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 :فصل اول

متکا رو روي گوشم فشار دادم و زیر لب فحشی نثار خودش و جد و ...با صداي داد اقدس خانم از خواب پریدم

چشمام رو روي هم فشار دادم تا شاید دوباره بتونم بخوابم ولی مگر میشد با این سر و صدایی که ...ابادش کردم

 !این زنیکه به پا کرده بود خوابید؟

دستی به چشمام کشیدم و با چشمان ریز شده ...کناري پرت کردم و از جا بلند شدمغرغرکنان پتو رو با پا به 

بشکنی زدم و به سمت تک پشتی اتاق رفتم و کش رو ...کنار پشتی افتاده بود...دنبال کش سرم گشتم

اري به سمت کمد دیو...بدون اینکه موهام رو شونه کنم اونا رو باالي سرم جمع کردم و با کش بستم...برداشتم

سوز ...چوبی پوسیده که درست کنار در ورودي جاي گرفته رفتم و کالهم رو از بین اون شلوغ بازار پیدا کردم

سردي می اومد ولی حوصله پیدا کردن کاپشنم رو نداشتم و ترجیح دادم با همان لباس مردانه نازك بیرون 

معمول همیشه،حیاط به بازار مس گرها تبدیل  طبق...موهام رو زیر کاله پنهان کردم و از اتاق بیرون زدم...برم

نگاي زناي همسایه رو روي خودم حس کردم ولی باز مثل ...حیاط نبود که کاروانسراي محله بود...شده بود

 ...همیشه خودم رو به بی خیالی زدم و سرعت قدم هام رو بیشتر کردم و به طرف مستراح رفتم

قفل در رو کنار زدم و به سمت بیرون ...م صورتم رو خشک کردمابی به صورتم زدم و با حوله کوچیک صورتی

با پا لگد محکمی به در زدم که با ...از بوي گند فضا حالم داشت بهم میخورد...لعنتی گیر کرده بازم...فشار دادم

بی خیال چشم غره اقدس خانم راهم رو به سمت اتاقم کج کردم که حرفش وادارام ...صداي بدي به دیوار خورد

 ...کرد از حرکت بایستم

 ...مال بی صاحبه دیگه! مگه در تویله ست که اینجوري می کوبی؟-

 :دستی زیر بینی ام کشیدم و پوزخندي زدم و گفتم

 !حرفیه؟...اجاره اش رو میدم-

 :چادرش رو دور کمر پیچید و با صداي جیغ جیغویش گفت

پالست رو ریختم تو کوچه میفهمی که چطوري باید همین امروز که جل و ...زبون دراوردي فرفره...خوشم باشه-

 ...با اقدس خانم حرف بزنی

حوله رو گوشه اتاق پرت کردم ...پوزخند صدا داري زدم و دستم رو به نشونه برو بابا باال اوردم و وارد اتاقم شدم

 ...و زیر لب نسناسی نثارش کردم
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نگاهم رو داخل طبقه هاي خالی اش  به سمت یخچال کوچک گوشه اتاق رفتم و درش رو باز کردم و

 ...عصبی در یخچال رو کوبیدم و روي تشک ولو شده وسط اتاق خودم رو انداختم...چرخاندم

دلم از گشنگی مالش میرفت ولی سعی کردم مثل همیشه بیخیالی طی کنم و به چیزهاي خوب فکر 

جلوي ...که بخواي بهش فکر کنی آخه یکی نیست بگه فرفره تو چه چیزي خوبی داري! چیزهاي خوب؟...کنم

 ...زبونت رو هم که نتونستی بگیري و با اون اقدس بی مادر دهن به دهن شدي

خودش اول صبحی کلیک کرد به ...آخه من که کاریش نداشتم... روي پهلوي راستم خوابیدم و با خودم گفتم

 !حاال اگه واقعا وسایلم رو بریزه تو کوچه چه غلطی کنم؟...من

دهن به دهن گذاشتنت با این ...ابت نبود...نونت نبود...اخه دختر خوب...طی رو بکن که تا االن میکرديهمون غل

 ...حاال هم بکش که حقته...زنیکه چی بود

با صداي قاروقور شکمم دست از ...صورتم کش اومد و به خودم لعنت فرستادم که با این پیر خرفت لج کردم

 ...از جا بلند شدم کشمکش با خودم برداشتم و بی حال

 ...پاشو که وقت سیر کردن این شکم گرسنه ست...پاشو فرفره

شلوار شیش جیب و کاپشن بادي کهنه ام رو روي بلوز مردونه ام پوشیدم و کاله عزیزم که تکمیل کننده این 

هاي زناي بیکار زیر لب صداي ناسزا...چاقو جیبی رو از زیر متکا برداشتم و از اتاق بیرون زدم...تیپ خانمانست

در خونه هم که قربونش برم مثل ...همسایه رو شنیدم ولی حوصله تیک پرونی به این جماعت عالف رو نداشتم

 ...اوس کریم خودت امروز هوامون رو داشته باش...همیشه بازه و الزم نیست به خودم زحمت بدم

سرم رو بیشتر داخل کاپشنم فرو کردم و ...پیاده با اون کفشاي ورزشی پاره شده به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم

 ...نمیدونم چرا امروز این مسافت اینقدر طوالنی شده...قدمام رو تند تر

 ...با احساس دستی روي شونه ام سریع برگشتم و ضامن چاقو رو کشیدم

 ...رم کردي دوباره...چته بابا-

 :منفسم رو با حرص بیرون دادم و چشم غره اي نثار جواد کردم و گفت

 !مگه مرض داري مثل جن پشت سر ادم ظاهر میشی؟-

 :دستی به سر کچلش کشید و گفت

 ...حاال خون کثیف خودت رو کثیف تر نکن-

 ...چشم غره اي نثارش کردم و چاقو رو دوباره سر جاش گذاشتم
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 !موتورت کو؟-

 :در حالی که صورتش رو می خاروند گفت

 ...بردم دادم به صاحبش-

 ...دیال پرابروم از تعجب با

 ...قبال از این غلطا نمیکردي مارمولک-

 ...لبخندي زدم و

 :کرد و گفت اخمی

 ...پلیس نزدیک بود بگیرم منم ولش کردم...چند بار بگم این کلمه رو نگو...مارمولک زهرمار-

 ...اي باال انداختم و بی خیال به راهم ادامه دادم شانه

 ...ولی خب چیکار کنم خودت که میدونی من ارادت خاصی نسبت به این مارمولک جان دارم...هزار بار-

 :به نشانه تاسف تکون داد و گفت سري

 ...حیف که فعال کارم بهت گیره...دارم برات فرفره-

 ...پهنی روي لبم جاي گرفت لبخندي

 !حاال امروز باید کجا بریم؟-

 :تاي باال انداخت و گف شانه

 ...اوستا توئی...نمیدونم-

 :ي ابروم رو خاروندم و گفتم گوشه

 ...اخه بدون موتور که نمیشه کار کرد-

 ...خیالت تخت...موتورش با من...تو جاش رو بگو-

*** 

 :رو به سمت زنی دراز کردم و گفتم دستم

 ...برو سمت اون...اون زنه رو میبینی-

 :گردنی بهش زدم و گفتمپس ...تکون داد و موتور رو روشن کرد سري

 ...اخرش از دست تو می افتم گوشه زندون...یابو کاله رو بذار سرت-
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کمی خودمو به سمت زن خم کردم و تو یک ...اخم کاله رو سرش گذاشت و با سرعت به سمت زن رفت با

 ...حرکت کیفش را قاپیدم

 ...فریاد کمک زن رو از پشت سرم شنیدم صداي

 ...برو...برو جواد-

 

 ...ماشاال هر چی داشته و نداشته داخل کیفش خالی کرده...رو روي زمین خالی کردم یفک

 !چی شد پس؟-

 :کیف رو به گوشه اي پرت کردم و با صداي عصبی گفتم عصبی

 ...زدیم به کاهدون و کیف رو گوشه اي پرت کردم-

 :پوفی کشید و روي زمین نشست و گفت جواد

 ...یعنی هیچی هیچی-

 ...ده هزار تومن پول و یه مشت کارت شناسایی...هیچی هیچی هم که نه-

 :رو عصبی تکون داد و گفت پاهاش

 ...باید بزنیم تو یه خط دیگه...دیگه دزدي جواب نمیده-

 :صدا داري زدم و با لودگی گفتم پوزخند

چه دل خوشی داري ...نننه اینکه من و تو هزار تا مدرك و تخصص داریم هرجا بریم سریع استخداممون میک-

 ...اگه کار بود مگه مرض داشتم بزنم تو خط دزدي! کار کو؟...جواد

 ...تو به حرف من گوش کن ضرر نمی کنی-

 ...اخرین باري که به حرفت گوش دادم نزدیک بود بیافتم گوشه زندون-

 :کرد و گفت اخمی

 ...گردن من ننداز...اون از بی عرضگیه خودت بود-

 ...ینم چه فکري تو اون مغز پوکتهحاال بنال بب-

 :لبش رو خاروند و گفت گوشه

 !اسی رو که میشناسی؟-

 :کردم و گفتم اخمی
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 !نکنه دوباره با اون عوضی دم خور شدي جواد؟...اره-

 ...به سمتش خیز برداشتم و

 :رو کمی عقب کشید و گفت خودش

 ...من بهت قول دادم...مرده قولش!چته بابا؟-

 :فتمزدم و گ پوزخندي

 ...تو اگه مرد بودي که این وضعت نبود...چقدر اعتماد به نفس داري تو پسر!مرد؟-

 :صداش رو باال برد و گفت تنش

 ...هی بهش هیچی نمیگم خانم دور برش داشته...الله مواظب حرف زدنت باش-

 :روي زمین بلند شدم و گفتم از

 ...ادمرد بودن فقط به سبیل گذاشتن و صداي بلند نیست اقا جو-

 ...رو بهش کردم و بی توجه به سمت خیابون رفتم پشتم

روي جدول کنار خیابون ...دیساعت چند شده بود ولی اینقدر راه رفته بودم که پاهام داشت از درد میترک نمیدونم

از درد صورتم جمع ...پاهاي ضرب دیده ام رو از کفش در اوردم...نشستم و بند کفش ورزشیم رو باز کردم

لبم رو گاز گرفتم تا از شدت درد جیغ ...یشه کوچیکی تو پام فرو رفته بود و داشت نفسم رو می بریدش...شد

چشمام رو ...دست لرزونم رو به سمت شیشه داخل پام بردم و سعی کردم شیشه رو از پام بیرون بکشم...نکشم

درد اشک تو چشمام نشست از شدت ...محکم روي هم فشار دادم و بدون مکثی شیشه رو از پام بیرون کشیدم

خون با فشار از جاي زخمم بیرون زد و نمیدونستم تو اون حال ...ندادمولی اجازه فرود اومدن هیچکدومش رو 

با ...لعنت به این شانس...لعنتی...دستم رو داخل جیب کاپشنم فرو کردم و دنبال دستمالی گشتم...باید چیکار کنم

بود که  کسینه میتونستم با اون وضعم از جا بلند شم نه ...مم خیره شدمحال نزاري به خوناي بیرون زده از زخ

بلند شدنم همانا جیغ ...ناچار با همون وضع کفشم رو پام کردم و سعی کردم از جام بلند شم...ازش کمک بگیرم

ع به راه لبم رو از درد گاز گرفتم و لنگ لنگان شرو...مثل مجسمه کنار خیابون خشک شده بودم...کشیدنم همانا

سعی کردم بیشتر وزنم رو روي پاي چپم بندازم ولی با این حال سوزش زخمم داشت کالفم ...رفتن کردم

 ...مجبور بودم تا ایستگاه اتوبوس پیاده برم...پولی هم نداشتم تا ماشین بگیرم...میکرد

*** 
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این وقت شب با اون اقدس زبون حوصله نداشتم ...رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و در رو اروم باز کردم کلید

 ...قبل از اینکه وارد خونه بشم صداي کسی رو از پشت سرم شنیدم...نفهم دهن به دهن بشم

 !الله فرفره؟-

اخمی کردم و ...از کلید روي در جدا شد و با چشم هاي ریز شده به مرد هیکل گنده رو به روم خیره شدم دستم

 :گفتم

 !فرمایش؟...گیریم که اره-

 :اي به ماشین کرد و گفت اشاره

 ...بیا سوار شو-

 :دیوار تکیه دادم و دستام رو زیر بغل زدم و گفتم به

 !امر دیگه؟-

 :کرد و قدمی به سمتم برداشت و گفت اخمی

 ...بیا سوار شو تا اون روي سگم باال نیومده-

 :پام رو اون لحظه به کل فراموش کردم و به سمتش براق شدم و گفتم درد

 ...خوام ببینم اون روي سگت باال بیاد چه غلطی میکنیمی-

تا به خودم به جنبم و چاقو رو بیرون ...هاش رو از عصبانیت روي هم سابید و به سمتم حمله ور شد دندون

تمام ...فشارش دستاش هر لحظه داشت بیشتر میشد...بکشم گلوم رو فشار داد و با یک دست از زمین بلندم کرد

 ...ردم و پام رو با فشار عقب بردم و زیر شکمش کوبیدمقدرتم رو جمع ک

روي زمین افتادم و بدون توجه به فریادهاي اون غول ...درد فریادي کشید و دستش از دور گردنم باز شد از

درد پام هر لحظه داشت بیشتر میشد ...بیابونی از جام بلند شدم و با اون پاي اسیب دیده شروع به دویدن کردم

تو کوچه اي دویدم که از بخت بدم کوچه ...ارهمیدونستم اگه گیرم بیاره زندم نمیذ...درد معنایی داشتولی االن 

از ترس روي ...تا به خودم اومدم و خواستم فرار کنم یکدفعه اون غول بیابونی جلوم ظاهر شد...بن بست بود

 ...لبخندي زد و دستش رو باال برد...زمین افتادم

 :رتم رو با دستام پوشوندم و با صدایی به ظاهر پشیمان گفتمترس سیلی خوردن،صو از

 ...غلط کردم غلط کردم-

 ...کلفت مرد به گوشم رسید صداي
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حاال هم تن لشت رو جمع کن و لگد ...حیف که اقا خیلی سفارش کرده وگرنه تا االن زنده ات نمیذاشتم-

 ...محکمی به رون پام زد که صداي دادم بلند شد

 ...موهام رو از پشت گرفت و داخل ماشن پرتم کرد و درو محکم بست...دنبال مرد راه افتادم لنگون به لنگ

با صداي ...چشماش از تاریکی شبم سیاه تر بود...سنگینی نگاهی سرم رو بلند کردم و به مرد راننده خیره شدم با

 ...غول بیابونی نگاهم به سمت دیگه اي چرخید

 ...تراه بیف...کجا رو نگاه میکنی-

 :دقیقه که گذشت باالخره زبون باز کردم و گفتم چند

 !منو داري کجا میبري؟-

 ...اون بیخیال مشغول تماشاي بیرون بود ولی

 :سکوتش جري تر شدم و پام رو محکم به صندلی کوبیدم و فریاد گفتم از

 ...با توام احمق یابو-

خودش رو کنترل کرده تا نزنه ناقصم شدت خشم صورتش قرمز شده بود ولی می تونستم حس کنم که  از

 ...کنه

 ...صدات رو ببر تا خودم زبونت رو از حلقومت بیرون نکشیدم-

 ...همون صداي جیغ جیغوم ادامه دادم با

 ...کثافت میگم داري کجا میري-

محو خنده اش شده ...چه قشنگ میخندید...خنده مرد چشم مشکی رو که شنیدم درد پام از یادم رفت صداي

 ...بودم که با شنیدن صداش احساس کردم االن درست رو ابرام

 ...حسین اینقدر این کوچولوي ما رو اذیت نکن-

 ...چطوري دلت میاد به این چشم قشنگ بگی درد...بگم کوچولو و درد که با خودم گفتم درد زهرمار میخواستم

 ...غول بیابونی که حاال فهمیدم اسمش حسینه بلند شد صداي

 ...از اوناس که بهش رو بدي خوب کولی میگیره ازت...به این هیکل ریزه میزش نگاه نکن-

 ...ولو دوست داشتنی اینطور حرف بزنینه چطور دلت میاد در مورد این کوچ-

 ...از داخل ایینه چشمکی بهم زد و

 !این چشمک رو به من زد؟...خدا یکی منو بگیره واي
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 ...میگم فرفره خوب چیزیه برو تو کارش...خوب به جز تو ایکیو پایین کی دیگه اینجاست!خره به من زد؟ نه

 ...میدونم خودم

 !چی رو میدونی؟-

 :دم و رو به چشم قشنگ گفتمرو باال اور سرم

 ...هیچی هیچی با خودم بودم-

 ...از پام گرفتم و گفتم درد بگیري که همیشه باید گند بزنی نشگونی

 

سعی کردم ...نمیخواستم بفهمن که ترسیدم...پشتی صندلی تکیه دادم و سعی کردم خودم رو اروم نشون بدم به

 ...زنم ولی قلبم گواه بدي میدادافکارم رو منحرف کنم و احتماالت بد رو کنار ب

ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم و سعی کردم به بیرون نگاه کنم ولی شیشه هاي دودي ماشین اجازه  با

 :حسین در ماشین رو باز کرد و با اخماي درهم گفت...دیدن رو بهم نمیدادن

 ...پیاده شو-

بدون اینکه حواسم به زخم پاهام باشه از ماشین ...به شلوارم زدم و سعی کردم استرسم رو کنترل کنم چنگی

 ...روي زمین نشستم و از درد چشمام رو بستم...جیغ کشیدنم همانا...پریدنم همانا...پایین پریدم

 ...دستی زیر بازوم انداخت و از زمین بلندم کرد و به سمت ساختمون کشید حسین

به سمت اتاقی کشوندم و در رو ...من کجا...ت اون کجاکردم بازوم رو از بین دستش بیرون بکشم ولی قدر سعی

 :باز کرد و گفت

 ...برو تو-

با دیدن دکور و فضاي اتاق ...تردید به چشماش نگاه کردم و بالجبار با پاهاي ضرب دیده ام وارد اتاق شدم با

 ...درد فراموشم شد و با بهت به اطرافم خیره شدم

 ...کر نمیکردم همچین جایی هم تو دنیا وجود داشته باشههیچوقت ف...من اینجا دیگه کجاست خداي

 ...نه فکر کردي همه ي خونه هاي دنیا مثل اون اتاقاي بوگندو اقدسه پس

سریع به سمت در دویدم و ...خواستم به این افکار مزاحمم جواب بدم با صداي بسته شدن در به خودم اومدم تا

 ...از ترس قالب تهی کردم...لید رو داخل قفل شنیدمقبل از اینکه در رو باز کنم صداي چرخیدن ک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١١ 

شایدم بود و خودش رو به ...مشت به در کوبیدم و کمک خواستم ولی انگار کسی نبود که صدام رو بشنوه با

 ...نشنیدن میزد

دستم از روي دستگیره شیشه اي در جدا شد و ...چند دقیقه یا چند ساعت بود که داشتم تقال میکردم نمیدونم

تو اون لحظه تمام افکار بد به ذهنم هجوم اورده بود و ترسم ...اشک تو چشمام حلقه زده بود...ي زمین نشستمرو

خدایا این جا ...ریزش اشکام رو بگیرم يسرم رو به در تکیه دادم و سعی کردم جلو...هر لحظه بیشتر میشد

تو بذار من از ...خدایا غلط کردم...ممن که به جز تو کسی رو ندار!اوس کریم این بود لطف و کرمت؟!کجاست؟

قول میدم دور همه ي دوستاي خالفم رو خط ...این خراب شده برم بیرون قسم میخورم دیگه دزدي نکنم

 ...خدایا...بکشم

 ...به به ببین کی اینجاست-

 ...حناق بگیري که مزاحم اختالتم شدي الهی

نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم و خواستم جوابش ...شدم رو باز کردم و از روي پارکت هاي سرد اتاق بلند چشمام

 ...رو بدم که متوجه شدم کسی داخل اتاق نیست

فقط مونده بود !خدایا ببین باهام چیکار کردي؟...سرم رو خاروندم و با خودم گفتم!کی بود که حرف زد؟ پس

 ...توهم بزنم

 ...توهم نزدي-

 :ترس از جا پریدم و با صداي لرزون گفتم با

 !کی اینجاست؟-

 :از داخل تراس اتاق داخل اومد و گفت مردي

 ...من بودم که داشتم باهات حرف میزدم...توهم نزدي بچه-

 :قدمی به سمت عقب برداشتم و گفتم...رو درهم کشیدم و به مرد رو به روم خیره شدم اخمام

 !تو کی هستی؟با من چی کار داري؟-

 :ماي به لباس هاي تنش کردم و گفت اشاره

 ...به سر و ریختت هم نمیخوره تو کار دزدي باشی-

زد و لیوان دستش رو روي میز کنار دستش گذاشت و به مبل چرمی که گوشه اتاق بود اشاره کرد و  لبخندي

 :گفت
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 ...بیا بشین-

 ...خودش زودتر از من نشست و

 :ضربه اي روي مبل زد و گفت...تردید قدمی به سمتش برداشتم با

 ...بیا اینجا-

لبخند که ...سري تکون داد و لبخندي زد...رو درهم کشیدم و با ترس روي میز رو به روش نشستم اخمام

 ...بیشتر به پوزخند شباهت داشت تا لبخند...نه

ترس و وحشت از بودن کنار مردي و از ...دیگه واقعا داشتم کالفه میشدم...دقیقه اي تو سکوت گذشت چند

 ...نگاهاي خیره اش

 ...اگه هم که هیچی ما رفع زحمت کنیم...میشنفم... اگه حرفی داري بسم ا! ینقدر به من زل نزنی؟میشه ا-

 ...به توجه بلند شدم که با فریادش دوباره روي میز نشستم...تو صورتش به وجود نیومد و خیره نگاهم کرد تغیر

 ...بشین-

 :جا بلند شد و دستش رو داخل جیبش فرو برد و گفت از

 ...کنم بهت اجازه داده باشم از جات بلند بشیفکر نمی-

 :با پرویی گفتم...بودم ولی نمیخواستم جلوش کم بیارم ترسیده

 ...بابامی..ننمی!تو چی کاره منی که میگی چی کار کنم نکنم؟-

 :به گونه ام کشید و گفت دستی

 ...صاحابت...هیچکدوم-

 :اي به تخت سینه اش زدم و با فریاد گفتم ضربه

 ...عوضی به چه اجازه اي به من دست میزنی اشغال-

 :زد و گفت لبخندي

 ...شنیده بودم سرسختی ولی خوب من عاشق رام کردن دختراي چموشم-

 :رو نزدیک گوشم اورد و گفت سرش

 ...فقط اداشون رو در میاري...البته تو چموش نیستی-

تنها چیزي که اون لحظه ...حسی خوبی از بودن در کنارش نداشتم...کردم و قدي به سمت عقب برداشتم اخمی

 ...هر چی که نداشت حداقل امنیت داشت...میخواستم همون اتاق دوازده متري و بوگندو اقدس خانم بود
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 :قرمز رنگی که نمیدونم چی بود داخل لیوان پایه بلندش ریخت و گفت مایع

اگه موافقت کنی که ...به نفعته که با من راه بیاي...چند ماهه که زیر نظرت دارم...و خوب میشناسممن تو ر-

 ...اگه هم که نه...هیچی

 ...رو زیر گردنش کشید و لبخند پهنی زد انگشت

 !مگه نه الله؟...اما من میدونم دختر عاقلی مثل تو راه اول رو انتخاب میکنه-

 :و گفتماز تعجب باال پرید  ابروهام

 !تو اسم منو از کجا میدونی؟-

 ...پس عاقل باش و راه درست رو انتخاب کن...االن تمام زندگیت تو دستاي منه...بهتره بگی چی ازت نمیدونم-

 :پوست لبم رو با دست کندم و گفتم...از چشم هاي شرورش فهمید که با کسی شوخی نداره میشد

 !از من چی میخواي؟-

 ...تا به حال نمونه اش رو ندیده بودمزیبایی زد که  لبخند

 ...حاال بشین تا برات بگم...حاال شدي دختر خوب-

 

 :دقیقه اي در سکوت گذشت که باالخره به حرف اومد و گفت چند

 !اسم اسی خان رو شنیدي؟-

 :رو توهم کشیدم و با پوزخندي کنج لب گفتم اخمام

 ...مرام و معرفت مردونه اش زبانزده مردم کوچه و بازاره...کیه که این نامرد رو نشناسه...معلومه که شنفتم-

 :ام رو خاروندم و گفتم گونه

 !میفهمی که چی میگم؟-

 :لبخند سري تکون داد و گفت با

 ...جرات داري جلوي خودش هم از این حرفا بزنی-

 ...بزرگتر شد پوزخندم

 !چرا فکر میکنی من از اون دزد عوضی میترسم؟-

 :اي باال انداخت و گفت شونه

 !حاضري با اسی کار کنی؟...هیچی-
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 ...زکی...یالله فرفره بشه پادوي اسی قاچاق چ...فک کن...عمرا...تو فکر کن یه درصد-

 همین بود خوشتیپ؟ کارت

 :رو نزدیک لبش برد و گفت لیوانش

 !خستی نشدي از این زندگی؟!تا کی میخواي به دزدي ادامه بدي؟-

 ...یتحمل این زندگی صد شرف داره به تحمل اون قاچاق چ-

 !داري؟...تحمل زندان چی-

هیچوقت اون روزي رو که گیر ...شنیدن اسم زندان رعشه به بدنم افتاد و عرق سردي روي کمرم نشست با

این که بتونم وقتی داشتم کیف یه مرد رو میزدم سربازي متوجه ام میشه و قبل از ...مامورها افتادم یادم نمیره

 ...جیم شدم دستشخودمم یادم نیست چه کلکی سوار کردم و از ...فرار کنم گیرم میندازه

 !تحمل داري؟...نگفتی-

مطمئن بودم اگه باهاش راه نیام تحول پلیسم ...شنیدن صداش از فکر بیرون اومدم و دوباره نگاهش کردم با

 ...میده

 !مگه مدرکی ازت داره؟...بده تحویل

 ...اگه خب..خب

 ...تا دیر نشده از اینجا بزن بیرون...الله خر نشو!چی؟ اگه

 !من باید چی کار کنم؟-

 ...براي لحظه اي از خوشحالی برق زد و دوباره به حالت اول برگشت چشماش

 ...کار-

 !چه کاري؟-

 ...کم کم میفهمی-

 ...بریم پی بدبختی خودمونیا کارت رو میگی یا اینکه میزاري ما ...نشد دیگه اقا خوشتیپه...نه نه-

 

 :روي لبش کشید و گفت دستی

 ...تو به کار قبلیت ادامه میدي...هر طور که تو بخواي...باشه-

 :تعجب گفتم با
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 دزدي؟-

 :کرد و گفت اخمی

 ...اما به روش من...اره دزدي...اینقدر وسط حرفم نپر-

 !به روش تو دیگه چه صیغه ایه؟-

 !بفهمی؟ نکنه میخواي همه چیز رو االن-

 ...اره-

 :رو باال اورد و گفت دستش

 ...االن خستم...برو بیرون...دیگه نمیخوام صدات رو بشنوم...بس کن-

 !کدوم گوري رفتی؟...حسین...حسین-

 !راستی اسمش چی بود؟...سریع باز شد و غول بیابونی وارد اتاق شد و تعظیم کوتاهی به مرد کرد در

 !تو ازش پرسیدي که حاال میگی چی بود؟ مگه

 ...اینقدر حرف زد که یادم رفت بپرسم خب

 :رو به روم ایستاد و گفت حسین

 ...بلند شو-

حیفه حسین که اسم این ...به هیکلش انداختم و با خودم گفتم که واقعا غول بیابونی اسم مناسبیه براش نگاهی

 ...بد عنقه

نفسم رو با حرص بیرون دادم و سعی کردم بی خیالی طی ...شت قفل کرداتاقی هلم داد و درو از پ داخلی

فرفره دیشب کجا ...دستی به پرده هاي حریرش کشیدم و با خودم گفتم...به سمت تخت دو نفره اتاق رفتم...کنم

 ...امشب کجایی...بودي

 ...عدالتت رو شکر اوس کریم...رو روي تخت انداختم و گفتم خودم

سریع از رو تخت ...رو داخل بالشت فرو کردم و سعی کردم بخوابم که یاد زخم پام افتادم زدم و صورتم غلتی

زیاد عمیق نبود ولی ترسیدم عفونت ...بلند شدم و جوراب خونی شده ام رو در اوردم و مشغول بررسی زخمم شدم

 ...کنه و بشه قوز باال قوز

 :رو تخت پایین پریدم و ضربه اي به در زدم و گفتم از

 ...باز کن درو-
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 :ضربه اي دیگه اي زدم و گفتم...پشت در و نمیخواد جواب بده میدونستم

 ...هو باتوام این در رو باز کن-

 :قدمی به سمت عقب برداشتم و گفتم...با ضرب باز شد در

 ...باند و پانسمان میخوام-

 :نفسش رو بیرون داد و گفت حسین

 ...وایسا برات بیارم-

اتاق قشنگ و بزرگی بود ولی اتاق ...روي تخت نشستم و نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم...در رو دوباره بست و

 ...اون مرد یه چیز دیگه بود

 ...اقا خوابیدن...دیگه هم سروصدا نکن...بیا-

 ...رو از روي پاتختی برداشتم و به تکون دادن سري اکتفا کردم وسایل

بعد از تمیز کردن زخمم باند رو دور پاهام ...ردن زخمم شدنبتادین روي پنبه ریختم و مشغول تمیز ک مقداري

پیچیدم و دوباره روي تخت دراز کشیدم و قبل از اینکه افکار مزاحمم دوباره به ذهنم هجوم بیارن تو عالم خواب 

 ....غرق شدم

*** 

بتونم بهتر چند بار پلک زدم تا ...هاله ي سیاهی رو احساس کردم...زدم و چشمام رو کمی باز کردم غلتی

 :حسین با اخم هاي درهم و صورت برافروخته خیره نگاهم کرد و گفت...ببینم

 ...بلند شو اقا کارت داره...چه عجب بلند شدي-

تا چشمام ...بی توجه دوباره سرم رو داخل بالشت فرو کردم و چشمام رو روي هم فشار دادم...اقا کدوم خریه! اقا؟

اخ بلندي گفتم و دستم رو روي پهلوي ضرب ...زد که روي زمین افتادمکمی گرم شد حسین لگدي به پهلوم 

 ...دیده ام گذاشتم

 ...بلند شو...مگه با تو نیستم-

 :کردم و گفتم اخمی

 ...وحشی...برو گمشو بیرون-

 :سمتم حمله ور شد و دستش رو روي گلوم فشار داد و از بین دندون هاي کلید شده اش گفت به

 ...جرات داري دوباره تکرار کن!چه زري زدي؟-
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 ...ترس خودمو خیس کرده بودم و لی نمیخواستم کم بیارم از

 ...وحشی...گمشو...برو-

 :این رو شنید فشار دستاش رو بیشتر کرد و گفت تا

 ...و لگدي محکم به شکمم زد...زندت نمیذارم-

از مادر ...تالفی میکنم...میدونم باهات چی کار کنم...عوضی کثافت...درد جیغی کشیدم و تو خودم جمع شدم از

 ... زاده نشده کسی بتونه دست رو الله فرفره بلند کنه

 :با لبخند قدمی به سمتم برداشت و کمی خودش رو به سمتم خم کرد و گفت...درد کشیدنم لذت می برد از

 ...حاال حاال باهات کار دارم...تازه اولشه جوجه-

 :ه اي بهش بدم صداي مرد بلند شد و گفتخواستم فحش دیگ تا

 ...نشستی داري باهاش حرف میزنی...مگه نگفتم برو صداش کن-

 :صاف ایستاد و گفت حسین

 ...بیدار نمیشد...ببخشید اقا-

 :لبخند از روي لبش کنار رفت و با اخم رو به حسین گفت...مرد روي صورت کبود شده ام ثابت موند نگاه

 !چی کارش کردي؟-

تا ...وقت خوبی بود براي تالفی...حسین از این مرد میترسه و جرات نمیکنه مقابل اون بهم دست بزنه ونستممید

 :حسین خواست حرفی بزنه با بغضی ساختگی گفتم

 ...خواست...اقا من داشتم می اومدم پیشتون که یک دفعه به سمتم حمله کرد و خواست-

شونه هام رو الکی تکون دادم تا بیشتر تحت تاثیر ...کردن کردم صورتم رو با دست پوشوندم و شروع به گریه و

 ...قرار بگیره

 ...گمشو بیرون تا بعدا به خدمتت برسم-

 ...اقا من-

 ...گمشو-

تازه ...تو دلم عروسی به پا شد بیا ببین...انگشتام رو کمی باز کردم و به صورت برافروخته حسین نگاه کردم الي

 ...اتدارم بر..اولشه اقا حسین

 ...روي شونه ام احساس کردم و از جا پریدم دستی
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 :لبخندي زد و گفت مرد

 ...نترس کاریت ندارم-

 :خواستم نیشم رو شل کنم با اخم گفت تا

 ...تو که چشمات قرمز نیست...وایسا ببینم-

من چرا برم اون غول بیابونی ...الهی بري زیر چرخ کامیون که اینقدر شوتی...گند زدي الله...خاك برسرم واي

 :تا خواستم حرفی بزنم گفت...بره

 ...حاال پاشو باید بریم جایی...بعدا به حساب توام میرسم-

 :روي کف اتاق بلند شدم و گفتم از

 ...هی خوشتیپ-

 :سمتم برگشت و با اخم گفت به

 !چیه؟-

 !اسمت چیه؟-

 ...بهزاد-

 :رو بهم ریختم و گفتم موهام

 ...همون خوشتیپ بیشتر بهت میاد-

 :رو با کالفگی بیرون داد و گفت نفسش

 ...تو هر چی دوس داري صدا کن-

 :زدم و گفتم لبخندي

 ...نمیگفتی هم همین کار رو میکردم-

 ...کرد و از اتاق خارج شد اخمی

*** 

با خوشحالی به سمت لباس ها رفتم و ...خارج بشم متوجه لباس هاي روي میز ارایشی شدمخواستم از اتاق  تا

یه مانتو ابی نفتی کوتاه و ساده با شلوار لی خوشرنگ و شال ابی سفیدي که تکمیل ...با ذوق نگاهشون کردم

دم ذوق نگاهی به خو باقدمی به سمت عقب برداشتم و مانتو رو جلوم گرفتم و ...کننده اش بود

هیچوقت پول خریدن یک مانتو رو نداشتم و هر وقت دخترهاي همسن خودم رو میدیدم که با لباس ...انداختم
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با حسرت نگاهی به مانتو و شال ...حسرت بی پولی...حسرت نداري...هاي انچنانی میان بیرون حسرت میخوردم

 ...خوشرنگ روي میز انداختم و با ناراحتی شروع به تا کردنشون کردم

 ...خیلی هم خوبه...مگه تیپت چشه...بهتره بذاریشون سرجاش...مال تو نیست الله یناا

به سختی چشم ...زدم به حرفمم زدم و سعی کردم به اون مانتو و شلوار دخترونه و زیبا فکر نکنم پوزخندي

هنوز ...ه پاییناتاقم طبقه پایین ساختمون بود و مشرف به هال بزرگ طبق...ازشون گرفتم و از اتاق خارج شدم

روي مبل ...نگاهم به مرد افتاد...بزرگهخونه رو کامل ندیده بودم ولی به خوبی میشد فهمید که چقدر قشنگ و 

به سمتش رفت و پیپ رو ازش گرفتم و روي مبل مقابلش ...نشسته و مشغول ور رفتن با پیپش بود

 :فتچند دقیقه بعد به خودش اومد و گ...نگاهش بهت زده بود...نشستم

 !چیکار داري میکنی؟-

 :که با پیپ ور میرفتم گفتم همونطور

 ...چقدر حرف میزنی...یه دقیقه ساکت بشین-

 :خواست حرف دیگه اي بزنه پیپ رو جلوش گرفتم و گفتم تا

 ...حاال روشنش کن-

 :پیپ رو روشن کرد و گفت...تردید نگاهی بهم انداخت و فندك طالییش رو برداشت با

 ...خوشم اومد...هنه کارت درست-

 :غرور دستام رو زیر بغل زدم و گفتم با

 ...به زبون شوما میشه هنوز کشف نشدیم...به قول بروبچ هنوز کفش نشدیم...چه کنیم دیگه-

 :سري تکون داد و گفت...اش گرفته بود ولی سعی میکرد نخنده خنده

 !چرا لباسات رو نپوشیدي؟-

 :متعجب نگاهی به خودم انداختم و گفت با

 ...من که لباسام تنمه-

 ...خت مادرزاد جلوش نشستم*یه جوري میگی چرا لباسات رو نپوشیدي احساس کردم ل مردك

 ...منظور مانتو و شلواري بود که روي میز گذاشته بودم-

 ...اندازه توپ تنیس گرد شد چشمام

 !اونا مال منن؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 ...تکون دادن سر اکتفا کرد و مشغول پیپ کشیدنش شد به

قندا کیلو کیلو داشتن تو دلم اب میشدن و من نمیدونستم از خوشحالی ...دلم عروسی به پا شد به چه بزرگی تو

 ...باید پاشم این وسط غر بدم یا مثل دختراي با حیا بشینم سرجام

 ...برو لباسات رو بپوش تا بگم کارت چیه-

برام ...که اون مرد یا بقول خودش بهزاد کیه برام مهم نبود...چون و چرا قبول کردم و به سمت اتاق رفتم بدون

تنها چیزي که اون لحظه ...برام مهم نبود چی پیش میاد...یه دختر تنها اینجا چی کار میکنم...مهم نبود که من

 ...برام ارزش داشت پوشیدن اون مانتو دخترونه و کوتاه بود

یه دختر ...یه الله جدید...شده بودم یکی دیگه انگار...خوشحالی مانتو رو به تن کردم و به خودم نگاه کردم با

که منم احساسات و ...یادم میرفت که منم زیبایی هایی دارم...دیگه داشت دختر بودنم رو یادم میرفت...واقعی

برام مهم نبود که این لباس رو ...ي این شهر دیگهتازه داشتم میشدم یه دختر مثل تمام دختراي ...غرایزي دارم

 ....مال خود خودم...تنها چیزي که مهم بود این بود که این لباسا االن مال من بود...دهاقا شیکه خری

 

نگاهم روي کفش هاي ...ضربه اي که به در زده شد از ایینه فاصله گرفتم و بی اراده سرم رو پایین انداختم با

 ...واکس خورده اش ثابت موند

 :صدایی که خنده درش موج میزد گفت با

 ...ر باالسرت رو بگی-

 :بلند خندید و گفت...خجالت سرم رو باال اوردم و دستی به شالم کشیدم با

 ...حاال شدي الله واقعی...واي خداي من ببینش-

انگار این لباساي دخترونه اخالقمم رو هم تغییر داده ...تعریفش لپام گل انداخت و دوباره سرم رو پایین انداختم از

 ...بودن

 :اشت و گفتزیر چونه ام گذ دستی

 ...ولی من اون الله کله خراب رو بیشتر از این دختر خجالتی دوست دارم-

 :اخم قدمی به سمت عقب برداشتم و گفتم با

 ...کله خراب خودتی-

 :زد و گفت لبخندي
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 ...دنبالم بیا-

و با تعجب به  وارد اتاق شدم...از پله باال رفت و در اولین اتاق رو باز کرد...حرف پشت سرش راه افتادم بدون

 :بهزاد دستاش رو روي شونه ام گذاشت و گفت...دختراي رنگارنگ وسط اتاق خیره شدم

 ...دخترا لطفا-

 ...ي دخترا به صف ایستادن و با تعجب به من و اون دستاي روي شونه ام نگاه کردن همه

سریع همه چیزو یاد ...دختر خیلی زرنگ و باهوشیه...از امروز الله هم عضوي از ما و خانواده ي ماست-

 ...میگیره

 ...مریم از امروز الله تحت نظر تو اموزش میبینه-

 :خوش اندام با موهاي هایالت شده و پوست گندمی جلو اومد و گفت دختري

 ...به جمع ما خوش اومدي...من مریمم-

... دختر بانمک و مهربونی به نظر میرسید...لبخندي زدم و دستش رو فشردم...دستش رو به طرفم دراز کرد و

با بسته شدن در سرم رو به ...حداقل از تمام کسایی که تو اون جمع بودن مهربون تر و معقول تر به نظر میرسید

 ...رفتن بهزاد نشده بودماینقدر محو قیافه مریم شده بودم که متوجه ...سمت عقب برگردوندم

 :به سمت صندلی هولم داد و گفت مریم

 ...بشین تا بیام-

هر چی بود من احساس راحتی و ...جو سنگینی بود...حرف روي صندلی نشستم و سرم رو پایین انداختم بدون

 ...احساس میکردم همه چشم ها زیر نظر گرفتنم...ارامش نمیکردم

 !چطوري فرار کردي؟-

 :اوردم و با تعجب گفتم رو باال سرم

 !فرار؟-

 :که مشغول سوهان کشیدن بود گفت همینطور

 ...و پوزخندي چاشنی حرفش کرد...نکنه با اجازه مامان بابات اومدي این جا-

نمی خواستم روز اولی دعوا راه ...دستام رو مشت کردم و سرم رو پایین انداختم...این حرف همه زیر خنده زدن با

 ...بندازم

 ...اروم...باش الله اروم
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 !میخواي از االن کوتاه بیاي؟!بهت توهین کرد الله؟ اون

 ...ولی نمیخوام دعوا درست کنم...نه

مزه این لباسا و یه ...نه جونم تو دردت یه چیز دیگس...کی تا حاال الله فرفره نگران دعوا درست کردن شده از

 ...شب خوابیدن تو اون اتاق بد رفته زیر دندونت

 :استم جوابی به خودم بدم مریم با لبخند به سمتم اومد و گفتخو تا

 !خب الله جان چند سالته؟-

 ...هجده-

 :کرد و زیر لب گفت اخمی

 ...پیر سگ از این بچه هم نگذشته-

 !چی گفتی؟-

 :دستپاچه اي زد و گفت لبخند

 !بهزاد که گفته براي چی اینجایی؟...هیچی عزیزم-

 :اي باال انداختم و گفتم شونه

 ...نه دقیقا-

 !پدر و مادرت میدونن االن کجایی؟-

 :خیال گفتم بی

 ...مردن-

 ...دستی به صورتش کشید و بی توجه به من دوباره از اتاق خارج شد مریم

از روي صندلی بلند شدم و به سمت در ...از بیکاري حوصله ام سر رفته بود...مریم طوالنی شده بود غیبت

 ...صداش از داخل هال می اومد...از پله ها پایین اومدم و با چشم دنبال مریم گشتم...رفتم

 !بهزاد میدونی داري چیکار میکنی؟-

 ...اره میفهمم-

 ...هجده سالشهاون دختر فقط ...تو یه حیوون کثیفی-

 ...فریاد بهزاد رو که شنیدم ناخوداگاه یه گوشه مخفی شدم صدا

 ...حاال هم گورت رو گم کن تا حسابت رو نرسیدم...به درك-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٢٣ 

 ...نمیذارم این دخترو به لجن بکشی...من نمیذارم-

اه باید اموزشش تا سر م...درست مثل بقیه...اموزشش میدي...نذار دوباره دست روت بلند کنم...خفه شو مریم-

 !فهمیدي؟...تکمیل بشه

 !اگه این کار رو نکنم؟-

 ...چقدر ابرو براي دختراي شهرستانی مهمه...خودت که بهتر میدونی-

 ...خفه شو عوضی-

از ترس سریع از پشت دیوار بیرون ...نمیدونستم داره چه اتفاقی می افته...شکستن چیزي اومد صداي

 ...بهزاد به گردنش می اورد کبود شده بودصورت مریم از فشاري که ...اومدم

 ...ولش کن-

 :پک محکمی به پیپش زد و گفت...شنیدن صدام دستاش رو از دور گردنش برداشت با

 ...الله برو تو اتاقت-

 ...ولی-

 ...برو تو اتاقت...نشنیدي چی گفتم-

ت اتاقم رفتم و روي تخت بالجبار به سم...لبخندي زد و چشماش رو بست...نگرانی مریم رو نگاه کردم با

تو همین یه روز هم فهمیده بودم که اینا هر کاري ...میترسیدم بالیی سرش بیارن...نگران مریم بودم...نشستم

 ...ازشون بر میاد

براي بچه ...دلم براي اتاقم تنگ شده بود...تخت دراز کشیدم و چشمام رو روي هم فشار دادم روي

هر لحظه منتظر اتفاق یا شنیدن خبر بدي ...ترس ناشناخته اي داشتم...اال امنیت این جا همه چیز بود...جواد...ها

 !مگه اونا فرار کرده بودن؟!دي؟چرا بهم گفت چطوري فرار کر...از نگاهاي اون دخترا متنفر بودم...بودم

 ...باش خودت مراقبم...من از این خونه و ادماش میترسم...خدایا خودت کمکم کن...روي صورتم کشیدم دستی

 

 :بهزاد با صورت برافروخته روي صندلی جلوي میز ارایشی نشست و گفت...صداي باز شدن در از جا پریدم با

 ...از امروز زیر نظر خودم تعلیم میبینی-

 :توجه به صحبتش گفتم بی

 !مریم حالش خوبه؟-
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 :شنیدن اسم مریم اخمی بین دو ابروش نشست و گفت با

 ...انگشتش رو به نشونه تهدید باال گرفت و ادامه داد...رد که زبونش رو چیدمیکم زبون درازي ک...خوبه-

 ...پس سعی نکن منو دور بزنی...ببین الله من با کسی شوخی ندارم-

باید اعتراف میکردم ازش خیلی ...کم کم داشتم ازش میترسیدم...بهت به چهره عصبی اش خیره شدم با

 ....میترسم

 !فهمیدي؟-

 :لبم رو تر کردم و گفتم..صداي فریادش از جا پریدم و سري تکون دادم با

 ...بهزاد-

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 !بله؟-

پس ...تو خودت گفتی کارم دزدیه...من باید چه اموزشی ببینم!میشه دقیقا بگی کار من اینجا چیه؟...میشه-

 ...اموزش دیگه براي چی

 :به لبش کشید و گفت دستی

 ...میکردم اینقدر احمق باشی اللهفکر ن-

 :کردم و گفتم اخمی

 !فهمیدي؟...بار اخرت باشه با من اینطوري حرف میزنی-

 :زد و گفت پوزخندي

 ...بله خانم-

 :دستام رو بغل کردم و گفتم...روي تخت بلند شدم و روبه روش ایستادم از

 ...میشنفم...خب-

چرا نمیخواي از زیباییت به بهترین ...یه دختر لوند و زیبا...دختري ببین تو...کار تو دزدیه ولی از یه نوع دیگه-

 شکل استفاده کنی؟ها؟

منظورش چی بود از زیبایی ...چی تو من دیده بود که فکر میکرد من زیبا و لوندم...خنده ام گرفته بودم!من؟!لوند؟

 ...هات استفاده کن
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بعد از مدتی خودت دستت میاد ...برات نشون میکنم سوار ماشین هایی میشی که من...کار تو خیلی ساده است-

 ...سر فرصتم باید پوال رو برداري و جیم بشی...که باید سوار کدوم ماشین بشی

 :از هم باز شد و گفتم اخمام

 !مگه نمیدونسته من قبال چی کارم؟!چرا نمیخواد من این کار رو کنم؟!خب مشکل مریم چیه؟-

 ...تفسیر نگاش این بود که خیلی خري الله...حش بدتر بودبهم انداخت که از صدتا ف نگاهی

 :رو با حرص بیرون داد و گفت نفسش

 ...خوب مجبوري بعضی وقتا یه کارایی هم بکنی-

 !چه کاري؟-

 ...من وجدان فهمیدم تو هنوز نفهمیدي داره چه پیشنهاد بی شرمانه اي بهت می ده...چقدر تو نفهمی الله اخ

 ...مجبور بشی بري خونش خب ممکنه بعضی وقتا-

... دیگه نیازي به توضیح نداشت...تا تهش رو رفته بودم...شنیدن این حرف قدمی به سمت عقب برداشتم با

... صداها رو میشنیدم اما نمیتونستم چیزي رو تشخیص بدم...احساس میکردم همه چیز داره دور سرم میچرخه

تنها چیزي که به یادم موند ...یشدهر لحظه تار تر از قبل مدیدم ...دستی به گلوم کشیدم...داشتم خفه میشدم

 ...سیاهی مطلق بود

 

 ...ماه بعد شش

سنگینی نگاهش رو به خوبی احساس میکردم اما سعی میکردم به ...رو محکم بستم و به رو به روم خیره شدم در

 ...هنوزم بعد از شش ماه به این کار عادت نکرده بودم...خودم مسلط باشم

 :نشستم و گفتم کج

 !چرا حرکت نمیکنی؟-

 :چندش اوري زد و گفت لبخند

 !لیدي میتونه به دو نفر پاسخگو باشه؟-

اگه اختیارم دست خودم بود یک لحظه هم صبر ...از شدت خشم تمام بدنم میلرزید...به صورتم دوید خون

