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 باسمه نور

 

 نیلوفر قائمی فربقلم  تب داغ هوس)گناه(جلد دوم رمان 

آخر سر  طور که میدونی این رمانهمونواقعا ازت ممنونیم.،خریدیاین فایل رو  دوست عزیزی که

فایل هاش بصورت رایگان منتشر میشن پس ممنون میشیم تا اون زمان این فایل رو با هیچکس 

انحصاری بزرگترین ضربه رو به با انتشار وسیع این رمان در زمان پخش  کهچرا  نذاری به اشتراک

 .،یاحقمأیوسش کردی ه دادن به رمان نویسیز ادامامورد عالقه ت وارد کردی و نویسندۀ 
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 *پنج سال بعد...

آرمین یه جوری نعره میزد انگار وسط جنگلِ،همه کُپ کرده بودن، اون سالن 

شلوغ یه آن سکوت محض شد،تنها کسی که هول نکرده بود من بودم، من 

ها و خشم ها دیدم که  شش سال با این مرد زندگی کردم، انقدر از این نعره

کمتر از همه بهش اعتنا میکنم، روزایی که آرمین فریاد میزد من زهره ترک 

و از قدرت آرمین  میشدم گذشت، روزایی که دختر بیست و یکی دو ساله بودم

اش از صداش...نمیگم االن دیگه مقابلش یه شیرم مثل میترسیدم، از چشم

ساخت،نگین پشت سرم تند تند راه  خودش نه ولی...آرمین از من یه زن دیگه

 میومد با هول گفت:

 نفس، نفس آرمین میکشتت.-

فس بیست یک و دو نبا حرص گفتم: هیچ غلطی نمیتونه بکنه،فکر کرده من 

ساله ی اون روزام؟! که زیر گیوتین خواسته هاش باشم؟! دیگه چیزی برای از 

موم شده، فکر کرده دست دادن ندارم که بابهاش کنار بیام،برای من آرمین ت

بازم در برابر همه غلطاش سکوت میکنم؟ اینبار با همه فرق داره،یه لحظه 

 کنارش نمیخوام بمونم نگین حتی یک لحظه.

آرمین ولت نمیکنه، ببین چقدر دارم بهت میگم، آرمین از همه چی -نگین

 میگذره اِلّا تو، تو براش فقط حکم یه زن نیستی نفس...نفس با توام!

زنان از راهی که تند تند میرفتم تا به حیاط برسم و از شر داد های نفس »

 «گوش خراش آرمین راحت بشم گفتم:
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ازش شکایت میکنم، با قانون که نمیتونه دربیفته،مگه االن تونست جلوی منو -

 بگیره.

دستم با ضرب به عقب کشیده شد، انقدر محکم که تعادلمو از دست دادم با 

مینو در حالی که کامیار و آقای شیخی سعی میکردند باسن زمین خوردم، آر

 مهارش کنند باال سرم عربده زد:

به چه جراتی از من طالق میگیری؟ هان؟ یادت رفته من کی ام؟ یادت رفته -

 نفس پناهی.

آرمین! وای آرمین! تو وقتی منو نفس پناهی صدا میکنی یعنی ظالمی یعنی »

و تیکه تیکه کنی چون یادش می رحم نداری یعنی ممکنه حتی از خشم من

 «افته من دختر معشوقه مادرشم، با حرص و صدای خش دار گفتم:

 مّنّ...مّنّ...« با حرص و عقده گفتم:» طالق نگرفتم، طالقت دادم-

خودمو متمایل میکردم به جلو به سینه ام میزدم، تنها وقتی بود که حس 

یکبار من بودم که حرفمو قدرت کرده بودم، یکبار جلوی آرمین کم نیاوردم، 

پیش برده بودم، شش سال اونی بودم که اون خواسته بود حتی بعد تصادف با 

تموم اون محبت افزون شده اش بازم همون آرمین بود که تا منو سرپا دید از 

نو شروع به خیلی از رفتاراش کرده بود، آرمین هیچ وقت عوض نمیشد،اینو بهم 

 ثابت کرد.
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روزای بعد تصادف به من این قدرتو داد، حس تنهای آرمین تنها چیزی که اون 

شده بود بهم اعتماد کنه، انقدر تشنه ام  ثو ترس از دست دادنم بود که باع

باشه که قبول کنه حق طالق بهم بده، فکر میکرد نفس همیشه کم سن و بی 

عقل میمونه، فکر میکرد با پول میتونه قانونُ هم بخره... از عشق من مطمئن 

 بود...منم....منم مطمئن بودم

 اما....اما.... 

عمو شیخی و کامیار بازوهاشو گرفته بودن،آرمین با اون چشمای آبی به خون 

دادم نشسته اش که منو فریاد میزد بهم نگاه میکرد و گفتم: من طالقت 

 آرمین.

حس کردم آرمین دیگه شبیه آرمین نیست، شبیه یه خون آشامه که اگر »

افتادم که دو  7شماره  Twilightدنمو می دّره، بی اختیار یاد ولش کنند گر

نفر یه خون آشامو نگه داشته بودن! آرمین در حالی که اون دندونای ردیفشو 

روی هم گذاشته بود و فکش منقبض شده بود و از حرص زیر گونه اش می 

 ــــس.لرزید گفت: تو، تو بهم کلک زدی...تو نارو زدی.... دورم زدی نفــــــــ

نگین کمکم کرد از جا بلند شدم، شالم از سرم افتاده بود کشیدم رو سرم، 

خواستم جلو برم نگین نکهم داشت و ارمین داد زد: میکشمت نفس، حق 

 نداشتی...
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با حرص گفتم: تموم شد، تمومت کردم، هیچی دیگه تورو به من وصل نمیکنه 

دیگه یونا هم نیست که به  «با یه بغض پر از خار و خش با یاد پسرم گفتم:» 

 خاطر اون بازم توی بازی نفرت انگیزت باشم، تمومــــت کردم.

 تا اومدم برگردم آرمین در حالی که لحنشو کنترل میکرد با هول گفت:

 نفس نفس.... -

 نفس جون یونا...« اشتم بلندتر گفت:ذمحل ن»

داشت...بعد از  ایستادم، سه سال هرجا که خطا کرد منو با قسم جون یونا نگه»

دوسال هنوزم جون بچه ی طفل معصوم منو میخوره، با سینه ی سوخته و 

نه اش میکوبیدم، عمو شیخی یبغض به طرفش هجوم آوردم، با مشت به س

آرمینو ول کرد که منو کنترل کنه، نگین هم یه طرف دیگه گرفته بودتم، با 

 زجه گفتم:

 ول نکردی؟ بچه ام دو ساله مرده...هنوز جون بی جونشو-

 جونش برای تو چی« صورتم خیس از اشک میشد و صدای خش دار گفتم:»

 ایم شدی.بود که همیشه پشت جون بچه ی من ق

حال گفتم: ب کشیدن، از زجه خم شدم با همون نگین و عمو شیخی منو عق

 کاریاتو با جون یونا بخشیدم...تموم کثافت 



6 
 

ام میکرد پر اشک شد و با چشمای آرمین که با زل زدگی و چشمای باز نگ»

یونا مُرد، یونا مُرد، انقدر جونشو قسم خوردی که « جیغ صدای گرفته گفتم:

 مرد؛ واسه تو ....برای توی نحس...

 نگین جلوی دهنمو گرفت و با عصبانیت گفت:بسه، بسه، تو خیابونی...

آرمین با همون حرص قبلی گفت: برای من نمرد، برای بابای  بی ناموست مرد 

 که رفتی دیدنش...

اومدم هجوم ببرم طرفش عمو شیخی محکم گرفتم، یه جوری که پاهام رو هوا 

 بود، جیغی شبیه جیغ قبلی با صدای گرفته زدم و گفتم:

 خفه شو آرمـــــــــــــین، خفه شو...خائن، نامرد.....-

حساس بود، شبیه شاسی یه بمب بود که میزدم. عمو  "نامرد"همیشه رو کلمه 

خی رهام کرد که اونو بگیره، حتی تهمت قاتل یونا بودن هم اونو اینطوری شی

 ..."نامرد"بهم نیمریخت...اما کلمه ی 

میشد که نفت روش ریختن و به جونش کبریت می زنند و اون باال شبیه آدمی 

 فریاد میزنه: من نامرد نیستم؛ به من نگو نامرد. "سوختم"پایین میپره و جای 

به قفسه ی سینه اشو با حال زجر ا کف دستم محکم زدم نگینو پس زدم ب

 ری گفتم:آو

کردی نامرد؛ چطور « موهامو کشیدم» بهم خیانت کردی، بهم...خیانت -

 تونستی.
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نگاش کردم، نفس زنان تو چشمای خیره و زل زده اش که انگار شوکه بود »

 چطوری؟« نگاه کردم و دندونای روهم گفتم:

بی جون نشستم و زجه زنان گفتم: دیگه نمیتونم همونجا کنار پای آرمین 

 تحمل کنم....تموم شد... همه چیو بخشیدم،اینو نمیبخشم،نمی، بخشم....

 «آرمین نفس زنان با تردید نگام میکرد و عصبی با صدای آروم گفت:»

 ولم کن ببینم. -

منظورش به کامیار بود،از حصار کنترل کامیار و شیخی که رها شد مقابلم »

 «اتمه زد و گیج وار با همون لحن قبلی گفت:چنب

 چرا شعر میگی؟ هان؟ با توام.-

 «تا آرنجمو گرفت پسش زدم و با گریه گفتم:»

 من شعر میگم،خیانتت پنج ماهه حامله است، من شعر میگم؟!-

دوسه تا با حرص و » حامله است. « هولش دادم و با صدای گرفته ام گفتم:»

 حامله است؛ چطور تونستی؟« و گفتم: دو دستی تو صورت خودم زدم

با »نگین با حرص گفت: خاک تو سرت آرمین، خاک تو سرت خیانت کردی؟ 

 پس الل بودی تو این پنجاه روز بگی چه غلطی کرده؟« منظور به من گفت:

آرمین با اخم و عصبی و درگیری فکری به نگین نگاه کرد و کامیار برای نگین 

 گفت:چشم درشت کرد و نگین عصبی 



8 
 

 خیانت کردی؟ بعد اون همه بال همینو کم گذاشته بودی....-

 آرمین عصبی تر گفت: کامیار دهن زنتو میبندی یا من ببندم.

 تو بیجا میکنی...-نگین

اومد نگینو کشید کنار در حالی که شیخی به کامیار اشاره کرد،کامیار عمو

مو گرفت، اومدم نگین تقال میکرد و بدوبیراه به ارمین میگفت. آرمین آرنج

 پسش بزنم زورم نمیرسید با لحن قبلی گفت:

داد زد که منو از تقال که »چرا چرت میگی؟ کی پنج ماهشه؟ واستا ببینم. -

 وایستا میگم.« حاال دیگه ایستاده بودیم نگه داره

 هه، یادت نمیاد زیرت کی بوده؟-

خی حواسم آرمین شاکی نگام کرد و یه نگاه به عمو شیخی کرد، به عمو شی»

نبود، طفلک با خجالت دو قدم عقب رفت و آرمین با صدای خفه و حرص 

 «گفت:

 درست حرف بزن نفس پناهی که...-

 «انگشت اشاره ای که طرفم گرفته بود و پس زدم و با حرص گفتم:»

 آرمین شوکت، تو به خیانت خو گرفتی ،تو ژنته، ارثیِ خیانت...-
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،انقدر عصبی بودم که سر ضرب با حرص آرمین آروم با پشت دست زد تو دهنم

تو گوشش زدم، برق نگاه آرمین پرید، با حرص و صدای گرفته ام در حالی که 

 ارمین شوکه نگام میکرد گفتم:

حاال دیگه منم که اومدم جای تو از من  "آرمین شوکت"دستتو کوتاه کن -

 رم که براش بجنگم،براش زندگی کنمبترس، چیزی ندا

 تونه هرکاری کنه...آدمی مثل من می 

آرمین فقط منو مسخ شده نگاه میکرد،فکرش جوری درگیر بود که »

نمیتونست بازم جلومو بگیره،از جام بلند شدم،پا تند کردم، قلبم داشت 

میترکید،فکر نمیکرد که طالق بگیرم،دستمو رو قلبم گذاشتم، اولین باره که 

شیده بودم....یونا....یونا جلوش در اومدم، حتی بعد یونا هم از آرمین دست نک

 کوچولوی من......

دست تکون دادم یه تاکسی گرفتم ،سوار شدم ،دلم داشت میترکید،انگار از یه 

بلندی پرت شدم پاینن؛ شش سال عمر یه آدمه، شش سال زندگی رو تموم 

کردم،زندگی عجیب و پر از کینه و انتقام و.... عشق، عشق لعنتی ما بهم ....پر از 

دن عزیزام...بابا.....یونا.... تا میگم یونا دلم میشکنه، اشکم بی توقف می دست دا

 باره؛ بچه ی بی گناهم،طفل معصوم من.

یونا هرچی بزرگتر میشد کامیار بیشتر و مشکوک تر با یونا برخود میکرد،گاهی 

ار داره از یونا تست ن گرم بود کامیارُ میدیدم که انگکه سر من یا آرمی
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ت ازش سوال میپرسیدم که چیزی شده میگفت : نه چیز نگران میگیره،هر وق

 کننده ای نیست.

چیزی تو یونا شده که  هحتی چند بار به آرمین که گفتم که کامیار متوجه ی

نمیفهمیم، حتما بچه یه مشکلی داره که کم خوابه،الغره، زیاد گریه میکنه،زیاد 

 یا،بعد آرمین به جخوردگی یا دندون نیستتب میکنه، همیشه که علت سرما

اینکه به توجه کامیار اعتنا کنه،به کامیار می توپید که چرا انقدر با سر و کله ی 

یونا ور میری که نفس بترسه بچه یه طوریش باشه. کامیارم بعد از این حرکت 

 آرمین دیگه کاری به یونا نداشت،اما من میدونستم بچه ام یه مشکلی داره.

مش پیش کامیار و خواستم باهم بریم پیش ی یک سالش شد،خودم بردوقت

 متخصص کودکان....

سر یونا آسیب زده که در ابتدا از اونجا بود که فهمیدم،ضربه هنگام تصادف به 

از به دنیا اومدن دکترا متوجه این عارضه نشدن؛ مگه میشه دنده ی من  بعد

بل اونطوری بشکنه، دستم بشکنه بچه طوریش نشه؟ همیشه این نگرانی رو ق

د تشخیص دکترا داشتم،ضربه ی ایجاد شده یه زائده ی مغزی ایجاد کرده بو

عارضه تا حدی بود که یونا تا  که عملکرد بدن یونا رو کم و کثر میکرد و این

سه سالگی که زنده بود قادر به حرف زدن نبود،نمی تونست راه بره و سیستم 

 گوارشی بدنش به خوبی کار نمیکرد....
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..بچه ی بی گناه من...وقتی یادش می افتم جگرم طفل معصوم من.

میسوزه...پنج سال گذشته، کابوس انتقام آرمین تموم شده بود و کابوس 

 بیماری یونا شروع شده بود...

گ می باخت،حس میکردم که میدیدم تموم زندگی من برام رن این بچه رو

رمین عذاب جواب کارای آرمینِ اما بیشتر از آرمین من عذاب دیدم، نمیگم آ

ها دچار  نکشید اما من مادر بودم...دنیام سیاه و تاریک بود، بعد یونا تا مدت

آرمین جای اینکه حمایتم کنه طبق عادتش به  افسردگی و دل مردگی شدم

کاری که میخواست مجبورم میکرد، باهام جوری رفتار میکرد که ازش فراری 

موم شد، من زنده ام با من بشم...وقتی وسط کش مکش داد میزد: یونا مُرد، ت

 زندگی کن....

میکند، شاید دردشو تو خودش میریخت اما اینکه بعد از گذر چند جا قلبمو از 

ماه همدردی با منو کنار گذاشته بود و منو وادار به اون مدل زندگی که 

خودش میخواست میکرد منو از خودش زده میکرد، همیشه بهم این حس القا 

نشده،همون آرمینِ که تو ویال دو شب بعد عروسیِ نعیم میشد که آرمین عوض 

 "میدونی فرق بین نفس پناهی و نفسِ آرمین چیه؟ "رو سرم افتاد و گفت: 

به قول نگین فقط نفسِ که میتونه آرمینو تحمل کنه چون آرمین مغزی با دو 

عملکرد داره، عملکرد اول کار در راستای گذشته ی وامونده اش دوم عملکرد 

 استای خوسته هاش و زندگی و حس خصوصیش به من.در ر

 گوشیم زنگ خورد، نگاه کردم دیدم آرمینِ، ریجکت کردم و راننده گفت:
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 خانم کجا میرید؟-

 بهشت زهرا.-

 گوشیم دوباره زنگ خورد نگین بود، تا تماسو باز کردم آرمین داد زد:

پشیمونت قطع کنی، به مرگ تو نفس، به مرگ تو که میخوام دنیا نباشه -

 میکنم....

تو غلط میکنی، چیکار میخوای بکنی، اما...آرمینی...آرمین »دلم میخواست بگم 

خیلی کارا میتونه بکنه، من االن تیری بهش زدم که حاال حاالها زهرش 

 تشعشعاتی داره که همه رو میکوبه.

 چته؟ حاال دیگه...-

 اون که زیر پات نشسته که من خیانت کردم کیه؟-آرمین

 حرص گفتم: هه! زیر پای من؟ نه جاشو اشتباه گفتی.با 

 آرمین با عصبانیت گفت: من خیانت نکردم،برمیگردی، طالقی وجود نداره.

 آرمین نمیفهمی؟ جدا شدیم.-

آرمین با همون حال قبل گفت: من جدا نشدم، من جدا نشدم، تو جرات داری 

و برنگردونم برنگرد خونه؛ اگر من آرمینم که از بابام نیستم اگر تور

 خونه،برمیگردی نفس.
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پدرتو دربیارنا،ولم کن « جیغ زدم:»آرمین به خاک یونا ازت شکایت میکنم-

 دیگه بسه هرچی ازت کشیدم....

 نعره زد: خیانت نگردم.

 انندگیشو از دست داد:جیغی زدم که راننده تعادل ر

 کیه؟ اون شکم پنج ماهش چیه؟!  "ثریا"پس -

اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم، همه بالیی سرم « گفتم: بغضم ترکید و با گریه»

 آوردی،نمی مونم که ته مونده ی نفسو با خیانت دود کنی...

 آرمین انقد رداد زده بود صداش دورگه شده بود:

صدای جیغ نگینم از اون ور »ثریا خر کیه؟ چی میگه؟ ثریا کیه نگین؟ -

 «میومد.

 ه بود:گوشی رو قطع کردم، حالم شبیه اون آهنگ

 گفته بودم بی تو میمیرم

 ولی اینبار نه

 گفته بودی عاشقم هستی

 ولی انگار نه

 هرچه گویم که دوستم داری

 به جز تکرار نیست
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 خو نمیگیرم به این تکرار طوطی وار 

 نه

اشکم فرو ریخت، یاد هزاران روز قبل افتادم، هر لحظه تلخ و دل رنجوری که 

ه بود،منو تو بغل آرمین نگه پا نگه داشتگذشته بود اما عشق... عشق منو سر

 بود. داشته

 اون شب مهمونی، اون عشق بود که منو توی اتاق نگه داشته بود...

 شب قبل عروسی نعیم...

 اون روزایی که تازه به مامان گفته بودیم جریان از چه قراره....

حالم،حال خوشی نیست، این مرد با تموم بدی هاش همیشه هوامو داشت، من 

میفهمیدم که عاشقه و همینا منو پاگیرش کرد... یاد کالنتری ها و دادگستری 

 های که سر دعوا با نعیم میرفتیم افتادم که چطوری جلوی همه میگفت:

نعیمو آروم کنید به نفس آسیبی نرسونه، نفس به اندازه کافی داره میکشه از -

 نعیم دیگه نکشه...

که خیانت کرد یکی همون آرمینی که با ین دوتا بود...یکی همینی کاش از آرم

هق هق گریه اش مثل اون روزای اول مرگ یونا منو تو بغلش میگیره تا اروم 

بشم و بهم میگه ما بازهم میتونیم یونا داشته باشیم، یونا رو از خدا پس 

 میگیریم، اینبار بیشتر مراقبشیم...
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اون آرمینِ خائن رفت  رمینو میخواد که بهم بگه از نو شروع میکنیم؛دلم اون آ

 پی کارش حاال ما باهم شروع میکنیم، حواسم هست....حواسم هست....

اشکامو پس زدم، زندگیم رفته...باید چیکار کنم...چطور تونست؟! چطوری بهم 

 خیانت کرده؟!!!!

بلند بلند زدم زیر گریه، امروز پنجاه و سومین روزه که این سوالُ از خودم 

ود، هرچی اما منو دوست داشت، اینو وقتی زندگیمو میپرسم،آرمین هرچی ب

 ورق میزدم میفهمیدم...

از گریه خم میشدم به طرف زانوهام، کیُ به من ترجیح داده؟! منو چطوری 

 کنار گذاشته، مگه من همیشه آرومش نمیکردم؟!

دستمو رو قلبم گذاشتم چطوری میتپید،اینبار داستان انتقام نیست، داستان یه 

مقتول و قاتلِ که عاشق هم بودن....چرا من رنگ زندگیُ ندیدم،  عمر زندگی

چطوری این زندگی رو باید به حالت اول برگردونم؟! دوباره خانواده ام،دوباره 

بابایی که سالمه، توی اون تیمارستان جون نمیکنه...چطوری این حافظه رو 

کنم؟!!!!! بدون آرمین داشته باشم؟! همه چی به کنار...قلبمو چطوری آروم 

 خداااا، خدااااا...خدااا.

 خانم میخوایید بهتون آب بدم، تو ماشین آب دارم.-راننده

 اشکامو پاک کردم و گفتم: ممنون.
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به بیرون نگاه کردم، به خیابون های زمستون زده نگاه کردم که نم نم برف می 

بارید،زندگی بدون آرمین چطوریِ، بدون اون چشمای آبیِ شیطون که برام 

رشت میکنه و با هیجان حرف میزنه. بدونِ اون عادتی که سرشو تو گردنم د

فرو میکنه و بو میکشید و من عاشق نفسای گرمش بودم... بدون اون مسخره 

 بازی هایی که حتی تو اوج یه درد هم گل میکنه...

خیانتِ لعنتی تو چرا اومدی تو زندگیم، من با همه دردا ساختم...با همه چی... 

 دم...خسته ام... فکر کردم یونا آخرین تیر این زندگیِ...خسته ش

 آرمین همه چی ُ از من گرفت، حتی حاال خودشم از من گرفت.

شیشه رو پایین دادم،سوز سرد به صورتم میخورد،یاد ولنتاین اون سال افتادم، 

به دستم نگاه کردم، هنوز انگشترش تو دستمه، این مثل همون انگشتری که 

رش داده بود... این انگشتر نحس که نشونِ یه خیانت...دستمو تکون بابا به ماد

اینو تو دستت بکن تا یه انگشتر دیگه جاش »دادم، صداش تو گوشم پیچید 

پوزخندی زدم و اشک از پلکم سقوط کرد، هیچ انگشتری جای اون « بیارم.

 نیومد.

