م یباز م چشم

 .تیافتادنت تو چالِ گنج ها و سرما خوردگ رِیالبته غ: ده یجواب بدم ادامه م نکهیاز ا قبل

 سفر؟ : پرسم یکه دردش کم بشه و م ارمی یام م قهیبه شق يبا انگشت فشار نم،یش یجام م سر
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و سالمت  حیبذار دو روز صح! نکن ییبچه رو هوا نیا روانیس: گه یبلند م يآشپزخونه با صدا ياز تو یعل

 !بکنه شویزندگ

 یو م نهیش یک نفره ممبل ت هی يشه، روبروم رو یاز جاش بلند م نه،یش یم روانیبه صورت س یاز عل نگاهم

 ؟يای یم! تیخوام برم وال یم: گه

 چند روزه؟-

 .يبرگرد یتان یم يکار دارم اما تو هر وقت خسته شد يدو هفته ا یکی:

 ؟ير یم یک-

 .افتم یپس فردا شبانه راه م:

 دیکه شا هیهم نعمت روانیس تیوال دنید. دم یم هیتک یصندل یکنم و بعد سرم رو به پشت یمکث م یکم

فردا : گم یساکن بودن خارج بشه پس م نیاز ا میزندگ دیبا. امیدر ب یفیبالتکل نیاز ا دینشه اما با بمینص گهید

 .گم یبهت م

زنگ زده تو  یعل يساعت بعد از رفتنم به خونه  هیمامان که  ریدلگ يبندم و صدا یگه، چشم م یم يا باشه

کشه تا  یطول م یشده و مطمئناً کم یرم، عصبانکه قصد برگشتن به خونه رو ندا دهیفهم.چهیپ یگوشم م

 .همه امون بهتره يبرا يطور نیا مااولِ رابطه ام با مامان ا يانگار دوباره برگشته ام سر خونه . جوشش بخوابه

*** 

اون ور خط با  یو مطمئناً هم کس ستین یدونم جز من کس یم. چهیپ یزنگ تلفن تو سکوت خونه م يصدا

از  يبرقرار شد حتماً جواب بدم چون مادرش بدحاله و اون منتظر خبر یگفته اگر تماس یعل نداره اما يمن کار

 .وضع و حالش

و قرار من با نامدار ساعت  دهیصبح نرس 9عقربه ها هنوز به . اندازم یبه ساعت م يشم و نظر یجام بلند م از

 . دم مغازه اشه 10

به  يبا دستهام شونه ا. شه یتماس قطع م دهیتلفن نرس زیم کیرم و هنوز به نزد یآلود به سمت هال م خواب

 یبار دوم سکوت رو م يزنگ تلفن برا نیطن ،یبهداشت سیخوام برم سمت سرو یزنم و م یموهام م

 یگوش یبه آن! داره یماون طرف خط تنم رو به لرزه وا  يگم صدا یدارم، الو که م یبه عقب بر م یقدم.شکنه

و  رمیگ یدستهام م نیسرِ به دوران افتاده ام رو ب! کنه به نشستن یهام وادارم مذارم و زانو یرو سر جاش م

 یتپش قلبم اونقدر باالست که حس م! است دهیفا یکنم اما ب یبه دلم افتاده م بِیدر مهار وحشت مه یسع
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ز پشت سر ا ستیخونه ن المیکه به خ ياریپا یمشوشم وقت نوزه. دنهیگلوم در حال تپ یحوال ییکنم قلبم جا

 !پرونه یزنه و منو از جا م یصدام م

*** 

 !بود پشت خط؟ یک! شده؟ یچ:

. نمیش یمبل م يرو یام وقت دهیو هنوز شور ستیهنوز حالم سر جا ن. شم یمبل بلند م يجام با کمک دسته  از

 !شده؟ شیطور یشد، کس یچ: پرسه یو متعجب م ستهیا یکنارم م اریپا

اما من ! هیخوب یلیسوال خ! شده؟ شیطور یکس. شه یصورتش م ي رهیو خ دای یبهت آلودم باال م نگاه

ذهنم  يتو پس کوچه ها یخودت یپ کین يکنم و صدا یزمزمه م رلبیدونم رو ز ینم! براش ندارم یپاسخ

 .شه یتکرار و تکرار م

*** 

 لیفام ياز پدر و بزرگترها یاونقدر پر باد که نه ترس. پر باد دارم يو شر و شورم و سر یسالمه، تو اوج جوون 20

 یاواخر اسفند ماهه وقت يروز خوش آب و هوا هی! زدن هام ایاز عواقب دل به در یتو وجودم هست و نه ترس

 !عمل برسونم يکنم فکرمو به مرحله  یقصد م

ه اما ن ایداشته باشه  يو ثمر جهیانتظار نت نیدونم اصالً قراره ا ینم. دونم چند ساعته سر کوچه منتظرم ینم

 !ستمیا یم ستمیخدا با نیدونم که اگه تا ابد قرار باشه تو اون نقطه از زم یخوب م یلیرو خ نیا

 انیغل! ادی یافته دلم به لرزه در م یم یافتنیآشنا اما دست ن شهیهم لیفام نیشه، چشمم که به ا یکه باز م در

مونه اما تعجب تو  یپاسخ نم یسالمم ب. دارم یبه جلو بر م یرسه و ناخودآگاه گام یتو وجودم به اوج م جانیه

 ؟یکن یکار م یچ نجایا: پرسه یم یزنه وقت یموج م یلیل يصدا

کنه که اصالً  یشه و فراموش م یهمراهم م. حرف دلم رو بهش بزنم نکهیا يخوام همراهم بشه برا یازش م

عرق  ایدر هیشدن،  دیسرخ و سف یکلو من بعد از  مینیش یکافه م هیتو . اومده رونیاز خونه ب يچه کار يبرا

 ونینسبت بهش باهاش در م رو میاحساس درون یکوله پر از حس شرمندگ هیحس خواستن و  ایدن هی ختن،یر

 ياونقدر که برا! افته یم هیمن به گر يِناباور نیدر ع یلیاما ل هیاز گر ریهستم به غ یمنتظر هر واکنش. ذارم یم

نشسته  يها يمشتر يگاه مغرضانه  یخوام و نگاه متعجب و گاه و ب یآب م نوایل هیآروم کردنش از گارسون 

کنه و بعد از  یدستم دستش رو لمس م ،یلیواکنش ل نیج و گنگ از ایگ! خرم یرو به جون م زهایپشت م

 !دلت برام سوخته آره؟: ادی یاونه که به حرف م يا قهیدق
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همه  لیکه تو فام يدلم به حال دختر دیو چرا با هیچ هیبفهمم اصل قض نکهیا یکنم ب ینگاهش م متعجب

! دونم یم! بهت گفت ویشهال همه چ: ادی یتک بودنش متفق القول هستن بسوزه که خودش به حرف م يرو

 ...نگو نه که باور 

 ...باور کن : گه یبار با بغض م نیو ا هیگر ریزنه ز یم دوباره

 !گفت؟ یبهم م دیبا وی چشهال: پرسم یو م رمیگ یرو محکمتر تو دست م دستش

! ستیبه انکار ن يازین: گه یلرزون و سرخش م يلبها ونیبه چشمام و از م نهیش یم سشیمتعجب و خ نگاه

 ...کین نیبب! ستین يدونستم که آدم مورد اعتماد یم دیبا

رو  وانیل هنکیبره، بعد از ا نیبخوره تا خش صداش از ب يجرعه ا نکهیا يبرا رمیگ یآب رو به سمتش م وانیل

 !به گوش من رسونده؟ یکن یم الیکه حاال خ يبا شهال صحبت کرد یدر مورد چ: پرسم یم ارهی یم نییپا

نگاه کردن به  یب یرسونه وقت یدرصد احتمال بدم پاسخش منو به عرش م هی نکهیپرسم بدون ا یرو م سوال

 !دوستت دارم رو نکهیا: گه یپر از شرم دخترونه م ییچشمام، با صدا

*** 

! کنه یکه نگران بهم نگاه م هیاریپا يداده بودم حاال تو دستها یلیکافه به خورد ل يکه اون روز تو یآب وانیل

 .با من کار داشتن: گم یم یسکوت طوالن هیخورم و بعد از  یمقدار ازش م هی رم،یگ یرو م وانیل

 نبوده؟ یخبر خوب: پرسه یو م نهیش یم روبروم

 !بوده یآدم اشتباه هیآدمش : گم یم یبهداشت سیدر حال رفتن به سمت سروشم و  یجام بلند م از

*** 

هستن که با ورودم  خچالی هیاما دو تا جوون در حال جا به جا کردن  نمیب یذارم نامدار رو نم یتو مغازه که م پا

 .نییبفرما: گه یبهم م شونیکیکشن و  یدست از کار م

 ست؟ینامدار ن: پرسم یشم م یم دینامدار ناام دنیاز د یاندازم و وقت یبه پس و پشت م ینگاه

 .میباشه ما در خدمت يامر. رفته تا بانک و برگرده: گه یکمرش م دنیجوون در حال مال همون

 .برادرشم: دم یم ییرم و آشنا یم جلو

 یو م کنه یاشاره م زیو بعد به سمت م نطوریجوون هم هم یکیده، اون  یباهام دست م اد،ی یجلو م دستش

 .بشه داشیپ دیبا گهید نینیبش: گه
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سرم هنوز و به قدرت . ستینشستن ن يبرا يا گهید یِچون صندل نمیش ینامدار م زیعالقه پشت م یرم و ب یم

تلفن به گوشم خورده نه به  يکه پا هیپرسش يِدو کلمه ا يبار به خاطر اون جمله  نیکنه اما ا یدرد م روزید

 .گور هیسنگ سخت  يخاطر ضربه 

و همراه با  ادی یشم، جلو م یاز جام بلند م اره،ی یدر م یباز شدن در و سالم گرم نامدار نگاهمو از مات يصدا

 .بذار سر جاش اریرو هم ب یاون صندل ار،یب ییجواد دو تا چا. راحت باش نیبش: گه یدست دادن باهام م

 سرت چطوره؟: پرسه یو اون م نهیکه سر جاش بش رمیکنار م زیاز پشت م نم،یش ینم

 رونیتا حاال نبض گرفته و در حال ب شیساعت پ هینه مغزم که از  مهیشونیمنظورش زخم نشسته به پ مطمئناً

 .خوبه: گم یکشم و م یبه موهام م یپس دست! زدن از پشت سرمه

 دوستات خوبن؟: گه یم زشیم يو رو کردن کشو ریزنه، در حال ز یم يلبخند

 ! هیشاک یلیمامان خ: گه یمن م ينگاه کردن به چهره  یکنم، ب یمحال زمزمه  یخوبن ب هی

 یبعد هم رو به نامدار م. نمیزنه که بش یو بهم بفرما م ادی یم یصندل هیگم، شاگرد نامدار همراه با  ینم يزیچ

 .نداره یاشکال ارمیب گهید قهیرو تازه دم کردم، ده د ییچا: گه

شده به  رشیدرگ بیرو که ذهنم عج یو بعد از چند لحظه سکوت سوال نمیش یده، من م یم یجواب منف نامدار

 رو داره؟ یعل يخونه  يشماره  یک گهیجز تو و مامان د: ارمی یزبون م

 !چطور؟: پرسه یم نیشه و ظن یمن م يچشما خیو م ادی یم رونیب زشیم ياز کشو ینامدار به آن نگاه

اون خونه رو از  يبفهمم شماره  میرمستقیغ يجور هیخوام  یزنم اما م یو تماسش نم یلیاز ل یدارم حرف حتم

 . گرفته یک

 .زنگ زده باهام کار داشته یصبح یکی: گم یو م رمیگ یازش م نگاه

 !؟یک-

 . دونم ینم:

 زن؟ ایمرد بوده -

 ...ینم:

خراب  دونم دوم کار رو یده نم یابروش نشون م يباال رفته  يلنگه ! گردم به سمتش یکنم و برم یم سکوت

 !مرد؟ ایشه ندونم طرف زن بوده  یمگه م! کرده
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 یک: پرسه یو موشکافانه م ادی یبه سمتم جلو م زیم يگزم، نامدار پنجه به هم گره کرده رو یسکوت لب م تو

 !بوده؟ عمو؟

 !یلیل: قتیکنم به گفتن حق یبار لب باز م نیدم و ا یبه دو طرف تکون م يسر

 !؟یچ: پرسه یشه و م یدرشت و گرد م هدینکش هینامدار به ثان يچشمها

 يشماره : گه یم یوقت رهیگ ینگاهش رنگ خشم م. گفتم یچ دهیشن قاًیچون دق ستیسوالش ن يبرا یپاسخ

 اون خونه رو از کجا آورده؟

 یتر از قبل م یعصب. بدونم لمیما یلیسوال رو خودم هم خ نیجواب ا. کنم یهم تو سکوت نگاهش م باز

 !شت؟کار دا یچ: پرسه

کار  یچ يخوا یم: پرسم یره م یدستش به سمت تلفن که م! دونم ینم یعنیدم  یبه دو طرف تکون م يسر

 !؟یکن

 !کار داشته یچ نمیبهش زنگ بزنم بب:کنه یزمزمه م یعصب

 !صبر کن:گم یذارم و م یم یگوش یشاس يشم و دستم رو رو یجام بلند م از

: دم یو در همون حال ادامه م یگرفتن گوش يبرم برا یم شیپ دست اد،ی یکالفه اش به سمتم باال م نگاه

 !یبزرگش کن انویجر ينگفتم بهت که بخوا

 شیالدنگ به خودش اجازه داده به نامزد قبل هیزن ! بزرگش کنم؟: گه یکشه و م یدستش رو پس م یعصب

 ... یگ یزنگ بزنه بعد تو م

هندستون  ادی ینامزد قبل دنیبا د لشیشده که فزن اون الدنگ به زور زنش :رم وسط حرفش یمقدمه م یب

 !کرده؟

اجاق گازهامون  يموجود نینیتو انبار بب نیبر: گه یم گهیپسر د هیشه و رو به جواد و  یاز جاش بلند م یعصب

 .چقدره

به فرض هم که به : شونه به چشمام ینگاهش رو م زیت ریو شمش ادی یم رونیب زیاز پشت م م،یش یکه م تنها

 ! رسه؟ یبه تو م یچ! نش داده باشنزور ز

 یبرم! طور استنطاقم کنه نیبخواد ا نمیب ینم یلیدل! دم ینم یزنم و جواب یحالت بهش زل م نیخونسردتر با

 کیبا توام ن!... کارت داشت اصالً؟ یچ... ن؟یبا هم حرف زد: گه یقرارتر از قبل م یب.نمیش یگردم و سر جام م

 !؟یپ
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 چیه یطور مشکوك ازم سوال بپرس نیا يبخوا یتا وقت: کنم یزمزمه م رلبیو ز رونیه بزنم از پنجره ب یم زل

 !دم نامدار یکدوم از سواالت نم چیبه ه یجواب

: گه یشه و بعد م یمقدار سکوت م هی. زیطور برگشتنش به پشت م نیهم نم،یب یچشم م ریرو از ز مکثش

 یچرا نم! یپ کیتونه خون به پا کنه ن یزنگ م نیا! کنه یداره م یفهمه چه غلط ینم! وونهید يدختره 

تماس  شیخون منبفهمه با دش هیعروسشه و فقط کاف! شه یناموس خان عمو محسوب م یلیاآلن ل! ؟یفهم

کارت  یچ! بهت بچسبونه؟ یراحت هر انگ یلیتونه خ یم یدون یم! شه؟ یم یاونوقت چ یدون یم! داشته

 !هان؟! د؟یچشم سف يداشت دختره 

 !من تماسو قطع کردم ،ییتو یپ کین دیفقط ازم پرس! دونم ینم-

اصالً !کارت داشته یخوام بدونم چ یم! باهاش حرف بزنم دیبا: گه یره سمت تلفن و م ینامدار دوباره م دست

 ...شماره اتو

 .باشه: گم یرم سمت در مغازه و در همون حال م یشم و م یجام بلند م از

 کجا؟: پرسه یم متعجب

 !ندارم دادیجر و بحث و داد و ب يحوصله ! گردم یبر م يزنم، حرفتو زد یر مدو هی-

 نیفهمه که من مشتاق به ا ینامدار هم م يطور نیا! کنم یخودمو راحت م الیو خ رونیزنم ب یمغازه م از

و عمو  هینداره که چرا نامزد سابقم، البته زن سابقم که حاال شده ناموس  یتیو برام اهم ستمیموضوع ن

 !گرده یحرف زدن با من م يبرا یفرصت یاش در پ گهید يپسرعمو

**** 

به  ياشاره ا یب. کنه ینامدار متعجبم م بیو غر بیگردم و نگاه عج یتو پس کوچه ها بر م یاز چرخ بعد

 .یانداخت یعکس م هی یرفت یواسه سرت م: گه یم یلیتماسش با ل

 !بوده يکار یلیکنم ضربه خ یفکر م: ده یم حیتوض دیسررس هیدر حال باز کردن . کنم ینگاهش م یسوال

 !نگرفته یگه تماس یم یلیل: ده یم حیمن توض يبه چشما رهیو خ ارهی یچشماشو باال م نباریا و

 . یدکتر بزن هیسر به  هیکنم بهتر باشه  یفکر م: ده یدارم، اون ادامه م ینگاهمو بهش ثابت نگه م ماتزده

که از پشت تلفن اسممو به  یینبوده اون صدا الیدونم توهم و خ یاما من م ستیناز دکتر دکتر جسم  منظورش

مغازه و  طیدادن در مورد شرا حیکنه به توض یزنم که نامدار ادامه نده، اون هم شروع م ینم یحرف! زبون آورده

ذهنم . ده یماز سهم االرثش بدونه ن دیبه اونچه با یتیحساب و کتاب ها و سهم من اما گوش من اصالً اهم
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کنجکاو  نقدریخواد ا یدونم و دلم م یرو نم يباز نیشروع ا لیدل! و تماس و انکار تماسشه یلیل ریدرگ بیعج

مونه و  یکاره م مهین يمشتر هینامدار با ورود  يحرفها. قرارم کرده یبه دونستنش نباشم اما وسوسه دونستن ب

 .من برم: گم یبرم و م یم شیو پشم و دستم ر یبلند م. کنم یمن از فرصت استفاده م

 م؟یو با هم کار کن یبمون ستیتازه مگه قرار ن. تموم نشد: پرسه یم متعجب

کار  یخوام چ یدونم م یاآلن نم. کنم یراجع بهش فکر م: گم یبرم و م یشلوارم فرو م بیچپم رو تو ج دست

 .کنم

شهر سرد و  نیا يرو تو یطوالن يِرو ادهیپ هیو  رونیزنم ب یکنم و از مغازه م یم یگه، خداحافظ ینم يزیچ

 .کنم یشروع م يخاکستر

*** 

دوزم، با سر به  ینگاهمو بهش م. کشه یم رونیب ونیزیتلو يا شهیش يزنه و منو از صفحه  یصدام م یعل

 !با تو کار دارن: گه یکنه و م یتلفن اشاره م

دو روز رو تو خونه مونده ام به  نیا نیه و عگذشت یلیدو روز از تماس ل. شم یشه و به پا م یدرهم م اخمهام

 ! کنه یم خیمو رو به تنم س یلیل يگم الو صدا یم یو وقت یرم سمت گوش یم. انتظار تماس دوباره اش

 .سالم:

 .سالم-

 ؟یپ کین یخوب:

-... 

 شه؟ یم. نمتیخوام بب یم:

-... 

 !؟یپ کیالو ن:

 !؟یچ يبرا-

 .کشه یطول نم یلیخ.کنم یخواهش م. کارت دارم:

 !توهم بوده تماست یبه نامدار گفت-

 !یگفت یالاقل اآلن نم! یگفت یکاش بهش نم:

 !یگ یم یفهمم چ ینم-
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 . دم یم حیبرات توض مینیرو بب گهیبذار همد:

 ...یلزوم-

 ...که  یقشنگ يبه خاطرِ روزها... به خاطرِ. کنم ازت یخواهش م! یپ کین:

 !خوام قطع کنم یم-

 .5ساعت . یشگیهم ين جاهمو ،يعصر! یپ کین:

 ! مونم یبه دست مات م یکنه و من گوش یقطع م تماسو

*** 

. ستین داشیگذشته اما هنوز پ یلیاز موعد قرارم با ل قهیده دق. دارم یاز گرگرفتگ یاما من احساس گنگ سرده

 هیسته ام و ثانپارك نش يسرمازده  مکتین يبه بارش برف رو تیاهم یکه ب ادهیاونقدر ز دارید نیتب و تاب ا

 .کنم یم يشمار

سرما و برف تو  نیام که وسط ا وونهیگه که د یبهم م یکنه و وقت یبا لبخند بهم سالم م یوقت اد،ی یم یوقت

اما با  نهیخوام کنارم بش یم. رمیگ یزده اش رو تو دست م خی يخندم و دستها یپارك باهاش قرار گذاشته ام م

 !نمیکنم بش یم خی! ؟یپ کین یخل: گه یمعترض م يفلز مکیاشاره به ن

چسبونمش و در همون  یاندازم سر شونه اش و به خودم م یشم، دستم رو م یاز جام بلند م اد،ی یکش م لبهام

 !ییکاکائو فریکنم و یخودم گرمت م: گم یحال م

دونم اما  یو اونو نم میشه بهم محرم شده ا یم يدو روز. زنم یشالش م يرو يو بوسه ا نمیب یرو م لبخندش

بوده که حاال  یافتنیسالها برام دست ن نیو اونقدر تو ا زیاونقدر خاطرش برام عز! کنم یم ریابرها س يمن رو

 !کنه یطعم عسل م زیوجودمو لبر يهمه  نیریش يایرو هیباور داشتنش مثل 

با  يادیتو ز! خشن باشه! مرد باس جذبه داشته باشه: گه یم طنتیخنده و با ش یگم، م یرو بهش م نهایا

 !ها یکن یپرروم م! یپ کین یاحساس

 !شه یو رو م ریز اتیدن یاحساسم بشناس نیمنو با هم: گم یدم و م یبه خودم فشارش م شتریخندم و ب یم

*** 

امروز باهاش قرار دارم اما گرگرفته ! باره اما هوا سرده ینم یامروز برف. کنه یسالمش سرم رو بلند م يصدا

 زیاما مثل اون روز لبر رهیگ یروم قرار م يجلو یلیامروز هم درست مثل اون روز ل! جودم سردهو يهمه  ستم،ین

رها کرده دست مجنون اآلن باهاش  یِلیل نکهیا ازکنجکاو . و البته کنجکاو میخال یِامروز خال! ستمیاز احساس ن
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 نیداده و با ا سکیر نیتن به اگفتن داشته باشه که  يتونه برا یم یچه حرف! تونه داشته باشه یم يچه کار

 !آدم ممنوعه قرار مالقات گذاشته

 شده؟ یچ تیشونیپ: پرسه یو م نهیش یدم، کنارم م یم يسالمش رو به سرد جواب

 !هنر پدرشوهر شماست: گم یعمد م به

 !خرفت ي کهیمرت: گه یبا مکث م یلرزه وقت یکنم، صداش م یم دیپدرشوهر تأک يواژه  يرو

و  يعقده ا نقدریدونم عمو از اول ا ینم:گه یزنه به چشمام و م یچرخه، زل م یه سمتش ممتعجبم ب نگاه

من و نه  ينه بابا! ستیبرادراش ن هیهست اصالً شب یهر چ یشده ول ينطوریا مانیبعد رفتن ا ایبوده  یروان

 !تو امرزیپدر خداب

 !؟یینجایچرا ا:

بده : گه یو م ارهی یبه لب م يلبخند! بازه یخودش رو نمخوره اما  یمن جا م يمقدمه  یربط و ب یسوال ب از

 !نمت؟یخواستم بب یم

 ...به يازین گهید! يدیچند سال د نیها رو تو ا یدنید-

 !کارت هم دارم:

 !؟يچه کار-

اتفاق  زهایچ یلیخ ينبود یوقت: گه یو م رهیگ یمن دستم رو به دست م يچرخه، در کمال ناباور یسمتم م به

 .افتاد

 !يکه تو شوهر کرد نهیهم ا شیکی: گم یکشم و م یرو عقب م دستم

! وادارم کردن به ابوالفضل جواب بله بدم! منو وادار کردن ازت جدا شم: گه یکالمم م يبه طعنه  تیاهم یب

 !و به تو بگم که با خواست خودم نخواستمت و زن ابوالفضل شدم نمیو بش امیوادارم کردن ب

 نکهیچون من به تصور ا دیشا! شم یخوشحال نم دیونم چرا اما برعکس اونچه باد ینم! شه یم یدلم خال ته

از ! ترسم یحاال از خودم م! ختهیمعادالت ذهنم بهم ر يمنو نخواسته خودم رو آروم کرده ام و حاال همه  یلیل

 یلیل! ترسم یرو بسوزونه م ییایو دن نهخاکستر جرقه بز ریجون ز یعشق ب نیا نکهیاز ا! ترسم یم یکینزد نیا

 ایدن هیدونه دوستش ندارم اما  یم! سالها منو دوست داشته نیتو تموم ا! هیابوالفضل پسر خوب: ادی یبه حرف م

 ... يبا همه ... ختهیمحبت به پام ر

 !؟یگ یبه من م يدار یچ يرو برا نهایا-
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 !؟يخوا یهنوز هم منو م یپ کین. بپرسم يزیچ هیخوام ازت  یم:

اگه از خواستن تو : ده یادامه م یلیدم و ل یآب دهنم رو به زور فرو م! ه و تنم سرد سردش یگرد م چشمام

 ...و  رمیتونم طالق بگ یم! تونم از ابوالفضل جدا شم یمطمئن بشم، م

 چیعاشقش شدم ه يروز هیکه  يمغرور یِلیل! ؟يبا خودت فکر کرد یچ:توپم یشم و معترض م یجام بلند م از

 يخوا یدور، حاال م یو انداخت يمنو مچاله کرد يروز هی!کرد یرفتار نم يدستمال کاغذ هی نیع یوقت با کس

 !؟یکارو با ابوالفضل بکن نیهم

که وادارم  ییهمون آدمها يابوالفضل سردسته ! من تو رو ننداختم دور: ستهیا یشه و روبروم م یهم بلند م اون

 !کردن ازت جدا بشم

 !نن وادار کننتو یحد نم نیرو تا ا یآدم چیه-

و خبر گرفتن از خونواده  دنیو بدون د ابونیسال تو ب 2تو رو وادارت کردن  نکهیمگه نه ا! تونن؟ یچرا نم! چرا؟:

و  یوادارت کردن تو زندون بمون نکهیمگه نه ا! يمحکوم شد یلعنت دیتو به اون تبع نکهیمگه نه ا! ؟یات سر کن

تو رو ! تو رو قانون مجازات کرد، منو عرف! تو نیع قاًیمنم دق! ؟يدعمرتو توش هدر ب يروزها نیسال از بهتر 3

منو به !؟یچ یعنیزور  یفهم یم! یپ کیبه زور وادارم کردن ن! لیقانون از من گرفت، منو حرف مردم و جبر فام

! سال فقط تحملش کردم 5 نیا نیع! کنم یدارم ابوالفضلو تحمل م! هر روز و هر روز مجبور کردن دیتبع نیا

 ...یتونم دوستش داشته باشم وقت ینم! دوستش ندارم

انگار ! زنه یباهام حرف م یلیکه داره از زبون ل طانهیانگار ش! افتم که خودمو از اون جهنم نجات بدم یم راه

تونم بمونم که ترس وا دادن و  ینم! کنه به دوباره خواستن عشق ناکامم یکه داره وسوسه ام م سهیخود خود ابل

 !به بند بند وجودم نشسته بیعج یناموس یو ب ییوآبر یب

من  یبه حال زندگ يفکر هی یپرست یکه م ییتو رو همون خدا یپ کین:شنوم که همراهم شده یم صداشو

 ! بکن

 !؟يچه فکر: پرسم یم پرحرص

 !میفرار کن ایب: گه یمحکم م یلیشه و خ یم رهیچشمام خ يتو. گردم یشه و به سمتش بر م یم دهیکش بازوم

 یشم، اون ادامه م یاش م رهیزده خ رتیح! شده به وجودم ختهیاون همه تعجب ر يبرا ستین یهم کاف بهت

عشق از دست رفته  میتون یم يطور نیالاقل ا! منم بدتر از تو! ياز دست دادن ندار يبرا يزیتو که چ: ده

 !ادهخونو يهمه  يگور بابا! میتونم کنار هم خوشبخت باش یم! میامون زنده کن
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 !يزن شوهردار هیتو  یلیل: کنم یزمزمه م رلبیکشم و ز یعقب م بازومو

ذارن  ینم! اندازن دور یخودشون منو م میمدت گم و گور باش هیو  میاگه بر م،یاگه فرار کن! رمیگ یطالق م-

 !میفرصت دوباره بهم بد هی ایب یپ کین! باشه دهیانگ بهشون چسب نیا

 يروزها یلیمن و ل! روز هزاران بار بهش بوسه زده ام هیشم که تو  یم ییاون چشمها ي رهیسکوت خ تو

 !میداشت یداغ یلیخ یلیخ يعاشقونه 

که  یکن اون یبرگرد خونه و سع: گم یم رلبیکشم و ز یموهام م نیب یو کالفه دست رمیگ یازش م نگاه

 گهیمن د! یلیشه ل یون روزها نما نیمن و تو ع نیب گهید زیچ چیه! یدوستت داره رو دوست داشته باش نقدریا

رو  ییزهایچ يازش حرف زد که یو زندان دیتبع! باشه شیزندگ تیکه عشق و دوست داشتن اولو ستمین یمجنون

 ...نهایعالوه بر ا! ستین ریبرگشت پذ گهیتو وجودم کشته که د

که به  یهمون آرمان: ببره یبه عمق جمله ام پ نکهیا يشم برا یچشماش م ي رهیبار خ نیکنم و ا یم مکث

 يبرا یداده وقت ادیبهم  میو زندان و درد و شکنجه رو تحمل کرد دیو تبع میخون داد ابون،یتو خ میخاطرش رفت

 !خدافظ! نکنم يازدست در يا گهیباشه که به حق کس د ادمیکنم  یدستمو مشت م یگرفتن حق

پس : گه یشنوم که با تضرع م یزده، صداشو م خیرفتن از اون پارك  رونیب يکنم برا یافتم و پا تند م یم راه

 !؟یحق مادر شدن من چ

! شه یابوالفضل بچه دار نم: ده یم حیاما خودش توض هیفهمم منظورش چ یکه نم یکنم در حال یم نگاهش

 ! تونم ازش جدا شم یراحت م یلیمن خ

 !؟يد یفرار م شنهادیبه من پ گهیچرا د یازش جدا بش یتون یراحت م یلیاگه خ-

 نیا يخوام از همه  یم! همه مدتو که به زور با پسر خان عمو سر کردم نیانتقام ا! رمیانتقام بگ نکهیا يبرا:

 !رمیخاندان انتقام بگ

انتخاب من  یدون یچون م! ام واسه انتقام گرفتن نهیگز نیچون بهتر يمنو انتخاب کرد! يخوا یمنو نم یعنی-

 !آره؟! ن عموحساس خا يانگشت گذاشتن رو نقطه  یعنی

 !آره؟: پرسم یده، بلندتر م یجواب نم یلیل

رم،  یم شیتوجه به حضورشون پ یچرخه اما من ب یشن به سمتمون م یکه از کنارمون رد م یدو جوون نگاه

 !؟یلیل يعوض شد نقدریا یاز ک: پرسم یو م ستمیا یم یلیل یقدم هیتو 
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 یلیخودم، ل یلیکاوم تا ل یصورتشو م يتک تک اجزا! کنه یبه اشک نشسته نگاهم م ییحرف و با چشمها یب

 ! من نداره یلیبه ل یشباهت چیآدم ه نیزن، ا نیکنم اما ا دایپاك و معصوم خودم رو پ یلیمهربون و با گذشت، ل

ابوالفضل زنِ منو قر ! یلیل انتهیپا خ هیهم  انتیفکر خ: کنم یدم و اضافه م یم رونیب یاز سر درموندگ ینفس

خاندان بهم زدن اما  نیبوده که ا یینارو يپا هیعمر چشمش دنبال ناموس من بوده و به دستش آورده،  هیزده، 

 يجا! یچ یعنیکنه  انتیگه باشه و بهش خید یکیمرد چشمش به  هیزن  یتونم بفهمم وقت یمرده و من م هی

 رجهیبکشم با سر تو لجن ش رونیبفالکت  هیبود، اگه قرار بود خودمو از  دهیبه بن بست رس میتو بودم اگه زندگ

 !خدافظ! زدم ینم

رم که  یم! شم یو ازش دور و دورتر م ستمیا یلرزه اما نم یدلم م يشنوم، پا یشکستن بغضش رو م يصدا

 !منو به سمت اشتباه سوق نده سیابل

*** 

فوتبال  دنیددر حال  ونیزیتلو يپا یو عل روانیمن و س! پروندمون یشدن در واحد از جا م دهیکوب يصدا

 .سکون و آرامشمون يشه رو یکه صدا آوار م میهست

 !کنه؟ یداره درو از لوال م هیک: پرسه یشه و م یاز جاش بلند م یعل

مغوله  هیقشون کش هیشب شتریب! لشکر آدمن هیو  ستینفر ن هی! شه یکشه که جواب سوالمون داده م ینم یطول

 !یلیابوالفضل و در انتها هم لو خان عمو و مامان و  نیاومدنِ عمو حس نیا

 هیکس نیاول روانیس! کنم یم یلیصورت کبود ل ي رهیبخوام نگاهمو خ نکهیشم و بدون ا یبهت از جام بلند م با

 ! چه خبرتانه؟: ادی یکه به حرف م

و  ستهیا یو روبروم م ادی یم شیکه پ نهیعمو حس! گرفته است و درهم! شه یم تیبه سمت مامان هدا نگاهم

 !فرصت نشده بود بهت خوش آمد بگم: کنه یلب باز م ضیه طعنه و تعرب

 هیشب شتریب نشیرنگ نگاه خشمگ تیموقع نیامه اما اآلن و تو ا ندهیمرد پدر زن آ نیبوده ا المیبه خ یزمان هی

 !تا عمو و پدرزن هیدشمن خون هی

 ...ـــیبش نییبفرما: ادی یبه حرف م یعل

 !میکارت دار میبپوش بر: ذاره یکاره م مهیاش رو نپرتحکم خان عمو جمله  يصدا

صورت کبود ! کرده جمیگ نیدونم و ا یرو نم اتیاما جزئ ستیسخت ن یلیموضوع از چه قراره خ نکهیا دنیفهم

جرمش هم البد قرار ! ده یابوالفضل بهش م ایعمو، خان عمو  يِنشون از دست دراز یلیل يو ورم کرده 
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گفته و  یاز مالقاتمون چ یلیل نکهیا دن،یموضوع رو فهم يچه جور نکهیوده اما امالقاتش با شوهر سابقش ب

 !دونم یرو نم دمیدردسر جد نیا يمن کجا

 شده؟ يزیچ: پرسم یبندازم از عمو م یبه خان عمو نگاه نکهیا یب

به بعد قراره  نیاتفاق از ا! مثالً؟ يزیچه چ! نه! شده؟ يزیچ: شه یکه حاال جلو اومده بلند م ییخان عمو يصدا

 !میتا بهت نشون بد فتیراه ب! فتهیب

 شده مامان؟ یچ: پرسم یره و م یبه سمت مامان م نگاهم

 !؟یلیل:پرسم یدوزم و م یم یلیبار نگاهمو به ل نیا! ده یبه تأسف تکون م ياندازه و سر یبهم م ینگاه پراخم

 نیشه و از ب یشرتم م یت ي قهی ریهاش گدست یبه آن اد،ی یشه، ابوالفضل جلو م یصورتم م ي رهیخ پراشک

 !کثافت اریاسم زن منو به زبونت ن: گه یدندونهاش م

ابوالفضل اما ! لباس من ي قهیاون پنجه ها از دور  يباز کردن گره  يبرا ادی یم شیکه پ هیتنها کس روانیس

و زن منو رو هوا  يگرد یکه برم! هان؟! با خودت؟ يفکر کرد یچ: گه یمونه و پرخشم م یمصر سر جاش م

 !ه؟آر يخند یم شمونیو به ر یشون یم اهیما رو به خاك س يجور نیو ا یقاپ یم

ده،  یبه صورتم حرکت م دنیکوب تیدستش رو به ن ،یزن یحرف م یفهمم از چ یکنم که بگم نم یباز م لب

 !شه یو مانع م رهیگ یمچش رو محکم م روانیس

 !شده؟ یچ! نیبگ يزیچ هیشما : پرسم یکنم و م یبه مامان م رو

 یتو اون پارك واسه چ! گه؟ یم یخان عموت چ! ؟یپ کیگه ن یم یچ یلیل: پرسه یگرفته م ییبا صدا مامان

 ! ؟یباهاش قرار داشت

 !ن؟یکن یفکر م یشما چ: پرسم یاندازم و دوباره رو به مامان م یم یلیبه ل ینگاه مین

خود شما در ! مامان؟ نیکن یفکر م یچ: گم یشم و م یم کیقدم به سمتش نزد هیکنه،  ینگاهم م متعجب

 !ن؟یکن یفکر م یکار داشتم چ یچ یلیتو اون پارك با ل نکهیمورد من و ا

گوشت  يکه خنجره به ذره ذره  یتلخ يپر از حرفها! شه اما رنگ نگاهش پر از حرفه یجواب زلِ چشمام م یب

 !آدم هی يبرا هیبدبخت تینها يعتمادا یحد از ب نیمادر و ا! و پوست و استخون و روح من

 ! مامان؟: زنم یصداش م یکنم صدام نلرزه وقت یم یسع

رو تموم شده  یزندگ نیبهت گفته بودم ا! بهت گفته بودم ازش دور بمون: گه یبار پر بغض م نیگزه و ا یم لب

 کین یبهش بگ یتداش یچ! ش؟ینیبب یکه خواست یداشت یلیکار به ل یچ! ؟یپ کین یهست یدنبال چ! بدون
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 گهید یکیناموس  دنبالکه چشمتون ! بارتون آوردم؟ يجور نیمن ا! اس؟ گهید یکیزن  یفهم ینم! ؟یپ

 !باشه؟

 !؟یلیکارت داشتم ل یچ یبهشون نگفت: دم یبار اون رو مخاطب قرار م نیره و ا یم یلیبه سمت ل نگاهم

شه که خفه بشم و  یدوباره متذکر م! چسبه یام رو م هقی تیو با عصبان رهیگ یابوالفضله که جلوم قرار م دوباره

 ! ارمیرو به زبون ن یلیاسم ل

که سرش رو محکم به  يکنه به حد یتر م يو ابوالفضل رو جر نهیش یکنج لبم م یموقعِ تلخ یب لبخند

خاتمه  يابر روانیو س یعل یتموم سع! شنوم یمادرم رو م ای یلیل غیج يصدا! صورتم بکوبه و جنجال به پا کنه

 زدن اون سه تا به ظاهر  تکسمتش ک هیسمتش کتک خوردن منه و  هیکه  ه،یسو کیدادن به اون زد و خورد

 !نجا؟یچه خبره ا: کنه یختم م ينامداره که قائله رو تا حدود يصدا تیمونه و در نها یم جهینت یمرد ب

به خشم  مشیحفظ حر يکه برا هیریش غرش قدرتمند هیشب شتریب اد،ی یم رونیکه از حنجره اش ب ستین صدا

 !اومده

*** 

 ياز رو نکهیا يپشتم نشسته برا یبلند شدن اما ضربه ها متوقف شده و دست يبرا ستیتو وجودم ن يا قوه

 شونیآورد یچ يبرا: ره یشنوم که اول از همه به مامان تشر م یپرخشم نامدار رو م يصدا. بلندم کنه نیزم

 ! با شمام خان عمو؟! هان؟! نجا؟یچه خبره ا! معطلشون کن تا خودمو برسونم؟مگه نگفتم ! مامان؟ نجایا

حروم لقمه بپرس  نیاز ا! ؟یپرس یاز من م: خرم یکنم و نگاه غضبناك خان عمو رو به جون م یباز م چشم

 ...که 

 ...خان عمو احترام خودتو نگه دار واال: شه یمعترض نامدار بلند م يصدا

! واسه احترام هم گذاشته؟ ییجا زیهمه چ یب نیا! احترام؟: چهیپ یاز نامدار تو سرم م خان عمو بلندتر يصدا

مگه بهت نگفتم ! رون؟یپسر من بکش ب یاز زندگ وزویپف نیمگه نگفتم لنگ ا! مگه باهات اتمام حجت نکردم؟

 !نگفتم؟ ایتم گف!اش؟ نهیرو س ذارم یبرم م یاندازه خودم سرشو م یراه م ییآبرو یدوباره داره ب نمیبب

 یب: پرم یحرفش م ونیشم و م یبه زور و پردرد سر جام جا به جا م ،یکنه به گفتن حرف یلب باز م نامدار

 !؟ییآبرو

 ...یپ کین: ادی یبه سمتم م نامدار
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 یم میاریبه  یو عل روانیو س ستمیکنم سر پا با یکه سکوت کنه، تالش م رمیگ یدستمو به سمتش م کف

 ! آره؟ ییآبرو یکه ب: گم یرو به خان عمو م ستمیا یسر جام م دهیرنفس ب یوقت. انی

 هیدست  ریگناه رو دارم ز یمتهمِ ب هیحس  قاًیاما من دق ارهی یبار مامان با التماس اسممو به زبون م نیا

 رمیتحق دهیکه به ناحق هر بار که منو د ییبرم از حرص دادن خان عمو یدارم لذت م قاًیدق! شکنجه گر يبازجو

کنم و  یم یلیبه پسر دردونه اش رو به ل داعتما یبه مامانِ ب تیاهم یپس ب! دهیکرده و به خاك و خونم کش

 ویروبراه کنم بعد بهشون همه چ زویمگه بهت نگفتم بذار همه چ! ؟ینزن یمگه قرار نبود بهشون حرف:گم یم

 !بگو؟

آبرو برات مهم : گم یکنم و م یه خان عمو مرو ب! شه یم رهیبا بهت بهم خ یلیپر اشک و ملتهب ل يچشمها

 ...رو واسه پسرت گهید یکیزن  یرفت یبود نم

: کشه یکه هوار م روانهیبار س نیا. کنه یترش م نیمن و خون یرو دهن خون نهیش یخان عمو محکم م دست

ر چقدر آتش ه! کنه يبه مهمان تو خانه من دست دراز یدم کس یاجازه نم! هیزیخجالت هم خوب چ! بسه بابا

 !رونیببر ب شتهیآقا نامدار قوم و خ! هیکاف نیبه پا کرد

اول و آخرش : زنم یرو م یینها يدم و رو به ابوالفضل ضربه  یدهنم رو به زور فرو م يجمع شده تو خون

راحت طالقشو ازت  یلیخ یکه باش میعق! گهید یدون یم! شه یازت جدا م يچه نخوا يچه بخوا! مال منه یلیل

 !رهیگ یم

دست  ریز یخنده درست مثل وقت هی! خنده ریزنم ز یدونم چرا اما م ینم! شه یبه سمتم حمله ور م ابوالفضل

ام  نهیچنان دستهاش تخت س! شدم حرص بخورن یباعث م دنیخوردم و با خند یاون شکنجه گرها کتک م

نفسم که جا . شن یم نبه م شدنش کیمانع از نزد یو عل روانیس ن،یشم رو زم یکه از عقب پرت م نهیش یم

دختر شد خون بس مرگ  نیا! بشه یدخترت قربون یگذاشت ياشتباه کرد:گم یم نیرو به عمو حس ادی یم

از ! مال منه یلیل! بره شیپ يجور نیذارم هم ینم یول! است نه من گهید یکی مانیکه قاتل ا یدر صورت مانیا

 ! رمیگ یپسش م دتشیکه ازم دزد یهر ک

 !یپ کیبسه ن: شه ینامدار بلند م پرحرص يصدا

! میدادم با هم فرار کن شنهادیخوب کردم بهش پ! خوب کردم که باهاش قرار گذاشتم: دم یتوجه ادامه م یب من

 ...خوب! رهیدادم طالق بگ شنهادیخوب کردم بهش پ
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ذاره دست اون سه  یو نامداره که نم یو عل روانیقدرتمند س يخندم و گارد دستها یشه، من م یبه پا م امتیق

زن ! گه یدروغ م یبه عل! گه یدروغ م: شونه یهمه رو سر جا م یلیل يصدا. تا تشنه به خون من بهم برسه

خواست  یبه خدا نم! نمشیخودم خواستم بب! اشتباه کردم! دمیترس! منم دروغ گفتم! گه یعمو به قرآن دروغ م

 یچرا دروغ م! بگو تویبهشون واقع! یپ کیبگو ن! ل نکردقبو میفرار کن ایبهش گفتم ب! منو پس زد! نهیمنو بب

 ! يبهشون بگو من ازت خواستم که منو دوباره بخوا! خواستم یبگو من ازت چ! ؟یگ

کشم و به  یرو باال م رمیکنه، تن خرد و خم یافتاده رو ساکت م هیبه گر یِلیل نیبلند عمو حس يبسه  يصدا

شده  رهیکه با بهت بهم خ ییبه نگاه ها تیاهم یکنم و ب یدرددار م يسرفه  هی. دم یم هیپشت سرم تک وارید

بهم  یپ کین! قرار بودم نیا انیمن در جر: شه ینامدار بلند م يصدا. تازه کنم یذارم تا دم یهم م يپلک رو

 رو به روش قطع یگوش یپ کیخونه زد و ن نیکه به ا یاز زنگ اول! ننیازش خواسته همو بب یلیگفته بود که ل

 نیاز ا! ؟یدفاع کن يخوا یم یاز ک! ؟یگ یدروغ م یواسه چ یپ کین! نشونیب يکرد تا زنگ دوم و حرفها

 نیا یبه من بگ ياومد ینم یتو اگه قرار بود ناموس دزد باش! گذاشته؟راحت کنارت  یلیبار خ هیکه  یآدم

تو اون مغز خرابت چه  یپ کین! کارت داره یچ یبگ ياومد ینم! ندتیخواد بب یبهت زنگ زده و م دیچشم سف

 !خبره؟

رو شده و  یوجود نداره چون حاال همه چ دنید يهم برا يزیچ یدر واقع! چون توانشو ندارم! کنم یباز نم پلک

 نیفقط ا! نبوده یلیقصدم هم دفاع از ل! کنم فیو ک نمیکه بخوام بب ستین يخان عمو از دست من کفر گهید

 !کرده ام هیخودمو تخل يطور

 یرو م یعل يکنه و صدا یبازوم رو لمس م یدم، دست یم رونیسوزه ب یم داًیکه شد يا نهیس نیاز ب يا ناله

 ؟یپ کین: بره یشنوم که اسممو م

 يکنه، صدا یم رونیناخونده رو از خونه ب يکه مهمون ها یروانیس يشه، صدا یبلندتر م یلیل ي هیگر يصدا

 . و روز من برسهخواد به حال  یمامان که مرتب از نامدار م

 گهیکه د ییشه و با صدا یلبخند دردناك کنج لبم ظاهر م هیزنم به خان عمو،  یکنم و زل م یباز م چشمامو

! آآآره؟... باشه نیهم... هـ... هـ ...  تیواقع... یواقع... یداشت... دوست داش: گم یاست م دهیبر دهیاز زور درد بر

 !شه؟ یم....یسرت م... سـ...سـ... ناموس... تو نا... تو

 !ریتو رو روح بابات زبون به دهن بگ یپ کین:ادی یمامان با التماس به حرف م
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که تا لحظه  یهمون! کدوم بابا زن داداش؟: پرسه یمن م يشه و زل چشم ها یپوزخند خان عمو بلند م يصدا

 !دندون لقو انداخته بود دور؟ نیا دنشیآخر نفس کش ي

 !عاقت کرده بوده؟ يخبر دار: زهیر یم رو به من زهرش رو بعد

 يشه و صدا یم دهینگاه بهت آلودم به سمت مامان کش! پیشه و دندونهام محکم به هم ک یقفل م فکم

پلک زدن،  یب. شنوم یکنه م رونیرو از خونه ب یلیداره عمو و خان عمو و ابوالفضل و ل یمعترض نامدار که سع

 یبندم و سع ی، من چشم میگفتن حرف يجلو برا ادی یم. مونم ین محرف زدن مات ماما یب دن،ینفس کش یب

 . بدم رونیام رو ب نهیس يکنم نفس حبس شده تو یم

هست  تییجا:پرسه یزنه و آروم م یکه کنارم زانو م نمیب یرو م روانیس. کنم یشه چشم باز م یکه بسته م در

 ؟يتکان بد یکه نتان

 هیشه و من از  یکه به تنم نشسته باعث لرز م يعرق سرد. ادی ینم نرویاز دهنم ب یشوکه ام که حرف اونقدر

 .شیبه گذشته، به چند سال پ. گردم یدرد آشنا به عقب بر م

درد تا عمق وجودم رخنه . ام دهیخرد شدن استخونش رو به وضوح شن يشده که صدا وندهیچیدستم چنان پ مچ

 يعرق نشسته به تنم با سرما. بزنه ادیرو فر یس ضعفمبادا احسا ادی ینم رونیاز گلوم ب ییکرده اما صدا

 ابونیکف اون خ مانیخون آلود ا کدرِ ریتصو. فکرم هیشونه و من فقط تو  یمخلوط و لرز رو به تنم م يانفراد

 !اهیسخت س

دو  يصدا. برَدم یکه به اون روز پرعذاب م نهیبه خاطر هم دیکنه و شا یدستم حاال به همون شدت درد م مچ

کتک ! ؟يدار يخودآزار!؟يبود سر هم کرد یاتیچه چرند نیا: گردونه ینامدار اما به زمان حال بر م يگه ر

درد واسه ات خوشمزه ! ؟یکه صبحو شب کن يسه وعده کتک بخور يروز يعادت دار! خورت ملس شده؟

 !است آره؟

 !داره یخوش باشه طعم گسِ یاز چ یکنم که درد ناش یذارم و فکر م یدرد چشم رو هم م از

 !؟یپ کیبا توئم ن:توپه یم یحوصله و عصب ینامدار ب. بازم دوباره رو به مامانِ آشفته است يچشما حاال

درد تهمت  ایدشمن خوشمزه تره  هیدرد بهتون : پرسم یهمون نگاه مات و دلخور به صورت مامان از خودم م با

 ! آشنا؟ هی يناروا

 میبر: گه یم يا انهیدلجو یکنه و با لحن یو نسبت به مامان کور ممن دیده، د یبه خودش م یتکون نامدار

 .میزن یحرف م ییسه تا مینیش یدرمونگاه بعد م
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رسه تا از رعب و  یکه از پرتگاه فرو افتاده اما به دره نم یحس کس! رو دارم که به خالء پرتاب شده یآدم حس

 یشدن پشتم به خاطر ب یعمر، حس خال يه هم يحس دور انداخته شدن از طرف پدر برا! وحشت خالص بشه

. شم یم زهیانگ یب یدنینفس کش ره يکنه که برا یم یمامان چنان وجودمو خال يو چند باره  نیچند يِاعتماد

 مشیکمک کن ببر:گه یم یعل ای روانیشنوم که رو به س ینامدار رو م يذارم و صدا یهم م يپلک رو

 .مارستانیب

سپرم که منو به سمت  یم یانیخودمو به دست جر. کنم یبه حرف باز نم یلب یحت .کنم ینم یبار مخالفت نیا

 .شده دهیروحِ از هم پاش نیا يهر چند کم برا یاز مرهم غیبره اما در یم شیبهبود جسمم پ

*** 

تنم رو در  يو درد همه  نهیدست راستم سنگ. کنم یپلک ازم هم باز م مارستانیتخت ب يرو یتاره وقت چشمام

گردونه و  یسرم رو بر م يپچ پچ پرستار يصدا. به تخت قفله يدست چپم اما با دستبند سرد فلز. دهیچیپهم 

 اد،ی یبه سمتم م نه،یب یبازم رو که م يچشمها. هیپوش دیسف یِکه مشغول حرف زدن با مرد جوون نمشیب یم

 ؟يبه هوش اومد: پرسه یو آروم م میشونیپ يرو نهیش یدستش م

مرد . کنم شهیسخت استنطاق فقط و فقط سکوت پ يِروزها نیگرفته ام تو تموم ا ادیچون  دم ینم یجواب

 یچ: کنه یره پرستار مؤاخذه گر لب به حرف باز م یم یده و وقت یدرمون جسمم م يبرا یجوون دستورات

 ! بشه؟ یکه چ نیو خونواده اتونو بدبخت کرد ندهیخودتون و آ! کارها؟ نیشد با ا بتونینص

همون بالش نگه اش دار که  يدستت تو گچه، رو: گه یو م ارهی یبه لب م يلبخند یم به چشماشه وقتنگاه

 . ورم نکنه

چک کردن نبضم به  يکنم، مچ دست به تخت بسته شده ام رو برا یو ناخودآگاه اسم مامان رو زمزمه م رلبیز

 .دن یرو راه نم یکس نجایا. یممنوع المالقات: گه یو م رهیگ یدست م

در  اناتیبعد از خونواده ام، بعد از اون جر مان،یبعد از ا يسخت بد يکنم چه روزها یبندم و فکر م یم چشم

 !انتظارمه

*** 

کنم و  یدرد چشم باز م زانیبا همون م ش،یدرست مثل همون روز تو پنج سال پ. کنه یم دارمینامدار ب يصدا

 ؟یپ کین. به هوش اومد: گه یشنوم که نامدار م یم
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زنه  یو صدام م ستادهیکه حاال کنار تخت ا یکنم، به مامان یکنم، به صورتش نگاه نم یچشماش نگاه نم به

حاال ! خوام یکسو نم چیحاال ه! به بودنشون در کنارم ندارم یحاال رغبت شیپ يبرعکس دفعه ! کنم ینگاه نم

جان؟  یپ کین: ادی یبه حرف م گچماز  رونیمامانه که با گرفتن دست ب يبار صدا نیا! خوام یرو م ییتنها

  ؟يشنو یصدامو م

 . رونیخواد برن ب یشه و ازشون م یوارد اتاق م يپرستار یوقت رهیگ یم تیبسته ام رنگ رضا يچشما

 یبار م نیا! ستمیهمخون ن هی ل،یفام هیآشنا،  هیبودن  يبار بر عکس بار قبل تشنه  نیا! خوبه يطور نیا

 !خوام از همه ببرم و برم یم! اشمتنها ب يخوام تا ابد تنها

*** 

 .آخرشه: گه یراننده بلند م. زنه یکنه و برف چشمامو م یپلکهامو باز م نیترمز ماش يصدا

کنار  نجا،یا. رمیگ یم شیرو در پ یمیقد يبه اون کلبه  یمنته يبه پشت راه مالرو یشم و کوله پشت یم ادهیپ

 دایبتونم آرامش رو پ دیبکر شا عتیطب نیتو ا نجایا! کنم دایم خودمو پبتون دیشا بهیمنِ با خودم غر ب،یغر ییدا

 رمردیپ نیکنار ا نکهیا يگرفته ام برا شیشمال رو در پ ریغرب بوده، من مس یکه راه روانیبرخالف س. کنم

 .رو از نو شروع کنم دیجد یِمحکم و استوار زندگ

**** 

نگاهش به صورت زخم خورده و دست تا  وون،یا يباال ستادهیا. مغموم ایمتعجب شده  دنمیاز د ییدونم دا ینم

خرد کن  زمیه يکنده  يدستش رو رو يتبرِ خشنِ ستبر تو. کنم یسالم م یمنه وقت يآرنج تو گچ فرو رفته 

 !چه شده جووان؟: پرسه یو با تعجب م ادی یبعد به سمتم م. ذاره یم

 !ن؟یخوا یحم نممزا: پرسم یو م ادی یکش م يبه لبخند مرده ا لبهام

 !پسرم یمراحم: گه یپشتم م يکردن دستش رو نییکشه و در حال باال و پا یبه لب محکم به آغوشم م لبخند

 ظیغل يو با لهجه  رهیگ یسرم رو به سمت نور م نه،یش یچونه ام م ریدستش ز رم،یگ یکه فاصله م ازش

 !ه؟یخبر یکار کدام از خدا ب! دستشان بشکنه: گه یم یاما به فارس يکرد

خواد تبر  یدلم م: گم یپاسخ دادن به سوالش م یذارم و ب یم نیدوشم رو زم يرو يزنم، کوله  یم يلبخند

 . رمیبگ ادیشکستنو  زمیزدن و ه
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 یکیو  رهیگ یتبر رو به دست م م،یر یکنه، با هم به سمت کنده م یم دییلبخند و تکون سرش حرفم رو تأ با

 نیتمر دیبا: گه یو بعد رو به من م ارهی یفرود م يشده ا کهیچوب ت يروبره و  یسرش م يدو بار باال

 !یکنم بتان یدست تنها فکر نم نیاما با ا!یکن

شروع کرد تا به مرحله  دیبا دنیاز د: گم یو م نمیش یم یمونده از برف رونیتخته سنگ ب يزنم، رو یم لبخند

 !دیعمل رس ي

 يگذره که تبر رو رو یدونم چقدر م ینم. شه یشکستن چوب ها مکنه و مشغول  یم دییحرفم رو تأ دوباره

 !؟یینجایکه ا يدیاز خانواده ات بر: پرسه یو رو به من م ارهی یکنده فرود م

و در حال  نهیش یم یتخته سنگ يروبروم رو. شم یزده م رتیح شیدگیادیهمه دن نیکنم و از ا یم نگاهش

 ! جووان یینجایخبر ا یاگه ب یکن ینم یکار درست: گه یم يرنگ کهنه ا یاز فالسک آب يچا ختنیر

 ینیریبا ش يِندارم، چا يقند و شهکر: گه یو م ادی یبه دست به سمتم م يچا وانیگم، ل ینم يزیهم چ باز

 !کام خودت بخور

چوب خرد  يدر حال جمع و جور کردن تکه ها. چسبه یاون سرما واقعاً م يتو رم،یگ یرو از دستش م وانیل

 ؟يچند روز آمد يبِر ای يماندگار: گه یم شده

 .نداره يرادیاگه از نظر شما ا. خوام بمونم یم: گم یکنم و م یجدا م يچا وانیرو از ل لبم

 يکه شرح حال اون لحظه ها ارهی یرو به زبون م يمکث جمله ا کیو بعد از  نهیش یبه چشمام م نگاهش

 !يدیبر ارتیپس از د: منه

 !یاز همه چ-

 !چرا؟:

انگار متوجه . منِ کم حرف نگنجه يهست که تو حوصله  یطوالن يپرسش اونقدر نیدم، پاسخ ا ینم یجواب

 .میدم که مهمان دار یبرم خانه، خبر م یرِ م نایا: گه یزنه و م یها رو به بغل م زمیشه که ه یم

باشه که بتونم  ییه جااگ: گم یخواد سربارشون باشم پس م یدلم نم. شم یدم و از جام بلند م یتکون م يسر

 !ییشم دا یکنم مزاحم شما نم هیته ییمواد غذا

 يبه صدا نم،یش یسر جام م. فهمم یگه که نم یم يبه کرد يزیکنه و در حال عبور از کنار من چ یم یاخم

 .فرستم یتلخ رو به کامِ تلخ ترم م يِدم و چا یداره گوش م انیکه تو رودخونه جر یآب

*** 
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 یشم و وقت یاز جام بلند م. ادی یکه به سمتم م نمیب یرو م نیریگردونه، آ یبه عقب بر م سرم رو ییپا يصدا

. افته یداره و به سمت خونه راه م ینگاه و سکوت و بعد تبر پدرش رو بر م یکنم، کم یرسه سالم م یبهم م

من اما . اهش بشممنتظره همر انگارکه  يکنه، جور یشه و دوباره به طرفم نگاه م یازم دور م یچند قدم

 ام؟یهمراهت ب: پرسم یمرددم پس م

اندازم و پشت  یدوشم م يکوله رو رو. افته یبه سمت خونه راه م يده به عالمت مثبت و فور یتکون م يسر

 . گنج نداشت ياز چاله ها يو واهمه ا دیرو بشه د نیآب شده که خاك زم يبرف اونقدر. دارم یسرش قدم بر م

با دست به خونه  سته،یا یم نیریشه، آ یکه از پشت درختها نمودار م بیغر ییدا يا صفااما ب یمیقد ي خونه

  .رهیگ یم شیرو در پ يا گهید ریکنه و خودش مس یاشاره م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که به  هییره مثل آهو یکه م يپا تند کرده سمت پشت ساختمون و جور. کنم یبه رفتنش نگاه م و ستمیا یم

 ییخوش آمدگو يصدا. گم یم یااللهیرم سمت خونه و  یشه م یکه محو م دمید ياز جلو. زنه یدل دشت م

از اتاقِ  ییزن دا. رم یال مذارم و خودم با یپله ها م يِکوله ام رو پا اد،ی یم رونیب یشه و از اتاق یبلند م ییدا

 )پسر يخوش اومد(کایر ییخوش بِمو: گه یگشاده م ییو با رو ادی یم رونیب ییانتها

 یم یزمیه يدوباره کنار بخار. دعوتم کنه به اتاق نکهیا يبرا نهیش یبه پشتم م ییکنم و دست دا یم يتشکر

 ؟ياوردیباال ن فتیککه  یستیمگر ماندگار ن: پرسه یم ییدا. نمیش یخزم و دوزانو م

 میمال یبا لحن نهیب یرو م دمیترد یمونم، وقت یگفتن و نگفتن خواسته ام م نیکشم و ب یبه صورتم م یدست

 .بگو يدار يخواسته ا. نکو پسرم یبیبا م غر: شه یمتذکر م

 کنم؟ هیبخوام کرا ستیدر اتاق ن هیاطراف  نیا: پرسم یشم و م یجا به جا م یجام کم تو

 یها کوچ کردن به شهر اما تو تا وقت یلیخ. فراوانه نجایا یخال یخان: گه یم يبخار يانداختن تو زمیال هح در

 .يبر ییذارم جا ینم. یمهمان خودمان یبمان نجایا يبخوا

 نیا. خوام مستقل باشم یم.دونم چقدر بخوام بمونم ینم:دم یم حیکنم و توض یزنم و تشکر م یم يلبخند

 .راحت ترم يطور
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 يکه تو يبا انبر. کنم ینگاهش م یسوال اره،ی یبه زبون م يکرد يو جمله ا نهیش یبه چشمام م نگاهش

 !شَهد تلخه نیا: گه یکنه و م یو رو م ریرو ز يبخار يفرو رفته در محفظه  يها زمیدستشه ه

! چشما يا: گه یکنه و م یچرخه، با دست به صورتم اشاره م یشم، به سمتم م یمنظورش نم يهم متوجه  باز

 ! غم داره! تلخه! عسل ها يا

کلبه : گه یشه و م یکنم، از جاش بلند م یحرف نگاهش م یب! که توشونه یاش به رنگ چشمامه و غم اشاره

 .یآنجا بمان یتان یم یدان یقابل نم جارِیاگر ا. من هست ي

زهرآلود  يروح خسته  يِبرا یو آرامش بخش یامن يوسط جنگل مطمئناً جا کیکوچ يکلبه ! و خوشنود میراض

 !منه

*** 

 .پسر يبرات،رنگ به رو ندار ارمیبمان چاشت ب: گه یشه و م یاز جاش بلند م ییدا کنم،یتشکر م رلبیز

 یام فرصت ختهیبه زور به حلقم ر یرو چند قاشق مارستانیب يمزه  یگه چون از شب قبل که سوپ ب یم درست

 .نکرده ام دایخوردن پ يبرا

برن  یوقت نکهیا. روانیس یو حت یعل ،ين،پدرینگار ریدرگ. شه ینامدار و مامان م ریذهنم درگ ییارفتن د با

شده  داریمغزم ب يعذاب وجدان تو سلول ها.بشن یچه حال ننیاز حضورم بب یرو خال مارستانیسراغم و تخت ب

 . دم یم حیرفته ام ترج شیکه تا مرزش پ یعذاب رو به جنون نیاما من ا

 .راحت باش: گه یشه و م یشم به احترامش اما مانع بلند شدنم م یم زیمخیشه،ن یوارد م ینیس هی با ییدا

 ؟ییجایدانه ا ینم یکس:پرسه یذاره و م یم نمونیرو ب ینینه،سیش یازم م یفاصله کم تو

اما از  .رو يفرار اجبار نیترسم بذاره ا ایحماقت  يبه پا دیکنم شا یدادن ندارم که حس م یجواب منف يرو

 ینم: گه یم ینعلبک يشه که در حال کج کردن استکانش تو یبه لبهام متوجه م ختهینگاه مغموم و سکوت آم

. باشه بهیغر ایخوا با همه دن یدلش م ییوختا هی زادیآدم. کنم ینه اما حاله ته درك م ای هیخوام بگم کار درست

 !بیخالوو غر)!ma(م نیع

 یزده باشم م یحرف نکهیا يکنه، برا یباز م يمن رو هم به لبخند یزخمو  دهیخشک يلبش لبها يرو لبخند

 ن؟یش یحرف هم م يمتوجه  ين،چطوریاگه اشتباه نکنم خانومتون شمال: پرسم

 يزیخواد چ یازم م ینیس اتیذاره، با اشاره به محتو یم نیزم يکنه و رو یرو از لبش جدا م یخال ینعلبک

 .زبان دل الزمه جووان نه زبان دهان یحرفه ته بفهمان کهیرا اب: گه یبخورم و در جواب سوالم م
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غل وغش که  یگرم و ب ياستقبال و مهمون نواز نیبه زبون آورده، درست مثل هم یدرست يجمله  قایدق

 .بلند شده بهیهفت پشت غر ییدا نیبه دل من نشسته چون از دل ا دایشد

همه  يا یول ه،یزبان مشترکمان فارس:گه یم ییفرستم،دا یتلخ استکان رو به کام گسم م اتیخرده از محتو هی

 .فهمم یحرفه شه م) ma(داده، م ادی ییزایچ کیبهمان  یسال زندگ

 يبخور،برعکس ا نهیا: گه یو م رهیگ یکنه، به سمتم م یرو به عسل آغشته م یگم، تکه نون یم يا درسته

 .نهیریش بیعج نیهه نگو يچشما، ا

شه، آدم  یکوهستانه،آدم زود گرسنه م جایا: گه یشه و م یاز جاش بلند م رم،یگ یم کنم و لقمه رو یم تشکر

تو را  یاشتباه يریبگ رویبخور ن! نداره یقوه هم که با چوب خشک فرخ ینداره، آدم ب) قوه(گرسنه هم که خوه

 !به آتش نندازم مهیه يجا

حواسته به او :گه یرفتن م رونیقبل از ب زنم، ینشسته تو جمله اش لبخند م یسمتم برگشته و من به شوخ به

 .رهیبگ) قرار(نده، بذار روحت خرار یچه پشت سرت گذاشت

*** 

 نیاون گچ سفت سنگ نیدستم ب يمسکن مونده  یب يزوزه و سوز سرما، زق زق استخون ترك خورده  يصدا

کلبه . بمونم داریصبح ب ي دهیخبر از حال و روزم باعث شده تا سپ یب يحال و روز خونواده  الیفکر و خ دیشا ای

بره تا بخوام به  یزمان م. هیپر آرامش يگرم و نه جا يدرست برعکس خودش نه جا بیغر ییدا یجنگل ي

 .عادت کنم دیجد طیشرا

 ياز روزها یو خواب که نه،کابوس ادی یبه هم م یمن از زور خستگ يشه پلکها یم شیکه گرگ و م هوا

 .کنه یگذشته وجودمو تو خودش غرق م

*** 

که سکوت رو  یآب يقطره ها يکنار، صدا کیبه  يسلول انفراد يدم کرده و خفه  يمطلق و هوا یکیتار

و الجون آب  زیناچ يخطور نکرده که قطره ها المیتا اون لحظه هرگز به خ. کنار کیکنه هم به  یخدشه دار م

 !روح و روان رو داشته باشه بیتونه تا اون حد قدرت تخر یهم م

هوار از  يشه و صدا یبرم،مشت و لگدهام نثار در م یسلول هجوم م يشه به سمت در فلز یکه طاق م تمطاق

نثارم  یینه ناسزا اد،ی یسراغم م ینه کس!یاز واکنش غیسرد و نمور اما در يوارهاید بیزدم نص رونیحنجره ب
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جون بشم و از شر اون  یدم بخو نباریافتم بلکه ا یدوباره به جون در م. قطره ها قطع يشه و نه صدا یم

 !مزاحم راحت يصدا

*** 

کلبه منو  یسقف چوب دنید. کنه یم دارمیبه در از خواب ب ییضربه ها ينفس زنون از اون همه تقال صدا نفس

 جووان؟ يداریب:پرسه یشنوم که م یرو م ییدا يو صدا ارهی یبه زمان حال م یمانیاز اون اتاق س

به  ینیس ییاندازم و به دا یآشفته ام م يموها نیکنم، پنجه ب یفتش رو باز مرسونم و چ یرو به در م خودم

 .کنم یدست سالم م

چند  نهیریآ:گه یره م یم یمیقد یشه و همون طور که به سمت تخت چوب یرم، وارد م یدر کنار م يجلو از

 ؟یروبراه. تو آمد یانگار که ب يات،خواب بود یبار فرستادم پ

 !نه هنوز! نه! روبراهم؟

گرما ره با خودت : گه یکلبه م يتنها پنجره  يپرده  دنیذاره و در حال عقب کش یتخت م يغذا رو رو ینیس

 !زده امروز دیخورش. پسر يآورد

 .یکن یسخته اما عادت م: گه یگرده و م یداده ام که به سمتم برم هیتک یدر چوب به

 .دونم یم:کنم یزمزمه م رلبیز

فسنجون و  يکنم، بو یامرشو اجرا م. نمیمنم بش نکهیا يکنه برا یبروش اشاره مو به رو نهیش یتخت م يرو

گفته دو  روانیس! یدان یدانم که م یم! ها:ادی یبه حرف م ییکنه، دا یمستم م هینیس يکه تو یگرم يپلو

 !دیو تبع ییو تنها يبود ابانیب قیرف یسال

 .آره-

و بمه شه  ریز دیبا ،یباهاش رفاقت کن دیبا! رحمه یداز ه هم ببه همان ان یمهربانتره، ول ابانیکوهستان از ب:

 !کنه یبزرگت م! کنه یمردت م! شه یپشتت م! شه یم قتیرف نیکوه محکمتر یکه باش اریکوه. یبفهم

به دست  يبرم که با خنده اشاره ا یآشنا لذت م بیعج بیغر ییدا نیا يآرامش نشسته کنج حرفها نیا از

 وبال گردن چطوره؟ يا:پرسه یکنه و م یردنم ماز گ زونیآو يشکسته 

 .شه یخوب م:گم یکنم و م یمونده از گچم رو باز و بسته م رونیب يبه لب انگشتها لبخند

استخوان شکسته خوه . يریبخور جان بگ ،ناهارهيدیبه صبحانه که نرس:گه یکنه و م یم ینیبه س يا اشاره

 .خواد جوش بخوره یم) قوه(
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 کرد؟ دیمقدار خر هیهست بشه  ییاطراف جا نیا:پرسم یق ماز گرفتن قاش قبل

 !هست جایهم یهرچه بخواه:گه یکنه و م یم یاخم

کرد ! کنه یحساب و کتاب نم)ma(با م) ma(مهمان م:ده یکشم،اون ادامه م یصورتم م يدستم رو رو کف

جات رو ! کردم یوا نم کلبه هم به روت ياصرار خودت نبود در ا! داره یجماعت مهمانه شه رو سرش نگه م

 !منه جووان يتخم چشا

 شه؟ یم دایتشکر پ يبرا يکنم واژه ا یگزم و فکر م یشم از اون همه محبت و صفا، لب م یم شرمنده

 یدلمشغول يطور نیا یعنی. خوام سربار باشم ینم:امی یرفتن، من به حرف م يشه برا یاز جاش بلند م ییدا

خواب تو اموراتتون کمک حال  يجا نیدو وعده غذا و ا يالاقل در ازا نیبد اگه اجازه. کنم نه آرامش یم دایپ

هم بهم حس  کیکوچ ياما کارها ادی ینماز عهده ام بر  يادیفعال کار ز تیوضع نیدونم با ا یالبته م. باشم

 .ده یبودن م دیمف

مرد  ابانیمرد ب: گه یرفتن م رونیقبل از ب ره،یپذ یم یمخالفت یو ب ارهی یتصورم لبخند به لب م برعکس

اآلن بگم کوهه جا به جا کن اراده و  یحتم دارم هم. ادی یبزرگ هم از عهده ات بر م يکارها! سخته يروزها

 .يریبگ ادیو هم  یهم تماشا کن ایب یاگر خواست يرسم، ناهارته خورد یبه گوسفندا م یپشت خان! يتوانشه دار

 يحس بدم از کابوس روزها يبرم همه  یم یکه پ هیید از رفتن دابع. هیو انرژ زهیگم پر از انگ یکه م یچشم

 !مطمئنم. دوباره و از نو سر پا شدن يرو انتخاب کردم برا یخوب يجا. رفته نیتو وجودم از ب يانفراد

*** 

پالتو به تن  ینیو پر بو و برنگ س ذیلذ اتیبه محتو تیاهم یبخورم،پس ب يزیچ يداریندارم به محض ب عادت

 . شم یآدرس داده م ییکه دا یآغل یم و راهکن یم

 روزیحتم دارم تا د. کنه یتوجه ام رو جلب م یقرمز رنگ ياز کلبه دور نشده ام که تکه پارچه ها یقدم هنوز

 ییشونه و ابرو. رو گره زده يزیچ نیدرختها همچ یبه شاخه بعض یلیو به چه دل یدونم ک ینبودن و نم نجایا

 .رم یاندازم و به سمت آغل م یال مبا دنینفهم يبه نشونه 

کنم تا  یمقدار تعلل م هی. ده یبهم م یو حس خوب ادی یم رونیب یاز اتاقک کاهگل ییدا يآواز کرد يصدا

 .ذارم یم لهیطو يپا تو یبه در چوب يحضورم خوندنش رو قطع نکنه و بعد با تقه ا

دو تا گاو  يزرد جلو يکاه ها ختنیو در حال ر ارهی یبه زبون م یبا لبخند سپاس ییگم، دا یم يدینباش خسته

 !؟يغذاته چرا نخورد! لجاجت تو خونته ها: گه یم یو مشک دیسف
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 .خورم یرم م یم گهیکم د کی:گم یم یدستشه وقت يبه چنگک تو نگاهم

! افته یسرد بشه از دهان م: گه یداره و در همون حال م یرو بر م ییذاره و پارو یم نیزم يرو رو چنگک

 .گرم خورد دیماهگله با يذاغ

 امتحان کنم؟:دم یم حیکنه،من توض ینگاهم م یذارم،سوال یپارو م یچوب يدسته  يرم و دست رو یم شیپ

 ! جووان يشروع کرد يزیاز بد چ: گه یزنه و م یبه پشتم م یکنه، دست یرو ول م پارو

جمع کردن بدتر هم هست  نیاز سرگ: گم یبره م رونیب لهیاز طو نکهیو قبل از ا ادی یکش م يبه لبخند لبهام

 !آدم مجبور بهش تن بده ییوقتها هیکه 

 .ره یده و م یبه عالمت مثبت تکون م يسر یکنه و بعد از مکث کوتاه یحرف نگاهم م یب

 سیده،خینفس بر. است هستم لهیکه کف طو یبزرگ ییتشت رو يتو ختنشونیجمع کردن پهن ها و ر مشغول

در توجه ام  ژیق ژیو قبراق از انجام کارم که ق یبه کار انداختن دست چپ ناسازگارم اما راض يعرق و در تقال برا

 .کنه یرو جلب م

 یاست م لهیکه سر و ته کنار در طو يبشکه ا يرو رو یکه بشقاب نمیب یرو م نیریچرخم، آ یطرف در م به

 !ره یم رونیب يذاره و فور

از حضور  ایکنه که انگار از من واهمه داره  یرفتار م يجور. بهیهست که برام عج يزیحرکاتش چ يتو

تونم به جرأت بگم رفتارهاش  یم. سکوتشه يفراتر از روزه  يزیکه هست چ یدونم اما هر چ ینم! هیعصبان

 .ستین یعیطب

*** 

 .ده یبهم نم یمنظره ها از پشت قاب پنجره حس خوب يتماشا. کشم یکلبه رو م يشم و پرده  یجام بلند م از

ازم خواسته تو کلبه بمونم تا  ییکرده و دا دنیشه شروع به بار یم یدو ساعت یکیبرف . سرد بیعصر و هوا عج

 .بوران تموم بشه

 .نمیش یتخت م ياندازم و رو یم واریکنج د یحلب تیتو پ زمیه کهیت چند

و اون  دمیموردشون پرسدر  ییتموم شد از دا لهیکار طو یدم ظهر وقت. قرمز شاخه هاست ينوارها ریدرگ ذهنم

 !چال گنج هست هیشده  يکه نشونه گذار ییهر کدوم از درختا يبهم گفته که پا

 !لطف رو در حقم کرده نیا دهیرم يکه اون آهو نهیاز اون ا بتریتعجب داره اما عج ياون همه چاله جا وجود
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شم،  یم کیرم و بهش نزدذا یتشکر از لطفش پا تومحوطه ساختمون م يبرا یچون وقت دهیرم يگم آهو یم

 یشه و ب یکمونش محکم تر م يابروها يکنم گره  یکنه، تشکر که م یم یظیاخم غل نهیب یمنو م یوقت

 !ذاره یحرف پا به فرار م

 !که در حقم کرده هیهم احسان شیاز دشمن بتریعج! داره یبا من سر دشمن بیدختر عج نیا

*** 

 !هیکلبه در حال فروپاش نایکنم بن یکه حس م ادهیباد اونقدر ز شدت

مطلق  یکیتار. ستمیا یدم و پشت پنجره م یکه از ظهر مونده رو به خورد خودم م یفسنجون يمونده  ته

 یتخت دراز م يرو. ستیاز زوزه هم ن يامشب خبر. رسه یشاخه ها به گوش م يحکمفرماست و فقط صدا

 . بندم یکشم و چشم م

 يپشته ا يرو ریاطالع از طبع خشن کو یب. دهیاول تبع يام روزها رو تجربه کرده یکه طوفان يبار نیاول

کنه و در عرض چند  یم دنیشروع به وز يآسمون پرستاره و حرکت ابرهام که کم کم باد ي رهینشسته و خ

حس حس  نیتریو قو هسر و صورتم يرو رهنمیپ دنیکنم کش یکه م يتنها کار. شه یهمه جا کدر م هیثان

 !خروارها شن ریزنده بگور شدن ز

که تا قبل از  یمامان رو کرده، مامان يهوا بیدلم عج. کشم یصورتم م يو کف دستم رو رو نمیش یجام م سر

 ! ختهیر یبه پام م غیدر یمهرش رو ب یابونیخ يریاون درگ

 .بر گرم و امن مامانو دارم يآرزو. بعد از تموم شدن اون طوفان شن رو دارم يحس و حال لحظه ها درست

 !یپ کین: شه یبلند م بیغر ییدا يپروندم و صدا یبه در از جا م ییها ربهض

 یمن به سخت ادوی یشده تو م دهیچیپ یپشم یشال نیب یبا سر و صورت ییرسونم، دا یسرعت خودمو به در م با

 !هوا؟ نیتو ا نیکن یکار م یچ نجایا: پرسم یبندم و متعجب م یدر رو م

آمدم : گه یم یحلب تیتکونه و در حال رفتن سمت پ ی، برف سرشونه هاشو مکشه یرو از صورتش کنار م شال

 .تو را ببرم

 !منو؟:

 !یخان میبپوش بر. یش یم ریپاگ يبرف تا صبح بباره چند روز! نداره تیامن جایا-

 !تن به بوران زده؟ بهیغر هی يبرا! ام ییگرد شده زل دا يچشما با
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عجله کن تا برنگردم ماهگل خرار :گه یماله و م یرفته به هم مگ شیآت يگرم شدن باال يکه برا دستهاشو

 .رهیگ ینم

*** 

بهش  بایخرم و تقر یرو به جون م یزمیه يحرم بخار. خوره و به استخونهام لرز نشسته یبه هم م دندونهام

 . چسبم یم

  .به عمق وجودم نشونده سمیخ ينامناسبم نفوذ کرده و سرما رو از جورابها يبه کفشها برف

 يو قور يکتر هیبا  ییچرخم، زن دا یلرزون به سمت در م يباز شدن در همون طور مچاله با شونه ا يصدا با

 . یبخوار گرم دکف ییچا کا،یر يلرز هاکارد: گه یم یشمال ي دهیکش يشه و با لهجه  یوارد م

 .باعث زحمت شدم: گم یکنم و شرمنده م یتشکر م رلبیز

داره و در  یبرم زیتم یاستکان و نعلبک هیکوتاه پنجره  يذاره، از لبه  یم يا هیچهارپا يرو رو يو قور يکتر

 ینم نجایچرا ا!(؟ینموندن نجهیچه ا) گفتم(به ساکو هم بئوتمه! پسرم ؟ هیزحمت چ: گه یم ییچا ختنیحال ر

 ؟)یمون

هسه  یاتاق خال نیا ؟یمون ینم نجهیچرا ا: گه یذاره و م یپام م شیرو پ یکنم، استکان و نعلبک یم نگاهش

 !کلبه به درد نخارنه که. گهید

 .من اونجا راحت ترم: گم یو در همون حال م نهیشونم بلکه گرماش به تنم بش یرو دور استکان م دستم

گفتن  نیگرده سمتم و مردد ب یرفتن برم رونیشه اما قبل از ب یذاره و از جاش بلند م یرو جلوم م قندون

 ن؟یبگ نیخوا یم يزیچ: پرسم یکه ممنم . کنه ینگاهم م یحرف

 .کنه یو با مکث شروع به صحبت م نهیش یم یکیگرده روبروم به فاصله نزد یرفته رو برم راه

بشه درد  يزیچ هی یکی زه،یهر کدوم برا صاحبش عز) ینیب یم( ؟يندیپنج تا انگشت ره و نیپسر جان، ا نیبب:

خبر  یب ستیدرست ن ه،ی یندارنه اما درست ن ایدارنه  گهید دونم مادرت جز تو وچه ینم. داره یداره، ناراحت

 حرفامو؟ یفهمیم! يدر نجهیا

نه  ینیب یم نهیریآ نیمن خودم مادرم،هم:گه یو م ارهی یبه لب م يدم،لبخند یبه عالمت مثبت تکون م يسر

 یم! هستمهاش  ندهیهمه اش نگران آ. گن شفته یهم پشت سرش م يدوست داره،کل آباد هیزنه،نه  یگپ م

 !کنم یبوه من دق م) گم(گوم  قهید) کیataa(اتا نیریآ نیهم! گمبه؟ یچ یدون
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دم که  یتکون م دییبه تأ ياما سر هییحرف زدن زن دا یشکسته و بسته فارس نیلبم به خاطر ا يرو لبخند

 .کنم یفهمم و درك م یحرفشو م یبدون

 )بده!(هش از خودت خبر هادهب! کایدله مادرته نشکن ر:گه یشه و م یجاش بلند م از

شه بهش  یم يبوران چه جور نیحاال و تو ا. شم یمامان غرق م یکنم و تو فکر دلنگرون یرفتنش نگاه م به

قرض  يبود و از همون هم کوله ا اریکه تو خونه بود پا یتنها کس یرفتم خونه عل مارستانیاز ب یخبر داد؟ وقت

کرد دارم  یم الیهم خ اریاما پا ودمشده ب یاب توش چپونده و راهکرده و چند دست لباس و خرت و پرت و کت

 !زنم به جاده یم نکهیگردم خونه نه ا یبر م

خودم سر به غربت گذاشتم شک به  يبدونه با پا یوقت دیشا!مامان کم کنه یکوله از نگرون نیهم دیشا

 .جمع بشه یبره و خاطرشون کم نیاز ب میریدستگ

 یعوض م يرو خورده و نخورده،پالتو و شلوار کتونم رو با ست گرمکن سورمه ا يچاام و پر برودت پس  خسته

 . برم یکنج اتاقه پناه م یکنم، به متکا و لحاف

*** 

 میگل يکه رو نمیب یرو م یکنم و دامن رنگ و وارنگ یباز م مهیکنه، پلکهامو ن یم ارمیدر هوش يلوال يصدا

سرم  يبندم، خم شدن صاحب دامن رو باال یپلکهامو م. ادی یم مشه و به سمت یم دهیپهن شده وسط اتاق خز

 . شه یپلکهام باز م نباریکنم و ا یحس م

 !شه یروم ظاهر م يجلو شمی ينایبا نگ دهیتا انگشتر کش دو

گشوده شدن  ن،یریآ يآب تو دستها وانیو شکستن تنگ و ل ختنیفرور يخوره، صدا یرقم م هیبه ثان زیچ همه

 !ساکت موندنش يدهن اون برا يمن و گذاشتن دستم رو یناگهان زشیخ غ،یج دنیکش يلبهاش برا

*** 

 !ندارم نترس تیکار:کنم یزمزمه م رگوششیمن، آروم ز ياز دستها یخالص يکنه برا یم تقال

: گم یم یمحکمتر اما آروم يبا صدا نباریا. کنه یم شتریفرار ب يدستم و تکون هاشو برا يدستش رو رو فشار

 !یبکش غیخوام ج یفقط نم!بچه جوننترس 

کنه از حصار دستم  یاز فرصت استفاده م نیریکنم و آ یاحساس درد و سوزش رو کف دستم احساس م یآن به

 .پره یم رونیب

 !چموش يدختره :زنم یغر م رلبیکنم و ز یدستم رو محکم مشت م يدندونهاش رو يجا
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گردم و تو نور چراغ  یبر م. نمیب یرو نم یاندازم و کس یم وونیبه ا یرم،نگاه یباز اتاق م مهیسمت در ن به

نصفه شب  يمثال اومده بوده برا! اندازم یلحاف م يپخش شده رو وانیطاقچه نگاهمو به پارچ و ل يرو ینفت

 !سرم بذاره يمن آب باال

 هیا تکو به متک نمیش یو سر جام م ارمی یدست چپم م يگازش رو يبه جا يدست راستم فشار يپنجه ها با

ثابت کن  ایحاال ب!دادم؟ یم یچ دیرو با ییو زن دا ییجواب دا دیکش یم غیاگه ج! وانهید يدختره . دم یم

 !من رم کرد يداریعقلشون نداشتم و خودش از ب نیریش يبه کار نازدونه  يکار

 یخوب ياهادختر به ج نیبا ا. دم یاندازم و خودم رو سر م یبه کف دستم م یکشم،نگاه یم يکالفه ا پوف

دختر و رفتار  نیتحت الشعاع ا رمیکوهستان بگ نیکه قراره از ا یآرامش دوارمیفقط ام!حتم دارم نویا! رسم ینم

 !رهیقرار نگ بشیو غر بیعج

*** 

 .ده بوران بند اومده ینشون م نیباد قطع شده و ا يصدا. شم یم داریاز خواب ب یوقت کهیهنوز تار هوا

 یو قبل از بلند شدن از جام در اتاق باز م امی یم یکشم،کش و قوس یصورتم م يو با کف دست رو نمیش یم

 جووان؟ يشد زیسحرخ ای يدینخواب: گه یم نتمیب یم داریب یوقت. تو ادی یم ییشه و دا

خوام برم  یم: گه یکنه و م یاضافه م يبخار شیبه آت زمیه کهیشم، چند ت یکنم و از جام بلند م یم سالم

 !؟يندار يکار ،يآباد

 برف؟ نیتو ا:پرسم یم متعجب

ماهگل  يدوا. کوره راهاره خوب بلدم: گه یاز نو بستن و در همون حال م يکنه برا یدور گردنش رو باز م شال

 .شه یم شیناکرده طور يخدا رمیتمام شده، نگ

تا :گه یخه و مچر یرفتن به سمتم م رونیره اما قبل ب یبه سمت در م ییمونم،دا یم یگفتن و نگفتن حرف نیب

 ... هست اما)  ma(جات رو سر م  یبمان جایا یکشم هم بخواه ینفس م یوخت

 ؟ییجایخبر بدم ا روانیبه س ارم؟یدر ب یمادرته از دلواپس:ده یکنه و ادامه م یم یمکث

 .خواد فعال باهاشون روبرو بشم یدلم نم:گم یفکر و بعد م یشه،کم یدستم چنگ موهام م دیو پرترد کالفه

بهشان که بگه جات امنه .ده ینم یکه بدانه نشان روانیس:گه یم یوقت ارهی یبه لب م یبخش نانیاطم بخندل

 . هیکاف
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 القیی نیآدرس ا روانیطور باشه و س نیکنم هم یکشم و دعا م یم یقینفس عم بیغر ییاز رفتن دا بعد

 .دورافتاده رو نده

کنم که با  ینامدار رو تصور م. شم یسقف م يالوارها دم و زل یدوباره تن به لحاف م بیغر ییرفتن دا با

کنم که  یمامان رو تصور م. افته یدادنم م یگوشمال يکردن من برا دایبه جوش و خروش پ روانیتماس س

وقتها  يمثل همه  که ینیکنه و نگار یشه خشم نهفته اش فوران م یاز خوب بودن حالم باخبر م یوقت

 .نهیش یم هیدلسوزانه به گر

 کیکوچ يسفره  يکنم متوجه  یچشم باز م یوقت نباریشه و ا یم نیکه کم کم پلکهام سنگ المیفکر و خ وت

محبتشون کرده ان و  ونیهمه لطف منو تا ابد مد نیخونواده با ا نیا. شم یاز اتاق م يا گهیپهن شده کنج د

 .کنمچشمداشت رو جبران  یب یهمه مهربون نیتونم ا یوقت نم چیدارم که ه مانیا

 . رونیزنم ب یکنم و م یخورم، جورابهامو که خشک شده به پا و پالتو رو به تن م یرو م صبحونه

و اون دخترك چموش  ییاز زن دا يشستن صورتم پا به محوطه گذاشته بودم خبر يبرا یاز صبحونه وقت قبل

 . يهمه با هم رفته باشن آباد دیشا. طوره نیهم طیحاال هم شرا. نبود

کنج  کیکه کنار اتاقک کوچ نمیب یرو م نیریکنم و از دور آ یاندازم و به سمت آغل حرکت م یاال مب ییابرو

شه  یکه خم م نمشیب یرفتن و نرفتن، م نیشم ب یکنم و مردد م یپا سست م. هیو مشغول کار ستادهیآغل ا

 شیذارم و پ یرو کنار م دیترد سکه براش دشواره پ نمیب یم. شکل کاه یبزرگ مکعب يبلند کردن بسته  يبرا

 . رم یم

 . کنم یبهش بلند سالم م دنیپره پس قبل از رس یبرق گرفته ها از جاش م نیدونم االن ع یم

 ! باشه دهیکنم اصال صدامو شن یکنه که شک م یرفتار م يطور

ه ها کا ینیبه سنگ تیاهم یبرم، با لجاجت و ب یکاه م يکمک به سمت بسته  يرسم و دستم رو برا یم بهش

 . شه یکشه و مانع از دست رسوندن من م یخودش رو عقب م

 یفقط م: گم یدارم و م یبه سمتش برم یقدم يشتریبار با سماجت ب نیکنم و ا یم ینچ! سرتق ي دختره

 !خوام کمکت کنم

غذا  يکشم و تو سکوت به تالشش برا یعقب م. ده یمزاحم رو م هیصورتش به من حس  ينشسته رو اخم

از حضور من کنج در آغل اخم  یدر تمام مدت ناراض. کنم یاون دو تا گاو و چند تا گوسفند نگاه مدادن به 

 .به صورتش داره یظیغل
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 .کنم یدستش سالم م يو سطل تو ییزن دا دنیگردونه با د یبه عقب برم م ییپا يصدا

 ؟يره خورد ییناشتا:پرسه یده و م یجوابم رو م یگرم به

 کمکتون کنم؟ نیواسه انجام دادن ندار يکار: پرسم یکنم و م یم تشکر

 ) نه مادر(نا مار : گه یذاره م یم لهیطو يطور که پا تو همون

 .شه یم ریش دنیگه و بعد مشغول دوش یبهش م یبه شمال يزیبره و چ یم نیریرو به سمت آ سطل

که شب رو توش  یو اتاقرم ت یم. ستیموندنم اونجا درست ن ییافتم که برم به کلبه، با نبودن دا یم راه

 . نمیب یآوردن م زمیدر حال ه نباریرو ا نیریذارم آ یم رونیبرداشتن لباسهام، پا که ب يگذرونده بودم برا

 . کنه یم يپله ها جاساز ریو ز ارهی یبه تماشاش، چوبها رو چند تا چند تا م نمیش یپله ها م يرو

به اجازه  يازیبه حرف زدن هست و نه ن يازینه ن بارنیا. رم یم شیکمک پ يذارم و برا یم نیرو زم کوله

 يصدا رونیب امیخوام از انبار ب یکنم و م یچند تا چوب رو با کمک دست شکسته و دست سالمم بلند م. گرفتن

 !کنه یم خکوبمیکرده سر جا م زیدر انبار برام دندون ت يکه جلو یسگ يخرناس ها

*** 

 نیآدرنال زه،یر یم نییچوبها از بغلم پا یکرده است وقت زیدندون تاون سگ  يترسخورده ام مات چشما نگاه

شه و به  یبه سمتم حمله ور م یدفاع از خودم، سگ لعنت يچوب برا هیشم به گرفتن  یخم م. ره یخونم باال م

 ! کشه یشلوارمو به دندون م يپاچه  یآن

 دنیو کوب یگرفتن چوب يکنم برا یمدست دراز  نیدارم از خودم جداش کنم، در همون ح یو سع نمیزم پخش

به وضوح در حال تکه پاره . شه یتر م ينداره که جر يا دهیزنم اما نه تنها فا یاول رو م يضربه !تو سرش

 ! نیریآ: دم یصدا سر م. کردنمه

 .تابونه یرو به دلم م دیتو درگاه در نور ام يا هیزنم و سا یم نیبه سگ خشمگ يا گهید ي ضربه

 ریز عانهیکشم،سگ مط یعقب م نیزم يرو یو کم نمیش یم. رونه یسگ رو عقب م نیرین آدست زد يصدا

 .کنم ینگاه م نیریآ يعرق به آرامش نشسته تو چهره  سیو من خ نهیش یم نیریآ يپا

داره که دست از پا خطا کنم  يگاردیبهم بفهمونه باد نکهیا يگه سگ رو به سمتم حواله داده برا یبهم م یحس

 !ماتومهیاولت ای دیجور تهد هیکنم  یحس م!رهیگ یو مپاچه ام

 . ره یم رونیکنه و همراه با سگ از انبار ب یرو جمع م ختهیر نیزم يکه از دست من رو یچوب يها کهیت

 !دختر نرم نیهرگز سمت ا گهیبندم د یکشم و با خودم عهد م یم یاز سر آسودگ يبلند نفس
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*** 

خونواده ام از  ایراحته که  المیاز من خبر داده گذشته و حاال خ روانیه سب بیغر ییکه دا يهفته از روز کی

 .شده ان المیخ یبه طور کل ب ایخبرن  یکه هستم ب ییجا

 یبهداشت سیاز نبود آب گرم و سرو. خودش رو داره يها یمشکالت و سخت ریکوهستان برف گ نیتو ا یزندگ

 .شه یهم م ریدست تنها نفسگ نیا امن ب يبرا یکه گاه یسخت يساختمون تا کارها يتو

 .میرو به چرا برده ا کشیکوچ يگله  ییهمراه دا یروز آفتاب هی

 یو پخته است که حرفش به دل م دهید ایاونقدر دن. زنه  یباهام حرف م زهایچ یلیاز خ ییسکوت چراگاه دا تو

که حاال  يسته باشه اما مردمن شک يچند تا يبه اندازه  ییتنها دیکه با دهید یاونقدر غم و سخت. نهیش

 .ام دهیبه چشم د که هیانسان نیزنه استوارتر ینشسته و خاکستر هم م شیمن،کنار آت يروبرو

 .کنم یم سهیمقا دمید یزهواردررفته م ياون کافه  يو تو دیکه تو تبع ییرمردهایرو با پ ییدا ناخودآگاه

آورد اما  یبود که رنگ نگاه خونواده ام رو به خاطرم م يو مالمت گر زیرآمیبه من نگاه تحق رمردهایاون پ نگاه

 !دونست یو اون رو جرم نم دیفهم یشده بود رو م اهیکه به خاطرش روزگارم س یجرم یمعن ییدا

رو به  بهیمن غر ن؟چطوریچرا به من اعتماد کرد: من به حرف اومدم نباریبرقرار شد و ا نمونیسکوت ب یکم

 ؟ییدا نیراه داد تونیخونه و زندگ

اعتماد کنم پسر؟تو  دیچرا نبا: گه یشه و م یتر م قیعم نمونیب شیآت ياز پشت شراره ها ییگرم دا لبخند

 یکه از مال و حق و حقوقت گذشت یینه تو ،یدارم که تو دزدش باش یمال و منال) ma(نه م . یروانومیس قیرف

 جایکه با رفقات ا يروز مانه. دمیدرد ره تو چشمات د) ma(م! يدار يخاك خطر نیمردم و ا نیا يبرا

 ؟یباز بکن دیبا یدستته ک. ذاره یدرد رو دل دردمند نم دهیدردکش. يآمد

 .گهید يحدودا دو هفته :گم یاندازم و م یدستم م يبه گچ کدر شده  ینگاه

 . جمع کردن گوسفندها و برگشتنمون يشه برا یگه و از جاش بلند م یم يا خوبه

چهارتا  نیکرد الیخ:گرده یکنم و ناخودآگاه ذهنم به عقب برم یم یخال شیآت يرو کنار دستم رو يبطر آب

دشمن  شینفت به آت! ن؟یکن یو رو م ریمملکتو ز نیا نیو دو تا شعار پر از خزعبل هوار بکش نیمشت گره کن

 !ن؟یروشنفکر نیکه بگ نیزیر یملت م نیا

کنم به گفتن حرف  یدستام تازه است پس لب باز م يهنوز رو مانیا ي ختهیتونم ساکت بمونم که خون ر ینم

 ... نکهینه ا نیملت انداخت نیکه شماها به جون ا یشیرو آت میزیر یآب م میما دار: دل
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 يمشت برا نیشم که ا یم دیذاره و من پرترد یتموم م یحرفمو نم نهیش یدهنم م يکه رو یمحکم مشت

 !اونها يسمون ما برارو به آ يگره کرده  يمشت ها ایمن دردناك تره،

*** 

و  ییدا يشاحتمون رو پا به پا يکم پشت محوطه  بیتو بغلمه و مشغول نوازشش هستم، ش یکیکوچ ي بره

. نگاهش رو دنبال ریکنم و مس ینگاهش م. گه یم يبه کرد يزیچ ییشنوم دا یکه م امی یم نییگله اش پا

 یپارکه سر جام م ییدا يخونه  يمکن به محوطه م يجا نیکترینامدار که تو نزد نیماش دنیقدم هام با د

 .ستمیا

رم  یمن م:گم یگردم و با مکث م یبه سمتش برم. کنم یرخم حس م مین يرو رو یینگاه دا ینیسنگ

دم اگه قراره  یم حیترج. کنم یبه سمت کلبه کج م رمویذارم و مس یم نیزم يگه،بره رو رو ینم يزیچ.کلبه

رو که  یکمپوت یحلب یقوط.و خونواده اش باشه ییو خلوت و به دور از چشم دابارم بشه ت يا هیطعنه و کنا

 نیرو ب سمیخ يشورم و پنجه  یلب رودخونه دست و رومو با آب سرد م. دارم یاست بر م عیتوش صابون ما

ردن کار روشن ک نیذارم اول یپا که تو کلبه م.مقدار بلند شده مرتب بشه هیکشم تا موهام که حاال  یموهام م

خواد فکر کنه  یدلم نم. نهینب ختهیمنو آشفته و بهم ر دارخواد نام یدلم م. و بعد عوض کردن لباس هام شهیآت

و رفاه شهر متمدن  شیآسا ایدن ایبکر رو با دن عتیطب نیآرامش ا يدارم که خب در واقع هم همه  يکم و کسر

 يکشم و رو یاز اومدن نامدار پرده رو م دیامره و من خسته و نا یم یکیهوا کم کم رو به تار.کنم یعوض نم

 نجایباورش شده من ا نکهیاومد، پس احتماال هم یم دیاگه قرار به اومدنش بوده تا حاال با.شم یمتخت ولو 

شم  یرو ندارم پس تو خودم جمع م ییدا شیگرسنه ام اما حس و حال رفتن پ.گرفته شیبرگشت رو در پ ریمس

کنم  یچشم باز م. شونهک یم يداریمنو به مرز ب ییسوز سرما.***اندازه یهم م يو کم کم خواب پلکهامو رو

با تکونش و بستن در ! نمیب یرو تو درگاه در م ییآشنا يمایدارم س یرسه که هنوز خوابم وقت یم المیو به خ

 رهین خماما يگرفته  يو متعجب به چهره  نمیش یسر جام م. ستیبرم که اوهام ن یم یشم و پ یم ارتریهوش

گذره که مامان جلو  یدونم چه مدت م ینم!شه یباز نم هم یاونقدر متعجب که زبونم به گفتن سالم. شم یم

کف  ؟بایپ کین ییجا نیهمچ هی اقتتیل: پرسه یگرفته م ییاندازه و با صدا یک رانهیبه کلبه حق یاد،نگاهی یم

دونسته و وادار به  قشیبدتر که منو ال نیا از ییدونه از جاها یکنم چه م یکشم و فکر م یدست به صورتم م

و بعد  یطوالن یمکث. زنه یو به صورتم زل م نهیش یموجود م یتنها صندل يمامان رو!کردن شونتحمل کردن

به خاطر حرف عموت از : ده یمن تنها و تنها سکوته، مامان ادامه م ؟جوابيبرگرد يخوا ینم: ادی یبه حرف م
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بابات قبل رفتنش تو  نگفتمبهت ... تو رو برنجونه؟ نکهیا يگفت برا,يزیچ هیگفتم بهت ن...  ؟يدیما بر يهمه 

 ومدمین. یو ما رو اونقدر تو هول و وال گذاشت یخبر رفت یخوام سرزنشت کنم که چرا ب ینم! بود؟ دهیرو بخش

مامان از جاش  باز هم جواب من فقط و فقط سکوته،!؟یقراره بمون یبکنم فقط اومدم بپرسم تا ک ياصال گله ا

. یپ کیبرگرد خونه ات ن: گه یموندن به چشمام پربغض م رهیخ قهید ندو بعد از چ نهیش یشه، کنارم م یبلند م

از برهوت که به  یدون یمامان چه م! برهوت؟! برهوت؟ نیتو ا ياومد یچ يبرا! یبمون دیتو تبع دیتا ابد که نبا

به  گاهمن!شده؟ دیتبع نیا ریپاگ لیاز دل من که به هزار دل یندو یچه م! برهوت؟ یگ یپربر و بار م نیزم نیا

 ؟یپ کین:ارهی یپام و اسمم رو به زبون م يرو نهیش یکنار تخته، دست مامان م يمچاله شده  يپتو

*** 

 .مونم یم نجایا: کنم یدم و لب باز م یآب دهنم رو فرو م نه،یش یبه صورتش م نگاهم

 . هیدونسته جوابم چ یانگار از قبل م. کنه ینم يریینگاه مامان تغ رنگ

 ؟یتا ک: پرسه یکشه و م یاما عقب م دستش

 دایخودمو پ یتا وقت. دونم ینم: گم یرونم و م یعقب م یشونیپ يدم،موهامو از رو یبه دو طرف تکون م يسر

 !کنم

 !؟یکن دایخودتو پ یپنج سال نتونست نیتو ا! کم بود؟ يهمه سال دور نیا: 

 !گم شدم دمید! اومدم یاشتباه دمیبرگشتم د یوقت! کنم دایسال خودمو گم نکرده بودم که بخوام پتو اون پنج -

سخت  يرو بخوا یزندگ یپ کین! یگ یم یفهمم چ یمن که نم:گه یده و م یم رونیب یکالفه نفس مامان

 ! گذره یسخت م يریبگ

 !گذره یبه من سخت نم نجایا:

! یآب و غذا، تنها، نه آب گرم یکلبه خرابه، ب نیهمه برف و سرما،تو ا نیاوسط  ياومد! باور کنم؟ يتوقع دار -

 !؟یکن یکار م یحمومو چ ؟یچ ییدستشو

 . گرم يمادرانه  یدلنگران نیاز ا نهیش یلبم م يرو يلبخند ناخودآگاه

 یبگ يخوا یم! ؟یپ کیحرفم خنده داره ن يکجا: گه یشه و پرحرص م یم یاما از لبخند من عصب مامان

تو  يپنج سال جون کندم،ذره ذره پا به پا! ؟يمن مادرو باور ندار يها یدلواپس یبگ يخوا یم ستم؟ینگرانت ن

! بوده يقبات برخورده همه اش از سر دلسوز جیاگه کردم که به تر ياگه شده، کار یحرف! يآب شدم تا برگرد
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مربوط به  يکه کرد يو هر کار تیزندگ تا حاال! چشم! باشه م،یاشتباه کرد یگ یم! همش به خاطر خودت بوده

 !رهیبذار دل من آروم بگ! برگرد خونه! نمون نجایخواد بکن اما ا یدلت م يبه بعد هم هرکار نیخودت بوده،از ا

اآلن اگه . شه مامان یدرست نم یچیاآلن اگه برگردم ه: گم یم یمحکمم وقت یلیو خ ستیرو لبم ن يلبخند

مدت بمونم که  هی نیبذار!کنه یرفتنم ابراز وجود م يبخوره پا یبه توق یباز تق برگردم به خاطر شما برگشتم و

تحملم باال  يآستانه  نیبذار. بهم برگرده دهکه ازم گرفته ش یموندن آرامش نجایبا ا نیبذار. خودم بخوام برگردم

 ... بره بعد

 ادتیکه  يبرگرد دیبا!کردن یبه اون مدل زندگ یتا عادت کن يبرگرد دیتو با!؟یپ کین يدیکش اضتیکم ر:

 !ده ینم ادیبه آدم  يزیچ چیوقت ه چیفرار ه!یچ یعنیبا خونواده تعامل داشتن  ادیب

فرار هم به  ییوقتها هی:کنم یزمزمه م رلبیزنم و ز یرم سمت پنجره،پرده رو کنار م یشم و م یجام بلند م از

 .ده مامان یم ادیرو  ییزهایچ هیآدم 

 !مثال؟ یچ:شه یند ممعترض مامان بل صدا

و به داشته هات نگاه  یستیبا رونیب یوقت ،یدور باش یوقت: گم یشم و م یچرخم،زل چشماش م یسمتش م به

 گهیرو د یکه داشت ییزایکه با دور شدنت چه چ یفهم یم! يدار یکه چ نیب یم! یدون یقدرشونو م یکن

تو وجودم بود که نتونستم  نهیو ک تیخشم و عصبانپنج سال منو از داشته هام دور نگه داشتن، اونقدر ! يندار

! خگرینگاه توب يسر هیکامل بود و  ياعتماد یب هی دمیکه د يزیهم برگشتم تنها چ یوقت. دور بودم ایاز چ نمیبب

درست کردن و هم خودم بفهمم  دیدردسر جد يبرا ومدمیباشم که هم شما باورتون بشه ن نجایخوام ا یاالن م

 !سوخته شیزندگ ياز فرصتها یلیکه خ یکس قفرصت حق منه،ح نیا! یچ یعنی یدلتنگ

شم و  یخم م! دهیکرده و محکم به آغوشم کش یط یرو به آن نمونیب يندارم که مامان دو قدم فاصله  باور

پس دل تنگ : گه یپربغض و بم م یچسبه وقت یام م نهیذارم،سرش به س یگرمش م يشونه ها يسرم رو رو

 !؟يبازم دور! ه؟یحقمون چ میهمه ساله دلتنگ و دلنگرونت بود نیا که ییما! ؟یما چ

کنجکاو پا  یکنه و نامداره که با نگاه یپاك م شیشه و چشماشو با پر روسر یبه در مامان ازم جدا م يبا تقه ا

 . ذاره یتو کلبه م

و اخم کرده  نهیب یمامان رو م یقدم هیتو  ستادهیترش،بعد من ا يو چشما نهیش یمامان م ينگاهش رو اول

شده،منم  کیهوا تار م؟یبر: پرسه یو رو به مامان م رهیگ یم کیعل يکنم به سرد یسالم که م. ادی یجلو م

 .بشه يترسم طور یم ستم،یکه به جاده وارد ن
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 ...صبح نیشبو بمون:کنم یو لب باز م نمیب یمنتظر مامان رو به خودم م نگاه

 !؟يای یمگه تو نم: ده یاب قرار مو متعجب نامدار منو خط یسؤال يصدا

 .هستم نجایفعال ا: دم یکنم و جواب م یاندازم اما رو به مامان م یبهش م ینگاه

 هی نیا:کنه یاما نامداره که معترض صداشو بلند م رهیگ یم يدیمن رنگ ناام يداریمامان از سماجت و پا نگاه

 !واسه ات آب و نون شد؟ يهفته موند

گرم  ییهست،نون هم که به لطف و هنر زن دا يخدا تا بخوا یآب که قوت:گم یلبخند مکنم و با  یم نگاهش

 ... و ریو ش ریتازه عسل و پن. شه یگرم صرف م

 !؟يمنو مسخره کرد:ذاره یکاره م مهیپرحرص نامدار حرفم رو ن يصدا

 میجمع کن بر:گه یره سمت در چ م یحوصله م یکنه و ب یدستش رو مشت م یگم،عصب ینه به جان تو م هی

 ! زودتر

 . دنبالش میای یم دیمدت بمونه، دم ع هیخواد  یم: کنه یم يونداریبزنم، مامان م یحرف امی یم

من بچه :گه یرفتن م رونیده و قبل از ب یبه تأسف تکون م يرو چشمام، سر نهیش ینامدار م ضیپرغ نگاه

 چیه یدستت شده ول يقل شده،آدم شده،عصابچه ات بزرگ شده،عا یکن الیکه خ نهیا زیچ نیبدتر یندارم ول

 !خورم یدستشو برگردونه تأسف م يعصا نکهیا دیهمه راهو اومده به ام نیزن که ا نیبه حال ا! نباشه نایکدوم ا

**** 

خاص خودشون  يو مهمون نواز یدن و با خونگرم یرفتن به مامان و نامدار نم ياجازه  ییو زن دا بیغر ییدا

 .کنن یماونها رو موندگار 

 شیاز من پ یفارس ،نصفیهم نصف شمال یکل. آورده يبرامون چا ییتو اتاق گرم و نرم و زن دا میا نشسته

 .رونیکردن شام رفته ب ایمه يکرده و حاال برا فیمامان و نامدار تعر

س که جرأت نگاه کردن به نامدار رو که اصال ندارم ب. مامان هستم يرخ گرفته  میبغل کرده و زل ن پاهامو

 .عنق و درهمه

 دستت چطوره؟: شه یکرده اما به لطف مامان شکسته م نیاتاق رو سنگ يسکوت آزاردهنده فضا هی

 .خوبه: 

 .دم ینم یتیشه جوابم،اهم یپوزخند نامدار م يصدا

 دنبالت؟ میایهمون موقع ب. یگچشو وا کن دیبا گهیدو هفته د: پرسه یم مامان
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 .داره يبهدار انجیا يآباد:گم یکنم و م یم یمکث

 ! يهه آباد:شه یمسخره گر نامدار بلند م يصدا

 ! نقدر؟یا یهست یاز خدات باشه ازتون دور باشم، پس چرا شاک دیتو که با: پرسم یکنم و م یم نگاهش

از خدامه به من و ! خودشو گم و گور کنه میاز خدامه برادر تن! آره خب: گه یشه و م یزل چشمام م یعصب

 ....از عاطفه نبر ییثابت کنه بو خواهر و مادرم

 !نامدار:شه یمامان بلند م ياخطارگونه  يصدا

کنه  جادیا یفقط دلنگران یبودن من وقت: دم یکشم و خونسرد جواب م یام م دهیخشک يلبها يرو رو زبونم

که  نهیاش ا دهیفا نیپس کمتر! ينه از تکنولوژ هیخبر يهم که به قول خودت نه از آباد نجایا! نداره يا دهیفا

 !کنم یرم و باز دردسر درست م یم راههیلرزه که من دارم ب یشما هر لحظه تنتون نم

 !؟يرو ندار يجنبه تکنولوژ یگ یم يدار: گه یم یشه وقت یم انیصورت نامدار نما يرو يپوزخند

 !داداش بزرگه گهیرو نداره د ییزایچ هیجنبه  یهر آدم: گم یم یزنم وقت یم لبخند

 یشه و رو به مامان انگشت اشاره اش رو بلند م یاز جاش بلند م یسابه وقت یهم م يندون روحرص د از

 !نگفت یگفته باشم که نگ! نداره مامان یتحفه ات به من ربط نیا زیچ چیلحظه به بعد ه نیاز ا:کنه

ف ظاهرم تو برخال. مامان رودررو بشم يکنم که با چهره  یسرم رو بلند نم یحت رونیزنه ب یاتاق که م از

 !ستین فیحکمفرماست که قابل توص ییوجودم چنان غوغا

مامان  يبا لبخند کنار پا یوقت نمیب یرو گرم م نیریآ يبار چهره  نیاول ياد،برای یباز م شه و سر من باال م در

 !دخترم يدار ییماشاهللا چه چشما:گه یو مامان م یبرداشتن استکان و نعلبک يزنه برا یزانو م

 يسر نیریبار آ نیشما؟ا یهست ییدختر دا: پرسه یو مامان م ارهی یکش م شتریر پاسخ مامان لبهاشو بد نیریآ

اما  رهیگ یخنده ام م. داره یو استکان رو با اخم از جلوم بر م ادی یده،به سمت من م یبه عالمت مثبت تکون م

 س؟ین يجور هی: پرسه ین مماما ره یم رونیکه ب نیریآ. کنم که نخندم یم پیلبهامو محکم به هم ک

 مامان به ا. کنم یم فیرو براش تعر نیریحرف نزدن آ انیدم و جر یتکون م دییبه تأ يسر

شه و  یمقدار سکوت م هی.خوره ینقص پنهانه تأسف م نیکه پشت ا نیریآ يچهره  ییبایهمه مالحت و ز ون

 هی. خوبه: ادی یاوه و بعد به حرف مک یمنو م يبا مکث چهره  یخوبه؟مامان کم نینگار: پرسم یبعد من م

 .جلو انیب دیخواستگار داره،قراره قبل از ع

 طرف آشناست؟:پرسم یو م ادی یدوئه، لبهام کش م یپوستم م ریز یخوشحال
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 .هیگه پسر خوب و مقبول یم. شناسدش ینامدار م: گه یده و بعد م یم یجواب منف مامان

به نامدار  ینگاه یرچشمیز. تو انی یو پشت سرش نامدار م ییدا شه و اول یگم و در باز م یم يرو شکر خدا

زود هم از دستش  یلیم ندانستم،خ. ها یقدر برادرته بدان: گه یبه من م ییاندازم که کنار مامان نشسته،دا یم

 .دادم

 یهم وارد م ییزن دا. زنه ینم یبندازه که در کمال تعجب حرف يا کهیزنم و منتظرم نامدار ت یم يلبخند

بار بهم  نیچندم يذارن و برا یکه دارن سر سفره م یکنن و در طبق اخالص هر چ یپهن م يشه،سفره ا

 .يو در اوج جوانمرد یانسان يبا خو یانسان. شه یم دایکنن که هنوز هم انسان پ یم يادآوری

 *** 

شنوم و  یر رو مآروم نامدا يها دنینفس کش يشکنه، صدا یکه سکوت رو م هیزیباد تنها چ يزوزه  يصدا

 ده،چندیکه خواب ییزنم به جا یزل م یکیچرخم و تو تار یبه پهلو م.خواد یباهاش رو م یهمصحبت بیدلم عج

: گم یم قینفس عم هیشم و بعد از  یطاقباز م!؟یخواب یچرا نم:پرسه یم ییهوینامدار  نکهیگذره تا ا یلحظه م

 .خوابم باشه یکه م یتو اتاق یعادت ندارم کس

 !بخوابم وونیپاشم برم تو ا يخوا یم: 

 !ستین يفکر بد-

 !یخودت بخواب يتو کلبه  يتو بر! راه حل بهتر هم هست هی:

 ! خوبه نمیا -

 ؟یبمون يخوا یم يجد: 

 .آره-

 !؟يایخواد با دل مامان راه ب یدرصد هم دلت نم هی: 

 .شه یجدا م یلیلابوالفضل داره از : گه یسکوت م قهیدم، نامدار بعد از چند د ینم یجواب

تخت سخت جا خشک کرده و  نیا يدونم اصال چند ساعته که رو ینم. شبه ایاز روز  یدونم چه ساعت ینم

 .کنارمم يادگاریپر از  وارید ي رهیخ

 . مالش رفته یو تشنگ یحرکت موندن خشک و دردناك شده و نه دلم از گرسنگ یهمه ساعت ب نیتنم از ا نه

 اجیو زنده بودن به آب و نور احت دنینفس کش يبرا اهیکه گ! هم نبوده ینبات اتیح یتساعتها ح نیتو ا میزندگ

 .بهش يدارم و نه عالقه ا ازیداره و من همون رو هم نه ن
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ذاره و  یکتفم م يدستش رو رو نه،یش یتخت م يمرتضا کنارم لبه  یمعلقم وقت دنیو نکش دنینفس کش نیب

 !؟یکین یچرا تو لک ه؟یچ: پرسه یم

وقت درد و  هیبندم که  یشم که اسمم رو کامل صدا بزنه، پلک م یقبل بهش متذکر نم يمرتبه ها رخالفب

به ما هم !تخت نیرو ا دهیتا حاال تپ روزید: شه یبلند م ییعادل از تخت باال يصدا. حقارت رو از چشمام نخونه

خواد  یم یک نوینعش ا يایب گهیددو روز  یکیوقت  هی میگفت! يبود یتو هم که مرخص!گه چه مرگشه یکه نم

 !جمع کنه

 !چته؟ یبگ يخوا یداداش نم: زنه یصدام م يجد یبا لحن نباریبه حرف عادل ا تیاهم یب مرتضا

از من مجنون  رشویمس میلیبگم ل!جا گذاشته و رفته؟ وارهاید نیا ونیبگم خبر آوردن عشقم منو م!بگم؟ دیبا یچ

برام  انویتمام جر یرحم یو دستم داده و خان عمو با ب یزندان گوش ریدم یبگم کمرم خم شده وقت! سوا کرده؟

ماجرا و پرس و جو کرده ام و اون فقط  سقماز نامدار صحت و  یبسته وقت خیبگم خون تو رگهام !کرده؟ فیتعر

 !متأسفم گفته؟ هیسکوت کرده و تهش 

 ومدنشیهر چند که ن! ا کم از اون هم نداشتهدردناکتر نبوده ام مانیاز مرگ ا دیاز من شا یلیجدا شدن ل يماجرا

 .قبلتر به دلم انداخته بوده یلیبه مالقات شک رفتنش رو از خ

مرتضا و عادل به زور  ادمهیخوب . اون تخت موندم تا وقت دوش گرفتن رو اعالم کردن ياونقدر تو ادمهی خوب

که رد خون با قطره  دمیمشت کوب وارید یاونقدر به کاش ادمهیخوب ! دوش ریاز جا بلند و وادارم کردن برم ز

و تهش شد  دنیرو فهم انیخر منتظر چوش جر يهمبندها ونامیکه وسط هذ ادمهیخوب . شد یکیآب  يها

 !که نثارم کردن یفیزخم هجمه ها و القاب کث

*** 

 نیعمو حس .برنگشته خونه گهید نایا یعل ياز همون روز خونه  یلیل: پرسه یکنم و اون م ینامدار پشت م به

 . هم راهش نداده

 کیگه آه ن یم.خواسته تیمامان افتاده و حالل ياومده دم خونه به پا:ده یخوره،نامدار ادامه م یگره م ابروهام

 !گرفته مویدامن زندگ یپ

 ! گفت به زور شوهرش دادن یاون که م: 

که دخترو  رزاستیعهد قلقله م مگه: گه یاونه که م قینفس عم هیشنوم و بعد از  یپوزخند نامدار رو م يصدا

بعد کم کم خبر اومد . اش بود ندهیاولش ناراحت بود، ناراحت هم البد واسه خودش و آ! به زور شوهر بدن؟
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که من موقع  يزیکرده اما اون چ مگفت خان عمو وادار یخودش که به من م. خانوم بله رو به خان عمو داده

 !ر نبودجب دمیحرف زدن و التماس کردن تو چشماش د

 ! ؟يبهم داد شونوییچرا اصال خبر جدا! ؟یگ یرو م نایا يچرا حاال دار:

 ! ترسم یچون از مادر بودن مامان م دیشا. دونم ینم:

 هیپناشو پنجره رو وا کن : گه یو م نهیش یکشم و نامدار هم م یموهام م نیب یدست نم،کالفهیش یجام م سر

 .ز سرمون بپرها یتخم يفکرها نیا م،بلکهیبکش گارینخ س

 .یترس یمامان م ياز مادر یچ یعنی: پرسم یمکث م هیمونم و بعد از  یحرکت سر جام م یب

کردن  ریازش به عنوان طناب پاگ دهیرو بخش یلیترسم حاال که ل یم: گه یده و م یم رونیرو پر صدا ب نفسش

 !اندازه بچه اشو حفظ کنه یچنگ م يزیحس مادرانه اش گل کنه به هر چ!گهیمادره د! تو استفاده کنه 

 یصفحه بود که حت هی. برام تموم شده یلیل: گم یکشم و م یگزم،سر جام دراز م یخرده م هی نموییپا لب

 .ریشب به خ. بگو نویبه مامان ا! ورقش نزدم،کنده ام،مچاله اش کردم و انداختم دور

نشسته  داریب وونیصبح تو ا يها کینزد گفت تا یم ییزن دا. بذار بخوابه:کنه یم ارمیآروم مامان هوش يصدا

 که ناراحت شده باشه؟ يبهش زد یحرف. بوده

 .خوابه بخوابه گهید یکیکه  یگفت عادت نداره تو اتاق یم. نه: ده یهم پچ پچوار جواب م نامدار

ن واسه ام برگردوندن م يمامان رو برا يدر واقع نقشه . مامام داده لیتحو نویا یدونم نامدار واسه رد گم کن یم

 . نداره مانیمطمئنا هم خودش هنوز به نخواستن من ا. نخورم يرو کرده که باز

 یلیخ: گه یشه و مامان دوباره زمزمه وار م یم دهیدوشم باال کش يتا رو یشکممه با دست يکه رو یلحاف

 . شده فیضع

گه  یزده باال م شیدندگ هیگ فعال هم که ر. ادی یاز پا در نم زایچ نیبا ا!مرده: ده یآروم جواب م نامدار

 ،یکن يکم کمتر خودخور کیشما اگه . ستنین ییو زنش هم که بد آدمها بیخالوو غر نیا. امی یهمراهتون نم

مدت  هی نجایو هم چمیپاش نپ ومن که از بابت خوب بودن شما راحت باشه از خدام هم هست به پر  الیخ

 .بمونه

 .بشه ریپاگ نجایترسم ا یم -

 يهم برو و رو داره هم خونواده . هیخوب ي نهیگز ییدختر دا نیهم! ها ستیبدم ن ؟یعنی رهیزن بگ ؟یچ یعنی:

 !خوب
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دختره زبون : زنه یاز ته گلو آروم پچ م یو معترضه وقت یاز طنز نشسته اما مامان عصب ینامدار حالت يصدا ته

 !نداره

با غرغرهاش مغز  زیر هیالاقل ! زبون باشه یه زنم بواهللا من از خدام! بهتر: ده یجواب م يبا لحن شوختر نامدار

 !سر سبز خودشو به باد داده نکهیجز ا!بعدش هم پسر خودت که زبون داره کجا رو گرفته؟! کنه ینم دیتر

 !به برادر زن نداره ازیمثل نامدار ن يبا وجود برادر آدم

سفره چاشت ره : گه یکه آروم م ییو دا ادی یباز شدن در م يده اما صدا یم یمامان چه جواب نمیبب منتظرم

 .نشه داریب یپ کیآن اتاق که ن میگذاشت

 .شه یرن و در بسته م یباعث مزاحمت شدن م نکهیاز ا یو نامدار با ابراز شرمندگ مامان

گذشته ام داشته ام و حاال  يبرا یکنم چه تصورات یزنم به سقف و فکر م یشم، زل م یچرخم و طاق باز م یم

مختلف انساندوستانه  يخواستم تو انجمن ها یخواستم تا دکترا درسمو ادامه بدم، م یم. ام دهیسبه کجا ر

خواستم اونقدر سر خودمو شلوغ کنم که  یم. بدم لیتشک هیریخ يمؤسسه  هی یلیخواستم با ل یم. شرکت کنم

که ساعتها وقت  دهیرس ییحاال کارم به جا! هه! خوابم برده ینفهمم ک یذارم از خستگ یبالش م يسر رو یوقت

 يام و برادرم دختر دهیچسب بهیغر يخونواده  هی یانگل به زندگ هی نیع. واقع بشم دیمف نکهیآزاد دارم بدون ا

 یداره و نه حت یآنچنان التینه تحص ه،ینه اجتماع یلیکه برعکس ل رهیگ یازدواج واسه ام در نظر م يرو برا

 !منو دنیچشم د

*** 

نامدار تو درگاه . گردونه یدر سرم رو برم يها هستم که صدا نیجمع کردن سرگ يش براآغول مشغول تال تو

 ریز یدوست داشت تیاز بچگ: گه یدوستانه م یاندازه و با لحن یمن م تیبه وضع ینگاه سته،یا یکوتاه در م

 ! ادته؟ی یچهارپاها بلول يدست و پا

آزار  یب دیمف يوونهایح نیمنو به ا یداشت یسع یلیخ تو میفکر کنم از بچگ: گم یو م ادی یبه لبم م يلبخند

 !یبچسبون

 !ادکلنشون برنده ها! دن یهم م یمطبوع يچه بو: گه یکنه و م یم یفیپ. ادی یم شیپ یخنده و قدم یم بلند

 چهار سالت بود نه؟: گه یو م نهیش یکاه م يدسته ا يرو اد،نامداری یکش م يبه لبخند لبهام