یادم نمیره کتکی رو که از ...م نزنممجبورم تن بدم به این خفت و د...چه کنم که مجبورم...نمیکردم اما چه کنم
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بالیی ...یک هفته روز و شبم رو یکی کرد...از فرمانش سرپیچی کرده بودم و از زیر کار در رفتم...بهزاد خوردم

 ....راه فراري از اون کاخ شوم و طلسم شده نیست...سرم اورد که فهمیدم راه فراري نیست

 :صدایی که از زور بغض میلرزید گفتم با

 ...هار-

 ...دیگه اي تحویلم داد و حرکت کرد لبخند

فکر کن ...من فقط باید کیف پولش رو میزدم و در میرفتم...من ادم این کارا نبودم...یه کاري میکردم باید

 ...فکر کن...الله

 !میشه برام اب بگیري؟-

 ...بذار یه جا نگه دارم...اي به چشم...چه عجب ما صداي شما رو شنیدیم لیدي-

 ...قوي...قوي باش...نذار بهت شک کنه...قوي باش...باش الله قوي

باید سریع دست ...فرصت نبود...اب ویوه فروشی نگه داشت و با گفتن االن برمیگردم از ماشین پیاده شد جلوي

کم  میدونستم بهزاد به...به جز یه بسته تراول پنجاهی چیز دیگه اي نبود...در داشبرد رو باز کردم...به کار میشدم

بدون اینکه به ...و از ماشین پایین پریدم گذاشتمپول رو داخل کیفم ...قانع نیست ولی وقت ریسک کردن نبود

 ...پشت سرم نگاه کنم شروع به دویدن کردم

پاهام رو ...قفسه سینه ام به شدت باال و پایین میرفت...رو گاردریل کنار اتوبان گرفتم و روي زمین نشستم دستم

نباید گریه ...بدنم از بغض میلرزید ولی نمیخواستم گریه کنم...ع کردم و سرم روي پاهام گذاشتمداخل شکمم جم

ولی اشک هام لجباز تر از اونی بودن که فکر ...نباید...ممن نباید میشکست...الله فرفره...من فرفره بودم...میکردم

 ...صورتم رو با دست پوشوندم و با صداي بلند زیر گریه زدم...میکردم

*** 

 :با نگرانی به سمتم دوید و گفت مریم

 !تا االن کجا بودي؟-

 ...خوبم بلد بود...بهزاد کارش رو بلد بود...رو شکم برامده اش ثابت موند نگاهم

 :روي شکمش کشیدم و با صداي ارومی گفتم دستی

 !چرا تا االن بیداري؟...دکتر گفته باید استراحت کنی-

 ...زم کنماگه میخواي تو هم استراحت ال-
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 ...شنیدن صداش به عقب برگشتم با

 :بینمون رو با چند گام بلند پر کرد و گفت فاصله

 !پوال؟-

 ...اینکه نگاه خیره ام رو از روي صورتش بردارم بسته تراول رو تخت سینه اش کوبیدم بدون

 ...از اینکه حرفی بزنه دست مریم رو کشیدم و به سمت اتاقم بردم قبل

 

 :مریم دستی روي گونه ام کشید و گفت...تخت دراز کشیدم و نفس عمیقی کشیدم روي

 ...چی شده...نبینم غمتو الله جونم-

 ...هیچی-

 :زیر سرش گذاشت و گفت دستی

 !چی شده عزیزم؟...چشمات پر غمه الله-

 :دستی روي گونه خیسم کشیدم و گفتم...چشمام رو پر کرد و بی اختیار روي گونه ام جاري شد اشک

من ادم این ...شش ماه گذشت اما هنوزم نمی تونم خودم رو به این وضع عادت بدم...میخوام برم...خستم مریم-

 ...نمی خوام هرزه باشم...من نمیخوام...من نمی تونم...کار نیستم

 :ه اش فرو کردم و گفتمرو تو سین سرم

 ...بیا از اینجا بریم...بیا بریم...مریم-

 :به چشماي خیسش کشید و گفت دستی

 ...با این بچه و شناسنامه سفید!کجا رو داریم که بریم؟!کجا بریم؟-

 :به صورتم کشیدم و گفتم دستی

 !کی میفهمه؟...خب از پوال مقداري برمیداریم...خب-

 ...تکیه دادزد و به تاج تخت  پوزخندي

 ...اون بخاطر پول حاضر ادم هم بکشه...تو بهزاد هنوز نشناختی-

 !میدونی پوال رو کجا میذاره؟...تو به این کارا کاري نداشته باش-

 ...داخل گاوصندوق خونش...اره-

 ...ولی من داخل اتاقش چیزي ندیدم-
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 ...نجا زندگی میکنهیه باغ داره تو لواسون او...اینجا خونه اصلیش نیست...گفتم خونش-

 !مریم یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟-

 :عمیقی کشید و گفت نفس

 ...میدونم میخواي چی بگی-

 :اشکی از گوشه چشمش پایین اومد و گفت قطره

براي من فقط خودش ...خالفکاره...برام مهم نیست دزده...با همه ي بدي هاش...من بهزاد رو دوست دارم-

 !یفهمی؟اون پدر بچمه م...مهمه

 :کردم و گفتم اخمی

 !یادت رفته چقدر عذاب کشیدي؟...یادت رفته شش ماه پیش رو...اون این بچه رو نمیخواد...مریم عاقل باش-

 :بغض سري تکون داد و گفت با

ولی اینم یادم نرفته که بهزاد کسی بود که منو از دست سه تا جوون خیابونی سه سال پیش ...نه یادم نرفته-

 ...یادم نرفته که روزي عاشقم بود...محرمشم...یادم نرفته که سه ساله زنشم...نجات داد

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !چی گفتی؟-

 :تلخی زد و گفت لبخند

 ...زنش...من زنشم...درست شنیدي-

 :رو به تاج تخت تکیه دادم و اروم گفتم سرم

 ...پس شناسنامه-

اینو هیچوقت یادت نره ...بخوام هم المثنی بگیرم به راحتی پیدام میکنه...شناسنامه ام دست خودشه-

 ...خیانت به بهزاد مساویه با مرگ...الله

 !نمیخواي بگی چطوري باهاش اشنا شدي؟-

 :رو درست کرد و گفت متکاش

 ...هم من خستم هم این جوجه...بگیر بخواب-

از سرما داخل خودم ...باد سردي می وزید...شدم و به سمت تراس داخل اتاق رفتمحرف از روي تخت بلند  بدون

شش ماه بود که رنگ عوض کرده ...باد موهام رو به بازي گرفته بود و داخل صورتم پخش شده بود...جمع شدم
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زندگیم ...یکردممانتوهاي رنگاوارنگ عوض م...ارایش میکردم...مو بلند میذاشتم...شده بودم یه دختر واقعی...بودم

تاوانی که دربرابرش پرداخت کردم ...اما این زندگی رو به این قیمت نمیخواستم...رنگ دخترانگی گرفته بود اما

نه به قمت از دست دادن ...من این زندگی رو میخواستم ولی نه به هر قیمتی...خیلی بیشتر از تصورم بود

 ...نه به قیمت از دست دادن حیاي دخترانم...ابروم

این روزها همه چیزم دخترانه شده ...به صورت خیس از اشکم کشیدم و به نرده هاي بالکن تکیه دادم دستی

دلم براي ...زود ازرده میشدم...زود غصه میخوردم...این روزها زود میشکستم...حتی بغض ها و گریه هایم...بود

ان الله هیچ ...الله دیروز...را میخواستم مامن،من واقعی ...من این را نمیخواستم...خود قدیمی ام تنگ شده بود

حسرت و تنهایی همدم لحظه هاي بی کسی اش ...اشک نمیریخت...غصه نمیخورد...اما خوش بود...چیز نداشت

 ...با تمامی حرفاي که پشت سرش میزدند اما باز هم شاد بود...بی پول و ندار بود اما شاد بود...شاد بود...نبود

دلم گواه بد ...این روزها بیش از پیش از اینده میترسم...همه چیز داشتم و هیچ نداشتمامروز ...امروز اما

 ...از بی عفت شدن...از بی ابرویی...میترسم...میداد

انقدر خسته و پریشان بودم که نفهمیدم روي ...رو میبندم و سعی میکنم ذهنم رو از همه چیز خالی کنم چشمام

 ...زمین سرد خوابم برد

با چشماي بسته روي ...نور خورشید چشمام رو به شدت اذیت میکرد...غرغر مریم چشمام رو باز کردم صداي با

 :زمین نشستم و با صدایی که براي خودم هم ناشناخته بود گفتم

 ...چقدر حرف میزنی مریم-

 ...عصبی و توبیخ کننده اش بلند شد صداي

 ...صداشو ببین!خوابیدن؟اخه تراس هم جاي ...دختره ي احمق من به تو چی بگم-

 ...چه وقت سرماخوردگی بود...لعنت به این شانس...به گلوم کشیدم و سعی کردم اب دهنم رو قورت بدم دستی

 ...این مسخره بازي ها به تو نیومده فرفره جونم...دیگه همینه

 ...رو نداشتم امروز اصال حوصله جروبحث با این یکی...لب فحشی به وجدان دوباره بیدار شدم دادم زیر

 ...توجه به مریم روي تخت دراز کشیدم و پتو رو روي بدنم یخ زده ام کشیدم بی

 ...بهزاد کارت داره...پاشو-

 ...زیر لب گفتم و به سمت دستشویی رفتم لعنتی
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بی توجه به نگاه عصبیش روي مبل ...اي به در اتاق زدم و قبل از اینکه چیزي بگه وارد اتاق شدم ضربه

دستم رو دراز کردم و اب پرتقال رو برداشتم و الجرعه ...اب پرتقال روي میز عجیب چشمک میزد بهم...نشستم

 :لیوان خالی رو روي میز گذاشتم و گفتم...سر کشیدم

 ...چسبید-

کارش بدجور بهم ...هنوز به این کارهام عادت نکرده بود...اخمی کرد و مشغول خوردن صبحانه اش شد بهزاد

 ...ولی هنوزم نمیدونستم چرا اینقدر مراعاتم رو میکنه...حال منم مثل بقیه میگرفت گیر بود وگرنه

دختره ي دیوونه مغزش از کار ...اره همینکه بین نگهبان ها دست به دست نمیشی خودش مراعاته! مراعات؟

 ...مراعات کیلو چنده...افتاده

 ...توجه به غرغراي وجدانم رو به بهزاد میکنم به

 !کار داري؟با من چی -

 ...سرما خوردي...صدات گرفته ست-

 :توجه به حرفش گفتم بی

 ...کارت رو بگو میخوام برم بخوابم...حالم خوب نیست-

 :دهنش رو با دستمال کنار دستش پاك کرد و گفت دور

 ...وقتی حالت بهتر شد باهم صحبت میکنیم...بهتره بري استراحت کنی...با این وضع نمی تونی کار کنی-

زیر پتو رفتم و ...حالی که که زیر لب غرغر میکردم از اتاق خارج شدم و به سمت تخت گرم و نرم خودم رفتم در

 ...با خودم گفتم این مریضی یه خوبی داشت اونم معاف شدن از این کار اشغالی بود

 ...موقت البته

بی خبر از همه جا به خواب چشماي سنگین شده ام روي هم افتاد و ...جواب دادن به خودم رو نداشتم فرصت

 ...عمیقی فرو رفتم

 

 ...هفته بعد یک

اصال معنی این کارها رو ...روي صندلی نشستم و با بی حوصلگی به حرفاي بهزاد گوش دادم کالفه

یک هفته بود دوباره سرپا ...نمیدونستم چه معنی میتونن داشته باشن...جواهرت...ارایش...این لباسا...نمیفهمیدم

این روزا ...بهم مرخصی داده بود جوراییالبته تو این یه هفته بهزاد ی...و تونستم برگردم سرکار شریفم شده بودم
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از وقتی ...بیشتر به حال خودم بودم و این به حال خود رها شدن حسادت دخترا رو بیش از پیش تحریک میکرد

مریم ...و از داخل چشماشون خوندکه وارد این بازي شدم همه ازم دوري میکردن و میشد حس تنفر و نفرت ر

خودمم متوجه بعضی از رفتاراش شده ...از توجه بی نهایت بهزاده تههمیشه میگفت این نفرت نشات گرف

بیشتر موردها رو خودم انتخاب میکردم درحالی که هیچکس اجازه ...کتک نمیزد...داد نمیزد...تندي نمیکرد...بودم

 ...یجور دلهره عجیبی داشتم...یجور ترس...جه حس خوبی نداشتماز این همه تو...همچین کاري و نداشت

 ...الله اینو امتحان کن-

با صداي توبیخ کننده اي ...گره اي بین دو ابروم ایجاد شد...رو باال اوردم و به لباس دستش خیره شدم سرم

 :گفتم

 ...بهزاد-

 :از روي بی حوصلگی تکان داد و گفت سري

 !ام پس هر چی گفتم بگو چشم فهمیدي؟ ببین الله امروز بد عصبی-

درست بود مورد توجه او و به قول بچه ها !مگر من حق انتخاب داشتم؟!بگویم نه؟!میتوانستم بگویم؟ چی

بغضی به گلویم ...مگر میشد از او سرپیچی کرد...سوگولی به حساب می امدم ولی همیشه حرف،حرف اوست

هایی بی جون لباس رو  ستبا د...وجه برق اشک در چشم هایم نشودسرم را پایین انداختم تا مت...چنگ انداخت

لباس هاي تنم رو روي مبل انداختم و ان دکلته نباتی رنگ را به تن ...گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم

به سختی زیپ لباس رو باال ...پایین تنه اش بیش از حد تنگ بود و این پوشیدنش رو سخت میکرد...کردم

بیش از انچه که فکر میکردم ...از دیدن تصویر دختر درون ایینه بهت زده شدم...به عقب برداشتمکشیدم و قدمی 

چطور فکر کرده که من حاضر میشوم همچین لباسی ...اخمی جدا نشدنی بین ابروهایم نشست...بدن نما و باز بود

بهزاد با ...جلوي بدنم گرفتم جیغی کشیدم و تونیکم رو...تا دست به سمت زیپ لباس بردم در باز شد...تن کنم

سرم رو پایین انداختم و ...قدم هاي بلند به سمتم امد و تونیک را با خشونت از بین انگشت هایم بیرون کشید

دست هایم رو کنار زد و با چشم هایی که ...دست هاي سردش روي بازوم نشست...دستم رو جلوي بدنم گرفتم

 :خوشحالی درونشان موج میزد گفت

 ...عالی...شدي اللهعالی -

دوست نداشتم جلوي او گریه کنم ...چشمانم شکست و اشک هایم یکی پس از دیگري روي گونه ام ریختن سد

اما بهزاد بی توجه به اشک هاي من با خوشحالی بشکن میزد و زیر لب ...اما دیگر نمیتوانستم تحمل کنم...اما
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صندلی نشستم و به دستور بعدي  روي...از تنم در اوردم با کمک ارایشگر لباس رو...براي خودش اواز میخواند

نمیدانستم هدفش از این کار ها ...ارایشی مالیم اما اغواگر و فریبنده...حاال نوبت ارایشم بود...بهزاد تن دادم

 ...تنها کاري که در اون لحظه می توانستم انجام دهم سکوت بود...چیست

*** 

نمیتوانستم قدم از قدم ...پاشنه بلند کالفه و عصبی ام کرده بودمبودن لباس و تحمل ان کفش هاي  تنگ

از اول حضورمان در مهمانی نگاه خیلی ها رو ...مجبور بودم روي ان صندلی بنشینم و منتظر بهزاد بمانم...بردارم

من هم مثل همان عروسک هایی  یکردنان ها فکر م...خطایی به ان ها وارد نبود...روي خودم احساس کردم

مخصوصا با این لباس و ...من هم بودم چنین فکري میکردم...هستم که هر لحظه بینشان دست به دست میشد

 ...ارایش

دستی ...نمیدانستم بهزاد کجا رفته...در مبل فرو رفتم و سعی کردم سرم را کیف دستی دستم گرم کنم بیشتر

 ...از جا پریدم و به پسري که با چشمایی که درونشان ستاره روشن شده بود خیره شدم...روي شانه ام نشست

 !لیدي افتخار میدن؟-

زنم و بهش بگم بره گمشه ولی انگار به دهانم قفل زده داد ب...میخواستم داد بزنم...نفرت بهش نگاه کردم با

تا به خودم بیام دیدم که در بین دست هاي پسر اسیر شده ام و ...قدرت تکلمم رو از دست داده بودم...بودند

بود و با حیرت فقط پسر رو نگاه  هدست هایم ازاد کنار افتاد...پیست رقص رو به خاطرمون خالی کردن

پسر چرخی زد ...اختیاري از خودم نداشتم...درست مثل جن زده ها شده بودم...م چه مرگم شدهنمیدونست...میکردم

لبخند روي لبش از خنجر ...نگاهم به چشم هاي خوشحال بهزاد افتاد...و من نیز به همراهش کشیده شدم

د اما ما هنوز اهنگ تموم شده بو...به پشت پرده چشمم احساس کردم روهجوم اشک ...زهرالودم کشنده تر بود

پسر روي صورتم خم شد و قبل از اینکه بتونم حرکتی از خودم نشان بدم لب هاش رو ...ان وسط ایستاده بودیم

 ...روي گونه ام احساس کردم

دستم اتوماتیک وار باال اومد و روي صورت اصالح شده و سفید ...برق سه فاز به بدنم وصل کرده بودن انگار

میتونستم حدس بزنم که صورتم از شدت حرص قرمز ...ار و بلند شده بودنفس هام کشد...پسر نشست

روي زمین نشستم و ...مبه سمت درخت هاي ته باغ دوید...تنه اي به پسر زدم و از سالن خارج شدم...قرمزه

بغض داشت گلوم رو فشار میداد ولی مثل همیشه نمیخواستم ضعیف ...پاهام رو داخل شکمم جمع کردم

مثل تمام این روزها که اشک مهمون چشمام ...این روزها اختیار گریه کردنم هم دست خودم نبوداما ...باشم
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گریه ...دستی به صورت خیسم کشیدم و از روي زمین بلند شدم...کاسه چشمم از اشک پر و خالی میشد...بود

خروج رو بهم نمیده پس باید میدونستم بهزاد اجازه ...فایده نداشت باید هر چه زودتر از این خونه بیرون میرفتم

بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنم وارد سالن شدم و به سمت اتاقی که ...به شیوه ي خودم عمل میکردم

خوب چشم گردوندم تا ...انقدر همه مست و پاتیل بودند که کسی حواسش به من نبود...تملباسام در اون بود رف

باید هر چه زودتر از اینجا خارج ...نباید صبر میکردم...د تر میشدمبهزاد رو پیدا کنم اما هر چه میگشتم نا امی

 ...حسی بهم میگفت بهتر که پیداش نیست...میشدم

شال رو روي سرم انداختم و به سمت در ...اخر مانتوم رو بستم و اون لباس منفور رو به گوشه اي انداختم دکمه

 ...رفتم

 !بري؟الله بدون پول میخواي کدوم جهنم دره اي  هی

نگاهم به گوشه ...حتی یک هزار تومنی هم داخل کیفم نبود...راست میگفت...روي دستگیره در خشک شد دستم

لباس رو با عصبانیت زمین زدم و ...با عجله همه رو بیرون کشیدم و مشغول گشتن شدم...هاي میز ارایشی افتاد

 ...هیچی به هیچی...لعنتی...دور خودم چرخیدم

با خوشحالی به سمت تخت وسط اتاق رفتم و کمی ...خارج بشم که برق چیزي چشمام رو زداز اتاق  خواستم

کم کم یه ...دود از کلم بلند شد...با خوشحالی نگاهی به کیف انداختم...خم شدم و کیف چرمی رو بیرون کشیدم

 ...همه هم تراول تا نخورده...یک تومنی داخلش بود

 ...می از اتاق خارج شدمرو تو دستم سفت گرفتم و به ارو کیف

خواست از جلوي در بره کنار که ...سالن رو باز کردم وتا خواستم از سالن خارج بشم سینه به سینه مردي شدم در

بی توجه به مرد سریع اونجا رو ترك کردم و به سمت ...موندن رو جایز ندونستم...متوجه کیف داخل دستم شد

میشد حدس زد که صاحب این  وبیبه خ...پشت سرم میشنیدم صداي فریاد مرد رو از...در حیاط دویدم

خودم رو داخل کوچه انداختم و بدون لحظه اي تعلل شروع به دویدن ...سرعت قدم هام رو بیشتر کردم...کیفه

صداي دویدن چند نفر رو پشت سرم ...نفسم باال نمی اومد ولی هنوزم احساس خطر میکردم...کردم

اگه به همین وضع بخوام ادامه بدم حتما گیرشون  میدونستم...عقب برگردم رو نداشتمجرات اینکه به ...میشنیدم

قبل از اینکه ...با خوشحالی به سمت وانت دویدم...نگاهم به وانت ابی که داشت حرکت میکرد افتاد...می افتم

 ...سرعتش رو زیاد کنه پشت وانت پریدم و زیر چادر قایم شدم
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کفش ها رو با عصبانیت از پا در اوردم و تکیه ام رو به صندوق هاي میوه ...باال نمی اومد نفسم

هر چی ...همه ي پولدارا همینن...مگه این پول چقدر براش ارزش داشت که اینطوري دنبالم میدوید...لعنتی...دادم

 ...که بیشتر جمع میکنن حریص تر و خسیس تر میشن

 ...کثیف وانت دراز کشیدم و چشمام رو بستمخبر از همه جا روي کفه  بی

 ...بستم و وارد بازي جدید تقدیر شدم چشم

 

کمرم ...از شدت درد لب گزیدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...رو باز کردم و کمی جا به جا شدم چشمام

فشار دادم و از  کیف رو تو دستم...نمیدونستم چند ساعت بود که به همان حالت خوابیده بودم...خشک شده بود

نگاهی به اطراف انداختم تا شاید مکان اشنایی ...هوا روشن شده بود و دقیقا نمیدونستم کجام...ماشین پیدا شدم

از معماري و خونه ها معلوم بود که از محله ...کیف رو داخل جیبم گذاشتم و شروع به قدم زدن کردم...رو ببینم

نگاهم به زن هایی افتاد که دم در خانه هایشان ...له قدیمم باالتر بودهاي پایین شهره اما هر چه که بود از مح

معلوم نبود داشتند نسخه ...پوزخندي زدم و به راهم ادامه دادم...سر مشغول حرف زدن بودن یکنشسته بودند و 

چیدم داخل کوچه اي پی...کم از دست امثال این زن ها نکشیده بودم...کدام بدبخت بیچاره اي رو می پیچیدن

با چشم هاي ریز شده به  وپشت تیر چراغ برق قایم شدم ...که از دور چند مرد هیکل کنده و سیاه پوش رو دیدم

چهره یکیشون خیلی اشنا بود ولی هر چی فکر میکردم نمیدونستم کجا ...اون مردها خیره شدم

بدون اینکه جلب ...دمنمیخواستم ریسک کنم و شانس بدست اوردن اون همه پول رو از دست ب...دیدمشون

 :مردي رو پشت سرم شنیدم که گفت ادد...توجه کنم از پشت تیر برق بیرون اومدم و به سمت فرعی پیچیدم

 ...بگیرینش خودشه-

داخل کوچه ..میدونستم اگه به همین وضع ادامه بدم حتما گیرم میندازن...تمام سرعت شروع به دویدن کردم با

 ...دستی به صورتم کشیدم و کالفه به دور خودم چرخیدم...بن بست اي دویدم که از خوش شانسی من

 ...تو که نمیخواي گیر این ادما بی افتی...برو داخل یکی از این خونه ها...چی هستی الله منتظر

 ...حتما فکر میکنن براي دزدي وارد خونشون شدم...که نمیخوام ولی چطور برم داخل خونه مردم معلومه

 ...هر لحظه بیشتر از قبل خودم رو میباختم...نزدیک تر میشدپاي مردها  صداي

 ...کن الله عجله
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نگاهی به ...سمت تک خونه داخل کوچه دویدم و پام رو روي تیر چراغ برق گذاشتم و داخل خونه پریدم به

اعتی میتونستم یه دو سه س...خداروشکر هیچکس داخل خونه نبود...اطراف انداختم و با خیال راحت بلند شدم

اب بردم و بدن ماهی هاي قرمز  لدستم رو داخ...نگاهم به حوض کوچیک وسط حیاط افتاد...اینجا بمونم و برم

تقه به در شیشه اي زدم وچند ...دستم رو با مانتوم خشک کردم و از پله ها باال رفتم...و کوچیک رو لمس کردم

دم و نگاهم رو روي وسایل قدیمی خونه با خوشحالی وارد خونه ش...هیچ صداي نبود...لحظه مکث کردم

چدر ...شده بود و سماور کوچکی که گوشه اتاق در حال جوشیدن بود یدهدور تا دور اتاق با پشتی پوش...گردوندم

 ...دلم هوس چایی کرده بود

 ...اخه تو این اوضاع وقت چاي خوردنه...درد بخوري الله اي

 ...سینی کنار سماور برداشتمتوجه به وجدان همیشه بیدارم استکانی از  بی

خداروشکر روي کیف افتاده بود و نشکسته ...صداي بسته شدن در از جا پریدم و استکان از دستم رها شد با

مردي کناري حوض نشسته بود ...با قدم هایی ارام و بی سروصدا کنار پنجره رفتم و پرده رو کمی کنار زدم...بود

با اون همه ریش ...شده بود همام صورت سفیدش با ریش پوشیدت...و مشغول تمیز کردن دست هاش بود

دست هاش رو با حوله روي شونه اش ...شاید سی یا سی پنج بهش میخورد...نمیتونستم سنش رو حدس بزنم

با باز شدن در دستم ...از ترس به دیوار چسبیدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...پاك کرد و به سمت در اومد

 ...اگر خواست به پلیس زنگ بزند با این چاقو میترسانمش...دفکر خوبی بو...ضامن دارم رفتبه سمت چاقوي 

 ...اهللا ای-

 :جا پریدم و گفتم از

 ...من براي دزدي نیومدم-

 :که به گل هاي قالی خیره شده بود گفت همینطور

 ...سالم خواهرم-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ..کنمرفع زحمت  خواستمیاالن م...سالم برادر-

 :سمت اتاق دیگري رفت و گفت به

 ...دیداشته باش فینه شما تشر-
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اصال برام مهم نبود که ...این حرف به سمت استکان ولو شده روي زمین رفتم و مشغول چاي خوردن شدم با

 ...تنها چیزي که ارزش داشت سالم ماندن این پول ها بود...االن در خونه کی هستم و اون مرد کی میتونه باشه

 ...دیدي یک بارم نگات نکرد...الله مرد خوبی بود ولی

 ...اینم یکی مثل بقیه...خوب بلدن با پنبه سر ببرن...مرد کارشون اینه...چه ساده اي تو

 

به سمت ...دستم رو روي زانوم گرفتم و از جا بلند شدم...رو تلخ خوردم و استکان رو داخل سینی گذاشتم چایی

عکس دو پسر جوان ...میز کوچیک کنار پنجره رفتم و قاب عکس بزرگی که روش جاي گرفته بود رو برداشتم

با اینکه زیر ...مادرشون بود حتمازن هم ...از شباهت پسرا به هم میشد فهمید که برادرن...کنار یک پیرزن

قاب عکس رو سرجاش گذاشتم و ...چشماش پر از چین چروك بود اما میشد گفت هنوزم زیبا و قشنگ مانده

نگاهم ...پوفی کشیدم و به سمت اشپزخونه رفتم...دستی به کمر زدم و به وسایل غبار گرفته خونه خیره شدم

استین هاي ...زخندي زدم و در دل شلخته اي نثار مرد کردمپو...روي ظرف هاي تلنبار شده روي سینک افتاد

 ...مانتو رو باال دادم و اشغال ها رو داخل سطل زباله ریختم

دو ساعت ...عقربه هاي ساعت عدد دو رو نشان میداد...به ساعت روي دیوار رو به روي در اشپزخانه افتاد نگاهم

دستمال هاي کثیف رو شستم و داخل کاسه ي فلزي گذاشتم تا بعدا ...بود که مشغول تمیز کردن اشپزخانه بودم

نمیدونستم ...تمیز کردن هال شدم شغولبه سمت هال رفتم و با وسواس بی سابقه اي م...ان ها رو پهن کنم

 ...چرا دارم خونه مرد رو تمیز میکنم ولی حس عجیبی ترغیبم میکرد که به این کار ادامه دهم

بدون اینکه روسري سر کنم در رو باز کردم و ...هشت بود که صداي چرخیدن کلید رو داخل قفل شنیدم ساعت

 ...دست به سینه و با اخم به مرد خیره شدم

 ...سال-

پوزخندي به صورتش که ...چشمش به موهاي پریشان و ازاد شده ام افتاد سرخ شد و حرفش را نصفه رها کرد تا

 :هر لحظه مثل افتاب پرست ها رنگ عوض میکرد زدم و گفتم

 ...بد نیست بعضی وقت ها دستی به خونت بکشی ها-

 ...شدم و با طعنه اي که کامال در کالمم پیدا بود ادامه دادم داخل

 ...برادر-
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سفره را داخل ...کباب ها رو داخل بشقاب چیدم...اشپزخونه شدم و ناخنکی به ساالد درست کرده ام زدم داخل

 ...هال پهن کردم و وسایل رو با سلیقه اي که هیچوقت در خودم نمیدیدم چیدم

و از داخل کابینت نمک ر...نمک رو نیاورده بودم...به پیشانی ام کشیدم و به سمت اشپزخونه برگشتم دستی

 ...بیرون اوردم و وارد هال شدم

 ...تو دلم نخورده اي نثارش کردم و بدون تعارف روي زمین نشستم...با بهت به سفره غذا نگاه میکرد مرد

 :اي براي خودم گرفتم و به او که همانطور سر پا ایستاده بود گفتم لقمه

 ...یکار کنم گشنه ام بودنمیخواستم بی اجازه دست به وسایلت بزنم ولی خب چ-

 :خونه رو باز کرد و رو به رویم نشست و گفت در

 ...مرسی براي...موردي نداره خواهر-

 :حرفش پریدم و گفتم توي

 ...خودم حوصله کار کردن داشتم و گرنه مطمئن باش دلم براي تو نسوخته...تشکر الزم نیست-

 :اي به طرفش گرفتم و گفتم لقمه

 ...ید برات لقمه بگیرممن با...بخور دیگه-

 :همان سر به زیري اش گفت با

 ...خودم برمیدارم...ممنون-

 ...تکون دادم و بی خیال مشغول خوردن شامم شدم سري

 

مقداري میوه داخل ظرف چیدم و پشت در اتاق مرد ...هاي شام رو شستم و دستام رو با حوله خشک کردم ظرف

لبخندي ...نمیخواستم با ورودم به اتاق اذیتش کنم...س کرده بوداز سر شب خودش رو داخل اتاق حب...گذاشتم

تو این چند ساعت ...کرده بود ییرنظرم نسبت بهش کمی تغ...زدم و به یاد صورت سرخ شده از خجالتش افتادم

شک داشتم یک بار هم ...هربار باهاش حرف میزدم سر پایین می نداخت و با حوصله به حرفام گوش میداد

بیخیال شانه اي باال انداختم و جلوي اینه روي طاقچه ایستادم و شالم رو مرتب ...کامل دیده باشه چهره ام رو

در ورودي رو باز کردم و کفش هام ...و داخل جیب مانتوم فرو کردم شیدمکیف رو از پشت پشتی بیرون ک...کردم

 ...بی اراده نگاهم به در اتاق مرد افتاد...رو پوشیدم

 !افظی کنی الله؟ازش خداح نمیخواي
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 ...تازشم شام هم بهش دادم...اون منو به خونش راه داد در عوض منم براش خونش رو تمیز کردم...براي چی نه

 ...ادب ولی

کفش هام رو در اوردم و ...کشیدم و با خودم گفتم نمیدونم این وجدان ما ادب رو دیگه از کجا یاد گرفته پوفی

 ...تقه اي به در زدم

 :باز شد و در پی ان مرد با سري به زیر افتاده گفت به ارومی در

 !بفرمایید؟-

 :اي به دادم و گفتم تکیه

 خیلی با مرامی...من دارم رفع زحمت میکنم داداش-

 ...به طرفش دراز کردم و ادامه دادم دستی

 ...خداحافظ-

کم کم گره اي بین دو ...سرش رو باال اورد و با تعجب نگاهم کرد...نگاهش روي دست هام خشک شد مرد

 ...ابروش نشست

 :رو که دیدم سریع دستم رو پایین انداختم و گفتم اخمش

 ...خداحافظ-

 ...هام رو پوشیدم و به سمت در حیاط رفتم کفش

 ...ه دختر مثل شما این وقت شب بره بیروندیر وقته درست نیست ی...میتونید امشب اینجا بمونید-

گفت شب !دقت کردي چی گفت؟...ولی خوب این روشش یکم متفاوته...اینم یکی مثل بقیه...وجدان جان بفرما

 ...بمون

 ...منم میرم خونه یکی از دوستان-

ا یه سوزن اون قسمتایی که موشه بادش میکرد و ب...درست شدم مثل گربه داخل تام و جري...خالی شد بادم

 ...بادش رو خالی میکرد

 ...الله فرفره ایندفعه بد ضایع شده...بایدم نداشته باشی!حرفی نداري بزنی؟!شد الله خانم؟ چی

 :کردم و گفتم اخمی

 ...به شما ربطی نداره که من این وقت شب کجا میرم کجا نمیرم-

 :لحن دلجویانه اي گفت با
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 ...قصدم توهین و دخالت نبود خ-

 :ش پریدم و با پوزخند گفتمحرف تو

 ...خواهر-

 ...توجه به مرد از خونه خارج شدم بی

از دور دو مرد ...کوچه ها پیچ در پیچ بود که گیج شده بودم باید از کدوم راه برم تا به خیابون اصلی برسم اینقدر

د هر چه زودتر میرفتم با اینکه میترسیدم این وقت شب نزدیک اون ها بشم اما چاره اي هم نبود بای...رو دیدم

 ...خونه

کم کم تعجب جاش رو به ترس ...از شدت تعجب چشمام گرد شده بود...به سمت مردها برداشتم قدمی

سعی کردم از ...اب دهنم رو قورت دادم و قدمی به سمت عقب برداشتم...خداي من اینا که هنوز اینجان...داد

نگاهم ...رو بیرون دادم سمنف...ه همان کوچه بن بست رسیدمدوباره ب...قسمت هایی برم که کوچه کامال تاریکه

با ...باید تا صبح اینجا می موندم تا یه راهی براي فرار انتخاب کنم...انگار چاره اي نداشتم...به خونه مرد افتاد

توجه باز اینقدر تو افکار خودم غرق بودم که م...قیافه اي گرفته دستم رو روي زنگ فشار دادم و به در تکیه دادم

 ...شدن در نشدم

 :تمام پروئی وارد خانه شدم و گفتم با

 ...من شب رو اینجا می مونم-

 ...حتما داشت با خودش می گفت دختره قاطی داره...اخر متوجه لبخند مرد شدم لحظه

 

 :دوم فصل

از  یکی...شدمیهم ارام نم ادشیفر يصدا دنیاز شن یحت...به ان زدم یرو روشن کردم و پک محکم گاریس

ارام ...شدمیارام نم...اما ان هم ارامم نکرد...ضرب باال رفتم کیو  دمیکش رونیهفتاد ساله ام رو ب يها يبطر

در دستم خرد  وانیکردم که ل اردفشار و السیانقدر به گ...اوردمیرو بدست م فیکه ان ک یتا وقت شدمینم

همان لحظه قسم ...چرخ دار نشستم یصندل يروو  دمیکش رونیکه در دستم فرو رفته بود رو ب يا شهیش...شد

 ...رو هم خورد کنم یابانیخ يان دختره  وانیل نیخوردم که همانند ا

انقدر کتک خرده بود که ...افتاد نیو کبود به زم یخون یان بهزاد با سروصورت یباز شد و در پ يبد يبا صدا در

 ...زد هیگر ریو بلند ز دیکش نیزم يخودش رو رو...رو هم نداشت ستادنیتوان سرپا ا گرید
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 هیگر چوقتیبا احساس و مهربان بود اما ه يپسر نکهیبا ا...دمیشنیبهزاد رو م هیگر يبار بود که صدا نیاول نیا

بودم کارم بر خانواده ام ارجع  دهیسال ها بود که فهم...هم دل نسوزوندم يلحظه ا یحت...بودم دهیاش رو ند

 زیبودم که پسرم جز همکار چ دهیبود فهم هاسال ...نداردم يپسر گریبودم که د دهیسال ها بود فهم...ترند

 ...ستین يگرید

 :گفت يگرفته ا يبا صدا بهزاد

 ...بابا-

با ...افتاد یم نیلباس رو رها کنم بر زم قهیمطمئن بود اگر ...دمشیلباسش رو در دست گرفتم و باال کش قهی

 ...افتی دیاش تشد هیدرد الودش بلند شد و گر يصدا...کاناپه پرتش کردم يقدرت رو

 :گفتم یارام يو با صدا دمیرو از پشت سر کش شیموها

 ...یکن یبار اخرت باشه بابا صدام م-

 :کردم و گفتم شتریفشار دست هام رو ب...ختیصدا اشک ر ینگفت و ب يزیچ

 ؟يدیفهم-

 ...بله-

و تن  افهیبا همان ق...بهزاد نسخه دوم خودم بود...اش رو پاك کردم ینشستم و با دستمال صورت خون کنارش

 يباز نیبا کدوم فکر بهزاد رو وارد ا دونمینم...مهربانو بود هیاما اخالقش درست شب...ام اما یزمان جوان يصدا

با مرگ  ياشتباه مساو کینداره و  یشوخ یباند قاچاق با کس دونستمیم یخودم بهتر از هر کس...کردم

عنوان قابل  چیزده که به ه ییمانده دست به خطا یباق ایدن نیکه براش تو ا یتنها کس...پسرشحاال ...خطاکاره

 ...ستیجبران ن

دور  يها ياز کبود یصورت ورم کرده اش گذاشتم تا کم يرو رو خی لونیکردم و نا زیحوصله صورتش رو تم با

 ...چشمش کم شود

 ...بگو اون دختر کجاست...رو تمومش کن بهزاد يلجباز-

 ...ام پنهان کرد نهیو سرش رو داخل س دیلرز شیشانه ها دوباره

اونقدر مست بودم که الله رو فراموش ...ستین ادمیرو اصال  یاون شب مهمون...دیباور کن...دونمیبابا به خدا نم-

 ...کرده بودم

 :به شانه هاش وارد کردم و گفتم يفشار
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 شه؟یم ینشه چ دایاگه پ یدونیم...سازمان مهمه بهزاد يبرا فین کاو-

 :لرزان صورتش رو پوشاند و گفت يام برداشت و با دست ها نهیس يرو از رو سرش

 ....میمر...بابا-

 :و گفتم دمیکوب زیرو م تیرو با عصبان دستمال

 ؟یفهمیم...بکشنت خوانیم...ستیپسره احمق انگار حالت ن...زهرمار مویمر-

 :صورتش خط انداخت و گفت يرو یاشک قطره

 !؟یبابا مواظبش هست...ممیمن فقط نگران مر...ستیمهم ن-

رو  میکه بهزاد چقدر مر دونستمیم یبهتر از هرکس...و کالفه مشغول راه رفتن شدم دمیموهام کش نیب یدست

حاال چطور بهش ...تو پاش نره يخار میمر یپسر مغرورم حاضر بود جونش رو بده ول...دوست داره

 ...رو کشتن مشیمر گفتمیچطور بهش م...گفتمیم

 

 ...شیسال پ کی

جوان به نظر  يادیکار ز نیا يبرا...دختر جوان غصه خوردم يرو با دقت نگاه کردم و در اعماق قلبم برا عکس

 يدست رو نکاریا يبرا شهیهم...رو فشار دادم و دوباره نگاهم رو به عکس دوختم زیم ریدکمه ز...دیرسیم

در باز ...انتخابش کرده سیچرا رئ دونستمینداشت نم یخاص ییبایز چیدختر ه نیگذاشتن اما ا یها م نیباتریز

 ...وارد شد دیان سع یشد و در پ

 !کنم؟ً کارشیچ...رمینم نمیتا اقا رو نب گهیپسره اومده م نیاقا ا-

 :ام رو مزه مزه کردم و گفتم قهوه

 !کدوم پسره؟-

 ...فهمنیبه اقا بگو مارمولک خودشون م گهیم-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...نداره رادیا...تو ادیبذار ب-

 ...شدم رهیعکس رو داخل کشو گذاشتم و منتظر به در خ...گذاشتم زیم يخم شدم و فنجان رو رو زیطرف م به

 ...سالم اقا-
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 نکهیکفشم رو پاك کنه چه برسه به ا يوکه بخواد خاك ر دونستمینم نیا قیال یحت...انزجار نگاهش کردم با

 ...بخوام جواب سالمش رو بدم

 ...کارت رو بگو زود گورت رو گم کن-

 :و گفت دیاش کش ینیب ریز یدست

منم در عوض گرفتن پول دوستم  گشتیم دیجد سیک هیکردن  دایاز نوچه هاتون دنبال پ یکی شیچند وقت پ-

 ...کردم یرو بهش معرف

 ...خان خودش وارد عمل شده بود یدفعه اس نیپس ا...جالب شده بود حرفاش

 !؟یکنیم کاریچ نجایخب حاال ا-

 ...بهم ندادن یپول چیه یکردم ول یمن دختر رو معرف-

 :تر شد و گفتم قیعم پوزخندم

 ...ياومد یچ يپس بگو برا-

زود گورت رو گم کن تا ندادم ...شهینم دایپ يزیمثل تو چ ییگشنه گداها يبرا نجایا...کردم و ادامه دادم یاخم

 ...کنن تیسالخ

 ...به سمت عقب برداشت یگرد شد و از ترس قدم چشماش

 :و گفتم دمیکش رونیرو از داخل کشو ب عکس

 ...جلو ایب-

 زدیکه هنوز خنده درش موج م ییبا صدا...خنده زدم ریبلند ز يبار با صدا نیا...رو از تو چشماش خوندم ترس

 :گفتم

 ...ندارم تیکار...جلو ایب-

 :رو به طرفش گرفتم و گفتم عکس

 !؟یشناسیم-

 :تکان داد و گفت يسر

 يتو دزد یلیخ دیدونیاخه م...فرفره گنیبچه ها بهش م...الله...کردم شیکه خودم معرف هیهمان دختر...بله اقا-

 ...فرفره میگیبهش م نیهم يبرا...زهیتند و ت

 :تکان دادم و گفتم يسر
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 !کنه؟یم یکجا زندگ یدونیم-

 ...دیدونیم...بله اقا-

 :هاش رو نداشتم دستم رو باال اوردم و گفتم یپرچونگ حوصله

 ...ادرس رو بده به بچه ها خودت هم برو...بسه-

 :انداخت و گفت نییپا يسر سرخوده

 ...چشم اقا-

 :رفت تلفن رو برداشتم و گفتم رونیب یوقت

 ...هم بهش بده یپول هی ریادرس رو ازش بگ دیسع-

 ...چشم اقا-

 يتک خور دمیحاال بهت نشون م...خان یدارم برات اس...دادم هیتک یصندل یرو قطع کردم و به پشت تلفن

 ...رو دور بزنه ابیبتونه افراس یاز مادر زاده نشده کس...یچ یعنیکردن 

 :گفتم دیرو روشن کردم و رو به سع گاریس

 ...کنمیخودم با بهزاد هماهنگ م...دختره نیبچه ها رو بفرست دنبال ا-

 ...فقط...چشم اقا-

 :تکان دادم و گفتم يسر کالفه

 ...که بهت گفتم يبرو دنبال کار...بشنوم يزیچ خوامینم-

 ...ضرب گرفتم و منتظر جواب شدم نیزم يبا پا رو...بهزاد رو گرفتم يرفتم و شماره  زیسمت تلفن رو م به

 ...بله-

ساعت دو ...شد خکوبیم وارینگاهم به ساعت رو د..شده داریخواب الود بود و معلوم بود از خواب ب شیصدا

 :و گفتم دمیام کش یشانیپ يرو یدست...بامداد بود

 ...نجایا ایبهزاد زود ب-

 :شد و گفت اریهوش شیصدا

 !شده؟ يزیچ-

 ...شهیبهت بگم پشت تلفن نم يحضور دیبا...نه کارت دارم-

 ...دیاالن بگ نیهم شهیم...ستیحالش خوب ن میبابا مر-
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 :و گفتم دمیکش یپوف

 ...هیسفارش...مراقبش باش...برات فرستادم دیجد سیک هی-

 ...یول-

 :کنان گفتم دیتهد

 ...مقتدر...باش شهیمثل هم...ارمیسرت م ییکه چه بال یدونیم يکرد ياگه بفهمم کم کار...تمومش کن بهزاد-

 !مقتدر؟-

 ...نمیاز پشت تلفن هم پوزخندش رو بب تونستمیم

 ...که بهت گفتم رو انجام بده يکار-

به  ینشستم و پک محکم یصندل يرو...حرف زدنش بهش بدم قطع کردم يبرا یمجال نکهیتلفن رو بدون ا و

وقتش  به...دادیکار دستم م شیها یمهربان شهیهم...کنم کاریچ دیپسر با نیبا ا دونستمینم...در دستم زدم گاریس

 دیبا...خودشیو ب جایب يها یهم از مهربان نیاون از ازدواجش ا...ها يزیخوب بلد بود گند بزند به تمام برنامه ر

 ...کنم و ان دختر رو از دست بدم سکیر خواستمینم...دختر باشد نیکه مراقب ا سپردمیم دیبه سع

تازه داشت چشمانم گرم ...و تلفن رو برداشتم دمیکش میبه چشم ها یدست...دمیاز جا پر یزنگ گوش يصدا با

 ...ستیکدام مزاحم ا دانستمینم...شدیم

 ...خش دار شده بود میصدا

 ...بله-

 ...دختر هنوز بچه است نی؟ایکنیم کاریچ يدار یفهمیبابا م-

 :صادقانه گفتم نیهم يحوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم برا...بهزاد گوشم رو پر کرده بود ادیفر

 ...به عرب هاست یو خود فروش یکار بهتر از رقاص نیا-

 !؟یچ-

 ...منم دورش زدم...دختر رو نشون کرده نیخودش ا یاس...يدیدرست شن-

 ...کالفه و نگران شد شیصدا

 ...مرگه یبا اس يتاوان باز...نداره یشوخ یبا کس یاس!پدر؟ دیگیم یچ دیفهمیم-

 !؟یفهمیم...رهیمنو بگ يجا خوادیم یاس...ستیبا منم کمتر از مرگ ن يتاوان باز-
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باند بزرگ قاچاق مواد و ادم  سیرو رئ یهمه اس...ستیاز شما ن يرد چیه رانیتو ا...یشما هم که کم نزاشت-

 ...خان رو ابینه افراس دوننیم

 ...حوصله حرفات رو ندارم...یبهتره تمامش کن-

نگاهم به ...و عکس دختر رو برداشتم دمیکش زیم يدستم رو رو...دمیمبل دراز کش يرو خاموش کردم و رو تلفن

 ...افتاد اهشیچشمان س

به گروه من خوش ...داستیاز تو عکس هم پ یداره که حت یبیچشمات برق عج...يلوند بایاز ز شتریخانم ب الله

 ...الله فرفره ياومد

*** 

 ...جا پارك کن نیهم-

 رهیبا دقت به دختر خ...امدن رونیدر کنار بهزاد از خونه ب یدختر جوان...شد خکوبیدر م يرو نگاهم

نگاه از دختر گرفتم و رو به ...گفتم ینیزدم و به هوش و ذکاوت خودم افر يلبخند...الله...خودش بود...شدم

 :گفتم دیسع

 ...مواظب باش دختره رو پر نده...حواست به بهزاد باشه-

 ...چشم اقا-

 ...مهینقطه ضعف بهزاد مر...استفاده کن میکرد از مر یچیاگه هم سرپ-

بهزاد  دونستمیم...داشتم اجیبه وجودش احت یلیخ طیشرا نیتو ا...خوش اومد میبار بود که از مر نیاول يبرا

 ...رهیادما رو بگ يحاضر جان همه  میبخاطر مر

*** 

 ...شیماه پ کی

ستم انداخت و بدون حرف د السیبه گ ینگاه دیبا ترد...رو پر کردم و به سمتش گرفتم السیگ

 ...اعتماده یزدم و با خود فکر کردم که پسرم هم بهم ب يپوزخند...گرفت

 ...است انهیچشن سال گهیچند روز د-

 :باال انداخت و گفت ییابرو بهزاد

 ...مینه من و نه مر...کنم یجشن ها شرکت نم نیمن تو ا دیدونیشما که م-

 :ضرب باال فرستادم و گفتم کیرو  السیگ
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جشن شرکت دارن پس حضور تو امسال  نیعرب تو ا يها خیاز ش یلیخ...کنهیامسال فرق م یول...دونمیم-