گشتر میون واندم  از پنجره دستمو بردم بیرون انگشتر رو از تو دستم درآور

انگشتام بود، بهش خیره شده بودم،نگینش می درخشید،اشکم رنجور و آزرده از 

چشمم می چکید...قلبم تیر میکشید، بغض گلومو جوری فشار میداد که نفسم 

باال نمی اومد...پاش بودم بیشتر از توانم و این جوابم نبود...قلبم، جونم، دلم رو 

م وصل کردن و االن ترکیده، نمیتونم تیکه هوا رفته، انگار یه دنیامیت به قلب
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های قلبمو جمع کنم، هر تیکه ای که برمیدارم آرمینِ، آرمین که زنو به من 

ترجیح داده، چنگ زدم به روی قلبم لعنت به تو، تو منو بیشتر از آرمین عذاب 

 دادی چرا بی تابی؟ چرا؟

نداختم و روی قبر بهشت زهرا قطعه کودکان رفتم ، باال سر قبر یونا، خودمو ا

م که غرور خیسش و هق هق کردم، تمام اون پنجاه و اندی روز این بغضو خورد

ا بشم،، اشتم کسی بفهمه که چرا میخوام از آرمین جدنداشته امو حفظ کنم، نذ

 مین غرورمو شکوند....حرف شنیدم و اشک ریختم آر

اخت از حالی که سوز به پشتم میخورد، می لرزیدم نه از سرما، از تنهایی از ب

داشتم، همه زندگیشون سرجاشه اال من، االن کجا برم؟ به کی پناه ببرم؟! 

میدونید یه زن همه چی رو میتونه تحمل کنه اال این لعنتی رو، از خودم 

میپرسم چرا باید یکی رو به من ترجیح بده؟ حس خرد شدن دارم که لهم 

 کردم، آرمین با یکی بوده! کرده، از خودم نا امیدم ، یه گوشه درون خودم کز

یونا...یونا چرا بزرگ نشدی چرا زنده نموندی از مامان حمایت کنی، چرا انقدر -

زود رفتی امید من، امید مادر چرا انقدر زود رفتی، قرار بود درمون تموم 

زخمای بابات به من باشی....تو، تو روزایی که عاشقم بود راه به دنیا پیدا کرده 

حس میکردم منم یه روزایی زندگی کردم...یونا...یونا بودی، میدیدمت 

 بابات...بابات اینجا، اینجا 

اینجارو اینبار جوری شکوند که دیگه من « دستمو روی قلبم گذاشتم و گفتم:»

 هیچ وقت شبیه یه ادم نمیشم.
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 یاد اون روزای قدیم افتادم که بهم گفت:

 من دل جوجه امو شکوندم...-

ده...شونزده سال به من فکر میکرد تا بزرگ بشم، بهم که چطوری منو از یاد بر

رسید، همه چی عوض شده بود، من اون آرامشِ دردی بودم که بی درمون بود؛ 

بهم گفته بود بی من میمیره...یونا...یونا کاش میشد اینجا کنارت بخوابم، مامان 

 پیشت باشه...خسته ام، خسته ام.

نمِ آبکی تند شده بود، تا استخون هام همونجا روی قبرش خوابیدم، برف نم 

تیر میکشید اما جون نداشتم بلند بشم، جون نداشتمُ نمیخواستم بلند بشم، 

 میخواستم اونجا باشم پیش یونا کوچولوی بی گناهم...

سنگین شده بودم و کم کم هوشیاریم کم چشمام سنگین شده بود...کرخت و

مقابل چشمم بود؛ هزار تا زنُ  میشد، قیافه ی آرمین حتی با چشمای بسته هم

ود، گاهی با یه زن چاق، گاهی با یه زن بد ب باهاش تو خواب دیدم،

گاهی....انگار یه صحنه رو هزاران بار میدیدم، از وقتی فهمیدم آرمین با یکی 

 بوده مدام این خوابارو میبینم...

مغزم پر تنم میسوخت،خیس عرق بودم..چشمامو باز کردم،تو خونه امون بودم... 

از سکوت شده بود...تنم درد میکرد... االن کِی هست؟ چه وقتیه؟ نیم خیز شدم 

 م یه دستمال خشکِ...دیه چیز رو پیشونیم افتادم، نگاه کردم دی
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چرا خشکه؟ حتما خشک شده، تب کرده بودم؟! به ساعت کنار پاتختی نگاه 

چپم افتاد، حلقه کردم، دیدم چهار و نیم صبحِ، اومدم بلندشم نگاهم به دست 

 ام کو؟ ای وای کجا گذاشتمش، صبح باز آرمین قیامت میکنه.....

یهو گوشام یه سوت ممتد کشید...همه چی یادم اومد، ماجرای طالق، همه ی 

اون کش مکش ها و تهدید های آرمین، من پنجاه روز توی این خونه نیستم 

 ن بودم!!!چرا االن بعد طالق اینجام؟!!!! من که تو... تو قبرستو

برگشتم سمت راستمو نگاه کردم دیدم آرمین خوابیده، یکه خورده نگاش 

کردم، نه پلک میزدم نه نفس میکشیدم!!!! من مگه از این طالق نگرفتم چرا ور 

دل من خوابیده؟!!! نکنه خواب دیدم؟! ای مرده شور نفهم بودنتو ببرن آرمین 

 معنی طالقم نمیفهمی؟

لندشم دیدم لباسامم عوض کرده، خب من مرده بودم پتو رو پس زدم، اومدم ب

 چرا نفهمیدم؟! اصال برای چی به من دست زده، لعنتی آدم نمیشه!

و باز کردم یادم افتاد لباسامو بردم خونه ی مامان...لباسامو دبلند شدم در کم

 کجا گذاشته؟!

 دنبال چی میگردی؟!-

هیچکس نمیتونه  شونه ام از صدای دورگه ی بمش پرید، دیگه تنهاییم»

نگهش داره، یه آرنجشو جک زده بود و منو نگاه میکرد، جدی و آروم، موهامو 

 با حرص پس زدم عقب دست به کمر و با صدای کیپ شده گفتم:
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چقدر گلوم درد میکنه انگار سیم خاردار تو گلومه، »من اینجا چیکار میکنم؟! -

 «آرمین به قدو باالم نگاه کرد و گفت:

 ود کجا باشی؟مگه قرار ب-

 با حرص آروم گفتم: صبح طالق گرفتیم شب اومده ور دل من خوابیده.

 مغزتِ، تقصیر تو نیست.-آرمین

دست به کمر و صاف تر ایستادم تا جدی تر به نظر برسم، با اخم نگاش کردم »

برای اون تصادف لعنتیِ بالخره یه قسمتی از حافظه ات پاک شده « و گفت:

 دیگه...

 با حرص به طرف حموم رفتم تا ببینم لباسامو اونجا گذاشته گفتم:در حالی که 

 مسخره بازی تو هیچ وقت تموم....-

جست زد از رو تخت مچ دستمو گرفت قلبم هری ریخت یه جیغ کوتاه زدم و »

 «چشماشو درشت کرد و گفت:

واااااای نفس ! وقتی خودتو به نفهمی میزنی دلم میخواد مثل قدیم روی -

 اشقشی برات بلند کنم....سگمو که ع

دستمو خواستم از تو دستش بیرون بکشم، لعنتی زورش خیلی زیاده، دستمو 

 کشیدم افتادم رو تخت، جیغ زدم:

 آرمــــــــین.-
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آرمین سریع زانوهاشو کنار رونای پام قفل کرد و اومد روم و جفت مچ دستامو 

 جان گفت:باال سرم با یه دستش نگه داشت و چشماشو درشت کرد و هی

 نفس، واااای نفس، تو دلت برای آرمین شش سال پیش تنگ شده.-

 تقال کردم و با حرص گفتم: بلند شو ارمین، بیشعور طالق گرفتیم.

 از حاال به بعد اگر بی ادبی کنی تنبیهت میکنم.-آرمین 

 با حرص و عصبانیت گفتم: بلند شو عوضی خائن.

 و جیغ زدم: صورتشو آورد جلو ببوستم سرمو تکون دادم

 آرمیـــــــــــن، ازت متنفـــــــــــــرم...-

تو گلوم خفه شده بود  آزادش گرفت و به زور بوسیدم، جیغ چونه امو با دست»

 شنیده میشد، تا سرشو بلند کرد گفتم: "امممم، امممم"و تنها صدای 

 آرمیین بیشعور....-

حمق خب این رجوع شد دوباره بوسیدم، نفس فحش نده....االن بدتر میکنه ا»

که! سر بلند کرد و با حرص و دوندون قروچه در حالی که تقال میکردم نفس 

 «زنان گفتم:

 بلند شو...بلند شو....-

 آرمین با شور نگاهم کرد و دست ازادشو روی پیشونیم گذاشت و گفت:

 تبت پایین اومده....-
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 سرمو از زیر دستش بیرون کشیدم و جیغ زدم:

 تو نامحرمی دیگه....آرمین لعنتی -

 چونه امو میون دستش گرفت و با صدای آروم و حرص گفت:

کی نامحرمه؟! من تورو طالق ندادم، تو جات همیشه اینجاست، جایی که من -

 هستم، تو بغل من، تو تخت من...

ن روزی برای من با حرص گفتم: دیگه تموم شد، تو هموسرمو بلند کردم و 

 دی.تموم شدی که بهم خیانت کر

 آرمین عصبی گفت: من خیانت نکردم، اون زنیکه هم پیدا میکنم دهنشو...

آره برای تو نابود کردن کسایی که مانع هدفتن کاری نداره، دهنشو با پول -

 ببند ولی اون بچه اتو حامله است، یونای جدید داره برات میاره.

 با اخمی از خشم نگام کرد و گفت:

کردی که افتادی تو دادگاه، یونا جدید میخوای  من با کسی نبودم، توهم بیجا-

 به من اشاره بزن، این کارا و حرفا چیه عزیزم...

 جیغ زدم: آرمـــــــــــین....

لباسمو باال بده، دست برد کنار رون پام که دامن ِبا همون قیافه ی جدیش »

 «سرمو بلند کردم و نفس زنان از خشم گفتم:

 بح میرم پزشک قانونی.به خاک یونا بهم دست بزنی ص-
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آرمین با اخم و خشم گفت: تو بیجا میکنی که رابطه زناشوییتو میبری به یکی 

 نشون بدی.

 طالق گرفتیم بیشعوررر، طالق گرفتیم...« با تشدید و دندون قروچه گفتم:»

 طالق گرفتیم؟« آرمین با ارامش گفت:»

 «با تردید سرتکون دادم و ارمین با حرص گفت:»

 میدونی که رجوع به خواست مَرده. م رجوع کنم،من میخوا-

 جیغ زدم: آرمـــــــــــــــین!

 آرمین در حالی که دستشو کنار پام میکشید با نهایت خونسردی گفت:

شش ساله با منی هنوز نفهمیدی که   «به پام نگاه کرد و ادامه داد:»عزیزم. -

 ولی تو...همه ی زن و شوهرا از هم جدا میشن قهر میکنند، میرن، 

 «پامو در چنگش گرفت، جیغ زدم و با حرص گفت:»

 همیشه مال من میمونی.-

 آرمین....آرمین....-

نطوری که کلمه های اول جمله وتقال کردم، با شور چشماشو درشت کرد هم»

اشو با چشمای درشت کرده ی پر هیجان میگفت و به تدریج به حالت اول 

تقال های توام، تو میدونی عشقم، برای وااااای نفس من عاشق « برمیگردوند:

 همین منو از نو سر شوری تازه می آوردی.
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 نفس زنان در حالی که از تقال موهام روی صورتم ریخته بود با هول گفتم:

 آرمین، آرمین، کثافت...-

جیغ زدم، صدام به زور از گلوم درمیومد ولی جیغ میزدم، انگار یکی گلومو تو »

رنمیاد، با چشمای خمار نگام کرد و لبشو زیر دندونش چنگش گرفته و صدام د

 کشید و گفت:

 با اینکه خون منو دو ماه تو شیشه کردی اما....تشنه ام کردی نفس...-

با همون حال گفتم: به من دست نزن، چطوری رفتی با یکی دیگه؟ زندگیمو 

 بهت دادم، زندگیمو عوضی... عوضی....

پر تب با کف دست ضربه ای به کنار رون  هم با حرص از حرفام و هم با حس»

پام زد و خودشو سنگین روم رها کرد، دستامو ول نمیکرد،پر شور دونه دونه 

اعضای صورتمو نگاه میکرد، انگار نه انگار که شش ساله با منه، هنوز نگاش 

اشتم م این حسو دارم، بعد پنجاه روز نذعوض نشده، شاید چون ازش جدا شد

مو توی خونه ی مامان حبس کرده بودم، انگار این تب پر نزدیکم بشه و خود

 شورش بیشتر شده..

ردم، فحش دادم، گریه کردم، سرشو توی گردنم فرو کرد، جیغ زدم، خواهش ک

کردم، التماس! نمیخواستم بهم نزدیک بشه، بهم دست بزنه...ازش  التماس

 متنفرم...ازش متنفرم...

 خفته گفت: هق هق میکردم، بلند شد، اروم با خشم
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یادت میره، باید یادت بندازم که توی قلمروی من تو فقط حق داری جوجه -

دوست داشتنی من باشه نه یه گرگ زاده چون میدرمت نفسف پاتو از این 

خونه از این تخت اونور تر بزاری، همه رو با تو آتیش میزنم، همه رو فکر نکن 

 همه چی تموم شده.

تو تا پیر بشی، بمیری من خیالم راحت بشه « با حرص واضحی ادامه داد:» 

مردی که دستم بهت نرسه باید، باید با من باشی، مثل آدم میشینی سر 

 زندگیت.

بلند شدم مالفه رو به قفسه ی سینه ام چسبوندم، با اخم نگام میکرد، با اخمی 

که از روی ناراحتی بود نه خشم، از هق هق نفسم بریده بریده شده بود، با 

 ی بریده گفتم:نفس ها

 ازت....متنفرم....ازت....متنفرم...-

بیشتر اخم کرد، شلوارشو پوشید، بی جون روی تخت هق هق میکردم، چرا از »

دستش نمیتونم خالص بشم؟! نمیخوام دیگه باهاش زندگی کنم، فکر اون زن 

ت داره منو میکشه...فکر اینکه با یکی دیگه بوده داره منو از پا درمیاره...هیچ وق

اینطوری باهام برخود نمیکرد، از قصد مثل یه وحشی باهام رفتار کرد از قصد، 

 «انگار  همه خشم اشو میخواست سرم خالی کنه، دلم میخواد از دستش بمیرم.

 رفت یه لیوان آب برام اورد و گفت:

 پاشو بخور.-
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جوابشو ندادم،روی تخت نشست، لیوانُ کنار تخت گذاشتو با دست به کمرم 

 ستشو پس زدم و گفت:زد، د

نفس همه ی اینا تقصیر توئه، پنجاه روز منو آواره کردی،عین یه احمق منو -

واااای همه از نظر این ارمین »هر روز خونه ی اون شیخی دیالق کشوندی 

که فکر کرده واقعا « مشکل دارن، فقط خودش بی ایراده، بیچاره عمو شیخی!

من تورو آدم کردم، آوردمت سرکار، تو  بابای توئه،برای من فاز برداشته مردک،

 چی بودی جز یه مدیر فروش ساده که عرضه نداشت.....

سربلند کردم با چشمای باز و گرد و یکه خورده در حالی که هنوز نفسم بریده 

بریده بود،یه چیز شبیه ترقه تو سرم ترکید،مدیر فروش؟! آورده سرکار؟! مگه 

ی یه جور نگاش کردم که وسط حرفش شرکتو نفروخته... برگشتم طرفش شاک

 تکون داد و با حرص گفتم: "چیه "سکوت کرد و سر به معنی 

 رذل، پست، عوضی، تو....آرمین تو....تو خود شیطانی، شیطان.-

ر حاال که رجوع از موقعیتت سوءاستفاده  نکن، بذا آرمین با اخم و جدی گفت:

 کردیم مثل دو کفتر عاشق باشیم...

 به طرفش پرت کردم، خندید و گفت: بغ بغو.... بالشتو با حرص

آه نفس، تو چرا انقدر با من « مردک چرچیلُ نگاه کن،بالشتو گرفت و گفت:»

بد تا میکنی،تازه آبروریزیِ امروزتو به روت نیاوردم باید ازم ممنون باشی، زود 

 باش جبران کن.
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فت دستام صورتشو آورد جلو و به گونه اش اشاره کرد، با حرص محکم با ج

 سینه اشو هول دادمو گفتم:

 سهامتو به شیخی فروختی هان؟-

که واگذار کردی هان؟ « بی حوصله به در و دیوار نگاه کردم و ادامه دادم:»

 آرمین تو چرا انقدر بدی؟چرا همه رو بازی میدی؟

با حرص در حالی که انگشتامو در یک مرکز جمع کرده بودم و نوک پنج 

 بود گفتم:انگشتم بهم چسبیده 

آخه تو چرا همچین مسئله ای رو باید دروغ بگی و صحنه سازی کنی، تو -

گفتی که میخواد با خود برند کار کنه، خیلی پستی آرمین! همه ی مارو 

همیشه بازی میدی، تو اون بازیِ نفرت انگیزتو تموم نکردی، مادرمو به دست 

همسایه ان و فالن و نشوندت دادی و اون داستان عاشقانه رو سرهم کردی که 

 بهمان...

 آرمین لبخند کمرنگ و پیروز مندانه بهم زد و گفت:

خب عزیزم من نباید زیادی بیخیال همه چی بشم، به نظر من بابات هنوزم -

 داره ادا درمیاره از ترسش که نکشمش، خودشو انداخته تو تیمارستان.

 با دندونای روهم محکم از اون حالم رو پام زدم و گفتم:

 ولش کن اون بدبختو ،تو از هفت نسلش تقاص گرفتی باز میگی.-

 با چشمای پر از خشم و کینه گفت:
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« ده و گزنده ای گفت:اتهامشو مقابلم گرفت و با لحن زننانگشت » هیچ وقت -

 دست برنمیدارم.

 هولش دادم مچ دستامو گرفت و با همون حالت قبلی گفتم:

 خیانت کرد. تو هم حسینی، حسین پناهی که به زنش-

صورتش رنگ عوض کرد، چشماشو روهم گذاشت که خودشو کنترل کنه، »

 «میخواستم دستمو از دستش دربیارم، با کش مکش گفتم:

 ازت نمیگذرم، اون....اون زنُ....-

تو صورتم یه جوری فریاد زد،یه جوری داد زد، یه طوری نهایت صداشو رو سرم 

 بلند کرد که یه آن قلبم استوپ کرد:

 من خیانت نکردم.-

با سکوت نفس زنان به هم نگاه میکردیم، من از اون فراصوتی که شنیده بودم 

اون از عصبانیتی که داشت، من با نگاهش که آدرنالین خونم از چشمم داشت 

بیرون میزد، اون با نگاهی که ریز به ریز، میل به میل تو چشمام دنیال خودش 

 میگشت.

کشیدم، برگشت لبه ی تخت نشست،  مچ دستامو از تو دستش بیرون

 همونطوری پشت سرش نشسته بودم...
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پاشو برو نفس، خاک تو سرت چرا نشستی؟ االن تکون بخورم لهم میکنه، باز 

تختش، اگر ترسیدی؟! نباید بترسم، صبح طالق گرفتیم شب منو آورده تو 

 کرده بودم نمیتونست بیارتم...روی قبر یونا غش و ضعف ن

 رد، از پشت شونه ی چپش با سر اشاره کرد بخواب.برگشت نگام ک

 ما از...-

یه جوری شاکی نگام کرد و رنگ و لعاب عوض کرد که ناخواسته خودمو عقب 

 کشیدم و گفت:

 نمیفهمی نه؟-

چونه ام میلریزد، کنار فکم تیر میکشید، عصبی گفت: واسه من گریه نکن، تو 

 آب بشی نفس

بری تو زمین، سوزن « و صدای آروم گفت:کامل برگشت به طرفم، با تهدید »

 بشی بری تو انبار کاه....نفس وای نفس من عاشق اون لحظه ام که....

نگاهش همینطور که میچرخید به دستم افتاد، سرش متمایل به زیر بود، »

بدون اینکه زاویه سرشو تغییری بده قرینه ی چشمشو به سمتم باال آورد، انگار 

و ....ترسناک....آره ترسناک تر میکرد، انگشتامو جمع این قیافه اشو جدی تر 

 کردم...

سرشو بلند کرد و لبخندی کمرنگ زد و روی تخت به آروم تکون خورد تا بهم 

نزدیک بشه،نگران نگاش کردم و به طرفم اومد،تا دستمو گرفا شونه ام 
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پرید،دستمو نوازش کرد،از این مدل آرامشش بیزارم، جای حلقه امو لمس کرد 

 که فرورفتگی دور انگشتم بود! بهم نگاه کرد و گفت:

یه شب خونه اتون جلسه بود که در مورد جای عروسی نعیم حرف بزنیم، -

 حلقه اتو از دستت درآورده بودی یادته؟

 تند تند گفتم: حلقه امو بیرون پرت کردم چون ازت طالق گرفتم.

دای دراومد، چشماشو روهم گذاشت، انگار میخواست خودشو کنترل کنه،ص

چشماشو بازتر کرد بهم نگاه کرد،در حالی که عقب عقب میرفت انگشت 

 اشارشو تهدید برام تکون داد ولی حرفی نزد و رفت.

پسره ی احمق، من میگم جدا شدیم اون میگه حلقه...اومدم از جا بلند بشم، 

 «یهههههه!!!»یکی گفت: 

ن سرا نیست که سرتو پایین ال بلند گفت: اینجا خونه است کارواآرمین از تو ه

 میندازی تو اتاق خصوصیِ من میری.

سربلند کردم دیدم نگین توی چهارچوب در ایستاده. یکه خورده با چشمای 

گرد نگام کرد، مالفه رو باالتر گرفتم و نگین شوکه به من که وسط تخت 

نشسته بودم نگاه میکرد،در حالی که دستشو جلوی دهنش گرفته و تن خودش 

بدوشام زمستونی طوسی بود که کالهشو سرش کشیده بود، انقدر شوکه یه ر

 بود کالهش از سرش افتاد.

 چیز....نگین....-
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 نگین با تردید گفت: تو چرا....چرا اینجایی؟!!!

 باید کجا باشه؟-

برگشت ارمینو نگاه کرد که تازه داشت تیشرتشو میپوشید، نگین با حرص »

 «گفت:

 را...مجبورش کردی؟! آخه تو چ-

 آرمین به حوصله نوچی کرد و گذاشت رفت، نگین دنبالش راه افتاد و گفت:

 صبح طالق گرفتید.-

 من طالق ندادم.« آروم و خونسرد جواب داد:»

 حق طالق داشت.-نگین

بیخود داشت، « آرمین خونسرد تر به نگین که از حرص صداش میلریزد گفت:»

 رجوع شد.

 تو مجبورش کردی.-نگین

گفت: آررره، آرررره نگین من مجبورش کردم چون نفس احساسیِ  آرمین بلند

یکی پرش کرده، نمیفهمه که ادم زندگی زناشویی رو با دوتا حرف خراب 

 نمیکنه.

 حرف کی؟! تو خیانت کردی.-نگین
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، مّنّ، م خندیدم، من جونم به این بیشعور وصلهآرمین داد زد: من به قبر مادر

 حساب نمیکنم. جام من که عالم و آدمو به هیچ

دنبال کلمه »نگین با حرص و صدای آروم گفت: بی تربیت...بی....بی..... 

 «میگشت که جمله اشو کامل کنه.

برام عزیزه کاراشو به روش نمیارم، پنجاه روز مثل مرغ کورچ رفت -آرمین

ار خودش بیاد، ت زندونی کرد، حرف نزدم و گفتم بذخودشو توی خانه ی مادر

من میره دادگاه، تو... تو نگین وای به اون روزت از گور تو بلند  بعد پاشده برای

 بشه، کامیارو....

نگین با عصبانیت گفت: برو ببنیم بابا، واسه من خط و نشون نکش من دین 

این احمق بعد  نیستما منو با کامیار تهدید نکن ایمون ندارم عین نفس بدبخت

 طالق گفت تو چه غلطی کردی...