 ! تو هم چهارده سالت بود: گم یدم و م یمتکون  دییبه تا يسر

 ! بود یباور کن قصدم شوخ: گه یخنده و م یم
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موندم چه ! دمیترس یگاو بود م,یتا چند سال از هرچ: ذارم یشم اما جوابش رو ناگفته نم یکارم م مشغول

 !خام حرف تو شدم يجور

به برادر بزرگت . فقط چهار سالت بود :گه یشه و م یروبروش م ي رهیخ ره،یگ یبه دست م يگارینخ س نامدار

 ریز ير یگفتم م. بود حیمنم قصدم تفر! گه حجت یم یابرقهرمانه و هر چ هی يکرد یم الیخ. یداشت مانیا

 ! شه یکنم و اونم رد م یگاوه و فوقش من گاو بدبختو هوش م

 ینامدار هم م! خندم یوم مکه اون روز نامدار بهم زد و تهش شد مو برداشتن استخوون باز یکلک يادآوری از

 ! تو يبود یعجب ابله! من يخدا... ترکه ینم... وقت چیه... که... یبادکنک: گه یم دهیبر دهیخنده و بر

چه ! دمید یم کیگاو از نزد هیبار  نیاول يتو عمرم برا: گم یم یزنم به خنده هاش وقت یبه لب زل م لبخند

 ! دونستم اون پستونشه نه بادکنک یم

شه اما با  یبه لبخند بدل م نیریآ دنیشه، خنده امون با د یدر باز م م،یخند یبلند م يجفتمون با صدا هدوبار

 !خنده ریز میزن یدستش دوباره بلند م يتو ریش دنیسطل مخصوص دوش دنید

**** 

ه و حاال من گذر یدو هفته از رفتن مامان و نامدار م! همه اعتماد برام دشوار نیو درك ا بهیغر ییبه دا نگاهم

داره  يرو ادهیساعت پ کی یاصل يکه از جاده  يآباد نیکترینزد يباز کردن گچ دستم برم به بهدار يبرا دیبا

خواد منو تا  یکنه بلد راهم و ازش م یرو م نیریآ ییدر عجبم که چطور دا. ساعت میوسط جنگل ن ونبریو از م

 ! منو داشته باشه يکنه من امانتم و هوا یمکه بهش سفارش  نجاستیجالب هم ا. کنه یهمراه يبهدار

ناخواسته با هم همراه و  يریتو مس ییبه رخدادش نداره و دو تا يعالقه ا نیریشه اونچه که آ یهر حال م به

 یجوجه اردک نیافته و منم ع یاون دو سه قدم جلوتر راه م! البته همقدم که چه عرض کنم.میش یهم قدم م

 !دارم یاده پشتش قدم بر مکه پشت سر مادرش راه افت

رو که دو  یرسونم و بعد از چند لحظه سکوت حرف یبا چند قدم بلند خودم رو بهش م میر یکه راه م یکم

 ...نیریآ نیبب: ارمی یشده به زبون م انشیبوده مانع از ب يهفته است به هرنحو

 !ادی یحساب کار دستم م!ره یبهم م يغره ا چشم

 !ییدختردا نیبب:

 !ره یاش به سمتم نشونه م دهینگاه برآغل دوباره
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واسه ات  زویچ هیخوام  یدو هفته است من م! خاتون زه،یبانو، دوش ب،یخانوم، دختر خالوو غر نیریآ نیبب: 

 ...اون روز! خودتو پنهون ای یکن یکج م رتویمس ای! يد یاجازه نم یعنی! يد یبدم تو راه نم حیتوض

 یهام م هیهوا به ر یکم! افتم یمن در حال حرف زدن به نفس نفس م ره که یچست و چابک راه م اونقدر

 ...راستش ! اصال بحثمون راجع به تو نبود. میدیباور کن به تو نخند: دم یفرستم و ادامه م

به  نیریاون روز آ! نشه جادیا يبدم که سوتفاهم دوباره ا حیمونم که چطور توض یو م رمیگ یم ینفس دوباره

 ! به من نداد حیساعت هم فرصت توض نیبعد از ورودش رو به خودش گرفت و تا هم ما يوضوح خنده 

 ... و رشیگاو و ش یعنیاز گاو، !که نه م،سطلیکرد یم فیخاطره از سطل تعر هی میما داشت نیبب:

استفاده  یشه که نتونم ذهنمو جمع و جور و ب یبر علت م دیهم مز نیریکشم و اخم صورت آ یم یپوف کالفه

 !کنم هینابجا موضوع رو توج يواژه هااز 

 نییرو پا يتند بیدرختها ش يو با کمک تنه  اطیکشم و همون طور که با احت یخشکم م يلبها يرو رو زبونم

تو که با سطل ...میزد یاز اون حرف م میداشتم،داشت یگاو تو بچگ ریش دنیتجربه از دوش هی: گم یم امی یم

 .خنده امون گرفت هوی ياومد

که جمله آخرم  يشه، طور ادیشه فاصله اش ازم ز یصعب العبور باعث م يرهایبودنش تو راه رفتن تو مس فرز

 .به گوشش برسونم يبلند يشم با صدا یرو مجبور م

 ! میدیخند یماجرا بهش فهموندم که در تمسخر اون نم حیرو انجام دادم و با توض میانسان فهیهر حال من وظ به

رو  یاصل ریکنم که چرا مس یخودمو لعنت م يرو ادهیپ قهیانفرسا هست که بعد از ده دج ياونقدر انبریم راه

 !اعصاب راه افتاده ام یدختر بداخالق ب نیانتخاب نکرده ام و دنبال ا

کجا راه : برم یصدامو باال م یچسبم و عصبان یرو م یگم و قبل از سقوط تنه درخت یم یخوره و آخ یم زیل پام

! يایبرو الزم نکرده همراهم ب ایاصال ب! ها يخوبه مثال راه بلد من شد! واسه خودت ير یمتند تند  يافتاد

 !جام بشکنه هیکه دوباره  نهیگم و گور بشم بهتر از ا!کنم یم دایپ رویخودم مس

گرده  یمکث چند قدم راه رفته رو برم هیکنه و بعد از  ینگاه م نیزم يگرده، به من نشسته رو یسمتم برم به

ناهموار و تند راه رفتن گرفته  نیتند و زم بینفسم از ش. مونه از جام بلند شم ینگاه به صورتم منتظر م یا بام

 ! م؟یبر یشد از جاده اصل ینم! از نفس افتادم: گم یم يشم و با لحن دلخور یپس بلند نم
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شم رحم  یمتوجه م یو وقت نمیب یم يدور شدنش رو در کمال ناباور! افته یکنه و راه م ینثارم م يغره ا چشم

: گم یم رلبیو ز رمیگ یشم و به سمتش راه م یشه از جام بلند م یگم م ررسمیداره از ت يجد ينداره و جد

 !نکنم ینامردم کارتو تالف! افته یگذر پوست به دباغخونه م! سر رهیرحم خ یغد ب يدختره 

در  يتعمد يکه پشت سرش و با فاصله ا یمنبه  ینگاه یرپوستیز یداره و گه گاه یآرومتر قدم برم نیریآ

 . اندازه یحال حرکت هستم م

حرف زدن داره و  يبرا یزبون نیریشکسته بشه اما خب نه آ نمونیسکوت سرد ب نیو ا میخواد حرف بزن یم دلم

سپرم و ناخودآگاه  یم عتیطب يبه گوش دادن به من، پس تو سکوت گوشمو به دست صدا ينه اصال عالقه ا

 .کنم یرو زمزمه م يشعر

 زیبه تنگ آمدهام از همه چ من

 بزنم يهوار دیبگذار

 با شما هستم! يآ

 دیدرها را باز کن نیا

 گردمیم ییبه دنبال فضا من

 یبام لب

 یکوه سر

 ییصحرا دل

 تازه کنم یدر آنجا نفس که

 بکشم يبلند ادیخواهم فر یم

 !به شما هم برسد میصدا که

 !هوارم را سر خواهم داد من

 داد کند نیا دیدرد مرا با ي رهچا

 !چند یشما خفته از

 کند ادیبا من فر دیآیم یکس چه
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انگار توجه اش جلب شده . شم یم نیریآ يکند شدن قدم ها يتازه متوجه  ارمی یواژه رو که به زبون م نیآخر

 دونیفرشعر : گم یشم و م یم فشیدم و همرد یبه پاهام م یسرعت. کنم یطور تصور م نیمن ا دیشا ای

 !بازم برات ازش بخونم؟ يدوست دار. هیریمش

 ایناراحت  یمدت کوتاه متوجه شده ام که اگر از موضوع نیمن تو ا. کنه یده و خب اخم هم نم ینم یجواب

اون هم از سکوت خسته است پس به ذهنم فشار  دیشا. فهمونه یباشه با درهم کردن صورتش به آدم م یناراض

 .کنم یسالها به خاطر سپردم زمزمه م نیتو اکه  ییزهایو چ ارمی یم

 ـک،یافق تار:

 تـنگ، ایدن

 !دانم یتوان فرساست، م يدینوم

 .باستیز یروشن يرو به سو ،یاهیره سپردن در س کنیول

 يدشوار نیدر فرو بسته تر: 

 ،يدینوم نیگرانبارتر در

 :بر سر خود بانگ زدم بارها

 "!مخور خون جگر، دست که هست ستیار ن چتیه"

 را بسپار به کار تیآر، دستها ادیرا  ستونیب

 !را چون پرِ کاه از سر راه بردار کوه

 ستیزیشگفت انگ يرویچه ن وه

 ...!ست وستهیکه به هم پ ییدستها

 ستمیا یزنم و م یم یلبخند کمجون. نمیب یاخم م یصورتم ب يرو رو نیریمدت نگاه آ نیبار تو ا نیاول يبرا

 یدم و م یم رونینفسم رو پر صدا ب. گرده یو به سمتم برم ستهیا یهم چند قدم جلوتر ماون  رم،یبگ یکه نفس

 ن؟ییپا میبر دیبا یلیخ: پرسم

 !آنتراکت هی یعنی نیو ا نهیش یم يده و با فاصله ازم کنج درخت تنومند ینم یجواب

 یم! یبودم و جامعه شناس اتیعاشق ادب: گم یم يسکوت چند لحظه ا هیو بعد از  نمیش یدرخت م هیکنار  منم

 یرو قدرت م ایدن! کردم یانگار اشتباه م! هه! امونویدن یو با جامعه شناس میساز یخودمونو م اتیگفتم با ادب
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هر جا ! کنن یدست آموز رفتار م وونیمثل ح اآدمه شتریتو دل تمدن ب رون،یاون ب ن،ییاون پا! يزیسازه و خونر

 ! درن یهمو م زن،یر یمخون  رن،یگ یمنفعتشون باشه پاچه م

اما انگار داره گوش  ستینگاهش به من ن. نهیش یم نیریآ يکنده و به چهره  یخشک درخت ياز کنده  نگاهم

 نیاول! هیلب گشودن چ نیا لیدونم دل یاصال نم یحت. اون هم تو افکار خودش غرقه دیدونم شا ینم. ده یم

منحوس، دارم از  ابونیکف اون خ مانیخون ا ختنیام، بعد راز باوره یلیباره بعد اون روز شوم، بعد شکستن خ

باره بعد از مرور هزار باره اشون با خودم حاال دارم  نیاول! کنه یم ینیشونه هام سنگ يگم که رو یم ییزهایچ

 يایدختر پاك و پرت از دن نینفر ا هیدونم چرا اون  یزنم و نم یحرف م گهینفر د هی يبرا ییرسا يبا صدا

 یم دییده و نه تأ یحرف فقط به حرفام گوش م یکه ب هیچون اون تنها کس دیاش! باشه نیهم لشیدل دیاش! منه

کابوس  دنیشب سخت و د هیهم به حال و روز انروز من بعد از گذروندن  دیشا! دونم ینم! بیکنه و نه تکذ

مادر صبور  هی يوهازان يمثل سر گذاشتن رو!ده یم یکه هست حس خوب یهر چ! شه یمربوط م مانیمرگ ا

مبحوس  يشم، به واژه ها یهمراهش م یشه، وقت یاز جاش بلند م نیریآ یپس وقت. و دل کردن براشه دو در

 .دم یم يذهنم حکم آزاد يتو

خودمون  يبرا يا ندهیچه آ! مانیا قمیرف نیمن و بهتر! میدیکش یو نقشه م مینشست یکه م ییچه روزها: 

و  میمؤسسه برپا کن هیو  میبرگرد م،بعدیریاونور،مدرك دکترامونو بگ میبا هم بر میخواست یم! هه! میساخته بود

خفه  ریخودتو تو کار خ ي هیریخ يمؤسسه  میذار یاسمشو م<گفت یم مانیا! هیریغول تو امور خ هی میبش

 میکن یعوض م هامونمیلیفام<گفت  یم! هه هه>!خوبه یلیخ داره خ ییواج آرا<گفت  یهه م! ینیبب ریکن، خ

 >! خره ارویگن  یخفه کنه م ریخودشو تو کار خ یملت به هر ک نیآخه مطمئن باش ا! خرزانه میذار یم

 ! شم یلبم گلومو فشرده که ساکت م يبرعکس لبخند رو يبد بغض

که با فاصله از هم  ییزالل و تخته سنگها یرودخونه است با آب هیرومون  شیو حاال پ دهیهم به انتها رس جنگل

 . نشسته کفش

گرده  ینگاهم که به روبرو بر م. نمیب ینم يزیاما چ يمعبر ایکردن پل  دایپ ياندازم برا یبه اطراف م ینگاه

 !که در حال در آوردن کفشاشه نمیب یرو م نیریآ

 !م؟یبر دیاز تو آب با: پرسم یم یشه وقت یگرد م چشمام

که از کف  یتخته سنگ بزرگ نیاول يشو روو پا رهیگ یتوجه به بهت و تعجب من کفشهاشو به دست م یب

 یپشتم رو به لرزه در م ي رهیفکر کردن به رودخونه هم ت یسرما حت نیا يتو! ذاره یزده م رونیرودخونه ب
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 يرودخونه رو با پرش رو عرضنصف  بایتقر نیریچون آ ست،ین يچه برسه به زدن به آب اما انگار چاره ا ارهی

 !کرده یتخته سنگها ط

 !زنم یروم م شیپ يکه نه رودخونه  ایشلوارمو باال و دلمو به در يپاچه ها ارم،ی یجورابهامو در مو  کفش

آزاد قسمتم  ي رجهیش هیکه تو اون سرما  ارهیرم اما خدا باهام  یم شیهر پرش تا مرز پرت شدن تو آب پ با

 . رسم یخشک به کناره م بایشه و تقر ینم

 نیا: توپم یپوشه م یکه داره کفشاشو م ینیریدم و با اخم رو به آ یم رونیحبس شده ام رو پرصدا ب نفس

! بود یپهلو کردنمون حتم نهیتو رودخونه س میافتاد یم! م؟یایب ونبریگفت از م یاصال ک! رودخونه پل نداره؟

 !گفته باشم! امیراه ب نیبرگشتن عمرا از ا

 ! بره سر راه افتاده رهیدختر خ نیزنم، ا یپرحرص دارم جوش م من

تفاوت واسه خودش  یخونسرد و ب یلیهم خ نیریآ! جورابا و کفشام دنیپوش يزنم برا یزانو م یام وقت کالفه

 ! زنم یمسکوت حرف نم يمجسمه  نیکالم هم با ا کی گهیوجه د چیبه ه! ره یداره م

*** 

 اطیدر ح رونیاخم ب که با نهیریحواسم به آ ياما همه  يدکتر جوون بهدار زیکنار م یام رو صندل نشسته

 ! ادی یو تو نم ستادهیا يبهدار

 يزیچ هیپرسه که  یشکستن دستم م ییباز کردن گچ اول در مورد زمان و چرا يبرا نهیش یکه روبروم م دکتر

: پرسه یکنه و م یشه اشاره م یباز م اطیکه رو به ح يگم،بعد با سر به پنجره ا یکنم و م یسر هم م

 ؟یلشونیفام

 .نه:

 !باهاشون؟ يا بهیغر یعنی-

 !چطور؟: 

رو بهت نشون داده و حاال هم  يراه بهدار نکهیا! ده یانجام نم يریکار خ یدختره معموال واسه کس نیخب ا -

 ! شه ینم داشیپ يو تو آباد نییپا نیمعموال ا! بهیعج یلیمنتظرته خ رونیاون ب

 .کنم یم یزندگ شونیجنگل يمدت تو کلبه  هی:

با خودم گفتم  دمتید!و تخته رو اجاره داده پس ریوجب ت هی! بیغر ییدا کاهللایبار: گه یمخنده و  یم دکتر

 . یباش ششونیخوره قوم و خو یبهت نم
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 . مونم یم رهیکه با انبر در حال شکافتنه خ یگم و به گچ ینم يزیچ

که  فیح یچشاش سگ داره اصال ول! خوشگله یپدرسوخته حساب:گه یمونه و بعد م یساکت م یکم دکتر

 !هاره يادیداره و ز یعقلش پاره سنگ بر م

 هی!یرس یصابونش به تنت بخوره به حرفم م: گه یاندازه و م یبهم م ینگاه مین نه،یش یصورتم م يرو یاخم

 ! ننیبدبخت ننه باباش که دلخوش به ا!زنه یم شیدونن ش یم يآباد

نمکدون شکن باشم و تو بحث راجع به دختر  خواد یدلم نم. دوزم یم رونیسکوت نگاهمو از پنجره به ب تو

 زادیآدم هی دنیکنه که با د یم يسپر ییتو تنها یدکتر انگار روزهاشو حساب نیشرکت کنم اما ا بیغر ییدا

 !من هم زبونش به شدت باز شده نیکسل و پکر ع

دو بار خواستم سر  یکی.که مادره آمپول بزنه نجایاومد ا یهر روز همراه مادرش م يدو هفته ا شیسال پ هی:

 ! کرد ریپنجره رو خرد خاکش نیهم ي شهیروز آخر هم با سنگ ش. حرفو باهاش وا کنم پا نداد

 ...که  نیباهاش وا کن نیخواست یرو م یسر چه حرف: پرسم یم یشه وقت یدر هم م اخمهام

 یم! بابا یچیه: پره یحرفم م ونیکنه و در همون حال م یتموم شده،گچ رو با فشار دست باز م بایتقر کارش

 نیکه تو ا یمدت نیا میسرمون بنداز یکاله شرع هیباشه با ننه باباش حرف بزنم  یخواستم اگه خودش راض

 !کنه ااز من دو يدرد هیدختره  نیدهکوره هستم هم من کمک خرج اونا بشم و هم ا

نگاهشو به صورت برافروخته ام و  ارهی یمتعجب سرش رو باال م! شم یاز جام بلند م یدونم چرا اما عصب ینم

 نیا يجا دمیکوب یم يبهتر ياون دختر بودم اون سنگ رو جاها يجا: گم یکنم و م یلب باز م! دوزه یم

 !شهیش

پس بو کباب بره موندگارت : گه یبا تمسخر م ختهیشنوم با لحن آم ینذاشته ام که م رونیاز اتاقش پا ب هنوز

 ! کرده

گرگه تو لباس  هیجونور  نیا: گه یلبخند به لب و خونسرد م.گردم سمتش یو برم دم یبه هم فشار م دندونهامو

 ! رفته یکیکشتن  يبار تا پا هیگن  یم يگوشت کن، مردم تو آباد هیزیگم آو یدوستانه م! شیم

خش  يصدا رون،یخوام برم ب یکنم و م یاما خودم رو کنترل م ستیخشمم ن يچاره  دنییدندون سا گهید

تو شهر . مسکن نمیپماد، ا نیا: منحوس اون مثال دکتر يشه با صدا یو بستن کشو همزمان م لکسیخش نا

 .ازش کار نکش ادیز ،یوتراپیزیف یرفت یم دیبا يبود
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نگاه  ي رهیخ يبا لبخند مزخرف و چندش آور رم،یرو بگ لکسیکنن نا یدست دراز م زش،یگردم سمت م یبرم

به  دینوش جونت، منتها قبل رفتنت شگردتو به منم بگو شا یرامش کن یاگه تونست: گه یشه و م یاخم آلودم م

 ! درد خورد

شن، من  یم مونیدن و بعد پش یرو انجام م يناخواسته و ندونسته کار تیاز آدمها که تو عصبان یلیخ برعکس

 ! نمک یپنجره م يرو بلند و حواله  زشیکنار م یصندل یمونیپش یو البته ب لیکامال آگاهانه و پرتما

: گم یبه چشماش م رهیو خ ستمیا یرفتن از اتاق م رونیو موقع ب رمیگ یرو م لکسیمنه،نا ي رهیزده خ بهت

 ! کوبم یرو تو سرت م یصندل نیباشه هم اون سنگ و هم ا بیکه چشمت به ناموس خالو غر گهید يدفعه 

 ! میبر: گم یم نیریبه آ یعصب و رونیزنم ب یم ياز بهدار ییچند تا زن روستا يمقابل نگاه بهت زده  در

و عتاب آلود  رمیگ یرو م نشیآست يشکسته است، لبه  ي شهیمات ش يبهدار وارید ينرده ها نیو از ب ستادهیا

 ! میگم بر یم! ؟يکر شد: گم یم

به دکتر بدچشم چند تا ناسزا  رلبیز! شه یم دهیخوره که ناخودآگاه همراهم کش یبلندم جا م ياز تن صدا انگار

 .میریبگ شیدر پ دیکنم راه اومده رو نبا یکشم و به کل فراموش م یموهام م نیب یگم و کالفه دست یم

رودخونه است که به  دنیو د ستیکه گفته بودم عمرا ازش برگردم ن يونبریم ریاصال حواسم به مس قهیچند د تا

بار  نیکه ا ینیریگردم و به آ یبرم! به جونم بخرم دیشدن رو با دهیدوباره خطر موش آب کش ارهی یخاطرم م

حال قدم  یپاش ب يجلو ي رهیاخمهاش تو همه و خ. کنم یبرعکس اومدن پشت سرم در حال حرکته نگاه م

  ست؟ین یباالتر پل ایتر  نییپا: پرسم یکنم و م یپا کند م. داره یبرم

: گوشم ياون دکتر تو يشم از تکرار صدا یم یعصب! مونه یبه چشمام م رهیو خ ارهی یباال م نگاهشوو

 ! چشماش سگ داره

 ! میش ضیکه مر نهیبهتر از ا. ارزه یم شیرو ادهیبه پ: گم یو م رمیگ یازش م نگاه

 نیدر آوردن کفشاش و ا يشه برا یجواب خم م یو ب رهیگ یکنم، نگاه ازم م یده نگاهش م یکه نم جواب

 !تنها راه دوباره به دل رودخونه زدنه یعنی

 یبلند رودخونه رو ط يکنم با قدم ها یم یذارم و سع یتخته سنگها م يبار من جلوتر پا رو نیبه دست،ا کفش

شم تو  یپرت م یخوره و به آن یم زیپام ل! فتهیب دیکه نبا یافته اون اتفاق یکنم اما دو قدم مونده به ساحل م

 یم يهوار! بره ینفسم م يالحظه  يبرا هوکن یآب بهم شوك وارد م يرودخونه اصال عمق نداره اما سرد! آب

نشسته به تنم، هم  يهم از سرد! پرخشم ویعصب! چرخم یم نیریبه سمت آ امی یم رونیکشم و از شوك که ب
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 يدونم انگار هنوزاز اتفاق تو ینم.... آب شدنم، هم به خاطر از دست دادن کفشام و هم به خاطر سیاز خ

 دنیخنده اش و د يصدا دنیهوار بکشم، شن نیریه سر آچرخم ک یم عقببه ! میاز همه عصبان شتریب يبهدار

خنده ! نهیش یلبم م يرو ياراده لبخند یکنم و بعد ب یاول پربهت نگاهش م! شه یخندانش مانعم م يچهره 

 يادیکه حاال به چشمم ز ییسنگها رو با پاها یلغزش یب اد،ی یشه به سمتم م یخالصه م ياش که به لبخند

 یسرم رو باال م.کمک يکنه برا یرسه دست دراز م یسرم که م يکنه و باال یم لگد دهیو سف تخوش حال

مونه و من به حرف اون دکتر  یچشمام م ي رهیدوزم، همراه با همون لبخند خ یو نگاهمو به چشماش م ارمی

 !ارمی یم مانیا یلعنت

 یهم کنارم م نیریذارم آ یم رونیو پا که از آب ب یسمت خشک رمیگ یآب راه م يقدم مونده رو از تو چند

 . دنیهم شروع کرده به وز يلرز به جونم نشسته مخصوصا که باد بد. ستهیا

 .فرستم یم رونیام ب دهیبه هم چسب يدندون ها نیاز ب يا دهیکش یو اوف رمیگ یبغل م بازوهامو

کوتاه  يخنده  يصدا. چلونم یو م ارمی یرو در م سمیخ يو جورابها بمیذارم تو ج یمکث دست م هیاز  بعد

 یهم فشار دادن لبهاش جمع م يشم خنده اش رو با رو یتا چشم تو چشمش م اره،ی ینگاهمو باال م نیریآ

 . کنه

باشه واسه  یحفاظ هیبرهنه تو اون جنگل کز کنم  يزنم جورابها رو پام کنم که الاقل حاال که قراره پا یم زانو

 . کفشون

 !؟يای یپس چرا نم: پرسم یگردم سمتش و م یبرم. کنه یحرکت نم نیریافتم اما آ یم راه

اتفاقات چند  ياز همه  شتریب زیچ هیفهمم از  یسمتم، حاال م رهیگ یو م ارهی یکه تنشه رو در م ییپانچو

عرضه ترم  یکم سن و سال هم ب يدختربچه  هیخودم که از  ییدست و پا یب نیاز ا! میقبل عصبان يلحظه 

 ! ختهیاعصابم به هم ر

 ! ییگم، تنت کن نچا یو م نهیش یبه صورتم م یماخ

محبت گل کرده اش  نیآب گرفته ام و نه ا ونیخوره که نه دستش رو م یکنه و انگار بهش برم یاخم م اونم

 !شه یاندازه و از کنارم رد م یبه جهنم باال م یو به معن یتفاوت یاز سر ب يچون شونه ا رام،یرو پذ

*** 

 یم دهیدونم چقدر از راه مونده که نفس بر ینم. شه یتر م یانگار فرسنگها طوالن برگشت تو اون سرما راه

 ! امیتونم ب ینم گهید: نالم یو م نمیش
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و به عقب  ستهیا ینفس پا تند کرده و جلو جلو رفته م هیتموم راه رو  يدلخور ای ییاعتنا یکه از سر ب نیریآ

 . کنه ینگاه م

خسته از چهار قدم پشت سر  یوقت. افتم یهام م یبچگ ادیکشم و  یباال مآب دماغم رو  رم،یگ یازش م نگاه

 !خسته شدم! امی ینم گهیکه د دمیکوب یرو پا م ادهیمامان برداشتن، وسط پ

درخت سر پا  يتنه  هیبه  هیو با تک نهیش یبه لبم م یبچه سه چهار ساله لبخند کمرنگ هیشدن به  لیفکر تبد با

 ! نق نقو يبچه ها نیع شدم! هه: گم یشم و م یم

 ! و البته دماغو: کنم یکشم و اضافه م یرو باال م دماغم

کنم در  یامو وادار به قدم برداشتن م دهیخراش يافته، پاها یواکنش راه م یکه انگار همچنان دلخوره ب نیریآ

 !کنم یپا چند تا فحش آبدار نثار شانس گندم م ریکه ز یحال

رسم  یبهش که م. ارمیدختر کوهستان بشم بلکه از دلش در ب نیا يو هم پا فتمیکنم با ضعف درب یم یسع

 نیشده بعد تو ا سیخ هاخالدونمیخب تا ف. نشدم یاصال از تو عصبان یعنی. شدم یعصبان یالک ن،یبب: گم یم

 سمتم؟ يریگ یرو م يمتر مین يپانچو

بهم  یدونم خواست یم: گم یکشم و م یشه،دماغمو باال م یمنه ظاهر م دیرخش که تو د مین يرو نیریآ اخم

 ...لطف

خب، از  یدونم دلت برام سوخت ول یم یعنی: کنم یزنه بهم که جمله ام رو اصالح م یپرغضب زل م چنان

 !بودم یعصبان یخودم و از دست اون دکتر عوض ییدست و پا یدست ب

بابت  یحیشه که توض یلقا محس بهم ا نیکه ا يجور. زنه بهم یو منتظر زل م نهیو دست به س ستهیا یم

 ! خواد یم شهیتو ش یپرت کردن اون صندل

 یعصبان!بحثمون مردونه بود: گم یافتم و م یاون دکتر رو براش بازگو کنم، پس راه م اتیبخوام چرند عمرا

 ... یعنی! رو شکستم شهیشدم،زدم ش

 !یگ یدروغ م يدونم دار یم ای ستیشه انگار اصال برام مهم ن یرد م يکنه و از کنارم جور یتند م پا

اون اتاقو تحمل کنن  يسرما دیبا چارهیب يضایحاال مر! کارم اشتباه بود: گم یکالفه م یبرم وقت یباال م صدامو

 ... فکر کنم تا سه نشه یول

 يموها نیب یپس دست یگند باال آورده ام اساس! گرده یگرد و متعجب به سمتم برم ییو با چشما ستهیا یم

 !اش مونده گهیدوبار د: گم یکشم و م ینمدارم م
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 نیاز ب خیتوب يبرا یحرف ایبه اعتراض  يزیاحساسات و افکارش رو نداره،درسته که چ انیکه زبون ب درسته

صورتش استفاده کنه که از صد  يگرفته از نگاه و اعضا ادی يکنه،جور ینگاه م ياما جور ادی ینم رونیلبهاش ب

 !واژه پررنگ و پرصداتره

 !یستین یدروغ گو و الپوشون خوب: گه یهم رنگ نگاهش بهم م حاال

کوهستان  نیا یمن بوم دیبچه جون، شا نیبب: گم یشم م یاز کنارش رد م یافتم و وقت یهم داره، راه م حق

که  یداشته باش یسگ هی دیشا ،یجنگل و کوه باش نیا يتو خبره  دیکردن توشو ندونم، شا ینباشم و لم زندگ

نسبت به من احساس قدرت  هش ینم لیدل نایاما ا يخوا یم یسراغ پاچه هر ک شیبفرست یاستهر وقت خو

 ینخوام حرف! ایواسه من ژست ن یالک! يببر شیو با اخم و تخم کارتو پ یزورک یتون یم یکن الیخ ای یکن

 ... ی تو مبازجو جماعت نتونسته لب منو وا کنه حاال! لب وا کنم لیم یترسم که بخوام ب یبزنم ازت نم

گردم  یبرم رم،یگ یگم و با کف دست محل ضربه رو محکم م یم یخوره تو سرم، آخ یمحکم م يزیچ هی

 ! يمگه مرض دار: توپم یسمتش و م

رم و در همون  یدر م ستیحال و روزم خوش ن نکهیداره، با ا یبرم نیرو از رو زم يا گهیشه و بلوط د یم خم

  !یوحش يدختره : زنم یحال داد م

*** 

چشمم نباشه به خاطر  يجلو نیریآ نیدرهم و خشمگ ي افهیداده ام ق حیترج. کشم یگردنم باال م ریرو تا ز پتو

به  دنیپتو و چسب ریز دنیلباس و چپ ضیرفتن سمت ساختمون و دوش گرفتن گذشته ام و به تعو ریاز خ نیهم

 .بسنده کرده ام شیآت تیپ نیا

هم تو  یکه خودم داشته و خورده ام قرص سرماخورگ یجز مسکن بیغر ییدا دوارمیو ام هیحتم میسرماخوردگ

 .بساطش داشته باشه

تو و با  ادی یم ینیس هیبا  ییدا. کنه یبالش بلند م يدر سرم رو از رو يشه که صدا یم نیداره سنگ چشمام

 !جووان يباز که تو سر خود بال آورد: گه یخنده م

از . کشم یکنم و دماغمو باال م یم پیدوشم ک يپتو رو رو نم،یش یزنم و سر جام م یم یحال یب لبخند

رو به سمتم گرفت و همون طور که روبروم  یکی. ختیر ییکه همراهش آورده بوده دو تا استکان چا یفالسک

 .نهیلرزت بش يزد یم یبه تنت آب گرم يآمد یم: نشست گفت یم

 .شم یپتو بمونم گرم م ریخرده ز هیممنون : 
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 باال؟ يایب یدانست ینم) قابل(خابل! ره ینم رونیکلبه از تنت ب يا يز تو سرماسو يا -

 ... گهید. کنم یهمش دارم براتون دردسر درست م: گم یم یدور استکان حلقه است وقت دستم

 هیبخور چا! یپسر نداشته مان يجا) يا بهیغر(يا بهیمگر خر! پسر هیحرفا چ يا: گه یکنه و م یم یاخم ییدا

 .یفتیگرم ب

ره چرا  يبهدار شهیش: پرسه یم ییخورم که دا یم یچسبونم، قلپ یگم و استکان رو به لبم م یم یچشم

 ! ن؟ییپا يآورد

به اشک  يبا چشما! زنه یچند ضربه به پشتم م ییافتم و دست دا یزنه ته گلوم،به سرفه م یجست م يچا

 لیکرده و از باباش خواسته دل فیرو تعر انیرج نیریرم که آ یکنم و تو فکر م ینشسته و بهت زده نگاهش م

 ! اون اتفاق رو ازم بپرسه؟

از جونم که ! پشت سر دخترش گفته؟ ییمتعصب بگم اون مردك چه حرفها وریپدر کرد غ نیتوقع داره به ا نکنه

 !ادیخواد که حساب کار دستش ب یم یاساس یگوشمال هی! نیریآ نیا هیعجب دختر مارمولک! نشده ام ریس

 ریکه ازمان ش يهمان مرد ،یخربان عل: ادی یبه حرف م ییبپرسم، دا يزیخوام چ یکنم و م یصاف م لوموگ

 .خره خبر داد یم

دستمال ! خوبه!هم نکرده يو اشاره ا مایا یاطالع رسان یزنه ول یخب حرف که نم!نزده یحرف نیریپس آ! آهان

 هیمشغول سر هم کردن  مینیب ریز دنشیحال کشو در  ارمی یم رونیگرمکنم رو ب بیتو ج دهیچپ يپارچه ا

تان  یبعد از شما پ خهیدخگفت چند : گه یم ییدا. شم یصاحاب م یب ي شهیبهونه واسه خرد کردن اون ش

 . نکرده داتانیآمده اما پ

 .میاومد ونبریاز م: 

 !ماجرا چه بود ینگفت. ادی یم راههیاز ب نیریبهش گفتم آ! ها -

 هی: گم یذارم و م یکنم داغه م یکه حس م میشونیپ يکشم، دستم رو رو یشکم مخ يلبها يرو رو زبونم

 ... شدم و یکرد،عصب یربط زد،منم دستم درد م یحرف ب

هم استکان  ییشه، دا یگرم م مییسرم به خوردن چا. نگاه نکنم ییدا يکنم به چشما یم یگزم و سع یم لب

. شه یم متریاوضاعت وخ یبمان جایحالت ا نیبا ا. میبپوش برلباساته : گه  یذاره و م یم ینیس يرو تو شیخال

 .ماهگل برات سوپ بار بذاره ایب

 .شم یکنم و از جام بلند م یم تشکر
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 .سیهم خسته ام، هم حالم خوش ن. ممنون: گم یدم و م یدست م باهاش

 .خبرمان کن یخواست يزیچ. پسر یهر طور راحت: 

 یخربان عل: گه یگرده و م یرفتن به طرفم م رونیه اما قبل از بر یبه سمت در م ییگم، دا یم يا باشه

 .دوا درمان يبرا يآباد يباهاش بر یتان یحالت خوش نبود م. مانه یما م یامشب خان

دفعه جواز دفنمو  نیدرمون ا يدکتره جا: گم یام م قهیو در حال فشار آوردن به شق ارمی یبه لب م يلبخند

 !کنه یامضا م

کرد  ینم میاگه عصبان. دم یبه اون دکتر م يکشم و فحش آبدار یم ینم،پوفیش یم. ره یخنده و م یم

نه من االن ذات !کرد یو سوارمون م دید یم ریما رو تو مس یقربانعل م،یبر یاصل يکردم از جاده  یفراموش نم

بدبخت من  ياهاو نه کف پ ردک یفوران م الشیدوباره خشم گودز رغضبیم يکرده بودم،نه اون دختره  هیالر

 !برد یتازه کفشهامم آب نم! گرفت یم ایقانقار

کنم اگه خبر داشتم خزعبالت اون مردك انقدر برام  یو فکر م ارمی یچونه ام باال م ریکشم،پتو رو تا ز یم دراز

 !نه تو پنجره دمیکوب یرو تو سرش م یشه صندل یگرون تموم م

*** 

طور  نیا یچ يبرا نمیکه بب اطیافتم سمت اتاقک ته ح یم ره،راهایلبخند رو به لبم م مانیا يقهقهه  يصدا

که حاال سلول  نمیب یرو م یشه و در پسش اتاق یباز م يبد يدم با صدا یدر اتاقک رو که هل م. خنده یم

تمام ! خنده یکنه م یمنو نگاه م کهافتاده و همون طور  نیزم يغرق در خون رو مانیو ا هیانفراد يپنجره  یب

 یرو دستام جون داده به تنم م مانیکه ا يو حس وحشت لحظه ا ادی یافته، عضالتم کش م یبه لرزه مجونم 

 !خنده یهمچنان م مانیاما ا نهیش

شه و  یبدل به اخم م یبلند کردنش،خنده اش به آن يره برا یم شیدستم پ. زنم یرم و کنارش زانو م یم جلو

 ! يریحق توئه بم: کشه یم ادیفر تیصبانو با ع نهیش یسر جاش م! زنه یدستم رو پس م

کنه و  یبا انگشت بهم اشاره م یزنه وقت یو برق خشم نگاهش چشمامو م ستهیا یمونم، سر پا م یم ماتزده

 !نه من یپ کین يریبم دیتو با: گه یم

*** 
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 یشامو مسلول گو یبسته شدن در آهن يکنه، صدا یشدن سرتاپام رو فلج م نایشه،وحشت ناب یمطلق م یکیتار

شه  یاز گلوم خارج نم ییرغم تالشم صدا یزنم اما عل یرو صدا م مانیخراشه و من از ته حلق و با تمام توان ا

 !سکوت يشه و شکننده  یم دهیبر دهیو تنها نفسهامه که بر

تنگ و تنگتر  یکیکنم که تو تار یرو حس م وارهایزنم و د یشم، به گلوم چنگ م یکنم دارم خفه م یم حس

 يکورسو ارهیکه مرتب اسمم رو به زبون م ییفشار قبره اما صدا نیکه مرده ام و ا ارمی یم مانیا! شن یم

 !چشم باز کنم ادخو یکه ازم م ییشنوم و صدا یچند بار اسمم رو م! اندازه یته دلم م يدیام

م که چرا کور شده ام و نال یم صالیبا است! نمیب یرو نم ییچشمام بازه اما جا: زنم یم ادیفر رومین يهمه  با

 ! يتو کور بود: گه یشنوم که پر تمسخر م یرو م مانیا يصدا

 اد،ی یپاهام به لرزه در م ریز نیبرام دهشتناك هست که آرزو کنم مرده باشم، زم يتا ابد اونقدر دنیند حس

چشم  یر وقتبا نیخورم و ا یم نیبا ضرب محکم به زم!کنم یکنه و من به قعرش سقوط م یدهن باز م یچاه

 !ش چشمامهیاون مردك هوسباز پ ریروشنه و تصو ینور کم جون ریکنم همه جا ز یباز م

شنوم که  یپرهوسش رو م يکشم و صدا یعقب م! لبش يرو يرو صورتمه و لبخند چندش آور فشینگاه کث

 !کنم یجهنمو بهشت م نیسه سال واسه ات ا نیا يایبا من راه ب نیبب: گه یم

به دستش بوده  فتادنین ریمدت کوتاه تمام تالشم گ نیام و تو ا دهیدر موردش شن گهیدو نفر د یکیمرتضا و  از

 شنهادیاون هم با پ!کنم، باالخره اومده سراغم زیمنه توالتها رو تم ي فهیاآلن که وظ ه،یاما االن که وقت هواخور

 !لرزونه یپشتم رو م ي رهیکه ت یفیشرم آور و کث

 يبدتر بو زیو متعفن زندانه و از همه چ فیتنگ و کث ییدستشو! ستمین يسلول انفراد ایتو اتاقک  گهید حاال

کنم گوشهام تو آب  یدر حد تاول زدنه، حس م میگر گرفتگ! کنه یگند اون مردك آشغاله که داره خفه ام م

 ! به لرز نشسته موجودم چنان شل شده که تمام تن يو مهره ها چیجوش در حال پختنه اما پ

خوام راحتم  یخوره و ملتمس م یسرم به دو طرف تکون م اد،ی یم شیرم و اون کثافت پ یم بترعق

 يبار صدا نیرم و ا یفرو م یکیکنه که به تار یچسبه ولتاژ برق چنان پرتم م یبذاره،دستش مچ دستم رو که م

 يریو بعد بم یبش رکوحقه توئه !یپ کین يریحق توئه بم:گه یشنوم که پرحسرت م یم یکیرو تو تار مانیا

 !یپ کین

*** 
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افته که گرچه  یم ينگران مرد يکنم و نگاهم به چشما یزنه، چشم باز م یبه صورتم م يضربه ا یدست

 !تونه منو از کابوسام رها کنه و ستون سرپا موندنم بشه یکه م هیمرد نیاما تو اون لحظه برام آشناتر بهیغر

 يبازوهامو با دستها. ناهنجار و دردآور توانمو ناتوان کرده ریتصواون همه  دنینه ، که د ییتنها نم،یش یم

 . کنه تو نشستن یم میاریو  رهیگ یقدرتمندش م يکارکرده 

با خوإت  يچه کرد: پرسه یو م نهیش یتخت م يشم و اون نگران لبه  یچشماش م ي رهینفس زنون خ نفس

 .جووان

 مانیا ياما صدا ارمیبه خاطر ن دمیکه د ییراینم تصوک یم یداغم و سع یشونیپ يشونم رو یدستم رو م کف

چرا منو ! دونه یمردن م قیچرا منو ال: پرسم یجون و زمزمه وار از خودم م یب رلبیز! ره ینم رونیاز گوشم ب

 !دونه یمقصر مرگش م

ظره، منت یخربان عل! يدیتبت رفته باال،کابوس د: گه یو م نهیش یپام م يدست رها شده رو يرو ییدا دست

 .درمانگاه میر یم. یکمک موکنم لباسته بپوش

 .ستین يازین. شم یتا صبح خوب م: گم یدم و م یخشکم فرو م ينگاه کردن بهش آب دهنم رو از گلو یب

 ،یامانت دستم! موکونه رتیگ نیزم! تب خطرناکه! ازهیپسر ن ازهین: گه یمحکمتر م نباریشه و ا یجاش بلند م از

 ! یوخ! بدمجوواب مادرته ندارم 

 ! خالو هیامانت چ!نجایخودم اومدم ا يخودم با پا: گم یکشم و پرناله م یم دراز

 یاو دکتره است، م دنیاگه دردت د: گه یکنه و بعد م یزمزمه م يبه کرد يزیزنه و چ یرو از روم کنار م پتو

 ! ؟یگ یم یچ! هان؟! شهر متیبر

 ! نهیش یهم م يسوزانم رو يدم و پلکها یتکون م یبه عالمت منف نهیسنگ یرو که حساب سرم

آخ !دونست یچرا منو مستحق مردن م! دونست؟ یمن نم قیرو ال یچرا زندگ! بود؟ یچرا از من عصبان مانیا

 !مانیا! مانیا

*** 

 اشیع يچشمم به اون مردك هرزه ال. دم یاز هم فاصله م یپلکهامو به زور و تا حد کم یمطبوع يخنکا با

چت شد پهلوون : گه یمزاحوار م یبا لحن شوخ یوقت مهیشونیپ ياش رو گهیه دست، دست دسرنگ ب! افته یم

 !؟يدییخنک چا مینس هیبا ! پنبه
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 یکوهه آدما رو وحش نیا تیخاص: گه یم یزنم که معترض رو به کس یجون مونده تو تنم دستش رو پس م با

 !مهمونتون ذاتا اهل رم کردنه؟ نیا ایکنه  یم

 دهیو در همون حال نفس بر نمیکنم بش یم یسع بیغر ییدا ياخمها دنیچرخونم و با د یم تو کلبه نگاهمو

 .... پاش... رو دو تا یهرک... مدرك داره... یهر ک... یبگم ول... از اونم که... کتریکوچ... من... ییدا: گم یم

چرا راهش ... چرا! سیآآآدم ن... نهز یم... یحرف م... یهر ک... ره یم... راه: و بعد ادامه حرفم یدردناک ي سرفه

 ...تو تو تو... يداد... 

دراز بکش : گه یتخت و پرتمسخر م يکنه رو یپرتم م بایشه و تقر یشونه هام م پیپر قدرت دکتر ک دست

آمپوال رو نوش جان کنه، بلکه تبش  نیکمک کن ا ایخان ب بیغر! ده یجون نداره حرف بزنه داره شعار م! پنبه

 !بگه ونیکمتر هذ نییپا ادیب

دونم آمپولها واقعا  یرسه و نم ینم ییبزرگ دکتر و قدرت دا ينداره، زور نداشته ام به جثه  يا دهیفا تقالم

 !رم یم شیزندشون که تا مرز فلج شدن پ یم يجور یدکتر لعنت نیا ایدردناکه 

پهلو کرده  نهیس! گرمتر يجا هی نشیببر!سیواسه اش ن یهتل خوب نجایا: گه یداره م یدست از سرم بر م یوقت

 یبهش سر م امی یفردا هم م! از من گفتن بود! خان بیغر يبد یتون ینفله بشه جواب ننه باباشو نم! خطرناکه

 ! زنم

 !الزم نکرده: نالم یزنم و م یزور غلت م به

و همونطور که زنه  یکنار تخت زانو م! نمیچشماشو بب يافتادن گوشه  نیتونم چ یتارم م ياز پشت چشما یحت

 .باش رونیشما ب قهیچند دق هی: گه یم ییچشم تو چشممه به دا

 یرو شونه ام و م نهیش یم اشیشونه، دست اون ع یبودن رو به صورتم م یاخم ناراض ییپا و رفتن دا يصدا

 روزیاز د! یمظلوم احتماال اهل خالف مالف يچشما نیگه برعکس ا یخوشگل بهم م يها یخط خط نیا: گه

درست ! آخور نین دهکوره که نه، تو ایبتپه تو ا ادیاز همه جا ب دهیبر دیجوون چرا با هیکنم  یحاال دارم فکر متا 

بدم و به  لتیتحو ادی یبدم نم! یدماغ من نش يمو ادیپس حواستو جمع کن ز! یهست يحدس زده باشم فرار

 نیصاحب تو ا یب يگله  نیو بچه اش ع زن يخوا یتو که نم!وسطه رمردمیپ نیا يتازه پا! به و چه چه بشنوم

 !دشت پر از گرگ ول بمونن؟

 !به هدف يزد: کنم یو آروم زمزمه م نهیش یاز چشماش به لبخند مزخرفش م نگاهم
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باشه  نیسنگ دیبا! ؟یحاال که در رفت هیجرمت چ: گه یذاره و م یم میشونیپ يخنده و دستش رو رو یم بلند

 !ادی یم نییکم کم پا اری ي هیآمپوال و البته پاشو نیتبت هنوز کم نشده اما با ا!نه؟

کشمش  یشه، به سمت خودم م یدستم چنگ موهاش م یشدن اخمم وجود نداره وقت ظتریغل يبرا ییجا گهید

تو ... تو فکر... روزیاز د... تو هدف چون يزد: کنم یناله م رلبیز ارهی یمچم م يکه رو يبه فشار تیاهم یو ب

... به محض... هدف چون... به يزد! کردمن ریخم... خورد و... خودتو... شهیش... اون يبه جا... چرا... فکر بودم

 !کنم یم یم... آدمت... موجه لیددددل... هی... با... شدنم... سرپا... سر پا... سر

 !ییدا: کشم یدردناکم هوار م يدم و با گلو یرو به عقب هل م سرش

... فر:زنم یچرخونه و بهت زده لب م ینگاه خمارمو به سمت در م یننفس نفس زد يشه و صدا یباز م در

 !فرداد

 یو م نهیش یپهن بوده به صورت من م نیزم ينگاه متعجبش از دکتر که به خاطر هل من رو اد،ی یم نجلویگ

 !نجا؟یچه خبره ا: پرسه

دارم و  یه زور باز نگه مب نمویسنگ يپلکها سته،یا یکنه و م یبه اصطالح دکتر خودشو جمع و جور م جوونک

 ... یب یب... بنداز... نویا: گم یبا اشاره به دکتر به فرداد م

 دیشن یهم که اسم آمپولو م یاز همون بچگ نیا! شما ببخش دکتر جون! رونیب: ادی یحرفم م ونیم فرداد

 !آورد یدر م يباز یکول

 یدادن راجع به داروها رو م حیو توض حرف زدن دکتر يصدا ارمیکه هوش ییبندم و تا لحظه ها یم چشمامو

 !خواب و کابوس يایو دن هیکیشنوم و بعد دوباره تار

*** 

 هیپا: پرسه یدوزه و م یترسخورده ام م يچشم به چشما شخندیغالم با ن ست،ین دنیعقب کش يبرا ییجا

 !؟يا

 !غ غ غالمآقا : گم یره م یکه رو به قهقرا م ییلرزون و صدا يکه با چونه ا ستیخودم ن دست

دو تا : گه یشه اما قبل به حرف اومدنم اون م یکشه، خون تو رگهام خشک م یسرم هوار م یرو عصب بنال

نه ! گل و بلبل و رفاه! عشق و حال و صفا!شه یآره رو که گفتم به کجا ختم م! نه ایآره  ای!نهیبوز يدار نهیگوز

 ! گهیکجاست د یدون یم!نیهم که به اسفل السافل

 ! ارمی یدم و نه رو به زبون م یرو به زور فرو م دهنم آب
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به  ای نهیبه اسفل السافل! نه به کدوم ولد چموش؟: پرسه یم یکشه وقت یخنده اش سوهان به روحم م يصدا

 !آس من؟ شنهادیپ

اشتباه ! آقا غالم ستمیمن اهلش ن... من: دن تا بگم یقرض م رویبند بند وجودم به زبونم ن یعرقم وقت سیخ

 .نیفتگر

زندان عوض بشه من  يعرضه  یب ریمد یتا مدتها، تا وقت! همانا دنیوا کردن همانا و جهنم رو به چشم د لب

از  طیشرا نیو دردناکتر نیتو بدتر یدم که هرگز،حت یرو م یمحکم یهر روز و هر ساعت تاوان جواب منف

کنم  یرو از نو تجربه م ییها هو لحظ تب کابوسش افتاده به جونم نیشم و حاال تو اوج ا ینم مونیگفتنش پش

کرده به لکه دار نشدن  یذاشته اما خوشنودم م یتن و روحم رد م يغالم و گماشته هاش رو يکه درد شکنجه 

 !تمیثیح

*** 

 . کنم یو چشم باز م کشهیم رونمیگذشته ب يدردها يایگرم فرداد از دن يصدا

به  میداریخواب و ب يفهمم تو فاصله  یرنگ اتاق م يا روزهیدر ف دنیو من با د رهیگ یدستم رو م دستش

 .منتقل شده ام ییدا يخونه 

 !شناسنامه ات کجاست؟: پرسه یکنه و پر اخم م یبه دستم وارد م يفشار

 نمیب یفرداد م بتیدر ه لمویمرده ام و عزرائ! خواد؟ یم یچ يشناسنامه برا!کنم یو گنگ نگاهش م متعجب

 !سر وقتم ادیب یو خوش اخالق یی،خوشبویپیخوشت نیبه ا لینبوده ام که عزرائ یوباونقدرها هم آدم خ! ؟یعنی

و  يلوله بخار نیهم یدوباره بخواب: گه یم ینییپا يفرداد با صدا یبه خواب هنوز تو چشمامه وقت يدیشد لیم

 ...!کنم تو ك یم

 !نامه ات کجاستشناس ینگفت: گه یو م میشونیذاره رو پ یکنم لبخند بزنم،دستش رو م یم یسع

 !؟یشناسنامه واسه چ: پرسم یم يگرفته ا يصدا با

 !دلبرگیها ای ییپ کین نمیبب: گه یکنه م یکه نبضمو چک م یدرهم، در حال يابروها با

 !دبرگ؟یها:

در دوره  ا،یشرق آس دیشا یو حت ایاروپا و غرب آس قا،یاست که در آفر یگونه انسان دلبرگیانسان ها! دلبرگیها-

 یالبته برخ! شد دیناپد شیهزار سال پ ستیاز آن ظاهر و در حدود دو شیپ ایحدود ششصد هزار سال  یزمان

 یول. ظاهر شده است شیهزار سال پ تصداز هش شیگونه انسان پ نیمعتقدند که ا زین کاریب يشناسها نهیرید
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 ینموده و م یم ستیز انریشمال ا ياز اون موقع تا حاال در جنگل ها یقاچاق شونیکیکنم  یحس م نجانبیا

 ! آخه؟ هیچه وضع نیخل خرفت ا کهیمرت! دینما

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: 

اطراف  نیکه گزارش دادن ا يمرموز یدنبال موجود هپل میشناس اومد بیو عجا قهیو عت نهیریگروه د هیبا  -

 ! شده دهید

فرداد به عقب متعجب و سر جا  عیسر زینشستن، خ يشن برا یگاهم م هیکنم و دستهام تک یم يا سرفه

انقدر ! ستمیجناب من اصال قابل خوردن ن: گه یو م ارهی یباال م میدستهاشو به نشونه تسل! کنه یساکنم م

 ...که گوشتم پر کرم شده میکثافت زدم به خودم و زندگ

 !؟یینجایچرا ا: امی یحرفش م ونیم

 !جاش اومدم نامدار نبود، من. خبرمون کرد ییدا: گه یشه و م یم يجد

 !؟ییدا:

خبرمون کرد که واسه مراسم کفن و دفن  یهست یخدا فکر کرد مردن يبنده ! گانهیب ییدا نیهم!گهیآره د-

 ومدین رتیگ یسلمون! ؟يندار ینسبت یکوچک جنگل رزایبا م! رمیبگ لیمنم اومدم نعشو تحو!میداشته باش یآمادگ

 !؟یرو بزن ایلیپشم و پ نیشد ا ینم دایپ غیت هی

 !شد؟ یچ نینگار يمراسم خواستگار: 

اگه بپرسم : گه یکنم و اون م یده همه از نبودنم دلخورن، منتظر نگاهش م یدر هم فرداد نشون م ياخمها

 !بهم خورد! پرسم یپس نم! یفارس يها الیکتابها و سر نیا نیشه ع یمگه مهمه واسه ات م

بازم گذشته ! کنم یم دایرو تو خودم پ لشیو تنها دل شییره سمت چرا یمونم و ذهنم م یاش م رهیزده خ بهت

وجودمو پر  ينفرت از خودم همه ! خواستگار يو فرار خونواده  قاتیتحق ي جهیبرادر دختر البد شده نت اهیس ي

و  ستین شمیکه پ يکنم از خواهر یحس شرم م! که مستحق مردنم مانیبه حرف ا ارمی یم مانیکنه و ا یم

 .رهیسامون بگ شیشه زندگ یبودنم هم باعث نمن یو حت ستمین ششیپ

فرداد  يذارم که اشکهام جلو یتخم چشمام م يبسته ام رو يپلکها يانگشت شست و سبابه ام رو از رو دو

 !نچکه

البد قسمت هم !یپ کینداره ن بیع: گه یذاره و م یپام م يشه، دست رو یم کمیشنوم که نزد یم

 !شه یم بتیبدترک ي افهیاون خواهر زشت بدق بیصبهتر ن هیخدا بخواد  شاهللایا!نبودن
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 !منه ریتقص: گم ینگاه کردن بهش م یو ب ارمی یم نییپا دستمو

: گه یشه و م یچشمام م ي رهیخ طنتیبا ش. ارمی یکنه و سرم رو باال م یبلندش متعجبم م يخنده  يصدا

 !نجانبهیا ریتقص ندیگو یجماعت م يما که همه  يواهللا در آباد

 ! تو؟: پرسمیشه و م یدوباره گرد م چشمام

 !برادرخانوم جان؟ يچطور: پرسه یزنه و م یبه سر شونه ام م یلبخند دست با

 يها یعمر با شوخ هیکه  یکردن آدم تیاذ يو بعد قلقلک و وسوسه  ادی یکه به سراغم م هیزیچ نیاول بهت

 !رو آزار داده ایدن هیجا و به جاش  یب

 یخوره و خودش رو جمع و جور م یجا م! کشم یزنم و چهره در هم م یم پس مرو با تکون شونه ا دستش

 !ناراحت ؟: پرسه یکنه و م

 یگفت نامدار م یمامان راجع به تو م: گم یکشم و در همون حال م ینگاهش کنم، دراز م نکهیا بدون

 !ه؟یشناسدش پسر خوب

 !ختمیبهم ر شویگفت که من خواستگار یم یراجع به همون! نه: گه یم یرنگ جا خوردن داره وقت صداش

 !؟یپ کین: گه یمونه و بعد آروم م یکم ساکت م کیگم،  ینم يزیو چ نهیکنم که لبخندمو نب یپشت م بهش

وصلت  نینفر از ا هیکردن اگه  یم الیهمه خ: گه یم یشه وقت یدور م یصداش کم نباریدم و ا ینم جواب

 ... ردم که خودم خبرو بهت بدم بعد توهمه راهو گز ک نیا! ییخوشحال بشه اون تو

از  گهیاون که د! قبول کرد؟ ينامدار اصال چه جور! چطو خام شد نینگار: توپم یسرفه م هیو بعد از  نمیش یم

 ! ؟ینداشته باش یمرض ننیگرفتن ازت بب شیآزما نمیاصال بب! با خبر بوده اتینصف گندکار

 ! یچه مرض: توپه یرفته م يکه رو به کبود یگرد شده و صورت يچشمها با

 يفحشها رو ازم خورده پس لبخند نیکنه که انگار بدتر یو نگاهم م ستادهیدم در ا يجور! سوزه یبراش م دلم

 ... یکرم یانگل!دونم؟ یچه م: گم یکنم و م یرو که به زور کنترل شده رها م

به  تیاهم یکنه و ب یرو روم هوار م کلشیتموم ه! پتو ریخزم ز یخندم و م یشه، بلند م یسمتم حمله ور م به

 !دنیکنه به مشت کوب یمن شروع م يدهایآخ و تهد يصدا

*** 
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شم  یم زیخ میزنم کنار و ن یپتو رو م. کنه یدادن من م یگوشمال الیخ یفرداد رو ب ییدا يباشه  ریخ يصدا

هر چند که  یبخور نفله نش ریبگ: گه یو م رهیگ یآب سمتم م وانیل هیکنم که خود فرداد  یو اونقدر سرفه م

 !حقته

به  نیپسرعمه ام بوده تا حاال،از ا:گم یبا اشاره به فرداد م ادی ینفسم که جا م. بنده، یتو و در رو م ادی یم ییدا

 ! ییبعد دومادمم شده دا

 !یبه سالمت! خب: گه یو م ارهیبه لب م يلبخند ییدا

از ذوق پس افتاده بود  نمیدومادش شدم،ا: گه یره م یکنه و همون طور که به سمت طاقچه م یتشکر م فرداد

 !کردم یرو روش اعمال م ایاح اتیداشتم عمل

که ! منتها قسمت جذابش مونده: گه یگرده و م یکنم، سرنگ به دست به سمتم برم یبه لب نگاهش م لبخند

 !آره؟ شیآزما

*** 

 !بابا گهیبسه د: زنم یم غر

 !کنم ها یگوشتو م یچیق نیزنم با ا یم! رزایوول نخور م: گه یزنه و م یبه سرم م یآروم ي ضربه

. اول به قول خودش صورتمو صفا داده و حاال هم موهامو کوتاه کرده! است افتاده به جونم قهیدونم چند دق ینم

صبرانه منتظرم تن دردناکمو به آب  یآب گرم کرده و من ب ییدا! کنه یمعطل م نقدریدونم چرا ا یمنتها نم

 !دست از سرم برداره قهیدوماد عت نیم البته اگه ابسپر

کشم و کالفه در حال باز  یم یپوف! رهیگ یرو جلوم م نهییکشه و آ یموهام م ونهیم یشه، دست یتموم م کارش

 !قربون دستت! خوبه بابا: گم یکه دور گردنم بسته شده م يکردن پارچه ا

 یمن نم! يمدرن شد زادیآدم هیذره االن شب هیذره فقط  هی! با؟تازه خوبه با: گه یذاره و م یم زیم يرو رو نهییآ

 !؟يبود زانیمنتظر فصل پشم ر ای يبه خودت بد ییصفا هی دیبا دیفهمم خودت به اون عقل نداشته ات نرس

 !امیتو برو تو حموم تا من ب: گه یشم، فرداد م یزنم و از جام بلند م یم لبخند

 !؟يایتو کجا ب: پرسم یم متعجب

 !گهید زونمیپشماتم بر یباق امیب: گه یکنه م یرو باز م رهنشیپ يطور که دکمه ها ونهم

 !زنم واقعا حقشه یکه بهش م یمحکم یگردن پس
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 ییجا گهیبپوشون خودتو که د: گه یکنه و م یتو دستش رو جلوم باز م يکنم، فرداد پتو یحموم رو باز م در

 !يخوردن ندار,واسه آمپول

 !از آب گرم نبود يسال اون تو خبر شترینصف ب! رو ایسوسول باز نیجمع کن ا: گم یبه لب م لبخند

اندازه سر  یکنه پشت کنم و همونطور که پتو رو م یده و وادارم م یشونه ام رو فشار م اره،ی یم شیپ دست

ر باشه خودتو اگه قرا!یکن یزندگ زادیآدم نیکه ع رونیب ياومد! فرق داره رونیب نیاون تو با ا: گه یشونه ام م

 !گهیهمون تو د يموند یمکه خب  یمحروم کن ستیهست و اون تو ن رونیب نیکه ا يزیاز هر چ

 ! افتم سمت ساختمون یو راه م نهیش یبه لبم م يپوزخند

برام  رونیب نیهم ا هیفهمه با ذات الر یم ستین رونیب نیاون تو بوده که ا ییزهایفرداد بدونه چه چ اگه

 !گلستانه

اتاقه هول شده به  يگوشه  يواریکه سرش تو کمد د نیریاتاق نذاشته آ يدم و پا تو یق رو هل ماتا در

که کردم، فرداد  یمحسوس رییمنه و تغ يکنم، نگاهش به صورت اصالح شده  یسالم م. چرخه یسمتمون م

 يآقا شونیا: گه یباز م شیکنه و در همون حال با ن یبهم وارد م یذاره،فشار آروم یشونه ام م يدست رو

 ! ؟یکنینم یجان معرف یپ کین! سابق نیفیهمون هاکل بر! فرزانه هستن خانوم یپ کین

پتو رو از سر ! شه یدخترك بداخالق م نیا بیغ ریدچار ت یفرداد وقت ي گهید ي قهیبرام واکنش چند دق هیدنید

 .بیغر ییخانوم دختر دا نیریآ: گم یدارم و م یشونه ام برم

 !خوشوقتم بانو: گه یکنه و جنتلمن وار م یم لیمتما يگشاده سر يبا رو فرداد

 رونیگذره و از اتاق ب یبه فرداد از کنارمون م تیاهم یکوبه و ب یکه اخم کرده در کمد رو م نهیریبه آ نگاهم

 !نمیب یمتعجب فرداد رو م يچشما یخنده وقت ریزنم ز یم! ره یم

 !ارو؟یاش کمه  چند تا تخته: گه یو م نهیش یم يبخار کنار

 .سیاش مرد جماعت خوب ن ونهیم: گم یکه حرارتش موهامو خشک کنه و م رمیگ یم يبخار يرو رو سرم

 !خون جنس نره يتشنه ! از خوب نبودن گذشته نیکار ا: گه یم فرداد

مامان خانومت سفارش !نره ادتیقرصات : گه یکشه و م یمن دراز م يحرفش، سر جا دییگم به تأ یم یاوهوم

 !تیکرده دوا درمونت کنم، بعد برگردونمت به مدن

 !؟يبهم زد يرو چه جور يخواستگار: پرسم یسرفه م هیو بعد از  نمیش یم
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مراسم و  کمیرفتم تو ش دم،یدسته گل خر هی: گه یحوصله و خواب آلود م یب یچشماشه وقت يرو ساعدش

دخترتون خواستگار  نیکه بگ نیریپذ یشب م هیدو تا خواستگار رو تو ! آقا؟ یچ یعنی: معترض به نامدار گفتم

 !ن؟یکن یم یبازار گرم نیمثال دار! داره کرور کرورتا؟

 !خب؟: گم یم مشتاق

زنه و  یم یضیشه که لبخند عر یاون شب سرخوش م يادآوریچرخه،از  یداره و به سمتم م یرو برم دستش

 قهید هیدونم اما من  یره گفتم شما رو که نماولش که همه تو بهت بودن،بعد من رو به پس!گهید یچیه: گه یم

و خاله  يو داداشت و مامانم و پدر ییاونام ناراحت رفتن، زن دا! خالصه مجلس بهم خورد! مونم ینم نجایهم ا

منم بعد رفتن ! کردن یبودن منو نگاه م سادهیوسط سالن وا یختیر نیو شوهرخاله ات هم که تو تعجب هم

 !خوام به قربونش برم یم! برم نینامزدمو بد: اونا گفتم

 !بعدش؟:پرسمیو م خندمیبلند م! آهنگ رو خوندن تمیبا ر کنهیم شروع

از دست نامدار !چینامزدمو که ندادن ه! گهید یچیه:گهیوم شیشونیذاره رو پ یم شه،بازوشویطاق باز م دوباره

شرم بودن، مامانتم  ي هیو ابراز ما نیفحش ناسزا و نفر يسر هیجانانه خوردم، از مامانم هم  ییچند تا کف دمپا

بوزم رو  دهیکه به عمرم شن يجمله ا نیتر نههم عاشقا نیبارم کرد و نگار هیکه چند تا نگاه عاقل اندر سف

 !خرجم کرد

 !؟یچ: 

 یمنو م یزندگ يو کل گندا یشه اما چون تو از خودمون یعشاق سکرت محسوب م نیجور جمالت ب نیا -

 !يا وونهیتو د...تو... فرداد تو: گفت. گم بهت یم یش یله محرم حساب مخا ییجورا هیو  یدون

گم موقع تو به عروس  یبه خانومم م! چه خوشش اومده!جونم:گهیو م کنهیفرداد نگاهم م! خنده ریزنم ز یم

 !تو یهست یپشمک جونم چه خل مشنگ:بده بگه ادیخانوم 

*** 

کنه چون دوست ندارم باهاش بحث کنم که  یخوشحالم م نیا از رفتن نزده و یو هنوز حرف شمهیهنوز پ فرداد

 .قصدم نرفتن باهاشه

راه  ي مهیافتم اما تو ن یو من به قصد بردن ظرفها به سمت ساختمون راه م میکلبه ناهارمون رو خورد يتو

 ! کنه یتوجه ام رو جلب م يا هیآروم گر يصدا
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که لب رودخونه نشسته، زانوهاشو بغل  نمیب یرو م نیریآ و رمیگ یصدا رو م یاندازم و پ یبه اطرافم م ینگاه

 شیکم پ یبیذارم، سراش یم نیزم يغذا رو رو ینیس.است هیکرده و سرش رو روشون گذاشته و در حال گر

 !ن؟یریآ: گم یکنم و آروم م یم یرومو با چند قدم ط

 !خانوم؟ نیریآ: زنم یصداش م زنم و بازم آروم یروبروش زانو م. کنه یشه اما سرش رو بلند نم یم ساکت

 ! تصور کنم دنید یاز حضورم رو ب شیدرهم و ناراض يتونم چهره  یده و م ینم یجواب

از دست من  يکار! شده؟ يطور: پرسم یهم ندارم پس م ارمیببرم و سرش رو باال ب شیدستم رو پ نکهیا جرأت

 !واسه ات؟ ادی یبر م

به  یوقت! لرزونه یکه تو نگاهشه دلم رو م يو درد شینیب یخچشماش، سر یسیخ ارهی یرو که باال م سرش

 !ناراحتت کرده؟ یکس! شده؟ یچ: پرسم یم امی یخودم م

و  مایبا ا یجواب حت هیاز  غیخوره و در یاش تکون م نهیقفسه س ییصدا یلرزه،از هق هق ب یاش م چونه

 !اشاره

 .يخور یسرده سرما م یشستن نجایتو اتاق ا میپاشو بر: گم یبرم و م یم شیرو پ دستم

چرا : گم یشه و م یم شیچکه،دلم ر یاز چشمش م یقطره اشک ردش،یگ یاندازه اما نم یبه دستم م ینگاه

 ! بابات حرفت شده؟ ایبا مامان ! ؟یکن یم هیگر يآخه دار

و بعد از شم  یمنم بلند م. کنه سمت ساختمون یشه و حرکت م یبلند م نیزم ياز رو ره،یگ یاز صورتم م نگاه

مقاوم پشت سرش  يدختر کوچولو نیا ي هیگر دنیکه هم کنجکاوم و هم ناراحت از د یدر حال ینیبرداشتن س

 .شه یم دیناپد دمید يجلو زده و ا یم ریمس رییساختمون به سمت آغل تغ کیاما اون نزد. افتم یراه م

نگران در  يو با چهره ا ادی یم رونیباز اتاق  ییزنم زن دا یرو که صدا م ییو دا ستمیا یکه م وونیا يرو

 ! کجه بموندسه؟) kafen(به کفن  سیگ نیدونم ا ینم: گه یم رهیگ یرو ازم م ینیکه س یحال

شما  يها یتیداده بود دوا تقو غامیدکتر پ! گم یم نهیریآ: ده یم حیکنم منظورشو بفهمم، خودش توض یم یسع

 ! رهیارده بوره بهاک یراه نهیریصبح آ ییدا ارده،یره از شهر ب

 يجلو نیریاز اشک آ سیخ يو چهره  رهیگ یگر م یتنم به آن! ره یشه و گوشام عقب م یگرد م چشمام

رفت  نیریآ: ده یم حیگه پس توض یم یفهمم چ ینم نکهیا يذاره پا یحالتم رو م ییزن دا!ادی یچشمام م

در (دکل ! سابقه نداشته الاص!شده یچ نهیه ببفرستادم بر بهیغر ییاآلن دا! ومدهیهنتا ن رهیشما ره بگ يدواها

 !کنه ینم)  matalمعطل، (وقت مطل  چیه! ادی یره و م یزود م یلیخ نیریآ) کل
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 هیحواس  یرم و ب یم نییپله ها رو پا. ام نبض گرفته قهیزنه من رگ شق یداره حرف م یبا نگرون ییدا زن

 يصدا. رسونم یدارم و خودمو به آغل م یبر م عیسرقدمهامو بلند بلند و !گم یم ییبه زن دا رلبیز يزیچ

 !پره یبا ترس از جاش م ییهویکنم  یدر رو که پرخشم باز م. شنوم یرو از انبار کنارش م نیریآ ي هیگر

 ! ارهی یپا گذاشته رو رگ گردنم و داره بهش فشار م یکی! من از اون بدترم! ختهیبهم ر دایاست و شد دهیترس

به روزگارم  يکنه که کار یم دمیبه چشمام تهد رهیو خ رهیگ یستش گردنمو تو دست مد یغالم وقت ریتصو

رم و  یبا دست مشت شده جلو م. بنده یچشمم نقش م يجلو نییکه خودم شلوارمو جلوش بکشم پا ارهی یم

 !ه؟کارت کرد یچ: پرسم یکاه پشت سرش م يبه عدل ها دهیکه چسب ینیریآ يبه چشما رهیخ

و پرخشم  ستمیا یم شیقدم هیتو . شه یکنه و فقط زل چشمام م یم ادیز ي هیگر ایور ترس از ز يا سکسکه

 ! هان؟! ه؟یبه گر یکارت کرده که نشست یگفته، چ یچ يریداروها رو ازش بگ یرفت: پرسم یم

 !چکه یکه از چشمش م یقطره تشک بزرگ نباریسکوت و ا بازم

 یبابات بفهمن الاقل بگ ایاما فکر کنم اگه مامان  یگ یمن نمبه : گم یو م رمیگ یمچ دستش رو م ناخودآگاه

 !شده یچ

! ه؟یچ: گم یگردم و زل چشماش که حاال انگار رنگ التماس داره م یبرم. کنه یشه و مقاومت م ینم همراهم

 ! گم؟ ینم يزیشم و چ یمن خفه م ينکنه فکر کرد

رنگ به صورت ! بابات رفته دنبالت: گم یکنم و م یانگشتهامو تنگتر م يکشه اما حلقه  یرو از دستم م دستش

 ! ؟يو زار هیبه گر یبعد تو نشست! یمامانت نمونده از نگران

با . خرده خودمو کنترل کنم هیکنم  یم یو سع ادی یشه، دلم به درد م یم شتریاش ب هیگر نباریگزه و ا یم لب

 یاز کاه م يبسته ا يو رو رمیگ ینه هاشو مآروم شو. دیشه رس ینم ییبه جا تیدختر با خشونت و عصبان نیا

 بهت زده؟ يحرف بد: سمپر یم متیبا مال نباریزنم و ا یپاهاش زانو م شیشونمش، خودم هم پ

سرش رو به عالمت مثبت تکون  یکنه و بعد از هق هق یپردرد و غم نگاهم م يتو سکوت با اون چشما اول

 .ده یم

دوباره به خودم . زنه یغالم و نوچه هاش تو گوشم زنگ م يپرهرزه  يزنه و زمزمه ها یم يام نبض بد قهیشق

. بفهمن يزیموضوع چ نیمامان و بابات از ا يخوا ینم. نیریآ نمنویبب: پرسم یکه آروم بمونم و م ارمی یفشار م

 !آره؟

 . ده یسرش رو به عالمت مثبت تکون م عیسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 یمن م یعنی. شده یچ یکه بهم بگ یزنم به شرط ینم یبهشون حرف: گم یدم و م یم رونیرو پرصدا ب نفسم

 باشه؟ . کن دییگم تو اگه درست بود تأ

نداره و من معذبم از به  انیتو تنش جر یانگار خون! خهی خی رم،یگ یده، دستش رو که تو دستم م ینم یجواب

 !بهت دست زده؟! هم کرد؟ يا گهیجز چرت و پرت کار د: پرسم یزبون آوردن سؤالم اما م

ره و شرمه که نگاهش رو وادار به  یم يکشه،صورت سرخش رو به کبود شیم رونیرواز دستم ب شدست

 ! کنه یم دنیدزد

 ! ن؟یریآره آ: پرسم یکنم م یبازشون م یبندم که سقف اون انبار رو رو سر خودم خراب نکنم و وقت یم چشم

 يو صدا نهیش یصورتش م يدستهاش روبار  نیلرزه و ا یم نشییذاره، چونه و لب پا یهم م يآروم رو پلکشو

 .شه یاش بلند م هیگر

: گم یو م رمیگ یشم و مچش رو م یبلند م شیآت يشه شراره  یموم م ينوك انگشت پام تا نوك تارها از

 !کارت دارم میپاشو بر

 !گم یپاشو بهت م! میر یمامان و بابات نم شیپ: گم یکنه، پر حرص و شمرده شمرده م یم مقاومت

! به غلط کردن افتاده ینیخودت بب يخوام با چشما یپاشو م: گم یکشمش و م یکنه، آروم م یگاهم من مردد

 !ایپاشو همراهم ب

*** 

دنبالم  چارهیدارم که دختر ب یکه تند و بلند قدم برم ستین نیکه حواسم به ا میشه، اونقدر عصبان یم همراهم

 !ها ينر ییجا. جا بمون برم دنبال فرداد نیهم: گم یکنم و م یو دستش رو ول م ستمیا یم! شه یم دهیکش

 یم: گم یگردم و م یبرم اد،ی یم ادمی يزیچ هیافتم سمت کلبه،  یراه م. باشه یعنیکنه  یم لیمتما يسر

 !کردم یسر تو خال يدید هویرو هم  کهیاون مرت یدق دل يبر يبذار! ها امیتا ب یمون

کنم  یپا تند م. شم یاون و خشونت خودم شرمنده م تیظلومهمه م نیکنه که خودم از ا ینگاهم م يجور

 !فرداد! فرداد: زنم یسمت کلبه و بلند داد م

 !يبابا قبض روحم کرد هیچ: گه یو م ادی یم رونیخواب آلود ب ییکلبه ام که با چشما يکاینزد

 !مکارت دار ایوردار ب چتمییبپوش، سو: گم یذارم تو کلبه و م یزنم و پامو م یم کنارش

که همچنان مات داره منو  يگردم سمت فرداد یبرم. کنم یکشم و با پالتوم عوضش م یم نییگرمکنمو پا پیز

 !گهید بجنب د: زنم یکنه و داد م ینگاه م
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 ! شده؟ شیطور یکس: پرسه یو م ادی یم جلو

 !يبهدار میر یم. آره : گم یکنم و م یدارم و به سمتش پرت م یتخت برم ياز رو پالتوشو

 ؟ییزن دا ایشده  شیطور بیغر ییدا! شده؟ یچ: پرسه یپالتوش م دنیحال پوش رد

 ه؟یبیسراش نییپا نتیماش: پرسم یجواب م یب

 !ایزود ب: گم یو م رونیب امی یگه، از کلبه م یم يا آره

ازش  يبرگردم خبر یکردم وقت یم الیته دلم خ شییخدا!ستادهیکه ترکش کردم ا يتو همون نقطه ا نیریآ

 !اشهنب

 .ایب: گم یرسم م یکه م بهش

گردم و  یو به سمتش برم ستمیا یم. ستهیا یرم سمت ساختمون م یدارم م نهیب یم یشه اما وقت یم همراهم

 !ایب. پسرعمه ام نیسمت ماش میر یم: گم یم

س کو پ: پرسه یتپه م يشنوم که از باال یفرداد رو م يصدا نیدم ماش میرس یم یافته و وقت یراه م دوباره

 !مصدوم؟

 !ایب: گم یم یعصب

 !الاقل بگو چه خبره منم بدونم: گه یو م ادی یم نییرو پا يریسراز

 .نمیب یم نیریزنه و نگاه متعجبش رو به آ یرو م نشیماش ریدزدگ

 !نیبش: گم یم دهیکه لب برچ نیریکنم و به آ یعقب رو باز م در

که  نیا: گه یذاره و م یم نیسقف ماش ياد دستش رو روفرد نم،یخوام جلو بش یبندم و م یدر رو م نه،یش یم

 !؟يرگ گردنت زده باال و زودپز شد يطور نیکه ا هیموضوع چ! سالمه

 !گم یم نیبش: توپم یکرده م اخم

کشم و  یموهام م نیمرتب دستم رو ب. شه یم ادهیپ یحرف اما ناراض یو فرداد هم ب نمیش یم عیسر خودم

کرده که در  میدفاع اونقدر عصب یو ب بیدختر نج نیاون کثافت به ا یکیصور نزدت! کنم یپنجه ام رو مشت م

 !حال انفجارم

 !خواد بهشون فکر کنم یکه دلم نم ادی یچشمم م يجلو يریتصاو

 !شده الاقل یچ نیخانوم شما بگ: گه  یکم سکوت م کیبعد از  فرداد

 ! گهیتندتر برو د: توپم یبه فرداد م رو
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 !ده یگاز فشار م يرو شتریشو بکشه و پا یم یپوف

*** 

 !امیتا ب نجایبمون هم: گم یو من م ستهیا یم يدم در بهدار نیماش

 !؟یپ کیچه خبر شده ن: پرسه یم متعجب

 !بمون تا صدات کنم: گم یم نیریگردم به عقب و به آ یبرم

 !؟يریتگخف ياومد: گه یو م رهیگ ینذاشته فرداد بازومو م رونیکنم، پامو ب یرو باز م در

 .اآلن امی یم: گم یکشم و پرتحکم م یم بازومو

 !دم ینم تیشنوم اما اهم یگفتن معترضش رو م یپ کین يصدا

 شیاز مردونگ يادیدم که تا عمر داره  یم وونیح نیبه ا یدرس! لرزونه یپام رو م ریز نیاز زور خشم زم پاهام

 !خواد باشه یم یعواقبش هم هر چ! نکنه

 ! ستیکنم اما تو اتاقش ن یهوا باز م یدر اتاقش رو ب! ستین یرمونگاه، خوشبختانه کسد يذارم تو یم پا

دونم پشتش چه  ینم گهید یکیو  ییدستشو شیکیاندازم، دو تا در بسته داره که  یبه سالن انتظار م ینگاه

 ایروز دن هی! هیعال!خوبه! کنه یتوجه ام رو جلب م ییآب دستشو يبرم سمت در بسته اش، صدا امی یم. خبره

 نیداشته تو همچ

 !هوسباز تموم کنم اشیع نیچشم ا شیرو پ ایخوام دن یشده، حاال م یمن تموم م يبرا ییجا

 یگرد شده نگاهم م ییچرخه و متعجب و با چشما یبه سمتم م یوقت ستادهیا ییروشو يکنم، جلو یرو باز م در

اون تو به کار من  کیکوچ يفضا! رونیب ارمشی یم ییکشم و از دستشو یرو م دشیروپوش سف ي قهی! کنه

 ! بهش دمیطور پر نیپرسه چرا ا یدونه که نم یخشم منو م لیوحشت زده است اما دل! ادی ینم

زنم  یچسبونمش، زل م یم واریچسبم و به د یرو م رهنشیپ ي قهی یشه، دو دست یروپوشش پاره م ي قهی

چه  وونیح هیتونه بگه  یچون زبون نداره نم يفکر کرد: گم یچفت شده ام م يدندونها نیتو چشماش و از ب

کثافت حرومزاده  هی گهرسه ب یعقله عقلش نم نیریکنن ش یم الیخ يآباد هیچون  يکرد الیخ! خورده؟ یگه

 !کرده نه؟ يبهش دست دراز يچه جور

*** 
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و مشت هام  نیام زمپرتش کرده بوده ! کنه یکشه و به زور از اون مردك جدام م یاز پشت بازوهامو م یکی

التماس هاش ذره  يصورتش، نه صدا ينه خون رو! اومده یسر و صورتش فرود م يچپ و راست بوده که رو

 . ادی یم رونیدندونام ب نیکشم، خرناسه که از ب ینفس نم! از خشمم کم نکرده يا

 ! ؟یکن یم يکار دار یچ: کشه یهوار م یشنوم که عصب یفرداد رو م يصدا

 ارمشی یم: گم یمونده م یباق نیزم ياخالق رو یکه از اون دکتر ب يزیو رو به چ ستمیا یمپاهام  يرو

 ... گهید یگ یم! گه خوردم یگ یم! غلط کردم یگ یو م یزن یچشماش زل م يتو نجا،یا

 !نجایچه خبره ا: توپه یده و م یمحکم تکونم م فرداد

و  کهیمرت نیبه غلط کردم افتادن ا نیتونه ب یم یباطکه ندونه چه ارت هیاز اون زتریت! دهیدونم که فهم یم

 !پرسه چه خبره یکه چرا م نهیفهمم ا یکه نم يزیاون دختر معصوم وجود داشته باشه اما چ يچشما

که حاال کم  يافتم سمت دکتر یراه م یکشم و عصب یپنجه اش مونده پس م نیدست راستمو که ب يبازو

 یعنیکارا  نیا! ؟يشد وونهید: توپه یکشه و م یفرداد دوباره بازومو م رسونده، واریجون خودش رو به کنج د

 ! ؟یچ

 یزنم، محکم چونه اشو با انگشتام فشار م یرسونم، جلوش زانو م یم یکشم و خودمو به دکتر لعنت یم بازومو

و تنم حک بدتر از من ر یکی،يدیکه رو تنم د ییاون خطها:گم یچفت شده ام م يدندونها نیو از ب يدم و کفر

! اما نه از قانون میکه فرار يدرست حدس زد! تو يبوده لنگه  یکی قایدق یو حرومزادگ یکرده اما تو پس فطرت

به ! قدم بردارم فرار کردم تیخواستم واسه انسان یبا حماقت تموم م يروز هیاندازن  یم ادمیمن از امثال تو که 

شرف  یب ییجا نیکردم تو همچ ینم الیخ! آزاده ان عتشیطب نیکوه پناه آوردم چون فکر کردم آدمهاش ع نیا

 !خودشو ارضا کنه فیکث ي زهیکوه غر نیتو به پستم بخوره که با انگشت کردن دختر ا نیع يهرزه ا

مارها  نیاونقدرم ب! یخدشه دار کن فتیکث يوجب خاکو با نفسا هی نیذارم تصورم از پاك موندن ا ینم! نیبب منو

 ،يکه ازش اومد یهر قبرستون یکن یگورتو گم م دیگم، ع یم یباشم پس حواست باشه چشده  یبودم که افع

اهل خالف که ! که یدون یم! یبش طکنم از کار کردن ساق یم يواال کار! يد یم یبعدش هم درخواست انتقال

 !چه واسه تله کردنش! چه واسه دور زدنش! يو بم قانونو خوب بلد ریز یباش

 یگوش م یسخنران نیو با اخم به ا ستادهیکه ا يشم و رو به فرداد یاش بلند م دهیو ترسنگاه پردرد  يجلو از

 !اریب نویریبرو آ: گم یداده م

 !یپ کین میبر: گه یو پراخم م یعصب
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 !ارشیگفتم برو ب: کشم یکه هوار م ستیو کنترل رفتارم دست خودم ن میعصب

 رونیده ب ی، نفسش رو پرصدا و کالفه از دماغش مآبرو یره سمت اون آدم سوگندشکن ب یبا مکث م نگاهش

 !يبهدار اطیافته سمت ح یو راه م

بخوام  ادی یم شیکم پ. کنم یو روشن م ارمی یپالتوم بوده در م بیکه تو ج یاز تو پاکت گارینخ س هی یعصب

مشت و  ریزمردك فاسد ! ترسم دوباره منفجر بشم یخودمو به دودش بسپرم اما اآلن آمپرم باال رفته و م

 ! یمعمول دنیبوس هیو  هنوازش بود یتبرعه کردن خودش گفته فقط کم يلگدهام با کمال وقاحت و برا

اون از  یحقارت و پست! گردم سمتش یکنم و برم یم یدود خال دنیکش هیزنم، حرصم رو با به ر یم يپوزخند

... قرم هیبه خواهر تو هم ! آره؟ یمعمول دنیبوس هیکه : گم یم یکنه وقت یمن چکه م زیتمسخرآم يجمله 

 ! نوازش؟ یگ یم! یمعمول یگ یتعرض کنه م یختیر نیخودت هم نیع

 .کشه یفرداد پامو لگد نزده بهش عقب م يشم سمتش صدا یدوباره حمله ور م یعصب

 اون کثافت شرمنده و يکه ممکنه تو گردنش فرو رفته و جا ییکه سرش تا جا نمیب یرو م نیریگردم و آ یبرم

 !خجله

 !ایب: گم یو م رمیگ یرم و مچ دستش رو م یم جلو

 .کنه یاندازه و با کف کفش خاموشش م یم نیزم يکشه و رو یانگشتم رو م نیب گاریس يمونده  یباق فرداد

*** 

 ! بنال: گم یو با خشم م یبه دکتر عصب رو

 !دیببخش: کنه یزمزمه م رلبیز ارهیسرش رو باال ب نکهیا یب

 !کن یباال و با افتخار معذرت خواه اریسرتو ب! آدم نیع: گم یزنم و م یپاش م به یآروم لگد

 نیریآ. دوزه یلرزه م یکنه و م یم هیکه حاال داره گر ینیریباال و نگاهشو به صورت آ ارهی یسرشو م ریتأخ با

 گهید...  گهید! دیببخش!شد یچ دمینفهم: گه یلرزون م ییبه دور با صدا تیاون از انسان! اما چشماش بسته است

 ...وقت چیه

 !کنمینم یغلط نیهمچ: کنم یم کتهیبگه رو براش د دیکه با يو جمله ا امی یحرفش م وسط

دختر به نظرش  نیا يکه چقدر جلو نمیب یدارم م!ارهیمنو به زبون م يجمله  نیبالخره ع هیاز چند ثان بعد

 ! کنه یخرده آرومم م هی نیشده و ا ریعقل حق نیریش

 !یپ کین میبر:گه یشنوم که پرتحکم م یفرداد رو م يصدا
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که  يگردم سمت دکتر یلحظه برم نیاما آخر کنمیرو هم همراه خودم م نیریو آ يافتم سمت در ورود یم راه

واال  نجایرو بفرستن ا گهید یکی يخوا یو م یکن یجول و پالستو جمع م: گم یو م شهیدستش به دماغ خون

 !کنم یم ریت شا هیرو عل يآباد نیکل ا

دختر  هی يحرفا یک!با کدوم شاهد؟: گه یم يخفه ا يشنوم با صدا یکه م رونیبرم ب نیریخوام پشت سر آ یم

 !زنه یتازه حرف هم که نم! کنه؟ یعقلو باور م یب

اونو  يحرفا: گم یاش و م قهیشونم به  یزنم و دستامو م ینفله اش زانو م کلیه يگردم سمتش، جلو یبرم

خاطرت جمع که ! تره نیو تعرض به هم جنس سنگ لیمجازات تما گهید یدون یم! ؟یمنو چ يحرفا اما دیشا

واسه از دست دادن  يزیمن چ نیع یآدم وقت! کنم یبهت منگنه م یبرچسبو دودست نیا یاگه گورتو گم نکن

 ! بمونه ادتیزمزمه کن  رلبیز نویا! شه یترسناك م یلینداشته باشه خ

 يبه نقطه  ادی یم فمیمونم و ح یچشماش م ي رهیخرده خ هی! کشمش یباال م قهیطور از شم و همون یم بلند

 نیام، خوبه که ا دهیمزه دردش رو من چش! بذارم بینص یشه رو ب یکه همه فتنه ها از گورش بلند م یحساس

 !هم بچشه یعوض

خرده فقط  هی! ده یا ناله فحش مسره ب هیپاهاشه و  نیخم شده و دستش ب ام،ی یم رونیب يدارم از بهدار یوقت

 ! خشمم زیخرده از حرص و بغضم کم شده و هنوز لبر هی

 یرو م یپ کین نیو ا شیپنج سال پ یپ کین نیتفاوت ب يبهدار يتو يراه برگشته که با مرور لحظه ها تو

 !فهمم

 يدونش برا هیکه هر  یاهیس يمحصول لکه ها! هیرحم یو خشونت و ب دیمحصول زندان و تبع یپ کین نیا

من  دیشا! میبلکه از خودم فرار نییتفاوت اون پا یرحم و ب یب يمن نه از آدم ها دیشا! هیکدر کردن روح کاف

کردن بغض و  یمن از ترس خال دیشا! پناه آوردم عتیطب نیاز خشونت به دامن ا يآروم فرار یپ کیدنبال ن

 !ام دهیاز همه بر میشون کردن رو داشتبه یکیقصد ن مانیبا ا يروز هیکه  یام رو سر مردم نهیک

کنه و  یترم م یعصب نیریآ ي هیگر ياونقدر که صدا! و سؤال و سؤاله دیو شا دیدونم و مغزم پر از شا ینم

 !نکن هیگر! گهیبسه د: توپم یگردم و م یناخواسته به عقب برم

*** 

 !تو نیبش: توپه یفرداد م رهیگبه دست نهیش یدستم م. شه یم ادهیبا سرعت پ نیریو آ ستهیا یم نیماش
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کم شده زق  تمیکم از عصبان کیمچ دست تازه از گچ در اومده ام حاال که . زنم به روبرو یو زل م نمیش یم

 !خب؟: گه یم یشم، فرداد سؤال یم دنیو مشغول مال رمشیگ یتو دست م. کنه یزق م

 !خب؟ یچ: پرسم یم. به منه رهیکنم، اون هم خ یم نگاهش

کف دستش رو کالفه از ! فورانه يآتشفشان آماده  هیکه روبروم نشسته مثل  يفرداد نینم اک یم حس

 یکلون م ي هید هیکنه  تیبره شکا اروی: گه یکنه و م یم یکشه، هوف یصورتش م نییبه سمت پا شیشونیپ

 !هم بماند شیریزندان و دعوا و درگ! افته گردنت

 .کنه ینم تیشکا: گم یم الیخ یب

 یگ یبعد خونسرد م يکرد ادهیپ لشویفرانسید ،يرو لت و پار کرد اروی يزد! ؟يدار بیعلم غ: گه یم یعصب

 !مخ؟ یترسه شعبون ب یگنده ات م کلیاز ه ایعاشق جمالته ! کنه؟ ینم تیشکا

 !؟یگذشت یماجرا م نیاز کنار ا يتو بود: پرسم یدوزم و م یبه روبرو م نگاهمو

 !فرق دارم یلیشناختم خ یکه م ییمن با تو یذاشتم ول یزنده اش هم نم دیمن بودم شا: گه یشنوم که م یم

 !؟ینیزم بیس یمن گون یتو انسان! ؟یچه فرق:

 !شد؟ یچ نیزد یازش حرف م مانیکه تو و ا يپس گفتگو و مجادله ا -

 !کشه یاز غم رو به دوشش م ینیلبم بار سنگ يو لبخند رو دهیو رنج میعصب

 یبقا بجنگ يبرا يریگ یم ادیوسط جنگل ولت کنن،  یوقت: گم یدم و م یم رونیبرو  نمیخسته و سنگ نفس

 !یگفتمان کن نکهینه ا

که سنگ رو سنگ  میبه قانون جنگل رفتار کن میهمه اگه بخوا: گه یشه و م یم ادهیشم، فرداد هم پ یم ادهیپ

 ...یبند نم

سنگ رو سنگ ! به جهنم! نشه: شم یم منفجر یشه وقت یکوه بلند م يغرشم تو يگردم سمتش و صدا یبرم

به ! به من چه؟! زهیآسمون رو سرمون فرو بر نیا! خراب بشه نیزم نیا! کوه هم سر جاش بند نشه نیکه خوبه ا

! بهم دادن؟ میدر عوض زندگ یمردم چ نیا! کجا رو گرفتم؟! شد؟ یچ! کم تاوان دادم؟! دم؟یکم کش! من چه؟

چه  ابونایکف اون خ ادیب ادشونیاصال  نکهیرفتن و اومدن بدون ا ابونایز اون خهر روز ا! ادامه دادن شونویزندگ

چند وقت  نیهم! تنه لش خورد بهم هی يرو دستام جون داد تنه  مانیکه ا یابونیتو همون خ! ختهیر ییخونها

چرا سد بهم زد که  یوونگیانگ د! فحشم داد! دیخرمو چسب یعذرخواه ياج! کار کرد؟ یچ یکن یم الیخ! شیپ

 یم راهیچشم تو چشم من بد و ب یبود وقت مانیپاش درست رو خون ا! تو همون نقطه! همون جا! معبر کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

 يدم تکون بد دیبا ای تیرو خر یدونن و خوب یکه جسارتو حماقت م ییآدمها نیواسه ا! مردم نیواسه ا! گفت

 یم! خوام هار باشم یخوردم، حاال م يتو سرواسه دم تکون دادنم  یبه اندازه کاف! يریو پاچه بگ یکن ارسپ ای

 !یبفهم یفهم یکن اگه نم یسع! ؟یفهم یم! ؟يشنو یم! خوام پاره کنم یم! خوام دندون نشون بدم

. خواد یم زیچ هیتمام وجودم فقط ! افتم سمت کلبه یرفته راه م لیتحل یگر گرفته، با اعصاب ده،یبر نفس

 !ییو تنها ییو تنها ییتنها

*** 

 یزنه تا قانعم کنه همراهش برگردم و من دارم سع یداره حرف م زیر کی! ده بخوابم یفرداد اجازه نم يصدا

 !؟یکن یوز وز م زیر هیشکسته  ویراد نیچرا ع: زنم یچشمامو رو هم بذارم پس غر م یکنم دم یم

بافم انگار نه  یمدو ساعته دارم هزار تا فلسفه براش ! خفه خرده پفک: توپه یخوره رو کتفم و م یم مشتش

 !؟يبرگرد یستیکه حاضر ن يچس مثقال جا بند کرد نیا یبه چ! انگار

کشه و  یم يپوف کالفه ا. ذارم یهم م يکشم و پلکامو رو یچونه ام باال م ریچرخم و پتو رو تا ز یپهلو م به

 ! ؟يای یخوام برم، نم یکله سحر م: گه یم

 !؟یتو شلوغ امیول کنم ب سین نجایا فیح! شمال انی یم دیع التیهمه واسه تعط: 

 !یبمون نجایخان باالس، معلومه که از خداته ا یواسه جناب راک نجایا جانیه! آره خب! فیح!هه-

 يذاره رو یفرداد دستش رو م. دم به دستام یم هیپاهام و سرمو تک يذارم رو یآرنجامو م نم،یش یجام م سر

 !بچه تیسر خونه زندگ ایپاشو ب: گه یشونه ام و م

 !ه؟یچ یعنیده  یکنم، سرش رو به دو طرف تکون م یزنم و نگاهش م یم يپوزخند

 . بمونم نجایخوام ا یم: گم یو م رمیگ یم ینفس

 !يبخور یکه چه گه: پرسه یادب خودش م یب اتیاما با ادب يجد

 ين همه فحش چارواداراو! واسه من اریبچه مثبتها رو در ن يادا: گه یزنه و م یبه بازوم م یمشت! کنم یم اخم

 !من به ناف اون دکتر بخت برگشته بسته بود؟ يرو عمه 

شه و بعد فرداد  یسکوت م نمونیکم ب کی. سقف یچوب ركیزنم به ت یکنم و زل م یتخت ولو م يرو خودمو

 !؟يخاطرخواه شد: پرسه یمقدمه م یب

زل زده بهم که  يجور! گاه کردنشکه رو لبشه و حالت ن يام به صورتش، به لبخند رهیگرد شده، خ چشمام

 !شده لینا یانگار به کشف بزرگ
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 !بهش نگم یربط یکنم خودمو کنترل کنم که ب یم یدم و سع یهم فشار م يرو دندونامو

 !زدم وسط خال؟: پرسه یو م رهیگ یازم م نگاه

اد هم از جاش بلند ره فرد یپالتوم م بیکردن پاکت تو ج دایپ یدستم که پ ن،ییپا امی یتخت م ياز رو یعصب

 !؟یگفتم مگه که از جا در رفت یچ: گه یشه و م یم

 !ببند فکتو فرداد: گم یکام گرفتن م هیزنم و بعد از  یرو م فندك

! شه؟ یم یفکمو ببندم چ: گه یشونه و م یدستم م يتو گارینگاه معنادارش رو به س سته،یا یروبروم م ادی یم

منو  نیبب! ه؟یچ! آره؟! ؟یکن یم یکیآلونک  نیاون دکتره با کف ا نیع یزن یمنم م! هان؟! شه؟ یم ینبندم چ

فقط ! دهکوره نیگم، نه به خاطر ا یم ناتیحرفو به خاطر خود ات نینه ا! یبمون نجایا یتون یتا ابد نم! یپ کین

 يگرد یم یدنبال آزادگ يباال به قول خودت دار نیهر روز که تو ا! گم یواسه خاطر مادرت م نویو فقط دارم ا

 یسالها چ نیتو ا میفهم ینم گهیکس د چینه من، نه تو و نه ه! مادره! ده یاون داره تو اون خونه جون م

همون  یو بهت بگه ول ادیرو قرار بود نامدار ب زایچ نیا! سیکشه اما حالش خوش ن یم یچاالن داره  ای! دهیکش

اومدنت از سر  نجایا نمیبب! يانداز یسر لج م ویپ کیبدتر ن ير یم یهست یگفت تو جوش! مادرت مانعش شد

 ...اگه هم نه که البد خاطر! يخر یلیاگه آره که خ! بوده؟ يلج و لجباز

 یرفتم سراغ اون دکتر ب بهیغر ییکه من چون چشمم دنبال ناموس دا! ؟يبا خودت فکر کرد یچ: توپم یم

 دیعوض شدم، زندان و تبع! نمکدون بشکنم؟ يجور نیاونقدر پستم که نمک بخورم و ا يکرد الیخ! ز؟یهمه چ

پس ! فهمم یحرمت داشتنو م یهنوز معن! نه میپنج سال سرم اومد عوضم کرده اما عوض نیکه تو ا ییو هر بال

 ! یکن یبارم م يدار یتو هم بفهم و بدون چ

 هی.رمیگ یدستام م نیتخت و سرمو ب يگردم رو یشه، برم یپنجره فشرده و خاموش م يلبه  يرو گاریس ته

 ینم! تحمل کنم نویتونم اون همه نگاه سنگ ینم! امیتونم باهاشون کنار ب ینم: گم یمونم و م یخرده ساکت م

 !رو به خورد من بده گهید یکی يشده  دهییحاضر باشه جو شیرفتن ناراحت نیتونم فکر کنم مامان واسه از ب

 !ش دادتو بود، ابوالفضل قورت يشده  دهییکه فکر کنم جو یلیل: 

 ! ارهی یکشه و خون به سر و صورت و چشمام هجوم م یم ریام ت قهیکه شق نهیبرام سنگ يفرداد اونقدر حرف

 !شه یروم زنده م شیاز گذشته پ ییرهایزنم به صورتش و تصو یم زل

*** 

 !یپ کینکن ن: 
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 !ستمیول کن ن یتا نگ -

 !بگم خو؟ یچ: 

 !يای یبگو م -

 !يای یم: 

 !امی یم -

 !شه یم یبه خدا مامان بفهمه شاک !اوف: 

 ...ندارم تا اریانقدر اخت یعنی! یبعدش هم زنم! خواد بفهمه؟ یاز کجا م -

 ! یپ کیمامان و بابام هستم دست اوناست ن يسر سفره  یتا وقت ارمیاخت: 

 نهیظورم ابه خدا من! ؟يناراحت شد: پرسه یگرده و م یبه سمتم برم رم،یگ یفاصله م یلیشم و از ل یم دلخور

. تو هم که نه درست تموم شده و نه کارت معلومه م،یگه جفتمون کم سن یم! مامانم نگرانه... نیخب بب... که

 م،بعدشیایدرست با دل نگران مامانم راه ب دنبذار تا تموم ش! دو تا خونواده بوده یواسه خاطرجمع تمیمحرم نیا

 ...یشه و عروس یم فیهم که کارت رد

بعدش هم، ما که ! بود؟ یواسه چ تیپس محرم! همه وقت صبر کنم؟ نیا دیرفتن با زنم با رونیب هیمن واسه : 

 !میآزادتر بود ایجنگولک باز نیقبل از ا

 ...محرم شدنمون از نظر تو! ؟يجنگولک باز: توپه یدرهم م یخوره که با صورت یبرم بهش

 !نبود نیمنظورم ا: پرم یحرفش م ونیم

تا حاال من  یک! ؟یچ یعنی میآزاد بود: گه یکنه و م یشه بهم پشت م یبلند م تختش ياز لبه  یعصبان

 !یعمو و زن عمو مسافرتن و خونه خال یاونم وقت! شما ياومدم خونه  ییتنها

عرف  لیو اون به م تیپرم از مرد! وجودم خواستنشه يهمه . رمیگ یشم و پشت سرش قرار م یجام بلند م از

 ! زنه یمنو پس م

گوشش زمزمه  ریخشدارم ز يکنه ازم جدا شه، صدا یبرم،تقال م یکنم و سرم رو به سمت گردنش م یم بغلش

 !رهیحقو ازم بگ نیتونه ا یکس هم نم چیه ،یحقم ،یزنم: شه یم

 !بشنوه یکیزشته ! شیه: گه یو م ارهی یم ياش گره شده فشار نهیس نییدستام که پا يرو دستش

که آدم خودشو از  نهیزشت ا: گم یم دهیو نفس بر نهیش یگردنش م يو خوشبو فیهام به پوست لط بوسه

 !کنه غیشوهرش در
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من تو رو از خودم محروم : گه یم ازمیپرن يتوچشما رهیو خ ارهی یچرخه، سرش رو باال م یزور به سمتم م به

 یام م چارهیب میبوداونجا تنها  ییخونه اتون چون اگه مامانم بفهمه دو تا امی یگم باهات نم یفقط م! کنم ینم

 !کنه

دونه خونه  یمامان خانومت نم! آره؟ ستمیکه ازت محروم ن: پرسم یآروم و معنادار م یلبهاشه وقت يرو نگاهم

 ! فرق نداره؟ یلیخ یبا اتاق خال یخال

تونه شرع منو به سلطه  ینم یعرف چیزنم بهشون که بهش ثابت کنم ه یقفل م ،یکنه به اعتراض یباز م لب

 !رهیبگ

*** 

 هیدستها و رخت خواب  ونیم یلیل نکهیبارها و بارها از تصور ا! پتو ریبرم ز یکشم و سرم رو م یپهلو دراز م به

 يها ونیاز نو مرور کردن اون هذ يبرا یاست تا ته جنون رفته ام و حاال و امشب اصال وقت خوب گهیمرد د

که  یتیدم به شکا یم حیو امشب ترج حاال! دارمحاال و امشب جون تو جهنم غوطه ور شدن رو ن! ستین داریب

 !نمیباز بب يابوالفضل شده رو با چشما بینص یلیکابوس ل نکهیازم بکنه فکر کنم تا ا یممکنه اون دکتر عوض

با همون زن بکنه، هزار  مانیکه من با زنم کردم پسرعموم، برادر ا ییهمون کارها نکهیخواد از تصور ا ینم دلم

 !گ کنممر يمرتبه آرزو

در آروم . اندازم یکشم و پتو رو رو خودم م یدراز م.رم سمت تخت یم عیشنوم و سر یقدم هاش رو م يصدا

غذا رو  ینیکه س نمیب یکنم و م یپلکامو باز م يال. آروم قدمش يکنم و صدا یشه، مکثش رو حس م یباز م

باالخره بعد از ده روز که ازم  و نمیش یسر جام م. رونیصدا از کلبه بره ب یخواد ب یذاره و م یم یصندل يرو

 !رمیگ یبوده سر بزنگاه مچشو م يفرار

 !نیریآ:

 !است دهیگرده ترس یبه سمتم برم یخوره و وقت یم جا

 شیچند سانت يتو فاصله . شه یم نیزم ي رهیدزده و خ یرم سمتش، نگاه ازم م یو م نییپا امی یتخت م از

چشمها،  نیرنگ ا. ارهی یمونم چشماشو آروم باال م یساکت م یتوق. دوزم بهش یو نگاهمو م ستمیا یم

موندن بهشون،  رهیخ ياوسوسه بر هی. کنه یرو منتقل م یبیحس عج زونهیطور از آدم گر نیا یمخصوصا وقت

 !اون هم ساعتها و ساعتها
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زه مرتب ازم ده رو: گم یدوزم و م یصورتش رو کنکاش نکنم به دستهاش م نیاز ا شتریب نکهیا يبرا چشممو

 !انجام دادم يکه انگار من کار بد یرفتار کن يجور ادی یخوشم نم! یهست يفرار

 نیدونم منتظر جواب بودن عبثتر یم!من دوخته يکنم، اونم دوباره نگاهشو به چشما یدارم نگاهش م حاال

 !دختر،رنگ نگاهش و حالت لباش حاال واسه ام هزار تا جوابه نیا يکاره اما واکنش ها

! ه؟یرفتن و اومدنها چ یواشکی نیا لیپس دل! کردم نه تو ینه من کار اشتباه:گم یخارونم و م یپلکمو م شتپ

 !از من سرزده که تو رو رنجونده ییکرد انگار خطا یپرس و جو م يجور بیغر ییامروز دا

ده روز  نیا نیعکه  اشهیشرم و ح يدختر معصوم از رو نیدونم ا یم!هیفرار چ نیا لیدونم دل یخوب م خودم

  !آورده شیسؤال پ ییدا يکردنش برا يدور نیکرده ازم دور بمونه اما هم یرو سع

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !چلونه یپنجه هاش دامنش رو از دو طرف م رو به دندون گرفته و نشییلب پا ده،یسرخه، چشماش رم لپهاش

 ریکه لبش رو از گ ارمی یبه چونه اش م یکیره و با انگشت سبابه ام فشار کوچ یناخودآگاه جلو م دستم

 زویمن همه چ: گم یکه استرس از چشماش دور بشه و آروم م ارمی یبه لب م يلبخند. دندونهاش آزاد کنه

 خب؟. میباش یبا هم آشتفراموش کردم، تو هم فراموش کن که 

 !؟يخاطرخواه شد: شه یفرداد تو گوشم اکو م يمونه،صدایسکوت مات چشمام م تو

که سالهاست از وجود لطافت  يبا وجود ،یبه شدت خواستن تیهمه معصوم نیبکر، با وجود ا ییبایز نیوجود ا با

! ستمیدختر جوون اما خاطرخواه ن هی مرد جوونم و اون هیمن  نکهیمحروم بوده ام، با وجود ا میزنونه تو زندگ

 دنه،یگوش واسه شن هیبرام  ییتنها نیا يناشناخته است، تو ي رهیجز هیبرام داره، مثل  یخاص يها تیجذاب

اونقدر معصوم و پاك هست، اونقدر پدر و مادرش به . ستیتو کار ن یندارم اما خاطرخواه یگم بهش کشش ینم

به نام  یاصال اجازه ندم احساس ایهرز رفتن ندم  يکنم، به چشمام اجازه گردنم حق دارن که خودم رو کنترل 

که به  میخنجر عشق و دوست داشتن يمن هنوز زخم خرده  نهایا يسوا! رهیگدوست داشتن تو وجودم شکل ب

 ! یزخم چرک هیپشتم فرو رفته و شده 

 ینه اونقدر که تصور کن! ستمین يم بدمن آد: گم یم ستم،یا یرفتن از کلبه، جلوش م رونیب يافته برا یم راه

چند روز مدام با خودم  نیا! داشته باشم دیبوده که دارم و نبا يدیزندان بودنم مربوط به عقا! و آدم کشم یجان هی
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دو ! شه ینم دایاصال سر و کله ات پ ای یکن یراتو کج م ،یکن یپا تند م ینیب یمنو م یکردم چرا وقت یفکر م

چون  دیکه با خودم گفتم شا نهیا شمیدوم ،یکش یخجالت م دیکه گفتم، حس کردم شا وشیاول. تا حدس زدم

 ؟يدیازم ترس. نیمنو بب نیریآ! هان؟!يدیرو زدم ازم ترس کهیاون مرت ياون طور

شم و دست  یناب م یشمیکه محو اون همه  ستیشه، دست خودم ن یچشمام م ي رهیو خ ادی یباال م سرش

 "SIZE="4![برم ینم یپاسخ چیبه ه یاز حالت نگاهش پبار  نیکه ا ستیخودم ن

اون هم از فرصت استفاده . رم سمت پنجره یو م رمیگ یفرستم، نگاه ازش م یموهام م نیدستم رو ب کالفه

راه رفتنش رو، تر و فرز بودنش رو، قد و . نمیب یدور شدنش رو از پشت پنجره م. ره یم رونیکنه و از کلبه ب یم

داره اما  لمیخونواده و فام يبا دخترها که یهمه تفاوت نیبا وجود ا ،یسادگ نیدر ع. رو نشیپرچقواره و دامن 

 .کنه یتو وجودش هست که اونو برام خاص م يزیچ

*** 

پرقدرت  يدستها دنیپره اما از د یبا هر ضربه پلکهام م. ادی یچوب فرود م يتکه ها يره و رو یباال م تبر

 نیبعد از شکستن آخر ییدا.دارم یچشم ازش برنم نیبرم و به خاطر هم یره لذت م یم نییکه باال و پا ییدا

 یبعد برم پ رمیبگ یکن جووان، نفس مانمانیم يچا هی: گه یکنه و م یکه برپا کرده م یشیبه آت يتکه، اشاره ا

 .نیریآ

 یکنارم م رمیگ یرو که به سمتش م وانیل.دارمیبر م شیآت يدود گرفته رو از رو يزنم و کتر یم يلبخند

و به  زمیریم يخودم هم چا يبرا.رهیگ یرو ازم م وانیکنه و با تشکر ل یرو پاك م شیشونیپ یسیخ نه،یش

تو  جایا میکه آمده بود اوالاو :گهیزنه و م یداغ م ییبه چا یلب ره،یگیم ینفس.کنمیصورت خسته اش نگاه م

مرد جووان  هی.اشتنیاعتماد ن م،بمانیبود بهیغر.استنما ره تو خودشان نمو خو.گرفت ینم لمانیتحو یکس يآباد

 . کلبه شد سرپناه برامان نیباال، هم يا میشد که آمد يا. ترساندشان یپسر بچه م هیو 

و آشنا برا  بیره پناه دادم، غر يهمه سال، هر راه گم کرده ا يا: گه یم ییخورم دا یم مییمقدار از چا هی

شد که بم گفتن خالو  نمیهم. ماندگار نبوده شکهیه. روز رفتن هیروز آمدن و  هیهمه ام . اشتهین یفرق) ma(م

 بیغر

ام دوست دارم  اشتهیپسر ن نیتو ره ع: گه یکنم و اون م یدوباره پرش م ره،یگ یرو به سمتم م شیچا وانیل. 