 ...ما باارزشه يبرا یلیخ

 ...یول-

 :رو باال اوردم و گفتم دستم

 ...تمام کارها به عهده الله است...يانجام بد يکار ستیتو الزم ن-

 ؟یچ-

 ...یشیتو فقط به عنوان همراه الله وارد اون جشن م...چه خبرته...اروم باش-

 ...شروع به راه رفتن کرد یمبل بلند شد و عصب يرو از

نابود شده  شیکل زندگ میکه من و شما به سرش اورد ییبال نیبا ا...اون هنوز بچه است...ممکنه بابا ریغ نیا-

 ؟يریهم که براش مانده ازش بگ يزیتنها چ يخوایحاال م

 :پر کردم و گفتم يا گهید السیزدم و گ يلبخند

 ؟یکنیبراش جلز ولز م نقدریکه ا يشد نمینکنه عاشق ا-

 یول...باهاش طرف بشم تونمیخود منم نم یاگه بخواد جوابم رو بده حت دونستمیم...از حرص سرخ شد صورتش

 ...داشتیاحترام نگه م شهینکرده بودم هم يبراش پدر چوقتیه نکهیبا ا

 ...ارام تر شد لحنش

 !چرا الله؟...میهمه دختر ما داخل سازمان دار نیا...کنمیبابا خواهش م-

 ...از گروه جدا بشه شهیهم يبرا تونهیعالوه بر بدست اوردن اون جام م...هیقبول کن که دختر زرنگ و باهوش-

 :زد و گفت يپوزخند

 !دخترانه اش؟ يایو دن یکرگاز دست دادن با متیبه ق يازاد-

همسر ...عربه يها خیبغل ش یالله االن تو دب کنهیفکر م ینرفته که اس ادتی...اون دختر عروس هزار داماده-

 ...بهتر از عروس هزار نفر بودنه یلینفر بودن خ کی

 ...بابا-

 ...یبفرستم دب یاس يبرا هیرو به عنوان هد مینزار مر-

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٤٧ 

راحت از دستم  یلینبود که بذارم خ يزیاون جام چ...کرد میعشق خودش به مر یکرد و الله رو قربان سکوت

 يچند ماه برخالف سازها نیتو ا...که قادر به بدست اوردن جام بود اون دختر بود یخارج بشه و تنها کس

سرد  يبود که مردها ییجادو رسونگاف ینبود ول بایز...اومد یخوب از پس پسرها برم یلیخ دادیکه سر م یناکوک

 ...شنیسگ ها هم خمار م شیغروقم هیعرب که با  يها خینداخت چه برسه به اون ش یرو هم از پا م یو سنگ

خودم  يبا انگشتا تونمیگران بها رو م یش نیا گهیشدم و غرق در لذت که تا چند روز د رهیعکس جام خ به

 ...لب هام نشست يرو ندیحس خوشا نیاز ا يلبخند...لمس کنم

*** 

 ...حال زمان

 ...الله

اب دهنم رو قورت دادم و پتو رو با پا کنار ...دمیاز عرقم کش سیبه صورت خ یدست...دمیوحشت از خواب پر با

با برخورد ...اب گرفتم ریلرزونم رو ز ياب رو باز کردم و دست ها ریش...به سمت اشپزخانه رفتم یجیزدم و با گ

اشپزخانه  يها کییموزا يکردم و رو شکصورتم رو با حوله خ...شدم اریو هوش دمیپر اب با صورتم از جا

طاقت  يبه جونم افتاده بود که از هر درد یبه جاش استرس ینبود ول ياول خبر یجیاز اون گ گهید...نشستم

 ...فرساتر بود

سرم  يروسر...شد دهیسرم کش يرواراده  یدستام ب...به خودم دادم و از جا بلند شدم یباز شدن در تکان يصدا با

کم  یکم یالتهاب درون نیکردم از ا یو سع دمیکش قیچند بار نفس عم...نبود ینگران يبود پس جا

کردم و به سمت پتو  یلب سالم ریز...لب بسم اهللا گفتم و وارد هال شدم ریرو مرتب کردم و ز میروسر...کنم

پتو رو تا ...خودش بکنه شیپ يفکر بد خواستمینم...از شدت خجالت سرخ شده بودم...رها شده وسط اتاق رفتم

 :سرم رو باال اوردم و گفتم...کردم و گوشه اتاق گذاشتم

 ...اقا من-

د و کم کم به سرش ثابت مان يعمامه  ينگاهم رو...شدم رهیبا تعجب به مرد خ...رو فراموش کردم حرفم

 يوا...یروحان هیداخل خونه ...من...داشتم بگم یاصال چ...بگم یچ دیاون لحظه با دونستمینم...دیلباسش رس

 ...بدتر نیاز ا یمن بدشانس يخدا

 ...دییامرتون رو بفرما-
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 دیبا يالله زودتر تا گند نزد...شمیم وانهیدارم د ایخدا يوا...بگم بهش خواستمیم یاصال چ! بود؟ یامر چ! امرم؟

 ...بسه دختر يداد یسوت یهرچ...يبر نجایاز ا

 ...زنهیادم رو م يبار در خونه  هیشانس فقط ...تهیفرصته زندگ نیبهتر نیا! دختر خوب؟ يبر کجا

 ...هیروحان اروی...نیلباس تنش رو بب...شینیب ینم!کدوم شانس احمق؟!شانس؟

 نیکمکت کنه هم تونهیکه م یباور کن تنها کس...بار تو عمرت به حرف گوش کن هیالله ...چه بهتر...باشه خوب

 ...مرده

 ...رفته بود...بسته شدن در به خودم اومدم يصدا با

بعد الل  يبدبخت رو دو ساعت االف خودت کرد...ستهیلنگه پا با هیجا  نیتو تا شب هم يبرا یخواستیم نه

 ...يستادیجلوش ا

تازه داشتم ...زانوهام گذاشتم يسرم رو رو...نشستم و پاهام رو داخل شکمم جمع کردم نیزم ينزار رو یحال با

من  دیفهمیمرد اگه م نیا...رفتمیخونه م نیهرچه زودتر از ا دیبا...بود یچ يکه داشتم برا یاسترس نیا دمیفهمیم

رو  فیک...رفتمیم دیبا...رفتمیم دیاره با...دادیم سمیو تحول پل کردیلحظه هم معطل نم کیام  کارهیام و چ یک

 ...اومدم نییکفش هام رو با عجله پا کردم و از پله ها پا...برداشتم و به سمت در خونه رفتم

 خواهر؟ دیریم يجا-

 ...به سمت عقب برداشتم یو قدم دمیکش یغیج

 ...دیببخش...خواستم بترسونمتون ینم-

 ...که تا االن داخل بود نیا...نکنه جنه و من خبر ندارم...شد داشیاز کجا پ نیا...خدا ای

 :گفت نیهم يبرا...حرف نگام رو خواند انگار

 ...در داره اطیاتاق من رو به ح-

 ...ستیدادم و مطمئن شدم که حداقل جن ن رونیراحت ب الیرو با خ نفسم

 ...رفتم و در رو باز کردم اطیسمت در ح به

 ...الله احمق نشو!افته؟ یم یاتفاق یچ ننتیاگه اون مردا بب یدونیم!؟یکنیم کاریچ يدار الله

 ...کنم کاریچ ایخدا...نبود يراه فرار چیه گهید دنمیدیاگه اون مردا م گفتیراست م...از در جدا شد دستم

 ...نیدور و ورت رو بب الله

 ...بود یخوب یلیفکر خ...لبم نشست يرو زیام طنتیش يلبخند...مرد ثابت ماند يرو نگاهم
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 :گرفته و مغموم گفتم يحوض نشستم و پاهام رو داخل شکمم جمع کردم و با ظاهر لبه

 ...میباهم حرف بزن شهیم-

 :متعجب گفت مرد

 ...حتما-

 :کردم و گفتم نیرو غمگ صدام

 ...تهیحرفا واقع نیا دیباور کن-

 ...دمیکشیعذاب نمهمه  نیکه من ا یروده راست تو شکمت داشت هیتو اگه ...جون عمت اره

پدرم قبولش کرده بودم  يمنم دوسش داشتم و به جا...نبود يمرد بد...پدرم مرد مادرم دوباره ازدواج کرد یوقت-

 ...دو هفته بعد از مرگ مادر وارد اتاقم شد...قاتل مادرم و ملکه عذاب من شهیم یعوض نیکه ا دونستمینم یول

 ...اون صحنه افتادم و ناراحتم ادیباور کنه که  خواستمیم...مانداختم و حرفم رو قطع کرد نییرو پا سرم

 ...شدمیاگه مجبور نبودم وارد خونه شما نم دیباور کن...تعقبم کردن نجایاالنم افرادش تا ا-

 :رو گرفته تر کردم و گفتم صدام

 ...اقا-

 !د؟ییبفرما-

 !د؟یکمکم کن شهیم-

 :متعجب گفت یحالت با

 !؟...ادیاز دست من برم یچه کمک!من؟-

 ...کردم خودم رو اروم نشان بدم یسع...داستانم رو باور کرده و حاضر به کمک شده نکهیکرده از ا ذوق

 ...دورورا هست نیهنوز ا یکس دیببن-

 ...از خونه خارج شد یحرف چینگاهم کرد و بدون ه ریخ هیبار چند ثان نیاول يبرا

با پاهام ...از ته دل زدم يشد و بعد از مدت ها لبخند دهیصورتم کش يله هادادم و عض رونیب یرو با راحت نفسم

خبر  دنیشن خواستمیلحظه م نیکه تو ا يزیتنها چ...دمیضرب گرفتم و گوشه ناخنم رو با استرس جو نیرو زم

مرد  افهیو به ق دمیشد و با استرس از جا پر ازدر ب...بودم دینگران و ناام بیته دلم عج یرفتن اون مردا بود ول

 ...دیفهم شدیرو نم يزیچ چیاز صورتش ه...شدم رهیخ

 !رفته بودن؟-
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 :انداخته گفت ریهمان سر به ز با

 ...نه-

 ...بشه ریکم مانده بود اشکم سراز...گرفته لب حوض نشستم یشد و با صورت یخال بادم

 ...ارزش داشت نقدریا فیک هی یعنی-

 يگند زد...خاك برسرت الله...دمیدهنم کوب يستم رو محکم رود...سرش رو با تعجب باال گرفت مرد

 !بدم؟ حیبهش توض يخدا حاال چطور يوا...احمق

 هیتو چشماش ...که به حرفام شک کرده دیفهم شدیاز حالت صورتش م...نزد و به سمت اتاقش رفت یحرف مرد

 ...مثل سرزنش...بود یحس

 ونیلیم کی یعنی!براشون ارزش داشت؟ فیک نیا نقدریچرا ا...تخت نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم لبه

کالفه ...بود چیه نایکه در برابر ثروت ا لونیم کی...براشون ارزش داشت که تا االن برام به پا گذاشتن نقدریا

 نجایتونستم ا یهم نم نیاز ا شتریب...داشتمن نرفت يرو برا ییجا چیه...دمیاز شال در اومدم کش يبه موها یدست

من رو تو خونه اش نگه  شدیحاضر م یمرد تنها بمونم و نه اون مرد روحان کیبا  خواستمینه خودم م...بمونم

 زیچ هی يتمام ذهنم فقط رو...چند روز اصال حواسم به اون نبود نیتو ا...بهزاد يخدا يوا...بهزاد هم...داره

 يبرا یاز دو سه ماه رو باهاش سر کنم ول شتریتونستم ب ینبود و نم ادیدرست بود ز...والپ...متمرکز شده بود

باهاش فرار کرد  شدیبود که م يا هیکرده بودم تنها سرما یو اون ادما زندگ فیماه با اون کار کث نیکه چند یمن

 یلیانگار خ فیک نیا...رنینم اخودم رو حبس کنم اون مرد نجایسال هم ا کیمطمئن بودم اگه تا ...و ازاد شد

 ینم فیک نیو با خودم فکر کردم که ا دمیکش فیبه ک یدست...براشون ارزش داشت که ول کن ماجرا نبودن

ناقابل  ونیلیچند م ينبودن که بخوان برا ییغم کسا یخوش گذرون و ب ياون ادما...باشه یمعمول فیک هیتونه 

کردنت  دایپ يکه صاحبت همه رو برا يدار یتو چ...دقت نگاه کردمرو با  فیک...به خودشون زحمت بدم نقدریا

 ...کرده جیبس

کوچه خلوت خلوت ...دوختم رونیدر نگاهم رو به ب ياز ال...تخت گذاشتم و به سمت در رفتم يرو رو فیک

 ...از کجا معلوم که اون مردا نرفته باشن...اون مرد بهم دروغ گفته باشه دیشا...بود

 نیا...رونیاز خونه بخاطر تو رفت ب يدیهم که د شبید...بگه یدروغ نیهمچ دیاون مرد چرا با...نشو الله احمق

 ...دادیکارش رو انجام م شبیبود همون د یمرد اگه عوض
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 ریسرم رو تکان دادم و با خودم گفتم غ...تونستیم شبیانجام بده همون د يکار خواستیاگه م...گهیم راست

 ...بگه یدروغ نیچممکنه که مرد هم

برم  شدیکاشک م...دل براش سوخت...کردیرو حمل م شیسبد سبز یافتاد که به سخت یرزنیبه پ نگاهم

چشمام گرد ...چادر سرش ثابت ماند يناخواداگاه نگاهم رو...رهیراه م یمعلوم بود که داره به سخت...کمکش

 ...ناسنممحال بود با وجود چادر اون مردا بش...بود دهیچرا زودتر به فکر خودم نرس...شد

 !؟یکن دایاز کجا پ يخوایچادر م حاال

 !مگه نه؟...شهیم دایپ يزیم يزیچ يچادر هی لشیمطمئنا تو وسا...مرد

 !مگه اون زنه که چادر داشته باشه؟ اخه

 ...باشه ششیپ يزیچ يمادر يمال خواهر دیشا حاال

 ...باز شد يا هیدر با مکث چند ثان...به در زدم ياسمت در اتاقش رفتم و تقه  به

 :انداخته گفت ریبا همان سر به ز مرد

 !د؟یداشت يکار دییبفرما-

 ...زننیعطرا م نیها هم از ا یبا خودم گفتم مگه روحان....عطرش شده بودم يبو محو

 ...حرفت رو بزن...نگو الله چرت

 ..دیچادر بد هیبه من  شهیم-

 :گرد شد و گفت چشماش

 !چادر؟-

 ...نگاش کردم رهیتکان دادم و بدون حرف خ يسر

 ...کوتاه باشه یفکر کنم براتون کم یول...چادر مادرم هست-

 ...ستیمهم ن-

 ...چند لحظه-

 :به سمتم گرفت و گفت يچادر

 ...دییبفرما-

 :چادر رو گرفتم و گفتم یخوشحال با

 ...مبد شیتونم بهتون پ یفقط من نم...ممنون-
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 ...شما يبرا...قابل شما رو نداره-

به ...خوردیم زیداشت و مدام از رو سرم ل يزیپارچه ل...سرم انداختم ياز سر تشکر زدم و چادر رو رو يلبخند

 :رو به مرد با لبخند گفتم...کردم میقا رشیرو ز فیسرم درست کردم و ک يچادر رو رو یسخت

 ...شما بود يجا یکهر ...کنمیلطفتون رو فراموش نم چوقتیه-

 ...خواهر من يشما هم جا...نکردم يکار-

 ...رو باز کردم و با بسم اهللا از خونه خارج شدم در

 ...دیبر دیرو دار يجا-

 :زدم و گفتم يلبخند...شده که نگرانمه دایپ یکی نکهیشدم از ا خوشحال

 ...خداحافظ...بله-

 ...خداحافظ-

نگاهم به کوچه ...دیلرز یاز شدت استرس دستام م...قدم برداشتم یصورتم گرفتم و به اروم يرو جلو چادر

و به  رمیکردم چشم از ان ها بگ یسع...رنگ و ان مردها ثابت ماند یمشک يمایماکس يرو...دوخته شد يکنار

مردها گذشتم و سرعت  ياز جلو زانلر ییبا پاها...دست خودم نبود میحرکت مردمک ها یراه خودم ادامه بدم ول

اگه االن خودم رو  دونستمیم یول کردمیحس م یرو از پشت سر به خوب شونیکینگاه ...کردم شتریهام رو بقدم 

از  دمیکه رس یاصل ابانیبه خ...قدم بردارم یکردم اروم باشم و به اروم یسع...رو بزنم زیهمه چ دیق دیببازم با

 يکار چیو ه دیلرز یبدنم از شدت استرس م...صورتم انداختم يو چادر رو رو منشست واریشدت استرس کنار د

دستم ...بهتر بشه ینشستم تا حالم کم ابونیگوشه خ يا قهیچند دق...امد یلرزش از دستم برنم نیکنترل ا يبرا

اتوبوس  دنیها نشستم و منتظر رس یاز صندل یکی يرو...اتوبوس رفتم ستگاهیگرفتم و به سمت ا واریرو به د

خانم  نیبه زور خودم رو از ب...باز شده هجوم بردند يبه سمت درها تیجمع میعظ لیاتوبوس س دنیبا رس...شدم

 ...بخوابم یکردم کم یچسباندم و سع شهیسرم رو به ش...گرفتم يجا ییانتها یصندل يها عبور دادم و رو

 ...دیخانم بلند ش...خانم-

 ریچند بار پلک زدم تا تونستم تصو...بود يتار مرد ریتصو دمیکه د يزیچ نیاول...باز کردم یرو با سخت چشمام

 ...نمیمرد رو بهتر بب

 ...ستگاههیا نیاخر نیا...بلند شو-
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بلند شدم و به  یصندل ياز رو یبا خستگ...صورت مرد برگشت يو رو دیچرخ یخال يها یصندل يرو نگاهم

 ...رفتم یسمت در خروج

 !شب؟ هی يبرا يریگیچند م-

 خواستمیم دمیشا ای...دمیاشتباه شن کردمیفکر م...به گوشام اعتماد نداشتم...شدم خکوبیم محرفش سرجا با

 ...خودم رو به ندونستن بزنم

 !؟يریگ یچند م ینگفت-

حالم  یبارش کنم ول يزیچ خواستمیم...چندش اورش دوباره تو گوشام زنگ خورد و حالم رو بدتر کرد يصدا

مرد رو  يها ییگو اوهیکردم  یزدم و سع یالیخیخودم رو به ب...حرف زدن رو هم نداشتم ياونقدر بد بود که نا

 ...فراموش کنم

جون  یب يبا قدم ها...افتاد ابونینگاهم به پارك سر خ...دور شدم یکجام و چقدر از خونه روحان دونستمینم

دندونام ...شده بود قیبه وجودم تزر سرما...زده پارك نشستم خیو  يفلز مکتین يرو...خودم رو به پارك رسوندم

دوست داشتم ...دیدیچشمام تار م...تمکنترلشون نداش يبرا ياراده ا چیو ه خوردنیاز شدت سرما به هم م

گذاشتم  مکتیسرد ن يها لهیم يکه درش قرار دارم سرم رو رو یتوجه به مکان یب...چشمام رو ببندم و بخوابم

 ...و چشم هام رو بستم

 ...رو فیبردار ک-

 ...باشه هولم نکن-

 ...شهیم داریداره ب...احمق عجله کن-

باز شد و نگاهم  یپلک هام به اروم...شدیم شتریگفتگو دو نفر مدام تو گوشم بود و زمزمه ها هر لحظه ب يصدا

شب گم  یاهیتا به خودم بجنبم ترك موتور نشست و داخل س...ثابت ماند يصورت وحشت زده پسر يرو

بدون ...بدون پول!الله؟ یکن کاریچ يخوایحاال م...نشستم و به حال خودم زار زدم نیزم يرو یبا درماندگ...شد

تو ...یکنیرو م نکاریبا من ا يچرا دار...چرا من ایخدا...گذاشتم و از ته دل زار زدم میزانوها يسرم رو رو...خونه

 ایخدا...یکنیم يبا من باز يچرا دار...رو به جز تو ندارم ین کسم یدونیتو که م...رو ندارم ییمن جا یدونیکه م

 !چــرا؟

 یدنبال راه م دیبا...نداشت يا دهیفا هیگر...دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یرو تو گلو خفه کردم و دست ادمیفر

 ...شدم یموندم طعمه صدتا گرگ بدتر از بهزاد م یم نجایاگر تا صبح ا...گشتم
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با ...بود نیهم دیرسیکه اون لحظه به ذهنم م یتنها راه...نشسته بودند یمکتین يافتاد که رو يبه دو مرد نگاهم

 : لرزان و وارفته به سمت مردها رفتم و گفتم يقدم ها

 ...اقا دیببخش-

 :متعجب نگاهم کرد و گفت یمرد جمع شد و با نگاه لبخند

 !د؟ییبفرما-

در ذهنم  چوقتیتن بدم که ه خواستمیم يبه کار...لط باشمکردم به خودم مس یدهنم رو قورت دادم و سع اب

 :گفتم یلرزون يزبونم رو تر کردم و با صدا...هم به ان فکر نکرده بودم

 ...شهیم...شهیم-

 ...رفته ادامه دادم لیتحل ییرو بستم و با صدا چشمام

 !د؟یاتوبوس به من بد طیچند تا بل شهیم-

 :پلک زد و گفت یبه اروم...بهت زده مرد ثابت موند صورت يرو باز کردم و نگاهم رو چشمام

 ...ندارم اما طیبل-

 ...خواستمینم...فکر کنه گدام خواستمینم

رو  دمیسوخت و اشک هام د یچشمام م...لب کردم و از پارك خارج شدم ریز يانداختم و تشکر نییرو پا سرم

 دونستمینم...و به راهم ادامه دادم دمیو چادر رو باالتر کش دمیزده ام کش خیبه صورت  یدست...تار کرده بودن

 ...برم دیبا...برم دیبا دونستمیکجا برم فقط م خوامیم

 ...دیخانم صبر کن...خانم-

 طیبود که ازش درخواست بل يهمان مرد...شدن چادر به عقب برگشتم و نگاهم رو به مرد دوختم دهیکش با

 ...دیاینفسش جا ب یتا کم صبر کرد يچند لحظه ا...کرده بودم

 :پول به سمتم گرفت و گفت يمقدار

 ...دییبفرما-

 ...ستمیمن گدا ن-

 ...دیریپول رو بگ نیا...دینکرده گدا هست ییمنم نگفتم شما خدا...خانم دونمیم-

 ...یول-

 ...دیباش ابونیموقع شب تو خ نیتا ا ستیدرست ن...نداره یول-
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لرزانم رو باال بردم  يدست ها...دمیچرخیها م ابانیتا خود صبح در خ دیگرفتم با یاگر پول رو نم...گفتیم راست

 ...و پول رو گرفتم

 ...ممنونم-

 :زد و گفت ییبایز لبخند

 ...خداحافظ...خونه دیزودتر بر...ستیتشکر الزم ن-

شب  یاهیدر س يانقدر دور که مانند نقطه ا...دور شد...شدم رهیکردم و به دور شدنش خ یلب خداحافظ ریز

 ...شد دیناپد

هنوز هم ...بود دیام يهنوزم هم جا...زدم يدستم رو مشت کردم و لبخند...کف دستم افتاد يبه پول ها نگاهم

 ...رندیدستت را بگ یکه گاه شدندیم دایپ ییدر شهر گرگ ها بره ها

 یمحله روحان یدر پ یپ يو با ترس پا به کوچه ها دمیصورتم کش يشدم و چادر رو رو دایاتوبوس پ از

در کنار ان ...من همان جا بود يامن برا يتنها جا یتم به ان خانه برگردم ول خواسینم...خواستمینم...گذاشتم

 ...به خانه نجاتم...دمیگذشتم و دوباره به کوچه بن بست رس کیتار ياز کوچه ها...یمرد روحان

به زنگ وارد  یگذاشتم و فشار ارام یزنگ بلبل يدستم رو رو...ارام به سمت خونه قدم برداشتم يقدم ها با

 ....یمرد روحان يان قامت بلند باال یباز شد و در پ یدر به ارام هیبعد چند ثان...کردم

 :انداختم و گفتم ریسر به ز یشرمندگ با

 ...سالم-

 ...سالم-

 ...داخل امیب شهیم-

وارد  عیسر...نبود زیپس تعلل جا...شده بوداجازه ورود صادر ...حرف کنار رفت یمکث کرد و ب يلحظه ا چند

 يچشم ها...دمیاب به صورتم پاش یدستم رو داخل اب سرد فرو کردم و مشت...خونه شدم و لبه حوض نشستم

 دهیسمت اتاق مرد کش هتخت نگاهم ب يحوله رو دنیبا د...تر شدم اریهوش یخواب الودم باز شد و کم

حوله رو در ...اسیگل ...دادیگل م يبو...دمیهام کش هیر خوشش رو به رصورتم انداختم و عط يحوله رو رو...شد

اما حوصله غذا  کردمیم یاحساس گشنگ دایشد...طناب انداختم و وارد خونه شدم يدست فشردم و چادر رو رو

تب  يبالشت بود که سرم رو روش بذارم و چشم ها هیخواستم یکه اون لحظه م يزیتنها چ...خوردن هم نداشتم

 ...دارم ر ببندم
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*** 

 دید يتار گرفتمیسردرد م یوقت شهیهم...دیدیو چشمام تار م کردیسرم درد م...دمیزنگ در از خواب پر يصدا با

طرف ...زنگ خونه دوباره بلند شد يصدا...انگار مرد هم خونه نبود یصبر کردم ول یکم...کردمیتحمل م دیهم با

در رو باز  دمیترسیم...رفتم اطیبه صورتم زدم و به سمت ح یاب يسرسر...بود انگار قصد رفتن هم نداشت یهر ک

دادم و با استرس در رو باز  رونینفسم رو ب...بالجبار به سمت در رفتم...اون مردها پشت در باشند نکهیاز ا...کنم

 ...کردم

 ...سالم-

 ...زدم يزن لبخند دنید با

 :بهم انداخت و گفت یبا سوءظن نگاه يچادر زن

 !ستن؟یحاج اقا ن-

 ...نه-

 ...شمیپس بعدا مزاحمتون م-

 :کاسه اش ثابت موند و گفتم يرو نگاهم

 ...اون اش رو به حاج اقا بدم تونمیمنم م-

 :و گفت دیگز لب

 ...دییبفرما...شرمنده-

 :و گفتم دمیزدم و کاسه رو برداشتم و با لذت بو کش يلبخند

 ...تره یلطعمش هم حتما از بوش عا...هیبوش که عال-

 :لب به خنده گشود و گفت فمیاز تعر زن

 ...هینذر...نوش جان-

 ...قبول باشه-

 !د؟یشما همسر حاج اقا هست...ممنون-

کار  یدختر جوون تو خونش چ هی گفتنینه نم گفتمیاگه م!گفتم؟یم دیبا یچ...لبم خشک شد يرو لبخند

 !کنه؟یم

 ...میتازه ازدواج کرد...بله-
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 :با لبخند گفت...انگار گل انداخته بود هیزن همسا يها صحبت

محل خوش  نیدر هر صورت به ا...کننیم یحاج اقا تنها زندگ میفکر کرد...دینبود یاخه روز اسباب کش-

 ...دیاومد

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 ...ممنونم-

 :و گفت دیرو باالتر کش چادرش

 ...زنمیبعدا بهتون سر م...برم دیبا گهیمن د-

 ...زمیعز يهم نزد ينزد سر

 ...شمیخوش حال م...حتما-

و کالفه شروع به راه  دمیکوب زیم يکاسه اش رو رو...به سمت اشپزخونه رفتم تیرو محکم بستم و با عصبان در

 !؟یزنش یچرا گفت!؟يبود زد یچه حرف نیا...الله يگند زد...رفتن کردم

 ...کردید مخودش فکر ب شیزنه پ!گفتم؟یم یگفتم پس چ یرو نم نیا اگه

 !شه؟یم یاگه بفهمه چ یدونیم

 ...دمیکارم ابروش رو خر نیبا ا...به درك...فهمهیکه م فهمهیم

 اطیگذاشتم و به سمت ح خچالیاش رو داخل ...به خوردن نداشتم یلیم چیه گهید...به کاسه اش افتاد نگاهم

 ....رفتم

*** 

 ...اقا حاج

بابا پس  يا...گشتم دیشلوارم فرو بردم و دنبال کل بیرو تو دستم جا به جا کردم و دستم رو داخل ج کتاب

 دیکل نیپس ا...ام فرو بردم گهید بیبغلم گذاشتم و دستم رو داخل ج ریکتاب رو ز!کجاست؟ دمیکل

 ...بابا يا...باشم اوردهینکنه با خودم ن!کجاست؟

 ...زنگ بزن اون باز کنه...ونه ستهلو تو خ هی...داداش یناراحت چرا

 ...ببند دهنتو...رو تکون دادم و با خودم گفتم سرم

 ...هیهلو تک گمیبازم م یول شمیمن ساکت م باش

 ...و دستم بالجبار به سمت زنگ رفت دمیکش یپوف
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 ...سالم حاج اقا-

 :انداختم و گفتم ریبرگشتم و سر به ز هیسمت زن همسا به

 !شاال؟یخوب هستن ا يجابر ياقا!د؟یخوب هست...سالم حاج خانوم-

 :و گفت دیرو جلو کش چادر

اوردم خانمتون در رو باز  يراستش دم ظهر براتون اش نذر...سالم دارن خدمتتون...به مرحمت شما-

خوش ...کم ندارن یچیه یچشمم کف پاشون از خانم...جواهرن کهیت هی...ماشاال...ماشاال حاج اقا...کردن

 ...خدا براتون نگهشون داره...خوش سروزبون...برورو

 :گرد شد و گفتم چشمام

 !زنم کجا بود؟!زنم؟-

 ...گهیوا حاج اقا داخل خونن د-

زن هم انگار قصد ...ستادمیکه هنوز پر از تعجب بود زنگ رو فشار دادم و منتظر و مضطرب کنار در ا ییچشما با

 ...زدم و دعا کردم که در زودتر باز بشه يلبخند دستپاچه ا...رفتن نداشت

انداختم و لب  نییبازش سرم رو پا يموها نیبا د...شد انیاشفته نما یباز شد و دختر جوان با سروضع در

 ...رونیوضع اومده ب نیبا ا کنهینم ایح...دمیگز

 ...همه مثل تو باشن خوبه نه

 ...دیخسته نباش...زمیسالم عز-

 یک گهید زمیعز!خودش؟ يبرا گفتیداشت م یچ نیا...ا بهت به دختر نگاه کردمگرد شد و ب شتریب چشمام

 ...بود يا گهیبا کس د دیشا...با تعجب به دورورم نگاه کردم!بود؟

 ...ستین يا گهیجا که جز تو و اون زن فضول کس د نیا وونهید

 !احوال شما؟! د؟یسالم خانم خوب هست-

 ...با اجازه...شمیمزاحم نم...یمرس-

 :اروم گفت ییدر کنار رفت و با صدا يدختر از جلو...تکون دادم يزن سر يبرا یجیگ با

 !؟يمنتظر دعوت نامه ا...گهیتو د ایب-

خودم رو کنترل کرده بودم از خونه پرتش نکنم  یلیخ...بهش نگم يزیو خودم رو کنترل کردم تا چ دمیگز لب

 ...دمیرفتم و در رو به هم کوب وارد خونه شدم و به سمت اتاقم تیبا عصبان...رونیب
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 ...ست وونهید اروی...که گفت دمیرو شن صداش

منه که به  ریتقص...وونهید گهیدختره پرو به من م يا...دمیموهام کش نیب یپرت کردم و دست زیم يرو رو کتاب

 ...جا دادم نیا

 ...نداره یکه تازگ نیا...يا وونهیتو د دیفهم یکیباالخره ...نباش ناراحت

 

 ...به خودم بدم در به شدت باز شد یخواستم جواب تا

 ...ناهار حاضره-

 ...دختر نگاه کردم یخال يباز شده به جا يدهنم از تعجب باز موند و با چشم ها...داخل دهنم موند حرف

 ...گهید ایب!؟يمرد-

 ایح یپرو و ب يدختره  نیا فیتکل دیبا...حرف نزده بود ينطوریتا به حال با من ا چکسیه...به جوش اومد خونم

 ...دادیداشت جلون م گهیاز حد د شیب...کردمیسره م کیرو امروز 

توجه به من  یب...نگاهم رو به دختر دوختم تیسرخ شده از عصبان یباز رو محکم کنار زدم و با صورت مهین در

دست هام مشت ...دهیبدنم به صد درجه رس يدما کردمیاحساس م...کنار سفره نشسته بود و مشغول خوردن بود

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییشد و با صدا

 !د؟یچطور رفتار کن دیبا بهیغر هی يندادن جلو ادیپدر و مادرتون بهتون ...خانم هیچه وضع نیا-

 :پر گفت یرو به صورتم دوخت و با دهن الشیخیب نگاه

 ...نه-

 :رو از دست دادم و با داد گفتم کنترلم

 !؟يدیفهم رونیب يریخونه م نیاز ا یکنیزود جل و پالست رو جمع م!؟يمنو مسخره کرد-

از جا بلند  تیبا عصبان...الیخیکه شد همان دختر ب دیهم نرس هیثان کیاما به  دمیترس رو تو چشماش د برق

 :شد و گفت

 ...بلند تره یلیمن بلند نکن که من صدام از تو خ يصدات رو برا...هو درست صحبت کن-

کرده  یرو خورده ابرو رو ق ایح...زدمیدختر حرف م هیانگار نه انگار داشتم با ...حرصم گرفته بود شیزبون دراز از

 ...بود
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خودتون به عنوان همسرم  یبا معرف هیدر همسا يمنم که جلو يابرو...که بهتون دادم دیجا خواست!د؟یریچرا نم-

 ...دیخونه بر نیلطفا از ا..دیبرد

 :تمام گفت ییپروزد و با  يلبخند

 ...یمثل من داشته باش یاز خدات باشه زن دیبعدشم با...کنهینم رونیادم که زنش رو ب-

 :رو دوباره بلند کردم و گفتم صدام

 ..دیمنو برد يابرو نکاریشما فقط با ا...من و خودت بنداز پینگاه به ت هی-

 :گفت يموز يبا لبخند ایح یب دخترك

 ...ابرو رفته ات رو بخرم دمیقول م...خب بذار بمونم-

 :باز نگاهش کردم و گفتم یدهن با

 ...دیبر نجایلطفا هرچه زودتر از ا!د؟یگیم یچ دیفهمیم-

 ...کار تو دارم اخه یمن چ...خب بذار بمونم-

 ...ارهیدر م ییتو هم از تنها...بذار بمونه...بچه گهیم راست

 ...اونا شیپ دیبر دیندار یلیفک و فام!د؟یندار یو زندگمگه خودتون خونه ...دیبر نجایخانم محترم لطفا از ا-

 ...رو ندارم چکسیه-

 :و گفتم دمیکش یپوف

 !د؟یکنیفرار م دیچرا دار!ن؟یاون ادما ک! د؟یا کارهیاصال شما چ-

 

 ...به سمت عقب برداشت یشد و قدم ساکت

به اشک نشسته اش  يچشم ها يدلم برا...نشات گرفته یترس از چ نیا دونستمینم...دمیرو تو چشماش د ترس

 :گفتم یاروم يلبم رو تر کردم و با صدا...سوخت

 !م؟یبا هم صحبت کن دینیبش شهیم...قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم...شرمنده-

 ...انداخت نیینشست و سرش رو پا دیترد با

 !درسته؟...دنبالتونه تونیافراد ناپدر دیشما به من گفت-

 :گفت ياروم و گرفته ا يصدا با

 ...بله-
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 ...امیباهاتون تا پاسگاه ب تونمیخب من م-

 :ترس گفت با

 !پاسگاه؟-

 :تکان دادم و گفتم يسر

 ...دیکن تیازش شکا دیتونیم یکرده و شما به راحت تیاون مرد شما رو اذ...ستیصاحاب ن یمملکت که ب...بله-

 :لکنت گفت با

 ...ندارم یمن که ازش مدرک-

 ...کنن یکمکتون م سایپل دیمطمئن باش...دیترسیم یشما از چ-

 ...پرونده رو مختومه کنه یدم کلفت هست که براحت نقدریهم داشته باشم اون مرد ا یاگه مدرک یمن حت-

 :و گفتم دمیبه محاسنم کش یدست

 !د؟یکن کاریچ نیخوایپس م-

 :گفت زدیکه هنوز اشک درونش موج م ییها باچشم

 ...شورمیلباساتون رو م...کنمیم ياشپز...کنمیم زیخونه رو تم...کنمیمه کار براتون مبخدا ه...بمونم نجایا دیبذار-

 ...کردم میکار کردن ترس نیدخترك زبون دراز رو ح ریزدم و تصو ینامحسوس لبخند

 !منظورم رو؟ دیفهمیم...باشه بهیمرد غر هیدختر جوون تو خونه  هی ستیدرست ن...خواهر من ستین نیبحث،ا-

 ...بپوشم يجلوتون روسر دمیقول م...رو ندارم ییمن که جا یول دیگیشما درست م-

 :رو لبام نشست و گفتم يلبخند

 ...خواهر من-

حاج ...ازتون کنمیخواهش م...کنمیمن رفتار م نیشما هرجور که بخوا...دیاز رفتن نزن یحرف کنمیخواهش م-

اگه خواهر ...سرگردان بشه ابونیپناه تو کوچه و خ یو بدختر جوون  هی دیاجازه بد دیتونیشما چطور م...اقا

 ...خودتون بود

 :رو باال اوردم و گفتم دستم

 ...بنده خواهر ندارم خانم اگه هم داشتم اجازه-

 :گارد گرفت و صداش رو باال برد و گفت دوباره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٦٢ 

نه تو نه  دمیباش اجازه نممطمئن  یول رهیدرسته کارم بهت بدجور گ...احترام خودت رو نگه دار اقا!؟یاجازه چ-

 !فهم شد؟ ریش...کنن نیگنده تر از تو بهم توه

 ...دیخونه لرز يها شهیلحظه احساس کردم ش کیکه  دیکش غیاخرش رو ج جمله

 ...برداشت و سمت در خونه رفت یرو سرش کرد و چادر رو از رو صندل شیروسر تیعصبان با

 !؟یکن رونیپناه رو از خونت ب یدختر پ هی ادیچطور دلت م!کجا رفته مرد؟ رتتیغ

 ...پرو يدختره ...بره يبذار بهتره

 یب يدخترم مثل همون بچه ها نیفکر کن ا...بهش کمک کن...ستین يتو مرام تو نامرد...دنبالش پسر برو

 ...سرپرست پرورشگاهن

 لویکمک ک...یسر بلند کن یتون ینم گهید...مونهیابرو برات نم گهید...يخودت رو برد يرفتن دنبالش ابرو با

 ...اومد رتیگ یاز کمک به اون بچه ها چ! چنده؟

 ...يدیاشک تو چشماش رو ند...خدا رو يهم بنده  يخدا رو جلب کرد تیهم رضا نکاریبا ا...دنبالش برو

بلند به سمتش رفتم  يبا قدم ها...و در رو باز کردم دمیدو اطیبه سمت در ح...بسته شد و تازه به خودم اومدم در

 ...دمیو چادرش رو کش

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ...دیلطفا برگرد-

 :و راهش رو سد کردم و گفتم ستادمیجلوش ا...و به راهش ادامه داد دیرو با خشونت از دستم کش چادر

 رونیدوست ندارم خواهرم ب...دیلطفا برگرد..بذارم خواهرم شب رو تو کوچه ها بمونه تونمیچطور م دیمگه نگفت-

 ...از خونه بمونه

 :چشمام نگاه کرد و گفت به

 ...یعنی-

 یتمام حرفاش دروغه ول کردمیحس م نکهیبا ا...تکون دادم دییهام رو بهم زدم و سرم رو به نشونه تا پلک

 ...بگذرونه ابونیکنم شب رو تو کوچه و خ یخودم رو راض تونستمینم

 ...لطفا-

 ...سالم حاج اقا-
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که  خوادیم یچ میاز من و زندگ دونستمینم...برگشتم هیهم فشردم و به سمت زن فضول همسا يرو رو چشمام

 ...شهیم داشیوقت پ یوقت و ب

 ...احوال شما...سالم حاج خانم-

 !د؟یشما خوب هست...سالم-

 ...شد رهیام خ ییبدون دمپا يپاها يو نگاهش رو!د؟یبردیم فیتشر ییجا...ممنون-

 ....جواب بدم یچ دیبا دونستمینم...درکنترل خودم داشتم یسع

 ...برام اوردنش دنیپولم رو جا گذاشته بودم حاج اقا زحمت کش فیک...دیبرم خر خواستمیبله م-

 ...با اجازه...شمیخوب مزاحمتون نم...اها-

 ...با اجازه-

 :زدم و اروم گفتم يدادم و لبخند رونیرو ب نفسم

 ...دینجاتم داد...یمرس-

 :زد و گفت يلبخند

 ...ستیالزم به تشکر ن...میریخانم درگ نیحاال حاال با ا-

 ...نشده داشیپ يا گهیتو تا کس د میبهتره بر-

 

*** 

 ...هفته بعد چند

 !؟يامروز چه کاره ا یعل-

 ...انداختم بمیها رو داخل ج دیگذاشتم و کل زیم يها رو جا به جا کردم و داخل کشو برگه

 ...برم خونه دیکار دارم با-

 :پرت کرد و گفت یصندل يخودش رو رو رضا

 !؟يدیبه کجا رس یکنیبراش خرج م نهمهیتو که ا...منو کشته پسر رتیپذ تیحس مسئول-

 :تکون دادم و گفتم يسر کالفه

 ...بس کن یفهمیم...بس کن رضا-

 !؟یدختر کن نیا ریخودت رو درگ يخوایم یتا ک...زمیعز گمیخودت م يمن برا...باشه بابا-
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 :و گفتم دمیموهام کش نیب یدست

 ...دونمینم یچیروزا ه نیا...دونمینم-

 !دکتر؟ شیبریچرا نم-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...دکتر میبدم بر شنهادیچه برسه بخوام بهش پ...به منم اعتماد نداره یاون حت! ؟یگیم یچ یفهمیم!دکتر؟-

 ...هیحتم شیبره افسردگ شیوضع پ نیاگه به ا...باشه یراه هی دیباالخره با یول دونمینم-

 ...بزنه یبرسه که دست به خودکش ییبه جا ترسمیمن م...اون االنم افسردس-

 ...نکن شییجنا...بس کن پسر-

 ...افتهیاون ادما ب ریکه دوباره گ ياز روز ترسمیم...که دنبالشن ییهنوزم هستن کسا!؟ییجنا-

 !گه؟یشور دک هی شیبریچرا نم-

 !با کدوم پول؟-

 ...پدرت-

 ...رمیازش کمک بگ خوادیدلم نم...صحبت پدرم رو نکن-

 ...کنهیم دیخطر هنوز اون دختر رو تهد یینجایکه ا یتا وقت...گهیکشور د هی شیببر دیبا...یعل نهیتنها را هم-

 :زدم و گفتم یعصب پوزخند

 ...رهیجونم براش م یول دونمیهنوز اسمش رو نم یمن حت...شهیباورت م-

 ...يفکر کرد نیبه ا یعل-

 ...رو داشته باشه يا گهیکس د دیفکر کردم شا...اره بهش فکر کردم-

 !؟یاگه ترکت کنه چ-

 :و گفتم ستادمیاتاق ا ي شهیپنجره تمام ش يبه رو رو

 ...از خونه من ریرو نداره به غ ییجا چیاون ه!ه؟یکه دارم چ یشانس بزرگ یدونیم-

*** 

داروها رو داخل دستم جا به جا کردم و از  سهیک...شدم میدر خونه پارك کردم و وارد کاخ پدر يرو جلو نیماش

پاهام به ...دیلرزیدستام م...بهش وارد کردم یدر گذاشتم و فشار اروم رهیدستگ يدستم رو رو...پله ها باال رفتم

با  یخانیعال ریپسر اردش...یخانیعال یعل دکریمفکرش رو  یک...بود و قدرت تکون خوردن نداشتم دهیچسب نیزم
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قدم اول رو برداشتم ...تو صورتش نگاهم کنه ستیبشه که حاضر ن يعاشق دختر ياون همه دبدبه و کبکبه روز

عادت کرده  یکیچشمام به تار...فضا رو دربرگرفته بود يبود و سکوت وحشت اور کیاتاق تار...و وارد اتاق شدم

اتاق رفتم و پرده ها رو  يبه سمت پنجره ها...بدم صیتخت تشخ يستم رورو تون فشیجسم نح...بود

 یپاهاش رو داخل شکمش جمع کرده بود و به اروم...چراغ ها رو روشن کردم و به سمت تخت رفتم...دمیکش

 یلیمدت خ نیتو ا...و معصومش نگاه کردم دهیکنار تخت نشستم و با لذت به چهره رنگ پر...دیکش ینفس م

و پتو رو روش  دمیاش کش یگونه استخون يرو یدست...بود یهنوزم نمک...بود بایهنوزم ز یف شده بود ولیضع

بلند و گره  يموها يرو یدست...رو روشن کردم یپاتخت يچراغ رو خاموش کردم و چراغ خواب رو...مرتب کردم

 ...ام رو به چشمم زدم طالعهم نکیکتاب رو از داخل کشو برداشتم و ع...تخت نشستم يو رو دمیخورده اش کش

و با اون نور کم واقعا کتاب خوندن  یکیتو اون تار...و کتاب رو بستم دمیسرخ شده ام کش يبه چشم ها یدست

دستش  یتا خواستم پتو رو روش بکشم متوجه قوط...دمیپتو رو کنار زدم و اروم کنارش خواب...سخت بود

تو اون لحظه  دونستمیو نم دیلرزیدستام م...نگاه کردم یخال یچراغ رو روشن کردم و با وحشت به قوط...شدم

 ...منگ منگ...بودم جیگ...کنم کاریچ دیبا

 ...رهیمیداره م یباش عل زود

 ...به سمت تلفن رفتم و شماره دکتر رو گرفتم عیخودم اومدم و سر به

 ...الو دکتر-

 ...جان یشده عل یچ-

 ...نجایا نیایب کنمیدکتر خواهش م...نجایا نیایدکتر زودتر ب-

 ...اومدم...باشه...باشه-

 :و گفتم دمیجونش رو در اغوش کش یجسم ب...دمیپرت کردم و به سمت تخت دو زیم يرو رو تلفن

 ...پاشو-

 ...نمیبب یمزاحمم رو کنار زدم تا بتونم چهره اش رو به خوب يها اشک

 ...دلم چشمات رو باز کن زیعز...چشمات رو باز کن-

 ...تر شد دیاشک هام شد زشیر...کردمیتپش قلبش رو احساس نم...قلبش گذاشتم يرو رو سرم

 ...رو با من نکن نکاریتوروخدا ا...زمیعز...پاشو-

 ...نفس بکش...نفس بکش-
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 !!؟یشده عل یچ-

 :برگشتم سمت دکتر و گفتم هیگر با

 ...کمکش کن...کشهیدکتر نفس نم-

 یبه اشک نشسته به جسم ب يافتادم و با چشم ها نیزم يزانو روبا ...اش شد نهیکنارم زد و مشغول معا دکتر

 ...شدم رهیجونش خ

*** 

 ...رانیا...یعل

 چکسیه...برداشتم و از اتاق خارج شدم زیم يرو از رو فمیک...رو مرتب کردم و در کشو رو قفل کردم لیوسا

حداقل با کار کردن داخل شرکت ذهنم کمتر ...نفر بودم نیچند هفته من اخر نیبه عادت ا...داخل شرکت نبود

ارام قدم  يبه جا کردم و با قدم ها ارو تو دستم ج فمیک...کردمیفکر م میو کمتر به مسائل زندگ شدیم ریدرگ

 ...برداشتم

 ...یعل-

 :زدم و گفتم يلبخند

 !؟يسالم مگه نرفته بود-

 ...یرفتسروصدا  یچه ب...تو شرکت منتظرت بودم...نه بابا-

 ...رمیهوار بکشم من دارم م یانتظار داشت-

 !خونه؟ يریم...خب بابا-

 ...خونه رمیبعدش م دیبرم خر دیاولش با...نه-

 !خونه ما؟ يایامشب م-

 :انداختم و گفتم نییرو از خجال پا سرم

 ...انیشرمندم بخدا شا...چند هفته همش مزاحم تو و پدرو مادرت بودم نیمن که ا-

 :به شونه ام زد و گفت يا ضربه

کم کم  کننیفکر م...ادیاز تو خوششون م یلیتازه مامان و بابا هم خ...من که از خدامه!پسر؟ یگیم يدار یچ-

 ...شمیدارم ارشاد م

 :زدم و گفتم يلبخند
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 !به ارشاد داره؟ ازیچه ن یگل نیپسر به ا-