یغ نگین اومد، درجا بلند شدم و روبدوشاممو پوشیدم و صدای شکست و ج

دوییدم بیرون، آرمین با صورت قرمز و عصبی از تو آشپزخونه پشت اپن رو به 

 نگین که اونورتر از اپن بود گفت:

یعنی مغز آرمین تو » دهنتو شش ساله میخوام بدوزم کامیار میگه زوده -

این جمله رو گفت که اگه تو  بدترین شرایط کمدیِ، برخت کامیار، یه جوری

ولی االن زبونتو از حلقت بیرون « شرایط واهمه نبودم خنده ام میگرفت!

 میکشم....
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 تو....-نگین

 نگین!-

 نگین برگشت نگام کرد و گفت: احمق بلند برو پزشک...

رو اپن آشپزخونه پرید، یعنی در حدی عصبانی بود که نخواست مسیر  آرمین از

کنم، نگین  د،فقط دوییدم نگینو پشت سر خودم قایمرو اپن پریاپنُ دور بزنه از 

هم سرتق سرتق همونجا ایستاده بود، پریدم جلوی آرمین و گفتم: آرمین، 

 آرمین...

 گمشو بیرون نگین....-آرمین

جون خواهرمو هزار بار گرفتی حاال میری حال و حولتو واسه یه زن -نگین

 هرجایی میریزی...

 .نگین برو تروخدا..-

احمق،احمق خب این میدونه تو چه گوسفندی هستی که هر غلطی -نگین

 میخواد میکنه.

آرمین به من آروم و خونسرد نگاه کرد، کف جفت دستام رو سینه اش بودف 

 نگین هم ساکت شده بود...

آرمین یهو یه جوری جست زد که اینبار خود نگینم ترسید، هردو جیغ میزدیم 

 فت، آرمین به طرف نگین اشاره کرد و گفت:که کامیار اومد آرمینو گر
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 اینو ببر، اینو ببر که همه ی عصبانیتمو سر همین خالی میکنم.-

 ر خیله خب بشین، بشین میگم.-کامیا

آرمین روی مبل نشست، منو نگین به هم چسبیده بودیم، از هم جدا شدیم 

تو اینجا یادم اومد من با ربدوشامم، کامیار برگشت یکه خورده گفت: نفس!!! 

 چیکار میکنی؟

 کامیار....اونورو نگاه....-

 کامیار بیا....« آرمین برگشت نگام کرد، به آرمین نگاه کردم و گفت:»

کامیار روشو برگردوند و اومدم برم آرمین بی حوصله و با خشم تازه آروم شده 

 گفت:

 پات نره رو شیشه...-

 نفس اینجاست؟« فت:ر آروم گیااومدم از کنار شیشه ها رد بشم که کام»

 آرمین شاکی با صدای آروم گفت: مگه غیر این انتظار داشتی؟

 صبح....مادرش از نگرانی فشارش....-کامیار

« برگشتم به نگین گفتم:»راه نرفته رو برگشتم و نگران گفتم: مامانم چیشده؟ 

 مامان چیشده؟

 کامیار برگشت نگام کرد، ای وای لباسم،آرمین عصبی گفت:

 باستو عوض کنی یانه.میری ل-
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 دو ساعته تو راهه.« شونه هام از دادش پرید، با اخم نگاش کردم و گفت:»

برگشتم در حین رفتن شاکی به آرمین نگاه کردم، پام یهو سوخت، همزمان 

 نگین با هول گفت:

 نفس پات....-

آرمین عاصی شد از جاش بلند و به طرفم اومد، کف پامو بلند کردم دیدم یه 

یشه تو پامه، تو سرم فلش بک خورد به شب مهمونی، آرمین با حرص تیکه ش

 گفت:

 دست نزن، دست نزن تا....-

سربلند کردم،دست بلند کرد طرفم داشتم نگاش میکردم که شیشه رو بیرون »

صورتمو از دردِ تیزش جمع کردم،  انگار سوزن آمپول بیرون میکشیدم کشیدم،

ده بودو با حرص زد تو سر خودش و آرمین همون دستایی که طرفم دراز کر

 «گفت:

 مگه نمیگم دست نزن، کامیار....-

 «زیر آرنجمو گرفت نگهم داره، خواستم پسش بزنم گفت:»

 وایستا ببینم، نمیشنوی؟ با میخوای منو حرص بدی؟-

 «ارنجمو کشیدم که رهام کنه در حالی که میگفتم:»

 چیزی نیست ، ولم کن...-
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« فت و جدی تو چشمام نگاه کرد و محکم صدا کرد:محکم تر زیر آرنجمو گر»

 کامیار، ببین تو پاش شیشه نباشه.

 ار بشینه، بیا نفس...ذب-کامیار

« آرنجمو با لج از تو دستش بیرون کشیدم و رو مبل نزدیک نشستم و گفتم:»

 خودم میتونم ببینم الزم نیست.

 ات؟آرمین چشماشو ریز کرد و گفت: از نقاشی کشیدم رسیدی به طب

 رو به کامیار اشاره کرد و با اخم نگاش کردم، رفت تو آشپزخونه  و گفت:»

 این جارو چرا شارژ نداره؟-

 خونه ی توئه از من میپرسی؟-

 از تو آشپزخونه اومد بیرون، جارو شارژی دستش بود، شاکی نگام کرد و گفت:

از تو  وای نفس که من اون زنُ پیدا کنم بهت ثابت میکنم خیانت نکردم بعد-

یه نفسی میسازم که آوازه اش تا ده نسل بعد تو درس عبرت زن های هم 

 نسلت بشه.

کرده باشی، با این سگ اخالقیت کی جرات داره بیاد  دِ تو اگر خیانتم-نگین

 بگه با من بوده.

 نگین! تو دخالت نکن، صدهزار بار اینو بهت گفتم. -کامیار

 دم هان؟اصال کی به تو گفته من با کسی بو-آرمین
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 «جارو رو انداخت یه گوشه اومد باال سرم دست به کمر با یه من اخم و گفت:»

بلند »من، من تورو خودسر کردم، از سر تصادف لعنتیت روتو زیاد کردم که -

روز نیای خونه و به زور برت گردونم،  50که جرات کنی « تر با حرص گفت:

 تقصیر منه.

 کاری گناهتو پنهان کن... سری تکون دادم و گفتم:آره پشت شلوغ

آرمین جلوتر و شاکی تر گفت: چرا نمیفهمی؟ من با هیچ زنی نبودم، ای کاش 

 بودم که اصال بگم آره با یه زن بودم به تو چه، چه غلطی میخوای بکنی؟

یکه خورده نگاش کردم، کامیار برگشت به باال سر که آرمین بود نگاه کرد و 

مبلو برداشتم و طرفش پرت کردم و با  نگین پوزخندی با حرص زد، کوسن

حرص گفتم: خدا لعنتت کنه، به من چه؟ که اگرم با زنی باشی به من ربطی 

 نداره؟

پامو از دست کامیار کشیدم و اومدم بلند شم ارمین ارنجمو گرفت و با اخم 

ناراحتی نگام کرد، هولش دادم تکون نمیخورد! انگار چسب می زنند به پاش 

 میدم یه میل تکون نمیخوره....وقتی من هولش 

 ولم کن...-

 «انقدر دندونامو روهم فشار میدادم فکم درد میگرفت.»

ولم کن، من که رفتم، تموم شد، برو با هرکی میخوای، با هرکی....دیگه به من -

 ربطی نداره...
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 آرنجمو ول نمیکرد، آروم با همون اخم به زیر نگاه میکرد و گفت: نفس.

 اش زدم و با بغض گفتم:با مشت به سینه 

فکر کردی من حیوون خونگیتم، جکوبُ رد کردی رفت، حیوون جدید -

 ؟!"به توچه "آوردی، بری با هرکی بخوابی، رابطه داشته باشی بعد بگی 

 خاک تو سر من.« با دست آزادم تو سرم زدم و گفتم:»

به زیر ت، نگام نمیکرد، با اخم فاومدم یه بار دیگه بزنم اون یکی دستمم گر

 نگاه میکرد، با همون حالت قبلی گفتم:

ه که با خاک تو سر من که هزار بار، هزار بار میتونستم برم ولی نه که نشه، ن-

شت، اما دیگه دلم خرد زور نگهم داشتی نه،دلم نذاشت....دل بی صاحابم نذا

 شده،دل ندارم که برات بتپه، اینبارم روی اون بار شب مهمونی....

 من با زنی نبودم.« با اخم غلیظ تر نگام کرد و آروم گفت: سربلند کرد»

چرا هی تکرار میکنی؟ ول کن دستمو، مگه نگفتی به من برام مهم نیست -

 ربطی نداره زنی توی زندگیت باشه یانه.

و بعد صاف خونه میام، کِی؟ کی  مدِ نمیفهمی، میگم من همش سرکار-آرمین

 م؟آخه وقت کردم برم با یکی وقت بگذرون

تو وقت نکنی؟ تو ماری، تو بخوای هرکاری میکنی، همون بیست روزی که -

 رفتی دبی حتما تخم دو زرده کردی.
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آرمین تو چشمام با اخم و درگیری فکری از راست به چپ و از چپ به راست 

 نگاه کرد و گفتم:

 هان چیه؟ یادت اومد؟-

 آرمین با همون اخمی که از درگیری فکری تو سرش بود گفت:

 من با کسی نبودم.-

آرنجمو کشیدم به طرف پایین تا به ضرب از دستش دربیارم، رهام کرد، روی 

 مبل نشست و کامیار گفت:

 خون پاتو تمیز کن چسب بزن.-

 بریم.« سری تکون دادم و نگینو صدا کرد و گفت:»

 نفس؟-نگین

و  تکون داد "چیکار میخوای بکنی؟ "برگشتم نگینو نگاه کردم سری به معنای 

 گفتم:

 میرم خونه ی ....-

 آرمین سربلند کرد و شاکی گفت:

 نفس دستو پاتو میبندما، تو بری خونه ی اون مرتیکه ی توهمی که چی؟-

 مه....مونم که چی؟ حداقل اون شوهرِ مادرخونه ی تو ب-
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نگین میدونستی شیخی دست نشونده ی « سربلند کردم و به نگین گفتم:»

 آقاست؟ 

ما چرا به حیله های تو « کردم، با اخم نگام کرد و گفتم: به آرمین اشاره»

 عادت نمی کنیم؟

 یعنی چی؟-نگین

 شرکت هنوز برای آرمینِ فقط شیخی با اسم خودش داره اونجا فعالیت میکنه.-

نگین یکه خورده گفت: واسه توئه!!! مگه نفروختی؟ آخه تو چرا یه روده ی 

 راست نداری؟ پس اون اسناد چیه؟

یه خواهر، تقلبیه، فیلمشه، اون نعیم داداش ماست دیگه، چی میفهمه چیه؟ چ-

 از شراکت و این حرفا.

آرمین با سکوت فقط نگام میکرد، با یادآوری حرفای پنج سال قبل با خشم 

 گفتم:

شیخی همسایه دیوار به دیوار مامانته، ماشینش اون روز خراب بود من -

 ید براش بوق زدم....سوارش کردم، مادرتو دیدم داشت میرفت خر

 آرمین لبخند پک و پهنی زد و با حرص گفتم:

 میخندی؟-

 خب بقیه اشو بگو؛ داستان خوبیه.-آرمین
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 یه کوسن دیگه برداشتم پرت کردم طرفشو با شیطنت گفت:

 ولی مامانت خیلی با قضیه حال کرد اصال جوون شده.-

 تو به من گفتی من کاری نمیکنم که به ضرر مادرت باشه.-

آرمین شونه هاشو باال داد و گفت: خب مگه کاری کردم؟ خیلی هم 

 خوشبختن.

 شیخی کیه آرمین، به خدا به خدا میرم نتونی پیدام کنی ها.-

 «با خنده و شیطنت گفت:»

 توروخدا اینطوری نکن زهره ام آب میشه.-

هت رادار وصل کردم، هرجا بری ب« تر با همون لبخندش ادامه داد: جدی»

 و میگیرم، دیدی که تو قبرستون شب و دیروقت پیدات کردم.ستفرکاان

 با حرص گفتم: خدا تورو بکشه ارمین منو راحت کنه.

شو می جویید و نگاهش لبخندشو جمع کرد، دلم یه جوری شد! گوشه ی لب»

 «غروب سنگین از روز جمعه! غروب داشت،

 شیخی کیه؟-

 با همون اخمش گفت: آدم خوبیه.

 نعیم میدونه؟« نگین گفت: از جاش بلند شد و»

 «آرمین برگشت به نگین نگاه کرد و گفت:»
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و انقدر عرضه نداره بره سر یه پروژه تبلیغاتی ببینه کیفیت کار چیه، داداشِ ت-

ن ن هنوز دارم اداره میکنم؟ فکر کردیبعد بفهمه که اون شرکت با اون هیبتُ م

رسیده اتون که دود  هرچی ساختمو میدم دست شیخی و داداشِ تازه به دوران

 کنن بدن هوا؟

 دود؟ نعیم معتاده؟-نگین

آرمین یکه خورده به نگین نگاه کرد، بعد عاصی شده به کامیار که با سکوت در 

حالی که روی مبل نشسته بود و دستاشو بهم قالب کرده بود و آرنجش رو 

زانوهاش بود و قالب دستاشو متفکر و درهم جلوی دهن و بینیش گرفته بود 

 نگاه کرد و گفت:

برگشتم به نگین نگاه کردم و گفت: به  بیا، نفس کم بود اینم زد تو باغِ نفس-

 با توام.« بلندتر رو به آرمین گفت:»من میگه خنگ؟ هان؟ 

تو هوا تکون داد و به طرف اتاق قصد رفتن  "برو بابا"آرمین دستو به معنای 

 کرد، به من که رسید آرنجمو گرفت و آروم گفت:

جلوی داداش من می  بروسریت از سرت نمی افتاد، حاال با یه ال روبدوشامر-

 ایستی؟

 با حرص گفتم: مواظب حرف زدنت باش آرمین.
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قب هولش دادم که از خودم جداش کنم، با اخم بهم نگاه کرد و به طرف به ع»

ارم، دیگه جلوی توهم باید روسری بذ« م:اتاق رفتم در حالی که زیر لب میگفت

 دی.فکر کر

 بلند بگو جوابتو بدم.-آرمین

 شو میبری.نیست بعدا نتیجه رو میبینی لذت الزم-

 «با شیطنت و تمسخر گفت:»

آ ، نفس، ترو خدا تن و بدن منو نلرزون، اینطوری که حرف میزنی دلم -

 میترکه.

برگشتم نگاش کردم، لبخند زد و با شیطنت نگام کرد، با خشم و کینه نگاش 

سیاهه، سیاه. باز رفتم در کمدو باز کردم، لباسام کو؟ کردم، دلم سیاهه؛ 

برگشتم دیدم روی لبه ی تخت نشسته و آرنج هاشو روی سر زانوهاش گذاشته 

و پنجه هاشو به هم قفل کرده و با اخم زل زده به زمین؛ سرد و با صدای 

 گرفته گفتم:

 لباسام کو؟-

هان؟ آرمین....آرمین « م:سربلند نکرد، هنوز تو همون فیگور بود و دوباره گفت»

 با توام...

از جا بلند شد، انگار نه من تو اتاق بودم نه نگاش میکردم، از اتاق رفت بیرون و 

 گفتم:
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 به آبشن هات اضافه شده؟ کر شدی؟-

 «باز جواب نداد، نگین اومد دم در اتاقمون و گفت:»

 ببینند... نفس! میگم دیشب....یعنی شنیدم بعد طالق نباید تا عده همدیگرو-

 االن حرفت چیه؟ اونو بگو.« با اخم و تلخی گفتم:»

این طالق رجوع شد، اون از وضعیت صیغه ی طالق خوندم که ارمین -نگین

دونفر گرفته بودن و یارو قاطی کرد و معلوم نشد آخر خوند یا نخوند اینم از 

 وضع دیشبتون.

ذهنم عبور کرد و  به تخت اشاره کرد، با اخم به تخت نگاه کردم، دیشب از»

 «نگین گفت:

 میخوای هی بری هی بکشونتت اینجا؟-

 نرفتم که برگردم.« باز به تخت اشاره کرد و گفتم:»

سرشو به معنای نه تکون داد و »حاال پیش تو میگم، آرمین....نوچ -نگین

جونتو میگیره ولی ولت نمیکنه، یه جا خوندم یارو جسد زنشو تو شیشه « گفت:

همین از نژاد « با چشم و ابرو گفت:»ته بود وسط هال خونه اشبود گذاشکرده 

 آرمین بود.

صدای داد آرمین اومد، کامیار جلوتر از ما به سمت اتاق دویید، منو نگین 

شوکه به اتاقی که آرمین توش بود نگاه کردیم، نگینو پس زدم و گفتم: 

 چیشد....
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ن، دارم بو میکشم، ارمین با خشم المثالی گفت: ببین سوراخ موش کرایه ک

 ردتو که بزنم رگتو میزنم.

 گفت: آرمین؟! رگوشیشو قطع کرد، سربلند کرد و کامیا

 آرمین با عصبانیتی که داشت به من گفت:

 کی آمار به تو داد؟-

 چرا به اون نگاه میکنی؟« نگاه کردم و آرمین داد زد، شونه ام پرید:ربه کامیا »

 یه ناشناس.... -کامیار

ت طرف کامیار یه جوری نگاش کرد که بی اختیار آرنج ارمینو آرمین برگش

 گرفتم یه وقت کامیار بی گناهو مقصر چیزی ندونه و با هول گفتم:

 من به کامیار گفتم، مامور پست یا یکی مثل اون بود یه بسته آورده بود.-

آرمین هنوز همونطوری کامیار رو نگاه میکرد؛آرنجشو کشید و با صدای آروم 

 گفت:

کامیار آدم از خودی بخوره بدجور زخمش میمونه ها، منم که میدونی -آرمین-

 با زخمام چیکار میکنم.

 من گفتم نگه...-

 برگشت با اون چشمای آبی به خون نشسته گفت:

 تو بی جا میکنی بین من و داداشم موش میدوئونی.-
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واب شاکی گفتم: موش می دوئونم؟ بسته اومده عکسات با یه زن اون توئه، ج

آزمایش و عکس و سونوگرافی و کوفت و زهرماری که من ازش سردر نمی 

 آوردم، برم کجا؟ هان؟ غرورم جلوی کی بشکنه خوبه؟

دلم به درک، تو غرورمو « اشاره به سینه اش زدم و با بغض گفتم: با انگشت»

 شکونید، من....

 آرمین دستمو گرفت آورد پایین و گفت: 

 آرمایش چیه؟-

 .DNA  -کامیار

 ؟!!!!DNAآرمین با تعجب داد زد: 

میشه از آمینوسنتز نمونه گرفت تا  24تا  14معموال از هفته ی -کامیار

 تو مطابقت داشت. DNAدرصد با  DNA ،99تشخیص انجام بشه؛ آرمایش 

 منو از کجا آورد. DNAآرمین چشماشو ریز کرد و گفت: بعد یارو 

 زنه، شونه ای، لباسی.... من باید جواب بدم؟! البد وسایل داری پیش-

آرمین صورتشو جمع کرد و گفت: آخه چرا انقدر دُر و گوهر میریزی، به جون 

 تو، تو همینجوری برام عزیزی نفس جون.

 و نگاه کردم، جدی و مظلوم گفت:با حرص و شاکی ارمین

 بابا چرا نمیفهمی؟ -
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شانی میکنی البد گرد اف« به سینه شده یه ابرو باال داد و گفت: نگین دست»

 آرمین شوکت.

 آرمین به کامیار نگاه کرد و گفت:

 دیه نمیدما، صحنه سازی میکنم کسی نفهمه قاتل منم.-

 کامیار شاکی گفت: نگین! اصال بیا ما بریم....

ما نه، نگین میره من با تو کار دارم، چرا به من نگفتی؟ هان؟تازه -آرمین

 فهمیدی باید بپیچون بازی دربیاری؟

 چه بپیچونی؟!-کامیار

 من قسم دادم، این موضوع...« کامیار به من نگاه کرد و گفتم:»

 آرمین داد زد و انگشت اشاره ی دو دستشو کنار گوشش باال گرفت و گفت:

برای من توجیه نکنید، آدم که نباید از تنش تیر بخوره، وقتی برادر و زن آدم -

 دورت بزنند دیگه کاله من پس معرکه است.

دم و گفتم: کاله؟! تو با همه ی ما معرکه گرفتی، پَس کدوم پوزخندی ز

 معرکه؟

 اون بسته رو بیار.-آرمین

 انداختم دور.-

 اگه تو نفسی که نگهش داشتی.-آرمین
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 اومدم برگردم تو اتاق زیر بازومو گرفت.

 گفتم نگه نداشتم.-

 آرمین منو کشید طرف خودش، چشم تو چشم شدیم و لبخندی زد و گفت:

 وای منو خراب کنی؟ هیچ وقت از این انگیزه دست برنمیداری.تو میخ-

با اخم نگاش کردم، آره، من همیشه دنبال یه سوژه ام بزنمش زمین دلم »

خنک بشه جای همه ی اون روزایی که من زمین خوردم و آرمین دلشو خنک 

 «کرد، خوب اینو فهمیده بود، لبخندی زد و گفت:

 ارم، برو بیار. من نمیذ-

 

مو از دستش کشیدم، کامیار نگینو به زور میخواست باال ببره، نگین بازو

 نمیرفت، آرمین بلند گفت: برو برو نگین برو که پرم تو پرت گیر میکنه...

 نگین در حالی که در کش مکش با کامیار بود گفت:

 نفس یه مُهر طالق ازت داره.-

 م.نری باال، مُهر طالق به شناسنامه توهم تقدیم میکن-آرمین

 کامیار با حرص گفت: دخالت نکن.

 خواهرمه.-نگین

 زندگی مارو قاطی نکن، میریم خونه امون.-کامیار
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 در کمدو باز کردم، باز به رگال کمد نگاه کردم و آرمین گفت: کو؟

 لباسام کو؟-

 «با تمسخر و ادا گفت:»

 عزیزم شستم پهن کردم باال پشت بوم آفتاب بخوره...-

 دور انداختم.« گفت: شاکی تر نگاش کردم و»

 لباس ندارم.-

 کمرمو گرفت و طرف خودش کشید، تنم مماس تنش شد و با شیطنت گفت:

 جووون، لباس میخوای چیکار مهم خودتی.-

عاصی شده چشمامو روهم گذاشتم و با آرنجم میخواستم هولش بدم بره عقب 

 ولی کنده نمیشد.

زندگیشو تو دستش موهامو کنار زد و خونسرد گفت: آدم مسئله خصوصی 

 نمیگیره بره در دوکون هرکی.

با دندونای روهم گفتم:آیـــــی، آرمین لِه شدم ولم کن اَه، مسئله خصوصی؟ 

 از کی تا حاال خوابیدن با زن ها مسئله خصوصیِ زندگیِ منه.

موهامو به عقب فرستاد و با آرامش موهامو از پشت با دستاش دم اسبی کرد و 

 روی کمرم بود، کمرمو نوازش کرد و گفت: با اون یکی دستش که
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ر حسابتو از همه جدا کنم، یادم بره چه خبره و نفس برگرد به روزای اول، بذا-

 کی به کیه.

با اخم و نگران نگاش کردم، موهامو رها کرد، آهسته با پشت انگشتای دست »

 «چپش کنار صورتمو نوازش کرد و گفت:

فس، من اگر خیانت بکنم، اثری نمیزارم من جایی نمیخوابم که زیر آب بره ن-

 اگر دارم عز و جز میکنم حتما، مطمئنا بی گناهم....