 يا دهیکش یسخت ،یستین یسخت يتو مال ا. یستین یزندگ ياز کوه به کوه پناه آوردم، تو اما مال ا) ma(اما م

کردم، دستت  یتماشات م يبرد یم باالتبره که  ش،یپ قهیچند د یهم. یستین عتیطب يبا ا یاما مال زندگ
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 نمیب یاما نگاهته م یپسرم کار موکن يبرام جا ،یگرفت ادیقوت گرفته، با چشمت هماهنگ شده، کار تو آغله 

 يدلت جا ییجایخودت ا. هم سامان نگرفته جووان جایا يقرار یب يا نم،یب یدارم م تهیسرگردان! هیکه خال

 یپسر، اهل چشم بستن و ب یتو مال خانواده ات س،یحال مادرت خوش ن گفتهاو پسره، همان دامادتان  گه،ید

 يآرام ندار ینیب یاما اگر م) چشممه(قدمت سر چممه یبمان يتا هر وقت که بخوا! یستیعار کندن ازشان ن

 یم هیهمه چ. گذرن یجهد کردن م يجا دن،یجنگ يما آدمها جا ییوقتا هی. يعلق داربرگرد همانجا که بهش ت

که  ستیجور ن يا. ستیجور ن يبراشان اما ا ارهی یم یفراموش دنیو نشن دنیند الشانهیبه خ. گذرن یو م ارنذ

تم و گذشتم، گذاش مهیخاکستر و آوار مانده از زندگ یتو جووان يروز هی) ma(م. گذشته دست از سرت برداره

. دمیخومان و با قرار نخواب يآباد کرف یب یشب چیبرا خودم سر هم کنم اما ه یماندگار شدم زندگ جایآمدم ا

 درخته،  يکنده  ينگاهم به تبر نشسته رو.بودن بهیغر يندارم به ا) رمین(اما رضا هم ) ستمین( مین مانیپش

 تهیزندگ یتانیعار نم یتونم ب) !یستین( تیدل کندن ن توهم اهل: ده یبعد از چند لحظه سکوت ادامه م ییدا

 !تیتو آدم چشم بستن و گذشتن ن یعنی يبگذر زیهمه چ یاز اشتباه او دکتر ب یکه نتانست یهم! یکن

 يهمه : گه یخوره و م یرو م شیخونسرد چا اره،ی یزنم بهش، لبخند به لب م یشه و زل م یگرد م چشمام

. عقل نیریو زبانش بند آمد بهش گفتن ش میکرد دایچاهها پ ياز ا یکیته  نهیریآکه  ياز همان روز يآباد يا

نبود خودته تو  يازین. نموکنه یاضخودش هم اعتر). برامون(عادت شده ارامان) گهید( يدل ما درد آمده اما د

باال گذاشته رفته گه طاقچه  یم!) شده( هیگران تمام ب یحرف برا دکتر حساب يگه ا یم یقربانعل! يدردسر بنداز

 نهیاما موخوام ا. دنیحاال منتظر دکتر جد. اشتنین یالبت مردم هم ازش دل خوش! گرده یبرنم هیداده د غامیو پ

و دست رو  یبمان جایا یتان ینم ،يانداز یخودته تو دردسر م بهیغر هیخاطر اوالد  براکه  ییبِشت بگم که تو

 .باشه ریدلگ تیاز دور شتیکه خو يدست بذار

کمک بهش و بعد  يشم برا یشه، از جام بلند م یم زمهایذاره و مشغول جمع کردن ه یم نیرو زم وانیل ییدا

 و گله؟  نیریمن برم دنبال آ: پرسم یم میکن یها رو به انبار منتقل م زمیتمام ه نکهیاز ا

اما مواظب باش دوباره برو  يبر) يدار( يدوست در: گه یکنه و در همون حال م یهم مرتب م يها رو رو تکه

ده که  ینم تیو اهم ادی یها م راههیکوه و کمره، از ب يدختر ا ،یشناس یکه م نهیریآ!) ادین( يسرت نا ییبال

 .یستیتو راه بلد ن

*** 
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که  نهیرم و تعجبم از ا یم شیمتعجب پ! تو دستاشه ینشسته و کتاب یبرگ یدرخت ب ریکه ز نمشیب یدور م از

اونقدر محو نوشته !گه یم يا گهید زیسواد خوندن و نوشتن نداره و حاال اون کتاب قطور چ نیریکردم آ یفکر م

 !شه یمحضورم ن يمتوجه  ادی یسگش پارس کنان به سمتم نم یهاست که تا وقت

کنم به  یم یو سع نمیش یگرده، روبروش م یو به سمتش برم ستهیا یزنه، سگ سر جاش م یبار دست م دو

 یحاال چ. یبخون يدونستم بلد ینم: گم یکرده نگاه کنم و در همون حال م میپانچوش قا ریکه حاال ز یکتاب

  ؟یخون یم يدار

 ياما اصرار هیکنجکاوم بدونم اسم اون کتاب چ! گه به تو مربوط  یکه انگار داره م يزده به چشمام طور زل

 .یرگردونشه، گله رو ب یبگم هوا داره خراب م امیگفت ب ییدا: گم یکنم و م ینم

. من از جام بلند شم تا راحت تر کتاب رو پنهون کنه نکهیبه روبروشه و البد منتظر ا رهیازم گرفته و خ نگاهشو

 !مونم یکنم و سر جام ثابت م یم یرگیمنم خ

 ؟یبخون يبلد يجد: پرسم یزنم و م یم يکنه، ناخودآگاه لبخند یاخم نگاهم م با

که کتاب  يشه اما طور یاز جاش بلند م! اندازه ینو به خنده مشه و صورت معترضش م یم ظتریغل اخمش

کنه و منم  یم تیماهرانه گله رو به سمت خونه هدا. شم یگذره و منم بلند م یمشخص نشه، از کنارم م

 .شم یهمراهش م

نه از تو یدونم م یدر واقع نم. نه ای شونیبخون يدونم دوست دار یچند تا کتاب تو کلبه دارم، منتها نم هی: 

 . نه ای ادیبرب دنشونیعهده خوندن و فهم

 ...تونم بهت قرضشون یم ياگه بخوا: دم یگه، ادامه م ینم يزیچ

دست من زودتر . برداشتنش يشه برا یبا سرعت خم م نیریشه و آ یم نیام تموم نشده کتاب پخش زم جمله

 !جمالزاده ي انهیفرهنگ لغات عام: زنم به جلدش یرسه و زل م یبهش م

کنه  یچنان نگاهم م یرچشمیرو به دندون گرفته و ز نشییلب پا. ره یم نیریاز کتاب به سمت صورت آ نگاهم

ذارم که لبشرو از  یلبش م نییروز انگشتم رو پا هیبار تو  نیدوم يخونم، برا یرو تو چشماش م یکه شرمندگ

 میشخص يها لهیکه وس اهیس جز اون ساك: گم یو م رمیگ یدندونش آزاد کنه، کتاب رو به سمتش م ریگ

 یهم وقت ،یهم مراقبشون باش نکهیفقط به شرط ا! ياجازه بردار یب یتون یخرت و پرتامو م یتوشه، باق

 .سر جاش شونیبذار ینخواست
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. افته سمت گله یو راه م رهیگ یشه، کتاب رو ازم م یمنم به لبخند باز م يکه لبها نهیریش ياونقدر لبخندش

 ستمیکوهستان ن نیو ا یزندگ نیدرسته که من اهل ا. ادی یبه خاطرم م ییکنم و حرف دا یبه رفتنش نگاه م

 !تجربه اش نکرده ام گهید يجا چیدارم ه نجایکه ا یاما آرامش

*** 

افتم سمت  یراه م. رونیغالب بشم و از کلبه بزنم ب یکنه به کرخت یکه باال اومده وسوسه ام م ینیدلنش آفتاب

اندازه و هم از  یاون چاله ها رو به دلم م ونیشدن م ریدرختها هم ترس از اس ونین ممحوطه چون قدم زد

 . دم تو دشت قدم بزنم یم حیپس ترج. کنه یآفتاب محرومم م

دونم با برنگشتنم، با تماس  یم. رمیبا مامان بگ یو تماس يگذشته و تو فکرم برم آباد لیروز از سال تحو دو

 هیتوج یلیبهونه و دل چیبا ه یتوجه یب نیدونم ا یکردم، م شیشاک ینگفتنم حساب کیرو تبر دینگرفتنم و با ع

من رنگ باخته  يسالهاست برا رونیاون ب دنمتم يایدن یاز معان یلیو خ فیشه اما روابط، مرسومات، وظا ینم

 يزمان برا هی. و دوباره به خاطر آوردنشون، دوباره عادت کردن بهشون و دوباره تن دادن بهشون مستلزم زمانه

 . میانسان تیبه غا دنیکردن خودم و رس دایپ ا،یمن و دن دنیبه صلح رس

 . چرا يگله رو برده برا ییمطمئنا دا. رسه یپارس سگ هم به گوشم نم يوصدا ستیتو محوطه ن یکس

سته و نش يدرخت پرشکوفه ا ریکه ز نمیب یرو م نیریراه آ ي ونهیاما تو م رمیگ یم شیمرتع رو در پ ریمس

 . کتاب من تو دستشه

 نمیب یرو صورتش نم یاخم یگرده و وقت یبه طرفم برم. کنم یدم و از دور سالم م یم ریمس رییسمتش تغ به

 یبرم و مانع م یخواد کتاب رو ببنده، دستم رو جلو م یم. نمیش یفاصله کنارش م یبار با کم نیا. رم یجلو م

 . یجلو رفت یرفتا چه ح نمیبذار بب: گم یشم و همزمان م

حرف الف رو تموم . اندازم یدارم و به صفحه نگاه م یپاش برم يکتاب رو از رو. کشه یرو عقب م دستش

 .کرده و صفحه اول حرف ب رو هم خونده

وقتمونو پر کنه و سوژه  یتونست کل یمشترك م ي قهیکتاب و سل نیزبون حرف زدن داشت اونوقت هم کاش

 .واسه حرف زدنمون

 یبعض. بوده نیبودم هم دیتبع ایکه زندان  ییتو روزها امیاز سرگرم یکی: گم یو م رمیگ یبه سمتش مرو  کتاب

شد  ینم دایکه روزنامه هم پ دیگم چون تو تبع یدادن، زندانو م یاستفاده از کتابخونه رو بهم نم يوقتهااجازه 
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از همون موقع . ودن همراهم باشهداده ب هرو بهم اجاز گهیدو تا د یکیکتاب و  نیهم. چه برسه به کتاب

 مدرسه؟ یرفت يتو آباد. اشونیشد حفظ کردن کلمه ها و معن میسرگرم

دوزه و  یو به کتاب م رهیگ یبا مکث نگاهشو از صورتم م. به گرفتن جواب ندارم يدیکنم اما ام یم نگاهش

 ! نه یعنیاندازه  یسر باال م

 ؟یاصال مدرسه رفت: پرسم یمو اشاره  مایبا ا یاز گرفتن جوابم حت خوشحال

 !؟ياصال بلد ؟یبخون يبلد يپس چه جور: پرسم یشم و هم متأثر و م یهم متعجب م ه،یهم جوابش منف باز

 یخوام حرف یکه دوباره با سؤالم رنجوندمش پس م المهیبه خ. شه یکنه و مشغول ورق زدن کتاب م یم اخم

از پشت دستم  هویکنه و  یمکث م يصفحه ا يبگم رو يزیچ نکهیقبل از ا ارم،یاز دلش در ب نکهیا يبزنم برا

 يانگشت سبابه ام رو تو. بتوپم هشب نکهیا يبرا رمیگ یگم و گارد م یبلند م يآ هی! داره یبرم يزیر شگونین

 نمیب یبرم و م یکتاب م ينگاهمو از صورتش به صفحه . ده یکتاب قرار م يصفحه  يو رو رهیگ یدست م

دستش، به ظرافت انگشتاش  دیناخودآگاه توجهم به رنگ سف! ده یرو نشون م يآ يکلمه  که با انگشت خودم

 . شه یخودم جلب م يو تفاوت فاحشش با دستها

 

زنه و دوباره  یم یکنم، لبخند کمرنگ یو لبخند به لب نگاهش م امی یکشه، به خودم م یرو پس م دستش

 .شه یمشغول ورق زدن م

اونقدر محو احساسات بهم هجوم . شمیته ر ياش رو رو گهیذاره و دست د یه مکلم هی يدستش رو رو نباریا

 !چشم گرفتن از چشماش و نگاه کردن به صفحه رو ندارم يآورده هستم که اراده 

اندازم و  یبه صفحه م ینگاه مین. دم یو آب دهنم رو به زور فرو م رمیگ یره نگاه ازش م یعقب م دستش

خوبه  یلیخ! نیآفر: گم یمنقلب م یشم و با حال یاز جام بلند م. نمیب یم رشهیفک رو که انگشتش ز يکلمه 

 . یگرفت ادیخوندنو  یاز ک یبهم بفهمون دیروز با هی. یبخون يکه بلد

نگاهش رو از صورتم  ییپا يمشخصه از قصد رفتنم تعجب کرده اما صدا. کنه یرو باال گرفته و نگاهم م سرش

 . وزهد یو به پشت سرم م رهیگ یم

 .نمیب یم مونیدر هم تو چند قدم يرو با چهره ا روانیگردم و س یم بر

*** 
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موهاتو  رایعمه ناز چ!يوا:گهیبا تعجب م ندشیب یم یوقت زه،رهایرها موهاشو دکلره کرده که رنگ بر ي عمه

 !يشد یآدم الک هیشب! نه:گه یم شیرها!خوشگل نشدم؟:پرسه یعمه اش م! ؟يکرد یپرتگال

ده، دستم رو هم  ینم یو به من جواب نهیریآ يبرم، نگاهش پر اخم رو یم شینم و دستم رو پک یم سالم

نشون  یاون واکنش یتوپه وقت یرو م يزیچ يبه کرد نیریمونم،رو به آ یمتعجب سر جام م! رهیگ یم دهیناد

 !برو مادرت کارت داره: گه یو پرتحکم م یبار به فارس نیده ا ینم

 یداره و از کنارمون رد م یرو برم فشیشه، کتاب و ک یبوده، خم م ستادهیسر جاش ا روانیس دنیکه با د نیریآ

 . شه

 یازمون و بعد رو به من م نیریدور شدن آ يکنه برا یخوره، اون مکث م یاز رفتارش، ابروهام گره م متعجب

 !؟یم چشم داشته باش ییکه به ناموس دا يماند جایا: توپه

 !حرف دهنتو بفهم پسر: شم یش براق مصورت يو پرخشم تو یعصب

نون  ياریب ادتیو  یچشماته وا کن دیتو با ایم حرف دهانمه بفهمم : گه یکنه و م یم ریام رو اس قهی دستهاش

 !؟یشکن یم يدار هیو نمک دانه ک يخورد هیو نمک ک

که  تهییام همون دابه احتر! روانیدرست حرف بزن س: توپم یتر م یعصبان نباریچسبم و ا یدستهاشو م مچ

 ...که تو دستش بود حرف یراجع به کتاب میما فقط داشت! کنم یبارت نم یچیه

دختر ساده  يا! صورتت يرو دمیدستشه د! يچه طور به چشاش زل زده بود دمیخودم د: پره یحرفم م ونیم

 !راحت گول موخوره! دهیجامعه ره ند يگرگها! اس

ام رو  قهیدم و لباسم رو از چنگش آزاد و  ینه هاش رو به عقب هل مشه، شو یام جدا نم قهیکه از  دستهاش

 ! مراقب حرف زدنت باش! یکن یم نیبهم توه يدار:گم یکنم و م یمرتب م

خوام از کنارش  یبرگشت و م ریافتم سمت مس یکنه، راه م یم ترمیعصب نهیش یلبش م يکه رو يپوزخند

 !کنه یبگذرم که جمله اش متوقفم م

 ! موکونه دایپ یچه حال یدخترش و ازش سوء استفاده موکون يپا ریز یدانم خالو بفهمه نشستموخوام ب:

گردم و  یچند قدم رفته رو بر م! و پرتنش نهیهام دردآگ قهیکنم شق یکه حس م یگردم سمتش در حال یبرم

خودم  يو نبندو دهنت یقائله رو ختم نکن نیا: گم یبه هم فشرده شده م يدندون ها نیچشم تو چشمش از ب

 ! بندمش یبرات م
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 دنیخواب يبدم اما برا یحیبخوام براش توض نکهیاز ا میزنه، ناراض یتو وجودش موج م يچشمامه و ناباور زل

 نکهیا يبرا! بهم بفهمونه بلده بخونه نکهیا يصورتم بود برا يرو تییدست دختردا: شر مجبورم پرحرص بگم

انگشت بهم نشنون داد، بعد هم  باکتاب انتخاب کرد و  يرو تو يا سواده و اون کلمه یکردم ب یم الیمن خ

 ینگاهش نم يطور چیمنم ه! کلمه رو بخونه نیبلده ا یعنی! صورتم که بگه فک يدستش رو گذاشت رو

از  يبر یتون یم! درازتر نکردم ممیمهمونِ قدرشناس از گل هیاز  شتریچند وقته هم هرگز پامو ب نیا! کردم

قوم و  یلیاگه خ! نکن يباز رتویمن نقش آدمها خوش غ يدر ضمن برا! یات بپرس دهید ایند يهمون خالو

 !جرأت چپ نگاه کردن بهشون رو نداشته باشه یکه کس يموند یجا کنارشون م نیشد، هم یسرت م شیخو

اشه چون رو قصد موندن نداشته ب دیتا آخر ع دوارمیفقط ام! زنه ینم یحرف گهیافتم و خوشحالم که د یم راه

 !واقعاً نه من اهل تحمل کردن اون هستم و نه اون آدم رفاقت با من

 *** 

پا تو اتاق  ینیس هیبا  نیریشه و آ یمونم، در باز م یداره و منتظر م یبه در کلبه نگاهم رو از کتاب بر م يا تقه

خوردن ناهار و نه  ينه براخوردن صبحونه و  ينه برا.محوطه نذاشته ام ياز صبح که برگشته ام پا تو. ذاره یم

 .خوردن شام يبرا یحت

 یشم، تشکر م یذارم و از جام بلند م یتخت م يده، کتاب رو رو یرو آروم به عالمت سالم تکون م سرش

 یم نیجا از ب کیاز سر صبحم رو  یلبش تمام ناراحت يلبخند رو ،ینیگرفتن س يبرم برا یم شیکنم و دست پ

 !ونه؟بم نجایاون شمر قراره چند روز ا: پرسم یارم و مذ یتخت م يرو رو ینیس. بره

 یعنیاندازه  یزنه و شونه باال م یشه و متعجب، بعد با متوجه شدن سؤالم لبخند م یچشمهاش درشت م اول

 ! دونه ینم

 !خودت بداخالقه نیع: گم یفرستم و م یموهام م نیکشم، دستم رو ب یم یپوف

 !قبالً نه اآلن يالبته تو: گم یزنم و م یکنه، لبخند م یم اخم

: گم یو م نمیش یتخت م يخندم و رو لبه  یم نه،یش یلبش م يهم رو یشه اما لبخند کمرنگ یباز نم اخمش

و چند تا ظرف و  کیکنیپ هی یاگه بتون. ببره فشویگنددماغت تشر ي قهیعت يتا اون پسرعمه  دمیفعالً تو تبع

 .يو بر يایراهو ب نیا یه ستین يازین يریظروف از مامانت برام قرض بگ
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دور گردنش  فیشه، از ک یم مونیاما پش رونیره که از در بره ب یکنه، بعد م یکم تو سکوت نگاهم م کی

کنه، دوباره با انگشت  یشه و بعد مکث م یو مشغول ورق زدن م نهیش یکنارم م ادی یم اره،ی یکتاب رو در م

 !آمر و حاکم فضول: سرآقاباال. خونم ینم و کلمه رو مک یبه صفحه نگاه م.ده یرو نشون م يکلمه ا

 !روانه؟یس: پرسم یکنم و م ینگاه م نیریآ يو لب به خنده باز شده  طونیش يخندم و به چشمها یبلند م بلند

 یو مشغول گشتن م رمیگ یخندم و کتاب رو از دستش م یده، دوباره م یرو به عالمت مثبت تکون م سرش

 .کنم به خوندن یکنم و شروع م یم دایرم رو پمورد نظ يکلمه . شم

آمد، هر کس را در  یم رونیبوده است مردم آزار و چون صبح از خانه ب يمرد ندیگو: یگمرکچ یعباسعل: 

حالش به جا  دیشن یرا فحش دهد و چون از چند نفر فحش م يآزرد تا بدان حد که و یم دید یدسترس خود م

و لجاج و عناد و شر به پا کردن خو  يرا که به مردم آزار یاکنون کسان! رفت یآمد و بر سر کار خود م یم

 !ندیگو یم یعباسعل يمشد ای یگمرکچ یگرفته اند، عباسعل

پاشو : گم یبا لبخند م اد،ی یکش م يکنم، لبهاش به لبخند ینگاه م نیریکنم و به صورت آ یرو بلند م سرم

 !منو بخوره ومدهین یبرو تا مش عباسعل

نگاهمو  روانیشه س یگردنش، در باز م يدیشدن سف دایره از عقب رفتن سرش و پ یده، دلم ضعف مخن یم

 !کنه یم ریبار دوم غافلگ يبرا

**** 

و برافروخته اون هم از  یعصب روانیس دنیگرده و با د یهم به عقب برم نیریبا از جا بلند شدن من آ همزمان

 . شه یجا بلند م

شه  یخشم رو م روانیاز نگاه س! ره یقدم عقب م هی دهیکه ترس نمیب یرو م نیریآ و ادی یتو م یقدم روانیس

 روانیخودم به سمت س لیدل نیبه هم نیریکنم اما نه به خاطر خودم بلکه به خاطر آ یخوند، احساس خطر م

 یگه که نم یم يبه کرد ياره و جمله  یم نیریبه من به سمت آ تیاهم یب یول روانیس. کنم یحرکت م

رو  روانیس يشه پس بازو یم نیریآ یختگیتونم متوجه بشم باعث بهم ر یهم م شیدونستن معن یفهمم اما ب

 ! یگ یم یحرف بزن بفهمم چ یفارس: کنم یو پرتحکم گوشزد م رمیگ یم

 نیکشه و از ب یم رونیبازوش رو محکم از دستم ب. نمیب یرو تو چشماش م شیچرخه و آت یطرفم م به

 !با تونم کار دارم:گه یدندونهاش م
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ممکنه چه  یمرد عصبان نیدونم ا ینم! رمیگ یقرار م ربنیاون و آ نیبار ب نیره ا یکه م نیریسمت آ به

 يرگ زده  ينه اما خشم چشکها ایدختربچه هست  هی ينشون بده و اصال مرد دست بلند کردن رو یواکنش

 . بشم نیریاه آشه جون پن یباعث م نیریآ ي دهیرنگ پر ياون و ترس چهره 

 !برو کنار: توپه یتو صورتم م روانیس

 !یکن یشلوغش م يدار یالک: گم یدم و م یبه دو طرف تکون م يسر

تو گوش  يخراب شده همش دار يپامه گذاشتم تو ا یدارم شلوغش موکونم که ا وقت یالک: کشه یداد م بلندتر

 !ان به پاست؟و هر و کره ت یخوان یچشم و گوش بسته ورد م ي دهیورپر يا

 يکه با ا ،یداشته باش دیخودته با يگفتم هوا یدو ساعت برا تو نم يسر ظهر: گه یپرحرص م نیریرو به آ بعد

به  يکر هم شد! هان؟! گفتم؟ یتونه م ایزدم  یحرف م واریم با د! ؟یکه دور و برش نپلک ،ینش اغیا بهیغر

 !آره؟! حمد خدا؟

دستهام رو  نیریبره سمت آ ادی یگوشم خش برداشته، م ينم پرده ک یکشه که حس م یرو چنان داد م آره

 !؟یکن یکار م یچ يبفهم دار!روانیبرو کنار س: توپم یدم و م یذارم و به عقب هلش م یکتفهاش م يرو

 ! چشم و رو؟ یتو ب ایم بفهمم : کشه یصورتم هوار م تو

: گم یتر م یبار عصب نیشم و ا یم لیتمابه عقب م یزنه که کم یام م نهیس يبه قفسه  يدستش ضربه ا با

 !مییچشم و رو یب ای ینفهم يپا يبذار ينکردم که بخوا يغلط اضافه ا چیمن ه

 !یفتیهنو مانده به غلط کردن ب: گه یسابه و م یهم م يرو دندونهاشو

غلط  يمثنو هیبره، بعد من تا خود صبح  تییبذار دختر دا! باشه: گم یدر آروم کردنش دارم م یکه سع یلحن با

 !کنم واسه ات یم فیکردم رد

 !رسم یحساب تونه بعدا م: گه یکنه و م یبا انگشت به در اشاره م ره،یگ یرو هدف م نیریآ زشیت نگاه

برمی گردم سمتش و ترس و بهم ریختگی ! آیرین از کلبه بره بیرون اما اون از پشتم تکون نمی خوره منتظرم

 .برو: کنه پس با لحن مالیمی می گم ومظلومیت چشماش آزرده خاطرم می

نمی خوره و مستأصل خیره ي چشمام می شه، این بار سیروان از غفلت من سوء استفاده می کنه، دستش  تکون

برو : بازوي باریک آیرین رو به دست می گیره و همون طور که با خشونت به سمت در می کشدش می گه

 ! بیرون تا بیام تکلیفته معلوم کنم
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! سمتشون، آیرین رو از در بیرون می فرسته و در کلبه رو محکم به هم می زنه و چفتش رو می اندازهرم  می

صداي مشتهاي آیرین که به در می شینه سکوت رو می شکنه و سیروان حاال با عصبانیت به سمت من بر می 

 !گرده

ستش ندم و منتظر می مونم می کنم خونسرد باشم تا ازعصبانیتش کم بشه، حرفی نمی زنم که آتویی د سعی

 .خودش به هر طریقی که می خواد خشمشو خالی کنه

در مقابل آدم هاي عصبانی یاد ! یه جور درس بوده وقتی توي زندان و تبعید بودم! شیوه برام شده عادت این

 گاهی جواب می ده و گاهی عصبانی ترشون می کنه اما در هر حال امتحان کردنش بد! گرفتم که سکوت کنم

 . ستین

دختر  يا! ؟ينکرد یغلط چیه یگ یکنار همه بعد تو م شیپنبه و آت: کنه به داد زدن یو لب باز م ادی یم جلو

 !نگو اشتباه کردم که دندوناته تو دهنت خرد موکونم! هفت خط عالم) ma(ساده است تو هم که بدتر از م

ببند دهنته نمک نشناسه : توپه یم مینتشه و تو چند سا یم کیبهم نزد یعصب اد،ی یسمت کش م هیبه  لبم

 !چشم رو یب

رو لبه  نمیش یم. شه یبه بهت م لیخنده و خشم نگاهش تبد ریزنم ز یم! رهیگ یواقعا خنده ام م گهید نباریا

 !یبارم کن که آروم ش يخوا یم یو هر چ يدوست دار یهر چ: گم یتخت و م ي

 !؟يخند یبه چه م: پرسه یم یعصب

 یدارم و متن یبر م نیزم يشم و کتاب رو از رو یکوبدش، خم م ینم نیریآ گهیاندازم که د یبه در م ینگاه

زنم و  یکنه، لبخند م یمتعجب و تو سکوت نگاهم م. خونم یهم م روانیخونده بودم واسه س نیریآ يکه برا

خنده  دمیته دچند وق نیمنم بس که اخم و تخمش رو ا! دیخند یمطلب م نیداشت به ا نیریآ: دم یم حیتوض

 !نکن يخوا یباور کن م يخوا یم! اش به دلم نشست

 !مطلب خنده داشت؟ يا يکجا: 

به م : پرسه یشه که ناباور م یدم که لبخندم رو جمع کنم، انگار خودش متوجه م یمحکم به هم فشار م لبهامو

 !؟یعباسعل نیگفت

*** 
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 یبهم م يکنه، بعد چشم زهره ا یمقدار نگاهم م هیگرد شده  يبا چشمها! ادی یدم و لبهام کش م ینم یجواب

 يشنوم و دستش که مشغول باز کردن دکمه  یپوف کالفه اش رو م يصدا! نهیش یتخت م يره و کنارم رو

 !؟یبزن يخوا یم: پرسم یم یهنوز لبخند رو لبمه وقت. شه یم نشیآست

طور خونسرد رفتار  نیا یوقت یناعصاب خرد ک یلیخ یدانست یم: گه یدوزه و م یپراخمش رو بهم م نگاه

 !؟یموکون

 یچشمک م يغذا بدجور ینیس. موضوع رو بهم گفتن نیتا حاال ا هایلیدم چون خ یتکون سر جواب مثبت م با

 یبه اطراف کلبه م یزنه، نگاه یهاشو باال م نیآست. یرفتن ایموندگاره  روانیس نمیمونم بب یزنه اما منتظر م

 ! ارجحه؟کاختان  نیع يدخمه برا تو از او خانه  نیا هیچ: پرسه یاندازه و م

 خونه امون؟ یمگه رفت: گم یدوزم و م یم مرخشیبه ن نگاهمو

کنه و مات سقف  یعرض تخت ولو م يباالتنه اش رو رو نه،یزم يگه و همون طور که پاهاش رو یم یآهان

 .قشنگه! دمیهمان موقع خانه تانه د! ییجایرفتم خبر بدم ا: ده یم حیتوض

 .مبارك صاحبش-

 !یاول و آخرش صاحبش تونم هست:

من تو : گم یسرم و م ریزنم ز یکشم، دستهامو م یزنم و منم کنارش به همون صورت دراز م یم يپوزخند

 .ندارم ییاون خونه جا

 !تانن تحمل کنن؟ یهاته نم یدندگ کیچون ! چرا؟-

 !نداره یدور و برم همخون يآدمها ي هیدارم که با افکار بق يفقط افکار! ندارم یدندگ هیمن :

 !و قومت ننوشته؟ شیاَ دوست داشتن خو يزیمرام نامه ات چ یقاط-

 !به خودم مربوطه:

 !موکونه دایبهم ربط پ یمـ هست شیقوم و خو یقاط یبه خودت مربوطه اما تا وقت! ها-

! ده یپناه م يا بهیه هر غرخودش گفت ب! پناه داده نجایبهم ا بیغر ییدا! تو نشدم شیقوم و خو یمن قاط:

و آدم شناس  دهید ایاونقدر دن بیغر ییکنم دا یدر ضمن فکر م! نداره یهستم هم به تو ربط نجایا نکهیپس ا

 !عذرمو بخواد نهیچشم و رو بب یهست که اگه منو ب

 !نهیب یهمه عالم و آدمه خوب م! استیخالو دلش در! هه-

 !دیبر یم شیرو از خونه و زندگ یکیتو  يپا شیوقت پ یلیبود، خ نیا ریغ! گهیآره د:
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باشه،  يکنم صورتم جد یم یسع. چرخه یبه سمتم م یکه ناگهان نمیب یرو م روانیچشم سر س يگوشه  از

 !بچه يرو دار یلیخ: گه یشه و م یم رهیدوباره به سقف خ

 یخدا بخواد برم دیعد از عب ؟یبمان یتا ک نیحاال اراده کرد: پرسه یگم و اون م یم یزنم، اوهوم یم لبخند

 !ه؟ید يگرد

شم به  یبلند م. و ترس وجودش هم هست نیریآ شیدلم پ. کنم یغذا نگاه م ینیو به س نمیش یجام م سر

 !میکنه همو کشت یم الیاآلن خ! اریدر ب یرو از نگران چارهیپاشو برو دختر ب: گم یقصد خوردن غذام و م

واال ! ه؟یمنظورت من تو ره کشتمه د: گه یره و م یکه باال م نمیب یابروش رو م هی يتا نه،یش یجاش م سر

 ...زور تو که 

 ! همون! آره: پرم یحرفش م ونیم

 !یعباسعل: کنم یزمزمه م رلبیز بعد

بمانه که  ادتی! يداد ادی نهیا نیریبه آ ياشتباه کرد: گه یره م یشه و همون طور که به سمت در م یم بلند

 !موکونم یتالف

 گرفته؟ ادیخوندن و نوشتنو از کجا  نیریآ: پرسم یم رونیبره ب نکهیگم اما قبل از ا یم يا باشه

 یدم و سع یبه تو چه، خودم رو مشغول خوردن نشون م یکنه به معن یگرده و چنان نگاهم م یسمتم بر م به

اما تو حق . دادم ادی خود مـ بهش: گه یرفتن م رونیکنه اما قبل از ب یباشم، در رو باز م تیاهم یکنم ب یم

 !یمـ استفاده اش کن هیعل يندار

پسر زبون خوش  نیا يرو! ستیتو چهره اش ن تیاز عصبان ياثر گهید. کنم یزنم و بهش نگاه م یم لبخند

 !ستین شیو مردونگ رتیو غلغلک دادن غ دنیبه شاخ و شونه کش يازین! ده یجواب م

*** 

خورم اما مهم  یازش م ینخورم، حرف درشت روانیاز س یو کتک رمایاگه شانس ب میبرگرد یهستم وقت مطمئن

 حیپسرعمه اش ترج يکردن ها یو درشت یعصبان يچموش رو به نگاه ها يآهو نیبا ا یهمراه یعنی! ستین

 ! دم یم

پشت تلفن در انتظارمه و نه  یدونم نه رفتار خوب و خوش یم. رمیکه من با خونواده ام تماس بگ میر یم میدار

 نیریکه به گردنمه و خب من دوست دارم با آ هیا فهیتماس وظ نیبعد از برگشتنمون به کلبه اما ا یتقبال گرماس

 .کمرنگ بشه مخوام انجام بدم برا یکه م يکار یکنم تا تلخ یرو ط ریمس نیا
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از پدرش  ابروهاش از همون لحظه که یره ول یداره، هم قطار خودم راه م یبار تند و پرشتاب قدم بر نم نیا

درهم رو  يچهره  نیامش و اآلن هم ا دهیند گهید شبید انیبعد از جر! تو همه يآباد میاجازه گرفتم با هم بر

 .کنم یدرك نم

 ؟ياز من دلخور: پرسم یو م ارمی یسکوت باالخره طاقت نم یاز کم بعد

 .نه یعنیاندازه  یرو باال م سرش

 ؟يو مجبور شد یداشت گهیکار د هی ای یحوصله نداشت ؟يایهمراهم ب یخواست ینم-

 .هیجوابش منف دوباره

  ست؟یحالت خوش ن:

 !هیهم جواب منف باز

 یمنم حالم گرفته م يکه تو کسل و گرفته ا يجور نیچون ا. ناراحتت کرده یچ یشد بهم بفهمون یکاش م:

 .شه

کشه و بعد با  یطول منگاهش  هیچند ثان. مونم یکنه و من منتظر م ینگاهم م ستم،یا یمنم م سته،یا یم

 . کنه یاشاره م میکه اومد يریانگشت به مس

 م؟یبرگرد يدوست دار: پرسم یشم و م ینم متوجه

 لشیبیکه س یکشه و بعد با دو تا دستاش ژست کس یلبش م يده و انگشت سبابه اش رو باال یم یمنف جواب

 .رهیگ یده رو به خودش م یرو تاب م

 !روان؟یس: پرسم یباز م شیبا نشم و  یکشف بزرگم خوشحال م از

 اون ناراحتت کرده؟: پرسم یده، من م یذوق سرش رو به عالمت مثبت تکون م با

 ! گفته؟ يزیچ شبیبهت زده؟ بابت د یحرف: پرسم یم. کنه یم دییشه و حرفمو تأ یم نیغمگ دوباره

چوب . نداره بیع: گم یشم و م یهمراهش م. افته یده و راه م یسرش رو به عالمت مثبت تکون م دوباره

 .یگرفت ادیخوندن و نوشتنو از اون  دمیشن! معلم گله

از من نداره، تو رو  یشناخت. حق هم داره. اون نگرانته: دم یادامه م انهیحرفمه من دلجو دییسرش تأ تکون

 ! کنه یم تیدوست داره و نسبت بهت احساس مسئول

 !آقاباالسرت باشه آره؟ يدوست ندار: پرسم یو م زنم یشه، لبخند م یکه پررنگ م نمیب یهاشو م اخم
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کنم تا مغز  یدونم چرا اما حس م یگه که نم یرو با اشاره بهم م يزیو چ ستهیا یکنه، م یم دییتأ حرفمو

 !افته یاستخوونم به سوزش م

گشت دست که با اشاره بهم گذاشتن حلقه تو ان ییانگشتها! مونم یم نیریآ دیو سف فیظر يزله انگشتها ناباور

 ! ازدواج؟: پرسم یم یوقت رمیگ یلکنت م! فهمونه یچپ رو م

تا اون لحظه، خواستن ! شه یبار چندم خراب م يرو سر من برا ایخوره، دن یبه عالمت مثبت تکون م نیریآ سر

ج شنوم داره ازدوا یبرم که م یخواستن م نیبه ا یپ يبرام مسجل نبوده و حاال درست لحظه ا نقدریدختر ا نیا

 !و بهتره ترکه مطمئناً از هر جهت از من موجه  ياون هم با پسرعمه ا! کنه یم

 .کمه دیببخش

*** 

اآلن من ! کرده رییکامالً تغ طیاآلن شرا! ستیکه کنترل رفتارم دست خودم ن ختهیو انقدر بهم ر میعصب انقدر

منو به  راههیر که همراهم شده تا از بدخت نیا! رم یاون راه م يپا تو کفش ابوالفضل کردم و دارم به جا قاًیدق

! دونه یدرست نم یموجه لیرو به دال یهمراه نیکه ا یکنه با کس یم دایپ میکنه، ربط مستق تیهدا يآباد

دختر  نیاز تعامالت من و ا روانیتونم بفهمم چرا س یحاال م! فهمم یرو م روانیس يها يتمام تند یحاال معن

 !شده یاون طور جلز و ولز م

 نهیب یرو به وضوح تو چهره ام م یکه آشفتگ نیریو در مقابل نگاه کنجکاو آ رمیگ یموهامو به چنگ م فهکال

 .تو برگرد خونه. يخوام برم آباد ینم. شدم مونیپش: گم یم

تپونم  یشلوارم م بیج يدستهامو تو. اومده شیبراش سؤال پ یعنی نیده و ا یابروش رو باال م هی يتا متعجب

 .تو برو. خوام قدم بزنم یم: گم یافتم و در همون حال م یراه م يا گهینم و به سمت دک یو مشت م

شه  یذهنم پررنگ م يتو مانیا ادیاما  بهیعج! ده یگلومو محکم فشار م نیبغض سنگ هیدونم چرا اما  ینم

جور کور  هی نمیا! رمیحق منه که اول کور بشم و بعد بم! رمیگه حق منه که بم یوسط اون کابوس بهم م یوقت

هر  التیآرزوها و ام نکهیا ،یمحروم بمون شیداشته باش یکه دوست داشته باش يزیاز هر چ نکهیا! مانیشدنه ا

باهاش همه  تییکردن تنها میتقس ينشه برا دایپ ياحد چیه نکهیچشمت جون بدن و پرپر بشن، ا يلحظه جلو

  !مردنه ستادهیمثل ا! بازه يمثل مردن با چشمها نهایا ي
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زدم و  یاون پرپر م يدستها ونیکاش اون روز من م! باشم مانیا يبار چندمه که از ته دلم خواسته ام جا يبرا

من، شاهد خون باال  دیشد يو بهت و درد شاهد تکون خوردن ها يکاش اون روز اون با ناباور! دادم یجون م

 !دبو ینفس شدنم م یتنم و ب يرعشه  ستادنیآوردنم و شاهد از حرکت ا

کنار  ستادهیرو با چند قدم فاصله ا نیریگردم و آ یکنه، به عقب برم یتوجه ام رو جلب م یخش خش يصدا

دنبال من راه  یچ يبرا! مگه نگفتم برگرد: توپم یبهش م نیکه خشمگ ختهیو بهم ر میعصب! نمیب یم یدرخت

 !؟يافتاد

آزرده  يکنم که اون چهره  یش پشت مکنه، به ینم یاما حرکت نهیچ یو لب ورم نهیش یبه صورتش م اخم

خوام تنها  یبرو م! فتمیدر ب روانیخوام دوباره با س ینم: گم یکه بشنوه م يو طور نمیخاطر شده از من رو نب

 !باشم

لحظه چنان لباسم از پشت  هینه اما تو  ایرفته  نمیگردم که بب یدارم و به عقب بر نم یهام رو بلندتر بر م قدم

 نیزم يکه پشت سرم رو نمیب یرو م نیریکنم و آ یسرم رو بلند م! شم یم نیپرت زم شه که یم دهیکش

موقعش  یرم و از درد و حرکت بیگ یتخته سنگ برخورد کرده با دست محکم م هیآرنجم رو که به ! افتاده

 ! بود؟ يچه کار نیا! ؟يا وونهید: کشم یهوار م یعصب

 یخم م. گذره یشه و چند قدم از کنارم م یکه بلند م نمیب یم مچش يمالم، از گوشه  یو بازوم رو م نمیش یم

 نیکنه و در ع یفرو م نیزم يکه من در حال حرکت بودم رو يریتو مس قاًیداره، دق یرو بر م یشه و چوب

بهت زده ! ره یفرو م نیزم يرو ختهیر يو برگها يگل و ال ونیدستش م يکه چوب بلند تو نمیب یم يناباور

 !واکنشم دنیامه و منتظر د رهیآزرده خ یبا نگاه رم،یگ یم سرم رو باال

 !باتالقه؟: پرسم یم یامه با تعجب و البته شرمندگ گهیدست د ونیشم و همون طور که آرنجم م یجام بلند م از

و  رمیگ یلحظه بازوشو م نیگذره، تو آخر یده و از کنارم م ینم یکنه، جواب یخجالت زده ترم م ظشیغل اخم

تشکر بزنم  ای یدر باب عذرخواه یخوام حرف یمونم و م یگردونمش، چشم تو چشمش م یخودم م به سمت

و راه برگشت رو در  کنه یبازوش آزادشون م ریشونه و از گ یدستم م يپنجه به انگشت ها تیاما با عصبان

 .رهیگ یم شیپ

*** 

بوده اصالً سمت محوطه  نیا حمیترج. رو روانیام و نه س دهیرو د نیریجنگل گذشته، نه آ يروز از اتفاق تو سه

 يکه بعد از مدتها تا حدود یخواد آرامش یدلم نم. نداشته باشم يوقت باهاشون برخورد هیساختمون نرم که  ي
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گذرونم و با افتادن  یگندمزارها م ونیم ایمرتع  يروزهامو با قدم زدن تو. کردم از دست بره دایبهش دست پ

خورم و  یو بهش گفته ام که شام نم دهیکش ییسه روز زحمت غذامو دا نیتو ا. رم یآفتاب به رخت خواب م

 .بابت صبحانه و ناهار ممنون دارشم

تخت پنهون کرده ام که چشمم بهش نخوره و ذهنم رو مرتب  ریرو ز انهیفرهنگ لغات عام يجا مونده  کتاب

 !به آرزوهام ثبت شده دنیرس يپرونده هم تو  گهیشکست د مچهین هی ادین ادمیکنم که  یبه گذشته منحرف م

مقدار براش  هیداشته، عشق نبوده مطمئناً، دوست داشتن هم  یداشته ام چه اسم نیریکه به آ یدونم حس ینم

 یمردونه، بعد از مدتها حس تلخ ته يها یزمخت ونیم یبعد از مدتها زندگ! بزرگ بوده اما کشش و جاذبه چرا

برام مهم بود از ! بود به نام دونستن زدهتو وجودم جرقه  يزیهدف بودن چ یدن، ببو زهیانگ یبودن، پوچ بودن، ب

و  شیتوجه به اون همه سرسخت یتوجه به اون همه تفاوت فاحش، ب یب! بشناسمش شتریبدونم و ب شتریب نیریآ

پنهون شده  یِواقع اتیعاداتشو، خلق. خواست ذره ذره ازش بدونم یدلم م ونمونیم يتوجه به اون همه دره  یب

و امروز، حاال که  گهید يزهایچ یلیو خ شیزبون یساکت مونده پشت ب يآرزوها ،رو میزخ ياون پوسته  ونیم

ام تو  گهیخواستن د هیکه دوباره  نمیب یآفتاب گرمِ روح بخش نشسته ام م نیا ریپرت، ز يتپه  نیا يباال

 ! ام مدفون شده نهیاعماق س

اون . شه که تهش پر از بوته و گل و خاره یم دهید يپام دره ا ریز ،يبلند نیا يکه نشسته ام، رو ییجا از

 یم بیبهت آس یباش ونشونیاما مطمئناً اگه م انی یسرسبز به چشم نم يخارها در مقابل اون گل و بوته ها

 ش،یو بشکاف يرو که بذار تدست. خوره یمنظره به چشم م نیمنم درست هم ي نهیس يدره  ونیم! رسونن

 ! کنن یم تیزخم! رسونن یم بیرشد کرده ان که بهت آس يبلند يهاخار

کنه  یدل آزرده ام م دنشید. روانهیکه س نمیب یگردونه و از سرشونه ام م یسرمو به عقب بر م ییپاها يصدا

پارسال : گه یسکوت م یو بعد از کم ستهیا یسرم م يو باال ادی یم. به اون نداره یربط یدل آزردگ نیاما ا

 !بهیت امسال غردوس

سپرم و  یوزنمو بهشون م ن،یزم يذارم رو یکنم، کفشون رو از عقب م یدستهامو که دور پاهامه باز م ي گره

 یدر جوابش ب. غم بغل گرفته يباشم که زانو يدیچشمش آدم ناام شیخواد پ یدلم نم. کنم یپاهامو دراز م

 !دوست؟: پرسم ینگاه کردن بهش م

: گه یکنه و م یسکوت م یرخمه، کم مین يکه مشغول تماشا نمیب یچشم م يشه و از گو نهیش یم کنارم

 !آشنا
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سر جنگ  لیدل یاما من ب ستین ياز دلخور يشم، خبر یم قیتو چهره اش دق یگردم و کم یسمتش برم به

 !؟یوجب جا نشست هی نیتو هم يخدا چرا اومد نیهمه زم نیا: گم یحوصله و پراخم م یدارم باهاش که ب

 ! نمیخواستم تونه بب یم: گه یم یمکث طوالن هیخوره انگار که بعد از  یو خش صدام جا م يسرد از

 !بشه؟ یکه چ-

 !باال؟ يا يجا قحط بود آمد! و رو کردم ریات ز یدشته پ نیکارت دارم البد که کل ا:

 .خوام تنها باشم یمن حوصله ندارم، م-

 !يچه کارم دار یمنتظر بودم بپرس:

 !ستینبرام مهم -

 !اگه مربوط به خانواده ات باشه؟ یحت:

ام دارن  نهیس ونیم يخار و خنجک ها! کنه یگرده و دلشوره تمام وجودمو پر م یسرم به سمتش بر م یآن به

 !شده؟ یچ: پرسم یبا بهت م یزنن وقت یتنم زخم م واریبه در و د

باشه  روانیاز طرف س یوقت ییو دلجو یبونهمه مهر نیا. افته یسر شونه ام، تنم به لرزه م نهیش یکه م دستش

 !مامانم؟: پرسم یاتفاق ناگوار پس هول شده م هی یعنی

آمده  یکینه اما  ای يدانم بگم مهمان دار ینم: گه ینه و بعد آروم م یعنیده  یبه دو طرف تکون م يسر

 !دنتید

 نامدار؟! ه؟یک! ؟یک-

 .خانومه. نه:

 خواهرمه؟-

 !هیلیاسمش به گمونم ل:

*** 

. امدهیتنها ن: گه یو م ارهی یبه شونه ام م یفشار آروم! چسبه یم روانیس يچشمام به چشما ریو متح مات

 .خواهرت هم هست. پسرعموت فرداد هم همراهشه

 يغربت اجبار نیمن به ا! تهیکنه حس عصبان یکه تمام تنمو سوزن سوزن م یشم و تنها حس یجام بلند م از

سر زدن بهش از  يآوردن که به بهونه  ریتو شمال گ یلیفام هی الشونیبه خ نایو ا مریتن داده ام که آرامش بگ

 !استفاده کنن طیمح يسرسبز
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 .در آروم کردنم داره یو سع ادی یهمپام م روانیهام بلند، تند و محکمه اما س قدم

 نهایاما هر چه که هست ااز چه قراره  انیجر دمیبعد دعواتان فهم يتا حدود یعنیگذشته،  نتانیب یدانم چ ینم:

 !داره یصاحبخانه را نگه م مانیحرمت م مانیم. بنیخالو غر مانیاآلن م

بهت  ویحرف نیهمچ یک! من مهمونم؟! مهمون؟: کنم یم یخال روانیو تمام خشمم رو بر سر س ستمیا یم

 يدم بهم جا یم که براش انجام يدر قبال کار! بهامیغر ییمن مستأجر دا! اشتباه به عرض رسوندن! گفته؟

 !ده یخواب و دو وعده غذا م

 یم شیرو در پ يریکنه و من دوباره سراز یبرعکس وجود من پر از آرامشه، تو سکوت فقط نگاهم م نگاهش

که راه بلد اون  يآوردن فک فرداد نییو پا بیغر ییدا يساختمون خونه  يبه محوطه  دنیرس يبرا رمیگ

 !خونه خراب کن شده يدختره 

چسبه و  یکه بازومو م روانهیخوره، دست س یپام سر م يتند بیش ونیدارم که م یتوجه قدم بر م یب اونقدر

 !کارگر چالق الزم نداره بیخالو غر! مراقب خودت باش: گه یپرطعنه م

کنم و اون لبخندش رو  یخرده نگاهش م هی. گردم سمتش یکشم و برم یکنم بازومو م یتعادلمو حفظ م یوقت

 !امی یبفرما برو من خودم م: دم یرو با دست نشون م ریو مس ستمیا یمنم که عقب م. هکن یکنترل م

رونه و  یعقب م ختهیبا دست موهاشو که تو باد بهم ر ره،یگ یصورتش شکل م يبه طور کامل رو لبخندش

 يدیکش امین از رتهیجور که تو شمش يا! بخوابه تتیعصبان ارم،یآب ب وانیل هیبرم برات  شیبچه جان بن: گه یم

 !یترسم خون به پا کن یم

 !ه؟یخنده ات واسه چ:پرسم یم یعصب

 ! ده ها یم یمعن جایرسه ا ینم گیبه د گید: گه یمکث م هیخنده و بعد از  یبار اونه که بلند م نیا

راه ! اون کجا و خشم من کجا تیاونه اما عصبان تیکلبه وسط عصبان يمن تو يدونم اشاره اش به خنده  یم

گم، به گمانم پسر  یپسره، دامادته م يا: گه یشه و م یدم، همراهم م یم لشیتحو يا وونهید هیافتم و  یم

جور تو مغزت براش شاخ  يرخصت بده حرفاشه بزنه بعد ا. خود انجام بده یره ب يفکر نموکونم کار! امدهیابله ن

 !زدن نداره فهیهستن و ضع فهیاو دو تا هم که ضع! و شانه بکش

 !بکنه نویریخواست سر آ یمن بود تو کلبه م يِپدربزرگ جد پدر يعمه ! معلومه: گم یزنم و م یم يپوزخند

 !خانم نیریآ: گه یم ياخطار
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و  هودهیکار ب هی! قطره آبه هیکردن  دایواسه پ ریبشر مثل گشتن کو نیبا ا! گم ینم يزیکنم و چ یم یاخم

رفتن به سمت  يشم برا یشه، از کنار آغل که رد م یدل نمرد و ب نمونیب یحرف گهیمحوطه د کیتا نزد! عبث

 یارتباط چیبه مـ ه: گه یکنم آروم م یمنتظر و کالفه نگاهش م. کنه یکشه و متوقفم م یساختمون بازومو م

 !سیدرست ن یکن یاحترام یخالو ب مانیبه م يبخوا کهیناره اما ا

 ...کنم به یفکر نم! و دومادم قمهیرف! پسرعمومه-

حرف زدن و  يِپس هوا! هستن ربط داره یخان يتو ا یتا وقت! ربط داره! داشته باشه؟ یخالو ربط ایبه مـ ! ا؟ه:

 !کارهات داشته باش

 !نبودم؟ ییمن مهمون دا! از رو بسته بود واسه من؟ ریشمش شیچند روز پ نیبود که هم یک -

 !یتو مستأجر و کارگر خالوم! نه:

کشم و کالفه به  یبه پشت گردنم م یدست. داره شیبه خاطر حاضر جواب تشیالبش نشون از رض يرو لبخند

 ياما بو یپاك کن تیرو از زندگ يزیچ هی يخوا یبا تمام وجود م یوقت هی: گم یشم و م یم رهیپشت سرش خ

کننده هست،  وونهید شیرجو نیاوضاع هم نیا! دهیچسب کلتیکثافتش هم به ه! گندش تمام مدت تو شامه اته

 ! ؟یش ینم! یش یم يبدتر جر گهیکرده د متیتقد یگندو دو دست نیا يکه قبولش دار یتنها کس یال بفهمحا

ابروش رو  يکنه، با انگشت شست باال یخرده متفکر نگاهم م هی. کنم و منتظر جوابم یدارم نگاهش م حاال

هر که  گهیپاك کنم که د میدگاز زن يفکر کنم گنده ره چه جور نمیدم بش یم حیمـ ترج: گه یخارونه و م یم

 ! نپاشدش کلمیسطل به ه هیبا  دیاز راه رس

ذهنم زده که در  يرو تو يگفته اما جرقه ا یکل يجمله  هیدر اصل . کنم یمنم که متفکر دارم نگاهش م حاال

 !بهم داده یلیدست به سر کردن ل يناب برا ي دهیآن واحد چند تا ا

*** 

که با سرعت پله ها رو به سمتم  نمیب یم نویرسم نگار یپله ها م کینزد یزنم و وقت یرو دور م ساختمون

دستهاش .کنم یتعادلمو حفظ م یشم و به سخت یپره که به عقب پرت م یو چنان تو بغلم م ادی یم نییپا

دلم برات : گه یم هشنوم ک یصداشو پربغض م نه،یش یام م نهیشه و سرش به س یمحکم دور کمرم گره م

 !معرفت یتنگ شده ب
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 يدستم رو رو. بره یم نیتنم رو از ب يوجودش سرما يکنه و گرما یفروکش م تمیآن تموم حس عصبان هی تو

 نییکه پله ها رو پا نمیب یفرداد رو م. رو باهام قسمت کنه شیدم دلتنگ یحرف اجازه م یشونم و ب یسرش م

 !معرفت گذشته یکارش از ب نیا:گه یو با لبخند م ادی یم

ذاره  یو دو طرف صورتم م ارهی یشه، دستهاشو باال م یازم جدا م نیخوش نشون ندم، نگار يکنم رو یم یسع

 !م؟یبه نبودنت عادت کن میتون یکه نم میدار یما، ما چه گناه دنیبه ند يتو عادت کرد: شه یو زل چشمام م

 انویولی نیواسه ا:گه یم دهیو فرداد که حاال بهمون رس رهیگ یزنم، دستم رو محکم م یم یکمرنگ لبخند

 !دنهیکوب یفقط کف گرگ نیا اقتیل! زمیمحبت خرج نکن عز

 !کارت دارم ایب:گم یچسبم و م یدست دادن، مچ دستشو م يبرا ارهی یرو جلو م دستش

ازم  يخبر گهید قهیده د: گه یم يبلند يبا صدا نیو نگار روانیشه و در حال دور شدن از س یم دهیکش دنبالم

 !نیخبر بد سیبه پل! آب کرده ریآدمخوار سر منو ز نیا نیباش نشد مطمئن

 نیا! ؟یکن یکار م یچ نجایا: پرسم یم يکنترل شده ا ياما با صدا یعصبان میرس یساختمون که م پشت

 !؟یدنبال خودت راه انداخت یدختره رو واسه چ

آوردمش هم ! گهیخب زنمه د! ؟یگ یم نوینگار! و؟یک: پرسه یو م رهیگ یبه خودش م یمتعجب و سؤال ي افهیق

 ! ارتیهم ز احتیس

 !ام نکن وونهیفرداد د-

تو  یگ یراست م! يحد حسود نیبه من چه تو تا ا! کنه؟ یات م وونهید ارتیو ز احتیس ارمیمن زنمو ب نکهیا:

 ...ایو ز احتیببرش س ریهم زن بگ

 !نجا؟یا يآورد یرو واسه چ یلیل-

 !؟یک:

 ! یلیل-

 !اوردمشیبه جون مامانم من ن! اونم اومده؟ مگه! ئه؟! ؟یلیل:

ول کن بابا : گه یم یکنم بلکه روش کم بشه، با لبخند پت و پهن یخوره و زل زل نگاهش م یگره م ابروهام

 ...خوب يهوا نیاز ا ایب! اون شوخولکو

 یم ادمیتازه  کنم و یخرده فکر م هی! نمیب یگردونه و ابوالفضل رو م یشنوم سرم رو برم یکه م یسالم يصدا

اشتباه گفته که اسم  روانیس ایدونم من درست متوجه نشدم  ینم! از پسرعمو زده بوده یحرف روانیکه س ادی
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گرد شده نگاهش  يبا چشمها! نهیب یکنه که ابوالفضل رو م یپسرعموم رو فرداد نام برده اما چشمام اشتباه نم

 !؟یپ کین یخوب: پرسه یم انهیصلح جو یو با لحن ادی یکنم، جلو م یم

 !و ابوالفضل با هم اومدن یلیل: ادی یمونم، فرداده که به حرف م یاش م رهیبا بهت خ فقط

شنوم  یابوالفضل رو م يصدا. ستیاز لحن و نگاه شوخش ن يو خبر هیکنم، حاال جد یگردم و نگاهش م یبرم

 ... یول یما رو نداشت دنیدونم توقع د یم: گه یکه م

 !ماه عسل؟ نیاومد ییچهارتا! ه؟یچ انیجر: پرسم یو از فرداد م پرم یحرفش م ونیم

 .مید یم حیواسه ات توض مینیبش میبر: گه یرو پشتم و آروم م نهیش یفرداد م دست

: ادی یکنه و به حرف م یکشه، چپ چپ به ابوالفضل نگاه م یم يکنم، پوف کالفه ا یفقط نگاهش م منتظر

 !یباهاش حرف بزن و یکن یکه مردونگ میرو آورد یلیل

و با لحن  رهیگ یقرار م ررسمیابوالفضل تو ت! ادی یم رونیره و چشمام از حدقه ب یاز تعجب عقب م گوشهام

 یلیدونم چقدر برات ارزش داشته با ل یکه م مانیتو رو روح ا! یپ کیدوست دارم ن مویزندگ: گه یم یملتمس

 !از هم بپاشه میحرف بزن نذار زندگ

شما به من چه  یزندگ: گم یپرحرص م یوقت ارمی یکنم که دندونهاشو تو دهنش نم یرل مخودمو کنت یلیخ

 !سراغ من واسه واسطه شدن؟ نیاومد نیکه پاشد نینیب یم دیمنو سف لیبیو س شیر! مربوطه؟

مشکل احتماال به  نیگره ا ینه ول: گه یو م ارهی یم یو فشار آروم نهیش یشونه ام م يفرداد دوباره رو دست

 !شه یدست تو باز م

گه آه تو  یم یلیل: ده یم حیذارم، ابوالفضل توض ینم بینص یچشمام ب يتو ختهیرو هم از غضب ر فرداد

 ...یتو ما رو نبخش یگه تا وقت یم! شه یگرفته که بچه امون نم بانمونویگر

رو قر  گهید یکیزن  اون موقع که به زور! شده، بچه دار شدنتو بهونه کرده ییزنت هوا: پرم یحرفش م ونیم

 !مونه یوفادار نمونده به تو هم نم هیبه قبل یکه وقت يکرد یرو هم م نجایفکر ا دیبا يزد یم

 یبابا م! نه ایدار  يمعلوم نبود سرت بره باال! يتو تو زندان بود: گه یم یعصب یصداش حاال باالست وقت تن

 !اعدام ایشه  یابد م ایگفت حکمت 

 شتریها ب یلیخ! سال بود 5فقط ! ابد نبود دیسال تبع 2سال حبس و  3! ازم جدا شد یلیل یحکمم اومده بود وقت-

 !مونن یعشقشون م يپا نهایاز ا

 !گرفت میفقط عاقالنه تصم یلیل! ينکرد یمونیبار هم ابراز پش هی یحت! یداشت تیتو تو زندان هم فعال:
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 یطوره که زن عاقل نیخب اگه ا: گم یحال مافتم سمت ساختمون و در همون  یکنم و بعد راه م یم یمکث

 !رهیگ یرو م میتصم نیو اآلن هم داره درستتر يدار

شم رگه  یچشم تو چشم ابوالفضل م یکنم و وقت یتعادلمو حفظ م یشه به سخت یم دهیکه محکم کش بازوم

 !برجسته شده بیرو که عج یو رگ گردن نمیب یخون رو م يها

 !!!!نشم صلوات بن

 دایشد امی یبه حرف م یوقت نباریو ا رهیگ یقرار م نمونیب يریکشم، فرداد هم از ترس درگ یم عقب بازومو

رو  اوهیرو نشنوم اونوقت تو منبع  ثایحرف و حد نیخراب شده که ا نیاومدم تو ا: و مخاطبم فرداده میعصبان

 !نجا؟یا يآورد یورداشت

 !فته؟یتو از سرش ب يدختره حرف بزن هوا نیگم با ا یاست که م اوهی: شه یابوالفضل بلند م يصدا

 !رت؟یغ یقرمساقتر از تو هم آدم هست ب: غرم یسمتش م به

 يکشدش، نبض بد یو عقب م رهیگ یزنه، فرداد بازوشو م یام م نهیبه س یمحکم يکف دستهاش ضربه  با

 !چرخم یتو باشم دور و بر شوهر سابق زنم نم يجا: گم یزنه و پرحرص م یام م قهیتو شق

 ! ابوالفضل: زنه یداد م یده عقب و عصب یفرداد هلش م اد،ی یتر از قبل به سمتم م يجر

 !ها يزیبر شینفت رو آت ادی یبدت نم: توپه یرو به من م بعد

جرقه منفجر  هیبا  نیخودتونو داشته باش يهوا! بشکه باروتم هیمن خودم : گم یافتم سمت کلبه وم یم راه

 !نشم

پاتو از  ختهیالاقل به حرمت خون برادرم که رو دستات ر:گه یشنوم ابوالفضل م یکه م نرفته ام یقدم هنوز

 !من بکش کنار یزندگ

بشه،  یمانع تونهیفرداد هم نم نباریبرم و ا یم ورشیحرفش که به سمتش  دنیشم با شن یم دهیکش شیآت به

شنوم که  یرو م روانیحکم سپرت يصدا! کشهیرو م رهنمیاز پشت پ یکیره که  یصورتش م کیمشتم تا نزد

 !جنجال به پا نشه؟ يقول داد يجور يا:توپه یم

*** 

تکون محکم از  هیبازومو با . کشه یابوالفضل اما منو عقب م ایدونم مخاطبش فرداده  یبازوشه و نم ریگ دستم

 !دم ینم یتیکنه اهم یکه مرتب صدام م يسمت کلبه و به فرداد رمیگ یو راه م ارمی یدستش در م
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زنم بهش،  یو در حال انفجار زل م یعصب. شه  یفرداد مانع م يخوام در کلبه رو ببندم و چفتشو بندازم پا یم

 !یپ کیده ن یفرار جواب نم: گه یم یبا لحن آروم

وجود  شیبزنم که آت شیآت يگاریخوام س یم. پنجره است ریکه ز يزیرم سمت م یکنم و م یرو ول م در

 .لحظه منو هی نیبب: گه یو م رهیگ یانگشتام م ونیشه، پاکت رو از م یمانع م خودمو خاموش کنم، فرداد

واسه  انویاصل جر نیبش ایب: گه یکنم اما اون مصر م یبلنده، نگاهش نم میحرص ينفس ها يو صدا میعصب

 !ات بگم

خواد  یم دلت: گم یدندونام م نیزنم بهش و از ب یزل م! ارمیسرش ب ییترسم بال یکه م میعصبان اونقدر

 !برو فرداد نجایاز ا ارمیسرت ن ییبال

رم،منتها قبلش بذار بگم  یم: گه یبره و م یو به سمت تخت م رهیگ یبه لحن پرخشم من بازومو م تیاهم یب

 !يکمتر حرص بخور دیاومدنمونو شا نجایا انیجر

 ادیزده به جاده که ب... پت يدختره : گه یو م نهیش یبده، کنارم م حیمونم توض یرو تخت و منتظر م نمیش یم

رو که بهش پشت پا  یخوام بخت یمن بشو و من م الیخ ینوشته که ب ادداشتی هیواسه ابوالفضلم ! سراغ تو

 یپ کیشما به هارت و پورت که ن هابوالفضلم رفته دم خون! اتیچرند نیو از ا ارمیزدم دوباره به دست ب

تو جاده  میکشه راه افتاد یم کیبار يکار داره به جاها میدید. هکن دایرو پ یلیخواسته که ل یآدرستو م! کجاست

 مشیدیکه کش نیاز ماش! میکرد دایاتوبوس پ هیرو هم سوار  یلیل. کرد بمونیاونم تعق ،یلیکردن ل دایواسه پ

 !زنه رو کشته بود میگرفت یجلوشو نم! داد ونپدر خودشو نش یب نیا نییپا

 ... ي به اون دختره یرو ک نجایآدرس ا: 

من اس ام اس زده بود،  یآدرس رو نامدار به گوش: گه ینثارش نکنم، فرداد م یراهیخورم که بد و ب یم حرفمو

 !من کش رفته بودش یهفت خط هم از گوش نیا

 !ستین یشک چیلحظه مستعد خفه کردنش هستم ه نیتو ا نکهیاما تو ا رممکنهیبرام غ یلیرفتار ل درك

ابوالفضل  يخدا بخواد و کار نکرده  دیشا! رونیزنم ب یاز کلبه م یلیقصد رفتن سراغ لشم و به  یجام بلند م از

 !مجسم خالص کنم يفتنه  نیرو من انجام بدم و جفتمون رو از شر ا

*** 
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 يدر حال شستن ظرف پا ییذارم زن دا یساختمون که م يحرف همراهم شده، پا تو محوطه  یهم ب فرداد

خوش : گه یبه فرداد م ییشه و با خشرو یبلند م دنمونیبا د. محوطه است از يگوشه ا کیکوچ يحوضچه 

 )خانوماتون تو اتاقن باال نییپسرم، بفرما يخوش اومد( باال شمه خانما اتاق دله درنه یبفرم. کایر یمونیب

 .کنم یم یکیو پله ها رو دو تا  ارمی یدر حال تشکره، من کفشامو از پا در م فرداد

سر جفتشون با . نشسته و مشغول حرف زدنه یلیکنار ل نیذارم نگار یپا تو اتاق م یزنم و وقت یبه در م يا تقه

شه و به سمتم  یاز جاش بلند م نیکه نگار ننیب یم یدونم تو چهره ام چ یچرخه، نم یورود من به سمتم م

: گم یم ير و دورگه اخش دا يدم و با صدا یبا انگشت در رو نشون م ،یکنه به حرف زدن یلب باز م. ادی یم

 .رونیبرو ب

 ...با نیبش: گه یکشه و م یبه بازوم م یدست انهیاد،دلجوی یاما به سمتم م نینگار

 يصدا. بنده یو در رو م رونیره ب یکه از اتاق م ادی یزنم به چشماش، حساب کار دستش م یغضب زل م با

لحظه فقط و فقط حرف زدن با  نین تو ام يشنوم اما برا یشه م یفرداد رو که مشغول حرف زدن باهاش م

 !داره و بس تیفکر اهم یسرِ ب رهیدختر خ نیا

 یمقدار مکث م هی ستاده،یکه حاال روبروم ا يا دهیرنگ پر یلیلرزون ل يچسبونم به مردمک ها یم چشمامو

 ینم: کنه یمو لب باز  ادی یاونه که جلو م. میبه خودم مسلط بش یکنم که ذهن آشفته ام رو مرتب کنم و کم

اگه باور . دخترخاله ام يخونه  مخواستم بر یم! خواستم ابوالفضل حرص بخوره یفقط م! نجایا امیخواستم ب

 . یو ازش بپرس یزنگ بزن یتون یم یکن ینم

 !؟یدون یاصالً م! ؟يخوا یم تیاز زندگ یچ-

 !یپ کیکه من دارم ن ستین یزندگ نیا:

 !انتخاب خودته-

 !شه که انتخاب آدم اشتباه باشه؟ یاگه باشه، مگه نم یحت! ستیانتخاب من ن:

 !دوستت داره يپسره که بدجور نیا-

 کین يهنوز هم ساده ا! دوستم داره؟: کنه یو آروم زمزمه م نهیش یره،میگ ینقش م یلیلب ل يرو يپوزخند

 !یپ

 !؟یچ یعنی: پرسم یو م نمیش یام م ستادهیهمون جا که ا منم
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 ارهی یکه به زبون م ییتو واژه ها ایغم دن يکنه انگار همه  یلب باز م یدوزه و وقت یرو به صورتم م نگاهش

 !رهیگ یازش دار و ندارشو عمو ازش م رمیاگه طالق بگ! با باباش معامله کرده: جمع شده

شد دعوامون  یوقت! گوشام نیبا هم! دمیخودم شن: ده یافته، اون ادامه م یم میشونیاز سر تعجب به پ يزیر اخم

 یعنی! که اگه نتونه زنشو دیابوالفضل خط و نشون کش يبرا دیبه گوش عمو رس یخوام، وقت یو گفتم طالق م

همه اشونو عمو ! رهیگ یکه داره ازش م یو هر چ نیو بشونه سر جاش مغازه و خونه و ماش ارهیسر عقل ب! منو

حاال عمو داره  ره،یابا جانش اجازه بگاز ب دیعرضه اش بخواد انگشت تو دماغش کنه با یخود ب! دهیبراش خر

که من از ابوالفضل  نهیترسش هم از ا يهمه ! منگنه که منو سر جا بشونه يگذاشتتش ال! کنه یسوء استفاده م

 ...زن تـ امیجدا بشم و ب

وسط  نکهیا: گم یکشم و م یموهام م نیب یکالفه دست اره،ی یخوره و تو رو به زبون نم یحرفاش رو م یلیل

 نیمنو به ا يپا نکهیا! ستیدرست ن یاستفاده کن میکه داشت ياز من و گذشته ا يبخوا تونیزن و شوهر يادعو

 چیواسه ه تون،ینه به خاطر زندگ فضل،نه به خاطر خودت، نه به خاطر ابوال! اشتباه محضه هی یکشون یماجرا م

بکش و نزن  نیمنو وسط ا يگم پا یفقط و فقط به خاطر خودم دارم بهت م! گم یم نویکه ا ستین نایکدوم ا

 یخوام حت ینم گهید! یلیو نون به نرخ روز خور بودن تو رو دادم ل ییوفا یتاوان ب یکاف يمن به اندازه ! نکش

 !باشه میاسمت تو زندگ هیثان هیواسه 

 !؟يازم متنفر: پرسه یم یو درده وقت صالیپر از است لحنش

فشار  ریزندان، ز يتو یزمان هی. نه ایخوام بدونم ازش متنفرم  یم. کنم ینگاهش م یطوالن يلحظه ا يبرا

 یقتلش رو تو ذهنم پرورش م ينقشه  ییوقتها هی. نامربوط هم بندها تا سرحدر مرگ ازش متنفر بودم يحرفها

 ...خودم اما حاال  یقتل اون و خودکش! دادم

 کیآره ن: پرسه یو م ادی یجلوتر م یکم اون. ابر دیسف يبا لکه ها یدوزم و آسمون آب یبه پنجره م نگاهمو

 ؟یپ

ارتباط  یتو زندان وقت ،يتو انفراد: گم یدم و زمزمه وار م یام رو به در م هیهمچنان به پنجره است، تک نگاهم

شه  یم نشونیجا گذاشته تا بزرگتر رونیکه اون ب ییزهایچ نیکتریشه، از کوچ یقطع م رونیب يایآدم با دن

گذره و  یسخت م ياون روزها نکهیا شه یم دتیام يهمه ! یافتنیدور اما دست  یلیخ يآرزوها! براش آرزو

هم  يزیحاال اگه هر چ! ياری یدوباره به دست م يرو که ازش محروم بود يزیو هر چ رونیب يگرد یبرم

 يزادشهرت، خونه ات، پنجره ها و آ يابونهایدوستهات، خ لت،یخونواده ات، فام! ها جزوشه نینباشه، مهمتر
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که  يا ندهیآ! اما ازت جلو زده يساز یم يدار يکرد یم الیکه خ يا ندهیآ! ات ندهیپشتشون از همه مهمتر آ

 !قسمتشه نیبزرگتر یکش یکه به عشقش نفس م یاون ،يکه دوستش دار یزنت، اون

 ینو نمم گهیکه د دیبهم خبر رس یوقت: دم یمکث ادامه م هیحرفمو بعد از  یشم وقت یزل چشماش م حاال

 تمیمحکوم يکردم بعد سالها یکه فکر م ییایدن يهمه ! ختمیفرو ر مانیبار دوم بعد از مردن ا يبرا ،يخوا

هم برام سخت  دنینفس کش یکه حت شدبرام تنگ  وارهایاونقدر د! آوار شد! دیدر انتظارمه از هم پاش رونیاون ب

 یپنجره، ب یب يایدن! و خونواده لیفک و فام دنیدبرگشتن به خونه و شهرو داشتم و نه  ینه دلخوش گهید! بود

 !؟یچ یعنی یدون یم يآزاد

که  یروانیو به س ستمیا یشم، پشت پنجره م یده، از جام بلند م ینم یکنه و جواب یسکوت نگاهم م تو

اون  يایدن: گم یم یسکوت طوالن هیدوزم و بعد از  یکاه به آغل چشم م يمشغول منتقل کردن عدل ها

 ییشم جا یآزاد م یاما وقت نمدادم تا ابد تو زندان بمو یم حیمن ترج! بعد از رفتن تو واسه ام شد زندون رون،یب

 ! پا نذارم که تو رو واسه من نداشته باشه

 يگونه ها يرو رهیگ یکه تو چشماش جمع شده و داره راه م ییبه اشکها تیاهم یگردم به سمتش و ب یبرم

تو رو  نکهیبه ا یربط چیه يو ببند و جار و جنجال و محشر کبر ریط اون بگبودن من وس:گم یبرجسته اش م

 يکه برا ییکنار جوونا دیمن اونجا بودم چون حس کردم با! نداشت ینداشت تیبرام اهم ایدوست نداشتم 

ازم  راهتو نکهیا ،يبدون من انتخاب کرد تویزندگ نکهیاما رفتن تو، ا! دادن باشم یخواسته اشون داشتن جوون م

و برات  یو من دوستت داشتم دوستم نداشت یداشت تیکه به همون اندازه که تو برام اهم نهیا شیمعن يسوا کرد

تونم قبول کنم، هر  یبه اجبار ازدواج کردنتو نم هیتوج يچند که ذره ا ،هریلیل ستمیازت متنفر ن! نداشتم تیاهم

نه ازت . ستمیاما ازت متنفر ن میرت ازت عصبانکردن من واسه عذاب دادن پدرشوه لهیچند که به خاطر وس

 شتریبه بعد هم ب نیکردم و از ا یمن سع! کنم یم یخوشبخت يبرات آرزو یاخالق يلمایف نیمتنفرم،نه ع

 یفکر م! نیفقط هم. و افکار و خاطرات گذشته ام پاك کنم یرو از زندگ یلیبه نام ل يکنم که واژه ا یم شتال

طلبم رو با محو شدن از  نیشم اگه ا یو خوشحال م يوفادار نموندنت بهم بدهکارکوچولو به خاطر  هیکنم 

 !یبهم پرداخت کن میزندگ

 یم وونیکنم و پا به ا یدر رو باز م. گردم یشنوم اما بر نم یشکستن بغضش رو م يرم سمت در، صدا یم

پا  یعنیلرزه  یحضورش نمهاش و به خاطر  یهاش، به خاطر ناراحت هیدلم به خاطر گر گهید نکهیا. ذارم

 !جهش بلند از سر بگذرونم هیمرحله رو با  نیخواد ا یو دلم م یلیگذار از ل يگذاشتن تو مرحله 
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 یسیخ يرو رو نمیآست نم،یچ یچوبها م یپشت کلبه کنار باق یِبون حلب هیسا ریچوب رو هم ز يها کهیت نیآخر

گردم و  یده، بر م یم ینشون از اومدن کسخش خش برگها  يصدا. رمیگ یم یکشم و نفس یم میشونیپ

که  کمیده و نزد یاون هم جواب مهرم رو با لبخند م نه،یش یناخواسته به لبم م يلبخند. نمیب یرو م نینگار

 یم یواسه چ زمیهمه ه نیشه، ا یهوا که داره گرم م: گه یکنه و م یبه چوبها م يشه با دست اشاره ا یم

 ن؟یخوا

 نیبا هم ییتنور زن دا: گم یافتم و م یکنم و به سمت رودخونه راه م یم زونیآو یختدر يرو به شاخه  تبر

 .بره یگه هنوز مونده تا هوا رو به گرم یهم م ییدا. مونه یگرم م زومایه

 ؟یبمون يخوا یم: پرسه یشه و م یم همراهم

 کجا؟-

 .نجایا:

 .فعالً که هستم. آره-

 !؟یستین نکرد یمدل زندگ نیتو مال ا یکن یفکر نم:

 ؟یکردن یچه مدل زندگ-

 !گم یکردنو م یوار زندگ یکول نیهم:

 !کنن؟ یم یزندگ يجور نیها ا یکول-

 !یچ کین:

 !؟يدیتو د دمیند کیها رو از نزد یکول یتا حاال زندگ! پرسم یخب دارم م-

 !س؟یاصالً واسه ات مهم ن! یپ کیکنه ن یمامان داره دق م:

کنه همراه فرداد رفتم  الیخ! ستیواسه غصه خوردن ن یلیجا راحتم، دل نیمن ا هدیاومده و د! کنه یاشتباه م-

شه اونور  یسمت هم م نیور آب، ا نیشه ا یاآلن هم اون سمت رودخونه م! هم آب نیا! نهاشیا! اون ور آب

 !آب

 یدست م منو يکنه تو دار یخوره و دق م یکارهات حرص م نیگم مامان داره از ا یمن دارم م! واقعاً که:

 !؟يانداز

به غرغر کردن هاش  ستهیا یبا فاصله ازم م نیبه صورت زدن،نگار یشستن دستهام و آب يزنم برا یم زانو

 !زندان يو افتاد يکرد يچو افتاده که دوباره خراب کار. رنیگ یمرتب سراغتو م نایخاله ا: ده یادامه م
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 فتادمین يمن به خاطر خراب کار: گم یکنه و م یرو صورتم و سرماش به جونم نفوذ م زمیر یمشت آب م هی

 !دوباره یگ یزندان که م

 !فرستن حبس یم يدونستم آدما رو واسه خاطر درست کار ینم! اشتباه گفتم! دیببخش!بله-

ازش  یکم يتو فاصله  یرم و وقت یجلو م نه،یش یلبم م يرو يگردم، لبخند یشم و به سمتش بر م یم بلند

 !يهنوز هم همون دختر حاضر جوابِ زبون دراز :گم یم رمیگ یقرار م

 ؟یهست یراض: پرسم یکشم و آروم م یلپش رو م اد،ی یم يشتریکنه، لبهام کش ب یم اخم

 !؟یهست یخل راض يپسره  نیاز ا: پرسم یشه، واضح تر م یسؤالم نم ي متوجه

 !من درست صحبت کندر مورد شوهر ! يهو: گه یو معترض م نهیش یام م نهیس يآرومش به قفسه  مشت

پاشو جمع و جور کن : گه یشنوم که با غر م یافتم سمت کلبه، م یو راه م رمیگ یخندم، دستش رو م یم

 !به خدا نامدار و مامان دلشون از دستت خون شده! یپ کین میبرگرد

ه تخته شم، با دست ب یم شیدارم و مشغول درست کردن آت یچوب بر م کهیگم و دم کلبه چند تا ت ینم يزیچ

 ...و  يدبش دم کنم، بخور يدود ییچا هیواسه ات  نیبش: گم یکنم و م یاشاره م یسنگ بزرگ

 !نیلحظه منو بب هی یپ کین-

اون ! تو اون جاست يجا ،یداداش نیبب: گه یزنه و م یزنم بهش، جلوم زانو م یکنم و زل م یبلند م سرمو

خونواده  شیپ يبرگرد دیاونها با یخراب کنت، چه ب یندگدرست کنِ ز ایدن يچه با افکار روشنفکرانه ! نییپا

 نیا یتا وقت! يایب رونیب یسردرگم نیاما از  ونیما، م شیپ دیبا! ياز نو بساز تویواسه خودت زندگ دیبا! ات

 ینم! یحلشون کن یتون ینم یرسونده دور هست نجایکه تو رو به ا ییاز مشغله ها و مسئله ها یتا وقت ،ییجا

 !یپ کین یآرامش برسبه  یتون

 !دونم یم: گم یم رلبیکنم روشون و ز ینفت رو کج م یو قوط نمیچ یهم م يرو رو چوبها

 !؟يگرد یپس چرا برنم: گه یشنوم که م یم

 .از نو بلند شدنو ندارم يانرژ! مبارزه کردن ندارم ياآلن انرژ-

 یم! یسال فرصت داشت 5تو  یپ کین! ؟ياریرو به دست ب يانرژ نیا یکه بتون يخوا یچقدر زمان م! ؟یتا ک:

فرصت  يکه بود دیتو تبع! ؟یسال بعدش چ 2 ،يبود ریاس ،يتو شوك بود ،يبود جیدو سال سه سالش گ میگ

 ستین ینیا یزندگ یقبول کن دیابه خاطر مامان، به خاطر ماها ب یپ کین! ؟یکن ينبود که خودتو از نو بازساز
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 یمامان از وقت! يفقر و ندار نیتو ا! امکانات که چه عرض کنم نیلبه و با اک نیجا، تو ا نیا! يکه انتخاب کرد

 !بدتر شده دهیرو د طتتیاومده و شرا

شه و نه  یکه هست بهتر م ینیاز ا طیشه، نه شرا یدرست م يزیاآلن اگه برگردم نه چ یدونم نگار ول یم-

 .ن نهاآل یول يگردم نگار یبرم! شم یکه هستم آرومتر م ینیخودم از ا

 يزیچ هی! میدادن به مامان داشته باش لیواسه تحو یحرف هی میگرد یما بر م یبده که وقت یزمان هیالاقل :

 .شه یم یمامان راض یهم بگ یبیتقر

 . نمیرو بب ییتالش و کمکم به دا يخوام باشم و ثمره  یبشن، م ییگندم ها طال میمنتظر-

 !؟یک یعنی:

 .کنن یمبرداشت  ریت يگندم ها رو آخرا-

 !؟يگرد یبر م گهید ریتا آخر ت یعنی:

 .بمونم نجایخوام ا یالاقل مطمئنم تا اون موقع رو م یدونم نگار، ول ینم-

 !يکه شد يکشاورز نبود! هه:

 !هاشونه نیاز بهتر یکیکشاورز شدن ! نبودم که شدم زهایچ یلیخ-

تو زندان : گم یم یوقت شمیل روشن کردن آتنگاه، مشغو نیو مهره ا يپر از دلسوز نه،ینگار يبه چشمها نگاهم

 هیاون جا که بودم ! وفق بدم رونیب يایبرام بود که نتونم خودمو با دن یاونقدر بدبخت ،یلیبعد از رفتن ل د،یو تبع

اون تو فقط و ! رسه یو دستم بهش نم هیرواقعیکه مطمئن بودم همه اش غ دمید یم رونیب يایسراب از دن

 نیواسه هم! نه ای نمیب یذاشتم مطمئن نبودم صبحو م یکردم و شب که چشم رو هم م یفقط روزهامو شب م

رو باهاش  ندهینبود که بخوام آ يدیام گهید یلیبعد از ل یعنی!نکنم يپرداز الیخ ندهیکردم در مورد آ یم یسع

 دمیم اومدم ده یوقت! نه ایمنتظرم هست  يا ندهیآ رونیدونستم اصالً اون ب یمچون ن! بسازم و تصور کنم

 ییزهایچ هیخوام که بتونم  یحاال زمان م. که تو ذهن من بوده فرق داره يزیبا اون چ یلیخ یلیخ رونیب يایدن

 !نیداشت مانتخاب ه يکه تو و فرداد برا یمثل حق. انتخاب خودمه و خب حقمه نیا. خودم حل کنم يرو برا

مالم و  یذارم و دستهامو به هم م یم شیآت يرو رو پر از آب يده، کتر یتو سکوت به حرفهام گوش م نینگار

 ن؟یهست یتا ک: پرسم یم

 .یبش یراض دیباهات حرف بزنم شا امیفرداد گفت ب م،یبر میخوا یاآلن م-

 . و شوهرشو دارم یعوض ياون دختره  يصابخونه ام، نه حوصله  نجایچون نه ا هیگم چه عجله ا ینم:
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خوشحالم  یلیخ يگرد یبرم ریت یگفت نکهیا: گه یکنه و م یم ،بغلمنطوریشه، من هم هم یبلند م نینگار

 !کرده

 !دیگفتم شا-

 !درصد باشه هیاگه  یهم برام خوشحال کننده است حت دیهمون شا:

 ؟يرو بخور ییچا یمون ینم -

 .میکه زودتر برگرد میبر. کرده ییرایازمون پذ یحساب ییزن دا:

*** 

برم  یکار لذت م نیاز ا. میهست اریمشغول کاشت خ نیریو آ ییو زن دا ییاماهه و همراه با د بهشتیارد اواخر

 . شدن به خرداد سوزاننده است کیبهار با نزد ي مهیهر چند که آفتاب ن

چند تا از بذرها رو تو  هیرم و هر چند سانت به چند سانت  یم شیرو پ میمستق ریمس هیتو مشتمه و  اریخ بذر

من در حال کاشت بذره  ریشه که بر خالف مس یم دهیکش نیریبه سمت آ یازگاهنگاهم هر. کنم یفرو م نیزم

 !خوشگلش کرده بیسرش عج يرو يریو کاله حص

 رینگاهم قفل چهره اش نشه و قبل از غافلگ نمشیب یاگه م ایکنم که بهش نگاه نندازم  یم مویسع تموم

 . دستم روبرو بشم ریکردنش به خاك ز

رو هم همراه خودش برد و من مطمئن  نیریهم عزم رفتن کرد اما آ روانیو فرداد س نیروز بعد از رفتن نگار دو

 . دور بمونم نیریتونم از آ یگرفتم تا م میشد که تصم نیشنوم و ا یخبر ازدواجشون رو م يشدم که به زود

داد ازم  حیجتر دیمن رو د يها ینیگز يها و سکوت و دور یکم محل یهم بعد از سفر سه روزه اش، وقت نیریآ

کار  نیزم هیبا هم و تو  میماه دار هیسرد و سخت قبل برگرده و حاال بعد از حدود  يو به جبهه  رهیفاصله بگ

 . میکن یم

کلمن  يآماده و تو ییرو که زن دا یخواد برم با شربت خنک یکنه که ازم م یمنو از افکارم جدا م ییدا يصدا

 .تازه کنم ییگلو ختهیر

 ییگردونم و به سمت دا یبرم لونیمشتم رو به نا يتو يبذرها یکنم، باق یرو پاك م میشونیعرق پ نیآست با

 .کنم یهاست حرکت م وانیداده به چپر دور مزرعه مشغول پر کردن ل هیکه تک

 مانمانیجور از م يا سیتو مرام ما ن: گه یو م رهیگ یرو به سمتم م وانیل ییرسم با خوشرو یبهش م یوقت

 .میکن ییرایپذ
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گفتن  میاز قد ییدا:گم یشه و بعد م یهام م قهیشق دنیکش ریباعث ت شیخورم که سرد یقلپ از شربت م چند

 !نرود رونیو ب دیسازد اگر آ یاست همچو نفس، خفه م زیمهمان عز

دخترتون : پرسم یم ییو از دا نیریگردم سمت آ یزنم و بر م یخنده، به خنده اش لبخند م یبلند م ییدا

 خوره؟ یشربت نم

که لب تر  ادی یهمه راهه نم يببرم، ا دیشربته با نیریبرا آ: گه یخوره و م یخودش م وانیچند جرعه از ل ییدا

 .کنه

 .برم یمن براش م نیبد. دستتون درد نکنه د،یچسب یلیخ: گم یکشم و م یشربت رو هم سر م یباق

 یطعم بهار نارنجه خوش نداره ول یلیخ: گه یمو  رهیگ یپر از شربت خنک عرق بهار نارنج رو به سمتم م وانیل

 .رهیگ یهوا عطشه م نیتو ا

خوش نشنون دادنش باشم اما  يمنتظر رو دیدونم نبا یم. نیریافتم سمت آ یو راه م رمیگ یرو ازش م وانیل

و  یلیو ل نیبا هاله و نگار یفرق چیدختر ه نیا! سوزه یکشه م یاون آفتاب م ریکه ز یهمه زحمت نیا يدلم برا

 یده و دم نم یکارها رو انجام م نیسخت تر شپدر و مادر يو آشناها نداره اما پا به پا لیفام ياز دخترها یلیخ

 .زنه

بهم  یکنه، نگاه یپاهام سر بلند م دنیاز د ایام که روش افتاده  هیدونم از سا ینم ستمیا یسرش که م يباال

 .کشه یبره و دست به خاك م یم نییر پاشه و دوباره س یاندازه و اخم مهمون صورتش م یم

 .گفت بخورش واسه ات خوبه ییدا ایب: رمیگ یرو به سمتش م وانیزنم و ل یزانو م روبروش

بذر رو  لونیزنه که از سر راهش برم کنار، نا یبهم م يذاره و تنه ا یجلو م یهمون حالت چمباتمه زده، قدم به

و باعث  رمیگ یرو ازش م لونیبذرها، نا ختنیر يست کنه برادر گهید يکشه که چاله ا یهم همراه خودش م

باشه،  م،یستیباش، با هم خوب ن یقهر هست: گم یو م رمیگ یرو به سمتش م وانیل اره،یشم سرش رو باال ب یم

 ارمیشربت رو مامانت درست کرده، بابات هم داده ب وانیل نیاما ا يحق دار ،ياز من به خاطر رفتارهام دلخور

 .کنه یبابات داره نگاهمون م رش،یگب!برات

بذر رو  لونیکه نا ارهی یم شیگوشه، دستش رو پ هیذاره  یخوره و م یاما نم رهیگ یرو ازم م وانیاکراه ل با

 .زمیر یتو چاله ها رو بکن من بذر م: گم یبرم و م یدستم رو عقب م ره،یبگ

داشته باشم تا  یخوام فرصت یم. بر مخالفت یکنه مبن ینم یشه اما حرکت یدرهم تر م شنهادمیاز پ صورتش

 . بدم حیرو براش توض میریو کناره گ يسرد نیا لیدال
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 خوش گذشت؟: کنم یلب باز م نکهیتا ا مید یمقدار تو سکوت کار رو انجام م هی

 خوش گذشت؟ روانیشهر، همراه س یکه رفت ياون سه روز: دم یم حیکنه، توض ینگاهم م یسؤال

 یبر م یمنتظر بودم وقت: گم یتوش و م زمیر یکنه، بذر رو م یرو م يا با حرص چاله اده، ام ینم یجواب

 .یداشته باش يزیچ ینشون هیالاقل  يگرد

مگه نرفته . انگشتر منظورمه: گم یکنم و م یکنه، به دستاش اشاره م یگرد شده نگاهم م يبار با چشمها نیا

 .واسه عقد دیخر نیبود

قراره با  یمگه نگفت: امی یزده و با تعجب به حرف م جانیکنه و حاال منم که ه ینگاهم م يشتریتعجب ب با

 !يبهم نشون داد يجور نیبا انگشتت ا! تو جنگل! اون روز! ن؟ینامزد کن روانیس

به دو  يبار سر نیکنه و ا یشه و با دست عرق پشت لبش رو پاك م یگزه، صورت سرخش سرختر م یم لب

 . ده یطرف تکون م

قراره  یهان؟ مگه نگفت: پرسم یو م ارمی یاون روزش رو در م يبا دست ادا یشنوم وقت یلبم رو مق يصدا

 !ن؟یازدواج کن

 ینگاهش م يا هیبهت زده چند ثان! یاندازه به عالمت منف یکشه و سر باال م یم نشییلب پا يرو رو زبونش

 !افتاد؟ یاتفاق: شنوم یرو م ییدا يکنم که صدا

با هم  روانیو س نیریمگه آ: پرسم یو صادقانه م ستمیا یم. وجود نداره يپنهون کار يبرا یلیاما دل جمیگ

 !نامزد نکردن؟

که  ینیریبه آ ینگاه میره و چشماش گرد، ن یکه ابروهاش باال م يشه جور یبه وضوح متعجب م ییدا

 ؟يفکره کرد يچرا ا: گه یاندازه و م یمشغول کار خودشه م

زنه و  یم یدم، لبخند کمرنگ یم حیاون روز تو جنگل رو براش توض انیکشم و جر یبه پشت گردنم م یدست

 . يدختر شهر هیقراره نامزد کنه، نه با دختر مـ با  روانیس: ده یم حیتوض

 یم یرو کم نمییلب پا ينباشه، گوشه  دایکنم که شعفم از ظاهرم هو یرو م میره اما تمام سع یدلم قنج م ته

عالمت حلقه رو نشون داد و بعد سه روز هم همراه  نیریآ نکهیآهان، مبارکه،آخه نه ا :گم یگزم و بعد م

 .زهایچ نیو ا دیخواهرزاده اتون رفت گفتم البد رفتن شهر واسه خر

کمک  میناخوشه، گفت یمادربزرگش، کم یرفته بود خان نیریآ: گه یکشه و م یبه بازوم م یبا لبخند دست همراه

 .باشه رزنیحال پ
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از چشمام بخونه، راه  يزیخواد چ یدزدم، دلم نم یم ییگم و نگاه از دا یم یدست و پا شکسته و آروم نآها

خودمو تموم کنم که  فیرم زودتر رد یمن م: گم یبذر خودم رو گذاشتم و م لونیکه نا ییسمت جا رمیگ یم

 .رمیدوش بگ هیبرم 

 . کنم یفرار م ررسشیشنوم و در واقع از ت یرو م ییپسرم دا باشه

*** 

تن به  یکنم که خسته و کالفه از نوچ یشه و من فرصت م یهنوز غروب نکرده که کارمون تموم م آفتاب

که از پشت  نهیرودخونه ا ریمس یِخوب. آب رودخونه بسپرم يکنم خودم رو به خنکا یعرق نشسته ام قصد م

 .کنم یتن راحت آب الیتونم با خ یو من م ستین یگذره و محل تردد کس یکلبه م

ذارم و تن به  یم یتخته سنگ يکنم، لباس هام هم رو یم زونیآو یدرخت يدارم و به شاخه  یبر م يا حوله

نورس و سبز  يتکون خوردن برگها يآب، صدا يلحظه تو صدا نیا يتو ایدن يآرامش همه . دم یآب م

خوند خالصه  یم ردو ياصله اکه تو ف يپرنده ا يو صدا دیوز یکه م یمیمال میدرختها به خاطر وجود نس

 . شده

 نکهیا یخواد ساعتها تو همون نقطه باشم ب یکه دلم م نهیشونه اما اونقدر دلنش یآب گرچه لرز به تنم م يسرد

 . فکر کنم يآزاردهنده ا زیچ چیبه ه

 يتگرآب  وانیل هیدوش آب سرد بود و  هیآرزوم  یزدم، وقت یآب له له م يقطره ا يبرا یوقت ر،یدل کو تو

 .آب زالل غرق لذت باشم نیا ونیم يروز هیکردم  یوقت فکر نم چیه

 يفلز يها لهیم نیستاره ها از ب يشبهام تماشا حِیتفر ریتو کو. دیابر سف يو لکه ها هیبه آسمون آب نگاهم

بر رو با ا يلکه ها نیکه ا یکنم در حال یپرده تماشا م یرو ب انیپا یهمه وسعت ب نیسلولِ خوابم بود و حاال ا

 . نمک یها عوض نم لهیپشت م رِیدرخشانِ آسمون کو يهزاران ستاره 

افتم سمت کناره تا حوله  یدارم و راه م یکنه و طاقتم رو طاق، دست از شنا بر م یآب که به تنم نفوذ م يسرد

ه که از جا کن یاونقدر هولم م یغیج يذارم، صدا یرودخونه م رونیتخته سنگ ب يرو بردارم، پاهام رو که رو

که در حال  نمیب یرو م نیریگردم و آ یو گنگ م جیگ! شم یآب پرت م ونیلغزه و دوباره م یپرم، پام م یم

 ! دور شدن از رودخونه است
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به خودم  یو نگاه دنیلب گز میواکنش بعد! کرده؟ یکار م یچ نجایدختر ا نیا! شه یاز همه چشمام گرد م اول

! خنده ریزنم ز یهم کامالً ناخودآگاهه که بلند م میواکنش بعد! از لباسم به تنم بود کهیت هیحاال خوبه ! انداختنه

 !ستین یرممکنیاصالً کار غ نیریسرخ از شرم آ يتصور چهره 

دختر  يبار کامالً حواسم به اطراف هست که ناغافل جلو نیو ا رونیزنم ب یشه، از آب م یهام که تموم م خنده

 !نکنم شیتا مرز سکته راه يریخجالت و غافلگ ظاهر نشم و از زور چارهیب

*** 

از  شتریبه خواب ب لمیخسته ام و تما يبدجور. خورم یخبر بدم که شام نم بیغر ییبه دا يجور هیخواد  یم دلم

 ونیقدم زدن م يچشم باز کنم برا دیتخت بمونم و صبح با طلوع خورش يخواد تا خود صبح تو یدلم م. خوردنه

وقته به خودم بدهکارم و  یلیرو خ ییتن آسا نیا. برم یاز انجام دادنش لذت م هیکه چند وقت يکار. گندم زار

 .دم یحاال دارم طلبم رو روزانه و ذره ذره پس م

دلم . مونه یهم م يکنه اما پلک هام همچنان رو یم ارمیباز شدن در هوش يکه صدا میداریخواب و ب ونیم

آشناست شامه  بیکه عج یمیرو به خواب شبونه بسپرم اما عطر مال که هست اجازه بده تنم یخواد هر ک یم

 .کنه یمرو هم از سرم به در  یکنه که نه تنها خواب بلکه خستگ یام رو چنان نوازش م

شرت  یت نکهیخوشحالم از ا. کنه یو تماشام م ستادهیبه دست ا ینیکه س نمیب یرو م نیریکنم و آ یباز م پلک

 !شکنه یصوت رو نم واریبنفش د غیج يختر دوباره با صداد نیتنمه و ا يو شلوار

که  ارمی یخودم نم يبه رو. خجلش يدوزم به چهره  یروشن نور فانوس چشم م هیزنم کنار و تو سا یرو م پتو

 يایراهو ب نینداشت ا یخواستم بخوابم، لزوم یخسته بودم م: گم یو م دهید یتیدم غروب من رو تو چه وضع

 .ياریواسه ام شام ب

 یو آروم صداش م ستمیا یحرکت روبروش م یاما ب رمیگ یرو از دستش م ینیرسم و س یقدم بهش م هی با

 ن؟یریآ: کنم

خوام از اتفاق رودخونه حرف بزنم اما  یم الشیبه خ دیکنه، شا یاما نگاهم نم ارهی یباال م یرو کم سرش

 .حل و فصل بشه نمونیب دیهست که با يموضوع مهمتر

. باشه تا بخونمشون رهیخوام موقع حرف زدن چشمام به چشماش خ یبرم چون م یسمش رو ما دوباره

 . زنه حالت چشماست یکه حرف نم یبا آدم یراه ارتباط نیمهمتر
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ذارم، دستش  یتخت م يرو رو ینیکنه، س یرو نگاه م میشونیپ ونیم ییو جا ادی یبار سرش کامل باال م نیا

 .لحظه هی نیبش: گم یبرمش و م یم یکنم، به سمت صندل یش رو حس مو سرما رمیگ یم اطیرو با احت

. شه یدامنش م نیبا چ يو مشغول باز نهیش یکنه، م ینم یاما مخالفت ستین لیما یلیده خ ینشون م تعللش

حس  نکهیا يزنم برا یم يچسبونم، لبخند ینگاهش رو به چشمام م يطور نیزنم و ا یپاش زانو م نییپا

 يحلقه رو در آورد ياداتو جنگل  یاون روز وقت: کنم به حرف زدن یکنم و شروع م قیهش تزررو ب نانیاطم

پسرعمه ات رو هم که نسبت به من  تیخب حساس. ینامزد کن روانیکه قراره با س نهیفکر کردم منظورت ا

اما انگار هم  ادین شیپ یوقت دوباره سوء تفاهم هیکه  رمیکردم ازت کناره بگ یسع. يو ازش خبر دار يدید

 .فرار شده نیو کدورت باعث ا لخورمازت د يکرد الیو هم تو خ دمیمنظورت رو اشتباه فهم

بکرِ معلق  یِاون همه پاک يکنم اما محو تماشا یم فیزنم و جمله ها و واژه ها رو پشت سر هم رد یم حرف

 یتا حت ریش، از رنگ نگاهش بگدختر بکره، از رفتارش، از سکوت نیا زیهمه چ. هستم بایز ياون چشمها ونیم

 روانیخوام و مطمئناً حاال که س یمدختر رو واقعاً  نیمن ا. شینیب یِو خواستن یعیاما طب کیکوچ يناهموار

 !دم یدر موردش نداره از دستش نم يقصد

 . بابت شام ممنون: گم یکشم و آروم م یموهام م ونیم یشم، کالفه دست یجام بلند م از

که  یاومده از شام شیوسط حرف زدن در مورد سوء تفاهم پ هویفهمه چرا  یو نم جهیکنم، گ یم نگاهش

خوام از جاش بلند  یمن م! دونم چه مرگمه یمن اما م. کنم یتشکر م ارهیازش خواسته برام ب ییاحتماالً زن دا

 نیتو ا! اش هم نرسمکه به گرد پ اشهب زپایخوام اونقدر ت یم! کلبه فرار کنه نیاز ا دهیرم يآهو هیشه و مثل 

 یپس با دست به در اشاره م! شده که خودم احساس خطر کنم داریمردونه ام ب يحسها يلحظه اونقدر همه 

 . خوام بخوابم یم: گم یکنم و م

من  يشه و در کمال ناباور یاز جاش بلند م! بعدش که با تعجب همراهه يِده و دلخور ینگاهش آزارم م بهت

ره  یم رونیمن ب دیبنده اما از د یدر رو نم! رونیزنه ب یداره و از کلبه م یتخت بر م يشام رو هم از رو ینیس

 ! شنوم یرو م نیتوش با زم يو ظرفها ینیبرخورد س يصدا یوقت

دختر با  نیا! نهیش یلبم م يکه رو هیو تنها لبخند ستیدر کار ن یتیشم، عصبان یکنم، دلخور نم ینم تعجب

 یحت! که تا امروز خواستم يزیتر از هر چ یخواستن! هیش به شدت برام خواستنوجود سرکش و رمنده بودن

 !یافتنیدست  شهیهم یِلیتر از ل یخواستن
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کنم چقدر به ثمر  یتازه دارم ذره ذره و با تمام وجودم حس م. ستیده و حالم خوش ن یسم م يجونم بو تموم

خواد و زحمت  یجون کندن م میکن یمصرف م و میخر یراحت با دادن پول م یلیکه ما خ يزیاون چ دنیرس

 !داره دنیکش

 .جونشونه يچکه بلکه قطره قطره  یرنج کش م يکشاورزها نیکه از جب يزیاون چ ستین عرق

سم رو از بدنم دور کنه اما انگار به  يمقدار از بو هیکف و صابون  يبلکه بو رمیگ یم یدوش ییدا ي هیتوص به

 .کنم یتندش رو حس م يه که بعد از گذشت چند ساعت همچنان بوکرد دایاعماق شامه ام نفوذ پ

 يرو یدست ییشم، دا یم زیخ میاز جام ن. تو ادی یم ییشه و دا یتخت که در کلبه باز م ينشسته ام رو کالفه

 !روت شدم جووان يشرمنده  يناخوش احوال شد: پرسه یشه و م یذاره و مانع م یشونه ام م

 . نه بابا دشمنتون شرمنده: گم یدم و م یم رو ماساژ شونمیدست پ با

 !؟یمسموم نشده باش: پرسه یو م نهیش یم کنارم

حس موکونم : پرسه یم میروح طیکه از شرا میجسم طیبار نه از شرا نیمکث ا هیبعد از  ییگم و دا یم يا نه

 . یستیروزها رو به راه ن يا

به  کینزد يدل خسته باشم به افسرده ها يعاشق ها هیشب نکهیاز ا شتریکه ب رهیداره، ذهنم اونقدر درگ حق

فکر  یشه و بعد از کم یم دهینمدارم کش يموها نیو دست کالفه ام ب رمیگ ینگاه ازش م! زنم یم یخودکش

بشن، خرمن ها که به پا  ییطال هگندم ها ک: هم نه قتیکه دروغ نباشه و تمام حق ارمی یرو به زبون م يزیچ

 .مبشن من مجبورم برگرد

 !ها؟! برات زمان گذاشته؟ روانینکنه س! زده؟ یبشت حرف یکس-

 .تابه یب یلیگفت مامانم خ یکه اومده بود م یخواهرم بار قبل یول. نه،اصالً:

 !نگران پسرشَه البد! حق داره-

 .شه یم تیخودش داره اذ ينگران من باشه به خاطر حس مادر نکهیاز ا شتریب:

 یموکونه ماهگله نَم رید یتا کم نیریآ یهم. همش دلنگرانشم روانمیس يخالومـ که . حرفه نزن جووان يا-

 .یآرام کن یتان

نه،  ای يدار ییدانستم دوا و دارو ینم: گه یو م ارهی یقرص در م یورق رهنشیپ بیاز ج ییگم، دا ینم يزیچ

حال و روزت بدتر  یشبنصفه  ،یشب ،یما، ترس دارم مسموم شده باش شیپ ایامشبه ب. کنه یسردردته کم م يا

 .بشد
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 یده چون بدم نم یدست م یهم ته دلم احساس خوشحال شنهادشیکنم و از پ یو تشکر م رمیگ یرو م قرص

تموم گذاشته و ازش خواستم بره تا  مهیکه حرفم رو ن روزیاز د! ادهیز نیریآ دنیباشم که احتمال د ییجا ادی

 .تابه یب دنشید يدلم برا بیو عج دمشیاآلن ند

مجبورم تا  یبمان جایکه اگر ا ارِینه ن: گه یذاره و م یشونه ام م يدستش رو رو ییخوام تعارف کنم، دا یم

 .بشت سر بزنم يصبح چند بار

 یپوشم و م یتنم م یرکاب يرو یشرت یت. خورم یشم و قرص رو م یزنم، از جام بلند م یم یکمرنگ لبخند

که همراه آوردم کتاب محبوب  یچند تا کتاب نیگردم و از ب یبر م .افتم یم يزیچ ادیبشم که  ییخوام همراه دا

 ادی یکتابه و من بدم نم نیدختر مسکوت هم نیمن و ا یارتباط يراه ها نیاز بهتر یکی. دارم یرو بر م نیریآ

 .بشناسمش شتریرابطه امون رو سر و سامون بدم و ب یکم

سمه برام  یبده باق غامیپ یبه قربانعل يفرستم بره آباد یم نهیریفردا صبح آ: گه یم ییبندم دا یکلبه رو که م در

 . میره تمام کن یکار سم پاش ارهیب

بودن و مطمئنم  نیریبا آ يده برا یفردا بهم دست م دیکه شا یاز فرصت فورمیک! باز نشه شمیگزم که ن یم لب

 !شه یخوب خوب م گهیدو ساعت د یکیکه سردردم تا 

*** 

رومم که در باز  شِیشبِ پ ي رهیخ. داره یسکوت آرامشِ خاص يو صدا ادی یم یق باد خنکباز اتا يپنجره  از

. کنم یو سالم م نهیش یلبم م يناخواسته رو يلبخند. زنه بهم یتو و با اخم زل م ادی یم نیریشه و آ یم

 یا مگفت فرد یم ییدا: مگ یچرخم و م یکنه، کامل به سمتش م ینازك م یده و پشت چشم ینم یجواب

 .يآباد يبر يخوا

: گم یم يجد یبار با لحن نیکنم و ا یلبخندم رو جمع م! که آره به تو چه رمیگ یعنیزنه بهم  یاخم زل م با

 .رمیبا خونه امون تماس بگ دیبا. امیکن همراهت ب داریصبح منو هم ب

شم و  یرفتنش م رونیبو مانع  ستمیا یقدم جلوش م هیره، با  یده و به سمت در م یم لمیتحو يغره ا چشم

 !دونم و تو یمن م يبرگرد ،ینکن دارمیب: گم یم

باز کردن در،  يبره برا یشه که با سماجت دستش رو از کنار پهلوم به سمت در م یبراش گرون تموم م حرفم

 .بشونم یبشم مقابلش و حرفم رو به کرس يدم تا سد یم هیبه در تک

 !شه مگه؟ یم یچ!منم همراه خودت ببر ،ير یم يبرم، تو که دار خواد تنها یاما دلم نم يبرم آباد دیبا:
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وروجک به  نیزور ا نکهیبودم اما خوشحالم از ا دهیکنه که اگه مرد بود حتماً عقب کش ینگاهم م ياخم جور با

 يگوشت خوار ناسورِیدا ادی یکن یمنو نگاه م يکه تو دار يجور نیا: گم یزنم و م یم يلبخند! رسه یمن نم

 !دهید ذیافتم که گوشت لذ یم

 امیدم با فاصله ازت ب یقول م: گم یکشم و م یم یشه و همچنان محکم و معترض زل چشمامه، پوف ینم نرم

 قبول؟. کلمه هم باهات حرف نزنم کیو 

سم رفته تو حلق و  یبه خدا کل! گهیبگو باشه د: گم یم یکشه، با لحن مظلوم یو گردن م رهیگ یازم م نگاه

 !رمیم یسردرد دارم م جونم، از

درست مثل بچه ! شه یم دنیو مشغول پا کوب نینقطه از زم هیزنه به  یحرف زل م یشه و ب یم نهیبه س دست

زنه به صورتم، از  یخندم و اون متعجب زل م یم! اندازه یمنو به خنده م نیتخس قهره کرده است و ا يِها

تو  ایافتادم تو رودخونه  ایبدون  مبرنگشت يما اگه تا عصررم ا یباشه، خودم م: گم یرم و م یدر کنار م يجلو

 !ییمقصر تو ادیهم سرم ب ییبال! چاله گنجها نیاز ا یکی

و به سمتم بر  ستهیا یزنم در کمال تعجب م یصداش که م رون،یکنه که بره ب یدر اتاق رو باز م تیاهم یب

 .یتو کلبه جاش گذاشت روانیموقع اومدن س:گم یو م رمیگ یگرده، کتاب رو به سمتش م یم

 يقبولش اما وسوسه  يره، مردده برا یو دوباره به سمت کتاب م ادی یاز کتاب به سمت چشمام م نگاهش

 یدگیو کش يدیسف دنیدلم با د. گرفتن کتاب يبرا ارهیب شیهست که دست پ يتوش قو يمطالعه اونقدر

و  یدوست داشت گها: گم یدم و م یبه دستش م شه، کتاب رو یم یبه حال یحال فشیکارکرده اما ظر يدستها

 .مشیبا هم بخون مینیوقت، دوست دارم بش

زنه که البد  یم یلبخند کمرنگ. کنه به عالمت باشه یکنه و بعد گردن کج م یمقدار تو سکوت نگاهم م هی

 .کنم یرفتنش نگاه م رونیبرقرار شده به ب نمونیکه ب یده و من خوشحال از صلح یتشکر م یمعن

به  یتیبرام لذت بخش هست که اهم يچموش اونقدر ي دهیرم نیاز ا ییبداخالق و دلجو نیریشدن با آ همراه

تماس با مادرم همراه  يکه برا رمیاجازه بگ ییدرهمش از دا يمخالفش ندم و در مقابل اخم ها يچهره 

دم و  ی، حرف دلم رو گوش مهمه اعتمادش نیکنه و من شرمنده از ا ینم یمخالفت ییدا.برم يدخترش به آباد

به پشت  ینگاه نکهیا یداره ب یمکث قدم بر م یطبق معمولِ هر وقت که دلخوره، تند و ب نیریآ. افتم یراه م

 شبیخام د الیچند قدم در حال حرکت هستم و به خ يپشت سرش به فاصله  ینگیسرش بندازه، منم با طمأن

 !باهام در صلحه قتدختر سر نیخندم که تصور کرده بودم ا یخودم م
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 دنشیترس نیگرده به سمتم و ا یگم، با هول برم یم يو آخ بلند نمیش یمونم و بعد م یمقدار ساکت م هی

خورده،چند قدم  چیمثالً پ رمیگ یکشم و مچ پام رو به دست م یچهره ام رو در هم م. نهیش یبدجور به دلم م

 .ستهیا یسرم م يگرده و باال یرفته رو بر م

تموم خنده ام رو پشت . که با اخم زل زده بهم نمیب یو م ارمی یبا همون صورت درهم به سمتش باال مرو  سرم

 !بخوره؟ چیپات پ ومدهین شیواسه تو پ! خب؟ هیچ:گم یم یمثالً دردناک يکنم و با صدا یلبم پنهون م دنیگز

دستم  اره،ی یم شیدستش رو پ لرزه مخصوصاً که یم یکینزد نیزنه، دلم از ا یکشه و جلوم زانو م یم یپوف

 . پامو چک کنه نکهیا يزنه برا یرو پس م

و  ارمیدرد رو در ب يادا ارهی یکه به مچ پام م يکنم با فشار یو فراموش م نهیش یبه لبم م يناخواسته ا لبخند

 یم رهیلبم خ ياول با تعجب به لبخند رو! کردنم بشه يباز لمیف يمتوجه  ركیشه دخترك ز یباعث م نیا

بار با دست  نیشم و ا یم اهشهمر! شه یاز جاش بلند م یو عصبان نهیش یمونه، بعد اخم به صورتش م

جلو جلو راه  يجور نیا ادی یخوشم نم: گم یم تیشم و با جد یانداختن به بازوش مانع از فاصله گرفتنش م

 !ستمیانگار من ن ير یم

افتاده وسط  نیبه چ يبرم و با فشار یم شیو پ مریگ یدستم رو از بازوش م م،یزنه به صورت جد یم زل

 !داره؟! مینداره با هم بد باش یلیدل: گم یفهمونم اخمش رو باز کنه و م یابروش بهش م

 هی. رممکنهیصداشه که مطمئناً غ دنیآرزوهام تو اون لحظه شن نیاز بزرگتر یکیکنه،  یتو سکوت نگاهم م باز

 .یگفتن حرف يو ذهنم رو جمع و جور کنم برا امیتا به خودم بشه  یم یمقدار نگاهم به چشماش طوالن

 باشه؟ میدوست: 

 !یسرتق یلیخ: گم یزنم و م یم یسرسخت نیبه ا يلبخند ره،یگ یازم م روشو

 ! ؟یش ینم یبگم عصبان يزیچ هی: پرسم یبار م نیشه، ا یدرهم تر م ابروهاش

گفتن حرفم و بعد  يکنم به خودم جسارت بدم برا یم یمقدار سع هیدوزه،  یشه که نگاهشو بهم م یم کنجکاو

که  يزیاون چ ایبدم  يرو باز یمن دوست ندارم کس یول ،یچ يپا يذار یدونم حرفمو م ینم: کنم یلب باز م

دل  يحرفها اریاخت یب شهیهم زبونمچون  نجامیاآلن ا دیهم شا نیبه خاطر هم. پنهون کنم یتو دلمه رو از کس

 . شه یگرون تموم م یلیوقتها خ یبعض نیگفته و خب ا گرانیو عقلمو به د
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دست به  نیاما من از ا فتهیب یقراره چه اتفاق يدونم بعد از گفتن جمالت بعد یدم و نم یدهنم رو قورت م آب

تو دل و جونم داره پس با دست عرق  یگاهیدختر بدونه چه جا نیخواد ا یعصا راه رفتن خسته ام و دلم م

 ... یول دمیرس جهینت نیا هب یدونم از ک یواقعاً نم: گم یکنم و م یرو پاك م میشونیپ ينشسته رو

و بعد از  ارمیبه دست ب یشجاعت نکهیا يبرا رمیگ یم نیریکنجکاو و منتظر آ يکشم و نگاه از چشمها یم یپوف

ردم و نمک خو یکن الیخوام خ ینم ن،یریآ یدر موردم بکن يخوام فکر بد ینم: گم یم یمکث طوالن هی

 !دست خودم نبوده که ازت خوشم اومده ینمکدون شکستم ول

چقدر  دمیکه قبالً د يهستم از طرف دختر یحاال تو نگاهمه و من منتظر واکنش نیریآ يگرد شده  يچشمها

 !سرسخت بوده در مقابل جنس مخالف

**** 

 یخوام حرف یکنم و م یرو تر م اندازه، لبم یدختر روبروم به پا شده ترس رو به جونم م يکه تو چشما یطوفان

 ! دوئه یده و به سمت برگشت م یآروم کردنش بزنم که محکم از سر راهش هلم م يبرا

بکنه تنم رو  يچه فکر ییممکنه دا نکهیفکر ا! ممکنه رخ بده يدونم چه فاجعه ا یاوصاف اگر برگرده نم نیا با

از سر خشم و  نکهیاز ا شتریاما واکنشش ب مریگ یدستش رو م عیسر یلیدوئم سمتش و خ یلرزونه که م یم

چسبم و اسمش رو صدا  یمحکم م واز دستم فرار نکنه دستش بازوش ر نکهیا يبرا! کهیستریباشه ه تیعصبان

 ! نیریآ: زنم یم

کنم تا آروم  یو چند بار پشت هم صداش م رمیگ یدو دستشو محکم م يشونه هام، بازو يرو نهیش یم مشتش

 یطول م. چسبونمش یام م نهیو محکم به س نهیش یدست راستم به پشت سرش م! نداره يا دهیفا یول رهیبگ

. خواستم بترسونمت ینم: نمک یزمزمه م رگوششیداره، آروم ز یو دست از مقاومت بر م رهیگ یکشه اما آروم م

 .گفتم یداشتم صاف و صادق بهت نم یبه خدا اگه قصد سوئ

دستهامو . دم تا بتونم چشم تو چشمش حرف بزنم یام فاصله م نهیو از سچسبم و سرش ر یدوباره م بازوهاشو

اگه  اد،یاگه باعث شدم ازم بدت ب ،يدار ياآلن هم اگه حس بد: امی یذارم دو طرف صورتش و به حرف م یم

لم اما د ینیرنگمو نب گهیرم د یم ناآل نیهم. رم یذارم م یاحد و واحد م يناراحتت کردم و آزارت دادم به خدا

 ! یکن یکیشرف  یخواد منو با امثال اون دکتر ب ینم

به  یهمه آشفتگ نیا ختنیشم از ر یم مونیو پش نهیش یاست که خنجر به دلم م ختهیبهم ر ياونقدر نگاهش

 يدوست دار ر،یبگ دهیحرفمو نشن يدوست دار: گم یو م رمیگ یدستهامو آروم از دو طرف صورتش م. وجودش
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 فیآدم کث هیمنو به چشم  وفقط ازم فرار نکن ! اآلن بهم بگو برم نیهم يدار لیتماروش فکر کن و اگه هم 

 ! نینب

شه و بعد  یکه چنگ دامنش م نمیب یدستهاشو م ره،یگ یکنه اما نگاه ازم م یمقدار آروم شده که ازم فرار نم هی

 .يافته سمت آباد یمکث راه م هیاز 

 یواکنش یکنم و وقت یصداش م يچند بار. ختمیبهمش ر قدرنیشم اما عذاب وجدان دارم که ا یم همراهش

فکر کنه و ذهنش رو جمع جور و خب خودم هم  دیبا دیشا. سکوت برقرار باشه نمونیذارم ب یده م ینشون نم

جوانب امر رو  دیبا. برسم یدرست و حساب يجمع بند هیکه بهش زدم به  یدارم که در مورد حرف دل ازین

چه  روانیحرفم رو به پدرش بزنم، با س دیبا یو از چه راه يچه جور ادیبا دلم راه ب نیریاگر آ نمیبسنجم و بب

 نیخان ا نیتازه اول نیریاحساس من از طرف آ رشیپذ! کنم یراض يرو چه طور نایروبرو بشم و مامان ا يجور

 !گذره یهفت خانه که م

 ،يای یبا من م: پرسم یروستا م يخونه  نیلبه او میرس یم یشه و وقت یرد و بدل نم نمونیب یحرف يآباد تا

 م؟یساعت قرار بذار هیجا سر  هیدنبال کارهامون و  میهر کدوم بر ای

و من به رفتنش  چهیپ یم کیبار يکوچه  نیکنه و به اول یبده راهشو کج م تیاصالً به حرفم اهم نکهیا بدون

 .دم باهاش بمونم تا گمش نکنم یم حیترج تینه و در نها ایمونم که همراهش برم  یکنم و مردد م ینگاه م

خرده سکوته و  هیکوبه،  یرو م یو کلون در چوب ستهیا یخونه م هی يکنه و جلو یتا پس کوچه رو رد م چند

 !ه؟یک: پرسه یکه بلند م یزن يبعد صدا

لبخند  نیریآ دنید با یشه و زن جوون یگرفتنم داره، در باز م دهیدر ناد یکه سع نهیریرخ پر اخم آ میبه ن نگاهم

 ؟یره کار دارن یا سالم دتر، قربانعل: گه یبه لب م

اآلن (اآلن وه ره صدا کمه  هیبه من  يده و زن با نگاه کنجکاو یسرش رو به عالمت مثبت تکون م نیریآ

 .ره تو یگه و م یم) کنم یصداش م

 ه؟یزن قربانعل: پرسم یم نیریزده باشم آروم از آ یحرف نکهیا يبرا

 .جوون تر از خودشه یلیاگه زنشه که خ: گم یم رلبیده، خودم ز ینم یابجو

 ییدا: پرسه یم یکنه و به فارس یسالم م نیریده و به آ یو با من دست م ادی یم یشه و قربانعل یباز م در

 ارده؟یسم کم ب بیغر
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 نیکن) ستیصبر، ا( سیچند لحظه ا هی: گه یرو به من م یده و قربانعل یبه عالمت مثبت تکون م يسر نیریآ

 .برم لباس عوض کنم

 .رمیتماس بگ هی دیمن با میبرگرد نکهیفقط قبل از ا: گم یبره تو م نکهیگم و قبل از ا یم يا باشه

لب . شه یم شیبا پر روسر يو مشغول باز نهیش یکنار در م يرو سکو نیریره تو، آ یگه و م یم يا باشه

 نیدختر زم نیخاموش ا يایدن.مونم یم رهیو از باال به صورت درهمش خ رمیگ یباالم م يرو به دندونها نمییپا

تفاوته که شده برام  نیاصالً هم.وتمتفا نیهم ي فتهیپر شر و شور من فرق داره اما من ش يایتا آسمون با دن

 يبرا ،یگزند يبرا يدیخوام بشه برام ام یم. برسونم اقتشهیکه ل ییزهایدختر رو به اون چ نیخوام ا یم زه،یانگ

 اقتشیکنم ل یکه فکر م یاون يِایملت رو عوض کنم، الاقل دن هی يِایدن يروز هیخوام اگه نتونستم  یم. ندهیآ

به اون چه که مستحقشه خودم به آرامش  دنشیاون و رس رییبدم تا در کنار تغ رییرو تغ نهاستیاز ا شتریب یلیخ

 . برسم

. مونم یچشماش م ي رهیخ یعکس العمل یتو سکوت، ب ،نهیش یو نگاهش به چشمام م ادی یباال م سرش

 .میبور: گه یو م ادی یم یمونه که قربانعل یاونقدر نگاهمون قفل هم م

که سر کوچه پارکه و  یقربانعل نیافته سمت ماش یشه و جلو جلو راه م یو بلند م رهیگ ینگاه ازم م نیریآ

 !خوب بار داده ییدا نیزم ه،یامسال پا قدم تو خوب ب: هگ یداره و م یمن قدم بر م يشونه به شونه  یقربانعل

 یستیرفتگار ن: گه یم یقربانعل. کنم یم يزنم و تشکر یحرف زدنش م یشمال مهیو ن یفارس مهیبه ن يلبخند

 نه؟

 .فعالً که نه-

 هیموندن، راستش  یم ششیهمه، فوق فوقش دو هفته پ ییدا يمهمانا: گه یو اون م نمیب یرو م لبخندش

 .یترسم دلخور بش یخوام بگم، م یم يزیچ

 ؟یدلخور واسه چ:پرسم یرخش و م میزنم به ن یزل م کنجکاو

 !خا؟ ریبگ دهیگم اما تو از من نشن یم: گه یاندازه و م یبهم م ینگاه مین

 ییبا دا ینسبت چیچون ه یدون یم یعنی... تو دیتو روستا چو افتاده شا: ده یگم و اون ادامه م یم يا باشه

خواستن گزارش  یچند بار م هی يراستشو بخوا. نجایا يکه اومد يفرار کرد يزیگن نکنه از چ یهمه م... يندار

 یم ریدلگ ییبهشون گفتم دا. نذاشتم دمیدمن دمشونو  ،یکن یکار م یچ نجایو ا یهست یتو ک ننیبب انیکنن، ب

 .اونام دست نگه داشتن ن،یکن نیشه اگه همچ
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 شتریاحساس بدم با لحن کنجکاو و پر از سوء ظنش ب. ارمی یبه زبون نم يزیاما چ ده یبهم دست م يبد حس

 ؟یهست يفرار يزیاز چ شییخدا نم،یحاال بب: گه یم یشه وقت یم

 ال،یخ یب: گه یکنه و با لبخند رو به من م یقفل در رو باز م یقربانعل ستم،یا یم نیکنم و کنار ماش یم اخم

 .میبرسون ییمخابرات تلفنته بزن که زود سمو به دا میبر نیبش! دلخور نشو پِسر

زودتر راه  یو قربانعل نهیجلو بش نیتو کاب نیریمونم تا آ یو منتظر م نیپرم عقب ماش یگم و م ینم يزیچ

 .فتهیب

*** 

شماره  نکهیا يبرا ارمی یمقدار به ذهنم فشار م هی. داره یرو بر نم یگوش یکس رمیگ یخونه رو که م ي شماره

و فرداد  رمیگ یعمه رو م يخونه  يشماره  دینداره پس ناام يا دهیو فا ارمینامدار رو به خاطر ب يمغازه  ي

 .ده یتماسو پاسخ م

 .الو سالم فرداد:

 شما؟ نییبفرما-

 .ام یپ کین:

 يریصفت و خ کویو ن میفه يآدم ها نیخب خدا رو شکر که هنوز همچ ن؟یهست یکین يدر جستجو یعنی-

 !با اجازه. باشن یو خوب یکین یر پهستن که د

 !الو! اریدر ن يفرداد مسخره باز: گم یم تیام گرفته اما با جد خنده

 هیتا حاال  یاز ک نمیاصالً بب! مکه؟ یحاج یحاج یرفت یکش یخجالت نم! الو و زهر مار: شه یم يجد صداش

 !شه؟ یسرش م يزیچ ياز تکنولوژ یتارزان جنگل

 !؟يارخبر ند نایاز مامانم ا-

 !؟يهاچ زنبور عسل هم شد ،يتارزان بود! اه؟:

 !نه ای يقطع کنم، بگو خبر دار دیفرداد با-

 !اناً؟یخانوم من و برادر خانومم اح یعنی نایا. باشن ایک نایتا منظورت از مامانم ا:

منو  یگه و بعد آروم تو گوش یم يزیزنه و اون هم چ یشنوم که با فرداد حرف م یرو م ینامحسوس يصدا

مامان ! گوشم سالم بمونه يدم که پرده  یرو از گوشم فاصله م یتو باشم، گوش يجا نیبب: ده یمخاطب قرار م

 !یدانحاال خود ! کنه ونیتلفن پاپ نیخشتکتو از پشت هم ادی یخانوم جانت داره م
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 يکه زنگ زد يرهم دا يمادر: گه یم ریشنوم که با تغ یمامان رو م يشه و بعد صدا یم يچند لحظه ا یمکث

 !؟يریسراغشو بگ

 .سالم-

 !؟یپ کین یچه سالم:

 !مامان؟ نیخوب-

 ! مامان؟:

ساله رو صدا  14دختر ! شاسقول يپسره  گهیگه د یراس م ییخب زن دا: گه یشنوم که م یفرداد رو م يصدا

 رینره غولِ پ يتونه مامان تو یم يچه جور یجوون نیبه ا ییزن دا! بهش بر نخوره؟ يمامان توقع دار یزن یم

 !خرفت باشه؟

 !رو بذار سر جاش یفرداد گوش: شنوم یمعترض مامان رو م يصدا

 !؟يای یم یک: پرسه یو بعد مامان با لحن همچنان دلخورش م ادی یم یتق يصدا

 .دونم ینم-

 !؟یچ یعنی:

 ...فقط زنگ زدم حالتونو بپرسم و -

 !برات مهمه اصالً؟:

 !نینگ يجور نیمامان ا-

 !هان؟! اد؟یبگم که به مذاقت خوش ب يچه جور:

 !ن؟یهمه خوب-

 نیازت نشد چشم رو ا يمونم و اگه خبر یمنتظر م ریتا آخر ت ،يگرد یبر م ریگفت تا آخر ت نینگار یپ کین:

 یچ يخوا یم نیحاال برو فکرهاتو بکن بب! خورم یبه روح پدرت دارم قسم م! بندم یم يمادر و پسر يرابطه 

 !یکار کن

 .گردم مامان یبر م-

 !؟یک:

 .سامون بدم میخوام به زندگ یخودم م. گردم یبر م میگندم ها رو برداشت کرد یوقت-

 !؟يد یبهم قول م: پرسه یم یو مشخصه که نرم شده وقت رهیگ یم ياز شاد یمامان رنگ يصدا
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 .آره-

 !یپ کیمنو چشم انتظار نذار ن:

 .چشم-

 .دنبالت امی یم ریخودم آخر ت:

 خوبه؟. شم یم یخودم راه م،یگندم ها رو برداشت کرد نکهیبه محض ا ت،سین يازین-

 .شه یباورم نم نمتیتا خودم به چشم خودم تو خونه نب:

 .سامون بده تویزندگ یو هر جور دوست داشت ایب: گه یکنه و م یم یگم، مامان هم مکث ینم يزیچ

تو رو دست خودت امانت  يبرگرد یتا وقت: گه یم یبار صداش لرزش داره وقت نیکنم، ا یرو زمزمه م يا باشه

 .مراقب خودت باش. یپ کیسپردم ن

 ن؟یندار يکار: پرسم یگم و آروم م یم یچشم

به صورتم  یکالفه دست. تونم چشماشو تصور کنم که به اشک نشسته یم. شه یگه و تماس قطع م یم يا نه

رسه و من هر لحظه به دور شدن از  یاز راه مفصل درو کردن خرمن کم کم .رونیب امی یم نیکشم و از کاب یم

رو دارم  گهیدست دادن د از هیدونم تحمل  ینم! شم یتر م کیو نزد کیبکر نزد عتیطب نیو آرامش ا نیریآ

فصل تازه  هیگندم و درو شدنشون  يشدن شاخه ها ییکه با طال نهیلحظه مشخصه ا نیکه تو ا يزینه اما چ ای

 یکه با تمام وجود دلم م هیزینه چ ایفصل هست  نیاز ا ییهم جز نیریآ نکهی احاال. شه یشروع م میاز زندگ

 ! خواد جوابش مثبت باشه

*** 

 نیریآ نکهیو قبل از ا نییپرم پا یم نیشه، من هم از پشت ماش یم ادهیکه پ یو قربانعل ستهیا یکه م نیماش

بهش  یوقت. شم دنبالش پا تند کنم یو من مجبور م ستهیا ینم. زنم یبخواد بره سمت خونه اشون صداش م

 .لحظه هی نیریآ: گم یو م ستمیا یرسم روبروش م یم

 ياندازم و بعد به چشما یکه مشغول کار خودشه م یبه قربانعل ینگاه میکنه، ن یاما نگاهم نم ستمیا یم

بهت  یچشه بگم که فراموش کن تو جنگل  یدونم نم یم نیبب: گم یزنم و آروم م یزل م نیریآ زونیگر

 تیکنم تا ناراحت یم یکه بگ يخوام و هم هر کار یهم معذرت م یگفتم اما اگه باعث شدم آزرده خاطر بش

 .یبگ يزیچ ییبه دا یخواد اگه قراره ردم کن یدلم نم یرفع بشه ول
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م، ر یم نجایگندم ها من از ا دنیبعد چ: گم یکنم و م یخشکم رو با زبون تر م يکنه، لبها یاخم نگاهم م با

 گم؟ یم یچ یفهم یم. کارو نکردم نیاحساس کنه از اعتمادش سوء استفاده کردم چون ا ییخواد دا یدلم نم

 يخوا یم ایگم  یم یچ يشنو ینم: کنم یراهشو سد م یوقت میبار عصبان نیزنه که بره، ا یجواب کنارم م یب

 ! ؟یکن یم نیکه همچ ياریحرصمو در ب

 !ارهیجوش ب یمستأصلِ ملتمس به آن یِپ کیتوقع نداره ن دیشا. همزنه ب یشه و زل م یگرد م چشماش

دستمو  هی!برد شیرو پ يدختر سخت بشه با تحکم کار نیدونم با ا یکنم خودمو کنترل کنم چون م یم یسع

هر جور : گم یسمت کلبه و م رمیگ یکنم، راه م یموهام م پیدستم رو ک هیشلوارم و  بیکنم تو ج یفرو م

 !خواد بکن یدلت م يهر کار و يدوست دار

 یدلم نم. که تو وجودم غوغاست یکنم خودم رو خونسرد نشون بدم در حال یم یزنم و سع یحرف رو م نیا

نسبت بهم بکنه اما در حال  يچون برام واقعاً قابل احترامه و دوست ندارم فکر بد فتمیب ییخواد از چشم دا

 .نیریالعمل و واکنش آ عکس دنید يانتظار برا. انتظار تونم بکنم سکوته و یکه م يحاضر هم تنها کار

*** 

رو  ایخوشحالم که انگار دن يبه قدر شنهادیپ نیگوجه سبز بهش کمک کنم و من از ا دنیازم خواسته تو چ ییدا

 يبرا یقدم نکهیگوجه سبز برام لذت بخش باشه و نه به خاطر ا دنیچ يتجربه  نکهینه به خاطر ا. بهم دادن

و  ریاومده دم کلبه سراغم دلم مثل س ییتا حاال که دا روزیاز د نکهیفقط و فقط به خاطر ا. داشته باشمبر ییدا

 زِیه یعوض هیمهربون  رمردیپ نیچشم ا شیزده باشه و من پ یحرف ییبه دا نیریکه نکنه آ دهیسرکه جوش

بون ازم کمک خواسته اومده سراغم و با همون لحن مهر یینمک نشناس جلوه کرده باشم و حاال که دا

 .اوردهین ونبه زب یحرف نیریخوشحالم که احتماالً آ

 ؟يبه مادرت زنگ زد: پرسه یشم و اون م یم همراهش

 .بله-

 خوب بودن؟:

 .خوب بودن-

 ها؟. يگرد یگفت خرمن ها که به پا بشن بر م یم نیریآ. خدا را شکر:

 ته؟گف نیریآ: پرسم یمکث م هیکنم و بعد از  ینگاهش م متعجب

 !ها: گه یاندازه و م یبهم م ینگاه مین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

منظورشو بهتون  يزنه چه جور یکه حرف نم نیریآ ،ییدا: ارمی یرو که مدتهاست تو ذهنمه به زبون م یسؤال

 .فهمونه یم

اوقات  یبعض: گه یمکث م هیده و بعد از  یمسئله نشون م نیکشه کدر بودن دلش رو نسبت به ا یکه م یآه

 .سهینو یوقتا هم برا مادرش م یگه و بعض یحرف دلشه مو اشاره  مایبا ا

 .از خوندن نوشتن هم بلده ریپس به غ: پرسم یره باال و م یم ابروهام

 !؟يبر يبعد برداشت گندم موخوا ،ینگفت. داده ادیبهش  روانیها، س-

  !رفتن نداره يرم اما دلم پا یبه مامانم گفتم م:

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (دهشتیااین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نو

 

کنه نکنه از  یبه ذهنم خطور م يلحظه ا يو برا نمیب یلبش رو م يلبخند رو نه،یش یبه صورتم م ییدا نگاه

برم سراغ گندم ها،  دیامـ ب: گه یکنه و م یبا دست به درختها اشاره م رم،یگ ینگاه ازش م. ته دلم خبر داره

 . خونواده ات بشم جووان يشرمنده  یفتینفقط مراقب خودت باش که . بلند و دلو هست هیدرختها چهارپا ونیم

 .شم یجدا م ییگم و از دا یم یاندازم و چشم یبه درختها م ینگاه

گوجه  دنیمشغول چ. رم یو باال م رمیگ یذارم و سطل رو م یاز بار م دهیخم يشاخه ها ریرو ز هیچهارپا

کار  نیهوا عرق به تنم نشونده اما از انجام ا يگرما. کنم یرو زمزمه م يشعر رلبیهستم و ز دهیرس يسبزها

کنم و دوباره باال  یم یخال یرنگ دیسف یِگون يدرخت رو يسطل پر شده رو پا یبرم مخصوصاً وقت یلذت م

 یب رِیوسط کو يادیکه مدت ز یمن يکران برا یبهمه نعمت  نیا دنیو د هیبودن حس خوب دیحس مف. رم یم

 .نعمت بزرگه هیکردم واقعاً  یحاصل زندگ

 هیچهارپا دیکنم که تکون شد یها رو از شاخه جدا م وهیو دارم م هیچهارپا يبار چندمه که بر گشته ام باال يبرا

همون طور که . دنم بشمتا مانع از پرت ش رمیگ یدرخت م يحس لرزش رو بهم منتقل و دستهام رو به شاخه 

رو جمع کرده و با خودش به  هیچهارپا نسردخو یلیکه خ نمیب یرو م نیریکنم و آ یپام نگاه م ریبه ز زونمیآو

 !بره یم يا گهیسمت درخت د

 !افتم یدارم م! نیریآ یه: گم یشه و معترض م یبلند م صدام
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با  نیریآ: گم یبار بلندتر م نیو ا فتمیتا ن کنم دستم رو محکم کنم یم یکنه، سع یکار خودش رو م تیاهم یب

 !نیریآ! یه! رو بذار سر جاش هیچهارپا! توئم

درخت و خودش  هی ریرو گذاشته ز هیراحت چهارپا یلیخ! خورم یباال حرص م نینه انگار که من دارم ا انگار

 یبراش خط و نشون م تیدم و با عصبان یهم فشار م يدندون هامو محکم رو! کندن گوجه سبز يرفته باال برا

 !یروان يدختره ! دونم و تو یمن م نییپا امیب: کشم

ده و دلش به حال  ینشون نم ینداره و به حرفهام توجه يا دهیفا نمیب یم یوقت دادیالتماس و داد و ب یکل بعد

چالم فرو درخت تو چش و  يکه شاخ و برگها یدر حال اطیسوزه، آروم و با احت یو معلق در هوا نم زونیمن آو

 تمیو اوج عصبان نییپا امی یدرخت م زکه هست ا یچسبم و به هر جون کندن یدرخت رو م یاصل يره تنه  یم

 ! کنم یهاشون رو له م یلیو خ امی یفرود م ختمیر یگون يکه کندم و رو ییگوجه ها يکه جفت پا رو هیوقت