 !چند؟ لویهندونه ک-

 ...و سرم رو تکون دادم دمیخند

 !؟یعل-

 !جانم؟-

 !ها شک کنن؟ هیهمسا یکنیفکر نم!؟يبد سیدختره سرو نیبه ا يخوایم یتا ک-

 :سر تکون دادم و گفتم کالفه

 ...کنم رونشیب شهینم یوجدانم راض...شینه راه پس دارم نه راه پ...کنم کاریچ دونمیبخدا نم-

 !ترس از ابروت؟ ای ذارهیوجدانت نم-

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !ان؟یشا یگیم یچ-

ها بفهمن  هیو اگه اون همسا تیو اون دختر گند زده به زندگ يدار یخاص تیتو موقع...یعل گمیمگه دروغ م-

 ...رهیجوونشون م یروحان يابرو ستیاون دختر زنت ن

 ...بهش فکر کنم خوامینم...تمومش کن کنمیخواهش م-

*** 

 ...امیاالن م نیبش-

 ...باشه-

 ...عقب برداشتم و در رو با پا بستم یدلرو از صن دیخر يها سهیک

 ...امیمنم باهات ب يخوایم-

 ...جا منتظر باش نیتو هم...نه-

 يصدا شکتیکه سکوت رو م ییساکت و تنها صدا شهیکوچه مثل هم...ارام به سمت خونه رفتم يقدم ها با

 ...ها بود جركیج

 نیها رو زم سهیدادم و ک رونینفسم رو ب...با وجود اون دختر یتنگ شده بود ول کمیو کوچ یخونه نقل يبرا دلم

 ریانداختم و ز نییسرم رو پا...شد انیدختر نما يدر باز و چهره  هیبعد از چند ثان...گذاشتم و زنگ رو فشار دادم

 ...لب سالم کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٦٨ 

 ...سالم-

 رهیخ زدیدرش موج م یرانکه استرس و نگ يلرزون دختر سرم رو باال اوردم و به چهره ا يصدا دنیشن با

 ...شدم

 :ها اشاره کردم و گفتم سهیک به

 ...تو امیب تونمیم-

پول داخل  يمقدار...تخت گذاشتم يها رو رو دیبا تعجب وارد خونه شدم و خر...در کنار رفت يحرف از جلو یب

 :بود گفتم ستادهیها گذاشتم و رو به دختر که هنوز دم در ا سهیاز ک یکی

 ...برم دین بابا اجازتون م-

 ...شدم رهیدختر خ يبا تعجب به کارها...انداخت نییپا شترینخورد و سرش رو ب یتکون

 :که گفت دمیاز پشت سر شن ییبزنم صدا یخواستم حرف تا

 ...یسالم حاج اقا قالب-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

او  ياز حد گشاد شده بود به سر تاپا شیکه ب ییبا چشم ها...شدم رهیتعجب به عقب برگشتم و به چهره زن خ با

تنگ شده  شیدلم برا...در کنار من...نجاستیکه او ا شدیباورم نم...انداختم تا مطمئن شوم خودش است ینگاه

 تیجز برق عصبان يزیشده چ شیادر ان دو چشم ار...شدم رهیخ شیسر باال اوردم و به چشم ها...بود

 ...گذشته نبود يها یاز ان مهربان يخبر چیه...نگاه بزرگ شده بودم نیا اب...شناختمینگاه رو خوب م نیا...دمیند

صورتش  دیپوست سف...دمیشنیم یبلند نفس هاش رو به خوب يصدا...ستادیا میاومد و رو به رو نییپا يپله ها از

بر دستانش زنم  يبه جلو برداشتم تا بوسه ا یقدم...مشت شده اش افتاد ينگاهم به دست ها...زدیم یبه سرخ

او را  یلیبار بود که طعم س نیدوم نیا...دیبرق از چشمانم پر....بر صورتم زد یمحکم یلیهمان دست ها س یول

 ...دمیچشیم

 :زد و گفت يپوزخند

بود  نیکارا فقط به خاطر ا..کتابا...اون لباسا...یشده باش یعوض نقدریا کردمیفکر نم...ادعاهات يبود همه  نیا-

 ...یبرس تیبه کثافت کار نجایا يایب یخر کنکه ما رو 
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 :رو به صورتم زد و گفت يبعد یلیس

 ...يببر لیفام يما رو جلو يابرو یخواستیفقط م...فراهم بود تیکثافت کار يبرا زیاونجا که همه چ یعوض-

 شیکه حرفا یتنها زن...کردمیم یاحساس ناتوان...شهیمثل هم...کردیاشتباه م...انداختم نییکردم و سر پا سکوت

از  يکه دار یکس نیزتریکه اعتماد عز! باالتر؟ نیاز ا يدرد...کردیخطابم م فیمهم بود حاال کث میبرا شهیهم

 ...بره نیب

 !!؟يهرزه رو از کجا اورد نیا-

 :دختر بلند شد و گفت ادیفر يصدا

 ...و هفت جد و ابادت یخودت-

 :گفتم ادیو با فر دمیکش يداد

 ...یزنیحرف م یبا ک يبفهم دار...ف زدنت باشمواظب حر-

 ...دمیدینم یعذر خواه يبرا یلیدل یول دمیبرق اشک رو تو چشماش د...بهم انداخت یبا تعجب نگاه دختر

*** 

 ...یدب...یعل

 یماه از اون روز شوم گذشته بود ول کی...شدم رهیاتش خ ينشستم و به شعله ها نهیشوم يجلو یصندل يرو

از ...کردیهم نم هیگر یحت...شدیم رهیخ يساکت و افسرده تر از گذشته به گوشه ا...نکرده بود يرییتغ چیحالش ه

دوره  دیاست و با یعیطب گفتیدکتر م یارامش قبل از طوفان باشد ول دمیترسیم...دمیترسیارام بودنش م نیا

 یوارد دب یمطمئن بودم قاچاق...نکرده بودم دایاز خانوادش پ ينشونه ا ایرد  چیهنوزم ه...درمان رو بگذروند

گذشته دختر وحشت  دنیاز شن...کردیاز قبل نگرانم م شتریب نیتو سفارت نداشت و ا یعکس ای یاسم چیه...شده

 ...که در ذهنم بود ياز افکار دمیترسیم...داشتم

 ...بهزاد-

که به  یپرشان و لباس خواب يد و با موهانشسته بو نیزم يحال رو یدختر بود که ب...دمیصدا از جا پر دنیشن با

 ...زدیرا صدا م یاسم کس زدیتنش زار م

 :تر رفتم و با فاصله کنارش نشستم و گفتم جلو

 !!حالت خوبه؟-

 :روحش نگاهم کرد و گفت یب يچشم ها با
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 ...بهزاد خستم-

از ...وهاش فرو کردمارداه داخل م یانگشتام رو ب...حرف چشماش رو بست یگذاشت و ب میپاها يرو رو سرش

 نیاوردم و ب نییسرم رو پا...شده يدوباره جار میخون در رگ ها کردمیو احساس م بردمیلمس موهاش لذت م

 ...دمیکش یقیموهاش فرو کردم و نفس عم

 ...بهزاد-

 ...لب هاش بردم تا بهتر بشنوم کیرو نزد سرم

 ...بهزاد بچم..بچم-

بهزاد هم همسرش  دیشا...یول! !مگر بچه داشت؟!بچش؟...شد دهیدر هم کش شیحرف ها دنیاز شن صورتم

 یچشم هاش رو بست و سع...دارد دل بسته يگریکه تعلق به د يناخوداگاه احساس شرم کرد به همسر...بود

 ...داند یاز گذشته دختر نم يزیکرد خودش رو قانع کند که او چ

و به سمت  دیدختر انداخت و در اغوشش کش يپاها ریدست ز شدیم شتریکه لرزشش هر لحظه ب ییدست ها با

به  يگرینگاه د زدیکه حسرت درش موج م یتخت گذاشتش و پتو رو مرتب کرد و با نگاه ياروم رو...اتاق رفت

 ...رفت رونیدختر انداخت و ب

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییرو برداشتم و با صدا تلفن

 ...دکتر حرف زد-

 رهیو به نقش و نگار سقف خ دهیکاناپه دراز کش يقطع کردم و رو يا تلفن رو بدون حرف اضافه و

دختر لب باز کند و من را  دمیترسیم...کردمیاحساس شکست م...قلبم فشرده شده چهیماه کردمیاحساس م...شدم

رو  یزندگ خواستمیم...تمتحمل شکست دوباره رو نداش گرید!کردم؟یچه م دیخواست با یاگر من را نم...نخواهد

هنوز که ...رو پس بزنم یکردم افکار منف یسرم رو تکون دادم و سع...انگار یدختر از نو شروع کنم ول نیبا ا

 ...معلوم نبود يزیچ

 ...اقا دکتر اومدن-

 :گفتم دمیکه خودم هم به زور شن ییصدا با

 ...کن شونییراهنما-

مگر  یول رمیکردم چشم از صورت دختر بگ یسع...کاناپه داخل اتاق نشستم يخودم به سمت اتاق رفتم و رو و

 ...شدیم
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 ...جان یسالم عل-

 ...نگاهش کردم زدیدرش موج م یکه خستگ ییرو باال گرفتم و با چشم ها سرم

 :نشست و گفت کنارم

 ...یخوشحال باش دیاالن که با-

 :زدم و گفتم یمصنوع لبخند

 ...یخوشحالم ول-

 نیا خواستمیکه از خدا م يزیتا امروز تنها چ...جمیگ...چم شده دونمینم...و ادامه دادم دمیموهام کش نیب یدست

 ...االن یبود که لب باز کنه و حرف بزنه ول

 :رو شونه ام گذاشت و گفت یدست دکتر

 !بذاره بره؟ یترسیم-

 یبفهمه ول يزیتر چاز احساسم دک خواستمینم...انداختم و نگاهم رو به تار و پود فرش دوختم نییرو پا سرم

 ...زرنگ تر از من بود یلیانگار اون خ

 ...ساده از پا بندازت یوابستگ هیدوست ندارم ...یمحکم باش شهیدوست دارم مثل هم یعل-

که  یبودن در اتاق...حرف از اتاق خارج شدم یداشت نگاهش کردم و ب ادیناگفته ز يکه حرف ها ییچشم ها با

 ...ن فرسا بودجا کشدیان دختر درونش نفس م

بار  نیا...یباز کرده ول يگرید يراه رو برا شهیهم...بازنده بوده شهیهم یعل...بازنده باشم خوامینم گهید ایخدا

! مگه او نگاه نکرد؟...نگاه نکنه يگریچشم هاش رو ببنده و به د تونهینفر چقدر م کیمگه ...کشمیپا پس نم...نه

من  میتقد دیپس اون دختر رو با...يکرد مشیدعشق من نگاه کرد و تو اون رو تق...او هم به ناموس من

خواهم  ینم...چشم ببندم خوامینم گهید...مبارزه يمن اومدم برا...دست هام مشت شد و با خودم گفتم...یکن

 ...اومدم که ببرمبار  نیا...عرضه ام یهمه فکر کنند که ب

لب بستم ...کرد يبزنم دکتر با دست اشاره ا یتا اومدم حرف...به سمت اتاق رفتم و در رو اروم باز کردم يانرژ با

رنگش که  یمشک يشدم و به دنبال ان به مردمک ها رهیداخل دست دکتر خ یبه ش...در بستم يو منتظر جلو

دادم و منتظر  هیتک واریبه د...کردیم زشیپنوتیداشت ه...شدیم دهیاز ان طرف به ان طرف کش يبا حرکت گو

 ...ستادمیا
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 !ه؟یاسمت چ-

 ...دیچیسردش داخل اتاق پ يصدا

 ...میمر-

 ...اسمش هم مثل خودش معصوم بود...داشت یاسم قشنگ م؟؟چهیمر...رو لب هام نشست يلبخند

 !م؟یچند سالته مر-

 ...و چهار ستیب-

 !م؟یمر هیبهزاد ک-

رو بشنوم که  يزیدوست داشتم چ...هم فشار دادم يچشمام رو رو...ام حبس شد نهیسوال نفس در س نیا با

 ...اش گرفته بود يبا من باز یاما انگار زندگ خواستمیم

 ...شوهرم-

حرفاش رو  خواستمینم گهید...هم فشار دادم يزانو افتادم و چشمام رو محکم رو يحرف رو نیا با

پا پس  خواستمیبار نم نیا...من به خودم قول داده بودم یول...دمیرو فهم دمیفهمیم دیرو که با يزیچ...بشنوم

 ...ان هم تن به تن...بار اومده بودم بجنگم نیا...بکشم

 !؟یدب ياومد یبا ک-

 ...دونمینم-

 :به من کرد و دو باره گفت ینگاه نامحسوس دکتر

 !ه؟یچ يتنت برا يرو يزخما یدونیم-

کردم در اغوشش بکشم  یو سع دمیبا عجله به سمتش دو...کرد دنیکش غیحرف شروع به ج نیا دنیبا شن میمر

اومده بود و  رونیاز اون حالت خلسه ب...انداختم يشده بود که با دو دستش به گوشه ا ادیانقدر زورش ز یول

 ...زدیو خودش رو م دیکشیم غیمدام ج

 ...رشیبگ یعل-

 یو به صورت و گردنم چنگ م دیکشیم غیهنوز ج...دمیاغوشش کش دست هاش رو کنترل کردم و در یسخت به

 :فرو کرد و گفت شیدر بازو یدکتر امپول...انداخت

 ...شهیاال اروم م-
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تخت خوابوندمش و به  يرو یبه اروم...حس شد و کنار بدنش افتاد یاروم شد و دست هاش ب قهیاز چند دق بعد

 ...همراه دکتر از اتاق خارج شدم

 :دمیبه خودم جرات دادم و پرس...رسهیبنظر م شهیدکتر کالفه تر از هم کردمیم احساس

 !شده دکتر؟ يزیچ-

 :مبل نشست و گفت يرو دکتر

 ...دمیاحتمال م یول دونمینم-

 :ترس گفتم با

 !دکتر؟ یچه احتمال-

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست کالفه

 ...تجاوز-

 :تمکردم و با خنده گف یحرف قالب ته نیا دنیشن با

 ...دیکنیم یشوخ دیدار...اره...دکتر دیکنیم یشوخ دیدار-

 :تکان داد و گفت يسر یبا ناراحت دکتر

تردد رو  نیکه کمتر یابونیاونم خ! ؟يکرد داشیها پ ابونیاز خ یکیتو  یاون شب با چه وضع یگفت ادتهی-

 ...یدختر جوون با اون لباس و سر و صورت خون هی...داره

 نیا یفهمیم...زده یدست به خودشک...داره دیشد یافسردگ...دهید بیدختر روحش اس نیا...فکر کن یمنطق

 !!؟یچ یعنیعالئم 

و  دینگاه کردن به ان صورت سف خواستمیکه ان لحظه م يزیتنها چ...هم بفهمم خواستمینم...دمیفهمینم نه

 ...بود یاستخوان

*** 

 ...رانیا...یعل

 :دختر گرفتم و گفتم یاشک ياز چشم ها نگاه

 !!م؟یداخل صحبت کن میبر-

 :زد و گفت يپوزخند مادرم

 ...یبرس اتیبهتره من برم تا راحت تر به کثافت کار...میوقته حرفامون رو با هم زد یلیما خ! !صحبت؟-
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 ...به دختر کرد ياشاره ا و

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 ...خانم نیا...کنمیمادر خواهش م-

 :گفت تیعصبان با

به  يو گند زد يسادیکه تو روم وا يدرست از همون روز...يمن مرد يتو شش ساله برا...به من نگو مادر-

 ...تیو زندگ ندهیا

 :تخت نشستم و گفتم يرو دهیخم يوارفته و شونه ها يبا قدم ها...هام از دور مچش رها شد دست

 !غرق نشدن تو گناه مسخرست؟!رست؟جورواجور مسخ ينگاه نکردن به دخترا! خوندن کتاب خدا مسخرست؟-

 :اش گفتم یعصب يدر چشم ها رهیباال اوردم و خ سر

 ادمیخودت حروم و حالل رو ...يداد ادمیبار قران خوندن  نیاول يتو که خودت برا!به سرت اومده مادر؟ یچ-

 ...يداد

 ...ادامه دادم دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 !کار کردم؟ یمگه من چ!مادر؟ يشد ينجوریچرا ا-

گوشه اتاق رفتم و عمامه و ابا رو از داخل پارچه  یبه سمت کمد چوب...بزنه به سمت اتاقم رفتم یخواست حرف تا

 :و رو به مادر گفتم ستادمیا اطیدوباره وسط ح...دمیکش رونیب دیسف

 !مادر من؟ هیمشکلت چ!خونه ست؟ نیمشکلت ا! لباسه؟ نیمشکلت ا-

 نیدل شکسته که ا یول...دمشیپرست یحد و اندازه م یکه ب یکس...مادرم بود...باالصدام رو ببرم  خواستمینم

 ...را بشنود شیصدا یکس دیتا شا دیکشیم ادیفر یزبان یبا زبان ب...شدیسرش نم زهایچ

 يها یپارت...بابام يفقط پوال یزندگ دمیفهم...یچ یعنی یزندگ دمیتازه فهم دمیلباس رو پوش نیا یوقت-

تازه ...یچ یعنیمادر  دمیتازه فهم دمیلباس رو پوش نیا یوقت...مادر من ستیرنگارنگ ن يدوست دخترا...شبانه

 ...هیمادر ک دمیفهم

 :و گفتم دمیبغض داد کش با

تو خونه شوهر  یبخوابم ول ابونیحاضرم تو خ...لباس رو بذارم کنار نیبخاطر تعصبات خانوادت ا ستمیحاضر ن-

 ...نباشن فیدورم کث يادما یضرم کثافت صدام بزنن ولحا...تو نخوابم

 :برگردم گفتم نکهیبدون ا...پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم از
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 ...حاال یول...شما بود ياونم نبود شما و دور...درد داشتم هیشش سال فقط  نیا-

 زیم يتعلل قران رو از رو يتخت گذاشتم و بدون لحظه ا يلباس رو رو...رو خوردم و وارد اتاقم شدم حرفم

ارامم کند  تونستیکه م يزیتنها چ...رحل گذاشتم يبه سمت سجاده گوشه اتاق رفتم و قران رو رو...برداشتم

 ...خدا بود بس

رو  یعرب اتیلب ا ریو بغض خودم رو رها کردم و ز یبه دور از ناراحت...و شروع به خواندن کردم دمیرو بوس قران

 ...کردمیمدام زمزمه م

*** 

 ...الله

رو  یقطره اشک...یول رمیاشک هام رو بگ زشیر يکردم جلو یسع...دادم هیتک واریافتاده به د ریبه ز يسر با

 فتادهین یاتفاق جیانگار که ه...تفاوت باشم یب شهیکردم مثل هم یصورتم رو پاك کردم و سع...دیگونه ام چک

 یول...کردینم نیتوه...زدیداد نم...کردیمواخذه نم...مرد با همه فرق داشت نیا...بار فرق داشت نیا یول

 ینم...کردیاون صحنه رو مرور م اریاخت یذهنم ب یکردم بهش فکر نکنم ول یدادم و سع رونینفسم رو ب...امشب

 ...زدیسرم داد م دینبا...تونستم ببخشمش

 ...يکرد نیتو به مادرش توه!!الله؟ یگیم یچ یفهمیم

خودشه  قهیکه ال یکه اومده هر چ ياز لحظه ا...خودش بود ریتقص...دو ابروم نشست و با خودم گفتم نیب یاخم

 !؟يشدیناراحت نم يتو بود...دهیبه من داره نسبت م

دختر جوون داخل خونه پسرته چه  هیکه  يدیدیو م ياون مادر بود يتو هم اگه به جا...قضاوت نکن الله زود

 !داد؟یبهت دست م یحال

 ...زدمیبهش انگ خراب بودن نم مئنامط

 ...زن نیبدتر از ا دیشا یحت...يکردیکار رو م نیباش تو هم هم مطمئن

نگاهم رو حس کرد  ینیسنگ یوقت...با نفرت به صورتش زل زدم...شد دهیاراده به سمت مادرش کش یب نگاهم

 ...تفاوته یب کردمیمن فکر م دمیشا ایتفاوت بود  یصورتش ب...نگاهم کرد رهیسر بلند کرد و خ

 ينگاه ازش گرفتم و دوباره به نقش نگارها...نبود يخبر هیاول تیاز اون عصبان گهید...انگار اروم شده بود یول

 ...شدم رهیخ یکاش

 !ه؟یاسمت چ-
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 :صداش سر بلند کردم و با اخم گفتم دنیشن با

 ...الله-

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

 ...خب قسمت نشد یدختر بده ول هیا بهم دوست داشتم خد شهیمن هم-

 :لب اروم گفتم ریز

 ...همون بهتر که خدا بهت دختر نداد-

 ...دیحرفم رو شن انگار

 ...یفهمیامروز من رو م يرفتارا لیدل يمادر شد یوقت-

 :نگاهش کردم و گفتم یحس چیه بدون

 ...رفتارتون وجود نداره خانم نیا يبرا یلیدل چیه-

 :و گفت دیرو گونه اش چک یاشک قطره

 ...میمن و عل یاز زندگ یدونیتو چه م-

اسم  دنیخوشحال شدم از فهم نقدریچرا ا دونمینم...داشتم یبیحس عج...بود یپس اسمش عل!؟یعل

 ...کشیکوچ

 !؟ینیشیم-

 :در اورد و به سمتم گرفت و گفت فشیاز داخل ک یعکس...تخت نشستم يحرف با فاصله کنارش رو یب

 ...سالش شده بود کیتازه  نجایا...هیعل نیا-

زده بود که چند تا از  یلبخند نمک...دیبور با پوست سف يموها...رو به عکس پسر بچه داخل عکس دوختم نگاهم

لبخند زدم و با خودم فکر کردم که چقدر ناز و ملوس ...گذاشته بود شیتازه در اومدش رو به نما يدندونا

 ...االن بود یروحان نیهم یپسر بچه خوردن نیانگار نه انگار ا...بوده

کساد شده بود و پشت سر  یلیاون روزا کار و بار شوهرم خ...ناراحت شدم یلیرو باردارم خ یعل دمیفهم یوقت-

پسر اولم تازه پنج سالش ...يمهد...طلب کارها هم که پاشنه در رو از جا در اورده بودن...اورد یم یهم بدشانس

بسته قرص  هی ياونقدر بد که روز...شدیمحال شوهرم روز به روز بدتر  یپول یاوضاع بتو اون ...شده بود

 یسقطش کنم ول خواستمیرو باردارم م یعل دمیفهم یوقت...رهیاروم بگ يتا بتونه لحظه ا خوردیارامبخش م

 ...بپاشه مونیبه زندگ يدیجد یرنگ دهینو رس نیقدم ا دیشا...بچه رحمته گفتیم...شوهرم اجازه نداد
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که پر از بغض  ییبا صدا...دنیلرزیو شونه هاش اروم م ختنیریاشک حاال با سرعت رو گونه اش م يها قطره

 :بود گفت

 وهیب یو سه سالگ ستیتو سن ب شدیباورم نم...که خبر مرگ شوهرم رو اوردن مانمیهفته مونده بود به زا هی-

 ...گذاشتم یمش رو علهمسرم اس ادیبه ...اونم با دو تا بچه...شده بودم

 :زد و گفت هیگر نیب يلبخند

 ...تشیعصبان...حرف زدنش...لبخندش...امرزشهیکپ پدر خدا ب-

 یحت...بهش حساس شده بود یلیخ يگفت مهد شدیو م کردمیبهش توجه م یلیخاطر شباهتش به شوهرم خ به

 شیاز بچگ یخب عل یول زدیرو م یعل کردنیم يداشتن تنها باز یوقت ایوقتا که من خونه نبودم  یبعض

سکوت  کردیم تشیذهم ا یکس...دیرسینم چکسیبچم ازارش به ه...کنه تیرو اذ یمحال بود کس...مهربون بود

 ...کردیم

 :دمیپرس ناخوداگاه

 !د؟؟یچرا طردش کرد-

 ...گفتم يدیلب ببخش ریو ز دمیخجالت کش میا کدفعهیسوال  از

 ...شد یچون روحان-

عالقه اش  یپسرش پ نکهیفقط بخاطر ا یعنی...تونستم حرفاش رو درك کنم یاصال نم...بهت نگاهش کردم با

 ...شهیرحم نم یب نقدریا چوقتیمادر ه هی...شدیباورم نم! رفت تردش کرده؟

 ...زن نیاز ا شتریب یلیخ یحت...رحم بود یچرا مادر منم ب یول

 ...دیانصاف یب یلیخ-

 ...زد يشد و پوزخند دهیلبش باال کش گوشه

 ...نداشتم يمن چاره ا یول دونمیم-

 :رو بغل کردم و گفتم دستام

 ...دیتردش کن نکهینه ا دیکن تشیحما دیتونستیم...دیچرا داشت-

 :خشم درش روشن شده بود نگام کرد و گفت يکه دوباره شعله ها ییچشم ها با

 !؟یکنیم یچرا تو خونه پسر من زندگ!؟یهست یاصال تو ک-

 :و تندم گفتم زیا همون زبون تکردم و ب یاخم
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 ...دیشما تردش کرد...پسر شما باشه گهید کنمیفکر نم-

به سمتش ...در فشار دادم رهیدستگ يدستم رو رو...باال رفتم یتخت بلند شدم و پله ها رو به اروم يرو از

 :برگشتم و گفتم

 ...رمینم رونیتا اون ازم نخواد ب...خونه شدم نیوارد ا یمن با اجازه عل-

 ...یعل...یخودمون چه

 :گفت شدیکه هر لحظه بلند تر از قبل م ییتخت بلند شد و با صدا يشتاب از رو با

خونه بندازت  نیمثل سگ از ا دمیم...ياریاسم پسر من رو به زبونت م یبه چه حق...یعوض يخفه شو دختره -

 ...رونیب

 يشالم رو از رو...دمیونه شدم و در رو بهم کوبوارد خ الیخ یهمه اعتماد به نفسش زدم و ب نیبه ا يپوزخند

 ...دمیدراز کش نیزم يسرم برداشتم و رو

 !؟یکنه چ رونمیبهش بگه ب اگه

 ...کنهیکار رو نم نیا اون

 !ازش دفاع کرد؟ يچطور يدید...مادرشه اون

 ...یول دمید

 ...رو تو شکمم جمع کردم پاهام

 !کنم؟ کاریخدا حاال چ يوا...رو ندارم برم ییمن جا!؟یچ یول

 ...یافتیکه حاال به چه کنم چه کنم ن یدرست حرف بزن یخواستیم

 ...دو ابروم نشست نیب يا گره

 ...حرف زد منم جوابش رو دادم...که من تحمل حرف ناحق رو ندارم یدونیم

 ...الله یشیادم نم تو

 ...انداختم ریدرست نشستم و سر به ز...در بلند شد يلوال ریرجیج يخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 ...خواستم ناراحتتون کنم ینم...خواهر دیحالل کن-

 ...خواهر گفتناش تنگ شده بود يدلم برا چقدر

 !از سر شب چت شده؟...الله یگیم يدار یچ

 ...خداحافظ...با اجازتون-
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 ...اون سرم داد زده بود...نمشیدوست نداشتم فعال بب...ارمیرو نداشتم سر باال ب نیتوان ا یحت

دادم و با  رونینفسم رو با اه ب!!رفته بود؟ یعنی...نگاهم به در بسته افتاد...دمیبسته شدن در از جا پر يصدا با

 ...کردمیم یکاش حداقل ازش خداحافظ...خودم گفتم

 ...داد انیشب پرماجرا پا نیبا خواب به ا شدیم دیشا...کردم بخوابم یصورتم انداختم و سع يرو رو يروسر

*** 

رو شل بستم و  میروسر...دختر باوقار و کامل هیحاال شده بودم ...دمیبه لباسم کش یرو مرتب کردم و دست موهام

 ...دمیخورشت چش یدر قابلمه رو برداشتم و با قاشق کم...به سمت اشپزخونه رفتم

 ...خواستمیکه م يزیدرست همون چ...شده بود یعال...اووم

 يزیچ هیفقط ...کنم یکار ها رو م نیچرا دارم ا دونستمینم...و مرتب کردن خونه بودم يصبح مشغول اشپز از

 دونستمیهم م دیشا...بود ینوع تشکر از روحان هیغذا  نیهم ا دیشا...يکار رو انجام بد نیا دیکه با گفتیبهم م

 ...زدمیداشتم خودم رو گول م یول

 قهیهر چقدر ذوق و سل...ها شدم وهیم دنیباال انداختم و دستام رو خشک کردم و مشغول چ يشونه ا الیخ یب

 هی...نگاهم رو داخل خونه چرخوندم تیبه سمت هال رفتم و با رضا...ها به خارج دادم وهیم دنیداشتم تو چ

 ...دلباز تر کرده بودتر و  گخونه رو قشن یلیانجام داده بودم که به نظر خودم خ یجزئ راتییتغ يسر

 ...جا به جا کردن چهار تا دونه شمعدون و قاب عکس هم شد کار اخه

چقدر خوب بود که امروز ...دمیکش میبه روسر یو دست ستادمیا نهیا يوجدانم دوباره جلو يتوجه به غرغرا به

خراب  زایچ نیروزم خوبم رو ا خواستمینم...کردم بهش فکر نکنم یسرم رو تکون دادم و سع...بود ومدهیمادرش ن

 شهیهم...وقتش بود...دادنیساعت عدد هشت رو نشون م يعقربه ها...شد دهینگاهم به سمت ساعت کش...کنن

 ...اومد خونه یساعت م نیهم

از  يهر لحظه منتظر بودم تا زنگ خونه بلند بشه و خبر...دوختم یپنجره نشستم و نگاهم رو به در اهن لبه

 ...یاومدنش بده ول

 نیتو ا...ادیم دونستمیم...کردم يشالم باز يها شهیو با ر دمیکش یاه...بود مینه و ن...رو به ساعت دوختم نگاهم

 ...شد خکوبیم یدر اهن ينگاهم دوباره رو...هیریپذ تیمدت ثابت کرده بود که چقدر ادم مسئول

! افتاده باشه؟ ینکنه براش اتفاق!مد؟ویپس چرا ن...شدمیاز قبل نگران م شتریدوازده بود و هر لحظه ب ساعت

 ...دادینشده وگرنه حتما به من خبر م يزیمطمئن چ..نه
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 ...که بهت خبر بده یهست یمگه تو ک اخه

اونم ...تمام ذهنم شده بود پر از سوال...رو از سر برداشتم و مشغول راه رفتن داخل هال شدم میروسر کالفه

 !اد؟یپس چرا نم نکهیا

ساعت ثابت  يعقربه ها يو رو دیسرم چرخ...اذان سر بلند کردم و نگاهم رو به اسمون دوختم يصدا دنیشن با

 !صبح شده بود؟ یک...ساعت پنج صبح بود...موند

 هیتک یبه پشت...سوختیم یخواب یچشمام از شدت ب...کردیسرپا رو حس م ستادنیتازه پاهام داشت درد ا انگار

 ...بخوام خواب چشمام رو در برگرفت نکهیقبل از ا یدارم ولکردم چشمام رو باز نگه  یدادم و سع

*** 

 ...هفته بعد کی

 دایپ یکه مشکل روان کردمیکم کم داشتم باور م گهید...زدمیحرف م واریو با در و د دمیچرخیدور خودم م کالفه

و دور خودم  میخندیبلند م يا قهیدق...زدمیو باهاشون حرف م شدمیم رهیخ واریساعت ها به در د...کردم

 ینم يزیچ چیه...شدم ينجوریا چرادونستم  ینم...دیلرزیتمام بدنم م هیاز شدت گر يا قهیدق...دمیچرخیم

با  يا قهیدق...یچیه...ینه تماس تلفن...یغامینه پ...دمیمرد رو ند گهید ییبعد از اون شب کذا...تونست ارومم کنه

تمام ذهنم شده ...نجایا ادیب ذارهیحتما مادرش نم گفتمیم يا قهیدق...افتاده باشه ینکنه براش اتفاق گفتمیخودم م

خودم  یحت...بردمیم نیکه مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت ذره ذره از ب یجواب یب ياچراه...بود سوال

 ...نیچراها چ نیدونستم ا یدرست نم

داخل  يلبه حوض نشستم و با دست برگ ها...قدم برداشتم اطیرفتم و به سمت حوض وسط ح نییپله ها پا از

 ...رو بهم منتقل کرد يبد یاب حس یفیکث...اب رو جمع کردم

 اطیبرداشتم و پر از ابش کردم و به سمت ح یکاسه بزرگ نتیسمت اشپزخونه رفتم و از داخل کاب به

کردن حوض  زیشلوارم رو باال زدم و مشغول تم يپاچه ها...ها رو به داخل کاسه منتقل کردم یماه...برگشتم

 ...شدم

به کمرم گرفتم و صاف  یدست...شدم رهیها رو به داخل حوض برگردوندم و با لذت به حرکت شون خ یماه

با دست کمرم رو ماساژ دادم و به  یکم...دمیکمرم بلند شد و از شدت درد لب گز ياستخونا يصدا...ستادمیا

... گذاشتم اطیاز ح يو گوشه ا ختمیسطل زباله ر لونیتمام برگ ها رو داخل نا...تمرف اطیسمت جارو گوشه ح
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 کیو داخل باغچه گذاشتم تا بعد از  دمیکش شتریشلنگ رو ب...شدم اطیح یشلنگ رو برداشتم و مشغول اب پاش

 ...خاك باغچه خشک شده بود یاب یاز شدت ب...اب بخورن کمیبدبخت  يهفته گل ها

سر ذوق اومدم و  شیزیاز تم...چرخوندم اطینگاهم رو داخل ح تیو با رضا دمیبه صورت عرق کردم کش یدست

لب ...لذت ببرم نقدریکردن خونه ا زیاز تم کردمیوقت فکر نم چیه...لبم نشست يرو يهفته لبخند کیبعد از 

 ...دمیکش يگلبرگ گل محمد يباغچه نشستم و دستم رو رو

 ...مخوشبخت یلیمن خ یدونیم

 ...گمینداره من بهت م رادیخب ا!!چرا؟ یدونینم...زدم و گفتم يلبخند

 ...که خدا چقدر دوسم داره دمیمن تازه فهم راستش

 !دم؟یاز کجا فهم یپرسیم...رو گرد کردم و گفتم چشمام

 ...و گفتم دمیدارش کش غیساقه ت يرو رو دستم

خونه  نیفکر کنم که اگه به ا نیدوست نداشتم به ا چوقتیه...خونه و تو اشنا کرد نیمن رو با صاحب ا خدا

 ...خدا تو هم دوست داره که اون رو صاحبت کرده...در انتظارم بود يا ندهیاومدم چه ا ینم

دل تو هم  دونمیم...ومدهیهفته است که ن کی!!اون کجاست؟ یدونیتو م...رو دور پاهام قفل کردم و گفتم دستام

 ...مثل من...يوسش دارد یلیتو هم خ...براش تنگ شده

 ...شد يرو زبونم جار يحرف چطور نیا دونمینم...که زدم یگرد شد از حرف چشمام

از ! که من بشم؟ شهیمدت کوتاه عاشق م نیتو ا یک...رو بگم نیا خواستمیباور کن نم...نخند...لبخند گفتم با

 ...گذاشتم ياب رو بستم و شلنگ رو جمع کردم و گوشه ا ریبلند شدم و ش نیزم يرو

هنوزم برام سواله که چطور !اخه؟ يپس تو کجا بود...دمیند اطیرو تو ح یمن که کس!؟يروز تو کجا بود اون

 ...ازت بپرسم شدیم یکاشک...يراحت با حضورم تو خونه کنار اومد نقدریا

 رهیدستگ يتم روشدم و دس دهیاراده به سمت اتاقش کش یب...رو از پنجره اتاقش گرفتم و وارد خونه شدم نگاهم

 ...در نشست

 ...یبش شیخصوص میوارد حر دیاجازه نبا یب...رو نکن نکاریا الله

 ...نمیاتاقش رو بب خوامیفقط م من

 ...کار اشتباهه نیا...الله کنهینم یفرق
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رو  یروحان کیاتاق  نمیبب خوادیدلم م یلیخ...نمیدوست دارم اتاقش رو بب...اشتباه رو دوست دارم نیمن ا یول

 ...نمیبب

 ...پا به درون اتاق گذاشتم نانیو در اتاق رو باز کردم و با اطم دمیکش نییرو پا رهیدستگ

که کنارش گذاشته  یکه نگاهم رو به خودش جذب کرد سجاده سبز رنگ گوشه اتاق و رحل قران يزیچ نیاول

همون  يمثل بو...دادیم یخوب يبو...بردم یمشک حیسجاده نشستم و دستم رو به سمت تسب يرو...شده بود

 ...اسی...گل يبو...چادر

کتاب  یهمگ...قطور داخل کتاب خونه اش دوختم يدور گردنم انداختم و نگاهم رو کتاب ها اریاخت یرو ب حیتسب

 ...تونستم تلفظشون کنم ینم یاسماشون سخت و مشکل بود که حت نقدریهاشونم ا یبعض...بودن یمذهب يها

 انیباز شد و چهره مرد نما اطیانجام بدم در سمت ح يکار نکهیقبل از ا...دمیاز جا پربسته شدن در  يصدا با

 ...شد

 انیباز شد و چهره مرد نما اطیانجام بدم در سمت ح يکار نکهیقبل از ا...دمیبسته شدن در از جا پر يصدا با

 ...شد

 :به سمت عقب برداشتم و با لکنت گفتم یشدت ترس قدم از

 ...اجازه وارد اتاقتون بشم یب خواستمیمن نم...من-

 ...سالم کرد یانداخت و به اروم نییپا سر

ضربان قلبم کم کم به حالت ...سال ها حس نکرده بودم نیبهم دست داد که تو تمام ا یصداش ارامش دنیشن با

هفته  کی نیاوجودم رو پر کرده بود که تو تمام  ینبود به جاش ارامش ياز اون ترس خبر گهید...اولش برگشت

 ...گشتمیدنبالش م

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...سالم-

 !ن؟ینداشت يهفته کم کسر هی نیتو ا-

 :تر شد و گفتم قیلبخندم عم...به فکرم بود هنوز پس

 ...ممنونم...بود زیهمه چ...نه-

 ...خداروشکر-

 :به خودم اومدم و گفتم...میکردینم یحرکت چکدومیو ه میبود ستادهیدو ساکت وسط اتاق ا هر
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 ...رونیب رمیمن م...دیببخش-

باال  يقلبم گذاشتم و با شاد يدستم رو رو...اومدم و در اتاق رو بستم رونیب عیحرفش نشدم و سر دنیشن منتظر

 نکیو داخل س دمیکش رونیب خچالیمرغ از داخل  يبه سمت اشپزخونه رفتم و بسته ا عیسر...دمیپر

 دنیبا شن...مشغول شستن شدم هو با عجل ختمیر ییاوردم و داخل ظرف شو رونیو با عجله بها ر وهیم...گذاشتم

 ...دستام رو خشک کردم و وارد هال شدم عیدر سر يصدا

 ...با اجازتون خداحافظ-

 :به سمتش رفتم و گفتم عیسر

 !د؟یبمون نجایامروز ا شهیم-

 :و باال گرفت و با تعجب نگاهم کرد و گفت سرش

 !؟یچ-

 :گفتم زدیکه التماس درونش موج م ینگاه با

 ...ازتون کنمیخواهش م...دیناهار بمون يبرا شهیم-

 :به حرف اومد و گفت قهیبعد از چند دق...حرف نگاهم کرد یب

 ...یول-

 ...ناهار يفقط برا...ازتون کنمیخواهش م-

 ...باشه-

مهم بودنش ...مهم نبود يزیچ نیمن ا يبرا یول زدیم ادیرو فر یتیصداش هم نارضا یحت...هیناراض دونستمیم

 ...بود

نگاهم به سمت ...مدت کم مرغ بود نیغذا تو ا نیراحت تر...برنج رو بار گذاشتم و مرغ ها رو پاك کردم عیسر

 ...ساعت دوازده بود...شد دهیساعت کش

با  یط هال بندازم ولخواستم سفره رو وس...کردم میگاز رو تنظ ریبرعکس کردم و ز تابهیها رو داخل ما مرغ

 ...ستیتحولم بد ن یخودم گفتم کم

برنج و مرغ رو وسط سفره  سیو د دمیچ قهیرو سل لیتمام وسا...پهن کردم اطیتخت داخل ح يرو رو سفره

 ...به در زدم یتقه اروم...به سمت اتاقش رفتم یگذاشتم و با خوشحال

 :افتاده گفت ریباز شد و با همان سر به ز در
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 !د؟ییبفرما-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...غذا امادست-

 ...امیمنم م دییشما بفرما...چشم-

 ...پهن کردم فقط اطیمن سفره رو داخل ح-

 ...نزد یرو از نگاهش خوندم اما حرف تعجب

 :رو ازاد تر کردم و روبه روش نشستم و گفتم میروسر گره

 ...شد ياگه عجله ا دیبخش...دییبفرما-

و تکه رون و  دمیدستش رو برداشتم و براش برنج کش يبشقاب جلو...دیباریصورتش م ياز تمام اجزا تعجب

 ...کنار بشقابش گذاشتم يا نهیس

 ...دییبفرما-

 ...دمیکشیخودم م...ممنونم-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...دییبفرما شهیسرد م-

اونقدر ...کردمیمنگاه  دشیغذا تمام مدت به صورت سف يمن به جا یحرف مشغول غذا خوردن شد ول یب

 ...به اطرافم نداشتم يتوجه ا گهیمحوش شده بودم که د

 ...دمیسرفه اش اش از جا پر دنیشن با

 :صورت سرخ شده گفت با

 !د؟یاریاب ب وانیل هیمن  يبرا شهیشرمنده م-

 ...ارمیاالن م...حتما-

 ...برگشتم اطیداخل بشقاب گذاشتم و به سمت ح یخیو لبوان اب  دمیسرعت به سمت اشپزخونه دو به

بغضم رو قورت دادم و به سمت در رفتم ...اش شدم یخال يسر چرخوندم و متوجه جا...باز افتاد مهیبه در ن نگاهم

 يلبه پله ها نشستم و با بغض به ظرف غذا...پرت کردم نیزم ياب رو رو وانیل تیبا عصبان...و محکم بستمش

 ...شدم رهیاش خ مهینصفه و ن

 !؟یرفت چرا
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 ...دیگونه ام چک يرو یحرف قطره اشک نیبا ا و

*** 

 ...یعل

نفس کم اورده ...ستیتنفس ن يبرا ییهوا کردمیاحساس م...داخل موهام زدم ینشستم و چنگ یصندل يرو

 ...تر نفس بکشم قیکردم بلند تر وعم یسع...دمشیتر کش نییلباسم گرفتم و پا قهیدستم رو به ...بودم

 ...دم

 ...بازدم

 ...دم

 ...بازدم

 ...دمیشونه ام از جا پر يرو یدست یاحساس با

 :زد و گفت يلبخند انیشا

 !!الوده؟ يهوا نیتو ا یکنیتنفس م نیتمر يدار-

 :سر تکون دادم و گفتم کالفه

 ...کردم ریبد گ انیشا-

 :گفت یبه نقطه نامعلوم رهینشست و خ مکتین يرو

من دم از وجدان  يبرا...يتو لجباز گوش نداد یکار رو نکن ول نیچقدر بهت گفت ا...خودته ریهمش تقص-

 ...مزخرفات نیاز ا یکل دونمیچه م...تیانسان...يزد

 :کننده نگاهم کرد و گفت خیتوب يباال انداخت و با چهره ا ییابرو

 ...که لعنت بر خود باد يخودت کرد...نداره يا دهیفا گهید یباش مونیالبته اگه هم پش ؟یپشمون!حاال چته؟-

 :اخم نگاهش کردم و گفتم با

 ...سوهان روح ای یمرهم باش ياومد-

 :تمام گفت ییپرو با

 ...سوهان روح-

 :و گفتم دمیکش یپوف

 ...بدر زدهیس میاومد یما رو باش با ک-
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 :صداش زدم و گفتم قهیبعد از چند دق...نزد و سکوت کرد یحرف

 !کنم؟ کاریاالن چ یگیحاال م-

 ...رونیبندازش ب-

 !رون؟یدختر رو اواره رو از خونم بندازم ب هی...انیشا یگیم یچ-

 :و گفت دیتو موهاش کش یدست کالفه

... کنهیهم نم ینگاه کس یدوره زمونه کس نیبابا تو ا...حس انسان دوستانت نیبا ا یکشیتو من رو اخر م یعل-

 ...يلطف در حقش کرد یلیهم خ نجایتا ا...يماهه پناه داد کیدختر  هیحاال تو به 

 ...یول-

 !؟يریکاسه چه کنم چه کنم دستت بگ يخوایم یتا ک...و اما نداره یول-

 :گفتم چرخوندمشیکه تو دستم م نطوریبرداشتم و هم نیزم ياز رو یسنگ

 ...شده بود بیعج یلیامروز خ-

 ...زدم و ادامه دادم ياراده لبخند یب

 ...ادیجلو نم يبدون روسر گهید دایجد

 :و گفت دیبلند خند انیشا

 ...یتو خط اقا عل يایم يدار...نه خوشم اومد-

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 ها؟؟!؟یگیبه ما نم هینکنه خبر-

 :تو بازوش زدم و گفتم یمشت

 ...ستین یکنیباور کن اونطور که تو فکر م...يچه خبر...انیشا ينامرد یلیخ-

 :نگام کرد و گفت طونشیش يبا چشما انیشا

 ...شهیداره کم کم اب م تیدل سنگ نیا گمیمن که م یول!واقعا؟-

 ...زد نمیقفسه س يرو یضربه اروم و

حس ...بهش دارم یاحساس خاص هی یدونیم...دونمیمن اون رو مثل خواهر نداشتم م...ستین نطوریا...انینه شا-

 ...ازش محافظت کنم دیبا کنمیم

 ...تکون دادم و ادامه دادم يسر
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 ...حس برادرانه دارم نسبتش هی یول...چطور بگم دونمینم-

 ...اگه هم...یتمومش کن دیبا يخوایاگه نظر من رو م یول-

 :نگاهش کردم و گفتم تیجد با

 ...ستین يزیگفتم که چ...انیبس کن شا-

 :رو باال اورد و گفت دستاش

 ...میتسل...باشه-

 !رفت؟ مامانت

 :گفتم یاروم يانداختم و با صدا نییرو پا سرم

 ينطوریمن ا یزندگ دیکه چرا با کنمیبا خودم فکر م نمیشیوقتا م یبعض...ستیدوتا ن یکیدرد من که ...نه-

 ...حرف ها رو بشنوم نیاز طرف مادرم بدتر دیکجا اشتباه کردم که حاال با...شدیم

 یول یاز گذشته ات حرف بزن یدوست نداشت چوقتیه دونمیم!!برات افتاده؟ یچه اتفاق یبگ يخواینم یعل-

 ...یبا حرف زدن سبک بش دیشا

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 ...کنهیرو دوا م ينکبت بار من چه درد یزندگ دنیشن-

 !!؟يدار حوصله

 ...تکون داد و بدون حرف نگاهم کرد يسر

 :گفتم یاروم يدادم و با صدا رونیرو ب نفسم

هم ازش  يزیچ...بده ادمیرو  یو راه رسم زندگ رهینداشتم که دستم رو بگ يپدر...م پدر نداشتماومد ایبدن یوقت-

سنگ قبره که شده همدم من تو  هیقاب عکس و  هیمونده  ادگاریکه ازش برام به  يزیتنها چ...دونمینم ادیز

همه ...خانواده سرشناس هیپولدار و از ...بود یخوبمرد ...ده سالم شده بود که مامان ازدواج کرد...میکس یب يروزا

به من و ...نسبت بهش داشتم يحس بد میبچگ يایمن تو همون عالم و دن یول خوردنیرو اسمش قسم م

حال نتونستم  نیخب بازم با ا یول کردیرو برامون فراهم م زهایچ نیبهتر کردمیلب تر م...دیرسیم یلیخ يمهد

 هیتو  يمهد یزندگ...که براش مهم بود پول بود يزیتنها چ...نداشت یفرق راشب يمهد...دوستش داشته باشم

 ...پول...خالصه شده زیچ
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رو که  يزیهر چ...ثبت نامم کرد وركیویمدرسه ن نیهمسر مادرم تو بهتر...الدیم...کایامر میسالم بود که رفت ده

 ...یکه فکرش رو بکن يزیهر چ...پول...نیماش...ذاشتیم ارمیداشتم در اخت ازین لیتحص يبرا

بزرگ  یهر چ...شدیم دهیخان خر الیم یسوگول يمعروف اروپا برا يها یکمپان يلباس ها نیتر کیش شهیهم

 ...یواقع یسوگول هی...اشراف زاده به تمام معنا هیشده بودم ...شدمیتو مد و تجمالت غرق م شتریب شدمیتر م