آروم با همون فیگور نوازششو تا زیر چونم ام کشید و چونه امو دربرگفت و »

 یکی داره، برای من....« نجوا گونه گفت:

اه میکرد و جستجو توی چشمام مثل یه شکارچی که منتظر طعمه است نگ»

 «ره، میدونه من رو چی حساسم.کرد، تله میذامی

 بهش بگو بره قبر بخره، چون...-

گو؟!! به بهش ب« چونه امو با حرکت سرم از دستش بیرون کشیدم و گفتم:»

 ز بانده؟! اون که اکشن کمدیِ تویی نه من...کی؟!! فکر کردی فیلم جیم

ت روز دبی از بیس« با اخمی که از سر افکار تو سرش بود نگام کرد و گفت:»

 کجا دراومد؟

 با تعجب گفتم: تو، توی اون بیست روز یک روز کال در دسترس نبودی....

 یک روز؟!!!« با اخم بیشتر نگام کرد و با تردید گفت:»
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 پوزخندی زدم و گفتم: انگار خیلی برات جذاب بوده که زمان از دستت دررفته.

 آرمین رهام کرد و گفت: من اصال یادم نمیاد!

 پایین کمد یه بسته پاکتی درآوردم و زدم به سینه ی آرمین و گفتم:از 

 خودتی آرمین.-

آرمین با اخم نگام کرد و پاکتو گرفت، سریع توشو نگاه کرد... لباسامو چیکار 

 کنم؟ به مامان زنگ بزنم؟ از نگین میگیرم...

 گوشیُ برداشتم به نگین زنگ زدم، جواب داد:

 چیشد؟-

 خته دور.است لباس بیار، لباس های منو اندنگین برای من یه د-

 میری؟-نگین

 معلومه که میرم.-

شر نشه، من طرف توام از خدامه که از اون خائن جدا بشی ولی -نگین

 آرمین...نمیدونم نفس....

 برام لباس بیار.-

 گوشی رو قطع کردم و آرمین با برگه ها اومد تو هال که من بودم و گفت:

 بچه است... ثریا قیاسی کیه؟ این-
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 روی مبل نشستم و با چشمای بهت زده و صورت سرخ گفت:

 نفس من اصال این اتاقُ این زنُ یادم نیست-

فقط نگاش میکردم، داره راست میگه؟ آرمین همیشه دروغ میگه، یاد اون سال 

افتادم که بعد کنکور اومدیم خونه اش، تلفن زنگ خورد، یه دختره بود...چقدر 

االنم گریه هامو کردم، پنجاه شب نخوابیدم این وسط یکی دو  بهم ریخته بودم؛

شب به زورِ قرص خواب پلک روهم گذاشتم...همش فکر کردم، خیال کردم، 

 حسرت کشیدم، درد کشیدم...

 آرمین محکم گفت: مثل جغد منو نگاه نکن.

از تحکم صداش صورتم جمع شد، صدای زنگ اومد،آرمین خواست بره طرف »

 باز میکنم، نگینِ. من« در گفتم:

 چرا نمیره خونه اش؟!« آرمین با حرص گفت:»

 من گفتم بیاد.-

به مامان زنگ زدم داره میاد، « درو باز کردم و لباسارو گرفتم و نگین گفت:»

 گفتم اون بیاد بهتره.

سری تکون دادم و آرمین اومد، درو که من بینش ایستاده بودمو باز کرد، به 

فی زد نه کاری کرد، به نگین اشاره کردم که بره، نگین لباسا نگاه کرد، نه حر

برگشت و رفت خونه اش، برگشتم داخل؛ آرمین هنوز جلوی در بود، وقتی 
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عکس العمل حادی نشون نمیده یعنی یه چیزی تو چنته داره و این منو 

 مضطرب میکرد.

 خواستم برم تو اتاق لباسارو بپوشم که ارمین گفت:

 ونه ی شیخی.ارم برگردی خمن نمیذ-

 با تو نسبت ندارم ولی با شیخی دارم.« برگشتم رو به روش گفتم:»من -

 خنگ من! آرمین لبخندی زد و گفت: جمجمه

 «اخمی کردم و رو مبل نشست، خواستم برگردم برم اتاق که گفت:»

 نفس میدونی من اسناد و سهامو به نام نعیم نزدم.-

گفت که زدم، نعیم گفت زده!  تو جام ایستادم، همونطور پشت کرده بهش،»

 «یعنی الکی بوده؟!

 آخه نفس جون...-آرمین

باید به فکر تو « برگشتم نگاش کردم، ابروهاشو باال داد ولبخندی زد و گفت:»

 باشم، این سها ها حق توهم هست.

 آرمین درست حرف بزن ببینم چیکار کردی/-

 «آرمین دستاشو به حالت تسلیم شدن باال آورد و گفت:

لبشو برگردوند و »مال هیچی فقط یکم کاغذ بازی الکی کردیم، الکی الکی ع-

 الّکّی.« شونه باال داد و با چشمای گرد کرده گفت:
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خندید و ادامه داد: گفتم نعیم یکم حال کنه، نه که عقده ی اسم و رسم جلوی 

 زنش اینا داره، دلم سوخت....

ین تروخدا درست توضیح کف دستمو به پیشونیم گرفتم و گفتم: آرمین! آرم

 بده.

از جاش بلند شد اومد طرفم و گفت: توی این پنج سال چقدر تو حسابت پول 

 زده؟

 پول چی؟-

آرمین صورتمو دربرگرفت، گیج و منتظر نگاش کردم، سرمو آروم کشید به 

 طرف پایین و سرمو بوسید و گفت:

دنگت یه مغز فندقی من، آخه من حواسم به تو نباشه که همین داداش ال-

 لقمه ات میکنه.

 حق نداری به داداشم...« با عصبانیت و کالفگی پسش زدم و گفتم:»

 آ !  -آرمین

نفس نمک « روی مبل خودشو رها کرد و چشماشو درشت کرد و گفت:»

 نشناس نباش؛نعیم ماهی پونزده شونزده میلیون سود بدست میاره.

دورا دور حواسم هست  البته چون من« با سکوت آرمینو نگاه کردم و گفت:»

 درآمدش اینه،اما این درآمد فقط حق اون نیست مگه نه؟
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 خب....خب منو نگین ازش نخواستیم...-

مگه باید می خواستید؟ خودش باید وظیفه شناس می بود، میبینی -آرمین

 داداشت خیلی قالتاقه نفس برای همین گفتم چرا سهامو بزنم به نام نعیم؟

 

من که محضری نرفتم، بنام کیه اسناد دو سهام...با  یعنی به نام من زده؟!

 چشمای پر سوال گفتم:

 خب؟-

 آرمین روی رون پاشزد یعنی بیا بشین، اخم کردم و گفتم: آرمین میگی یانه؟

ش برای دم وقتی بعد دوماه برمیگرده خونه انفس بداخالقی نکن،آ-آرمین

 شوهرش دلبری میکنه،خب تو چرا....

 آرمــــــــــــین!« گفتم: با حرص و عاصی شده»

 به نام خودمه هنوز.-آرمین

زد زیر خنده، اون دندونای ردیف و سفیدش تا اون ته مشخص شد، با خنده »

 نعیم احمق.« گفت:

یکه خورده گفتم: بنام توئه؟!!! تو مگه نگفتی دوست ندارم پول بابات قاطی مال 

 ا عوض نمیشی؟من باشه؟! مگه از همه حاللیت نطلبیدی؟ آرمین تو چر

 آرمین با شیطنت و چشمایی که مظلوم کرده بود گفت:
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 راستش توبه کرده بودم اما نعیم.... نوچ....-

 خودش گناه کبیره است.« سرشو به معنی نه باال داد و گفت:»

آ « با ادا و قیافه ی عاصی شده تصنعی سرشو به طرفین تکون داد و گفت:»

نعیم حق تو و اون نگین زبون درازو نفس! من باید به فکر تو باشم خب، 

 میخورد.

شت لبم کشیدم، روی نطوری نگاش میکردم، زبونمو روی پیکه خورده همی

مبل تک نفره ی پشت سرم نشستم، گاوم زایید، دوباره تهدیداش شروع میشه، 

 دوباره میخواد بگه داداشتو از نون خوردن بندازم یا شوهر ننه اتو.

اصال این حرفو پیش کشید که غیر مستقیم  ذات این آدم درست نمیشه؛

 تهدیدم کنه، سربلند کردم وارفته نگاش کردم، با لبخندی پیروزمندانه گفت:

 جون؟-

 آرمین تو مریضی، از عذاب دادن و وعده وعید دادن دیگران لذت میبری.-

 آرمین با سکوت نگام میکرد و ادامه دادم:

عادالنه با هر قیمتی همش میخوای به همه حکومت کنی، نه حکومت -

حکومت کنیف سلطه داشته باشی تا هروقت میخوای ستم کنی؛ آرمین تو به 

ا ازدواج آرمین مخاطر من یا نگین این کارو نکردی، تو هنوزم دست برنداشتی، 

کردیم، بچه امون مرد، شش سال باهم زیر یک سقف بودیم، خواهرم زن 

 ته بس کن؛ توروخدا تمومش کن.رادرب
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 ا جدیت گفت:ولی یکی باز بازی رو شروع کرده.آرمین ب

 گناهتو تقصیر دیگرون ننداز.-

از جاش یهو بلند شد، از روی مبلی که نشسته بودم کمی عقب رفتم، اومد باال 

سرم جدی و محکوم کننده نگام کرد، دستاشو دو طرف دسته ی مبل گذاشت 

 و تو صورتم با آرامش تصنعی نگاه کرد و گفت:

نفس، یه چیزی در من هست که....خیلی عذابم میده، خیلی  میدونی چیه-

شب بهش فکر میکنم اما نتیجه ای نداره، اون احساسیه که به تو دارم، اون 

 حس....

 وابستگیِ مزخرفمه..« با حرص و تشدید گفت:»

شاید اگر این حس « نگران توی چشمای آبی متحرصش نگاه کردم و گفت:»

 متفاوت بود اما من....نبود بین منو تو خیلی چیزا 

از حرص نفساش کمی بلندتر از حد معمول بود، به شدت حس میکردم داره »

 «خودشو کنترل میکنه.

من فقط به تو مریضم وگرنه بعد از اون آبروریزی دیروزت االن تیکه تیکه ات -

 کرده بودم عشقم.

 بشین باید حرف بزنیم.« چشماشو درشت کرد و با اخم گفتم:»

، سرمو "ریز میبینمت نفس "یعنی ایستاد و از باال بهم نگاه کرد  آرمین صاف

 حوصله برگردوندم و با همون ژستش گفت: بی
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 چیزی بین ما عوض نشده.-

 من توی این خونه نمیمونم.-

 آرمین بدون توجه به حرفم به طرف اتاق رفت و بلند گفتم:

 آرمین منو به زور وادار به رابطه نکن.-

 همه زن و شوهرا با هم رابطه دارن .از تو اتاق گفت: 

 اصال مردا برای رابطه ازدواج میکنند.« با خنده گفت:»

 آرمین دارم جدی میگم.-

م ی بامزه اتم، حاال کجا میخوای قایوای عزیزم من عاشق شوخی ها-آرمین

 بشی که من پیدات نکنم؟

 با حرص مشت امو سر زانوم نگه داشتم و گفت: تروخدا نفس.

 «اومد بیرون، تو چهارچوب در موند و گفت:از اتاق »

با ادا و اطوار مسخره »شیخی بدبختو از نون و آب ننداز، سنشون باالست. -

 گناه دارن.« گفت:

 یکه خورده گفتم: آرمین داری تهدید میکنی؟

آرمین اومد جلو سرمو بوسید و گفت: نه جوجه ی آستین سرخود من،دارم 

 ب کنی.بهت راهکار میدم که بهتر انتخا

 با همون حالت که مشتم سر زانوم بود، روی زانوم زدم و گفتم:
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آرمین! آرمین من نمیخوام با کسی که بهم خیانت کرده و بچه ی تو راه داره -

 زندگی کنم.

چونه امو گرفت، اومدم پسش بزنم محکم جوری گرفت که دو طرف لپم از 

نت مو درآورد جوجه فشار انگشتاش تو رفت، لبمو بوسید و خونسرد گفت: زبو

 جان بسه دیگه.

رهام کرد و به طرف اتاق رفت،لباس هارو داشتم میپوشیدم که صداشو شنیدم 

 با تلفن حرف میزد.

رضا شیخی...تموم اسناد و مدارکشو برام بفرستید به شرکت نیاوران...نه فعال -

 اونو الزم ندارم...

 گاه کرد و یکه خورده گفتم:از جا با هول به طرف اتاق رفتم، از توی آینه بهم ن

 آرمین! آرمین چیکار میکنی؟! با مدارک شیخی چیکار داری؟!-

 آرمین موبایلشو قطع کرد، یه ابروشو باال داد و گفت:

نو برای جوونا ه پولی بدم بره رد کارش، باید زمیمیخوام بازخریدش کنم ی-

 تخلیه کرد.

کردم، باز شروع کرده.... چنگمو تو موهام فرو  با حرص روهم گذاشتم،چشمامو 

 باز روز از نو روزی از نو.

 آروم گفت: نفس پناهی، میدونی خونه ی شیخی هم واسه منه.
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فته با شونه های افکنده باز کردمو و گفتم: وااااای واااای خدایا منو چشمامو وار

 بکش....

 آرمین جلوی دهنمو گرفت و جدی نگاهم کرد و گفت:

 وا، ضامن تویی، حواستو جمع کن.ضامنُ بکشم همه میرن روه-

دستشو پس زدم، صدای زنگ در اومد، انگشت تهدیدشو برام تکون داد و به 

 طرف در رفت....

روی تخت نشستم از آینه به خودم نگاه کردم، یکه خورده به خودم خیره 

موندم، این چیه؟!!! از جا بلند شدم و به صورتم و گردنم و قفسه ی سینم نگاه 

ز لکه های کبود و سرخ بنفش بود که پر از دون دون های کردم، پر ا

خونیه...هیچ وقت اینکارو نمیکرد، هیچ وقت...حس نفرت دارم، حس تلخ 

 انزجار...

لعنتی من آدمم، آدمم، چیکار کنم که از دستش راحت بشم به کسی صدمه 

 که کامیار و نگین با دیدنم هیجی کردن به "نفس!!!!"نزنه...پس اون کلمه ی 

خاطر این بود، میخواد خودشو به همه ثابت کنه برای همین این کارو کرده 

 روانی!

 صدای مامان اومد، همون اول صدای سیلی شنیدم و بی اختیار گفتم: یییه.

خیانت کردی؟! یادت رفته تو بیمارستان چطوری پرپر میزدی؟ شلوارت -مامان

ی این بچه نشستم دوتا شده؟فکر کردم عوض شدی، هی پاشدم نشستم زیر پا
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ل اونو ره، همه حسرت شوهری مثطالق چیه؟ آرمین برای تو کم نمیذاگفتم 

 دارن، چیمدونستم که تنبونت دوتا شده! دستتو بردار بیام تو....نفس....نفس....

 ناهید خانم برگرد خونه، رجوع کردیم.-آرمین

نه؟! ارم نفس با تو زندگی کجوع کردین؟ غلط کردین، من مگه میذر-ململن

 اره.ارم دخترم هم پاشو جا پای من بذیه عمر با خیانت زندگی کردم نمیذ من

 نفس فهمید اشتباه کرده یه سوءتفاهم بوده صبح حلش کردیم.-آرمین

 «پوزخند زدم، چه از طرف من نطق میکنه!»

 با چی حل کردین؟ با تهدیدای تو؟-مامان

 نشه. تری تا اوضاع بدپس منو خوب میشناسی ناهید خانم بهتره که بر-آرمین

 مامان با حرص و لرزه تو صداش گفت:

 چشماتو برای من اونطوری درشت نکن آرمین، منو از چیزی نترسون.-

از اتاق بیرون اومدم، مامان یه نیم نگاه بهم کرد و نگاهشو طرف آرمین 

برگردوند و ناگهانی متوجه وضعیت من شد و نگاهشو به سمتم برگردوند و یکه 

 فت: نفس!!!خورده گ

به آرمین نگاه کردم و گفت: ناهید خانم لباسای نفسو برگردون خونه، میخواد 

 زندگی کنیم، مگه نه نفس؟
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به آرمین نگاه کردم و یه تای ابروشو باال داد، مامان آرمینو پس زد و به سمتم 

 اومد و با هول وال پرسید:

خمی کرده، هی نفس خوبی؟! تو چرا به من نگفتی که این خیر ندیده چه ت-

نشستی فرت و فرت اشک ریختی و خودتو توی اون اتاق زندانی کردی، من 

 چه میدونستم که....

گاهم به آرمین افتاد، چشماش روی من زوم شده بود، دقیقا به دهنم، زاویه ن

سرش به سمت پایین بود و چشماش به سمت من، اتگار با نگاهش خط و 

نشست و منو ادامه دار نگاه کرد،  نشون میکشید، نفسی کشید و روی مبل

مامان بعد اون همه سختی و ذلت چند ساله داره طعم زندگی رو میکشه، حاال 

به خاطر من آواره بشه؟! وجدانم قبول نمیکنه، اینکه آدم نیست با تموم 

 سنگدلی شیخی رو بی خانمان میکنه.

اضیِ و شیخی درسته که دست نشونده ی آرمینِ اما من میبینم که مامان ر

آرامش داره، بعد اون همه بال، حقش نیست این خوشبختی ازش دریغ بشه، 

 پس.... پس خودم چی؟

خوشبختی منو کی بهم میده، آرمین برای همه نقشه داره، حتما بعد ترک 

کردنم سراغ نعیم میره اونم از نون خوردن میندازه، اونم توی این وضعیت که 

داره به عقب برمیگرده، چشمام پر اشک  زنش حامله است؛ انگار فیلم زندگیم

 شد...من نمیتونم دوباره شروع کنم...

 مامان بازوهامو گرفت و تکونم داد:
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 نفس! نفس!....-

 «اشک از چشمام فرو ریخت، با بغض به مامان نگاه کردم و گفتم:»

 میخوام زندگی کنم.-

 «مامان هاج و واج منو نگاه کرد و گفت:

خودتو توی چهار دیواری زندونی کردی آب شدی، زده به سرت؟ تو دوماه -

 خرد شدی، بهت خیانت کرده.

میخوای بشی ناهید؟! آره؟ با سه تا بچه ی « زد به سینه اش و ادامه داد::»

بزرگ به امروزت برسی تازه جدا بشی؟ آواره بشی؟ همیشه یه شیخی سر راه 

 آدم قرار نمیگیره.

مامان ساده لوح من، آرمین غش  چشمامو روهم گذاشتم، اشکمم سقوط کرد،»

شیخی؟! فرشته شیخی، چطوره از این به بعد بهش « غش زد زیر خنده و گفت:

 بگیم فرشته جون.

 درد! شیخی جای پدر توئه، خجالت بکش مرد گنده.-مامان

چشمامو باز کردم، آرمین خنده اشو جمع کرد، نگاهی پر از خشم خفته و 

 املن روشو طرف من برگردوند و گفت:خفقون گرفته به مامان انداخت و م

 مادر، از چی میترسی؟-

 دست مامانُ از بازوم پس زدم و گفتم:
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 از هیچی، آرمین درست میگه رجوع کردیم.-

 تو فکر میکنی من بچه ام نفس؟ من نگاه پر غمتو دارم میبینم مادر، من-مامان

 ارم اینطوری با ذلت توی این خونه...نمیذ

نیت بلند شد، سریع حرکت کردم، یه جوری که مامان آرمین از جا با عصبا

دقیقا پشتم قرار بگیره، شاکی پر از تهدید به آرمین که حاال مقابلم بود نگاه 

کردم، آرمین دستشو کمی باال آورد، انگشتاشو جمع کرد و یهوم باز کرد و با 

 گرد کرد و بهم اعالم "بام "چشمایی که همگام با باز شدن انگشتاش میگفت 

 یه انفجار یا بمب کرد و بعد با انگشت بهم اشاره کرد و گذاشت رفت.

 مامان منو کنار زد و گفت: نفس....

 برگشتم به مامان نگاه کردم و گفتم: 

 مامان من خوبم...-

 سر و صورتتو...-مامان

مامان، گوش کن، به اومدنم اصرار نکن، حرفی نزن، مامان همه چی بهم -

 و فقط برو، خواهش میکنم.ریخته، به کسی چیزی نگ

 آخه یعنی چی؟-مامان

 مامان...-
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چشمامو محکم روهم گذاشتم، دندونمو به لبم کشیدم و نفسیمو محکم »

 تروخدا برگرد، من یه فرصت جدید دا...« بیرون دادم و گفتم:

 تو فکر میکنی من خرم نفس؟-مامان

 مامـــــــــــان، مامـــــــان!!!-

شتی من بیام، قسم و آیه دادی موندم خونه که تو نذا تو طالق گرفتی،-مامان

 طالق بگیری و برگردی خونه اش؟

 مامانم بعدا برات تعریف میکنم که چیشد االن برو.-

 مامان به پشت سرم نگاه کرد و نگران تر نگام کرد و گفت:

 نفس تو یه چیزیت هست دلم آشوبِ، بچه امو تو لونه یه دردنده...-

مامان خاکسترو فوت نکن باد نزن گر « گرفتم و گفتم: جلوی دهن مامانو»

 بگیره که اول از همه دامن منو میگیره.

 مامان نگران تر نگام کرد و با صدای آروم گفتم:

 برو منم میام.-

مامان با صدای خفه گفت: خونه ی من درش برای تو بازه، شیخی هم تورو 

 عین دختر نداشته ی خودش دوست داره...

 «م، نمیدونه قضیه چیه، شیخی....شیخی....الهی بگرد»

 سری تکون دادم و مامان گفت:
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 به چی تهدیدت کرده؟-

 مامان! تروخدا االن برو.-

مامان عاصی شده نگام کرد و گفت: شد اون روز، از خونه ی نگین اومدم پایین 

فهمیدم توروهم به غارت بردن، امروز همون حسو دارم نفس، تورو به غارت 

 برده.

ین از پشت سرم گفت: غارت نیست، غنیمتِ که از قضا برای من قابل آرم

 پذیرشِ.

قابلِ؟ نفس از سر توی عقده ایِ خیانت کارِ حیله گر خیلی زیاده، آرمین -مامان

 ببین باز شروع کردی، ببین این چوب کجا تو سرت میخوره.

گوشه ه ،ون اینکه از زل زدگی خارج بشآرمین با سکوت به مامان نگاه کرد و بد

 صبی می جویید، نفسی کشید و گفت:ی لبشو ع

هید خانم، یکی داره تو زندگی من موش می دوئونه، از زندگیم فاصله نا-

 بگیرید، پرم به هرکی گیر کنه میکشمش پایین.

تو زندگی تو موش می دوئونند؟ تو زندگیت تله موشِ کی جرات داره -مامان

 موش بفرسته، بیا

مگه بره ی بی زبون و ساده لوح من تو تله ی « ادامه داد:ه کرد به من و اشار» 

 تو نیست؟
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آرمین با غرور و حس پیروزی و خشم خفته اومد نزدیکتر، کمرمو در برگرفت، 

چشمتامو برای تحمل این نزدگی روهم گذاشتم تا صبر پیشه کنم، به مامان 

 نگاه کرد و گفت:

خیانت نمیکنم چون زنِ ی خیانتم، به هرکی خیانت کنم به نفس من قربان-

 منه، زنِ مّنّ، دوره افتادم دارم خونه به خونه میگردم.

چشمامو با هول باز کردم، تو بغلش کمی کج شدم ببینمش، حرص و خون از »

چشماش میریخت، انقدر با انقباض فکش حرف میزد که استخون های کنار 

 «فکش جا به جا میشد.