که حاال از  ینیریگردم سمت آ یم و بر مکن یسالم فرود اومدن، تعادلم رو حفظ م يعرق از تالشم برا سیخ

دست و  نییافتادم پا یم: گم یدارم و م یقدم به سمتش بر م هی. کنه یاومده و داره نگاهم م نییپا هیچهارپا

 !رهیخ يشکست دختره  یپام م

 رشیکنه تا از سر تقص ییداره مظلوم نما یکنم سع یکنه که حس م ینگاهم م يدرشتش جور يچشما با

دونم  یمن م نییپا امیگفتم ب: گم یرم و م یمحکم اما آروم به سمتش م ییمن اما مصمم و با قدم ها. بگذرم

 !نداره؟ یگوشت که خدا رو شکر مشکل! و تو

فرصته که فرار کنه پس  هیدونم مترصد  یم ره،یگ یفاصله م هیقدم از چهارپا هیطور که مات صورتمه  همون

 کنه یفرار م شهیر اهیس يسمت درختهابه  زیدوئم سمتش و اون تند و ت یم

*** 

 م،یزن یهر دومون نفس نفس م. زنه به چشمام یزل م دهیو ترس ستهیا یکشم، م یرسم و بازوشو م یم بهش

 نه،یش یلبهاش م يرو یلبخند کمرنگ. که نفسهام به شماره افتاده ادهیز جانیدونم اما خودم از ه یاون رو نم

کنه  یم یکه سع نهیب یم يزیچهره ام چه چ يدونم تو ینم! ام لبخند بزنمکه بخو ستمین یمن اما تو حال

: کنم یچسبم و آروم زمزمه م یبه جفت بازوهاش م یمن دو دست ره،یو ازم فاصله بگ ارهیبازوشو از دستم در ب

 !يو بعد در بر يهر وقت دلت خواست سر به سرم بذار ستیقرار ن

از  یناراحت: پرسم یشه و آروم م یمن دور بازوهاش محکمتر م يدستها يکشه اما حلقه  یرو عقب م خودش

 خوام برم؟ یمن م نکهیا
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اگه : کنم یزنم و آرومتر از قبل زمزمه م یشونه، لبخند م یبه چهره م استشهیدونم تنها س یکه حاال م یاخم

 !یگفت ینم يزیاگه برات مهم نبود به مامان و بابات از رفتنم چ ،يناراحت نبود

شد؟  یچ: گم یافتم و م یکنه، از حالت صورتش به خنده م یره و با تمسخر نگاهم م یابروش باال م هی يتا

 ! دستتو بخونم نه؟ يکرد یفکر نم

برم و  یم شیدست راستم رو پ. خوره یکه تو باد تکون م نهیش یم شیاز روسر ختهیر رونیب يبه موها نگاهم

خوشحالت سرخ  يکنم به اون لبها یم یشم و سع یاش مزل چشم. زنم یصورتش کنار م يموها رو از جلو

محروم کردن خودت  لسخته، مثل شکنجه است، مث.رو تو وجودم خفه کنم دنشونیبوس ينگاه نکنم و وسوسه 

 ! هیاز هواست اما شدن

 . کنم یصحبت م ییدر موردت با دا: گم یکنم و آروم م یمکث م یکم

افته  یو راه م يروسر ریفرسته ز ینامرتبش رو م يه و موهاکش یم رونیرو از دست شل شده ام ب بازوش

 ؟یموافق: پرسم یسکوت م هیشم و بعد از  یهمراهش م. گوجه سبز يسمت درختها

 یبه درختها که م. حدس بزنم يرو چه جور ینیشبیپ رقابلیدختر غ نیدونم ا یگه و من واقعاً نم ینم يزیچ

 یبا لبخند نگاهمو به چشماش م. رهیگ یو به سمتم م ارهی یم در بیس هی فشیشه و از تو ک یدوال م میرس

با سرعت به سمت دهن  دارم،رو بر بیکنم که س یدست دراز م. رمیگ یم کیکارش رو به فال ن نیدوزم و ا

دو  يایدن نیکه ب ییسرخوش سرخوش و فارغ از تمام تفاوت ها! خندم یم! زنه یم يبردش و گاز یخودش م

 !داره یفیلط يناشناخته  يایدختر به ظاهر سرسخت چه دن نینم که اک یتامونه و فکر م

دستهاش به لبش  ونیکه حاال م بیبرم، لبم رو به س یشه، صورتمو جلو م یم بشیلبخند مشغول خوردن س با

تو اون فاصله، با اون . زنم یبهش م يبوسه ا رمیازش بگ يبخوام گاز نکهیچسبونم و قبل از ا یم دهیچسب

قار قار  يصدا! ستادهیجفتمون ا يکنم زمان برا یمونه که حس م یم رهیبز درشت چنان بهم خس يچشمها

بارهاش بودم  دنیکه مشغول چ یکشم و به سمت درخت یعقب م. شکنه یفضا رو م نیسکوت سنگ یکالغ

 .حال دگرگون شده ام رو بهبود ببخشم یقیعم يکنم با نفس ها یم یرم و سع یم

*** 

تا بخوام . خوره یکنم تخت تکون م یکه عرق به تنم نشونده حس م یو پا زدن تو کابوس خواب و دست ونیم

 دهیسرم کوب يمحکم تو يزیکنه، چ یتنم سقوط م يرو یمیحجم عظ امیبشم و تا بخوام به خودم ب اریهوش

 .ره یفرو م یکیتو تار امیشه و دن یم
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به . شه یتنم مانع از تکون خوردنم م يرو يزیچ ینیو سنگ کهیکنم همه جا تار یچشم باز م یبار وقت نیا

ام  نهیس يرو یچوب يزنم اما لمس تخته  یدارم دست و پا م یرواقعیکابوس غ هی ونیهنوز م دیشا المهیخ

 يا دهیاول فا يدر وهله . کشمرو از روم کنار ب نیسنگ ركیبه خودم بدم و ت یکنم تکون یم یسع. ستین الیخ

و اونقدر  جمیاونقدر گ. کنم یشم و تن دردمندم رو آزاد م یتالش از شرش خالص م قهینداره اما بعد از چند دق

و ظلمات شب مثل روز روشنه فرو  یاهیاون س يکه تو يزیشده اما چ یفهمم چ یکه نم کهیهمه جا تار

 ! سقف کلبه است ختنیر

 دایپ رونیبه ب یکلبه راه ام از نهیس يبه سوزش و درد قفسه  تیاهم یکنم خودم رو جمع و جور و ب یم یسع

 . ذارم یجنگل م يخرابه ها پا تو ونیتقال و تالش از م یبعد از کل تیدر نها. کنم

هم  یزن غیج يصدا ونیپارس سگ ها سکوت رو شکسته و اون م يگرگ ها و شغال ها و صدا يزوزه  يصدا

 يقفسه  يدستم رو. دوئم یم بیغر ییدا يام که به سمت خونه  دهیزلزله رس نِیقیبه . رسه یبه گوش م

رسم  یم یاما وقت یمیداون ساختمون ق يسالم بودن بنا يروم و دلم تو آرزو شیپ یکیامه، نگاهم به تار نهیس

 يها غیج يهستم که صدا دنهینور مهتاب قابل د ریکه ز يمات آوار! نمیب یروم نم شیپ یجز تل خاک يزیچ

 .ن حرکت دادن به بدنمفرما ياندازه برا یمغزم رو به کار م يخفه ا

 !نیریآ! ییزن دا! ییدا: زنم یرم و بلند صدا م یم شیپ

 ي ختهیشکسته و در هم ر مهین ياز پله ها. رسه یبه گوشم نم يا گهید زیچ غیج يگنگ و خفه  يصدا جز

 یا مصد دیمن خونواده بودن و نور ام يمدت برا نیرو که تو ا يخونه ا يرم و دوباره اعضا یساختمون باال م

از کدوم نقطه  قاًیدق غیج يابدم صد صیتا تشخ رمیگ یبار گوش م نیپس ا. است دهیفا یباز هم ب یزنم ول

بار  نیکنم و ا یپس پله ها رو عقب گرد م ست،یکنه که صدا از ساختمون ن یمتوجه ام م شتریدقت ب. است

به سمت آغل . من يقدم ها تیهدا يبرا یخوب يشه و راهنما یها بلندتر م غیج يصدا. زنم یرو صدا م نیریآ

و  کهیصدا حاال واضح و نزد. نمیب یمونده رو به چشم م زشکه ا يزیچ يکنم و در کمال ناباور یپا تند م

. منم نیریآ: گم یشم و در همون حال م یآغل م يکردن به تو دایمشغول راه پ. نهیریآ غیج يمطمئناً صدا

 . رونیب ارمتی یاآلن م

 یتیبرم اهم یآروم کردنش به کار م يکه برا یشه و اصالً به جمالت یسخورده اش قطع نمتر يها غیج يصدا

عادت کرده و نور  یکیچشمام حاال به تار. رونیب ارمشیزودتر ب نکهیا يشم برا یپس مشغول کارم م. ده ینم

به کارم  یکاهگل يوارهاید ختنیاز فرو ر یاون گرد و غبار ناش ونیهست که بتونم م يمهتاب هم به اندازه ا
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به زور  یکیکنم و تو تار یم زیبرم، چشمامو ر یم شیکنم و سرم رو پ یم جادیا یکیکوچ ي چهیدر. ادامه بدم

 يها غیگرفته ج ییگوشش و با صدا يکه دستهاشو گذاشته رو یگوشه در حال هیرو چمباتمه زده  نیریآ

 !نیریآ! گم یم یچ نیبب! نیریآ! نیریآ: نوهکنم بلکه بش یصدامو بلند م. دم یم صیکشه تشخ یم یکیستریه

 ینم غیج گهید نکهینه اما هم ای نهیب یدونم داره منو م یشه سکوت کنه، نم یبلندم باعث م ادیو فر تحکم

 يوارهاید نیبه ا. رونیب ایب. نجایا ایب: گم یکنم و م یدستم رو به سمتش دراز م. شرفتهیپ هیکشه خودش 

 .زهیسقف ممکنه هر آن بر یباق. نیریآ ایب. ستین يشکسته اعتبار

: زنم یم ادیام بلندتر و پرتحکم تر سرش فر نهیو از درد س يعدم همکار نیاز ا یخوره و من عصب ینم یتکون

 !میکن دایپدر و مادرتو هم پ میبر دیبا! ااهللای! با توئم نیریآ

رو  دشیشد يسرما نهیش یم مدستش که تو دست اد،ی یم شیخوره و پ یم یآخرم تکون يجمله  دنیشن با

 یچسبم و م یازش رد بشه پس بازوشو م نیریآ فیظر کلیبزرگ هست که ه يبه قدر چهیدر. کنم یحس م

 . رونیب ایخم شو و ب: گم

لرزه که حس  یم يتنش به حد. کنه یم دایمونده از آغل نجات پ یکنم و باالخره از اون آوار باق یم کمکش

 دهیکش نینداره و به سمت زم ستادنیسسته که قدرت ا يپاهاش اونقدر. بشه هوشیکنم هر آن ممکنه ب یم

تموم  یهمه چ. باش مآرو. شیه: گم یچسبونم و م یام م نهیکنم، سرش رو به س یمحکم بغلش م. شه یم

 .شد

 هیشه و من با  یبلند م نیریآ غیج يصدا اد،ی یپاهامون به لرزه در م ریدوباره ز نیام تموم نشده زم جمله

 .کنم یدور م ختنهیدر حال فرور شتریآغل که ب يجفتمون رو از خرابه ها عیحرکت سر

زنم و دستهامو دو  یناتوان خم شده زانو م يزانوها يکه حاال رو نیریشه، همراه با آ یلرزه که تموم م پس

تا باز . استزلزله . نیریآ نیبب: بتونم آرومش کنم دیتا شا ارمی یو سرش رو باال م رمیگ یطرف صورتش م

! باشه؟. یبهم کمک کن دیتونم، با ینم ییتنها. رونیب میآوار بکش ریمامان و باباتو از ز میبر دیتکونمون نداده با

 !ن؟یریباشه آ

که آروم تکون  يزده و همچنان ترس خورده است اما سر رونیلرزه، همچنان چشماش از حدقه ب یم همچنان

 یم میو به سمت خونه حرکت کن میبلند ش نکهیقبل از ا. ستیهم بد نفهمونه حالش اونقدرها  یده بهم م یم

 نشده؟ تیکنه؟ طور یدرد نم تییجا: پرسم
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کنم  یسمت ساختمون و من خدا خدا م میافت یراه م. ستهیا یمن سرپا م يبه دستها هیده و با تک ینم یجواب

 .اون خونه زنده باشن يگوشه از آوارها هیهم  ییو زن دا ییدا

*** 

مامان و بابات : پرسم یو بعد م ستادنیکنم به ا یو وادارش م رمیگ یرو م نیریآ يبازو م،یرس یساختمون م هب

 تو کدوم اتاق بودن؟ خواب بودن؟

 یاشاره م يبا انگشت به اتاق آخر. پرسم یدم و سوالم رو دوباره م یکنه، تکونش م یو مات فقط نگاهم م جیگ

 !نییپا نیهم بمون: گم یافتم و م یکنه، راه م

شم و  یهمراهش م. ره یخرابه باال م مهین يکشه و جلوتر از من از پله ها یم رونیرو محکم از دستم ب بازوش

دونم چه  ینم. ییو زن دا ییبستر خواب دا يکه آوار شده رو يزیبه کندن خاك و گل و هر چ میکن یشروع م

باشه که ممکنه تا  يزیشاهد چ نیریخواد آ یه اما دلم نمن ایدونم اصالً زنده ان  یدر انتظارمونه و نم يصحنه ا

و پرتحکم  یچسبم و عصب یدم بهم کمک کنه و بعد، بازوشو م یاجازه م ییجا هیابد وجودشو آوار کنه پس تا 

 !رونیب ارمی یمن مامان و باباتو م سا،یوا نییبرو پا ن،یریمنو آ نیبب: گم یم

دم  یبهش م یده تکون یشده و مات صورتمه اما واکنش که نشون نم که گشاد نمیب ینور ماه چشمهاشو م ریز

برو سگتو  ن،ییبرو پا! شده رید شیجور نیهم! با توئم! نیریآ: زنم یباهاش حرف م يبلندتر يبار با صدا نیو ا

 !برو! دهیترس! کنه یداره پارس م نیبب! رونیبکش ب ياز انبار

 . ره یم اطیته ح يمکث به سمت انبار هی دم و اون بعد از یبه سمت پله ها هلش م یکم

. هییو زن دا ییزنده بودن دا يکشه اما تمام وجودم در آرزو یانتظارمو م موندهیپشت اون آوار باق یدونم چ ینم

ده دست زن  یالنگوهاش نشون م. زده رونیکه از خاك ب نمیب یرو م یزنم و دست یسقف رو کنار م يحلب ها

! زنم یشم که عق م یمنقلب م ينم اونقدریب یکه م يریزنم و از تصو یو وال کنار مخاك ها رو با هول  ،ییدا

باز که پر از خاك و  مهین ییبا دهن و چشمها ،ییزن دا يکبود شده  يچهره  دنیاما د ستیدست خودم ن

 ینبضاما  رمیگ یلرزه نبضش رو به دست م یکه م ییو با دستها امی یبه خودم م! کاهگله فراتر از تحملمه

شه زنده بودن اون اما از  یم دمیام يگردم و همه  یم ییدا یپ! تنشهباز گواه رف مهین يچشمها نیا. ستین

و  ادی یم ینه نفس. دستش تو دست زنشه و چشماش بسته. شه یتمام وجودم پر از درد م نمیب یکه م يزیچ

 ! تپه یم یره و نه نبض یم
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 یمنو به خودم م نیریممتد آ غیج يصدا یکوبه اما به آن یهم مکه دندون هامو به  نهیش یبه جونم م يلرز

جون پدر و مادرش بشم هر چند  یجسم ب دنیکنم تا مانع از د یشم و محکم بغلش م یبه سرعت بلند م. ارهی

 !دهیرو د دیکه نبا يزیاون چ

زنم و  یداش مبلند ص يمرتب و با صدا! شه اما قطع نه یام بم و گنگ م نهیس يتو قفسه  غهاشیج يصدا

 یم غیکه انگار تشنج کرده و ج يلرزه جور یدستهام م ونیم. کنم از ساختمون مخروبه دورش کنم یم یسع

پامون دوباره به  ریز نیزم ستم،یا یگوشه وسط محوطه م هی. خواد سقف آسمونو بدره یکه انگار م يکشه جور

خوام وادارش کنم زل بزنه  یم. کنم یام جدا م نهیرو از س نیریسر آ ستهیا یاز حرکت م یو وقت ادی یلرزه در م

کنه به کندن موهاش و چنگ  یشروع م غینکشه اما اون عالوه بر ج غیج گهیکنم د يخوام کار یبه چشمام، م

کنم باهاش حرف  یم یو سع ارمی یو مرتب اسمشو به زبون م مکن یدستهاشو به زور مهار م. گرفتن صورتش

 ! آروم باش! آروم باش! شیه! نیریآ! منو نیبب! جان نیریآ! نیریآ: بزنم

تونم بکنم نگه  یکه م يتنها کار. اون لحظه خلق نشده يآروم شدن تو يبرا ينداره، واقعاً هم واژه ا يا دهیفا

 نیا ونیم. ره یکنه که از هوش م ینزنه و اون اونقدر تو بغلم تقال م یبیبه خودش آس نکهیا يداشتنشه برا

کس و کارش همون  يکه همه  يدختر جون مهیشده منم و دو تا جنازه و جسم ن نیشب نفر نیا يتو ،یکیتار

که از خودم  ییاز اون شبها یکیامشب هم !از آوار جون داده ان و تنهاش گذاشتن یتل ریدو نفر بودن و حاال ز

 !هم به دنبالش هست؟ یپرسم صبح یم

*** 

مردونه بغلم کرد و بهم گفت  یبردنش، وقت یاعدام م يبرا یوقت. منم اون شب کش اومد يکه رفت، برا مرتضا

آشنا  ریبره د یم ایدن نیکه با خودش از ا یتو چشمام نگاه کرد و گفت که تنها حسرت یمردم، وقت یلیکه خ

اون شب هم درست مثل امشب، درست مثل ! دیپک نهیتو س یشب لعنت نیمثل هم قاًیشدن با منه، دلم دق

آزارم  بیکه عج یپر از ترسِ گنگ و نامفهوم! پر از خالء. بود یوجودم خال يهمه  مانیبعد از رفتن ا يشبها

 .داد یم

 یاما نبض و تنفسش خوبه و من از خدامه که تا خود صبح، تا وقت ومدهیکشه، به هوش ن یآروم نفس م نیریآ

ازمون نشسته به  یکوتاه يسگش به فاصله . طور آروم بخوابه نیجا رفت هم نیهوا باز بشه و بشه از ا

 هیو  دهیچیپ ییپتوها نیبکه حاال  هییو زن دا ییجون دا یهوش و حواسم به جسم ب يتماشامون و من همه 

 . رفتن يگوشه از محوطه به خواب ابد
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رو بسترشون  يخاك گرفته ا يو پتو دمیکش رونیآوار ب ریکه هر دوشونو از ز يدرست از لحظه ا یبیعج بغض

 .ره و خالصم یکنه، نه فرو م یشکنه و آرومم م یه اما نه مکردم گلوم رو گرفت

پر  ایبود  يدونم هوا ابر ینم مانیشب رفتن ا. زنن یکه چشمک م ییاندازم و ستاره ها یبه آسمون م ینگاه

رفت هوا  یمرتض یپنجره اما وقت یب يانفراد هیبودم،  يبعد رو تو انفراد يمن تموم اون شب و شب ها. ستاره

 ! د و گرفتهبو يابر

لرزه، ترس  یکه م نمیب یزنم و پلکهاشو تو نور مهتاب م یصورتش کنار م يرو از رو نیریآ يآشفته  يموها

کنه و مات  یکنه و اون پلک باز م یم یدلم رو خال رهیبخواد سراغ پدر و مادرش رو ازم بگ نکهیشدنش و ا داریب

که از غم مچاله است مات چهره  یورتگره شده و ص که تو هم ییبا ابروها ،یحرف چیبدون ه. شه یصورتم م

فنر  نیمونه و بعد ع یرو دوره کنه زل چشمام م یخواد اتفاق یکه م یمونم، مثل کس یپناه م یدختر ب نیا ي

زانوهاش به  يروش رو شیتلخ پ تیواقع دنیچرخه و با د یسرش به سمت ساختمون خرابه م. پره یاز جاش م

 .جان نیریآ: گم یو آروم م رمیگ یرو م ستشزنم، د ینو مکنارش زا. افته یم نیزم

 یم رونیدستش رو از دستم ب. ده یبه من نم یتینشسته که اهم چیاون دو جسم سرد پتو پ يحاال رو نگاهش

 . کنه یرو دوا نم يدرد دنیخوام مانعش بشم اما ند یره، م یکشه و به سمتشون م

 یچشمامو م. رونه یره و پتو رو عقب م یم شیکه پ نمیب ینش رو ملرزو يزنه، دستها یجنازه ها زانو م کنار

شنوم  یرو م نیریاز ته دل آ يِممتد و زار غیج يصدا نه،یبندم که درد اون لحظه هوار نشه و به حنجره ام نش

 !رسونه یکه عمق فاجعه رو به گوش فلک م

*** 

 نکهیا يکنم برا یخاك فرو م يعمود تو قبر به شکل يرو باال یچوب کهیدم و ت یم رونیرو ب نمیسنگ نفس

 میشونیعرق نشسته به پ. بهم داد یبزرگ يمدت کوتاه درسها نیکه تو ا يمرد نیباشه از محل دفن نازن ینشون

باهاش حرف زدم  ممیدر مورد تصم هک يکه از لحظه ا ینیریدوزم به آ یکنم و نگاهمو م یپاك م نمیرو با آست

و  ییدا دیدستها با نیگفت با هم یبهم م یاگه کس روزیتا د. و ماته به کارهام اش قطع شده هیو گر غیج يصدا

که  ییآوردم و امروز خاك قبرها یم مانیخروارها خاك به امانت بذارم به مجنون بودنش ا ریهمدمش رو ز

 نهینفسم سنگ! هکن یکار م ونیدر م هیبدتر قلبمه که به درد اومده و داره  مهکندم سر تا پام رو کدر کرده و از ه

 ! مرگ تو شامه امه يو بو
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تو باورم . میفرصت نشد محصولش رو برداشت کن یکه حت يزنم به گندم زار یو زل م رمیگ یم نیریاز آ نگاه

 یو اون همه آزادگ ياون همه جوونمرد رمیتونم بپذ ینم! ستین گهیاونقدر سرزنده حاال د يگنجه مرد ینم

شه خودم رو  یاز اندازه اش باعث م شیب یشده اش و شکنندگ ینگاه خال ن،یریخاك شده اما وجود آ ریحاال اس

 !درد بزرگ زانو نزنم نینبازم و در مقابل ا

 يکه تو آغل تلف شدن کار عاقالنه ا وونیح يهمه الشه  نیا ونیم نجایموندنمون ا ن،یریرم سمت آ یم

هم  نایزلزله به گوش مامان ا نیمطمئناً خبر ا کهنینداره، ضمن ا يا دهیفا گهید نجایاصالً موندنمون ا. ستین

 .از زنده بودنم با خبر بشن دیو با دهیرس

که جون کندم تا  هیخاک يکنم، مات تل ها یمقدار تو سکوت نگاهش م هیزنم و  یزانو م نیریآ يپاها يجلو

 ! توشون جا بدم شویزندگ يآدم ها نیزتریبکنمشون و عز

. کنه یتنش تنم رو مور مور م يو سرما رهیگ یده، دستم دستشو م یون نمنش یزنم، واکنش یصداش م آروم

کنم، چشم از خاك  یفشار به دستش وارد م یو کم ارمی یاسمشو به زبون م يبلندتر يبار با صدا نیدوباره و ا

 بگم و بعد دیبا یکنم که چ یممقدار تو سکوت فکر  هی. شه یداره و با نگاه سردش زل چشمام م یها بر م

 روانیتا س يآباد میر یم. نداره يا دهیموندمون فا نجایا. نیریآ میبر دیبا: دم یم حیشمرده شمرده براش توض

 ...و  ادیب

 یچونه اش تا دوباره وادارش کنم به تماشام و م ریذارم ز یزنه به قبرها، دستم رو م یو زل م رهیگ یازم م نگاه

  ن؟یریگم آ یم یچ يشنو یم. میگرد یشد بر م يعاد طیشرا یو وقت میر یم: گم

کالفه، بهم  ،یعصب! ره یو به سمت قبرها م ستهیا یلرزونش م يپاها يکشه و به زور رو یرو عقب م سرش

برآمده  يخاکها يو دستهاشو رو نهیش یقبرها م نیب. زنم یگردم و به حرکاتش زل م یو درمونده برم ختهیر

 .ردشونیگ یکنه و به آغوش م یخرده مکث سرش رو خم م هیکشه و بعد از  یم

. هوار نکشم نهیش یاون صحنه به دلم م دنیکه با د ياز درد نکهیا يکنم برا یکف دستم لبهامو مچاله م با

 .دل بکنه نجایدختر عمق فاجعه رو باور کنه بعد از ا نیا دیبا دیشا. مقدار صبر کنم هی دیبا دیشا

*** 

حاله و رنگ به روش  یحال ب یکنم، ب یزور از قبرها جداش م و به نهیش یم نیریآ يشونه ها يرو دستهام

بغلش و  ریاندازم ز یپس دست م. رهیگ یکنم هم چشم از قبرها نم یکنه و صداش که م ینگاهم نم. ستین
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. نیریآ یکن یناراحت م تومامان و بابا يدار:کنم یگوشش زمزمه م ریو ز ستهیپاهاش با يکنم رو یوادارش م

 غصه بخورن هان؟ يخوا یتو که نم. کنن یو دارن تماشات م اننجیهر دوشون هم

که  یترسم، از نگاه یم زیاز همه چ ینگاه خال نیاز ا. نهیش یچرخه و نگاهش به صورتم م یبه سمتم م سرش

 !ترسم ینداره م مانیبه حرفم ا يذره ا

 میکش یآوار م ریاز ز رو يخوا یکه م يزیو هر چ میگرد یبر م: گم یکنم و م یم تشیسمت جاده هدا به

 .میبر دیاما اآلن با رونیب

سگش هم . ادی یبه درد م ییو تنها تیهمه مظلوم نیشه و دلم از ا یاعتراض همراهم م یحرف و ب یب

به خصوص که  انبر،یتا م میدم از راه شوسه بر یم حیترج ینیاومدن ماش دیافته و من به ام یهمراهمون راه م

 .ام دارم نهیس يتو قفسه  يو هم خودم درد بد ستیمساعد ن نیریهم حال آ

عمق فاجعه درست  دنید. کشونم یرو دنبال خودم م نیریآ باًیو تقر ستین يبشر یاز بن ياثر يخود آباد تا

از هر سمت بلنده  هیو گر غیج يصدا. مینیب یچشممون م شیو اون همه آوار رو پ میرس یم يکه به آباد هیوقت

 دن،یکنه به لرز یبه وضوح شروع م هاخرابه  دنیبا د نیریتن آ. خوره خرابه است یم که به چشم يزیو تنها چ

دونم با  یمغز خودم هم قفل شده و نم. ادی ینم رونیاز دهنم ب یحرف چیدم اما ه یام فشار م نهیسرش رو به س

ظهره  کیاآلن که نزد صبح که زلزله اتفاق افتاده تا ياز دم دمه ها! امیکنار ب يچه جور دیبا یحجم خراب نیا

 .ستیبرامون واقعاً قابل تحمل ن نیچشممون بوده مرگ و آواره و ا شیکه پ يزیتنها چ

*** 

نشسته و به  یتخته سنگ يرو یعکس العمل یکه ب ینیریو نگاه درمونده ام به آ مهیشونیآزادم به پ دست

 .است رهیدوردستها خ

 يبه خودم بدم و برا یخواد تکون یدلم م. شه یهم م شتریلحظه هم کم نشده و هر آن ب هی یحت غهایج يصدا

و حک شدن صحنه  شتریب يو ترس مواجه شدن با جنازه ها نیریبذارم اما ترس تنها موندن آ شیکمک پا پ

دست رو دست بذارم و . بذارمو دست رو دست  نمیدردناك تر و تلختر تو اعماق روح و مغزم باعث شده بش يها

کنم به  یهستم که فکر م یمردم ونیم گهید تیموقع هیتو  گه،یبار د هی. ارزار باشمک نیا يفقط شنونده 

 . گذاشتن هیاز خود ما يره برا ینم شیبار پاهام پ نیدارن و ا ازیکمکم ن
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 نیخودم و حاال ا یو مرگ زندگ مانیاعتراض سر داده بودن شد مرگ ا يکه صدا ییکمک به همنوعها تاوان

 نیباشم، از ا یخوام ناج ینم. بندم یو رغبتم م لیم يدارم چشم رو یز همنوعهامه ولضجه ها باز هم ا يصدا

 !نقطه نشونده نیمنو تو هم ریتقد ستکوه پناه آوردم و حاال باز هم د نیکه به ا زارمیب تیمسئول نیاسم، از ا

 شیاطراف روسر صورتش پر از گرد و خاکه و موهاش آشفته از ده،یدوزم، لبهاش خشک یم نیریبه آ نگاهمو

 .لرزونه ینگاهشه که تنم رو م ياما بدتر از همه سرد رونیب ختهیر

سر خودش  ییتا حاال منم که بست نشسته ام به پاش تا مبادا بال شبیشب د مهیدختر از ن نیا یناج! ؟یناج

 دهیهام فاراه قرار داده پس چشم بستن و کر کردن گوش  نیمن چه بخوام چه نخوام سرنوشت منو سر ا. ارهیب

 . نداره يا

 يزنه و با صدا یو با دست آجرها رو کنار م ستادهیاز آوار ا یتل يکه رو یشم و نگاهمو به زن یجام بلند م از

 .دوزم یخواد م یبلند و با ضجه کمک م

 یم حیشم و براش توض یم کیکنه، بهش نزد ینگاهم نم یزنم، حت یو صداش م نیریگردم سمت آ یم بر

 .برم اونجا کمکخوام  یم: دم

زنم، درست مثل اون  یپاهاش زانو م يجلو! چهیه نیریکنم اما باز هم واکنش آ یدست به اون زن اشاره م با

کنم بهم  یو وادارش م رمیگ یدستهاشو م! کرد یم هیاون انبار گر يکه از زور ظلم اون دکتر نامرد تو يروز

 ایبا من ب. آوار زنده باشن ریعده ز هیهنوز  دیشا. نیریخوام برم کمک آ یم: گم یتوجه کنه و شمرده شمرده م

 باشه؟. یچشمم باش يکه جلو

اندازم به بازوش و  یدست م. ده ینشون نم ینه چون واکنش ایشه  یحرفهام م يدونم اصالً متوجه  ینم

م به و خود نهیخوام بش یکنم و ازش م یم دایخرابه پ ياون خونه  یکیامن تو نزد يجا هیکنم، یبلندش م

 یاندازه به لباسم و ملتمس زمزمه م یچنگ م دهیبه آب رس ریکه وسط کو یمثل کس. رم یسمت اون زن م

واسه  رمیمن رفتم وضو بگ. خواب بودن نجایا! نجایا ایب ا،یب! رونیب ارشونیب! تو رو خدا! بچه هام! بچه هام: کنه

 .ایب. نماز

الاقل  دوارمیکار کنم اما ام یقراره چ یخال يم با دستهادون یکنه، نم یاست اما همچنان تقال م دهیبر نفس

 نیکه قابل بلند کردنه و ا يزیکنم به برداشتن چوب و سنگ و آجر و هر چ یشروع م! نکشم رونیب يجنازه ا

دارم و  یآوار بر م! کنم یدارم و جنازه درو م ینفس آوار بر م کیشه که از اون لحظه تا غروب آفتاب  یطور م

 !کنم یم یدارم و غم زندگ یآوار بر م! کنم یمام ممرگ استش
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*** 

خوردم  يزیکه چ يبار نیاز آخر. شه یکنم بند بند ستون فقراتم داره از هم باز م یام اونقدر که حس م خسته

 یِبدن تیفعال. داشتم یبدن تیتمام عمرم فعال يفاصله به اندازه  نیگذره و تو ا یو چهار ساعت م ستیاز ب شتریب

! جون مرد و زن و بچه یدر آوردن اجساد ب وهم بدتره کندن و کندن  يگار یاز ب! يگار یدرست مثل ب سخت،

 یکمک نم يبرا یپس چرا کس! دستمون گذاشته؟ يهمه جنازه رو نیچند تا سکنه داشته که ا يآباد نیمگه ا

 !شه؟ ینم داشیگرم کردن پدادن و دل يدلدار ينشده برا رونیو يجا هیآباد،  يجا هیاز  یپس چرا کس! اد؟ی

اونقدر . اندازم یرو روشون م ییذارم و پتو یجون پدر و مادرش م یرو کنار جسم ب یقربانعل يبچه  ي جنازه

من  يدختر از صبح پا به پا نیا. شدن رو ندارم نیریتوان باال آوردن سرم و چشم تو چشم آ یدرمونده ام که حت

اون هم بدتر ! آوردن جسدها نشسته رونیب يتالشم برا يلق به تماشاهر جا که رفته ام اومده و تو سکوت مط

که تو هوا پخشه زنده ها رو هم  یاصالً انگار گرد مرگ. ختهیتو گلوش ر یآب کهیاز من نه لب به غذا زده و نه چ

 !ساقط کرده یزندگ يازهایاز ن

نگاهش حاال . نیریرم سمت آ یدم و م یدردناکم رو ماساژ م يمقدار دنده  هیکف دستم که حاال پر از زخمه  با

زده باشم  یحرف نکهیا يبرا یسکوت طوالن هیو بعد از  نمیش یکنارش م. و خونواده اشه یقربانعل يبه جنازه 

 يآوارها آدم ها نیا ریاز ز دیشا دیرس یماگه کمک زودتر . انگار تازه تموم کرده. تن بچه اش گرمه: گم یم

 .میرس یم ریفقط د یخال يدستها نیماها دست تنها و با ا یلاومد و یم رونیهم ب يزنده ا

که  يبار نیاول:هیگر ریالاقل بزنه ز ایدم بلکه قفل سکوتش بشکنه  یکنه، ادامه م یکنم، نگاهم نم یم نگاهش

مامانم گه . کرد یم یبود که تنها زندگ مونیگیتو همسا رمردیپ هی.فقط ده سالم بود دمید کیجنازه رو از نزد هی

از روزا رفتم سراغش، بهم  یلیروز مثل خ هی. انجام بدم دهاشویمثالً خر ایخواست براش غذا ببرم  یازم م یگاه

شنگول . پول واسه خودم یهم گفت باق شهیخرت و پرت بخرم،مثل هم يسر هیو  گاریپول داد که براش س

دوغ دست سازِ پر از نعنا خشک  شهیش هیانجام دادم، واسه خودم هم  دهاشویمحله امون، خر یسمت بقال دمییدو

ره که  ینم ادمی. نشسته بود، نشسته که نه تو همون حالت تموم کرده بود شیصندل رو رمردیپ. و برگشتم دمیخر

 یوقت! شد یحالم بد م دمید یدوغ م. دمیپر یاز خواب م غیو با ج دمید یتا چند وقت فقط خواب جنازه اشو م

 یعنی. شد يعاد یخب کم کم همه چ یاصالً به در خونه اش نگاه نکنم، ولکردم  یم یرفتم تو کوچه سع یم

 . میکن یکه رفتن زندگ ییبدون اونها میریگ یم ادی میمون یکه م ییماها. هیزندگ تیخاص. کمرنگ شد
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دستم رو دور شونه . اون هم خسته است، خسته، درمونده،فرومونده. تو دستمه و سرش رو شونه ام نیریآ دست

ده هم  يتنها مغازه . ستیاز کمک ن يرسه و خبر یشب داره از راه م. کنم یم کترشیه و به خودم نزداش حلق

که تو  یمرگ يبا اون همه بو دونم یهم باشه نم يزیچ. شه ینم دایخوردن پ يبرا يزیچ چیبه غارت رفته و ه

 . نه ایزد  يزیشه لب به چ یم دهیچیشامه امون پ

که چشم  ارمی یبه بازوش م یفشار آروم. دارهیدونم که ب یش بسته است اما مچشما ن،یریگردم سمت آ یبرم

 .میکن دایواسه خوردن پ يزیچ هی دیبا: گم یکنم و بعد م یخرده نگاهش م هی.کنه یباز م

از جام بلند . ترسم یکه به صورت نداره م یدستهاش و رنگ يذاره و من از سرد یپلکهاشو رو هم م لیم یب

 يبار چندم جلو يبرا. کنه ینم میبلندش کنم اما همراه نکهیا ياندازم برا یبازوش م ریشم،دستمو ز یم

 یو م رمیگ یتو دستام م تهاشودس. میبکن يکار هی دیبدم با حیواسه اش توض نکهیا يزنم برا یپاهاش زانو م

 .کنه یسقوط م نیزم يبا سر رو رمشیشه و اگر به خودم نجنبم و رو هوا نگ یخوام لب وا کنم، به سمتم خم م

دونم دکتر و  یزانوهاش، پا تند کرده ام سمت درمونگاه چون م ریدستم ز هیو  نهیریآ يشونه ها ریدستم ز هی

 . کنن یهستن که با امکانات کم دارن به مجروحها کمک م يپرستار

. دم ین پهنه راز مکه تو سال ییپتو يرو رو نیریذارم و آ یدرمونگاه م يرفته پا تو محوطه  لیتحل یتوان با

 هوشه؟  یب: پرسه یاندازه و م یم نیریبه آ ینگاه مین هیکه مشغول پانسمان سر پسربچه ا يپرستار

پر که  وانیبا ل. کنه یرو حل م نیریآب قند مشکل آ وانیل هی. بدم یجواب نکهیا یرم ب یسمت آبدارخونه م به

از : گم یزنم و م یکنارش زانو م. کردن نبضشهنشسته و در حال چک  نیریسر آ يگردم پرستار باال یبرم

 .نخورده، خونواده اشم از دست داده يزیچ روزید

 !؟یستین نجایاهل ا: پرسه یاندازه و م یبه من م ینگاه مین نهیدر حال معا پرستار

 یمنو عقب م اد،یبه هوش ب نیریتالش کنم آ نکهیا يببرم برا شیخوام دست پ یموقعش م یاز سوال ب کالفه

 !به سرم داره اجیدختر احت نیا! يدار ازیبهش ن شتریب!آب قندو خودت بخور: گه یزنه و م

*** 

 نیاول. مفرط و درد دنده ام در حال کمک به بازمانده هام یبه پرستار سپرده ام و خودم با وجود خستگ نویریآ

شده، چون جاده  دایه اشون پرو به درمونگاه رسوندم سر و کل نیریآ نکهیساعت بعد از ا میها درست ن نیماش

 .قطع بوده یارتباط ریرانش کرده و مس
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که گروه  ییکنم چادرها یو درشت برداشته با باند بسته ام و حاال دارم کمک م زیر يدستامو که خراش ها کف

 دنینفس کش روانیس دنیگردم و د یبرم نهیش یشونه ام م يرو یکه دست میامداد با خودشون آوردن به پا کن

 .بره یم ادمیهم از رو 

 !خالو؟: زنه یلرزون و خش دارش تو سرم زنگ م يصدا. شم یدزدم و مات پاهام م یاز چشماش م چشمامو

به  یذاره، چنگ یخونه که پلکهاشو پردرد رو هم م یو از چشمام جواب نگفته ام رو م ادی یبا تعلل باال م نگاهم

 ن؟یریخالو ژن؟ آ: پرسه یاندازه و پربغض م یموهاش م

 .سالمه نیریآ: گم یکنم و م یدست به درمونگاه اشاره م با

مونده و چقدر خوبه که  نیریآ يکه برا یکنم، به تنها کس یدوئه و من به رفتنش نگاه م یسمت درمونگاه م به

 .نجاستیخودش رو رسونده و ا

که  نمیب یرو م روانیس يو شونه ها روانهیکه سرش تو بغل س نمیب یرو م نیریافتم سمت درمونگاه، آ یم راه

به  روانیس یراحت کنه اما وقت الموینشون بده و خ یهم واکنش نیریآ نکهیا دیبه تماشا به ام ستمیا یم. لرزه یم

زنه تو چشماش من همچنان  یو زل م ده یاش فاصله م نهیرو از س نیریصورت آ یشه، وقت یخودش مسلط م

 !که پر از خال و سکوته نمیب یرو م ینیریآ

 . تو شوکه: شم لب باز کنم یمجبور م تیکنه و در نها یصداش م يچند بار روانیس

دورش  طیمح نیکنم بهتره از ا یفکر م: دم یم حیرم و توض یم شیقدم پ هیچرخه،  یبه سمتم م روانیس

 .یکن

 میر یم: گه یشه و آروم م یحلقه م نیریآ يکنه، دستش دور شونه  یم دییبا تکون سر حرفمو تا روانیس

 . ششیبرمت پ یم. تیب یب شیپ

لحظه به چشمام دوخته  نیکه تا آخر نیرینگاه پر درد آ ریکنم و ذهنم اس یو به رفتنشون نگاه م ستمیا یم

 .مونه یاست م

*** 

صدام  ره،یگ یرو م شییو زن دا ییدا يگرده و ازم سراغ جنازه  یبرم نیریدو ساعت بعد از بردن آ روانیس

سرش  نباریلرزه و ا یدوباره شونه هاش م. گم که دست تنها خاکشون کردم یبهش م یه وقتگرفته و پر از درد

 ! منه يخسته  يرو شونه ها

 .منه ببر سر خاکشان نیبش: گه یم ادی یخودش که م به
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برم و با  دیبا. شم یم مونیاما پش ستیمن ن یبه همراه ازیو ن نهیب یبره قبرها رو م یخوام بگم وقت یم

به اوراق  ازین اتیح يادامه  يدختر برا نیا. رونیآوار بکشم ب ریمونده از ز نیریآ یاز زندگ یچکمکش هر 

 .که به گذشته،به خونواده اش وصلش کنه ییزایبه چ ازیداره، ن تشیهو

*** 

 ياومدم رو یم یکه وقت يشکنه، کوله ا یسکوت رو م چهیپ یگندم م يخوشه ها ونیکه م يباد يصدا

شدنش  ییبسته بودم طال دیکنم که ام ینگاه م يسبز يمزرعه  یکیو به تار ستادمیتو بغلمه، ادوشم بود حاال 

 .کنموسعت پربرکت رو تحمل  نیا يتونم لحظه ا ینم ییوجود دا یاما حاال ب نمیرو بب

ه و شونه به شون ادی یم.رمیگ ینم یکیگردم و نگاه از تار یبرنم. ده ینشون از اومدنش م روانیس يپا يصدا

 !شه یهنوز باورم نم: گه یسکوت م یو بعد از کم ستهیا یام م

 !منم: کنم یزمزمه م آروم

 .نگرانم نیریبرا آ: گه یگرفته م ییکنه و با صدا یم یمکث

 یمونه و بعد به سمتم برم یمقدار ساکت م هیمونم،  یم رهیرخش خ میگردم و تو سکوت به ن یسمتش برم به

تو حکمت . نداره یخوب یروح طیشرا نمیریاتفاق آ يبه مراقبت داره، با ا ازین ره،یخودش پ یب یب: گه یگرده و م

 . ذاشت یدختر زنده م يبرا ا شانهیکیکاش الاقل . خدا مانده ام

 نیریاحتماال آ.دمیآمده د ایبره تازه دن هیتو آغل : ده یم حیتوض روانیس یگندمزاره وقت یکیدوباره به تار نگاهم

 .بخت برگشته سر بزنه که زلزله آمده ير بره رفته بوده به ماد

: شکنم یمن سکوت رو م نباریسمت جاده و ا میافت یراه م. گم یم ياندازم و البد یدوشم م يرو رو کوله

 يکم از لباسا هیساك هم هست توش مدارك و  هی نت،یکه به درد بخور بود گذاشتم عقب ماش ییها لهیوس

 . نهیریآ

 .رسانم یبهش م. قربان دستت: 

بشه  داشیاطراف پ نیا یکنم کس یفکر نم یول ختهیپشتش ر واریانبار، د يخرت و پرتا رو گذاشته ام تو یباق

 . ارزشمندن یلیخ نیریآ يشدن ندارن اما مطمئنم برا دهیاصال ارزش دزد. که بخواد ببرتشون

 ؟یمان یم یتا ک:پرسه یو مداره  یرو نگه م نیماش میرسیم يبه آباد یو وقت میش یم روانیس نیماش سوار

 .دونم ینم:

 .رنیآرام بگ ننتیاما فکر نموکونم تا نب دمیم به خوانواده ات خبر م -
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 .دونم یم: 

 !؟يای یچرا همرا م نم! ؟یمان یپس چرا م یدان یاگر م-

 .دارن ازیبهم ن نجایا: 

 .ستیخودت هم روبه راه ن تیتازه وضع! گهیآمده د یکمک روین -

با دست بهش فشار  یحواسم هست که ه:ده یم حیکنه و توض یام اشاره م نهیکنم، به س یمنگاهش  یسوال

 .دنده ات شکسته باشه دیشا. ياری یم

: گه یگرفته م ییذاره و با صدا یپام م يدستش رو رو ره،یبرم سمت دستگ یگم و دست م ینم يزیچ

 . بمانه نیجنازه خالو و زنش زم ینذاشت يکرد یمردانگ

دخترش و تو . نماند بیتو غربت خاك شد اما غر: گه یم یکنه وقت ینگاهم نم نشه،یغمگ يچشما به نگاهم

 .منه آرام موکونه يو ا نیکنارش بود يماند یپسرش م نیکه ع

 . باش نیریمراقب آ: گم یشدن م ادهیکنم و قبل از پ یرو باز م در

*** 

ساختمون  نیا یکاش تمام خونه ها به مستحکم. درمونگاهه ينشده  بیبه ساختمون تازه ساز و تخر نگاهم

 .میهمه آدم خاك کن نیو ا میهمه گور بکن نیا میبود، اونوقت ما مجبور نبود

 يو حس سرما یکردم تو کندن قبرها کمک کنم و حاال با خستگ یها سع يصبح زود و با شروع خاکسپار از

 گهید يزایمرگ چ يجز سرما ادیب ادمیب بلکه که تو اون گرما وجودمو احاطه کرده نشسته ام تو آفتا یبیعج

 .احساس شدن وجود داره يهم برا يا

رو به  یوانیل. چرخونه یسالم پرستار جوون سرم رو به سمت باال م يو صدا ارمی یبه دنده ام م يدست فشار با

 .بشکنه یفشارها ممکنه باعث ش نیاگه دنده ات مو برداشته باشه با ا: گه یو م رهیگ یسمتم م

 تییسکویب کهیت هیجز  ادی یم ادمیره و  یدلم ضعف م. چهیپ یم مینیتو ب يو عطر چا رمیگ یرو م وانیل

 .ومدهین رمیخوردن گ يبرا يزیچ

 .قند: گه یکنه و م یو کف دستش رو جلوم دراز م نهیش یم کنارم

زلزله از دست  نیارو تو  یکس: پرسه یمونه و بعد م یساکت م یکنم، کم یدارم و تشکر م یدونه برم هی

 ؟يداد
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 دیبرام داشته که شا یگاهیچند وقت جا نیباهام نداشته اما تو ا ینسبت خون ییدا. بدم دیبا یدونم چه جواب ینم

 .پسرش داشته باشه يتونه برا یپدر م هیفقط 

 .بودن زیعز یلیپدر و مادر اون دختر برام خ: کنم یلب باز م لیم یب یوقت هییبه بخار چا نگاهم

 حال اون دختر خوبه؟: پرسه یمکث م یگه و بعد از کم یم یاسفممت

که از کندن قبرها تو  یزنم و خاک یم میبه چا یازش ندارم، لب يخبر گهیرفته د روانیکه همراه س شبیپر از

 یانگار متوجه م. دم تنها باشم یم حیحرف زدن ندارم و ترج يحوصله . دم ینم یدم و جواب یحلقمه رو فرو م

 . گرفت یم سراغتواومده بود  یصبح ییآقا هی: گه یو م يافته سمت بهدار یراه م شه که

 ؟یک: پرسم یم متعجب

 .کشونه یاز پشت سرم نگاهمو به عقب م ییسالم آشنا يگرده تا جوابم رو بده صدا یبرم

دستم رو به سمتم نامدار اما . شم یو بلند م رمیگ یذارم، دست به سمتم دراز شده رو م یم يرو کنار يچا وانیل

و غم به تنم خوش  یکس یب يوجود برادر بزرگتر چنان تو اوج سرما يگرما. کنه یکشه و محکم بغلم م یم

 . خواد از بغلش جدا بشم یکه دلم نم نهیش یم

 ؟یسالم: پرسهیاندازه و م یبه سرتا پام م ینگاه رهیگ یکه فاصله م ازم

 دیخرت و پرت آوردم، کجا با يسر هی: پرسه یگه و م یم يدم، خدا رو شکر یبه عالمت مثبت تکون م يسر

 بدم؟ لیتحو

 نیتا ا نیتو ماش نیبش ایتو ب: گه یو م نشیافته سمت ماش یکنم، راه م یامداد اشاره م يدست به چادرها با

 .کنم یجعبه ها رو خال

به موندن ندارم  یلیع تمامنم در واق. نه ای يبرگرد يخوا یپرسه م ینم یمصره به برگردوندنم که حت اونقدر

 .کنه یروحمو به شدت شکنجه م ییوجود دا یب طیمح نیچون بودن تو ا

اآلن : گه یکنه و م یرو برام باز م نیافتم، در ماش یدارم و پشت سرش راه م یبرم نیزم يام رو از رو کوله

 .امی یم

 نیکه تو ا يریکنم تصاو یم یسع يلحظه ا يذارم و برا یهم م يچشمامو رو. بنده یو اون در رو م نمیش یم

زلزله چشم رو هم  يدرست از لحظه . ستین یسرم اما غوغاست و آرامش يتو. از ذهنم دور کنم دمیدو روز د

 . اومده و تنم رو لرزونده سراغم يفاجعه بار ریهم افتاده تصو يرو ینذاشتم چون هر بار که پلکام از خستگ
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بنده اما قبل از روشن کردن  یو در رو م نهیش ینامدار پشت رل م کنم، یباز شدن در چشم باز م يصدا با

 ؟یخوب: پرسه یمکث م هیگرده و بعد از  یبه سمتم برم نیماش

. زلزله جون دادن نیکه تو ا هییتموم برادرها شیفکرم پ. کنم یو دارم تماشاش م دهیچسب یصندل یبه پشت سرم

 ! نداره يخونواده ا گهیکه د ینیریآ شیپ

 .شم یخوب م: کنم یبندم و آروم زمزمه م یگردونم و چشم م یبرم رومو

تا خوب  امی یخودمپا به پات م. آره: گه یاندازه م یکنه و همون طور که دنده رو جا م یرو روشن م نیماش

 .در عذاب بودن طنتهاشیعالم از دست ش هیکه  یشوخ و شنگ یپ کیهمون ن یتا دوباره بش!یبش

خواد تا  یچقدر زمان م. دوزم یگذرن نگاه م یم دمید يکه با سرعت از جلو ییها یخرابکنم و به  یباز م پلک

خونه ها و ! از نو ساخته بشن؟ یرونیهمه و نیخواد تا ا یچقدر توان م! همه آوار دوباره آباد بشن؟ نیا

اونا که ! ؟یت داده چاز دس زیعز يها نوادهساختمونها از نو بپا بشن، اون همه گور، اون همه جنازه، اون همه خو

 يشده چه جور بیکه تخر یروح. شه یبازمانده ها که از نو ساخته نم يشده  رونیروح و! کنن؟ ینم يرییتغ

داره  ینامدار دل خوش!ره؟یاز سر بگ یقراره شور زندگ ییحایمن با کدوم دم مس يروح مرده ! شه؟ یم ينوساز

فقط خودم به ! ام رونهیدونم چقدر از درون و یفقط خودم م .پر شر و شور بسته یپ کیکردن ن دایبه پ دیکه ام

 !عمق مرگ روحم احاطه دارم

 یو لباس عوض کن بعد م ریدوش بگ هیمن،  يخونه  میر یم: رهیگ یها م یرونینامدار نگاهمو از و يصدا

 .کنه یدق م ندتیبب يجور نیا. مامان شیبرمت پ

و خوبه  نهیبه تنم بش یخرده خواب دارم بلکه جون هیبه  ازیاول ن يبندم، در درجه  یگم و پلک م ینم يزیچ

 .تو اکثر مواقع خاموشه نشیکنه و پخش ماش یکه نامدار عادت داره تو سکوت رانندگ

*** 

و من  ادی یکه از روبرو داره م یونیبوق ممتد کام يشه با صدا یپاهام همراه م ریز نیتکون خوردن زم کابوس

گوشمون رد  خیخطر که از ب. کنه یرو کنترل م نیرو داشبورد و نامدار به زور ماش ذارم یوحشت زده دستم رو م

به  ینگاه میده و ن یمنحرف شده بود م رشیکه از مس یونینثار راننده کام یشه نامدار چند تا فحش ناموس یم

 .اندازه یمن م

و  رهیگ یبه سمتم م وهیآب م یطقو هیدم، نامدار  یرو که در حال انفجاره با دست فشار م يدم و سر یم هیتک

 .بخور قند خونت بره باال: گه یم
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 ؟يمسکنهم دار: پرسم یو م رمیگ یرو م یقوط

 ؟یسالم یمطمئن: پرسه یاندازه و م یبهم م گهینگاه د هی

 .کنه یسرم درد م: گم یدم و م یام رو مالش م نهیخرده قفسه س هیکف دست  با

 ؟یمال یاتو م نهیپس چرا مرتب س: 

 .فکر کنم دهیضرب د -

 .وقت خطرناك نباشه هی يداد یاونجا که دکتر بود، خودتو نشون م ؟یفکر کن: 

بخور . تو بود نیا یمسکن هیفکر کنم : گه یکنه و م یشه و در داشبورد رو باز م یدم، نامدار خم م ینم یجواب

 .واسه چکاپ کامل مارستانیب میتا بر

*** 

 یرو نشون م يبه محض ورودمون نامدار در. نامدار يخونه  میر یم ارستانمیرفتن به ب ياصرار من به جا به

 .ارمیدوش تا برات لباس و حوله ب ریبرو ز: گه یده و م

همه  نیاز ا یاز هر وقت شتریخودم ب. دم بهش یم هیبندم و تک یرم تو حموم، در رو م یحرف و مکث م یب

 .نه ایره  یم نیدونم با شستن از ب یو نمکه رو سر و کولمه خاك مرگه  یخاک. زارمیب یآلودگ

بازداشتگاه استفاده کنم تا  یبهداشت سیرو دارم که بعد از چند روز بهم اجازه دادن از سرو يحس لحظه ا درست

مرگ هرگز از وجودم  ادآوریکردم اون  یاون موقع هم حس م. رو از دستام بشورم مانیا يخون خشک شده 

 .بنده یرخت نم

پس : پرسه یکنه و م یباال رفته نگاهم م ییو نامدار با ابرو رمیگ یام رو از در م هیخوره، تک یم به در يا تقه

 .کنار شامپوها هست شمیکف ر. سر و صورتتو صفا بده ریبگ نمیا ایب! گهید رشیآبو واکن برو ز! ؟يسادیچرا وا

و  يخوب بهار يتو هوا ،یه و شوخافتم که با خند یم يروز ادیو  رمیگ یکه به سمتم گرفته رو ازش م یلتیژ

سر به سر  نکهیاز ا نیریچقدر اونروز آ. رو اصالح کردم و به صورتش صفا دادم ییسر دا يموها یروز آفتاب هی

کرد وسط سرش چهارراه باز نکنم و  یبهم التماس م یبا شوخ ییو چقدر دا دیخند یذاشتم م یباباش م

 ! گوشاشو سر جا بذارم

 دو ساعته؟ يزل زد یبه چ!ساطور که ندادم دستت: رهیگ یتو دستم م لتینگاهمو از ژ معترض نامدار يصدا

ات چقدر له و  نهیقفسه س نمیبب رهنتویدرآر پ: گه یدر رو ببندم نامدار م امی یگم و م یلب م ریز یچیه هی

 .لورده شده
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 .سیالزم ن: گم یدم و م یرو هل م در

مقدار از آرامش به باد رفته امو به  هیسپرم بلکه  یتنم رو به آب م .داره یشه و دست از سرم برم یم الیخ یب

 .ارمیدست ب

*** 

 هایکنم و تو فکرمه که چقدر زندگ یدر حموم جفت کرده نگاه م يکه نامدار برام جلو ییها یروفرش ییدمپا به

پامون برسه و اونجا به  يمبادا گزند میکن یهم پاپوش به پا م کیفرش و سرام يو رو رسقفیز نجایا. متفاوته

 .میکن یرو مشق م یستیتجمالت ساده ز نیو به دور از ا یبیفارغ از هر آس عتیتو دل طب

. اندازم یبه اطراف م یو نگاه یرو راحت نمیش یکه دور کمرم بسته ام م يکنم و با حوله ا یها رو پام م ییدمپا

بزرگ قفسه  يبه کبود یکشم و نگاه یام م هدیضرب د يبه دنده  یدست. و خونه ساکته ستیاز نامدار ن يخبر

 . ام کنه نهیعادکتر م هیبه حرف نامدار گوش بدم و  دیبا دیشا. کشم یام م نهیس

 .يریعکس بگ دیبا. که يداغون شد نم،یبب: کنه ینامدار سرم رو بلند م يصدا

 . موهاتو خشک کن: گه یو م رهیگ یبه سمتم م یکیکوچ يگم و نامدار حوله  یم يا آره

گرم کنم ته  يزیچ هی ای يخور یم ییچا: پرسه یو نامدار در حال رفتن سمت آشپزخونه م رمیگ یرو م حوله

 !ره؟یدلتو بگ

 . خواب راحت دارم هیبه  ازین زیاز همه چ شتریب. بندم یذارم و چشم م یم یصندل یپشت يرو رو سرم

و  ستیشنوم اما حس و حال تکون خوردن ن یمتنم کنم  يزیچ هیخواد بلند شم و  ینامدار رو که ازم م يصدا

 .تکون سر جام بمونم ینامدار بذاره ب دوارمیام

*** 

نکن : گه یشنوم که م یفرداد رو م يشم و صدا یم اریهوش میبا کف دست تاول زده و زخم یتماس دست از

 .بذار بخوابه

شده  دهیکش يبه پتو ینگاه. دستشهکه دستم تو  نمیب یکاناپه م نییرو نشسته پا نیکنم و نگار یباز م پلک

شه،حاال  یشه سگ م داریب نیگفتم انگولکش نکن ا یه! ایب: گه یشنوم که فرداد م یاندازم و م یتنم م يرو

 ! رغضبیم نیاخم کرده ع! ریبگ لیتحو

 یاز جاش بلند م نیمالم، نگار یخواب آلودمو م يکنم و با انگشت چشما یسالم م نیپرلبخند نگار يچهره  به

 .يایسر حال ب يبخور زمیر یتازه دم م ییچا هیاالن برات .ناز خودم یسالم داداش کیعل: گه یشه و م
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 .گرسنه امه نگار: گم یکه بشنوه م يو جور نمیش یره م یکه م نینگار

 .کنم یواسه ات غذا رو گرم م: گه یکه بشنوم م ییتو آشپزخونه با صدا از

اندازه و با لمسش  یتنم م يبه کبود یقینگاه دق نه،یش یشه و کنارم م یمگم و فرداد از جاش بلند  یم یممنون

عکس بندازه، احتماال دنده اش  میبر دیبا: گه یم رونیکنه و نامدار که از اتاق خواب اومده ب یآخمو بلند م

 .شکسته

 داشت؟ یخراب یلیخ: پرسه یکنه و ازم م یم دییتا فرداد

 !یلیخ: کنم یزمزمه م رلبیز

 !عمو تم هم خراب شد؟ يکلبه : پرسه یزنه و م یم لبخند

 !يکه تو زنده موند میبود ییپس ما چه بدشانسا: گه یخنده و م یدم و اون م یبه عالمت مثبت تکون م يسر

: گه یشه و م یفرداد از جاش بلند م. زنه یاسم فرداد رو صدا م يشه که اخطار یبلند م نیمعترض نگار يصدا

مهمون  نیجان ناپلئون خوش شانس بوده که زلزله باعث شده ا ییدر واقع دا! مکردم قربونت بش یشوخ

و  دیسازد اگر آ یاست همچو نفس، خفه م زیمهمان عز: گهیگفتن د میاز قد! ناخونده دست از سرش برداره

 ! نرود رونیب

از  يچه جور: رسهپ یشنوم که م یفرداد رو م يرم صدا یبه سمت اتاق خواب م چیشم و پتو پ یجام بلند م از

 !نجایا شونیاوردی یم یداشت یخب ورشون م! ؟يو خونواده اش دل کند ییدا

 ! گه؟یخوبه د ییدا: پرسه یکشه و ناباور م ینزدم که رنگ شوخ نگاهش پر م یگردم سمتش، هنوز حرف یبرم

آب دهنم رو  یقتو دهیصورتم چسب يرو یبهداشت سیاز پشت کانتر و نگاه نامدار از دم در سرو نینگار نگاه

و خودم  رونیب دمشونیآوار کش ریخودم از ز: گم یبه فرداد م یلرزون يدم و با صدا یکنترل بغضم فرو م يبرا

 .خاك ریفرستادمشون ز

ذارم و به اتاق  یفرداد رو پشت سرم جا م يشکنه، نگاه بهت زده  یکشه سکوتو م یم نیکه نگار ینیه يصدا

 .تو وجودمه یجود خواب چند ساعته هنوز حس کرختبا و. لباس دنیپوش يرم برا یم

 نیا. مامان دنیخواد هر چه زودار برم د یدلم م. شم یکه نامدار برام آماده کرده م ییلباسا دنیپوش مشغول

 .بهیهمه مدت ازش دور بودم واقعا عج نیکه خودخواسته ا یمن يبرا یهمه حس دلتنگ
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 یتو فکره م بیبه فرداد که نشسته و عج ینگاه. دم کنار یم خورم و بشقاب رو هل یمقدار از غذا رو م هی

نخوردم  يزیچ یچند روزه درست و حساب: گم یکه معترضه به کامل نخوردن غذام م نیاندازم و در جواب نگار

 .همه بخورم نیا هویتونم  ینم

بپوش : گه یو م رهیگ یم ونیزینگاه از تلو. نمیش یفرداد م يو روبرو نییپا امی یپشت کانتر م یرو صندل از

 .میات عکس بنداز نهیاز س میبر

 .االن خوبم: گم یکشم و م یم يکبود يبا جا یدست

 شیزیچ هیپس فردا ! نشدها یکله شق خودش راض نیتو شاهد باش ا: گه یم نیکنه و به نگار یاخم م فرداد

 !منو نچسبه قهیشد نامدار 

بره  نکهینامدار قبل از ا. یپ کیپاشو ن: گه یو رو به من م دای یم رونیاز آشپزخونه ب سیخ يبا دستها نینگار

 .دن دردت کم شه یهم نباشه الاقل دارو م يزیچ. دکتر متیسفارش کرد حتما ببر یکل

 .دن یفقط مسکن م: گم یکشم و م یموهام م ونیم یدست

 میپاشو بر: هگ یبره سمت سگک کمربندش و در حال باز کردنش م یشه و دست م یاز جاش بلند م فرداد

در  یاز دلتنگ نهیمادرزن جان گل پسرشو بب شیپ مینگرانتو راحت کن بعد بر شهیخواهر و برادر هم نیخاطر ا

 .ادیب

: پرسه یمکث م هیو بعد از  نهیش یو کنارم م ادی یم نیبه فرداده که مشغول مرتب کردن لباسشه، نگار نگاهم

 ...نیلیاون دختره، آ

 !نینگار: کنه یقطع م فرداد حرفش رو يجد يصدا

 .مادربزرگشه شیاآلن پ. زنده است نیریآ: گم یو م نینگار نیغمگ يزنم به چشما یم زل

تو که ما رو : گه یروبرومون و م نهیش یم. شه جواب خبر خوشم یکشه م یکه فرداد م ینفس راحت يصدا

 !پرپر شددسته گل هم  نیع يدختره  میگفت! ؟یهمون اول بگ يمرد یم! ينصفه عمر کرد

 ؟یچ ییزن دا: پرسه یم نینگار. کنم یرو خاموش م ونیزیدارم و تلو یبرم زیم يرو از رو کنترل

 .تموم کردن ییاون و دا: گم یگلوم م ریحال خاروندن ز در

ذاره که  یام م نهیس يکنه، سرش رو رو یکشه و دستش رو دور کمرم حلقه م یمکث جلو م یبا کم نینگار

به کار  میبر نیتموم شد پاش اتونیباز يهند: گه یافته سمت در و م یشه، فرداده که راه م یچهره ام در هم م

 .میبرس مونیو زندگ
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*** 

 دکتر؟ هیجد: پرسه یحال بستن دکمه هام فرداد از دکتر م در

 هیده  یکه تو عکس نشون م يزیچ نیا: گه یو در حال نوشتن نسخه م نهیش یم زشیپشت م دکتر

 ه،یعضو حساس هیر. بشه و اونوقت واقعا خطرناکه یبه شکستگ لیخب مراقبت نشه ممکنه تبد اما هیموبرداشتگ

شربت هم  هیو  سمینو یمسکن م يسر هی. باشه ریبرسونه ممکنه جبران ناپذ بیشکسته اگه بهش آس يدنده 

فظ کار ح نیتو صدمات به دنده مهمتر. شیکنه بخور یات هم درد م هیر يکه اگه حس کرد سمینو یم

 نیکه خب با ا ارهیب شیشه ممکنه عفونت پ یاست و چون تنفس به خاطر درد درست انجام نم هیسالمت ر

 .میمانع بش میکن یم یمسکن ها ما سع

 یم یه! ایب: گه یو م ستهیا یفرداد کنارم م. بندم یشلوار و کمربندمو م يفرستم تو یرو م رهنمیپ ي لبه

 !هس؟ تیزیچ هی یبعد بفهم يشد ینادخ م يکرد یم هیذات الر دیحتما با! سین يزیچ یگفت

 يسر مونیو دکتر در جواب خداحافظ رمیگ یبرگه رو با تشکر ازش م ره،یگ ینسخه رو به سمتمون م دکتر

 .ده یتکون م

*** 

 .کنار داروخونه يره تو سوپر یو م ادی یم رونیداروها از داروخونه ب لکسیبا نا فرداد

 ياریبود در حال آب ومدهیخراب شده ن ياالن اگه اون زلزله . اندازم یبه ساعت م یکنم و نگاه یم يا سرفه

 . اون همه تالش فیح. میجات بود یفیص يمزرعه 

رو بزن تو رگ  نایا ا،یب: گه یذاره و م یو کمپوت رو پاهام م وهیپر آبم لکسینا هیو  نهیش یو م ادی یم فرداد

 !یکن یمردونگ یتون ینم یشجون نداشته با! مرده و قوتش! يریجون بگ

: گه یاندازه تو بغلم و م یداروها رو هم م لکسیخنده و نا یکنم، م یزهرمار نثار حرف مورد دارش م هی رلبیز

 .مشت مسکن هی نمیا ا،یب

خوام برش دارم  یشه، م یقرصا جلب م ونیم یخارج یقوط هیافته، توجه ام به  یزنه و راه م یاستارت م فرداد

 !حاصل بشه یتحول هیبلکه  يگفتم بخرم بخور! هیتیتقو يدارو: ده یم حیفرداد توض ه،یچ نمیبب

 !یجنس يقوا تیتقو يدارو: گه یکنم و اون با لبخند م ینگاهش م یسؤال

 يهنوز مرد نکهیمثل ا! نه: گه یکشه و م یدر حال خنده خودش رو عقب م اد،ی یبازوش فرود م يرو مشتم

 !دیبازوم ترک! واسه خودت یهست
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 نیدورب هیآخ کاش : گه یم يمونه و با شاد یکه از چشم فرداد دور نم نهیش یبعد از چند روز رو لبم م يلبخند

قرصا رو  نیحاال ا! هیهال يستاره  نیتو ع يلبخندها نیا! کردم یرو ثبت م یخیتار يلحظه  نیداشتم ا

 !رمیبود بگو منم واسه خودم بگ رگذاریو تاث يخورد

شه تو  یرو از اون فاصله هم م یبرق خوشحال. ادی یم رونیشتن تو سالن مامان از آشپزخونه بمحض پا گذا به

: شه و متذکر یکشه و مانع م یفرداده که بازوم رو م دنم،یبه آغوش کش يکنه برا یدست باز م. دیچشماش د

 !شدزرتش قمصور  يدیوقت د هی شیبچلون يبخوا! ییزن دا میدنده اشو بند زد

مامان هم با حرف . بذارم شیشه خودم پا پ یخواد و عطر موهاشو اما روم نم یگرم مامان رو م يدستها دلم

 . گه یلبخند گرم بهم خوش آمد م هیشه و تنها با  یمنصرف م دنمیفرداد از به آغوش کش

 يبار نیاستقبال گرم کجا و استقبال اول نیا. و از رفتار متفاوتش دنشیمنم کش اومده و خوشحالم از د يلبها

 !خونه گذاشتم کجا نیکه بعد از پنج سال پا تو ا

دلم . خوردن شام آماده بشم يخواد برم لباس عوض کنم و برا یو مامان ازم م نمیش یهال م يمبل تو يرو

 .دوم يرم طبقه  یلباسم م ضیتعو يشم و برا یو تازه غذا خوردم پس از جام بلند م رمیبگم س ادی ینم

جمع  يکتابخونه  هی. نهیش یبه دل م بیعج کشیرنگ ش يسرمه ا یاسپرت و روتخت عوض شده، تخت اتاقم

 نیخوره و نگار یبه در م يکه تقه ا شیخال يقفسه ها يبه تماشا ستادمیا! هیو جور کنج اتاق و البته پر از خال

 خوشت اومده از اتاق؟: پرسه یو م نهیش یتخت م يلبه . تو ادی یم

من گفتم  نهیخواست کتاباتو بچ یمامان م: ده یم حیتوض نیکشم، نگار یها م از طبقه یکیبه خاك  یدست

 .یکارو بکن نیخودت ا ياومد یبذاره وقت

 چرا؟: پرسم یو م نمیش یمبل کنار اتاق م يرو

 . دهیکه منو به حرف کش هیراض. ده یم تشینشون از رضا نیلب نگار يرو لبخند

 .يبرد یکتابهات لذت م دنیاز چ مایقد ادمهیخب : 

 یمبل م يرو دسته  ادی یشه، م یاز جاش بلند م نینگار. کنم یکنج اتاق نگاه م يگم و به کتابها ینم يزیچ

بزنه  یخواد حرف یمطمئنا م. کنم ینگاهش م یگردم و سؤال یبه سمتش برم. رخم میزنه به ن یو زل م نهیش

 یکنه و ب یابروم رو لمس م نجرد زخم کشده، با انگشت  یچ یعنیدم  یبه دو طرف تکون م يسر. امامردده

 ؟یکه بمون ياومد: پرسه ینگاه کردن به چشمام م
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به سؤالش بدم و اون انگشتاشو  دیبا یدونم چه جواب ینم. شه چشماش به چشمام بچسبه یباعث م سکوتم

قه تو هم مشتا یلیفرداد خ. میبر رانیاز ا یواسه زندگ میگرفت میما تصم: گه یفرسته و م یموهام م ونیم

 ؟يایب مونباها یبش یدرصد راض هیباشم  دواریتونم ام یم. منم از خدامه. يایهمراهمون ب

 یخواد ب یدلم نم. رمیگ یزنم و دستش رو تو دست م یمهربون م یآبج نیا يایبه رو یکمرنگ يور هی لبخند

 !خواد ببره راه دور؟ یم جون منو یاجازه گرفته آبج یفرداد خان از ک نیا: گم یکنم پس م دوارشیام يخود

 .چرخونه یفرداد سر جفتمون رو به سمت در م يصدا

 ! رم؟یبگ تیاز کل خاندان فرزانه رضا دینکنه با! خانومتون اجازه گرفتم یآبج نیاز خان داداش ا: 

تخت و نگار به  يمن رو لبه  يروبرو ننیش یبا هم م ره،یگ یشه و دست فرداد رو م یاز کنارم بلند م نگار

 .تونه اونور موفق باشه یبهش بگو چقدر م. کن فرداد شیتو راض: گه یفرداد م

فرداد اما مشخصه رنگ . کنه یخواد منو به رفتن راض یبا شوق ازش م نینگار یفرداد به صورت منه وقت نگاه

 .تمسین یمن اومدن نیخود نزن یزور ب یعنی يور هیلبخند مزخرف  نیا: گه یم دینگاه منو خونده که ناام

 نیبذار اول دست دل ا: گه یفرداده که م. حرف فرداد دییگم به تا یم یمبل و اوهوم یدم به پشت یم هیتک

 !انیکه وادارش کنه همراهمون ب میزن یبعد مخ عشقشو م م،یجا بند کن هیآجرو 

 افهیشه و با ق یم نیفرداد هم متوجه نگاه نگار! نینه به حرف فرداد بلکه به اخم نگار اد،ی یکش م شتریب لبهام

 !گهید دمینقشه کش! خب؟ هیچ: پرسه یم یمظلوم

 ! که زنت شدم؟ يمخ منم زد یعنی: گه یمعترض م نیشه و نگار یم دهیتخت تو سر فرداد کوب يرو بالشت

 نیدارم و فرداد رو با نگار یشرت برم یشلوارك و ت هی يواریکمد د ياز کشو. شم یخندم و از جام بلند م یم

 !طلب مغفرت کنه شیذارم که با زبون باز یتنها م

*** 

تختت زانو زده و در  نییفرشته پا هی یکن یصورت مامان افتاده که حس م يرو يجور وارکوبیکمرنگ د نور

 . به زخم دستاته دنیحال مرهم مال

زخم کف  خواد یرو نشونم داد و گفت که م ياومد تو و پماد يربع بعد از اومدن به اتاقم مامان با تقه ا هی

کنن و منم از خدا خواسته کف دستهامو به سمتش دراز  دایدستهامو بهشون آغشته کنه که زخمها زودتر بهبود پ

 . کردم
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سر اون  ییگفت چه بال نینگار: گه یام که بدون نگاه کردن به من م رهیاطراف چشماش خ يها نیچ به

 .قل دخترشون زنده موندهخوبه که الا. متاسف شدم یلیبراشون خ. و زنش اومده رمردیپ

 !خوبه؟ یک يبرا: پرسم یو زمزمه وار م آروم

 !؟یچ یعنی: پرسه یو م ادی یمتعجب مامان از کف دستهام باال م نگاه

 .یچیه: 

جوونه، .داره انیواسه اون دختر جر یزندگ. دهیخوبه که الاقل مادره داغ بچه اشو ند. گم یاز بابت مادرش م -

شد داغش تموم  یم شینکرده طور يموندن و اون خدا یپدرش زنده م ایاگه مادر  یول. ارهد ندهیبر و رو داره، آ

 .کنه ینابود م موبچه آد يداغ و دور. سوزوند یم رمردویو پ رزنیاون پ ي ندهیآ

برگشتنم همه  يکه از لحظه  نمیب یدارم م. زنه یبه من م قیطر نیدونم مامان داره حرف دلش رو از ا یم

 یم زیخ میسر جام ن. نکنن که من برنجم يکار اینگن  يزیرن و مراقبن چ یدست به عصا راه م دایاشون شد

اومدم بمونم : گم یو م رمیگ یام م گهیدست د هیدست مامان رو با . دم یم هیدستم تک هیشم و به آرنج 

 . مامان

  ؟يد یبهم قول م: گه یلرزون م ییو با صدا نهیش یتو چشماش م یبه آن یسیخ

! ازتون دور باشم که واسه اتون بهتره:پرسم یمکث م هیکاوم و بعد از  ینگاه تک تک اجزا صورتش رو م با

 !س؟ین

که دراز بکشم و  ارهی یبه شونه ام م یو فشار آروم نهیش یشه، کنار پام م یتخت بلندم يکنه و از پا یم اخم

 ! بچه اش دنیضا باشه به ندکه ر یاون ستیمادر ن: گهیام م نهیس يدر حال مرتب کردن پتو رو

کنم و  یگلومو صاف م. نمیو راحت بتونم مامان رو بب ادیذارم تا باالتر ب یسرم م ریزنم و دستم رو ز یم لبخند

 !کنه همراهشون برم اونور؟ میراض یخواست نیپس چرا از نگار: پرسم یم

 گاهیجا نیکه بچه اشو تو بهتر هیدرتر مادراز اون مادر ما: گه یو م رهیگ یشه، نگاه ازم م یم ظتریمامان غل اخم

خود بسوزه و  یگوش مادر ب ریاگه قرار باشه عمر اون بچه ز یمادرش سخته ول يبرا يهر بچه ا يدور! بخواد

هر کدومتونو به جون بخرم اما شماها  يمن حاضرم رنج دور! تلف بشه همون بهتر که مادر پا رو مهرش بذاره

 .خوب براتون ساخته بشه ي ندهیآ هیکه  نیباش ییجا

 !تو اون کوهستان بمونم؟ يبود یپس چرا ناراض: 

 !یپ کین -
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 جونم؟:

 !؟یکن یم یکیرو با اون کوه و کمر  یعال یو شغل یلیتحص تیخارج و موقع -

داشتم خودمو از . کردم یم یداشتم اونجا سازندگ! شد مامان یسوخت نم يخود یعمرم تو اون کوه و کمر ب: 

 .گرفتم یم ادیداشتم کاشتن و برداشت کردنو ! تمساخ ینو م

 ! يوقته کاشتن و برداشت کردنو بلد شد یلیتو خ: ده یشه و جوابم رو م یاز جاش بلند م یدلخور و عصب مامان

 !؟یچ یعنی: پرسم یو پراخم م نمیش یسر جام م یوقت میعصب

 یو جلوش م نییپرم پا یحرکت از تخت م هیکنه،با  یرفتن از اتاقو م رونیده و قصد ب یجوابمو نم مامان

 !ن؟یگ یم يجور نیکاشتم که ا یوقت قبل چ یلیاز خ: پرسم یبه درد دنده ام م تیاهم یو ب ستمیا

 هیخورم و اون بعد از  یدر برم کنار، تکون نم ياز جلو نکهیا يذاره برا یجواب دست رو بازوم م یب مامان

دلت بلرزه و دختر اون  دمیترس یچون م یم تو اون کوه بموندوست نداشت: گه یزنه بهم و م یمکث زل م

 !يرو بخوا امرزیخداب رمردیپ

 يازین: کنم یرم، آروم زمزمه م یدر کنار م ياز جلو. کنم به خودم مسلط باشم یم یاما سع زهیر یم يهور دلم

 !درو کردم یکاشتم و چ یدونم تو ذهن شما چ یمن خودم خوب م. نیبحثو عوض کن سین

دونم چرا و چطور اما جسارت اون  ینم. نمیب یگرفته پشت سر مامان م يگردم و نامدار رو هم با چهره ا یمبر

: ده تا حرف دلم رو بزنم یلحظه فقط و فقط از خشم سرکوفت نهفته تو حرف مامانه که به زبونم جرات م

 ! دلمم کامال به جا بوده دنیدر مورد لرز تونینگران

 ! هیدنیو شن یدنیلبخند محو نامدار واقعا د ي نهیه تو پس زمکش یکه مامان م ینیه

بهش نه فقط خان  دنیرس يو من برا ستیمورد پسند مامان ن ي نهیگز نیریده که آ ینگاه پربهت نشون م نیا

 !رو دارم شیکه خان مامان جان رو هم پ روانیس

 یموضوع حرف م نیدر مورد ا گهیوقت د هی نیبذار: گه یذاره و آروم م یمامان م يدست رو شونه ها نامدار

 .میزن

زنه به  یچشماشه زل م يکه تو یکنه و با خشم ینامدار خالص م يدستا ریشونه هاشو از ز یبا تکون مامان

 !خوام مامان یدختره رو م: گم یافتم و م یاز تک و تا نم. من

 دمیکه تو اون روستا به چشم د یبتیمصاز اون همه  زیکه ساکت باشم و من لبر ادی یبرام چشم و ابرو م نامدار

رو که  یکس نیحاضر بود: گم یشدن که مصر و لجوجانه م یخال يگردم برا یم يبهونه ا یتو مرز انفجارم و پ
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 نیشده که به خونم تشنه است دوباره به عنوان عروستون قبول کن يبار بهم پشت کرده و رفته عروس مرد هی

 !ست؟یشده هم ن یدختر دستمال هیدر حد  نیریآ یعنی! اه بشممن مثال سر به ر نکهیفقط واسه ا

 !یپ کین: شه جوابم ینامدار م ياخطارگونه  يصدا

بودمت به  دهییاگه خودم نزا: کنه یشه و پرخشم لب باز م یم کیقدم بهم نزد هیبرافروخته  یبا صورت مامان

که ! ؟يبار اومد يطور نیکه ا میختیر یچتو شکم تو ! کردم یشک م یباش امرزیمن و اون خدا ب يبچه  نکهیا

! ه؟یخونواده چ یمعن یرسه بفهم ینم یکه شعورت حت!؟ینیب یخودتو م يکه فقط خواسته ها یانقدر خودخواه

 ! ؟یکن یم يبا آبرومون باز يکه هر جور دوست دار میبه خوردت داد یچه لقمه حروم

 !با آبروتون؟ يباز یعنیخواستن اون دختر :

 رهیگ یکه نامدار داره م یزن! ؟یگذاشت يدختر نیکه دست رو همچ يدیما رو د! در حد ماست؟ اون دختر -

 ...دامادت ! دارن سانسیخواهر و برادرت فوق ل! دکتراست يدانشجو

مامان : پره یحرفش م ونیخونواده رو تو سرم نکوبه م عیرف گاهیجا نیاز ا شتریمامان ب نکهیا يبرا نامدار

 ! کنم یخواهش م

کنه و  یتر م یکه مامان رو عصبان نهیش یرو لبم م تیحس حقارت و عصبان نیلبخند مسخره تو اوج ا هی

شأن  امرزتو،یخدا ب يخونواده اتو، آبرو و اعتبار بابا! ریبه مسخره بگ ویهمه چ! بخند! آره: توپه یپرحرص م

 ! مونویاجتماع

 يلبه  نمیش یرم م یم. ادیت باشم تا مامان کوتاه بکنه ساک یبگم نامدار با دست اشاره م يزیکنم چ یوا م لب

پنبه رو  نیا: توپه یروبروم و زل چشمام م ادی یم تریکه عصب میکم محل يذاره پا یکارمو م نیتخت و مامان ا

 میل کرده دور و برمون هست که بخوایدختر خوب و تحص نقدریا يریبگ يزن بخوا! اریاز تو گوشت در ب

 !روش میانگشت بذار

 ! هیلیهم ل شونیکیالبد : گم یرو لبم و م نهیش یم يوزخندپ

 !بسه یپ کین: رهیگ یدونه بحث داره باال م یده چون م یمنو خطاب قرار م نباریا نامدار

 هیکه اآلن برات شده اخ  یلیهمون ل! یهم مسخره کن دیآره با: ره یصداش هر لحظه باالتر م یول مامان

و اون دخترو به  نیکاسه کرد هیروز باوجود مخالفت من با پدرت دستتونو تو  هیرفته  ادتی! عشقت بود يروز

 !اون يتوئه نه بد ياگه اآلن هم بد شده، صدقه سر عرضه ! نیبست شمونیر
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از اتاق  نکهیا يکشه برا یمامان رو م ينامدار بازو. زنم بهش یکشه و با دهن باز زل م یم يبد ریت قلبم

 ! بسه مامان: گه یو همزمان م رونیببردش ب

رگ  ،ياری یشه جوش م یحرفش که م! ه؟یچ! هان؟: بحث يره و مصره به ادامه  ینم رونیب یول مامان

 یاون موقع که دستتو مشت م! آرمانهات؟ یپ یکه رفت نهیاز ا ریمگه غ! خوره یبهت بر م! زنه یگردنت باال م

فکر  نیبه ا يزد یم شیآت سیو مقر پل نیماش ریمشت جوون جوگ هیاون موقع که با  ،يداد یو شعار م يکرد

! اونم داشته یهر چقدر تو حق انتخاب داشت! حماقتات نمونه؟ يبه پا دیزن جوونت هزارتا آرزو داره و شا ينبود

 يبعد توقع دار یکن یم یخواد زندگ یدلت م يهر جور! شده؟ یمحق و اون شده خائن دستمال يحاال تو شد

حرف  یتو از هر کس و ناکس يکم واسه حماقتها!م؟یو آخ نگ میبرقص یزن یم که برامون يما به هر ساز

 یبسه هر چقدر واسه امون بدبخت یپ کین! تو خون به دلمون نشد يها يکم به خاطر ندونمکار! میدینشن

 ! روح و روانمون از بابت تو راحت باشه نیخرده ا هیبذار ! يآورد

کنم نامدار موفق بشه  یشم و آرزو م یم نیرو زم ي چهیرده مات قالبه هم گره ک ییگم و با ابروها ینم يزیچ

 یدم و م یبهش حق م یشه که با روراست یم ادتریز یمامان وقت يدرد حرفها. رونیمامان رو از اتاق ببره ب

شه که  یم شتریب یپاشه وقت یم زخممکه به  یدرد نمک! بودم ششونیسالها چقدر عامل سلب آسا نیدونم تو ا

 نیا يجوره با دبدبه و کبکبه  چیه شیآال یصاف و ب نیریرسم که آ یم جهینت نیکنم و به ا یودم فکر مبا خ

 !ادی یپرطمطراق جور در نم يخونواده 

خورم  یدو تا مسکن م. کنم یبندم، قفل م یشم، در اتاق رو م یاز جام بلند م رونیبره ب یکه مامان رو م نامدار

اطرافم به  يمن و آدما نیب قیشکاف عم نیو کجا ا یکنم از ک یدارم فکر م .تخت ياندازم رو یو خودمو م

دارم به ! خودم؟ يسر باال واسه خونواده  تفبود که شدم  يبار نیو کجا اول یکنم ک یدارم فکر م! وجود اومده؟

نامدار  يو صداره  یم نییدر باال و پا ي رهیکنم که دستگ یخودم و مامان فکر م ونیافتاد م ي دهیچیماز پ نیا

 ! ؟یپ کین: شه یبا وجود قفل بودن در بلند م

حروم به نافم بستن که سر پر  يواقعا لقمه . کنم یپتو باز م ریز یکیکشم و چشمامو تو تار یرو رو سرم م پتو

 ! شده؟ بمیشور نص

 .وا کن درو کارت دارم یپ کین: 

 ! کردن رضا نبوده؟ کتهیبه اونچه براش د دل و روح نیوقت ا چیبستن که ه يمنو چه جور ينطفه  واقعا

 ! درو نیباز کن ا یپ کین: 
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باالتر  میچ! نم؟یریتر از آ قیننگ خونواده چرا ال ي هیمدرك سابقه دار طالق گرفته ما یب يدرس نخونده  من

ختم با افکار و خودمو شنا یکه از وقت يخونواده ا ای تهیکه هر بار باز شده فقط شر به پا کرده مز یزبون! از اونه؟

راجع بهش  يطور نیاون دختر ارجحه که مامان ا بهما  زیچه چ! مخالف بودن؟ یو خواسته هام به نوع دیعقا

 ! کنه؟ یقضاوت م

*** 

بلکه  ستیآوار ن ینیسنگ دهیکه نفسمو بر يزیام فرود اومده اما اون چ نهیس يسقف رو قفسه  یچوب يها رهیت

 رهیکه اس ییبه خرخر افتاده ام اما با دستها! تا خفه ام کنه ارهی یه و فشار مکه چفت خرخره ام شد مانهیا يپا

 یوقت مانهیگرد و غبار به لب خندون ا ينگاهم از پشت تار. گلوم بردارم يرو از رو مانیا يتونم پا یآوار نم ریز

تو ! يریو بم یشزجر بک يجور نیهم دیبا! یجون به سر بش دیبا!نهیهم! يجون بد دیتو با: گه یخوشحال م

 ! ریبم! دنیمردنه نه نفس کش اقتتیل

 هیشب شتریکه ب ییشم و به زور و با صدا یشه و من دارم خفه م یتو خنده هاش گم م مانیا ریبم ریبم يصدا

 . خوام یخرناسه کمک م

ه به در ک نمیب یبره و نامدار رو م یرو باال م میکیخوره نگاه رو به تار یکه به در کلبه م ییمشتها يصدا

 اهیس نمیب یرو م نیریافته که آ یپلکام داره رو هم م! زنه یکوبه و اسممو صدا م یکلبه مشت م يشکسته 

 ونیاز م ییزن دا ای ییدا ي نازهج نکهیترس ا! که مشغول کندن قبره ییپر اشک و دستها ییپوش، با چشما

سرم  يرم اما نامدار به موقع باال یتقبال مرگ مبره و با آغوش باز به اس ینفسم رو م شتریب ادیب رونیاون قبر ب

 ! کنه یخالصم م یبه اون دهشتناک یشه و از کابوس یحاضر م

 يو دستمو رو نمیش یداره مانع از خفه شدنم بشه سر جام م یکه سع يا دهیممتد و کش يعرق، با نفسها سیخ

کنه و نامدار در حال مالش  یم جادیم اا نهیس يرو تو قفسه  يچند تا سرفه درد بد. ذارم یم مانیا يپا يجا

 .سین يزیچ. يدیخواب د: گه یشونه هام م

 نویا: گه یشنوم که به نامدار م یمامان رو م يصدا. میشونیپ يذارم رو یدستمو م کیبندم و کف  یم چشم

 ! رنگ به روش نمونده. بده بخوره

 يزیلحظه تنها چ نیتو ا. رو به سمتم گرفته ینوایافته به مامان که ل یو نگاهم م رهیگ یاز هم فاصله م پلکام

کس و  یب نیریآ سیپر غم و خ يکه چشما يلحظه ا نیتو ا! و مورد توجه واقع نشدنه ییخوام تنها یکه م
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رو که با  یمن توجه و محبت کس نهک یرو القا م یبهم حس خفگ مانیا ياز فشار پا شتریب یتنها مونده حت

 . خوام یکنه نم یك و معصوم نگاه محقارت به اون دختر پا ي دهید

زنم به  یذارم و زل م یبالش م يو سرمو رو نییدم پا یرونم، خودمو سر م یتکون شونه ام نامدار رو عقب م با

که تو  ییتمام ساعتها ریدرگ. رفت یم روانیبا س یاون نگاه آخرش وقت ریدرگ. نهیریآ ریتمام ذهنم درگ. سقف

 یکس موندنش نشأت م یکه از عمق ب یبه بهت. بود رهیجنازه ها خ دنیکش رونیب يسکوت به تالش من برا

 . گرفت

 . مامان شما برو:شکنه ینامدار سکوت رو م يصدا

 یکشه و بعد از کم یم ینامدار پوف رم،یگ یچشممو از سقف نم. نهیش یشه و نامدار کنارم م یبسته م دراتاق

 یقول به من م هیاما تو قبلش . تو دستت میذار یه رو مکنم دست اون دختر یم یمامانو راض: گه یسکوت م

 !؟يد

 یکه خسته است، کالفه است اما داره سع يزنم به صورت برادر یو زل م رمیگ یخسته ام رو از سقف م نگاه

 !رفتار کنه زیبرادر ناسازگار ناآروم کجدارمر نیکنه با ا یم

که  يبه اون دختر يخوام قول بد یم: گه یزنه و م یم ينامدار لبخند نهیش یقرارم که به چشماش م یب نگاه

خدا رو  ياون بنده  یسرش و زندگ ي هیسا یبش! یبکن تویو زندگ ینیبچه آدم بش نیبعد ع يدیرس يخوا یم

 !؟يد یقول م! يبردار ایاتوپ نیو دست از درست کردن ا يبساز

کنم  یشه که حس م یوجودم حمله ور مچنان به  ینیبغض سنگ. چرخم یو به پهلو م رمیگ یاز نامدار م چشم

بغض از گذشته تا امروز تو وجودم جا خشک کرده و هر  نیا! ده تا خفه شم یداره گلومو فشار م مانیا يپاها

 ياز روزها ر،یشکنجه و تحق ياز روزا مان،یمرگ ا يبغض از روزها نیا! روز بزرگ و بزرگ و مخربتر شده

از  ک،ینزد يگذشته  يساعتها نیهم ر،یاخ يروزها نیتا هم دیو تبع یکس یب ياز روزها ر،یو زنج ییتنها

مامان تو  يچندباره  يسرکوفتها دنیو از شن بیاز کندن قبر واسه اون همه مردم غر ،ییدا يجنازه  دنید

 ! بره یمنو به سمت انفجار م یوجودم رخنه کرده و مثل بمب ساعت

 یم یشه بهونه اش و منو به مرز فروپاش یشونه ام م ينامدار رو ينشسته  ییکه دست به دلجو يانفجار

پلک ! واسه خوددار بودن تو وجودم هست یتوان گهیهستم و نه اصال د يحفظ غرور مردونه ا ینه در پ! کشونه

ذارم  یو م دهیند يزیچ مو درد و غ یاهیکه چند سال جز س ییچشما يکنم رو یم یلیبندم و دستمو ها یم

 ! افته یقلب از کار م نیز هم بخوام مانع بشم ابغضم بشکنه که اگه با
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! مرد گنده؟ یکن یم هیگر يدار! یپ کین: شنوم که درصدد آروم کردنمه ینامدار رو نامفهوم و گنگ م يصدا

و  ریبگ امرزویخداب ییهم دختر دا! اصال يخوا یباشه هر جور خودت م! نشده که يپسر طور! نمتیبب یپ کین

 ! با توأم! پسر نوم نیبب! اصال قول نخواستم! باش یتو فکر آبادان خواد یهم هرچقدر دلت م

 نیا ریز! دنشیتا نامدار بتونه پرش کنه و منو وادار به د ستین یو خوبه که حد فاصل وارمیکه به سمت د خوبه

 ! نشدن دهیدارم به د ازیهزار پاره شدن ن نیا ریز ،ییدارم به تنها ازیخرد شدن ن

 يکه درست از لحظه  یمن! کور شدن و مرگ بدونه قیمن حق داره منو ال يکابوسها مانیا! حق داره مانیا

 یروح ياون همهشکنجه  ریکه ز یمن! کور شدنه اقتمیو ظلمت ل دمید یاهیچشما س نیرفتنش فقط و فقط با ا

آور  امیپخود طوفانم که  المن اص! مردنه اقتمیفقط و فقط به فکر دست شستن از آرمانهام بودم ل یو جسم

 ! حق داره مانیا! شترهایر نیدتریمن خود زلزله ام با شد! هیمرگ و نابود

! ؟یمامان ناراحت ياز حرفها: پرسه یشنوم که م یشدن و م نییپشتم باال و پا يکنه رو ینامدار شروع م دست

 یه ترس ورش مک ادهیاز دوست داشتن ز غمبریبه پ ریبه پ! ارهی یجوش م يجور نیبابا اون هم نگرانه که ا

چشمش ! کشه یمدام به جدل م تونسر جفتتون هم باد داره که کار! ياریسر خودت ب ییبال هیداره دوباره 

 ... یدلش آرامش تو رو م ده،یترس

بازداشت و  يواسه ساختنش نجنگم تو اون روزا.... واسه يریگ یازم قول م... ازم يکه دار ییایاتوپ ينقشه : 

! گذاشتن و سفت کردنم نداشتم مانیا يپا يپا جا اقتیل یمن حت... یمن حت! به باد رفته... به باد دیزندان و تبع

به ساختن آرمانشهر  دیسؤال رفت ام ریز میمردونگبه تجاوز  دیکه هزار بار به خاطر تهد ییمن تو همون روزا

و گفتم گور باباشون و  دمیمردم بر نیاکه از  یاز من... از یتو نشست... بعد تو... بعد! سپردم یبه باد فراموش مانویا

 ! برندارم؟ یواسه اشون قدم يخوا یقول م... آرامش خودم یرفتم پ

و  رمیگ یکف دستامو به سمتش م یام بلنده وقت دهیبر دهیبر يشب بودن صدا مهیبه ن تیاهم یام و ب نشسته

 دنیکش رونیزخم برداشتن آواره واسه ب! هرد کندن قبر! لهیتاول ب يجا نیرو بب نایا: گم یبرافرخته تر از قبل م

 یم الیکه خ نیخودتون فکر کرد با یچ! ؟يخوا یم یقول نیکه ازم همچ يبا خودت فکر کرد یچ! جنازه

النفس  فیضع يآدمها نیداشتم ع یآرمانخواه اقتیمن اگه ل! روزم؟یعدالت خواه د یپ کیمن همون ن نیکن

من اگه ! کردم یو فرار نم نینشستم تو اون ماش یبرادرم نم يجمله  نیذاشتم و با اول یرو نم یاون همه خراب

ذاشتم و به کانون مثال گرم  یرو پشت سرم جا نم یرونیهمه و اون یکن یم الیبودم که تو خ یآدم نیهمچ
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که  ییدستا نیموندم و با هم یم! ها رو بسازن یکردم خراب یموندم و کمک م یم! آوردم یخونواده ام پناه نم

 ... موندم و یم! ساختم یکه واسه مرده هاشون خونه ساختم سرپناه م ییمرگ گرفته واسه زنده ها يبو

 نیدست نامدار ب نه،یش یلرزونم م يمهر سکوت به لبها. کشه یتو همون حالت نشسته محکم به بغلم م نامدار

کنم و تو  یم هیصدا گر یبزن منتها  هی نیدرست ع! گه تا آرومم کنه یم يا دهیکش شیره و ه یموهام فرو م

منو  یکه سالها همنوع هیاز درد چون! زنونه مفتخرم چون از درد نهفته تو وجودمه ي هیگر نیلحظه به ا نیا

 ! و دردشون دردمندم یپناه یکه نشناخته واسه ب ییچون از درد همنوعها! نشناخته به وجودم نشونده

 ! شه یدردم نم يها چاره بغض نیهوارها و ا نیدردم و ا يخود خود واژه  من

 نویریآ: پتو پناه ببرم ریبخوام به ز نکهیگم قبل از ا یجمله م هیکشم و  یکشم، آه م یکشم، دراز م یم عقب

 !خوام ینم

خمود و خمول هستم  یکاف يبه اندازه  شبید يشم، به خاطر حرفها یم داریسردرد وحشتناك از خواب ب هی با

 . دهبر علت ش دیسردرد هم مز نیو ا

اتاق به گوش  رونیاز ب یکم يسر و صدا. شم یسقف م زیذارم و مات ترك ر یم میشونیپ يدستم رو رو کف

 .نهییرسه که مطمئنا از طبقه پا یم

 .خوف دارم یانزواطلب نیاز همه از برگشت ا شتریرو ندارم و خودم ب زیچ چیکس و ه چیه ي حوصله

کردن  يو دور ییبه تنها دمیشد لیزندان و م یقالم به بند عموماول انت ياز روزها ادمهیرو  یسخت يها لحظه

 !ياز هر جنبنده ا

 ؟یداداش يداریب: ده یمخاطبم قرار م نیو نگار چهیپ یدر تو اتاق م يآروم لوال ژیق يصدا

 یم یوقت. تو اتاقه شییباال يتنه  میدره و ن ي رهیدستش به دستگ. کنم یو نگاهش م رمیگ یاز سقف م چشم

 ! کهیربع به  هیساعت ! هنوز؟ یخواب: پرسه یتو و با لبخند م ادی یدم م یجواب نم نهیب

 نمونیمقدار سکوت و سکون ب هی. نهیش یتخت م يو کنارم رو لبه  ادی یگم، م ینم يزیبندم و چ یم چشمامو

پلکامو از هم . نشسته رو بازوم رو لمس کردن هیزیت یدگیبر قیکنه با انگشت رد عم یو بعد شروع م نهیش یم

تو سکوت به  یکم. نه حالتشونمنه اما  يرنگشون درست رنگ چشما. زنم به چشماش یدم و زل م یفاصله م

 ه؟یرد چ: پرسه یکنه و بعد م یرد زخم نگاه م

 .خیم: دم یم حیبراش توض یخشداره وقت دایکنم و صدام شد یصاف م ییگلو

 ! خ؟یم: پرسه یمکث م هیو بعد از زنه بهم  یشه و زل م یگرد م شیروشن و عسل يچشما
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 .اوهوم: 

 ! ؟یچ یعنی -

 ! تونه سالح سرد باشه؟ یهم م خیم يبشنو يروز هی يکرد یفکر نم:

 !اندازه؟ یم یو پهن قیرد عم نیهمچ یخیچه م: پرسه یو مات رد بازوم م نهیش یبه چهره اش م یظیغل اخم

 : گم یخرده سکوت م هیبندم و بعد از  یمامو مچش. برم یبالش فرو م يچرخم و سرم رو تو یپهلو م به

 !و بر در زده ام یخیوصل تو نهان آمده ام تا دم صبح ماه را ساخته گل م شب

 ! رو بازوت؟ دنیکش خیعمدا با گل م! ؟یچ یعنی: پرسه یکشه و پر بهت م یم ینیه نینگار

 .زنم بهش یلبخند کم جون زل م هیکنم و با  یباز م چشم

 . شه یم دهیبرادر زخم د نیکه خرج ا هیخالص ياشک خواهرانه  نهیش یشمش مکه تو چ یاشک

 .دارم يسردرد بد: نالم یکنم و بعد م یمقدار گونه اش رو نوازش م هیکنم،  یدراز م دستمو

 یکنه منو هم بلند کنه و در همون حال م یم یسع. شه یو بلند م رهیگ یده و دستم رو م یرو فرو م بغضش

 .مال اونه دهیناهار، خون به مغزت نرس میپاشو بر: گه

 *** 

از تو  هیبق يصدا نییرم پا یاز پله ها که م. کنم ینمدارم مرتب م يزنم و موهامو با انگشتا یبه صورتم م یآب

با .شم پا تو آشپزخونه بذارم یبه حضور نداشتن تو جمع خونواده مجبور م دمیشد لیرغم م یعل. آشپزخونه بلنده

رو . کنم با مامان چشم تو چشم نشم یم یچرخه و من سع یگرفته ام سر همه شون به سمتم مسالم خفه و 

 !؟یرفتم سر کار تو همچنان خواب فتینصفه ش هیمن : گه یم یو اون با لحن شوخ نمیش یکنار نامدار م یصندل

 ! کرد تو حلقت هافرو  یافق رویکفگ نیا يدید هوینامدار  الیخ یب: گه یگم، فرداد با لبخند م ینم يزیچ

کنه  یسر داداشم درد م: شه یبه فرداد متذکر م نیگم و نگار یم يا هیکشه، کاف یمقدار پلو م هیبرام  نینگار

 .نیسر به سرش نذار

من بدبختو بگو که با ! تو چرا داداش: گه یکنه و فرداد در جوابش با خنده م یخدا شانس بده زمزمه م هی نامدار

 .امیکنار ب دیبرادرزن شاخ با نیا

به  يچا وانیل هیدم  یم حیشه و ترج یکه دهنم به خوردنش باز نم يعدس پلو رو با وجود يقاشق محتو نیاول

قصدمه بشم . کنم یبه خواب برم فکر م نکهیشب قبلم، قبل از ا میچپونم و به تصم یجاش بخورم، تو دهنم م

 نیخوام از ا یم! ادی ینم درذارن هم صداش خوره و ن یخونه که اگه بذارن جلوش م نیصامت تو ا یش هی
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من . بسپرن یخونه تو لحظه لحظه هاشون وجودمو به فراموش نیا يلحظه به بعد اونقدر کمرنگ بشم که آدمها

به آرامش  يبرا هیتدافع ي وهیش هی يریکناره گ نیخسته ام از پررنگ بودن، از سوژه بودن، از سر زبون بودن و ا

 .جواب بده يتا حدود دوارمیخسته و ام تن و جون نیرسوندن ا

و  زهیانگ چیه نیکنج اتاقه و برعکس گذشته، برعکس حرف نگار يشده  فیرو هم رد يبه کتابها نگاهم

 نیاز دم ظهر و بعد از خوردن ناهار که اومدم باال تا هم. ندارم یخال يتو اون کتابخونه  دنشونیبه چ یلیتما

حرکت  ینشستن و ب. تکون خوردم مبل نیا يو نه اصال از رو دمیرو د ینه کسرفته  یکیاآلن که هوا رو به تار

موندن  رهیکار نشستن و خ یکنه چون تو ب یم تیکنه اما مغزمو رو به فوران هدا یبودن درد دنده هامو کم م

 یسوزونن و ذوب م یشن و م یم ریروح و جسم سراز ییرو يها هینقطه فکرها مثل مواد مذاب به ال هیبه 

 .کنن

دلم . میجات بود یفیمشغول کاشتن ص نیریو آ ییکه در کنار دا ییخواد چشم ببندم و برگردم به روزها یم دلم

و باور کنم که هنوز زنده  رمیرو به دست بگ ییدا يگرم و کار کرده  يخواد تو زمان سفر کنم و دستها یم

 .کشه یاست و نفس م

 نکهیا الیبندم و به خ یکنه، چشممو م یمحالم جدا م يرزوهاباز شدن در و روشن شدن برق منو از آ يصدا

 . خاموشش کن: گم یم نهینگار

 .کنه یمامان اما چشمامو باز م يصدا

 .پمادو بمالم نیدراز بکش واسه ات ا اریشرتتو در ب یت: 

 .سین يازین: کنم  یلب زمزمه م ریو ز رمیگ یازش م نگاهمو

 .ینفس بکش یتون یراحت تر م. کنه یو کم مدردت: گه  یو م ستهیا یسرم م يباال

 ! تنم نوچ بشه يموها ادی یخوشم نم: گم ینگاه کردن بهش م یب

ات عفونت  هیر یکش یدرست نفس نم. یپ کیپاشو ن: گه  یم میبه بهونه تراش تیاهم یو ب رهیگ یرو م دستم

 ! کنه یم

 يرو لبه . رونیکشم ب یاز سرم م شرتمویتو  ستمیا یدارم، م یبحث ندارم پس دست از ممانعت برم ي حوصله

 . کنه يدم مامان به روش خودش واسه ام مادر یو اجازه م نمیش یتخت م

 .دراز بکش: گه  یذاره و م یشونه ام م يرو رو دستش
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شه با حس  یتند پماد همراه م يبو. ذارم یچشمام م يدم و ساعدم رو رو یخواد رو انجام م یکه م يکار

رو مالش دادن و بعد از  يکنه محل کبود یمامان آروم آروم شروع م. خزه یپوستم م يرو که یمطبوع يسرد

 م؟یات باش اسهو گهیکار د هیبه فکر  ایفروشگاه  ير یبا نامدار م: پرسه یم یسکوت طوالن هی

 .رم یم: کنم  یحال زمزمه م ینظر و در کنار نامدار کار کردنمه پس ب ریخودش ز لیدونم تما یم

 نامدار؟با  -

 .آره: 

 .ير یهمراهش م يگم هر وقت بهتر شد یپس بهش م -

...: 

 ؟یکمکم کن يدوست دار. کنم يگلکار اطویپشت ح يخوام باغچه  یم -

...: 

 . متأسفم شبیبابت د -

مامان . شم یم زیخ میگم و ن یم یدر هم آخ يبا چهره ا. چهیپ یام م نهیتو س يکنم و درد بد یم يا سرفه

 ؟يداروهاتو خورد: پرسه یکشه و م یمدستشو عقب 

 نینگار: گه یمونه و بعد م یساکت م یمامان کم. آره یعنیگم  یم یذارم و اوهوم یبالش م يدوباره رو سرمو

 ه؟یخبر یکار کدوم از خدا ب. رو بازوت خهیرد م نیگفت ا یم

 ! نشیشناس ینم: 

 آمپول کزاز زدن بهت؟ اصال درمونگاه بردنت؟ -

 رییتغ نقدریا ییهویفهمم چطور مامان  یاما نم هیچ يسؤالها برا نیدونم ا یم. زنم بهش یمسکوت زل  تو

من با نامدار رو  يچون حرفها دیشا. سخت بکنه يخواد منو وادار به حرف زدن از اون روزها یم! داده ياستراتژ

سکوتم رو که . بگمباهاش  اشتمکه پشت سر گذ یشده تا از جهنم کیمادرانه اش تحر يحس کنجکاو دهیشن

 ه؟یمال چ نیا: پرسه یکشه و م یپهلوم م ي هیو بخ یبه رد پارگ یدست نهیب یم

ذاره روش و مانع  یمشغول رو کردنش هستم که دست م. دارم یشرتمو از کنار پام برم یو ت نمیش یجام م سر

 !؟یپ کین يندار ازیبه روانپزشک ن: پرسه یکنم آروم م یشه، نگاهش که م یم
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دارم  یپ کین: گه یکنه م یم دادیازش ب يکه ناچار یو با لحن رهیگ یمونم، دستمو م یمامان م يشماچ زل

 یچ ؟يایحالت در ب نیکار کنم از ا یتو بگو چ! توئه ریفکر و ذکرم درگ يبه روح بابات همه ! شم یم وونهید

 ! ؟یپ کیکار کنم ن

 چجورهیه شیاما تناقض رفتار ستیسخت ن شیمادر و احساس درموندگ نیدرك ا. کنم یسکوت نگاهش م تو

 يدوست نداره تن به خواسته  گهیکار کنم برات و از طرف د یپرسه چ یطرف ازم م هیاز . ستیقابل فهم ن

 . خودشمنو درست کنه اما به دل و خواست  يخراب شده  یخواد زندگ یمامان م. من بده یقلب

 رونیشه و قبل از ب یمامان از جاش بلند م. شم یم مشرت یت دنیکشم و مشغول پوش یآروم عقب م دستمو

 . ایمدت با نامدار برو و با نامدار ب هی: گه یو م ستهیا یرفتن از اتاق م

 !چرا؟: پرسم یم متعجب

 ! بکنه يوقت خان عموت ناغافل کار هیترسم  یم: گه یکنه و م یم یو من من

 !شه یم کیبه هم نزد ابروهام

 ! شده؟ يخبر: 

 ! خودشو داشته باشه يهوا نیبگ یپ کیابوالفضل به فرداد گفته به ن یکه نه ول يدیخبر جد -

 ! کرده؟ دیابوالفضل منو تهد یعنی: 

 ! خورده ییقسما هیکرده و  يشتر ي نهیانگار خان عمو ک. نه -

 ! مامان؟ ییچه قسما: 

 .بکنه يرش بزنه و بخواد کارترسم به س یم. دونم و نگرانم یحد م نیمنم تا هم. جان یپ کیدونم ن ینم -

 .مامان: کنم یصداش م رونیمامان بخواد بره ب نکهیدم، قبل از ا یتکون م دنیفهم یبه معن يسر

 سیو مقر پل نیکدوممون ماش چیه مان،ینه من، نه ا: گم یکنم و م یم یگرده سمتم، مکث یو برم ستهیا یم

 ! دهایز گاریس یسوختگ ياما رو تن من جا! ... مینزد شیآت

*** 

برم  دیسر با هیرم بانک، از اونورم  یمن دارم م. ارهیبلنده رو ب هیبه رضا زنگ بزن از انبار اون پنکه پا یپ کین:

 .سپردم دم ظهر برسوندت خونه ونسیبه . رو بدم مهیما به التفاوت ب

 باشه؟. نرو خونهتنها : گه یو م ستهیا یداره اما تو درگاه م یگم و نامدار کتش رورو برم یم يا باشه
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که  ییدم و خودم رو مشغول حساب و کتابها یبه عالمت مثبت تکون م يرو راحت کنم سر الشیخ نکهیا يبرا

 .کنم یازم خواسته انجام بدم م

بودن بهم  یدستمو بند کنه تا احساس اضاف یکرده حساب یفروشگاه سع امی یکه با نامدار م شیدو روز پ از

تموم اوامرش رو مو به مو اطاعت کردم چون با خودم عهد بسته ام  عیگرد مطشا هیدست نده و منم مثل 

 !ستآزرده و منها دایکه خاطر خودم شد,خاطرشون رو از بابت خودم جمع کنم هر چند

برم  یم شیدست پ. ده یقلقلکم م دایشد روانیو حرف زدن با س یتماس گرفتن با عل يرفتن نامدار وسوسه  با

 یدونم اصال تو اون ساعت کس ینم. دم یتلفن رو فشار م يها یحساب شاس نیماش يها یفشار شاس يو جا

رو  نیریسراغ آ یرتیغ ومتعصب  دایشد روانیشه از س یدونم اصال که م ینه و نم ایتو خونه اشون هست 

 ینه و مک یم دمیتلفن ناام یطوالن يبوق ها. ستیتماس نگرفتن تو وجودم ن يهم برا ينه اما اراده ا ای رمیبگ

 بله؟: چهیپ یم یتو گوش روانیبم س يرو سر جاش بذارم که صدا یخوام گوش

 .سالم.ام یپ کین: گم یکنم و م یدم،گلومو صاف م یدهنم ررو فرو م آب

 !حال و روزت بهتره؟. سالم پسر:

 .ستمیبد ن -

 کیاما  ستین! ؟يرکار دا یبا عل. یش یداره که خوب هم م يدواریام يجا یبهتر باش نکهیهم. شکر خدا: 

 .رهیتانم بهش بگم باهات تماس بگ یم. گرده یبرم گهیساعت د

سکوتم رو که . دم یرو از دست م نیریکنه و من جرأت سراغ گرفتن از آ یواژه ها رو پشت هم قطار م روانیس

: گم یمالم و م یگه و من با دست پس گردنم رو م یم یسؤال ییتماس قطع شده الو نکهیا الیبه خ نهیب یم

  ؟یتو خوب. ندارم يکار ینه با عل. زهیچ

 شکر داره  يروپام خودش جا نکهیهم. شکر يا -

 حالش خوبه؟ ؟يازش خبر دار ؟یچ تییدختر دا... ریآ: 

 . م نشسته شیپ جایا. رسانه یسالم م. هم خوبه نیریآ -

گفتم  ،یخان ادیره موخواد ن یشب چند هیهم  یعل تش،یرفته وال اریپا: ده یادامه م روانیشه و س یگرد م چشمام

 .انیدر ب ییاز تنها یخودم کم شیپ ارمیو مادربزرگشه ب نیریآ

تماس  يسرسر یخداحافظ هیدم و با  یم روانیس لیآهان خوبه تحو هی يچطور جانیدونم اصال از اوج ه ینم

م تو پوسته اش کنم بدن یکه حس م ختهیبه وجودم ر یچنان شعف نیریبه آ یکیحس نزد. کنم یرو قطع م
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 کیاونقدر نزد. تامهبه دس کینزد يشاخه  هی يسرخ رو بیمن مثل س يبرا نیریلحظه آ نیا يتو! گنجه ینم

ببرم و عطر مست کننده  شیسر پ هیکه کاف یافتنیاونقدر دست . لمسش دست دراز کنم يبرا هیکه فقط کاف

به خودم مسلط بشم، دستم که  یونم کمبت نکهیا يکشم برا یصورتم م يکف دست هامو رو. اش رو بو بکشم

 !شم یزده م رتیاونچه روبرومه ح دنیاز د ادی یم نییپا

*** 

مامان حاال تو  ياخطارگونه  يجمله ها. ان ستادهیکه پشت سرش ا ییمونده ام به عمو و دو مرد غول آسا مات

به  دمیاندازه اما ام یزه معمو ازش خوردم تنم رو به لر دنیکه تو هر دو بار د یزنه و کتک یگوشم زنگ م

 ! فروشگاهه یپشت اطینامدار تو انبار ح يونس،شاگردهایحضور رضا و 

ده و  یم نییاز گماشته هاش کرکره رو پا یکی. عمو يزنم به چهره  یشم و فقط زل م یجام بلند نم از

نگاهم . کنه یره و قفلش م یم اطیاشون هم به سمت در ح گهید یکیگردونه،  یبرچسب بسته است رو م

 هیسبابه اش  گشتبا ان نه،یش یم زیم يخونسرد رو لبه  یلیخ اد،ی یاست که جلو م رهیهمچنان به عمو خ

خوش : پرسه یسکوت کوتاه م هیزنه بهم و بعد از  یو با لبخند زل م رهیگ یرو م یجا قلم يمقدار خاك رو

لبخندش . کشم یخودآگاه عقب مو من نا ارهی یکنم، همون انگشت رو جلو م یفقط نگاهش م! گذشت؟

کنه و در همون  یداره مرتبشون م کشه مثال یابروهام م يو رو ارهی یم شیشه و انگشتش رو پ یم ضتریعر

تو  ینتونستن اما خب، برگشتنت حساب یکردن بفهمن ول یبچه ها سع یعنی ،يدونم کجا بود ینم: گه یحال م

 . بوق و کرنا بود

کاناال پخش بود، از اون  يخبر زلزله تو همه : گه ینگشت اشاره اش به شستش ما دنیخنده و در حال مال یم

 ! به بار اومد؟ یجا خراب هی یباز تو پاتو گذاشت! آره؟! يتو تو کانونش بود دمیولد چموش هم شن

به  نگاه هیگم  یم! یپ کین! واقعا تو اسم گذاشتن ننه بابات موندم: کنه یخنده و اضافه م یبلندتر م دوباره

 ! هان؟ یمثال نحس پ! باشه؟ گهید زیچ هیاسمت تو شناسنامه  دیشناسنامه ات بنداز شا

کشه و تو چند  یرو به سمتم م یصندل هی اد،ی یم نییپا زیم يکنه، از رو یترم م یدوباره اش عصب ي خنده

 یخودش م من رو به سمت یو صندل ارهی یم شیدست پ نه،یش یکه من نشسته ام م یگردون یصندل یسانت

 نیا! داغ نیا! ؟یچ یدون یم! کردم نشد يهر کار: گه یم يجد يشه و با چهره ا یچرخونه و مات چشمام م

هر ! روبروم یکه نشست یاآلن نیتا هم ریزندان بگ يکه منتقل شد ییاز اون روزا! کردم سرد نشد يداغ هر کار

کردم واسه  ریکه اج ییاز آدما! نشد که نشد!رهیدرمون بگ ریپ یدرد ب نیاومد کردم بلکم ا یاز دستم برم يکار
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تا انگشت  ریمرگ کردنت تو اون زندون بگ يهر روز آرزو اسهکردن، و اهیدادنت، واسه روزتو س یگوشمال

 ! گذاشتن رو ناموست

رو به  دمیکه د ییسخت زندان و آزارها يروزا تیاهم یمنگنه رفته و عمو ب يهام ال قهیبند اومده و شق نفسم

 ! شیناموس دزد حیده و حاال هم بند کرده به تشر یش نسبت مخود

 يتو یلیل یپسرم دوماد شد، وقت یبراشون حجله خونه به پا کردم، وقت یکه زن ابوالفضل شد، وقت یلیل: 

نابود بود ! پسر نابود شد نیا گهیگفتم د! بند نبودم نیاصال رو زم! مجنون شد زن پسر من تو پوست خودم نبودم

 يتو جلز و ولز شیرو آت گریمثل ج دمیشن یتوق! یهست یتو چه حال دیخبر رس یوقت! ود دو قدم اونورتر شداز ناب

 نیبار ا ریچون از ز يکرد دیروشونو سف! يکرد دیسف... جاك... قرمسا یهر چ يتو رو! حال اومد اما تو گرمیج

سگ  نیرو نداشت و ع یناموس یب نیبود تاب ا يچون هر مرد يکرد دیروشونو سف! ياومد رونیننگ زنده ب

 گهید یکیگزه زنت بغل خواب  یککت هم نم! یگنده از اون خراب شده برگشت وتو سر و مر  یداد ول یجون م

 !شده

کنم فکم  یهم فشرده شده که حس م يدندونهام چنان رو. ام کرده چارهیب یقلبم باال رفته و حس خفگ ضربان

که  رونیب: گه یکنه و م یروشن م گاریس هیشه،  یسرد از جاش بلند مخون یلیعمو اما خ! در حال در رفتنه

! به داغ پسرم اضافه شده بود رممداغ براد! نه فقط داغ جگرگوشه ام! داغ دلم تازه شد دمتید یوقت ،ياومد

 ! دو تا سنگ قبر ادی! سنگ قبر انداخت ادیتو منو  دنید

اما عمو دود  ستیمن ن ریتقص مانیبگم مردن ا نکهیمبرا کردن خودم، واسه ا يبزنم برا یخوام حرف یم

 يانگشتشو اخطار. فرسته  یم رونیلبهاش ب نیاز ب يا دهیکش سیکنه و ه یرو تو صورتم فوت م گارشیس

 ! فقط بشنو! حرف نزن: گه یو م رهیگ یجلوم م

 ! انی ینم رونیکنن که از اون انبار ب یکار م یدارن چ ونسیفهمم رضا و  ینم

 نیپدر سابقه دار ع یب هیمخصوصا واسه ! داره ژیپرست! ها هیشغل خوب: گه یاندازه و م یبه اطراف م یهنگا عمو

دن و بعد هم  یکار که هلو برو تو گلو بوده واسه ات، پس فردام البد زنت م! خوب سرت سامون گرفته ها! تو

 یم! به دلم بمونه تا ابد يسرپ ي نوهو حسرت  نمیبش دیاونوقت من با! شود یخوش و خرم م یبچه و زندگ

با اون االغ چموش  تونویباز! اد؟ی یم ادتی! شد؟ میعق يابوالفضل چطور یدون یم! تا ابد! گم؟ یم یچ يشنو

! پسرمم گرفت یکی نیتو گردن ا ینحس! يتو شرشو به پا کرد! ست؟ین! هان؟! باشه ادتی دیبا! ادته؟یتو کن 

 مانیمن به مرگ ا ي نهیک! یرو از هر دو تا پسرام تو گرفت يمرد! يکرد روعاالغ ش يبا اون االغو تو يباز
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آبرو و جون برادرم،  يبال يکه شد يجون بچه هام، تا روز يبال يکه شد يمن از اون روز! شه یخالصه نم

 .باهات دشمنم يکرد ییرو ، ناموس پسرمو هوا یلیتا امروز که دوباره ل

از اون گماشته  یکیاز جام بلند بشم،  امی یزم صوت بکشه، مشه مغ یگوشم باعث م ریمحکمش ز ي دهیکش

تا به خودم بجنبم عمو ! کنه یچسبه و پرت کف فروشگاهم م یام رو م قهیدستش پس  اد،ی یهاش جلو م

هر چند که  رمیگ یازت م تویمردونگ: گه یذاره و م یخرخره ام م يو کف پاش رو رو ستهیا یسرم م يباال

 یسگ زندگ نیو ع یذارم نفس بکش یم! کشمت ینم! نه ایشده  يدست دراز دونم تو حبس بهش ینم

! کنم یگرم در اومد با پنجه هام پاره پاره ات م يو هر بار که نفست از جا ستمیعقاب باال سرت وام نیع!یکن

 !ارمذ یاما زنده ات نم یکن یذارم زندگ یم! یپ کین رمیگ ینفستو م

حرف عمو ! گذاشته تیواقع يایو کابوسم که پا تو دن مانهیا نیذاشته، اکه پا رو گلوم گ ستیعمو ن ي چهره

 يکنم برا یدستم رو دور مچ پاش حلقه م. ترسونتم یم دشیکردن تهد یاندازه و ترس عمل یرعشه به تنم م

مکث پاشو  هیعمو بعد از . شدنبلند  يکنم برا یام تقال م نهیس يبه درد بد قفسه  تیاهم یخالص شدن و ب

چسبن و  یاون دو تا قلچماق بازوهامو م يدستها. و سرپا بشم زیخ میکنم ن یم یداره و من با سرفه سع یبرم

اندازه تو  یچنگ م. ادی یکه عمو جلو م لمیمتما نیام به سمت زم نهیس يبه خاطر درد قفسه . کنن یبلندم م

! يدیو مزه اشو چش یاشو داشت تو تجربه نکهیخوبه؟ ا یچ یدون یم: گه یکشه و م یموهامو سرم رو عقب م

 یم يکار نکهیا! کجاش خوبه؟ یدون یم! وامونده رو ي زهیغر نیارضا شدن ا يمزه ! و؟یچ يمزه  یدون یم

بعد سر اومدن عده  ،یلیبعد طالق ل نکهیا! خوبه؟ شتریکجاش ب یدون یم! یلذتو بچش نیطعم ا ینتون گهیکنم د

 هی! آره...! ایپت يو هم اون دختره  ینیب یهم خودت بد م شیرینگ و ينذار شیپا پ تینامرد نیاش اگه با هم

کردن  اهیمنو به سمت س يخون بچه ام و جون برادرم بدجور! کشه یم يخون بدجور! من میفیآدم کث نیهمچ

 !کشه یم شیروزگار باعث و بان

 یبه چشم م ارهی یمدر  بشیرو که از ج یبرق پنجه بوکس یکنه و موهامو ول، به آن یرو محکم پرت م سرم

 ! عمو: افتم یو به تقال م نمیب

تا بخوام محل فرود اومدن پنجه  ستیدستهام آزاد ن یحت! نهیش یپنجه بوکسه که تو فکم م یاولش ب مشت

و عمو  یخالص دیخورم به ام یمحکم و زورمند اون دو تا تکون تکون م يتو دستها. اشو بمالم و از درد کم کنم

 !شد ستین! فنا شد!ختیخون پسرم ر ختنیبعد ر یخون يرابطه  نیا! عمو ینگ گهیزدم د نویا: گه یم
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 کیریهست. خنده یکنم و اون م یپنجه هاش نگاه م ونینشسته م ییگرد شده و به پنجه بوکس طال چشمام

 ! پرت نشه نشیریمحکم بگ: گه یخنده و رو به اون دو نفر م یم

کنم به اعتراض، به استدعا، به التماس،  یشونه، لب وا م یم ملرزونه و عرق به تن یپشتمو م ي رهیت ترس

 یکه مد نظرشه فرود م ییوقفه و با تمام قدرت به جا یرو پشت سر هم، ب یآهن يده و اون پنجه  یمهلت نم

کنه و من  یم دادیتو وجودم ب ریشه، تهوع و تألم و تحق یفروشگاه چند برابر م ينعره هام تو فضا يصدا. ارهی

شدن  ریکتک خوردن و تحق يمونم برا یسرپا م بهیاون دو مرد غر يبه قدرت دستها نیبه زم لیو متما هدیخم

 ! یانواع افعال منف يو تجربه  دنیو ترس

 *** 

خوره تو پس  یخلوت م اطیح یومینیکه به در آلم یمحکم يمشتها يصدا! جون چرا یاما ب ستمیهوش ن یب