 ...از بچه ها اخراج شدم یکیبا  دیاول دانشگاه بخاطر دعوا شد ترم

 :زدم و گفتم يلبخند

 !؟یسر چ یدونیم-

 ...نه-

جوش ...خان الدیم یسوگول یصندل يرو...که من انتخابش کرده بودم نشسته بود یصندل يرو...یسر صندل-

 مارستانیماه تمام گوشه ب کیاونقدر زدمش که ...ارهیرو که مال منه بدست ب يزیچ یتحمل نداشتم کس...اوردم

 ...فتادا

برام هم مهم نبود که درس ...اخراجم رو نه یول رهیبازداشت شدنم رو بگ يبا رشوه دادن تونست جلو الدیم

 ...یراحت تر درس بخون یتونیاونجا م گفتیم...گهیکشور د هیدوست داشت بفرستم  الدیم یول انهیبخونم 

تخت خواب شاهانه  يه تا اون موقع فقط روک یمن...رونیهفته قهر کردم و از خونه زدم ب کی...بار نرفتم ریز

از  یحرف گهیهفته د کیبعد از اون ...مجبور شدم شب رو تو کوچه ها و کاباره ها بگذرونم دمیخوابیخودم م

 يبود نه قربون صدقه ها ياش خبر هیاول ينه از محبت ها گهید...رهام کرده بود الدیم...درس و دانشگاه نبود

 ...یغرق شدم تو باتالق بدبخت...اشراف زاده نبودم گهید...مادرم

 چوقتیه یبا دخترا بودم ول...يداشتم اال دختر باز یهر جور خالف...يو مشروب خور يبودم به قمار باز معروف

 ...نداده بود ادیدله بودن رو بهم  الدیم...اوردمیدر ن يباز یالش

 ...شهیباورم نم-

 ...نماز جماعت مسجد هیبشه پا...بشه نماز خون...یبشه روحان یعل کردیفکرش رو م یک...شهیمنم باورم نم-

 ...يشد یشد که روحان یچ-

 ...داد ادیکردن رو بهم  یاشنا شدم که زندگ یبا ادم...اتفاق هی-

 :بلند شدم و گفتم مکتین يدادم و از رو رونیرو ب نفسم

 ...شهیکم کم داره هوا سرد م...میبهتره بر-
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 گهیکه د دونستیم...ازش ممنون بودم که سکوت کرد...حرفم مسخره بود دونستمیم..حرف بلند شد یب انیشا

 ...هر لحظش برام عذابه ياداوریکه  ياز گذشته ا...دوست ندارم از گذشته حرف بزنم

کردن با توپ  يمشغول باز يغم و غصه ا چیبه دور از ه...افتاد طونیکوچولو و ش يبه پسر بچه ها نگاهم

مثل اون وقتا که تمام فکر و ذکرم ...خواستیکردن م یروزا بچگ نیچقدر دلم ا...بودن کشونیکوچ یکیستپال

 میگرفتیباز از سر م یول شدیم ادراپدر و م خیکه هر بار باعث دعوا و توب ییها يمحله و اب باز يبچه ها يباز

استپ رو بزنم و رو دوران خوش ...دور تند اونم با...رو بک کنم به گذشته میزندگ خواستیدلم م...ها رو طناتیش

 ...کنم یپل یبچگ

 ...یعل-

 :گرفتم و گفتم یکیاز توپ پالست نگاه

 بله؟-

 :توپ ثابت موند و گفت يرد نگاهم رو دنبال کرد و رو انیشا

 ...کم دارن اریدو  قایدق نیبب!؟يباهاشون باز میبر يا هیپا-

 ...لبم نشست يرو يشد و باالخره لبخند دهیهام کش لب

 ...نییخوا ینم اریبچه ها شما -

 ...تکون دادن يسر تیبهمون انداختن و با رضا یبچه ها نگاه پسر

 ...تو دروازه ستیعمو شما با-

 :و گفت دیرو کش انیدست شا و

 ...ما اریشما هم -

 ...باال انداختم انیشا يبرا ییو ابرو ستادمیا کشونیداخل دروازه کوچ تیرضا با

 ...به ابروهاش داد يزد و قر يا ثانهیبخ لبخند

*** 

 ...رمیم یاخ جون تو دارم م-

 :شکمم برداشتم و گفتم يرو از رو سرش

 ...خودت رو ولو کن گهیجا د هیبلند شو -

 ...کنهیهمه بدنم درد م...نکن تیتوروخدا اذ یعل-
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 :به کمرش زدم و گفتم يا ضربه

 ...يکرد يچرا باز یتو که جنبه نداشت-

 :گفت يگرفته ا يصدا با

 ...ان یوحش نقدریا نایا دونستمیمن چه م-

 :اش زدم و گفتم یشونیرو پ يا ضربه

 ...راجع به بچه ها درست حرف بزن-

 :کرد و گفت يغرغر

 ...چشم معلم اخالق-

*** 

 ...ابیافراس

 :رو پرت کردم و گفتم وانیل تیعصبان با

 !!د؟یکنیم یپس شما اونجا چه غلط-

 ...اقا-

 :و گفتم دمیداخل صورتش کوب یبردم و مشت ورشیسمتش  به

 هی ذارمینم...ارمیپدر همتون رو در م...منم بهزادم که باهاتون مدارا کنم نیفکر کرد...یاشغال عوض...خفه شو-

 ...بره انیاب خوش از گلوتون پا

 ...نعره اش رو بلند کرد يکه صدا دمیداخل شکمش کوب یمحکم يلگد

 ...دیسع-

 ...ــــدیسع-

 ...باز شد عیسر در

 ...بله اقا-

 :گفتم زدمیم شیرو ات گارمیکه س یحال در

 ...چشمم دور کن ياشغال رو از جلو نیا-

تر از  دیو هر لحظه سردردم شد کشدیم ریام ت قهیشق...دستم زدم گاریبه س ینشستم و پک محکم یصندل يرو

 ...شدیقبل م
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 يروزا تنها مسکنم شده بود کمد بطر نیا...کردم اروم باشم یو سع دمیام کش قهیشق يوار رو رهیرو دا دستم

 ...هفتاد سالم يها

کردم  یو سع دمیدور دهنم کش یدست...دمیداخلش رو باال کش عیضرب ما کیبرداشتم و  زیم يرو از رو يبطر

فقط ده روز فرصت داشتم تا اون دختر و ...روز مرگم باشه تونستیکه م یخیبه تار...فکر نکنم ندهیبه ده روز ا

 ...فقط ده روز...کنم دایرو پ فیک

نابودم  ذاشتمینم...ذاشتمینم...خودم فکر کنم يبه نابود خواستمینم...فکر کنم ازدهمیبه روز  خواستمینم

 ... ذاشتــمینم...ذاشتمینم...بودم دهیجا رس نیبه ا یمن به سخت...کنن

*** 

 :رو صورتش خم شدم و گفتم...به سمتش برداشتم يزدم و قدم بلند گاریبه س یکممح پک

 !اون دختر کجاست؟...حرف بزن...فرصته بهزاد نیاخر نیا-

 دهیبدنم رس يدما کردمیاحساس م...کردینگاهش کالفم م يسرد...نگام کرد رهیروحش خ یسرد و ب يچشما با

 ...به صد

 :زدم و گفتم یعصب پوزخند

 ...یخودت خواست..باشه-

لباسش  يبا دست ازادم دکمه ها...انگشتام چرخوندمش نیباال اوردمش و چند بار ب...دستم افتاد گاریبه س نگاهم

 :رو باز کردم و گفتم

 ...دادیازارم م میبود که تو زندگ يزیتنها چ نیو ا يمادرت بود هیتو از همون اول هم شب یدونیم-

به ...منم ازش متنفر بودم...داشت با نگاهش بهم بفهمونه که چقدر ازم متنفره یسع...نگاه کردم شیچشما به

 ...همون اندازه که اون ازم تنفر داشت

 :اوردم و لبم رو به الله گوشش چسبوندم و گفتم نییرو پا سرم

 ...من به تک پسرم هیهد نیا-

 ...گذاشتم انشیعر نهیس يرو با ضرب رو گاریس و

رو  يبود که بتونه کار یجون تر از اون یب یتکون بده ول یکرد بدنش رو کم یناله اش بلند شد و سع يصدا

 ...بکونه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

از درد به خودش ...دمیاش کش نهیس يبه زخم رو یپرت کردم و دست زیم يرو داخل استکان رو گاریس

 ...دیچیپیم

... دیچک نییاز گوشه چشمش پا یقطره اشک...تر از قبل شد دیکه کردم ناله هاش شد شتریدستم رو ب فشار

صورت کبود شده ...کردیخوشحالم م ایتو دن يزیاز هرچ شتریب نیو ا زدیم يصورتش از درد به کبود دیپوست سف

 :گفتم یاروم يدستام قفل کردم و با صدا نیاش رو ب

 ...ادی یسرت م ییچه بال یکه اگه حرف نزن یدونیم...يایبه حرف ب دمیتا فردا بهت وقت م-

 ...برگردوند گهیچشماش رو بست و سرش رو به طرف د عینگام کرد و سر سشیخ يچشما با

 :از جا بلند شد و گفت دنیدکتر با د...اتاق خارج شدم و وارد سالن شدم از

 ...خان ابیسالم افراس-

رو گوشه لبم  گاریس...دمیکش رونیرو ب گارمیکتم جعبه س بیاز داخل ج...نشستم یمبل يزدم و رو کنارش

 ...گذاشتم و تا خواستم روشنش کنم

 :رو از گوشه لبم برداشت و گفت گاریس

 ...براتون ضرر داره خان-

 :توجه به حرفش گفتم بدون

 ...زنهیبهزاد چرا حرف نم-

 ...بهزاد قبال براتون با ارزش تر بود...دیعوض شد یلیخان خ ابیافراس-

 :گفتم یمحکم يبا صدا...تدو ابروم نشس نیب يا گره

 ...سوالم رو با سوال جواب نده...اندازه کپنت حرف بزن دکتر-

 ...ماه خان کی...ماهه که سکته کرده کیبهزاد ...چند بار بهتون بگم-

 :به طرفم خم شد و گفت یرو دو طرف مبل گذاشت و کم دستش

 !؟یچ یعنینداشتن قدرت تکلم  دیدون یم!؟یچ یعنیفلج کامل  دیدون یم!؟یچ یعنی يسکته مغز دیدون یم-

... پسرت ینیب ینم...يو کور يبه کر يخودت رو زد...یهم بدون يخواینم...یدونیرو نم زایچ نیتو ا ابیافراس نه

 ...تخت افتاده يگوشت رو کهیت هیماهه که مثل  کیکه از گوشت و خونه توئه  یکس...پاره تنت

 ...شهیخوب نم گهیعمرت د شهیش...پسرت گمیم یوقت يشنو ینم

 :بهشون وارد کرد و گفت یشونه هام گذاشت و فشار محکم يرو رو دستش
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چه  یشناسیپسرت رو نم گهید یتو حت...کابوس وحشتناك بلند شو مرد نیاز ا...ابیاز خواب بلند شو افراس-

وقت  هیدستت بهت بگم خان تا  ریز يمنم مجبورم مثل تمام نوچه ها...تمیبرسه به من که دوست دوران کودک

 ...سوال نره ریوقت خان بودنت ز هیتا ...یناراحت نش

 ...بشنو پس

 !؟یفهمیم...خان يشنویم...رهیمیپسرت داره م...خان

 :گفتم يدستاش رو پس زدم و با پوزخند...تفاوتم نگاهش کردم یسرد و ب يچشما با

 ...خفه شو رضا-

 :زد و گفت يپوزخند

 ...يشد یعوض...ابیافراس يعوض نشد-

 ...رضا-

 :به سمتم برگرده گفت نکهیا بدون

 ...خان...بله-

 ...کردن اون دختر بود دایاالن وقت پ...نداشتم به تمسخر پنهان شده داخل کالمش فکر کنم یفرصت

 !اد؟یکه بهزاد تا فردا به حرف ب یکن يکار یتونیم-

 :گفت يبلند يبه سمتم برگشت و با صدا عیسر رضا

 ...یچیه...یستین یچیه قیتو ال...که چرا ولت کرد دمیحق م رایتازه به سم...وانهید...ابیافراس يشد وانهیتو د-

 :کردم و با داد گفتم يقروچه ا دندون

 ...اریاسم اون اشغال رو به زبونت ن-

 :زد و گفت يپوزخند

 !؟يازش بشنو يخواینم!ه؟یچ-

 :مبل پرت کرد و گفت يرو رو فشیک

 ...خوشه گهیمرد د هیبا  سیاالن تو انگل...بگم بذار من برات-

 :تکون داد و با لخند گفت يسر

انگار ژن ...راستیخود سم یفتوکوپ...پنج سالشه!دختر دار شده؟ یدونستیم...رفت بهت بگم ادمی دیاخ ببخش-

 ...اسم دخترشه...ایهم در...اخه هم بهزاد به خودش رفته...تره بود يقو یلیاز شوهراش خ رایسم
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 :دمیشده ام غر دیدندان کل نیگردنش فشار دادم و از ب يبردم و دستم رو رو ورشیسمتش  به

 ...خفه شو...یدهنت رو ببند عوض-

 ...حرکت با لبخند نگام کرد بدون

 :کردم و گفتم شتریفشار دستام رو ب...کردیم میعصب يزیاز هر چ شیب لبخندش

 ...کشمـتیم...کشمتیم-

تو صورتم زد  یمشت محکم امیبه خودم ب نکهیقبل از ا...پرتم کرد يو به گوشه ا دیکوببا پا تو شکمم  يا ضربه

 :و گفت

 ...که تو صورت پسرت زد یمشت نیاول یبه تالف نمیا-

 ...زد که احساس کردم دندونام کامال خورد شدن يرو طور يبد یمشت

 ...يکه به زنت زد یمشت نیاول یبه تالف نمیا-

 ...نتونم از جا بلند شم گهیبود که د يضربش اونقدر کار...تف کردم نیزم يداخل دهنم رو رو خون

 ...رو پاك کن تینیب ریبگ نویا-

 ...رو پس زدم و از جا بلند شدم دستش

 میبه زور و بازوش حسود شهیهم یاز بچگ...گفت یلب به جهنم ریپرت کرد و ز زیم يرو رو دستمال

 زدیم یوقت یبود ول یبچه اروم و سر به راه نکهیبا ا...نه االن...ینه تو بچگ...نبودم فشیحر چوقتیه...شدیم

 ...خوب بلد بود از پا بندازت

 ...از داخل اتاق اومد يزیشکستن چ يبزنه صدا یخواست حرف تا

 :نگران نگام کرد و گفت يچشما با

 ...يسرش اورد ییچه بال-

 ...دیبه سمت اتاق دو عیسر و

 ...دمیشنیم یدر رو به خوب عیشدن سر نییباال و پا يصدا

 ...بهزاد جان...یخوب زمیبهزاد عز-

 ...مبل بلندم کرد يحرکت از رو هیرو گرفت و با  قمی...زدم که باعث باز شدن دوباره زخم کنار لبم شد يلبخند

 !کجاست؟ دیکل!؟یعوض يچرا در رو قفل کرد-

 ...کرد دیرو تشد تشیانزدم که عصب یپهن يو لبخند دمیزخم کنار لبم رو به جون خر درد
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 !کجاست؟ دیکل یعوض-

 :گفتم یاروم يصدا با

 ...کتم بیتو ج-

 ...دیرو برداشت و به سمت اتاق دو دیکتم فرو کرد و کل بیرو تو ج دستش

*** 

 ...هفته بعد کی

 ...نشستم یصندل يرو باز کردم و رو نیماش در

 :و گفت دیاز جا پر دیسع

 !نجا؟یا...شما...سالم اقا-

 :دستش انداختم و گفتم چیبه ساندو ینگاه

 ...مراقب اطراف باش یکوفت کن نجایا ینیبش نکهیا يبه جا-

 :انداخت و گفت رونیرو از پنجره ب چیساندو

 ...چشم اقا-

 !چه خبر؟-

 ...یچیه-

 !د؟ینکرد داشیچطور تا االن پ...یکیکوچ نیمحله به ا-

 ...میوارد خونه مردم بش ياخه به چه بهانه ا...که خونه ها ستیدو تا ن یکی...اخه اقا-

 ...کردم مشتم رو داخل دهنش نکوبم یدادم و سع رونیرو ب نفسم

 !؟يدیفهم...یکن دایپ دیتا فردا با...دیسع دمیاخطار رو بهت م نیاخر-

 ...انداخت ریگفت و سر به ز یلکنت چشم با

با چادر صورتش رو ...شدیافتاد که داشت از داخل کوچه رد م يبشم نگاهم به زن چادر ادهیپ نیخواستم از ماش تا

 ...بود دهیپوش

 !شده اقا؟ يزیچ-

 ...برو دنبالش-

 !؟یچ-
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 ...فقط مواظب باش بهت شک نکنه...احمق گفتم برو دنبال اون زن-

 ...اقا یول-

 ...گمیبهت م نییگمشو پا-

 ...چشم-

حس ...بلند از داخل کوچه خارج شد يانداخته بود و با قدم ها نییسرش رو پا...کردم بینگاهم زن رو تعق با

 ...ها یکینزد نیهم...جاهاست نیاون دختر هم گفتیبهم م یبیعج

*** 

 ...چشمام رو باز کردم نیبسته شدن در ماش يصدا با

 !شد؟ یچ-

 ...خونه هیرفت تو -

 !کدوم خونه؟-

 ...کوچه بن بست هیتو -

 !؟يدیچهره اش رو د-

 ...نه اقا-

 !که متوجهت بشه؟ ينکرد يکار-

 !دنبال اون زن برم اقا؟ دیچرا گفت...نه اقا مراقب بودم-

 :و گفتم دمیلبم کش يرو یدست

 ....دونمیخودم هم هنوز نم-

*** 

 ...الله

با فکر  نقدریکه ا امرزهیخدا پدر و مادرش رو ب...شدم ییوارد دستشو عیسرم برداشتم و سر يرو از رو چادر

 ...ختمیریتو سرم م یچه گل دیاگه االن پول نداشتم با دونستمینم...بود

تخت برداشتم و وارد خونه  يرو از رو یچادر و بسته پد بهداشت...رو شستم و با مانتوم خشکش کردم دستام

 رهیداو  دمیکمرم کش نییدستم رو پا...دمیتشک پهن شده وسط هال خواب يلباسم رو عوض کردم و رو...شدم
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وقت و  يحالت تهوع ها...دل درد...دکمردر...بساط مسخره رو داشتم نیهر ماه ا...وار شروع به ماساژ دادن کردم

 ...وقت یب

 ...برداشتم و دور کمرم بستم یچوب لباس يدرد از جا بلند شدم و شالم رو از رو با

 ...بهتر بود يجور نیا...یاخ

رو  تیکبر هیرو برداشتم و  تیبسته کبر...گاز گذاشتم يرو پر اب کردم و رو يسمت اشپزخونه رفتم و کتر به

برداشتم و به  خچالیرو از داخل  شبیمونده غذا د یسفره و ظرف باق...کردم میزدم و درجه گاز رو تنظ شیات

 ...طرف هیخواب  ورخت ...طرف هیلباسا ...نگاهم به خونه اشفته افتاد...سمت هال رفتم

 ...به شکمم بود دنیفعال وقت رس...سفره رو کنار تشکم پهن کردم الیخیو ب دمیکش یپوف

 !؟یکار کن یچ يخوایم ادیب یاگه عل یگینم

 خوامیحاال هم ساکت باش م...تو اتاقش رهیم اطیاز در رو به ح ادیتازشم اگه ب...ادینم نجایکه چند روزه ا اون

 ...رو بخورم غذام

 ...مشغول خوردن شدم الیخیخودم گرفتم و ب يبرا يا لقمه

 ...شهیگرم نم يغذا یچیخوب ه یسردش هم بد نبود ول...گرم کردن غذا رو نداشتم حوصله

 ...و با خودم گفتم دمیدلم کش يرو یدست...دمیتشک دراز کش ينخوردم و رو شتریلقمه ب دو

 ..گهید زیبود نه چ یتو هم گشنگ درد

بدون  هیو چند ثان دمیاز درد لب گز...که دوباره درد دلم برگشت دمیاز جا پر يطور...زنگ در بلند شد يصدا

 ...به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم یدست...ستادمیحرکت ا

 ...رفتم اطیقرمز شده از درد به سمت در ح یبرداشتم و با صورت یچوب لباس يرو از رو چادر

تا ...شد دهیونش به پوزخند گوشه لبش کشخند ينگاهم از چشما...روم سبز شد يجلو يرو که باز کردم مرد در

 ...مرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد و وارد خونه شد ریمغزم خواست تصو

 

تا ...شد دهیخندونش به پوزخند گوشه لبش کش ينگاهم از چشما...روم سبز شد يجلو يرو که باز کردم مرد در

 ...و وارد خونه شدمرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد  ریمغزم خواست تصو

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییعقب رفتم با صدا عقب

 ...تو زنیبر هیکه در همسا کشمیوگرنه اونقدر داد م...اقا رونیب دیبر-
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 :به سمتم برداشت و گفت یقدم...تر شد عیوس پوزخندش

 ...من اماده ام...بکش غیج-

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 !!د؟یهست یشما ک-

 ...ادیب ادتی دیفکر کن شا کمی...من-

تونستم  ینم کردمیهر چه فکر م یاشنا بود ول...یمرد رو به خاطر اورم ول ریتصو دیبه ذهنم اوردم تا شا يفشار

 ...ستیاورم ک ادیتا به  ارمیمغزم رو باال ب ستمیس

 !ادته؟یبهزاد رو -

 يبا ترس تو خودم جمع شدم و با صدا...شود داریب بود که ذهن خواب رفته ام دوباره ياسم بهزاد جرقه ا انگار

 :گفتم یلرزون

 !ن؟یبهزاد يشما از ادما-

 ...به سمتم برداشت يا گهید یتکون داد و قدم يسر

که اون لحظه  يزیتنها چ...کنم کاریچ دیبا دونستمیقدرت تکلمم رو از دست داده بودم و نم...دمیلرزیترس م از

 ...فرار بود دیبه ذهنم رس

 ...دمیبغلم زد و با عجله به سمت پله ها دو ریتردد چادر رو ز يلحظه ا بدون

و  دمیکش يادیاز درد فر...پرت شدم نیزم يشدم و رو دهیپام به پله دوم برسه از پشت به عقب کش نکهیاز ا قبل

 ...تو خودم جمع شدم

 ...بلند و محکم به سمتم اومد يقدم ها با

 ...جوجه یاز دست من فرار نکن گهید يریبگ ادی نکهیا يبرا نمیا-

 ...دیداخل شکمم کوب یمحکم يلگد و

از شدت ضربه ...چشم باز کنم تونستمیاز درد کمرم نم...دمیچیو از درد مثل مار به دور خودم پ دمیکش یغیج

 ...کردم ينثار مرد یلب لعنت ریسر دادم و ز هیگر

نشون  یبودم که نتونم از خودم مقاومت فیاونقدر ضع...ام گذاشت ینیب يجلو یبفهمم مرد دستمال نکهیاز ا قبل

 ...بدم

 ...تار مرد بود ریموند تصو ادمی يزیچ تنها
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*** 

 ...دمیاز خواب پر ینیبرخورد جسم سهمگ با

 ...شد دهیو بفهمم دورورم چه خبره ضربه دوم تو کمرم کوب امیخواستم به خودم ب تا

 ...شدم هوشیه بو از شدت ضرب دمیاز درد کش یغیج

*** 

 ...ادیاالن اقا م...کن دارشیب-

 ...نمیبب یچند بار پلک زدم تا تونستم اطرافم رو به خوب...و چشمام رو به زور باز کردم دمیاز درد کش يا ناله

 ...هیعصب یلیاقا خ...ادیبهتر صدات در ن-

 ...دوباره بلند شد غمیکه ج دیکش يبه مرد بزنم گره طناب رو طور یخواستم حرف تا

 :دمیکش ادیفر هیگر با

 ...يپوست دستم رو کند یعوض-

 :زد و گفت يپوزخند

 ...در انتظارته نهیبدتر از ا...حاال تازه اولشه-

 :با ترس گفتم...دمیحرفش به خودم لرز نیا با

 ...توروخدا بذار من برم-

 :سر داد و گفت يبلند خنده

 !نجا؟یبهت بد گذشته ا!چرا کوچولو؟-

 ...دوباره خنده سر داد و از داخل اتاق خارج شد و

*** 

 ؟!ستین نجایا یکس-

 !؟یکجا رفت...دستام رو باز کن ایب یعوض...ستین یکس

خودم رو تکون دادم و با ...تخت بسته بودن يها لهیدستام رو محکم به م...تونستم تکون بخورم ینم یحت

 ...دمیکش ادیبلند فر يصدا

 ...منو باز کن يدستا ایب یعوض-
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پاهام رو تو شکمم جمع کردم و ... تمام جراتم فروکش کرد و جاش رو به ترس داد...باز شد يبد يبا صدا در

 ...دمیلب گز

 !من چطوره؟ يپا زیغزل گر-

با داد ...لبخند چندش اور گوشه لبش حالت تهوع بهم دست داد دنیبا د...بود که وارد خونه شد يمرد همون

 :گفتم

 !؟يکرد یمنو زندان یچ يبرا-

 :و گفت دیرو جلو کش یصندل

 ...الله خانم ياز ما خسته شد يزود نیبه ا-

 ...دیگونه ام کش يدستش رو رو و

 :گفتم تیو با عصبان دمیرو عقب کش صورتم

 ...یبه من دست نزن عوض-

 ...مکث کرد یلبام کم يو رو دیتر کش نییدستش رو پا...تر شد قیعم لبخندش

تو  یاب دهنم رو جمع کردم و تف...تونستم تکون بخورم یسفت به اون تخت بسته شده بودم که نم اونقدر

 ...صورتش انداختم

 ...یبه من دست نزن عوض-

 نیقرمز شده بود و ا کدستیچشماش  يدیسف...نگام کرد رهیقرمز شده خ ییرو پاك کرد و با چشم ها صورتش

 ...بزنم احساس کردم فکم جا به جا شد یت دادم و تا خواستم حرفاب دهنم رو قور...کردیم شتریوحشتم رو ب

 ...اخ-

 ...پرت شد يا گهیاز شدت ضربه صورتم به طرف د...دیچک نییاز گوشه چشمم پا یاشک قطره

 :فکم گذاشت و گفت يرو رو دستش

 ...خانوم کوچولو ییحاال حاال مهمون ما-

از  سیخ ییبا چشم ها...شکنهیاستخون فکم داره م کردمیماحساس ...شدیاز قبل م شتریدستش هر لحظه ب فشار

 :گفتم شدیم دهیکه به زور شن ییاشک نگاهش کردم و با صدا

 ...کم...ف-

 :برداشت و گفت یرو با مکث کوتاه دستش
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 ...یبهت ندارم ول يکار يایاگه با ما راه ب-

 ارمیبه سرت م ییبال یکلک سوار کن ای یدورم بزن ياگه بخوا یول...ادامه داد دیرو باال اورد و با تهد انگشتش

 !شد؟ رفهمیش...کنن هیگر يها ياسمون به حالت ها يکه مرغا

 ...فکر گفتم يچشماش و صورتش اونقدر ترسناك بود که بدون لحظه ا حالت

 ...بله-

 :زد و گفت يلبخند

 ...دختر خوب يحاال شد...خوبه-

 کجاست؟ فیک

 :تعجب نگاش کردم و گفتم با

 !ف؟یکدوم ک-

 :تکون داد و گفت يسر کالفه

 ...الله خانم ینکن تیقرار شد اذ-

 ذاشتیو م کردیحرفم رو باور م دیشا...دهنم رو قورت دادم و با خودم فکر کردم که بهتره راستش رو بگم اب

 ...برم

 !اونقدر سادست که حرفت رو باور کنه؟ بنظرت

 ...ندیرو از من دزد فیاون ک...گمیکه دروغ نم من

 !کجاست؟ فیک...ینگفت-

 ...دونم یمن نم-

 :رو به زانوش زد و گفت دستش

 ...يرو شروع کرد يباشه خودت باز ادتی...باشه-

 :خارج بشه به سمتم برگشت و گفت نکهیقبل از ا...سمت در رفت و در رو باز کرد به

 ...بهت خوش بگذره دوارمیام-

 ...حرفش کرد یچاشن يلبخند و

 ...دمیلبخندش از ترس به خودم لرز دنید با
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 ...شد ریبا رفتنش اشکام سراز...بسته شد يبد يبا صدا در

 ...لب گفتم ریدادم و ز کهیتخت ت يها لهیرو به م سرم

 ...نجاتم بده!؟يشنویصدام رو م ایخدا

 ...بده نجاتم

 ...صورتم خط انداختن يرو يگریپس از د یکیاشک  يرو بستم و قطره ها چشمام

داشتم  یسع یاز درون داغون بودم ول...چشم باز نکردم یخوردم ول یفیتکون خف...باز شد يبد يبا صدا در

 ...ادیبه کمکم ب ییجا تونستیارامش م نیا دیشا...خودم رو اروم نشون بدم

 ...قدم ها قطع شد يصدا...هم فشار دادم يپلکام رو رو...دمیشنیقدم ها رو م يصدا

 ...بلند شد يکلفت مرد يان صدا یصورت نشست و در پ يرو یدست

 ...زمیعز یکنیچشم باز نم-

 ...دیگفت که تمام بدنم لرز يمنزجر کننده ا یرو با حالت زمیعز

 ...به پاهام وارد کرد و دستش رو برداشت یفیفشار خف...رون پاهام رفت يرو دستش

 ...دیکش نیزم يرو يبد يرو با صدا یصندل

و  یکه اون زبونت رو بچرخون دمیوقت م قهیدق هیپس بهت ...یلیخ...کمه یلیلو من صبرم خکوچو یدونیم-

 ...در انتظارته يوگرنه عاقبت بد یرو بگ زیهمه چ

 یکه اون لحظه م يتنها کار...هیمقاوت چ نیا لیدل دونستمینم...هم فشار دادم يو پلکام رو رو دمیگز لب

 ...تونستم انجام بدم سکوت بود

 :لباش رو به الله گوشم چسبوند و گفت...کردیحالم رو خراب تر از قبل م نیو ا خوردیهاش به صورتم م نفس

 ...شروع شد کوچولو يباز-

 ...کی

 ...دو

 ...سه

 ...تو رون پاهام فرو کرد يزیهمزمان با سه گفتنش جسم نوك ت و

گشاد شده به چاقو داخل پام  يچشم ها لرزان و یبا بدن...و چشم خود به خود باز شد دمیکش یغیشدت درد ج از

 ...شدم رهیخ
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خون با فشار از ...دست قرمز شده بود کیتخت حاال  دیپارچه سف...دمیکشیم ادیو فر دمیچیپ یدرد به خودم م از

 ...نبود يکار چیو مرد حاضر به انجام ه زدیم رونیمحل زخم ب

 :دمیکش غیج هیگر با

 ...اشغال یعوض-

 ...یعوضـ

 ...شد شتریام لبخندش ب هیگر يصدا دنیشن با

 خیبدنم  کردمیاحساس م...شدیتار تر م دمیهر لحظه د...کردمیلب التماس م ریو ز دمیچیپ یدرد به خودم م از

 :سرم رو به سمتش برگردوندم و با التماس گفتم...کردمیهم نم هیگر یحت گهید...کرده

 ...کمکم کن-

 :زد و گفت يلبخند

 ...باشه-

 ...زدم یجون یحرف لبخند ب نیبا ا...رفش خوش حال شدمح دنیشن از

 ...دیکش رونشیب عیچاقو گذاشت و سر يرو رو دستش

صحنه  نیدور شدن مرد اخر...شونه افتاد يسرم کج شد و رو...بود که صدام تو گلوم خفه شد ادیز نقدریا دردش

 ...موند ادمیبه  یهوشیبود که قبل از ب يا

*** 

 ...ابیافراس

هنوزم سر  یول گذشتنیم يگریپس از د یکیها  هیثان...و کالفه شروع به راه رفتن کردم دمیتو موهام کش یدست

بار فرق  نیانگار ا یول هیمثل بق هیکیدختر هم  نیا کردمیفکر م...بد رودست خورده بودم نباریا...نقطه اول بودم

سکوت اون دختره داشت به ضررم تموم ...رهبب ومرگ من يتوان داشت که بخواد تا پا نقدریا یکی نیا...داشت

وضع و حال  نیتا به حال تو ا...کردم به بعدش فکر نکنم یتکان دادم و سع يسر...کردیاگه لب باز نم...شدیم

 یاستفاده و ب یمهره ب هی...مهره سوخته هیبرسه که منم بشم براشون  يروز کردمیفکر نم چوقتیه...نبودم

 ...هام شروع به ضرب گرفتن کردن قهیمشت شد و شق تیاندستام از عصب...کارکرد

 :گفتم یحوصلگ یباز شدن در سر برگردوندم و با ب يصدا با

 !شد؟یچ-
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 ...چموشه یلیخ...اقا زنهیحرف نم-

 :مبل پرت کردم و گفتم يو خودم رو رو دمیکش یپوف

 ...وارد عمل بشم دیانگار خودم با-

 ...بلند شد دیسع يبلند بشم صدارو به دسته مبل گرفتم و تا خواستم  دستم

 ...اقا شهینم-

 :باال رفته گفتم ينشستم و با ابروها سرجام

 !ه؟یمنظورت چ-

 ...اخه اخه-

 :گفتم ادیفر با

 ...چه مرگته نمیبنال بب-

 ...هوشه یاالنم ب...احمد زده با چاقو ناکارش کرده-

 !خوره؟یمرده اون دختر به چه درد من م...دشیبکش دیبزن نکهینه ا دیاحمق گفتم ازش حرف بکش-

 ...اقا شهیتکرار نم گهید-

 :تکان دادم و گفتم يحوصله سر یب

 !؟يدیفهم...خودت هم مراقبش باش...دکتر رو خبر کن-

 ...چشم اقا-

 ...یمرخص-

ورده چاقو هم خ...رفت شیپ شدینم نطوریا...دمیلبم کش يدستم رو رو یمبل دادم و عصب یام رو به پشت هیتک

 يدختره  ارمتیبه حرف م...و با خودم گفتم دمیبه کف دستم کوب یمشت...یچه دختر سرسخت...لب باز نکرده

 ...خان ابیافراس گنیبه من م...چموش

 ...ارمتیحرف م به

*** 

و  يبه سمت تخت فلز...کردیحالم رو خراب م نیاتاق نم دار بود و ا يفضا...اتاق رو باز کردم و داخل شدم در

نگاهم به ...شدم رهیاش خ دهیکنار تخت نشستم و به چهره رنگ پر یرو صندل...ه گوشه اتاق قدم برداشتمکهن

بردم و گره اش رو سفت تر کردم  لدستم رو به سمت دستما...شد دهیشده دور پاهاش کش چیپ یدستمال خون
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ترك خورده اش  يصداش سر بلند کردم و چشم به لب ها دنیبا شن...نکنه دایپ يزیوقت خون ر هیتا 

داخلش رو داخل  عیسرنگ داخل ظرف رو برداشتم و ما...شدیتر م شیناله اش هر لحظه ب يصدا...دوختم

 ...دکه گذشت صدا ناله هاش قطع ش قهیچند دق...ختمیسرمش ر

 ...دادم و دستام رو بغل کردم هیتک یصندل یپشت به

هممون رو نابود  یبا اشتباهت زندگ یول یمن باش نیجانش یتونستیم...یها بش نیز بهترا یکی یتونستیتو م-

 ...يکرد

و هم من  يبود گاهیو جا تیموقع نیهم تو االن تو بهتر یداشتیرو برنم فیو اون ک يکردیاون روز طمع نم اگه

اعتبار و ارزشم در ...دادم ینیمن به خاطر کار تو تاوان سنگ...ترس از دست دادن ثروت و جونم رو نداشتم گهید

پرداخت کردم و مهم  يتو بهمش زد هک یضرر بابت اون محموله قاچاق یکل...رفت نیاز ب سمیمقابل رئ

 ...نشیتر

 ...داخل اتاق زدم یبلند شدم و چرخ یصندل يرو از

سردش  يبا چشما و شهیم رهیگوشه خ هیفقط به ...تونه حرف بزنه ینم گهید یحت...فلج کامل...بهزاد فلج شده-

 یحاال زندگ یول زدیچشماش برق م میاز عشق مر...بود یبهزاد پر از شور و شوق زندگ يچشم ها...کنهینگات م

 ...بهزاد هم...جور هیتو ...جور هیمنه ...ههمون بهم خورده

 :بهش دوختم و گفتم چشم

 !چرا فلج شد؟ یدونیم-

 ...نشستم یصندل يزدم و دوباره رو يپوزخند

 ...مرده مشیبهش گفتم مر...رو کشتن میبهش گفتم مر-

 !!بود؟ یواکنشش چ یدونیم

 ...تکون دادم يسر

 يرو کدفعهی يچطور دونمینم...شد یچ دونمینم...شد و بعدش هیبه گر لیکه خندش تبد دیاونقدر خند دیخند

 ...فلج کامل رو داد صیهم بهوش اومد دکترش تشخ یوقت...سه هفته تو کما بود...هوش شد یافتاد و ب نیزم

هام نرسونم قطعا زنده  یرو به باال دست فیمن اون ک گهیاگه تا چند روز د...باشم يمنم بهزاد بعد دیشا

مثل من که تو رو ...کننیم میو سالخ کننیم دامیهر جا که برم باالخره پ...هم ندارم يراه فرار چیه...ذارنمینم

 ...کردم دایپ
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 یکاش با ما کنار م...يکردیکاش طمع نم...تو یچک وا بدم ول نیبا اول دیشا...ستمیمن مثل تو شجاع ن یول

هم  يچاره ا...ایبا من راه ب...يخوریکه دهنت بسته است به درد من نم یتا وقت...زود خوب شو...ياومد

 ...دیبا...يایبا من راه ب دیبا...يندار

*** 

 ...الله

توپ  هیگلوم خشک شده بود و سرم به اندازه ...از کردمتو رون پام چشمام رو ب يدیشد ياحساس درد با

 ...خودم رو جا به جا کردم یباز کردم و کم یچشمام رو به سخت...کردیم ینیبسکتبال رو تنم سنگ

 ...همانا ادمیبلند شدن فر يخوردنم همانا صدا تکان

 ...دمیکردم و از درد لب گز تو شکمم جمع اطیپاهام رو از شدت درد با احت...رونم نشست ياراده رو یب دستم

 بهیاومدن اون مرد غر...چشمام گذشت ياز جلو لمیف هیهمه اتفاقات مثل ...اومد یم ادمی يزیداشت همه چ تازه

 ...کردم به درد پام فکر نکنم یچشمام رو با درد بستم و سع...و در اخر اون چاقو دهایتهد...فیک...به خونه

خودم رو به گوشه تخت رسوندم و تو خودم مچاله  طمیبدون توجه به شرا...دمیباز شدن در از جا پر يصدا با

 ...شدم

 ...بلند شد يمرد يخنده  يکارم صدا نیا با

 :لرزون گفتم ییهم فشار دادم و با صدا يرو از ترس رو چشمام

 ...نداشته باش يتوروخدا به من کار-

 ...حرفم خنده اش اوج گرفت نیا با

 :گفت یاروم يرو دو طرف صورتم گذاشت و با صدا از چند لحظه دستاش بعد

 ...به من نگاه کن-

 ...ارومش ناخوداگاه سر باال اوردم و چشمام رو باز کردم يصدا دنیشن با

 ...دمیچشماش به خودم لرز ياز سرد...و سرد رو به رو شد اهیبا دوتا مردمک س چشمام

 ...اروم باش...ندارم دختر تیمن کار-

 :گفتم یاروم يدادم و با صدا دهنم رو قورت اب

 ...يدستات رو بردار شهیم-

 ...تخت نشست يحرف دستاش رو برداشت و کنارم رو بدون
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 !؟یشناسیمنو م...ابیاسم من افراس-

 ...تو دستام مچاله کردم شتریرو به نشونه نه تکان دادم و مالفه رو ب سرم

 ...من پدر بهزادم-

 !بهزاد؟-

 ...رو تکان داد سرش

 ...با بهزاد نداشت یوجه اشتراک چیه...صورتش ثابت ماند ينگاهم رو ناخوداگاه

 ...یباش لیالبته اگه خودت ما...من اومدم کمکت کنم-

 :اومدم و گفتم رونیفکر ب از

 !رون؟یب يببر نجایمن رو از ا یتونیم-

 ...پاش زد و از جا بلند شد يرو يزد و ضربه ا يپوزخند

 ...جهنم خالص کنه نیممکن بود من رو از ا ریغ نجایاونا خودشون من رو اوردن ا...زدم يحرف احمقانه ا چه

 ...قبوله-

 ...تو دلم زنده شد دیام يحرفش روزنه ها نیا با

 ...داره یشرط هیاما -

 !؟یچه شرط-

 ...رو بهشون بده فیاون ک-

 :بغض گفتم با

 ...دیباور کن...ستیمن ن شیپ فیاون ک-

 !پس کجاست؟-

 :و گفتم دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 ...دنیاون رو ازم دزد-

 :تر شد و گفت عیوس پوزخندش

 ...باور کنم يخوایم-

 :هق هق گفتم با

 ...ستیمن ن شیپ فیاون ک...ستیمن ن شیپ فیاون ک...دیکن یچرا باور نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١٠٨ 

 !دن؟یکجا ازت دزد-

 ...پارك هیتو -

 :کرد و گفت زیرو ر چشماش

 !کدوم پارك؟-

 ...یفک کنم ساع...دونمینم-

 ...از اتاق خارج شد عینگام کرد و سر رهیلحظه خ چند

*** 

 ...ابیافراس

 ...رو پشت سرم قفل کردم و به سمت اتاقم رفتم در

 :گفتم دیوارد اتاق بشم رو به سع نکهیشرکت رو باز کردم و قبل از ا در

 ...کارت دارم ایزود ب-

 ...چشم اقا-

رو تکرار  یلب اسم ساع ریو ز دمیلبم کش يرو یدستم رو عصب...مبل نشستم يانداختم و رو زیم يرو رو دیکل

 ...کردم

 ...اقا دییبفرما-

 ...یبچه ها رو جمع کن برو پارك ساع-

 !پارك؟-

 :سر تکان دادم و گفتم کالفه

 ...اون منطقه بپرس يدزدا يها درباره  نیاز خبرچ-

 ...اقا-

 ...رو ازش زدن فیک...گهیاون دختر دروغ نم-

 !د؟یمطمئن نقدریشما از کجا ا-

 ...انداخت نییبهش کردم که لب بست و سرش رو پا ینگاه

 !؟يدیفهم...يگردیبرم فیبا ک-

 ...چشم اقا-
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*** 

 فمیک...رو نداشتم يکار چیامروز حال ه...کارتابل ها رو داخل کمد گذاشتم...ساعت نشست يرو عقربه ها نگاهم

 ...شتم و از اتاق خارج شدمبردا زیم يرو از رو

 :از بچه ها گفتم یکی روبه

 ...الیاومد بفرستش و دیسع-

 ...چشم اقا-

رو بغل دستم  فیرو باز کردم و ک نیدر ماش...رفتم نگیزدم و به سمت پارک رونیحرف از شرکت ب بدون

 ...خورد نیماش شهیبه ش يتا استارت زدم و خواستم حرکت کنم ضربه ا...گذاشتم

 :دادم و گفتم نییرو پا شهیش

 ...باال ایب-

 :تکان داد و گفت يسر رضا

 ...کار دارم...امینم-

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 !؟ياومد تیمیبا دوست قد یاحوال پرس يپس برا-

 ...به سمتم گرفت يزد و برگه ا يپوزخند

 ...بهش انداختم یحرف برگه رو گرفتم و نگاه بدون

 ...کردنش دایپ ستین یبازار خراب دارو هم کار هر کس نیبا ا...شهینم دایه تو بازار پامپوله ک يسر هی نایا-

 !؟يخوایبهزاد م يبرا-

 ...رو تا شب برسون دستم نایا...اره-

 !؟يای یبا من نم...سمت خونه رمیدارم م-

 ...ستین ینانیخب به تو اطم یکار داشتم ول ییجا-

 ...عقب گذاشتم یرو برداشتم و صندل فیک...رو دور زد و سوار شد نیماش

 ...خارج شدم نگیپدال گاز فشار دادم و از پارک يرو رو پام

 !؟یبدنش خاموش کن يرو رو گاریچطور دلت اومد س-

 ...دوختم ابونیضبط رو بلند تر کردم و نگام رو به خ يصدا
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 :گفت يبلند يضبط رو خاموش کرد و با صدا یعصب

 ...مزنیدارم باهات حرف م..يکر-

 :لب اروم گفتم ریز

 ...ندارم یحرف-

 :سرش رو تکان داد و گفت یعصب

 ...داره يچه درد یکه بدون یتو حسرتش نسوخت...یداشته باش یحرف دمینبا-

 ...راهنما رو زدم و از اتوبان خارج شدم دکمه

 ...من بهزاد رو دوست دارم-

 ...خان ابیخاص افراس...دوست داشتن تو خاص خودته...دمیشن ادیاره ز-

 ...باهام صحبت کنه نطوریا خواستیدلم نم...دوستم بود نیرضا بهتر...ادا کرد يبد یرو با لحن خان

 !حال اون دختر خوبه؟-

 ...نبود يکار ادمیزخم پاش ز...اره-

 :گذاشت و کامل به طرفم برگشت و گفت یرو پشت صندل دستش

 ...ازادش کن يکرد دایمواد رو پ...نداشته باش يکار گهیدختر د نیبا ا کنمیازت خواهش م ابیافراس-

 ...گفتم يلب باشه ا ریبهش انداختم و ز ینگاه مین

*** 

 ...یعل

 ...برگه ها انداختم و همه رو داخل پوشه گذاشتم ریز ییامضا

 ...خندان وارد اتاق شد یبا صورت انیبرگه ها بودم که در با ضرب باز شد و شا يجمع اور مشغول

 :و گفتم دمیکش یپوف

 !؟یستیدر زدن بلد ن-

 :مبل نشست و گفت يتوجه به حرف من رو یب

 !خونه؟ میبر-
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 يفرم ها...ماندم شدم یباق يتوجه به حضورش مشغول انجام دادن کارها یبه ساعت کردم و ب يا اشاره

اورد و  یدر م يصدا انیتمرکز کنم شا یکم خواستمیتا م...استخدام رو برداشتم و شروع به خوندن کردم

 ...زدیتمرکزم رو بهم م

 :و گفتم دمیکوب زیم يرو محکم رو خودکار

 ...امروز اصال حوصلت رو ندارم...انیشا رونیبرو ب-

 :و گفت دیابش رو سر کش وانیل

 ...دهیاز شما بع! ؟یشیم یوا حاج اقا چرا عصبان-

 ...تکان داد يمضحکانه دستش رو گاز گرفت و سر و

 :گفتم بهش رفتم و يغره ا چشم

 ...برو بذار منم به کارام برسم...خونه يبر یخواستیمگه نم-

 :گذاشت و گفت زیم يرو رو پاش

 ...مامان جانم دستور دادن بدون شما نرم-

 :و گفتم ستادمیبلند شدم و مقابلش ا یصندل يرو از

 !؟يکرد هیحساب بچه ها رو تسو-

به  لیم دایموقع ها شد نیا...شد شیزد و مشغول ور رفتن با گوش يبه حرفم بده لبخند یجواب نکهیا بدون

 ...داشتم انیکشتن شا

 ...رو گرفتم شیانداختم و گوش نییپا زیم يرو از رو پاهاش

 ...اون رو بدش من یعل-

 :پرت کردم و گفتم زیم يرو رو یگوش

 ...سرکار يزاریمردم رو م يدخترا یکشیخجالت نم-

 ...یهمش در حال پاچه گرفتن!روزا چت شده؟ نیتو ا ایثان...سر کار ذارنیکه من رو ممردمن  ياوال اون دخترا-

 ...درست حرف بزن انیشا-

 !شده؟ یچ انیجون شا...باشه بابا-

 :و اروم گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 ...نگران اون دخترم-
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 :وبغلم کرد و گفت دیبه سمتم دو...نشست انیرو صورت شا یبزرگ يلبخند

 ...یبه سالمت...باشه اقامبارك -

 :زدم و گفتم پسش

 ...صد بار گفتم چرت و پرت نگو...برو بتمرگ سرجات-

 :باز گفت شیبا ن انیشا

 ...نشیسر برو خونه بب هی...نداره یناراحت نکهیا خوب

 

 

*** 

 رونیرو ب دمیفرو کردم و کل بمیدستم رو داخل ج...بهش وارد کردم یفیزنگ گذاشتم و فشار خف يرو رو دستم

 ...رو داخل قفل چرخوندم دیو کل دمیدر رو به سمت جلو کش...و داخل قفل انداختم دمیکش

وارد خونه ...کردمیانداختم و در باز م یتو قفل م دیو بعدش کل زدمیم یقبل از ورودم به خونه تک زنگ شهیهم