جوری که توی کل شهر  ش میزنم، یهم کیه که به زمین گرمآخ اگه پیدا کن-

 بوی خونه راه بیفته.

 قلبم هری ریخت، آروم زیر لب صداش کردم: آرمین!

ود چشم آرمین هنوز چشمش به مامان بود، به مامان نگاه کردم، زل زده ب

 مینو از دور کمرم پس زدم و به مامان گفتم:نگاش میکرد، دست آر

 مامان جان....-

راهنماییش کنم سمت در،برگشتم دیدم آرمین دست زیر آرنجشو گرفتم که »

 «به جیب با همون نگاه داره نگاهمون میکنه، مامان آروم گفت:

نفس مواظب خودت باش، من دلم شور میزنه، این پسره همیشه از روز اول یه -

چیز داشت که دل منو آشوب میکرد، نفس نمیدونم چی بهت گفته که تو رنگ 
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ره نمیشی مادر،من هستم، داداشت و که آواری و رنگ پس میدی، تیمیگ

 هست، الهی شکر دستمون به دهنمون میرسه...

مامان، مامان.... باشه باشه، برو نگران نباش، آرمین به تنها کسی که آسیب -

 نمیزنه منم.

مامان پوزخند تلخ زد و گفت: نه مادر تو ضد ضربه شدی وگرنه اون بوی خونی 

 خون توئه.که میگه شهرو برمیداره بوی 

 صورتمو بوسید و رفت.

درو بستم، به در بسته نگاه میکردم، یعنی االن برگردم از نو؟! به خاطر مامان و 

 نعیم بله، اون موقع هم برای مامان و نعیم بود!

یدم آرمین به موهام چنگی زدم، کف دستمو روی در بسته گذاشتم، برگشتم د

 سوگلی عاقلِ من. سین تکون داد و گفت:نگام میکنه، سری با تح

فکر نکن میبخشمت، فکر نکن میمونم که باز از خون جگرم نفستو چاق کنی، -

تو بهم خیانت کردی، همون کاری که وقتی دنیال بابا و معشوقه اش رفتیم، 

خرد و شدن شکست منو دید گفتم دلم روز که بابامو از چشمم انداختی، اون

ه که مثل بابام بی معرفتی نکنه، میخواد فرار کنم، برم جایی که هیچکس نباش

 که پشتم به یه تپه غبار گرم نباشه تو....تو لعنتی آرمین...

اما  "من کنارتم"تویِ لعنتی آرمین گفتی « دندونامو روهم گذاشتم و گفتم:»

 تبدیل کردی. "ناهید"تو...تو منو به 



69 
 

ی چرا نمیفهمی؟ من از خیانت میترسم، از اینکه کسی جای تو یا جا-آرمین

 من بیاد بیزارم، من اینکارو نمیکنم.

ئه، تو انقدر با یارو فتم: با زمیگه، المصب اون بچه توبا حالت گریه تصنعی گ

ن از ای؟ اومد شترک دارید، چیکار کردن؟ چه توطئهبودی که االن بچه ی م

ردپیتی؟ یا تام کروز که بدنت چیزی دزدین زدن تو بدن یارو؟! هان یا نکنه ب

م میفروشی یا اهدا میکنی هان؟! که از نسلت از قیافه ات از ذاتت پراحیانا اس

 همه جا پخش بشه.

آرمین با اخم گفت: داری از کوپنت زیادی استفاده میکنی، بسوزه بعد برای 

 توئه که بد تموم میشه.

 سری تکون داد و گفتم:

 تو این خونه هستم ولی نزدیکم نمی....-

سبوندم به در، تا اومدم تقال کنم جفت اومد جلو کمرمو گرفت، با حرص چ» 

 دستامو باالی سرم نگه داشت، سرشو کمی کج کرد و آروم گفت:

باز داری نوک میزنی؟ آخه نوک زدنای تو منو تحریک میکنه عشقم، چطوری -

 میخوای مانع نزدیک شدنم به خودت بشی هان؟

رامشمو هــــــــان؟ میخوای آرامش منو سلب کنی؟ آ« تو صورتم داد زد:»

 بگیر....بگیر....
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د جلو، تو همون وضعیتی که بودم سرشو آور چشمامو بستم، رومو برگردوندم،

نفس نفس میزد، بوی ادکلن که انگار با گوشت و پوست خونش عجین شده 

بود همراه نفسش به صورتم میخورد، پیشونیشو به شقیقه ام چسبوند، این به 

 بودم، آروم نجوا کرد:خاطر این بود که رومو ازش برگردونده 

 تو ارامش منی، آروم باش تا آروم باشم، باید تو بغلم باشی همیشه، همیشه....-

ون وضعیت مبا همون لحن آروم گفتم: ولم کن....چند ثانیه نگهم داشت، توی ه

دوباره حرفمو تکرار کردم ولی تکون نخوردم، صورتمو اروم بوسید و رهام کرد، 

مبل نشستم، همونجا ایستاده بود و نگام میکرد، ازش فاصله گرفتم و روی 

 سرمو بلند کردم و گفتم:

 میخوام....برم سرکار، حق نداری جلومو بگیری.-

 آرمین بااخم نگام کردو گفت:

 مثال؟-

 با رشته ام کار میکنم.-

 گفتم مثال؟-آرمین

 تدریس میکنم.نقاشی -

درخت کشیدن  نقاشی بکشی برای کی؟ برای کجا؟ که چی بشه، دارو-آرمین

چه فایده ای داره؟ پول میخوای؟ مگه من مردم خب پول بهت میدم، اما برای 



71 
 

چی پول الزم داری؟ رخت و لباست کمه؟ طال میخوای؟ خورد و خوراکت 

 کمه؟

 دو طرف سرمو گرفتم و گفتم:

واااای، واااای یه کلمه گفتم صدتا حرف زد، میخوام برم کار کنم، میخوام برم، -

دا خودمو میکشم از دستت راحت بشما، نمیخوام بشینم اینجا که آرمین به خ

 منو خرد کنه آب کنه. "خیانت "این تیتر 

 آرمین با سکوت نگام میکرد با همون حرص گفتم:

برای من حرفای تو سند نیست اون مدرک ها سنده، اگر من جای تو بودم، -

و آتیش میزدی زنده زنده منو وسط این خونه آتیش میزدی، من هیچ خاندانم

حاال چه بی گناه چه مقصر، من.... آتیــــــــش میزدی، حاال چون خودتی 

 داری با تهدید با هزارتا بمب ساعتی نگه میداری...

 آرمین خیلی آروم زمزمه کرد: خیله خب.

 سربلند کرد و با اخم گفت: ولی جایی که من تاییدش کنم.

ع کرده بودم، باز کردم و با با همون حال در حالی که پنجه های دستمو جم

 حرص گفتم:

ولم کن، ولم کن بزار نفسم باال بیاد، به زور منو اینجا آوردی، زنت شدم، به -

 زور تو زندگیت نگهم داشتی، نمیگم عاشق نبودم، عاشقت بودم.
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اخمش پر از افسوس و غم شد، شبیه بچه ای که مادرش توبیخش میکنه »

 «شده بود

م به خاطر انگیزه های تو مرد، به خاطر اهداف شومت، بچه دار شدیم، بچه ا-

با بغض ادامه » اما من ترکت نکردم هنوز خونه ام جایی بود که آرمین بود.

چطوری یه زن میتونه مثل من باشه؟! مُردم...مردم آرمین اما باهات « دادم:

 بودم، نمیتونم این یکی رو هضم کنم.

ار میشم، دارم خفه میشم، ولم کن بذ هدارم خف« چنگمو به گلوم زدم و گفتم:»

 یکم نفس بکشم.

دو قدم عقب رفت روی مبل نشست، سکوت توی خونه رژه میرفت، آروم زمزمه 

 کرد:

 من عاشقتم.-

بعد این همه وقت مور مورم شد، بعد این همه سال این اولین باره که ارمین »

ه برای زن ها توی یه حالت عادی داره با اطمینان این حرفو میزنه، این کلم

معجزه میکنه اما من... چشمامو محکم روی هم گذاشتم، اون روز اولی که 

دم خونه اش یادم اومد؛ اون روز واقعا عاشقش بودم، اگر اون روز بهم این راو

میشه، حالم از  اما االن مور مورمجمله رو میگفت شاید از خوشی غرق میشدم 

 .«اینکه هنوز خونه اشم از خودم بهم میخوره

 نفسی کشیدم و چشمامو باز کردم و آرمین گفت:
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من...از همون موقعی که اومدی تو زندگیم دیگه نشد به زنی فکر کنم، وقتی -

 یونا رو حامله شدی همه ی رویای پنهان من بودی....

 «نگاش کردم و پوزخند زدم و گفتم:»

 آرمین شوکت بهت نمیاد رمانتیک باشی، من با حرفای ساده هم مجبور-

 میشم الزم نیست خرم کنی.

 آرمین با ناراحتی و غم گفت:

میفهمی نفس؛ از اینکه بچه نمیخوام خرت کنم، گولت بزنم، دارم درد میگم -

تر ببازی، به ولی نخواستم تو بفهمی که خودتو ببشمن درد کشیدم  ام مرده

خودم به همه دردا گفتم باز یونا به دنیا میاد، نفس خوشحال میشه، منتظر 

 ودم حالت بهتر بشه...ب

 بس کن...-

از جا بلند شدم به طرف اتاق برم، به مبلی که نشسته بود رسیدم دستمو »

 «ش چسبوند و گفت:بگرفت، ایستادم، دستمو به ل

قبال هم بهت گفتم،، همه ی اونایی که داستان مارو می فهمند و می دونند -

، اون که ظالمه تویی فکر میکنند من ظالمم، آره من ظالمم ولی نه برای تو

 نفس، تو هیچ وقت منو نفهمیدی....

گرفت نگاش میکردم، با صدای نگاش کردم، دیگه دوسش نداشتم، قلبم درد می

 گفتم:لرزونم 
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نگات میکنم دلم میترکه آرمین،حتی یونا مرد دلم نترکید، اما االن هر لحظه -

 دلم میترکه، تو منو میفهمی؟

لبو قرمز شد، رگای کنار شقشه و گردنش  نگام میکرد که یهو صورتش عین

ش گرفته، متورم شد، رنگش هر آن بدتر میشد، تو سرم آگاهی رسید که باز پا

نمیکشید اما انگار این درد با روزهای زندگی من  خیلی وقت بود که این دردُ

 گفت: ، با درد و صدای بریده بریدهمیره و برمیگرده

 نفـ....نفس....پام....پام....-

انو زدم پاشو اش میکردم، یاد اون شب که اداشو درآورد افتادم با اون شکم زنگ»

 «و گفت: دیدی عاشقی.....دیدی مهمم... زد بمالم و بعدش لبخند

لعنتی، آرمین عین مار دور خودش میچرخید و من عین مجسمه نگاش 

میکردم و تمنام میکرد، التماس وارانه اسممو صدا میکرد، حتی عضالت رون 

قفل شده بود، اما....دلم نمیخواست بهش کمک کنم، با تموم سنگ دلی و  پام

 قصی الدلی نگاش میکردم....این درد به اندازه درد دل من هست؟!

رفته افتاده بود، همونطور ایستاده ش از اسپاسم خارج شد، رو زمین واعضالت

 نگاش میکردم، عرق از پیشونیش شوره میکرد، تیشرتش خیس عرق شده بود،

رنگش حاال از درد به زردی میرفت، چشمای آبیش تیره شده بود، نفس نفس 

میزد، با نگاه شوکه نگام میکرد، نمیتونست هیچ کدوم از پلک هایی که بسته 

 میشونو بدون عجله باز نکنه،آروم نفس نفس زنان گفت:
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 نفس؟.....نفس....پام گرفته بود.-

« به درک، به جهنم.»بزنم: فقط نگاش کردم، دلم میخواست تو صورتش داد»

اومدم رومو برگردونم نگام به عکس یونا افتاد، کنار بینیم تیر کشید و به صورت 

نور مجاری سینوسم گرفت و چشمام پر اشک شد، به آرمین نگاه کردم و با 

 «شوک تردید گفت:

 نفس!!!!-

ه بهش توجه نمیکردم، دوباره به عکس یونا که درست داشت دق میکرد ک»

 «ی میز بود نگاه کردم و آروم گفتم:سر آرمین روپشت 

 مسکن بخور.-

 آرمین با حرص و صدای دورگه گفت: قرص نمیخوام.

 پس درد بکش.« نگاش کردم و با جفا گقتم:»

رفتم تو اتاق یونا و درو بستم، صدای داد و از حرص شکستن اشیا خونه می 

بوسیدم و گفتم: دوباره  اومد، توی تخت یونا دراز کشیدم، بالشتشو بغل کردم و

منو زندانی کرد دیدی؟ فکر کردم عوض شده، بعد تصادف با وجود تو عوض 

 شده بود اما بعد رفتن تو دوباره عوض شد، عوضی شد....

****** 

بعد از کلی رزومه پر کردن و تحویل رزومه های کاری، توی یه شرکت فرش به 

بودم، محیط کاری آروم بود عنوان طراح به صورت آموزشی شروع به کار کرده 
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و هرکس سرش توی کار خودش بود، مدیر شرکت خیلی خوب کارمندا رو 

مدیریت میکرد، الکی نه وقتی تلف میشد نه کسی کاری جز کار شرکت انجام 

 میداد.

 یه هفته بود سرکار میرفتم که مدیرم آقا حکمت توی آسانسور دیدم و گفت:

 خانم پناهی!-

 «قبل سوار شدن گفتم:»

 ه هست؟زااج-

 خواهش میکنم.-تمحک

مرد محترمی بود،چهل و یک ساله، موهای مشکی اما شقیقه اش جوگندمی، »

 «کت شلواری با قامتی متوسط،صورت درشت نقش داشت اما زمخت نبود.

 کار چطوره؟حکمت :

 خوبه، شکر.-

بخشم راضی بود، اگر به همین سرعت کارا رو یاد بگیری به  رسوپروایز-حکمت

 ی قرارداد میبندیم.زود

 لبخندی زدم و گفت:

 حقوقشو... ندتا بخشو پر نکرده بودی، اول بخشمن امروز رزومه اتو دیدم،چ-
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شونه باال دادم و با خجالت گفتم:نه، خب حقوقش برام مهم نیست، یعنی 

 هرچی شما صالح میدونید.

 :با باز شدن درآسانسور به عقب رفت و به بیرون تعارف کرد و گفتحکمت 

 نه شما بفرمایید.-

حکمت لبشو گزید و گفت: خانما مقدم تر هستند.با خجالت باز لبخندی زدم و 

 گفتم: ممنون.

 شیشه ای شرکت ماشین آرمینو دیدم ر که بیرون رفتم اونور دراز در آسانسو

 چشمامو با حرص روی هم گذاشتم، آ]ه اینجارو از کجا پیدا کردی؟

وقت به رئیس شرکت نگو برام وجه مالی از من به شما نصیحت هیچ -حکمت

 چون طرف دیگه بهت حقوق نمیده.« با خنده ادامه داد:»مهم نیست. 

با هول و خجالت لبخندی زدم و باز به طرف بیرون که به در نزدکی میشیدیم »

 شما متاهلی یا مجرد؟!« نگاه کردم و حکمت گفت:

 بله؟!-

 من....« ن دادم و گفتم:به بیرون نگاه کردم و بعد به حکمت سری تکو»

 متاهلم.« االن که آرمینو میبینه، پس بهتره درست ترین جوابو بدم:»

حکمت یه ابروشو باال داد و سری تکون داد و گفت: که اینطور! من تعجب 

 کردم که این قسمتو پر نکرده بودید.
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 «فعل هاش تغییر کرد! تا حاال خودمونی صحبت میکرد!»

 .حتما فراموش کرده بودم-

در اتوماتیک باز شد، دقیقا چشم تو چشم ارمین شدم،رذل، از قصد اومده که »

 «زهر چشم بگیره و هم به من ثابت کنه که هرجا میرم و میام اون میفهمه.

اگه مسیرتون به طرف اقدسیه میخوره من میتونم تا یه جایی -حکمت

 برسونمتون.

آرمین شیشه رو جلوی ماشین آرمین، جلوی روی آرمین چی داره میگه، »

 «پایین تر داد، نفسی از حرص کشیدم و گفتم:

 ممنون ، همسرم....-

 "مسال"به طرف ماشین اشاره کردم، آرمین از تو ماشین سری به معنای »

تکون داد،بی ادب، حداقل پیاده شو سرتکون بده، حکمت یه آن یکه خورد، 

ین عقده ای از قصد با قبل از اینکه به آرمین نگاه کنه به ماشین نگاه کرد، آرم

این ماشین اومد که باز قدرت نمایی کنه، عقده های آرمین با پولش فقط رخ 

نمایی میکنه، حکمت اومد جلو دستشو از تو ماشین سمت آرمین دراز کرد و 

به آرمین نگاه کردم که از  ر حرصسالم و علیک کرد،با چشمای گرد و پ

م پیاده نشد که بگه من ارشدم، من ماشین پیاده بشه، اما پیاده نشد، از قصد

 قدرتم بیشتر از رئیستِ.

 از آشناییتون خوشبختم، آقای....-حکمت
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 شوکت، آرمین شوکت.-آرمین

حکمت چشماشو ریز کرد و گفت:شوکت....خیلی آشناست اسمتون، شغل 

 شریف؟

 البته که اسم من زیاد شهرت نداره، برندم معروف تره.-آرمین

 برند چی؟!!!« تمایل کرد و دقیق پرسید:حکمت سرشو به ماشین م»

 چرم، تاجر چرم هستم.-آرمین

 کف دستمو روی پیشونیم گرفتم و زیر لب گفتم:

 باشه باشه شناختت، مغرورِ عقده ای فهمید کی هستی...-

 نفس جان....-آرمین

 بفرمایید مزاحم نشم.« برگشتم نگاش کردم و حکمت گفت:»

 ز آشناییتون خوشبختم.ا« باز با آرمین دست داد و گفت:»

« به معنی خداحافظی برای منم سری تکون داد و با خجالت گفتم:»

 خدانگهدار.

 با حرص سوار شدم و درو محکم بستم و ارمین گفت:

یه « با خنده ادامه داد:»عه! آدم شوهرشو میبینه نباید سالم کنه، یه ماچی... -

 لبی، لپی...

 قدرتمند مغرور....آرمین شوکت پولدار و « با حرص گفتم:»
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با اون قیافه ی شیطونش ابروهاشو باال داد و سری تکون داد و با هیجام نگام »

عد فخر اری؟ حداقل پیاده میشد ی ببلد نیستی احترام بذ« کرد و گفتم:

 میفروختی.

 پیاده میشدم در برای پرنسس باز میکردم؟-آرمین

 یشدی.با فک منقبض و لب جمع شده گفتم: برای مدیرم بلند م

آرمین که انگار زبونشو روی دندون آسیبش قفل کرده بود چشماشو ریز کرده 

بود نگام میکرد، نفسی کوتاه کشید و تو جاش جا به جا شد و متمایل به من 

 گفت:

 مدیرت؟-

 با اخم نگاش کردم و جدی گفت: خر کی باشه؟

 یکه خورده گفتم: آرمین! خیلی بی تربیتی! واقعا....

متاسفم برات که این همه درس و دب دبه و کب کبه « گفتم:صاف نشستم و »

 بعد اینِ مدل حرف زدن و رفتارت.

 الزم میدونستم پیاده میشدم، پیاده نشدم بدونِ جاش کجاست.-آرمین

 کجاست؟! زیر پای تو؟!-

آرمین با سکوت نگام کرد و گفتم: برای تو کی مهمه؟ کی ارزش داره؟ کی 

 میتونه در حدت باشه؟
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 وت نگام کرد و رومو ازش برگردوندم و گفتم:با سک

با این ماشین تازه تحویل گرفتت اومدی فخر بفروشی؟ مثل بچه ها که -

ن؟ تو با این چیزا رن میرن خونه ی فامیلشون نشون بداسباب بازی جدید میخ

 ارضا میشی؟

 با حرص نفسی چاق کرد و گفت:

تو رو، تورو نمیتونم با  شم چون پول همه رو رعیت من میکنه جزآره ارضا می-

هیچی بخرم برای همین تو گلوم سالهاست موندی؛ با  ماشین جدید اومدم که 

بدونه زن کی رفته خودشو کوچیک کرده زیر دستش رفته، حساب کتاب سر 

انگشتی کنه که من با پول یه جیبم ده تا شرکتشو میخرم و میفروشم به 

 سوگولی من دستور خرکی نده که چپش کنم...

نفس تو سینه ام موند....قبال ذوق میکردم یادته نفس؟ میگفتم عاشقمه ها... 

 االن فکر اون زن...

دلم « نگاش کردم و گفتم:»آروم گفتم: بس کن، دنیا دنیا پول هم داشته باشی 

 باهات صاف نمیشه...

گوشیش زنگ خورد، به صفحه گوشیش نگاه کرد و اخم کمرنگی کرد و جواب 

 داد و گفت:

 ؟....شما؟!!!هبل-

 شما؟ گفتم...« لحنش یهو سرد و خشک شد:»
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ه که عصبانی بشه و داد نزنه تو ی ماشینو باال دادم، فکر کردم االنشیشه ها»

 پارکینگ شرکت آبروم بره.

ببین نیم وجبی، من یه چیز توی دنیا برام مهمه اونم زندگی -آرمین

گوش « عره زد:ن»خصوصیمه، داری زندگی خصوصی منو انگولک میکنی.... 

 کن...

سفت و منقبض شده  پرید، با وحشت نگاش کردم، بی اختیار ساعدم شونه ها »

 «ت موبایلشو گرفتم و با صدای دورگه ادامه داد:از شدت محکم  گرف

خاندانتو پر پر میکنم، برو رد کارت....تو کی باشی آخه؟..... کی اجیرت -

خوابیدم خودم یادم  کی با تو کرده؟....دِ بی پدر من که به خودم شک ندارم

 که هتلت اومده باال االن هفت ماهته؟.... نمیاد؟ 

ره ه شد، دلم میخواست روی بلندگو بذاآرمین سکوت کرد و به روبرو خیر»

ببینم کیه که اومده تو زندگیم صداش چطوریه، چرا شوهرمو گرفته، همین، 

که دلم به خاطرش  همین ارمینِ مریض و عقده ایِ....عقده ایِ....بیشعوری

همیشه بال سرم آورد....نبض دستش زیر انگشتام تند تند میزد، انگار هر آن 

 «رگ هاش از فشار زیاد میخواد بترکه و همه جا رو خون بگیره.

 آرمین با صدای گرفته تر گفت: بفرست برام به...

شرکت شرکای قالبی « گوشمو نزدکی گوشی کردم و صداشو شنیدم و گفت:»

 ت نیاوران؟یا شرک
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واویال...این دختره فتنه است، از همه چی هم خبر داره، این ازکجا میدونه »

آرمین چندتا شرکت داره و یکی شرکتا چه داستانی داره؟ دلم به شور افتاد، به 

 افتاد. نگام به دست آرمین که روبرو بود خودم نهیب زدم همش فیلمه اما

رفته بود که اولین بار در موردش فکرمو خط زدم، درست مثل زمانی فرمونو گ

خیانت مادرش به پدرش تو راه شمال داشت برام تعریف میکرد، جوری محکم 

 گرفته انگار هر آن فرمون زیر دستاش لِه میشه.

 ین با همون صدا گفت: بفرست عمارت.آرم

ت کجاست؟ ملک جدیده؟! منظورش از عمارت کدوم خونه است؟ خونه راعم

چیشد؟!!! « ختره درنیومد و آرمین با با همون صدا گفت:باغ؟!....صدایی از د

هوم؟!!!! کسی که راپورت منو بهت میده نگفته بود عمارت کجاست؟ من به 

 کجا میگم عمارت؟! راپورت چی پس جوونه، جوونه و نادون...