 یبار انم ازم فرار م يکنم و مرگ برا یمردن م يآرزو. شه یگم م خودم يخفه  يناله ها يصدا ي نهیزم

رو که  یاول من. زنه یو نامداره که صدام م ادی یخوره به صدا در م یکه با باز شدن در تکون م يزنگوله ا! کنه

چند لحظه است دست از مشت  يرو که برا یونسیتو خودم مچاله ام و بعد رضا و  ییرخت شو نیماش هیپشت 

 .ن برداشته انزد

شنوم که نامدار متعجب  یبار م نیشه و ا یبلند م یشدن در آهن دهیکوب ينامدار دوباره صدا يبلند شدن صدا با

 ! داداشم کجاست؟! قفل کرده؟ یدرو ک: پرسه یم

کف  ياما سرد نهیزم يسمت رو کیصورتم به . دونم به گوششون برسه یم دیکنم اما بع یم یجون یب ي ناله

عق زدنم با  يو صدا چهیپ یدل و روده هامو بهم م يدیحس تهوع شد. کنه یکم نم میز گرگرفتگا يزیچ

 يرو که برا ییها گام يشنوم صدا یو من م چهیپ یبه هم م دنهامیدادن رضا در مورد هوار کش حیتوض يصدا

 !ارهی یبه زبون م اسمم رو رونیشن و بعد نامداره که ماتزده و ح یم کیجونم بهم نزد مهیکردن جسم ن دایپ

*** 

 يو صدا ادی یم رونیپردردم ب يگلو ونیاز درد از م يواسه بلند کردنم، ناله ا نهیش یسرم م رینامدار ز دست

 !نیحس ای: شه ینامدار بلند م

 !آمبوالنس میزنگ بزن: گه یکه هول زده م ونسهی يصدا

 رید: گه یو در حال بلند کردنم م رهیگ یار مکتفم قر ریاش ز گهیزانوهام و دست د رینامدار ز ياز دستها یکی

 ! بجنب! اریب نویبرو ماش! شه یم رید! شه یم
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 یب يناله  نیزم يبا کنده شدنم از رو. هم نابودم کرده  ریکه درد تحق یوجودم درده، نه فقط درد جسم تمام

اآلن ! ونسیبجنب . ستان...ماریب میر یاآلن م! جانم؟: گه یاز تحمل وزنم م دهیکنم، نامدار نفس بر یم یجون

 . فدات شم میر یاالن م. میر یم

*** 

 يایهمه حقارت منو به دن نیهمه شرم، ا نیهمه درد، ا نیدونم چرا ا ینم! شم یهوش نم یدونم چرا ب ینم

 !بره یاغما فرو نم

 يز دادنم رونامدار همراهه و درا یعصب يو تندتر بروها نیممتد ماش يبوق ها يبا صدا مارستانیبه ب دنیرس

 . نامدار یکمک خواه يادهایبرانکارد با فر

ام کنج ذهنم ابراز وجود  گهیفکر عذاب آور د هیکه درد، ترس و وحشت تنمو تو هم مچاله کرده  یتمام مدت تو

 ! خونواده ام يدردسر شدن هام برا يمن و باز هم قصه ! مارشیمامان و قلب ب! مامان! کنه یم

در حال دستور دادن به  یپوش دیزنه، مرد سف یچشممو م يزیو نور تند و ت نهیش یپلکم م ریز يسرد دست

و احتماال اتاق  یسونوگراف متیببر میخوا یپسر؟ م يشنو یصدامو م: ده یمنو هم مخاطب قرار م ردستهاشیز

 .میبهت مسکن بد میتون یاآلن نم ،یتحمل کن دیکم با کی. عمل

دکتر شروع . ده یدستمو محکم فشار م یکنم و دست یناله م. تونم یم نمه ارمیبه زبون ب یاگر بخوام حرف یحت

عمو ! کنم یمردن م يوجود و از ته دل آرزو يشه و با همه  یمن به نعره بدل م يکنه و ناله ها یم نهیبه معا

! نداشته باشم یمرده فرق هیبا  ماماکن یگذاشت زندگ! خواست رو انجام داد یکه م يگفت و کار یراست م

 !کنم، نفس بکشم، بفهمم، بشنوم و ذره ذره آب بشم و زنده بودن رو فراموش کنم یگذاشت زندگ

*** 

 یدرد گنگ. ستیاز هم فاصله بدم اما توانش ن نمویسنگ يخواد پلکها یدلم م. زنه یآروم اسممو صدا م یکی

. کنه یرو بهم القا م یفگو احساس خ ارهی یرو تا گلوم باال م یتلخ عیکه ما یحالت تهوع يدارم به عالوه 

برات  یجان؟ اله یپ کین: دم یم صیپربغض مامان رو تشخ يو صدا نهیش یم میشونیپ يرو يدست سرد

 . بگو يزیچ هیفدات شم . دلم، چشمتو وا کن نیدرد و بالت بخوره تو ا. مرگت بشم شیپ یاله. رمیبم

 نهیش یم میشونیکنه و لبهاش رو پ ینثارم م دهیشجان ک هیو مامانه که  ادی ینم رونیجز ناله از گلوم ب ییصدا

 .ادی یدم که در صدد آروم کردن مامان برم یم صیفرداد رو تشخ يصدا. شکنه یو بغضش م

 . تو رو خدا نیآروم باش ییزن دا: 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣١٠ 

. نهیش یتارم اول به سقف و بعد به صورت مامان م دید. شم یکنم تا چشم باز کنم و موفق م یم مویسع تمام

و  نهیش یدست فرداد رو دستم م. کنم یشه آب طلب م یبهتر م دمیوضوح د یزنم و وقت یبار پلک مچند 

 . پسر خوب يآب بخور یتون یاآلن نم: ده یم حیتوض

بزنم که آروم شه اما  یخوام حرف یدم و م یمامان م ي دهیاون همه حال بد و درد به رنگ پر نیب حواسمو

 یدست مامان دستمو تو دست م. ام کرده دهیچرخه و درد نفس بر یهن نمتو د نمیزبون سنگ. توانشو ندارم

 . کنم یاالن لباتو تر م: کنه یپرمهر زمزمه م یو آروم و با لحن رهیگ

 یم يزیجونم؟ چ: پرسه یزنه به چشمام و م یمنتظر زل م ره،یتا ازم فاصله نگ رمیگ یرو محکم م دستش

 ؟يخوا

 .خوبم: گم یم ادی یچاه در مکه از ته  ییکنم و با صدا یم جون

 یمعلومه که خوب: شه یپرسم بلند م یدارم از حال و روز خودم م الشیفرداد که به خ يدهنده  هیروح يصدا

 . بود یراض یدکتر از عملت راض. یش یخوبتر هم م! پسر

 .مان...ماخوبم : زنم یکشم و چشم تو چشم مامان آروم لب م یزنم، زبونمو به زور رو لب خشکم م یم پلک

. بم...خوب: کنم یصدا تکرار م یبندم و ب یشکنه، چشم م یو بغضش م نهیش یم میشونیمامان رو پ دست

 .بم..ب...خوب

*** 

و مامان و  ادی یشنوم که نامدار م یرم اما قبلش م یخواب م يایدوباره به دن ینیدکتر، با مرف ي نهیاز معا بعد

 . کنه به رفتن یرو وادار م نینگار

کنم  یاراده ناله م یمن خوددار ناخواسته و ب! شتریرفته تره و درد ب لیشم توانم تحل یم اریبار دوم که هوش يبرا

اش  گهیو دست د نهیش یموهام م ونیدستش م هی ادی ینامدار جلو م. زنم یتخت چنگ م يرو يو به ملحفه 

 هیکنم  یردن پلکهامو ندارم و حس مک زبا يپسر؟ نا يداریب ؟یپ کین: کنه یام و آروم زمزمه م نهیس يرو

 . شه یم دنمیشکمم گذاشتن که مانع از نفس کش يرو یصد تن يوزنه 

 رنشیگ یم! کردم تیناموس شکا یوجدان ب یشرف ب یاز اون ب: گه یو م ارهی یبه دستم م يفشار نامدار

 ! یپ کین

 ! کم بشه یدرد لعنت نیخوام ا یفقط منداره و  تیبرام اهم گهید ینیزم يایدن نیا زیچ چیه! ستیمهم ن برام
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اما  ارهی یبه لب م یجون یکنم نامدار لبخند ب یدم، بازشون که م یکنم و پلکامو رو هم فشار م یم ناله

 یهمه چ: گه یگرفته و خشدار م ییپر بغض با صدا. کنه یم دایهو شویو واقع یپر اشکش حال درون يچشما

 . شه فدات شم یدرست م

 یبا انگشت پاك م ادی یم نییچشمم پا يو درد از گوشه  یرو که از سر درموندگ یو اشک رهای یم شیپ دست

 .دنیکنه به لرز یذاره و شونه هاش شروع م یکنه، سرش رو آروم رو شونه ام م

کنه و جلو  یم یماست نچ يدر هم در حال تماشا يا افهیو با ق نهیداده و دست به س هیتک واریکه به د يفرداد

 یکاف يخدا خودش به اندازه  يبنده  نیا! بسه نامدار: گه یذاره و م ینامدار م يدست رو شونه . ادی یم

 ! که یکن یم تشیبدتر اذ يدادن بهش دار هیروح يهست، جا یمتالش

فرو دادن بغضش و من از درد به  يشه برا یم نییگلوش باال و پا بیکنه، س یسرخ سر بلند م یبا صورت نامدار

 شده؟  ادیدردش ز یگ یپرستار م هیبه : پرسه ینامدار از فرداد م. چمیپ یخودم م

 نهیخبر کردن پرستار اگه با درد و شرم معا. کنم یم یتیاز سر نارضا يره، من ناله ا یگه و م یم یاآلن فرداد

 یم و عالج ییلحظه فقط تنها نیپاشونه و من تو ا یم شتریکه هستم ب ینیتاب و توان رو از ا یباشه من ب

 .خوام

و حس تهوع  ادی یم رونیلبام ب ریاز ز يا دهیشه، آخ کش یبه خودم بدم اما اوضاع بدتر م یکنم تکون یم یسع

 . رو تحمل کنم يشتریشه چند تا عق بزنم و درد ب یباعث م

 یآمپولکردن  یذاره و خوشبختانه فقط به کنترل فشار و درجه حرارتم و خال یهمراه فرداد پا تو اتاق م يپرستار

 .کنه یتو سرم بسنده م

و بعد از  نهیش یتخت م يلبه  اطیفرداد با احت. ره یم رونیاز اتاق ب گاریس دنیکش يره، نامدار هم برا یم یوقت

 .زودتر خودشو نشون بده ییکه دا میکرد يکار هیبا نامدار : گه یمکث م هی

 یذاره و م یرو مچاله کرده م یدرد روتخت دست من که از يکنم، دستش رو رو یباز نگاهش م مهین يپلکها با

 !یتو قوط میابوالفضلو کرد: گه

*** 

 یتشنگ. دنیخواب يکنم برا یخواد بره تا سع یوجود دلم م يبه دکتره و گوشم به حرفهاش اما با همه  نگاهم

 حیر کنم ترجصب دیجرعه آبم و حاال که تا صبح با هی يکوره داغه تو آرزو نیکه تنم ع یبهم فشار آورده و من
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 .رو يرو تحمل کنم و هم عطش کمتر يدم بخوابم تا هم درد کمتر یم

 

پلکهامو رو هم . ده یبه من و نامدار م یحاتیاتاق رو ترك کنه توض نکهیدوباره قبل از ا ي نهیبعد از معا دکتر

 رونیقبل از ب ره و یده و م یم یکرده دستورات جشیکه به خاطر تب باالم پ يذارم دکتر به پرستار یکه م

 یدونم چ یم ه،یدونم نگرون چ یم. ستهیخواد چند لحظه با یشنوم که ازش م ینامدار رو م يرفتنش صدا

لحظه اونقدر  نیاما من تو ا رهیگ ینشأت م یتو چشماش از چ يدونم دلهره  یقرارش کرده و م یانقدر ب

 ! تهیاهم یشودها برام ب یرنج که فرداها و چه م زیدردمندم و اونقدر لبر

 ؟یپ کین يداریب: شنوم یآروم نامدار رو م يشکنه و بعد صدا یباز و بسته شدن در اتاق سکوت رو م يصدا

از عمل : کنه یدکتر رو تکرار م يحرفها یلبخند رو لبش پررنگه وقت. مونم یکنم و منتظر م یباز م پلکهامو

ماه  شیمونه واسه ش یده درصدم م د،اونای ینم شیبرات پ یمشکل ندهیگه نود درصد تو آ یبوده، م یراض

خرده پنبه  هی. خوبه شهامیدم جواب اون آزما یبهت قول م. شه یو مشخص م يد یم شیآزما يسر هی. گهید

 رو لبات بمالم؟  سیخ ي

از  شتریتشنه موندن ب يهر چند که قبال و تو دوران بازداشت تجربه ! ره ینم نیبا تر شدن لبهام از ب میتشنگ

 . هم داشته ام رو نیا

 !نامدار... نیولش کن... ابوالفضلو: کنم یکنم بخوابم اما قبلش آروم زمزمه م یم یسع

خت و  سیقرار ن! بد لعاب نسوزه يختنه نکرده  ي کهیدلت واسه اون مرت: توپه یشه و م یم دهیبرآغل نامدار

 ! نشون بده يخود زشیهمه چ یب يمونه بلکه اون بابا یچند روز گم و گور م هی! میبنداز شییخش به جا

 یتوان داشته باشم تا متقاعدش کنم ابوالفضل يخواد اونقدر یدلم م. زنم به نامدار یکنم و زل م یباز م چشمامو

 . به هدفش دنیرس ينکنه برا لهیوس هیباز نیبزرگ ا يو بازنده  چهیباز هیرو که خودش 

شه و  یمانع م ره،یگ یدرد رو کم کنم، نامدار دستمو مبرم بلکه با فشار  یشکمم م ریبه سمت شکم و ز دستمو

 . خطرناکه نکن: گه یم

 .نامدار... نام: گم یزنم بهش و آروم م یم زل

 جونم؟: 

 ! بره... بفرستش...بفر... بذار... آخ... ابوالفضل... اب -

 !یپ کیخجالت بکش ن: 
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 ...ربط... اوف... چه... اون... به  -

 ي کهیهمون مرت! کنم ها یم نیو مال نیخودمو خون وار،ید نیکوبم به ا یسرمو م دیبه قرآن مج یپ کین: 

تن داد به حرف زور باباش و واسه مال  نکهیمگه نه ا! باباشه يلنگه  یزن یم نهیسنگشو به س يدبنگ که دار

 ! بذاره؟ یلیحاضر شد دست رو ل ایدن

 !یدون ینم... یمن! خدا يوا... رو تو ییزایچ هی... زیچ هی... آخ... تو: 

 يآدما يانقدر ادا یپ کین! داستانه؟ يابوالفضل قهرمان نهفته  یبگ يخوا یم ایهند لمیف نیاآلن ع! و؟یچ -

 ! رهیم یبتمرگه نم يواریبردارورمال هم دو روز تو چهارد کهیاون مرت! اریبرهنه خوشحالو در ن

 يآخ بلند نه،یش یبه تنم م یاما درد وحشتناک به تنه ام بدم و خودم رو باال بکشم یکنم تکون یم یسع یعصب

 یباشه صبح در موردش حرف م! بخواب بچه جون ریبگ: گه یگم و نامدار با فشار دستاش به شونه هام م یم

 . میزن

نامدار برق  ارم،ی یبرسم اسمشو به زبون م يبهتر ي جهیبا فرداد به نت نکهیا دیو به ام رمیگ یخرده نفس م هی

عمه از دم . رفت مادرشو برسونه. ادی یم: گه یکنه و م یتخت رو روشن م يباال وارکوبیش و داتاق رو خامو

 . مارستانیغروب اومده بود ب

 شیشب تو جاش نخوابه طور هیندارم و خب ابوالفضل هم اگه  دنیجز انتظار کش يچاره ا.بندم یم چشمامو

بودن  ریساعت هم اس هی یبه باباش نداد حت يداون آبا ياز من تو یکه نشون یشه هر چند که واسه اون ینم

 !محضه هیوجدان یب

بشم که اگه فرداد تو اتاقه راجع به  اریکنم هوش یم یسع. شنوم یر و م یپچ پچ يصدا يداریخواب و ب ونیم

تمام . ده یاجازه رو بهم نم نیا ختنیکه تو رگم ر ییعوارض مسکن ها ایابوالفضل باهاش حرف بزنم اما ضعف 

 ونیم. شده نیکه کم کم پلکهام سنگ ودهام و آفتاب سر زده ب دهیچیبل رو تا صبح از درد و تب به خودم پشب ق

استخوون  يعمو و حرفها يکار يفرود اومدن ضربه ها يتلخ لحظه ها يخاطره  یتحمل اون همه درد جسم

 ایکنم  یم دایپ ید خالصدر نیکه اصال از ا نمیده و من مرتب تو فکر ا یزجرم م شتریسوز و روح خراشش ب

 !نه؟

شم که درد  یم داریب یوقت نباریرم و ا یشه و من دوباره به عالم خواب فرو م یپچ پچ ها کم و کمتر م يصدا

 ! ؟يدرد دار زم؟یجانم عز: چهیپ یمامان تو گوشم م يکنم، صدا یم يناله ا. ذهنمه يآشنا يتنها واژه 

 !بالست ستیدرد ن یبه مادرت شرم داشته باش یادنش حتکه از بروز د يدرد. فقط ناله است جوابش
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 جان؟  یپ کین: زنه یصدام م یمیکشه و با لحن مال یموهام م نیدست ب مامان

 وانیل هیو  ارهی یتخت رو باال م يخوام و اون فور یآب م. نمیب یمغمومش رو م يکنم و چهره  یباز م چشم

 يدرد دار: پرسه یدم و مامان م یم هیبالش تک يسرم رو رو خورم، یخرده م هی. کنه یم کیآب به لبهام نزد

 زم؟یعز

آروم کردن  يدستم مشت مالفه است اما برا. دهیو چهره اش اونقدر خسته است که مشخصه شبو نخواب صداش

 مامان: ارمی یبه زبون م يا گهید زیمادر نگران چ نیا

 .جان: 

 .نیانقدر نگران نباش -

 !شه؟ یمگه م: 

 .روزها رو قبال هم داشتم نیا. شه یم. آره -

...: 

 .بدتر هم بودم نیاز ا-

 کیهم نگرانت بودم ن شتریب نیاز ا: گه یکنه و با بغض م یچشمش رو پاك م ریز یسیخ شیبا پر روسر مامان

 .کشم یم یو چ دمیکش یچ یکه بفهم يبچه ندار! یپ

 ! دیببخش:زنم یلب م آروم

 یبرم،صورتم از درد در هم م یم شیدست پ. چکه یو قطره اشکش م هریگ یدستمو تو دستاش م اد،ی یم جلو

بگم در اتاق باز و  يزیبخوام چ نکهیکنم و قبل از ا یبا سرانگشت اشکش رو پاك م ره،یگ یشه و نفسم م

 .شن ینامدار و فرداد وارد م

  !سالم بر پسر کوهستان: گه یشه و م یم کیبشاش و خندون به تخت نزد شهیمثل هم فرداد

 ستهیا ینگاهم به اونهاست اما فرداد جلوم م. شه یدم و نامدار مشغول پچ پچ با مامان م یسالمش رو م جواب

 اده؟یهنوز ز ؟یدردت چ. آره ن؟ییتبت اومد پا: گه یذاره و م یم میشونیو دست رو پ

 ادی یپرستار م هیرو که از شب قبل منتظرم بهش بزنم مطرح کنم اما  یخوام حرف یگم م یم یرلبیخوبم ز هی

اندازم و به  یدوباره به مامان و نامدار م ینگاه. ره یکنه و م یده و فشار و تبم رو چک م یتو، داروهامو بهم م

 ! بره نیابوالفضلو ول کن: گم یفرداد م

 ! ؟يکدوم گور! بره؟ میولش کن: ره باال یشه و صداش م یم ینامدار برزخ نیع
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رو به مامان . کنم نامدار هم با اخم زل زده بهم یبازشون م یتازه کنم و وقت یذارم تا نفس یرو هم م چشمامو

 !ابوالفضلو ول کنن نیبگ: گم یم

پنبه رو از تو سوراخ گوشت بکش  نیا: گه یم يکنه، نامدار کفر یواکنش و تو سکوت نگاهم م یب مامان

 ! نباش زهیانقدر خرد! رونیب

 ! ؟یچ: سهپر یبگم، فرداد متعجب م يزیچ هی امی یم

شه و  یاما تو وجودم جهنم به پا م نمیکنم بش یم یسع. ره یچشم غره به فرداد م هیگم و نامدار  یم يبلند آخ

 !؟یکن یکار م یچ: شن ینشستن فرداد و مامان معترض م يو تالشم برا قمیعم يهمزمان با ناله 

 نیمنم که معترض و از ب نباریکنه و ا نمدیوادار به دراز کش نکهیا يده برا یفرداد شونه ام رو فشار م دست

... هم ياحد چیاز ه! ین میمن طور! آره؟! آخ! گه؟یمشکل منم د: گم یکه به هم فشرده است م ییدندون ها

 یفرداد ب. منه ي رهینگاهم به نامداره و اون ناباور خ! خوام برم خونه یم... خوام یاآلنم م! ندارم تیشکا... يوا

 يزر اومد: گه یخونسرد م یلیکنه و خ یم دنمیتو جمله هام دوباره وادار به دراز کش به حرص نشسته تیاهم

 ! کنه یهم م يگنده گوز ادی ینفسش باال نم! نمیبخواب بب ریبگ! يقرمه سبز

دارم و از اونها بهتر خودم به  یاز لحاظ جسم یوحشتناک تیدونن که من وضع یکه تو اتاقن م ییاونا ي همه

 ! هیجسم يدردها نیآزاردهنده تر از ا یدر حق کس ياما فکر نامردعالمم  طمیشرا

مامان : بره یکنه به التماس کردن و قسم دادن، نامدار صداشو باال م یمامان شروع م رم،یگ یاز سر م تقالمو

 !باش رونیب قهید هیشما 

*** 

 یبه حرف فرداد که سع تیاهم یو ب ادی یکنه، نامدار جلو م یبا اکراه و به اصرار نامدار اتاق رو ترك م مامان

عرضه  یب ياون پسره ! یپ کیمنو ن نیبب: گه یزنه تو چشمام و پرخشم م یداره به آرامش دعوتش کنه زل م

تپه تا زن عمو از  یانبار م هیدو سه روز تو ! چشمت ابرو بهش گفته يباال ینه جاش بده نه کس تیخاص یب ي

 ! نیهم! دادن خودش لیواسه تحو ارهیشار بف... وید کهیبه اون مرت یزور نگرون

 ! هیکارتون آدم دزد نیا: 

 ! کارا نداشته باش نیبه ا يتو کار -

 !نامدار: 

 ! بره شیتو پ اریاخت یبارم کارها ب هیبذار ! یپ کین گهیبسه د -
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 یستش رو افقتا مانع بشه اما نامدار د ادی یفرداد جلو م نم،یکنم بش یم یدم و سع یبه دو طرف تکون م يسر

 ! پاشو برو: توپه یکنه و م یده، به سمت در اشاره م یو اجازه نم رهیگ یجلوش م

 ! نامدار: کنه یزمزمه م رلبیز فرداد

 دنمیزنه و با فشار دستش وادار به دراز کش یکنم به نشستن، فرداد نامدار رو عقب م یزنم و تالش م یم زور

 ! ردنک يکنه به تند یکنه و نامدار شروع م یم

 یوقت کهیاون مرت!؟یتون یم! و اون الدنگو خالص کن اریدر ب ياربازیپاشو ع!پاشو برو عدالتو اجرا کن! پاشو: 

 یواسه تخم و ترکه اش دل م يجور نیا يداد دلش سوخت که تو دار یبه باد م تتویثیداشت اون طور ح

 ! ؟یسوزون

 ! نامدار: شه یمعترض فرداد بلند م يصدا

کشه  یم ریو قلبم ت ادی یمنو به باد داده به درد م تیثیعمو ح هیاز نظر نامدار و صد البته بق نکهیا دنیاز شن دلم

مواد  يبه اندازه  دیفرداد و درد شد يرویپرن يخالص شدن از دستها يچون از تقال برا رمیگ یاما گر نم

 !گر گرفته هستم یآتشفشان

 نیاز چنگال ا وزویپاشو برو اون پف! گهید بلند شو د: بنده یبار موقفه منو به رگ یکنه و ب یاما سکوت نم نامدار

 یواسه خاطر درد ب نکهیمگه نه ا زشیهمه چ یب ياصال اون بابا! ؟یتون یم!دو تا اراذل و اوباش نجات بده

 يا کهیمرت نیبه کنار هم نایا! ه؟یچ دردتپس ! هان؟! ناکارت کرده؟ يطور نیدرمون همون تخم جنش زده ا

البد  یول ختهیباباش واسه انتقام از تو نقشه ر! آره! زنتو قر زده يد یگلو واسه اش جر م يجور نیا يارکه د

 ای! رفت؟ ادتی يزود نیبه هم! کار بده نیبه زنت داشته که حاضر شده تن به ا يناموس هم نظر یاون ب

! ه؟یچ یفهم یناموس م! شه؟ یغرور سرت م! ؟يمرد! ؟یپ کین یاصال تو آدم! رگ ساخته؟ یب هیزندان ازت 

 ! ؟یچ یعنی یدون یرو م يناموس دزد

 ! کردنش رونیب يچسبه برا ینامدار رو م يبار فرداد بازو نیا

 !برو! برگرد يآروم شد یبرو وقت! نامدار رونیبرو ب: 

برو : مزنم بتوپ یاز سر درد شکمم رو چنگ م ینشسته تو حرفاش برام گرون تموم شده که وقت يواژه ها اونقدر

 !برنگرد گهیو د رونیب

*** 
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 یسرم م يکه رو تنمه رو رو يمالفه ا. خواد تنهامون بذاره یمحکم از فرداد م یلیره و خ ینم رونیاما ب نامدار

 .کشم

 شیچیق يحرف زد یهر چ نجایتا ا!؟ینیب یحال و روزشو نم! گهیبسه د: شه یدوباره به نامدار معترض م فرداد

 !کن،بذار واسه بعد

 بایکشه،تقر یم نییمالفه رو پا یدست. ادی یباز و بسته شدن در م يشه و بعد صدا یلحظه سکوت م دچن

 . منه ي رهیمکه و خ یرو م نشیریکه لب ز نمیب یمغموم نامدار رو م يمطمئنم فرداده اما چهره 

 یلیخ! م نگاه نکنسر پا بودن نیبه ا! یپ کین میعصب: گه یخوره و نامدار م یبندم، تخت تکون م یم چشمامو

 ! داغونم

 یدست شیبزنه که من پ یخواد حرف یم. روبروشه واریتخت نشسته و زل د يلبه . کنم یباز و نگاهش م چشم

! نهیداغون بودن تو و مامان و نگار نیواسه ا! نهیبره واسه هم نیگم اون پسره رو ول کن یاگه م: کنم یم

کنه  یبرادرزاده هاش رحم نم بهرن دم خونه اش  یبا مأمور مکنن و  یکه برادرزاده هاش بهش رحم نم ییعمو

 ! آخ! کنه یم تیازشون شکا ییراحت به جرم آدمربا یلیو خ

. دم یکنه و بعد پلکهامو از هم فاصله م دایپ نیخرده تسک هی دهیکه نفسمو بر يذارم تا درد یرو هم م چشم

کشم  یخشکم م يزبون به لبها. گرفته است شیپ ي قهیازچند دق شترینامدار مات صورتمه و حاال چهره اش ب

خوام  یمن نم! نیدیمن زجر کش اطربه خ یبسه هر چ! نامدار نیبه خاطر من باخت یبسه هر چ: دم یو ادامه م

... آخ! ... دهیناموسمو دزد یگ یکه م يهمون پسر ینه تو، نه فرداد و نه حت! بشه نهیک نیپاسوز ا يا گهیکس د

 نیبدتر!شمیابوالفضل اومد پ! من بود یآرامش بودم عمو پ یکه تو اون کوهستان پ یتمام مدتتو ! نامدار نیبب

کارو  نیاون ا... يوا... داد اما اون یشد و جامو به باباش لو م یم يجر دیبود شا یهر ک! حرفارو بهش زدم

 یعدالتخواه يادایاون فرکجاش با  نیا! انصافه؟ نیا! يد یبازنده رو به سمت باختن هل م هی يتو دار! نکرد

فقط و فقط  میگذاشت ابونیاگه اون روز پا تو خ مانیمن و ا! گنجه؟ یم ومهیگ هیو امثال من تو  مانیمن و ا

 ...يوا... حقشون باتوم و!نبود ینیبه اون سنگ یآدم بود که حقشون مجازات يواسه همدل شدن با عده ا

 . آروم باش: گه یذاره و م یکنه، نامدار دست روش م یمالفه رو مشت م دستم

دردت : گه یو م ادی یم نییتخت پا يازم خواسته، از رو یکه بفهمه کار سخت يکنم طور یم نگاهش

 !مشکلت حله؟ میولش کن!ابوالفضله؟
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 يبگم،از سر مهر دستش رو رو يزیچ امی یم! موضوع بوده نیخب بحث ما هم که از اول سر هم!بهیعج

 یب ياون بابا ریاز سر تقص یگ یکم بشه نم اد،دردتیجا ب ،نفستیسر پا بش:پرسه یذاره و م یم میشونیپ

 !تاوان دادنش؟ الیخ یداغداره، منت دارشم ب یگ ینم! گذرم؟ یشرفش م

پس :گه یره و م یمونه و بعد به سمت در م یام م رهیواکنش خ یب یکم. کنم یتو سکوت بهش نگاه م فقط

 !کنم بره یول م تشویبه جاش اون پسر قوزممنم ! تقاص پس بده يذار یو م یگ ینم

 یاتاق رو پر م يجون من فضا یب يصدا رون،یذاره که بره ب یم رهیره،دست به دستگ یتا دم در م نامدار

! دونه؟ یزنده بودن نم قیمنو ال یدون یم!دونه؟ یمرگ م قیمنو ال مانیا شهیتو کابوسام هم یدون یم:کنه

بره  ادشیتونه  یکنه نم یم يکارحافظه که هر  نیاز ا! از ناخودآگاهم رهیوتص هیمن  يخوابها یعصبان مانیا

حافظه تا ابد  نیا! فرود اومده قمیرف نیدادن من تو سر بهتر یاون چماق واسه سر من باال رفته بوده و با جا خال

مرور  نویوقتها ا یلیمن و خوابام خ! پوسوندم یهفتا کفن م دیمن اآلن با مانیا يکه جا... مونه که یم ادشی

دونه خودم چقدر  یچون عمو نم! چرا؟ یدون یم! میدون یم نهیک نیرو محق ا وو ته وجودمون عم میکن یم

خودش  يتو دستاش جا قشیکه رف یکه موند،اون یدونه اون یچون نم! دونم یخودم رو مسبب مرگ پسرش م

 ازبار  ونیلیچقدر و چند م!مرگ کرده ير آرزوها مجازات شد چقدر و چند هزار با یلیخ يکه به جا یجونداد، اون

 ! مرگ هم بدتر رو تجربه کرده

*** 

و اون با  هیکنه، لبخند رو لبش واسه ام دلگرم یرو که به اتاق آورده رو م یشرت یت نم،یکنه بش یکمک م مامان

دست . کنه یم لیبه من رنج و درد رو تحم یتکون نیدونه کوچکتر یچون م نهیش یتخت م يرو لبه  اطیاحت

کوچولو آروم  هی: گه یکشه و م یمشرت رو باز و خودش رو باال  یت ي قهیگرفتن لباس،  يبرم برا یم شیپ

 . خم شو

 .تونم یخودم م: گم یم رلبیدم اما ز یخواد انجام م یرو که م يکار

 ! انجام بدم کارو خودم نیخواد ا یدونم منتها دلم م یم: گه یکنه و با لبخند م یرو از سرم رد م قهی

به هزار و  قهیاذان بلنده هر دق ياآلن که صدا نیو از دم ظهر تا هم دهیپنج روز دورم چرخ نیپروانه تو ا نیع

پا از  دهیکه آروم آروم و خم يالبته حق هم داره چون از لحظه ا. بهونه اومده تو اتاق تا حالمو چک کنه کی

شم اونقدر آخ و اوخ و آه و ناله کردم که بنده  ریخت اتاقش جا گخونه و رو ت میگذاشتم تا برس رونیب مارستانیب

 .خدا دل باد داد ي
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چشماش  دیاما ترد ستیاز لبخند ن يحاال خبر. زنه یمامان به چشمام زل م رهیگ یشرت که تو تنم قرار م یت

 نیکردن چو مشغول مرتب  رهیگ ینگاه ازم م ه،یچ هیدم به معن یبه دو طرف تکون م يسر. کامال واضحه

 !؟یپ کین یستین دیناام هتو ک... خوام بگم که  یم یعنی... دکتره  يحرفها: گه یشرتم م یت یفرض يها

که خودم توش  یجواب. و منتظر جوابمه ارهی یباال م زونشویگر يمونم و اون چشما یم رهیسکوت بهش خ تو

 یبه وجودم مسلط بوده که هنوز فرصت ریو تحق پنج روز درد و شرم نیاونقدر تو ا! دونم ینم! دم؟یناام! مونده ام

 .نکرده ام دایپ يدیفکر کردن به ناام يبرا

! ادهیز يدواریام يگفت جا یدکتر م: گه یام که هنوز دردناکه و م نهیس يرو قفسه  نهیش یمامان م دست

 ... ها یلیگفت خ یم. يدیخودت که شن

تخت  يآروم خودم رو رو يکشم و با ناله ا ی،عقب مشه یام م نهیس يکنه و باز زل قفسه  یسکوت م مامان

 دنیدکتره بدتر از شن يحرفها! مامان نینگران من نباش: گم یم نهیش یبالش م يسرم رو یدم و وقت یسر م

 ! و بابا نبوده واسه ام مانیخبر مرگ ا

پسر صبورم  يفدا: ره یو آروم قربون صدقه ام م رهیگ یمامان دستمو م. باباست يقاب گرفته  ریبه تصو نگاهم

دونم خدا  یم. ات هم خوب باشه گهیماه د شیش يشهایکنم جواب آزما یمن دلم روشنه، واسه ات نذر م. بشم

 .ده یدل من دلشکسته رو م يجواب خواسته 

برم کمپرس  يدیتا نخواب: گه یو م ارهی یام باال م نهیس يزنم،پتو رو تا رو یبه روش م یکج ویجون یب لبخند

 .ارمیت ببرا خی

سه ساعت  ریبوده اما به موقع و ز ادیز بیآس زانیم: کنم یدکتر رو تو ذهنم مرور م يره و من حرفها یم مامان

ها هستن که به طور مادرزاد به  یلیخ. عمل رو باال برده تیشدنت شانس موفق یو جراح مارستانیبه ب دنتیرس

هر  میتا بتون میکرد میتونست یم يکار هرما . شن یبچه دار هم م یعیو به طور طب انی یم ایشکل به دن نیا

 . میشد شیکیبود و خب فقط موفق به حفظ  دیشد عهیاما ضا میدوش رو حفظ کن

شم و  یبلند م یصندل يکنم و سر آخر با کمک فرداد از رو یدادن دکتر فقط نگاهش م حیتمام مدت توض تو

 . کنه مارمیبا دکتر تا بتونه بهتر ت ترشیصحبت ب يکه مامان سر جاش مونده برا هیدر حال نیا

 .کنه یذاره و سالم م یمن ابوالفضل پا تو اتاق م يشه و در کمال ناباور یبرگشت مامانم اما در باز م منتظر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٢٠ 

 یذاره و نگران نگاهم م یرسه و پشت سرش مامان پا تو اتاق م یبه زور به گوشم م شیرلبیآروم و ز سالم

با بسته . کنه یزنه و اتاق رو ترك م یدم و اون لبخند م یهم فشار م يامو روپلکه شیخاطرجمع يبرا. کنه

 . شه یشدن در نگاه ابوالفضل از عکس بابا کنده و به من دوخته م

 ،يبهتر ،یبپرسم خوب: گه یمقدار سکوت م هیو بعد از  نهیش یکنم،م یاتاق اشاره م يدست به مبل گوشه  با

 ! شه مگه نه؟ یم يا شهیکل یلیخ

که به خاطرش اومده و من  يزیحرف زدن از چ يبرا هینیمقدمه چ یدونم در پ یم. کنم ینگاهش م فقط

 .دم حرف تو دهنش نذارم یم حیترج

! رو وا کرد شوکه شدم ينامدار در اون انبار یوقت: گه یکنه و بعد م یمبل رو مچاله م یچوب يدسته  دستش

که  يجمله ا! شوکه ام کرد؟ یچ یدون یم شتریاز اون ب یول! اشهکردنم کار اون ب یکردم زندان یاصال فکر نم

 ! دارم یپ کیاز صدقه سر ن مویگفت خالص! نامدار بهم گفت

چرا با اصرار : پرسه یکشه و م یجلو م یخودشو رو صندل. کنم یکشم و از درد اخم م یخرده خودم رو باال م هی

 ! من بشن؟ الیخ یب یخواست

 !خواستم؟ یم دیچرا نبا-

 ! یپ کیکنم ن یدرکت نم: 

 ! به اون در نیا! فهمم یمنم تو رو نم -

 ! یسینو یمنم م يبابامو پا يکردم خطاها یم الیخ: 

 ! جرم باباته يجرم تو سوا -

فرق  دهیکه بابات بهم کوب یخنجر از پشت زدن تو با پنجه بوکس: گم یو م رمیگ یکنه،چشم ازش م یم نگاهم

 !داره

مقدار  هی. نداره تیکه برام اهم يزیتو چهره اش مشهوده، چ یشرمندگ. رهیگ ین نگاه ازم مکنم، او یم نگاهش

! خورم یدارم چوب اشتباهمو م! حاال تو قلب منه یزن یکه ازش حرف م يخنجر: گه یمونه و بعد م یساکت م

 ! دمیناام دیناام! ندارم یواسه دلخوش یچیه

 .تو وجود منه يدیو نبودن ناام دیدنبال ام دشیام يبا همه  نکهیافتم و ا یحرف مامان م ادی

برو  ایخوند ب یگوشم ه ریبابا ز! شه ینم نیبهتر از ا جهیکه خالص نباشه نت تین! حقمه: ده یادامه م ابوالفضل

واسه اتون  نیبا هم ازدواج کن! زمیر یدارم به پاتون م یمن هر چ رشیبرو بگ! نذار مطلقه بمونه! ریرو بگ یلیل
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تا ! رمشیاز تو مجاب شدم بگ یلیبعد از طالق ل نم مانیبه ارواح خاك ا یپ کین یول! کنم یکنم بل م یال م

 ! بشه هیشه ازدواجم باهاش توج ینم لیدل نایدونم ا یهر چند م! زنت بود واسه من زن داداش بود یوقت

کار با  یتو بودم چ يجا دونم اگه من ینم: گه یشنوم که م یخرده دردم کم شه و م هیذارم  یرو هم م پلک

 !يرو در حقم تموم کرد يتو مرد یکردم ول یم قینمک نشناس نارف يپسر عمو نیا

 !دلنگرون داداش خودم بودم که گفتم ولت کنن: 

هم  يزیچ نیاگه همچ یحت یتو واسه نامدار باشم ول ینگران ونیآزاد شدن رو مد نیا يکنم همه  یباور نم -

 .توئم ونیو قرار گرفتن دل مامانمو مد انیجر نیاز اباشه بازم قسر در رفتنم 

: گه یو م ستهیا یتخت م اد،کناری یشه و جلو م یاز جاش بلند م. شم یم رهیکنم و بهش خ یباز م پلکهامو

دستش به اون . ده است یرسه گوشتو تپ تپ م یبابام حکم اون ضرب المثل که دست طرف به گربه نم

اآلن اگه ! کنه هیخلکه خودشو ت يکردن داغ دلش خودشو گول زده که تو مقصررسه واسه آروم  یچماقدار نم

 ! و تأسف و اعتراف ز،تشکریواس خاطر سه تا چ نجایاومدم ا! ستیاون ن يگرفتن برا تیواسه خاطر رضا نجامیا

اضحه پنجره و نیپشت ا یکیهمونقدر که االن تار:گه یاندازه و م یبه پنجره م یکنم،نگاه ینگاهش م یسؤال

خودم اون شر و ورو در مورد  ياون کوه هم واسه من واضح بود برا خاطر سرد کردن کون سوزه  ياون روز،پا

 !گفتم مانیخون ا

 رونیب يبشر چیه:گه یگرده و م یرفتن بر م رونیره اما قبل از ب یکنم،به سمت در اتاق م ینگاهش م بازم

 !تو هم باور نداشته باش!همون بابام ی،حتیمانیعث مرگ اداشته باشه تو با مانیکه ا کشهیاتاق نفس نم نیا

 یپچ پچ يصدا نکهیکنم تا ا یم ریس نیدونم اما چند ساعتو تو خواب سنگ ینم دهیضعف شد ایمسکنها  ریتأث

شه  یحس درد تو گردنم باعث م. نمیب یمامان که سر سجاده است م ينامدار رو نشسته کنار پا. کنه یم دارمیب

چرخه  ینامدار و مامان به سمتم م رس. گم یم یشه و آخ یمو جا به جا کنم و تکون باعث درد مکنم خود یسع

  ؟يجان؟ درد دار: گه یو م نهیش یشه و کنارم رو تخت م یزنه،بلند م یو نامدار دست به زانو م

 ! ه؟داریمامانه که نامدار ب هینماز چه وقت. کنه یم دادیسرخش ب يتو چشما یکنم، خستگ یم نگاهش

 ! شده؟ یچ: پرسم یمتعجب از نامدار م. فهمم نماز صبحه یاندازم و م یم وارید يبه ساعت رو ینگاه

 .عمو رو گرفتن: گه یکشه و م یدستشو رو کل صورتش م کف

کردم حداقل چند  یفکر م. فتهیب رینبوده که با اون همه ثروت انقدر زود گ نیره چون توقعم ا یباال م ابروهام

 ! بمونه یپنهونش مخف يالهایاز و یکیتو  یماه
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 یشه و در حال تا کردن چادرش م یکنه، مامان از سر سجاده بلند م یرو باز م رهنشیپ يباال يدکمه  نامدار

ازمون تشکر  يجور نیاونم ا! میمثال حرمت داغ دلشو نگه داشت! میکرد یم تیشکا دیبا شیوقت پ یلیخ: گه

 ! کرد

  ؟يدرد دار: پرسه یو از من م ادی یو به سمت تخت م ذاره یکمد م يرو تو جانماز

: گه یره سمت در و به نامدار م یدم، مامان م یم یپس جواب منف ادی یبر نم یاز دست کس ياما کار دارم

 . چند ساعت بخواب هیپاشو 

 یه غلطابوالفضل چ: پرسه یکشه و م یم يا ازهیره، نامدار خم یذارم و مامان م یم میشونیدستمو رو پ کف

 نجا؟یکرد ا یم

رفتن از  رونیپوزخند رو لبشه و قبل از ب هیکه  یشه در حال یتخت بلند م يدم، از لبه  یم لشیتحو یچیه هی

 .ارهیمسکن ب هیگم برات  یبه مامان م: گه یاتاق م

*** 

طول  یلیخ! آوره فکر کردن به اون روزا هم برام دردآور و شرم یحت. بهترم یلیماه از عملم گذشته و حاال خ پنج

بود  ریوقتگ یلیکنه و خ یخونه رو ط طیآروم و پردردم مح يزمان برد تا قدم ها یلیخ. تا بتونم سرپا بشم دیکش

 یهر چند که هنوز مشکالت. روبراه شدم الخرهرفتن ضعف از بدنم اما خدا رو شکر با رونیکم شدن درد و ب

هم  يحد بهبود نینه هم مونده اما تا هم ایال شدم که مشخص کنه به درد ابوالفضل مبت یشیهست و آزما

 . بخشه هیواسه من روح

از همون . ذارن یپا توش م بهیباز و مامان همراه خاله ط اطیکه در ح وونمیا يرو يحال آب دادن به گلدونها در

 يو هم پدرپنج ماه هم اون  نیتو ا. ده یجوابم رو م ییکنم و خاله قبل از مامان با خوشرو یفاصله سالم م

بودنش کنار من و گذروندن . مستقر شده ماکرده و تو خونه  یاثاث کش بایتقر يبهم لطف داشتن و پدر یحساب

 .پر آرامش واقعا برام روح پرور بوده رمردیپ نیساعتهام با ا

 یبوسو باهام رو ستهیا یپاهاش م يپنجه  يشم و اون رو یم اد،خمی یجلوتر از مامان پله ها رو باال م خاله

بهتر  یلیماه خ هی نیشکر خدا تو ا: شه یمامان جواب خاله م يپر انرژ يصدا. پرسه یکنه و حالم رو م یم

 . شده

ال  هیبا : شه یاون متذکر م. رمیگ یازش م دویخر يها لکسیبرم نا یکنم و دست م یم دییمامان رو تا حرف

 ! فیضع ي هیبن نیبا ا ییچا یم اط،یتو ح ياومد رهنیپ
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 . فهیمادر، تهشون کث نکیرو بذارشون تو س لوناینا: ده یذارم و مامان ادامه م یرشون پا تو سالن مس پشت

گردم  یو من برم ستنیمامان و خاله تو سالن ن. رونیب امی یدم و از آشپزخونه م یخواد انجام م یرو که م يکار

 . گلدونا آب بدم یکه به باق وونیتو ا

 هیرم باال که  یاز پله ها م میگردم تو و مستق یشه برم یشونده، کارم که تموم مآبان لرز به تنم ن لیاوا سوز

 ! کنه یچشمامو گرد و قدم هامو سست م یاسم دنیتنم کنم، شن يزیچ

*** 

 !)ییهویاحساس مهم بودن کردم . (مصاحبه از من بیترت يگل برا يایمیاز ک ژهیتشکر و هی سالم

اسم  یاما نه وقت ستین یکار درست ستادنیدونم فال گوش ا یم. ستمیا یکنم و م یتا پله رو عقبگرد م چند

 ! ام دهیرو از زبون مامان شن نیریآ

 بود؟ یاسمش چ یگفت: 

 .يزیچ نیهمچ هیدونم  ینم ن؟یرین،آیدین،آیلیآ -

 ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م: 

 !هینامدار هم منطق يحرفا نمیب یف مطر هیده از  یطرف دلم رضا نم هیاز . خودمم مونده ام. دونم واهللا ینم -

 ه؟یپس نامدار راض:

 .بود یپ کیطرف ن انیجر نیاون از اولم سر ا. آره بابا -

ممکنه پس فردا بچه اشون  یبگ ستیزنه، الل که ن یدختره حرف نم میریگ! خواهر؟ هیحاال مشکل تو چ: 

 !داشته باشه یمشکل

تازه مگه : گه یم بهیده، خاله ط یکشه م یاسم بچه م دنیکه از شن یمامان نشون از رنج دنیآه کش يصدا

 . بشه دوا درمونش کرد نجایا نشیاریب دیتو کوه و کمر بوده، شا یگ ینم

زنه درست،  یحرف نم! سیحاال فقط مشکلم اون دختره ن بیط: گه یآروم اما پرحسرت م ییکه با صدا مامانه

 ! به هر حال آدم که هست ینداره، ول بیع میگ یم نمینداره ا التیمادر و پدر نداره درست، تحص

 ؟یبگ يخوا یم یچ-

 . مونه واسه من یم شیشرمندگ ادیب شیپ یدو تا با هم وصلت کنن بعد مشکل نیو ا میبذار شیپا پ: 

 يضمانت بد شیدیسر بسته است، تو که به شرط چاقو نخر يازدواج مثل هندونه  گه،یگفتن د میبابا از قد -

 .هم آقاست،هم صبور و هم خوددار و معقول یپ کیتازه بچه ام ن! هو توسرخ نیریش
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 دیهم براش نمونده الاقل با يو آرزو داره،حاال که مادر و پدر دیخب اون دختر هزارتا ام. گم یاز اون لحاظ نم: 

 !؟یبچه دار نشن چ نایبزنه و پس فردا ا! نه ایاش دل خوش کنه  ندهیبه آ

! خدا نکنه طاهره: چهیپ یمعترض خاله تو آشپزخونه م يو فکم چفت، صداشه  یناخودآگاه مشت م دستم

 ! ؟یزن ینفوس بد چرا م

 ! لعنت کنه شویخدا باعث و بان! گهیاحتمال داد د دیبا ینکرده ول يگم خدا یمنم م:

 هنوز تو زندانه؟-

 ! کنه تیبه رضا یراض ویپ کینامدار دلنگرون بود زن عموش بتونه ن شیچند وقت پ نیاتفاقا هم. آره: 

بعد طلب  تیبره واسه رضا شیخرده نرم بشه و دستش پ هیدلش  نجوونیرو بدن، ا هید! کم دارن؟! واه -

  !بخشش کنن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

حرف  ياز سر دلسوز نهیاصال ترسمم از ا! بیکه ط شیشناس یدل رحمه، م شمیجور نیکه هم یپ کین: 

دو بار  یکیازش نزده، منم  یبار هم حرف هی گهیمدت د نیآخه تو ا. باشه دهیکش شیخواستن اون دختره رو پ

 . رفت دیبکشم راشو کش شیخواستم حرفشو پ

دلش رحم اومده و نرم  یگ یزده که م یحرف ،یچ تیحاال رضا. شیشناس یپسر خودت، تو بهتر م. بگم یچ: 

 !شده؟

 ! شه یباد زمزمه اشو به گوش نامدار برسونه خون به پا م! نه يوا -

 ! شه یقداره کش نم یحاج هیتوئون پس بده که بفهمه  دیبا مونیا یگم، اون ب یآهان م: 

 ... يخانوم زنگ زد گفت پس فردا جلسه  نبیز یراست! بگو نویهم -

باز شدن در هال و پشت  يام که صدا دهیدوم رس يافتم سمت پله ها، تازه به طبقه  یو راه م ستمیا ینم گهید

 !یپ کین: شه ینامدار بلند م ينعره  يسرش صدا

*** 

 حیشده و ترج کیمامان اعصابم تحر يحرفا دنیکه از شن ن،خصوصاییگردم پا یپس برنم هیدونم چرا شاک یم

 .خاله نباشه يرو شیبه دو کنم پ کهیدم اگه قراره با برادر بزرگم  یم
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 !هیبرآشفته و برزخ یشم که حساب یم يشه و چشم تو چشم نامدار یم دهیاتاق نذاشته بازوم کش پاموتو

زل چشماشم که با ! گردنش متورم شده و چشماش سرخ يرگها. کنه یکشم اما نامدار ولش نم یعقب م بازومو

  !؟یکن یم يدار یچه غلط: گه یفک چفت شده م

 یم یچه غلط يدار: کشه یبا صورتم هوار م يمتریسانت! چسبه یام رو م قهیمونم بازومو ول و  یکه م ساکت

پردلهره و  يصدا. ده یمحکم تکونم م ارهیبه حرفم ب نکهیا يدستام رو مچ دستاشه و اون برا! یپ کین یکن

 .کشه ینامدار به سمتش م يشونه ها يمامان نگاهمو از باال يترسخورده 

 !شده؟ یچ! خدا مرگم بده! نامدار یکن یکار م یچ: 

اون زل  رم،یگ یم واریحفظ تعادلم دست به د يکنه و من برا یده ول م یکه بهم م یام رو با هل قهی نامدار

 .ده یمن جواب مامان رو م يچشما

اب راحت نداشته بگو خو هیزن که پنج ماهه  نیواسه ا! بده حیتوض! االی! بگو! شازده بپرس نیاز ا! شده؟ یچ: 

 ! گهید بنال د! یکه باهاش تماس گرفت یداشت کاریچ یبگو با محب! يکرد یم یاون مردك چه غلط يخونه 

 .يبعد الوگیشه د یکه حاال پا تو درگاه اتاق گذاشته م يخاله ا يصدا

 .نیکنو مشکلو حل  نیآب بخور بعد آروم با هم حرف بزن وانیل هی ایب! نامدار خاله آروم باش: 

مشکل ! مشکل؟: گه یگردنش م يزده  رونیبه شدت ب يگرده و با همون رگها یبه سمت خاله بر م نامدار

 ! دونه لجبازه یسر زبون نفهم همه چ رهیخ نیمشکل ا! خاله نهیا

 هی ادیآخه ! نزنم يوقت لبخند هیدم که  یبه سمت من در حال اشاره است و من لبهامو به هم فشار م انگشتش

 نهیلبخند رو کم دارم که نامدار سرمو ببرهو بذاره رو س نیفقط هم ریو و ریه نیه از فرداد افتاده ام و تو اخاطر

 ! ام

کنه برام به مالمت تا خودم رو جمع  یچفت همه اما چشمام در حال خنده است که مامان چشم درشت م لبهام

 ! خونه عمو یخبر رفت یب يه چرا پاشدبد حیتوض! گهیبگو د: پرسه یگرده سمتم و م ینامدار برم. کنم

 ! بده مگه! رفتم صله رحم: گم یکنم و در همون حال م یام رو صاف و صوف م قهی

 نیدونم ا یخودم خوب م! ره یکشه و باز به من چشم غره م یسمتم، مامان بازوشو م ادی یپرحرص م نامدار

 بیو عج ارمی یجوش م ریکه د میذاتا آدم. ستیخونسردانه ام چقدر رو مخه اما خب دست خودم ن يواکنش ها

 ! قهارم میتو کنترل کردن حال درون

 ! نمیرفتم زن عمو رو بب: گم یتختم و م يرو لبه  نمیش یم
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که  ادتیبوده، قمیرف نیمادر بهتر: پرسم یدوزم و م ینامدار م يچشما شیو نگاهمو به آت ارمی یرو باال م سرم

 ! نرفته

 ! یپ کین: شه یمامان معترض م نباریا

 ! ؟یکار داشت یچ یبا محب: پرسه یمامان م. کنم یدم و سکوت م یپنجه هام موهامو باال م با

 ! با توئم یپ کین: توپه یکنم،مامان پرحرص م ینگاهش م ساکت

خاله نامدار که دادستان شده، : گم یرو به خاله م قینفس صدادار عم هیکشم و بعد از  یدستمو به صورتم م کف

 ! کم نداشته باشه يزیمدافع من که دادگاهمون چ لیوک نیالاقل شما بش ،ین هم که قاضماما

 یکه دارم حرص تو رو م وزیخاك بر سر من پف یعنینه ! یپ کین اقتتیل یخاك بر سر ب: کشه یهوار م نامدار

 ! حقته ادی یبال سرت م یهر چ! خورم

 گهید: گه یگرده و م یرفتن برم رونیاق اما قبل از بره سمت در ات یکنه، م یترش م يکفر میرلبیدونم ز یم

هر جور دوست ! نه فقط به من، مامان هم حق دخالت نداره! ربط نداره یکیتو به من  يکدوم از کا ها چیه

 ! تیگه بزن به زندگ يدار

: زنه یم مبا زدنش آروم بشه به غرور دیرو که شا یگرده و زخم یاما برم رونیره ب یکنم که م ینگاهش م دارم

 !بکن یغلط نینه بعد همچ ای يخواجه شد یالاقل بذار بفهم

 ! نامدار: ده یبار نامدار رو خطاب قرار م نیمعترض مامان و خاله ا يصدا

 ! یپ کین: گه یو ملتمس م رهیگ یرم، مامان مچ دستم رو م یشم و به سمتش م یجام بلند م از

*** 

 ینامدار رو ک يبار منم که بازو نیا. شه یان موفق به نگه داشتنم نمدم و مام یرفتنم سمت نامدار ادامه م به

 ! ریجوابشم بگ سایوا یزن یحرف م: گم یکشم و م

 ! بوده نیبرام سنگ یلیخاله خ يآخرش اون هم جلو يهست که بفهمه جمله  یآزردگ ينگاهم مطمئنا اونقدر تو

 یبه محب: امی یآروم نگه داشتن خودمه به حرف م رو میکه تمام سع یکنم و در حال یبازوشو ول م سته،یا یم

زن عمو و اتفاقا با استقبال  دنیعمو د يرفتم خونه  دم،یدادن سؤال پرس تیزنگ زدم و ازش راجع به رضا

کنم شماها رو چه  یدارم فکر م هاز همون لحظ قایو دق رونیاز خونه اشون اومدم و ب! هم مواجه شدم یگرم

به  دیدونم شا یچون م! نرفته ادمیشماها رو  يچون زحمت ها! چرا؟ یدون یم! کنم تیبه رضا یراض يجور
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اگه قرار بود ! نیدادن من باش تیبه رضا یراض دیهمونقدر هم شماها با یپرونده من باشم ول نیا یظاهر شاک

 . دادم یم تیرفتم و رضا یمکث م يمن هستم باشم بدون لحظه ا يکه معتقد يا زهیهمون خرد

 ! یخل... انقدر: زنه یده و پرحرص لب م یبه تأسف تکون م يرس نامدار

 ! باشه یوونگید يشه کارم ازرو ینم لیماها با هم فرق داره دل يایاما چون دن! دارم هیمن واسه کارم توج: 

 یرو تو چند تا جمله خالصه م تیبه رضا لمیتما لیدل یعقلم، من ول یب هیسف هیزنه که من  ینامدار داد م نگاه

 .ارمی یکه به زبون م ستین يزیاون چ میاصل لیکنم هر چند که دل

تو خودت، اگه ماجرا ! منم هست قیرف نیاست که از قضا مادر بهتر دهیدرد کش ي دهیمادر داغ د هیزن عمو، : 

تش ناراح! سوخت؟ یمادر نم نیا يبرعکس بود، اگه من مرده بودم و ابوالفضل بابا رو انداخته بود زندان دلت برا

 ! مینداره ما هم ببند لیبست،دل یهمخون نیاون اگه چشم رو ا! که عمو کرده ندارم يبه کار يکار! ؟يشد ینم

سمت پله ها، مامان هم  رهیگ یکنه و راه م یبروبابا نثارم م هیخوره،  یم ینامدار دوباره به تأسف تکون سر

 ! میم حرف بزنبا ه دیبا: گه یشه اما قبلش متذکرانه رو به من م یهمراهش م

خاله انقدر دلرحم و مهربون بودن : گه یذاره و آروم م یدستشو رو پشتم م سته،یا یرن خاله کنارم م یم یوقت

 !ستایخوب ن

 .ره یزنه و به سمت پله ها م یبهم م يکنم، لبخند یم نگاهش

*** 

که منطقش به  یدمکه مامان و نامدار راه انداختن حضور آ يمحکمه ا نیتو ا. هم هست يکه پدر خوبه

 . احساسش غلبه داره به نفع منه

دست گلت درد نکنه : گه یم يذاره و پدر یکه کنار من نشسته م يپدر يرو جلو يچا یاستکان و نعلبک مامان

 .طاهره جان

که  يچه کرد! خب جوون: گه یم یو رئوف میلب و لحن مال يرو يذاره و با لبخند یمن م يدست رو پا بعد

 !کرده بهت؟ يطور تند نیرگه ابرادر بز نیا

: گه یم يدرهم به پدر يپا انداخته با چهره ا ينشسته و پا رو یمبل تک هیکه رو  يخوام جواب بدم،نامدار یم

 !کار یچ نینگ! ییچه کارها نیبگ

*** 
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دستش به  هی. کنم یرومو به سمت اون م يبا به حرف اومدن پدر! کنم، غضبناك بهم زل زده یم نگاهش

 هیاول پاشو : ده ینامدار رو مخاطب قرار م یمیلبخند به لب و با لحن مال. من يدستش رو پا هیو عصاشه 

 .میزن یبا آرامش حرف م مینیش یآب بخور پسرم، بعد م وانیل

کارم از : گه یمونم و نامدار م یم رهیشه خ یبلند م يمخصوص پدر کیکه از استکان کمر بار ییبخار چا به

 ! اآلن رمیگ یآروم نم انوسیبزنم وسط اق رجهیاگه با مخ هم شمن ! آب خنک گذشته

 ! انقدر حرص نخور نامدار: شه یمامان بلند م يصدا

وجدان تو زندان  یاون ب! ؟یسوزون یم شیآت يچه جور نیبب: گه یاحتماال من مخاطبشم که سرزنش وار م بعد

 يخوا یم هیرحم و شفقت چ نیا گهید!د؟اون همه سرت بال آور نکهیمگه نه ا! شه؟ یازش کم م يزیباشه چ

 ...همون زن ع! ؟یخرجش کن

 یازش کم نم يزیاون تو باشه چ میگ یو م میراحت نشست نقدریماها ا! میگ یم نویماها ا: امی یحرفش م ونیم

 ...مشت خالف کار و  هی یبا اون همه اعتبارش رفته قاط یاون حاج! شه

واسه دست  يبازار یپنجه بوکسو مگه حاج! س؟یاز همون قماش نمگه خودش : ادی یحرف من م ونیم نامدار

 ! و طاهر؟ بیشه ط یرفت حج م یمگه هر ک! ره؟یگ یدست م یگرم

برادر پدرمون که ! و طاهر نه، خالف کار هزار فرقه بیط: و حاال چشم تو چشمشم دهیبه سمت نامدار چرخ سرم

راه اشتباه رفته، چشمش بسته  میریحاال گ! دهیدست محبت رو سرمون که کش مونیچهار بار تو بچگ! هست

که بدتر خودشو  میپر به پر اشتباهش بد دیما هم با نهیب یپسرشو از چشم من م ي ختهیشده و به غلط خون ر

 محق بدونه؟

 الیخ! هیچ نیدونم درد ا یمن م نیرالمومنیبه ام! به غلط: گه یم يزنه و رو به پدر یم يپوزخند صدادار نامدار

تو  شیپنج ماه پ یهر چ! گهیبگو د! دونه یناعمو رو محق م ياون عمو مانه،یمردن ا ینه باعث و بانک یم

 ! خوره یآب م ااز کج انیبگو بذار بدونن جر!بگو نامیبه ا یبه من گفت مارستانیب

رو  ما!بدم تیخوام رضا یم مانیواسه خاطر مادر ا!هه:ده یو پرحرص ادامه م زیبگم تمسخرآم يزیخوام چ یم

 !باز؟ یشامورت يادیخودتو ز ای يفرض کرد ابوی

 یکنه و بعد رو به من م تیادبو رعا يپدر يجلو یکنه تا کم یاسم نامدار رو صدا م يمعترض و اخطار مامان

حقشو به زور طلب کنه سنگ که  فتهیبخواد راه ب یهر ک!مملکت قانون نداره؟! مانیتو مسبب مرگ ا میریگ:گه
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مگه خودش !؟يامرزیتو مسئول مرگ اون خداب یکن یم الیخ یاصال واسه چ!شه یند نمخوبه،کوه رو کوه ب

 ! تو؟ یبوده پ ومدهین

 !شخندگونهیر یده،باز هم با حرص و لحن یکه جواب م نامداره

 ! جوجه روشنفکر اغفالش کرده نیاون عقل نداشته، ا! نه: 

 !امانم سین بتیو مص یهمه سخت نیحق زن عمو ا:گم یبه مامان م رو

مثل اعظم که شوهرش تو مشتش  یاونم زن! کنه یوادار م يزن اگه بخواد شوهرشو به هر کار: توپه یم مامان

تونست با  ینم یعنیهمه سال گذشته  نیا! يکه خام چهار تا التماس اون زن شد یپ کین يساده ا! بوده

تونست خشم اون از  ینم! ؟ينکرد یتونست بهش بفهمونه تو خبط ینم! اره؟یحرفهاش شوهرشو از اشتباه در ب

 ي هیواال چرا تو بق! نکرد البد يخواست که کار ینم! خواست؟ ینم ایتونست  ینم! خبرو خاموش کنه؟ یخدا ب

 ! ست؟یمنفعل ن شیامورات زندگ

داد  یاون زن اگه شوهرش تو مشتش بود اجازه نم! مامان میقضاوت کن میتون ینم میستین یکس یتا تو زندگ: 

 ! کرد یزنو انتخاب م نیواسه پسرش بهتر! بشه چهینه پسرش بازدو هی

 !بود عروسشون بشه یاز خداشونم م دیبا! کم داشت؟ یچ یلیل: 

تا  ارهی یم یذاره و فشار آروم یدست رو پام م ياز جام بلند بشم، پدر امی یکشه که م یداره ته م میخونسرد

دونست عمو واسه انتقام از  یکه م نیهم! کم داشت؟ یچ یلیل :گم یم یعصب نباریرو به مامان ا. سر جام بمونم

مامان،  نمیبب! انتخاب؟ نیبد بودن ا سهکرد وا ینم تیمن زن منو،عروس برادرشونشون کرده واسه پسرش کفا

 ! تو سر من ها نیرو چوب کن یلیل یمعرفت یرفتن و ب يهر بار به هر بهونه ا ادی یشما بدتون نم نکهیمثل ا

 ! یپ کیبا مامان درست صحبت کن ن: توپه یشه و رو به من م یرخشم سرپا مپ نامدار

داره از درست صحبت  یک نیبب: توپم یکه م دهیصبر و تحملمم ته کش يام و اتفاقا آستانه  ستادهیمنم ا حاال

 ! زنه یکردن حرف م

هر بار ! يجور زخم زد هی يدش یهر بار عصبان: گم یو من م رهیگ یقرار م نمونیسمتم، مامان ب ادی یم نامدار

خوام عمو رو از زندان خالص کنم از  یکه اآلن م يدیهر بار با همون د! ياز دهنت در اومد بارم کرد یهر چ

 !هات گذشتم هیکنار گوشه و کنا

 !؟یکن یم یکی يشتر نهیک یمنو با اون روان: شه یهوار نامدار بلند م يصدا
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اون اگه به تنم زخم  ارمی یدارم به روت م! کنم یم يادآوریدارم بهت فقط ! کنم ینم یکیکس  چیتو رو با ه: 

 ! يد یزده تو با حرفات هر بار غرور و روح و روان منو خراش م

 یکی یانتقام اون عوض شیمنو با آت يدلسوز یشدنه وقت فیخوار و خف نیهم اقتتیل! یپ کین نهیهم اقتتیل -

 ! یکن یم

مخل  هینگو هنوز به چشم ! نمیب یعمو م يکه تو رفتارها نمیب یم نهیر کتو هم همونقد يمن تو رفتارها: 

 ! یکن یبهم نگاه نم شیآسا

رو به گه  یزندگ نیا يجا هی یزن یم مینفس راحت بکش هی میای یچون تا م! یکنم چون هست ینگاه م! آره-

 ! یکن یبند م

 ! نامدار هیکاف: شه یو به نامدار متذکر ممامان ر! دادن پاسخ يکنم چون مغزم هنگ کرده برا ینگاهش م فقط

 ! ستیسر باز کرده که دست بردار ن یدمل چرک هیدرست مثل  تشیعصبان یول نامدار

چرا ! ن؟یساله تمام هم و غم و دردت شده ا شیش یگ یچرا خودت بهش نم! ؟یگ یچرا نم! مامان؟ هیکاف یچ: 

و  یکن یچرا لب وا نم! هات؟ یه رو تموم خوشانداخت هیسا نیا يشه ها یم یعاقبتش چ يغصه  یگ ینم

تونه  یآدم چقدر م هی! ه؟کن یو داره ذوبمون م مونیزندگ شیآت زمیشده ه نیا يها يچوب ندونم کار یگ ینم

 ... هی! حماقت کنه آخه؟

 .ذاره یتموم م مهینامدار رو ن يغرا یسخنران يپدر يمعترض و کوبنده  يصدا

 ! بسه نامدار: 

شنوم که  یم. وونیافتم سمت در ا یو راه م رمیگ ینگاه پررنجشم رو از نامدار م یث طوالنمک هیاز  بعد

همه  شیکه آت گهیچار صباح د! نه ایآدمو انداخته تو حبس، دست خودشه که بخواد ببخشه  هی: گه یآقاجون م

 ای دنیبخش! ؟یکم کن عذابشوبار  یتون یم! ؟یکن یبچه رو تو صاف م نیا نیسنگ ياتون سرد شد شونه ها

 ! ضهیاون عر يجوونه که انگشت مهرشو انداخته پا نیاون از خدا به دور با ا دنینبخش

 مویریبزنم و دلگ ابونیتا بخوام به خ ستیتنم ن یلباس مناسب. بندم یذارم و در رو پشت سرم م یم اطیتو ح پا

تو اون اتاقک مهجور مونده و خاك  رم یهوا م يبه سرما تیاهم یپاهام رو آسفالت خفه کنم پس ب دنیبا کوب

ذارم و انگشتامو محکم روشون فشار  یو پلکامو رو هم م نمیش یم یحلب تیپ هیرو . کشم یو خلش رو نفس م

 . دم یم
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 يداور شیخسته از قضاوت شدن ها و پ! و چوب سرزنش ریخسته از درد تحق ال،یام، خسته از فکر و خ خسته

از پنج ماهه  شتریب! دور موندن از دلدار یدگیهمه مهمتر خسته از تحمل شور و از! گنگ يخسته از فرداها! ها

! من خسته ام! رسونم تا خودمو به اون دختر معصوم نرسونم یدارم جون به لبم م! ذارم یدل م نیا يدارم پا رو

برام  یمکه مفهو يزیو از هر چ ارهیذهن مستأصل هجوم ب نیبه ا یفراموش یخواد سونام یاونقدر که دلم م

عشق، مروت، رحم، درد، زخم،  نه،یبغض، ک یاز مفهوم و معن! اتیهیاز مفهوم تموم بد یحت! داره جدام کنه

 !نسانپنجره، ا وار،یچرك، روز،شب، در،د

*** 

ذاره تو اتاقک، پتو رو  یپتو پا م هیمامان با . رهیگ یم واریام رو از د رهیدر نگاه خ يلوال يزنگ زده  يصدا

کنه به  یو مامانه که شروع م نهیزم ي رهینگاهم خ. نهیش یتخت پر از خاك م ياندازه و رو یام مشونه ه يرو

 .حرف زدن

هم تو  يزیچ یول سیزبونش دست خودش ن اریشه اخت یم یعصبان. که شیشناس یم. نشو ریاز نامدار دلگ: 

 .سیدلش ن

 !هست -

 .یپ کین: 

 . دم یحق م هست و منم بهتون زایچ یلیتو دل همه اتون خ -

 .میکنار و همه امون از نو شروع کن میگذشته رو بذار دیبا: 

که قسم خورده تا  یاومدن آدم رونیب. طور نیمنم هم. دهینامدار ترس: گه یزنم و مامان م یم يدلم تلخند يتو

 ! ست؟ین يکار عاقالنه ا یکن یزنده است از زجر دادنت دست نشوره فکر نم یوقت

 ؟يداد یبه زن عموت قول: گه یسکوت م یشه و مامان بعد از کم یونام مدند ریگ نمییپا لب

 .نه-

 اونجا؟ یچطور شد رفت: 

به فکر  ایعذاب وجدان منو وادار به رفتن به اون خونه . نشد نرم. مانیقسمم داد به روح ا. زنگ زده بود خونه -

من و عمو  ي نهیکه رو س هیمشترکهم درد  شیاول! دارم لیدل تیرضا نیمن واسه ا! افتادن نکرده تیرضا

پوش  اهیبعد عمو و زن عمو س! دهیسدستمون به اون چماق به دست نر نکهیو ا مانیداغ ا! کنه یم ینیسنگ

 کتریاز ابوالفضل هم بهش نزد یو حت دمینفس کش مانیعمر با ا هیکه  یمن! ماجرا منم مامان نیآدم ا نیتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٣٢ 

عمو حبس ابد . ستیمن موج ن يشمام برا هیتوج! من حبس شده ي نهیکه نفس آخر اون پسر تو س یمن! بودم

 رونیکه از ب يمرد! خوام ینم نویو من ا ارهی یم نهیک نهیک! ارهیب تینخورده که تو حبس بودنش واسه من امن

 نیمن اگه به خودم بود هم! رسه یبه نظرتون دستش از تو حبس به من آزاد نم دهیدستش به من تو حبس رس

که تو رگامه  یخون یمن ول نه،یب یرو نم يزیعمو جز خون پسرش چ دیشا! دادم یم تیرفتم و رضا یامروز م

هم بگذره درد لحظه  گهیصد سال د! نره نیوقت از ب چیه يدلخور نیا دیمن ازش دلخورم، شا! نرفته ادمیرو 

! باهاش بجنگم مامانتونم  ینم... یکنم ول یزده رو فراموش نم یبهم زخم م یرحمیکه اون طور با ب ییها

 ! خوام ینم

 یم: گم یکنم و م یپتو رو چفت تر م. در حال نگاه کردن به صورتمه سیخ يشم، مامان با چشما یم ساکت

هست که  ییحرفها هی. عمو دنیخوام برم د یم. یچرا نگفت نیگم که بعد نگ یاما م. ندم، باشه تیرضا نیخوا

 ! هان؟. حقمه نکهیا. خوام بهش بزنم یم

مامان از جاش بلند . شم و غرق فکر یمات روبروم م. گفتن ندارم يبرا یحرف گهیباز هم ساکته، منم د امانم

 ؟یپ کین: گه یو م ستهیا یم کمیشه، نزد یم

. ادی یم شیجواب آزما گهیماه د هی:گه یدوزه و م ینگاه به چشمام م. کنم یبرم و نگاهش م یرو باال م سرم

 بذارم؟ شیبرات پا پ يذار یساعد بود ممن دلم روشنه، جواب که م

 یم: گه یپاهام و م يذاره رو یزنه، دستهاشو م یپاهام زانو م يجلو! نه یعنیدم  یبه دو طرف تکون م يسر

 ...خوام یم. نبود دست اون دختر رو بذارم تو دستت یبه خدا مشکل دیخوام اگه ام یم! امیخوام با دلت راه ب

لب  ینگاهم به موهاشه وقت. کنم یبلندش م نیزم يو از رو رمیگ یمامان رو م يزنم، دستها یرو کنار م پتو

 !خوام ینم گهید نویریآ: کنم یباز م

*** 

: پرسه یم یزنه وقت یتو چشماش دودو م یمهربون نه،یش یو رو دو طرف صورتم م ادی یمامان باال م يدستها

 ؟يسر لج افتاد

 باشه؟. میزن یبعد حرف م باشه: گم یذارم و م یدستاش م يرو دستامو

 هیشروع  يشناسه که بدونه حوصله  یاونقدر منو م یول نیریصحبت در مورد آ يمن برا لیاز عدم تما هیناراض

 . رو ندارم دیبحث جد

 .منتظرته يپدر م،یبر: گه یو م رهیگ یرو م دستم
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*** 

رو صبح گرفتم و  شیجواب آزما .خودمو رو تخت انداخته ام و تو فکرم یدونم چند ساعت گذشته از وقت ینم

دادنم فکر  تیاونقدر خوشحال شده که بهم قول داده در مورد رضا دنشیمرتب بوده و مامان از شن زیهمه چ

در  یدونم چ ینم. رهیدرگ داًیعمو و ذهنم شد دنیقراره برم د. مالقات فرداست شیذهنم پ یمن ول. کنه

 یبه من فرصت حرف زدن م ادیدونم اگر ب ینم! نه ایشه  ین مبه اومد یدونم اصالً عمو راض یانتظارمه و نم

و  دارید نیکنم من ا یکه فکر م نهیکه هست ا يزیچ یول. نه ایده  یاگه حرفهامو بزنم گوش م اینه،  ایده 

 .رمقبلتر از عمو طلب دا یلیحرف زدن رو از خ

 یم: پرسه یو م رهیگ یمبل جا م يرو و نگار نمیش یسر جام م. تو ادی یم نیخوره و نگار یبه در م يا تقه

 ؟یبخواب یخواست

 .نه:

 ؟يتو اتاق و خودتو حبس کرد ياومد يپس چرا از عصر-

 . خواستم فکر کنم یم. دمیمقدار دراز کش هی:

 ؟يفردا بر يخوا یم -

 .اوهوم:

 دونه؟ یمامان م-

 .بهش دست بده ینگرون خوام ینم. دونه فرداست یخوام برم اما نم یروزها م نیاز هم یکیدونه  یم:

 .و نرو ایگم ب یاصالً من م ؟یبزنه که ناراحتت کنه چ یو حرف ياگه بر-

 یکاف يهمه به اندازه  یعنی. ناراحت کننده اشو قبالً زده يحرفها:گم یشم و م یکشم، مات سقف م یم دراز

 !پوستم کلفت شده گهید. مدت بارم کردن نیتو ا

 از دوستات چه خبر؟: گه یعوض کردن موضوع م يبرا نینگار

 دوستام؟: پرسم یکنم و م یم نگاهش

 .روانیس. همون دوست کردت. آره:

 !ندارم يخبر نیریاز آ-

 ؟يازش خبر ندار ،یپ کیجون من ن: گه یو م نهیش یو کنارم م ادی یشه، م یبلند م نینگار يخنده  يصدا

 .نه-
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 !گفت امکان نداره یفرداد م یول:

 فرداد چطوره؟-

 .ادی یم گهیتا سه ماه د. خوبه:

 . خوبه-

 يایب طونیشه از خر ش یهم خدا رو شر خوب بوده نم شیشده، جواب آزما یحاال که مامان راض ،یپ کین:

 ...و  نییپا

 !کجا بود؟ طونیخر ش! خوام ینم نویریآ-

 :گه یمعترض م نیکنم، نگار یگم و خودم رو جمع م یم یشه به بازوم، آخ یم دهیکوب نینگار مشت

 !يخود خر! یستین طونیسوار خر ش ياون جواهرو نخوا یداداش دهایببخش

من قبول  ،یپ کین نیبب! يناز! یحیمل! یدختر به اون ماه! کوفت: گه یکنم، اخم کرده م یلبخند نگاهش م با

ش هم بعد! ادی یتفاوت ها به چشم تو نم نیکه ا نهیفرق داره اما اصل ا یلیبا ما خ شیو سبک زندگ نیریدارم آ

شروع  يموافق باشه برا یپ کیاگه ن گفت یتازه مامان م. شن یگفتن زن و شوهر به مرور شکل هم م میاز قد

 دیشا. دم یم ادیرو بهش  زهایچ یلیمنم که هستم، خودم خ. کنن يبازساز مید یباال رو م نیهم شیزندگ

به خدا دختر پاك و . رمیبگ ادیازش  زایچ یلیمن خ دیهان؟ اصالً شا. مکان قفل زبونش هم باز شد رییاصالً با تغ

 !هم هست بونتازه مهر! هیمعصوم و خوشگل

 ادی! من يبا صدا يخورد و خنده ها یکه از دست من م ییحرصها ادی! هاش یافتم و بداخالق یم نیریآ ادی

 نه،یش یلبهام م يرو يناخودآگاه لبخند!اون یرکیرزیز يزدم و خنده ها یکه من از دستش م ییجوش ها

 بذاره؟ هبه مامان بگم برنام! ؟یپ کین! هان؟: پرسه یشه و با شعف م یم دواریام نینگار

 . خوام ینم نویریآ: کنم یبسته زمزمه م يغلتم و با چشما یکنم، به پهلو م یرو جمع م لبخندم

پسره : گه یمدونه که در حال بلند شدن  یشه و منو مستحق ناسزا م یم دهینگار رو بازوم کوب يدوباره  مشت

اون  يجا! رفتم سراغ اون خوشگل خانوم یچنبر بودم با کله م اریخ يتو يجا! ننرِ لوس يعرضه  یاحمق ب ي

 !گرفتم ینم لتیدادم و تحو یخوشگل خانوم هم بودم دوزار بهت رو نم

**** 

تا اآلن که  رونیبه ظاهر خونسردم اما از همون سر صبح که از خونه زدم ب. کنم یروم نگاه م شیپ ي شهیش به

 . تابم و ناآروم ینشسته ام ب یصندل نیا يرو
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آشنا اما پر از خاطرات دردآور  طیمح نیطرف، برگشتن به ا کیرخ بده  نمونیکه قراره ب یعمو و اتفاقات دنید

 جهینت دوارمیرو پشت سر گذاشتم و ام یمالقات جهاد بزرگ نیکردن خودم به ا یراض يمن برا. طرف هیهم 

 .کنم تلخ و گزنده نباشه یکه فکر م يقدراش اون

همه آب شدنش رو خوب درك  نیا لیو دل نمیب یکنه رو م یو متعجب نگاهم م ستهیا یکه روبروم م يمرد

 .کنم یم

 يبرا يتونم کار یشنوه پس نم یصدامو نم. که بره رهیگ یو راه م نهیش یبه صورتش م یظیاخم غل دنمید با

. نهیش یگرده و روبروم م یشه که برم یم مونیقدم نرفته پش کیاون اما . بدم کردنش به موندن انجام یراض

اون  شیکه چند ماه پ يمرد نیاز ا د،مر نیاز ا. رمیگ یرو به دست م یبرم و گوش یزده ام رو جلو م خی يدستا

ه کرده که حس تلخ تو وجودم رخن هیترسم اما  یطور ناجوونمردانه و با قساوت به جسم و روحم خنجر زده نم

 . سرما رو به تنم نشونده

از  ت،یوضع نیاز ا! رمیدلگ. زنه بهم یفقط زل م کیعل یکنم و اون ب یسالم م. داره یرو برم یگوش ریتأخ با

به دست من پشت  رهیاون رو برام بگ يتونست در نبود پدر جا یکه م یعموم، برادر پدرم، همخونم، کس نکهیا

اتفاقات ناگوار، از  نینه اما از ا خودممن از . سخت ناراحتم وارهاستیها و د لهیم نیسرد، پس ا ي شهیش نیا

 ! همه کدورت واقعاً شرمنده ام نیا

 . امی یکنم و به حرف م یم ایمونه، دلم رو در یجواب م یکه ب سالمم

به رخ  مویخوشحال بشم و خوشحال شهیاون سمت ش دنتونیکه از د ومدمین... تا حرفامو بزنم نیکه موند یمرس: 

 ! شما بکشم

 !یینجایپس چرا ا-

 .خوام بهتون بگم یهست که م ییحرفا هیچون :

 !نمونده یحرف چیمن و تو ه نیب-

 ! حرفها هست یلیمن و شما خ نیب یول! دیشما و من شا نیب:

 !یرو عوض کن يزیچ یتون ینم یخودتو گول بزن يهر چقدر هم بخوا! نکن يبا کلمه ها باز-

! شده ختهیر گهیشده د ختهیکه ر یها آب یمیبه قول شما قد یعنی. رو عوض کنم يزیکه بخوام چ ستمین نجایا:

خوام با گفتنشون خودمو  یکرده و حاال م یم ینیام سنگ نهیحرفها رو س يسر هی نکهیفقط واسه ا نجامیمن ا

رو اون تو  يادیز يهامنم روز! عمو نیدون یم! ارمشونیدم که به زبون ب یحق رو به خودم م نیسبک کنم و ا
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 چیکه انگار قرار نبود ه یسخت ییروزا. انجام دادن نداشتم يبرا يا گهیکه جز فکر کردن کار د ییبودم، روزها

! دمیشما رو خوب فهم ياز وقتها یلیمن حال خ! فهمم یحال اآلن شما رو خوب م نیواسه هم! وقت بگذره

 ياونم جلو مان،یداغ رفتن ا! عمو ستیاز من به شما ن تر کینزد شستهاتون ن نهیکه به س یکس تو داغ چیه

گم که  یرو نم نایا! منم سخت بوده ياوالد از دست داده سخت بوده برا يمن همونقدر که واسه شما يچشما

 یلیگم چون خ یرو دارم م نایا! بشور یو دشمن نهیک نیگم که بگم عمو دست از ا یرو نم نایا! جلب ترحم کنم

و حاال  ارمشونیحتماً به زبون ب نمتونیبب یکردم که وقت یبا خودم مرور م وارهایها و د لهیم نیپشت هم قتاو

وقت  یلیاون روز بگم که من از خ نینذاشت! کنم اما زنده نباشم یزندگ نیذار یم نیبهم گفت. خوام که بگم یم

کنن، من و  ینم یاما زندگزنده ان  نیزم نیا يها رو یلیعمو خ! ستمیکنم اما زنده ن یم یدارم زندگ شیپ

ك  یبعد از اتفاقات مان،یبعد از ا... عمو من ! نیکه شما منو کرد هیدیهمون تهد نیع تمونیوضع یامثال من ول

که من  یجهنم! شدم مونیبودم اما بعدش پش مانیا يروزها از ته دل آرزو کردم جا یلیپشت سر گذاشتم،خ

 یسگ جون م نیکاش ع نیگ یتو دلتون م نیدونم دار یم! دهکشنده بو مردناز صد بار  شتریب امی یازش م

! منه يرو دستها مانیخون ا نیکن یم الیشما خ امتیق امیدونم تا ابد، تا ق یم! من زنده بود يبچه  یول يداد

! نیممنم ه! ختهیر یک يرو دستها مانیخون ا نیباور کن نیخوا ینم ای نیدون یچون شما نم! چرا؟ نیدون یم

هم  ییوقتها هی! بودم مانیکه مسبب مرگ ا دمیوقتا زجر کش یلیروزها خودمو سرزنش کردم،منم خ یلیمنم خ

 یکه اسم هیبیعذاب عج! عذابه هیواسه خودش  نمیا! من اون مرد ياما جا ستمیگم من باعث مرگش ن یم

که چماق  یون دستما به ا امثالعمو دست من و شما و ! اون یبه سخت هیزیچ هیاما  ستیعذاب وجدان ن!نداره

 نکهیبا ا یعمو من مشکل. ذاره یم یخشم نهفته امون رو تا ابد تو دلمون باق نیرسه و هم یرو باال برده نم

! زدن بلند شم نمیگرفتم هر بار که زم ادیمن ! ندارم نیبا زجر دادن من داغتون رو سرد کن ،يجور نیا نیبخوا

 یلیخ! نداره یبیع! ته تهش هم مردنه! کنم و از نو سر پا شم یخوددرمان زدنگرفتم هر چقدر که بهم زخم  ادی

 هیکه رو قلبتون سا یکدورت نیاما داغ شما،ا! از اونها یکیکنن منم  یم یعمر با هزار زجر و درد زندگ هیها 

! کنه ینمفروکش  يجور نیطوفان ا نیا! ره ینم نیخشم با زجرکش کردن من از ب نیغم بزرگ، ا نیانداخته،ا

 یکه چوب رو باال برد و فرود آورد عصبان یکه هنوز هم از اون دست نیرس یم جهینت نیآخرش به اچون 

سخته،  يپدر یعمو ب! خودم واقعاً توقعش رو نداشتم! نیممنونم که تو سکوت به حرفام گوش داد! نیهست

 نکهیتره، ا سخت یلیخ یلیخسنگ سرد قبرش  دنیتحمل نبودنش، تحمل د ،یخودت رو مسبب مرگ پدر بدون

من  یبلند بشه ته ته جهنمه ول شیو به خون خواه تیده بشه دشمن خون یاونو برات م يبرادر پدرت که بو
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 نیهم نظرم ا م،یهم آرمانم، هم رأ قم،یرف نیتریمیخرم اگه پدر و مادر صم یجهنم رو به جون م نیا يهمه 

 !فظخدا ن،یمراقب خودتون باش. رنیگ یآروم م يطور

*** 

بتونم  ستمیکه اصال مطمئن ن يگرفته، جور بونمویگر ابونیپا گذاشتن تو خ ياز لحظه  يو سردرد بد هجیسرگ

 .نه ایخودمو تا خونه برسونم 

کنم سرم رو  یحس م. ذاره یدم و چشم رو هم م یم هیکه دربست گرفتم تک ینیماش یصندل یرو به پشت سرم

و دود و شعار گرفته تا  یاز شلوغ يپراکنده ا ریتصاو. ه شدنهدر حال ل ییفشار دستها ریهام ز قهیاز دو طرف شق

. ادی یمثل پتک تو سرم فرود م صداهاگذره و سر و  یچشمام خالصه وار م شیاز پ دیبازداشت و زندان و تبع

 . بوکس ياون پنجه  يبا عمو و ضربه ها ییارویاز رو ییبدتر از همه به خاطر آوردن لحظه ها

حالت : چهیپ یم نیراننده تو ماش يصدا. دم یهام فشار م قهیشق يتهامو محکم روو کف دس نمیش یم صاف

 !پسر؟ یخوش ن

رنگت بد : گه یاندازه و م یبهم م ینگاه مین نهییاز آ. کنم یرخش نگاه م میدستام جدا و به ن نیاز ب سرمو

 !اون تو هستن؟ کتیکس و کار نزد. دهیپر

ابوالفضل و اون االغ  انیگفت سر جر یاون که م! بوده؟ کیبهم نزد نمایتا قبل مرگ ا! که؟یعمو نزد! ک؟ینزد

 !؟یکرده چ یکه بهم محبت م ییشده، پس اون لحظه ها نینابکار ازم دلچرک

. شهیپشت ش يرهایزنم به تصو یذارم و زل م یم یصندل یپشت يدم و دوباره سرم رو رو یراننده رو نم جواب

دست  هی يعمو با اون موها! داغون بود يعمو بدجور يچشما! داغ! داغ! اغدر، د وار،ید وار،در،درخت،یدرخت، د

در مقام  شه،یبه بابا، پشت اون ش هیشب تینها یب يصورتش و با اون چهره  يافتاده رو ينهایبا اون چ د،یسف

 !قرارم و درب و داغون یطور ب نیبه دلم نشونده که ا یمجرم، بد داغ

دم و  یرو م هیکرا. شه یم یط يزندان تا خونه چه طور ریفهمم مس یکه نم تو افکار مشوش غوطه ورم اونقدر

سالم ! اه: گه یاومدن از خونه م رونیدر حال ب نیشه و نگار یاندازم که برم تو، در باز م یم دیشم،کل یم ادهیپ

 .یچقدر زود برگشت. داداش

دلم . کرده بویغر ییدا يسکوت کلبه  يدلم هوا. خواد یرو م ریو کو دیتبع ییحوصله ام و دلم تنها یب بیعج

 . خواد یرو نم ییآشنا چیه
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شنوم که متعجب  یصداشو م. اطیح يتو رمیگ یو از کنارش راه م نیشه تنها جواب نگار یم یرلبیز یسالم

 ! ؟یپ کین! شد؟ یچ: پرسه یم

 يدر مامان که روبه محض باز شدن . رم یدم و پله ها و باال م یتو هوا تکون م یچیه يرو به هوا دستم

 ریرم سمت پله ها تا اس یدزدم و سالم کرده و نکرده م ینگاه ازش م. گرده یکاناپه نشسته به طرفم بر م

 !یپ کیصبر کن ن: گه یافته و م یهمراهم راه م یاون ول. سؤال و جوابهاش نشم

 یچ: پرسه یو م ستهیا یم و روبروم ادی یم. کنم یکه باالجبار پا کند م ستمیخواد با یمتحکم ازم م اونقدر

 !اومد اصال؟! ش؟یدید! ؟یرفت! شد؟

بهت گفت و  يزیچ هیهان؟ باز : پرسه یدم، مامان همراهم با اخم م یدوزم جواب مثبت م یبهش م نگاهمو

 ! خت؟یبهمت ر

 یجونه، مامان اما ب یآروم و ب ينه  هیکه جوابم  یرم در حال یکنم و به سمت پله ها م یم یکوتاه مکث

 نیبارت نکرده ا یاگه حساب! ؟یبرگشت يجور نیپس تو چرا ا! نه؟: گه یتند م یچاشن یشه که با کم ینم الیخ

 !ه؟یرگ زده واسه چ يو چشما دهیپر يافتاده و رنگ و رو يشونه ها

لطفا ! خوام تو خودم باشم یم! پرم ایدن نیاز ا! از خودم پرم: گم یگردم سمتش و م یپله، برم نیرو اول پام

 ! امانم

سرم رو به  ستادهیسر کار باشه اما تو درگاه اتاقش ا دیکه قاعدتا با ينامدار يبگه صدا يزیچ ادی یم مامان

خواد، ما هم با  یم يدلش قهرمان باز! هندسون کرده ادی لشیف! مامان سین شیچیه: چرخونه یسمتش م

 ! شده ریگ نیزم م،یکرد یچیسوپرمن باالشو ق يآقا نیدادن ا تیندادنمون به رضا تیرضا

اون ! کشونه یکه منو اون طور به جنون م تیعمو تو اون وضع دنید اینامداره  يدونم اثر حرف پراستهزا ینم

به قلب ناموزون  تیاهم یو هجوم ببرم سمت برادر بزرگترم ، اون هم ب شیآت کپارچهیکه تنم بشه  يجور

 !مامان

 ! آروم پسر: گه یمتحکم م يشه و پدر یم دهیبازوم کش دهیمن نرس ينامدار بهت زده از هوار بسه  به

 یلرزه و گوشام گر گرفته تشر م یکه تنم از زور اعصاب متشنجم م ینامدار، در حال يگرد شده  يچشما خیم

! گم؟ یم یچ يشنو یم! بسه! يمنو مسخره کرد يایدن یبسه هر چ! يمنو مسخره کرد یبسه هر چ: زنم

 ... گهید! یبزن هیمن گوشه و کنا يمایبه تصم يحق ندار گهید
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کنه  یکم م نمونویب يکه داره فاصله  يمامان رو به نامدار! شم یده و من ساکت م یمحکم تکونم م يپدر

 ! کنم ینامدار خواهش م: گه یم

سبک  یحرفاتو بزن یرفت! ه؟یدردت چ: گه یکنه و م یم زیچشماشو ر سته،یا یتو دهن من م باًیاما تقر نامدار

 !هان؟! ؟یبرگشت يجور نیکه ا يدیشن یچه حرف مفت! یبش

 یمفت آدمو بهم م يمگه فقط حرفا: گم یم ینامدارم وقت يولم کنه، رودرو يدم تا پدر یتکون م دستمو

 ! يمشت حرف منو نابود کنه تو تا حاال هفت دفعه قاتلم بود هیاگه قرار بود ! زه؟یر

 !دادنت؟ تیبه رضا مید یم تیاخم و تخم ما رضا پیتو تر يبر يو فکر کرد یرفت! ه؟یپس مرگت چ: 

 ! تو ندارم تیبه رضا يازیکار ن نیبدم و واسه ا تیخوام رضا یم -

دوباره بازومو  يشه، پدر یو بلند مامان در هم م دهیکش نیبا ه نهیش یگوشم م ریکه ز يا دهیشترق کش يصدا

 ! نامدارخجالت بکش : توپه یکشه و سر نامدار م یو عقبم م رهیگ یم

 یاما احتماال سردرد وحشتناك من از فشار باال رفته ام نشأت م ستینامدار اونقدرها هم محکم ن ي ضربه

 ! افته ینامدار خون از دماغم راه م ي دهیگرفته که با کش

دم،  یم تیرم رضا یاآلن م نیغرم که هم یافتم سمت در سالن و م یبا اون حال خراب راه م يسر لجباز از

 يگردونه و مامان رو افتاده رو یزنه برم م یو بعد هوار بلند نامدار که مامان رو صدا م يزیچ ختنیفرو ر يصدا

 ! نمیب یم نیزم

*** 

 یم رونیب نیشه و نگار یدر اتاق باز م. کشم یدم و تند تند نفس م یو پشت هم تکون تکون م یعصب پامو

غم بغل گرفته ام  ياتاق مامان و زانو واریه نشستم پشت دک یمن يپا يکنه و بعد جلو یمقدار نگاهم م هی. ادی

 ؟یپ کین: زنه یم دامذاره رو مچ اون پام که درازه و آروم ص یدستش رو م هی. زنه یزانو م

. مامان خوبه: گه یذاره و آروم م یم شمیته ر يدستش رو رو. دم یکنم و به اون م یروبروم م واریاز د نگاهمو

 .کم بخواب کیو  ریدوش بگ هیپاشو برو 

 یکه بتونم واکنش ستیتو تنم ن یحس چیه. شده و تنم کرخته لیمغزم تعط. کنم یسکوت فقط نگاهش م تو

اندازه به  یدست م نینگار. رو باال بکشم نمیسنگ يتنه  نکهیا يبرا واریبه د رمیگ یدستم رو م. نشون بدم

 .شم یبلند م یکشم و به سخت یبازوم، دستم رو پس م

 .آمپول بهش زدن، االن خوابه. بود یحمله عصب هی. سین شیطور: گه یو م ادی یهم همراهم م نینگار
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 .به نرده ها تا تعادلم حفظ بمونه رمیگ یدستمو م. چرخه یدور سرم م ایذارم دن یپاهام م ریپله رو که ز هر

وردن مامان بودم چون اونقدر به هوش آ يبرا ينامدار و پدر ياز افتادن مامان، من تنها نظاره گر تالش ها بعد

کنم خودم هم در  یتونستم کمک رس باشم و حاال فکر م یشده بود که نم یترس و دلهره بهم مستول

 !به کمک دارم ازیهستم که ن یطیشرا

 ؟يریدوش بگ ير ینم: پرسه یم نیخوام در اتاق رو ببندم نگار یم

اما از  نیسپرم، نگار یحرف خودم رو به تخت م یبوقته از خاطر برده ام، پس  یلیها رو خ يسوسول باز نیا

پاشو لباساتو عوض : گه یشنوم که م یو م ستهیا یتخت م يپا. ادی ینم نییموضع خواهرانه خرج کردنش پا

 !یپ کیکن ن

 . يگرم کنم بخور يزیچ هیپاشو : گه یدارم، اون اما مصر م یچشمام نشسته بر نم يرو که رو ساعدم

 .درو ببند یرفت: کنم یم زمزمه

شه و  داریمامان ب ،یپ کین نیبب! یکن رونمیب يحق هم ندار! خوام برم ینم: گه یو م نهیش یتخت م يلبه  رو

 !نمیپاشو بب! شه یشه بدتر هم م یحالش بهتر که نم نهیبب يجور نیتو رو ا

 یم نینگار. فرستم یم رونیب یو پشت هم یعصب ينفس ها مینیدم و از ب یهم فشار م يهامو رو دندون

 !ناراحت؟ ای یهست یعصبان: پرسه

 !یهست یعصبان: گه یده و م یم لمیتحو يلبخند. کنم یدارم و نگاهش م یرو بر م دستم

! طور نیاز نامدار و خودت هم هم! یهست یخواهر سمج عصبان نیاز ا: گه یخنده و م یم زیگم، ر ینم يزیچ

بپرسم  يزیچ هی یپ کین!... بنگ! بنگ! بنگ! ؟یکن همه امونو خالص یتفنگ دولول بدم بزن هی يخوا یم

  ؟يد یجوابمو م

فهمه تو ذهنم  ینزنه، اون هم انگار م نیریاز آ یکنم حرف یام به چهره اش و تو دلم خدا خدا م رهیخ همچنان

 تیرضا يخوا یم! در مورد عموئه! اون باشه واسه بعد یعنی! ستین نیریدر مورد آ: گه یگذره که م یم یچ

 نه؟یا تیقلب يخواسته  ؟یش یدادن آروم م تیبا رضا یعنی ؟يبد

دم،  یو با تکون سر جواب مثبت م رمیگ یدستش رو م یوقت رهنمهیوسط پ يبا دکمه  يمشغول باز دستش

تو هم حق . یپ کیده رو انجام بده ن یبهت آرامش م یکن یکه فکر م يکار: گه یلبخند به لب م نینگار

 ! يکردن دار یزندگ
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خوش و  ياون پسره  يحرفها: شه یتو درگاه در بلند م ستادهیمعترض نامدار ا يبزنم، صدا یخوام حرف یم

به ساز کوك کردن تو و  يازین! رقصه یهم نزده م شیجور نیهم نیا! نکن نگار کتهیآقا د نیخرمو واسه ا

 !شوهرت نداره

**** 

مگه مامان نگفت دم ! نامدار رونیبرو ب: زنه یر مدوزم و اون به نامدار تش یم نیرو به صورت درهم نگار نگاهم

 !ینباش یپ کیپر ن

 !دعوا ومدمین: گه یو م ارهی یکشه، دستهاشو باال م یکم عقب م هی نامدار

 يدعوا اومده باشه چه برا يبندم که بدونه چه برا یشم، چشمامو م یم نهیچرخم و دست به س یپهلو م به

 !دهیکه امونمو بر يدردصلح من حوصله ندارم، خصوصاً با سر

حال . بذارش واسه بعد ياومد یهرچ يبرا: گه یره و م یشه و به سمت در م یتخت بلند م ياز رو نینگار

 .خرده هیبخوابه  میبر. ستیبدتر از مامان نباشه بهتر هم ن یپ کین

نم به در کمد و ز یکنم، زل م یپلکهامو باز م. ده یتق آروم جا افتادن قفل در نشون از رفتنشون م يصدا

 .بره یکنم تا خوابم م یاونقدر فکر م

*** 

 مامان؟ یمطمئن: شنوم یرو م نینگار يصدا ن،ییاز پله ها برم پا امی یم

 !دمیخودم شن. آره: مامان گرفته است و مغموم يصدا

 !آخه؟ یچ یعنی-

 ! دونم؟ یچه م:

 ! رو از قبل گفته؟ یگفت همه چ ینامدار که م! شه یمگه م-

واسه اتون  ق،یگه بابام رفته تحق یهمه مدت اومده م نیبچه امو سر دوئوند، بعد ا! خلق مونده ام نیار اتو ک:

 !زدن

 !فهمم به نامدار چه مربوط؟ یمن نم! کرده باشه يکار هی یپ کیبه فرض هم که ن-

تلفنو که قطع  دم،یبحث کردنشو شن يمتوجه شد من صدا یوقت! هیشیآت نمیاز هم! گهید نهیبچه ام حرفش هم:

خواد انقدر تند و  یگفت نم یم! ارهی یکه جوش م ستیگفت دست خودش ن. کرد اومد نشست باهام حرف زد
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انقدر هوار بکشم که  وهخواد برم تو ک یگفت دلم م یطفلک م! تونه خودشو کنترل کنه ینم یباشه ول زیت

 !حنجره ام پاره شه

 نیاصالً حرف حرف باباش نباشه و خودش همچ دیبزنم؟ شاگم من برم با دختره حرف  یمامان م! حق داره-

 !گرفته یمیتصم

نامدارم  ياتفاقاً از حرفا! خواد بره بذار بره یبهونه م نیهمه مدت با نامدار بوده و حاال به ا نیاگه ا! بدتر گهید:

 !وصلت نیبه ا ستیرضا ن گهیعالوه بر باباهه،خودش هم د دمیفهم

 !کرد حاال دلشو زده؟ حیمدت با داداشم تفر هید، عشقشو کر! ؟یچ یعنی! واه-

خونواده همش پاشون تو دادگاهه و  نیدر آورده ا ،يدونم کدوم خراب شده ا یآشنا دارن تو نم هیگفت،  ینه م:

منفرد از اون خالف  يچو انداخته داماد آقا لیجور حرفا،بعد رفته تو فام نیدونم سابقه دارن و از ا یچه م

 !هیشهر نییپا يکارها

 !يوا يا-

 !واهللا به خدا! کنه ریخدا آخر و عاقبت همه رو به خ:

دم گذشت من رو درك  یبه نامدار حق م! گلوم نشسته خیب یبیکه بغض عج یرم در حال یم نییها رو پا پله

ما ا نمشیب ینم گهیشده ام که د نیکه بهم زده شده کنار اومده ام و اونقدر باهاش عج یمن با زخم دیشا! نکنه

 !من برادر دیعقا! گهید یکی دیاون هم به خاطر عقا! خوره ینامدار همچنان داره زخم م

 یم. نمیب یمامان م يچرخونه، هول رو به وضوح تو چهره  یرو به سمتم م نیپام سر مامان و نگار يصدا

 !ه؟یچ انیمامان جر: پرسم یروبروش و م نمیش

 سردردت بهتر شد؟. زمیعز یچیه-

. دونم یهر چند که م هیچ انیبدونم جر قیخوام دق یشم که بدونه م یو چنان زل چشماش مگم  ینم يزیچ

 ینم! کنه برام حرف بزنه یم دایبه من ارتباط پ میکه مستق یدر مورد موضوع! بده حیخوام برام توض یفقط م

 !خواد بگه یاما دلم م! دونم چرا؟

 !؟يدینشن: گه یآروم م مامان

 !دمیشن! چرا-

 !بدم؟ حیرو توض یچ يواخ یپس م:

 ن؟یخانوم دار نیاز ا یآدرس-
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 !؟يخوا یم یواسه چ: پرسه یمتعجب م نینگار

اگه قرار بود با حرف ! ؟يخوا یم یچ يبرا: کنه یرو تکرار م نیهمچنان به مامانه و اون سوال نگار نگاهم

 !بود رگذارینامدار تأث يدرست بشه حرفها

 یکنه، هر ک هیزنه حرف زده باشه،اگه خواسته باشه کار منو توج یف مکه با من حر ياگه نامدار همون جور-

 !خوام با پدر اون دختر خودم حرف بزنم یم! خالف کاره هیبرادر نامدار  ارهی یم مانیباشه ا

! شه یم ینامدار بفهمه شاک: گه یره سمت آشپزخونه و م یشه و م یمخالف از جاش بلند م يبا چهره ا مامان

 !بهتره یدخالت نکن شیصتو مسائل خصو

 !خوام گره رو باز کنم یخودم م! به من گره خورده شیخصوص يمسئله : گم یشم و محکم م یم همراهش

 !کنه یبه حال خودش م يفکر هیخودت رو حل کن، نامدار هم  یتو مشکالت زندگ-

 ! برد یببره تا حاال م شیاز پ يتونست با فکرهاش کار یاگه م:

 !یپ کین ادی ینامدار خوشش نم-

 !بفهمه ستیقرار ن:

 !گه یدختره م يبابا میهم که بهش نگ نیتو و من و نگار-

 !خوام باهاش حرف بزنم یفقط م! کار کنم؟ یخوام چ یمگه م! مامان خب بگه:

بخور،  توییچا نیبش: گه یذاره و م یم زیم يرو رو وانیل هییچا ختنیکه در طول بحثمون در حال ر مامان

 .کنه یسرت درد م گفت یم نینگار

 . بهتر شدم دمیخواب: گم یکشم و م یرو به سمت خودم م وانیو ل نمیش یم

سخت  یلیخ دیامش شا دهیدم در فروشگاه د یکه گه گاه يکردن دختر دایپ. دم یبحث رو ادامه نم گهید

 !بشه داینباشه البته اگر هنوز با نامدار بهم نزده باشه و باز هم سر و کله اش پ

 کینزد. شم یم ادهیکنم و پ یرو حساب م هیکه چشمم به خانوم منفرده کرا یگم نگه داره، در حال یده مرانن به

اومده و سراغ نامدار رو گرفته، نامدار که تو انبار بوده رو خبر کرده ام و با هم  دمیپلک یتو فروشگاه م یظهر، وقت

خانوم که دل برادرم  نیحرف زدن با ا يبرا یبتونم راه ام تا هو منم دنبالشون راه افتاد رونیاز فروشگاه زده ان ب

 .کنم دایزنه پ یرو برده اما اونو با چوب من داره م

 ادهیگرفته ازش پ يبوده و حاال خانوم منفرد با چهره ا ستادهیخونه ا هیدر  يجلو يا قهینامدار چند دق نیماش

 .کنه یشده و به دور شدن نامدار نگاه م
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لحن  نیکنم آروم تر یم یسع. ده ینم یجواب دنمیگرده و متعجب از د یکنم، برم یالم مذارم و س یم شیپ پا

  رم؟یوقتتونو بگ قهیتونم چند دق یم: پرسم یم یممکن رو به صدام بدم وقت

 !شده؟ يطور: پرسه یاندازه و م یبه دو طرف کوچه م ینگاه

 .میصحبت کن یکنم خوب باشه اگه با هم کم یفکر م ینه ول-

 چه مورد؟در :

 !در مورد من-

 !در مورد شما؟:

 !من! بله-

 !داره؟ یلیچه دل:

 !خوام اگه بشه حلش کنم یم! شما و نامدار منم و گذشته ام؟ نیاومده ب شیمشکل پ نکهیخب مگه نه ا-

: پرسه یگرده و در همون حال م یم يزیبره و به دنبال چ یم فشیک يسرش رو تو یوقت دهیناام نگاهش

 و فرستاده؟نامدار شما ر

 .از اومدنم خبر نداره. نه-

 .شه یاگه بفهمه مطمئناً ناراحت م:

 ! خوب برادرم رو شناخته چه

 !شه یاگه شما رو از دست بده ناراحت تر م-

 فشیک يرو از تو يدیمکث دسته کل هیبعد از ! کنه یو متعجب نگاهم م ارهی یکالمم سرش رو باال م صراحت

 یشما اآلن واسه پدر من معضل شده و خب فکر م يگذشته . ندارم یشما مشکلمن با : گه یو م ارهی یدر م

 .رممکنهیکنم متقاعد کردن اون غ

که اول با  نجامیمنم ا: گم یبرم و به اون که مشغول باز کردن در آپارتمانشونه م یفرو م بمیج يدستم رو تو هی

 .شما صحبت کنم و بعد با پدرتون

وقت : پرسه یاندازه و بعد م یبه چهره ام م قیدق یلبشه، نگاه يرو يه پوزخندک یگرده به طرفم در حال یبرم

 !ن؟یدار یقبل
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 يفهمه که قبل از رفتن تو یخوره اما انگار م یبهم بر م يلحظه ا يکنه، برا یداره مسخره ام م المهیخ به

 دیدفتر کارش اما با نیرب نیتون یمالقات باهاش م يبرا! گم یپدرمو م: گه یآپارتمان و بستن در م يمحوطه 

 !نینداره صبر ک یتا سه شنبه که مالقات عموم ای نیداشته باش یوقت قبل

 !کاره است؟ ینامدار نگفته بابام چ: پرسه یگرده سمتم و م یشه، برم یاز تعجب گرد م چشمام

 يبرا ینتو یسخت م یکه باش یآدم دولت هی يبچه : گه یمونم، قبل از بستن در م یاش م رهیسکوت خ تو

 .خدافظ! یکن یخودت زندگ

 یمنو به سه چهار تا پست م یو دفتر کار و آدم دولت یمالقات عموم. مونم یشه و من تو بهت م یبسته م در

 یتر از اونه که فکر م دهیچیپ هیکه هست قض یخانوم جزو کدومشونه اما هر چ نیدونم پدر ا یرسونه که نم

 !کردم

 یدولت یکه پست یکردن منفرد نام دایروزنامه و پ دنیخر يبرا یروزنامه فروش يدکه  هیبرم  فتمیراه ب امی یم

دست  هیفرمون و  يدست رو هیپر اخم، با  يچهره  هینامدار و خود نامدار که با  نیافته به ماش یداره، چشمم م

 !در حال تماشامه نیماش ي دهیکش نییپا ي شهیش ياز آرنج رو

 

*** 

رو  نیماش. مونه یکنه و منتظر م یشه، در مقابلش رو برام باز م یو خم م رهیگ یه ازم منامدارم،اون اما نگا خیم

 دایپ يبه درد بخور زیزدن اما چ يبرا هیحرف یکه تموم ذهنم در پ هیدر حال نیشم و ا یزنم و سوار م یدور م

اونجا بودنم وجود  حیتوض يابر یحرف چیکنم ه ینامدار جا خورده ام که فکر م دنیدر واقع اونقدر از د. کنم ینم

 !نداره

کوچه  هیگذره تا تو  یمقدار تو سکوت م هی. ده یپنجره رو باال م ي شهیافته و در همون حال ش یراه م نامدار

کنه  یرو خاموش م نیو ماش چونهیپ یرو م چییسو یوقت. کشه یرو کنار م نیزنه و ماش یخلوت راهنما م ي

 نیبار دوم تو ا يآرومش برا يبا صدا مااون ا! کردم یم یه داشته ام چه غلطروبرومم و منتظر که بپرس ي رهیخ

 !کنه یلحظه ها شوکه ام م

 !حل و فصلش يبرا یبزن شیبه آب و آت يکه بخوا یستیمسبب مشکل من تو ن:

است و  رهیاون هم به روبرو خ. کنم ینگاه م مرخشیگرد شده به ن يچرخه و با چشمها یبه سمتش م سرم

 !زنه که انگار مخاطبش خودشه نه من یرف مح يطور
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اگه گذشته امون اون طور که االن  یحت ندهیدست گذاشتن رو دختر نما! از اول هم انتخابم اشتباه بوده دیشا -

جوجه روشنفکر معترض که واسه خاطر  هیکه به خاطر  ستین يمنفرد مرد! داره ییباال سکیهست هم نبود ر

 .نیا نهتو و گذشته ات فقط بهو! اد احساس خطر کنهچهار تا شعار رفته حبس بخو

 ... یول:کنم به مخالفت یبزنم پس لب باز م یحرف دیبا

 یعنی یستیگم مشکل تو ن یم یوقت! یپ کیو اما و اگر نداره ن یول: گه یچشمام م خیچرخه و م یسمتم م به

به  دنمیهات مانع رس يته و خراب کارگذش ایکردم تو  یم الیدرصد خ هیاگه ! باهات خرده برده ندارم! یستین

اون  يچون جا! چرا؟ یدون یم! ياریتو روم ب یتونست یخوام مطمئناً اسم عمو رو هم نم یکه م نیهست یاون

 !نییآوردم پا یزدم فکتو م یچک م

 !هم نبود يپدر و مادر یچک ب نیهمچ-

 !هنوز يچک پدر مادردار نخورد:

 !بزن ایشه ب یدلت خنک م-

هم گفتم از سر  يزیاگه چ! یپ کینزدم ن یمسخره کردنت حرف ایقت به قصد سرکوفت زدن و چیمن ه:

 !دلشوره ایبوده  تیعصبان

 !ست؟یبس ن-

 !؟یچ:

 !کرده کسانیرو با خاك  تیکه کل زندگ يواسه خاطر برادر یهمه نگرون نیا-

تو ! بست؟ يبرادر نیشه چشم رو ا یم! شه کرد؟ یکار م یدلشوره منتها چ نیاتفاقاً از شور به در شده ا! چرا:

 !تونم یمنم م یاگه بتون

از همه  شتریخودم خودم رو ب! ختهیبه خاطر من بهم ر تونیدونم که زندگ یشما م ياز همه  شتریخودم ب-

 ...کنم اما  یسرزنش م

 یهر رفتار منو م يچون خودت هنوز عذاب وجدان دار دیشا! خوشه يحال ها يهمه  ریگ شهیاما هم نیهم:

که همه گرگن  يتو جامعه ا یپ کین! یکه چشماتو باز کن نهیزنم واسه ا یم یمن اگه حرف! سرکوفت يپا يذار

 !یبره باش یتون ینم

 !يبِدر یستیبلد ن يایب ایبره دن یوقت-
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و  فیقدر لط نیا! کرد یشه زندگ ینم يجور نیا یپ کین! ؟یمشت شعار نشخوار کن هی ینیبش! ؟یپس چ:

عمومونه، برادر ! عمو جرم کرده! یو ببخش يببند یبه اون بزرگ یچشم رو گناه یوز که حتمهربون و دلس

همه نسبت نتونسته  نیا یدرست اما وقت نهایا يهمه ! هم خونمونه شمونه،یپدرمونه، پدر رفقامونه، قوم و خو

 !دهن اون گرگ بره تو يانداختن تو یعنی! آزاد کردن گرگ یعنیاومدنش  رونیمانع از قساوتش بشه پس ب

 يجنازه  يکفتار داره که بخوان ته مونده  رونیب نیا ياونقدر! شه یعوض نم يزیاون تو هم باشه چ-

 !بکشن شیشکارشو به ن

 !فهممت ینم:

 ! دونم یم-

 یبه ته بسته م يضربه ا اره،ی یدر م يگاریشه و از داشبورد پاکت س یکشه، خم م یم يپوف کالفه ا نامدار

 نویا دیباباتم، نبا يبرادر بزرگترتم، جا: گه یو م ردشیگ یبه سمتم م. ادی یم رونینخ ازش بدو  یکیزنه و 

 ! یکش یدونم م یم یبهت تعارف کنم ول

: گم یکشم و م یموهام م نیب یدست. برم، اون اما چشمش به پاکته یاز پاکت به سمت صورتش م نگاهمو

 .کشم ینم

کشم و تو  یم رونیلبش ب يرو از رو گاریبرم و س یدستم رو جلو م کنه، یداره و خودش روشن م ینخ بر م هی

 !تو هم نکش: گم یکنم و م یخاموش م يگاریرسیز

 رهیکم تو سکوت خ هی. اندازه یداشبورد م يزنه و پاکت و فندك رو رو ینم یکه کردم اما حرف ياز کار هیناراض

 ...دختره نیپدر ا: پرسم یو بعد منم که م میش یروبرو م ي

 .تارا-

 ؟يمنفرد، باهاش حرف زد يآقا. آره:

 .نه هیگفته جوابش منف یاما از وقت دهیدو بار منو د یکی-

 دنش؟ید يبر يخوا ینم:

 .برم دیبا-

 .امی یمنم باهات م:

 یکنه و ابروهام باال م یلبش متعجبم م يلبخند رو. شه سرم رو به سمتش بچرخونم ینامدار باعث م سکوت

 !خودت يعقب افتاده  يکارها یپ يتو بهتره بر: گه یکنه و م یز مکمربندش رو با! ره
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: گه یبه من م رهیده و خ یم هیشه که کامالً به در تک یزنه، خودش متوجه م یحرف م يفهمم از چه کار ینم

 نویا هاتیمرام تو و هم رأ! رسمشه؟ نیا! به چاك؟ يبعد زد يکرد شیی،هوایگفت یچ هیگوش دختر مردم  ریز

 ! ؟گه یم

 یموهام م نیدستم دوباره ب يانگشتها! ساعت سه بار شوکه ام کنه هیگرده و نامدار تونسته تو کمتر از  چشمام

 !نزده رونیهنو ب! نگرد:گه یره که نامدار م

 !؟یدون یتو از کجا م: پرسم یکنم و م ینگاهش م یسوال

 !نمیب یمخب دارم : گه یکنه و م یلبخند و تکون چونه اش به سرم اشاره م با

 یبه ذهنم خطور م يلحظه ا يبرا! نه ایهست  یپشت سرم،پشت پنجره کس نمیگردم که بب یو گنگ بر م جیگ

 ریگم ز یم! گم بابا یشاخو م: ده یم حیشه و توض ینامدار بلند م يخنده  يکه صدا نهیماش رونیب نیریکنه آ

 !ومدهیهنو در ن! اش نگرد یموهات، رو کله ات پ

 !؟یدون یم نویریآ انیتو از کجا جر: پرسم یسوالم رو واضح تر م کنم و یم یاخم

 !گفت ییزایچ هی. دمیرو د یعل: گه یم یشه وقت یخالصه م ياش به لبخند خنده

 !به نامدار بگه؟ ییزایچ هیدونسته که بخواد  یم یچ یعل! شه یم شتریب بهتم

 ! ؟ییزایچه چ: زنم یزور لب م به

 .شه یم یشاک نهیو فندکو بنداز تو داشبورد، مامان بب گاریاون پاکت س: گه ینه و مک یرو روشن م نیماش نامدار

! به خونت تشنه است روانیگفت س یم: گه یدم و نامدار در حال بستن کمربند م یگه رو انجام م یکه م يکار

خودتو گم و  گفت یم! به امون خدا يننه بابا شده ولش کرد یب يدیکه د ،بعديکرد ییگفت دختره رو هوا یم

 روانیگفت س یم! ينر روانیس پروقت دم  هیکه  ینگرفت یاز عل يخبر یچند وقت هم حت نیو تو ا يگور کرد

واسه ات خط ونشون ! بوده یشاک یلیخ یول یدونه با ک ینم! دهیرو شن زایچ نیزده که ا یداشته با تلفن حرف م

 ! دهیکش

هم خنده  يچرخم، به زور و با فشار لبهاش رو یبه سمتش مکنه و  ینامدار اخم هامو در هم م يخنده  يصدا

صحنه  هی دمیرو شن زایچ نیکه ا شیاز چند روز پ! کنم یمسخره نم! دیببخش: گه یکنه و م یاش رو کنترل م

 !چشممه يمدام جلو يا
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 یِعصبان يپسرعمه  هیسفره عقد،  هیاتاق،  هی: ده یبده، اون هم با لبخند ادامه م حیمونم که توض یم منتظر

که کروات اون داماد  یشیآت يکروات و دست اون پسرعمه  هیالغر الجون،  يقویداماد ر هی ،یکلیقلدرِ ه

 !نه؟ شنهاک یلیخ! عقد يبه زور ببردش سر سفره  نکهیکشه واسه ا یپدرمرده رو م

 یزن لیتو اگه ب! آره داداش: گه یو م نهیب یلبخند رو رو لبم م ینگاه مینامدار با ن ره،یگ یخنده ام م ناخودآگاه

 !بزن لیدم ماتحت خودتو ب

: گه یم ستهیا یم نیماش یکنه و وقت یم یرم، نامدار هم تو سکوت رانندگ یگم و به فکر فرو م ینم يزیچ

 !زود برگرد که مامان نگران نشه یشو ول ادهیپ

 یکنه و م یاشاره م يخونه ا کنم، با انگشت به یرو نگه داشته نگاه م نیکه ماش ییناآشنا طیبه مح متعجب

 !دهیخرتو نچسب خیب نشیخشمگ يبرو سراغش تا پسرعمه  نیو رنگ نیخودت سنگ! ارهیمنزل : گه

! امیمحکم بخورم تا از بهت در ب ي دهیکش هی لمهایف يمثل تو دیبا دیشا! کنه یبه نامدار، اونم نگاهم م ماتم

 ؟یهست یمعطل چ. گهیبرو د: گه یو م ارهی یم يارذاره، فش یپام م يدست رو یلیس ينامدار اما به جا

 !برم؟ کجا؟: پرسم  یفک منقبض شده ام م نیزور و از ب به

 رزایسر قبر پدر جد م: گه یکشه و م یموهاش م نیب یده، همزمان دست یم رونیرو پرصدا و کالفه ب نفسش

 !گهیبرو د! منتظرتن! نشدید يای یبه پسرعمه اش گفته ام امروز م نجاست،یگم دختره ا یم! فشمشم

 کینزد ياز شهرها یکیمادربزرگش  يکه خونه  نهیا ادمهیکه  يزیچ! کنه؟ یکار م یچ نجایا نیریآ! بهیعج

 !نجایبوده نه ا يهمون آباد

 !روشن کن برو: گم یخفه م ییدم و با صدا یدهنمو به زور قورت م آب

راه بنداز ! برو نامدار: گم یم يشتریبار با تحکم ب نیزنه، ا یمتعجب و بلند نامدار تو گوشم زنگ م یچ يصدا

 !نویماش

متوجه  روانیس ای نیریخوام آ ینم! نهیکه شناس باشه و منو بب رونیب ادیاز اون خونه ب یترسم هر آن کس یم

بذارم اون منو  ای نمشینداره بخوام بب یلیاصالً دل! باهاش روبرو بشم تیتونم تو اون وضع ینم! حضورم بشن ي

 !میبا هم باش ستیقرار ن یوقت نهیبب

 !گهیبرو د: توپم یم تیگردم سمتش و با عصبان یکنه بر م یرو روشن نم نیکه ماش نامدار

 !آخه؟ یچ يبرا: پرسه یم یوقت رهیگ یرنگ م اخمهاش
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 میتو زندگ ستیکه قرار ن یکس دنیبرم د دیبا یواسه چ: گم یکشم و م یصورتم م يکف دستامو رو یعصب

 !باشه؟

 یگفت یمگه نم! ؟یپ کین يشد یروان! ؟یچ یعنی! باشه؟ تیتو زندگ ستیقرار ن: ره ینامدار باال م يصدا

 ! ؟يخوا یدختره رو م

 گهید يجا فت،یتو راه ب: گم یاستارت زدن و م يشم برا یخم م! کنه یم میام و نامدار داره بدتر عصب کالفه

 !میبحث کن میتون یهم م

 !خب: چرخه یکنه و به سمتم م یپارك م نترییرو چند تا کوچه پا نیافته، ماش یه مزنه و را یرو پس م دستم

دستهاش  نهیب یسکوتم رو که م! به نامدار بدم دیبا یحیکنم و تو فکرم که چه مرگمه و چه توض یم نگاهش

مامانو  ،يخوا یدخترو نم نیا یواس خاطر مامان گفت: گه یپالتوم م ي قهیدر حال مرتب کردن  اد،ی یم شیپ

و  بیع مینیبب میبود شیبعدش هم که منتظر جواب آزما. میکرد شیدر اومد و راض رمونیپ نیکه من و نگار

 !ه؟یپس دردت چ! حله ینه که خدا رو شکر همه چ ای يکرد دایپ يرادیا

 !خوره یبا من نم یبه درد زندگ نیریآ-

زن فکر و  یتو قحط! زود به عرق نشست؟ تب تند بود،! خورد؟ یکه به درد م يتا تو اون کوهستان بود:

 !بهتر از اون هم هست؟ يدید نجایا يبعد که اومد ،يکرد 18مثبت  يالهایخ

 !نامدار-

 ! ؟یپس چ:

 !خورم ینم نیریمن به درد آ-

 !بوده؟ یالک يداد لمونیکه تحو یشینکنه جواب آزما! چرا؟:

 !نه-

 !ه؟یدردت چ نمیببدرست حرف بزن ! ارهی ینه و نو م یه! گهید بنال د:

 !ما نه يخوشبخت بشه، اما تو خونواده  دیبا من شا یتو زندگ نیریآ-

 !؟یچ یعنی:

مونم تا بتونم  یمقدار ساکت م هی ده،یچیرو پ ادهیپ يگوشه  يکه تو درختها يدوزم و باد یبه روبروم م نگاهمو

 هیدختر ! داشت قتیحق یهنده بود ولآزارد دیاون شب مامان شا يحرفها:گم یذهنم رو جمع و جور کنم و بعد م
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فرداد و اون همه دبدبه و کبکبه اش، ! ارهد یآنچنان التیو تحص یکه زار و زندگ يریگ یم يرو دار ندهینما

 ! خود تو یو حت نینگار

دختر از هر لحاظ واسه تو  نیبه نظر من ا! ؟ينبود زایچ نیبه فکر ا يداد یم شنهادیاون موقع که بهش پ-

 !مناسبه

 !اما واسه شماها نه! واسه من آره:

 !فلسفه نباف جان مادرت-

ما  يتو خونواده  یول ادهیدختر از سر من هم ز نیا! دهیکه مامان تو صورتم کوب هیتلخ قتیحق! ستیفلسفه ن:

 !شه یم تیاذ

ول ط. بشن نیهم عج يکشه تا زن و شوهر با خونواده ها یطول م یداره، تو هر ازدواج هیحاش یهر ازدواج-

تازه مامان هم که . شه یخرده تالش و صبر و گذشت م هیبا  یول انیکشه زن و شوهر به شکل هم در ب یم

 .هم که فعالً هست نینداره، نگار هیقض نیبا ا یمشکل گهید

 کار کنه؟ یباشه؟ قراره چ نیخب؟ نگار:

 !بده ادیتونه بهش  یرو م زایچ یلیخب خ-

خوان  یکه خونواده ام م يبخوام بکوبمش و از نو اون جور نکهیم نه اخواست ادشیمن اون دخترو با کم و ز:

 ! بسازم

 !نزدم یحرف نیمنم همچ-

 !؟یچ یعنیبده  ادی ییزهایچ هینگار هست و قراره بهش  نکهیا:

تا  نیشهر درندشت زم نیتو ا یتو اون کوه با مدل زندگ یطرز زندگ یدون یخودت هم م ،یپ کین نیبب-

 چیه یکن یتو اون کوه زندگ یرفت یخود تو وقت نیهم! داره يریادگیبه  ازیهم ن يرییهر تغ! داره ریآسمون توف

 یم ونیزیتلو ریشب ز هو شب ب ي...ـیر یم یرو توالت فرنگ یرفت یصبح به صبح م! ؟ينکرد يرییتغ

مدت  نیبه خاطر ادختر اگه بخواد، اگه قبول کنه که باهات باشه، اگه اصالً ببخشدت  نیحاالم ا! نه! ؟يدیخواب

اصالً تازه عروس خب تا . رهیبگ ادیرو  ییزایچ هی ازهیکه ن رهیبپذ دیو بهت بله رو بده، با یکه قالش گذاشت

 ! گهیراهه د یکدبانو بشه کل هیبخواد 

برو، باهاش : گه یزنه و م ینامدار استارت م. گم ینم يزیو تو فکرم و چ رمیگ یرو به دندون م نمییپا يلبها

تونه بره سر درس و کتابش، مدرك  یبهش بگو اگه دوست داره م. کن یاز اول باهاش ط ویزن و همه چحرف ب
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 ينه طبقه  ارهی ینه شعور م نشگاهمدرك و درس و دا یکیهر چند که از نظر من . و خودشو بکشه باال رهیبگ

نه واس . کن یه خودت زندگو واس نیرفت، حاال بش گرونیبه خاطر د تیچند سال از زندگ ،یپ کین نیبب! باال

 ! و شوهرش و مامان نیخاطر من و زنم و نگار

 یقلبم به تپش م. توشه نیریکه آ يره سمت خونه ا یفهمم داره م یافته با دور زدنش م یکه راه م نیماش

 . شه یعرق م سیکنم تو حلقمه و کف دستهام خ یکه حس م يافته جور

کنه و  یزنه، در سمت من رو باز م یرو دور م نیشه، ماش یم ادهیر پبه در کرم رنگ خونه است که نامدا نگاهم

 .چسبه یبازوم رو م

مواظب : گه یبرتم و آروم م یچسبه، به سمت خونه م یشم و نامدار مچ دستم رو م یم ادهیاراده پ یزور و ب به

. حرف بزن شییردابا دخت نیبعد بش ،يبده چرا گم و گور بود حیواسه اش توض! باش پسرعمه اش قورتت نده

 !هات بچسبون و تموم جملهروت شد که اصل ماجرا رو بهش بگو، روت هم نشد چهار تا غلط کردم تنگ 

 یزده م رونیپالتوم ب ریکه از ز رهنمیپ ي قهیزنه و در حال مرتب کردن  ینامدار زنگ رو م م،یستیا یدر م دم

 . ونه جمع باشهخاطرت از خ. نجایا يایدونه امروز قراره ب یمامان م: گه

رو  یاک: گه یم نیکشه و در حال رفتن به سمت ماش یبه بازوم م یزنه، دست یم یزلم بهش، لبخند گرم فقط

 !ایخونه ن ینگرفت

  ن؟ییبفرما: شنوه یرو م روانیس يو هم زمان گوشم صدا نمیب یرو م چشمکش

**** 

 .یپ کیمنم، ن: گم یم ادی یکه از ته چاه در م ییدم و با صدا یدهنم رو به زور فرو م آب

 .نییپا ایسه تا پله رو ب: گه یم روانیشه و س یباز م يا هیچند ثان يریبا تأخ در

 مهیکه درش ن ینیرزمیواحد ز هیو چند تا پله و  هیمیآپارتمان قد هی. ذارم یگم و پا تو راه پله م یم يا باشه

 یصاف م ییگلو ستین یکس نمیب یم یو وقت کشم یم یسرک. دم یبه در م یو هل آروم رمیگ یم ینفس. بازه

 .ااهللای. سالم: گم یکنم و م

 . ادی یتنش جلو م يمردونه  رهنیپ يدر حال بستن دکمه ها روانیکشه تا س یلحظه طول م چند

: گه یده و م یباهام دست م اره،ی یم شیکنم و اون گرچه نگاهش سرد و دلخوره اما دستش رو پ یم سالم

 بفرما . يخوش آمد

 . پنجره هم نداره یذارم که حت یم يو خفه ا کیگم و پا تو هال کوچ یم یممنون
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 .امی یاآلن م نیبش: گه یکنه و م یاشاره م یبا دست به مبل روانیس

 هیبه  گهیسمت د هیو از  کیکوچ يآشپزخونه  هیسمت به  هیهال از . نمیش یو م ارمی یرو در م پالتوم

از . بسته است ياز همون درها یکیپشت  نیریمطمئنا آ. تا در بسته توشه شه که چند یختم م کیبار يراهرو

 !ستمیبند ن نیزم روکنم اصال  یکه فکر م ادی یم انیچنان احساساتم به غل یکیهمه نزد نیتصور ا

صورتم  يو در حال تماشا نهیش یم میرو مبل کنار. ادی یم رونیاز آشپزخونه ب روانیو س رمیگ یاز راهرو م نگاه

 !لقمه غذا دهنت بگذاره؟ هی ستین یکس يهم که آمد یخان! ؟یش یهر روز الغرتر م: گه یم

 .بودم ضیمدت مر هی: دم یم حیزنم و توض یم يا مهیزور لبخند نصفه و ن به

داشت که  ریمرضت واگ: پرسه یمکث م یده و بعد از کم یم هیمبل تک یاندازه و به پشت یرو باال م ابروهاش

 ! شد؟ ینم داتیسمت ما پ

شم و بعد  یاش م رهیخرده تو سکوت خ هی. بگم یمونم که چ یو م رمیگ ینشسته تو جمله اش رو م ي طعنه

 ... ینه ول: گمیآروم م

 يا یبگ ينکنه موخوا! ها پس چه؟: پرسه یکنترل شده م ییشه و با صدا یبه سمت جلو خم م یوقت هیشاک

 یتانست یتلفن نم هیبا  یسخت عالج بود، حت تیناخوش !به فرض هم که قبول! ؟يهمه مدت تو بستر بود

 ییزایچ هیبچه  يگوش ا ریز بتیقبل آن مص يخبر بد) ma(که به م يآنقدر مرد نبود ای! ؟يریبگ یسراغ

 ! ؟یمانیو حاال پش يکرد شیو فکر يخواند

 .دم یبهش حق م ییجورا هیکنم چون  یحرف فقط نگاهش م یب

خانمان و  یهم ب. خورد يبد ضربه ا چارهیدختر ب: گه یکنه و م یاز اتاق ها نگاه م یکیده، به  یم هیتک دوباره

! ها؟ يکرد یکرد تو چه م یرفتاره م يبا خواهرت ا یکی! خانواده شد، هم عاشق دلداده اش ولش کرد یب

 اریب لیدل هیفقط  لیدل هی! پس؟ یگ ینم یچیچرا ه! ... ناشته باشم واال تیکه به برادرت قول دادم کار فیح

 ! ینیبب نهیریذارم رنگ آ یبرکت نم يکه برا م قابل قبول باشه که اگه نباشه به ا

. مدتو نیا يبودم اما نه همه  ضیمر: ارمی یم نییکه ممکنه پا ییکنم و صدام رو تا جا یرو با زبون تر م لبم

 .... ام گره خورده بود و خب ندهیافتاد که به آ یاتفاق هی

 ! حرفته بزن هیحاش یمرد باش و ب: 

داد  یم حیتوض زویکاش خود نامدار همه چ. م کشم میشونیبه پ یدم و دست یم رونینفسم رو از دماغم ب کالفه

 زیم يرو ینیریظرف ش ي رهیو خ رمیگ یم روانیمنتظر و طلبکار س ينگا از چشما. کرد یو کارمو راحت تر م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٥٤ 

 ینم! گفت االغ یعموم که م! خر هیسراغ  میرفته بود با پسرعموهام میبچه که بود: گم یشم و آروم م یم

از  یکی دنید بیآس متیبه ق حمونیتفر یول میکن حیخرده باهاش تفر هی میخواست یم! هم قاطر بود دیدونم شا

! بوده بیبه خاطر همون آس گنیپسرعمو بچه دار نشده و م نیحاال بعد چند سال ا. پسرعموهام تموم شد

 يزایچ هیو واسه خاطر  نیرقم زدم واسه هم بتویمص نیا يوارواسه خرس شنهادمیا پمن ب الشیعمومم به خ

که باهات تماس گرفتم، درستبعد قطع کردن تماس اومد سراغم و واسه انتقام گرفتن ازم زد  يهمون روز گه،ید

ا هم که شدم سر پ. بودم بعدش هم که اومدم خونه تو تخت افتاده بودم مارستانیمدت که ب هی! و ناکارم کرد

 ! نه ایبه درد پسرعموم دچار شدم  مینیبدم و بب شیماه بگذره تا بتونم آزما شیش میوندمنتظر م

فضا  فیتلط يبرا یزورک يلبخند. نهیش یم روانیس يچهره  يو نگاهم به بهت و ناباور ارمی یرو باال م سرم

 ! ارائه بدم تونم یم. و حاضره یح شیجواب آزما. ندارم یمشکل: گم یزنم و م یم

 !هم خونته؟! ته؟یتن يعمو عمو يا: پرسه یم یشه وقت یختم م یظیبه اخم غل روانیس تعجب

 یشدنم هم نم مونیاز پش یحرف یحت. گم ینم يزیدم و چ یم ییرو هوا میشونیرو پ ختهیر يدستم موها با

 ای روانیخوام س ینم کشه و من یم ادیرو فر نیریآ دنیبدنم د يلحظه تک تک سلول ها نیزنم چون تو ا

 ! دختر تعلل کرده ام نیتو خواستن ا يفکر کنن لحظه ا نیریآ

باز  ای یبمان يآمد: گه یشه اما قبل از رفتن به سمت راهرو م یاز جاش بلند م نهیب یکه سکوتم رو م روانیس

 !؟يقراره بر

بوده، برا  يبد تیتو وضعدختر  يا: زنه یپچ م یآروم يکنم، با صدا یو نگاهش م رمیگ یرو باال م سرم

 !هان؟! ؟یکن یبه درداش اضافه نم يتو که درد. و هنوز تحت درمانه جایآمده ا زشیمعالجه همراه عز

 یکه هول زده م ستیشم، دست خودم ن یشه و از جام بلند م یبه تأسف بدل م نیریآ دنیاز د جانمیه تموم

 ! کجاست اآلن؟: پرسم

که با  روانهیافتم و س یراه م روانیاز اون اتاقهاست که دنبال س یکیتو  نیریآ المیره، به خ یسمت راهرو م به

 : پاشه یجمله منو از هم فرو م هی

 !مالقاتش میلباسامه بپوشم بر بمان

*** 
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لرزه  یکنم اما اونقدر دستام م یاصالح م شمویمثالً دارم ر. رگ زده و به خون نشسته ام يزده ام به چشما زل

 یبهداشت سیو از سرو ارمی یسر و ته اصالح کردنو هم م. مو زخم کرده ام و خون راه افتادهصورت يکه چند جا

 ! فتهیخودم ب ي مندهشر ي افهیچشمم به ق نیاز ا شتریخواد ب یدلم نم. رونیزنم ب یم

 يزد ؟یپ کین هیچه وضع نیا: گه یصورتم م دنیشه و با د یبرم سمت پله ها، مامان جلوم ظاهر م امی یم

 !که يصورتتو زخم کرد يه هم

 شده؟  يزیچ: شنوم یرو م نیآروم نگار يشم، صدا یکنم و از کنارش رد م یزمزمه م ستین يزیچ هی

بلند صدام  نیپا تو اتاق نذاشته نگار. رم باال یرسه و من پله ها رو م یده اما به گوشم نم یکه مامان م یجواب

 .تلفن ایب یپ کین: زنه یم

 ه؟یک: پرسم یم یقبل از گرفتن گوش و نییگردم پا یبرم

 .نامدار: گه یره و م یسمت اتاق خودش م به

 يجناب آقا! به: پرسه یم يگم، نامدار اما پرانرژ یحوصله الو م یذارم و بعد ب یپلک رو هم م يلحظه ا يبرا

 !رفت؟ ادتیگرم شد که ما رو  اریچنان سرت به !عاشق

و حال خوش حال من  يصدا نیا یاوضاع چطوره ول نهیبب نیریآحرف  دنیکش شیدونم زنگ زده تا با پ یم

 !؟ینگفت يزیو چ یدونست یم: توپم یکنه که م یناخوشو ناخوشتر م

 و؟یچ: پرسه یم یشه انگار که بعد از مکث یم متعجب

 !؟یدون یخودت نم-

 !و؟یگم چ یم:

 ؟يندار يکار. میزن یخونه با هم حرف م ياومد-

 !چه مرگت شده باز نمیبنال بب! شکنم یدستتو م پام برسه خونه ،یقطع کن:

سوزه  یکه م رگلومویاندازم و با دست ز یم ستادهیآشپزخونه ا يمنتظر مامان که تو آستانه  ي افهیبه ق ینگاه

مامان ازش حرف بزنم پس شروع  يکه بخوام جلو ستین يزیچ ختهیکه مثل آوار رو سرم فرور یاتفاق. مالم یم

 .مکنم، بذار بپرس یفکر نم. منتظرم پس. باشه. آره: کنم به تظاهر یم

 ن؟یخوا ینم يزیچ: کنم سمت مامان یم رو

دستم بهت  یپ کین: زنه یره تو آشپزخونه، نامدار از اون ور معترض داد م یگه و م یم یرلبیز ينه  هی مامان

 ! کنم یبرسه خفه ات م
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بسته  هیمامان با . ذارم یرو سر جاش م یگوش کنم و یم یبه اعتراضش خداحافظ تیاهم یگم، ب یم يا باشه

 . ادیبذار رو زخمها خونشون بند ب ا،یب: گه یو م رونیب ادی یپنبه م

 .مامان ستین يزیچ: گم یو م نمیش یمبل م يرو

 یلیسرم خ: گم یکنم در حال گرفتن بسته م یو اصرارش رو به گرفتن پنبه، دست دراز م نمیب یرو م اخمش

 .کنه یدرد م

 ن؟یلیآ دنید یرفت: پرسه یکنه و م یموشکافانه نگاهم م نه،یش یم رومروب

کنم و در  یم یسطح یدگیو خودم رو مشغول چند تا بر نهییرم سمت آ یچشم تو چشمش نباشم م نکهیا يبرا

 .نیریآ: گم یهمون حال م

 ش؟یدید. همون-

 .نه:

 !دنش؟یخواد ببردت د یگفت م ینامدار که م! اه-

 .ه نبودرفتم خون. نشد:

 .همراه نامدار دوباره برو م،یخور یخب شامو زودتر م-

 .حاال ستین يعجله ا:

ره تو آشپزخونه لحنش دلخوره که  یداره م یوقت. شه یمونه و بعد از جاش بلند م یمقدار ساکت م هی مامان

 !یدون یخودت م یهر چ: گه یم

از  یکوتاه يلحظه ها کیمن شر! نیدون یظه نملح نیدونم که شماها تو ا یم زایچ یلیمن خ! آره مامان! آره

من ! دنمید يچشمها،شرم داره برا نیکه ا نهیازش داشته ام و هم یشده ام که خودم هم سهم نیریآ يدردها

به اون  یشباهت چیکه ه دمیرو د يزیرنگ سرد غم انگ يتخت، تو لباس خاکستر يشده رو يبستر نیریآ

بود که جز  یشگاهیاتاق آسا يکه مات تنها پنجره  دمیرو د يخترمن د! کوهستان نداشت ي دهیرم يآهو

 !دیرس یبه گوش نم يزیبهانه چ یمورد و ب یب يضجه ها و قهقه ها يصدا

لحظه از  نیمن تو ا! رم یفرو م نیکنم دارم تو زم یکه حس م نهیلحظه اونقدر شونه هام سنگ نیتو ا من

 میزندگ دیکنم که انگار خورش یاونقدر احساس سرما م ستین ایدن نیکه انگار اصالً تو ا يدست دختر يسرما

 !ستین ییرفته و گرما یرو به خاموش
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و مطمئناً اگه به گوشتون برسه اون  نیدون یدونم که شما نم یرو م يزیلحظه من چ نیاآلن و تو ا! مامان آره

شه و  یهم دود م تتونیضاقدر ر نیهم دهیشدن کش يشکسته که کارش به بستر یقدر از لحاظ روح نیدختر ا

 !ره یهوا م

*** 

نامدار فرار کرده باشم اما به محض اومدنش به  ينخورده به تخت خوابم پناه برده ام که از پرس و جوها شام

 يهمون طور باال قهیچند د! که خودم رو به خواب زده ام یسر من يباال ستادهیخونه در اتاق رو باز کرده و ا

 !اآلن؟ یمثالً خواب: کنه یزمزمه م رگوشمیو ز ارهی یخورم، سرش رو جلو م یکون نمت یو وقت ستهیا یسرم م

بار  نیدونستن موضوع و ا يمصرتر برا ایحرفهاست  نیخورم بلکه گول بخوره و بره اما زرنگتر از ا ینم تکون

 نویریکه آ یتگم که دروغ گف یرم و به مامان م یبگو چه مرگت شده واال م نیآدم بش نیع: گه یم رگوشمیز

 !يدیند

 ! نمیپاشو بب: گه یزنه و م یم يا روزمندانهیزنم بهش، لبخند پ یکنم و با اخم زل م یباز م چشم

 پایت ه؟دخترهیچ: پرسه یو م نهیش یمبل م يفرستم، نامدار رو یموهام م نیو کالفه دو تا دستهامو ب نمیش یم

 !رون؟یت و انداختت ب..زد در ك

-... 