برخالف ...قدم برداشتم یاروم چرخوندم و به اطینگاهم رو داخل ح...پشت سرم بستم یشدم و در رو به اروم

شده  ختهیر يبرگ ها يصدا داشتمیمکه بر یبا هر قدم...و پر از برگ زرد درخت ها بود فیکث اطیح شهیهم

 ...شدیبلند م نیزم يرو

گل برگ  يبه سمت باغچه رفتم و دستم رو رو...خاك خشک شده باغچه نشست يچشمم رو يها مردمک

 ...دمیخشک شده کش يها

 ...اب نداده یمن چرا به شما کس يزایعز

 ...ساقه خشک شده اش سوق دادم يرو رو دستم

 ...کنمیدوباره سرپات م خودم

 نیزم يبذارم از دستم سر خورد و رو بمیرو داخل ج دیتا خواستم کل...رو به زانو گرفتم و از جا بلند شدم دستم

 ...برداشتم نیزم يرو از رو دیخم شدم و کل...افتاد

 ...توجهم رو جلب کرد نیزم يخشک شده رولکه  اما

 ...شدم رهیانگشتم رو باال اوردم و با دقت بهش خ...دمیلکه کش يها رو کنار زدم و دستم رو رو برگ

 ...خون بود انگار
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 ...ناخوداگاه شور زد دلم

 ...شد دهیبه سمت خونه کش نگاهم

 !دختر کجاست؟ نیا

اضافه  میوضع نابسامان خونه بدجور به نگران...در بزنم وارد خونه شدم نکهیعجله از پله ها باال رفتم و بدون ا با

 ...کرد

 زیوقت ها اتاق منم تم یبعض یحت...شدیروز نامرتب م کیبود محال بود خونه  نجایدختر ا نیکه ا یمدت نیا تو

 ...کردیم

 ...رو گرفتم انیاوردم و شماره شا رونیب بمیرو از ج میگوش

 !؟یشد عل یچ-

 ...زود خودت رو برسون خونه انیشا-

 ....تعلل قطع کردم يا هیتماس رو بدون ثان و

 ...نبود...نیر زم يز...نبود...اتاقا...نبود...سمت اشپزخونه رفتم به

 ...از دختر نبود ياثر چیه یخونه گشتم ول يجا همه

 ...ستیچند روزه که خونه ن دیفهم شدیفاسد شده داخل سفره هم م يغذا از

 !کجاست؟ پس

 ...نداشتم یجواب چیبود که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود و من ه یسوال تنها سوال نیا

 ...رفتم و در رو باز کردم اطیبه طرف ح عیزنگ در سر يصدا با

 !؟یشده عل یچ-

 :گفتم یاروم يصدا با

 ...ستین یعل-

 :در رو پشت سرش بست و گفت انیشا

 ...رونیحتما رفته ب-

 ...زد يلبخند

 ...ادیم...پسر یها رو به خودت گرفت چارهیب نیا افهیحاال چرا ق-

 ...ستین يتو خونه عاد يزیچ چیه...انینگرانم شا-
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 !ه؟یمنظورت چ-

 ...نیبرو داخل خودت بب-

 ...دستام گرفتم نیلب حوض نشستم و سرم رو ب...چند لحظه مکث کرد و بدون حرف به سمت خونه رفت انیشا

 !ه؟بمب منفجر شد نجایا-

 :رو باال گرفتم و گفتم سرم

 ...پر لکه خونه نیرو زم-

 :رو باال گرفت و گفت يچادر انیشا

 ...داخله لشیهمه وسا...هم نرفته رونیمعلومه ب-

 :اومد و گفت نییپله ها پا از

 !؟يدیکجا لکه خون د-

 ...دمیابروم کش يرو یرو بهش نشون دادم و دستم رو عصب اطیاز ح یحرف قسمت یب

 :و گفت دیلکه ها کش يرو رو دستش

 !خون اون دختره؟ یعنی-

 :نشات گرفته از کجاست نگاهش کردم و گفتم دونستمیکه نم ینگران با

 ...دونمینم...انیشا دونمینم-

 :تخت گذاشت و گفت يرو رو چادر

 ...یعل-

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 ...بله-

 ...ولش کن...یچیه-

 :بلند کردم و گفتم سر

 !؟یبگ يخوایم يزیچ-

 :نگاهم کرد و گفت دیترد با

 ...یناراحت بش ترسمیم-

 :تکان دادم و گفتم سر
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 ...راحت باش-

 ...کرده باشه رونشیمادرت ب دیشا...دیشا-

که خودش خونه رو  شهیحذف م نهیگز نیپس مطمئنا ا..خونه نداره نیرو به جز ا ییاون دختر جا یگینم مگه

 ...ترك کرده باشه

ازارش به مورچه هم  یداشت ول يزیمادر زبون تند و ت...ممکن بود ریغ نیا یول!ممکن بود کار مادر باشه؟ یعنی

 ...کرده باشه رونیمحال بود اون دختر رو از خونه ب...دیرسینم

 :کنار لب حوض نشست و گفت انیشا

 ...ياگه ناراحت شد دیببخش...نداشتم يمنظور-

 :گفتم يبند میبهش وارد کردم با لبخند ن یفیخف شونه اش گذاشتم و فشار يرو یدست

 ...قیناراحت نشدم رف-

 ...بلند شد اطیزنگ در ح يبزنه که صدا یدهن باز کرد و خواست حرف انیشا

 :به خنده باز شد و گفت انیشا يها لب

 ...شد داشیخفته پ يبایباالخره ز-

 :به کمرم زد و گفت يا ضربه

 ...دیرس تیلیپاشو که ل...شهیپاشو جناب عاشق پ-

 ...رفتم اطیبهش رفتم و به سمت درح يغره ا چشم

 ...سالم حاج اقا-

 :گفتم ياروم و گرفته ا يشد و با صدا یخال بادم

 !د؟یخوب هست...سالم حاج خانوم-

 ...مسافرت نیرفت گفتنیالله جان م...ریبخ دنیرس...ممنونم-

 !منظورش ان دختر بود؟!الله؟

 :امدم و گفتمبه خودم  عیسر

 ...نبودم يچند روز...بله-

 :به سمتم گرفت و گفت یاش ظرف

 ...ارمیب یشما و الله جون هم کم ياش درست کرده بودم گفتم برا یکم...دییبفرما-
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 :رو دراز کردم و ظرف داغ اش رو گرفتم و گفتم دستم

 ...دیدیممنون حاج خانوم زحمت کش-

 !هستن الله جون؟-

 ...نه-

 ...کنهیدر رو باز نم یکس یول امیاخه سه چهار روزه که م! هنوز برنگشتن؟-

 !سه چهار روز؟...دیبه اوج خودش رس مینگران

 ...رفتن خونه پدرشون-

 :جا به جا کرد و گفت یسرش کم يچادر رو رو هیهمسا زن

 ...با اجازه...دیبه هر حال سالم منو بهشون برسون-

 :تکان دادم وگفتم يسر

 ...خداحافظ...با اجازتون-

 :گفتم زدیدرش موج م یکه نگران ییرو پشت سرم بستم و با صدا در

 ...سه چهار روزه که خونه نبوده گهیم!ان؟یگفت شا یچ يدیشن-

 :و گفت دیاش برد و با لذت بو کش ینیتوجه کاسه اش رو از دستم گرفت و به سمت ب یب انیشا

 ...هیشم مثل بوش باشه که عالاگه طعم...دهیم یخوب يچه بو...اوم-

 ...به ظرف زد یناخنک و

 ...ارمیبرم قاشق ب يخوریم...یعل هیعال...اوم-

 :تخت نشستم و گفتم لبه

 ؟یبعد تو به فکر شکمت...زنمیدارم با تو حرف م انیشا-

 :کنارم نشست و گفت انیشا

 ...يتوام راحت شد...چه بهتر...رفته که رفته!انجام بدم؟ تونمیم کاریچ خب

 :لب گفتم ریبه نشانه افسوس تکان دادم و ز يسر

 ام یتو کز خاموش-

 يندار یفهم

 فهم کردن یخواه چه
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 کالمم؟ از

پول برداشتم و در کمد رو  ياز داخل صندوقچه داخل کمد مقدار...سمت اتاقم رفتم و در کمد رو باز کردم به

 ...دوباره قفل کردم

 ...فل کردمخونه رو جمع و جور کردم و در رو ق یکم

 !ان؟یشا میبر-

 :دهنش رو پاك کرد و گفت دور

 !کجا؟-

 ...پاسگاه رمینشد م داشیاگه تا شب پ...دونمینم-

 :گرد شده نگام کرد و گفت يبا چشم ها انیشا

 !؟یبگ یچ يکالنتر يبر يخوایم!؟یعل يشد وونهید-

 ...دست رو دست بذارم نطوریهم یگیم-

 ...یگیم یچ يدار نیبا خودت فکر کن بب کمی یاخه مرد حساب-

اسمش رو هم  یو من حت کنهیم یکه چند ماهه تو خونه من زندگ یدختر خانوم هیاقا  یاونجا بگ يبر يخوایم

رو تو خونت  هیدختر نامحرم و غرب هی!چرا حاج اقا؟ گهیشما د گنیتازشم نم!خندن؟یبهت نم...گم شده دونمینم

  ینگه داشت

 ...اسمش الله ست-

 :اش زد و گفت یشانیبه پ يضربه ا انیشا

 !خوره؟یاسمش االن به چه درد تو م...يانگار تو پاك خل شد-

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ...رسمیبه مرز جنون م یمن دارم از نگران!م؟یکن کاریپس چ-

ما  تیوضع...يخودت دنبالش بگرد دیبا یکن داشیپ يخوایاگه واقعا م...یو اون نیتو هم ولت کنن نگران ا-

 ...يکالنتر میبر میکه بخوا ستین يجور

 !کر؟یدر و پ یشهر ب نیتو ا میدنبالش بگرد دیکجا رو با-

 ...میبر ایفعال ب...میکنیشروع م ییجا هیباالخره از -
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من در ...کنهیم ینیداره رو شونه ام سنگ يزیچ هی يکردیاحساس م...راه افتادم انیافتاده دنبال شا ریبه ز يسر با

رو در قبالش  یهمه چ تیمسئول یعنیکه بهش جا دادم و بهش کمک کردم  يروز...برابر اون دختر مسئول بودم

بهم  يصدا هی...خوردیخوره وجودم رو م ثلداشت م يزیچ هی...به امان خدا رهاش کنم تونستمینم...رفتمیپذ

 !؟يچرا قبولش کرد یازش مراقبت کن یتونست یتو که نم گفتیم

*** 

 ...یدب...یعل

 ...بهش انداختم ینگاه یچشم ریاب رو به سمت دهنم بردم و ز وانیل

 :دهنم رو پاك کردم و گفتم دور

 !؟يخوریچرا نم-

 :گفت یاروم يصدا با

 ...ندارم لیم-

 ...کنار دستش نشستم یصندل يبلند شدم و رو یصندل يرو از

 ...ت دهنش اوردمرو پر از سوپ کردم و به سم قاشق

 ...بخور-

 ...شدینم یول رمیبگ دهیچشماش رو ناد يکردم سرد یسع...سرد نگاهم کرد یچشمان با

 !سرد بشه؟ نقدریدختر ا نیباعث شده بود نگاه ا یچ

 ...نگاهش کردم زدیکه التماس درونش موج م ییبسته اش زدم و با چشم ها يرو به لب ها قاشق

 ....داخل قاشق رو خورد عیهاش ارام از هم باز شد و سرش کم کم جلو امد و تمام ما لب

 لهیپ نیکه خودش هم از ا دادینشان م...شدن بود کینزد يقدم برا نیاول نیا...نشست میلب ها يرو يلبخند

 ...که به دور خودش دوخته خسته شده ییتنها

 ...قاشق رو پر کردم دوباره

 ...و قاشق از دستم رها شد دمیاراده لرز یب فشیاز برخورد پوست لط...رو دستم نشست دستش

 ...خورمیخودم م-

 ...و از جا بلند شدم دمیرو عقب کش دستم

 :برگردم گفتم نکهیبدون ا ستادمیبهش ا پشت
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 ...گردمیاالن برم-

 ...بلند خودم رو به اتاقم رسوندم يبا قدم ها و

و نفس هام  رفتیم نییباال و پا جانیام از شدت ه نهیس...اتاق دادم یام رو به در چوب هیاتاق رو بستم و تک در

 ...قلبم گذاشتم و گفتم يدستم رو رو...کشدار و بلند شده بود

 ...يدیلوم م يدار...تند نزن نقدریا یلعنت

 ...رو باال اوردم و اروم پوستش رو لمس کردم دستم

 !رم؟یدستام بگ نیواهمه ب یبرسه که اون دست ها رو ب يروز شدیم...پوستش نرم بود چقدر

 ...اقا-

 ...و با خودم گفتم دمیبه صورتم کش یدست...اومدم رونیصداش از فکر ب دنیشن با

 ...اروم...باش مرد اروم

 ...فشارش دادم و در رو باز کردم نییدر گذاشتم و اروم به طرف پا رهیدستگ يرو رو دستم

 :رفتم و گفتم يناهار خور زیسمت م به

 !زم؟یعز...یداشت يکار-

 ...رو با مکث گفتم زمیعز

 ...تو باغ قدم بزنم خوامیم...رونیب میبر شهیم-

 :سر تکان دادم و گفتم یخوشحال با

 ...حتما-

 ...ستادمیدستم رو به سمتش دراز کردم و منتظر ا دیترد با

دستم گذاشت و از جا  نیباالخره دستش رو ب...صورتم نشست يرو دستم ماند و بعدش رو هیچند ثان نگاهش

 ...بلند شد

 ...کردم تشیبه انگشتاش وارد کردم و به سمت گل خونه هدا یفیفشار خف یخوشحال با

 :پشت کمرش گذاشتم و گفتم یگل خانه رو باز کردم و دست در

 ...یخانم دییبفرما-

 ...شد رهیوارد گل خونه شد و با دقت به گل ها خ یاروم به

 ...دادم و با لبخند نگاهش کردم هیرو بغل کردم و به در تک دستام
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 :با ذوق و لبخند گفت نیاول يبه سمتم برگشت و برا کدفعهی

 ...بهزاد نجاستیچقدر گل ا نیبب-

 نکهیبه سمتش برداشتم اما اون قبل از ا یام رو از در برداشتم و قدم هیتک...نام بهزاد جمع شد دنیبا شن لبخندم

 ...من به سمتش برم به سمت گل ها رفت

 ...بهزاد...بهزاد...بهزاد

 ...اسم متفر بودم نیاز ا...اسم نیبه ا لعنت

اون مرد اگه هنوزم دوستش داشت که به امان خدا تو کشور ! اون مرد باشه؟ شیهنوز پ دیفکر اون دختر با چرا

 ...کردیرهاش نم بیغر

 ...که حالش خوب شده نمیبیم-

 :سمت صدا برگشتم و گفتم به

 ...سالم...دکتر دییشما-

 :رو به طرف دراز کرد و گفت دستش

 !؟يبهتر...سالم پسرم-

 :فشردم و گفتم یر به گرم دستش

 ...بله بهترم-

 ...کنهیرو ثابت م نیچشمات که خالف ا یول-

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ...میمر-

 !کنه؟یوقتا بهزاد صدات م یهنوزم بعض-

سرم رو ...نشون بدم فیدکتر خودم رو ضع يخواستم جلو ینم یاشک رو به چشمام احساس کردم ول هجوم

 ...کنم يریاشکام جلوگ ختنیکردم از ر یتکون دادم و سع

 ...یعل يبهش وقت بد دیبا...اون دختر هنوز تو شوکه-

 ...نشست میصورت مر يرو نگاهم

 ...کنمیخودم رو م یسع-

 ...با لبخند مشغول ناز کردن گلبرگ گل ها بود میمر
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 !خنده؟یدکتر چقدر ناز م ینیبیم-

 :رو به سمت دکتر برگردوندم و گفتم سرم

 ...رشیکه خدا بخواد از من بگ ستیانصاف ن نیا-

 :رو شونه ام گذاشت و گفت یدست دکتر

 ...رهیپذ یو عشق تو رو م شهیباالخره اون دختر خوب م...نباش پسر دینا ام نقدریا-

 :زدم و گفتم يدینا ام لبخند

 ...دوارمیام-

 !بهزاد؟-

بود که داره باهات  نیمهم ا...خندهیبود که داره م نیمهم ا...اروم...اروم باش پسر...هم فشردم يرو رو چشمام

صدات  یمهم نبود که چ...بود که بهت اعتماد کرده نیمهم ا...بود که خوشحاله نیمهم ا...زنهیحرف م

 ...در کنار تو...بود که فعال در کنار توئه نیمهم ا...ست گهیمهم نبود که عاشق کس د...زنهیم

 :گفتم یخوشحال يزدم و با صدا يلبخند

 !زم؟یجانم عز-

 !گل ها رو با خودم ببرم تو اتاقم؟ نیا شهیم-

 ...ارنشیبرات ب گمیبه بچه ها م...زمیحتما عز-

 :ذوق گل ها رو برداشت و گفت با

 ...ارمشونیب خوامینه خودم م-

 :گونه اش زدم و گفتم يرو يرو دور شونه اش انداختم و بوسه ا دستم

 ...زمیعز يخوایهرجور که تو م-

 ...جان میسالم مر-

 ...کردیبا لبخند نگاش م شهیهم نیهم يبرا...شناختیدکتر رو خوب م میمر

 ...سالم دکتر-

 !دخترم؟ يبهتر-

 ...الم بهترهح یلیگل ها خ نیا دنید با

 :لبخند زد و ارام در گوشم گفت دکتر
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 ...برگرد کارت دارم-

 ...کردم یرو به سمت خونه همراه میگفتم و مر يلب باشه ا ریز

 !شده دکتر؟ يزیچ-

 ...یازت دارم عل یسوال هی-

 ...شنوم دکتر یم-

 !؟يرو چقدر دوست دار میتو مر-

 ...حاضرم جونمم بخاطرش بدم...یلیخ...خب معلومه-

 !؟ياون از خودت و خواسته دلت بگذر یبه خاطر خوشحال يحاضر یعنی-

 :تکان دادم و گفتم يسر کالفه

 !شده؟ یچ!فهمم دکتر؟ یمنظورتون رو نم-

 ...کردم دایمن بهزاد رو پ-

*** 

 ...ابیافراس

 !بفرستمشون داخل؟...اومدن دیاقا سع-

 :فتمگاو صندوق رو بستم و گ در

 ...بفرستش داخل گهید قیپنج دق-

 ...چشم اقا-

 ...در رو پشت سرش بست و

 ...لب زدم یخودم پر کردم و به اروم يبرا یالسیگ...مبل نشستم يرو دوباره سرجاش گذاشتم و رو قاب

 ...وارد اتاق شد دیبه در خوردم و سع يا تقه

 ...سالم اقا-

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 !روباه؟ ای يریش-

 :زد و گفت يلبخند

 ...اقا ریش ریش-
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 :رو به سمتم گرفت و گفت فیک

 ...اقا فیاز ک نمیا-

 ...گذاشتم و از جا بلند شدم زیم يرو رو السیگ...برق زد چشمام

 :رو گرفتم و با لبخند گفتم فیک

 ...خودشه-

 :به کمرش زدم و گفتم يا ضربه

 ...نیافر...پسر نیافر-

 ...فقط تمام پول ها رو برداشتن...ممنون اقا-

 :نشست و گفتم فیک پیز يرو دستم

 ...نداره يمورد-

 ...کردم دایقاپا رو پ فیک يجا یمقدار پول به راحت هیبا ...اون منطقه فقط خورده دزد داره-

 ...چاقو بده هی-

 :و گفت دیکش رونیب بیچاقو ضامن دارش رو از ج دیسع

 ...اقا دییبفرما-

 :و گفتم دمیکش رونیمواد داخلش رو ب يریرو پاره کردم و با لذت وصف ناپذ فیک پارچه

 ...نکردن دایمواد رو پ-

 ...کنن دایبودن که بخوان مواد رو پ یاحمق تر از اون-

وقت مهره سوخته  چیمن ه...خان ابیافراس گفتنیبه من م...دمیبردم و با لذت بو کش مینیب کیرو نزد مواد

 ...چوقتیه...شدمینم

 ...کن میفردا قرار رو تنظ يبرا-

 !د؟یدیم یاجازه مرخص...چشم اقا-

 ...يبر یتونیاره م-

 :از اتاق خارج بشه گفتم نکهیاز ا قبل

 !؟ياون دزدا رو با خودت اورد-

 ...رو گفته بود تیاون دختر بهمون واقع...دنیدختره دزد هیکه خوردن گفتن که از  یچک نیبا اول یول...نه اقا-
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 ...کنم سکیر خوامینم...یبهتره کلک اونا رو بکن-

 ...فقط اقا...نیهر جور که شما بخوا-

 !ه؟یچ گهید-

 !ن؟یازادش کن نیخوایم...اون دختر-

 :و گفتم دمیدستم رو به لبه چاقو کش...گذاشتم زیم يمبل نشستم و مواد رو رو يرو

 ...ام يمن عاشق باز یدونیتو که م...تازه شروع شده يباز-

 :زد و گفت يا ثانهیلبخند خب دیسع

 ...کلکش رو بکنن گمیبه بچه ها م-

 ...سر دادم و سرم تکون دادم يمستانه ا لبخند

*** 

 ...الله

هنوز تو راه رفتن  یخوردن بردارم ول نیتونستم چند قدم رو بدون زم یم گهید...بهتر شده بود یپام کم زخم

 ...من بود يبرا زیچ نیبهتر نیبود و ا ومدهیسراغم ن یبود که کسسه روز ...مشکل داشتم

 ...بود بعد از اون همه شکنجه و کتک یاوانس هی حداقل

سرگرم کردن خودم  يبرا تونستمیبود که م يتنها کار نیا...داخل اتاق قدم زدم یاومدم و کم نییتخت پا از

قدم  وارید يرو یسوسک دنیبا د...و نمور ياتاق ده متر نیتو ا دمیم وانهید کردمیکار هم نم نیاگر ا...انجام بدم

 واریجمع کردم و به د اطیو پاهام رو با احت داختممالفه رو دورم ان...تختم نشستم يبه عقب گذاشتم و دوباره رو

 ...دادم هیتک

 !تالش رو داشت؟ همه نیارزش ا ونیلیم کی!اون پوال براشون مهمه؟ نقدریچرا ا!کردن؟ دایرو پ فیاون ک یعنی

 ...دور گردنم نشست حیتسب يتر اومد و رو نییانگشتام پا...گردنم نشست ياراده رو یب دستم

ام  ینیبه سمت ب...زدم شیمشک يمهره ها يرو يرو از دور گردنم در اوردم و تو مشتم گرفتم و بوسه ا حیتسب

 ...دمیهام کش هیبردم و عطرش رو به ر

 ...قلبم گذاشتم يرو رو حیو تسب دمیتخت دراز کش يرو

 ...گهید یهست مواظب

 ...رفتیباالتر م هیضربانش هر ثان...قلبم گذاشتم يرو رو دستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

 !؟ینگرانم هست!هست؟ ادتی منو

 ...رو با ارامش بستم چشمام

 ...مطمئنم...یکنیم دامیمطمئنم پ...ارامش دارم یکه تو با من یوقت تا

 ...باز شد یگوش خراش يبا صدا در

 ...تخت نشستم يرو اروم باز کردم و رو چشمام

 :ارامش گفتم با

 !د؟یکرد دایرو پ فیک-

 ...بودمش دهیتا به حال ند...کنار تخت نشست یصندل يتر اومد و رو کینزد مرد

 ...اره-

 ...ممنونم ایخدا...لبم نشست يرو يشد و لبخند دهیصورتم کش يها عضله

 پس من ازادم؟-

 :زد و گفت يپوزخند مرد

 بهت بد گذشته؟ نقدریا نجایا-

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 ...فهمم یمنظورت رو نم-

 :چونه اش گذاشت و گفت ریرو ز دستاش

 ...ییما شیکه حاال حاال پ نهیمنظورم ا-

 یکه از زور حرص و بغض م ییو صدا نتیبرافروخته از عصبا یبا صورت...خونم باال زد نیحرف ادرنال نیا با

 :گفتم دیلرز

 !ن؟یخوایاز جون من م یچ گهید!د؟ینبود فیمگه دنبال اون ک-

 :زد و گفت يلبخند چندش اور مرد

 ...که به دردم بخوره يدار يبهتر يزایخب چ یول خورهیجونت که به دردم نم-

 ...رو تمام بدنم چرخوند زرینگاهش مثل ل و

 :و گفتم دمیچیرو دورم خودم پ مالفه

 ...نمیرو بب ستیرئ خوامیم-
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 ...شهینچ نم-

 :هم فشار دادم و با داد گفتم يرو با حرص رو دندونام

 ..یرئ خوامیم-

 ...اخ

 ...ساکت شدم شیحرفم رو کامل کنم با تو دهن نکهیاز ا قبل

 ...ام گذاشتم دهیلب ضرب د يدستم رو باال بردم و رو...دو ابروم نشست نیب يدرد گره ا از

 ...یبلند کن دیاقا سع يصدات رو برا دینبا گهید یبود که بفهم نیا يبرا نیا-

 ...رو به دست پر از خونم دوختم نگاهم

 ...ام گذاشتم دهیلب ضرب د يدستم رو باال بردم و رو...دو ابروم نشست نیب يدرد گره ا از

 ...یبلند کن دیاقا سع يصدات رو برا دینبا گهید یبود که بفهم نیا يبرا نیا-

 ...رو به دست پر از خونم دوختم نگاهم

 ...خوردیکه نفس هاش به صورتم م يجور.صورتم اورد یقدم کیرو تو  صورتش

 :لب زد یاروم به

 ...کار ندارم ادیمنم باهات ز یباش یدختر خوب-

 ...صورتش تف کردم يباره رو کیداخل دهنم رو جمع کردم و  خون

 ...دیعقب کش عیاز شدت چندش جمع شد و سر صورتش

 نیکارم رو به بدتر دونستمیم...شدم رهیبرافروخته اش خ يلب هام نشست و با لذت به چهره ا يرو يلبخند

 ...خب ارزشش رو داشت یول کنهیم یشکل تالف

 :دیشده اش غر دیدندان ها کل نیپشت دست صورتش رو پاك کرد و از ب با

 ...چموش يدختره  یخودت خواست-

 ...پرتم کرد نیزم ينشون بدم به سمتم حمله ور شد و رو یم واکنشبتونم از خود نکهیقبل از ا و

 ...نثارش کردم یلب فحش ریو ز دمیاز شدت درد کش يادیفر

 :و گفت دیرو از پشت کش موهام

 ...ماده سگ کشمتیم-

 ...دیکوب نیزم يسرم رو محکم رو و
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توجه  یب یصورتم احساس کردم ول يحرکت خون رو رو...دست هام گرفتم نیو سرم رو ب دمیاز درد کش یغیج

 ...به صورتش زدم يام به سمتش حمله کردم و ضربه ا يزیبه خون ر

 ...شد رهیمن خ يو با لبخند به تقال اوردیبه ابرو ن خم

 ...نمیسرم رو چند بار تکون دادم تا بتونم بهتر بب...دیدیبه خاطر ضربه تار م چشمام

 ...به عقب پرت شدم دیکه به شکمم کوب يبه ابا ضر یبه سمتش حمله ور شدم ول دوباره

 ...ارمیدارم نفس کم م کردمیاحساسم م...شدیلحظه ام قطع نم هی ادمیفر

 ...رو به خودم ندادم یقطره اشک زشیبازم اجازه ر یبلند شد ول غمیدنده هام گذاشتم ج يرو که رو دستم

 ...دیچیبلندم گذاشت و داخل مشتش پ يموها يدستش رو رو...رو با دو قدم پر کرد نمونیب فاصله

 ...اخ-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :اومد گفتم یکه به زور در م ییدستش گذاشتم و با صدا يرو رو دستم

 ...یولم کن عوض-

 ...دیکش يشتریکرد و موهام رو با فشار ب شتریدستاش رو ب فشار

 ...دیچرخیو دور اتاق م دمیکشیم نیزم يموهام رو با

 یب يبه ناله ها لیهام تبد غیو ج کردیسرم به شدت درد م...شهیجا کنده م موهام داره از شهیر کردمیم احساس

 ...جون شد

 ...حساب دورهاش از دستم در رفته بود...چند دور دور اتاق چرخوندم دونمینم

 ...مطلق بود یاهیموند س ادمیکه  يزیچ تنها

*** 

 ...برخورد اب به صورتم چشم باز کردم با

 ...چهره منفور مرد بود دمیکه د يزیچ نیاول

 :گذاشت و گفت نیاب رو زم سطل

 ...شدمیتازه داشتم گرم م...يچه زود خسته شد-
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 ...شدیم نییباال و پا عیام سر نهیهام بلند و کشدار شده بود و قفسه س نفس

 ...ستیدر انتظارم ن یخوب يا ندهیمرد ا نیبا ا دونستمیم...دمیترسیمرد م نیداشتم کم کم از ا گهید

 ...لباسش چنگ زدم نیکردم و به است يسرم گذاشت ناله ا يرو که رو دستش

 :موهام رو نوازش کرد و گفت متیمال با

 ...اوف شده موهات...یدخمل یاخ-

 ...من همون نوازش ها دردناك بود يبرا یدستاش اروم بود ول حرکت

 :گفتم یاروم يکردم و با صدا شتریدستم رو ب فشار

 ...ولم کن-

 :رو برداشت و گفت دستش

 ...یزود جا بزن نقدریقرار نشد ا-

 ...ازش خارج کرد يا لهیکه گوشه اتاق بود رفت و وس یفیتخت بلند شد و به سمت ک يرو از

 :گفت یکرد و با لودگ میرو پشتش قا لهیوس

 !ه؟یچ يبعد يباز یاگه گفت-

 ...نگاهش کردم رهیدهنم رو قورت دادم و خ اب

 :اورد و گفت رونیرو از پشتش ب يانبر

 !ه؟یچ نیا یاگه گفت-

 ...چند بار تکونش داد و

 یچ يتونستم حدس بزنم اون انبر رو برا یم یبه خوب...دمیترس نگاش کردم و خودم رو به سمت عقب کش با

 ...خوادیم

 :کردم و گفتم میوار پشتم قا کیرو اتومات دستام

 ...ازت کنمیخواهش م-

 :تخت نشست و گفت لبه

 ...بده من دستات رو-

 :تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 ...خواهش-
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 :شکمم خوابوندم و مچ دست هام رو تو دست گرفت و گفت يحرفم تمام بشه به رو نکهیقبل از ا یول

 ...با درد باشه یخودت خواست-

 ...قدرت تکون خوردن نداشتم کردیکه به بدنم وارد م يبا فشار یدستش فرار کنم ول ریکردم از ز یسع

 ...دیلحظه ناخنم رو از ته کش کی تو

 ...حنجره ام زخم برداشته کردمیاونقدر بلند که احساس م...دمیکش يبلند ادیته دل فر از

 ...دیکش هیاز ثان يناخن دوم هم تو کسر یتا خالص بشم ول دادمیرو تکون م انگشتام

 ....هوش شدم یام افتاد و ب نهیم رو سسر...هم نداشتم دنیکش غیقدرت ج یحت گهید

*** 

حرف زدن دو نفر رو  يصدا...نه حرف زدن...نه قدرت تکان خوردن داشتم...بودم يداریعالم خواب و ب تو

 ینم یگلوم خشک شده بود و حت...ذهنم قدرت پردازش کردن حرفاشون رو هم نداشت یحت یول دمیشنیم

نامفهوم و  يحاصلش صدا یولکردم لبام رو تکون بدم  یسع...بود دهیچیدرد تو تمام بدنم پ...کنم يتونستم ناله ا

 ...بود که از اعماق حنجره ام در اومد یفیضع

 !هوشه؟ یب-

 ...هیمقاوم یلیدختر خ...فکر کنم-

 ...بهش امان نده...مواظبش باش-

 ...چشم اقا-

 ...بود یکیبسته شدن در و تار يموند صدا ادمیبه که  يزیتنها چ...شدیهر لحظه گنگ تر م صداها

*** 

نگاهم از سرم ...نگاهم به سرم داخل دستم افتاد...هام رو از هم باز کردم و سرم رو به اطراف چرخوندم چشم

 ...شده ام نشست یچیباندپ يدست ها يکنده شد و رو

 ...انداخت صورتم خط يرو اریاخت یدست هام اشک تو چشمام حلقه بست و ب دنید با

 ...گرفتیناله هام هر لحظه اوج م يو صدا شدیدوباره داشت شروع م دردم

دردش تا مغز استخونم  یاز دردش کاسته بشه ول یکم دیام فشار دادم تا شا دهیدست ضرب د يرو رو انگشتام

 ...کردیهم داشت نفوذ م

 ...بلند و مکرر يها غیشده بود به ج لیناله هام تبد يصدا
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 ...به دادم برسه یکی-

 ...خـــدا...کمکم کن....ــایخدا

 :برافروخته وارد اتاق شد و گفت یان مرد با صورت یبا شدت باز شد و در پ در

 ...یکنیچقدر زر زر م...چه مرگته-

 :پر از درد گفتم ییباصدا

 ...مسکن هی...مسکن هی-

 :زد و به سمت اومد و گفت يلبخند

 ...کوچولو يخوایمسکن م-

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ...رمیمیدارم از درد م...کنمیخواهش م-

 :و گفت دیگونه ام کش يرو رو دستش

 ...کوچولو ارمیاالن مسکنت رو م-

 ...تخت بلند شد و به سمت در رفت يرو از

 :و گفتم دمیرو کش نشیاز دور شدنش است قبل

 ...نرو-

 :زد و گفت يلبخند

 ...ارمیبرم برات مسکن ب خوامیم-

 ...جدا شد و کنارم افتاد نشیحرف دستام از است نیا دنیشن با

 ...وارد کردم و تو خودم جمع شدم يشتریانگشتام فشار ب به

 :برگشت و گفت قهیاز چند دق بعد

 ...از مسکن کوچولو نیا-

 :سر بلند کردم و گفتم عیسر

 ...بده بخورم-

 :نشست و گفت کنارم

 ...مبرات امپول مسکن اورد...قرص نداشتم-
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 :رو تکان دادم و گفتم سرم

 ...ستیکه هست مهم ن یهر چ...ستیمهم ن-

 ...رو بزن باال نتیاست-

 :رو باال زدم و گفتم نمیعجله است با

 ...رمیمیدارم م...زود باش کنمیخواهش م-

 :دستم زد و گفت يرو ضربه

 ...عجله نکن...باشه-

 ...کرد یرو اروم اروم داخل رگم خال عشیکرد و ما وارد يرو داخل دستم فرو کرد و به ته سرنگ فشار سوزن

 یاحساس ب...کردمیرو احساس نم يدرد چیه گهید...شده بود نیسرم سنگ...ناله هام کم کم قطع شد يصدا

 ...شدم رهیخمار شده به چهره مرد خ يسرم رو بالشت افتاد و با چشم ها...کردمیو خال م یوزن

 !؟يبهتر-

 ...شدیهر لحظه تار تر م رشیو تصو دیچیپ یمدام تو گوشم م صداش

منجمد و  يشدن مواد زرد رنگ داخلش تو رگ ها یرو تو دستم احساس کردم و خال يا گهیسوزن د سوزش

 ...بستم خی

*** 

 ...نکن يرو ادهیز نقدریا-

 ...سهیدستور رئ-

 ...یکن یچه غلط يخوایحالش بد باشه م...باشه سیدستور رئ-

 ...نکن یمن رو عصب نقدریا...ریبده من اون سرنگ رو ام-

 ...میبذار کم کم عادتش بد...دختر هنوز عدات نکرده نیبدن ا وانهید-

شب  هیکرد که  يمسکنش کار...اون احساس بد رو نسبت بهش نداشتم گهید...شناختمیمرد رو خوب م يصدا

 ...بدون درد بخوابم

 :گفتم یرو باز کردم و به اروم چشمام

 ...خوامیبازم مسکن م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١٣٢ 

 يجا هی...و اسمون نیزم نیما ب ییجا هی...رفتمیفرو م ینیریخلسه ش هیتو ...کردیمسکن حالم رو خوب م اون

 ...اروم و ساکت

 :زد و گفت يلبخند

 ...ادیسرنگ رو رد کن ب...اقا ریام ریبگ لیتحو-

دست دوستش سپرد و به  ینگاهم کرد و سرنگ رو ناراض یبودمش با چهره ناراحت دهیکه تا به امروز ند يمرد

 :گفت

 ...رونیب رمیمن م-

 !ه؟یاسمت چ-

 :زد و گفت يلبخند مرد

 !؟يعاشقم شد...هیچ-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...رو بدونم میاسم ناج خوامیم...نه-

 :زد و گفت يلبخند

 ...دیسع-

 :کرد و گفت یرو داخل سطل خال سرنگ

 ...یخودم رو صدا کن دخمل یهر وقت مسکن خواست-

 ...ختیموهام رو با دست بهم ر و

 !؟يکرد قیتزر-

 ...اره-

 ...بستم یبرگردوندم و چشم هام رو به اروم واریطرف د یرو ب سرم

*** 

 ...روز بعد ستیب

 ...دمیکشیم ادیفر هیو با گر دمیکوبیتخت م يها لهیرو محکم به م سرم

 ...اریتوروخدا مسکن منو ب دیسع-

 ...دیسع-
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 ...دمیجونم به در کوب یب يبا دستا...لرزان خودم رو به در رسوندم یاومدم و با بدن نییتخت پا از

 ...دیسع...از درد رمیمیدارم م...ییکجا یلعنت-

 ....خوردیدندونام از شدت سرما به هم م...رو بغل کردم و از شدت سرما تو خودم جمع شدم دستام

و  دمیدراز کش نیزم يکه از شدت درد در حال منفجر شدن بودن رو ییخمار شده و استخون ها يچشم ها با

 ...خودم رو بغل گرفتم

 یبود که حت يقو يمخدر...ستیزرد رنگ داخل سرنگ مسکن ن عیاون ما دونستمیم یروز به خوب ستیاز ب بعد

لوحانه فکر  منم ساده...کردنیم قیهفته تمام در روز هفت هشت بار برام تزر کی...دونستمیاسمش رو هم نم

 رکانهیز يبا اون لبخند ها الاون مار خوش خط خ یمراقبم باشه ول خوادیدلش برام سوخته و م دیسع کردمیم

 ...اش نابودم کرد

 ...کردمیرو نم يا ندهیا نیوقت تصور همچ چیه

 ...کننده دیو نا ام کیتار يا ندهیا

 ...در انتظارم نداشت يزیچ یکه جز تباه يا ندهیا

 ...دختر معتاد و بدبخت هیشده بودم به  لیتبد یسالگ ستیسن ب تو

 هیهمسا يخنده ها يشلوغ و صدا اطیاون ح...کردیاقدس خانم رو م يو نه متر فیاون اتاق کث يدلم هوا چقدر

 ...و درشت زیر يها

 ...یزنونه نبود ول...گرم نبود...وصله دارم رو کرده بود يکاپشن پاره و کفش ها يهوا دلم

از  شیدخترونه ام ب يایدخترونه حرف زدم و از اون نقاب پسرانه ام پرت شدم تو دن...که دخترونه گشتم يروز از

 ...شکننده شدم شیپ

سرنگا  يسوزن و کبود يدستم پر از جا يرو...بود دهیزرد رنگ رو ند عیروز بود که رگ هام رنگ اون ما کی

 ...بود

 ...کردمیو خالص شدن هم فکر نم يبه ازاد گهید یحت...خواستم ینم يزیروزا به جز مواد چ نیا

 ...کلمه خطم شده بود هیتو  ازمین تنها

 ...دوا

*** 

 ...یعل
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 :گفت تینشست و با عصبان نیزم يو رو دیدستم رو کش انیشا

 ...يکرد وانمیبخدا د...یعل نیلحظه بش هی-

 :بغلش انداختم و گفتم ریرو ز دستم

 ...میبهش سر بزن دیکه باجا مونده  هیهنوز ...انیپاشو شا-

 :نگام کرد و گفت یبا درماندگ انیشا

 ...ستیاقا جان ن...میشهر رو گشت يو سردخونه ها يتمام کالنتر..روز گذشته ستیب...یتوروخدا بس کن عل-

 :گفت يبلند يبلند شد و با صدا نیزم يور از

 ...به درك...رفته به درك...ستین-

 ....رفت نشیتوجه به من به سمت ماش یب و

 ...دست هام گرفتم نینشستم و سرم رو ب ابونیجدول کنار خ يرو دهیخم يشونه ا با

 !تونم؟یبگم نم یبه ک...بگم دردم رو یک به

 ...فهمم یهم نم میمیدوست صم یحت یول کشمیعذاب وجدان داره م...فهمهیمنو نم یکس چرا

 ...خندهیم تیمسئول گمیم یوقت

 ...ندازهیو دستم م زنهیده معذاب وجدان پوزخن گمیم یوقت

روز کمر خم کردم  ستیب نیتو ا...امتحان قبول بشم نیتونم تو ا یمن نم...تمامش کن...هیچه امتحان نیا ایخدا

 ...نذاشتم بفهمن تا دستم بندازن یخون دل خوردن ول...بفهمه ینذاشتم کس یول

 ...شدم وانهید گهیم...وانهید گهیبهم م انیشا

 !وانم؟یمن د ایخدا

 ...اون دختر به من پناه اورده بود...من نگران اون دخترم...فقط نگرانم من

 ...کنم داشیخودت کمکم کن تا پ...خودت کمکم کن ایخدا

 ...باشم اهیرو س اینذار اون دن ایخدا...بشکنم نیاز ا شترینذار ب ایخدا

 ...رو شونه ام نشست یدست

 :باال اوردم و گفتم سرم

 ...دنبالش رمیخودم م...يشد خسته...تو برو-

 :کنارم نشست و گفت انیشا
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 ...میتا اخرش هم باهم...میاز اولش باهم بود-

 :رو به سمتم دراز کرد و گفت دستش

 ...یعل ای-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...یعل ای-

 ...میکجا بر دیحاال با-

 ...مونده گهیمنطقه د هیفقط -

 ...میگردیشهر رو م نییمناطق پا میما فقط دار...دختره ثروت مند باشه دیشا یعل گمیم-

 !ثروت مند باشه؟ تونهیرفتن نداشته چطور م يرو برا ییجا یوقت-

 ...دونمینم یچیه گهیروزا د نیا...دونمینم-

 ...میدختر باشه حرکت کرد یمحل زندگ زدمیکه حدس م يمنطقه ا نیو به سمت اخر میشد نیماش سوار

 ...داخل برد شهینم کهیبار نجایا يکوچه ها...جا نگه دار نیرو هم نیشما-

 :شد و گفت ادهیپ نیاز ماش دیبا ترد انیشا

 ...که پاتوق خالف کاراست نجایا-

 !کرده؟یم یزندگ ییجا نیدختره همچ یعنی

 :اشاره کردم و گفتم یباال انداختم و به بقال يا شونه

 ...بپرسم یسوال هیاز اون فروشنده  میبر ایب-

 ...حرف دنبالم راه افتاد یب انیشا

 ...سالم حاج اقا-

 :به ما انداخت و گفت ینگاه مرد

 ...دییبفرما...سالم بابا جان-

 :و گفتم دمیکش شمیبه ر یدست

 ...میگردیم یراستش ما دنبال کس-

 :کرد و گفت زیچشماش رو ر مرد

 !نه؟ دیستیمنطقه ن نیمال ا-
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 !د؟یشناسیبه اسم الله م یشما خانم...بله درسته-

 :و گفت دیمرد باال پر يابروها

 !الله فرفره؟-

 :کردم و گفتم انیبه شا یگنگ نگاه

 ...دونمینم-

 :کرد و گفت يلب استغفار ریز مرد

 ...یکن داشیپ یتون ینم...دنبالش نگرد بابا جان...فاتحش رو خوند دیبا دزدهیرو که الله فرفره م يزیچ-

 :گفت يبلند مهین يبا صدا انیشا

 دزد؟-

 ...میزد رونیبده از مغازه ب يا گهیمرد جواب د نکهیو قبل از ا دمیرو کش انیشا دست

 ...دختره دز...گفت یچ يدیشن یعل-

 :سمتش براق شدم و گفتم به

 ...به مردم تهمت نزن...شهر صد تا الله وجود داره نیتو ا-

 ...نشستم و در رو محکم بستم یصندل يرو...رفتم نیبه سمت ماش انیبهت زده شا افهیتوجه به ق یب و

 :کنارم نشست و گفت انیشا قهیاز چند دق بعد

 ...یعل-

 ...دادم و چشمام رو بستم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 ...هوم-

 ...بنظرت-

 ...کنمیخواهش م...انیبس کن شا-

 ...دیشا میرو بپرس شیمشخصات ظاهر میبر ایب-

 :و گفتم دمیسمتش چرخ به

 !؟يدختر دار نیبا ا يا یتو چه پدر کشتگ-

 ...کنمیبا اون دختر ندارم فقط تو رو درك نم یمن مشکل-

 ...زدم يو لبخند دمیکش یپوف
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 ...دمیصد بار ازت شن نویا-

 !م؟یبازم پرس و جو کن يخوایم ای میبر!؟یکن کاریچ يخوایحاال م-

 :هام فشار دادم و گفتم قهیشق يرو رو دستم

 ...ستیبرو امروز اصال حالم خوب ن-

هم که  قهیچند دق يروز حداقل برا ستیبتونم بعد از ب دیچشمام رو بستم تا شا...بدون حرف حرکت کرد انیشا

 ...شده بخوابم

*** 

 ...الله

 :و گفتم دمیبلند خند...لب هام نشست يلبخند کم کم رو...دمیکش یقیرو باال گرفتم و نفس عم سرم

 ...گهید یکی-

 ...کرد قیمسوم شده ام تزر ياماده کرد و تو رگ ها يا گهیسرنگ د یرحم یبلند شد و با ب دیسع قهقه

اوردم و  یمختلف در م يها يو دستام رو تو هوا تکون دادم و از خودم صدا دمیتخت طاق باز دراز کش يرو

 :باال سرم دراز کردم و با خنده گفتم یرنگ يدستم رو به سمت نورها...دمیخندیم

 ...رمشونیتو دستم بگ تونمیم...نینورا بب دیسع-

 :هاش رو کنار گوشم اورد و گفت لب

 !م؟یپرواز کن میبر يخوایم-

 :خمارم نگاش کردم و گفتم يچشم ها با

 !پرواز؟-

 :تکان داد و گفت يسر

 ...دهیبه اندازه پرواز روح ادم رو جال نم يزیچ چیه-

 رونیپا ب يبار از اون اتاق ده متر نیاو يدستم رو گرفت و برا...حرف دستم رو به سمتش دراز کردم نیا با

 ...گذاشتم

 :گفتم غیچسبوندم و با ج دیرو به سع خودم

 ...میشیاالن غرق م...تو اب ها نرو-

 ...دمیکشیم غیج یدر پ یو من پ زدیقهقه م دیسع
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 :چنگ انداختم و گفتم دیسع يبازو به

 !د؟یکجاست سع نجایا-

 :و گفت دمیباال کش دیسع

 ...نوبت پروازه دخمل کوچولو-

 :رو تو بغلش انداختم و گفتم خودم

 ...ادیاز پرواز خوشم نم-

 :رو تو دستش گرفت و گفت چونم

 ...کن یخودت رو خال...نییدستات رو باز کن و خودت رو بنداز پا...باحاله یلیخ-

 ...پاهام نگاه کردم نییپا به

 ...دیکه اسفالته سع نجایا-

 ...نیبب گهیبار د هی...پر از ابه نییپا...یکنیاشتباه م...زمینه عز-

 ...پام رو نگاه کردم نییازش گرفتم و دوباره پا چشم

 ...رو لب هام نشست يلبخند

 ...اره ابه-

 :هاش رو به گوشم چسبوند و گفت لب

 ..بپر...بپر الله-

 ...نگاهم کردرفت و با لبخند  نییخودش پا و

 ...پرت کردم نییاز ته دل خودم رو به سمت پا یغیرو از هم باز کردم و با ج دستام

*** 

 ...یعل

سرم رو فشار دادم و از درد لب ...وار شروع به حرکت کرد رهیام نشست و دا قهیشق يحسم رو یب يانگشتا

 ...دمیگز

 ...برق نشست دیکل يوارد اتاق شد و دستاش رو انیشا

 :گفتم يخفه ا يچشمام گرفتم و با صدا يجلو عیرو سر دستم

 ...خاموشش کن-
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 ...برداشتم و دستم رو به سمت بسته قرص دراز کردم یدستم رو به ارام دمیرو که شن دیباال رفتن کل يصدا

 ...پر کرد یاب وانیرو برداشت ول یپاتخت يحرف پارچ اب رو یقرص رو داخل دستم گذاشت و ب بسته