 عزیزم! -دختره

نفس تو سینه ام خالی شد، انگار خشاب اسلحه ام خالی شد، چرا بهش با »

ناز میگه عزیزم؟! چرا؟! نفس این مهمه؟! آرمین تنبونش دوتاست تو پیِ اینهمه 

 «چرای عزیزم هستی؟!!!!

ی کیه؟ من فقط چیزایی رو میدونم که اون شب عزیزم راپورتچ-دختره)ثریا(

 عاشقونه تو بهم گفتی.

 آرمین با حرص و صدای خفه گفت:
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تو شکمتم به که هرجایی، اون توله ی کدوم شب؟ من حتی تورو ندیدم زنی-

من نچسبون من اگر بچه ای داشته باشم از زن خودم خواهم داشت نه با یه 

 خیابونی مثل تو که زیر بیشتر از سگ نمیره.

 ثریا با خونسردی گفت: عه عه ! به خودت توهین نکن من ناراحت میشما.

عه وا! آرمین هرچی از دهنش درمیومد گفت بعد میگه به خودت توهین نکن »

 «حت میشم! چقدر زبون دراز و سرتقه!من نارا

آرمین جون حاال که به من شک داری اشکالی نداره عشقم، بیا اینجایی -ثریا

 که آدرس میدم.

 آرمین با صورتی برزخی و پر از خشم خفته به روبرو نگاه کرد و ثریا گفت:

 برات یه سوپرایز هم دارم عشقم.-

 بی اختیار با یه حالی گفتم عشقـ...

بهم نگاه کرد، تموم احساسات قبلیش رنگ باخت، تموم چشماش آرمین »

شدن من، لبامو محکم نگه داشتم، لعنت به زبونم، چی مگی تو این وسط؟! 

رومو از آرمین برگردوندم، چرا از خطاب های اون زن ناراحت میشم؟ لعنت به 

 مغز فندقیم! چرا من انقدر احمقم خدا؟!!!! چرا آخه؟!!!! نفس بیشعور بفهم

 «شرایطو.

 تماس مجدد گرفت و گفت: ماشین به حرکت دراومد، آرمین
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شرکتو دربیار،  ن بیست و پنج تا سی و پنج سال هردوآمار تموم کارمندای بی-

 برای کارگاهم همینطور...نه فقط اینا... حداکثر تا جمعه...

 گوشی رو قطع کرد و زیر لب گفت: من اگر نفهمم کیه که از بابام نیستم.

 رت کجاست؟ ملک جدیدته؟ برای سوگلی جدیدت....عما-

 با اخم و عصبی نگام کرد و گفت:

عمارت کجاست؟ خونه ی اون زنه است، آره اتفاقا ملکیِ که برازنده این -

 هرجاییه است؛ چرا بهش میگم عمارت؟ باید بگم خونه ی فساد.

 یکه خورده گفتم: خونهه ی مادرته؟!

 ت:جواب نداد و سری تکون داد و گف

 فکر کردن میتوند منو زمین بزنند؟ با این دختر بچه دو زاری...هان؟-

با این دوزاری ها؟ من انقدر احمق و ساده لوح به « به من نگاه کرد و گفت:»

 نظر میرسم؟ هان؟ نفس پناهی؟

 یکه خورده گفتم: چرا....چرا نفس پناهی میگی؟

 نفس...وای نفس.... دِ من اگر بفهمم زیر سر توئه که از من رد بشی-آرمین

چشمامو ریز کردم و گفتم: چی میگی؟ من رفتم زن آوردم انداختم تو زندگیم 

بعد بال بال زدم خونه ی مادرم؟بعد جگرمو بسوزونم که از تو رد بشم؟! واقعا 

 که بیشعوری آرمین؛ خاک تو سرم که هنوز اینجام؛ نگه دار پیاده میشم.



86 
 

 س.هی-آرمین

 گفتم نگه دار آرمین...-

 گفتم هیس.-آرمین

 بیشعور.-

فکر کرده من مثل خودشم، بشینم تو هر « رومو ازش برگردوندم و گفتم:»

با تو زیر یه سقف سال حالی نقشه بکشم، من بلد بودم نقشه بکشم که شش 

 دم خور نبودم.

آرمین بهم نیم نگاهی کرد و با حرص چندتا به بازوشو شونه و سینه اش زدم و 

 :با لحن متحرص گفتم

ره عقب ه کردی، بعد دست پیش میگیره..میگیرفتی تخم دو زرد-

نیفته...بیشعور نفهم با بچه رفتی خوابیدی، انقدر خورده بودی یادت نمیاد کی 

 بوده.

آرمین داد زد: عه! نکن پشت فرمونم، من گه بخورم که انقدر مست بشم چیزی 

ه دار و ندارمو پای یادم نیاد، اینطوری باشه که االن مفلس و بیچاره بودم هم

 پیکا برده بودن، اَه...

 چرا منو نبردی دبی هان؟-

 مریض بودی، مریض میفهمی؟ زده بود به مغزت یادت نمیاد که،-آرمین

 ارم برم دنبال کار شب به شب بیام هتل.نمیتونستم تو کشور غریب تنهات بذ
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 شب به شب مگه میرفتی هتل؟ شبا تو هتل جا رزرو کرده بودی براش؟-

رات بزم راه میندازم آخ نفس، حاال هی انگولم کن، ببین برسیم خونه ب-آرمین

یزنم باید برام برقصی ها اونم با اعمال شاقه، تا صبح، حاال تو بگو یانه بعد من م

 من کنتور بندازم.

رومو برگردوندم، مغزم پر از حرف بود، انگار تو مغزم یه اجتماع از آدما پر حرف 

 offن، کاش مغز آدمه یه دکمه داشت، یه دکمه ی داشتن وراجی میکرد

 مزدی و خاموش میشدی...

آرمین زیر لب حرف میزد، فکر کردم با منه برگشتم نگاش کردم، گردنش از 

سرخی به کبودی میزد، شبیه وقتایی داره حرص میخوره که از مادرش و بابا 

له اش شونه که از جم "حتما نقشه ی باباته "حرف میزد چنان یهو بلند گفت:

 هام پرید، یکه خورده نگاش کردم و عصبی بهم نگاه کرد و گفت:

خودشو زده به دیونه بازی رفته اونجا نشسته، از اونجا برای من آدم اجیز -

 میکنه.

آرمین! تو مریضی به خدا باید بری دکتر، راست میگی مادرتُ بابام یه کاری -

 کردن که روان تو سالم نمونده آخه عقل کل....

 «نگاه به ساختمون بیمارستان افتاد یکه خورده گفتم:»

 چرا اومدیم بیمارستان؟!!!-

 آرمین نگاه داشت و با همون تم عصبی تو رفتارش گفت:
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 پیاده شو.-

 کی بستری شده؟ مامانم؟-

 آرمین نگام کرد و چشماشو درشت کرد و گفت:

 رم.عزیزم زیاد فکر نکن االن مغزت میسوزه بعد باهات مکافات دا-

از ماشین پیاده شد، اومد سمت من از تو ماشین متعجب نگاش کردم، در 

 ماشینو باز کرد و آرنجمو گرفت، با همون تعجب گفتم:

 کجا داریم میریم پس؟-

 بیا االن میفهمی.-آرمین

جوری آرنجمو چسبیده بود که انگار میخواستم فرار کنم، عاصی شده نگاش 

میشیم ارمین بیمارستان نزدیک  کردم، دیدم هرچی به ساختمون اصلی

ایم میکنه، آرمین شاید بتونه به همه عالم و آدم خودشو بیشتر پشت من ق

اعالم کنه که مردی قوی و قدرتمند و بدون هیچ احساس و وابستگی هست به 

من نمیتونه، آرمین کنار همه ی اتفاقات، احساست، عقده ها و...هرچی که تو 

د داره هست، یه وابستگی عجیب بهم داره، مثل زندگیِ ما از طرف آرمین وجو

یه بچه ای که به مادرش وابستگی توصیف نشدنی داره، اون بچه ممکنه چهل 

سالش باشه آدم موفق و کاملی هم باشه اما وابستگی داره، دقیقا وابستگی نه 

 دلبستگی، یعنی احتیاج و نیاز و علتی پشت احساسش هست.
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یدیم آرمین دقیقا پشت سرم ایستاده بود و وقتی به راهروی بیمارستان رس

ارنجمو گرفته بود، برگشتم نگاش کردم متوجه نگاهم شد، سینه ای صاف کرد 

و نگاهشو ازم دزدید و اومد کنارم و یه اخم تصنعی که برای پوشوندن آشفتگی 

 افکار و نگرانیش روی صورت آورده بود گفت:

 ا.....من یه سوال از پذیرش بپرسم؛ همینجا وایست-

رفت دم پذیرش ایستاد برگشت نگام کرد، یه سوال پرسید و به هوای نشون »

دادن راه به مسئول پذیرش باز برگشت نگام کرد، مسئول پذیرش باهاش حرف 

میزد که یکی از پشت سر خورد به پشت آرمین، جای اینکه یارو رو نگاه کنه 

و نیمکت نشستم، برگشت منو نگاه کرد، چرا اینطوری میکنه؟ عاصی شده ر

به خاطر مامان اومده باشیم  گوشیمو درآوردم زنگ بزنم به مامان، میترسم

 «ستان... تا اومدم شماره ی مامانُ بگیرم نگین مسیج زد:بیمار

 شیخی رو اخراج کرده؟-نگین

 نه! نمیدونم، چیشده؟-

مامان میگه شیخی دو روزه سرکار نمیره، به مامان گفته به خودم یه -نگین

مرخصی دادم که بیشتر پیش تو باشم مثال خواسته مامانُ دست به سر  مدت

 کنه؛ از آرمین بپرس، خبر بده.

آرمینُ دیدم که وسط سالن دور خودش میگرده! چرا گیج شده، پا تند کرد 

 طرف بیرون بره در حالی که بلند میگفت:
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 گفتم وایستا باز کجا رفت؟-

 با تعجب صداش زدم: ارمین!

د، انقدر هول بود منو کنار دیوار نمیدید، دوباره صداش کردم منو تو جاش ایستا

 دید و به طرفم پا تند کرد و شاکی گفت: کجا رفتی؟

 جایی نرفتم نشستم اینجا، جلوی چشمتم نمیبینی؟-

شیخی رو اخراج « مچ دستمو گرفت که دنبال خودش بکشونه ببره گفتم:»

 کردی؟

 یکه خورده گفت: چی؟!!!

یخی دو روزه سرکار نمیره، من موندم که تو به کسی آسیب مامان میگه ش-

 نزنی با کار خودتو کردی؟

 آرمین بدونه اینکه جوابمو بده گوشیو درآورد و گفتم:

 آرمین حواست باشه که تو...-

غلط کرده، رئیس اون خراب شده یم نع برای چی نمیری شرکت؟...-آرمین

 کیه؟ من یا اون بی عرضه؟!

 «حرف میزنه ها! بی تربیتُ ببین، به نعیم میگه بی عرضه؟! عه وا، با شیخی» 

اشتمت اونجا که شرکتو ول کنی همین االن برمیگردی شیخی، من نذ-نآرمی

 به امان اون بی دست و پا که دار و ندار من بره هوا...
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ارمین تو جاش ایستاد، شاکی و جدی به زمین نگاه کرد و شمرده شمرده »

و بم این مدت که نرفتی و درمیاری و گزارششو میری شرکت، زیر « گفت:

 سوتی داده باشه. ی برام، وای به روزت شیخی که نعیممیفرست

 تماسشو قطع کرد و گفتم:

 ت چی توئه پس!رشیخی راپو-

عزیزم تو کارایی که بهت مربوط نیست خودتو درگیر نکن زود پیر -آرمین

 میشی.

باز آرنجمو گرفت، به پالکارت دست انداخت دور گرنم و سریع سرمو بوسید و »

ئول بخش های باالی بخش نگاه کردم، وارد بخش سونو گرافی شدیم، از مس

 پرسید: ثریا قیاسی داخلِ؟

 شما؟-مئول پذیرش

 آرمین با یه تامل کوتاه گفت: همسرشم.

قلبم هری ریخت، نفس توی سینه ام موند، وارفته با تن یخ کرده به آرمین »

حتی گونه هام یخ کرده، تنم از تو میلرزید و نقطه ی نگاه کردم، حس کردم 

خت، آرمین برگشت نگام کرد، با وساین لرزه قلبم بود، توی چشمام میعطف 

نگاهش کل حالمو از تو چشمام رصد کرد، آروم آرنجمو کشیدم که از دستش 

دربیارم منو کشید طرف خودش، کمرمو گرفت، نفسم باال نیم اومد، بریده 

 «بریده گفتم:
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 ولم....ولم کن....-

 بله داخلِ.-مسئول بخش

 تا برگشتم آرمین کنار شقیقه امو بوسید و گفت:

 باید یه چیزی بگم راهمون بدن.-

 من نمیام، بیام که معشوقه ی تورو ببینم.-

 محکم تر نگهم داشت و دستوری گفت: باهم میریم.

 «گفتم: با آرنجم به پهلوش فشار آوردم و با تن صدای پایین و لرزون»

 ولم کن بیام تو که نتیجه عشق بازی با همسر جدیدتو ببیینم...-

 «به خودم نهیب زدم گریه نکن، گریه نکن...»

 «آرمین منو به زور کشوند داخل اتاق و گفت:

 نفس آبروریزی نکن، می ایستی باهم دروغ این زنه رو...-

شمم بیفته، نگام به زنه افتاد، تار میدیمش، پلک زدم قطره ی اشک از چ»

دیدمش، ظریف، پوست تیره، دقیقا پشت آرمینِ، شکشمش برجسته است، 

دکتر داره حرف میزنه و اون میخندید، بچه ی آرمینِ! قلبم هری ریخت.... یاد 

بدن بی جون یونا روی تخت افتادم، من جیغ میزدم، آرمین محکم تو بغلش 

ه بچه دار شده منم آورده نگهم داشته بود... بچه امون مرده حاال از یه زن دیگ

 که ببینم دق کنم؟ اشکم پشت هم می بارید...
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صدای قلب بچه رو میشنیدم، تند تند میزد، پاهام سست شده بود، کنار دیوار 

 ورودی گرفتم...

 خیلی دوست داشتم همیشه یه پسر داشته باشم.-ثریا

 عه پس خیلی خوشحالی االن.-دکتر

 ه بدم که پسرش داره میاد.بله خیلی، باید به پدرش مژد-ثریا

 اسمم انتخاب کردی؟-دکتر

 ."یونا"بله، -ثریا

 یونا؟-

برگشتم به آرمین که حاال پشت سرم بود و زل زده بود به زنه نگاه کردم، »

تموم عضالت باالی پیشونی و فکش منقبض شده بود، نگاهش تیز و جدی بود، 

 با بغض گفتم: یونا؟

 و ریخت و با چونه ی لرزون گفتم:نگاهش به طرف من برگشت، اشکم فر

 اسم بچه ی منو؟ چقدر ظالمی آرمین....-

 آرمین گیج با اخم از ناراحتی نگام کرد....ثریا صدا کرد:

 عزیزم اومدی؟ بیا ببینش....-

برگشتم دیدمش، اون صورت الغر کشیده و سبزه اش، موهاش مشکی بود، از 

کرد، مفخور و پر از حس حرص کنار شونه اش که رو تخت خوابیده بود نگام می
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دراری که دلمو آتیش میزد، دندونامو روهم گذاشتم، صورتم خیس از اشک 

 بود، نفسم از سینه ام با سوزش خارج میشد با صدای دورگه گفتم:

 خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه، کثافطا....-

 یه قدم عقب رفتم خوردم به آرمین، برگشتم هولش دادم و گفتم:

شّرّف، میخواستی انتقام بگیری؟ آره میخواستی « جیغ زدم:»شرف، بی.... بی -

 انتقام بگیری باز؟

 آرمین عصبی با صدای خفه گفت:

 چی میگی نفس؟-

اری؟ اسم بچه ی منو، اسمشم یونا میذ« دادم و جیغ زدم: دو دستی هولش»

 خدا بکشتت آرمین، خدا بکشتت...

خته بود تو اتاق، آرمین میخواست مهارم دکتر از جا بلند شده بود، پرستارا ری

و تخت آرمینو صدا میزد، صداش عین مته تو مغزم رکنه میزدمش، ثریا زا ر

وه میگه: جز اونو نمیشیندیم که با ناز و عشمیریفت، انگار صدای کسی 

 آرمیــــــن، آرمــــــــــین جان، ولش کنه بره....

عادل پامو از دست دادم زیر آرمین محکم کشیدم طرف خودش، یه جوری که ت

زانوم خالی شد و محکم خوردم به قفسه ی سینه اش، با حرص و نفس زنان 

غرش کرد، تو سرم دقیقا چهره ی یه ببر اومد، یه ببر خشمگین که می غره و 
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کفتار گرگ و حتی شیر عقب نشینی میکنه، رو به ثریا انگشت اشاره اشو به 

 نشونه ی تهدید گرفت و گفت:

کن، جایی که پیدات نکنم چون بعد پیدا کردنت دیگه اون آدم سابق  فرار-

 نمیشی.

با تمام قوا پس زدم، به عقب رفت و دوییدم....با گریه دوییدم... قلبم  آرمینُ

 "اسمش یوناست "داشت می ایستاد، صداش گوشمو داشت کر میکرد 

بچه اش  هق هق میکردم، با دوییدن هق هق میکردم و قلبم داشت می ایستاد،

پسره، جای پسر من داره میاد، بچه ی ارمینِ، همه اش نقشه ی خود آرمینِ... 

دنیا دور سرم میچرخید، دیگه انگیزه ای ندارم برای ادامه ی زندگی، حس 

 میکنم از پوچ هم پوچ تر شدم.

میدیدم، نفسم باال نمی ه بودم، به آسمون نگاه میکردم تاربازوهامو در برگرفت

میشنیدم، گوشام  گیج میرفت، صدای آرمینو بم و خفه سرم اومد، به شدت

چشمم دور نمیشد، اونو به من  انگار سنگین شده بود؛ چهره ی ثریا از جلو

بودم ح داده؟ چرا؟! چرا؟!! من که با همه ساختم، کسی نفهمید اما عاشق ترجی

ت، اشته بودمش...برای چند لحظه جون از تنم رفحتی وقتی بریده بودم کناز نذ

 بی جون شدم، نمیتونستم هیچ کاری بکنم.

گرفتم و سوار ماشینم کرد، حرکت کرد، آسمون آبی تاریک بود، چراغای 

بزرگراها رو روشن کرده بودن، چشمام میسوخت با کف دستم رو داشبرد زدم، 

 نفسم هنوز جا نیومده بود و بریده بریده گفتم:
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 نگه دار...نگه....-

به خاک بابام میگم میدونی که هیچ وقت قسمشو  به خاک بابام نفس،-آرمین

نخوردم ولی برای تو میخورم، من این زنو اولین باز بود میدیدم، یکی داره 

 تورو از من بگیره... یکی داره منو پیشت خراب میکنه که زنگیمونو بهم میریزه،

پوزخندی زدم و گفتم: زندگیمون؟! کدوم زندگی؟! نگه دار نامرد.... 

 رد...نامــــــ

آروم » میگم نمیشناسمش. « داد زد:» برمیگردم زنه رو میکشما -آرمین

آروم تر »چرا منو باور نمیکنی؟ من هر چیزیم دروغ باشه و نقشه....« گفت:

 تو جدا از همه چیزی.« ادامه داد:

 با بغض گفتم: دروغگو...صدات کرد...

ارمین میگه  روزای قدیم افتادم کهمو مشت کردم، یاد اون پنچه های دست

که هیچکس  "آرمین "دوست دارم صدام میزنی با یه لهجه ی خاصی میگی 

س فبم گذاشتم، دیگه چی ازت مونده ناینطوری صدام نمیکنه. دستمو روی قل

 تو نمیفهمی رفتین دادگاه و کارای طالقو انجام دادین؟

 ار خونه ی مامان؛ نمیخوام ببینمت، نمیخوام ببینـــــمت.منو بذ-

 خودمون. میریم خونه ی-نآرمی

 حالم خوب نیست.-
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نگه دار حالم خوب نیست، حالم « به موهام چنگی زدم و با هق هق گفتم:»

 ازت بهم میخوره.

ی  عصبی گفت: حالت خوب نیست باید تو بغل من حالت خوب بشه نه خونه

 ادرت زیر سایه ی شیخی، مّنّ، مّنّ....م

 از....ازت بدم میاد... ازت خسته شدم،« با بغض و هق هق گفتم:»

با حرص گفت: تو هیچ وقت بدون من نمیشی نفس، حتی قبرامون یکی خریدم 

تو مقبره ی مجزا، تو وقتی میمری که من هم قرار باشه بمیرم میفهمی؟ حتی 

مرگتم با منه پس هیچ وقت فکر نکن میتونی از من جدا بشی نفس پناهی، از 

من شده، از قضا تنفر شدیدم به پناهی ها  قضا پاره ی تن قاتل بابام پاره ی تن

روی تو عکس عمل کرده، من جای خالی همه چی رو با تو پر میکنم، از کنارم 

 جنب بخوری سمت هرکی بری بدبختش میکنم نفس، بدبخت میکنمش...

و جلوتر میخوند، شبیه بلند بلند زدم زیر گریه، قفل مرکزی رو زد، حتی افکارم

ه و محدوده ان سنج بستن که از محدوده جدا نشه مکم که بهش یزندانی هست

ی من آرمینِ... شایدم من در حد اون بیمارم، بیمارِ اونم که با بهونه ی ترس 

 باهاش میمونم...

با سرعت باالیی که تو بزرگراه داشت، با تموم اون سرعت یهو منحرف شد به 

ین ها و طرف راست بزرگراه، انقدر بدجور که صدای بوق های ممتد ماش

انحراف ماشین های دیگه رو دیدم، کنار ماشین میخورد به گارد ریل ها، از 

عد دستشو کی ها رفت، بی اختیار جیغ زدم، ساگارد ریل ها رد شد تو خا
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گرفتم برگشتم دیدم حالش بده، دستشو قفل کرده بود کنار رون پاش....فقط 

اد میزد: نفس به ذهنم رسید ترمز دستی رو بکشم، با دندونای روهم د

 پــــام....

بودم، دیگه توی اون حالت مختلف از ماشین درمیومد، هول شده آالرم های 

نمیتونستم به انگیزه ی درونیم فکر کنم، باید یاد اون شب که ادا درآورده بود 

افتادم، اما این ادا نیست، با ماشین رفتیم تو گاردریل ها، از ماشین پیاده شدم 

 .نعره زد نفــــــس

فکر کرده دارم میرم، تو اون حال درو باز کرد، یه آن دلم براش سوخت، اما من 

انقدر نامرد نیستم توی این حال ولت کنم آرمین میفهمی، اون پای گرفته اشو 

اره میزد تا بتونه پای سالمشو زمین بذبه زور روی زمین گذاشت، از درد داد 

بود از تو ماشین بیفته بیرون، دنبالم بیاد، انقدر اوضاعش بد بود که نزدیک 

 چشمش به من بود با هول گفتم:

 نمیرم بشین دارم میام پیشت...-

محکم، چشماش شبیه بچه های نگران  و ترسیده شد، تا رسیدم بهش »

 نقدر محکم که نفسم رفت و گفتم:محکم... ساعد دستمو گرفت ا

 مین دستم!آر-

میکرد، چنباتمه زدم دستمو رها از فشار پنجه هاش کم کرد، باز نگران نگاهم »

کرد پاشو ماساژ بدم، عین سنگ شده بود، از کشاله رون تا مچ پاش، انگار تمام 
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پاش تبدیل به سنگ شده بود، خم شدم پاشو ماساژ بدم، از درد پس کله اشو 

به پشتیه ماشین می کوبید و با دندونای روهم داد میزد، با هول بلند شدم و 

 ین زنگ میزنم اورژانس.گفتم: آرمین....آرم

 دوباره گرفتتم و همون حال اروم گفت:

 نه....نه....تو...تو باش....فقط....خوب....خوب....-

صورتش خیس عرق شده بود، هیچ وقت اینطوری نشده بود، دلم براش 

سوخت، از همه بدبخت تر خود آرمینِ.... وایستادم نگاش کردم از درد از گوشه 

منتظر نوازش بود،  سرشو کشیدم تو بغلم، انگارریخت...ی چشمش اشک می

سرشو تو بغلم فرو برده بود، محکم پشتمو میون دستاش گرفته بود، دستام به 

 دطرف سرش نمیرفت...دلم میخواد سرشو بکنم، اما....اینجا تو بغل من داره در

 میکشه.