 !؟یکالً نذاشت حرف بزن ای يچرا گم و گور بود یروت نشد بگ! مرغ زل نزن به منشتر نیع! هان؟:

- ... 

 ! گهید زر بزن د:

جور  نیا یگفت یاگه از قبل بهم م:گم یدم و م یبسته ام فشار م يپلکها يشست و اشاره ام رو رو انگشت

 !شدم یشوکه نم

 !و؟یچ: شه یمتعجبش بلند م يصدا

 !؟يانداز یدست م يمنو دار ای یدون یتو نم: گم یمکث م هی زنم بهش و بعد از یم زل

 !یگ یم یدرست حرف بزن بفهمم چ یپ کین: گه یشه و م یم زیخ میسمتم ن به

 !خونه نبود نیریآ: گم یو م رمیگ ینگاه ازش م یکنم و عصب یم بغض

 !نینیبرو ب گهیکه همد زهیمن که با پسرعمه اش حرف زدم قرار شد برنامه بر! ؟یچ یعنی-

 !نه تو اون خونه یول! دمشید:
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 !کجا بود؟-

 !شگاهیآسا:

 یگرد شده نگاهم م ییکه با چشما يزنم به نامدار جاخورده ا یو زل م رمیگ یم رپامیز ي چهیاز قال نگاهمو

سکوت  هیرو باز کنم و بعد از  دنمیراه نفس کش نکهیا يفرستم برا یم رونیام رو ب نهیآه نشسته تو س! کنه

 .خودشه يایتو دن. نداره یواکنش چیه. هیبستر: گم یم یطوالن

 !خدا يا-

 یاز وقت. فقط مات پنجره است. شده پوست و استخوون! ستیاونقدر الغر و الجون شده که انگار خودش ن: 

چشمم به خودش افتاد حس کردم  یاز وقت دم،ید شگاهویسردر اون آسا یمالقاتش، از وقت میر یگفت م روانیس

 !ته دلم خورد شده يزیچ هی

 !؟یعنی ستین يدیام-

کشه و  یسمت صورتش م هی يزنم بهش، دستش رو رو یو زل م ارمی یمبل رو باال م يماتم به دسته  نگاه

 !بودن تو حالشو خوب کنه، هان؟ دیشا: گه یدر همون حال م

 !مک کنه؟تونه بهش ک یحاال بودنم م يکرده، چه طور تیروز افتادنش رو تقو نینبودن من به ا-

 !؟یپ کین يمگه دوستش ندار:

 !دارم-

به محبت که  ،ياگه به معجزه اعتقاد ندار! یروزهاشو عوض کن نیپروانه دورش بچرخ که حال ا نیپس ع:

 !هان؟! ياعتقاد دار

 !دونم ینم-

 باشه؟. یبزن یخواد حرف ینم نیخودمون بمونه،به مامان و نگار نیب هیفعالً قض:

 یزنه و م یبه پام م یآروم يشه و ضربه  یاندازم، از جاش بلند م یتخت م يرو رو کشم و تنه ام یم یپوف

سکوت سخت  هیبه جنگ  يو بر یلباس رزم بپوش دیشام بخور که از فردا با میغش و ضعف بر يپاشو جا: گه

 !مطلق

بند نکرده بفهمه  نیاز ا شتریپاشو تا مامان ب: گه یاندازه و در حال رفتن م یکنم، ابروهاشو باال م یم نگاهش

 !چته
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زنه که سخته، تلخه، گزنده است اما  یم ییشه وحرفها یبودنم م یچه کس ریگ یکنم، پ یدکترش صحبت م با

خواد قبل از دوباره پا گذاشتن  یازم م. نه ایتونم تا تهش باشم  یم نکهیگه، از ا یبهم از مرد راه بودن م. هیقیحق

تالش  يبرا ن،یریداشتن آ يتونم برا یم نکهیاپرسه و  یاز خونواده ام م. خوب فکرهامو بکنم نیریتو اتاق آ

 . نه ایکنم  هیگاهش شدن و بودن و موندن بهشون تک هیتک يبرا ش،یواسه بهبود

با چند تا جمله دکتر رو مجاب  تیکنم و فکر و فکر و فکر و در نها یدو ساعت فقط به حرفاش گوش م حدود

 .بکنه نیریتالشها واسه درمان آ ي رهیکنم که منو هم وارد زنج یم

 ازیمن واسه سر پا شدن و سرپا موندن ن: شکنم یسکوتم رو م یزانوهامه وقت يکاسه  يدو تا دستهام رو کف

حس محکم دوست داشتن هم  نیخوام با ا یم! نقش داشتم شیبشم که خودمم تو فروپاش یگاه کس هیدارم تک

بار  گهیطرف د هیو  زهیطرفمون عرق بر هیکه فقط  ستین هیسو هیش تال هیپس . نجات بدم هم خودمو نویریآ

 .شه یخوب م نیریدارم که آ مانمیاومدم که بمونم، ا. برداشت کنه

 نیتو خوب شدن ا: پرسه یم يجد یلیو خ نهیش یمبل روبروم م هی يشه، رو یبلند م زشیازپشت م دکتر

تا ابد  دیکه شا يذار یم یدست رو کس يدار! ستین بر مستحکم شدنش لیدل نیاما ا ستین یدختر جوون شک

 ! ؟يصبر و تحملشو دار! شکننده باشه

 یشم و با لحن یاز جام بلند م نم،یب یو رنگ تعجب رو تو صورت دکتر م نهیش یبه لبم م یناخودآگاه لبخند

 .دکتر سین یمشکل: گم یمطمئن م

 !ياریکم ن دوارمیام:گه یفشردن دستم مو در حال  ارهی یدستش رو جلو م سته،یا یروبروم م اونم

 .کنم ینم انیکه نوك زبونم نشسته رو ب يدم اما جمله ا یرو با لبخند تکون م سرم

پشت سر هم چنان صبور و پراستقامت شده ام که تو  يگم که من از زور شکستن ها ینم دیدکتر پرترد نیا به

 ! ارمیاز نو ساختن محاله کم ب نیراه ا

*** 

 شهیو مثل هم دارهیب. نشون بده یشه تا واکنش یبردن اسمش باعث نم یاهام و نه حضورم و نه حتپ يصدا نه

 . است رهیخ رونشیب ریبه پنجره و تصو

دستش رو . ذاره یشه و پلک رو هم م یبه پنجره کور م دشید ستم،یا یزنم و رو در روش م یرو دور م تخت

 بیدست رو هوا موندم رو تو ج. شونه یبه چهره اش م یخمکشه و ا یمثل روز قبل عقب م رمیگ یکه آروم م

 .زنم بهش یکنم و تو سکوت زل م یپالتوم فرو م
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که  یمن يکنه و تحملش برا یروح تر جلوه م یب يخاکستر يقاب اون روسر ونیاش م دهیرنگ پر صورت

 .سخت تره دمیرنگارنگ د ياونو با لباسها شهیهم

 يبه چهره و چشما کینزد کیکه نزد نمیش یم يذارم، طور ینار تخت مدارم و ک یکنج اتاق رو برم یصندل

 .باشم نیریآ يبسته 

 یکشم و زمزمه وار م یدو ابروش م نیبرم انگشت اشاره ام رو آروم رو خط اخم ب یبار که دستم رو جلو م نیا

 ! خانوم نیریبداخالق نباش آ: گم

 ختهیر رونیب يمقدار رو که از روسر هیل شبقش، مث يره سمت موها یدستم م. ده ینشون نم یواکنش چیه

تخت و  نیکز کرده رو ا ي دهیدختر تک نیا نیچقدر فرقه ب. مونم یم رهیکنم و تو سکوت بهش خ یلمس م

وجه  چیپژمرده ه سردجسم  نیدختر مسکوت بوده اما ا نیاون دختر هم مثل ا. تو کوه ياون دختر سرزنده 

نهال  نیکنم که چقدر در مقابل ا یفکر م یسکوت و دل من وقت نیاره جز همبا اون دختر سرزنده ند یمشترک

 .شه یمچاله م شتریکردم ب يسهل انگار

*** 

از  ییعمره جز هیام که انگار  دهیکش گاریسرد نشسته و فکر کرده و س يفلز مکتیاون ن يسرما، رو يتو اونقدر

چند  بتیغ نیدونم مامان از ا یم. افتم یدم و راه م یبه خودم م یباالخره تکون! و پارکم مکتین نیهم ياجزا

و  ییچند ساعت تنها نیکرده که به ا تمیذاونقدر ا تیاون وضع يتو نیریآ دنیشده اما د یشاک یساعته حساب

 . داشتم ازیتفکر ن

 یم مدوئه و دستهاشو دور گردن یپره، به سمتم م یمبل م ياز رو یکوتاه غیذارم تو سالن هاله با ج یکه م پا

 ! شه یم زونیاندازه و در واقع ازم آو

 یم گاریچقدر بو گند س! ییییا: گه یدر هم م يشونه و بعد با چهره ا یلپم م يرو یمحکم محکم ي بوسه

 ! ؟يد

کنه و منم دستمو از پشتش  یشه و هاله دستهاشو از دور گردنم باز م یبلند م نینگار یمصلحت يسرفه  يصدا

 .دارم یبر م

 یواسه ات چ نیبب ایبدو ب: گه یسمت مبال م دنمیو در حال کش رهیگ یرسه دستم رو م یم نیبه زمکه  پاهاش

 ! گرفتم
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 يجور هیبخوام  نکهیقبل از ا. کنم یم یشم و در همون حال با خاله سالم و احوال پرس یم دهیکش دنبالش

ببرم،  نیاز ب ياسپر سیچند تا پ هیو  عیدوش سر هیرو با  گاریتند س يخودمو از دست هاله خالص کنم تا بو

 !ستادهیدرگاه آشپزخونه ا تو یکه پر اخم و شاک نمشیب یکردن مامان و م دایپ يچرخونم به هوا یسر م

کنه که زودتر  یم لمینگاه پر اخم مامان متما گهیو از طرف د نمیکشه تا بش یطرف هاله دستم رو م هی از

 .کنم دایپ میطوالن بتیغ نیا يبرا یهیتوج

 ! گهیبازش کن د نیبش! یپ کین! اه: شه یاعتراض هاله هم بلند م يصدا

 ! کن تشیبذار عرق تن بچه خشک بشه بعد اذ: گه یو خاله م نمیش یاجبارش م به

مهمونا  یتا باق ایتا آخر شب دم پر مامان نرو  ای: کنه یگوشم زمزمه م ریکه کنارم نشسته آروم ز نینگار

 !برو از دلش درآر ومدنین

 يوا: گه یدم،هاله با شوق م یرو نم نیشم و جواب نگار یکه هاله به دستم داده م ییباز کردن کادو مشغول

 ! ادی یبهت م یلیمن مطمئنم رنگش خ

 ! ه؟یمناسبتش چ: پرسم یزنم و م یم يلبخند

 ! تو ادیترك اعت: کنه یآروم زمزمه م نینگار

 یکرم رنگ وریپل. ره یشه و به سمت آشپزخونه م یلند ماز جاش ب يکفر نیو نگار ادی یکش م شتریب لبخندم

 . دوزم یکشم و قدرشناسانه به هاله چشم م یم رونیکاغذ کادو ب نیرو از ب یکیش

 !؟يدوستش دار: پرسه یذوق م با

 .هیعال: گم یاندازم و م یدستام م ونیم وریبه پل يدوباره ا نگاه

 .نه ای زتهیسا نیفقط تن بزن بب. زمیقابلتو نداره عز: گه یمکه حاال رفته کمک مامان از تو آشپزخونه  خاله

 !ک؟یو پ کیش يکادو نینداره ا یمناسبت: پرسم یبه هاله م رو

مناسبت،  یب ل،یدل یب! نچ: گه یپالتوم م يو در حال باز کردن دکمه ها نهیش یکنه، کنارم م یعوض م جاشو

 ! هیختیتو تنت چه ر مینیبیبدو بپوشش ب بدو! کادو بخرم میدلم خواست واسه داداش! بهونه یب

شم و در حال دور  یخندم و از جام بلند م یم اره،یکنه پالتوم رو در ب یم یعجله داره سع دایکه شد يمادر نیع

 ! پوشم یصبر کن م قهیدو د! ياومد ایماهه دن شیالحق که ش: گم یشدن ازش م

گردم  یشه، بر م یتو ذهنم روشن م يباال که جرقه ابرم  امی یم وریمونه، همراه پل یتو دستاش م پالتوم

 ؟يفردا وقت دار: پرسم یسمتش و م
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 !چطور؟: پرسه یده و م یبه عالمت مثبت تکون م يسر متعجب

 ؟يای یتو هم م د،یخوام برم خر یم: گم یم رهنمیپ يحال باز کردن دکمه ها در

ام اونقدر  قهیدونست سل یم! یمرس يوا: یافافته رو دور حر یشه و م یپره، همراهم م یذوق از جاش م با

 يچشمات و قهوه ا یرنگ کرم با رنگ عسل نیبا خودم گفتم ا یدون یم! ادی یحد خوشت م نیخوبه که تا ا

 ! داره یهارمون یلیموهات خ

وام خ یاتفاقا تو رو م: گم یم مالیدر ن نیدم دستش و از ب یرو م وریذارم تو حموم و قبل از بستن در پل یم پا

 !نخرم قاهمونویدق يانتخاب کرد یببرم که هر چ

 یکشمت ب یم: توپه یکوبه و م یبه در م یشه با بستن در به دست من، مشت یمعترضش همزمان م يصدا

 !رونیفقط پاتو بذار ب! اقتیل

از  شهیو تحول هم رییتغ! گم یشم به فکر خودم احسنت م یو همون طور که لخت م ارمی یبه لب م يلبخند

 یلیشه از خ یرو م يانرژ نیباشه و ا يانرژ دیواسه رو به جلو قدم برداشتن با! شه یشروع م کیکوچ يزایچ

 !شال قشنگ خوش رنگ هیروح با  یب يخاکستر يمثال عوض کردن اون روسر! گرفت زایچ

 يگردم برا یو مستأصل به راهرو برم زهیر یدلم فرو م. نمیب یم یرو خال نیریذارم و تخت آ یتو اتاق م پا

رم و اون هم  یبه سمت اتاق دکتر م. نمیب یرو نم یکس مارهایاما جز ب رمیپرستار سراغش رو بگ نیاز اول نکهیا

پرسه  یکه ازم م یخانوم يصدا. ارمی یو بعد پالتوم رو در م رمیگ یکالفه موهامو به چنگ م. ستیتو اتاقش ن

اندازه  یبهم م یقینگاه دق. رمیگ یرو م نیریو سراغ آ کنم یسالم م. گردونه یدارم به طرف عقب برم م يکار

 . نشینیبب نیتون یامروز نم: گه یو بعد م

 ! چرا؟: پرسم یشم و متعجب م یافته، منم همراهش م یم راه

دکتر . بعد از رفتن شما بهش حمله دست داد روزید: گه یده م یم یتو سالن تذکرات يمارهایطور که به ب همون

 .ننیخوان بب یمالقاتش نره، شما رو هم م یگفتن فعال کس

 !کجاست؟ نیریاالن آ. تو اتاقشون نبودن: گم یم یزنه وقت یبه شدت م قلبم

 .یمنتقلش کردن به اتاق خصوص: گه یو م رهیگ یقرار م شنیاست پشت

و ازم  گه یم یداره و بعد از صحبت با دکتر چشم یتلفن رو برم یدم و پرستار گوش یم رونیرو پرصدا ب نفسم

 .خواد برم تو محوطه و دکتر رو مالقات کنم یم
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اون  ي قهیکنجکاوانه اش و به سل ينگاه ها و سوالها ریرو که صبح با هاله رفتم و ز ییها لهیوس لکسینا

 .اطیکنم سمت ح یسپرم و پا تند م یبه پرستار م دمیخر

ده و بعد  یرسم باهام دست م یکه مبهش . ده یتکون م یدست دنمیکه با د هیمشغول حرف زدن با مرد دکتر

 .شه کرد یکار م یچ نمیکن تا بب ایکه گفتمو مه نایا: گه یاز دادن جواب سالمم رو به مرد م

 نیریاز اوضاع آ یخانوم حضرت: گه یذاره و در حال قدم زدن م یره دکتر دست رو شونه ام م یکه م مرد

 گه؟یمطلعت کرد د

اومدن من  یعنیکه بعد از رفتن من حالش بد شد؟  یچ یعنی: پرسم یمدم و  یبه عالمت مثبت تکون م يسر

 !شده که حالش بد شده؟ ياصال چطور! باعثش بوده؟

طور حمله  نیجسمش بتونه ا نکهیباشه اما ا يدیتونه نور ام یبراش افتاد م روزیکه د یو اتفاق نیریآ تیوضع: 

شه رو فعال حذف  یجور حمله ها م نیکه مسبب ا یشه ما عوامل یکه باعث م هیزینه چ ایها رو تحمل کنه 

 .میکن

 نجایدختر ا نیکه ا یمدت نیتو ا: ده یم حیشه که واضح تر توض یدکتر انگار متوجه م جم،یفهمم و گ ینم

 دنیکش غیو بعد از رفتن شما که شروع کرده به ج روزیبه محرك ها نداشته تا د یواکنش چیتحت درمان بوده ه

 یعصب يکه رفت دوباره حمله  دارو ریاما تأث میبا آرامبخش آرومش کرد. یتشنج عصب تیهاو در ن یتاب یو ب

 يدیکرده و خب فشار شد جادیا طویشرا نیکنم حضور شما و دوباره عدم حضورتون ا یشروع شد و من فکر م

 شیجسم دیضعف شدداشته اما با توجه به  یخوبه که باالخره بعد از مدتها واکنش نیا. دختر اومده نیبه جسم ا

 .میکن سکیر میتون ینم

 ! شه حس کنم از خودم متنفرم یکه باز هم من مسببش بودم باعث م يو درد طیتو اون شرا نیریآ تصور

طور وحشت زده اش  نیکنم ترس از دست دادن دوباره ا یفکر م: گه یزنه بهم و م یزل م سته،یا یم دکتر

 . کرده

 ! بکشمتونم ازش دست  ینم: نالم یم آروم

صبر  يچند روز هی.ستین اریداروهاست و هوش ریفعال که تحت تأث.نگفتم نویمنم ا:گه یزنه و م یم يلبخند

 . رمیگ یکه بهتر شد باهاتون تماس م طشیشرا ن،یکن
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که  یطیخونه رفتنم تو شرا. رم سمت فروشگاه نامدار یو م رونیزنم ب یم شگاهیاز آسا ختهیو بهم ر سرخورده

 شیپ ي نهیو تنها گز نیکنه،پس بهتر یعصر هنوز نتونسته استنطاقم کنه اوضاع رو خرابتر م روزیمامان از د

 !حد داغونم نیچرا تا ا مهتونه بفه یسؤال م یباخبره و ب انیکه از جر هینامدار شیروم رفتن پ

 . هیذارم نامدار مشغول چونه زدن با چند تا مشتر یپا تو فروشگاه م یوقت

از  یکیفروشگاه و رو  یپشت يرم تو محوطه  یم.ده یاندازه و جواب سالمم رو با دست م یبهم م ینگاه مین

چقدر با . دم یم هیذارم و سرم رو به کف دستهام تک یزانوهام م يآرنجامو رو. نمیش یبون م هیسا ریز یصندل

کر درد شدنم به جون ف! شمرده بودم وها ر هیدوباره ثان دنید نیا يکرده بودم و چقدر برا دیذوق و شوق خر

 .شدنه یخوره افتاده به جونم و مغزم در حال متالش نیاون دختر ع

 !چته؟: پرسه یم يکنم اون با کنجکاو ینامدار سر بلند م يصدا با

 . به کارات برس: گم یدم و م یبه دو طرف تکون م يسر

دم و  یپامو تکون م یکه عصب یزنه به من یخرده زل م هی نه،یش یکشه جلوم و م یداره و م یبر م یصندل هی

دوزم،  یو به چشماش م ارمی ینگاهمو باال م. رهیحرکتش رو بگ يذاره تا جلو یزانوم م يبعد دستش رو رو

 . ده یشده تکون م یسرش رو به عالمت چ

 ن؟یریآ دنید یرفت: پرسه یگزم، اون م یم لب

 .آره: 

 ! ه؟عموئ انیباز جر ای یدمغ يطور نیحالش خوش نبود که ا -

 ! بعد رفتنم بهش حمله دست داده روزید. دمشیند: 

 !؟یواس چ! بابا يا -

 !گفت من باعثش بودم یدکتره م: 

 ! ؟يکار کرد یمگه چ!! تو؟ -

 !یچیه: 

 !گهید ختهیبهم ر يزد يزیچ یالبد حرف -

 ! اوضاعو به بار آورده نیگفت بودنم و بعد نبودنم ا یدکترش م: 

 ! يمدت نبود هیچرا  یبگواسه اش  یخواست یخب م -

 ! باعث شده بترسه رونیو بعد اومدم ب دنشیرفتم د نکهیا! گم یم روزوید: 
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 يبستر شیتو رم رو تخت کنار يخوا یمشکل حله؟ م ششیپ یسره بمون هی! ه؟یچ فیخب حاال تکل! آهان -

 !شده یچ یتو گفتم ک يعزادار اومد نیهمچ! جمع کن بابا کاسه کوزه اتو! م؟یکن

 ! ه؟یزیچ کم:

 !؟یچ -

 ! زهیمن باعث شدم دوباره بهم بر نکهیا: 

 ! نمیپاشو بب: رهیگ یشه و بازومو م یاز جاش بلند م نامدار

 !کارت دارم ایب: گه یشم و اون م یبلند م متعجب

 بتمرگ:گه یام و م نهیکوبه به تخت س یداره و م یبرم زیم يرو از رو يتو فروشگاه، نامدار روزنامه ا میر یم

 ! بتنیمردم تو بال و مص ایدن يکجا نیبب

 ! گهیبخون د:گهیو م زشیپشت م نهیشیو نامدار م نیکف زم فتهیروزنامه که ن يذارم رو یدستموم کف

 !؟یچ یعنی: پرسم یو م زیذارم رو م یو روزنامه رو م یصندل هیرو  نمیش یم

رم بخور و  ایکل دن يغصه  نیو بعد بش بخون!یچیه:گه یم زشیم يرو يکردن فاکتورها نییحال باال و پا در

 .همه اشونو بنداز گردن خودت

 یو ه ینیبش نکهیا يجا! کوفت: گه یاندازه و م یبهم م ینگاه میدم،نامدار ن یم رونینفسم رو ب کالفه

 ...یتو قوط یو خون خودتو بکن یکن يخودخور

 .شهیش: کنم یزمزمه م ناخودآگاه

 دهیا نیبش! کنه یاون دختره رو خوشحال م ییفکر کن چه کارها نیبش: ده یکنه و ادامه م ینگاهم م غضبناك

 ! یش ینم الشیخ یب گهیتا مطمئن بشه د یکار کن یبده چ

 ! اد؟ی یخوب شدنش از عهده ام بر م يبرا يچه کار دنشیتونم برم د ینم یحت یوقت: 

قرار  میبهش بفهمون دیه خب بااگه مشکل ترس اون طفلک واس خاطر نبودنت: گه یکنه و م یکم فکر م کی

 ! ینباش ستین

 ! ؟يچه طور: 

 ! خونه و تو غالم حلقه بگوشش بشو تا باور کنه مشیاریب رون،یب مشیاریب شگاهیاز اون آسا -

کردن اون  یراض: گه یاندازه و م یباال م ییو ابرو رهیگ یکنم، نگاه از فاکتورها م یزده نگاهش م رتیح

 ! من، پختن مامان با توگند دماغش با  يپسرعمه 
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 ! خونه؟ میاریب میوردار يجور نیدختره رو هم -

خرده از اون  هی! خوبه؟! واسه اتون میریگ یبا شکوه هم م یجشن عروس هی! هم نه يطور نیهم يطور نیهم: 

چند  هیبهش سر بزن،  یتو هم هر از گاه. طبقه باال مشیاری یبا مادربزرگش م! مغزت کار بکش بچه جان

 ! یباش و بذار باور کنه قراره باش ششیرو پ یعتسا

 ! میکن صشیشه که خودمون ترخ ینم! تحت درمانه نیریشه، آ یکه نم يجور نیهم: 

اگه قبول کرد که  میکن یبا دکتره مشورت م! وی یک يآ شنهادهیپ هی نیا! هان؟! مشیبدزد يخوا یم!آره خب -

 !میریگ یبه سرمون م گهیگل د هیاگه هم نه که خب  هیاک

 یرو حالج طیتو دلم باز شده، دارم شرا يدیام يکنم روزنه  ینامدارم و حس م ي دهیفکر شدن و نشدن ا تو

 یچک هم به سمتم م هیذاره و  یم زیم يرو رو چشییکشه، سو یم رونیرو ب زیم يکنم که نامدار کشو یم

رو  میزیر یفکرامونو م خونه امی یب مش یچکو ببر واسه محب نیغمبرك زدن ا يفعال پاشو جا: گه یو م رهیگ

 .میکن یم دایدرد پ نیواسه ا یدرمون هیهم 

دادنمم باهاش حرف  تیراجع به رضا نمیرو بب یمحب: گم یشم و م یرو نه، بلند م چییاما سو رمیگ یرو م چک

 !زنم یم

 تیخوام رضا یم: گم یرم سمت در و در همون حال م یم ارم،ی یخودم نم يبه رو یمن ول ه،یدنینامدار د اخم

 ! دم یچرا نگفته کارامو انجام م یگم که بعد نگ یدارم م. بدم

 ! وزیپخمه ات پف يتف تو ذات پپه : شه یپرحرص نامدار بلند م يصدا

 ! يپ رو خوب اومد ییواج آرا: گم یگردم سمتش و م یبرم

 ! یستیآدم بشو ن: گه یم يکنه و کفر یتو دستشو به سمتم پرت م خودکار

شدنش بهم  کیو نزد شگاهیاز اون آسا نیریاومدن آ رونیتصور ب! رونیذارم ب یپا از فروشگاه م یوقت وشحالمخ

عمو به  یدادن و باز کردن گره افتاده وسط زندگ تیکرده و من مصمم به رضا يتو رگهام جار يخون تازه ا

 !هم هستم نیریخودم و آ یباز شدن گره کور زندگ دیام

راستمو تند  يپا یکله اش دود کرده و خودم هم عصب تیکه از عصبان یشده ام به مامان رهیخ ام رو مبل، نشسته

 ! دم یتند تکون م

تو دلم چهار ! کنه یم یکیدونه به محض چشم تو چشم شدن باهام مرده و زنده امو  یکنه چون م ینم نگاهم

 . شم یگلوم م ریز شیاروندن ته رکنم و مشغول خ یمزخرفش م شنهادینثار نامدار و پ دهیتا فحش آب نکش
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 نیراحت تر از ا یلیخ یلیچغر خشک متعصب خ روانیکردن اون س یراض! منو چه به نرم کردن مامان؟ آخه

بشم، ازش کتک بخورم و بهش التماس  قهیدست به  روانیمن حاضر بودم با س! مامان عصا قورت داده است

 یب نیریبودن آ شگاهیآساکه مامان از تو  نهیا یازه بدبختت! مورد غضب مامان واقع نشم يجور نیکنم اما ا

 نیباال ساکن بشن و مامان ا يمدت طبقه  هیو مادربزرگش  نیریاطالعه و فقط بهش گفتم اجازه بده آ

 ! دله بودنم يدرخواست منو گذاشته پا

 ! نیبش: گه یخوام پاشم برم تو اتاقم که پرتحکم م یو م رمیگ یازش م نگاه

افتم و تن و بدن لرزونم  یم میبچگ يروزها ادیو به  نمیش یم. کنه یکنم، اون همچنان نگاهم نم یم نگاهش

کرد، تو سکوت  یاولش نگاهم نم! بود يجور نیاون موقع ها هم هم! هر وقت که مامان قرار بود مؤاخذه ام کنه

 .شد یخورد و بعد منفجر م یکرد و حرص م یمقدار فکر م هی

باهام مطرح  ویزیچ نیروت شد همچ: پرسه یم يکنترل شده ا يبا صدا یون خشمناکه وقتمونم و ا یم منتظر

 !؟یکن

رو با کوه و کمر اشتباه  نجایا! آخر الزمون شده؟: گه یده و م یبگم چرا روم نشه، مامان مهلت نم امی یم

  !هان؟! باال؟ نیا میاریب میدختره رو وردار یگ یبا خودت که م يفکر کرد یچ! ؟یگرفت

مادربزرگشم همراهشه ! ادی یتنها که نم: کنم یپناه مظلومانه زمزمه م یب يبچه ها نیحرف مامان ع وسط

 ! خب

 نیا ياریب يرووردار چارهیب يدختره : توپه یاون م. کنم یره و من خودمو جمع و جور م یبهم م يغره ا چشم

 ! شش؟یپ يراه بر میبهونه راه و ن کیبه هزار و  یپاش یباال که هر وقت دوست داشت

 ! مامان مگه من دله ام ؟: شم یم معترض

! دلت که باهاش هست یستیدله ن: گه یره سمت آشپزخونه پرحرص م یشه و همونطور که م یجاش بلند م از

 ! ست؟ین

 نمیکه بتونم چهره اش رو بب نتیرو کاب نمیش یم. کنه یشم، خودشو مشغول درست کردن شام م یم همراهش

 ! ستین يزیچ نیقرآن قصدم همچ به: گم یو م

 ! ؟يریموش بگ يخوا یخدا م يمحض رضا! ه؟یپس چ -

 ! مامان: 

- ... 
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 ! نه من گربه ام نه اون دختر موش: 

 خیب ارهیداره دلدارشو ورداره ب الیکه خ یهست شهیروزگار عاشق پ يپسر جوون از قضا هی ،یستیتو گربه ن -

اگه واقعا چشمت ! مستأجر ما بشه نجایا ادیدرآر که اون دختر ب پنبه رو از تو گوشت نیا یپ کین! گوشش

 ! اگه هم نه که تمومش کن! مینک شیاز مادربزرگ و کس و کارش خواستگار میبگو بر زادیآدم نیدنبالشه ع

 !مامان؟ ویچ: 

حال شه و در همون  یتابه م يکوکو تو عیکنه و مشغول انداختن ما یم بمینص یاساس يچشم غره  هی مامان

 !ویمسخره باز نیهم: گه یم

 !ه؟یکجاش مسخره باز میپناه باشن و بخوام که بهشون پناه بد یو نوه اش ب ریزن پ هی نکهیا: گم یم تیجد با

پس ! کاروانسراست؟ نجایمگه ا! ؟یملت یتو مگه ناج! یپ کیدوباره شروع نکن ن: ده یجوابمو م يکفر مامان

زنشم  نیگن حسن سرشو گذاشت زم ینم! ردن خونه اشونو دادن اجاره؟خو یگن به خنس ینم لیفردا فک و فام

رو راه  یبه اون ترگل ورگل رکنن دخت یم یکه دو تا پسر مجرد زندگ يسرش کرده تو خونه ا یرتیغ یکاله ب

 ! بلند شو! پاشو برو بذار مغزم هوا بخوره! داده؟

! مامان نیکرده ا لیشما تحص: کنم یزمزمه م شم و یم رهیبدم به پاهام خ تمیتو موقع يرییتغ نکهیا بدون

 ! براتون مهم باشه نقدریا دیحرف مردم که نبا

 شیکار خودتو پ یتون ینم یبا موش مردگ! نمنویبب: گه یده و م یصورتم تکون م يتو دستش رو جلو ریکفگ

 !نه! کلمه است کیجوابم ! يببر

 ! موش مرده؟ ایه ام باالخره من گرب: گم یو م نییپرم پا یم نتیکاب يرو از

از پشت ! افاقه کنه دیشا امی یاز در ماچ و موچ و بغل در م. شه یکنه و سرگرم کوکوهاش م یاخم م مامان

چه موش باشم چه : گم یچسبونم و م یسمت صورتش م هیکنم و صورتم رو به  یدستهامو دورش حلقه م

 ! گربه، واسه شما کفتر جلدم

 ! سوزه یبرو کنار، غذام االن م: گهیو مده  یرو از صورتم فاصله م سرش

 ! سرتون يفدا: گم یدم و م یبه خودم فشارش م محکمتر

 !نه! شه یحرفم عوض نم! یپ کین: گه یکنه و م یاخم نگاهم م با

 .رمیگ یشم و ازش فاصله م یم دیناام يپاچه خوار نیاش چنان قاطعه که از ا نه
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 يا گهید يکنه اما چاره  یم یجوش یباهه و مامان رو حسابخوام بزنم صددرصد اشت یکه م یدونم حرف یم

گردم سمت  یخورم و بعد برم یم یچند قلپ زم،یر یآب م وانیل هیخودم  يبرا خچالیرم سمت  یم. ندارم

 بخوام؟ یمقدار ازتون کمک مال هیتونم  یم: گم یمامان و م

 ! آره؟ يخوا یم االرثتو مسه: گه یم ظیواقعا غل یخوره و بعد با اخم یجا م يلحظه ا يبرا

 یسمتم و پرخشم م ادی یشه و م یشن م یکه دارن جزغاله م ییکوکوها الیخ یشم، ب یزده ماتش م بهت

 ! ؟يو واسه ام حرف مردمو بخر یخرج کن يبدم بهت ببر يخوا یباباتو م ي دهیپول زحمت کش! آره؟: گه

! مردم مهم شدن؟ نیچقدر براتون ا! مامان؟ هیچ حرف مردم: شه یمقدار صدام بلند م هیکه  ستیخودم ن دست

 نیحاال هم! به کاله خودت يدیچرا نچسب! ن؟یمردم خر ک یگفت ابونیاون موقع که واسه خاطرشون رفتم تو خ

 ! زان؟یو م اریشده مع اشونییگو اوهیمردم و 

 ! باد ببره که يد یم يدختر بدبختو دار هیاآلنم که کاله خودت و  -

 ! کنم؟ یدارم بدبختش م یعنیسقف براش درست کنم  هیخوام  یم: 

کس و کارش هر چند که هنوزم به نظرم  يعقدش کن و بشو همه ! ندارم یمن حرف یپناهش بش يبخوا -

و مزه  یدس دس کن ياما اجازه ندار! واسه اش بهتره یلیکه بزرگ شده بمونه خ یطیدختر تو همون مح نیا

 يبر! اون دختر همه کسشو از دست داده! وجدان داشته باش یپ کین! نه ای شیریبگ يخوا یم ینیمزه که بب

 !ته دره يهلش داد یعنی یسمتش و بعد ولش کن

 خواست ولش کنه؟  یحاال ک: 

 !ش؟یخواستگار میبر يد یپس چرا رضا نم یولش کن يخوا یاگه نم! تو بچه یهست يدیچه چشم سف -

 ! نداره طشویشرا! شه ینم: 

با سالم و صلوات و ! میاریو دنبک ب هیدار میخوا یما هم که نم! عزادار خونواده اشه درست! ؟یطیچه شرا -

 هی نیتا بعد سال اون خدا رحمت کنه ها که اگه خواست نیش یمحرم م! شیخواستگار میر یمحترمانه م یلیخ

 ! میریگ یجشن مختصر م

 !سوخت: گم یکنم و م یم ول نتیکاب يرو رو وانیل. دم یم رونیرو پر صدا و کالفه ب نفسم

 !؟یچ: گه یمتعجب م مامان

 !شام: گم یکنم و م یچونه به پشت سرش اشاره م با
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کردم  یفکر م: گم یخرده فکر م هیو بعد از  ستمیا یپره سمت تابه و گاز، تو درگاه در م یگه و م یم ییوا يا

 !بده مامان خانوم تیبه همنوعهاش اهم نایاز ا شتریمعلم ب هی

که به  یهمنوع نیقدر تو به خاطر ا نیهم: توپه یو م نکیاندازه تو س یتابه پر دود رو م یو عصبان کالفه

 ! بسه يداد تویو جوون یده زندگ یهمنوعشو جر م يوقتش گلو

 چیه میکرد یهمنوع م يو داشته هامونو فدا یو جوون یاگه همه امون زندگ: گم یرم سمت هال اما بلند م یم

 ! دیدر یرو نم يا گهیکس گلو کس د

 !کالم گفتم نه کی! ؟یکن یبا من م يدار هیچه بحث نیا:گه یتو هال و م ادی یم

 ! نیشما بگ یهر چ! باشه: گم ینگاه کردن بهش م یکنم و ب یرو روشن م ونیزیتلو يخود یب

 !برم با مادربزرگش حرف بزنم؟: پرسه یو م ستهیا یجلوم م. کنه یدلخورم کالفه ترش م لحن

 !نداره طشویگفتم شرا: گم یو م ونیزیزنم به تلو یرده زل مک اخم

 ! چرا؟: پرسه یکنه و مصر م یرو خاموش م ونیزیتلو

 شیبستر خته،یبهم ر یاز لحاظ روح: کنم یگم و خودمو خالص م یپس م قت،یندارم جز گفتن حق يا چاره

 !کردن

*** 

ودم رو خونسرد نشون بدم تا از عمق کنم خ یم یسع! ده یمامان نشون از بهتش م يگرد شده  يچشما

طرف  هی شیته ر يرو يچهار تا انگشتامو چند بار. ره یمبل وا م يرو بایخبر کم بشه و مامان تقر يناگوار

 !شگاهه؟یآسا: پرسه یرفته م لیتحل ییکشم و مامان با صدا یصورتم م

 ...خب: گه یآروم م مونه و بعد یساکت م یمدت طوالن هیدم،  یرو به عالمت مثبت تکون م سرم

 یگ یپس چرا م: پرسه یمونه و بعد م یم یکم تو سکوت باق کی. داره دیکه ترد نمیب یکنم و م یم نگاهش

 !نجا؟یا ادیب

جواب که !بمونم نیریآ يکنم بذاره پا یتا مامان رو راض میبحث و جدل داشته باش یکل دیحاال با! شد شروع

 ! ؟یباهاش باش يدار الینکنه هنوز خ: پرسه یموشکافانه م کشه و یمبل جلو م يدم خودش رو رو ینم

 رمیگ یم ینفس! کنه یرو دوا نم يدرد تیدارم و عصبان شیدر پ يدونم که راه دراز یشم اما م یم یعصب دارم

مسئله  نیاز کنار ا تیاهم یب نیشما که توقع ندار! منم دهینقطه رس نیاون دختر به ا نکهیا لیدل هی: گم یو م

 ! م؟بگذر
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! ؟یچ یعنی: گه یکه پراخم و تند م نهیب ینم يواسه خوددار یلیشده و اون اما دل یهم بدتر از من عصب مامان

که مادر و  يرو لرزوند ياون آباد نیمگه تو چارستون زم ای! وسط اون چاه؟ يهلش داد شیمگه تو تو بچگ

 ! پدرش کشته بشن؟

بعد زلزله و از دست دادن پدر و مادرش، منم ولش کردم و  !از احساسم به خودش خبر داشت نیریآ ینه ول -

 ! مهلک تر شد شیروح يضربه 

مونه و بعد از جاش بلند  یام م رهیمقدار خ هیمستأصل شده  یختگیو بهم ر یکه مشخصه از زور ناراحت مامان

اون دختر  دکتراست که واسه خوب شدن ي فهیوظ: گه یشنوم که م یره و م یشه، به سمت آشپزخونه م یم

 ! بکنن يکار

برم و زل زده به سقف  یسرم رو به عقب م. مبل یپشت يذارم رو لبه  یکنم و م یاز دو طرف باز م دستامو

 ! شه یبا من حالش خوب م: گم یزمزمه وار م

همه  نیشدم با ا یاگه راض: گه یم تیبندم، مامان با قاطع یکنم و پلک م یحس م کمیمامان رو نزد حضور

 دیبا یکی! خوب بشه يطور نیحال خرابت ا دیبود که گفتم شا نیواسه ا يریاحش اون دختر رو بگتفاوت ف

 ! ؟يا گهینفر د هیروزگار تو رو خوش کنه بعد تو تو فکر درمان درد 

 یم. شه یروم ظاهر م شیصورت درهم مامان پ ریکنم و تصو یتو حالتم تنها پلک باز م يرییتغ جادیا بدون

! گرفت یتحت درمان قرار م دیقبلتر از اون زلزله با یلیاون دختر خ: کنه یم یدست شیاون پ بگم، يزیخوام چ

کنم که دستتو  یم دایپ ویکس تواسه ا. خودت یبودنتو فراموش کن و بچسب به زندگ ینقش ناج نیتو هم ا

 !يورخ یخوره، تو هم به درد اون نم یبه درد تو نم نیلیآ. خالصت کنه تیوضع نیو از ا رهیبگ

 میبا هم که باش نیریمن و آ: کنم یپرم و راهشو سد م یفنر از جام م نیبره سمت آشپزخونه، ع ادی یم

 ...جفتمون

نه واسه ! ارهی یاون دختر با اون همه مشکل واسه تو آرامش نم: ده حرفمو تموم کنم یزنه و اجازه نم یم کنارم

 !کرده رینده که دکجا مو نیبرو زنگ بزن به نامدار بب! تو نه واسه ما

 ! خوام یم نویریمن فقط و فقط آ: گم  یو مصر م لجوجانه

که مصمم بودنم رو  رمیگ ینگاهمو ازش نم! نمیب یخشم رو تو چشماش م يگرده سمتم و من رگه ها یبرم

دست ! یپ کین: گه یو م رهیگ یبه سمتم م يانگشت اشاره اش رو اخطار اد،ی یقدم به سمتم م هیدرك کنه، 

 !کردن و دق دادن من بردار تیاذاز 
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 ! مامان: شم یم معترض

هر ! میبرنامه دار هیهر روز ! لعنت کنه شویخدا باعث و بان: کنه به غرغر کردن یره تو آشپزخونه و شروع م یم

 نیاون وقت ا! افته یهزار تا گره و چاله چوله م ینداره، وسط زندگ يرادیو ا بیع چیزن آدم ه! یبدبخت هیروز 

 ! بندازه تو چاه وخودش یدست یخواد دست یسرخوش ساده دل من از رو ترحم م پسر

! مامان سین يو گرفتار ریواسه من چاه و گره و گ نیریآ: گم یذارم و م یبه چارچوب در آشپزخونه م دستمو

 !رمیگ یبگذره کنارش آرامش م شیضیمر يروزها یمن دوستش دارم و وقت

 یسرماخوردگ یمرض روح! بزرگ شده یروح تیوضع نیبا ا شیتر از بچگاون دخ! ؟یضیمر: توپه یم مامان

که  التهیعذاب وجدان و ترحم کورت کرده، به خ! شه یکنه و خوب خوب م یطرف درمان م یکه بگ سین

چقدر  یروح ضیمر هیتحمل  یفهم یم نهیتب به عرق بش نیو ا یدو روز که کنارش بمون! يدوستش دار

! جواب باباتو بدم دیبا ایپس فردا اون دن! من در مقابلت مسئولم! یفهم یباد داره نمسرت  ،یاالن جوون! سخته

واسه اون دختر هم دعا ! جا تموم کن نیبحثو هم نیشرمنده اش هستم پس ا یاآلنش هم به اندازه کاف نیهم

 ! کنه دایبهبود پ هکنه ک یدعا نم! مرخص بشه شگاهیکنم هر چه زودتر از آسا یم

رم سمت پله ها اما  یم! خوب بشه نیریکه آ نهیب یرو نم ياصال روز یعنی نیبشه و ا صیکه ترخ کنه یم دعا

کنم خوب بشه و بهش  یکمک م! خوامش یمن م اد،یخونه چه ن نیتو ا ادیب نیریچه آ: زنم یحرف آخرم رو م

! عروستون به مردم به عنوان واون نیشمام اگه ترس دار! مدت نبودم هیبهش دارم و چرا  یگم که چه حس یم

 ! که مردمش شما رو نشناسن میکن یشروع م مونویزندگ ییجا میر یما م! سین یمشکل نیکن یمعرف

 ! یکن یجا م یب یلیتو خ: شه یداد مامان بلند م يصدا دهیاول نرس يبه پله  پام

من که :گه یو مره  یبه سمت تلفن م یشیآت.گم ینم يزیو چ نمیب یگردم و صورت برافروخته اش رو م یبرم

 !سرو روشن کنه رهیخ يتو فیتکل ادیزنم نامدار ب یزنگ م! شم ینم فتیحر

کنه و در حال شماره گرفتن  یترش م یمونه و عصب یکه از چشم مامان دور نم نهیش یلبهام م يرو يلبخند

 !بخنده یک ينخند اصال تو! يهم بخند دیبا! بخند شمونیما رو دق بده و به ر! نهیکارت هم! بخند! آره: گه یم

از  صمیگم که بعد از ترخ ینم! دم که چرا خنده ام گرفته ینم حیشم و براش توض یچشمش دور م يجلو از

 يو لجباز یدندگ هیو  يسر رهیخ یهر بار که کس زه،یخرد یمعن دنیفهم يفرداد برا چیسه پ ریو گ مارستانیب

 !رهیگ یافتم و خنده ام م یده مکه نامدار سر فرداد آور ییبال ادیده  یرو بهم نسبت م
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که  ياز نامدار يجد یلیفرداد خ یو اون همه فشار روح ریواگ ریاون هاگ ونیخونه، م میکه اومد مارستانیب از

 ! بپرسم؟ يزیچ هی: پرسه یکرد م یم دادیتو صورتش ب یو ناراحت یخستگ

کنه و  یرو زمزمه م یمنه بپرس تیکنه سوال فرداد در مورد وضع یم الیحوصله است اما چون خ یب نامدار

 !؟یچ یعنی زهیخرد: پرسه یمتأثر م یو با لحن يجد یلیفرداد خ

افته دنبال فرداد و  یانفجار م يکنم و نامدار در آستانه  یخنده و آخ و ناله م ریزنم ز یوجود درد وحشتناك م با

! ارنی یسر خودشون بال م ير لجبازکه از س رهیخ يپسره  نیمثل تو و ا يخر یعنی! تو یعنی زهیخرد: گه یم

به جان خودم !****کنن تیبوده بستر يبستر یپ کیکه ن یکنم رو همون تخت یم يتو که اآلن کار یعنی

 !!!کوبم به ستون یکنه سرمو م ریگ 448باال رو عدد  یاون نظرسنج

 يتو و نامدار برا ادی یمنامدار  نیماش. کنم ینگاه م اطیکشم و از پنجره به ح یم سمیخ يموها يرو رو حوله

 يرم و رو لبه  یاز پشت پنجره کنار م.دوئه یبنده و به سمت ساختمون م یشدن با عجله در رو م سیفرار از خ

با حرص و جوش از نامدار خواسته  يطورام که مامان برآشفته چه  دهیدوش شن ریقبل رفتن ز. نمیش یتخت م

 ستیدونم که قرار ن یمونم و م یمنتظر اومدن نامدار م! بکنن دیجد بتیمص نیبه حال ا يفکر هیخونه تا  ادیب

خوره و همون طور که  یبه در م يربع بعد از اومدن نامدار به خونه تقه ا هی.میکن يبا آرامش رو سپر يساعتها

 یو تند بارونم م زیر يبه قطره ها رهیو خ ستادمیدم پنجره ا نهیکه دست به س یمن شانتظار دارم صداش به گو

 ! م؟یحرف بزن: رسه

 يتو که زد! گفتم مامانو بپز: گه یم یآروم يبنده و با صدا یتو، در رو م ادی یگم، م ینم يزیگردم و چ یبرنم

 ! که يجزغاله اش کرد

 یم رونیب دهیکنه، نفسش رو پرصدا و کش یبگم، خودشو رو تخت ولو م يزیچ امی یگردم و م یسمتش برم به

 نیا يکارش کرد یچ! مشت و لگد ریگرفت ز یتو منم م يکه راه دستش بود جا هیشیانقدر آت: گه یده و م

 !طور جوش آورده؟

بگم، اوضاع  انویمجبور شدم جر! نجایا میاریب نویرینشد آ یراض: گم یآروم م ییرو مبل و منم با صدا نمیش یم

 !بدتر شد

لب باز کنه به شماتتم، تازه  ادی یکنه، م یشه و آرنجش رو حائل تنه اش م یم زیخ میبا اخم سر جاش ن نامدار

برم و  یم شیشم،دستمو پ یم کیاز جام بلند و شگفت زده بهش نزد! افته یچشمش م يپا يچشمم به کبود

 !؟يدعوا کرد!شده؟ یچ: پرسم یم
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 ! ین يزیچ:گه یصورتش بشه و در همون حال م يکشه تا مانع از تماس دستم با کبود یرو عقب م سرش

که  يچون از نامدار!یوسط رانندگ دیشا ایشده  قهیدست به  یتو بازار با کس دیکنم شا یم الیخ يالحظه  يبرا

 یباعث م یبیو غر بیاما حدس عج ستیره دعوا و بزن بزن دور از ذهن ن یاز چله کمون در م ریمثل ت شهیهم

 ! ها نامدار؟! اصال؟ یچ سر! ؟يدعوا کرد یبا ک: پرسم یپس با سماجت م. شه تا مصر بشم به دونستن موضوع

 ش،یسوزوند يزد يمامانو بپز يتو اومد: گه یسرش و م ریزنه ز یبالشم و دستهاشو م يذاره رو یرو م سرش

 !گونه ام)gal(گل  دیخل مشنگ دختره رو نرم کنم، سفت و سخت شد مشتش چسب يمنم رفتم اون پسرعمه 

: گه یده و م یبا لبخند ابرهاشو باال م ره،یگ یقف منگاهشو از س.ستمیا یو م رونیزنه ب یاز حدقه م چشمام

نوش جان کرد، چهار تا فحش داد، دو تا فحش خورد، تهش  یکیزد،  یکی! کار نشستم یب نیمنم همچ! نیبش

 !ارهیگرفت و جرأت نکرد رو حرف دکتره حرف ب یهم اللمون

 یتوقع که نداشت: گه یو م نهیش یم هنیب ینامدار که بهتم رو م! مهیشه از خوش شانس یرو سرم سبز نم یشاخ

! خونه خودمون؟ میببر توییاجازه بده دختردا ایو بگم ب یرتیمتعصب غ لیاون فام شیکاره برم پ هی يطور نیهم

 شگاهیساعت بعد دم آسا هیآدرس که داد واسه . سراغ دکتره میبعد رفتن تو بهش زنگ زدم و خواستم با هم بر

ام استقبال  دهیهم از ا یاتفاقا کل! ساعت زودتر خودمو رسوندم و دکتره رو پختم میمنتاها من ن م،یقرار گذاشت

 ! کرد

 !خب؟:

بارم کرد، منم جوابشو دادم و کار  چاریدر آوردو ل يباز یکم کول کی شنهادیپ دنیپسره بعد شن گه،ید یچیه -

به شرط ! ف من و دکترسوامون کردن، ته اش هم شد حر میباال گرفت، دو سه تا مشت که رد و بدل کرد

 .نجایا مشیاریداد ب تیحضور مادربزرگ دختره رضا

 چیمن ه! پختن مامان با خودته: گه یشه و م ینامدار از جاش بلند م نم،یش یمبل م يکشم و رو یم یپوف

 !نه ای يببر شیکارتو پ يعرضه اشو دار مینیبب! کنم یور ماجرا نم نیتو ا یدخالت

 ! منه؟ يت محک زدن عرضه اآلن وق: گم یکرده م اخم

 !بسم اهللا! اآلن وقت عرضه نشون دادن توئه: گه یره سمت در و م یم

 دهیا نیبا ا يکرد جایب یلیتو خ: بره باال یاندازه و بعد به عمد صداشو م یم رونیبه ب یکنه، نگاه یرو باز م در

جمع کن کاسه کوزه اتو تا ! ینه بشاونور آبه که با دختر مجرد بر و رو دار هم خو نجایمگه ا! مزخرفت يها

 يقرار خواسگار هیو  يبزنه به حاج صفار نگگم ز یفردا پس فردا هم به مامان م نیهم! خودم جمعش نکردم
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رو  نمیام نب گهید! افته یاز سرت م یعشق و عاشق تیسر خونه و زندگ يبر! کشیبذاره واس خاطر دختر کوچ

 ! یحرف مامان حرف بزن

 ! يخاله قز میگفت یبهش م ادته،یرو که  یدختر حاج: گه یو آروم م نییاپ ارهی یم صداشو

 !بنده یو در رو م رونیره ب یده و از اتاق م یم لمیتحو یزلم به صورت خندونش، چشمک يکفر

و  شگاهیکارم شده هر روز و هر روز از سر صبح رفتن به آسا! کشه یداره ته م میام و خوشتن دار ختهیر بهم

رفته و قدم زدن و راه رفتن و راه رفتن و بعد به اتاقم  يشتریرو به وخامت ب شیروح تیکه وضع ینیریآ دنیند

 ! پناه بردن

 جهینت یبردنش ب نیاز ب يشده که تالشم برا جادیا نمونیب ینیاون شب و بعد از بحث با مامان جو سنگ از

 . به دست زمان سپرده بشه زیام همه چ دهیو بهتر د دهیدو روز منم پس کش یکیمونده و خب البته که بعد از 

خوام برم  یقبل م يو مثل شبا امی یبستن مغز استخونم به خونه م خیبارون و  ریز یراه رفتن طوالن هیاز  بعد

 ! کارت دارم نیبش: شکنه یپرتحکم مامان سکوت سالن رو م يسمت پله ها که صدا

دستش رو رو  هیاش،  گهید يپا هیپاشو انداخته رو  هی. هافت یگرده و چشمم به نامدار م یبه سمت مبال م سرم

خسته ام و حوصله و توان بحث ندارم و دلم . کنه یباال رفته نگاهم م يابرو يتا هیمبل دراز کرده و با  یپشت

 ریرم و ز یکنم پس به سمت پله ها م یاحترام یمسئله باعث بشه از کوره در برم و به مامان ب نیخواد ا ینم

 . باشه واسه بعد: گم یلب م

 ! یپ کین نیبش: شه یمامان بلند م يصدا

کنم، پر اخم و  یگردم سمت مامان و منتظر نگاهش م یکشم، برم یم یقیذارم و نفس عم یرو هم م پلک

 یتر م یعصبان ستیقصدم اطاعت ن نهیب یم یوقت. نمیکنه تا بش یدوزه و صبر م یچشم بهم م یدلخور و شاک

 ! تموم شه يبچه باز نیا میحرف بزن نیبش: گه

 ! ؟يبچه باز: پرسم یم یافته و عصب یابروهام گره م به

خونه نه  يای ینه ناهار م يقهر کرد! ه؟یپس چ ستین ياگه بچه باز: گه یشه و م یهم از جاش بلند م مامان

سالم  هی میشنو یهم که از زبونت م یتموم حرف رون،یاز خونه ب یزن یاز صبح م! یش یشام حاضر م زیسر م

 ! ه؟یپس چ سین يرفتارا اگه بچه باز نیا! هیخشک و خال
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راجع به آب و  میده که انگار من و مامان دار یره، چنان خودش رو خونسرد نشون م یبه سمت نامدار م نگاهم

 یب يآقا نیخونه مال هم نیبه ا نیریآوردن آ شنهادیگفتم پ یکاش اونقدر نامرد بودم که م! میزن یهوا حرف م

 ...! که فیح! تفاوت بوده

 ! که قهره سین نیا شیدل و دماغ نداره معن یهر ک: گم یرم سمت پله ها و م یو م رمیگ یاز نامدار م نگاه

شه  یرو رفتارش م یره چه اسم یم ادشی يکتریبزرگتر کوچ یهر ک: شه یطعنه زن مامان بلند م يصدا

 !هان؟! گذاشت؟

 یمن بزرگ: پرسم یگردم و م یشم، برم یم مونیپله اما پش نیهم رو اولپام  هیپله هاست، يبه نرده  دستم

 ! رفته؟ ادمی یکیکوچ

 ! یبشون یحرفتو به کرس یتون یها نم يباز بمیننه من غر نیبا ا! یپ کیمنو ن نیبب! نرفته؟: توپه یم مامان

در حال در آوردن پالتوم  رم و یدم، به سمتش م یتکون م دییبه عالمت تا يزنم و سر یم يناخواسته ا لبخند

 ینم ییراه به جا ییو مظلوم نما يباز بمیکرده با ننه من غر یقبال بهم حال گهید یکی! دونم یم! آره: گم یم

 !شه برد

 یبگم که نامدار از جاش م يزیخوام چ یزنم م یباال م نمویکنم، همون جور که آست یباز م نمویسر آست دکمه

 !یپ کین: زنه یو بلند صدا ماسمم دهیپره و بهت زده و ترس

دعوا راه  ایبکوبه  یخواد مشت یم یخودشه وقت هیشب قایچون ژستم دق! داره جا بخوره و احساس خطر کنه حق

 بایچرخونم و رد زخم تقر یره، دستم رو م یکه باال م نمیدم، آست یبه جلو اومدنش نم یتیمن اما اهم! ببندازه

که  یزخم هیرده از  هی! ن؟ینیب یم نویا: مگ یدم و م یبه مامان نشون م رو که رو پشت بازومه یقیبزرگ و عم

از کتکهاست تو  یکی ادگاری! بود دستمو به خاطرش قطع کنن کیکشوند که نزد ییکارو به جا یزمان هی

کرد،  یباورم م یکی ده،یدردش امونمو بر دمیکش یهوار م ياگه همون موقع که تو انفراد! هیاول ياییبازجو

 لمیاالن شما رو تحو نیحرف هم قایبال رو سرم آورد هم دق نیکه ا ییبازجومنتها اون ! شد ینم يکار قدرنیا

و چرك و  ارهی یبه روزم م یدرد داره چ نیخبر نداشت ا! کنم یم ییکرد دارم مظلوم نما یم الیاونم خ! داد

 ! خوره یداره از تو وجودمو م يکثافتش چه جور

صدا  یب يواریاون چهار د ونیپناه ببرم، که م میرم که به انفراد یو م رمیگ یمان ماز صورت مبهوت ما نگاه

و من امروز و بعد از  ارهیسر خودش ب ییخواسته چه بال نیرینفهمه که روز قبل آ یهوار بکشم و نگم و کس

 یقبل رفتن برماما ! سرم خراب شده رو یو ه یه ایاآلن دن نیکردم و چقدر تا هم دایپ یماجرا چه حال دنیشن
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تا با درد کنار  یمچاله بش نکهیا: زنم یکنه و حرف آخر رو م یو به رفتنم نگاه م ستادهیکه ا یگردم سمت مامان

! که همه به خواسته اشون برسن اال خودت یخفه بمون ،یساکت باش ،یکنار بکش ،یدور باش يبخوا نکهیا ،يایب

 ! ستین نیکه شما گفت یینایاما ا! که اسم نداره هیزیچ هی! ستیهم ن یاحترام یب! ستیقهر ن! ستین يبچه باز

*** 

خوام مامان رو از  ینم. به خودم بدم یشه تکون یکنه باعث م یمامان که نامدار رو واسه شام صدا م يصدا

 .نمیش یم زیحرف پشت م یو ب نییرم پا یم مییاشتها یکه هست دلخورتر و حساستر کنم پس با وجود ب ینیا

نامدار هم . ذاره یرو جلوم م یکنه و بشقاب و قاشق و چنگال یعمه اومده سالم م يکه تازه از خونه  نینگار

 .ارهی یبه شونه ام م یو در حال نشستن فشار آروم ادی یم

کشم و مشغول  یخودم م يبرا یمقدار ماکارون هیگرفته است  یدونم حساب یکه م ینگاه کردن به مامان بدون

شکستن سکوت  يتو عذابه که برا يهم بدجور نیفضا رو پر کرده و انگار نگار يبد سکوت. شم یخوردن م

 .ادی یفرداد احتماال آخر ماه م: کنه یتالش م

 !چقدر زود؟! جدا؟: کنه یده اما تو مکالمه شرکت م یم یحوصلگ یگرچه لحنش نشون از ب مامان

 ! دمشیساله ند هیکنم  یکه حس م من! کجاش زوده مامان؟: گه یشوخ م یمعترض اما با لحن نینگار

و  ستیدو روز هم که نباشه انگار صد روزه ن يشتریهشت ر ياون زلزله ! آره خوب: ادی یکه به حرف م نامداره

 !به جاش آرامش هست

 ! اد؟ی یدلت م! نامدار: شه ینگار به داداش بزرگه معترض م نباریا

 !؟یپ کیگم ن یبد م! هیسونام! که ستیزلزله ن! ادیچرا دلم ن: گه یکه م نامداره

دوباره . اندازم یم ینگاه نیو اول به نامدار و بعد به لبخند نشسته رو صورت نگار رمیگ یاز بشقابم م نگاه

 .ستیمعلومه که ن ستین یوقت: گم یشم و م یرشته ها دور چنگال م چوندنیمشغول پ

خب هر ! ؟يشد لسوفیباز تو ف: گه یخوره و م یم وانشیاز دوغ تو ل یشه و قلپ ینامدار بلند م يخنده  يصدا

 ! ستین یعنی ستین یوقت يزیچ

باشن  یآدما حتا وقت یبعض زا،یچ یبعض: دم یم حیتوض رمینگاهمو از بشقاب بگ ای ارمیسرم و باال ب نکهیا بدون

 یوقت! ومهآدما بود و نبودشون معل یبعض یول! ستنینباشن هم اصال انگار نه انگار که ن یوقت ستن،یانگار ن

 ! ستین ایانگار دن ستنین
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مگه : پرسم یدوزم و م یکنه م یلبخند و متأثر نگاهم م یکه حاال ب نیو به صورت نگار ارمی یباال م نگاهمو

 ! نه؟

خورم و از جام  یم وانیل يمقدار از دوغ تو هی. ده یده و به زور با سر جواب مثبت م یآب دهنش رو فرو م نگار

 یم نیرفتن از آشپزخونه رو به نگار رونیکنم و قبل از ب یخاص م یمخاطب یو ب یرلبیز يتشکر.شم یبلند م

 . امی یناهار نم. خوام برم سر خاك بابا یفردا م: گم

 . ستیقهر ن ایبهش  یاحترام یبه مامان گفته باشم قصدم ب میمستق ریگم که غ یم نویا

داره داغون ! گهید نیایمامان تو رو خدا کوتاه ب: گه یآروم م نیشنوم که نگار یو م رونیرم ب یآشپزخونه م از

 ! شه یم

 !شامتو بخور نگار: شنوم یم اطینامدار و هم قبل از رفتن به سمت ح ياخطارگونه  يصدا

خونه و سکوتش نشون از . رونیرم ب یو از اتاق م چمیپ یدور گردنم م دهیبرام خر نیرو که نگار یگردن شال

 يبذارم اما صدا وونیسر و صدا پا تو ا یکنم ب یم یده و من سع یم لیروز تعط هیخواب بودن همه تو صبح 

 !سر خاك؟ ير یم: شه یمامان مانع از رفتنم م

صبحونه اتو بخور  دم،یچ زویم: گه یبنده و م یدر رو م اد،ی یکنم، جلو م یسالم م رلبیگردم سمتش و ز یبرم

 .بعد برو

شال و . موضوع بگذرم نیتفاوت از کنار ا یتونم ب یو خب نم نمونیب يرفع دلخور يقدم مثبت برداشته برا هی

: گه  یذاره و م یجلوم م يچا یوانیو مامان ل زیپشت م نمیش یم. رم تو آشپزخونه یو م ارمی یپالتوم رو در م

 . امی ینداره منم همراهت م يرادیاگه ا

 ! ام؟یب يخوا ینم: پرسه یم مزل چشما اد،ی یمونه و نگاهم باال م ینون م يا کهیرو ت دستم

 .نیخودتون دوس دار یهر چ: گم یدم و م یبه دو طرف تکون م يسر

 کیبخور : گه یو م رهیگ یرو به سمتم م يکم سکوت لقمه ا کیو بعد از  نهیش یروبروم م ياستکان چا هی با

 . يریکم جون بگ

شم به چشم تو چشمش  یکنه و وادار م یلقمه رو ول نم. کنم یم یرلبیتشکر ز هیو  رمیگ یرو ازش م لقمه

 ! یپ کینباش ن يطور نیا: گه یآروم م. شدن

تموم : گه یکنه و م یم یشه، مکث یم رهیخ شییکنه و به چا یکنم، لقمه رو ول م یو منتظر نگاهش م یسؤال

 ! ام نهیس نیواسه تو و نشسته تو ا المیشده فکر و خ ایدرد دن
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 ! من خوبم: 

 ! کنه یداره نابودت م یزخم چرک نیا! یگفت شبیدخودت هم ! یستین -

 ! ن؟یگ یم شونویکیکدوم : 

-... 

کنم، خودم هزارتا دردم که دارم خودمو  یم ینیکه رو دل شما سنگ ایدن يکل دردا يدردم اندازه  هیمن اگه : 

 ! رشونیکنم ز یله م

 ! ؟یدردا خالص بش نیاز ا یکن ینم یچرا سع! ؟یستیپس چرا به فکر ن -

 !کنم؟ ینکردم و نم یسع نیچقدر مطمئن! ؟یسع: 

 ! يبر دیراه درستو با -

 ! درسته؟ یبگه چه راه تیتونه با قاطع یم یک: 

 ! اشتباهه رتیمس یبگ تیبا قاطع یتون یم ینیرو بب یراه ونیم يبا چشم باز تله ها یوقت -

 يبهروز دیشا دیشا ریته اون مس! شتباه باشها نایقیتونه  یپرخطر باشه اما نم دیکه توش تله و دامه شا يریمس: 

 ! باشه

 !کنه؟ یم یچه فرق یبه مقصد برس ینتون یحت یوقت -

 ! باشه تیو نها تیاصال قدم گذاشتن تو اون راه خودش غا دیشا! دونه مقصد کجاست؟ یم یک: 

شه  یشد م رگیعصا کش کور د يکور! یپ کین یباش يا گهیکمک حال کس د یتون ینم طیشرا نیتو با ا -

 ! شما دو تا تیحکا

بشه و بهتره که  دهیخوام کارمون دوباره به جدل کش ینم. کنم یگم و خودم رو مشغول خوردن م ینم يزیچ

 .گه رو انجام بدم یبهم م نمیکه دل و د يمناسب کار یساکت بمونم تا سر فرصت

برش دار  واره،ید) gal(نامدار گل نیماش چییسو: گه یشه و م یو مامان از جاش بلند م میخور یرو م صبحونه

 .امیتا من آماده بشم و ب

انجام  يرسه و وسوسه  یبه ذهنم م يفکر ادیکه منتظرم مامان ب ینیبرده و ح رونیب نگیرو از پارک نیماش

 .ده یقلقلکم م يکار

سر  نیر یه مهر هفت: پرسم یم یسکوت طوالن هیافتم و بعد از  یبنده راه م یو در رو م نهیش یکه م مامان

 خاك؟
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کنم حسن  یشه حس م یپنج شنبه که م. دلم تاب نداره نرم: چهیپ یم نیمحزون مامان تو ماش يصدا

 .گه یواسه قلبم م. نامدار گفته جمعه ها برم که خلوت تره یول. چشم به راهمه امرزیخداب

هر وقت برم، اصال چه برم چه ! برا من که پنج شنبه جمعه نداره: کنه یزمزمه م رلبیگم و مامان ز یم یآهان

 !خوره یجوش نم گهیاز قلبم کنده شده و د کهیت هینرم 

 یرو دور م ریمس. که پلکهاشو بسته نمیب یم یمسافت یکنه و بعد از ط یگم، مامان هم سکوت م ینم يزیچ

 یزل م نرویکنه و متعجب و گنگ به ب یچشم باز م یترمز دست يدارم با صدا یرو نگه م نیماش یزنم و وقت

مرده ها اونقدر چشم به  یوقت: گم یکنم و م یزنم و در سمتش رو باز م یرو دور م نیشم، ماش یم ادهیپ. زنه

 !تونن از انتظار رنج ببرن یزنده ها چقدر م نینیراهن پس بب

 یو م نهیب یم شگاهویسر در آسا یوقت رهیگ یو غضب م يو گنگ رنگ ناخوشنود یمامان از حالت سؤال نگاه

 ! ؟یچ يبرا ياومد نجایا: هگ

 . برمتون یم نیبعدش هر جا خواست ره،یگ یوقتتونو نم یلیخ: گم یبشه و م ادهیپ نکهیا يبرم برا یجلو م دستمو

 نیبش ایب: گه یبستنش و م يبرا رهیگ یدر رو م ي رهیدست من دستگ يکنه اما جا یدستش رو دراز م مامان

 ! منو ببر سر خاك بابات

 یشم تو صورتش و م یدر، خم م يرو باال گهید یکیذارم رو سقف و  یدستم رو م هیشم،  یم بستن در مانع

 ! مامان؟ نیترس یم: پرسم

کشه و بعد سرش رو  ینفس م یمقدار عصب هیلب زمزمه،  ریز یکنه و استغفرالله یبرام نازك م یچشم پشت

 ! تا خودم برمبگو  یبمون نجایا يخوا یو م ير یاگه نم: گه یو م ارهی یباال م

به عقب هلم  یکنم مامان با کف دست کم یبازشون م یذارم و وقت یرو هم م يپلکهامو واسه لحظه ا کالفه

 ادهیزنم و قبل از پ یرو دور م نیماش لمیکشم و بر خالف م یموهام م نیب یدست یعصب! بشه ادهیده تا پ یم

 . پشت رل نمیش یشدن مامان م

بهتر  يمن حاضرم برا: گه یم یسکوت با لحن آروم یمامان بعد از کم نباریافتم ا یسمت مزار بابا که راه م به

حاضرم . تا با مادربزرگش تو رفاه باشه رمیخونه بگ هیحاضرم براش . بکنم يشدن حال اون دختر هر کار

 ینم دونم یکه م یاما تو رو به دست کس رهیمتخصصها رو براش بگ نیبه نامدار بسپرم بهتر ایخرجشو بدم 

 رشیبرو بگ ش،یریبگ يخوا یاگه م! یپ کیدم ن یوصلت رضا نم نیمن به ا! سپرم یتونه خوشبختت کنه نم

 ... اما
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واسه تحت  شونیکه از ابزار مادر ییمادرا نیدرست ع! الهایو سر لمایتو ف نیدرست ع! هیاما چ نیدونم ته ا یم

 ! يا شهیکل يله باز هم همون جم! کنن یفشار گذاشتن بچه هاشون استفاده م

انتخاب  ویکی یتون یمن و اون دختر م نیب: گه که انتظارشو دارم یرو م يهم مامان بعد اما همون جمله ا قایدق

 ! یکن

ده تا مانع از  یگلوشو محکم فشار م یرو دارم که دست یحس آدم. کنه یزنم و مامان هم سکوت م ینم یحرف

تجربه نکرده که ! بدم رو تجربه نکرده يحالها نیدوم از اک چیبشه و خوشحالم که مامان ه دنشینفس کش

 ! کنه یدرکم نم

*** 

و وجود  نهیش یکه رو قبر م هیبرف ينگاهم به دونه ها. ذارم یسنگ سرد م يزنم و کف دستم رو رو یم زانو

مونده و از سر خاك بابا  ومده،یمامان ن. صاحب اون عکس رو ندارم یپر از زندگ يچشما دنیباال آوردن سرم و د

 ! زنم؟سر ن قمیو به رف امیب نجایتا ا! شه؟ یاما مگه م امیمنم خواسته ن

رو دوش من و خودت آروم  یرو انداخت ایدن نیا ینیکل سنگ! ها يدیخواب نجایا ینامرد راحت گرفت. مانیسالم ا:

  !یو بخواب يمارمولک مفت بخور يبدم، تو يمن خر سوار! اون موقع ها نیع! آره؟ یآروم

 . بندم یچکه رو صورتم و چشم م یسرد برف م يدونه ها. کنم یو به آسمون گرفته نگاه م رمیگ یباال م سرمو

خوبه : گم یشونم و آروم م یم مانیدم و نگاهمو به عکس خندون ا یگلوم رو به زور فرو م خینشسته ب بغض

 . رونیب ادیدادم بابات ب تیرفتم و رضا. یستیکه دلخور ن

 . نداره يا دهیاز چشمم نچکه اما فا يکنم قطره ا یم یو سع میشونیذارم رو پ یدستمو م کف

بارها خودمو تو . با دو نفر به دلم موند یتو حبس که بودم حسرت خدافظ: گم یبار مات روبروم م نیو ا آروم

و  نمیچصحنه ها رو کنار هم ب المیکردم تو خ یم یهمش سع. تو و بعد بابا تصور کردم يمراسم خاکسپار

رو به خودم  يآخر یاحافظچون اون خد! چرا؟ یدون یم. سخت تصور کنم يواکنش خودمو تو اون لحظه ها

! و باور کنم نمیمن نبودم که بب یتموم شده ول یکنن همه چ یقبرها باور م نیا دنیچون همه با د! بدهکار بودم

! کردم یرو نم يزیچ نیهمچ هی يزووقت آر چیکاش ه يموضوع که ا نیکاشام شده بود هم ياز ا یکی! هه

 هیدستها  نیبا هم. آرزومو برآورده کرد گهیجور د هیو ییاج هیچون خدا گذاشت و گذاشت و ! چرا؟ یدون یم

وادارم ! تازه خدا بد گذاشت تو کاسه ام! هه! بدون غسل و کفن! ییتنها! خاك ریو همدمشو کردم ز نیمرد نازن

 ! نمیچشمام اون همه مرده و خاك شدنشونو بب نیا همقبر بکنم و ب يآباد هیکرد واسه 
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چکه و من  یفرو م يا گهیسمج د يقطره . چسبونم یم مانیقاب عکس ا شهیشم و لبهامو به ش یم خم

 یبه حالت غبطه م يکردم و بدجور ریروزگار گ نیا يبد جا! خالصه اش کنم داداش:کنم یپربغض زمزمه م

 !خسته ام! قیآره رف! ؟یفهم یم! خسته! خسته ام يبدجور! خورم

*** 

. ادی یم رونیکه همراه با بخار از دماغم ب يدوزم به دود یزنم و نگاهمو م یدستم م يتو گاریبه س یپک

گزنده هست  يکه هست اونقدر یدونم اما هر چ یکنم نم یم يکه دارم سپر ییروزا يسرد ایهواست  يسرد

 . که آزارم بده

 ینگاه م اطیاتاقک کنج ح یدرخت و به در آهن يکنده شده  يکنده  نیا يشه نشسته ام رو یم یساعت هی

خونه رو  يحضور مامان تو تیپر هستم که رعا ياما اونقدر گارهینخ س نیپک به چندم نیدونم چندم ینم. کنم

 دونم حاالست که یم. کنه یم مدونم داره از پشت پنجره تماشا یم.مضر آرامش بخش پناه ببرم نینکنم و به ا

 . ستینجات بده اما برام مهم ن دنییرو از تو سرما موندن و چا وونهیو من د ادیزنگ بزنه و از نامدار بخواد ب

به عمد . رو بشکنه که موفق نشد نمیکرد سکوت سنگ یسع يو موقع برگشتن از آرامگاه چند بار شیروز پ دو

سخت  يعادت از روزا نیو ا دیچرخ ینم یگفتن حرف ينبود که کل راهو تا خونه ساکت بودم، زبونم برا

صحبت با دکتر  یاز کل دو بع روزید.هم واسه ترکش نکرده بودم یبازداشت و زندان روم مونده بود و تالش

و  فتریاون روزا زل پنجره بود و البته که نح يکه باز مثل همه  فیو صد ح فیو چه ح نمیرو بب نیریتونستم آ

 ! نزارتر

از دستت بر  يشه و تو کار یشمع داره آب م هیاز وجود و احساسته مثل  کهیت هیکه  یاون ینیو بب ینیبش سخته

 !یش یو ذوب م يسوز یخودت هم ذره ذره تو دردش م یکن یاونقدر سخته که حس م! ادی ینم

 یسر م ره،یگ یشونه هام قرار م يرو ییپتو. کشه یخط م المیشکنه و رو خ یم اطویسکوت ح ییپا يصدا

و بعد از  ارهی یسرشو باال م. اندازه یم گارایبه ته س یزنه و نگاه یروبروم زانو م. نمیب یم نویارچرخونم و نگ

 بهتر نشده؟: پرسه یچند لحظه که مات چشمامه م

 یده و م یفشارش م نیکشه و به زم یم رونیدستام ب نیرو از ب گاریدم، س یرو آروم به دو طرف تکون م سرم

 ! یخصوص شگاهیآسا هیخوان منتقلش کنن  یم. زدهمامان با نامدار حرف : گه

تا  يا زهیکنم نه انگ فیهست که بخوام پشت هم رد یجمله دارم اما نه حس نیواژه در جواب ا یدلم کل تو

 . نشون بدم یبخوام واکنش
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نه؟  .خوبه نمیهم: گه یکنه م یم يو همون طور که با انگشتام باز رهیگ یدستم رو م هی نهیب یرو که م سکوتم

شه،  یداره نرم م یعنی نیا! گهید هیخوب يبراش مهمه و توجه نشون داده نشونه  نیریآ تیمامان وضع نکهیا

 .ادی یم نییمغروره و سخت از موضعش پا یشناس یمنتها مامانو که م

 

ن دم مامانو من و او. ادی یفرداد م گهیدو روز د یکی: گه یم دواریام یزنم به اتاقک و نگار با لحن یزل م دوباره

 . میکن یم شیو راض مینیب یم

 .يخور یسرما م يطور نیبرو تو ا: گم یمونم بعد بدون نگاه کردن بهش م یساکت م گهیکم د هی

 باشه؟. گهیغصه نخور د: گه یو آروم م ستهیا یشه، کنارم م یطور که دستم تو دستشه بلند م همون

 .خورم یغصه نم -

 س؟یاگه غصه خوردن ن هیچ يهمش گرفته ا و یهمش تو خودت نکهیا! یپس چ: 

 .نیفقط هم. حوصله ام یب -

 ن؟یریواسه خاطر آ: 

 !زایچ یلیبه خاطر خ -

 مثال؟ یچ: 

شم و پتو رو از  یاز جام بلند م. سرخ شده و دستش سرده شینینوك ب. کنم یو نگاهش م رمیگ یرو باال م سرم

 .گردم یرم و برم یم ییبرو تو، منم تا جا: گم یاندازم رو دوشش و م یدارم و م یسر شونه ام بر م

 ! کجا؟: پرسه یم متعجب

 . نینگران نش. امی یم: گم یرم سمت در و م یم

*** 

بعد از چند . زنم یبار زنگ رو م نیکنم و ا یخرده تعلل م هی. کشم یبرم اما پس م یرو تا زنگ باال م دستم

 کین: گم یکنم و م یم یمکث. نشونه یخم رو به صورتم مشه که ا یبلند م فونیاز پشت آ یفیظر يصدا هیثان

 !ام یپ

. شم یو مادر و پدرش و ابوالفضل و زن عمو متعجب و صد البته معذب م یلیل دنیذارم از د یم اطیکه تو ح پا

 .بفرما. يخوش اومد: گه یده و م یباهام دست م اد،ی یخندون جلو م یکنم و ابوالفضل با لب یسالم م

 . باهات دارم يکار هی: گم یپس آروم م ستیبه جلو رفتن اما عقب گرد کردنم هم درست ن دارم دیترد
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 .بخور بعد در خدمتتم ییچا هیتو،  ایب: گه یذاره و م یباز دستش رو رو پشتم م يرو با

مشتاق . جان یپ کین یخوب: ده یمادر زنم بوده مخاطب قرارم م یزمان هیکه  نیرم زن عمو حس یکه م جلوتر

و رو به زن عمو  ارمی یممنون، بعد سرم رو باال م: گم یم رلبیو ز اطهیکف ح يها کیینگاهم به موزا. دارید

 يمربوطه به جنبه  گهید شیباق دم،دا تیرفتم رضا: گم یم وونیا يپله ها يرو ستادهیبزرگه که با چادر ا

 .جرم یعموم

 . پسرم يکرد ونمیعمر مد هی: گه یو م ادی یم شیعمو با لبخند پ زن

 یوسط نم یتیشکا يبود که اصال پا یمال وقت یونیمد: گه یم يبا لحن سرد نیبگم عمو حس يزیچ امی یم

 !؟یدون یالف بچه م هی نیا ونیسن سابقه دار شد، اون وقت شما خودتو مد نیخان داداشم با ا! اومد

 نجاست؟یاهنوز  مانیا يها لهیوس: گم یو رو به ابوالفضل م رمیگ یم دهینشن حرفشو

 رمیگ یکنه، از زن عمو اجازه م یده،به زن عمو نگاه م یبه عالمت مثبت تکون م يمتعجب سر ابوالفضل

 ونشونیم يو شبنامه ا هیاعالم:شه یبلند م نیعمو حس يموافقت کنه صدا نکهیقبل از ا. از توش بردارم يزیچ

ندارم و چه خوبه که  باهاشون گذاشتن قصد دهن به ده! میزد شیبود من و خان داداش آت یهر چ!نمونده ها

افتم سمت پله ها، ابوالفضل هم  یراه م! برن دیشده و با ریکنه که د یم يادآوریبه موقع به مادرش  یلیل

 .ها تو انباره لهیوس یاز کتابهاش باق يسر هیجز : گه یشه و م یهمراهم م

 .کتاب هی یاومده ام پ:گم یابوالفضل مبه رفتن پدر خانوم و مادر خانوم سابقه امه و در جواب  نگاهم

 .ایب. کتاباش تو اتاق منه: ده یبرم تو هال و ادامه م نکهیا يذاره برا یگه و دستش رو پشتم م یم یآهان

*** 

 دهیفهم نیزن عمو حس قیمامان که از طر! ارمیسر خودم ب ییتا منفجر بشم و بال هیکاف گهید يکلمه  کی

بند سرکوفت زده و غر و  کیظهره  کیاآلن که نزد نیاز خروس خون تا هم خان عمو يشب قبل رفتم خونه 

 ! و زمان نیو زم یو عشق وعاشق استیراه بار من و عمو و مملکت و س یغر کرده و بد و ب

مهمونمون  شبیکه دوباره از د یبالش فرو برده ام که هوار نکشم اما باز هم صداش که داره با آقاجون ریز سرمو

 !کشه یرسه و کم کم داره ضامنمو م یزنه به وضوح به گوشم م یشده حرف م

بس  گهیو ازش خواهش کنم د رونیتنم کنم و برم ب يزیچ هیتا  نمیش یضرب م هیشه  یکه طاق م طاقتم

! ذارم یم میشونیکشم و کف دستمو رو پ یم ینیمبل ه يابوالهول نشسته رو يمجسمه  دنیکنه اما با د
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: پرسه یم دکنه و خونسر یبا لبخند سالم م. کشم یم یقیکنم و نفس عم یم گرد شده نگاهش يباچشما

 ترسوندمت؟

! قاپه یدزده و رو هوا بالش رو م یکنم که سرشو م یدارم و محکم به سمتش پرت م یپشت سرم رو برم بالش

 ! دمیکه من نفهم ياومد یاصال ک! ؟یدر بزن یتون ینم: گم یکشم و م یپتو رو رو پاهام باال م

 ! حواست به اطرافت نبود ،يکرد یم ییکارا هیبالش  ریز یشما داشت: گه یحفظ لبخندش م با

 ! چرت نگو: توپم یکنم و م یم اخم

 ایخب اونجور که تو از دن! زمیعز هیچرت چ: گه یکنه و م یذاره و دستاشو روش قفل م یپاهاش م يرو بالشو

 !حاال مثبت چند هست؟ طونیش نمیبب! يکرد میقا يزیچ یعکس يبالش مجله ا نیا ریفکر کنم ز يغافل بود

 ! منحرف: گم یم رلبیدارم و ز یتختم در آورده بودم برم يکه از قبل دوش گرفتن پا شلوارکمو

 ! عمه اته: گه یخنده و م یم

 یبه جون خودم مامان جانم از انحراف مهره ستون فقرات رنج م: گه یکنم، با لبخند م یچشم درشت م براش

 .نیدار فیما تشر يپاشو بپوش ناهار خونه ! یبس بره

 یکشم و م یبلندم رو هم به تن م نیشرت آست یخوره، ت یافتم و ابروهام گره م یمامان م يغرولندها ادی به

 .امی یمن نم: گم

 !جونم يای یم: گه یو رو کردن پتو م ریو در حال ز نهیش یتخت م يشه، کنارم رو لبه  یاز جاش بلند م فرداد

 ! يای یم

تو اصال : گم یشم و م یگرده از جام بلند م یم یچ یپتو پ ونیو م یرو تشک ریتخت و ز ریز نکهیاز ا متعجب

 !؟ياومد یک

همون ! گفتم که: گه یکنه م یرو چک م رتختیو ز نیبه زم دهیچسب بایکه خم شده و سرش تقر یحال در

 ...!ممنو يبالش کارا ریز نیموقع که جناب داشت

مگه قرار نبود ! گم یتو اتاقو نم: گم یرو مبل و م نمیش یکنه، م یو اخم من ساکتش م ارهی یو باال مر سرش

 ! ؟يایفردا ب

روز زودتر اومدم  هی گهینه د: گه یتخت م نیو سنگ يشه و در حال بلند کردن تشک فنر یجاش بلند م از

 !نهیصاف شدم، چقدر سنگ!کمک ایپاشو ب!کنم زیعشقمو سوپرا
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 نیبب ریالاقل از همونجا آمار بگ:گه یمن بلند نشدم م نهیب یم یزنه و وقت یتخت به زور حرف م ینینگس ریز

 ! ؟ينکرد مبلیش نجایا

 يصدا دنیواسه نشن:گم یکنم و م یشه،چشم باز م یافتادن تشک بلند م يذارم و صدا یرو هم م پلکامو

 ! به خودت زحمت نده یالک!ریمامان سرمو کرده بودم اون ز

 ! خوره یطولت داره حق عرضتو م!ها ير یآب م شتریهر روز ب!اصل حالت چطوره؟!خب:گه یو م نهیش یم

 .میر یم ادیحاضر شو،نگار که ب هیقه ثان:گه یشه و م یاون بلند م.اندازم یبه ساعت م یگم و نگاه ینم يزیچ

 .خوش بگذره:گم یره سمت در،خونسرد م یم

 ! پاشو لشتو تکون بده تا نزدم تو مالجت! هم به ما هم به تو! گذره یم: گه یگرده و م یاخم به سمتم برم با

 ! گذره یکدومتون خوش نم چیبه ه امیاتفاقا من ب: گم یذارم و م یمبل م یپشت يرو رو سرم

 !چرا؟: پرسه یده و م یابروش رو باال م يکنم، تا یم نگاهش

 ! را یافسرده دل افسرده کند انجمن: کنم یزمزمه م آروم

 یمقدار قزل قورت هیتو ! داداش یستیتو دپسرده ن: گه یو م زهیر یشه، با دست موهامو بهم م یم کینزد بهم

 !بدنباشه تیواسه درمون گشاد يخرده سنجد بخور هیفکر کنم ! هم هست مفیشل یکه مقدار متنابه یهست

شنوم  یصداشو م. گم ینم يزیچ بندم و یفهمم، چشمامو م یبره رو نم یکه به کار م ییکلمه ها شتریب نصف

 هیثان کیج! جان یکین! یینکو یکن یهر چند که م ،ییو جفا و زشت خو يتند: گه یم یکه با لحن شوخ

 !ینییحاضر و آماده پا

کار کسالت  هیبق يو گوش دادن به حرفها واریعمه و زل زدن به در و د يخونه  ياز مبلها یکیرو  نشستن

 . انجامش بدم نجایورودمون به ا يلحظه که مجبور شده ام از  هیبار

 یلیکه تما ستیدست خودم ن. ارهی یفرداد منو سر شوق نم يها یها و سرخوش یکه شوخ ستیخودم ن دست

 . نامدار و شوهر عمه ندارم یمملکت يبه شرکت تو بحث ها

 . هچشم دوخته به پنجر نیریکنار تخت و آ یخال یعصره و اون صندل ریو ذهن و روحم درگ من

و من  ششیخواب آلوده عصرها برم پ ایداروها خواب  ریتحت تأث نیریصبح که آ يازم خواسته به جا دکتر

 ! کنم یکه تو ذهنمه رو عمل يمنتظرم زودتر غروب بشه تا نقشه ا

 ریکنم که نامدار ز یکمک کننده باشه فکر م نیریتونه واسه بهتر شدن حال آ یکه م ییبه برنامه ها دارم

 ! یستیپلک بزن بدونن مجسمه ن هی: گه یگوشم م
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 ! عمه با شماست: گه یم يبلندتر يکنم، با صدا یم نگاهش

 .سرد شد تییچا: گه یچرخه، لبخند به لب م یبه سمت عمه م سرم

. يداد تیرضا یگفت رفت یزنگ زد، م رین شبید: گه یدارم، عمه م یکنم و فنجون رو برم یدراز م دست

 !آره؟

 یاندازم بلکه با لودگ یکنه م یبه فرداد که حاال تو سکوت نگاهم م يو تند عینگاه سر میو ن کنم یم يا سرفه

 . بله: گم یبحث رو عوض کنه و م شیشگیهم

 ریبودم تو رو با زنج ییزن دا يمن اگه جا! بله و بال: یگ یمخالفه که م يتو جبهه  لمیاما برخالف تما فرداد

 ! هیبق پیریبه ت ینزن گندا نیکردم از ا یبه تختت خفت م

 ! بگو فرداد جان نویهم: گه یو مامان که تازه سر درد دلش باز شده م ارهی یمتذکر اسم فرداد رو به زبون م عمه

داد  ینم تیرضا!ییزن دا گهید هیکین: گه یزنه و م یبه من م يمبل درازه لبخند یکه دستش رو پشت فرداد

 ! میکرد یبهش شک م دیبا

شم  یشه و من کالفه تر از قبل پا م یتو زندون باشه شروع م دیبا یتا ک نکهیعمو و ا تیعراجع به وض بحث

 .بهت نشون بدم يزیچ هیاتاقم  ایب: گه یشه و م یکه فردادهم بلند م اطیبرم تو ح

*** 

رو به  یچیکادو پ يکنه و بعد بسته  یتختشه م يکه رو یو اون سرشو تو چمدون رشیتحر زیپشت م نمیش یم

 ! نشونش نده یمال توئه منتها به کس نیا: گه یو م رهیگ یتم مسم

 يپسند یم نمیبازش کن بب: گه یدست من و م يجلو زیذاردش رو م یکنم و اون م یبه بسته نگاه م متعجب

 ! نه ای

 ریفرداد در مورد ز اتیچرند ادی هوی! مجله است ایکنم انگار دفترچه  یو لمس م رمیگ یکه تو دستم م یکادوئ

کنم، لبخند  یافتم و قبل از باز کردن جلد کادو مشکوکانه نگاهش م یم یمکیقا يبالش و عکس و کارها

 نمیرو بب ینیاون چن يمجله ها هجنمست ریمطمئنم قراره تصاو بایتقر. رونیره ب یزنه و از اتاق م یم یمضحک

 ! خنده ریزنم ز یا مچند تا مجله مخصوص نوآموزان بعد از مدته دنیاما با باز کردن کادو و د

کنه و  یگه و با حرکت چونه اش به کمد اشاره م یم دهیجون کش هیتو،  ادی یشه و سر فرداد م یاتاق باز م در

 ! دارم من يا قهیچه سل ننیهمه بب رونیب ایسوغاتت اون توئه، تنت کن ب: گه یم

*** 
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و  ارمی یکنم و پالتوم رو در م ید سالم مبا لبخن. کنه یرو باز م نیریآ يپلکها یجا به جا کردن صندل يصدا

و به  رمیگ یدستشو به دست م. حالت یحالت ب یبه سقفه و ب نیرینگاه آ. نمیش یو م یصندل یذارم رو پشن یم

 نکهیاز ا ینه من ول ای یتو خوب مدون ینم: گم یدوزم و م یکوتاهش چشم م يو ناخون ها فیظر يانگشتا

پسرعموم  يکتابا یعموم و قاط ياز خونه . آوردم يزیچ هیرفتم واسه ات  شبید! ... فمیسر ک یکل نجامیا

عالمه هم غصه  هیتازه ! دمیو اون شن نیحرف از ا یکل! ساده بودها یلیآوردنش خ ریفکر نکن گ.... کردم داشیپ

خونه  رفتم یسفر م هیفکر کنم اگه . ناراحتم کرد یلیگم، خ یم پسرعمومو مان،یا يکتابخونه  دنید. خوردم

حاال سر فرصت ماجرا رو ! ... الاقل اآلن مامانم باهام قهر نبود! داشتم راحت تر بود یشما و کتاب خودمو برم

 .بدمبذار نشونت . دمیبرات خر ییزایچ هیبا دختر خاله ام رفتم  یآهان راست. کنم یم فیکامل برات تعر

پرستار بهم گفته بوده . واریکنار د يفلز کیکوچ لیرم سمت فا یذارم رو شکمش و م یسردش رو م دست

 .کردم برم سر وقتش یدوبار قبل همه اش فراموش م یکیرو گذاشته اون تو و من  دمیخر لکسینا

حاال . نیریرم سمت آ یو م ارمی یدر م لکسیاز نا دمیهاله خر ي قهیرو که به سل یخوش طرح و نقش يروسر

دم و  یقرار م دشیرو تو معرض د يو روسر ستمیا یش مجلو. کنه یپنجره نگاه م یاهیو به س دهیسرش چرخ

 اد؟ی یخوشت م. نیبب: گم یم

رنگ  يخاکستر يبرم و گره روسر یدستم رو جلو م. ندارم یکنه و خب منم انتظار واکنش ینم يرییتغ نگاهش

رت کنم س نویبذار ا! به قول فرداد آب دهن مرده است! رنگ نیآخه ا هیچ: گم یکنم و م یرو سرش رو باز م

 ! یش یم يچه محشر نیبب

 یرو آروم م يزنم و بعد پشت روسر یم یگلوش گره آروم ریز. اندازم سرش یکنم و م یم یرو لچک يروسر

 .اندازم رو پالتوم یو م رونیکشم ب یچرك بدرنگ رو م يسرش و اون پارچه  ریفرستم ز

که مخصوص غذا خوردنه رو جلو  يدار هیپا لیاست زیو بعد م ادیتا به حالت نشسته در ب ارمی یرو باال م تخت

! هیعال! خودتو نیبب. سیبازتابش بد ن نمیا یول ارمینذاشتن با خودم ب یعنی م،یندار نهییآ: گم یکشم و م یم

 !ادی یبهت م یلیخ

 یخودش واکنش ریتصو دنیحتا اگه بعد د هیعال نمیهم! سابن یره ته دلم قند م یم زیکه به سمت م نیریآ نگاه

 ! ون ندهنش

 شیمنم ش: گم یو م نمیش یتخت م يکشم و کنار پاش رو لبه  یرو عقب م زیمونه، م یچهره اش م مات

 . بودم يمدت بستر هی شیهفت ماه پ
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و در حال  رمیگ یدستش رو تو دست م. پنجره یکیو نگاهش به تار رهیگ یبالش قرار م يدوباره رو سرش

: دم یم حیکنم و بعد توض یم فیسانسور تعر یرم آورده رو با کمکه عموم س ییبال ينوازش انگشتهاش ماجرا

. قرار بده ریامو تحت تأث ندهیآ کهسرم اومده باشه  ییبال دمیترس یم. بود نیا لشیدل هی شتیپ ومدمیاگه زودتر ن

 کردم یدونم کم لطف یهر چند م! داشتم یبرم ندهیقدم واسه آ هیخوبه بعد  تمیشدم وضع یمطمئن م دیخب با

الاقل ! ازم شکوه دارن ایکل دن یباش یتو هم ازم شاک هی... نه؟. یبخش یقصورم م نیتو که منو به خاطر ا. بهت

 خب؟ اریبه روم ن وچشم رو اشتباهم ببند  یکیتو 

 يگرم و مهربون دارو يپرستار با رفتار ن،ییپا امی یمنم از رو تخت م يخوره و با ورود پرستار یبه در م يا تقه

 . کنه یزنه و اتاق رو ترك م یبه من م يده، لبخند یرو م نیریآ

دارم و دوباره رو  یبرم زیم يبود از رو نیریمن و آ یراه ارتباط يروز هیرو که  يا انهیفرهنگ لغات عام کتاب

بود که غروبا تو  نیکارمون ا. دیدستفروش خر هیاز  مانیکتابو ا نیبار ا نیاول: گم یو م نمیش یتخت م يلبه 

 نیگم ب یهم م يزیچ هی! میو ازبر کن میبخون اشونویو کلمه ها و معن مینیخونه اشون بش کینزد یدونگاهیم

 مانیا! میداد یو به هم نسبت م میدیخند یم یکل میخوند یزشتشو که م يخودمون دو تا باشه، حرفا

برات بخونم؟ البته  يحه اچند صف هیروزا  يخوا یم! کرد یمنو هم از راه به در م! بود واسه خودش یمارمولک

 .امممم... کنم که برات جالب باشه دایتونم پ یم یچ نمیبذار بب! کنم تیرو رعا يزیدم مم یقول م

 يو بخوا یسخته خودت مسکوت باش یلیخ. زدن باشه يبرا یشم تا حرف یکلمه ها م ونیگشتن م مشغول

که  یمن یول هیقو يا زهیبرام انگ شیو بهبود بودن نیریدرسته در کنار آ. یرو باز کن يا گهیقفل سکوت کس د

سخته بخوام ذهنمو  دنیو شن دنیو شن دنیو فکر کردن شن دنیو د یچند سال عادتم شده کم حرف نیا یط

 .گفتن داشته باشم يجا حرف برا کیمتمرکز کنم و از هزار و 

به جون خودم از ! منم یکی نیا: گم یرسم و م یبند زده م ینیکلمه ها و به چ یکنم به خودن بعض یم شروع

 ! تازه میریبگ دیند ویو کوفتگ یو سوختگ یلیحاال زخم و ز! سرم شکسته ياستخون بند انگشتم تا کاسه  نیا

کتاب رو . به پنجره خمار شده نیریمات آ يکه چشما نمیب یخونم و م یم شونویاز کلمه ها و معن گهیتا د چند

که مات  يشم جور یخم م. ررسشیتو ت ستمیا یو م امی یم نییپا از تخت. ذارم کنار دستش یبندم و م یم

 نیمنم واسه شکستن ا ،یکن يفشارپا ایدن نیگوشه گرفتنت از ا يهر چقدر تو برا: گم یچشمام بشه و آروم م

چون دختر ! چرا؟ یدون یم! شم یذارم و مطمئنم تهش منم که برنده م یم هیسخت از دل و جون ما يپوسته 

 يبهت، به خودم، به همه ! محصور مسکوت نداره يایدن نیبا ا یقرابت چیرتق اون کوهستان هس يسرزنده 
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 يدیکه دور خودت کش يوارید نیا بیتو تخر! دم قدرت خواستن، قدرت محبت چه قدر مخربه ینشون م ایدن

 يهمه  یکن یشم همه کس تو، تو هم باور م یم! نیریکشم آ یمن شده صد سال تالش کنم، دست از کار نم

 !  یامیدن

 یاونقدر م:کنم یو زمزمه م نمیش یم یرو صندل. بنده یزنم و اون پلک م یبه پشت دستش م یآروم ي بوسه

 . راحت التیبخوابه، خ امیمونم که دن

*** 

گم به اجبار  یم. کنم یتماشا م ونیزیحس و حال و به اجبار نامدار رو مبل هال ولو هستم و دارم مثال تلو یب

کمتر  دیکه تو خونه هستم حق ندارم خودمو تو اتاق حبس کنم و با ییداده ساعتها ریگ شبیچون از د نامدار

 ! آب شنا کن رو بخوره تناخالف خالف جه يبچه  نیا يدق مامان باشم تا کمتر غصه  ي نهییآ

 یم زیگر یز گاهناخواسته به آشپزخونه و حرف زدن مامان با زن عمو و ذهنمم هر ا ونه،گوشمیزیبه تلو نگاهم

 ! خوددار بودن يو تالشم برا دنشونیبو کش دیشد يشبق و وسوسه  يو اون موها نیریزنه به آ

 . خواد حرفاشو بشنوم یده م ینشون م نیشه و ا یمامان واضحتر م يصدا

 قهیدق هی نه!...نه من، نه نامدار! نبودم تیرضا نیبه ا یسر سوزن هم راض هیمن  میجان تعارف که ندار رین نیبب:

آدم با !بود یتیتو چه وضع يدید يخودت اومد. من آورده يمرد مرگو جلو چشم بچه  نیا!شما گوش کن

دستت درد  یتشکر کن يزد زنگ! بکشم شیخوام حرف گذشته رو پ یحاال نم! کنه یتا نم يجور نیدشمنش ا

هم  گهیتازه باشه خوب ده سال د که بعد پنج سال انقدر یداغ یعنی. مینبود یگفتم که ما اصال راض ینکنه ول

 ینم یاحدالناس چیکه ه یماه هیاون ! دمیمگه من نکش! جان رینه ن... روشنه نهیک نیا شیتازه است و آت

بعد هم که خبر آوردن فالن بازداشتگاهه و فالن ! زدم پرپر يچطور يدیکجاست خودت که د یپ کیدونست ن

 بونیهم گر يشتر ي نهیک یدونم داغ بچه تا ابد سرده ول یخوام بگم منم م یم.یو چ یروز دادگاهشه و چ

 یم تیمقتول رضا يکنه خونواده  یره به عمد قتل م یبابا طرف م! رو هیبق بونیهم گر رهیگ یخود آدمو م

دن قاتل اعدام  یم تیرضا. با اون فرق داره نیآره خب منتها ا! ... ازیبوده نه ته پ ازیسر پ نهبچه که  نیا! دن

! بود نهینده از ترس همون ک تیرضا میگفت یما هم اگه م! ره مقتولو از نو بکشه یکه نم رونیقاتل اومد بنشه، 

 ياز بچه ! جان رین شکشیپ صفاصلح و ! ... بکشه؟ یدشمن نیخان عمو آزاد شد دست از ا يد یشما ضمانت م

 .سالمتباشه، به ! خدا از دهنت بشنوه! بگم واهللا یچ! ... هیمن دور بمونه کاف
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! کنه یخاموش م ونویزیشه، مامان در حال رفتن به سمت آشپزخونه تلو یمامان و زن عمو که تموم م مکالمه

 ! چنارم؟ نجایمن ا: گم یمعترض م

به  نهیرم سمت آشپزخونه و دست به س یشم و م یاز جام بلند م! در واقع هنوز باهام قهره! ده ینم جواب

 ! ستمیکنه انگار که من اصال ن یغول درست کردن ساالد مخودش رو مش. دم یم هیچارچوب تک

 یم رایو مدرسه و خشونت دب لیتحص يروزا ادیداره که آدمو  یاخم نیهمچ! نمیش یرم جلو و روبروش م یم

 !اندازه

ازم . کنم یدستاش نگاه م يو به حرکت چاقو تو نمیش یم نهیدم، دست به س یم هیتک یصندل یپشت به

از  ي ندهیخواد آ یکنم اما اونقدر دوستم داره که م یم تشیبودم و هستم، اذ يپر دردسر يه براش بچ ره،یدلگ

 ! یشده و اصول کتهیبا برنامه و د! به بعدمو خودش بسازه نیا

 . اندازه یم یو با اخم به چشمام نگاه ارهی ینگاهمو تاب نم ینیسنگ

 .نیمهربون یلیشما خ: تا حرف دلم رو بزنم ارمی یبه خودم فشار م یکل

 . مونه ینگاهش ثابت م نباریکنه و ا یبار دوم نگاهم م يبرا

محبت کردنه  نیا! گم مامان من یکن م فیرو تعر یرونیمادر ا هیاونقدر که اگه بهم بگن : دم یادامه م من

 نیرفتارتون ا يو سرد یکنم، با وجود تلخ یاول برگشتنمو هم که مرور م يروزا یحت. انگار تو وجودتونه

 یهمه مهربون نیآدم با ا هی کنم یکه درك نم نهیکه هست ا يزیفقط چ. ازتون سوا نبوده یو مهربون يدلسوز

 !طور رفتار کنه نیاطرافش ا يتونه در مقابل آدما یم يچطور یذات

و ت یفتیگم چشمتو باز کن ن یم نکهیا! ؟يچه رفتار: توپه یو م رهیگ یشه و نگاه ازم م یمامان پررنگتر م اخم

 ! تنم؟ يواسه پاره  يدلسوز ای! است؟ گهیبا کس د يچاه بدرفتار

 !ن؟یبذار شگاهیپا تو اون آسا نیحاضر نشد یداشت که حت ياون دختر چه ضرر دنید: 

 شیبردم پ یخودمو م يو تنم نلرزه اول از همه بچه  نمیمن اگه دل داشتم اسم روانپزشک و روانشناسو بب -

 ! شونیکی

 ! گهیکنه ددست شما درد ن: 

که االن  يپسر نیا! کرد کجا یم یخونه زندگ نیتو ا شیسال پ شیکه پنج ش يپسر! میتعارف که ندار -

 ! گهیرو روح و روانت داشته د ياثر هی یچرک ياتفاقا، به قول خودت اون زخما نیباالخره ا! روبرومه کجا

 ! سین یشک: 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٩٢ 

 ير یاون باال راه م یخواب یو که نصفه شب از بپاهات يمن صدا یکن یم الیخ! ستین یمعلومه که شک -

بعد از ظهرتو  يچرتها يدنایاز خواب پر! نم؟یب یرو تو وجود پسرم نم یافسردگ نیا یکن یم الیخ! شنوم؟ ینم

 یآدمو نم هی يهوا یب حضورتق در و  يدونم صدا یافتادن و چه م يموردت از صدا یب يترسا! نم؟یب ینم

کنه  تیبه نامدار هم چند بار گفتم راض! يگذروند یکه تو سخت هییعوارض اون ساال انیدونم همه ا یم! نم؟یب

بد  يمنم که با اون خاطره ! بهش برسه دیبا یپ کیکه خود ن هیزیچ نیمنتها نامدار گفت ا ،يریمشاوره بگ يبر

 ! دوا و درمون یو ببرمت پ رمیکشه بخوام گوشتو بگ یاصال پام نم

 !ه؟یبد چ يکنم بفهمم منظورش از خاطره  یش متعجب و کنجکاو نگاه با

بود و  ختهیآخر عمرش بهم ر يبابات ماها: گه یگرفته م ییو با صدا خچالیره سراغ  یشه، م یجاش بلند م از

 !خورد یاعصاب و روان م يداروها

شه  یدار مبندم که مامان وا یدر رو م! رسونم یم خچالیشم و خودم رو به  یزده و شوکه از جام بلند م بهت

 !؟یچ یعنی: پرسم یاز ته چاه در اومده م یینگاهم کنه و با صدا

: گه یرفته م لیو تحل یبغض ییمن و با صدا ي نهیس يقفسه  يرو ییجا هی یعنیزنه به روبروش  یم زل

گفتن بچه  یم. کردن یرفت همه پچ پچ م یمسجد که م. اش کرده بود چارهیحرف مردم ب. بود ادیروش فشار ز

 ... روز که هیتو خودش و تو خودش تا  ختیر یه! خرابکاره! منافقهاش 

. افته یهام به تپش م قهیزنه و شق یم يگوشم زنگ بد. دم که سقوط نکنم یم هیتک خچالیبه  پشتمو

 ! ؟یروز چ هی: پرسم یجون م یکنم و آروم و ب یتو پشت سرم م يادیاحساس فشار ز

و  رهیگ یکرده ام رو م خیخونه که هول زده دست  یخرابمو از چهره ام م و انگار حال ادی یمامان باال م نگاه

 ... آب قند وانیل هیاآلن برات  ایب. نجایا نیبش ایب! يوا يا! ؟یپ کین هیچ: گه یم

 ! مامان؟ یروز چ هی نکهیتا ا: پرسم یبلندتر م نباریو ا امی یحرفش م ونیم

جلوه  تیاهم یداره موضوع رو ب یکه سع یمون حال با لحنداره و در ه یبرم وانیل هیو  نکیره سمت س یم

 یشد و چه م یبچه م. کرد یزمان و مکانو گم م ییوقتا هی. بود ختهیروانش بهم ر امرزیخب، خدا ب: گه یبده م

 ... يجور نیامدت  هی! منتها اواخر عمرش هوش و حواس داشتا. گهید زایچ نیهم! دونم

 یکنم خون به مغزم نم یزنه و من حس م یکه درست کرده حرف م يقندآب  وانیدر حال هم زدن ل مامان

 ! ندارم ستادنیرسه و پاهام اونقدر سست شده که توان ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٣٩٣ 