 یقرص ها رو داخل دهنم انداختم و سرم رو کم...ص رو باز کردم و دوتا قرص داخل دستم انداختمجعبه قر در

 ...کردم و بدون اب قورت دادم لیبه عقب متما

 :اب رو به سمتم گرفت و گفت وانیل انیشا

 ...بخور-

 ...ضرب باال فرستادم کیاب رو گرفتم و  وانیل یمقاوت چیه بدون

 ...هم گذاشتم يو سرم رو به متکا سرد و نرم فشار دادم و پلک هام رو رو دمیکش دراز

 !دکتر؟ میبر يخواینم-

 ...شمیبگذره بهتر م کمی...نه-

 :وارد کرد و گفت یفیشونه ام نشست و فشار خف يرو دستش

 ...صدام کن یداشت يکار...نییپا رمیمن م-

 ...فرو کردمداخل متکا  شتریگفتم و سرم رو ب یلب باشه اروم ریز

 زیم يرو از رو یدراز کردم و گوش یچشم باز کردم و دست هام رو به طرف پاتخت یگوش دنیلرز يصدا با

 ...برداشتم

 ...شماره ناشناس بود...افتاد یبه صفحه گوش نگاهم

 :صدام رو صاف کردم و گفتم ياتصال رو فشار دادم و با تک سرفه ا دکمه

 د؟ییبفرما-

 ؟يازین یعل ياقا-

 ...له خودم هستمب-

 ...یبزن...مارستانیسر به ب هیبهتره  يگردیاگه دنبال الله م-

 :شدم و گفتم زیخ میتخت ن ياسم الله رو دنیشن با

 !مارستان؟یب-

 ...یبهتره عجله کن-

 ...دیچیبوق ازاد تو گوشم پ يصدا...تماس رو قطع کرد یبدون مکث و
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 ...رو از گوشم فاصله دادم و شماره مرد رو گرفتم یگوش

 ...باشد یمورد نظر خاموش م مشترك

 ...زدم رونیتخت پرت کردم و پتو رو کنار زدم و با عجله از اتاق ب يرو رو یگوش

 ...انیشا...انیشا-

 :از اشپزخونه خارج شد و گفت مهیسراس انیشا

 ؟يدیچرا لباس پوش!شده؟ یچ-

 ن؟مارستایب میباد بر-

 !مارستان؟یب-

 ...مارستانهیالله ب-

 ...به سمت اتاقش رفت عیسر شمیبا گفتن االن اماده م انیشا

 ...زدم رونیبرداشتم و از خونه ب یکنسول يرو از رو چییسو

*** 

 :پارك کردم و گفتم مارستانیدر ب يجلو

 ...انیبدو شا-

 :و گفت دیدستم رو کش انیشا

 ...یصبر کن عل-

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 !شده؟ یچ-

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست انیشا

 ...مارستانیچرا اوردنش ب میدونینه م...میاون دختر رو بلد لیما نه فام!؟یبگ یاون تو چ يبر يخوایم-

 ...میگفتیم یچ دیبا...گفتیراست م انیشا

 :گفتم يگرفته ا يصدا با

 !م؟یکن کاریچ دیپس با-

 :تکان داد و گفت دونمیبه نشونه نم يسر انیشا

 ...میکنیم شیکار هیداخل  میبر ایحاال ب-
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 ...به سمت اوژانس رفتم انیشدم و به دنبال شا دایپ نیحرف از ماش نیا با

 :دوختم و گفتم انیکالفه ام رو به شا نگاه

 م؟یکن داشیپ ضیهمه مر نیا نیب يچطور-

 :باال انداخت و گفت يشونه ا انیشا

 ...میجا شروع کن نیاز هم ایب...نمدوینم-

کم کم داشتم ...الله نبودن ضایاز مر چکدومیه یول میاوژانس رو چک کرد ياتاق ها يهمه  انیشا يبه پا پا

 ...که اون مرد سر کارم گذاشته دمیرسیباور م نیبه ا

 ...مینشست مارستانیب يمکتاین يو رو میاوژانس خارج شد از

 ...انداختم یتو هم از کار و زندگ...انیشرمنده شا-

 ...بهت گفتم بودم تا اخرش باهاتم-

 :رو پاش زدم و گفتم يا ضربه

 ...میانگار سرکار بود...میبلند شو بر-

 ...نشستم یصندل يدوباره رو...بلند شد میگوش يخواستم بلند شم صدا تا

 بله؟-

 ...يبگرد شتریب کمیبهتره -

 :نشستم و گفتم خیمرد س يصدا دنیشن با

 ...کجا برم دیفقط بگو با..مارستانمیمن االن تو ب-

 :و گفت دیبلند خند مرد

 ...البته فکر نکنم هنوز منتقلش کرده باشن...یسر به سردخونه بزن هیبهتره -

 !با مرگ نه؟ هیساختمان چهار طبقه مساو هیاز  سقوط

 ...قطع کرد عیتلفن رو سر و

 :به دستم اورد و اروم گفت يفشار انیشا

 گفت؟یم یچ-

 :بهت زمزمه کردم با

 ...نییاز ساختمون پرت شده پا گهیم-
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 ...دمیبه ست اوژانس دو انیتوجهه به شا یب

 ...دمیپرس یو با نگران ستادمیا يپرستار ستگاهیا يجلو

 اوردن؟؟ نجایدختر جوون که از ساختمون پرت شده ا هی...خانوم خوامیعذر م-

 :بهم انداخت و گفت یشکلش نگاه لیمستط نکیع ریاز ز پرستار

 د؟یباهاش دار یشما چه نسبت-

 :فکر گفتم بدون

 ...برادرشم-

 :به نشانه تاسف تکون داد و گفت يسر پرستار

 ...از ساختمون پرت شده نکهیکرده نه ا یخواهرت خودکش یدونیبعد نم یبرادرش-

 :قدم به عقب برداشتم و اروم گفتم یاسم خودکش دنیشن با

 ...یخودکش-

 ...نشوندم یصندل يبغلم رو گرفت و رو ریز انیشا

 :گفت یبا نگران انیشا

 !االن حالش خوبه خانوم؟-

 ...دیبراش دعا کن...فعال که تو اتاق عمله-

 ...لب شروع به ذکر دادن کردم ریدادم و ز هیتک واریرو به د سرم

 ...تاق عملسمت ا میبهتره بر یعل-

 ...شدم دهیکش انیاز جام بلند شدم و به دنبال شا دهیخم يافتاده و شونه ها ریبه ز يسر با

 ...ساعت ثابت موند يرو نگاهم

 ...شدمیغرق م یو نگران یداشتم تو دلواپس...خبر هیاز  غیدر یساعت گذشته بود ول سه

 ...تونستم بکنم ینم ياالن جز انتظار کار یرو دوست نداشتم ول دنیانتظار کش چوقتیه

 :گفتم یو با نگران دمیبه سمت دکتر دو...بعد از چند ساعت انتظار کشنده در اتاق باز شد باالخره

 !دکتر حالش خوبه؟-

 :و گفت دیبه صورت خسته اش کش یدست دکتر

 د؟یباهاش دار یشما چه نسبت-
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 ...برادرشم-

 ...باخداست شیبق...نیاز دستمون براومد انجام داد يما هر کار-

 ...خداروشکر که زندست-

 ...کردم دییدوختم و حرفش رو با تکون دادن سر تا انیخستم رو به شا نگاه

 ...میبا دکترش حرف بزن میبهتره بر-

 ...میراه افتادم و به سمت اتاق دکتر رفت انیحرف دنبال شا یب

 ...دکتر اروم در رو باز کردم دییبفرما يا صدابه در زدم و ب یاروم ي ضربه

 !اجازه هست؟-

 :بلند شد و با لبخند گفت دکتر

 ...دییبفرما-

 ...میو منتظر به دکتر چشم دوخت مینشست یمبل يرو انیشا با

 :دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت دکتر

 تونم راحت حرف بزنم؟ یم-

 ...تر چشم دوختمدک يتکون دادم و به لب ها دییبه نشونه تا يسر

 :دستش خارج کرد و گفت ياز داخل پوشه جلو یشیبرگه ازما دکتر

 ...خواهر شما معتاد به مواد مخدره گهیم شیازما نیا...خون خواهر شماست شیازما نیا-

 :گفتم يبلند مهین يصدا با

 !معتاد؟-

تا بهوش  یول...کنهیسخت م یلیما خ يبرا يدرمان رو نیبوده و ا ادیمتاسفانه مصرفش هم ز...لطفا دیاروم باش-

 ...رو گفت ینظر قطع شهیاومدن خواهرتون نم

 ...دستام گرفتم و اروم گفتم نیرو ب سرم

 !دختر؟ يسر خودت اورد ییچه بال-

*** 

 ...هفته بعد کی
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و و دستگاه  میعالمه س کی نیب...شدم رهیشده اش خ یچیو به صورت کبود و باند پ ستادمیپنجره اتاقش ا پشت

 يپا...بود يزخم و کبود يهنوز بدنش پر از جا یهفته زخماش بهتر شده بود ول کی نیتو ا...محاصره شده بود

 ...شده بود زونیتخت او يباال لهیبه م يوزنه ا لهیگچ گرفته اش به وس

 ...هم چفت شدن يهام مشت شد و دندون هام از حرص رو دست

 !!کنن؟ يکار نیدختر همچ هیدلشون اومده بود با  چطور

 ...کبود و پر از خون کدستی یصورت...بود که لحظه اول نتونستم بشناسمش میوضع صورتش وخ نقدریا

 ...به اون لوله ها و دستگاه ها نداشت يازیو ن دیکشیبود که خودش نفس م نیا میدل خوش تنها

 ...و تو هم قفل کردمنشستم و دستام ر یصندل يو نگاه از صورتش گرفتم و رو دمیکش یاه

 ...کار خودش باشه تونستینم...ادیاعت...ها يکبود نیا...سرش اورده یبالها رو کس نیا دونستمیم

 یبارها با اون شماره تماس گرفتم ول...يسرنخ و رد هیاز  غیدر یدنباله کارش رو گرفتم ول شدیکه م یهر راه از

 ...مخابرات بود يضبط شده  يشد صدا بمیکه نص يزیتنها چ

 ...رو گز کردن و بالعکس مارستانیخونه تا ب ریکارم شده بود مس...افتاده بودم میروزا از کار و زندگ نیا

 ...شرکت برسم نه حوزه و نه مسجد يبه کارا تونستمیم نه

 !؟يازین ياقا-

 :پرستار از جام بلند شدم و گفتم يصدا دنیشن با

 !شده؟ يزیچ-

 :گفتزد و  يلبخند پرستار

 ...دکترش رو صدا بزنم رمیمن م...خواهرتون بهوش اومده-

 :اتاق برگردوندم و گفتم شهیسرم رو به سمت ش...لب هام نشست يرو ياز چند وقت لبخند بعد

 !نمش؟یبرم بب تونمیم-

 ...قهیفقط چند دق-

و  دمیپوش یبه کمک مسئول بخش لباس مخصوص...وارد بخش شدم عیبه نشانه تشکر تکون دادم و سر يسر

 ..کرد مییبه سمت تخت دختر راهنما

 :گفتم یبه سمتش خم کردم و به اروم یتختش مشت کردم و سرم رو کم لهیرو دور م دستم

 !؟يشنویمنو م يصدا-
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 ...باز کرد یکرد و چشماش رو به اروم يلب ناله ا ریز

ندم و به چهره خندونش چشم سرم رو به سمت دکتر برگردو...رو شونه ام نشست یبزنم دست یخواستم حرف تا

 ...دوختم

 ...باالخره بهوش اومد...جوون گمیم کیتبر-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...مونمیمنتظر م رونیمن ب...خداروشکر-

 ...یهم بمون نجایهم یتونیم-

 ...تا پرستارا به کارشون برسن ستادمیاز سر تشکر زدم و عقب ا يلبخند

 :به زور با مونده الله انداخت و گفت يش رو تو چشمابه دست گرفت و نور يچراغ قوه ا دکتر

 !چقدره؟ شیاریسطح هوش-

 ...رو به دکتر گفت يدستگاه رو چک کرد و عدد پرستار

 ...منو با انگشتات فشار بده يدستا يشنویمنو م ياگه صدا-

 ...الله قرار داد يانگشتا نیدستش رو ب و

 :کرد و دوباره گفت يبا انگشتاش باز یدکتر کم...دستش رو که بلند کرد ناله اش بلند شد دکتر

 ...يمنو فشار بد يکن دستا یسع-

 ...کرد و چشم بست يدوباره ناله ا الله

 :کرد و رو به پرستار گفت ادداشتی يزیداخل پروندش چ دکتر

 ...دیبار چک کن کی قهیعالئمش رو هر ده دق-

 :ه رو گفتپروند پرستار

 ...چشم دکتر-

 ...از الله گرفتم و به دنبال دکتر رفتم چشم

 !دکتر حالش چطوره؟-

 ...نداشتن یحس چیانگشتاش ه یبدم ول يتونم نظر یفعال نم-

 :گفتم ینگران با

 !بده دکتره؟ یلیخ نیا-
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 ...یول شهیخوب م یوتراپیزیجلسه ف نیموارد با چند یدر بعض-

 :فتمدهنم رو قورت دادم و گ اب

 !که خوب نشه؟ میداشت يمورد-

که خواهر شما از خودش نشون داده مطمئن  یبا مقاوت...دیرو از دست بد دتونیام دیشما نبا یول...متاسفانه بله-

 ...کنهیمرحله هم عبور م نیاز ا دیباش

 :زدم و گفتم يبند مین لبخند

 ...دوارمیام-

*** 

 ...بعد دوماه

 :با لخند به استقبالمون اومد و گفت يدیسع خانم

 زم؟یعز یخوب...سالم الله خانم گل-

 ...دیخم شد صورتش رو بوس و

 :برداشتم و گفتم لچریو يدسته ها يرو از رو دستم

 ...دنبالش ادی یم انیامروز شا...کار دارم ییبرم جا دیمن با...يدیخانم سع ریروزتون بخ-

 :زد و گفت يلبخند يدیسع خانم

 ...دیبر دیتون یشما م...من مواظبش هستم-

 ...نمشیخم شدم تا راحت تر بب یکم

 ...تو اتاقم رمیسر م هیمن  دیکنیم یتا شما باهاش خداحافظ-

 ...تکون دادم و چشم به الله دوختم دییبه نشونه تا يسر

 !که نداره؟ يرادیا...دنبالت ادیم انیامروز شا-

 ...به نشونه نه تکون داد يروحش نگاهم کرد و سر یسرد و ب يچشما با

 :زدم و گفتم يلبخند

 !باشه؟ يدیبه خانوم سع دمیناهارتم اوردم م...رهیبرات بگ انیبگو شا یخواست يزیچ-

 ...شد رهیخ شیعروسک يانداخت و به کفش ها نییرو پا سرش

 :و گفتم دمیکش یاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

 ...خداحافظ-

 :فتمرفتم و گ يدیسمت اتاق خانوم سع به

 ...جون شما و جون الله...رمیمن دارم م-

 ...يازین يراحت اقا التونیخ-

*** 

 ...الله

که اسمش رو پاك  کردیم يدیخانوم سع يدیخانوم سع یعل نقدریا...دمیتخت خواب يرو يدیکمک خانم سع به

 ...مهم نبود زیچ چیه گهیروزها د نیا...البته مهم هم نبود...فراموش کردم

چه ...نگاه کردم فشیو ظر کیکوچ يبه دستا...کنارم نشست و مشغول ماساژ دادن پاهام شد يدیسع خانوم

دستامون  سهیاز مقا...خودم سر خورد يدست ها ينگاهم رو...يزخم و لکه ا چیبدون ه...داشت یپوست صاف

به خوب  يدیام چیه وماهبعد از د گهیکه د ییو زخم ها گاریس يمن پر از جا يدستا...تو دلم زدم يپوزخند

 ...اون يشدنشون نداشتم و دستا

حس بودن و قدرت  یدست و پاهام ب...يبهبود یاز کم غیدر ینظرش بودم ول ریز یوتراپیزیف يبود که برا دوماه

 ...که زنده موندم خودش معجزست نیهم گفتیدکتر م...تکون دادنشون رو نداشتم

 یالوده ام خال يداشتم که سرنگ رو تو رگ ها یبود که مصرف کنم نه دست ينه مواد...درد داشتم یلیخ لیاوا

 نیاجازه مرف یعل گهید یول کردنیم قیتزر نیبهم مرف یافتادم کم یم هیاز درد به گر یاول وقت يروزها...کنم

مپ مجهز ک هیتو !؟یممکنه معتاد بش گفتیبه من معتاد م!جالب بود نه؟...شهیمعتاد م گفتیم...زدن رو هم نداد

 ...در کنارم موند یحام هیمثل ...برادر هیمثل  یعل...باالخره تونستم یسخت بود ول یلیخ...کرد میبستر

و شروع  کردیکوك م يدلم سر ناسازگار دمشیدیروز نم هیکه اگه  يجور...شدیاز قبل م شتریام هر روز ب عالقه

 ...يقرار یبه ب کردیم

 ...هنوز نگاهاش حجاب داشت...هنوز نگاهاش برادرانه بود...اون هنوز برادر بود یول

نگاه مال من  نیا...خوامینگاه رو نم نیمن ا...نگاه متنفرم نیبزنم من از ا ادیفر خواستیوقتا دلم م یبعض

 ... ناتوان يلب ها نیامان از ا یول خوامیمن نگاه پر از عشقت رو م...ستین

 زم؟یعز یستیتشنه ن-

 ...اومدم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم رونیاز فکر ب يدیخانم سع يصدا با
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 :و گفت دیبه صورتم کش یدست

 !اد؟ینم یچرا امروز عل یدونینم-

 ...حاال هم...یکم کم شد اقا عل...بود يازین ياقا لیاوا...هام ناخوداگاه تو هم گره خورد اخم

 ...بدم میبه زندگ یسرسامون هی دهیوقتش رس...وقته تنهام یلیالله من خ یدونیم-

 ...سگا يجلو نداختمیو م اوردمیاونقدر توان داشتم که با ناخن هام چشماش رو از تو حدقه در م خواستیم دلم

 :تخت گذاشت و به سمتم خم شد و گفت يرو رو دستاش

 ...شینیبهر ساعت ب یتونیم...يدار یخوب نیخوش به حالت که داداش به ا-

کرده  یرو بکنم که من رو خواهرش معرف یکله عل خواستمیم...دمیگزیو لب م زدمیشدت خشم مدام پلک م از

 ...بود

 !کنه؟ تیهمسرش معرف یتوقع داشت حتما

 ...یول نه

 !؟یچ یول

 ...دمیدستش ند يمن حلقه ا!ازدواج که نکرده؟-

 :شده نگام کرد و گفت کیبار يچشم ها با

 !ازدواج نکرده نه؟-

 ...برگردوندم يا گهیبه نشانه نه تکان دادم و سرم رو به طرف د يسر باالجبار

*** 

 گهید...بزنم رونیب طیمح نیدوست داشتم زود از ا...و خداروشکر کردم دمیکش ینفس راحت انیاومدن شا با

 ...رو نداشتم يدیسع يتحمل چرت و پرتا

 ...ساعت از وقتش مونده میهنوز ن...زود اومدن کمی...انیسالم اقا شا-

 ...مونمیمنتظر م...نداره يمورد...سالم خانم-

 :چشمم گذاشت و گفت يرو با خنده رو نکشیتختم نشست و ع لبه

 !خاله سوسکه؟ يچطور-

 ...برگردوندم يا گهیکردم و نگاهم رو به طرف د یاخم...رو انداختم نکیرو تکون دادم و ع سرم

 :سرش گذاشت و گفت يرو برداشت و دوباره باال نکیع انیشا
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 ...خاله سوسکه گمیبهت نم گهید...حاال قهر نکن-

سرم رو به سمتش ...يکه داد هیصدمون قول نیبگم ا خواستمیم...دمیدلم به حرف ها و کاراش خند تو

 ...برگردوندم و چشم به صورتش دوختم

 ...دلم خوش بشه کمیبابا بخند  يا-

 !تنگ شده؟ دنیخند يچقدر دلم برا یدونیم...انیشا يه خبر داراز دل من چ تو

 ...بود دهیفا یتالشم ب یکردم لب هام رو تکون بدم ول یسع

بودم که خودم  یناله اروم ارمیکه تونستم از خودم در ب ییاز اشک نگاهش کردم و تنها صدا سیخ ییچشم ها با

 ...دمشیهم به زور شن

 ...رفت اطیتکان داد و ناراحت به سمت ح يسر یبا ناراحت دیدپر ابم رو که  يچشم ها انیشا

 ...نگاهم محو شد يراهرو از جلو چیتو پ نکهینگاه تارم دنبالش کردم تا ا با

با ترحم نگاهم  دمیدیم لچریو يوضع رو نیبا ا یهرک...بود زیوقت ها ترحم انگ یهم بعض انیشا ينگاه ها یحت

با  شهیبود که هم یفقط عل...نبود زینفر ترحم ام کیتنها نگاه ...گفتیم يزیچ شیدر گوش کنار دست ای کردیم

 ...کردیلبخند نگاهم م

 واهمه از فردا یب

 خوشم،خوبم امروز

 ترسم یمرگ نم از

 ...اشوبمیغصه ن از

 ...کرده هیگر دیفهم شدیاز چشماش خوب م...سرخ وارد اتاق شد ییبا چشما انیبعد شا قهیدق چند

 !کرده؟من؟ هیگر یک يبرا

 :پاهام گذاشت و گفت يکتش رو رو...نشوندم لچریو يرو يدیکمک خانم سع با

 !الله جان؟ ياماده ا-

مدت  نیا یول ادی یدرست بود ازش خوشم نم...کردم یخداحافظ يدیرو تکون دادم و با نگاه از خانم سع سرم

 ...بود دهیبرام زحمت کش یلیخ

 !رستوران؟ میبر میزنخودمون رو ب يغذا دیامروز ق يخوایم-

 ...از گلوم خارج شد یکلمه نه اصوات نامفهموم يرو به نشانه نه تکان دادم و به جا سرم
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 !چرا؟-

خودت  يرو رو یمشت ادم عوض هی زیاومد تمام مدت نگاه ترحم ام یخوشت م يتو هم بود!چرا؟ یپرسیم!چرا؟

 ؟یتحمل کن

*** 

 ...یعل

 :رو داخل سالن بردم و رو به الله گفتم چریول

 ...امیبمون االن م-

 ...ام رو به در دادم هیتک...رفتم يبه سمت در ورود عیسر و

 !ان؟یداخل شا يایچرا نم-

 :از پله ها باال اومد و گفت...رو بست نیدر ماش گشیدستش انداخت و با دست د يکتش رو رو انیشا

 ...وب نبودخ ادیحالش امروز ز...الله شیبروپ-

 :ام رو از در برداشتم و گفتم هیکردم و تک یحرفش اخم نیا با

 افتاده؟ یاتفاق!چرا؟-

 :کفش هاش رو در اورد و گفت انیشا

 ...کردیمخالفت م گفتمیبهش م یهر چ...رونینه ناهارش رو خورد نه گذاشت ببرمش ب...دونمینم-

 :و گفتم دمیکش یپوف

 ...ادیدکترش ب گمیم زنمیامروز زنگ م-

 :باال انداخت و گفت ییابرو انیشا

 ...خوب نبودا ادیخانوم دکتر ما ز نیحال ا يامروز نبود-

 :کردم و گفتم یاخم

 !ه؟یمنظورت چ-

 :باال انداخت و گفت يبا خنده شونه ا انیشا

 ...دونمینم-

 ...به سمت الله ررفت و
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دفتر تلفنم رو خارج کردم و دنبال شماره دکتر الله  زمیاز کشو م...اخم نگاهش کردم و به سمت اتاقم رفتم با

 ...گشتم

 ...خودشه...ینیام ارشیک دکتر

 ...نشستم یصندل يرو گرفتم و رو شماره

 ...ینیدکتر ام-

... 

 ...خونه ما دیایسر ب هی دیامشب وقت دار نمیبب خواستمیم...سالم دکتر-

... 

 ...ستمه نایفقط دکتر من خونه مامان ا...شمیممنونتون م-

... 

 ...خدانگهدار...پس من منتظرتون هستم-

معلوم نبود باز چه ...بود دهیچیتو کل خونه پ انیشا يخنده  يصدا...رفتم ییرایرو قطع کردم و به سمت پذ تلفن

 ...خندهیم ينجوریکرده که داره ا فیتعر يمزه ا یجک ب

درهم به گوشه  يبا اخم ها...دیشن یرو نم انیشا يانگار اصال حرفا...به چهره گرفته الله انداختم یدور نگاه از

 ...کردینم انیبه شا یشده بود و توجه رهیخ يا

ها  وانیرو برداشتم و ل وهیپاکت ابم خچالیاز داخل ...گذاشتم ینیداخل س وانیسمت اشپزخونه رفتم و سه تا ل به

 ...دست به سمت هال رفتم به ینیگذاشتم و س زیم يرو رو وهیابم یپاکت خال...رو لب تا لب پر کردم

 :کنارش نشستم و گفتم یصندل يالله برداشتم و رو يبرا یرو جلوش گذاشتم و شربت انیشا شربت

 ...يحتما تشنه ا-

 ...لبش بردم کیرو نزد وانیل و

 ...نگاهم کرد و سرش رو به طرف مخالف برگردوند سیخ يچشم ها با

*** 

 ...الله

 ...یرو راه بندازم ول یلعنت یصندل نیو چرخ ا ارمیجونم رو باال ب یب يکردم دست ها یسع

 ...دهیفا یب...دستیفا یب زیهمه چ یادامه دادم ول دمیفا یرو تکون دادم و به تالش ب خودم
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 یاحساس م یخودم به خوب يدو جفت چشم رو رو یرگیخ یول يخانه ابااجداد کریدر پ یسالن ب نیتو ا تنهام

 ...کردم

پر از اه  گریگوشم د...کرد یاز من دوا نم يحرفا درد نیا یول دمیشن یم یا و افسوس هاشان رو به خوبپچ ه پچ

 ...شده بود

 ....نجاستیا درد

 ...شود یدرد را نم که

 ...کرد یحال چکسیه به

کار رو تکرار  نیو باز ا دوزمیم لچریو ينگاهم رو به چرخ ها...دمیتکون م یو بدنم رو به سخت چمیپیخودم م یب

 ...شد دهیبر دهیکه نفس هام بر کنمیکار رو تکرار م نیانقدر ا...کنمیم

و  شومیم رهیخ لیوارونه به وسا...کنمیخم م نییچسبوندم و سرم رو به طرف پا یصندل یخستم رو به پشت تن

 ...ببرم نیچشمام رو از ب یسیبا سرگرم کردن خودم خ کنمیم یسع

عرق کرده ام سر  يگونه ها يشد و رو ریقطره اشک از گوشه چشمم سراز...دستیفا یتالشم ب اما

 زیبراق و تم يپارکت ها يبر رو يشدن قطره ا ختهیو ر کنمیزبونم احساس م ياشک رو رو يشور...خورد

 ...شده

 ...الله-

سوسن رو  دلم مامان...هر چه زودتر برود کنمیو دعا م دمیقورت م عیاب دهنم رو سر...ارمی یباال نم سر

 ...مهربانش يدست ها...خوادیم

 ...الله-

از  سیصورت خ يخوایم!؟ینیرو بب میچارگیو ب یبدبخت يخوایم!؟يخوایاز جون من م یچ...برو...یلعنت برو

 !؟ینیاشکم رو بب

 ...الله-

 ...کندیپمپاژ م میخون رو به رگ ها عتریبا هر الله گفتنش قلبم سر...به قلب شکسته ام زندیکالمش اتش م سوز

 ...دوزم یم نشیو تار نگاهم رو به نگاه مات و غمگ سیخ ییاورم و با چشم ها یباال م سر

 ...شکندیدستش رو م يانگشت ها یکی یکیپارکت ها چهار زانو نشسته و با اضطراب  يرو

 !حالت خوبه؟-
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 ...ستیمن خوش ن حال

 يریو مرا در اغوش نگ ییایتو ن تا

 دوستت دارم را بیواژه غر و

 ساعت کیت کیت چون

 هشتاد و شش هزار و چهارصد بار يروز

 یگوشم نخوان در

 من خوب نخواهد شد حال

 که به امدنت ایب

 شیاز پ شیب

 دارم ازین

 !ارم؟یبرات ب يخوایم يزیچ...ادیم گهیساعت د کیتا ...زنگ زدم به دکترت-

 ...دمیرو به نشونه نه تکان م سرم

 ...يظهر غذا نخورد گفتیم انیشا!؟يخوریغذا م-

 ...انگار امروز مامان سوسن نبود...راه بود نیبودن بهتر یدر کنار عل يخوب برا ینداشتم ول یلیم!غذا؟

 ...کشمیو دماغم رو پر سروصدا باال م دمیرو به نشونه مثبت تکان م سرم

 ...از جا بلند شد عیزد و سر يلبخند

 ...امیاالن م-

 ...دیبه سمت اشپزخونه دو و

*** 

 ...کرد کیام خورد و مشمامم رو تحر ینیغذا به ب ياول رو که به سمت دهانم اورد بو قاشق

 ...بلعم یو غذا رو م کنمیدهن باز م اقیاشت با

و  شمیاز شدت سرفه سرخ م...دیدستپاچه شدم و غذا در گلوم پر...ختیو پام ر نیزم يغذا رو يهولم مقدار از

 ...کنمیکمر خم م

 ...رو با عجله پر کرد و به سمت دهنم گرفت وانیل
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دستمال داخل ...دیکش یسرفه ام که قطع شد نفس راحت...خورمیو اروم اروم اب رو م ذارمیم وانیل يرو رو لبم

 عیافتاده دور دهنم رو پاك کرد و سر ریبه ز يرو برداشت و با خجالت به سمت دهنم اورد و با سر ینیس

 ...انداخت نییدستمال رو پا

 ...شدم رهیبه حرکات دستپاچه اش خ اقیزدم و با اشت يلبخند

 نییلرزون قاشق رو باال اورد و سرش رو پا يبا دست ها...دیلرزیسرخ شده بود و دستاش به شدت م صورتش

 ...انداخت

 ...و خجالتش شدم يریسر به ز نیکه من عاشق هم دمیفهمیتازه داشتم م...لبم نشست يرو یقیعم يلبخند

 ...زدمیو من لبخند م ختیریعرق م یمدت عل نیتو تمام ا...ساعت غذا خوردنم تمام شد میبعد از ن باالخره

 ...شاهد خجالتش باشم شتریتا ب خوردمیعمد ارام ارام غذا م به

 ...کرد شدینم شیکار...گهیبودم د الله

 نیکم کم خودم هم داشتم از ا...یزبان یامان از ب یکنم ول يخوشمزه و زحمتش تشکر يبخاطر غذا خواستمیم

 زدمیوقتا اونقدر زور م یبعض...نداشت ينظر چیدکتر هم که ه...هیعلتش چ دونستمینم...شدمیخسته م میزبون یب

 ...شدیگلوم خارج م ازبودن که  یمعن یاصوات ب جشیتنها نت یول ارمیکلمه به زبون ب هیتا 

با لبخند به سمتم اومد و  انیشا...رو بلند کرد و به سمت اشپزخونه رفت ینیگفت و س یلب نوش جان اروم ریز

 :گفت

 ...الله خانوم يشارژ شد يغذا خورد-

 ...بذارم فکر کند بخاطر غذا خوشحالم...بندم یم دییو پلک هام رو به نشونه تا زنمیم يلبخند

 ...کندیم جا باز میخودش برا یکنار صندل ونیزیتلو يو جلو دهیرو حرکت م لچرمیو

 ...شودیبلند م یمواخذه کننده عل يصدا

 ...شهیم فیچشماش ضع...نبرش ونیزیتلو يجلو نقدریا-

 :با حرص دکمه قرمز کنترل رو فشار داد و گفت انیشا

 ...میبوق نجایما ا...شهیم فیفقط الله چشماش ضع-

 ...زندیموج م شیدر صدا طنتیبار ش نیا

 ...نیهمچ يا-
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با  یعل...افتاد نیزم ياز شدت تعجب کنترل از دستش رها شد و رو انیکه شا خندمیبار اونقدر بلند م نیاول يبرا

 ...نگاهم کرد رهیگشاد شده خ ییاومد و با چشما رونیعجله از اشپزخونه ب

 ...بر لب داشتم يمتعجبشان خنده ام قطع شد اما هنوز لبخند يچشم ها دنید با

 :گفت زودتر به خودش اومد و انیشا

 !؟یعل يتو جبهه  ینامرد تو هم رفت...به خنده الله خانوم شهیهم-

 ...کنمیو نگاهش م دمیتکون م يسر طنتیش با

 :به خودش گرفت و گفت يو بامزه ا نیغمگ حالت

 ...خاله سوسکه میرسیبهم م...باشه-

رو اون لحظه  انیبود که حرص شا يزیتنها چ نیتر شد و ا عیلبخندم وس نیهم يحرصم بده برا خوادیم دونمیم

 ...اوردیدر م

*** 

 !؟يسوسن خانم امادش کرد-

 :کرد و با توپ پر گفت يلب غرغر ریسوسن ز مامان

 ...سایوا قهیچند دق...پسر ياومد ایمگه شش ماهه بدن-

 :به در زد و گفت یاروم يضربه  انیشا

 ...منتظرم نییپس من پا-

 زیم يتخت بلند شد و از رو ياز رو...م و تو دلم قربون صدقش رفتمبه حرص خورن مامان سوسن زد يلبخند

 یب يو اروم اروم شروع کرد به زدن به دستا ختیکف دستش ر يکرم نرم کننده رو برداشت و مقدار یشیارا

 ...جونم

 ...يفرشته ا نینگام رو به چهره مهربونش دوختم و خداروشکر کردم بخاطر بودن در کنار همچ اقیاشت با

که  یاز وقت...کم کنه شیتونست از مهربون ینم یچیه یافتاده بود ول يادیز يچروك ها نیچشماش چ نارک

 داریسرا ییجورای...کردیم یزندگ نجایبا تنها پسرش ا...با مامان سوسن اشنا شدم نایاوردم خونه مادرش ا یعل

مامان سوسن هم کم  والنصافالحق ...کردیدرست مثل مادرش باهاش رفتار م یعل یول شدیخونه محسوب م

مراقبش  شهیو هم دهیرسیاون بهش م یاز بچگ کردیم فیکه خودش تعر يجور...نکرده بود يبراش مادر

 دهیند یالبته پسرش رو تا حاال درست و حساب...شیبعد از مرگ شوهرش پسرش شده بود تمام زندگ...بوده
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مامان سوسن هم ...بود یاصال چه شکل دونمینم کهحالم خراب بود  نقدریفقط روز اول بود که اونم ا...بودم

هاش  یاز خوب نقدریوقتا ا یبعض...مامان سوسن ومرثیبود و ک ایدن هی...افتاد یاز دهنش نم ومرثیک ومرثیک

 فیمامان سوسن چپ و راست ازش تعر ينجوریکه ا هیعجوبه ک نیا نمیبب خواستیکه دلم م گفتیبرام م

 ...کنه فیتعر یاز ک خواستیم کردینم فیاز پسرش تعر...گهیالبته مادر بود د...کنهیم

 !حواست کجاست دختر؟-

 ...شدم رهیزدم و به چهره خندوش خ یپلک

 !؟يخوایم يزیچ-

 ...به دستش کردم يرو به نشونه نه تکون دادم و اشاره ا سرم

 :رو باال اورد و گفت دستش

 ...کنم کارشیچ-

 يدست ها يلب هام رو...دیو خودش رو جلوتر کش دیفهم کردم خودم رو به طرفش بکشم که خودش یسع

 ...روش زدم یبسته اش گذاشتم و بوسه اروم نهیمرطوب و پ

 :باال اورد و گفت عیرو سر سرم

 !دخترم؟ یکنیکه م هیچه کار نیا-

 ...رو به دستاش فشار دادم و چشمام رو بستم گونم

 :گذاشت و گفت سمیخ يموها يرو یدست

 ...منه يتو ارزو یسالمت دنید...یزودتر خوب بش شااالیا...قربونت برم مادر-

 ...ام زد یشونیپ يرو يرو دو طرف صورتم گذاشت و بوسه ا دستاش

 ...دخترم یش ریپ-

 ...سرم جمع کرد يباال رهیسوسن با حوصله موهام رو خشک و شونه کرد و با گ مامان

 :وارد اتاق شد و گفت انیشا کدفعهیکه  ارهیبرام ب يسمت کمد رفت تا روسر به

 !؟ياماده نشد-

 :و گفت دیکش یغیسوسن ج مامان

 !ست؟یسرش ن يروسر ینیب یمگه نم...پسر رونیبرو ب-

 :تو هوا تکون داد و گفت یدست انیشا
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 ...میما رفت...شده یحاال گفتم چ-

 ...کرد انینثار شا ییلب پرو ریسوسن به سمت در رفت و درو قفل کرد و ز مامان

 ...بارش کردم يا وونهیزدم و تو دلم د انیشا يبه کارا يلبخند

 نیا دونستمیمن نم...بود الیخ یاون ب دادیم تیاهم زایچ نیکه اون به ا ياونقدر...بود یمخالف عل يزیچ هی

 ...جوری انیشا...جوری یعل...درست مثل روز و شب بودن...باهم دوست شده بودن يدوتا چطور

 ...رو صدا کرد انیرو گره زد و در اتاق رو باز کرد و شا میسوسن روسر مامان

 ...بردن و دم راه پله ها گذاشتن نییرو پا لچریبا کمک مامان سوسن و انیشا

 :و گفت دیکش ینفس انیشا

 ...برمشیخودم م...سوسن خانم یمرس-

 ...و به سمت اشپزخونه رفت دیگفت و صورتم رو بوس يسوسن باشه ا مامان

 !؟یکجا به سالمت-

 یدرست مثل ستاره ها م یمشک یتو اون لباس ورزش...چشم دوختم یرو به طرف صدا برگشتم و به عل سرم

 ...دیدرخش

 ...نوبت داره گهیساعت د کی...یوتراپیزیف برمیدارم الله رو م-

 :با حوله داخل دستش صورتش رو خشک کرد و گفت یعل

 ...خوادینم-

 :اخت و گفتباال اند ییابرو انیشا

 !چرا؟-

 ...نشسته ییرایاالنم داخل پذ...براش فرستاده دیجد وتراپیزیف هیدکترش -

 ...نمیب یپرو رو نم ياون دختره  گهید یعنی نیا...بکشم غیج یاز خوشحال خواستمیحرف م نیا دنیشن با

 ...اخه-

 ...نشیتا دکتر بب ییرایالله رو ببر تو پذ...اخه ماخه نداره گهید-

 ...حرکت داد ییرایرو به سمت پذ لچرمیتکون داد و و يسر یجیبا گ انیش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  hotsummer00  –عروس هزار داماد 

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

اخه ! بود؟ دهیفهم یعل یعنی...شدیباورم نم...رفت یلبم کنار نم يلحظه هم لبخند از رو هی یخوشحال از

که اون لحظه برام مهم بود از دست  يزیتنها چ...هم مهم نبود برام فقط کنجکاو بودم ادیز لشیدل!؟يچطور

 ...بود یندادن عل

 

*** 

 ...ماه بعد کی

فشرده باالخره تالشم جواب  يها نیماه تمر کیبعد از ...دستام رو تکون بدم تونستمیم یماه به خوب کیاز  بعد

 ادمی رمیخودم بگ ياب رو با دستا وانیرو که تونستم دستام رو دوباره تکون بدم و ل يروز چوقتیه...داد

همه رو شام دعوت  یاون روز عل...کنم نترلتونستم خودم رو ک یافتاده بودم و نم هیبه گر یاز خوشحال...رهینم

خنده ...انیشا يها یشوخ...بود میشب زندگ نیبهتر...رهینم ادمیرو  یماندن ادیاون شب به  چوقتیه...رونیکرد ب

باعث شد که بدونم  نایا يهمه ...انیشا يدست کارا از یشدن عل دیسرخ و سف...از ته دل مامان سوسن يها

هنوز اونقدر دوستم داره که ...رو سر راهم قرار داده یهنوز اونقدرا دوستم داره که عل...خدا هنوز به فکرم هست

هنوز اونقدار دوستم داره که با جوونه زدن عشق ...کرده میمثل مامان سوسن نصب يو مادر انیمثل شا يبرادر

بخاطر مهر ...شیبزرگ ربخاط...شدنم دهید نیتو قلبم سرپا نگهم داره و من چقدر ممنون بودم ازش بخاطر ا یعل

 ...و کرمش

 ...گرفتم که بگم ادی

  دیخداوند نگوئ به

 دیدار یبزرگ مشکالت

 دیمشکالت بگوئ به

 دیدار یبزرگ يخدا

*** 

 :توارد اشپزخونه شد و گف انیپاك کردن ظرفا بودم که شا مشغول

 ...دیکنیکار م دیچه عجب شما دار...به به خاله سوسکه-

 :کرد و گفت یسوسن اخم مامان

 ...نکن تیدخترم رو اذ انیشا-
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 :سوسن بشقاب خشک شده رو از دستم گرفت و گفت مامان

 ...دستت درد نکنه الله جون-

 ...بهش زدم يا رکانهیند زدر اوردم و لبخ یزبون انیشا يرو تکون دادم و دور از چشم مامان سوسن برا سرم

 ...مختلف ياورد و شروع کرد به در اوردن شکلکا رونیداد و زبونش رو برام ب خچالیاش رو به  هیتک انیشا

 ...دلم گذاشتم و از شدت خنده خم شدم يدستم رو رو...خنده روده بر شده بودم از

 !؟يشد وونهید...پسر يوا-

 رونیاز اشپزخونه ب عیکرد و سر یاز دستش افتاد و من من وانیصورت متعجب مامان سوسن ل دنیبا د انیشا

 ...زد

 ...خرس گنده يپسره ...کرد شتریکارش خندم رو ب نیا

*** 

همه ...گشتیشب برم هیو بعد از نم رونیب زدیصبحا سحر نشده از خونه م...کالفه بود یلیخ یمدت بود که عل هی

 ...دادینم یجواب درست و حساب دنیپرسیازش م انیهرچقدر مامان سوسن و شا ینگرانش بودن ول

و تا ساعت ها به نقطه  نشستیگوشه م هیوقتا  یبعض...زدیحرف نم یبا کس ادیز گهیغذا شده بود و د کم

 ...شدیم رهیخ ینامعلوم

 ...نمیوضع و حال بب نیرو به ا یعل خواستمینم...گرفتمیم شیات دمشیدیحال م نیتو ا یوقت

 ...خدا خدا کردنش سر نماز يصدا...دمیشنیناله هاش رو از اتاق م يشبا صدا یبعض

 یخوب ي انهیبا من م یانگار خوشبخت...خبر بد بودم هی دنیهر لحظه منتظر شن...دلم اشوب به پا شده بود تو

 ...نداشت

 شیلحظه گر هیجونم رو فدا کنم تا  خواستیدلم م دمیکردنش رو سر نماز صبح شن هیگر يکه صدا یاول روز

 يزیچ یبخوام برام قرص یاومدم تا از عل رونیاز اتاقم ب نیهم يبرا بردیاون شب خوابم نم...نمیرو نب

رو  شیگر يصدا دمیدم اتاقش که رس...اتاقا فاصله انداخته بود نیحموم ب هی یاتاقش کنار اتاق من بود ول...ارهیب

 ...کردیم هیو گر خوندیبا سوز قران م...دمیشن

 هیبرم داخل و بهش بگم گر خواستمیم...بکنم کاریچ دونستمیدر خشک شده بود و نم ي رهیدستگ يرو دستم

 ...یمن کنارتم ول...نکن

*** 
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 نهیا در

 کند یدارد بغض م يمرد

 دیبغلش کن دییایب

 دیرا بمال پشتش

 شود یدرست م زیهمه چ دییاو بگو به

 دروغ بشنود یکم خواهدیم دلش

 دیتر نصب کن نییرا پا نهیا

 به زانو در امده گرید گمانم

و  زدیروزگار لبخند م...خوب بود یزندگ...خوب بود یعل..خوب بود انیشا...من خوب بودم...خوب بود زیچ همه

رفته بود که من محکوم شده ام  ادمی...دارد زین يگرید يرو یرفته بود که زندگ ادمی...روزها شدم نیمن خام ا

دست و پا بزنم و هر لحظه  یدر مرداب زندگ اامده بودم ت ایرفته بود که من بدن ادمی...یچارگیو ب یبه بدبخت

 ...از قبل غرق شوم شتریب

 ...افتاد یبار قرعه به نام عل نیبرگشت و ا ورق

 ...ام شده بود یروزها اسطوره زندگ نیکه ا يبه نام مرد قرعه

دادم و خداروشکر کردم که خواب  رونینفسم رو ب...به اطرافم انداختم یشدم و نگاه داریترس از خواب ب با

را پر کردم و به  وانیلرزان ل يبا دست ها...دمیکش یو بدنم رو به سمت پاتخت دمیام کش یشانیبه پ یدست...بود

 ...دمیکردم و الجرعه سر کش کیام نزد دهیخشک يلب ها

چم شده  دانستمینم...شدیمانع م ینگران یدوباره بخوابم ول کردم یرو داخل بالشت نرمم فرو کردم و سع سرم

 ...برد یباالتر م هیتمام وجودم رو فرا گرفته بود و ضربان قلبم را هر ثان یترس یاست ول

خوشحال بودم و  بیروزها عج نیا...ان نشستم يرساندم و رو لچریخودم را به و یرا کنار زدم و به سخت پتو

 فیخف يچشم به ان حرکت ها یو من با خوشحال کردیبعد از مدت ها حرکت م میپاها...داشتم ندهیبه ا دیام

را که باز کردم مامان سوسن  اتاقدر ...حرکت دادم و به سمت در رفتم لچریو يچرخ ها يدستم را رو...داشتم

 ...جلوم ظاهر شد

 ...تکان دادم شیلبم نشست و سرم را به نشانه سالم برا يرو يلبخند

 ...دیشد و صورتم را بوس خم
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 ...تا صبحانه ات رو بدم نییپا میبر ایب...کنم دارتیاومده بودم که ب...ماهت دخترم يسالم به رو-

 نییاز پله ها پا یبلند شدم و به ارام لچریو يخانم از رو هیبه نشانه موافقت تکان دادم و به کمک سم يسر

 ...نخورم نیقت زمو کیبغلم را محکم گرفته بود تا  ریز...رفتم

 :پله نشاندم و گفت نیاخر يرو

 ...ارمیرو ب لچریتا برم و نیبش-

 يامدن از ان پله ها ان هم بعد از مدت ها با پاها نییپا...دمیکشینفس م یبه شماره افتاده بود و به سخت نفسم

دکتر گفته ...کنم نییچند بار ان پله ها را باال و پا يهر روز مجبور بودم روز...زجراور و دردناك بود يخودم کار

 ...بروم راهرا کنار بگذارم و به کمک عصا  لچریکم کم و دیبود با

 ...تر رخ بده عیهر چه سر میتا روند بهبود بردمیم یگفتار درمان کینیشخصا به کل یدو و سه بار عل يا هفته

بنده خدا هر بار که ...دهم هیتک رزنیکردم کمتر به ان پ یسعامدم و  رونیبرخورد دست مامان سوسن از فکر ب با

حالش بهتر شود  یامد کم یو تا م دیبریزانو درد و کمر درد تا چند هفته امانش را م بردیور و ان م نیمن را به ا

مصرف  ادیز يانرژ دیحرکت دادن من با يو برا ودازش گذشته ب یباشد سن یهر چ...شدیدوباره از نو شروع م

 ...کردیم

 ...شد زیرو به سمت اشپزخونه حرکت داد و مشغول امده کردن م لچریسوسن و مامان

 ...و دهنم را با دستمال گوشه بشقاب پاك کردم دمیرا سر کش رمیش وانیل

پشت پنجره ...نبود داشیهم که امروز کال پ انیشا...بودم دهیرا که از صبح ند یعل...ساکت بود يادیخونه ز امروز

پسر مامان سوسن مشغول اب دادن به گل ...درندشت خونه دوختم اطیو چشم به ح ستادمیا ییرایپذ يسرتاسر

باغچه درد و دل  يو با گل ها اطیبرم داخل ح خواستیچقدر دلم م...ها و حرص کردن درخت ها بود

 ...کردیرا درونم زنده م یبیعج هیروح شانیطراوت و شاداب...کنم

از  یبدون توجه به مامان سوسن عصب انیشا...و سرم رو به پشت برگردوندم دمیا پربسته شدن در از ج يصدا با

 ...میدیپله ها باال رفت و در اتاق را انچنان محکم بست که من و مامان سوسن از ترس از جا پر

 یو صورت قرمز و عصب انیخانه امدن شا نطوریا...شد داریکه از صبح داشتم در وجودم ب یهمان استرس دوباره