پنجه ی دستمو تو موهاش فرو بردم، قسم خورد به خاک باباش... اگر راست 

بگه چی؟ کی داره آرمینو خراب میکنه؟ نفس راحتی کشید، به پاش نگاه 

کردم، از درد انگار بی حس شده بود، خیسی پیشونیشو از رو لباسم حس 

 میکردم، زمزمه کردم:

 برو اونور من میشینم.-

 نمیتونم، صبر....کن....پام بی حسه...-
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کم تر گرفتم و خواستم به عقب بفرستمش که کمی پاشو ماساژ بدم اما مح»

 نرو...« گفت:

 تو خیابون...-

 با حرص گفت: به درک....به درک.....

طوری این به آسمون تاریک شده نگاه کردم، درد منه این مرد، درمونشم، چ

ه؟ بعد یکی دو دقیقه به زور خودشو رو صندلی بغل معادله کنارهم قرار میگیر

ماساژ میداد؛ به خودم  کشوند، جاش نشستم، پاشو دراز کرده بود روی پاشو

 نهیب زدم: نپرس، به درک که درد میکشه، این چوب خداست...

 درد میکنه هنوز؟-

 خوبم.-

مغرور غد، فدا سرم درد بکش.... ببین چقدر درد میکنه که اینطوری نفس »

میکشه، به جهنم برو سمت یه دکتر، پای چپشه نکنه به قلب ربط داشته باشه، 

یره؟ نفس!!!! این شوهرته، این میرغضبِ شوهر به قلب؟ یعنی ممکنه بم

 «نیست.

 ماشینو ببین...-آرمین

 نگران نشو، ماه دیگه عوضش میکنی.-
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میدونی چند میلیون از ماشین افتاد؟ مگه من پول از خونه ی بابام -آرمین

میارم؟ پدرم درمیاد تا همه چی رو هندل کنم، یه جور حرف میزنی انگار با 

 دزدی پول درمیارم.

هاش باز نشده وگرنه فشار اون با این درد  air bagجوابی ندادم و گفت: خوبه 

 چی میشد.

 با جوابی ندادم و گفت: تو کیفت استامینوفن داری؟

 اون با استامینوفن ساکت نمیشه.درد -

 راست میگی.« از کتش قوطی فلزی درآورد و لبخند شیطونی زد و گفت:»

ی با تاسف تکون دادم، نمیدونم یکه خورده نگاش کردم و با حرص سر»

 تصمیم اینکه جلوی یه درمونگاه نگه دارم از کجا اومد اما ماشینو نگه داشتم و

 «آرمین با تعجب گفت:

 چرا اینجا نگه داشتی؟-

 پیاده شو باید بری دکتر.-

 بریم خونه.-آرمین

زت پیاده شو برو درمونگاه بگو پام میگیره، این همه سال این دردو داری به مغ-

 نرسیده یه دکتر بری.

 تو نگران منی؟-آرمین
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بی حوصله به بیرون از پنجره سمت چپم نگاه کردم، تا دستمو گرفت سریع 

دستمو از دستش بیرون کشیدم و با حرص نگاش کردم و گفتم: سوءاستفاده 

 نکن.

 آرمین با سکوت نگام کرد و گفت: با من بیا.

 بچه؟ لَلِه میخوای با خودت؟-

وت نگام کرد، از ماشین پیاده شدم، در ماشینو باز کرد، جلوی باز با سک»

ماشین منتظر شدم پیاده بشه، نیاز به کمک داشت با دلسنگی باز نگاش کردم، 

هی نگام کرد که برم جلو اما نمیرفتم، عصبی با حرص ولی با صدای خفه 

 «گفت:

 نّفّس! لعنت به...به....-

طرفش رفتم و آرنجمو طرفش  محکم با کف دستش زد به کنار شیشه، به

گرفتم که ارنجمو بگیره، ارنجمو انقدر نحکم گرفت و کشید طرف خودش که 

 افتادم تو بغلش و با هول گفتم:

 یییه!-

 تو بغلش نگهم داشت و تو گوشم با حرص و صدای خفه گفت:

با گرفتن در کنار ماشین میتونستم بلند بشم اما دفعه آخرت باشه به من -

 نفس، منو نادیده نگیر. اهمیت نمیدی

 نشنیدم.« م نگهم داشت و گفت:خواستم بلندش»
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 ولم کن.-

یکی دو نفر اومدن رد شدن و با اخم و انزجار نگامون کردن و با حرص »

 ولم کن تو خیابونیم.« گفتم:

ولم کرد ولی ارنجمو ول نکرد، از جاش بلند شد، لنگ میزد، معلومم بود درد 

خودش بیاره یا نمیخواد به من نشون بده چه ضعفی  داره ولی نمیخواد به روی

 داره.

که روز کنکور اومده بودیم، به اون مونگاه شدیم، همون درمونگاهی بود وارد در

اتاقی که توش سرم زده بودم نگاه کردم، اون روز چه حالی داشتم، فکر 

نمیکردم شش سال بعدش بیام و آرمین شوهرمه البته شرعی نه قانونی، با یه 

 قانون بالتکلیف طالق موندیم که رجوع شده.

 مسئول پذیرش گفت: ارتوپد میخواید برید؟

 به آرمین نگاه کردم، لنگ لنگان به طرف صندلی رفت و گفتم:

 پد معاینه اش کنه.وبله...بله احتماال باید ارت-

د هم اعصاب باید ویزیت کنه، حتما ارتوپ یادم افتاد کامیار گفته بود مغز و

دیگه. برگه ی پذیرشُ گرفتم و کنار اتاق دکتر ایستادم که مریض از میفهمه 

اتاق بیرن بیاد، از سنگینی نگاه آرمین سرم به طرفش برگشت، چشم تو چشم 

 شدیم، آروم گفت:

 نفس، فکر میکنی من...-
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رومو ازش برگردوندم، مچ دستمو گرفت، اروم، اینبار آروم با شصتش مچمو 

یب زدم دستتو از تو دستش بیرون بکش، چشمامو نوازش میکرد، به خودم نه

محکم روهم گذاشتم، هزارتا خاطره تلخ و شیرین از ذهنم عبور کرد تا رسید به 

قلبم متالشی میشد....مچ دستمو « پسره، یونا.»ثریا، رسید به اونجایی که گفت:

 از دستش کشیدم و رو قلبم گذاشتم و آروم صدا کرد:

 ن...نفس....جوجه...نفسِ آرمی-

ازش دور شدم، کنار پذیرش ایستادم، گوشیم زنگ میخورد، به صفحه اش نگاه 

کردم نگین بود، اگر صداشو بشنوم همین وسط های های میزنم زیر گریه، به 

صفحه همینطوری نگاه میکردم که یکی به ضرب خورد بهم، گوشیم از دستم 

 افتاد، با اعتراض گفتم:

 مو...آقـــا، شکوندی شونه امو، گوشی-

 مرده با لحن بدی گفت: سر راه وایستادی.

 سر راه وایستادم باید از روم رد بشی؟ اینهمه جا.-

شونه امو با دستم گرفتم اومدم خم بشم گوشیمو بردارم دوباره بهم خورد »

 افتادم رو زمین و عصبی گفتم:

 آقــــــا.-

چته چی مرده اینبار با خنده گفت: باز تویی، چرا همش تو دستو پایی، 

 میخوای؟!
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 من چی میخوام؟-

سربلند کردم آرمینو صدا کنم دیدم باال سرمه، دستشو طرفم دراز کرد، »

دستشو گرفتم بلند شدم، به مرده نگاه کردم، خنده رو لبش ماسیده بود، 

 «آرمین با اون صدای بمش گفت:

 آقا ازت عذرخواهی نکرد؟-

مین آرنجشو گرفت دستشو مرده پشت کرد به آرمین با پذیرش حرف بزنه، آر

پیچوند، چسبوندش به میز پذیرش، این سال های اخیر از اینکه اینطوری 

برخود میکرد با مزاحما اتفاقا خوشم میومد و مثل قدیم هول نمیکردم یا 

 نمیگفتم آبرومون رفت...

 مرده با درد گفت: آی آی آی...

 م از قصد عقبآروم خونسرد گفت: دیدآرمین سرشو نزدیک گوش مرده برد و 

رفتی که خانوممو بندازی زمین، خودت میگی غلط کردم ببخشید یا مجبورت 

 کنم بگی گه خوردم؟

 دستم دستم....-مرد

آرمین بیشتر دستشو فشار داد و مرده از درد داد زد، مردم از جاشون بلند 

 شدن، دکترا از تو اتاقشون اومدن بیرون و ارمین خونسرد گفت: نمی شنویم؟

 خشید؛ من مست بودم، مست بودم آقا.بب-مرد

 نه بگو غلط کردم ببخشید.-آرمین
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 مرده از درد گفت: غلط کردم، غلط کردم.

 میبخشیش؟« آرمین به من نگاه کرد و گفت:»

خنده ام گرفته بود، شبیه پسر بچه های تخس شده که برای دوست »

رو ول دخترشون زور و بازوشونو نشون میدن، سری تکون دادم آرمین مرده 

 دیگه به هوای مستی غلط زیادی نکن.« کرد و گفت:

مرده با دست درد عقب عقب رفت، آرمین ارنجمو گرفت و به طرف صندلی 

های انتظار برد، کنارش نشستم و به مردم نگاه کردم و اروم گفتم: فیلم هندی 

 هم دیدن.

 آره فقط ستونش کم بود.-آرمین

 جــــان.« خنده ام گرفت و آروم گفت:»

نگاش کردم، توی چشمام از راست به چپ از چپ به راست نگاه »

 «میکرد....نگاه....نگاه.... آرومتر زمزمه کرد:

خودت ندیدی، چند ساله نچسبیدی به تنم،نمیدونم چند ساله برام نخ-

یکی که  یکی تو دنیا هست که من براش مهمم،بخوای، حس کنم من ُ

گیره، دارم شبیه اون روزایی میشم که قسممه... نمیدونم کی داره تورو ازم می

مادرم با هوسش داشت خانواده رو از هم میپاشوند و من همه تالشمو میکردم 

که بابامو نگه دارم، اون موقع با تموم بچگیم و بی قدرتیم، االن با تموم زندگی 

 و قدرتم....
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 نفس، من میتونم ازت بگذرم؟« رومو ازش برگردوندم و ادامه داد:»

 ا کردم و گفتم:بهش نگ

صدای قلب اون بچه داره سینه امو میسوزونه، صدای اون زن، حرفاش داره -

 آتیشم میزنه، همه اشون دارن میگن گذشتی... 

همه...همه اونایی که از زندگیمون یه وقت یه جا بشنون « با بغض ادامه دادم:»

وندم، بودم، اما من م "نفس باید میرفتی باید فرار میکردی باید....باید... "میگن 

 ارمین میدونی چرا؟!...

دستمو گرفت آورد باال، نبوسید، نبویید....کنار فکش نگه داشت و سرشو کمی »

 دوستت داشتم.« متمایل به دستم کرد و با بغض گفتم:

 سربلند کردم و با تردید گفت: داشتی؟

 داشتم ارمین.-

گفت: شما  در اتاق دکتر باز شد و مریض اومد بیرون و مسئول پذیرش

 بفرمایید.

 از جامون بلند شدیم و آرمین لنگ لنگان وارد اتاق شدو دکتر گفت:

 چطوری جکی چان؟-

آرمین نیم نگاهی به دکتر کرد، نه خندید نه لبخند زد، یه جور خشک و سرد 

 دکترو نگاه کرد که جای دکتر بودم زهره ام میترکید، دکتر گفت:
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 ه؟این لنگ زدنم هم تو زد و خرد بود-

 نه.-ارمین

 پس چی؟-دکتر

 بفهمیم. "پس چیشو "اومدیم دکتر که -آرمین

 چند وقته اینطوری هستید؟ دکتر لبخندی زد و گفت: که اینطور،

 چهار ساله. -آرمین

 شش ساله.-

آرمین نگام کرد، فهمیدم نگام میکنه با اینکه من نگاش نمیکردم، دکتر »

 د؟خانما ریز بینند، دارویی مصرف میکنی« گفت:

 آرمین سرد و خشک بدون اینکه نگاه ازم بگیره گفت: نه.

 ورزش میکنید؟-دکتر

 همیشه.-ارمین

 چه ورزشی؟ گاهی ورزش سنگین باعث تحلیل استخوان ها میشه.-دکتر

 آرمین به دکتر نگاه کرد و گفت: از پشت میز طبابت میکنی؟!

 لبمو گزیدم، باز شروع شد.

 ل جواب میکنم بعد طبابت میکنم.دکتر لبخندی زد و گفت: نه اول سوا
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تحلیل استخونارو از روی سوال جوابا میفهمی؟ قدیم تر با عکس ام آر -آرمین

آی چیزی تشخیص میدادن؛ یعنی علم انقدر پیشرفت کرده که با سوال و 

جوای میفهمید استخوان ممکنه بر اثر ورزش تحلیل رفته باشه؟ مشکل من 

 اصال استخون نیست.

دی گفت: شما اگر مشکل خودتو میدونی چیه چرا اومدی به دکتر اینبار ج

 پزشک مراجعه کنی؟ شما که خودت یه پا پرفسوری.

 آر..-

 آرمین از جاش بلند شد و رو به من گفت: پاشو

ترا فکر میکردن مردم خرن و ان اینکه دکدیگه زم« رو به دکتر ادامه داد:»

دتو پشت اسم و بیسوادی خو هرکاری دلشون میخواست میکردن گذشته،

 یم نکن شیشکی تحویل میگیری دکتر دوزاری.رسمت قا

 دکتر با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:

 حرف دهنتو بفهم آقا، بفرمایید بیرون، بفرمایید....-

 از اتاق بیرون رفتیم، با حرص و اروم گفتم: همه جا باید رئیس بازی دربیاری؟

 بشین. و برو تو ماشینمن پدر این دکتره رو درمیارم، ت-آرمین

وای وای ارمین واااای ! حتی یه دیوار بعد از چند سال تغییر میکنه، رنگش -

عوض میشه استقامتش کم میشه اما تو عین همون سال هایی که به پرستار 

 گیر دادی و دنبال مدیر درمونگاه بودی.
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 راهمو کشیدم رفتم، دنبالم اومد و گفت:

کنه خر گیر اورده به گرفتگی عضالت بگه  پس چی جواب یارو رو ندم فکر-

آرتروز یه کیسه قرصم بده؟ تو فکر میکنی چرا تو ایران ام اس زیاده، چون 

نصف اونا اصال ام اس ندارن ولی دکترا با چسبوندن ام اس با شرکت های دارو 

 معامله میکنند، از قشر همین دکتر، وایستم و نهایتش بهم بگن ام اس داری؟

مینو نگاه کردم، یه آن تو دلم هول کردم نکنه همین باشه؟! ریکه خورده آ

کامیار هم گفت باید بره پیش مغز و اعصاب! با اینکه دلم میخواد سر به تنش 

نباشه اما....اگر واقعا این بیماری لعنتی باشه چی؟! شنیدم از اعصابِ، آریمن 

 فتم:همیشه در حال حرص خوردن و خود خوریه، بهش نیم نگاه کردم و گ

 تو امان ندادی دکتر از جاش بلند بشه.-

 آرمین دستشو طرفم دراز کرد و گفت:

 بده من ریموتُ.-

 نمیخواد با این پات بشینی.-

 دیگه نمیگیره، پای چپم هم وقت رانندگی آزاده مشکلی نیست.-آرمین

دوباره سوارشی « از دستم ریموتو قاپ زد، نگرفت قاپ زد دقیقا و گفت:»

 دونی دیگه نگه داری.جلوی یه نون 

 «با حرص تند تند و بلبل زبونی جواب دادم:»
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ت قبل زن و بچه ی منو بگو به فکر توام! خاک تو سرم کنند، همین یه ساع-

 جدیدتو رونمایی کردی بعد....

غ از پارسال که یکم آدم بشه، یه دادی زد، یه دادی زد ییههه! یعنی هر سال در

نگار نه انگار تو خیابونیم، یه آن انگار حتی صدای که دهنم از داداش باز موند، ا

حرف زدن تو خیابون قطع شد، حتما ملت هم شوکه شدن از داد آرمین، فریاد 

 زد:

 اونا زن و بچه ی من نیستن بفهم.-

از شوک نمیتونستم پلک بزنم، نیمی از لبمو گزیدم، روسری چهار قد بزرگی 

لت کشیدم، الل از دنیا بری سرم بود، روسریمو جلو کشیدم از مردم خجا

 آرمین؛ چرا انقدر وحشی شدی آخه؟!

آروم گفتم: خاک بر سرم، خاک بر سرم آبرومونو بردی تو خیابون دیونه ی 

 روانی.

 آذرمین با صدای پایین ولی عصبی گفت:

اری من آبرو نگه دارم؟ تو دلت میخواد من قاتل بشم، حاال هی چوب تو میذ-

ن کی فانوس برمیداری خونه به خونه پی یه لحظه تو لونه ی زنبور کن ببی

 آرامش میگردی نفس.

رمش برما، ولی باز میخواد دنبالم باز کردم و سریع نشستم، باید بذا در ماشینو

راه بیفته هوار هوار کنه، مغزش رد داده، انقدر اون مشروبِ بی صاحابو خورده 
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سوار شد، هنوز داره دیگه قدرت منطق نداره که هرکاری دلش میخواد میکنه. 

 غر میزنه ها، سنش باال رفته دهنش هم دیگه بسته نمیشه.

 این چالقی هم تقصیر توئه که اال خودتو به موش مردگی میزنی.-آرمین

انقدر حرص میدی که این المصب میگیره « یکه خورده نگاش کردم و گفت:»

 منو شبیه تیمور لنگ میکنه؛ بیا آغاسی شدم خوب شد.

 «ز کردم و گفتم:چشمامو ری»

 داری دست پیش میگیری عقب نیفتی؟-

آرمین تو جاش جا به جا شد و با انگشت اشاره اش دو سه تا به شقیقه ام زد و 

 گفت:

 دِ این المصب گارانتیشم گذشت روشنش کن دیگه.-

 احمق تویی آرمین، انقدر....« با حرص دستشو پس زدم و گفتم:»

هست بعد تورو بلند میکنم ببرم نمای  من رفتم زن گرفتم حامله هم-آرمین

 برآمدگیشو ببینی؟

تا اومدم حرف بزنم انگشت اشاره اشو تهدید باال گرفت و بلند و دستوری »

 «گفت:

هیس حرف نزن، حرفم تموم نشده، من رفتم زن گرفتم تورو حرص بدم؟ -

صرار و انتقام بگیرم؟ بعد اسکلم البد هان؟ یادم میره دارم انتقام میگیرم از ور ا
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اصرار که این هارو نمیشناسم، بعد تو طالق گرفتی همون شب رجوعش 

کردم؟دِ المصب تو پدر عقلُ درآوردی با این فلسفه ات که! یعنی من انقدر 

یم باشک بازی کارمو میکنم اونم ا قاب ندارم علنا حرصت بدم انتقام بگیرمجربزه 

 بعد از پنج سال زندگی؟ بعد یه بچه؟!

 «کردم و ادامه داد: با اخم نگاش»

میدونی اسکل یه پرنده است، غذاشو پنهان میکنه یادش میره کجا گذاشته، -

بعد دنگل ببین چه احمقِ که غذاشو به اسکل میسپاره بعد این دوتا جفت 

 گیری میکنند یه پرنده ای ازشون درمیاد شنقل، تو، نفس تو اونی.

که چی میخواد بگه، با پق زد زیر خنده، منه خامو بگو دارم گوش میدم »

حرص شروع کردم به زدنش و اعتراض کردن.... گوشیش زنگ خورد و بلند 

 »برای اینکه مهارم کنه گفت:

 خـــــب، خب وایستا....-

 «جفت دستامو توی یه دستش گرفت و گوشیشو جواب داد و گفت:»

.چه چیه کامی؟....اون چیه؟....خب روش چی نوشته....فرستادن خونه ی تو؟!...-

نفهمه این نگهبانِ،...نگین دیده؟...خیله خب هیچی نگی ها بیفته به جون ما.... 

برو بنداز تو صندوق کنار در خونه امون....نه بابا حاال اون نگین میاد باز میکنه 

حاال انقدر « شاکی گفت:»هیچی دیگه مارو رسوا میکنه....چه میدونم چیه....

 حرف بزن زنت بفهمه شرلوک هولمز.
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 ماسو قطع کرد، اخماش توهم بود، دستامو ول کرد و مشکوک گفتم:ت

 چی شده؟ چی فرستادن خونه ی نگین اینا؟-

آرمین جوابی بهم نداد، همینطوری نگاش کردم، برگشتن کالفه نگام کرد و 

 گفت:

 وای نفس وای!-

م کنی خوب نطقت باز میشه ولی وقتی درد، وقتی میخوای چرت و پرت بار-

 ح بدی یهو بودا میشه تمرکز و ظن میکنه.میخوای توضی

 به نظرم اون زنه همین ثریا قیاسی فیلم فرستاده.-آرمین

 فیلم؟ فیلم چی؟!!!!-

 آرمین با لبخند مضحکی نگام کرد و گفت: مراحل قبل بارداریش.

 یکه خورده گفتم:

آخه تو چقدر بی ادبی آرمین؟ چقدر راحت در مورد همه چی حرف میزنی، -

 بودم... من جای تو

 یس.ه« رو نگاه کرد و اروم زمزمه کرد:با اخم غلیظی به روب»

این شبه صوت شبیه یه آالرم بود، از آالرم خطرش وحشت داشتم، رومو از ش 

برگردوندم و به خودم گفتم از چی میترسی؟ مگه چیزی برای از دست دادن 

وهم فشار بامو محکم رداری؟ حداقل اگر نمیتونی بری حرفاتو بزن سبک شی، ل
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م، از خطر قرمزا میترسم، همیشه میترسیدم، اگر نمیترسیدم دادم، نمیدون

همون روزای اول میتونستم از آرمین شکایت کنم برای مزاحمت تلفنی یا به 

بابا و مامان اطالع بدم.... اما ترسیدم از خط قرمزی که برام تعیین شده بود 

ور کردت، سبک سنگین ترسیدم، نفسی کشیدم، حرفای آرمین از ذهنم عب

کردم، حق با اونه اما... من به آرمین اعتماد ندارم، میتونه همش یه نقشه باشه، 

 انتقام برای چی؟ بابا که کارش تموم شده، دیگه برای چی؟

 نفسمو محکم بیرون دادم، نمیدونم!