مطلق به  یکیشنوم و تار یرو م يمردونه ا يبپا يمامان و صدا نیامام حس ای يکنم که صدا یسقوط م دارم

 !ادی یسراغم م

که  يو مغز زونهیپاهام که از سقف آو. کنم یهزار باره تجربه مرو  یتلخ يلحظه ها ياریهوش مهیمرز ن تو

 يهوارها يصدا.شالق يکر کننده  رینف يکوبش باتوم و صدا يصدا!هجوم خون به مرز انفجار رسونده اتش

 دیتهد. زنه یم ییضربه ها که یکنه و دست یو پرضجه ادا م دهینزن رو کش لیثق يکه واژه  ییپرالتماس آشنا

 ! و درد و درد و درد ياریو سطل آب و هوش یهوش یشوك و ب! ریقو درد و تح

 طیمح نیو گنگ ب جیگ.نهیش یدم و نگاهم تو نگاه نگرون فرداد م یبه زور از هم فاصله م نمویسنگ يپلکا

رم  یم:شه ینامدار بلند م یعصب يمامان معلقم که صدا يبازداشتگاه و کتک و ضجه و سوزش شالق حرفها

 .ارشیبنداز تنش ب زیچ هینم، فرداد روشن ک نویماش

که کمتر  یده و با تحکم یفرداد شونه هامو به عقب فشار م. نمیبند کنم و بش ییکنم دستمو به جا یم یسع

 !هیبخواب دو ثان: گه یم دیشه ازش د یم

 .مارستانیب مشیکمکش کن فرداد جان، ببر: شه یمامان بلند م يپراسترس و ترسخورده  يصدا

 يبه لبه  رمیگ یدستمو م یو بعد از مکث رهیدم که مغز در حال انفجارم آروم بگ یحکم به هم فشار مم پلکهامو

بندم تا  یکم چشمامو م کی. نمیکنه بش یچسبه و کمک م ینچ فرداد صدا داره و بازومو م. نمیتا بش خچالی

 .خوبم: کنم یکم بشه و بعد زمزمه م جهیسرگ

سرم وصل  هی ییجا یدرمونگاه میر یم! رنگ به روت نمونده: شنوم یم میکیتو نزد ییجا هیمامانو از  يصدا

 ...کنن بهت

 . خوبم: امی یحرف مامان م ونیدوزم و م یبه فرداد م نگاهمو

 دیکه به سرم خورده چه تو دوران بازداشت و چه زندان و تبع ییضربه ها. اتفاق رو داشتم نیا يهم تجربه  قبال

 یکینبوده و روحمو به تار یضربه ها جسم نیاز ا یهم بعض یکشونده و خب گاه یهوش یبارها منو به مرز ب

شده و خون و جونم  دهیکه به روحم کش ینیزهراگ غیو ت شیپ ي قهیدو دق یکی نیدرست مثل هم! کشونده یم

 !رو سوزونده

رو کاناپه  ایپاشو ب: هگ یاندازه و و م یخونه که دست دور کمرم م یخوام رو م یانگار از نگاهم اونچه م فرداد

 . دراز بکش
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بلندش ! ؟یچ یعنیفرداد دراز بکشه : گه یشم، مامان با اعتراض م یکنم و بلند م یغلبه م جهیضعف و سرگ به

 ! درمونگاه میکن بر

 یتیقبل و واقع يمنو به چند لحظه ! ده یمامان گرچه پر از اضطراب و دلشوره واسه منه منو اما آزار م يصدا

 ! مغزم شده يگنالهایکنه که باعث قطع و وصل س یپرتاب م

که  ییفالش بکا! زنه یمرتب تو سرم جرقه م ییرایتصو هیو  میشونیدستم به پ هیدستم تو دست فرداده،  هی

 دنیشه از خبر شن یم دهیسرم که به نرده ها کوب. کنه یمغزمو پاره م يرگهایکنم داره رگها و مو یحس م

 هیمن تک يو لبهاش که جلو نماما يچهره ! پرهرج و مرج و پردود ابونیخ ریصوو ت کیشل يصدا! رفتن پدر

 يبازجو يصدا! چشمم شکسته شیکه حاال پ یپدر تنومند و قهرمان ریتصو! خوره یتکون م خچالیداده به 

 ! یچپ و راست يخوردنا دهیکش ریو تصو نیخشمگ

! دم یچشم و ابروهام فشار م يمو محکم روکنم و کف دست یو سرم رو به جلو خم م نمیش یکاناپه م يرو

 ! ن؟یومدیپس چرا ن: شکنه ینامدار سکوتو م يصدا

 ! ادی ینم: ده یجواب م مامان

پام  ریکه ز نمیب یبرادر بزرگتر رو م يدارم و چهره  یچشمام بر م يدستم رو از رو نه،یش یرو زانوم م یدست

 وارهیگذشته به د دنیحسم و انگار مغزم جز کوب یب. کنه یگاه من دهیبرادر فرو پاش نیبه ا یزانو زده و با نگرون

 ! انجام دادن نداره يبرا يا گهیجسم و روحم کار د يها

 ! ؟يبهتر: شنوم یکه تو سرمه م يآزاردهنده ا يصداها ونیمحکم اما ناراحت نامدارو م يصدا

 یخوب م ایمرده بد  هیمگه ! رم نه بدترنه بهت! هر چند که دروغه! آره یعنی. کنم یپلکامو باز و بسته م آروم

 ! نه خوبه نه بد! مرده مرده است! شه؟

 ! ؟يشد ينجوریقبال هم ا: پرسه یاندازه و از من م یسمت مامان م ینگاه پراخم

 .ین میطور: کنم یم زمزمه

 . يبر يخوا یتو برو م: گه یشه و رو به فرداد م یم سرپا

خود خود  تیتصور بابا تو اون وضع. بندم یکنم و چشمامو م یشکمم جمع مکشم رو کاناپه و پاهامو تو  یم دراز

 ! پشت سر من باعثش بوده از جهنم هم سوزنده تره يحرفا نکهیجهنمه و ا

 ؟يخور یم يزیچ یقرص: پرسه یرو بازوم و م نهیش ینامدار م دست
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رفتم تو اتاقم و در رو به  یال موا سیجون بلند شدن تو تنم ن. زنم ینم یحرف چیدم و ه یفشار م شتریب فکمو

نشوندن حرفش و به زور  یکه توش مادر به خاطر به کرس ییایدن! بستم یم رونیب نیا اهیس يایدن يرو

 یم ارهی یبه زبون م يونسردکه با خ یقتیشه که چشم رو کشنده بودن حق یکردن چنان خودخواه م یمهربون

کاره اونو از  یتو وجود پسرش م یبمب ساعت هیکه مثل  یتفکر کنه با سرکوف يلحظه ا نکهیبنده و بدون ا

 !کنه تا به هدفش برسه یدرون منفجر م

 یحت! مامان يقول داده بود!: شنوم یدورتر از کاناپه م ییجا هینامدارو از  یعصبان دایکنترل شده اما شد يصدا

 ! اونوقت شما! اوردیبه زبون ن يزیناعمو هم از جنون بابا چ ياون عمو

 ...من فقط... من: شه یم دهیمامان به زور شن ياصد

 یوونگیبه د! ؟يمتوسل شد یبچه به چ نیواسه عقب نگه داشتن ا! ؟یشما چ: زنه یبلندتر حرص م نباریا نامدار

 ! باباش؟

 ! نامدار-

 !گم؟ یمگه دروغ م! نه؟یاز ا ریمگه غ:

 ن،یمامان چشماتو وا کن و بب: ده یر ادامه منامدا. شم یم ونیزیزتلویم ي هیپا ي رهیکنم و خ یباز م پلکامو

 نینگار ایمن  نیع یکی نیا ي هیرمایخم! يشکل بد يهر جور دوست دار یتون یپسرو نم نیدرك کن که ا

 يایبا زور و جبر و تلخ! یکنخواد بره دورش  یکه م یاز اون راه یتون ینم! يورزش بد یتون ینم! ستین

اونو هر روز دور و  يکارا فقط دار نیبا ا! يخوا یکه خودت م ییاون جا یبچه رو بشون نیا یتون یگذشته نم

 یکه م ستین يگوشت اونجا افتاده اون بچه ا هی نیکه االن ع يپسر نیا! شما؟ يخوا یم نویا! یکن یدورتر م

ضربه  نیبا ا! بردن سنگش کردن و آوردن نویا! یبکن نکن گفت هشب یکه تا جوون ستین یاون آدم! یشناخت

 !شه یفقط خرد و خردتر م! رهیگ یشکل نم يخوا یکه م ياون جور یزن یکه بهش م ییها

*** 

! خوام درك کنم ینم! خوام بشنوم ینم! خوام بمونم ینم! دارم یو تن لمسمو به حرکت وا م نمیش یزحمت م با

 هی يدیکش یز مدرا: گه یدونم کجا رفته بوده از پشت سرم م یکه نم يفرداد نه،یش یدستم به نرده ها م

 ! خرده

 ینم یشه و چه خوب که سع یهمراهم م. همه رخوت باال بکشم نیکنم خودمو با ا یم یگردم، فقط سع یبرنم

 ! لحظه نیگذشته رو تاب ندارم تو ا ياز آدما یکس چیوجود ه يلمس گرما! کنه تو باال رفتن کمکم کنه
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پلکهامو رو  يو لحظه ا ستمیا یکمد م يجلو. کشم یم نرویاز تنم ب ندارمویشرت آست یذارم و ت یتو اتاق م پا

دارم و  یبرم یرهنیپ. کنم یو بعد در کمد رو باز م رنیرفتنم آروم بگ یاهیدر حال س يذارم تا چشما یهم م

اندازم تو شلوارم  یم رهنمویپ يدارم لبه . کنم یرو پام م رونیو شلوار ب ارمی یدر م مویکنم، شلوار راحت یتنم م

 ! ؟یچیپ یم يحال و روز کجا دار نیبا ا: پرسه یو م ستهیا یداد کنارم مکه فر

کشه تا  یفرداد بازومو م. شه یم نمیسرآست يکنم و دستم مشغول بستن دکمه ها یکمربند رو چفت م سگک

 ! کارت دارم قهید هی نیبش! ؟یکن یم درکجایخودتو ب يگفت تو دار يزیچ هی یکیباز : توپه ینگاهش کنم و م

 تیچرخونتم و فرداد با جد یبه سمت در م یچرخش قفل يصدا. کنم یرو تنم م يوریکشم و پل یپس م ازوموب

  ! يبر ییذارم جا یحال نم نیبا ا: گه یده و م یرو نشونم م دیکل

  

 ر شده استساخته و منتش )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کنم هر آن ممکنه دق  یدارم حس م! شم یم کیجوشم نزد يدارم کم کم به نقطه ! شم یم یعصبان دارم

 . کنم یخال ریتقص یپسر ب نیسر ا دنامویدرد کش ي هیبه ثان هیثان هیدل

دارم و  یگردم و پالتومو برم یبر م. دم یم رونیب ینیزنم و نفسم رو از ب یبه موهام م یچنگ یو عصب کالفه

اون اما . بذار توش دویتا کل رمیگ یفرداد کف دستمو به سمتش م يبدون نگاه کردن به چشما. رم سمت در یم

. کنم یبا فشار دندونام به هم کنترل م مویاعصاب یمصممش وب ي افهیزنم به ق یزل م! ده ینشون نم یواکنش

 ! خوام بهت بگم یم يزیچ هی نیبش: گه یده و م یجا م نشیشلوار ج بیرو تو ج دیکل

 ! يو نساز ياومد! د نه د: گه یو م رهیگ یمچم رو محکم م ارم،یدر ب بشیاز ج دویبرم کل یجلو م دستمو

 !نذار احترامتو نگه ندارم! داغونم فرداد: گم یشده ام پرحرص م دیفک کل نیب از

ذارم  یرفتار کن اما نم يردوست دا يهر جور: گه یکنه و م یترم م یکه عصب ارهی یبه مچم م يشتریب فشار

 ! رونیب يبر

چشماشو  يلحظه ا يشه و برا یعقب رونده م شیشونیرو پ ختهیر يکشم که موها یتو دهنش م يهوار چنان

 ! بنده یم

 ! یعوض دویبده من اون کل: 
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 که فاتحانه است اما ارهی یبه لب م يکنه و بعد از باز کردن پلکش لبخند یام ول م دهیکه عقب کش مچمو

 !باروته يبه بشکه  يمن حکم جرقه ا يبرا

 !!يخوا یاز جونم م یچ: توپم یو مماس با صورتش م رمیگ یاشو به چنگ م قهی

 چونهیپ یبکشم، دستمو م رونیب بشیاز ج دویکنم که کل یاش جدا م قهیدستمو از  هیده،  ینشون نم یواکنش

حاال پشت سرم قرار گرفته و هر دو تا دستام . بچرخونم کلومویه بیممانعت از آس يکنه برا یو وادارم م

 ! زنم یآروم شو بعد با هم حرف م نیبش: گه یگوشم م ریآروم ز رشه،یاس

 ! یپ کیرسه ن یزورت به من نم: گه یده سمت تخت و م یکنم از دستش خالص شم، هلم م یم تقال

فکش و جدالمون  ریز نهیش یم مگردم سمتش و مشت یبرم! شم یکنم اما منفجر م یدستهام تعادلمو حفظ م با

و چقدر خوبه که زور  ستیکنترل رفتارم دست خودم ن! کنم یکار م یفهمم اصال دارم چ ینم! شه یشروع م

کنه و چقدر خوبه  یم رمدر مها یکوبم سع یکه تو شکمش م یچربه و بعد تحمل چند تا مشت یفرداد بهم م

تو  ادیشه تا بتونه ب یم دهینامدار به در کوب يو مشتا مییکف اتاق تو جنگ و جدل و تقال! شه یکه موفق هم م

 اونقدر سر فرداد هوار ! و سوامون کنه

ره فرداد پشتمو به  یم لیقدرتم که تحل ده،یبر دهیشه و نفسام بر یرفته م لیکشم که صدام خشدار و تحل یم

که  یعصبان! نهیا: گه یه مام نشست نهیس يکنه و همون طور که رو قفسه  یدستامو قفل م! ماله یخاك م

 ! مغزت جر نخوره يکه رگا رونیب يزیبر دیبا یناراحت که هست! یهست

جدال . کشه یکنه و کنارم دراز م یولم م. کنم یبندم و خودمو شل م یحال نفس نفس زدن چشمامو م در

که به تنش  ییمشتا یکه بارش کرده ام و حت ییفرستاده ام و فحشا رونیکه از حنجره ام ب ییو هوارها نمونیب

جدال  نیکه تا قبل از ا ياراز فش! تو وجودمه یخاص یگس هی ،یوزن یحس ب هی! فرود آورده ام سبکم کرده

 ! پسرعمه ام هستم یاز خود گذشتگ ونیمد نویو ا ستین يجمجمه ام بوده خبر يرو

 ! يخر یلیخ: گم یم رلبیکنم و ز یباز م چشم

ده و  یم هیذاره و سرش رو به دست قائمش تک یم نیزم يه، آرنجشو روچرخ یخنده، به سمتم م یصدا م با

 ! رهیگ یشه اشتباه م یوقت پر نم چیکه ه یتناهیچاه فاضالب ال هیکه خودشو با  هیخر اون: گه یم

 ! ما يخونه  میحاال پاشو بر: گه یزنه و م یم یکنم، لبخند پت و پهن یم نگاهش

کوبه که خودمو  یهوا رو شکمم م یده، کف دستش رو ب یم رونیشو بو نفس خسته ا نهیش یکنم، م یم اخم

 ! داره مینون باگت چه مشت محکم: گه یفکش م دنیشه و در حال مال یاز جاش بلند م! کنم یجمع م
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پاشو : کنه یبرق وصل م انیکنه به من جر یکه ادا م يخونسرد با جمله ا یلیره سمت در و خ یم نم،یش یم

 !خانوم چشم به راهته نیریما، آ ي خونه میجمع کن بر

شنوم  ینامدار رو م يصدا. رونیره ب یکه بهتم برده م یبه من تیاهم یچرخونه و ب یرو تو قفل م دیکل فرداد

 ! ن؟یزنده ا! نیکرد یم یچه غلط: پرسه یکه م

 نیرینم که آک یم لیخرده تحل هی. رمیگ یدستام م نیکنه ب یرو که درد م يشنوم و سر یفرداد رو نم جواب

 یکه افتاده فرداد ازش اطالع داره و م یهر اتفاق. شم یعمه باشه و بعد از جام بلند م يچطور ممکنه تو خونه 

 .بده حیتوض ریتونه تو مس

که منتظرم  يفرداد. کنم یاما به چهره اش نگاه نم نمیب یمبل م يمامان رو نشسته رو ن،ییرم پا یپله ها م از

 م؟یبر: پرسه یم ستادهیا

 .رونیزنم ب یافتم و از سالن م یراه م یجواب و حرف یب

 ! کنه؟ یکار م یشما چ يخونه  نیریآ: پرسم یسکوت م یبعد از کم نیماش يتو

ناراحت بود  یلیخ. بهم گفت با نامدار حرف زدم انویکه جر نینگار: گه یم نیحال روشن کردن پخش ماش در

 !رونیب ارهیب شگاهیاز اون آسا نویرینتونسته آ یکرده ول یراض روانویکه با مشت و لگد و به زور س

 ! کردن مامان یتالش کرد واسه راض یلینه که خ: 

اوضاع  دمیمنم د! لیخ یحاال ب! داشت نشیتو آست یخب جواب منطق یبهش گفت ول نمینگار نویاتفاقا هم -

داداش جونش  یواسه خالص یرفت یکه از وقت ییاونم از اونجا.واسه مامان گفتم انویجر شهیقاراشم نجوریا

 .کرد يبا جون و دل همکار تشییسکویو ب ینورچشم يشد يداد تیرضا

 ! بوده؟ ینامدار چ لیدل: 

ده، اون دخترو با  یگفت من اگه با مامان حرف بزنم مامان مجاب نشده تن م یم نکهیا شیاول! لیدال -

 یم نکهیا شمیدوم! ره یخانوم هم کج م ایو تا ثر شه یکج بنا م انیاز بن واریخونه و د ارهی یم یتینارضا

تخمم  هیکه بهش ثابت بشه با  یکه حقته بکن يزیواسه به دست آوردن اون چ یتالش هی یخواست جناب عال

 !يهنوز مرد

 ! اندازه یبهم م ینگاه میکوبم که با لبخند ن یبه بازوش م یمشت

 يوقت سر فرصت برام از روزا هی: گم یساکت بودن مکم  کیدم و بعد از  یرو م ادهیپ ریبه تصاو نگاهمو

 ! خب؟. بابام بگو یبحران روح
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خفه ! نیهم بزن یان گذشته رو ه نیدار يمادر و پسر چه اصرار! ناموسا رونیبکش ب: گه یمعترض م فرداد

 !داداش بایو آمالتو در نیریو آ ندهیآ! نییبذار بره پا زیآفتوبه آب بر هی! با بو گندش بابا نیامون کرد

*** 

قرص  هی: گه یخونه اشون م اطیفرداد در حال باز کردن در ح ارم،ی یم میشونیبه پ یکف دست فشار محکم با

 .خونه يچشمات کاسه ! يخورد یم

: گه یم میرس یبه پله که م. تا من اول برم تو ستهیا یده و کنار م یگم، اون درو هل م یخوبم م هی رلبیز

 .دختر نیتموم هم و غمتو بذار واسه خوب شدن ا. نکن زویچ چیکس و ه چیمالحظه ه! یپ کین نیبب

: گه یذاره رو پشتم تا باال برم و در همون حال م یگه، دست م یم یفهمم چ یکنم و نم ینگاهش م گنگ

بچه  نیمحبتتو خرج ا يدوست دار ياطرافتو نکن و هر جور يآدما يمالحظه ! گم یبودنتو م ایمأخوذ به ح

 .نیخالص ش تیوضع نیدتر از اکن که زو

چرخه و نگار با  یبه سمتمون م نیسر عمه و نگار. تو هال میر یدم و م یبه عالمت مثبت تکون م يسر

 ! ؟یداداش ياومد! جونم يا: گه یزده م جانیشه و ه یلبخند از جاش بلند م

 ! ن؟یکرد ریپس چقدر د: پرسه یرو به فرداد م بعد

بابا هنوز تو چهره ام مشهوده که با  یتلخ حال و روز روح تیگار آثار فشار واقعشده و ان کیبه من نزد حاال

 ! شده؟ یچ:پرسه یمتعجب م دنمید

 نیرو آروم دم گوش نگار يزیفرداد چ. پرسه یکنه و حالمو م یم یو روبوس ادی یکنم،جلو م یعمه سالم م به

 ! اری دنیاتاقم بعد برو د ایلحظه ب هی: گه یزنه و رو به من م یپچ م

*** 

 یکنه و م یم يزیاخم ر.کارش کنم یدونم قراره چ یکنم و نم یکه فرداد به سمتم گرفته رو نگاه م یادکلن

 ! گهید رشیبگ:گه

 ! کارش کنم؟ یچ: پرسم یدراز کردن دستم م بدون

 ! فتهیراه ب کمتیکن ش افشیش: گه یو در حال برداشتن در ادکلن م ادی یجلو م یعصب

 ! کوفت: گه یمن م کلیکردن ادکلن به ه ي، در حال اسپرزنم یم لبخند

 ! قبل اومدن شما حموم بودم! ه؟یکارا واسه چ نیا: پرسم یتعجب م با
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منم نگفتم بو : گه یده ادکلن رو کنار بذاره و بعد در حال مرتب کردن موهام با انگشتش م یم تیرضا باالخره

 .رآرد ورتویپل! ابزار کاره نایا!که يد یسگ مرده م

 يباال يدکمه . دم یخواد رو انجام م یکه م ينداره پس کار يا دهیبشر فا نیدونم چک و چونه زدن با ا یم

زنا واسه جذب مردا از  يدید لمایف نیتو ا: گه یکنه و در مقابل نگاه متعجب من م یمردونه امو باز م رهنیپ

 شهیو هم میکن یعده امون عقل م هیحاال ! میارترفندا د نیاز ا ونمیکنن، ما آقا یزنونه استفاده م يترفندا

ابزار آك بمونه واسه اون  نیتو که تو کله اشون پاره آجره گذاشتن ا نیعده ام ع هی م،یکن یازشون استفاده م

 ! شونیبهشت يایو پر ایدن

 ! افتم یکنه که به خنده م یمرد رو محکم ادا م يکنم، لبخند به لب چنان واژه  یزل نگاهش م زل

 ! ظاهر شو نیریآ يمرد باش و مردونه جلو :

 ! اونوقت؟ هیچ یچاك زده با مردونگ ي قهی نیارتباط ا: پرسم یکنه و من م ینثارم م گهیکوفت د هیخندم،  یم

 لیتعط!خوره یناهار بهت بر م یرفت یگم بست یم یوقت! گهید نید هم: گه یده و م یبه تاسف تکون م يسر

 هیتونه تو روح یم یعطر خنک کل يبو نیو ا کلتیه يایلیپشم و پ نیهم! انتفاوت نیجان دخترا عاشق هم

 ! کنه هیتک! مرد هیبذاره و بفهمه قراره به  ریطرفت تاث

 )bekan(بکن : گه یکنه و م یخندم، با سر به در اشاره م یم دوباره

 ! حاال خودتو

  ؟یچ: پرسم یرم و م یسمت در م به

 ! خلوت کنم ارمیخرده با  هیبرو که منم ! دلم زیزگمشو ع یعنی: گه یشنوم که م یم

 ! آره؟ يترفندا خام خودت کرد نیمنم با ا يخواهر بدبخت و ساده : پرسم یگردم سمتش و م یبرم

 يواسه گول زدن خواهرجانت از آموزش ها! هیابتدائ یلیکه خ نایا: گه یو م ارهی یبه لب م یطونیش يلبخند

 ! دماستفاده کر سانسمیمقطع فوق ل

 یخوره تو مالج ب یکه نم فیح! توپ بسکتباله هیشه به سمتش پرتاب کرد  یکه م يزیچ نیدست تر دم

 !تا دلم خنک بشه اشیح

*** 

که  ینیریتخت کنج اتاق و آ هی. اندازم یبه اتاق م یکنم و نگاه یبهم نشون داده باز م نیرو که نگار یاتاق در

شه و  یم نییپشتم باال و پا يرو نیدست نگار. کنه ینگاه م پنجره رونیب يو به منظره  دهیروش خواب
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 نیریرم اما قبل از رفتن سراغ آ یم شیپ. بندم یذارم تو اتاق و درو م یپامو م. ده یلبخندش بهم قوت قلب م

 یآباژور کنار تخت رو روشن م. شه چون با نور المپ بالکن روشن بوده یم کتریاتاق تار. کشم یپرده ها رو م

کنه  یبه پنجره نگاه نم گهیپلکاش بازه اما د. نمیش یو رو در روش م نیریکمر آ کیتخت، نزد يو رو لبه کنم 

 .هیواریو مات کاغذ د

لحظه  نیبزنم اما امشب و تو ا یتا حرف ارمی یو به ذهنم فشار م رمیگ یرو که کنار تنشه تو دست م دستش

پا گذاشتنم تو  يذهنم درست از لحظه ! ه شده به دهنم زدنزد نیریکه به دهن آ یقفل بزرگتر از قفل هیانگار 

 يکنم و بعد از لبه  ینوازش م دشویو پوست سف رمیگ یدستام م نیب نویریمقدار دست آ هی! شده یاتاق خال

دونم اما انگار از  ینم. ذارم یم نیریرو دست آ مویشونیو پ نمیش یم نیتخت رو زم يشم، پا یتخت بلند م

 ریمن خرد شده ز! زمیدردامو دور بر يدختر همه  نیبودن ا يخوام از انرژ یم. نتظار شفا دارمحضورش ا يگرما

 . دختر شکسته انتظار معجزه دارم نیو در کنار ا ناآل میسال زندگ 5تلخ  يتهایواقع

صور از ت ایمامان  یو خودخواه یرحم یاز ب! ده یطور محکم گلومو فشار م نیکه ا هیبغض از چ نیفهمم ا ینم

و  نیریآ تیاز وضع ایکه تو کوچه و بازار و وقت نماز کمر پدرم رو خم کرده،  ییاز حرفها! بابا یروح تیوضع

 !هاش یتموم بدبخت

! من تو اون لحظه یروح تیوضع يواژه باشه برا نیکم آوردن بهتر دیشا دن،یکنه به لرز یهام شروع م شونه

نگاهشو از پنجره . شم یصورتش م ي رهیاشک خ يپشت پرده کنم و از  یبلند م نیریدست آ يسرم رو از رو

 چیکه ه هیتنها کس نمک یحس م! کشم یچشمام ازش خجالت نم یسیبه خاطر خ! گرفته و به صورتم دوخته

لرزش شونه هام و  نکهیاما هم هیاز هر حس یرنگ نگاهش گرچه خال! باهاش ندارم و نخواهم داشت یپنهون زیچ

 یچسبونم و بغضمو فرو م یپشت دستش رو به لبم م! ارزش داره ییایبرام دن نهیمنو بب باعث شده میختگیبهم ر

که  نجایمنو فرستادن ا: امی یبه حرف م يخشدار و گرفته ا يداشم و بعد با ص یمقدار به خودم مسلط م هی. دم

 يدلم بدجور! ستیهم ن يخاکستر یحت! اههیس يخودم بدجور يایاما امشب دن! کنم یرو واسه تو رنگ ایدن

 یمامان م! تنگ شده یلیدلم واسه جفتشون خ! پدر تو رو يپدر خودمو، هم هوا يهم هوا! پدرمو کرده يهوا

 ...گه 

گه به خاطر من  یم: دم یکه لرزشش قطع بشه و بعد مات چشماش ادامه م رمیگ یبه دندون م نموییپا لب

 ! هوش و حواس! حواس ینعی ؟یچ یعنیمشاعر  یدون یم! مشاعرشو از دست داده بوده
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فرق  یلیتو خ يبابام با بابا: گم یذارم و بعد از نفس گرفتن م یسمت چپ صورتم م يرو رو نیریدست آ کف

 نیغصه تو ا یکل! نیریناراحتم آ زایچ یلیاز خ یاآلن ول. قهرمان ،يمحکم، قو! داشت اما همون قدر پدر بود

 ! دم یبد دارم پس م! میادگناه نکرده رو بد پس د تاوان! نبوده نیحق من و امثال من ا! دلم هست

کشم  یدماغمو باال م. دم یچشمام فشار م يذارم کنارش و انگشت شست و اشاره ام رو رو یرو م نیریآ دست

توجه برام قد  نیا. کنه یو خوشحالم که نگاهش با من حرکت م نمیش یکنارش م. شم یبلند م نیزم يو از رو

 . ارزش داره ایدن هی

. ستیسخت و سرد ن گهیبنده اما چهره اش د یپلک م. کنم یلمس م شوینیب ي غهیبرم و ت یم شیپ دستمو

نه،  ایتونم بهت کمک کنم  یدونم اصالً م ینم: کنم یچهره اشو با سر انگشت دنبال و آروم زمزمه م يخطها

 !یکمک کن امشونه ه يبار از رو نیبه من واسه برداشتن ا یتون یمطمئنم که تو م نویا یول

که پنجره رو  يو مات پرده ا رمیگ یدستش رو تو دستم م. شه یصورتم م ي رهیکنه و دوباره خ یباز م چشم

. کنه یداره له ام م شینیگذشته ام شده کابوس و سنگ يهمه : گم یشم و م یپشت خودش پنهون کرده م

 ییزایاز اون چ ينه اثر! ام نمونه هاز گذشت ياثرکنم که  یامو از تو پر م ندهیاونقدر آ ،ياگه بذار ،ياگه تو بخوا

از  يکه بهم زدن و نه اثر ییاز اون زخم ها يو فقط حسرتشون موند، نه اثر دمیخواستم و بهشون نرس یکه م

 گم؟ یم یچ یش یمتوجه م. اطرافم زدم يمسببشون بودم و به آدم ها يرارادیکه غ ییزخم ها

 يبوسه  هیبنده،  یشم، پلک م یخم م. رد سوالمو ندارم ای دییقع تأکنم، مات چشمامه و منم تو یم نگاهش

 يزیتنها چ ،ییمن تو يایدن يهمه : کنم یگوشش زمزمه م ریشونم و بعد آروم ز یم شیشونیپ يرو یطوالن

 هیتو قاب  ایدن يحاال اگه واسه تو همه !بدون غبار گذشته! بدون خط و خش! که صاف و صادق برام مونده

دور از دسترس  ریبه تصو تیدل خوش! نیریآ رنیبم ایدن يپنجره ها يکنم همه  یم يصه شده، کارپنجره خال

 نویا! يذار یم امیو پا تو دن ینیب یم ازمویبره، باالخره من و عشق و دوست داشتنم و ن نیپنجره ها که از ب نیا

 !دم یبهت قول م

*** 

: چهیپ یاتاق م یکیفرداد تو تار يصدا. ارمی یفشار م و با کف دستام به دو طرف جمجمه ام نمیش یجام م سر

 ! پس؟ یخواب یچرا نم

 .یچیه: گم یکشم و آروم م یدراز م. نمشیب یو نم کهیگردم سمت تختش اما تار یبرم
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نکنه  ای! ؟یاتاق جا گذاشت یکیدلتو تو اون ! ؟يخواب شد یب: گه یم یطونیبا لحن ش یوقت نهییاونم پا يصدا

 ! افتاده؟کک به تنبونت 

: کنه یشه و دوباره شروع م یکم ساکت م کی. جواب دادن به خزعبالتشو ندارم ينا یدرد دارم که حت اونقدر

! زنم به خواب یخودمو م! ندارما یباور کن من مشکل! ار؟یدر جوار  يبر يفلنگو ببند یواشکی يخوا یم نیبب

 ! يدیند يدیپورشه د

پس سرمو به بالش فشار . بهتر باشه یلیخ ارهیمسکن برام ب هیبره همه حرف مفت زدن پاشه  نیا يجا دیشا

 .اریمسکن واسه ام ب هیحرفا پاشو برو  نیا يجا: گم یدم و م یم

: گه یبا دلهره م. کنم یشه و حضورشو کنار تشکم حس م یبلند م نهیش یضرب م هیتختش چون  غیج يصدا

 ! چته؟

 ! شه یم سرم داره منفجر: نالم یو م نمیش یم دوباره

که  یکنار من ادی یدوباره م. شه چشمامو ببندم یکنه که باعث م یرو روشن م وارکوبیشه و د یجاش بلند م از

 ! شده؟ يزیچ: گه یتختش رو تشک نشسته ام و م يپا

 ! ؟یچ: پرسم یکنم و م یشده به خاطر نور اتاق نگاهش م زیر ییچشما با

 ! نکنه فشارت باالست؟! تو چشات افتاده یچه خون:گه یشه و م یچشمام م مات

 .کنم یم دایپ يزیچ هیاالن واسه ات : گه یشه و م یکنم، از جاش بلند م یرو زمزمه م یدونم ینم

سر شب . نیریره سمت آ یبندم و با وجود درد ذهنم م یپلکامو م. کنه یم شیو درو پ رونیره ب یاتاق م از

به خاطر حضور عمه و شوهرعمه ام بر . دیخواب یو با شکم خال دیآورد نخورد و به پهلو چرخ نیرو که نگار یسوپ

 نییخودمم پا ياز گلو يادیز زیهر چند که چ. شام حاضر بشم زیمجبور شدم تنهاش بذارم و سر م لمیخالف م

 ! نرفت

با دست به . کنم یدارم و نگاهش م یبرم میشونیزنه دستمو از رو پ یفرداد که صدام م يهول زده  يصدا

 ! کنه؟ یم میخوابگرد: پرسه یکنه و م یاشاره م نرویب

 ! ؟یک: پرسم یزنه پس م یحرف م یفهمم از ک ینم م،یشن یجام م سر

 ! پاشو دختره پشت در چمباتمه زده! نامزد پدربزرگم: گه یکنه و م یم اخم

 وارینشسته پشت د نویریرفتنم آ رونیبا ب. زنم یدر کنار م يپرم و فرداد رو از جلو یکنم اما از جا م یم هنگ

 .که چشماش بازه و مات روبروش نمیب یروشن راهرو م کیاتاق تو تار
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 ! خوره ینکن هول م دارشیب: زنه یفرداد آروم پچ م رم،یخوام دستشو بگ یزنم و م یپاش زانو م شیپ

 یم واریاز دمن نگاهشو  رتیدر کمال ح. نیریزنم به آ یو دوباره زل م رمیگ یاز باال و صورت فرداد م نگاه

بره و  یباال م ره،یگ یخواب دستمو م ای دارهیکنه و تا بخوام بفهمم ب یمکث م یکم. دوزه یو به صورتم م رهیگ

شدن دستم که فرداد  دهیبه آغوش کش نیبهت دوم تازه به مغزم حمله کرده از ا. ده یصورت و تنش قرار م نیب

 ! خانوم خانوما آره؟ يداریب: گه یم نیریرو به آ نباریزنه و آروم و ا یکنارم زانو م

چرخه، با لبخند  یسرم به سمت فرداد م! کنه یفهمم اما ذهنم باور نم یم دیشا ای ه،یبه چ یفهمم چ ینم

 ! یبه مسکن نداشته باش ازیفکر کنم ن: گه یکنه و م ینگاهم م

 ! بنده یره تو اتاقش و در رو م یشه و م یاز جاش بلند م بعد

کش  يلبهام به لبخند گشاد. ارهی یبه دستم م يدوزم و اون فشار یکاوه م یکه صورتمو م ینیریبه آ نگاهمو

 یشونم و به خودم م یپهلوش م يکنم و رو یدستمو از پشتش رد م. کنم به بلند شدن یو وادارش م ادی یم

 . کنم یم تشیچسبونمش و به سمت اتاق هدا

 هیمثل  نییچرخه و دستمو از آرنج به پا یبه پهلو م. هکن یذاره اما دستم رو ول نم یبالش م يرو سرشو

 يشده اش رو از رو شونیپر يشم و با دست آزادم موها یم ریتخت جاگ يپا. ده یعروسک تو بغلش جا م

 .مونم یم شتیپ نجایبخواب من هم. بخواب گلم:کنم یزنم و زمزمه م یصورتش عقب م

 

*** 

فاصله  ياجازه  یشم اما خستگ داریکنم ب یم یدن و کولم سعگر یبا حس درد و خشک ،يداریخواب و ب نیب

خوابش برده و دستش شل شده و دست من آزاد اما من  نیریشه که آ یم یچند ساعت. ده یدادن به پلکهامو نم

خوام اراده  یم. تخت يام پا هتن ن،یریتخت و کنار دست آ يام، سرم رو لبه  دهیدشوار خواب تیتو همون وضع

 دنیکنم و با د یکنه و سرم رو بلند م یغلبه م دنیخواب يباز شدن در اتاق به وسوسه  يم صداکنم تا پاش

 یحالت ممکن در م نیکرده به گشادتر یدر پلکهام که تا حاال در مقابل باز شدن مقاومت م يمامان تو آستانه 

 !ادی

تخت و خب حضور  يته ام پااز فرداد نشس یشلوارك قرض هیو  یرکاب هیبه خصوص که من با  ه،یبد تیوضع

کشم،  یآشفته ام م يبه موها یدست! کنه یسوء تفاهم م جادیا یکاف ياتاق خودش به اندازه  هیتو  نیریمن و آ

 .بندازم نیریبه آ ینگاه مین یشم و جرأت ندارم حت یتو، از جام بلند م ادی یمامان م
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برو : گه یشه و بعد از چند لحظه م ین مم ي رهیپر اخم خ. کنم ینگاهش م یرچشمیاد،زی یم شیپ مامان

 !دخترخانوم حرف بزنم نیخوام با ا یکن بخور، من م یکیصبحونه و ناهارتو 

 یدونم چه عواقب یتنها موندنش با مامان نم! کنه یو به من نگاه م دارهیکشونم، ب یم نیریبه سمت آ نگاهمو

شدن  کینزد يو سرد، برا يشب ابر مهین هیدتها، تو که بعد از م يخواد دختر یتونه داشته باشه اما دلم نم یم

من هنوز خودم به خاطر ! بشه دهیرنج مامانکه توش بوده ام پناه آورده حاال توسط  یاتاق واریبه من، به د

 !بشه ریهم ازش دلگ! عروسش ياول کار نیخوام هم یو خب نم رمیمادر ازش دلگ نیشب قبل ا یخودخواه

 یکنه، به حرف که م ینگاه م دارانهیرو خر نیریکه داره صورت آ یزنم به مامان یل مو ز ارمی یباال م نگاهمو

 .شه یمن م يپراخم زل چشما امی

 !مامان ستیخوب ن نیریحال آ:

 !که هست بدتر کنم ینیحالشو از ا ستیمنم قرار ن-

 !کنه یاتاق بهش استرس وارد م نیحضورتون تو ا:

 !اونم از شب قبل تا دم ظهر!عسر و وض نیاونم با ا! ؟یحضور تو چ-

 !مامان: گم یم معترض

و در کمال تعجب  نهیش یم نیریتخت آ يمامان رو لبه ! نگاهم دنیاعتراضم از سر خجالته و همراه با دزد اما

 !شاهللا؟یا يبهتر: پرسه یم نیریو از آ ارهی یبه لب م یهر چند مصنوع يمن لبخند

که مامان دوباره  دهیصورتش به طاق چسب کیمیحال و هوا و م رییتغ يامامان بر بیاستعداد عج نیاز ا ابروهام

 !حرفامون زنونه است! ؟یهست یمنتظر چ: گه یکنه و م یاخم کرده بهم نگاه م

کشم و  یم يپوف کالفه ا! مامان ای مانهیدکتر زنان و زا نیریآ ایکنه  یگه زنونه که آدم حس م یم نیهمچ

اون  يمن و من به چهره  یِخاطر جمع یکنه به معن یشو آروم باز و بسته مپلکها. دم یم نیرینگاهمو به آ

من از تنها موندن ! جان نیریآ یناسش یمامان خانوم منو نم! زنم یپوزخند م شیالیلبخند و تو دلم به خوش خ

م با پلک رو ه یتون یم يچه جور يازش ندار یشناخت چیمامان مهربون وحشت دارم اونوقت تو که ه نیبا ا

 !؟يخاطر بد نانیگذاشتن به من اطم

 !ن؟یایلحظه ب هیشه  یمامان م: گم یرفتنم م رونیسمت در اما قبل از ب رمیگ یراه م کالفه

 !امی یمنم م يبخور ییتا ناشتا: گه یو محکم م يگرده و جد یبه طرفم برم سرش

 ! یپ کین رونیب برو: توپه یم يشتریب تیکنم، با تحکم و جد یو البته ملتمس نگاهش م منتظر
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حضور  نیو هم از ا یتنم، هم از بدخواب یهم از درد گردن و خشک! شده است کیاما اعصابم تحر رونیرم ب یم

 نیریبه آ یترسم مامان حرف یم! ده یداره آزارم م يزیاز هر چ شتریدلهره اما ب! و طوفان مانند مامان یناگهان

 یکه مامان اونو به عنوان عروس نم مهبفه ایبر بخوره  ترسم به غرورش یم! بزنه که دخترك پا پس بکشه

ها از  يهند لمیف نیا نیدونم ع یچه م ای! خواد و خب اونم به خاطر مناعت طبعش بهم جواب مثبت نده

 يهمه ! رونیبره ب میدونن از زندگ یم یواسه من خوب و عال گرانیکه د يا ندهیکنه و به خاطر آ یخودگذشتگ

زنم و  یبه در م يو من پر استرس و مشوش تقه ا ارهی یهجوم م غزمبه م یتلخ به آن يالهایفکر و خ نیا

 ...بعد بـ نیایچند لحظه ب هیکنم  یمامان خواهش م: زنم یو دوباره مامانو صدا م نییدم پا یرو م رهیدستگ

 یکنه و آروم م یم شیو در اتاق رو پ ادی یم. ده یخوام رو انجام م یکه م يشه اما کار یم یعصبان مامان

 !خوام باهاش آشنا بشم یم! خوام باهاش حرف بزنم یدو تا کلمه م! خوام بخورمش که ینم: گه

از  يا گهید طیاگه تو شرا دیشا! هیدواریکنه سرشار از ام یکه مامان پچ پچ وار و با غضب ادا م ییها جمله

که به جونم  یتنها حس طیشرا نیو تو ا کردم اما حاال یپرواز م یاز خوشحال دمیشن یرو م يزیچ نیزبونش چن

تونم به  یرو م ياآلن چه ترفند! مردانه يگفت از ترفندها یم یفرداد چ! زنانه است يافتاده ترس از ترفندها

 !بشه؟ نیریحرف زدن با آ الیخ یتا مامان ب رمیکار بگ

 ن؟ماما نشیبرنجون نیخوا یشما که نم: گم یشونم و ملتمس م یم میشونیبه پ دستمو

چند تا  دهیکه منو د شبیاز د نیریمامان آ: دم یم حیگزم و توض یم یلب! شه یمامان پررنگتر م ياخمها

خودش ! خودش منو خواست... نیدون یم یعنی... من . شه یمحسوب م شرفتیپ یلیواکنش نشون داده که خ

 !ن؟یکن دشیناام نیخوا یشما که نم! منم دشیام يهمه . تختش بمونم تا خوابش ببره ياجازه داد پا

 یدم و م یخشک شده ام فرو م يبه زور آب دهنمو از گلو رم،یگ یم ینفس! مونه یام م رهیغضبناکتر خ مامان

 ! ن؟یخوا یم! نیخوا ینم نویشما که ا! شم یم دیبشه، منم ناام دیدختر ناام نیا دیام ه،یچ نیدون یم یعنی: گم

ته : گه یکشه و م یم شمیته ر يو رو ارهی یه اما دستشو باال مکنم، اخم دار یو دردمند نگاهش م صالیپراست

 . يکن بذار یسع شهیهم دوست داشت هم نیریاگه آ. ادی یبهت م شیر

شم،  یاش م رهیباز خ یشیخارونم و البته که متعجب و با ن یو پشت سرم رو م ارمی یناخودآگاه باال م دستمو

! ستین یکار درست سادنیدادم گوش وا ادیبهت  تیر کنم از بچگفک: گه یره تو اتاق و قبل از بستن در م یم

 !باال اریبراش ب نمیریآ يصبحونه اتو بخور، بعد صبحونه 

 . ستیبخش مامان باز هم دل تو دلم ن نانیدونم تو اون اتاق چه خبره و با وجود لحن اطم ینم
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عمه انگار دلهره . شه یم به خوردن باز نمچون دهن ارهین يا گهید زیاما ازش خواسته ام چ ختهیر يبرام چا عمه

 ؟یعمه؟ چرا مضطرب هیچ: گه یو م نهیش یکه کنارم م نهیب یرو تو چهره ام م

 ! بگه؟ یچ نیریخواد به آ یمامان به شما نگفت م: گم یو آروم م ارمی یم نییپا صدامو

اومده وصل  زم،یعز ومدهین دنیرمامانت واسه ب: گه یذاره و م یزنه، دستشو رو زانوم م یبه صورتم م يلبخند

 .کنه

 .فهمم ینم: کنم یشم و زمزمه م یم رهیخ يبه بخار چا ناباور

 ! ؟یچ: پرسه یکه منظورمو متوجه نشده م عمه

به  میاعتماد یاز ب! بگم؟ دیبا یچ.شه یپاسخ باز نم يدوزم اما لبم برا یو به صورتش م ارمی یباال م نگاهمو

فهمم  یبگم نم! موضع داده؟ رییقدر تغ نیشبه ا هی يدلواپس چه طور شهیمادر هم نیا نکهیاز ا! مامان بگم؟

دخترو به عنوان عروس  نیگفت ا یاون طور سفت و سخت و جفت پا م روزیکه تا د یشه مامان یم يچه جور

 ! ن؟یریآ دنیخودش اومده د يو با پا نجاستیکنه حاال ا یقبول نم

صبحونه آماده  نیریواسه آ: گه یشه و م یمبل بلند م ياز رو نهیب یمزنم، عمه که سکوتمو  یم يبه چا یلب

 .از دست تو خورد دیشامم که نخورده، ببر شا شبید. نتهیرو کاب ینیتو س. کردم

 .یبهداشت سیره سمت سرو یده و م یتکون م يکنم، عمه با لبخند سر یم تشکر

مامان  يترسم حس مادرانه  یم.ستین زیتعلل جا نیاز ا شتریب. شم یخورم و از جام بلند م یرو تا ته م يچا

 ! بده نیریدست خودم و خودش و آ يکار

دم  یم نییرو پا رهیآروم دستگ. ستین يو خبر ستمیا یپست در م. رم یدارم و پله ها رو باال م یرو برم ینیس

زنم  یبه در م یآروم يضربه . شه ینم دهید نیریتخت پشت به در نشسته و آ يمامان لبه . کشم یو سرك م

شه، نگاهم به صورت سرخ و  یم لندتخت ب ياز لبه  یحرف چیه یگرده و ب یرم تو، مامان به سمتم برم یو م

 !ادی یو خونم به جوش م نهیش یم نیریآ سیخ

 . دم یشه و نگاهمو به مامان م یبه صورتم حمله ور م یبه آن اخم

 نیمگه نگفتم حال ا! بود؟ نیمامان حرف زدنتون ا: دم یکه مهلت نم میبزنه اما اونقدر عصب یخواد حرف یم

 ! ست؟یدختر خوب ن

: گم یذارم م یم وارید يگوشه  زیم يرو رو لبه  ینیکه س یبگه در حال يزیخوره چ یمامان تکون م يلبا

 ! ختهیشما فرو ر یبا کلنگ مهربون نجایتا ا یبسه هر چ! لطفا مامان نیبر
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! که حاال پرده هاش کنار رفته يرم سمت پنجره ا یم یعصب! هره اش درهمهگردم سمت مامان و حاال چ یبرم

 یرو روشن م وارکوبید! شه یم کیو فضا تار چهیپ یتو اتاق م يبد يکشم که صدا یپرده ها رو محکم م

اومد  یبود و باز م یمانیا هاالنم اگ نیهم! شیدرست مثل پنج سال پ! من انتخابمو کردم مامان: گم یکنم و م

که مجازاتمون  ییاونا! میمرتکب نشد یاشتباه مانیچرا چون من و ا نیدون یشدم م ینبالم همراهش مد

 نکهیگود و بعد ا يکه نشستن پا ییبه هر جهت و نون به نرخ روز خورن، آدما يکه باد رونیکردن، مردم اون ب

ه من و امثال من و خونواده همه زجرو ب نیا دنیکنار کش همگود  یاز صد فرسخ یبه ماها گفتن لنگش کن حت

 نیآسمون به زم! گم یدختر هم دارم م نیا انیاآلن و سر جر! نه ما! اونا مقصرن نه من! کردن لیهامون تحم

کشم  یدختر دست نم نینازل بشه من از ا يا گهید يهر بال ایخونه رو سرمون خراب بشه  نیبچسبه، سقف ا

بهم  ياعتماد گهیدونم د یم! منو اون بده يتاوان گذشته ذارم  یکشم نه م یازش دست م هن! نه گهید! 

از  شتریمادر، ب هیاز  شتریدونم ب یم! نیاز حد نگرانم شیدونم به خاطر اون پنج سال و تبعاتش ب یم! نیندار

دختر، از خواستنش  نیمن از ا یول نیخور یام حرص و جوش م ندهیآ يبرا نیکه سهمم بوده و هست دار یاون

امو  ندهیتونم آ ینم! تونم سرپا بشم و سرپا بمونم یکردن بهوجودش نم هیچون بدون تک... ونگذرم چ ینم

 ... من نیمامان تو رو خدا بذار! بساز

رو بروم  نیریشه آ یباور نم! شه یچشمام از تعجب گرد م! نهیش یرو دهنم م نیریام تموم نشده دست آ جمله

 ! ع از حرف زدنم شدهدهنم گذاشته مان يکه رو یو با دست ستادهیا

کنم  یتونم حالج ینم ه،ینگاهش پر از دلخور. کشونم یبه سمت مامان م نیریو گنگ از صورت آ جیگ نگاهمو

 يبرا نیرینگاه حق به جانب مامان و واکنش آ نیو ا نیریآ ي هیگر نیب یتونم ارتباط ینم! از چه قراره انیجر

 يشونه  يکنه و سرش رو رو یم لقهره، دستاشو دورش ح یمبه سمت مامان  نیریکنم که آ دایساکت کردنم پ

مامان و نشستنشون رو  يرومم که باال اومدن دستا شیپ يصحنه  رانیو ح ریمحو و متح! ذاره یمامان م

 ! اندازه یم نیکاله عقلمو کامل به زم نیریپشت آ

*** 

. نهیش یو رو تخت م ادی یم رونیب از بغل مامان نیریآ. عرق سرد نشسته هیو رو تن منم  هیخیمامان  نگاه

راهشو  يبه در برسه جلو نکهیکنم سمتش و قبل از ا یره سمت در، پا تند م یو م رهیگ یمامان نگاه از من م

ها نخواد مورد عفوم  يزود نیبه ا کهتند رفته ام  يو مطمئنا اونقدر ستینگاه دلخورش به من ن. کنم یسد م

اون  يجلو ممیکردم الاقل عذر خواه نشیبا حرفام دلچرک نیریآ يگه جلودم ا یم حیخب ترج یول! قرار بده
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 یبه پهلوم م يفشار. دیببخش: گم یآروم م. کشه یبا غضب عقب م رمیبرم دستشو بگ یدستمو جلو م! باشه

 یارم مکه من د یمامان. تند رفتم. مامان دیببخش: گم یمقدار بلندتر م هی ارب نیدر کنارم بزنه، ا يتا از جلو ارهی

نفسم . رونیره ب یکشم و از اتاق م یکنه، کنار م یبهم وارد م يشتریفشار ب! ستین ایکوتاه ب ایبه ا ن زود نمیب

 يلبخند ش،رم سمت یم. کنه یرو تخت نشسته و نگاهم م. نیریگردم سمت آ یدم و برم یم رونیرو پرصدا ب

درست تو . ره سمت پنجره یشه و نگاهش مک یدراز م! کردم يریگ جهیفکر کنم زود نت: گم یزنم و م یم

کنه  یاعالم م يجور نیبنده و احتماال ا یچشماشو م. صبحونه آوردم برات: گم یزنم و م یزانو م دشیمرکز د

اگه . منم گشنه امه، صبحونه نخوردم: مگ یاندازم پشت گوشش و م یبا دست موهاشو م. که قصد خوردن نداره

. شم یزنم و سر پا م یزنه به صورتم، به نگاهش لبخند م یکنه و زل م یاز مپلک ب! خورم ها یمنم نم ينخور

گردم و نشستنش  یبه سمت تخت برم ینیبا س.بخواب یبخور بعد خواست نیبش: گم یدارم م یروکه برم ینیس

بارمون آورده  يمامان جور مونیاز بچگ: گم یدر حال لقمه گرفتن م و نمیش یروبروش م. کنه یخوشحالم م

کردم جسارت نکنم  مویسع شهیمنم هم! میبد حرف بزن ای میکن یاحترام یبهشون ب میبه خودمون اجازه ند که

آماده شده رو به سمتش  ياز دو تا لقمه ها یکی! من یکیتو  یکی ا،یب. گند زدم یحساب شیچند لحظه پ یول

تونم  یخوشحالم و نم. زنم یبه روش م یتیگرفتنش لبخند از سر رضا يبرا ارهی یم شیو دست که پ رمیگ یم

 وانیل. خوره یآروم آروم لقمه اشو م نیریآ. قرار بده ریرو تحت تأث يشاد نیا يزیچ ایموضوع بشم  نیمنکر ا

تا چند جرعه بخوره زل چشمام  هد یکه لباشو از هم فاصله م یدر حال. برم یلبش م کیرو هم نزد نیریش يچا

تو  انگریو عص دیحس خواستن سخت، شد هی. زهیر یته دلم فرو م يزیچ از تقابل اون نگاه و اون لبها. شه یم

 يرو تو وانیاومدن از اون افکار ل رونیب يکه برا يشم جور یو ملتهب م رمیگ یکشه، گر م یوجودم شعله م

 تمسیا یباشه؟نم. ارمیبرم از دل مامانم در ب. امی یبخور االن م: گم یمشم و  یذارم و از جام بلند م یم ینیس

 يلحظه ا يدم و برا یامو بهش م هیخراب تک یبا حال. بندم یو در رو م رونیزنم ب یبده، از اتاق م یتا جواب

در  ههر چند ک!ادی یبه خاطرم م میزندگ يتو نیریحضور آ نیاول ریدونم چرا تصو ینم. ذارم یپلک رو هم م

. پرم یو از جا م رهیگ یرو شونه ام قرار م یتدس! بنفش غیج هی! و صدا بوده هینبوده اون حضور اول ریواقع تصو

و لبخند  ستادهیهم با فاصله ا نینگار! تو هپروت؟! داداش؟ یکن یم ریکجا س: کنه یبارم م کهیفرداد با لبخند ت

صبحونه اشو  نیریآ شیپ ير یم: گم یم نیو به نگار نمک یبا سر به اتاق اشاره م. کنه یبه لب تماشامون م

! یعرضه ات پپه قل یخاك تو سر ب: گه یم یآروم يزنه و با صدا یبه پشتم م يا لبخند ضربه افرداد ب! بخوره؟

 يو جرعه ها ریعشق بگ يبرو تو واسه اش لقمه ها! یسوزن یم یکی یکی ویباز کیفرصتا واسه رمانت نیبهتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٤١٠ 

رم سمت  یه مدم و همون طور ک یبه تأسف تکون م يسر! یبلکه زودتر به وصلش برس زیرمحبت به کامش ب

 *** زیعز يها یسپاهان! ***من مونده ام يبله داد نیا یبه چ: گم یم نیپله ها به نگار

رم سمت  یم. ششهیده که مامان هم تو آشپزخونه پ یحرف زدن عمه نشون م يصدا ن،ییرم پا یپله ها م از

ده اما  یعمه گوش م يرفهانشسته و در ظاهر به ح زیمامان پشت م. کشم یکانتر سرك م يآشپزخونه و از باال

و  یحرف از جشن و خوش و نهیده چون موضوع صحبت عمه مراسم نگار ینشون نم نویدرهم بودن چهره اش ا

 !با اخم و دژم بودن نداره یتناسب چیه

 ن؟یصبحونه اتونو خورد: پرسه یذارم تو آشپزخونه، عمه با لبخند ازم م یم پا

 .خوره یداره م نیریآ: گم یمامان و م يروبرو نمیش یم

 یکه شام درست و حساب شبمید! عمه ينخورد يزیخودت هم که چ: گه یو م خچالیره سمت  یم عمه

 !واسه ات؟ ارمیب يزیچ هی. ات نبودها یفکر نکن حواسم پ. ينخورد

 یناهار م هویباشه . ممنون: گم یاال منو، آروم م نهیداره همه جا رو بب یکه سع هیصورت مامان خیم نگاهم

 .ورمخ

دستمو  یمنتظرم به محض لمس دستش عقب بکشدش اما وقت زه،یم يره سمت دست مامان که رو یم دستم

 .ده ینشون نم یبسته اش واکنش مهیذارم رو مشت ن یم

 .امی یمن االن م... ا: گه یشه و م ینبودن اوضاع م يعاد يمتوجه  نهیب یگرده و ما رو م یکه بر م عمه

خواد بلند بشه که با  یکشه و م یم رونیدستم ب ریندنمون مامان آروم دستش رو از زرفتن عمه و تنها مو با

 ...حرف بزنم نیو نذار نیمامان به روح بابا بلند ش: گم یم یآروم اما محکم يصدا

 وانیقلپ از ل هی. مونه یو منتظر م نهیش یذاره اما خب سر جاش م یمامان جمله ام رو ابتر م ي دهیبرآغول نگاه

 جهینت نیهم نیمن بود يشما هم جا: کنم به حرف زدن یخورم و شروع م یجلو مامان م يسرد شده  يچا

دختر  نینظر شما رو هم که در مورد ا!کرده هیاون طور گر نیریآ دمیدرو وا کردم و د! نیکرد یاشتباهو م يریگ

 ینم! هان؟! گهیاشتباه من د يریگ جهیبه نت! م؟یرس یم یبه چ مینیرو کنار هم بچ نایا يخب همه ! دونم یم

 !ن؟یرس یخود شما نم! م؟یرس

 یخوام فقط باهاش حرف بزنم، وقت یقبلش بهت گفتم م یوقت! نه: گه یمن م ينگاه کردن به چشما یب مامان

راه اشتباه رفتم که  نقدریا یعنی! من مادرتم! ؟یپ کین يچه طور منو باور نکرد! کنم تشیاذ ومدمیگفتم ن
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هر جا که خواستم محبتمو خرجت ! ؟يزیترس از آبرور يپا يذار یهمه رو م! ؟يباور ندار مویسوزدل ای یمهربون

 !آره؟! م؟یوقت دوباره کار دست خودت و ما ند هیخوام رامت کنم تا  یم نکهیبه حساب ا یکنم گذاشت

 !نه مامان:

 !نه؟-

 !شهینه هم: گم یپس م نمیب ینمکتمان  ایدروغ  يبرا یلیدل! کنه و منتظر جوابه یداره نگاهم م مامان

بخوام با دروغ دل مامان  نمیب ینم یلیو دل میکه حرف بزن زیم نیپشت ا میرنجه مطمئناً از پاسخم اما نشست یم

اضافه کردن به مشکالت و کورتر کردن  يآورد اما جا یرنجش م دیصادقانه حرف زدن شا! ارمیرو به دست ب

و  شبیپر انیبعد جر ن،یگفتم مهربون تونروز به هی: دم یپس ادامه م. دیبخش یرو بهبود م طیروابط شرا يگره 

! نیمادر مهربون خودخواه هیاز نظر من شما  نیکه واسه رام کردن من بهم زد يکار يبابا و اون ضربه 

 هیو خب  نهیاون چه تو ذهن منه ا یکنم ول یجسارت م نقدریکه ا دیببخش! زنم یحرف م يطور نیا دیببخش

 !شه کتمانش کرد یکه هست و نم نهیکه هست ا يزیاشتباه باشه اما چ بههم  دیشما و شا يته از رفتارهابرداش

 . متفکره تا دلخور يآدم ها هیچهره اش شب شتریمامان همچنان پا برجاست اما حاال ب اخم

تون به هر مامان واسه قرار گرفتن دل مهربونِ نگرون: گم یو م رمیگ یبرم و دستش رو م یم شیپ دستمو

 یب یِلیو ل ییو سرکوفت و زخم زبون و تلخ گو هیو طعنه و کنا یو کم محل دهیاز کش ن،یچنگ زد يا لهیوس

رو تو  جهینت هیها فقط  نیا ياما همه ! يو همدرد يتا محبت و دلسوز ریراه بگ مهین قیاز نظر من رف يِوفا

هل  نیخوا یکه خودتون م یکه منو به سمت نیر یم و نیراه ها رو رفت نیشما ا نکهیا! کنه یذهن من متباتر م

عمرشو  ينجایکه تا ا يراه اومدن با دل پسر يتونم بذارمش پا ینم! بودنتون نجایاآلن و ا نیهم یحت. نیبد

! امیبار با دل پسرم راه ب هیکه  نیدیرس جهینت نیو به ا نیفکر کرد نینشست نکهیا يتونم بذارم پا ینم! باخته

واسه وصل کردن، فقط و فقط  نیینجایفکر کنم و بخوام حرف عمه رو قبول کنم که شما ا نانهیمن اگه خوشب

من به  نکرد بندیواسه پا! کردن من ریشده واسه زنج يا لهیوس نیریکه حاال آ نهیرسم و اون ا یم جهینت هیبه 

 ! و اعتقاد نیدار مانیکه شما بهش ا يزیاون چ

 ! صورت منه ي رهیو چشماش گشاد شده خ ستیاخم ناز  يمامان پر از بهته، خبر نگاه

همونقدر : گم یزنم و بعد آروم م یبه موهاش م يروسر ياز رو يشم، بوسه ا یم کیجام بلند و بهش نزد از

به ! نیدارم باور کنم شما به فکر من ازیندارم، منم ن يواسه اتون خطر گهیمن د نیباور کن نیدار ازیکه شما ن

 يتو اتاق و حرفا يحرفا! مادرانتون يِقو يه به فکر مردم و حرفشون و خودتون و حسهان! فکر خود خود من
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تلخ گفتم و بازم ! خوام یاشتباه کردم و معذرت م! خوام یتند رفتم و معذرت م! نینذار یاحترام یب ياآلنمو پا

فقط و فقط رو به  نیگرفت شیکه شما در پ یراه نیا میرو از نو بساز ییزایچ هی میخوام اما اگه بخوا یمعذرت م

 ! دهشرمن. ره یخرابه ها م

*** 

و به زور از هم فاصله  لیم یب نمویسنگ يپلکها. ده یتکونم م یکه دست نمیب یآشفته م يو دارم خوابها خوابم

ده تا  یخوره اما مغزم به گوشم فرمون نم یلبهاش تکون م. نمیب یرو م نینگار يچهره  یدم و به سخت یم

: پرسم یشم و پردلهره م یم زیخ مین. شم اریشه هوش یباعث م نیده و ا یدوباره تکونم م. گه یم یبشنوم چ

 !شده؟ یجان؟ چ

 .کنه یم یتاب یتو خواب ب نیریپاشو، آ: گه یشنوم که م یصداشو م حاال

 !؟یچ یعنی: پرسم یو گنگ م جیو گ متعجب

 .صدات کنم امیمان گفت بما. کنه یم هیداره گر! گهیپاشو د: گه یکشه و م یم بازومو

 یشه و ت یگردم سمتش، خم م یبرم. رهیگ یدستمو م نینگار رون،یبرم ب امی یشم و م یجهش سرپا م هی با

 !حساسه زایچ نیبه ا! یشناس یبپوش، مامانو که م نویا: گه یداره و م یتخت بر م يشرتمو از پا

 یتیمحرم یمامان حکم کرده تا وقت. نییاپ يرم سمت طبقه  یم دنشیو در حال پوش رمیگ یشرت رو م یت

هم اتاق  نیبپلکم و به خاطر هم نیریحق ندارم هر لحظه و هر وقت که دلم خواست دور و بر آ ستین نمونیب

 دهیخودش باشه و هم بتونه بهتر به مهمون تازه از راه رس ررسیگذاشته که هم تو ت نیریآ اریخودش رو در اخت

 !کنه یدگیاش رس

تخت نشسته و سر  يکه لبه  نمیب یمامانو م. اتاقو روشن کرده يفضا وارکوبیزه و نور کمرنگ داتاق با در

 ریرخ آزادش ز میاما ن نیریدوزم به صورت آ یرم تو و نگاه نگرانمو م یم. اش چسبونده نهیرو به س نیریآ

 . شه ینم دهید يزیموهاش پنهونه و چ

 ریکنه و ز یشم با دست آزادش به تخت اشاره م یکه م کشونیزدکنه که برم جلو، ن یاشاره م دنمیبا د مامان

 . هم اومد یپ کین ن،یبب: گه یم نیریگوش آ

که مامان گفته و  ییجا نمیش یدوزه، م یشه و نگاهشو به من م یمامان جدا م ي نهیاز س ریبا تأخ نیریآ سر

 شده؟ یچ: پرسم یآروم م

 آره دخترم؟ . دهیفکر کنم خواب بد د: گه یو م زنه یرو از صورتش کنار م نیریآ يموها مامان
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اندازه که پدر و  یم يروز ادیمنو  یخینگاه  نیآشفته و ا يچهره  نیا. منه يسرد مات چشما یبا نگاه نیریآ

 !کردم رخاكیچشماش ز شیمادرش رو پ

فرستم  یهام ممو نیدستمو ب. شه یلمس گونه اش، اما حضور مامان مانع م يره برا یم شیناخودآگاه پ دستم

 ؟يدیخواب د: پرسم یو آروم م

 یو مامان آروم م ادی ینگاهم باال م! هیالیمطمئناً خوش خ طیشرا نیدختر، اون هم تو ا نیگرفتن از ا جواب

 !جان؟ نیلیمگه نه آ. آروم گرفته گهیو هم تو د میینجایهم ما ا دهیاآلن که د. ستین يزیچ:گه

خونه  میعصر که اومد روزیخارج از انتظارم که مامان از د یِمهربون نیر اهم به خاط نهیش یلبم م يرو يلبخند

 !نیلیبا نام آ نیریکنه و هم اصرار وحشتناکش واسه صدا کردن آ یم نیریداره خرج آ

 !نیلینه آ! نیریمامان جان آ: گم یم یاندازم رو پام و با لحن شوخ یم پامو

 ! همون حاال: گه یکنه م ینوازش م نویریآ يموها کنه و همون طور که با دست یم يزیاخم ر مامان

 ! ماه يهاله  یعنی نیلیآ: گم یدوزم و م یم نیریآ ينگاهمو به چشما اد،ی یکش م شتریب لبخندم

تا بتونه  رهیگ یده و باال م یکه سرش رو ازمامان فاصله م ادی یدر م يو از سرد رهیگ یداره رنگ م نیریآ نگاه

عوض  نویریآ يخوام حال و هوا یشه م یزنم و مامان که متوجه م یبه مامان م یمکچش. نهیصورت مامانو بب

 !گهیقرص ماهه د نیع ترمدخ! یخوب نیاسم به ا! داره يرادیخب چه ا: گه یم یکنم با مهربون

که من تو اون  ینیریاون که بله منتها اون آ: چرخه یبه سمت من م نیریو سر آ امی یبه لب به حرف م لبخند

 ه،یترک نیلیآ! نیآتش یعنی نیریآ! خوره یبهش م شتریب نیریو باهاش آشنا شدم همون اسم آ دمیستان دکوه

 . يکرد نیریآ

مامان بالش . از چهره اش مشخصه نیحاال آروم گرفته و ا. زنم یلبخند م نیریگه و من به آ یآهان م هی مامان

خرده دراز بکش، چشماتو  هی. زمیعز يدیخواب ریم دشب ه: گه یم نیریکنه و رو به آ یکنار دستشو جا به جا م

 ؟باشه. خونه تا خوابت ببره یهم واسه ات کتاب م یپ کیهم بذار، ن

موندن  نیریدادن واسه در کنار آ دهیو ا يهمه روشنفکر نیمامان و ا! ره یابروم از تعجب باال م هی يتا

که مامان بخواد حس  یامان از وقت! به خواب بره دختر تو آرامش نیکار کنم تا ا یکه چ ختهیبرنامه هم ر!من؟

 یمحبت نم! بهیا هفت پشت غریخودش باشه  يطرف بچه  ستیحاال مهم ن! کنه یمادرانه اش رو خرج کس

شده  یقیتمام حق و حقوق اون آدمو به هر طر! خونده است هیبق يفاتحه  گهیقصدکنه د نکهیکنه، هم یکنه نم
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اآلن  نیاز هم! طور نیعالوه بر حقوق داشته حقوق نداشته اش رو هم هم! رونیکشه ب یم انیاز حلقوم اطراف

 !دو تا خانوم برقرار بشه باشم نیا نیکه قراره ب ياتحاد نینگرون ا دیبا

تخت  يرو لبه  دهیکه حاال دراز کش ینیریکنم و کنار آ یکتاب انتخاب م هیره و من از کتابخونه اش  یم مامان

 . نمیش یم

نه اما  ای يدار يدونم اصالً به شعر عالقه ا ینم: گم یزنم و آروم م یرو ورق م يریمش دونیر فراشعا کتاب

بعداً در  ،یخونم که آروم ش یمقدار شعر م هیفعالً برات . میهم مطلع بش قیکه از سال میحاال حاالها فرصت دار

 ؟باشه م،ینک یداستان با هم صحبت م ای يدوست دار شتریشعر ب نکهیمورد ا

از سر  يلبخند. نمیب یچهره اش م يبنده و من آرامش رو تو یکنه پلکهاشو م یکه داره نگاهم م نیریآ

 :شم یکنم و مشغول خوندن م یو بعد گلومو صاف م نهیش یبه لبم م تیرضا

 ...رفتم یو م دمیرس ینم

 خورد یآسمان م نیبه سقف بلور سرم

 آمد یبرف م يسرد نفس ها يصدا

 و چرخش افالك گردش ارواح يصدا

 بال مالئک يصدا

 حرف خدا يصدا

 خسته من يصدا

 ...خورد یزمان م وارهیبه د دیام یب که

 به ماه  دهیتا سر آن قاف سرکش هنوز

 صخره تند بلند فاصله بود هزار

 کبود يدره ها کیاز دل تار ییصدا

 کرد یبه نام صدا م مرا

 رفتم یو م دمیشن ینم

 ماند یکه تاب گذشتن نداشت، درم تنم

 آمد یم خت،یگر یکه از همه کس م دلم

 خورد یو آن م نیا يکه سنگ ستم ها یدل
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 زیغربت مالل، گر نیبود از ا زیگر

 کرد  یم يجهان که در آن جهل داور نیاز

 آورد  یهوا که سموم هالك م نیاز

 رفت یم نوایخلق ب نیستم که بر ا نیاز

 خورد ینفاق که خون برادران م نیا وز

 رفتم یو م دمیرس ینم

 چنان دلتنگ ن،یچنان خشمگ ده،یرم چنان

 بست یبغض شعله ورم راه بر نفس م که

 بودم از هرچه تار و پودم را گسسته

 وستیپ یاندوهبار م ياهویه نیا به

 رفتم یو م دمیرس ینم

 جا، تمام روحم را  کیکه  دیام نیا به

 فشانمیانتها ب یآن طراوت ب در

 دمونیادعا بپ یآن صداقت ب به

*** 

 يو تنم تو فشارِ جا ستیخوب ن طمیدونم شرا یخواب هم م يتو! کار نکرده دارم هیدونم  یخواب هم م تو

کنم و  یچشم باز م. ده یآروم تکونم م یدست نکهیتا ا ستیبلند شدن ن يبرا یام اما حس دهیکه خواب هیناهموار

زنم و با  یچند بار پلک م. نمیب یامان مخودمو مچاله شده کنج تخت م ادی یهوش و حواسم سر جاش م یوقت

 !کو؟ نیریآ: پرسم یکرده م دارمیکه ب يخش دار از فرداد ییمتعجب و با صدا نیریآ دنیند

 شیپ:گه یشه و م یشونه هام م دنیمشغول مال نه،یش یشه و کنارم م یباز م يبه لبخند گَل و گشاد لبهاش

 !؟يکرد دهیپوس ینارنگ هیخودتو شب یتخیر نیتو چرا ا. خوره یداره صبحونه م ییزن دا

 !ییافته رو دور چرندگو یفرداد م. ذارم یم میشونیپ يبندم و کف دستمو رو یم چشم

کرد بنده  یم شیک شیهوا ک یکیمامان خانومت به محض تار میکه محرم هم شد نیمن و نگار! ناقال نمیبب:

 ارتونیدر اخت یباشکوه نیو اتاق به ا یو نرم گرم نینشده تخت به ا یچیکه هنو ه يخوند يچه ورد! برم جا

 ...گذاشته و 
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کشه و با لحن  یزنه، کنارم دراز م یخنده و تخت رو دور م یم! کوبم تو شکمش تا خفه شه یمشت م با

! که نبوده؟ تیشب دوماد شبید نمیبب! هان؟! م؟یخبر یما ب نیخوند يا غهیم غهینکنه ص: ده یشوخش ادامه م

 !هان؟

خاك بر ! آخ آخ: گه یو م نییره پا یپره و از تخت م یفنر از جاش م نیع هویکنم،  یراش گشاد مب چشمامو

 !سر شدم

عروس و دوماد  يگن شگون نداره آدم پا تو حجله  یم: گه یره سمت در و م یکنم، م ینگاهش م متعجب

 ... نیرفتم وسط ا رجهیش کلمیمن بدبخت بخت برگشته رو بگو که با کل ه! بذاره

 !خل و چل ي وونهید يپسره ! رونیزنه ب یدارم برم سمتش، با دو از اتاق م یبرم زیخ

. کنم یآشفته ام رو با انگشت مرتب م يمقدار موها هیکشم و  یصورتم م يرو نییدستمو از باال به پا کف

شعر  در حال خوندن. شه یشب گذشته پررنگ م مهین يرهایافته و تصو یم يریمش دونیچشمم به کتاب فر

داده  هیکنارش نشسته بودم و به تاج تخت تک ده،یبهم فهموند خواب نیریمرتب آ ينفس ها يبودم که صدا

شد و خوابم  نیفکر کردم تا پلکهام سنگ ندهیخوش آ يرخش نگاه کردم و اونقدر به روزها میاونقدر به ن. بودم

 .برد

با  میخوا یکه م ایصبحونه پهنه پاشو ب زیم! یاشصحت خواب داد: گه یبا لبخند م نیشه و نگار یاتاق باز م در

 .رونیب میبر نیریفرداد و آ

*** 

فرداد  نیعقب ماش. گذره یچشممون م شیکه از پ يتو دستمه و نگاه اون به سمت پنجره و مناظر نیریآ دست

. مثبته قدم هیخودش  ادیداده همراهمون ب تیرضا نیریکه آ نیاما هم میدونم قراره کجا بر یو نم مینشست

 .نهیریبره اما مخاطب اون آ ینگاهمو به سمت جلو م نینگار يصدا

 میبر یدو تا رو هم با خودمون نم نیا! ییخودمون دو تا. دیخر میبا هم بر میبرنامه بذار دیروز با هیجان  نیریآ:

 بخَـ میدوست داشت یو هر چ میپاساژا رو بگرد میکه هر چقدر دوست داشت

 !میآقامونو بدبخت کن میدوست داشت یهر چ: فشوسط حر ادی یم فرداد

 یم نویذارم ا یوقت خرج رو دستت نم چیحاال خوبه من ه! بدجنس يا: شه یبلند م نیمعترض نگار يصدا

 !یگ
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جلو  یدو تا صندل يرو از ال نیو داره نگار ستیمات پنجره ن گهید. کنم ینگاه م نیریخنده و من به آ یم فرداد

 رگوششیشه برگرده به سمتم، لبخند به لب آروم ز یباعث م ارمی یکه به دستش م یرومفشار آ. کنه ینگاه م

 ؟يتو هم دوست دار! قدم زنون! ییتادو ! میبذار رپایشهرو ز نیدوست دارم با خودم کل ا:کنم یزمزمه م

 شمویته ر فشیظر يو آروم با انگشتها ارهی یدستشو باال م. نهیده تا بتونه صورتمو بب یرو ازم فاصله م سرش

دور نمونده  نیوسط ماش ي نهییبه آ رهیکه از چشم فرداد خ یابراز محبت نیره از ا یته دلم قنج م. کنه یلمس م

کالس ابراز محبت استفاده کن بلکه حال منم  نیخرده از ا هینگار جان برگرد عقب : گه یم یو اون با سرخوش

 !داداش خانت خوش بشه نیا نیع

*** 

دستم دور شونه اش . در کنارم اونقدر دلگرم کننده هست که سرما آزاردهنده نباشه نیریضور آسرده اما ح هوا

 يچند متر نیفرداد و نگار. میزن یداده است و دوشادوش هم قدم م هیبه هم تک فشیظر يحلقه شده و تنه 

بوده  یخوب ي دهیا. مکن یعوض نم زیچ چیلحظه با ه نیتو ا نویریتنها بودن با آ نیازمون فاصله دارن و من ا

. میاستفاده کن عتیشهر و از طب ي هیتو حاش يلب رودخونه ا میایب یو سوز سرد زمستون يابر يکه با وجود هوا

سر  عتیتو طب يکه عمر يدختر يو حال و هوا نیریبه آ یخواسته کمک طیمح نیفرداد هم با انتخاب ا دیشا

و چه  هیده خوشحال و راض یکه تو چهره اشه نشون م یو آرامش نیریآصورت  يرنگ باز شده . کرده بکنه

 . بره یلذت م طیداره از فضا و شرا نمیکه بب نیبهتر از ا يزیچ

 یلیخ ياگه قول بد ،یاگه دوست داشته باش: کنم به حرف زدن یو بعد شروع م میر یمقدار تو سکوت راه م هی

 .خونه میر یبا هم م ،یزود بهتر و بهتر بش

 صیزنم قابل تشخ یکه ازش حرف م يخونه ا! حق داره. کنه ینگاهم م یو سوال ادی یال مبه سمتم با سرش

 يخونه  ای يخونه اش تو آباد ک،یدخمه و تار نیرزمیاون و مادربزرگش تو اون ز يما، خونه  يخونه . ستین

 ! با هم ییمن و اون دو تا

که  نهیدر واقع ترسم از ا. کوهستان ببرم حالت حرف رو به سمت نیکنم به آروم تر یم یزنم و سع یم لبخند

 . زهیبهمش بر اطیآوار شده و اون دو تا قبر وسط ح ياون خونه  يادآورینکنه 

 . مدت مهمونتون بودم هیهمون جا که من . خونه اتون: 

چشمش  يمردمک ها. رمیگ یسرده تو دستم م یروبروش و دستاشو که حساب ستمیا یبا دلهره م سته،یا یم

 نجاشیو لحن متأثره اما حاال که تا ا ستیرو لبم ن يلبخند. ستیچشماش از سوز هوا ن یسیو مطمئناً خ لرزونه
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. میکن یم ریکلبه رو تعم. میساز ینو م ازخونه اتونو . اونجا میر یم: دم یهم برم، پس ادامه م شویباق دیاومدم با

 مشیسپر یم یول میبمون میبخوا نکهینه ا. مید یمزرعه رو سر و سامون م. تو اتاق ها مینیچ یهاتو م لهیوس

 یاگه دوست داشته باش! بمونه، مگه نه؟ زرعیجور لم  نیخدا هم نیزم فیح. که آبادش کنه از نو یدست کس

 . میهم بساز قیآالچ هیوسط محوطه  میتون یم یحت

 رهیبا نگاه خ فقط. فهمم ینم يزیکاوم که بتونم حدس بزنم تو وجودش چه خبره اما چ یم نویریآ صورت

به هر حال اونجا خونه اته، مادر و پدرت : گم یکنم و م یلبم رو با زبون تر م. نداره یو واکنش نهیب یچشمامو م

رن  یکه م ییبه نظر من اونا یول ياعتقاد دار یدونم تو به چ ینم. میبهشون سر بزن دیبا یاونجان و گه گاه

چند شب  هی م،یپرس یازشون م یحال هیاونجا،  میر یبا هم م یهر از گاه.مونن و منتظر یهم چشم به راه م

 .میگرد یو برم میمون یم

 نیتو ا یدونم زندگ یم: دم یشم و ادامه م یو همراهش م رمیگ یافته، دستش رو تو دستم م یراه م نیریآ

دلم . مینک شرفتیجفتمون پ یعنی. یکن شرفتیتا پ میباش نجایخواد ا یدلم م یشهر شلوغ واسه ات سخته ول

از دستم  يخواد هر کار یدلم م. یکن یدوست دارم تو رفاه زندگ. يریبگ ادی زایچ یلیو خ یخواد درس بخون یم

 شیبه آب و آت ینه ول ایتونم  یدونم م ینم. یگذشته رو فراموش کن یمقدار از تلخ هیانجام بدم که  ادی یبر م

 یکن شرفتیکه قراره هر روز پ ییکنار تو! هیوشخ تیواسه من نها یهدف مهم نیبه همچ دنیزدن واسه رس

 !آرامش و عشقه همترشرسم و از همه م یم زایچ یلیمنم به خ

 یو باال م رمیگ یزنم، دستهاشو تو دستم م یلبخند م! کنه یو نگاهم م ستهیا یدوباره از حرکت م نیریآ يپاها

 یکمکم کن ينخوا ای یراه باش مهین قیرف! تونم ها ینم ییتنها: گم یزنم و م یبه کفشون م يبوسه ا ارم،ی

 !؟ينذار الموقت ق هی! رو بودنت حساب کردم ها! میرس یهدف نم نیمطمئناً به ا

از حرفهام ناراحت شده اما  المهیکشه، به خ یم رونیدستهاشو از دستم ب نیریآ یهمچنان رو لبمه وقت لبخند

! کنه یذاره و دستهاشو پشتم گره م یام م نهیس يسرش رو رو. شم یکشه که متوجه اشتباهم م ینم یطول

ذارم و بوسه  یم شیپشت استخون يمونم و بعد دستهامو رو یتو بهت م رمنتظرهیواکنش غ نیاز ا يا هیچند ثان

 !عاشقتم به خدا: کنم یدم و آروم زمزمه م یم هیسرش تک يچونه امو رو. زنم یشال به موهاش م ياز رو يا

*** 
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رو با آب و تاب  يزیچ نیکه نگار نمیب ینشسته ان و م شیآت کیکه نزد ینیریو آ نیگردم سمت نگار یبرم

ده که در  ینگار نشون م يو با نگاه کردن به چهره  ستین گهید يمات نقطه ا نیریخوبه که آ. کنه یم فیتعر

 ! حال گوش دادن به حرفاشه

قدم اون طرف تر در حال جمع کردن  بردارم، فرداد که چند نیزم يرو از رو يشکسته ا يشم شاخه  یم خم

 . میآورد یم يزیچ يکاش تبر: گه یم زمهیه

به  یلبخند تلخ. بده ادیشکستن رو  زمیکرد بهم ه یم یسع ییکه دا ییبره به روزها یمنو به م یبه آن ذهنم

 !خو میبگو مام بخند: پرسه یمونه و م یکه از چشم فرداد دور نم ادی یلبم م

 !افتادم يزیچ هی ادیتبر  یگفت: گم یآب م ریز يسنگا يحال تماشا در

 !منحرف يا:شه یم یرودخونه قاط يمعترض فرداد با صدا يصدا

تا دسته فرو کردن تو : گه یزنه و م یم یطونیکنم، لبخند ش یگردم سمتش و نگاهش م یبرم یو سوال متعجب

... 

کنم، سرشو  یتو دستمو به سمتش پرت م ياز شاخه ها یکیادبانه اش رو کامل کنه و  یب يذارم جمله  ینم

چرا ! چه وضعشه؟ نیا: گه یکنن م یدارن تماشامون م نیریکه حاال همراه با آ ینیدزده و رو به نگار یم

 نیآقا من تأم! کنه یپرتاب م زهیکه ن نیاز ا نمیا! اون از اون گندهه که هاره! ن؟یجور وحش نیتو ا يداداشا

 ! امندارم از دست برادرخانوم یجان

که با  نمیدوست دارم بب. خنده هاش ضعف رفته يدلم برا. کنه یفقط نگاه م نیریزنه اما آ یلبخند م نینگار

! شده بودم اون روز يچقدر از دستش کفر! درست مثل اون روز که پرت شده بودم تو رودخونه! خنده یصدا م

نباشه  شمیعرضه بودنم پ یب جالتاز خ خواست یچقدر دلم م! مییدست و پا یخواست نخنده به ب یچقدر دلم م

 !بودنم یاگه به من باشه و به دست و پا چلفت یخنده اش حت دنیحاال آرزوم بود د! اما حاال نمشیو نب

 نکهیبه ا! ارزه یواسه ام داره اما به امتحان کردنش م ینیدونم تاوان سنگ یکنه که م یبه ذهنم خطور م يفکر

 یم ایدن هیواسه ام  نیریآ يخنده ! ارزه یرو بشنوم م نیریبلند آ يخنده  يصدا گهیبار د هیبه آرزوم برسم و 

 !ارزه

 .شترهیاون دست رودخونه چوب ب: گم یو رو به فرداد م نیزم يذارم رو یجمع شده رو م يها شاخه

 !ور داره نیفرق با ا هیاون دست رودخونه فقط : گه یم یکنه و شاک یم اخم

 !؟یچه فرق: پرسم یمحال در آوردن پالتوم  در
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 !اترهیاستتار مه طیاونور فقط شرا: گه یسمتم و بلند م ادی یم

 !؟یاستتار واسه چ: پرسم یو در همون حال م ارمیشم تا کفشها و جورابامو در ب یگه، خم م یم یفهمم چ ینم

 !؟یش یلخت م يدار یواسه چ! ؟یکن یم يکار دار یچ! دنیواسه شاش: گه یشنوم که م یم

 !نترس! شم یلخت نم: گم یکنم و م یم یشلوارمو خال بیذارم کنار پالتوم و ج یم وکفشام

 .امی یاآلن م: گم یذارم کف دستش و م یم بمویج يو پرتا ره،خرتیخواد دستمو بگ یسمتم و م ادی یم

زدنِ  رجهیش. کنم یخورم و به زور پامو سفت م یم ییذارم، تلو تلو یم سیو سرد و خ زیسنگ ل نیرو اول پا

 یبلند م نینگار غیج يصدا! ارزه یم نیریآ يکه به خنده  یحماقت! واقعاً حماقت محضه خیآب  نیتو ا ياراد

 !؟یپ کین یکن یکار م یچ: شه

زنم و  یبهش م يلبخند. کنه یاونم داره نگاهم م. دوزم یم ستادهیکه حاال ا ینیریگردم و نگاهمو به آ یبرم

 ...چو ... چو ... خرده چو هیرم اونور  یم: گم یم دارم و بلند یرو بر م يقدم بعد

بره اما  یسرما نفسمو م. شم تو آب یچوب رو کامل نگفته پرت م يخوره و کلمه  یم زیرو سنگ چهارم ل پام

 .شم یاندازه غافل نم یکه قلبمو به لرزه م ینیریش يخنده  يهم از صدا تیتو اون وضع

هم به اون دوخته  نینگاه فرداد و نگار! خنده یکه داره م ینیریزنم به آ یو با لبخند زل م رمیگ یباال م سرمو

 !رتهیشده منتها پر از ح

 رونیب يکه از لحظه  ینشاط. ستمین مونیشه اما هنوز هم پش دهیشه دندون هام به هم کوب یباعث م لرز

 ! ارزه یهلو کردنم هم مپ نهیو لذت بخشه که به س ینقش بسته اونقدر خواستن نیریآ ياومدن از آب تو چشما

 یدر حال غرولند کردنه هر چند که نم زیر هی میاآلن که تو راه برگشت هست نیاز همون لحظه تا هم فرداد

 !در آوردم يدلقک باز نیبوده و چرا من همچ یدونه اصل ماجرا چ

حرارت به  نیبا آخر ينشسته ام و بخار نیماش يفرداد هم رو شونه هامه و جلو يخودم، پالتو يبر پالتو عالوه

 سیشه، به خصوص که لباسهام خ یگرم نم زهایچ نیکه تا مغز استخونم نفوذ کرده با ا ییسمتمه اما سرما

 . سهیخ

 یم نیشدم به نگار پیک يدندونا نیگردم سمت عقب و از ب یبرم رم،یگ یم یکشم و نفس یدماغمو باال م آب

 !گم ها یم یم بهش یچ هیشوهرتو ساکت کن واال ... شو نیا: گم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٤٢١ 

و سرم رو به سمت  رهیگ یبا دست چونه ام رو م یرانندگ نیگه، فرداد در ح ینم يزیزنه و چ یلبخند م نینگار

 یپرت کن نیخودتو از ماش فتهیب نیریترسم چشمت به آ یم! شما روبروتو بنگر: گه یچرخونه و م یجلو م

 ! رونیب

کنه  یبا لبخند نگاهم م نیریگردم به عقب، آ یافتم و بر م یبه خنده م يکار نیاون حال بد از فکر همچ ونیم

 یب: گه یکنه و م یم تیفرداد دوباره سرم رو به سمت روبروم هدا! دنشیزنه واسه به آغوش کش یو دلم پرپر م

 !ينداد تمونکار دس نیاز ا شتریسرت به نفله شدن خودت باشه تا ب! داداش لیخ

 .و سرد راحت شم سیخ يلباسها نیتا از شر ا میکنم زودتر برس یدعا مو  یصندل یدم به پشت یم هیتک سرمو

*** 

کنه که چرا حواسم نبوده و  یداره سرزنشم م. باز کردن چشمامو ندارم يشنوم اما نا یمامان رو گنگ م يصدا

اون هم وسط ! تو آب فتمیرودخونه که بخواد پام بلغزه و ب کیمراقب خودم نبودم و چرا اصالً رفتم نزد شتریچرا ب

مونه  یسرزنش مامان در امان نم ررسیاز ت! یگردش علم نیا شنهادیفرداد هم به خاطر پ یحت! زمستون يچله 

 !ده یبودن افتادنم رو لو نم يعمد انیکنه و واسه دفاع از خودش جر یم یو خوشحالم که مردونگ

رفتن و اومدن مامان و  نیبخوابم و اخواد  یدلم م! کنه یداغم غرغرم رو بلند م یشونیبا پ يدست سرد تماس

مامان تو رو : کنم یملتمس زمزمه م رلبیز. ده چشم رو هم بذارم یبه خوردم دادن اجازه نم يزیچ قهیهر دق

 !خدا بذار بخوابم

و سوزانمو از هم فاصله  نیسنگ يپلکا. شه ینوازش م شمیشه اما ته ر یبرداشته م میشونیسرد مامان از پ دست

بازم دستش  يچشما دنیبا د. نمیب یم نویرینگران آ يچهره  دمید يو تار یتب و لرز و بدحال نویدم و م یم

تا دستشو  رمیگ یو باال م ارمی یم رونیپتو ب ریندارم اما دستمو از ز یینا نکهیبا ا. داره یصورتم بر م يرو از رو

خوبم : کنم یجون زمزمه م یو ب ذارم یپلکامو رو هم م ره،یگ یانگشتامو م يفهمه و فور یم. توش بذاره

 . زمیعز

فهمم  یده و م یرو بهم نشون م یوانیل. شه دوباره چشم باز کنم یکه باعث م ارهی یبه دستم م يفشار دستش

ره و  یم نییاز گلوم پا يزیخرابم که نه چ يبخورم اما اونقدر اتشویخواد خودمو باال بکشم تا محتو یکه ازم م

 .کار دارم نیبه ا ينه اصالً عالقه ا

 .نیریخورم آ ینم: نالم یچرخم و م یپهلو م به

 !نمیپاشو بب!ه؟یخورم چ ینم: شه یمعترض مامان بلند م يصدا
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 یبزنم اما دست دنیکنم خودمو به نشن یم یقاطع مامانو ندارم پس سع يسر و کله زدن با مادرانه ها ي حوصله

 یدر تالش واسه نشوندنم م نویریکنم و آ یخمارمو باز م يچشما. باال بکشدم نکهیا يبرا نهیش یبازوم م ریز

 !خرده هیبخوابم  نیبابا بذار.نیریخورم آ ینم: زنم یغر م. نمیب

 

پروانه  نیچهار نفر ع!کهیمرت گهیپاشو د! زمیعز يبخور که خواب به خواب بر نویا: شه یفرداد بلند م يصدا

 !نمیپاشو بب! کنه یز و نوز منا یداره ه نمیچرخن ا یم اقتشیل یب کلیدارن دور ه

که به  هیدونم چ یو نم نمیش یم. شد فشیکه بشه حر ستیقوه ن یو ب فیظر ياونقدر گهیفرداد د يدستها

که  نیریافته به آ یشه، نگاهم م یچهره ام در هم م! هست مثل زهرمار تلخه یدن اما هر چ یخوردم م

بخند : گم یم یگرفته و تو دماغ ییدم و با صدا یصله ماز لبم فا وانویل. همراه با اخم رو صورتشه يلبخند

 !بخنده یک يتو نخند! خانوم

: گه یم رگوشمیکه متعجب بهش چشم دوخته، فرداد آروم ز نمیب یشه،مامانو م یبلند م نیریآ يخنده  يصدا

 !دختر نیهم بود واسه خندوندن ا يا گهید يایکار نیریش! بچه یبپک

! يخور یآخرشو م يتا قطره : گه یپتو، با تحکم م ریتا دوباره بچپم ز رمیگ یش مخورده رو به سمت مین وانیل

 !کنم یاش م هیواال واسه ات تنق

: گم یو م رمیگ یبه سمتش م وانویدم و بعد ل یم نییهم به زور پا گهیقلپ د هیکنم و  یادب نثارش م یب هی

 !انقدر تلخه؟ هیچ! تونم ینم گهید

 !نوش جونت! مغزه خره يعصاره : ده یجواب مو  رهیگ یم وانویل فرداد

 يلبه . دم یکنم و پلکامو از هم فاصله م یحس م نویریحضور آ. ادی یبستن در م يبسته است و صدا چشمام

 ؟یخوب: پرسم یبزنم و م يدم بلکه لبخند یلبامو به زور کش م. صورتمه ي رهیتخت نشسته و خ

بودنش  ونیو هذ يداریخواب و ب ونیم. نشون بده یشاره واکنشکه با ا نمیب یو نم رهیگ یتو دست م دستمو

 باشه؟. شمیبمون پ: کنم یده و آرامش پس زمزمه م یبهم قوت قلب م

 یاز سبک بال یبیکنم بخوابم و با وجود حال بد حس عج یم یده، سع یبه دستم جواب مثبت م یفشار آروم با

خبر از اومدن بهار، اون هم ! ده یفصل م رییخبر از تغ نیریآ نیریش يچون خنده ها و لبخندها دیشا! دارم

 .درست وسط زمستونِ سرد استخون سوز

*** 
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 یباق یفکر کنم مامان کتابو گذاشت قاط: گم یکنم و م یاشاره م واریشده کنج د دهیچ يدست به کتابها با

  ش؟یاریشه ب یم. کتابا

کاوه و  یکه داره م نمیب یرخ م مینگاهشو از ن. هاره سمت کتاب یده و م یبه عالمت مثبت تکون م يسر نیریآ

و دلم  هیصورتش برام خواستن يتک تک خطوط چهره اش، تک تک اعضا! کاوه ینگاه منم داره صورت اونو م

ره و کتاب رو  یم شیپ ستشد. بدم هیبهشون هد مویطوالن ییو بوسه ها نمیروز برسه که بش هیخواد  یم

واسه  يدو روز مرتب روش نشسته و بهم انرژ نیکه ا ییتخت، جا يو لبه  ادی یبه سمتم م. کشه  یم رونیب

به تنم نشسته  يدیکه عرق شد شبیاز د.مونه یو منتظر م رهیگ یکتاب رو به سمتم م. نهیش یداده م يبهبود

ده  یخونم گرچه که صدام گرفته است، اون گوش م یم نم. میو تبم قطع شده کار خوندنمونو از سر گرفت

 نیریبرسه که آ يکنم روز یخونم و آرزو م یم. شه از چشماش خوند یم نویمشتاقه و ا. ه که خسته استگرچ

که به  يزیچ نیخواد اول یدلم م. خواد صداشو بشنوم یدلم م. من بخونه يو برا رهیدستاش بگ نیرو ب یکتاب

 یشه به همه چ یم دیه با امدارم ک مانیا گهیحاال د! ستیآرزو محال ن نیباشه و ا ناسم م ارهی یزبون م

کنه مطمئنم اون روز  یم يپرستار ضیخوب شده که از من مر نقدریبعد از چند روز ا نیریکه آ ییحاال. دیرس

 .که بشه صداشو هم بشنوم ستیدور ن

 یم يبا نقش اول داستان همزاد پندار بیعج. شهر احمد محمود کیداستان . زنم یکنم و ورق م یباز م کتابو

صفحه . از ادامه اش شروع کنم دیهاشو خونده ام حاال با مهیشب قبل تا ن. کهیحاالتش به من نزد بیعجکنم و 

. ره یزنه و جلو م یورق م گهیه مقدار دیو  ارهی یم شیدستشو پ نیریکنم اما آ یبخونم باز م دیرو که با يا

 ؟يخوند یخودت نشست: پرسم یکنم و م یمتعجب نگاهش م

و  يریادگیدختر واسه  نیا یهمه تشنگ نیاز ا ادی یکه رو لبم م يلبخند. ده یثبت متکون سر جواب م با

 !؟يخوند یهمه رو ک نیا: پرسم یکنم و متعجبتر م یکه باز کرده رو نگاه م يصفحه ا. مطالعه است

 .مونه تا شروع کنم یده و منتظر م یم هیتخت تک ینییپا يکشه، به لبه  یزنه و عقب م یم لبخند

 یکشد و خم و راست م یجا به جا هوا را م.رقصد یانگار م.انگار که جان دارد. خورد یو تاب م چیپ شالق:

و پر  زیحرکات ر.ماند یثابت م مکتین يشود و بعد،روبرو یم شیچند بار پس و پ يگروهبان شهر يپاها.شود

دارد، سوت  یرش قوس برمکم د،زن یرود، تو هوا چرخ م یشالق باال م. ردیگ یشکل م کهویو خم شالق،  چیپ

دوباره . کشد یم ادیمرد فر. خورد یچسبد و شلوار جر م یاحسان م يو به کفل گوشتالو دیآ یم نییزنان پا

نازك  راهنیاز پ يا شهیشود و تر یم دهیو کش ندینش یو به کمرش م دیآ یم نییپا عیرود،سر یشالق باال م
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و  چیشود و تو هوا پ یرود، از شالق جدا م یه شالق باال مهمرا راهنیپ ي شهیتر. کشد یمرد را همراه خود م

انگار که مرد، . خفه است ادیبار فر نیا.شود یمرد بلند م ادیفر يکشد و باز صدا یشالق سوت م. خورد یتاب م

 ...شلوار گریبار د.دست خود را گاز گرفته است تا درد را تحمل کند

. افته یچشماش م يو اشک تو نیریآ يگرفته  يه ها به چهره سرف ونیده، نگاهم م یادامه نم ياجازه  سرفه

 يزانوها يکه رو نویریآ يدستها. کشم یو خودمو جلو م يذارم کنار یکتاب رو م رهیگ یام که آروم م نهیس

 !ن؟یریشده آ یچ: پرسم یو م رمیگ یقائمش نشسته به دست م

و سفر به گذشته ها بوده  ریه و ذهنش در حال سداد یبه کتاب خوندنم گوش نم نیریکه آ نهیا شیذهنم پ تموم

ده منو  یانجام م نیریکه آ یبعد و حرکت ينبود پدر و مادرشه اما چند لحظه  یتاب یاشکها به خاطر ب نیو ا

 .کنه یمتوجه اشتباهم م

 یم شرت تنم رو باال یت نه،یش یو پشت سرم م ادی یم نییتخت پا يو از رو ارهی یم رونیاز دستم ب دستهاشو

که به خاطر من و به  نیهم از ا. کنه یپشتم رو دنبال م يدایکمرنگ شده اما پ يزنه و سر انگشتهاش ردها

مطالب باعث  نیکه با خوندن ا نیکرده پر از حس خوبم، هم از ا هیکه تو گذشته متحمل شدم گر يخاطر درد

عقب . پوستم ملتهبم کرده يرودار بشه ناراحت و شرمنده ام و هم حرکت دستهاش  حهیشدم احساساتش جر

تا قلب در حال تپشم آروم  رمیگ یم یگردم سمتش و نفس ینشه، برم داریام ب دهیکشم تا احساسات خواب یم

 نیواسه خاطر من ا يوقت حق ندار چیوقت ه چیه گهید: گم یشم و م یصورتش م ي رهیبا لبخند خ ره،یبگ

 !گم؟ یم یچ يشنو یم! یکن سیچشما رو خ

و اتفاقات بعدش که از سر گذروندم با  ییبازجو ياز روزها یدونم ک ینم! هیگر ریکه بزنه ز هیجمله کاف هی نیهم

 یدونه و م یمنو م يگذشته  ياز قسمتها یلیدختر حاال خ نیکه هست ا يزیبراش صحبت کرده اما چ اتیجزئ

 .من باشه يبرا یتونه همدرد خوب

اون  يادامه  گهیو مطمئنم که د رهیآروم بگ نکهیا يم براگ یم یشیچسبونم و ه یام م نهیرو به س سرش

 !داستانو براش نخواهم خوند

*** 

 هوا؟ نیکجا تو ا: گه یدر حال مرتب کردن اتاق م مامان

 .روانیس دنیرم د یم: گم یدارم و م یگردنمو از رو تخت بر م شال

 !شه یم یشاک يبر یفتیراه ب نه،ییار پانامد: گه یده و م یلباسو تو کشوم جا م کهیبا اخم، چند تا ت مامان
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 رونیمگه من دختر چهارده ساله ام که داداش بزرگه از ب: دوزم بهش یشه و متعجب نگاهمو م یگرد م چشمام

 !بشه؟ یرفتنم شاک

ات  نهیاما هنوزم س یستیدختر چارده ساله ن:گه ینرم م رونیخواد ب یاز نامدار دلش م شتریکه انگار ب مامان

 !فهیاتم ضع هیچاد، تو که بن یآدم سالم م! بورانه رونیب! کنه یخس خس م

 !تونم خم و راست بشم یکه نم دمیانقدر لباس پوش: گم یپوشم و در حال بستن دکمه هام م یم پالتومو

خب زنگ بزن پسره خودش : گه یرفتن م رونیره سمت در، قبل از ب یخوره و م یم یمامان به تأسف تکون سر

 !؟يپسغوم داده تو بر غومیحاال پ! درو از جا در آورده بود يکه پاشنه  شیروز پ دو! ادیپاشه ب

 !عروسه ها لیفکر کنم اون پسره فام: گم یبه لب م لبخند

 یگفت شاک یفرداد م: گم یتخت و م يرو لبه  نمیش یکنه، م ینگاهم م یگرده سمتم و سوال یبرم مامان

 .نجایا میآورد نویریخبر ازش آ یب نکهیبوده از ا

 شییتخت اجازه داده دختردا الیشناخته که با خ یمگه عمه اتو م! کنه؟ یم یتو چه فرق يما و عمه  يخونه -

 !قلمبه شده؟ رتشیحاال رگ غ! واهللا به خدا! اونجا بمونه؟

 !مامان -

 !گم؟ یمگه بد م! ه؟یچ:

به ! ستین یاآلنم که ناراض! اشهب یساکن نبوده که بخواد ناراض شییعمه ام خاطرخواه دختردا يتو خونه  -

 ...به نظرم ! حق هم داره! میتوقع داشت بهش خبر بد! خودتونم گفت که

 !از نظر تو محقن اال خودت؟ ایکه کل دن هیچه جور! یپ کین نمیبب:

 هیمستحق  ویک گهیمورد د نیجز ا: پرسم یدوزم بهش و م یو نگاهمو م یکشم از سر کالفگ یم یقیعم نفس

 !دونستم مامان؟حقِ ناحق 

واژه  یواژه سر هم کنم، کل یکل دیفهمم که حاال با یو من م نهیش یمبل روبروم م يگرده و رو یبر م مامان

 رهنیرنگ پ ییطال يمامان نگاهمو از دکمه  يصدا! رونیاتاق بذارم ب نیپامو از ا جهینت یب تیبشنوم و در نها

 !عموت! مانیم، اقبل اون اتفاقو نخوام مرور کن: رهیگ یم شیراحت

 !مان؟یا: پرسم یکنم و م یتعجب م! ره یشه و گوشام عقب م یگرد م چشمام
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اون  شیدونست یاگه محق نم! مانیا! بله: ره یم شیده و با اعتماد به نفس پ یتکون م دییبه تأ يسر مامان

در  شیونستد یمحق نم! عموت! یچیه مانمیا! یپ کین یگرفت یگردن نم فویاون ک اتیجرم داشتن محتو

 !يکرد یگذشت نم یراحت نیکه سرت آورد به ا یبزرگ يبال نیمقابل ا

 !نداره رو ندارم یتیکه غا يبحث کردن راجع به مسئله ا يمامان حوصله -

! يراجع بهش بشنو يخوا یگم نم یمن دارم درست م یدون یمنتها چون م! زمیداره عز تیمسئله غا نیاتفاقاً ا:

تو  دیبچه با نیمگه دکترش نگفت ا! صحبت نکرد؟ نیریآ يامدار نرفت با پسر عمه مگه ن! یچیه نمیحاال ا

که تو تو  روزیهم پر رتیخوش غ يپسرعمه  نیهم! باشه تا به حال و روز اولش برگرده؟ یجمع گرم خونوادگ

ار دهنش باز مونده بود که انگ يجور!کرده شرفتیچقدر پ شییکه دختردا دیاومد و د یسوخت یم یتب داشت

 ! خواد؟ یم یچ گهید! دهیمعجزه د

: گه یشه و م یکنم مامان از جاش بلند م یبازشون م یرم،وقتیمقدار آرامش بگ هیذارم تا  یرو هم م پلکامو

 !یکن یم ویخوا یکه م يتو کار. است دهیفا یهر چقدر هم باهات بحث کنم ب. پاشو برو

 !دم یدرسته انجام م کنم یکه فکر م يمن کار: گم یشم و م یجام بلند م از

 یحال و روزت اگه حرف نیکه با ا نهیدرست ا: گه یرفتن از اتاق م رونیبدون برگشتن به سمتم در حال ب مامان

 !رونیب يبر یتو شال و کاله کن نکهینه ا! نجایا ادیب یبگ يمحترم دار يهم با اون آقا

*** 

گزه از  یککم م یکنه نه حت یم یدل منو خال ده اما نه ته یم تشینشون از جد روانیس يگره شده  ياخمها

و اونقدر پشتم گرمه به دوست داشته شدن توسط  نیریاونقدر مصمم و محکمم به خواستن آ! شدن یرتیغ نیا

شاپ دنج نشسته بود  یکاف نیتو ا یصندل نیا يکوه هم رو هیاون  ياگه جا یکه خوبه، حت روانیکه س نیریآ

 .دیلرز یدست و بالم نم

شه و باهام دست و  یدرهم بلند م يمؤدبانه اما با همون چهره . کنم یرم و دستمو دراز و سالم م یم جلو

 .ده یجواب سالممو م

 ؟يسفارش داد يزیچ: پرسم یو م زیپشت م نمیش یم

کنه  یم ینگاهش هم رنگ جنگ داره اما مشخصه داره سع! محسوس باالست یابروش به صورت کم هی يتا

دونم ناراحت و  یم: گم یم زیم يرو يزنم و در حال نگاه کردن به منو یم يلبخند !خودشو کنترل کنه

 !ياریبه خودت فشار ب ستین ازین! یهست یو شاک یعصبان
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خونم و حاال  یبه ظاهر دارم منو رو م! ارمی یخودم نم ياما به رو نمیب یرو م زهیم يشدن دستش که رو مشت

 ! ادیخودش به حرف ب منتظر بمونم تا دیدونم که با یم گهید

. شم ینگاه خشمناکش م ي رهیکنم و بعد از رفتن گارسون خ یم يسرفه ا ک،یدم و ک یدو تا قهوه م سفارش

 !؟یرسم مردانگ نهیا: ادی یکشه و به حرف م یطول نم شتریب هیسکوت چند ثان

 !؟یچ: پرسم یم دهیره و نفهم یباال م ابروهام

گفتم  یوقت: گه یبه هم فشرده م يدندونا نیشه و از ب یون به جلو خم مکه به استهزا گرفتمش چ الشهیخ به

 !تانم مشتمه بکوبم تو دهنت ینم نجایکه ا يبرا ا! بود نیبرا خاطر هم مینیوسط پارك همو بب

شم، سرهامون به  یشه و من هم به شکل خودش به سمت جلو خم م یصورتم م ي رهیتر خ یعصب! خندم یم

 هیمطمئن نباش که من از خودم فرهنگ خرج کنم و  یلیخ یول: زنم ین آروم پچ مشه و م یم کیهم نزد

 !نکنم نجایا ویکار نیهمچ

مگه ! کرده؟ تیانقدر شاک یچ:گم یدم و م یم هیتک یگردم عقب و به صندل یشه، برم یمحکمتر م اخمهاش

رو تو اون  چارهیاون دختر ب یچواسه ! نمیاصالً بب!رون؟یب ادیب شگاهیاز اون آسا نیریآ يخودت موافقت نکرد

 !تا خوب شه؟ یکن مارشیتو کانون گرم خونه ت یانقدر عرضه نداشت! ؟يکرد ریاس شگاهیآسا

برادرته که اآلن دارم  یبه حرمت مردانگ! یپ کینزن ن امفتیحرف : گه یکنترل شده م ییاما با صدا یعصب

 !زنم یآدم حرف م نیباهات ع

 !کنه یزمزمه م يرو به کرد يزیتر چ یخندم و اون حرص یم

! ارهی یگارسون قهوه هامونو م! گهیکه بهش اخطار بدم حق نداره بزن کانال د ارمی یاشاره امو باال م انگشت

 نیمن تو ا! خرم یبه جون م کویفنجون کوچ نیا اتیمحتو یتلخ داًیشد یمن ول! زنه یمطمئنم اون لب نم

لبخند به لب، فنجونو باال ! مخر یم رو هم به جون و دل معروس خانو لیفام نیا یو سخت یتلخ یلحظه حت

از : گم یشه م یکه ازش بلند م يبا بخار يدر حال باز. ذارمش یم زیم يکشم و دوباره رو یبو م ارم،ی یم

 !ما يخونه  ادیب نیریاول هم قرار بود آ

 !ادیبود که با مادربزرگش ب ياو موقع قرار ا:

 !رو سر من جا دارن ششیقوم و خو يو همه  نیریمادربزرگ آ! ومد؟یخب چرا ن-

 !هان؟! ؟یعنی یدان یتو نم:

 !و؟یچ-
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 ...که به برادرت دادم بذارم و  ینذار پا رو قول! یپ کین یکن یترم م یعصبان يدار:

 !؟یچه قول-

 !برمش یم امی یامشب خودم م یاصالً هم ای! عمه خانُمت یبرگردان خان نهیریآ:

 !نامحرم؟ يِدم دست تو یاون دخترو م يار موت هی یکن یچرا فکر م-

 !حرف دهنته بفهم:

 !نه؟یاز ا ریغ! یستینامحرمم تو هم بهش محرم ن نیریهمونقدر که من به آ! گم؟ یمگه اشتباه م-

 !؟یچه بارم موکون یفهم یم! به ناموس خالوم چشم نداشته ام و ندارم! منه ي شهیاو از رگ و ر:

تو پسرعمه ! میش یخوام، امروز فردا هم به هم محرم م یم نویریمن آ! یفهم یتو هم خوب م! فهمم یمن م-

شه من اجازه بدم نامزدم تو  ینم لیدل نیاما ا! درست یکس و کارش ،یبزرگش ،یگاهش هیتک ،یلشیفام ،یاش

 !تو بمونه يخونه 

 میو ن رمیگ یم دهیکوب زیم يشه به سمتم، مچ دستش رو که رو یم زیخ میحرف ن نیا دنیبا شن روانیس

 نیبش: گم یندازم و م یکه حاال سرشون به سمتمون برگشته م زهاینشسته پشت م يبه واکنش آدمها ینگاه

! دمیمال یبه تنم نم وسر و کله زدن با تو ر یو توحش بودم پ يمن اگه اهل کتک کار! میزن یحرف م میدار

 !حال و روزم نیاونم با ا

من : گم یخورم و م یمقدار از قهوه ام م هی! تره یتر و شاک یعصب یلیاما مشخصه که از قبل خ نهیش یم

 یم لمایهم به درد تو ف يرتمندیغ يادا نیا! یدون یخودت هم م! قصدمونم ازدواجه! خوام، اونم منو یم نویریآ

! یستین اما مثل اونا محرمش یبزرگش هست! نه برادر بزرگش ینیریتو نه پدر آ! به درد داداش بزرگه بودن! خوره

منه از مغزت بنداز  يخونواده  ونیتو بهتر از بودنش م يبودنش تو خونه  یکن الیموضوعو که خ نیپس ا

بود که خودش تو اون حال خراب بهمون فهموند هر  نیخونه واسه ا مشیعمه آورد ياگه هم از خونه ! رونیب

! عمه ام ینبود آوار بشم سر زندگ يازیشهر خونه دارم و ن نیمنم تو ا! کنه یم تیجا که من هستم احساس امن

شده لـله و پرستار  رشونیمادر پ نکهیاز ا نیبچه هاش شاک دمیدر مورد مادربزرگش هم که من شن! نیاز ا نیا

 سپ! مرخص شده اومدن دنبال مادرشون و بردنش شگاهیاز آسا نیریآ دنیتا فهم يهم فور نینوه اش واسه هم

دونم از  یم! ماستو رو سر من نکوب يا بدون حضور مادربزرگش تو خونه چر نکهیچماق ا يخود یو ب یالک

اما اگه ! یهست امرزتیخداب ییدونم نگرون امانت دا یو م دهیو ترس دهیدونم دلت لرز یم! یهست یناراض طیشرا

 یلیخ میتونست ینم. بزرگ نبود رییتغ هیمناسب  نیریحال و روز آ! یستیهم ن شتریب یکمتر از من نگرون نباش
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حساس و مهم از  يبرهه  هیتو  يزد رجهیبا سر ش میمحضر و بعد بهش بگ مشیو ببر میریراحت دستشو بگ

که  ویاون ستیاز خداش ن يکدوم مرد ،یواال ک ادیبهش ب يفشار نیهمچ هیتونستم اجازه بدم  ینم! تیزندگ

خواد لب چشمه بره اما ب یکی یفهم یم! گه؟ید يمرد شاهللایخودت که ا! دوست داره محرم خودش کنه؟

 ! گه؟یخواد د یخودشو به زور تشنه برگردونه چقدر اراده م

کنم و  یقرا رو با قهوه تر و تلخ م یسخنران نیکنم و دهن خشک شده ام از ا یم يسرفه ا رم،یگ یم ینفس

م به عنوان خونه ات، آماده و حاضر، مامان و خواهرمو ه ارمی یم نویریفرصت خودم آ نیتو اول: دم یادامه م

از تو و مادر و خواهرش  میای یو م میریگ یدسته گل م هیذارم کنارش، خودم و برادرم هم  یمادر و خواهرش م

باشه بهت بگم چقدر  يازیکنم اصالً ن یتا اون موقع هم فکر نم! با عزت و احترام! میکن یم شیخواستگار

و  تیدل به مظلوم داًیکه شد يرینظر مادر سختگ ریاونم ز! دست از پا خطا نکنم نکهیبه ا بندمیمحکم و پا

 ! دختر داده نیا یمهربون

 يپسرعمه  نیاومدم به مامانم گفتم ا یداشتم م یوقت: گم یبرم و م یم شیشم، دستمو پ یجام بلند م از

مورد در  يگم که حق ندار یدر خونه امونو در آورده اما اآلن و به تو م يچند وقت پاشنه  نیحق داشته ا یرتیغ

! جمع کنم يبذارم و نگاهمو چه جور دیاونقدر عزت نفس دارم که بدونم پامو کجا با! یخود بکن یب يمن فکرا

 .منتظر تماسم باش

رفتنم نشده باشه اما  ياصالً متوجه  دیاونقدر تو فکره که شا! ستین یاحترام یاما قصدش ب رهیگ ینم دستمو

 نهیمهم ا! دل منو طلب کنه زیو در خونه رو بکوبه و عز ادیب ستین قرار گهیآدم د نیکه ا نهیمهم ا! ستیمهم ن

 !ضمیمستف نیریرو که مال منه به خودم برگردوندم و از حضور گرم آ یحق يجور نیکه ا

*** 

بلند هست که من خمار هم  يمامان از تو آشپزخونه اونقدر يصد ا! لبخند رو لبمه هیو  چمیشوفاژ پتو پ چفت

 یحسابشو م نیماش يها یشاس يمبل نشسته و مشغول حساب و کتابه، صدا يامدار هم رون! به وضوح بشنوم

از نخوندن حساب وکتاب  ایمامان کالفه است  يدونم از صدا یر و اما نم شیهر از گاه يشنوم و نچ نچ کردنا

 !هاش

مامان  یعنی! دهیبه تأسف تکون م يسر دهیروبروم زانو زده و لب گز نیریکنم، آ یلمس دستم چشم باز م با

 يشه که از چشم نامدار دور نمونه و معترض اما با صدا یلبخندم گشادتر م! کرده ام یشاک یخانومو حساب

 ! نه ؟ یباش ضیمر يمرض دار: گه یم یآروم
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 ! حرص بد ه و بخند  یمنو ه! بخند:گه یکنم، مامان از تو آشپزخونه م یخندم و سرفه م یم

 !خب؟ نیخور یم یمامان جان حرص واسه چ: گم یم یگرفته و تو دماغ يصدا با

 یمیده بهش وبا لحن مال یرو م ینیشه و مامان س یسر پا م نیریتو هال، آ ادی یم ینیس هیآشپزخونه با  از

 ! بده بخوره نویا.مادر ایب: گه یم

حالت نرو  نیابا  میچقدر من و نامدار گفت! اش جهینت نهیهم يد یحرف گوش نم: گه یرو به من پراخم م بعد

 !خدا به داد زنت برسه! یکالم کی نقدریکه ا یرفت یدونم به ک ینم! رونیب

نگاهم ! نهییکنم، سرخ شده و سرش پا ینشسته نگاه م یکم يکه حاال روبروم توفاصله  ینیریبه لب به آ لبخند

 !دزنم از من کله شق تر بو دیشا نیدیخدا رو چه د: دم یجواب مامانو م یبه صورتشه وقت

 !خدا کنه: گه یخندم و نامدار در حال جمع کردن دفتر و دستکش م یکنه، م یبرام چشم درشت م نیریآ

 !اَاَاَاَاَ: گم یکنم و م یو دهنمو باز م نمیش یرفتن نامدار به اتاقش و مامان به آشپزخونه سر جام م با

خوردن سوپ از  ایپخت خوب مامان  دست ای ادهیز یدونم گرسنگ یذاره دهنم، نم یاز سوپ رو م یقاشق نیریآ

قاشق آخر رو که . شه تا ته بشقابو بخورم یکه هست باعث م یاما هر چ هیکه اونقدر برام خواستن یدست اون

نگاه .بوسم یو آروم م رمیگ یکنه، دستشو م یلبمو پاك م يپر دستمال گوشه  هیبا  نیریدم آ یم نییپا

دوستت :زنم یصدا لب م یب يهمراه با لبخند.کشه یودستشو پس م اندازه یبه آشپزخونه م یترسخورده و هول

 .دارم

 !بکشم؟ يخور یبازم م:پرسه یم ستادهیو همون لحظه مامان که تودرگاه در ا ارهی یبه لب م يلبخند

 .بود، نه یعال: گم یکنم بعد از تشکر م یم يشه، منم سرفه ا یهول شده از جاش بلند م نیریآ

بذار همون جا بمونه : گه یم ادی یره تو آشپزخونه مامان همون طور که به سمتم م یه مک نیریکشم،آ یم دراز

 .شونیخواد بشور ینم. مامان

مونه، مامان ازفرصت  یرو به ظرف شستن مشغول م يا قهیچند دق نیریده آ یآب نشون م ریبازشدن ش يصدا

 امن و امان بود؟: پرسه یو م نهیش یکنه، کنارم م یاستفاده م

 .آره:دم یبه عالمت مثبت تکون م يسر

 !نامدار و پدر دختره حرفشون شده: گه یاندازه و آرومتر م یبه اتاق نامدار م ینگاه مامان

 !چرا؟! نچ:پرسم یمتأثر م یو کم کنجکاو

 !گه نه یکالم م کیباباهه ! گهیسر دختره د: گه یمونده م رهیکه به اتاق نامدار خ مامان
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 !کنه یش مشکلشوحل مگفت خود ینامدار که م-

 !ادی یباباهه کوتاه نم! شه ینم:

چندشنبه  ندهیجناب نما نیا یکنم که فردا چند شنبه است و مالقات عموم یفکر م نیو به ا رمیگ یم ینفس

 دیشا! اومد یتا حاال م دیبا ادینامدار به جوش ب گیاز د یاگه قرار بود آب! دنشید يبرا هیفردا وقت خوب! بوده

حرفام از موضعش عقب  دنیشن ایمن  دنیباباش با د دیشا! بردارم یمنم قدم هیبدون دونستن بق بهتر باشه

 ! کنه ینینش

*** 

 دنیرم و با د یپله ها رو باال م. ژنیاکس يجا رمیکشم انگار که توقع دارم از هوا اعتماد به نفس بگ یم ینفس

نشسته و دفتر  يعاقله مرد. کنم یسالن نگاه م ينتهاا زِیو به م ستمیا یکه تو سالن انتظار نشسته ان م یتیجمع

 . يریاونجا شماره بگ يبر دیبا: چرخونه یسرم رو به سمتش م يرمردیپ يصدا. جلوش بازه يکاتوریاند

. شونینیوقت نشه بب دیشا ،ياومد رید یلیخ: گه یدارم م یدم، قدم که بر م یبه عالمت باشه تکون م يسر

 .يتو الاقل نامه اتو بد ياگه نشد بر که سیخواسته اتو بنو نیبش

عاقله مرد  ستمیا یکه م زیم يجلو. کنم یم يزنم و تشکر یم غشیدر یب تیاحساس مسئول نیبه ا يلبخند

 .ياومد رید: گه یاندازه و م یبهم م یینگاه گذرا مین

حاال وقت . چقدر موفقمدونم تا  یکنم و نم لیآدم تبد نیو بدبختتر نیامو به مظلومتر افهیکنم ق یم یسع دارم

 ...رم تو اگه هم  یو اگه وقت شد م نمیش یم. نیشه بهم نوبتو بد یم یدونم ول یم: چونه زدنه

 .سیدرخواستتو بنو نیبش. ستیشماره الزم ن: ذاره حرفم تموم بشه ینم

 یکیدن در همزمان با باز ش. شه یم کاتورشیده و مشغول ورق زدن دفتر اند یرو به سمتم هل م یو قلم کاغذ

و در  رمیگ ینگاه ازش م. ادی یم رونیب تهیچشماش که از سر رضا يتو یبا برق خاص ياز اتاقها مرد جا افتاده ا

اگه وقت شد برم  ن،یشه نمره رو بد ینم الحا: گم یم زیحال برداشتن ورق و کاغذ به عاقله مرد نشسته پشت م

 تو؟

 یگ یکه م هیمگه حموم عموم: پرسه یم يبعد با لحن سرد کنه، یو موشکافانه نگاهم م ارهی یباال م سرشو

 !نمره؟

 !نامبر! کد! همون شماره: گم یزنم و م یخندن، خودم هم لبخند م ینفر م چند
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و  رهیگ یرو هم به سمتم م يشماره ا کیکوچ يبار برگه  نیشه اما ا یکنه و دوباره مشغول دفترش م یم اخم

 !یکن یتلف موقتتو  يدار یالک یول نیبش: گه یم

و  ستمیا یم واریاز د يگوشه ا. ستیواسه نشستن ن ییجا یهمه شلوغ نیاندازم، با ا یبه اطراف سالن م ینگاه

و عادت چشم دوختنش به قاب  نیریآ ادی. خسته کیشلوغه و از تراف ابونیخ. کنم ینگاه م رونیاز پنجره به ب

شم پرده ها رو بکشم، سرشو گرم  یو مجبور م نمشیب یتو اون حال م یهنوز هم هر از گاه. افتم یپنجره م

 يا هیثان یخواد حت یدلم نم. ادیب رونیب دهیکه به دور خودش کش يکنم و از پنجره فاصله اش بدم تا از حصار

هاش  اهیبا وجود باغچه و درخت و گل و گ یما هم حت يدونم خونه  یم. برگرده شگاهیآسا يروزها نیریبه آ

 اطیاز پشت پنجره زل ح نکهیا يدم جا یم حیکنه اما من ترج یپر نم براشون کوهستانو ا عتیاز طب يذره ا

که اکثر  يکار! جام گوش بده چیاز همه جا و ه يو به حرفها نهیراه بره، بش اطیخلوت خونه باشه، با من تو ح

 .دم یعصرها تو برنامه امون گنجوندم و انجامش م

 .کنه یجدا م نیریمنو از فکر آ يمرد يصدا

 !میر ینم نجایبره تو انقدر طولش بده که شب هم از ا یهر ک:

شب خونه ! شما نگران نباش! میبند یرو م نجایبشه در ا کیهوا تار: شه یطلبکارانه بلند م یمرد منش يصدا

 !یات

م و د یبرگه و قلمو تو دستم فشار م. است رهیکف خ کیاندازم، اخم کرده و به موزائ یبه مرد معترض م ینگاه

پشت  ي دهیمرد ند نیرو از ا یکه چ نجامیا! ه؟یدرخواستم چ! سمیتوش بنو يزیچه چ دیکنم که با یفکر م

 !بسته طلب کنم؟ يدرها

 ... يخدمت جناب آقا دیعرض سالم و خسته نباش با

زرگ بنده نامدار فرزانه عاجزانه از شما خواهشمندم برادر ب يفرزانه اخو یپ کین نجانبیرساند ا یاستحضار م به

آن  يبا بنت مکرمه  شانیخود را نسبت به ازدواج ا تینسوزانده، رضا نجانبیا يگذشته  يخطا يرا به پا