 ...نباشد یمهم زیدر دل اسم خدا را بردم و دعا کردم که چ...دادیم يبد ياش نشان از خبرها

بلند به سمتم  يصورتش کبود شد و با قدم ها دیمن را که د...امد و تازه متوجه من شد نییاز پله ها پا انیشا

 ...بفهمم صورتم به سمت راست پرتاب شد يزیچ نکهیامد و قبل از ا
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 :و گفت دیکش یغیسوسن ج مامان

 ...انیشا یکنیم کاریچ-

 :چونه ام را محکم در دستش فشرد و گفت انیشا

 ...تمام بشه یبه خوب زیهمه چ ياریشانس ب-

همه خشم و نفرت  نیا لیدل خواستمیم...شدم رهیبه خون نشسته اش خ يبه چشم ها سیخ يچشم ها با

 ...را از چشمانش بخوانم شیصدا

 ...از خونه خارج شد عیبهم زد و چانه ام را ول کرد و سر يپوزخند انیشا

 ...دادم دنیو به اشک هام اجازه بار دمیگونه ام کش يبسته شدن در دستم را رو با

 ...کمرم را نوازش کرد یکاشت و به ارام میموها يرو يام بغلم کرد و بوسه ا هیگر دنیسوسن با د مامان

 

 

 

 

*** 

 ...یعل

شلوار فرو کردم و نگاه  بیرا داخل ج میدست ها...امد نییدم که کارتن به دست از پله ها پاش رهیمرد جوان خ به

اما  کردنیم یهمه همه بهم دهن کج...باغچه خشک شده...حوض پر از برگ...چرخاندم اطیقرارام را داخل ح یب

 شیو دوست داشتن کوچک اطیبا ح یکلنگخانه  نیا...بود یو دوست داشتن زیمن عز يخانه برا نیباز هم ا

خونه با اون  نیا یکس یو ب ییکه از درد تنها ییروزها...دادندیم لیرو تشک میروزها زندگ نیاز بهتر یبخش

 ...و همدمم بودند اریتنها  شیباغچه دوست داشتن

 ...میرو بار زد لیاقا همه وسا-

دستم را ...رفتم اطیافتاده به سمت در ح ریبه ز يحبس کردم و با سر نهیاز خانه گرفتم و اهم رو در س نگاه

 ...رفتم يمهدو يرا خارج کردم و با لبخند به سمت اقا دیفرو کردم و کل بمیداخل ج

 ...دیحالل کن...بهتون زحمت دادم یلیمدت خ نیتو ا-

 :شانه ام گذاشت و گفت يرو یدست يمهدو ياقا
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 ...حاج اقا دیحالل کن...دمیدست م مثل شما رو دارم از یمستاجر خوب نکهیناراحتم از ا یلیخ-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...با اجازه...دست حق نگهدارتون...دیحالل کن دیشما با-

 :شاگرد نشستم و رو به راننده گفتم یصندل يرو

 ...اقا دیحرکت کن-

ترسش از ...اومدن الله...دیجا رس نیکه به ا شدیکه چ کردمیچشم بسته بودم با خودم فکر م ریطول مس تو

و بعد از اون جسد غرق  شیشدن ناگهان دیناپد...داشتن کاریبودن و با او چ یک دمینفهم چوقتیکه ه ییمردها

 ...مارستانیخونش تو ب

 !د؟یرس نجایکه به ا شدیچ واقعا

 د؟یارز یم میو تباه شدن زندگ ينابود د؟بهیارز یهمه دردسر م نیبه اون دختر به ا کمک

فردا  خواستمینم...بگذره ابونیتو کوچه و خ ندشیو ا یجوان خواستمینم...اون تباه بشه خواستمیقط نمف من

 ...يپناه رو بدبخت کرد یدختر ب هیمرد که  رتتیو بگم خوشا به غ امیبه خودم ب يروز

 ...فقط قصدم کمک بود من

 

 

 

*** 

 ...الله

 ...شد...شدیم دیکه نبا يزیچ باالخره

 ...سخت یانتقام...انتقام گرفت ابیافراس

 خواستیم...زخم خودش بذاره يرو یمرهم نکاریمن رو نابود کنه و با ا خواستیاون م...دیبه خواستش رس اون

 ...و جونش رو به خطر بندازه تیدورش بزنه و موقع تونهیمثل من نم یکیثابت کنه 

 يکه جونم رو نجات داد حاال داشت تقاص کارا يمرد...بود اورمیو  اریمدت  نیکه تو تمام ا يمرد...من یعل

 ...دادیمن رو پس م

 ...بود زیچ کیجرمش فقط  چون
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 ...به من کمک

مثل قبل باهام ...ساکت تر شده بود یول...و اروم ریهمانطور سربه ز...کردیمثل قبل رفتار م...گفتینم یچیه یعل

 ...زدیخوب م يو روزا ندهیحرف از ا...خوندیبرام قران م...تا زودتر زبون باز کنم زدیحرف م

 ...تر شده بود ریسر به ز شهیمن از هم ریسربه ز یعل

 ...دادیازار م شتریب شهیرفتارش من رو از هم نیا و

 ...رونیاز خونش بندازم ب...بزنه ادیفر...داشتم داد بزنه دوست

 ...کردیکار م کیفقط  یعل یول

 ...زدیو لبخند م کردیچشمام نگاه م تو

 ...کردیم میتقس کهیکه قلبم رو به هزار ت مونهیم يلبخندش دست مثل خنجر نیا دونستینم

 ...رونیاز خونه بندازن ب دیکه من رو با کردیجر و بحث م یهر روز با عل...زدیهنوزم با من حرف نم انیشا

 ...کالم بود کیحرفش  یعل یول

 ...نه

 ...یعل تیمظلوم يبرا ختمیریو من در سکوت اشک م کردیم فیرو برام تعر زیهمه چ ادیبا فر انیشا

کردن  یتقاص نجات دادن و مخف...دهیتقاص پس م گفتیم...کرد دیرو تهد یزنگ زد و عل یکیروز  هی گفتیم

 ...دهیالله رو پس م

 ...کردمیفکر م زیچ کیمن فقط به ...دمیشنینم یچیمن ه یول گفتیم انیشا

 ...یلباس شدن عل خلع

 ابیافراس دونستمیم یول دونستمیچطورش رو نم...جور کرده بود یپرونده قطور فساد اخالق هیبراش  ابیافراس

 ...انجام بده و اب از اب تکون نخوره تونستیم خواستیکه م يهر کار

*** 

روزا سر  نیا یعل...گشتیبرم يداشت به روال عاد زیکم کم همه چ...از اون شوك بزرگ گذشته بود دوماه

خصمانه و  ياز اون نگاه ها گهید...هم نرم تر شده بود انیشا...ا کار کردن تو شرکت گرم کرده بودخودش رو ب

 ...گرفتیهنوزم در مقابلم گارد م ینبود ول يخبر تیعصبان

 ...دوماه راه رفتن مجددم بود نیاتفاق خوب ا تنها
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 ادمیاون روز رو  چوقتیه...ستمیخودم با يرو کنار بذارم و رو پاها لچریسخت تونستم و نیاز ماه ها تمر بعد

 ...تو شهر چرخوندمون...کرد فیخاطره تعر...شام داد...رونیشب بردمون ب یعل...رهینم

 ...نمیارامش رو داخل چشماش بب تونستمیاز مدت ها م بعد

 لیم یهم به من ب یعل کردمیاحساس م...احساس دو طرفست نیا شدمیم دواریکاراش کم کم داشتم ام نیا با

و چه  کردمیخودم فرض م يو واال فتهیرو ش یو عل شدمیدخترونه خودم غرق م االتیروزا تو خ یبعض...ستین

 ...نیریخلسه ش نیداشت غرق شدن تو ا یلذت

نوشته بود که امروز نوبت دکتر  اداشتیمامان سوسن برام ...تو خونه نبود چکسیاز خواب پاشدم ه یوقت صبح

 ...داره و منتظرش نباشم و خودم غذام رو بخورم

 ...موندیو تا ساعت نه تو شرکت م رونیب زدیهم طبق عادت دو ماهش صبح ها ساعت هفت از خونه م یعل

 ییچا یوانیخودم درست کردم و ل يبرا یلقمه بزرگ...دمیکش رونیرو از داخلش ب ریرو باز کردم و پن خچالی در

 ...زدم رونیو از اشپزخونه ب ختمیخودم ر يبرا

 ...وسط باغ رفتم قیرو باز کردم و قدم زنان به سمت االچ يورود در

دهنم گرفتم و اروم شروع به  يرو جلو وانیل...به لقمه داخل دستم زدم یگذاشتم و گاز بزرگ زیم يرو رو يچا

 ...شدم رهیپر از گل خ اطیبه ح یچشم ریفوت کردن کردم و ز

 !پسر مامان سوسن خونه بود؟ یعنی...بود که تازه اب داده شدن دایکامال پ نیباغچه ها وزم یسیخ از

 !بود؟ یاسمش چ یراست

 ...مهم شده نقدریروزا اسمش برام ا نیچرا ا دونستمینم

 ...دمیرو تا نصفه سر کش میمونده لقمم رو داخل دهنم جا دادم و چا یباال انداختم و باق يشونه ا الیخیب

تازه اب خورده  يرها کردم و دستام رو بغل کردم و شروع به قدم زدن تو چمن ها زیم يرو نطوریرو هم وانیل

دستم رو چند بار ...کردیمشامم رو پر م شتریخورده ب سیخاك خ يبو شدمیم کیبه باغچه ها نزد یهر چ...کردم

 ...سوق دادم یرنگ يگل ها يو با لذت نگاهم رو رو دمیبازوم کش يرو

 

کردم  زیچشمام رو ر...چرخ دادم اطینگاهم رو داخل ح...هراسان به سمت عقب برگشتم يزیشکستن چ يصدا با

 ...و چند قدم به سمت جلو برداشتم

 ...بوده يزیچ يگربه ا دیشا!الله؟ يدیترس نقدریا چرا
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 ...پشت اون دخترتاست یکس کنمیاحساس م نه

 ...هست یک نیبرو جلو بب خب

 ...دیپر رونیاز پشت درخت ب اهیگربه س هی کدفعهیبه سمت درخت بردارم  یخواستم قدم تا

 ...دمیو به سمت خونه دو دمیکش یغیج

 ...دمیرو پشت سرم بستم و نفس زنان به سمت اتاقم دو در

 ...کردم دنیتخت پرت کردم و تند تند شروع به نفس کش يرو رو خودم

 ...نمیلباس ضربان تند قلبم رو بب ياز رو تونستمیم یو به خوب رفتیم نییباال و پا جانیاز شدت ه نمیس قفسه

 !بدشگونه نه؟ اهیس گربه

 !؟يشد یباز خرافات...الله یگیم یچ

 ...کردم یو سرم رو داخل بالشت مخف دمیپهلو چرخ يرو

 ...گفتنیراست م شهیها هم یمیقد یول

 ...ترس داره نقدریگربه ا هی!!؟یخودت رو باخت نقدریبشه که تو ا یمگه قراره چ وونهید يدختره  اخه

 ...گمیلب م ریو ز دمیهم فشار م يرو رو چشمام

 ...بود اهیس

 ...شهیقفل م یمشک لهیو چشمام تو دو جفت ت ارمی یباال م عیبسته شدن در اتاق سرم رو سر يصدا با

 ...گمیلب م ریو ز دمیهم فشار م يرو رو چشمام

 ...بود اهیس

 ...شهیقفل م یمشک لهیو چشمام تو دو جفت ت ارمی یباال م عیبسته شدن در اتاق سرم رو سر يصدا با

 ...دمیم هیو خودم رو به تاج تخت تک کنمیرو تو دستم مشت م یو روتخت دمیدهنم رو قورت م اب

 ...دارهیقدم رو به سمتم برم نیو اول زنهیم يلبخند

 کنمیم یسع دمیمالفه رو سفت فشار م...کنهیوحشتم رو چند برابر م نیو ا هزنیم يچشماش به قرمز يدیسف

 ...خودم اروم نشون بدم

 ...گهیم یاروم يو با صدا نهیشیتخت م رو

 ...ندارم تینترس کار-

 ...خورده يزیکه چ فهممیدهنش م يکشدار بودن کلماتش و بو از
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 يو با دستا کنهیبه سمتم حمله م عیاز ترس بکشم سر یغیج خوامیو تا م دمیدهنم رو با ترس قورت م اب

 ...بندهیبزرگ و زمختش دهنم رو م

 ...دمیکش ادیدلم از ته دل فر ریز يدیشد ياحساس درد با

 ....یعلـــ-

 ...بلند شد یعل ادیمامان سوسن و فر غیج يان صدا یباز شد و در پ يبد يبا صدا در

 غیج يموند صدا ادمیکه  يزیچ نیاخر...دیدیهمه جا را تار م هیشده بود و چشمام از شدت گر نیسنگ سرم

 ...به سمتم بود دنشیمامان سوسن و دو

*** 

 !؟یکن کاریباهاش چ يخوایم-

تا الله  کنمیصبر م...ندادمش سیپل لیفعال بخاطر مامان سوسن تحو...کشتمشیاگه دست خودم بود که م-

 ...رهیبگ میتصم دیاونه که با...ادیبهوش ب

 ...بود ریاروم و سربه ز یلیخ...کار رو کرده باشه نیا ومرثیک شهیاصال باورم نم-

 ...واقعا کم اوردم...نداشتم شیلحظه هم اسا کیمدت  نیتو ا...شمیم وانهیبخدا دارم د انیشا-

 ...باال بکشم یکردم خودم رو کم یچشمام رو باز کردم و سع یحرف عل نیا دمیشن با

 :به سمتم اومد و گفت عیسر...شدنم شد داریکه متوجه ب انیشا

 !حالت خوبه الله جان؟-

 ...دوختم انینگران شا يرو از انژوکت دستم کندم و به چشم ها نگاهم

 :زدم و گفتم يخسته ا لبخند

 !ن؟یبهم اب بد یکم شهیم-

 ...رفت نییتعلل پا يبدون لحظه ا انیشا

بود و هر  ستادهیاتاق ا يپنجره سرتاسر يپشت به من رو به رو...تنها باشم یبا عل خواستمیفقط م...ام نبود تشنه

 ...دیکشیتو موهاش م یدست یبار عصب کی هیچند ثان

 ...یعل-

 ...کنمیخواهش م...نگو يزیچ کنمیخواهش م-

 ...حرف بغض کردم و تو خودم جمع شدم نیا دنیشن با
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ازش  یرا از دستش گرفتم و کم وانیل...اب رو به سمتم گرفت وانیوارد اتاق شد و کنارم نشست و ل انیشا

 ...خوردم

 :افتاده گفت نییپا يکرد و با سر یمن من انیشا

 !؟يدرد ندار-

 !سند؟ینویم ياصال درد را چطور! درد؟

 بگذار بر درد بازوان من سر

 رینگاهم را بگ دست

 کن که با عشق نسبت دارد يدچار حادثه ا مرا

 ...ام دهیار رنجاز روزگ بیعج من

 ...گرفتند يداغم لوله سرُم را به باز يتکان دادم و انگشت ها یبه نشانه منف يسر

 :دستش را به طرفم دراز کرد و گفت انیشا

 ...میزنیباهم حرف م یهر وقت خواست...زیتو خودت نر-

 ...دمز یهمه مهربان نیبه ا يگذاشتم و لبخند دشیبزرگ و سف يلرزانم را داخل دست ها دست

 :از جا بلند شد گفت انیشا یاشاره عل با

 !!باشه؟...صدامون کن یداشت يکار نییپا میریما م-

که  يزیمن االن به تنها چ...وفا یب يریم يکجا دار...را تماشا کردم یرفتن عل یچشم ریتکان دادم و ز يسر

 ...دارم بودنه توئه ازین

میبه پهلوها چاندیپ یاتفاق خودش را م کیهجوم  درد 

 بترسم خواهمینم

 کنم هیگر خواهمینم

  کندیسوراخ م بینبودنت عج یول

 بودنم را يروزها میتقو

 کنم هیگر خواهمیهم نم هنوز

 فتدیب خواهدیکه م اتفاق

 اشک ارِیاخت
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 چشم و

 دل و

 شب و

 ادیفر و

 رودیدست م از

 ياز دست رفته ا تو

 رومیاز دست م...من

 ...يتو از دست رفته ا اه

*** 

 ...یعل

 ...ستین یخوب طیاون االن تو شرا1؟يباهاش حرف زد ينجوریچرا ا-

 :و ارام گفتم دمیام کش یشونیپ يرو یدست

 ...کالفم یخودم به اندازه کاف...انیتمومش کن شا کنمیخواهش م-

 :و گفت دیکش یپوف انیشا

 ...نجایا ادیم گهیساعت د کیتا ...دکتر روانشناس خوب هیزنگ زدم به -

 :بهش انداختم و گفتم يقدرشناسانه ا گاهن

 ...قیرف یمرس-

از اتاق  یداشت یو قت کردینگات م يچطور يدیند...یالله توئ يمرهم و دکتر برا نیبهتر گمیمن هنوزم م یول-

 !؟یرفتیم رونیب

 ...انیشا-

 :به بازوم زد و گفت يا ضربه

 ...ششیبرو پ یتو هم وقت داشت...نییپا رمیمن م-

 ...ام فشار دادم قهیشق يگذاشتم و انگشتام رو محکم رو زیم يبسته شدن در سرم رو رو با

 !و من؟ الله

 !چطور ممکنه اون عاشق من شده باشه؟...شده بود وانهیحتما د انیشا...دار بود خنده
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 !؟يتو دوستش ندار!؟یعل یچ تو

 ينطوریسن ا نیدختر به ا هیخوام بذارم  ینم...سوزهیدلم براش م...دونمیمن اون رو مثل خواهرم م...ندارم نه

 ...کمکش کنم خوامیمن فقط م...تباه بشه

 !؟یکه بهش فکر کن ذارهیگذشتش نم یمطمئن!به گذشته الله نداره؟ یربط یمطمئن

 ...لب زمزمه کردم ریو ز دمیلبم کش يرو رو دستم

 ...گذشته

 داریتو ذهنم ب رمردیافتاد حرف پ ینگام بهش م هر وقت شیکردن دوره بهبود یشدن الله و ط دایاز پ بعد

 ...شدیم

 !فرفره؟ الله

 !ده؟یازتون دزد یچ

 ...بود دهیفا یحرف رو پس بزنم ب نیکردم ا یچقدر سع هر

که  خوردیاصال به سر و وضعشم نم...تونستم بارو کنم که دزد باشه ینم یبود ول يدختر کله شق و لجباز الله

 ...اون لباسا...دزد باشه هی

 ...دزد رو نداشت هیاز  ينشونه ا چیه الله

*** 

پوستش رفته بود و نسبت به قبل  ریبعد مدت ها اب ز...گذروندیم ادیبود که الله تو کمپ اعت ییروزا نیاخر

 ...سرحال تر شده بود یلیخ

 ...کردید به پرستارش نگاه منشسته بود و با لبخن اطیگوشه ح يتاپ فلز يبه الله افتاد که رو نگاهم

 ...صورتش زوم کردم يدستم رو باال اوردم و رو نیدورب ناخوداگاه

 ...خالص بشم یذهن يریخود درگ نیاز ا تونستمیبود که م یتنها راه یول ستیکار درست ن نیا دونستمیم

 ...شهر رفتم نییپا یمیزدم و به سمت همون محله قد رونیبذارم الله متوجهم بشه از کمپ ب نکهیا بدون

به سمت  نانیبرداشتم و با اطم یصندل يرو از رو نیزدم و دورب يافتاد لبخند کیکوچ ینگاهم به بقال یوقت

 ...ستیمن مطمئن بودم الله دزد ن...رفتم یبقال

 :بهم انداخت و گفت ینگاه رمردیپ

 !بابا جان؟ يخوایم يزیچ-
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 :زدم و به سمتش رفتم و گفتم يلبخند

 ...دیبهم بکن یلطف هی شهیم-

 :تکان داد و گفت يسر رمردیپ

 ...حتما پسرم-

 ...دمیجلو زدم تا به عکس الله رس یکی یکیرو روشن کردم و عکس ها رو  نیدورب

 :برگردوندم و گفتم رمردیرو به سمت پ نیدورب

 !د؟یشناسیخانم رو م نیا-

 :چشمش رو جا به جا کرد و گفت يرو نکیع

 ...اللست نیا-

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 !کجاست؟ دیدونیاالن م! دش؟یشناسیشما م-

 یخودشون ول يراست و دروغش پا...دختره دزده گنیم...دمیند يزیخودم که چ...دمیواال پسرم من فقط شن-

 ...گردهینااهل محل م يبا پسرا دمید ادیخب من خودم ز

 .اروم از مغازه خارج شدم يا تشکردادم و ب رونیب یام رو به سخت نهیحبس شده تو س نفس

 ...یعل-

 :اومدم و گفتم رونیکه به در خورد از فکر ب يضربه ا با

 ...تو ایب-

 :به صورت کالفه ام انداخت و گفت ینگاه انیشا

 !؟يایب يخواینم...دکتر اومده-

 :تکان دادم و گفتم يسر

 ...امیچرا االن م-

*** 

 :کتش فرو کرد و گفت بیخودکارش رو داخل ج دکتر

 !د؟یباهاش دار یشما چه نسبت-

 :گفتم هیانداختم و پس از چند ثان انیبه شا ینگاه یجیگ با
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 ...برادرشم-

 :به نشانه تاسف تکون داد و گفت يسر دکتر

 !دختر وارد شده؟ نیبه ا يشما چه ضربه ا يسهل انگار نیبا ا یدونیم!؟یمراقب خواهرت باش دیبا ينجوریا-

 :گفتم کردمیدر باال نبردنش م یکه سع يو با صدا دمیدستم رو داخل موهام کش یعصب

 !دکتر حالش چطوره؟-

 ...رو ندارم خودشیب يحوصله پند و اندرزها دیفهم انگار

 ...خوب خوب..حالش خوبه-

 يسر یشونه ام رو فشرد و با خوشحال انیشا...لبم نشست يرو يدادم و لبخند رونیحبس شده ام رو ب نفس

 ...تکون داد

 ...ترسونهیخوب بودن من رو م نیا یول-

 :تعجب نگاش کردم و گفتم با

 ...فهمم یمنظورتون رو نم-

 ...بده یلیکردن خ يخودخور نیا...که حالش خوبه کنهیداره وانمود م کنمیمن احساس م-

 ...دیپرس عیسر انیشا

 !م؟یکن کاریچ دیخوب دکتر االن ما با-

براش  دیکنیکه فکر م يهرکار...باشه یدورش خال دینزار...سفر دشیمدت ببر هی کنمیم هیمن بهتون توص-

 ...دیانجام بد ارهیدرش ب ییاز تنها تونهیبهتره و م

 ...دکتر فکر کردم يپله ها نشستم و به حرفا يرفت رو نییبدرقه دکتر پا يکه برا انیشا

 !به سرش بزنه؟ يممکنه فکر احمقانه ا یعنی

 ...یکنیکه فکرش رو م هیمتر از اونالله محک!؟يفکر چه

سرد  رهیدستگ يدستم رو رو...بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم عیسر...در اتاقش ثابت شد ينگاهم رو ناخوداگاه

 ...فشارش دادم نییبه سمت پا یاتاق گذاشتم و به ارام

صورتش  يبود و موهاش رو دهیبه پهلو خواب...چهره الله ثابت موند يباز کردم و نگاهم رو یدر رو کم يال

 ...پخش شده بود

 ...بستم یزدم و در اتاق رو به اروم يلبخند
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 ...یزنیم دیدختر مردم رو د یواشکی ستیخوب ن-

 ...به عقب برگشتم عیو سر دمیجا پر از

 ...نداخت یابرو باال م طنتیداده بود و با ش هیتک واریخندون به د انیشا

 :و گفتم دمیرو تو هم کش ابروهام

 ...تو اتاقم کارت دارم میبر ایب...انیشا یمنحرف یلیخ-

 :تکان داد و گفت يخندون سر انیشا

 ...باشه ما منحرف-

*** 

 ...تا حالش بهتر بشه ییجا یشمال میبر يچند روز هی گمیمن م-

 :تکان داد و گفت يبا موافقت سر انیشا

 ...ارمیمنم الناز رو م...هیفکر خوب-

 :کردم و گفتم یاخم

 !؟ياریب يخوایم یچ ياون رو برا-

 ...زنمه ها نکهیبابا مثل ا يا-

 ...خودت يپا شیپس همه چ-

 :مبل برداشت و گفت ياش رو از رو هیتک انیشا

 ...تنده یکمیزبونشم ...شهیجور م هیبا بق رید کمیفقط ...هیبخدا الناز دختر خوب-

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 !؟یکمی-

 ...حاال خب-

 ...شمال رو اماده کنن الیو زنمیپس من زنگ م-

 !؟يبسپر يخوایم یشرکت رو به ک يکار یراست...باشه-

 ...مدت سروسامان بدن نیکارا رو تو ا توننیم...هستن ریرضا و ام-

 ...یاخر هفته برن مرخص خواستنیانگار م...پس بهشون زنگ بزن...باشه-

 ...زنمیباشه بهشون زنگ م-
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*** 

 ... الله

 ...شدم رهیدادم و به جاده سرسبز خ هیسرد پنجره تک شهیرو به ش سرم

 ...نازك الناز بلند شد ياون صدا یشونه ام نشست و در پ يرو یدست

 !الله جون؟ يخوریم يچا-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...شمیممنون م-

 :بار مصرف رو به سمتم گرفت و گفت هی وانیلبخند ل با

 ...نوش جان-

 :سرش رو به عقب برگردوند و گفت انیشا

 !ال؟یع یپس من چ-

 :تو سرش زد و گفت یضربه اروم الناز

 ...الیصد دفعه گفتم نگو ع...و زهرمار الیع-

 ...منزل گمیم...باشه-

 :صداش رو کلفت کرد و گفت بعد

 ...ادیرد کن ب يچا وانیل هیمنزل -

 :کرد و گفت یاخم الناز

 ...درت اثر کرده نیکمال هم نش...گهید یگرفت ادیحرفا رو هم از دوستات  نیا-

 ...به نشونه تاسف تکون داد يو سر دیحرف اخماش رو تو هم کش نیافتاد که با ا یبه عل نگاهم

 ...داد هیتک شیبرگشت و به صندل یبه الناز کرد و بدون حرف یاخم انیشا

هم  انیشا يو اخم ها نداختیم کهیت یعل الناز از اول سفر همش به...بود یو الناز چ یمشکل عل دونستمینم

 ...نداشت زشیتند و ت يرو حرفا يریتاث چیه

 ...داده بود و صورتش رو به طرف پنجره برگردوند هیتک یبق کرده به صندل الناز

 !ناراحت شد؟ انیاز اخم شا یعنی
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دختره  نیاونوقت ا...الیبهت بگه ع یکه عل یکنیتو عشق م...پولدارا با ما فرق داره فرفره نیا یزندگ چقدر

 ...بهش برخورده

 ...قند تو دلم اب شد الیروز بهم بگه ع هی یعل نکهیفکر ا از

 ...کنهیذوق م نقدریگفتن ا الیع هی ياخه ادم برا...دیبد دیند يبرسرت دختره  خاك

 ...داره یچه لذت یحرف از زبون عل نیا دنیشن یدونیکه نم تو

 ...الله یستیادم بشو ن تو

 ...که هست نهیهم

 :نگه داشت و گفت يگوشه ا یعل

 ...میکنیبعد دوباره حرکت م میناهارمون رو بخور نجایا دیبش ادهیپ-

 :انداخت و با انزجار صورتش رو جمع کرد و گفت یبه رستوران نگاه الناز

 ..خورمیغذا نم نجایمن ا انیشا-

 :داد و گفت رونیب تینفسش رو با عصبان یعل

 ...نییپا ایالله ب-

 ...راه افتادم یو مثل جوجه اردکا دنبال عل دمیپر رونیب نیاز ماش عیحرف سر نیا دنیشن با

 :در رستوران رو باز کرد و گفت یعل

 ...برو تو-

 ...غرق لذت شدم ذاشتیکه بهم م یهمه احترام نیا از

 ...ذاشتیم بیع ییجا نیالناز چطور رو همچ...نشستم و با لذت نگاهم رو به اطراف دوختم یچوب یصندل يرو

 ...بودم دهیند یخوشگل نیحاال تو عمرم رستوران به ا تا

 !؟یگیرو م نیکه ا یتو تا حاال چند بار رستوران رفت مگه

 ...دمیرو تو هم کش اخمام

 ...خوشگله یلیخ نجایا یحاال هر چند تا ول-

 !؟يخوریم یچ-

 :دوختم و بدون توجه به سوالش گفتم یرو به صورت سرخ عل نگاهم

 !؟یناراحت-
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 !باشم؟ دینبا-

 ...یچرا ول-

 ...دوست شدم انیبدبخت گداگشنم و بخاطر فقر با شا هیمن  کنهیاون دختر فکر م-

 ...دیانیمهم تو وشا...که دوست داره فکر کنه يبذار هرجور-

برام  ییزایچ نیهمچ دنیواقعا شن...محرفاش رو هضم کن نیا تونمیهنوز نم یول دمشیاز صد بار د شیب-

 ...مشکله

 :خم شدم و گفتم زیم يرو

 ...میسفر که خوش بگذرون میما اومد...میرو فراموش کن زیبهتره همه چ...یعل یزنیحرف رو م نیچرا ا گهیتو د-

 :و گفتم دمیبهم کوب يرو با شاد دستام

 ...خوامیمن جوجه م-

 :کردم و اروم گفتم یمکث

 ...برادر-

 ...زد ینیحرف اخماش از هم باز شد و لبخند دلنش نیا دنیبا شن یعل

 ...برادر گفتنات تنگ شده بود يدلم برا-

 :و گفتم دمیلذت خند با

 ...گمیبهت م یاز االن هر چقدر که دوست داشته باش-

 ...تنشته بود و مسئول گرفتن سفارش ها بود رف زیکه پشت م يتکون داد و به سمت مرد يبا خنده سر یعل

 ...مزخرف الناز رو فراموش کرده باشه ينگاهم دنبالش کردم و از ته دل ارزو کردم که حرفا با

 ...لبم نشست يرو یافتاد از شدت ذوق لبخند بزرگ یعل يو نگاهم به غذا دنیچ زیم يغذا ها رو رو یوقت

 ...خودش جوجه سفارش داده بود يهم برا یعل

 ...کارش تو دلم هزار تا فکر دخترونه کردم نیا با

*** 

 ...شیدو ماه پ...ابیافراس

 :سرم رو بچرخونم گفتم نکهیا بدون

 !تمام شد؟-
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 ...لبش رو احساس کنم يپوزخند رو تونستمیم یبه راحت یول دمشید ینم نکهیا با

 ...شدم رهیاز اشکش خ سیخ يبه پشت برگردوندم و به چشم ها یرو به اروم سرم

 ...نوبت من بود که پوزخند بزنم االح

 !اشک؟

 !هم رضا؟ اون

 !بود؟ یبود ک دهیکه اشک رضا رو د يبار نیاخر

سرد زمستون  یروز برف هیتو ...شانیبه دهسالگ دیپر کش الشیبه ذهن خسته اش فشار اورد و پرنده خ یکم

برادرش ..قشیرف ياون روز او هم پا به پا...مادر تازه به خاك سپرده اش بود يرضا برا يختنایشاهد اشک ر

 ...دارد يدلدار...غصه خورد...ختیاشک ر

 ...اوردن ان خاطرات مشت شد ادیبا به  شیها دست

اون ...ثروت مند...يقو...دوست دارم شتریرو ب ابیافراس نیا...سال هاست که کشتمش...مرد ابیافراس اون

 ...تمام یهمه چ...تمام بود یهمه چ ابیافراس نیا یخور بود ول يتو سر...بود فیضع ابیافراس

 ...شد لیتبد یکم کم به لبخند بزرگ پوزخندش

 !مرد گنده؟ یکنیم هیچرا گر-

 ...رفت فشیبهش انداخت و به سمت ک یبا نفرت نگاه رضا

 ...دیترس قشیفاز عمق نفرت ر...دیدوستش ترس يشدت نفرت النه کرده داخل چشم ها از

 ...ترس رو پس زد نیکه ا دیهم نرس هیثان کیبه  یول

 :گفتم کردیدر ارام نگه داشتنش م یکه سع ییکرد و با صدا زیرو ر شیچشم ها...نشست شیدو ابرو نیب یاخم

 !بهت گفتم تمام شد؟-

 :برگردد گفت نکهیا بدون

 ...تمام کرد...اره-

بلند شدم و با دو قدم خودم رو به  یصندل ياز رو...گذاشتم زیم يداخل صورتم روزنامه رو رو يرییتغ چیه بدون

 :رو شونه اش گذاشتم و گفتم یدست...رضا رسوندم

 ...قیراحت شد رف-

 ...به خشونت به عقب برگشت و دستم را پس زد رضا
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 :ام زد و گفت نهیتخت س یمحکم ضربه

 ...راحت بخواب الیحاال برو با خ...خان ابیبهزاد تمام کرد افراس...راحت شد..اره-

 :و گفتم دمیام کش یجوگندم يموها نیب یدست یعصب

 ...بوده یکه انگار جوان پاك و ناکام یسوزنیبراش دل م يدار يجوری-

 :زد و گفت يپوزخند رضا

 ابیافراس...انتخاب پدرش بود...کثافت بودن انتخاب خودش نبود نیا یول فیهم کث یلیخ...بود فینه بهزاد کث-

 ...شد دهیچاه کش نیاون با طناب تو تو ا...خان

 :مبل زد و گفت يبه کت رو یچنگ

 ...برسه که بهزاد ببخشت يروز دوارمیام-

 ...با مکث برگشت و نگاهش کرد هیبعد از چند ثان...شد مانیانگار پش یبه سمت در برداشت ول یقدم

 ...نمناك ياز پوزخندش بود نه ان چشم ها ينه خبر گریبار د نیا

 :زد و گفت يلبخند

 ...نکشه شتیمواظب باش به ات...خوبه یلیحالشم خ...زندست میمر...رفت بهت بگم ادمی یراست-

 ...واقعا حالش خوب باشد میرضا در دل خدا خدا کرد که مر و

دو زانو نشست و  يرو...نبود نیقرار که ا یول!زنده بود؟ میمر!م؟یمر...به تنم افتاد يرعشه ا میاسم مر دنیشن با

 ...موهاش زد نیب یچنگ

 ...کردیم کاریچ دیبا حاال

 !؟يچطور-

 :باال انداخت و گفت يشانه ا رضا

 ...دادم شیفرار دادینوچه هات جون م يدست و پاها ریداشت ز یهمون موقع که تو دب-

 ...مشت شد شیف دست هاحر نیا دنیشن با

 ...رکب خورده بود او

 ...هم از رضا ان

*** 

 ...یدب...یعل
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دختر سرِحال  نیا...شناختم نداشت یکه م یمیبه مر یشباهت چیدختر ه نیا...انداختم میبه زن رو به رو ینگاه

 !کرده بودم؟ دایجونش را پ میبود که جسد ن يهمان دختر بایوز

 :خوش رنگش را پشت گوش زد و گفت يموها میمر

 ...کنمیلطفت رو فراموش نم چوقتیه...يبه من کرد یتو کمک بزرگ-

 ...مرتب کنم یکردم ذهن اشفته ام را کم یزدم و سع پلک

 !؟يکجا بر يخوایم-

 ...ارمیبود که اون لحظه تونستم به زبون ب يزیتنها چ نیا

 :را به او دوخت و گفت نشینگاه غمگ میمر

 ...بدم سیو اونا رو به پل رانیبرگردم ا خوامیم...دارم ابیعالمه مدارك از افراس هیمن -

 :مبل جا به جا شدم و گفتم يرو یتاب یب با

 ...کار ممکنه برات گرون تمام بشه نیا یول-

 :تکان داد و گفت يسر میمر

 ...میریتقاص خون بهزاد رو بگ دیبا یول دونمیم-

 ...دنیو اماده بار شدنیم سیخ ياورد چشم ها یاسم بهزاد رو م یهنوزم وقت...شدم رهیخ قیدق شیچشم ها به

 :و گفت دینمناکش کش يبه چشم ها یدست میمر

برگردم  دیازتون بخوام کمکم کن خوامیم...دارم نجایکه من ا دیهست یشما تنها کس یول هیادیخواسته ز دونمیم-

 ...رانیا

 :داختم و گفتمان نییحرف سرم رو پا نیا دنیشن با

 ...قبوله-

 :زد و گفت یپلک یبا خوشحال میمر

 ...بتونم جبران کنم دوارمیام-

 ...اما شرط داره-

 ...شیپ دوماه

 ...کردم دایمن بهزاد رو پ-

 ...رفت نیباره از ب کیام به  يحرف تمام انرژ نیا دنیشن با
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 :نشستم و گفتم نیزم يرو

 !؟يچطور-

 :و گفت دیکش رونیب يروزنامه ا فشیداخل ک از

 ...بخونش ریبگ-

 ...اولش چشم دوختم تریجون روزنامه رو ازش گرفتم و به ت یب ییدست ها با

 "...درگذشت يبهادر يا رهیزنج يسهام دار بزرگ و صاحب کارخونه ها...يبهزاد بهادر"

که  يبهزاد...که بهزاد نام داشت يا افهیپسر جوان و خوش ق...زوم شد تریعکس کوچک کنار ت يرو چشماش

 ...بود ایاسم دن نیروزها بنظرش منفور تر نیا

 ...شدم رهیرو باال اوردم و به دکتر خ سرم

 !مه؟یشوهر مر نیا دیدونیاز کجا م-

که بود  يبه هر ضرب و زور...فرستادم کنهیم یزندگ رانیاز دوستام که داخل ا یکی يرو برا میعکس مر-

 ...کنه دایتونست بهزاد رو پ یاز اونجا به راحت...بخاطر حمل مواد داشته کیسابقه کوچ هی...کارسیکه چ دیفهم

 !مخدر؟ مواد

 !زندان؟

 ...باشد يدختر نیهمچ میمر شدینم باورش

 :موهام رو به عقب راندم و گفتم یناراحت با

 !م؟یکن کاریچ دیاالن ما با-

داستان رو از زبون اون  دیبا...میبمون میمنتظر خوب شدن مر دیبا...انتظاره میکه الزمه ما انجام بد يتنها کار-

 ... میبشنو

 ...زدیحرف از ترك کردنش م...زدیو سالم جلوش نشسته بود و حرف از رفتن م حیبعد از دوماه صح مشیمر حاال

 :نگاهش کرد و گفت یبا نگران میمر

 !؟یچه شرط-

 ...امیمنم باهات م-

او را شوکه  یعل ياما حرف بعد...درکنارش باشد یمثل عل يمرد ستیبا خودش فکر کرد که بد هم ن میمر

 ..کرد
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 ...رانیا میریبعدش م میکنیالبته قبلش باهم ازدواج م-

 

*** 

 ...رانیا...میو مر یعل

 :به سمتم انداخت و گفت ینگاه

 !زم؟یعز یخوب-

با خشونت  زشیاون همه چ...صداش نکرده بود نطورید هم ابهزا یحت...لفظ گنگ بود نیچقدر براش ا!زم؟یعز

 ...عشقش یحت...بود

 دینبا...زن شوهر دار بودم هیمن االن ...افکار مزاحم رو از ذهنم دور کنم نیکردم ا یرو تکون دادم و سع سرم

 ...دینبا...کردمیراجع به شوهر مرحومم فکر م

 :زدم و گفتم يلبخند دستپاچه

 ...خوبم-

 ...یکردم مثل خودش با مهر جوابش رو بدم ول یسع

 :رو محکم تر فشرد و گفت دستام

 !م؟یکجا بر دیبا-

 ...پاسداران-

 :تکون داد و گفت يسر

 !ست؟یمتوجه ات ن يخطر چیه یمطمئن-

 :تکان دادم و گفتم يسر

 ...خبر نداشت جز من و بهزاد چکسیاز اون خونه ه-

 :فتو گ دیچیپ يگفت و داخل کوچه ا یاهان

 !بپرسم؟ یسوال هی شهیم-

 :گفتم رمیدرخت ها بگ ينگاهم رو از رو نکهیا بدون

 ...اره-

 !شد که بچه ات مرد؟ یچ-
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 :رو گاز گرفتم و گفتم نمیریلب ز...اسم بچه فکم منقبض شد دنیشن با

 ...کشتش ابیافراس-

 :رخم انداخت و گفت میبه ن ینگاه

 ...ایبه خاطر بچه ات !؟یبرسون سیاون اسناد رو به پل يخوایم یچ يبرا-

 :کرد و اروم گفت یمکث

 !بهزاد؟-

 ...هر دو-

 :انداختم و گفتم یبه عل ینامحسوس نگاه

اون بچه ناخواسته بود ...عشق رو از تمام کاراش احساس کنم تونستمیمن م یبود ول یدرسته بهزاد مرد خشن-

 ...رمیاونا رو بگ يخون بها تا نجامیمن ا!از جون بچش بگذره؟ يمادر شهیخوب مگه م یول

 !؟يکه درخواست منو قبول کرد نهیهم يپس برا-

 ...شیشونیصورت کبودش و رگ برجسته پ يکامال سر خورد رو نگاهم

 ...دیحسادت خند نیا به

 !؟يخندیچرا م یبگ شهیم-

 :رو حفظ کردم و گفتم لبخندم

 ...يبچه ا یلیخ-

 !؟يتو منو دوست دار-

 ...کنم يرویکردم از اون پ یقلبم گذاشتم و سع يدستم رو رو...دونمینم!دارم؟ دوستش

 :گفتم ناخوداگاه

 ...اره-

*** 

 ...الله

 ...بعد دوماه

موهام زدم و سرم رو با کف دست مالش  نیب یچنگ...مبل نشستم يسرم برداشتم و رو يرو از رو شالم

 ...تمام بشه یسردرد لعنت نیا خواستیم یپس ک...دادم
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 ...ام رو از هم گشودم و به سمت اشپزخونه رفتمچشم یخستگ با

 ...رو پر از اب کردم و از پله ها باال رفتم وانیل...دمیکش رونیرو باز کردم و پارچ اب رو ب خچالی در

 !؟يبد یجواب مامانت رو چ يخوایحاال م-

 ...دونمیبخدا خودم هم نم-

 !؟یالله چ-

 ...و سرم رو به در چسبوندم ستادمیو پشت در ا دمیکش رونیکفشم رو از پا ب...سادمیوا خیاسمم س دنیشن با

 ...دوباره بلند شد انیشا يصدا

 ...شهیکه باورم نم يخبر ینگو از عالقه الله نسبت به خودت ب-

 ...بود دهیهم فهم انیشا...حرف از خجالت اب شدم نیا دنیشن با

 ...باال انداختم و باخودم گفتم يا شانه

 ...شهیار من هم راحت تر مک ينجوریا...بهتر چه

 ...تر کردم تا بهتر حرفاشون رو بشنوم زیگوشم رو ت...لبم نشست يرو یثیحرف لبخند خب نیا با

 ...یچرا ول-

 !؟یچ یول-

 ...يمن به الله عالقه ا-

 !؟یحرف بزن عل!؟یچ يا عالقه

هم فشار  يرو شتریب عرق کردم رو مشت کردم و چشمام رو يدستا...بود دهیقلبم به اوج خودش رس ضربان

 ...دادم

 !؟یستیاحساس هم ن یتو بهش ب یول-

 !از کجا معلوم اون منو بخواد؟-

 ...لب گفتم ریز

 ...خوامیم...یعل خوامیم بخدا

 :زد و گفت یبشکن انیشا

 ...ستین لیم یخان ما هم ب یعل دهیپس نشون م...اها حاال شد-

 ...انیچرت نگو شا-
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االن با  یانتخاب بود ول نیبرات بهتر يبود کایکه امر یاون دختر تو زمان دیشا...يندار يا ندهیا چیتو با سارا ه-

از همه مهم تر ...دلسوزه...مهربونه...هیالله دختر خوب...نهیالله بهتر یکنیم یزندگ يکه تو باهاش دار يافکار نیا

 ...یستین لیم یتو هم که نسبت بهش ب...دوست داره

 ...یول-

 ...باهاش حرف بزنم نییپا رمیمن م...بشه داشیالله پ گهید قهیفکر کنم تا چند دق...نداره گهید یول-

 ...انیشا-

 ...من رفتم...و درد انیشا-

 ...رفتم نییاز پله ها پا عیفاصله گرفتم و سر عیحرف از در سر نیا دنیشن با

 !؟یینجایا تو ا-

 ...شتمبرگ انیبه سمت شا یدهنم رو قورت دادم و به اروم اب

 ..اره تازه اومدم-

 :دستم رو باال اوردم و گفتم وانیل

 ...خوردمیداشتم اب م-

 :باال انداخت و گفت ییابرو انیشا

 ...میحرف بزن-

 لبم نشست يرو يگشاد لخبند

 ...میبزن-

*** 

 ...ماه بعد چهار

 :گذاشت و گفت زیم يروزنامه دستش رو رو یعل

 !؟ییالله کجا-

 ...اومدم و خودم رو تو اغوشش انداختم نییپا عیپله ها سر از

 ...نجامیا-

 ...دیچیتو کل خونه پ خندش
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بهش  یفیدو انگشتش گرفت و فشار خف نیرو ب مینینک ب...اپن نشوندم يرو دور کمرم محکم کرد و رو دستش

 ...وارد کرد

 !؟یحالت خوبه خانم-

 :شونه اش گذاشتم و گفتم يرو رو سرم

 ...االن خوبم-

 ...ش دوباره بلند شدخنده ا يصدا

 !؟يامتحانت رو خوب داد-

 :و گفتم دمیپر نییاپن پا يرو از

 ...بود یعال-

 :کرد گفت ینیریش اخم

 ...نپر نییپا ينجوریصدبار گفتم ا-

 :به نشونه باشه تکون دادم و گفتم يسر

 ...درس خوندنم بشو الیخیامسالم که تمام شد ب یعل-

 :و گفت اپن برداشت ياش رو از رو کهیت یعل

 ...پس بحث نکن لطفا...میموضع زد نیما حرفامون رو راجع به ا-

 :کردم و گفتم یاخم

 ...وضع نیاخه با ا-

 :باال انداخت و گفت ییابرو یعل

 !کدوم وضع؟-

 :و گفتم دمیگز لب

 ...یچیه-

 ...اولش چشم دوختم ریرو برداشتم و ت زیم يرو روزنامه

 ...در پاسدارن یزن و شوهر جوان در اپارتمان یسالخ

 ...غرق خون برداشتم و با انزجار صورتم رو جمع کردم يجنازه ها يرو از رو نگاهم

*** 
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 :و گفت دیکش کممیش يرو یدست

 !م؟یبذار یاسمش رو چ يدوست دار-

 ...باال انداختم و پشتم رو بهش کردم يا شونه

 :صورتم آورد و گفت کینزد سرشو

 !؟يقهر-

 :ندم و گفتمام رو به صورتم چسبو شونه

 ...نکن-

 ...گونه ام زد يرو يصورتم اورد و بوسه ا کیسرش رو نزد طنتیش با

 :اخم به سمتش برگشتم و گفتم با

 ...گفتم نکن-

 ...لبخند به چهره اخم الودم نگاه کرد با

 !لبخند؟ هیفقط بخاطر -

 :کاسه چشمام پر از اب شد و گفتم ناخوداگاه

 !؟یفهمیم...یجز من لبخند بزن یبه کس خوادیدلم نم-

 !؟یچ گهیچشم د-

 :و گفتم دمیو با بغض لب برچ دمینمکناکم کش يچشما يرو یدست

 ...بغلم کن-

خودم رو با اون شکم بزرگ تو بغلش جا دادم و ...تخت نشست يلبخند دستاش رو از هم باز کرد و منتظر رو با

 ...اش گذاشتم نهیس يسرم رو رو

 ...فرو کرد میخلسه زندگ نیتر نیریگرفت و من رو در ش يبه باز هاش موهام رو انگشت

 تو سمینویم

 تمامِ من و

 کلمه نیا در

 شودیو تمام م شروع
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 :سندهینو سخن

اشنا شود که  یبا گروه ییماجراها یبه اسم الله بود که ط یهزار داماد داستان سرنوشت دختر جوان عروس

 دادیاون رو سوق م یداشت به سمت بدبخت

 یدو عل نیکه ا کنمیدر اخر اعالم م یشدن خواننده ها شده باشه ول جیباعث گ دیدر داستان شا یدو عل وجود

 .کامال متفاوت از هم بودن تیدو شخص

 و خشونت بود به درك واصل نشد يکه پر از بد يمرد ابیافراس

 .شنیبه در نم دونیبد زود از م يادم ها شهیهم

 دهیادامه م فشیکث يود که افراساب هنوزم هست و هنوزم به کارهاحرف ب نیروزنامه گواه ا تریت

 جوان یو عل میکردن مر یبار با قربان نیا

 انیپا

 
 

 

 

 

  93تیر   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member193842.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member231993.html    :ناظر 
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