 ! دییبزرگوار در اسرع وقت اعالم فرما

 ! تشکر با

 !امروز رخراباتیو نادم گذشته،پ یخاط جوان

 !؟یخاط! مان؟یپش! نادم؟! نهیش یلبم م يرو يپوزخند! هه
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کنم و فکر  یکنم و فکر م یخارونم و باز هم فکر م یام رو م قهیکنم، با ته خودکار شق یر مفک گهیمقدار د هی

وسط فکر  تهیپاراز بیعج یمرد منش نیا نییطلبکارانه، مغرورانه و از باال به پا يتو اون لحظه رفتارها! کنم یم

بزنم که نه تنها  یو و حرفترسم برم جل یم! تونم درست تمرکز کنم ینوشتن درخواست و خب نم يکردنم برا

 ! اوضاع نامدار بهتر نشه که بدتر هم بشه

 نکهیتا ا رونیب انی یرن تو و چند نفر م یدونم چند نفر م ینم. شم یم رونیب ي رهیو خ رمیگ یازش م نگاه

 :شم یکنم و مشغول نوشتن م یزنم و کاغذ رو تا م یزانو م. سمیخوام بنو یم یفهمم چ یم

او بجز آهن و آتش و .کرد یم یبود که در شمال خراسان زندگ يآهنگر ،یزمان پادشاه در شیسال پ صدها

 نیبد! است دهیخار یم یدر واقع تنَش حساب! مشغول نبود گرید يو مخالفت با حاکم وقت به کار يکوره آهنگر

چماق  و گرز و ریشمش وسبب از صبح خروس خوان تا بوق شب در کار ساخت و ساز سالح سرد همچون قمه 

 یدر پ!) همان شهر بلخ خودمان(شهر مربوطه  یوال. مخالفان حاکم قرار دهد اریرا در اخت یبوده تا ادوات رزم

 . کند فیکسب تکل تختیمشکل از پا نیا يسلطان فرستاد تا برا يبرا ينامه ا ،یشیچاره اند

ارسال  کیرا توسط پ هیجواب يه انام یکه نامه را خواند، حکم قتل آهنگر را صادر کرد و ط يبه مجرد پادشاه

رخ داد و نامه با مهر  یکبوتر نامه بر اشتباهات ییایرقم خورد که در محاسبات جغراف نیچن نیا رینمود اما تقد

 .دیشوشتر رس یبه دست وال یحکومت

 اصال در: باب دوم. وجود نداشت یشخص مخالف چیدر شوشتر ه: باب اول. شوشتر از سه باب تعجب نمود یوال

 .رفتند یمجاور م يکار به شهرها نیا يمردم برا. نبود يشوشتر دکان آهنگر

در زبان : که، باب اول دیرس جهینت نیاجرا شود پس از مشورت به ا یحکم حکومت نکهیا يشوشتر برا حاکم

 باال یرفاه اجتماع لیها هم به دل ياحتماال شوشتر: باب دوم. ندیگو یبه فلز مس، آهن م نیمردم مرکز نش

 .شده اند، نامه پس درست ارسال شده است يبه شمال شهر لیتبد

 واناتیکبوترها ح. هستند یآهنگرها مردمان خوش شانس. باشد ینم یشغل مناسب يداستان؛ مسگر ي جهینت

 !زنند یرا م يکند و در شوشتر گردن مسگر یدر بلخ م يگنه را آهنگر امیاال میاز قد! باشند ینم یمعصوم

*** 

نامه امو : گم یرم و م یم! خوش اخالق یمنش زیبه سمت م. کنم یو برگه رو تا م سمینو یرو م لمیمو فا اسم

 .نوشتم
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 یشم و فکر م یمنظورش نم يمتوجه . زنه ینم یکنه اما حرف یاشاره م ینگاه کردن بهم، با دست به سمت یب

 یم ییکه صرفه جو نهیطر همبشر بهش گفتن حرف زدن خرج داره و به خا نیاز اول خلقت ا دیکنم که شا

 یم حینشسته آروم توض ضبناكبشر غ نیا زیکه کنار م ياندازم و مرد یکه اشاره کرده م ییبه جا ینگاه! کنه

 .ببر بده اونجا. کنن یم یو بررس رنیگ یتو اون اتاق، نامه ها رو م: ده

 یم یمرد نکبت نیبار ا یحرف دفتر نیرفتن از ا رونیرم سمت اتاق، مطمئنم قبل از ب یکنم و م یم يتشکر

 !مقدار خنک بشه هینشسته تو سالن  يآدم ها عیکنم تا هم دل خودم و هم دل جم

هستن که مطمئناً  ییبرگه ها یو مشغول بررس ییزهایزن نشستن پشت م هیزنم، دو مرد و  یبه در م يا تقه

 .مردم نیا يپره از درخواست ها و آرزوها

 يزیبا اشاره به م يره و مرد یتو دستم م يشه، نگاهشون از چهره ام به برگه  یسالمم سرهاشون بلند م با

 .بذارش اونجا: گه یم

 .خوام خودشون نامه امو بخونن یمن م: گم یذارم و م یتو اتاق م قدم

 م،یکن یم یما بررس: گه یشه و م یم رهیبه چهره ام خ قتریبار دق نیو ا ارهی ینگاهشو دوباره باال م مرد

 .خاطرت جمع باشه. شونیبه ا مید یو م میکن یم یسینو خالصه

 یعنی. نداره یسیبه خالصه نو ازیمن ن ينوشته : گم یدستم م يتو يتا شده  يبرگه  يبا لبه  يحال باز در

 .که قابل خالصه شدن باشه ستین يزیچ

 یم يطور نینبود هم زایاگه ن میخون یما م: گه یکنه م یو داره نگاهم م دهیکه حاال دست از خوندن کش زن

 .شونیبه ا مید

 شم؟ یمطلع م جهیاز نت يبعد چه طور: گم یو م رمیگ یرو به سمتش م برگه

درخواستتون  نییشماره تلفنتون رو پا: گه یبخوندش م نکهیکنه، قبل از ا یو بازش م رهیگ یرو م برگه

 .نیسیبنو

 نکهیاحتمال ا. دم یخونه رو م يشماره  تیر نهاکجا رو بدم و د يمونم شماره  یم ره،یگ یرو به سمتم م برگه

 .نشسته زشیکه مرتب پشت م یخونه رو جواب بده کمتره تا فروشگاه ینامدار گوش

خط خوش  هیباالخره امروز  مینمرد: شنوم یزن رو م يصدا رون،یخوام برم ب یکنم و م یم ادداشتیرو  شماره

 !میدیو خوانا د
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 رونیرم تو سالن و قبل از ب یم! هیبیغر زیچ يخشک و جد طیتو اون مح گردم به عقب، لبخند رو لبش یبرم

 یمقدار مکث م هی. گم تا دست از نوشتن برداره و نگاهم کنه یم يدیو ببخش ستمیا یم یمنش زیم يرفتن جلو

 يبر یتون ینم! وقت تلف کردنه یلو نیبش ینیبش يخوا یم: گه یو م رهیگ یکنه و بعد سرش رو با اخم باال م

 .که نوبتت بشه ایزودتر ب گهید يهفته . شونینیتو و بب

به  هیتلخند دیشا. ستین یو سرخوش یاز سر خوش يلبخند چرا نشسته کنج لبم اما مطمئناً لبخند نیدونم ا ینم

بگم  يزیخوام چ یم! اندازه یبخشه م ینم یبخشه و شاه قل یشاه م تیحکا ادی بیمرد غره که منو عج نیا

رفتارشون مطلع هستن و  یاز زشت طمئناًچون م فتمیطور آدم ها در ن نیبهتر باشه با ا دیشا. شم یم مونیاما پش

افتم  یحرف راه م یدرست بشه پس ب ينامدار دردسر يخوام برا ینم. کنن یم يرفتار نیخب به عمد چن

و چهره اش گردم سمتش،برگه ام تو دستشه  یبر م. داره یهمون زن نگه ام م ياما صدا يسمت در ورود

 .خواد برم تو اتاق یازم م یوقت هیجد

است و من دل تو دلم  رهینگاه دو مرد هم به سمتم خ. نهیش یم زشیگردم و اون پشت م یرفته رو بر م راه

 .واریبه د دهیچسب یرو تنها صندل نمیبدونم چه خبره و چرا ازم خواستن که بش نکهیا يبرا ستین

 نیتو ا:گه یو م ارهی یاندازه و بعد سرش رو باال م یبه برگه م يا گهیاه دمونم، زن نگ یو منتظر م نمیش یم

 !ستین ینامه درخواست

 یذاره، دستاشو گره هم م یم زیم يبرگه رو رو. دم یحرفش تکون م دییکنم و آروم به تأ یم لیمتما سرمو

 خب؟: پرسه یکنه و م

و  رمیگ یم ینفس. نمیب یم حیو هم منتظر توضره و اونها ر یدستهاش به سمت اون دو مرد م ياز رو نگاهم

 !خب؟ یچ: گم یم

 ! مسگر رو زده؟ يمنفرد سر تو يآقا:ادی یاز مردها به حرف م یکی

 !حکم زدن سرتو به اشتباه صادر کرده؟! ؟یپس چ: پرسه یگم، مرد دوم م یم يا نه

 هیپر کنا تیحکا نیا! ؟یپس چ: پرسه یده و م یمهلت نم یبدم، مرد اول حیخوام توض یگم نه و م یم دوباره

 !بخونه؟ شونیا يبد يخوا یرو چرا م

اندازه و  یم ییتلخ بازجو يروزها ادیرفتن منو  رسوالیز نینشستن و ا نیا! دم یاز دست م مویخونسرد دارم

کنم اصالً حق  یسه نفر نبوده و فکر م نیکدوم از ا چیمن خطاب به ه يخصوصاً که نامه ا! کنه یم میعصب

 !ه؟یچ واسهسواال  نیا: پرسم یتر از قبل م يکنم و جد یاخم م! ندارن دنیل پرسسوا
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 !ینوشت یچ يمطلبو برا نیا يبد حیفکر کنم بهتر باشه اول شما توض: گه یم یدوم مرد

 !نامه رو واسه شما ننوشتم که به شما جواب پس بدم نیا: توپم یم باًیکرده تقر اخم

 !یگ یم يدار یحواست باشه که چ: شده یعصبان مرد مشخصه که اون هم يچهره  از

نامه  نیا: گم یآرومتر م گهید يشم و رو به زن که انگار از همه اون دو تا یاز جام بلند م رم،یگ یازش م نگاه

بربخوره و اگه قراره  دیبا شونیبخونن و اگه قراره بهشون بر بخوره به ا دیبا شونیا! منفرد نوشتم يآقا يرو برا

براشون  رنیاگه دوست داشتن باهام تماس بگ وندنهر وقت نامه رو خ!بکنن دیبا شونیجواب کنن ا منو سوال

 !برن یرو سر م گهید یکیمن، دارن  يدم چرا به جرم کرده  یم حیتوض

 نینذاشته دوباره صدام بزنن و ا رونیبشه و پامو از سالن ب يخواد معجزه ا یدلم م یلیو خ رونیرم ب یاتاق م از

 !ندمیود جناب منفرد بخواد بببار خ

 هیکنم و چند ثان یم زیشه، گوش ت یبلند م یمنش زیم يزنگ تلفن رو يدر ننشسته صدا ي رهیبه دستگ دستم

 .جناب فرزانه: گه یبعد مرد م

خوان  یم: گه یکنه و م یاشاره م ندهینما ياما باالجبار با دست به اتاق آقا هیچرخم، ناراض یسمتش م به

 !برو تو ایب. ننتیبب

*** 

به . چشممو گرفت ونشونیم یخال یصندل هینشسته دور سالن انداختم و  يآدم ها یِناراض يبه چهره  ینگاه

 یو گنگ منش جیشدم و در مقابل نگاه متعجب و گ ریجاگ یصندل يرفتن سمت در اتاقِ جناب منفرد رو يجا

 .رم تو یآخر همه اومدم، آخر همه هم م:دادم حیتوض

 یو چند جفت چشم به صورتم دوخته شده و من نم نیدوزم چون چند یپام م ریز يها کییموزا به نگاهمو

شده که احترام من به حقوق آدم  ادیتو اطرافمون ز ینظم یو ب يو باور کنم که اونقدر حق خور نمیخوام بب

 !سالن باعث تعجبشون بشه نیا يها

*** 

خشک شده و بدتر از  دنیتمام تنم از نشستن و انتظار کش .کنم یم يدهنم و دهن دره ا يذارم جلو یم دستمو

 .زل زده بهم لیدونم به چه دل یکه نم یکه حاال من مونده ام و مرد منش نهیاون ا

 .کنه که برم تو یچرخونم، با سر اشاره م یم یباز شدن در نگاهمو به سمت منش يصدا با
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منفرد مرد  يآقا: گه یم یبخوام برم تو منش نکهیافتم سمت اتاق، قبل از ا یشم و راه م یجام بلند م از

 !هیدلسوز

 یو بهش ب شیکه سر لج ننداز یبه شرط: زنه یو آروم پچ م رهیگ یکنم، نگاه ازم م ینگاهش م یسؤال

 !ینکن یاحترام

نگاهم اول به جالل و جبروت . رم تو یم يحرف با تقه ا یگردونم سر جاش و ب یابرومو بر م يباال رفته  يتا

اشو به  هینشسته، تک زشیکه پشت م نمیب یرو م یفوق العاده اش، بعد هم مرد مسن ونیافته و دکوراس یتاق ما

 .تو چهره اش مشهوده داًیشد یهاشه و خستگ قهیدر حال مالش شق. داده و پلک بسته شیصندل

. کنه یبه باال وراندازم م نییکنه و از پا یپلک باز م اره،ی یم نییدستهاشو پا. کنم یبندم و سالم م یرو م در

 يو با دست به مبل پا رهیگ یم یاشو از صندل هیو تک نهیش یمونه و بعد صاف م یچهره ام پرمکث م يرو

 .نیبش: کنه یاشاره م زشیم

کنه و البته که ذهن هول شده ام  یم دادیتو وجودم استرس ب. نمیش یرم و م یدو قدم به سمت مبل م یکی با

 يمشغول خوندن نامه ام با صدا.بره یمرد نگاهمو به سمتش م يصدا. ارهیبه زبون ب یدونه قراره چ ینم

 .رمیقرار بگ انیدر جر قیطر نیو قراره از ا ستمیاون خطوط من ن يکه انگار نگارنده  يجور. رساست

 خب؟: گه یزنه به چشمام و م یو زل م ارهی یم نییشه برگه رو پا یکه تموم م خوندنش

رو  تیدونه چرا اون حکا یم ناًیقی! اون برگه هست يپا لمیمن برادر نامدارم چون اسم و فام دونه یم مطمئناً

 . رفت سر اصل مطلب میشه مستق یو م ستین حیبه توض يازیپس ن یو مسگر ک هیبراش نوشتم و آهنگر ک

 یلیخ: گه یکنه و م یمن گره م يبرگه  يکنم، انگشتهاشو رو ینگاهش م شیجواب دادن به خب سؤال یب

 ! یخوش خط

 یم يچا: پرسه یو م نهیش یشه، روبروم م یبلند م زشیکنم، از پشت م یزنم و تشکر م یم یکمرنگ لبخند

 ؟يخور

 حیاتاق منتظر نشسته ام پس ترج نینخورده و پشت در ا يزیعصره چ شیش کیصبح تا حاال که ساعت نزد از

 .نکنم کیتحر مویخال يمعده  يدم با خوردن چا یم

 .ممنون .نه:

ده و بعد  یم يچا وانیل هیزنه و دستور  یرو م یداره و شاس یبر م زیم يرو از رو یکنه و گوش یدراز م دست

 .ره سر اصل مطلب یاندازه رو پاش و م یپاشو م
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 ! جناب فرزانه؟ ادی یاز دستم بر م يچه کار:

 .نجامیچرا ا نیدون یمطمئناً م-

 درسته؟ شیبه هواخواه يو اومد یرزانه هستنامدار ف يآقا کیشما برادر کوچ. بله:

 .نه یهواخواه-

 !تبرئه کردن برادرت درسته؟ يبرا ياومد:

 .بله-

کنه گناهکاره تا جون برادر مسگرشو نجات بده قصدش  یکه خودش اعتراف م یکس! یهواخواه یعنی نیخب ا:

 ؟یجز هواخواه هیچ

 یرو مجازات م گهینفر د هی نیدار گهید یکس ي بهتون بگم به جرم نکرده نکهیا يمن اومده ام فقط برا-

 !نیکن

 !جرم نکرده؟:

 !جرم نکرده! بله-

 !ده یرو نشون م يا گهید زیپرونده ات که چ:

بر مجرم  لیدل نیا! ده یرو نشون نم دیبا يزایچ یلیاز ماها هم هست که خ یلیخ ينانوشته  يپرونده ها-

 !ستین هیبودن من و منزه بودن بق

با  یشه و منش یباز م يره و همزمان در با تقه ا یمنفرد باال م يآقا يکه ابروها حهیو صر عیسرچنان  جوابم

تونه خوش اخالق هم باشه  یفهمونه که به جاش م یلبش به من م يلبخند رو. ذاره یاتاق م يپا تو ینیس هی

 !که براش بصرفه هییمنتها جاش جا

 !ن؟یندار يامر: پرسه یطور و بعد م نیمذاره، قندون رو هم ه یمنفرد م يرو جلو وانیل

 !آب لطفاً وانیل هی: گم ینگم پس م يزیاگه چ رمیم یم

لبخند ! آب برگرده وانیل هیره که با  یکنه اما باالجبار م یم يزیکه مخاطب سؤالش منفرد بوده اخم ر یمنش

نون  یمنش نیاز ا يریحال گ یِدم که سرخوش یلبهامو به هم فشار م نه،یکه رو لبم بش ادی یم یمرموزِ بدجنس

 !به نرخ روز خور تو چهره ام مشهود نشه

 !يای یبه نظر م یپسر باهوش: گه یشه منفرد م یکه بسته م در

 .بوده یکه تو دانشگاه درس خوندم نمره هام عال یاون چند ترم-
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 !یجزو نخبه ها باش یتونست یپس م:

 !فرار مغزها دیشا ای-

 !جوون يدار يزبون تند:

 !سبزه يادیمم زسر-

 !گرده؟ یبر نم گهیکه رفت و د يجز عمر! شد جز باخت؟ دتونیعا یچ! اون که از عقبه ات مشخصه:

آفتاب تو اتاقک  دنید يافتم که تو آرزو یم ییروزها ادیدونم چرا  ینم.ره یناخودآگاه به سمت پنجره م نگاهم

 . کردم یساعتهامو سر م يانفراد يروزنه  یب

 هیوجدانمون خوابه،  مونیاز زندگ يبرهه ا هی: کنم یدوزم و لب باز م یپوش روبروم م کیشبه مرد  نگاهمو

 هی! بخوابه میکن یو وادارش م میخون یم ییبراش الال مش،یذار یپاهامون م يخودمون به زور رو يدوره ا

 ایقته که اونو! ره ینم هره ک یره که نم یبه خواب نم یترفند و قرص خواب چیهم هست که با ه یوقت

 !میکنه کار دست خودمون بد یم يکار ای م،یانجام بد يکنه کار یوادارمون م

 !شد و کار دستت داد آره؟ داریب یوجدان تو هم بد موقع: گه یو م نهیش یرو لب مرد روبروم م لبخند

 !انجام بدم يوادارم کرد کار! نه: دم یبه دو طرف تکون م يسر

 !بود؟ یاون کار چ ي جهیو نت: پرسه یم یمیلحن مال ره و اما با یاز لبهاش م لبخند

 یتیمسئول یانگ ب ،یرگ یانگ ب ،يبخار یانگ ب: دم یکنم و جواب م یروش نگاه م شیپ يچا وانیبخار ل به

 !امروز شرمنده نبودن! نخوردن

: گم ین و مرونمشو یفرستم و عقب م یموهام م نیانگشتهامو ب. صورتمه ي رهیمتفکر خ ارم،ی یباال م نگاهمو

 !بودم یشعار دادن پا تو معرکه گذاشتم، نه اصالً طرفدار حزب و گروه خاص يمن نه برا

 !گه یم يا گهید زیپرونده ات که چ-

اون  يچرا اون وسط، تو نکهیاما ا! و محاکمه شدم ریکه تو پرونده ام نوشته دستگ یآره چون به اون جرم:

که تو  يزینه اون چ! اونجا بودم مهمه لیدونم به چه دل یخودم م هنکیا! بودم مهمه یاون شلوغ يو تو ابونیخ

 !پرونده ام ثبت شده

 ...و  تیبه جمع یو بزن یازت خواسته پاش دارتیوجدانِ ب یگفت شیخودت که چند لحظه پ-
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 نشونیسنگ يکه دستها یهمون طرف! شده بود نیسنگ یلیطرف خ هیشد که وزنه به نفع  داریب یوجدانم وقت:

من رفته بودم که بگم تمدن با توحش !نیرفتم که بگم نزن! اوردی یطرف فرود م یکیو خوب رو سر اون چماق

 ! گنجه ینم رهیدا هیتو 

 !د؟یارز یم-

 !شه با چرتکه محاسبه کرد جناب منفرد ینم زویهمه چ:

که  يگذشته ا تو نیا!يشد ریتو اون معرکه دستگ یبه فرض که اصالً اشتباه! گناه یبه فرض که شما ب. خب-

محاکمه و مجازات شده رو  یاسیداره که به جرم س يکه نامدار برادر تویواقع نیا! کنه؟ یم جادیا يرییتغ يدار

 !کنه؟ یکتمان م

چرا اونو ! نامدار ينه پرونده ! شه یو نابود نم ستین! من ياما پرونده ! شه یو نابود نم ستیمن ن يپرونده ! نه:

 !ن؟یکن یمجازات م نیمن دار يگذشته  يبه پا

ده که با  یاجازه رو نم نیمن ا یشغل تیبذاره نه نشنوه اما موقع يدست رو هر دختر دیشا! هینامدار مرد معقول-

 .مثل شما وصلت کنم يخونواده ا

 !ست؟یاول ن تیبراتون مهمه که خونواده تو اولو يشغلتون اونقدر:پرسم یو رك م حیصر یلیخ

کشم و  یلبم م يزبونم رو رو. ومدهیفهمونه که سوالم به مذاقش خوش ن یهم مب نویصورتش ا يرو ظیغل اخم

بچه که : کنم به حرف زدن یمقدار سکوت منم که شروع م هیبعد از . شه یم شیاون مشغول خوردن چا

من  ادمهی یحت! ه بار دکتری م،یخلبان بش میخوا یبار م هی.مینیچ یتو ذهنمون هزار تا شغل کنار هم م م،یهست

 یحاال دنبال شغل. شه یبرنامه شاغل شدنمون هدفمندتر م میش یبزرگتر که م. دوست داشتم بقال بشم یلیخ

 یازدواج که م. داشته باشه یخوب تیموقع يکنه، هم از لحاظ اقتصاد شتریب مونویکه هم شأن اجتماع میهست

 نهایبهتر میپدر دوست دار ایه عنوان مرد ب. رفاه خونواده امون. رهیگ یمالکها قرار م نیمسئله رأس ا هیاما  میکن

 !ن؟یقبول دار. میکن نیرو واسه زن و بچه امون تأم

 يرو یآب و اخم یوانیهمراه با ل یشه و منش یباز م يدر دوباره با تقه ا. ده یبا تکون سر جواب مثبت م منفرد

کوزه آب برداشته  هیرفته سر چشمه،  احتماالً. کنم یو تشکر م رمیگ یازش م وانویل. ذاره یپا تو اتاق م یشونیپ

  هیو بعد برده داده تصف

 .و آورده برام بس که طولش داده وانیتو ل ختهیان و ر کرده
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که برادر  لیدل نیمنطق، با ا نیشما با ا: دم یکنم و بعد از بسته شدن در ادامه م یمقدار گلومو تر م هی

و  نید یم حیدخترتون ترج ي ندهیشغلتونو به آ نی، دارنداره یخوب يخواستگارِ پر و پا قرص دخترتون عقبه 

 حیصر نقدریکه ا دیببخش! دادن ادی نپدر فداکار و خوب و مسئول بهمو هی فیکه از تعر ستین يزیاون چ نیا

از  تهاشویاز موقع یلیکه به خاطر من خ هینامدار برادر. زبونم سرخه درست اما قصد جسارت ندارم. زنم یحرف م

من هدر رفته اما اونقدر خوبه، اونقدر مرده و اونقدر محکمه  يگذشته  ياز من عمرش پا شتریب دیشا! دست داده

من اگه ! مهم تر؟ نیاز ا يزیکنه و چه چ هیکوه بهش تک هیتونه مثل  یم يترکنم هر دخ یکه من فکر م

تونم  یقته که با دلِ راحت مکرده و اونو هیتک یمرد واقع هیکه به  نمیداشته باشم آرزومه با چشمام بب يدختر

 نیبد یمنف بجوا نیبره، حق دار یسؤال م ریز تشویکه صالح نیدیتو نامدار د يشما اگه مورد. چشمامو ببندم

سؤال  ریمفهوم عدالتو ز يهمه  نیو ا دهیبرادرش نه شن یتیصالح یکه نامدار به خاطر ب نهیدرد ا ياما همه 

 !ست؟یطور ن نیا گه،ید نیدالت تالش کنع يکه برا نیشغل هست نیتو ا! بره یم

 ياز چهره  يزیها رو گفته ام اما چ یکنم گفتن یمن گوش سپرده و من فکر م یتو سکوت به سخنران منفرد

دونم اصالً چقدر  ینم! نه ایحرفهام قرار گرفته  ریدونم اصالً تحت تأث ینم. ستیمرد سخت مشخص ن نیا

منتظر موندم تا  نقدریو ا نجامیا نکهیاز ا میزدم و راض یحرفها رو م نیا دیادونم که ب یم نویا یحرفهام مؤثره ول

 .نمیمرد رو بب نیا

 نیا ونیم دوارمیام. رمیخوام وقتتونو بگ یهم نم نیاز ا شتریب. نیدونم خسته ا یم: گم یشم و م یجام بلند م از

 .خوشحال شدم جناب منفرد تونیینااز آش. نیمن داشته باش يفکر کردن به حرفها يهم برا یهمه مشغله وقت

نشستنت تو : گه یکنه و قبل از باز کردن در م یم میده، تا دم در همراه یشه و باهام دست م یجاش بلند م از

حرف  هیحاش یو ب حیصر نیا! یباش يپسر بد دیکردن نوبت بهم فهموند نبا تیبه رعا تیبندیسالن انتظار و پا

 یرو خط يد یم حیشه ترج یم نیعج تیکه با زندگ یش یم يزیچ ریدرگ یبود اما وقت دییزدنت هم مهر تأ

جواب مثبت دادن به ! نییکه بتونن هلت بدن پا يند یدست کس ییآتو اینلغزه  یکه پات به سمت يراه بر

 گهید یدم دخترم کم یم حیداره و من ترج نویینامدار، داماد من شدن برادرت حکم هل دادن من به سمت پا

 یب ي ندهیبه بعد آ نیبرادرت هم از ا دوارمیام. یباشه تا احساس هداشت يا شانهیو ازدواج مصلحت اندصبر کنه 

 !یزبونت دوباره براش دردسر درست نکن نیتو با ا دوارمیداشته باشه و ام يدغدغه ا

تمو پش ي رهیسخت و دردناك هست که ت يو مؤدبانه باشه اونقدر میمرد هر چقدر که مال نیا یمنف جواب

کنه و قبل از  یو در رو باز م نهیش یکتفم م يرومه که دستش رو شینگاهم به صورت سخت مرد پ! بلرزونه
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 یداشتم دلم م ياگه پسر. کرد دایشه پ یم یروزها تو کمتر کس نیرو ا يکه دار یمرام:گه یرفتنم م رونیب

 !زبون سرخ و سر سبز یمنتها ب ادیخواست مثل تو بار ب

*** 

خوام از  یم. فتهیکه رو مبل سالن نشسته ن ينامدار يکه نگاهم به چهره  نهیا میسع يم اما همه کن یم سالم

 ؟یپ کین: زنه یپله ها برم باال که مامان صدام م

وقت  یو حاال که حت رونیدونم قراره مؤاخذه ام کنه که چرا از صبح زدم از خونه ب یگردم سمتش و م یبرم

سرزنش  ایواسه بحث  یام که حس و حال ختهیخبر بدم اما انقدر بهم ر کهنیشام هم گذشته اومدم بدون ا

 .مرتبه یچهمه . بودم نشد خبر بدم ییجا د،یببخش: امی یپس خودم به حرف م ستین دنیشن

تو اتاقم باشه و  نیریآ نکهیمحال ا يرم باال به آرزو یکنه، من پله ها رو م ینگاهم م یمتعجب و سؤال مامان

 .ه ببرمبه آغوشش پنا

 یکیاتاقم به تار يکه پشت پنجره  ینیریدم و متعجب به آ یباز اتاقمو هل م مهیمحال در ن يآرزو نیاز ا دیناام

 یم دهیآروم کش نمینه که آست ایدختر تو اتاقمه  نینداده که واقعاً ا صیهنوز مغزم تشخ. کنم یشده نگاه م رهیخ

 یآروم يو اون با صدا رمیگ یقدم از در فاصله م هی. نمیب یم نویکنم و نگار یاز سرشونه به بغلم نگاه م. شه

 !دختره دق کرد از صبح تا حاال! تو؟ يکجا بود: گه یم

پچ  يکشم و با صدا یموهام م نیب یکالفه دست. ستادهیهمچنان پشت پنجره ا نیریکشم، آ یبه اتاق م یسرک

 .دیرفتم کارم تا حاال طول کش ییجا:دم یم حیتوض يپچ وار

! پنجره نیپشت ا ستادهیشده اومده تو اتاقت ا کیهوا تار یاز وقت: گه یده و م یبه تأسف تکون م يسر نیارنگ

 !واسه شام زیسر م ادیکنه ب شیمامان هم نتونست راض یحت

رفته بودم مالقات : دم یم حیآروم توض يو با همون صدا ارمی یکنم و پالتومو در م یپالتومو باز م يها دکمه

 !فردمن یعموم

 !شد؟ یچ! ؟يجد: پرسه یشه و کنجکاو م یگرد م نینگار يچشما

 یکنم و بعد همون طور که پالتومو در م یخوره، لبامو به هم چفت م یو آروم به دو طرف تکون م دانهیناام سرم

شده  قیبه وجودم تزر نیریآ يوفادارانه  یِدلنگرون نیکه از ا یلذت. بندم یرم تو اتاق و در رو آروم م یم ارمی

شدن  کیدونم نزد یمقدار بهتره هر چند که م هی مقرار داده و حال ریتحت تأث شمویپ قهیحس و حال بد چند دق

 !کنه یحالمو خرابِ خراب م گهید يدختر ممنوعه تا چند لحظه  نیبه ا
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 !؟یاش رهیاون پشته که خ یچ: کنم یشم و آروم زمزمه م یم کیرم جلو و از پشت بهش نزد یم

برات  نقدریمن ا یِچ: کنم ینجوا م رگوششیبرم و ز یسرمو جلو م. ده ینشون نم یخوره و واکنش ینم یتکون

 !ن؟یریآ يهمه منو دوست دار نیارزش داره که ا

 یچسبونمش، خم م یکنم و به خودم م یشم، دستهامو درش حلقه م یخواد به سمتم بچرخه اما مانع م یم

 یتو باورم نم یهمه خوشبخت نیا:گم یرومون م شیپ یکیت تارذارم و ما یسرش م يشم و چونه امو رو

 ! گنجه

شدن من  کیهمه نزد نیده که از ا یم نانیکردن بهم اطم هیتک نیده و ا یم هیام تک نهیس يبه قفسه  پشتشو

 یزنم و زمزمه م یبه سرش م ینامحسوس يبوسه  یلبمه وقت يرو یلبخند کمرنگ. ستین یناراض ایمعذب 

روزنه راه  هینور که از  هی نیعدرست ! رونیب ياون ظلمات اومد ونیتو از م! ؟ینیب یم رونویاون ب یکیتار:کنم

 !ده ینجاتو به آدم نشون م

کشم که حال بدمو تو خودش حل کنه، تکونش باعث  یمعجزه رو به جونم م نیبندم و عطر تن ا یم چشمامو

تو  سشیکمرش به هم چفته و سرش باال و نگاه خگرده و دستهام رو  یبه سمتم برم. شه چشم باز کنم یم

پنجره متوجه  ي شهیش يتو رشیچطور از تصو! کنه یگونه هاش بهت زده ام م ياشک رو يقطره ها. چشمام

 !قطره ها نشده بودم؟ نیا ي

 نایا: زنم یحرف لب م یو آروم و ب رمیگ یصورتشو م يرو يکنم و با سر انگشتم قطره ها یدستمو آزاد م هی

 !ه؟یسه چوا

*** 

بغضشو فرو  نکهیا يبرا رهیگ یبه دندون م نشوییره و لب پا یاز چشمام به سر انگشتم که نم داره م نگاهش

 .بده

 !زده؟ یبهت حرف یکس:پرسم یم یمیکرده اما با لحن مال اخم

 یفرستم و م یموهاشو پشت گوشش م.یده به عالمت جواب منف یسرش رو به دو طرف تکون م عیو سر تند

 تنگ شده؟ یدلت واسه کس ؟یپس چ: پرسم

مونم که بپرسم واسه پدر و  یکنم و مردد م یچشماش م خیآره، نگاهمو م یعنیده،  یسرشو تکون م آروم

 یام م نهیس يکنه و چنان سرشو چفت قفسه  یچنان محکم بغلم م... ای زهیر یطور اشک م نیمادرشه که ا

 ! نهبه خاطر م شیدلتنگ ارمی یم مانیکنه که ا
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نه انگار تو فضا معلقم  ای! ابره کهیت هی يخسته ام رو يانگار پاها! شده است یحالج يپام پنبه  ریز نیزم انگار

 !از رو شونه هام برداشته ویزیهر چ ینیسنگ یوزن یکه ب

 ییمن و اون و تنها. میبمون تیتو اون موقع ایشه چون دوست دارم تا آخر دن یشه دلمم کنده م یکه جدا م ازم

 يخواد اشکاتو به هر بهونه ا یدلم نم: شم یکنم و متذکر م یچشماشو پاك م ریز یسیبا انگشتام خ! ییو تنها

 !اگه اون بهونه من باشم یحت! يو هدر بد یخرج کن

 شیشونیبه پ يو پرمهر یمحکم و طوالن يبره، بوسه  یکه دلمو م نهیش یصورتش م يرو یجون یب لبخند

 ایرو مه يبا مامان صحبت کنم که بساط خواستگار: ارمی یدلمو به زبون م یحرف میگگرگرفت ونیزنم و م یم

 !کنه؟

از  میشونیپ ياخم نشسته رو! ده یم یزنه و بعد با تکون سر جواب منف یکنه، پلک م یمات زده نگاهم م اول

 !نه؟: پرسم یآروم م! سر تعجبه

از جواب  يلحظه ا يحواسم برا. کشونه یش مکشه که نگاهمو به سمت لب یسرخش م يلبها يرو رو زبونش

شونه و هوشمو بهم بر  یذاره، نگاهمو به چشماش م یچونه ام م ریشه اما اونه که دستشو ز یپرت م شیمنف

فهمم منظورش  ینم. ده یو انگشت حلقه رو نشونم م ارهی یکنم، دستشو باال م یمنتظر نگاهش م. گردونه یم

 يرو تو یالیخ ياش حلقه ا گهیدست د يبا انگشت شست و اشاره  کنم، ینگاهش م جیگنگ و گ ه،یچ

چرخه و  یمن و به سمت کتابخونه ام م یکنه از کم هوش یگه، اخم م یم یچ رمیگ ینم. ذاره یانگشتش م

گرده و بعد کالفه دوباره  یدور تا دور اتاقو م ره،یگ یگرده اما کالفه نگاهشو از کتابها م یم یچ یدونم پ ینم

کلمه و  هیذاره رو  یم فشویزنه و انگشت ظر یمقدار ورق م هی اره،ی یدر م یبیلغتنامه ج هی. سراغ کتابها ره یم

 یکه داره نشونم م يشه از خوندن کلمه ا یدوزم چشمام گرد م ینگاهمو که به صفحه م. رهیگ یبه سمتم م

 !؟یعنی میازدواج کن! ؟یمخالف ياربا مراسم خواستگ: امی یبه حرف م یشم و به سخت یاش م رهیناباور خ! ده

شه بپرم و از  یده باعث م یکه با تکون سر بهم م یدزده اما جواب مثبت یاز چشمام م نشویشرمگ نگاهش

و  يپر انرژ يعاشقتم به موال ونیبرخورد کتاب با کف اتاق م يصدا! محکم محکم به بغلم بکشمش ادیشعف ز

 !شه یمن گم م يذوق زده 

*** 

لبم جدا  ياما لبخند سرخوش من از رو میکش یپرونه، عقب م یخوره جفتمونو از جا م یه در مکه ب يا تقه

 جان؟: گم یگردم سمت در و م یشه، برم ینم
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اندازه و با لحن  یم یقیتو، به چهره هامون نگاه دق ارهی یبا لبخند سرشو م نیشه و نگار یدر باز م يال

 !يخورمامان گفت صدات کنم شام ب: گه یم یطونیش

 یدوش م هیمن  ن،یبر نیریبا آ: گم یکنم و م یباز م رهنمویاول پ يکشم و دکمه  یم شمیبه ته ر یدست

 .امی یو م رمیگ

 !؟یدوش واسه چ: شه یفرداد از پشت در بلند م يصدا

زنم و معترض  یزل م نیسر نگار ياش از باال افهینپرونه به ق يچرت بدتر نکهیا يو برا ادی یکش م لبخندم

 !؟يخودت خونه ندار! ؟یینجایباز تو ا: شم یم

 !داداش: شه یبلند م نیاعتراض نگار يصدا

کنه و بعد  یسالم م نیریبه آ ییتو و اول با خوشرو ادی یگه، م یم ااهللای هیکنه و  یدر اتاقو کامل باز م فرداد

 !دوردور میبپوش بر ردهاویدر ن ،یخر گاز بزن يِبه مغز مقو یکن یاگه دوباره قصد نم: گه یرو به من م

 کجا؟: پرسم یو م رونیره ب یاندازم که داره از اتاق م یم نیریبه آ ینگاه

 !میبخور يمتر یبستن میبر! هان؟: گه یکنه م یبا چشم دنبال م نویو نگار نیریکه رفتن آ فرداد

 !؟یچ یبستن: پرسم یم متعجب

رفته ان  نیو نگار نیریشه آ یمطمئن م یازه و وقتاند یبه راهرو م یره، نگاه یکشه و به سمت در م یم یپوف

 !آره؟ یکه دوش الزم! بال يا: گه یم یطونیو با لبخند ش ادی یبه سمتم م نییپا

بشر گذشته و من با دستام زبونشو از  نیمن و ا يشاوندیهمه سال از خو نیا يمونده ام واقعاً چه طور یعنی

 !ام تا حاال دهینکش رونیحلقش ب

رو بدم بهتون  یبستن میبپوش بر: گه یره سمت در و م یکنه و م ی،از نگاهم احساس خطر مرم سمتش یم

 !روز برداره اهیمن س يمو یخواهر دردونه ات دست از سر ب نیبلکم ا

 نکهیکنم و ا یفکر م شیپ ي قهیخوش چند دق يذارم و به لحظه ها یبنده، پلک رو هم م یره و در رو م یم

 نینچنیهم هست که مثل من ا يمرد! خواد یبند و بساط م یب يازدواج ساده  هیهم مثل من دلش  نیریآ

 !باشه که به همون اندازه عاشقشه؟ یهم هست که عاشق عشق يمرد! خوشبخت باشه؟

. نییرم پا یپوشم و پالتو به دست از پله ها م یهم روش م زیژاکت با بافت ر هیکنم،  یعوض م رهنمویپ

 !يریپ گهیپاشود! فرما شد فیشازده قشمشم هم تشر! ایب: لندهفرداد طبق معمول ب يصدا
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 یبه من م: داره یبرم زیکنه و به سمت فرداد خ یم یره که مخاطب فرداده، اخم یم يبه سمت نامدار نگاهم

 !؟يریپ یگ

 یفکر م شما دو تا داداش چرا! بابا يا: گه یو م رهیگ یده، پشت سر من پناه م یم حیفرار رو بر قرار ترج فرداد

 !شن یحمله ور م یگ یم یچ هیتا ! م؟یکن یم یزندگ میوحش دار اتیتو ح نیکن

که انگار سرش  زیهمه چ یدونه بکوب پس گردن اون ب هیرسه  یدستت م: گه یبه من م یبا لحن شوخ نامدار

 !کرده يادیبه تنش ز

جان، شب بود  فلیا: گه یو م ارهی یباال م میگردم سمت فرداد، دو تا دستاشو به عالمت تسل یلبخند بر م با

 !زحمت عفو کن یب! دمیند التویبیس

خدا  ییاون دا ییزن دا: گه یو م ستادهیا نیریکه با لبخند تو درگاه اتاق مشترکش با آ یره سمت مامان یم بعد

 !خورد؟ یم یمن چ امرزیب

 وونیزه و درحال رفتن به سمت در ااندا یبه من و نامدار م یثینگاه خب میکنه، فرداد ن ینگاهش م یسؤال مامان

که  امرزیخورده خدا ب یم يزیچ یرکمونیو ت ،نونیو کش ،نونيفکر کنم هر روز صبحونه نون و فنر: گه یم

 !جهن یاز جا م یگ یم يزیچ هیبچه هاش تا 

د پرتاب به سمت فردا شوییلنگه از دمپا هیو  نهیش یکار نم یدم اما نامدار ب یبه تأسف تکون م يخنده سر با

 !شه یآخش بلند م يخوره تو پس سرش و صدا یکنه که محکم م یم

که  یکیقبل درست کردن تو  ییدا: گه یکنه به نامدار و م یحال مالش محل اصابت ضربه با اخم رو م در

 !سخت نون و زهرمار گرفته بوده میرژ هیانگار 

 !رونیپره از سالن ب یبز م نیداره سمتش، اون هم ع یبرم زیخ نامدار

*** 

مسخره  ونیم! هیشب یبرج در حال فروپاش هیبه  شتریزن و شوهر سرشاد ب نیا يمورد عالقه  يِمتر یبستن

نامدار  یِشوخ یشوخ يو حرص خوردن ها نیریآ قیعم يو لبخندها نینگار يها دنیفرداد و خند يهایباز

 یسرحال نیاز ا خوشحالم! بکشه ریتاز حدش  شیب يسرمون از سرما مید یو اجازه م میخور یهامونو م یبستن

 .ستین داریپا یلیخ میهر چند که خوشحال نیریآ
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به  نیریو آ نیمنفرد رو از زبون خودم بشنوه پس با رفتن فرداد و نگار شیرفتنم پ انیخواد نامدار جر یم دلم

مقدار  هی و بعد از نمیش یم میبود یکه توش مشغول خوردن بستن یپارک مکتین يآب، کنارش رو ریسمت ش

 بهتر نشده؟ طیگم، شرا یم زه،یچ: پرسم یدست و اون دست کردن م نیا

تو و خانوم : گم یچرخم و م یشه، با مکث به سمتش م یم رهیرخم خ میچرخه و به ن ینامدار به سمتم م سر

 .منفرد

 یم شینه پمصرا یبحث نداره، من ول نیبه شروع ا يده عالقه ا ینشون م نهیش یکه به صورتش م يزیر اخم

 !روش؟ یاست ودست گذاشت ندهیباباش نما یدونست یم: رم

و اون تالش کرده خودش و  دنیسؤالو ازش پرس نیکه انگار قبالً هم ا يجور ادی یقاطع به حرف م یلیخ

 !دونستم یم! آره:انتخابشو اثبات کنه

 !خابت اشتباه نبوده؟به نظرت انت!؟یستین مونیپش: پرسم یاندازم رو پام و سؤال بعد رو م یم پامو

 !که انتخابم اشتباه بوده؟ یگ یبهم م يتو دار:ده یم یشه و جوابمو با توپ یم ظتریغل اخمش

 !پرسم یدارم م! گم ینم نویا! نه-

 !با شغل پدرش نداشته یمنافات چیمن و گذشته ام و شغلم و حالم ه! اشتباه نبوده! نع:

 !طهراب نیا ونیم هیاهیس يلکه  یمن ول يگذشته -

 !ام نداره ندهیبه من و آ یربط چیتو ه يگذشته :

 !اش افتاده رو حال و روز و تو هیفعالً که بدجور سا-

 یکه به اشتباه قضاوت م هییمشکل اونا! سیمشکل توهم ن! سیمشکل من ن! اونم به غلط! اشو انداختن هیسا:

 !کنن

 یبه خاطر من شکست م يبار دوم دار يابر! نامدار نهیکنه هم ینم رییکه تغ يزیچه اشتباه چه درست چ-

 !پنجم؟! چهارم؟! بار سوم ينه برا ای! يخور

فکر کنم حسابش :دم یاندازم و ادامه م یم نییشه، سرمو پا یم رهیبه من مغموم خ یوقت هیجور هینامدار  نگاه

 ...کردنت، تـ یبابا، جوون ت،یشغل تیق،موقعیشقا! از دستمون در رفته

 !یپ کیزر مفت نزن ن:شه یمنامدار بلند  يصدا

بده فرو  يخواد برادرشو دلدار یکه م يو تو نقش برادر ستین یعصبان. کنم یو نگاهش م ارمی یباال م سرمو

! نداشت و همون بهتر که رفت اقتیرفت چون ل قیشقا: کنه یم یدست شیبگم، اون پ يزیچ امی یم! رفته
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 مهین قیرف نقدریا اهکه همون اول ر یشده چون کسزخم رفتنش هم محو  يجا یحت گهید! یلیل نیدرست ع

 ینیبشه همون بهتر که ببازه و عقب نش میجنگ تسل یتارا هم اگه قراره ب! راهه همون بهتر که گورشو گم کنه

 !شه؟ یم یواسه به دست آوردن چ دنیپس مفهوم جنگ!شه؟ یم یپس مفهوم متقاعد کردن چ-!کنه

گه روز و  یتارا به ظاهر م! که طرفم هم همپام باشه هییده، اونم اونجا یجواب م ییجا هیسگ دو زدن من تا :

 یم نیو ا نمیب یاز طرفش نم یتالش ادیرسه من ز یعمل که م يپا یول! رهیشب نداره وهمش با باباش درگ

 دید هی! کنه ینگاه م ایبه قضا اشباب دیاون هم به د دیشا! کنم یو بن شک م خیرابطه از ب نیشه که به ا

 !منفعت طلب حسابگر

 !یگ یرو م زایچ نیدر موردش ا يشه دار یباورم نم-

 !یخودتو مقصر بدون یخواد الک یحسمه و تو نم نیگم ا یفقط دارم م! چسبونم یرو بهش نم نایمن ا:

شن  یم کیشنوم که همراه بچه ها دارن بهمون نزد یفردادو م يصدا یکنم و وقت یخرده تو سکوت فکر م هی

 !ستهیدخترش با یقلب يخواسته  يبا تمام قوا جلو ستین دیبع چیه دمیکه من د ياز مرد مقتدر: مگ یآروم م

کنم و  یم تیهدا مکتیبندم، سرم به سمت عقب ن یچشم م نه،یش ینامدار به صورت من م يبهت زده  نگاه

 يداره پتک گذشته کنه اما بهش گفتم که به ناحق  ینشد که متقاعدش کنم داره اشتباه م:گم یزمزمه وار م

 !کوبه یتو و دخترش م ي ندهیمنو رو آ

*** 

: پرسه یو م نهیب یم يرعادیبهمون اوضاع رو غ دنیشه که فرداد با رس یم یمات نامدار اونقدر طوالن نگاه

 !ه؟یخبر

د رم و دستمو از سرشونه اش ر یاز سرما سرخه م شینیکه نوك ب ینیریشم، با لبخند به سمت آ یجام بلند م از

 !ها يکرد خی یحساب: گم یچسبونمش و م یکنم، به خودم م یم

 رهیگ یاندازم و اون تازه نگاهشو ازم م یبه نامدار م یدزدک ینگاه میزنه، ن یو بهم لبخند م ارهی یباال م سرشو

 .شه یو بلند م

دونم  ینم. روشروب ي رهیساکته و پراخم خ. چشممه شیپ نیبغل ماش نهییمتفکر نامدار از آ يخونه چهره  تا

 یم یسع يفرداد چند بار. رهیگ یبدجور حالمو م شیکه هست گرفتگ یاما هر چ یچ ایدلخور  ای هیازم عصبان

 .شه اون هم سکوت کنه یباعث م ارببره اما سکوت من و نامد نیاز ب نویماش نیجو سنگ یکنه با مزاح و شوخ
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فرداد  نم،یب یگردم به عقب و نامدارو م یشه، برم یم دهیتو خونه، بازوم کش میبر میخوا یلحظه که م نیآخر تو

! یه یه یه: گه ینامدار قصد دعوا داره م نکهیا الیو به خ ادی یکنه به سمتمون م یقفل م نویکه داره ماش

 !الیخ یداداش ب

 بیاقدام عج هیمنتظر همه امون نامدار تو  يکشه تا از من جداش کنه، در مقابل چشمها ینامدار رو م يبازو

و  چهیپ یم مینیعطر خنکش تو ب! بره یموهام م نیکشه و کف دستشو پشت سرم، ب یمنو به آغوش م بیالغر

 میتو، بر میبر: گه یلبخند گشاد م هیبا  و ادی یاندازه، فرداده که بعد از چند لحظه از بهت در م یبابا م ادیمنو 

 دهیتازه به هم رس ارِیدو  نیا میبذار میبر! دهیرسعشقوالنه اش  يبه بخشها يهند لمیکه انگار ف میبر! خانوما

  !ببرن فشویک

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شه، نامدار  یرمون رد مفرداد از کنا اط،یرن تو ح یآسوده م یالیکه لبخند به لب با خ نمیب یم نویو نگار نیریآ

فرداد با ! خندم یشه و من م یآخ فرداد دوباره بلند م! کوبه پس گردن فرداد یکشه و محکم م یخودشو عقب م

دومادت شدم دست به  یاز وقت: گه یم نامدارده و رو به  یفحش ناجور هم بهم م هیکنه و  یاخم منو نگاه م

 !بهش راپورت ندم تیاخالق گه مرغ نیاز ا ینامردم اگه زن گرفت! يکرد دایزن پ

 !بنده یما دو تا م يو درو به رو اطیکنه تو ح یداره سمتش، فرداد فرار م یبرم زیدوباره خ نامدار

*** 

 !در اومد رمیپ! بسه بابا: زنم یمبل و غر م يشم رو یعرق، پر از گرد و خاك و البته له و لورده ولو م سیخ

 !میهم وقت ندار شیجور نیپاشو هم! پاشو: ده یم پرتحکم مامان منو خطاب قرار يصدا

 !کشم ینم گهیبه جون خودم د: نالم یدم و م یبه تن خسته ام م یکشم و کش و قوس یم یپوف

 ياز صبح کله ! ذارم یزنم و پلکامو رو هم م یبهش م یزنه، چشمک یشه و لبخند م یاز کنارم رد م نینگار

دومو کن  يکل طبقه ! گاوآهن به کارم بسته هی نیو ع دهیکش رونمیسحر مامان با کتک از رخت خواب ب

نقش مادرزن من فرو رفته  وچنان ت! ستیشده و وقت شامه هم دست بردار ن کیکرده و حاال که هوا تار کونیف

جور کرده که  نیریواسه آ يمرتب و البته مختصر ي هیزیهفته با شوق و ذوق جه کی نیو چنان در عرض ا

 ! نیریمادر آ ایمادر منه  نمیام سراغ شناسنامه ام تا چک کنم ببرفته  يچند بار
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! ماله یشونه هامو م یکار که هنوز مونده، دست یکنه و کل یرو همه، مامان از کمبود وقت صحبت م پلکام

 ! شه ینامدار دو تا شاخ رو سرم سبز م دنیاما با د نمیبب نویریکه منتظرم آ یکنم در حال یچشم باز م

 !؟ياومد یک! اه: پرسم یگردونم و م یمل به سمتش مکا سرمو

و ماساژ شونه هامه که شگفت زده  يابراز همدرد نیاز ا! که متعجبم ستیسر و صدا اومدنش ن یدر واقع از ب اما

 !ام

ده و  یجوابشو م ییگه، مامان هم با خشرو یم يدیکنه و خسته نباش یزنه و رو به مامان سالم م یم يلبخند

 !روش ینشست فیبا اون لباس کث! از رو اون کاناپه پاشو: شه یبه من متذکر م يه ابا چشم غر

نگاهم به ! ستهیا یاون هم م ستمیا یم یشه پشت مبل، وقت یبلند شم، نامدار خم م امی یکشم و م یم یپوف

 !اش؟داد هیخبر: پرسه یو م ادی یکه از پله ها باال م نهیافته، نگار یدستش م يتو یِنیریش يجعبه 

 یگرده به سمتمون، نامدار در جعبه رو باز م یبرم زهیگلدونِ وسط م يتو يکه در حال مرتب کردن گلها مامان

 !شه یفردا داداشم دوماد م نکهیبهتر از ا يچه خبر: گه یو م ردشیگ یمن م يکنه و جلو

به بند بند وجودم هجوم  یو شرمندگ زهیر یمونه، دلم فرو م یتو هوا خشک م ینیریراه برداشتن ش ونیم دستم

اشاره  ینیریبه ش دیشونم، با تأک یخندون نامدار م يکه نشسته توش به چشما ینگاهمو با تموم غم! ارهی یم

 !دوماد شدن داداشته یِنیریش ینیریش نیالبته ا: گه یکنه و م یم

 یجمله اش چه مفهوماول  يفهمم البته  ینم! نینگار ایمخاطبش منم  ایگفته  یفهمم چ ینم يلحظه ا يبرا

 !منفرد موافقت کرد؟! آره؟! يوا: گه یو م ادی یمامانه که به شوق جلو م! خودش ایداره و داداش منظورش منم 

ذاره،  یوسط م زیم ينامدار جعبه رو رو ه،یبه چ یفهمم چ ینامدار انقدر تو بهتم که نم قیوجود لبخند عم با

 ! جناب آهنگر آره؟ يکه گنه رو تو کرد: هگ یزنه و با خنده م یمن م يبه شونه  یدست

: گه یم یغیج غیج ییبا ذوق و صدا نینگار ارم،ی یکشم و تن خشک شده امو کش م یم يبلند ي ازهیخم

 ! آدم هم انقدر خونسرد آخه؟! اوف! گهیپاشو د

 یکل ریبگپاشو دوش ! پاشو تنبل: گه یزنم بهش، لبخند به لب م یپف کرده از خواب شبانه زل م يچشما با

 !میکار دار

شه روم و  یخم م! کنم یچرخم و بهش پشت م یفرستم، به پهلو م یم رونیلبهام ب نیاز ب ییبلند باال اوف

 !لنگ ظهر شد یپ کین: گه یمعترض م
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 یخواهرشوهر مهربون اجازه نم نیوقت مونده اما ذوق و شوق ا یدونم هنوز کل یدونم هنوز سر صبحه و م یم

که  نیراه برد ابونایخ نیمنو تو ا روزیانقدر د: زنم یگردم سمتش و غر م یبرم! تو تخت بمونم نیاز ا شتریده ب

 !ا تو و مامانی رمیگ یفهمم من دارم زن م یمن نم!کنه یکف پاهام هنوز ذق ذق م

 رونیب کلمیه ریشه از ز یکشه که موفق نم یو م رهیگ یشده دورمو به دست م دهیچیپ يخنده، پتو یم نینگار

سر  نیدادم که برق از ا یگنده م يجواب نه  هیبودم بهت  نیریآ يبه خدا جا:گه یبکشدش و در همون حال م

 !خواب آلوت بپره

 یم لیاسراف ادی نمیب یتو رو م: گم یبندم و م یدم، پلکامو م یم هیکشم و به تاج تخت تک یباال م خودمو

 !افتم

 !چرا؟: شه یمتعجبش بلند م يصدا

 !من يکردن هر روزه  داریتو صور و ب دنیمأمور دم يشد باًیتقر: گم یکنم و م یباز مچشممو  هی يال

منو بگو که دلم سوخت ! به من چه اصالً: گه یره سمت در و م یزنه و م یبه بازوم م یو خنده مشت یشوخ با

 !نخورهوقت سرما  هیتو که  ادیب یکن یراض نویریبلکه آ اطیتو ح يبر یکنم پاش دارتیب امیگفتم ب

 !سرما؟ نیتو ا یرفته واسه چ اطیتو ح: پرسم یجهم و م یسر جام م! پره یاز سرم م یو خواب و همه چ برق

 !کنه یم هیانگار نشسته داره گر!دونم ینم: گه یرفتن از اتاق م رونیبه سمتم برگرده در حال ب نکهیا بدون

کدومتون  چیه: گم یشم و م یاز کنارش رد مو با دو  رونیپرم ب یاز تخت م ن،ینگار يخونسرد نیاز ا يکفر

 !؟یاصالً واسه چ هیگر! ؟یسرما بخوره چ! تو نشیاریب نیتونست ینم

کله پا بشم و به زور تعادلمو  کهیکه اون وسطا نزد نییرم پا یدوم م يطبقه  ياز پله ها رونیهول و ح انقدر

 یکنار هاله نشسته و داره به وراج نیریآ! ره یم ابروهام از تعجب باال دهیاول نرس يپام به طبقه . کنم یحفظ م

حرف  لیسالن داره با موبا يو عمه هم انتها ندهمامان و خاله از تو آشپزخونه بل يصدا! ده یاون گوش م يها

 يصدا! فهمونه که کلک زده تا منو از خواب بِکَنه یاز پشت سرم بهم م نینگار يخنده  يصدا! زنه یم

 !تنت کن يزیچ هیبرو ! یپ کیچه وضعشه ن نیا: شه یبلند م رونیز آشپزخونه اومده بمعترض مامان که حاال ا

داره  یو با لبخند کمرنگ یرچشمیکه ز ینیریره سمت آ ینگاهم م! شم یلختم م يباالتنه  يمتوجه  تازه

دارم رد  که نیاز کنار نگار! ذارم یرو پشت سرم جا م ییخنده ها يدوئم سمت باال و صدا یم! کنه ینگاهم م

 !طلبت یکی: گم یزنه و من سرخوش م یم غیکشم که ج یشم موشو آروم م یم

*** 
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 !مبارك باشه: گه یو م ارهی یم شیدستشو پ روانیس رونیب امی یمحضر که م از

 هیکنه و به  یدم، دستمو ول نم یباهاش دست م! عمرمه يلبخندها نیاز شادتر یکی دیکه رو لبم شا يلبخند

تار مو از  هیآخ بگه، ! سپارم دستت یامانت م نهیریآ: گه یکنه و محکم و مردونه و پدرونه م یم تمیگوشه هدا

 !دانم و تو یسرش کم بشه من م

 !نکنه دایمو پ زشیواسه اش بخرم که ر یخوب يدم شامپوها یقول م! چشم يبه رو: گم یم یسرخوش با

 ! کنه که احتماالً ناسزاست یمه مزمز يبه کرد یو حرف ارهی یتو شکمم فرود م یبه شوخ مشتشه

 !رو سر من جا داره نیریآ! خاطرت جمع داداش: گم یم یزنم و با لحن مطمئن یبه بازوش م یخندم و دست یم

 !که نگرانم نهیاَ هم: گه یم دیشه تو چهره اش د یکم م یلیکه خ يبا لبخند روانیس

ـ ن يمثل دخترِ خالو يواسه دختر یامن يپر باد ته جا يکله : ده یکنم، ادامه م ینگاهش م یسؤال یمـ! 

 یاَ حاال رسالتت به زندگ: گه یزنه و م یآروم به کتفم م يشونم،چند تا ضربه  یبه چهره م یمصلحت یاخم

 !ها یهمه کس و کارشه ازش گرفت ،يدنبال دردسر بر! ییدختر تو ينره که پناه ا ادتی! دختره يبرگرداندن ا

کس و  يمن همه  نکهیا دنیکه از شن هیدر حال نیدم، ا یحرفهاش تکون م دییتأو  دنیبه عالمت فهم يسر

 روانیدم، س یافته و لبخندشو با لبخند جواب م ینگاهم به نگاه شاد نامدار م! شده یدلم چراغون يتو نمیریکار آ

: گه ین حال مبه سمت جمع و در همو زهراهم بندا نکهیا يده برا یم یذاره و فشار آروم یدستشو رو پشتم م

 !یکن هاتیبلندپرواز يره فدا یدلخوش يا يخواد همه  یدلم نم. ییاآلن تو نیریآ یِهمه دلخوش

 يخوا یم! منم گفتم چشم! یهزار بار گفت يهفته ا کی نیرو ا نایا: گم یم يکشم و با لحن شاد یم یپوف

 !امضا بدم خاطرت جمع بشه؟

تو ! رهیگ یهم که برا تو تکرار کنم باز دلم آروم نم هیهزار بار د صد: گه یم یاندازه وقت یبه ابروش م يا گره

 !بشه وهیب یترسم دخترِ خالوم تو جوآن یم! ده یم يسرت هم بو قرمه سبز! یبدجور کله شق

 نیبتونم به ا دوارمیتو اون لحظه ها ام! نشسته یزنه اما در پس تک تک واژه هاش دلنگرون یحرف م یشوخ به

 یفرداد بلند م يصدا م،یرس یبه جمع م!کنم یدارم و خوشبختش م نویریآ يشوهر اقتیل مرد ثابت کنم که

به نام داماد  میدار یمراسم هیبابا ما ! عروس؟ لیفام یگ یم یشازده دوماد چ نیگوش ا ریدو ساعته ز: شه

 !گهید میبر! سرما نیبست تو ا خیشاشمونم تو مثانه ! بذار واسه اون موقع داتویتهد! زنون
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که دستشو محکم  ینیریبه آ امی یم! میخند یکنه م یکه نثار فرداد م یادب یب يپر حرص عمه و ا يچهره  به

 ابونیاز پشت درخت اون دست خ يا هیکرده نگاه کنم، سا هیبهش تک يجور هیتو دست مامان گذاشته و 

 !یلیل! شونه یتوجهمو جلب و اخم رو به چهره ام م

*** 

ازم فاصله  ینامحسوس کم یاما اون با حرکت نمیش ینامدار م نیعقب ماش نیریچفت آ پروا از حضور مامان یب

 هیو رفت کنار مامان و  دیکش رونیآروم دستمو ب یلیمحضر هم که دستشو گرفتم خ يبعد از عقد تو! رهیگ یم

 !بهش پناه برد ییجورا

ده باشه و رنجونده باشمش اما ازم سر ز یگردم که اشتباه یم يلحظه ا یبرخوردش دارم پ نیاز ا متعجب

محضرش مربوط به خجالتش به خاطر حضور  يکردن تو يدور دیفهمم اما شا ینم. رسه یبه ذهنم نم يزیچ

 یهر چند که جز من و نامدار کس ،یلیاآلنش مربوط به حضور ل يبوده و دلخور ییو مامان و دا يعمه و پدر

به پا  يدیکرد که شر جد مونیراه دنشیبه محض د حضور اون پشت درخت ها نشد و نامدار هم يمتوجه 

 !نشه

 ؟ییدو تا رون؟یب نیواسه شام بر نیخوا ینم: ده یکه مامان منو مخاطب قرار م المیفکر و خ تو

چرخه تا چهره امونو  یجلو به سمت عقب م يها یصندل نیدوزم، مامان هم از ب یم نیریرخ آ میبه ن نگاهمو

فهمم چون با باال انداختن  یده و درست هم م یرو نشون نم یاقیاشت نیریآ يچهره من که از خدامه اما . نهیبب

شام مفصل  هی: گه یزنه و م یم يکنم و مامان لبخند یتعجب م شتریب! ده یم یسرش به مامان جواب منف

 . ادیهم همراهمون ب روانیآقا س ای رونیب نیبر نینخوا دیبراتون درست کردم، گفتم شا

مغازه رو : گه یچرخه و به نامدار م یمامان به جلو م. کنه یبا لبخند به مامان نگاه م نیرینم و آک یتشکر م من

 ؟يقولنامه کرد

بعداً . نه هنوز: ده یو در همون حال جواب م شیرانندگ یو حواسش پ هیدر حال دور زدن دوربرگردون نامدار

 .میزن یمفصل حرف م

تمام هم و . هم به دونستنش ندارم يلحظه ها اصالً عالقه ا نیا دونم منظورشون کدوم مغازه است و تو ینم

 میتنها بش مونییآخر شب برسه و دو تا یتا وقت دوارمیو درك نکردن رفتارش و ام نهیریآ يغمم اآلن دلخور

 .برطرف بشه یناراحت نیا

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* شیهار  – رندیم یپنجره ها م

wWw.98iA.Com ٤٥٤ 

 !امان بدو اومدنم: گه یم تیکنه و فرداد رو به عمه با جد یبا لبخند برامون اسفند دود م نینگار

 !بدوئم؟ یواسه چ: پرسه یمتعجب م ستادهیکه کنارش ا عمه

 !گهیبکش د: گه یشه و در همون حال م یما م ي رهیخ یهم با لبخند مضحک فرداد

 !گهیکل بکش د! گم یبابا کلو م: گه یمعترض م نهیش یعمه که تو پهلوش م ي سقلمه

شه و بعد از شام و جمع شدن  یو شاد خورده م مانهیصم يافض هیتو سالن، شام تو  میر یم یخنده و شوخ با

کنه  یفرداد هم به اصرار عمه شال و کاله م. کنن یکم کم مهمونها عزم رفتن م ،ییو چا ینیریو ش وهیبساط م

قبل تمام  يدفعه : گم یکنم و م یم یدست شیپ! بگه يزیکشه کنار تا چ یتا بره اما قبل از رفتن منو م

 !یزحمت بکش ستین يازین گهید دمیشن حتوینصا

 !ها یزبل یلیخ! کلک يا: گه یشه و م یتا بناگوش باز م ششین

دو تا دو تا  ویهمه چ ،يکتریما کوچ ياز همه :گه یکاپشنش م پیکنم، در حال بستن ز ینگاهش م یسؤال

 ...عشـ! شب زفاف! زن ،ينامزدباز! يتجربه کرد

 کیچرت گفت بزنش ن: گه یو نامدار از وسط سالن م رهیگ یفاصله مقدم ازم  هی! کنم به زدنش یبلند م دستمو

 !یپ

 !میبپوش بر: گه یم تیو با جد رهیگ یره و دستشو م یم نیفرداد به سمت نگار م،یخند یم

زن  يبا اجازه :گه یده و م یم لیبسته به مامان تحو يبا لبها يکنه، فرداد لبخند یمتعجب نگاهش م نینگار

 !نشده دهیدو برادرزن خونخوار خونم مک نیتا توسط ا میزندگ یرم پ یدارم م یزنمو ور م جان جان، من ییدا

گوش مامان تکون نخورده  خیاومدن تو خونه از ب يکه از لحظه  ینیریبه آ یشه، نگاه یخنده ها بلند م يصدا

و نبود مادر و  شهییهاناراحت تن دیشا ه،یچ انیدونم جر ینم! کنه یدرهمش دلمو مچاله م ياندازم و چهره  یم

و بتونم بفهمم  میکه تنها بش ستیتو دلم ن لد! از من نداره يریبه کناره گ یربط نهایاما ا یشب نیپدرش تو چن

 !بزم مختصر قصد سراومدن نداره نیاما انگار ا هیمشکلش چ

پله  نیرو اول مامان پامو يخالص بشم، صدا میرسم يخوام برم باال و از شر لباسها یرفتن مهمون ها م با

 مادر؟ يای یچند لحظه م هی: گه یکنه و م یگردم سمتش، به اتاقش اشاره م یبرم. کنه یمتوقف م

برم  امی یاندازم و م یو نامدار م نیبه نگار یده که قصد مؤاخذه داشته باشه، نگاه یگرمش نشون نم لحن

 .یبهت نشون بدم گل تویشخص يها لهیباال وس میبر ایب: گه یم نیریرو به آ نیسمت اتاق مامان، نگار

*** 
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دم و به  یکه گفته رو انجام م يکار. کنه که در رو ببندم یرم تو اتاقش، مامان اشاره م یمامان م همراه

! زنه یم میشونیبه پ يو بوسه ا ارهی یم نییاول از همه سرمو پا. کنم یرم و منتظر نگاهش م یسمتش م

رو  نهیش یکنه، م یپاك م لکهاشوپ ریاشک ز ره،یگ یاونه که فاصله م هیکنم و بعد از چند ثان یمحکم بغلش م

 .نمیزنه تا بش یبه کنارش م يتخت و با کف دست ضربه ا يلبه 

ده و شروع  یم هیغم نشسته تو صورتش بهم هد ونیم يکنم، لبخند یو به صورت خسته اش نگاه م نمیش یم

 .یسامون گرفتشه که سر و  یهنوز باورم نم: کنه به حرف زدن یم

خوام حرف گذشته  ینم: گه یدوزه و م ینگاهشو به دستهاش م. کنم تا ادامه بده یزنم و سکوت م یم لبخند

 یزندگ هی لیرو که واسه تشک يخوام هم بگم قدر فرصت دوباره ا ینم. کنم حتیخوام نص ینم. ها رو بزنم

 .یدون یرو خودت بهتر م نایدونم ا یبدون چون م يدار

بشه  نیریدرسته مخالف بودم که آ: گه یدوزه، آروم تر از قبل م یو نگاهشو به چشمام م ادی ی مباال سرش

 کین. سرمون يباال ياما اآلن سپردمتون به خدا یش یکردم باهاش خوشبخت نم یدرسته که فکر م. عروسم

 مشیدیکه تا حاال د یبا هر کس. فرق داره یلیخ یلیدختر با ل نیکه ا یدون یبگم چون خودت م سین ازین یپ

 کیدونم که با ن یو م يصبور یلیخ یلیدونم که خودت خ یم. در مقابلش یکن يصبور دیبا یلیفرق داره و خ

پدر و مادر  شیوصلت سر گرفته پ نیکنم حاال که ا یخب من حس م یول يفرق دار یلیقبل خ يساال یپ

. رو بهت بگم دست به دستتون کنم نایا نکهین اومد بدویکه دلم ن نهیدختر مسئولم و واسه هم نیا امرزیخداب

اگه آروم . ها یهم قدمش بش. يپا به پاش جلو بر دیبا یبچه باش نیا يهم پا یجان حاال که خواست یپ کین

 .يریو بازوهاشو بگ یخم بش دیخوره با یم نیاگه زم. یقدماتو آروم کن دیره، تو هم با یآروم راه م

و  رمیگ یمامانو م يره و دستها یدستام جلو م. خواد جمعش کنم یکه دلم نم ینیریش يلبم اونقدر يرو لبخند

دختر بهت  نیدونم اآلن ا یم ،يدار ییازهاین هی يا گهیدونم تو هم مثل هر آدم د یم: ده یاون ادامه م

پدرت بود  اگه دیشا. یدون یکه خودت م نویا. مرد مهمتر احترام به روح و جسم زنشه هی ازیمادر از ن یحالله،ول

دخالت کنم اما  تونیخصوص یخوام تو زندگ یجان نم یپ کین...  یحرفا رو بهت بزنه ول نیبهتر بود اون ا

 فهیو وظ ییزناشو یو زندگ یچ یعنیخب؟ بذار آروم آروم بفهمه شوهر کردن . دخترو بکن نیمراعات حال ا

 یواسه با هم بودن که بتون نینقدر فرصت داراو. نیاز حاال به بعد شما دو تا مال هم. هیچ یزندگ نیهاش تو ا

دونم اصالً  یم ه،یقو یلیدونم اراده ات خ یم. و باهات همراه بشه رهیآروم بگ نشیدلش و د يبهش فرصت بد

هم  باز دم غرو. دختر وجدانم قبول نکرد سکوت کنم نیا یپناه یبه خاطر ب یرو بهت بگم ول زایچ نیا دینبا
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خالصه که هواشو داشته باش و باهاش کج دار . کنه یم يکشه که مرتب ازت دور یازت خجالت م ،يدیکه د

 !خب پسرم؟. یرو روال زندگ فتهیتا کن تا کم کم ب زیمر

بوسمشون و بعد  یم ارم،ی یمامانو ندارم اما دستهاشو باال م ينگاه کردن به چشما يتو وجودم نشسته، رو شرم

کنه  یدلمو آروم م يحرف مامان تا حدود. حرفاش دییتأ ینم به معنز یم يلبخند معنادار یسکوت طوالن هیاز 

 یزنه و با لبخند م یم میشونیبه پ يا دوباره يشه، بوسه  یمامان از جاش بلند م. فهمم یم نویریو علت رفتار آ

 !یبابات زبل نیالحق که ع! تیسر خونه و زندگ يبر گهید يکردم زودتر از اون دوتا یفکرشم نم: گه

 چیکه با ه یاونقدر خال! هیخال یلیخ یلیجاش خ. دوزم یم وارید يمسکوت بابا رو لیدم و نگاهمو به شماخن یم

 .شه یپر نم زیچ

و  ادی یم رونیکه قبالً اتاق مهمون بوده ب نیریبا لبخند از اتاق مشترك من و آ نیرم باال، نگار یپله ها م از

ام  نهیس يسرش رو رو ره،یگ یرسه تو بغلم آروم م یهم که مکنه، ب یباز و بسته م يپلکهاشو با محبت لحظه ا

 . ذاره یپا م ریرفتن ز نییشه و پله ها رو به قصد پا یحرف ازم جدا م یذاره و بعد از چند لحظه ب یم

مظلومِ  ياتاق نشسته با اون چهره  يمبل گوشه  يکه رو ینیریآ. دم یزنم و آروم هلش م یبه در م يا تقه

 يکردم و ناهموار یخطابش م یو وحش دهیرم يروز هیکه  يبه دختر یشباهت چیرمزده هترس خورده و ش

 .کرده نداره یم نییکوهستانو تر و فرز باال و پا يها

 اجازه هست؟: گم یبه لب م لبخند

 یباز م رهنمویپ يبندم و دکمه ها یرم تو و در رو م یم. دزده یچرخه اما فوراً نگاه ازم م یبه سمتم م سرش

 ؟يپس چرا لباستو عوض نکرد:پرسم یم و در همون حال مکن

 یتخت دو نفره امون م يرو لبه  نمیسرآست يمشغول باز کردن دکمه ها. زانوهامه یحوال ییجا هی نگاهش

! زنم یاندازم و لبخند م یم وارهیبه د دهیباکس چسب يبه دکور اتاق و چند تا شمع روشن که رو یو نگاه نمیش

تخت و  يذارمش رو لبه  یشم، م یاز جام بلند م ارم،ی یدر م رهنمویپ! است شهیشاعر پ نیکار کار اون نگار

 میو با مال ارمیسر فرو افتاده اشو باال ب نکهیا يچونه اش برا ریز نهیش یدستم م. زنم یزانو م نیریآ يپا ریز

 !خانوم نمتیبب: کنم یلحن زمزمه م نیتر

اتاق مامان روشنم  نیخوشحالم که قبل از پا گذاشتن تو ا! زونهیم گراما نگاهش از چشما ارهی یباال م سرشو

کشم و  یدستمو عقب م. بره تا چونه اشو ول کنم یعقب م یسرشو کم. به چه علته ختنیگر نیکرده که ا
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 يکار بد: پرسم یکنم م نرو پنهو یشب فراموش نشدن نیا یِتونم خوشحال یکه نم یلبخند به لب در حال

 !؟یکن یام م هیتنب يجور نیا يکردم که دار

لب ! گفت یقاطع هم م ينه  هیدونم اگر قدرت حرف زدن داشت  یو م نهیش یتو چشمام م عیسر زشیت نگاه

 نیا: گم یتا آزادش کنم و م ارمی یلبش م ریبه ز يشه، با انگشت فشار یدندونش م ریگ شیسرخِ خواستن

 !نکن گناه داره طفلک يجور

از .نمیش یمبل م يشم، کنارش رو یاز جام بلند م ره،یگ یروهاش رنگ هل شدن ماب زیر يو گره  نگاهش

کم  يبشم و از همون فاصله  کیکنم بهش نزد ینم یکنه، منم سع یمونه که خودشو جمع م یچشمم دور نم

 ن؟یریآ یکن یچرا ازم فرار م: گم یدم و م یقرار م دمیرو تو د مرخشین

همون که !نیریآ میپ کیمن همون ن! نه؟یاز ا ریمگه غ:دم یم حیتوضشه، لبخند به لب  یم یسؤال نگاهش

و دلت  يدیکار کرده که پرده رو کش یپنجره چ نیحاال ا! ایدن نیا يبهت قول داده بشه برات کل پنجره ها

 !ش؟ینیخواد بب ینم

با لبخند نگاهمو . ادی یو بعد به سمت صورتم م نهیش یبسته اش م ياتاق و پرده  ياول به پنجره  نیریآ نگاه

دستاشو . ره یدامنش تو هم مچاله شده م يدوزم و دستام به سمت دستهاش که رو یروشن م يبه اون چشما

 !یدوست ندارم از من بترس: گم یو م رمیگ یم

 يتو همون دختر: کنم یاندازم و آروم زمزمه م یچشم به خطهاشون م.عرقه سیسرد اما کفشون خ دستهاش

همون ! ستیبهت کارگر ن يا شهیت چیه ،یخیم چیکه ه یکردم اونقدر سفت و سخت حس يروز هیکه  یهست

 يهمه  نیع دمیهمکرد ف یم هیکاه و گر ياون بسته ها يروز که نشسته بود رو هی گه،یروز د هیکه  يدختر

 از دستش ییروزها هیکه  يهمون دختر! و ممکنه خش برداره هیشکستن! فهیظر یخاک يکره  نیرو ا يدخترها

اون  ونیاز آسمون م ي بهیغر يپسره  نیحاال ا! شد یواسه ام خواستن یکل گهیروز د هیحرص خوردم،  یکل

! هان؟! بشکنه؟ شویزندگ زیچ نیتر یخواستن هتون یدختر کوچولو افتاده چطور م نیا یکوهستان و وسط زندگ

نرمِ  يموجود شکننده  نیچه و اصندوق هیبود که من بشم  نیکه گفتم واسه خاطر ا يبله ا ،یکه گفت يبله ا

 نیکه حاال ا هیپس چه جور! حفظ کنم رونهیاون ب يایتو دن یِاهیس یخوشگلو توش بذارم و از هر چ فیظر

 !کنه؟ یمحافظش فرار م ي حفظهم نیخانوم داره از ا نیریآ

سرش رو . بونمشچس یکنم و به خودم م یدستمو از سر شونه اش رد م هیپام،  يذارم رو یاز دستهاشو م یکی

خواد ساعتها تو  یاونقدر که دلم م. ده یبهم آرامش م نیو ا رهیکنه ازم فاصله بگ ینم یو سع نهیش یکتفم م
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شمع  ينگاه من به رقص شعله ها ،داده به من هیتک نیریمبل، آ یداده به پشت هیمن تک. میهمون حال بمون

موهبت مسکوت که شده  نیا يمن غرق عطر موها يقفل شده امون و شامه  يبه دستا نیریروم، نگاه آ شیپ

 .من یِمنج

*** 

هم سرش رو از  نیریآ. دم یبه خودم م یمنم که تکون نیموندن تو اون حالت خلسه و آرامش ا قهیچند دق عد

 رهنیافته به پ یزنم، چشمم م یدور اتاق م یشم و چرخ یبلند م. نهیش یداره و صاف م یکتفم بر م يرو

 . توئه لما نیفکر کنم ا: گم یم نیریدارم و رو به آ یبرش م. مبل ي رو دسته یعروسک

روش لبخند  یکارتون يخرس پشمالو ریکنم و از تصو یباز م رهنویپ. ره یاز صورتم به سمت لباس م نگاهش

ده  یخرس کوچولو نشون م نیا میکه بگذر,از دخترونه بودنش:گم یو م رمیگ یخودم م يلباسو جلو! زنم یم

 ! ستین مال من

: گم یدم و م یلباسو بهش م ،یراحت رهنیگرفتن پ يکنه برا یو دست دراز م ادی یکش م يبه لبخند لبهاش

 .امیو ب ارمیآب ب وانیل هیمن برم ... زهیچ... اااا

جمع لباسشو عوض کنه و  يکنم تا با خاطر یمکث م. نییپا ياما قصد ندارم برم طبقه  رونیرم ب یاتاق م از

رم  یم. دهیگردنش باال کش ریشده و مالفه رو تا ز ریتو تخت جاگ. اندازم یبه اتاق م یبه در نگاه يا بعد با تقه

کشم و  یم نییعذاب آورمو پا یِو شلوار رسم مکن یدارم، کمربندمو باز م یشلوارك بر م هیلباسا،  يسمت کشو

با برگشتن سرم هول شده پلکهاشو . مانداز یم نیریبه آ ینگاه میبخوام شلوارکو به پا کنم ن نکهیقبل از ا

 ریزنم ز یتونم خودمو کنترل کنم و م ینم! زدن من بوده دیده تا انکار کنه که در حال د یمحکم به هم فشار م

حاالم ! يدیمنو د کلیبار قبالً کل ه هیتو که : گم یکردن بندش م پیشلوارك و ک دنیدر حال باال کش! خنده

 !سین یپس مشکل! که حالل حالله

: گم یخوابم و م یتخت و با فاصله م يکنارش رو. کنه یپلکاش نگاهم م يگردم سمتش، داره از ال یبرم

 !یدر حال آبتن! تو اون رودخونه! گه؟ید ادتهی

 یاومده و نم ادشی طونیش! شه یلبخندش باعث خنده ام م. گردم سمتش یدم و برم یاز بالشم فاصله م سرمو

زنم  یزل م. دم یکشم و سرمو رو بالش قرار م یم یقینفس عم! خنده اش گرفتهکنه که  یفکر م یدونم به چ

 یفکرشو هم نم یبود، حت اشمردن ستاره ه ریگرم کو يکارم تو شبها یوقت شیچند سال پ:گم یبه سقف و م

 یبه خواب هم نم یحت. تو وجودم رخنه کنه یشور و شعف زندگ نقدریدوباره از نو ا يروز هی نده،یکردم تو آ
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خواب  نیمنتها هم نمیب یم نیریخواب ش هیکنم دارم  یهنوزم فکر م! بخوامش نقدریبشه که ا دایپ یکی دمید

 !ا؟چر یدون یم! سیهم برام قابل باور ن نیریش

دستمو آروم . کنه یچرخه و منتظر نگاهم م یسرم، به طرفم م ریکنم ز یگردم و دستمو قائم م یسمتش برم به

از  يو خبر دمیسالها فقط و فقط کابوس د نیچون تموم ا: گم یکنم و م یشو نوازش مبرم و گونه ا یجلو م

 ! نبوده ایرو

به . داشته ریتأث يکنه که حرفهام تا حدود یکشه دلمو آروم م یرو که عقب نم یزنه و صورت یکه م يلبخند

 .يبخواب خسته ا: گم یکنم و م یخسته اش نگاه م يچشما

به آغوش  يخواستنش، وسوسه  يوسوسه . کنه یخرده مکث بهم پشت م هیز بنده و بعد ا یم پلکهاشو

. کوبه یم نهیو قلبم تو س رمیگ یافته که گر م یرابطه، چنان به دل و جونم م هیداشتن  يوسوسه  دنش،یکش

 یشونه به سمتم م رهم از س نیریکشم و با تکون خوردن تخت آ یبه پشت گردنم م یدست نم،یش یسر جام م

  س؟یگرمت ن: گم یزده باشم م یحرف نکهیا يدم و برا یم رونینفسمو پر صدا ب. کنه یو نگاهم مچرخه 

چهار تا دونه : دم یم حیکنم و موقع برگشتن سمت تخت توض یو شمع ها رو خاموش م نییرم پا یتخت م از

 !راه انداخته ییشمع چه گرما

بندم  یچشم م. کشه یگردنش باال م ریفه رو تا زکنه و مال یهم بهم پشت م نیریشم آ یم ریجام که جاگ تو

خوابم و  یکنم، دوباره طاق باز م یپشت م نیریشم و به آ یپهلو به پهلو م! شه یکنم بخوابم که نم یم یو سع

 یکیاون  ریکنم و ز یپهلوش رد م يکشم و دستمو از رو یخودمو جلو م تیچرخم و در نها یباز به سمتش م

خاطرم  یچفتم که باش: کنم یگوشش زمزمه م ریکشونمش و آروم ز یت خودم مبه سم. شونم یپهلوش م

 ! یجمعه که هست

 .زمیعز یخوب بخواب: کنم یبندم و آرومتر زمزمه م یزنم و پلک م یموهاش م ونیم يا بوسه

 .بخوابم ندهیخوب آ يکنم با فکر روزها یم یکشم و سع یعطر موهاشو بو م ره،یگ یمقدار آروم م هی دلم

 یو تکون خوردنش کم نیریچرخش آ يداریخواب و ب ونیشده و خواب به سراغم اومده، م نیسنگ لکامپ

دستم رد  ریخزه و دستشو از ز یام م نهیس يچرخه تو پهنا یبه سمتم م. کنم یکنه اما پلک باز نم یم ارمیهوش

 دنیو تو لبهام که به قصد بوسکنم تو پلکهام که باز نشن  یتمام قوه امو جمع م! رهیگ یکنه و به بغلم م یم

 ! خوشرنگ و خوشفرم حرکت نکنن ياون لبها
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به کنارم بندازم و با به خاطر آوردن  یشه نگاه یگز گز دستم باعث م. کهیکنم هوا هنوز تار یکه باز م چشم

 يپشت اون پلکها یکن یکه حس م قهیچنان دستمو بغل کرده و تو خواب عم نیریآ. شب قبل لبخند بزنم

 ! دست بدبخت خواب رفته رو داره نیه هم ترس در رفتن ابست

دستمو . فهمونه که خوابه یآرومش بهم م ينفس ها يو صدا یزن یم یغلت. دم یبه خودم م یآروم تکون یلیخ

 يتک تک اجزا. شم یصورتش م ي رهیکنه و بعد تو سکوت خ دایپ انیمالم که خون توش جر یمقدار م هی

 نیتو رفتارش من ا فتهنه یبا وجود دلمردگ مش،یبا وجود سکوت عظ. و دوست دارمموجود معصوم ر نیصورت ا

 ! تو کوهستانش دوست دارم یسرزندگ يهمون روزها يدختر رو به اندازه 

اراده امو متزلزل  دیشا یتماس نیکوچکتر. کنم یمکث م شیمتریلیلمس لبهاش تو م يره برا یم شیپ دستم

شم و از  یشه از جام بلند م یم داریکه دوباره داره ب يا زهیداغ کرده با غر! بشه دیکنه و بشه اونچه که فعال نبا

سوز هوا مثل آب . رمیگ یبه بغل م هاموو بازو ستمیا یدوم م يطبقه  ضیتو بالکن عر. رونیرم ب یاتاق م

 یسالن، مگردم تو  یبرم قهیبعد از چند دق. خواد یم يگاریو دلم س شمیخاموش کردن آت يشه برا یم یخی

تو درگاه  نیریآ ي ستادهیا بتیه دنیتختم بردارم د ریز يرو از کشو يگاریبرم سمت اتاق سابقم تا پاکت س امی

  ؟يدیترس: زنم یرم و آروم پچ م یجلو م! کنه یدر متعجبم م

من  ؟يخوا یم يزیچ ؟یپس چ: پرسم یو م رمیگ یدستاشو م. نه یده به معن یبه دو طرف تکون م يسر

 کردم؟  تداریب

 یکشونه و با ورودمون در رو م یچرخونه و حاال اونه که دستمو گرفته، منو به سمت اتاق م یتو دستم م دستشو

 یدست چپم رو باال م. کنم ینگاه م ستادهیا یکم يروم تو فاصله  شیکنجکاو و منتظر اونو که حاال پ. بنده

. تونم دستمو پس بکشم یکه حت جمیو گ هونقدر شوکا! زنه یبهش م يمن بوسه ا يبهت و ناباور نیدر ع اره،ی

و بهت منو با  ادی یسرپنجه هاش باال م يکنه، رو یدستمو از لبهاش جدا م یاون اما با لبخند کمرنگ اما گرم

 . کنه یبه لبهام کامل م یزونیگر يبوسه 

چسبم،  یپشت بهش م کشم و از یدستشو م. پناه بردن به تخت يکنه قصد فرار داره برا یکه ول م دستامو

 ! مونه یتشکر نم یوقت شب ب نیا یخوشگل خانوم چیه يکادو: کنم یگوشش زمزمه م ریشم و ز یخم م

. کنم یشم و فاصله امو کم م یخم م. ره یخندونش به سمت لبهاش م يچرخه، نگاهم از چشما یسمتم م به

 ! اجازه هست؟: زنم یچشماش لب مدم و زل  ینگاهمو باال م شیمتریلیبرم و تو چند م یم شیصورتمو پ
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دروازه  روزیشم که تا د یم ییایداره و من غرق دن تیافته که نشون از لبخند رضا یم نیچشماش چ گوشه

 !داده عهیجهنمو به رو گشوده بوده و حاال بهشتو بهم ود يها

*** 

به . ره ینه ام و دلم مالش مگرس لیف هیبه قد . ذارم یو پا تو آشپزخونه م نییرم پا یگرفته از پله ها م دوش

 کجاست؟ نیریآ: پرسم یم يچا ختنیکنم و در حال ر یم يپرانرژ یکه در حال شستن ظرفه سالم یمامان

 یکنم و م یمتعجب نگاهش م. ده یخوردن صبحونه، مامان اما جوابمو نم يآشپزخونه برا زیپشت م نمیش یم

برام نازك  یپشت چشم! شده؟ یچ یعنیدم  یتکون م به دو طرف يتعجب کرده سر. با اخم زل زده بهم نمیب

 یم هیتک نکیکنار س نتیرم سمتش و به کاب یشم، م یبلند م زیاز پشت م! شه یکنه و مشغول کارش م یم

 ! شده؟ يطور: پرسم یدم و م

ون جا دادن قاشق و چنگال ها که ظرفش يهم برا يدو بار یکیذاره و  یم یسر و صدا ظرفها رو تو آبچکون با

زنه،  یحرف نم نکهیاز ندونستن موضوع و ا یعصب. زنه تا بکشم کنار یبهم م یآروم يپشت سر منه، ضربه 

 !ناراحتتون کرده؟ نکجاست؟ او نیریآ! شده؟ یچ! مامان؟ هیچ: گم یبندم و معترض م یآبو م ریش

تونه  یکار م یخدا چ ياون بنده : گه یم نییکنترل شده و پا ییدوزه به چشمام، با صدا ینگاهشو م مامان

 !خودمه يکشم از بچه  یم یمن هر چ! بکنه؟

 !من؟: پرسم یم متعجب

 !تو! آره: گه یم یآروم ياما همچنان با صدا یعصب

 !کار کردم باز؟ یچ: پرسم یشم و م یم نهیبه س دست

به  يجور نیا! ؟يبه حرف من گوش داد يجور نیا:گه یظرفها م یکنه و در حال شستن باق یآبو باز م ریش

 نیا شیمنو پ یخواست یفقط م! ؟يخودتو نگه دار یتونست یشب نم هیشب، فقط  هی! ؟يام عمل کرد هیتوص

 ...دختر و روح پدر و مادرش شرمنده

 !مامان: و البته که خجالت زده معترضم

 ! ؟یمامان چ! ال اله اال هللا... مامان و : گه یمن م يکشه و رو در رو یدست از شستن م مامان

 یاظهار نظر و البته سرزنشم م میبخش زندگ نیتریپروا داره در مورد خصوص یطور ب نیمامان ا نکهیاز ا کالفه

به بعد هر  نیاز ا! داره تیچقدر حرفام برات اهم يثابت کرد:کنه یم یدست شیبگم، مامان پ يزیچ امی یکنه م

 !یکن گم انجام بده که برعکسش یم يانجام بد دیکه از نظر من نبا يکار
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پا  نیریبحث شرم آور تموم بشه، آ نیتا ا رونیدارم که از آشپزخونه برم ب یبر م مویچا وانیو ل زیرم سمت م یم

 ! و اخم مامان داره يبا دلخور يادیلبش تضاد و تناقض ز يلبخند رو. ذاره یتو آشپزخونه م

اونو هم متعجب  نیریت بشاش آبه مامان که انگار لبخند و صور ینگاه میکنم و ن یخوش سالم م ییرو با

 !زم؟یعز یخوب: پرسم یم نیریاندازم و از آ یکرده م

کشه تا  یدست منو هم م نه،یش یم زیده و پشت م یبا لبخند و باز و بسته پلک چشماش جواب مثبت م نیریآ

سمت من تو دستش رو به  يلقمه . کنه یهم نثار مامان م يلبخند يو بعد در حال درست کردن لقمه ا نمیبش

با ! کنه یدهنم م کینزدکشه و لقمه رو  یعقب م یدستشو کم رمش،یبرم که بگ یدستمو جلو م ره،یگ یم

 مییکردن چا نیریذاره و مشغول ش یدهنم م يو گردو رو تو ریکنم و اون نون و پن یخنده لبهامو از هم باز م

 ای نیشما صبحونه خورد: پرسم یم یشکیگنج ياون لقمه  دنییگردم سمت مامان و در حال جو یبرم. شم یم

 !ره؟یبگ ایشتلقمه بندانگ نیعروس خانومتون واسه شما هم از ا

 يکه هنوز رنگ تعجب داره، لقمه  ینگاه. دوزه یم نیریکه اخم به ابرو و لبخند به لب داره نگاهشو به آ مامان

 هی نیا! ریبگ يلقمه کله غاز! جان دختر: گم یم مییقلپ از چا هیو قبل از خوردن  رمیگ یم نیریرو از آ يبعد

 !کنه یمنو هم پر نم يمعده  طیاز مح لنیاپس

 يبار سرانگشتها نیامونه، ا رهیخ یافته که اون هم با لبخند گرم یخنده، دوباره نگاهم به مامان م یم نیریآ

 یبه خنده ممامان جفتمونو  يگلو یِصاف کردن مصلحت يو صدا رمیگ یهم همراه با لقمه به دهن م نویریآ

 !اندازه

داره که من هم سر ذوق  یکنارم قدم بر م یهاست و چنان از سر خوش نیتریچنان به و نیریمشتاق آ نگاه

 .گردم یرو فراموش کرده ام و پا به پاش مغازه ها رو م یاومده، خستگ

و  دیخر يبرا نیریآ رفته دست تو دست یکیبعد از ازدواجمون گذشته و حاال که هوا رو به تار میروز کار نیاول

و تو فروشگاه  ششیرو پ یسال کیشده که  نیبا توافق و مشورت نامدار قرار بر ا. ابونیبه خ میزد یوقت گذرون

 هیرسه خودم  یکه از بابا بهم م یبعد با ارث و رمیبگ ادیکنم و چم و خم کارو  يبمونم و شاگرد شیلوازم خانگ

 . دوم فروشگاه نامدار يشعبه  ریمجزا باز کنم و بشم مد يمغازه 

جواب مونده چون  یکنه ب نیهم همراه خودش و نگار نویریمن و آ نکهیا يفرداد برا يزور زدن ها ونیم نیا

خوام  یم م،ینباش بینص یباشم تا از مهر مامان ب نجایخوام ا یم. کنم بتریکه هست غر ینیاز ا نویریخوام آ ینم

مردم رو به بهبود بره  نیواسه ا یشد زندگ اراگر قر د،یوقت تحول رس يو تو وطن خودم بمونم تا اگر روز نجایا
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روز قرار شد سرمو بذارم  هیباشم تا اگه  نجایخوام ا یم. و با پوست و گوشتم لمس کنم نمیبا چشم خودم بب

دونم  یکه م یمحکوم کنم در حال يخودخواسته ا دیخوام خودمو به تبع ینم. خاك باشه نیهم يرو نیزم

به  میبر نیریخوام هر وقت که اراده کردم دست تو دست آ یم. رهیگ ینم يرشم و دلم توش قرا ینم رشیپاگ

 .میاون کوهستان و خاطراتمونو مرور کن

مردونه با  رهنیپ هیکنم و نگاهشو دنبال، چشمش به  ینگاهش م. ستهیا یم نیریشه و آ یم دهیکش دستم

! پوشم ها ینم یرنگ نیمن ا: کنم یزمزمه م رگوششیره و ز ی مابروم باال هی يتا! کمرنگه یصورت زیخطوط ر

 !گفته باشم

. کشونه یمغازه و منو دنبال خودش م يسمت در ورود رهیگ یمصمم راه م یلیکنه و خ یلبخند بهم نگاه م با

نتظر هم م نیریآ. گه یخوش آمد م نیریده و به آ یجوابمو م ییکنم و اون با خوشرو یبه مرد فروشنده سالم م

 . ارمیمرد به زبون ب يزنه بهم تا خواسته اشو برا یزل م

 نهاش،یا ن،یبب! رنگ دخترونه بوده هی امیاال میاز قد یصورت! جان نیریآ: گم یکنم و معترض م یم يزیر اخم

 !چطوره؟ مینیپرو کنم بب شویهان؟ آب! هیآب نیمثالً ا. اش هم هست که قشنگتره گهید يرنگها

رو از  نیتریپشت و رهنیمشابه پ نیرینگه داشتن آ یراض يات منه و فروشنده هم براتخس م يچهره ا با

 شتریاتفاقاً ب. پرفروشمونه ياز کارها یکیکار  نیا:ده یم حیکنه و توض یباز م شخونیپ يو رو ارهی یقفسه در م

 گهیروزه روز رنگ دام یبوده ول رونهرنگ دخت یصورت امیاال میشما درسته که قد شیفرما. رنگ رفته نیهم هم

 !طرفدار داره داًیشد ورامونیپل نیا ن،ییمثالً مالحظه بفرما. مذکر و مؤنث نداره

 یخنده و جلو م یآروم م نیریشه، آ یده گرد م یکه بهمون نشون م يوریپل یرنگ سرخ آب دنیاز د چشمام

 یم رهیفاتح به من خ يو با لبخند ذاره یمردونه م رهنیپ يداره و رو یدست فروشنده بر م ریرو از ز وریپل اد،ی

بردارم ست  دیکه جفتشو با یگب يخوا ینم: گم یزنم بهش و م یهمچنان گرد شده زل م ییبا چشما! شه

 !کنم؟

 نکهیا ياومدنه و برا رونیدود از مغزم در حال ب! ده یبه عالمت مثبت تکون م يهمون لبخند مشتاقانه سر با

تو تنم  دیشا. امتحان کنم رهنویپ نیبذار اول هم ایخب ب: گم یلف نشم مج غِیج وریاون پل دنیمجبور به خر

 .نهیخوب نش

 . ستهیا یو پشت در م ادی یهم همراهم م نیریآ. کنم یو به مقصد اتاق پرو فرار م رمیگ یم رهنویپ
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که  رنگش: گه یزنه و مرد فروشنده م یموج م نیریتو صورت آ تیرضا امی یم رونیپوشم و ب یکه م رهنویپ

 !خانوم فوق العاده است ي قهیسل. تنت هم هست تیف. ادی یم یلیبه پوستت خ

کنه و بعد روبروم  یمرتبط م رهنویپ يسرشونه ها. دور بچرخم هیکنه تا  یم تمیو هدا رهیگ یدستمو م نیریآ

خرمش  یم: مگ یرم و م یبه سمت اتاق پرو م وریاون پل دنیفرار از خر يبرا. هیچ ممیتصم نهیتا بب ستهیا یم

 !گهیحرف حرف شماست د! خانوم خانوما

*** 

 رون؟یشام ب میبر: پرسم یو م رونیاز پاساژ ب امی یبه دست م لکسینا

 !چرا؟: پرسم یخوره، متعجب م یبه عالمت مخالفت تکون م سرش

نه :امی یمنم که به حرف م. کنه یاشاره م میو به ساعت مچ ارهی یمونه و بعد دستمو باال م یکم ساکت م هی

 هان؟. که نگران نشن میخور یم رونیشامو ب مید یاطالع م نایبه مامان ا! نشده که ریبابا د

 یهست یکس نیاول: گم یره و م یمخالفتش باال م لیمنم از ندونستن دل ياندازه، ابروها یسرشو باال م دوباره

 ! کنه یکه در مقابل دعوت به شام مقاومت م

که تو وجودش  یهمه دوست داشتن نیچسبونه و من از ا یوم و سرشو بهم مکنه دور باز یحلقه م دستشو

 .سمت خونه میافت یکنم و راه م یم ینسبت به من هست احساس خوشبخت

*** 

و هاله و فرداد و خاله بلند  نیدست زدن همراه با تولدت مبارك گفتن نگار يمحض پا گذاشتن تو سالن، صدا به

ان و  ستادهیلبخند گرم ا هیرسم که با  یم يدم و به مامان و نامدار یت مشوکه نگاهمو روشون حرک! شه یم

 . کنن یتماشامون م

 !م؟ینخور رونیشامو ب یگفت یم نیواسه هم: پرسم یو م نیریکنم سمت آ یم رومو

: گه یو در حال دست دادن باهام م ادی یم شیده و فرداده که پ یبه عالمت مثبت تکون م يلبخند سر با

 کویک نیبپوش که آب از لب و لوچه امون راه افتاد بس که ا تویهمسر گرام هیانتخاب رهنیجنب برو پب! بجنب

 !میو انگشت کرد میزد دید

 !رهنه؟یپ لکسینا نیتو ا یدون یتو چه م: پرسم یکنم و م یادب نثارش م یب هی

 یداد م یاز صد فرسخ زمیزع: گه یزنه و آرومتر رو به من م یم هیهم اومده به بق يبا لبها یمضحک لبخند

 !مورد استثناء فوق برنامه است هیاون  گهید یهم تنگش کادو گرفت يزیچ یحاال اگه خارج از برنامه شورت! زنه
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 !یاز گرسنگ میبجنب که مرد: گه یکنه و م یو فرداد رو مبل خودشو ولو م میخند یم

گرچه که  ستیبد هم ن. پوشمش یبره و م نیتاش از ب يکشم تا خطها یاتو م يسرسر رهنویرم باال، پ یم

 .ستیرنگ دلخواهم ن

 :ضرب گرفتن و آواز سر دادن زیم يکنه رو یفرداد شروع م نییپا امی یپله ها که م از

 يدل منو برد یصورت رهنیپ

 يتو منو غممو نخورد یکشت

 ادتهیبه اون نشون  نشون

 يموهات نشوند يرو یسرخ گل

 ردمگ یبرم ياالن زود رمیمن م یگفت

 گردم یاونوقت باهات همسر م امیمن م یگفت

 شام تارم چراغ

 چشم انتظارم ایب

 دمینازت کش چقدر

 از کنارم یرفت تو

 به حال زار ما کن یرحم ایب

 را رها کن ییوفا یب نیا ایب

 خطا بود مونییآشنا یگفت تو

 کردم تو هم امشب خطا کن خطا

 !تو حندق میزیببر بر کویک ایب

 زن جان بنده که مادر مشیبخور

 بساطش نداره يتو شام

 ستاده،یا نیکه کنار نگار ینیریدوزم به آ یکنم و نگاهمو م یرو فوت م کیک يشمع رو یخنده و شوخ ونیم

 !لحظه به دست نامدار داره نینشون از ثبت ا نیفلش دورب يو صدا ارمی یبه لب م يلبخند

*** 
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 يکار! ستهیباز با يتو فضا رهنیال پ هیآدم با  نکهیا يه برابهاره و از سوز سرما کم شده اما هنوز زود کینزد

 میکاشت نیریکه با آ ییو به گلها یپشت اطیح کیکوچ يام کنار باغچه  ستادهیا. که من در حال انجامش هستم

به  نگاهم. فاصله داره داًیدور اما از منِ اآلن شد یلینه خ دیبرده که شا ییکنم و ذهنم منو به گذشته ها ینگاه م

. فکر کنم یتا کم رونیگلها از خونه اومده ام ب ياریآب يبه بهونه . دستهام شده يتو لنگیکه غرق آب ش هیخاک

 ! که اگرچه دشوار، اگرچه تلخ گذشت اما گذشت يفکر و فکر و مرور گذشته ا

 هی! ش آوردها و زد و خوردها خونمو به جو یشلوغ ریاخبار و تصو دنیتلخ د يروز صبح تو همون گذشته  هی

روز صبح رفتم که بگم  هی. داد رییشدم که گذشته و حالمو تغ يوارد معرکه ا مانیروز صبح پشت به پشت ا

صالت ظهر  کیروز نزد هی. مانینه به من و نه به ا. ندادن یاما زدن، کشتن و امان! نیامان بد! نینکش! نینزن

 . بود که از باور مرگش خشک شدخون خودم  گهیروز د هیرو دستام رد گذاشت و  مانیخون ا

 یکل ونیم گهیروز د هی. و تو اسارت سرکنم هودهیب دیعمرمو با يروزها نیسال از بهتر 5عصر بهم گفتن  هی

 یب! یلیل ییوفا یخبر ب دنیخشک شدم ازشن! به فنا رفته رونمیاون ب ي ندهیبهم گفتن که آ نهیدرد و زخم و ک

 !نلرزه يبشر چیه يهرگز دلم برا گهیم دبا خودم عهد بست! درد یرگ شدم و ب

شونه هام خم شد از ! بهم گفتن پدرم رفته کیبرام شب شد و تار ومدهیروز که هنوز ماه در ن هی گه،یروز د هی

 . رهیت ایو دن بتشیمص

و سر کنم و فکر  ییو تو تنها ایته دن ییجا هی ر،یرو تو دل کو یکوله بار سفر بستم که چند صباح گهیروز د هی

 ! چقدر پام تموم شده يهمفکر هی ،يهمدرد هی متیفکر و فکر تا بفهمم ق

 نهیراه رفتم و راه رفتم و اجازه دادم فکرها، خاطره ها، حسرت ها، ک یشن يعالمه شب و روزو تو تپه ماهورها هی

 .خوره ذره ذره روحمو بخوره نیع رهایها و تحق

عده فکر  هیروز که  هیروز،  هیتر شدم و بعد،  دهیم و خم و خمشونه هام حمل کردم و خ يرو رو یدلتنگ ایدن هی

شده  یطناب میقانون یتاوانِ ب دمیبرگشتم و د. بسه امه و متنبه شده ام برگشتم گهیکردن مجازاتم سر اومده و د

 زمان خره کش يها يو بلند یپست يرو ن،یزم يرومنو  دنم،ینفس بر يدار زدنم، جا ي،افتاده به گردنم و جا

 .کنه تا ذره ذره جون بدم یم

رنگارنگ  يِایدن نیدرد، از ا یمردم فراموشکارِ ب نیاز ا! دمیکه ندادم، محتضر و دردمند که موندم، از نو بر جون

 .بشر دوپاست نیا يکه درست مثل خودم زخم خورده  یعتیو پناه بردم به طب دمیپر درد بر
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همونقدر آزاد، همونقدر سرزنده، !از جنس همون کوهستان یکیه بدونم خودم قراره بشم پنا نکهیا یبردم ب پناه

 .تنها ده،همونقدریهمونقدر رم

و  نیریعشق آ. کردم اصالً پا توش بذارم یتا سال قبل فکر نم دیام که شا ستادهیا يو امروز، تو نقطه ا حاال

رو به خاطر آوردم و  يتمدن بشر يواال يدوباره و از نو مفهوم ها. داد  یآشت تیانسان یبودنش منو از نو با معن

 .و با دردش دردمند یبش نیغمگ مشبلرزه، با غ یهمنوع ياگر دلت برا ستین هودهیاومد ب ادمی

تو ! گن به من چه تو نگو یم گرانیگفتم اگه د یکه م میاومد منم همون ادمیاومد چرا به اون راه رفتم و  ادمی

 !تو دلسوز باش! مسئول باش

*** 

 یتفاوت یب نِیکه منو از زم یفیظر يدستها. کنه یشه و منو از افکارم جدا م یدور کمرم حلقه م از پشت یدست

 .دهیکش رونیبلند کرده و خودش هم از قعر غم ب

شده اشاره  لیتبد اچهیبه در باًیمن تقر یکه از سر حواس پرت يگردم به عقب، با خنده به باغچه ا یلبخند برم با

 ! خورده شنا کنن هیگلها هم  نیتو افکارم غرق بودم، گفتم ا: مگ یخندم و م یم! کنه یم

 .نیریآ: زنم یره به قصد بستنش، صداش م یم رآبیخنده و به سمت ش یم

قصد دارم  نکهیا الیبه خ. ذارم یو انگشتمو رو لبه اش م ارمی یرو باال م لنگیگرده، سر ش یطرفم برم به

نور  ریکنم، درست در مس یباغچه انتخاب م ي گهیرو سمت دآب  زشیفرار کنه، محل ر ادی یکنم م سشیخ

 !کمان نیرنگ نیریآ: گم یو م دیخورش

 تشیوار هدا رهیدا میکه ن یبه آب دیکه از تابش نور خورش یکمان نیگرده و به رنگ یراه فرار کردن بر م مهین تو

 ! شه یم رهیکنم درست شده خ یم

 ؟یدرستش کن يدوست دار:پرسم یکه ممنم . زنه یو با ذوق لبخند م ادی یم جلو

کنم  یدستهامو از دو طرفش رد م. ستمیا یدم و خودم پشت سرش م یرو به دستش م لنگیجواب مثبتش ش با

. ده یم هیام تک نهیو به تخت س رهیگ یکنه، تو بغلم جا م تیهدا يبدم آب رو چه جور ادیبهش  نکهیا يبرا

کل : کنم یزمزمه م رومزنم و آ یبه موهاش م يبوسه ا م،یزسا یم یکمان نیرنگ یمست عطر وجودش، وقت

 . يکرد شیکمان رنگ نیرنگ نیتو برام درست مثل ا! يشده بود خاکستر امیدن

 یخرم و داغ م یشدن، لبخندشو به جون م دهیترس از د یپروا، ب یچرخونه، ب یلبخند سرش رو به سمتم م با

 .ده یم یکه طعم زندگ يشم از بوسه ا
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*** 

مرز خواب و  نیذهنمو ب ينجواگونه ا يِحرف زدن ها يصدا لوله،یکاناپه هستم و مشغول ق يشکم ولو رو به

کرده و ذهنمو  زیاسم ابوالفضل گوشامو ت دنیکار زشته اما شن هی سادنیدونم گوش وا یم. داره ینگه م يداریب

و طالقشو از  ستادهیکه جفت پا ا یمعرفت یب يِوفا یب یِلیعمو خبر آورده و داره از ل يفرداده که از خونه . داریب

 . زنه یابوالفضل گرفته حرف م

. کرده و کنجکاو ارمیهوش یِلیخوام فکر کنن اسم ل ینم. کنم یدم اما سرمو بلند نم یاز هم فاصله م پلکامو

رو با  يادیز يکه شبها هیزن یِذهنشون نقش ببنده که همچنان فکر و ذکرم پ يسوء تفاهم تو نیخوام ا ینم

خاطراتمون پشت  يراحت به همه  یلیخ ک،ینزد یلیروزِ خ هیروز،  هیمن سحر کرد و  يعاشقونه  ينجواها

وفا بود و ابوالفضل هم اشتباه  یکه به من و خواستنم، به من و احساسم پشت کرد ب يدرست از روز یلیل! کرد

 يِدخترعمو يچه به عشقِ ناکام مونده  چه به طمع پول و! من ساخت یزندگ يها رونهیکرد که خونه اشو رو و

 !دهیاز قفس پر

 یم یحساب رونیب ادیب ییکه مونده تا دا یدو سال نیابوالفضل که حاال تو ا: شه یواضح تر م یفرداد کم يصدا

اونم که اَن دماغِ . رو کرد یلیالتماس ل یتو محضر کل روزیخب، د یول! تونه رو مال و اموالِ باباهه جولون بده

 !فقط منتظر بود زودتر حکم طالقو بخونن! دهیماس

 !؟يمگه تو هم اونجا بود: ستیواضح ن یلینامدار اما خ يصدا

 !دو کفتر پر و بال شکسته بوده نیشاهد طالق ا تیحاج! باش نویا! به:ده یبه غبغب انداخته جواب م يباد فرداد

 !فرداد؟ يجد: شه یبلند م نینگار يصدا

اون ابوالفضل اَن ! يمعلومه که جد: گه یشه که من خوابم و بعد م یده متذکر مکنترل ش ییبا صدا فرداد

هم ! هم مرَدم! رو من حساب کن یوقت شاهد ماهد خواست هیآخه قبالً بهش گفته بودم ! چوچک بهم زنگ زد

 !زدم تو محضر رجهیکل شیبا کل ه! منم با کله که خوبه. شد که زنگ زد بهم نیبعد ا! هم عادل! عاقل

 !کنه ینم یطور خوشحال نیا یآدم از شکست کس! زشته فرداد: گه یسرزنشوار م نینگار

 !کردم؟ یمن کجا خوشحال: گه یهم مظلومانه م فرداد

 !مینیب یم میچشما رو ما دو تا دار نیتو ا یِبرق خوشحال: شه ینامدار دوباره بلند م يصدا

 .و بابا بد کرد یپ کیدر حق ن یلیهر چند که خ. وزهس یابوالفضل م يدلم برا: هیجد نیشوخه اما نگار لحنش
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شده  دایهم پ یکیحاال ! تو راه گوز همه زده شهیهم!دلت واسه اون کالش نسوزه: شه یحاال معترض م فرداد

مادر شوهر جانت کَت و کلفت بارت کرد ! ؟یحاضر بش يخوا یشما نم نمیاصالً بب!خودش تا کرده نیباهاش ع

 !ها يذار یاقچه باال نمط ،ياومد ریکه چرا د

خوابم  نکهیقبل از ا. کنم ینم دایپ نویریاندازم و آ یبه اطراف م یکشم، نگاه یموهام م نیب یو دست نمیش یم

گوشم منو از جا  خیفرداد از ب يدم که صدا یم یدارم به تنم کش و قوس. شگاهیببره همراه مامان رفته بوده آرا

 !تو شکمت اومدم یجفت پا م يزد یخواب م خودتو به گهید قهیدو دق: پرونه یم

 !؟يآماده ا! خب: گه یو م نهیش یو روبروم م ادی یگردم سمتش، لبخند به لب م یبرم

 .گم یآزمونو م:گه یو م ادی یکش م شتریکنم، لبهاش ب ینگاهش م یسؤال

که اآلن  یر چاز ه:گه یاندازه و م یکنه، پاشو رو پاش م یم یمصنوع یگه، اخم یم یفهمم چ ینم بازم

 !جدا شده است؟ یلیابوالفضل از ل ایآ: سوال اول! بپرسم ازت يا نهیخوام سواالت چهارگز یم يدیشن

 !يبه زود -باًیتقر -ریخ -بله

 یک: پرسم یگردم سمتش و م یاما قبلش برم ییخوام برم سمت دستشو یشم، م یخندم و از جام بلند م یم

 اونور؟ ير یم

 !؟يایب يخوا یعقلت تکون خورده م شاهللایا: گه یر حال جلو اومدن مشه و د یجاش بلند م از

 يمامانِ بنده ! مینفس راحت بکش هیخونه  نیقراره تو ا یخوام بدونم ک یم: گم یم ییاز رفتن تو دستشو قبل

 !کرد اال داماد سرخونه داشتن یمن فکر همه جا رو م يخدا

صداشو . کنم یو در رو قفل م یبهداشت سیچپم تو سرو یم يره هوا، فور یدونم دستش بهم برسه آخم م یم

! نییپا يهات بر دهیبزن کف توالت که با ر رجهیبکش، خودتم ش فونویکارت تموم شد، س:گه یشنوم که م یم

 !ارمیسرت ب ییدونم چه بال یم رونیب يایدر ب نیواال از ا

*** 

چرخونم و  یم نیریاال تنه ام رو به سمت آب. کنه یفضا رو پر م یسکوت آرامشبخش ن،یخاموش کردن ماش با

 .شونم ینگاهمو به صورتش م

غم بزرگ تو چشماش  هیرنگ به صورت نداره و حتم دارم اگه برگرده به سمتم فقط . روشه شیو مات پ ساکته

نگاهشو . گرده یحال برم يایخوره و انگار به دن یم یتکون رم،یگ یبرم و دستشو م یم شیدستمو پ. خونه کرده
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 يخوا یم: پرسم یبار چندم م يراو ب ارمی یبه لب م يثمر یو ب یمعن یموقع و ب یدوزه، لبخند ب یبهم م

 م؟یبرگرد م؟ینر

رو که تو  یباز کردن در، دست يشه برا یخوره و دستش دراز م ینامحسوس به دو طرف تکون م یلیخ سرش

 .نیریآ: گم یتا توجه اش رو به من بده و م رمیگ یدستمه محکم تر م

خرابه است آباد  یکه هر چ میاومد: گم یکنم و در همون حال م یکنه، با دست گونه اشو نوازش م یم نگاهم

 ! که؟ یدون یم. میمحکم باش دیکار با نیواسه ا. میکن

من حتم :گم یشم و م ینگاه سردش م ي رهیتو چشمام، خ زمیر یمحبته م یکنه، هر چ یم دییسر حرفمو تأ با

که  میو بهشون بگ میبر نکهیاون گندم زار، مامان و بابات چشم به راه نشسته ان واسه ا ونیال، مدارم، اون با

 . میچقدر خوشبخت

 یکنم و آروم م یرو نوازش م رونیب شیاز روسر ختهیر يزنه، موها یبه دلم م یاشک به چشماش زخم هجوم

دونم چقدر  یم. تو خرابه ها يذار یا مو پ يگرد یکه برم ییلحظه ها. لحظه ها رو داشته ام نیمنم ا: گم

 ... یکشه ول یکنه، پاها پس م ینم ياریدونم دل با آدم  یم. سخته

لبخند . بوسم یانگشتمو م يکنم و تر یگونه اش، با سر انگشت قطره رو لمس م يرو رهیگ یراه م يا قطره

که  یاون وقت نیفرق هست ب هی: گم یکنم و م یم نیریرو نثار غم بزرگ نشسته تو صورت آ يپرمهر بعد

 یدون یم! تو لونه کرده گلخوش يکه اآلن تو چشما یغم نیبار آوار گذشته ها خم بود، با ا ریمن ز يشونه ها

 ؟یچ

که من با چشم  یاون وقت:گم یو م رمیگ یده، جفت دستاشو تو دست م یتکون م یرو به عالمت منف سرش

مثل تو نبود که  یکیسنگشونو لمس کردم،  يدستا سرد نیبا اکه  یکه وارث دو تا سنگ قبرم، اون وقت دمید

 یحت ای! شونه به شونه ات رت،درست کنا! نجامیاآلن من ا یول! نزنن خیتا  رهیکه دستامو بگ! گاهم باشه هیتک

 !مگه نه؟. یرو من حساب کن یتون یکه چقدر م یدون یم. تو وجودت

که تا  یدون یم: دم یبوسم و ادامه م یم فشویظر يانگشتهاسر. و باالست نییدوباره تکون سرش به پا جوابش

 !گه؟یهستم واسه تو هستم د یتا وقت ا،یآخر دن

 !گه؟یچقدر دوستت دارم د یدون یم: گم یدوباره مثبته، لبخند به لب م جوابش

 !مگه نه؟! گه؟یدوست داشتنه قرص و محکمه د نیچقدر ا یدون یم: هم جواب مثبت و باز هم سؤال من باز
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که چقدر واسه ام  یدون یهم م نویپس ا: من دنیهم سؤال پرس گهیبار د هیجواب مثبت و  هی گهیبار د هی

 !گه؟ید یهست یخواستن

هم  نویا: گم یو م ادی یمنم کش م يشه، لبها یچشماش تو صورتش مهمون ناخونده م یسیخ ونیم يلبخند

 !گه؟یچپت نکنم د يلقمه  هیکنم که نپرم و  یچقدر دارم خودمو کنترل م کهیدون یم

 یپلکهاش پاك م ریاشکهاشو از ز ره،یگ یمقدار قرار م هیخنده اش دلم  ياز صدا! خنده یم هیگر ونیبار م نیا

 م؟یبر: گم یکنم و م

اندازم  یحرکت دستمو م هیشم، تو  یرسم، خم م یبهش م یزنم و وقت یدور م نویماش. شه یم ادهیجواب پ یب

 رهیکشه و پرلبخند خ یم یغیج! کنمش یم نیاندازم سرشونه اش و از زم یامو م گهیت ددس هیزانوهاش و  ریز

موقع ها گذاشتن  نیواسه ا قوعش يارابه : گم یدستهام م ونیکنم م یم رشیدرست که جاگ.شه یصورتم م ي

 ستین یخال رو تنم ییجا گهیخواهشاً از شالق استفاده نکن که د! برم شیدم تند و چابک پ یفقط قول م! گهید

 !فتهیرد زخم روش ب نکهیواسه ا

 یقدم شدن، با نگاه شیو پ اقیاشت نیشم از ا یسرخوش م اره،ی یسرشو به سمت صورتم م طنتیش با

 هی نمیا: گم یافتم و با خنده م یو راه م رمیگ یازش م ياز تنها بودنمون، بوسه ا نانیبه اطراف و اطم يسرسر

 !میکه رفت نیسفت و سخت بش! موشاسبِ چ نیواسه دهن ا نیریعلف ش

*** 

که با دو تا نشون  يکه سر خاك مسطح شده ا هیطوالن یزمان. شکسته نیریآ ي هیگر طویمحض مح سکوت

 رهیکم خ يفاصله  هیمدت از  نیکردن و من تو تموم ا يده نشسته به زار یم زاشویدو تا از عز دنیخبر از خواب

 .از حد دردناکه شیبدختر  نیا يکه برا يام بهش و به درد

 میمواظبش باش یلیخ یلینکرد و تنها متذکر شد که خ یسفر، مخالفت نیبابت ا میبا دکترش مشورت کرد یوقت

 یبراش خوب بود به شرط یروح ي هیتخل نیاز نظر دکتر ا. میبرگرد عاًیو البته اگر حال و روزش مشوش شد سر

هاش آزاردهنده  هیگرچه که گر ستیتاب ن یدرها هم بکه اونق دمید یروحش نشه و حاال م زیکه باعث سرر

 .است

 ن؟یریآ: برم یزنم و آروم اسمشو م یرم، کنارش زانو م یم شیشم و پ یجام بلند م از

کار هست  یکل یدون یم: گم یو م رمیگ یم شویبرم و دست خاک یم شیدستمو پ ره،یگ یاز خاکها نم نگاهشو

 واسه انجام دادن؟
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 نیکه به لطف ساکن يشه، با دست آزادم به گندم زار یصورتم م ي رهیو گنگ و مات خ رهای یباال م نگاهشو

انبارو  يتو يها لهیوس دیهم با م،یبه گندمها سر بزن میبر دیهم با: گم یکنم و م یرفته اشاره م رکشتیز يآباد

امشب و فردا و پس فردا  يرنامه حاال ب! امروزه ارک نایتازه ا. میکن زیکلبه رو تر و تم میبر دیهم با. میکن یخال

 !بماند

افتم سمت  یکنم و دست تو دستش راه م یکمکش م یبلند شدن، مشتاق و راض يخوره برا یم تکون

: گم یو با ذوق م امی یبه شعف م ییطال ياز رقص خوشه ها میرس یمزرعه م ي هیبه حاش یوقت. گندمزار

 ! قشنگه نه؟ یلیخ

ده، از پشت محکم بغلش  یگندم هاست و جوابمو نم ي رهیکرده است و سرخ خ پف هیکه از زور گر يچهره ا با

همون : کنم یزمزمه م رگوششیز یسکوت طوالن هیشه و بعد از  ریام جاگ نهیشه تو تخت س یکنم، وادار م یم

 !؟يخوا یمنو م ،یهست یقدر که واسه من خواستن

 مونیپش: پرسم یم تریکنم و پرانرژ یمحکمتر مدستامو  يجواب مثبته، حلقه  هی مرخشینشسته رو ن لبخند

 !؟یستین

موهاش و  يرو يزنم، بوسه ا یم يلبخند ه،یکه سوال نمیب یچرخونه و نگاهشو از باال م یبه سمتم م سرشو

بد گذشته  يخاطره ها شیوقتها پر از تشو یلیکه خ يحال و روز نیداغون، با ا يمن با اون گذشته : گم یم

 واسه ات؟  میاست انتخاب خوب

چسبونه و  یام م نهیگرده، سرشو محکم به تخت س یشه و دوباره به حالت اولش برم یابروهاش محکم م گره

 ؟يبود نینگار ایتارا  يخواست جا یدلت نم: پرسم یمن م

 رهیبا اخم خ. داده و روش به سمتمه هیچرخه و حاال پشتش به دستام تک یگره دستهام به طرفم م نیزور از ب به

رسونم و  یبه صفر م نمونویب يبرم، فاصله  یکنه به خاطر سؤالم، صورتمو جلو م بمیشه تا تأد یچشمام م ي

همه راهو از گذشته  نیا! من مال تو ،يبود مناز اون اولِ اولِ اول، تو مال : گم ینفس گرفتنهامون م ونیبعد م

تا امروز و تا فرداها هم قراره  روزیاز همون د! وکوهستان و به ت نیاومدم و اومدم و اومدم تا برسم به ا روزیتا د

 !مگه نه؟. میخوب خوب و خوشگل تماشا کن يمنظره ها یهم و کل یِزندگ يقاب پنجره  میبش

 یبوسمش و بار قبل که به سمت گندم زار م یده، دوباره م یبه عالمت مثبت تکون م يبه لب سر لبخند

 یلیکه خ يروز هیبرآورده نشده دارم اونم باورمه که  يآرزو هی: گم یو م رمشیگ یچرخه تنگ تو آغوشم م

 ه؟یچ یدون یم! شه یبرآورده م ستیدور ن
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تو  يخواد اسممو از زبون تو، با صدا یدلم م: کنم یزمزمه م رگوششینه، ز یافته به معن یبه باال م سرش

فقط و فقط ! يا گهید يانه حرف عاشق چینه ه! عشقم ینه بهم بگ! زمیعز یخواد نه بهم بگ یدلم م! بشنوم

 !؟يدار ورتو هم با! رسه یدونم اون روز م یم! یدوست دارم منو به اسم خودم صدا کن

 یم: کنم یزمزمه م دشیپرام يزل چشما! شه یام م رهیچرخه و نگاهش با لبخند خ یبه سمت باال م سرش

دو  يکلمه  هیفقط ! ستیسخت ن یلیکه گفتنش خ یدون یخودت هم خوب م!يدونم که تو هم باور دار

 !یپ کین! هیبخش

*** 

 انیپا

13/3/94 

 *شیرها. يریسادات قد محرابه

 

 

 

  94 خرداد  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member261432.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member42416.html    :ناظر 
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