به خونه رسیدیم، چه رسیدنی! اول بسم اهلل سراغ نگهبان رفت، بدبختو شست 

ر که چرا بسته ای که به نام منه میبری دم خونه ی خواهر خانومم، گذاشت کنا

الزم به ذکره که تو ساختمون نمیدونستن آرمین و کامیار برادرند به ویژه که 

 فامیل هاشونم فرق میکرد.

به واحدمون که رسیدیم کنار در ورودی یه صندوق پست بود که مخصوص 

ین صندوق شبیه صندوق امانات واحد ما بود؛ کلیدشم پیش آرمین بود، با ا

برخود میکرد، اول تموم مدارک و اسناد پست شده همیشه داخل این صندوق 

نه که شدیم آرمین لنگ لنگان و بعد دست ارمین میرسید؛ وارد خومیرفت 

رفت تو اتاق و لپ تابو آورد و منم دنبال رفتم، سریع تو سرم به گذشته فلش 

 "، یه لپ تاب، نمایش فیلم....DVDیه  "بک خورد، معلومه به کدو.م قسمت 

 تو نگاه نکن.-آرمین

 چرا؟ نامحرم اونجاست؟-
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من نمیدونم چی فرستاده، « خنده اش گرفت ولی نمایان کرد و گفت:»

 نمیخوام...

 تو سرت بمونه، اذیت بشی.« نگاهش فرق کرد، گوشه ی لبشو جویید و گفت:»

ری یتونی رو احساسم جا بذانی انقدر میع« پوزخندی زدم و با حرص گفتم:»

 زن ببینم توی اون فیلم اذیت بشم؟ که اگر من تورو با یه

 شایدم خودمو کشتم آرمین.« با تمسخر ادامه دادم:»

 کرد.... playبا سکوت نگام کرد و نفسی کشید و فیلمو 

تخت آماده، انگار شب زفافِ، رو تخت پر از گل رز، دور تا دور حاشیه ی دیوار 

...روی میز های کنار ، یه موزیک خیلی الیت هم پخش میشدارمرشمع های و

تخت پر از انواع و اقسام مشروب های الکلی، از زاویه سمت چپ تصویر وارد 

شدن، ثریا رو سریع شناختم... یه مردو داشت میبوسید، کنار تخت ایستاده 

د، یه بودن، در حال تکاپو بودن، قد و استایل آرمین بود، لباس اسپرت تنش بو

تیشرت یقه دار بود با جین، کمر ثریا رو گرفت، ثریا هم عین میمون به کمرش 

 آویزون شد.

اوووووه، اووووه، قلبم چی میگه، داره داره از دهنم میزنه بیرون، چقدر....چقدر 

ی با شور و هیجان میبوستش، چهره ی آرمین روبه دوربین نبود، اما خالکوب

ه موهای پس سرش و ا چنگ انداخته بود بریپشت دستشو میتونستم ببینم، ث

ثریا رو از تنش درآورد، تن من یخ کرد، انگار سطل آب یخ آرمین روبدوشامبر
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رو سرم ریختن، مور مورم شد،دهنم خشک شده بود. االن میبرتش رو 

تخت...میبره....فکم منقبض شده بود.... فرستادش سمت تخت و تو یه حرکت 

 ثریا اومد رو آرمین.

با انگشتش وارد کرد برق  spaceاز شدت ضربه ای که آرمین به دکمه ی تق؛ 

سه فاز من پرید، یه جوری که شونه ها باال پرید و وحشت زده به آرمین نگاه 

 کردم و با آرمین با عصبانیت و صدای آروم گفت:

 بی پدرِ هرکی داره این کارو میکنه....-

خون به مغزم نمیرسید، دیر جواب نفسم تو سینه ام به سختی باال اومد، انگار 

 دادم:

 حاال که دستت رو شد، داری فحش....فحش....-

 «بغضم داشت میبگرفت، آرمین با عصبانیت گفت:»

 این منم آخه؟-

این فیلمو برای تو فرستادن که رو هوا همه « به تصویر اشاره کرد و ادامه داد:»

منو کی دیدی که تیرشت بزنند، ور میکنی ولی منو که نمیتونند گول چی رو با

یقه دار بپوشم اونم با جین! من از تیشرت یقه دار متنفرم، تو زن منی این همه 

وقت اینو نمیدونی؟! این یارو من نیستم در ضمن من کمربندی ندارم که 

 دوخت سفید داشته باشه که اونم با جین بپوشم.
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م شد که تصویرو عقب کشید، یه جا تو کش و قوس بوسیدن کمربندش معلو»

زیاد مشخص نبود، به دقت زیادی نیاز داشت ولی درست میگفت. بغضمو قورت 

 «دادم و گفتم:

 خال....خالکوبی...-

 «آرمین با حرص تو چشمم نگاه کرد و گفت:

من از دست تو خودمو میکشم نفس، خالکوبیِ برعکسه اینم نفهمیدی؟ -

 داشتی چیو نگاه میکردی؟ بوسیدنشونو؟

دستِ شخصی که تو فیلم بود نگاه کردم، نمیفهمیدم برعکس گیج به خالکوبی 

یعنی چی، آرمین از جاش بلند شد، پشت به من ایستاد، چیزی که بعد ازدواج 

به خالکوبی اضافه کرده بود یه تاریخ جدید بود که بزرگتر از سایز تاتو قبلی 

یا... دقیقا پشت دستش زده بود، هیچ وقت نپرسیدم اون اعداد تاریخ یا ساعت 

 مربوط به چیه؟!

 آرمین از پشت سرش دستشو باال آورد و گفت:

 عددای تاتمو چطوری داری میبینی؟ تو فیلمم نگاه کن.-

بم.... با تعجب نگاه از دستش گرفتم و به فیلم نگاه کردم، راست میگفت،قل»

مین نیست، آرمین نیست...نفسم جوری محسوس آرقلبم مملو از آرامش شد، 

ها شد که آرمین از صدای نفسم برگشت نگام کرد، بغض گلومو از سینه ام ر

میدیدم، هول شدم  هگرفته بود، نمیدونم اینبار برای چی ولی صورت آرمینو تاز
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از نگاهش از حالم، ته دلم یه حس رهایی داشتم خوشحال شدم... خوشحال 

 بودم، با هول به فیلم اشاره کردم و گفتم:

 شبیه... شبیه توئه....-

مو رو قلبم گذاشتم اومد جلو، من رو لبه ی تخت نشسته بودم، باال سرم دست»

 آروم شدی...« ایستاد چونه امو آروم گرفت و گفت:

ا حرص قلبم هری ریخت، پسره ی مغرور و خودخواه میگه آروم شدی؟ ب»

شو تا پس زدم با اون یکی دست سریع تر دوباره چونه امو با خنده گرفت و دست

 «گفت: با شیطنت و شور

 هان؟ هان؟ چی؟ جیک جیک کن.-

مششو از دست میده تویی، من از اوم شدم؟ اون که آرمن آر« با حرص گفتم:»

 طرف تو....

 سرشو آورد جلو، مچ دستش که چونه امو گرفته بودو گرفتم و گفت:

باید جبران کنی این چند ماهو، ازت عصبانیم، زیادی بال بال زدی خسته ام -

 کردی...

به جا بشم که وزنشو داشت روم مینداخت، دستم خورد به کیبرد لپ  اومدم جا

خارج شد، آرمین اومد روم و پر از شور و شیطنت  stopتاب فیلم از حالت 

 گفت:
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بگو مگه چی داری که دیوونه ات میشم.... بگو از این خوشحالی که هم خونه -

 ات میشم.... همین روزاست که بین منو تو خاطره میشه....

 تم نیومده انگار، خاطره دوست داری؟بد-

آرمین انگشت اشاره اشو از شقیقه ام تا زیر چونه ام کشید و با شصتش لبمو 

با تو هر خاطره اشُ -لمس کرد، تموم نگاش به لبم بود و آروم زمزمه کرد

دوست دارم، حتی اون شب مهونی که پر از نفرت و خشم و غیرزه و 

 ودم و نمیتونستم از هیچی بگذرم.هوس...هوس....تب داغِ هوس تو ب

 با جلوی مشتم زدم تو شونه اش خندید و گفت: چیه؟

خودت بودی دیگه تازه اون موقع بیشتر « سرشو کمی عقب کشید و گفت:»

 مزه داد، اصال حروم مزه میده.

 جیغ زدم: آرمــین!

غش غش خندید و سی و دوتا دندون ردیف سفیدش چنان فخر فروخت که »

 « رخت و گفت: ته دلم فرو

 تو همیشه حاللی نفس...-

همون روزای اول، قلبم میریخت به هیجان می افتاد!  ه کرد، مثلبه لبم نگا »

انگار تو سرش برنامه ریزی میکرد، بهم نگاه کرد، با شیطنت لبخندی زد و قرار 

گاه بوسه اشو شکار کرد، معنی لبخند شیطونشو فهمیدم، حتی توی سی و 

هم دست بردار نیست، طعم شور خون تو دهنم اومد، با  چهار پنج سالگی
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همون لباس بسته درگیر از تو گلوم جیغ زدم تا ولم کنه، با هول دادن مکررم 

 «سرشو نفس زنان بلند کرد و با شیطنت نگام کرد و با شور گفت:

 نّفّس! تو کهنه نمیشی...-

 دستمو رو لبم گذاشتم، دستم خونی شد و گفتم:

 پاره کردی.ارمین لبمو -

 عزیزم عشق درد داره دیگه.« با خنده گفت:»

اومد سرشو باز بیاره جلو دستمو جلوی دهنم گرفتم و اخم تصنعی کرد و 

 «گفت:

 عه! این چه حرکتیه؟!-

 نترس عمو اینجاست.« و با شیطنت گفت: دستمو باال سرم برد»

ورد و یه خنده ام گرفته بود، کنترل فنو برداشت و روشن کرد، تیشرتشو درآ

چشمک بهم زد و لبمو طبق عادت از زیر دندون کشیدم، حس عذابِ چند ماه 

قبل فروکش کرده بود و حاال... حاال انگار حس آزاد شدن داشتم، نگاهمو از 

صورتش به بدنش کشیدم، انقدر درگیر مشکالت قبل بودیم که هیچ وقت تو 

ته باشیم، اوال که داش پنج سال زندگی زناشویی نشد که شب خاص و رمانتیک

ونا که از نوزادی خیلی گریه میکرد و بدقلق یم، بعد هم یدودی من بودرگیر بهب

بود، بچه مریض بود و ما نمیفهمیدیم، همیشه آرزو میکردم که همنطور مامان 

تو بیمارستان برام از اوضاع یونا تعریف کرده بود همه چی خوب و عالی بود 
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. یعنی میشه دوباره زندگی با آرمین شروع کرد؟ یونا سالم سالمت و آروم بود..

 شاید همه ی این اتفاقا برای اثبات آرمین بوده!

 آرمین با شیطنت گفت: اووووف خانم صاحب داره....

با خنده آروم زدم به شکمش که یهو سفت کرد و گفت: همه اش عضله است 

 دی...ببین، چه حسی داری همیچین شوهری نصیبت شده؟! تو خوابتم نمیدی

 باز شروع کرد...-

اعد دستشو از زیر شونه هام برد و توی خندید، تسلطشو روم بیشتر کرد، س

است به قرینه ی چشماش از چپ به راست از رچشمام با نفوذ و شور نگاه کرد، 

 چپ تو چشمام میگشت، آروم زمزمه کرد:

شه، اون ی که با اجبار با من بادلم برات تنگ شده، برای خودِ خودت، نه توی-

ی که بهش گفتم آزادی برو ولی نرفت و موند، اون....اون.... دلم برای اون کس

 تنگه بهم حس قدرت بده.

آروم موهای کوتاه کنار شقیقه اشو نوازش کردم، سرشو متمایل کرد طرف 

 دستم و کنار ساعدمو بوسید و آروم چشماشو بست و زمزمه کرد:

 دنیا آروم شد....-

 تم، دیوانه وار میکوبید،چشماشو باز کرد و گفت:شدستمو رو قلبش گذا

 منو شارژ کن برای یه جنگ بزرگ.-
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 گالیه وار گفتم: آرمین!

 کونه، من پیداش میکنم.ریکی میخواد زندگیمو بت-آرمین

 «سرشو آورد پایین و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند و زمزمه کرد:»

تلخم  گذشته و حواشیِبچه امونُ از دست دادیم، نمیذارم از این بیشتر -

 زندگیمو ازم بگیره نفس.

ام درآورد و پنجه های دستشو تو پنجه های دستم فرو دستاشو از زیر شونه ه

برد و کنار گوشم نگه داشت، سرشو تو گردنم فرو برد.... عاشق اون لحظه ام که 

ه، یه استنشاقی که منو تموم کوکائین بو میکشه، نه یه بوی سادمنو مثل 

 .. و منو درگیر خودش نگه میداره.میکنه..

خاطره ها رو پس میزدم تا لحظه های خاطره انگیز جدیدو برای ذهنم ذخیره 

کنم، یه موزیک از نفس و شبه صوت تو اتاق پیچیده بود که حتی اونم برام 

شبیه یه آهنگ مورد عالقه ام تو ذهنم فرو میرفت، این شاید اولین شبیه که 

اه کردم، کی د و ترس و... کنار همیم...به ساعت نگبدون هیچ اجبار و تهدی

م جا به جا بشم انگار حتی انرژی نداشتم از جام تکون دوازده و نیم شد؟ اومد

بخورم، آرمین دستمو گرفت اما تعادلمو باز کامل نتونستم  نگه دارم و کف 

 شد. خنده ام گرفت و گفتم: playدستمو گذاشتم رو کیبرد و فیلم باز 

 چرا شبیه ژله شدم... ای وای-
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آرمین یه چیزی داشت جوابمو میداد اما نگاهم من به فیلم 

افتاد.....و.....و.....دیگه نشنیدم آرمین چی گفت، انگار یه نفس توی من بود که 

درجا مُرد، اون که رو تخت بود خودِ خودِ آرمین بود که با ثریا تو چه وضعیتی! 

 چه وضعیتی بودند!!!!!!

اشونو میشنیدم، دستمو رو گوشم گذاشتم، قفسه ی سینم صداشون...صد

موزیک  نستم دستمو از روی گوشم بردارم بذارم روی قلبم،میسوخت، نمیتو

و ای مغز رک از شیطان پرستا شد که تموم سلول هدلنوازم شبیه یه موزی

مسموم میکنه و از بین میبره، شاید تموم این وقایع توی سه ثانیه اتفاق افتاد، 

ن با تردید نگاهشو از من گرفت و به فیلم نگاه کرد، رو تخت وا رفت و آرمی

 شوکه به لپ تاپ نگاه میکرد، ثریا با چه حالی جیغ میزد:

 آرمـــین عاشقتم....-

و من نفهمیدم چطوری به جون آرمین افتادم، انگار تموم زندگیم به عقب 

ع دیگه، آرمینو برگشت، هر صحنه زندگیم داره تکرار میشه اما با یه موضو

میزدم، آرمین با ضربات اول هنوز شوک زده به لپ تاپ نگاه میکرد، با تموم بی 

 جونیم بهش مشت میزدم، تو سر خودم میزدم و میگفت:

خاک بر سر زود باورم، خدا لعنتت کنه، این که توی....این که توی... خدایا -

 منو بکش از دست این مرد نجات بده.

 «یگفت، فقط سعی میکرد کنترلم کنه، هول دادم و گفتم:آرمین اما هیچی نم»



125 
 

 ولم کن...تموم شد....تموم شد....-

عاصی شده به سمت راست زمین نگاه کرد، سر و گردنش قرمز بود، جای 

 چنگام مونده بود، نفس زنان گفتم:

 حالم ازت بهم میخوره....دیگه تموم شد....دیگه مُردی برام... خدا لعنتت کنه...-

 خدا لعنتت کنه، خدا لعنتم کنه....ولی ....ولی.....« گریه جیغ زدم:با »

« اشکامو با کف دستم پاک کردم و هق هق زنان و با نفس بریده گفتم:» 

 تمو....تموم....شـ....شد....

لپ تاپو با عصبانیت بلند کرد و طرف میز تولت پرت کرد، آینه ترکید، یه 

زدم، خودمو جمع کردم، بلند شد تو صدای وحشتناکی داد که از صداش جیغ 

 صورتم عربده زد:

 بـــــرو....برو گمشو اصال....-

حس کردم یه تیر توی قلبم فرو رفت، اومدم دیوارو بگیرم دستم در رفت »

 تعادلمو از دست دادم و افتادم رو پا تختی، دوباره تو صورتم نعره زد:

ی بهت نمیفهمی....نمیفهمه ام کردین....برو راحتم کن، خسته ام کردی، خست-

هر جور ثابت میکنم بازم احمقی، خاک تو سر من که جونم به تو وصلِ.... هر 

 ...هـــــــری....
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اشکم انگار با خون از تو چشمم چکید، دستمو به حنجره ام گرفتم، نفسم باال 

نیم اومد، به سرفه افتادم رفت جلوی پنجره ایستاد، از عصبانیت نفس نفس 

 دم بلند شم نمیتونستم، تا بلند میشدم می افتادم.میزد، اوم

 ونم! اون...اون.... به من گفت هری؟پاشو نفس! نمیت

به من گفت....اون....اون.... دستمو رو قلبم گذاشتم، پاشو ته مونده اتو به یه جا  

برسون....کجا؟ تنم میلرزید! چته؟! نمیدونم... حالم داره بهم میخوره، همه چی 

 ر شد، اون فیلم، این شب خاص، این رفتار آرمین....رو سرم آوا

من هرجا میرفتم میدونستم آرمین برم میگردونه، با تموم نفرتم حس خواسته 

شدن داشتم، حاال میگه برو...از گریه عق میزدم، بلند شدم سرم گیج میرفت، 

چشمام سیاهی رفت خوردم زمین....خدایا منو بکش، نمیتونم خودمو جمع و 

م، تو ذلت بدتر از این نیفتاده بودم، اون موقع ها حداقل خونه ی بابا جور کن

بود، االن چی؟ تلفنو در حالی که افتاده بود رو زمین به زور برداشتم شماره 

 نگینو گرفتم، مضطرب جواب داد:

 جان؟ جان؟ صدای چیه میاد؟ چیشده؟-

 بیا....بیا پایین، خود...خودت....خودت بیا....-

 ....یا خدا خوبی؟یا خدا-نگین

 بیا....بیا فقط....-
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اشو با ضرب برداشت و از اتاق رفت بیرون، آرمین عصبانی از جلوم رد شد، لباس

انگار قلبمو لگد زد و رفت... بعد از چندی صدای گروپ در خونه هم اومد...من 

پوشیدم  بر، به زور روبدوشامبمب ترکیدم.... صدای زنگ در اومدشبیه یه 

رسوندم، تا نگینو دیدم خودمو تو بغلش انداختم و گریه امو از سر  خودمو به در

 گرفتم.

 نگین اول هیچی نگفت، بعد با نگرانی زمزمه کرد: چیشده؟

 تموم شد...تموم واقعی...-

 مین کجا رفت؟آر-نگین

 گفت....گفت...هری...هــــری....-

اون زن رو یه  دنیا رو سرم خراب شد، با« دستمو به سرم گرفتم و ادامه دادم:»

 تخت معاشقه میکردن من دیدم...من دیدم....

 «با روی مشت زدم تو سرم و گفتم:»

همه اش رفت تو مغزم، صداشون، اسمشو با جیغ صدا کرد... قلبم...قلبم -

نگین....آه خـــدا آه خــــدا... من ذله کردی خدا....درد دارم 

 اینجا...اینجا بمیرم.... نگین...درد....درد...... دارم میمیرم...کمکم کن

نگین سرمو بوسید، روی مبل نشوندم، یه لیوان آب بهم دادو لباسامو آورد تا 

بپوشم، لوازممو باز جمع کرد، رفت باال سویچشو آورد...یاد شیخی 

 افتادم...نعیم...وااای! واااای! چیکار کنم؟
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 نگین! نمیتونم برم خونه ی مامان.-

 چرا؟!-نگین

چیکار « با بغض ادامه دادم:»میکنه، نعیم هم همینطور. شیخی رو بدبخت -

 کنم؟ برم دیوونه خونه پیش بابا؟!

 بیا خونه ی ما.-

 «صدای کامیار که توی چهارچوب درورودی ایستاده بود اومد:»

 خونه ی من که برای اون نیست، زندگیمم دستش نیست.-کامیار

 اهر.پاشو خو« کردم، سری تکون داد و گفت: به نگین نگاه»

 با بغض محکم لبمو زیر دندون کشیدم و گفتم: ببخشید ببخشید....

کامیار اخمی کرد و در حالی که عزم رفتن میکرد گفت: تو ببخش....باز شدی 

 یه مهره که دارن باهات بازی میکنند...

 نگین سرمو بوسید و گفت: پاشو خواهر.

..زندگی من همیشه جون راه رفتن نداشتم... به خونه ی نگین و کامیار رفتم.

 نوک مدادی بود، خاکستری نه! یعنی بیشتر به سیاهی میرفت تا به سفیدی.

صدای آسانسور رو از تو اتاق میشنیدم...ساعت سه صبح برگشت خونه...کجا 

ا ثریا بود آرمین بود؟ چرا نگرانی؟! اون....اون آدم آرمین نبود ولی آدمی که ب

 یکشه...ه و فکر داره منو مبود....این معاد
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زیر دوش آب بودم، صدای شُر شُر آبو نمیشنیدم، به جاش صدای توی اون 

فیلم تو سرم میپیچید...باید چیکار کنم؟ چیُ چیکار کنی نفس؟ همون کاری 

که چند ماه قبل میخواستی بکنی، تو خودت باید میرفتی حاال عزای چیو 

نگار خودآزاری ه؟ تو اگرفتی که آرمین این بار به اجبار وادار به برگشتت نمیکن

رفتنو باید سال ها قبل طی میکردی، حاال که شرایطش اتفاق  داری؟! بیماری!

جور سوتی داد که نمیشه جمعش کرد و تاده و خود آرمین فهمیده انقدر بداف

 گفت میتونی بری.....

؛ اصال هرچی که گفت، تو باید میرفتی....االن  "هری"نگفت میتونی بری گفت 

ند ماه قبلم بهتره، اون وقت که جدا میخواستی بشی کار نداشتی اما اوضاع از چ

حاال یه کار داری....باید از اینجا هم برم، اما نه خونه ی کسی، باید پول جور 

 کنم برای یه جا که بگیرم.

مهرتم که باد هوا بود....باد هوا نبود، باد هواش کردم....سرمو زیر دوش فرو 

باشه، خدایا چیکار  اون لباس...اونا هم نقشه میتونه؟ ابردم، پس اون تاتو چی

 کنم؟ چیکار کنم؟! به خودت بیا نفس تنها کاری باید انجام بدی اینه...

باید طال بفروشم، تنها سرمایه ای که دارم همینه؛ عرضه نداشتم این چند سال 

 یه ماشین از آرمین بگیرم! واقعا چرا؟! میخواستم ثابت کنم که همیشه وابسته

و بدبختم؟! حتی یه ماشینم از تویی که پولت از پارو باال میره نمیخوام؟ من 

 چه مرگمه خدا؟!!!!!

 اون شب تا صبح نخوابیدم...صبح لباس پوشیدم که برم سرکار کامیار گفت:
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 من میرسونمت.-

از کامیار خجالت میکشیدم، سال هاست به خاطر نگین آتش بس کرده و در »

اید منم باید مثل نگین آستین سرخود و سرتق و آرامش زندگی میکنند ش

 «تخس بودم! با رودربایسی زیادی جواب دادم:

 نه خودم میرم راهت دور میشه.-

 سرکارت کجاست؟-کامیار

 طرف طالقانی.-

 دور نیست به بیمارستان، میرسونمت. دخیله خب زیا-کامیار

 دسر شما هم شدم.با خجالت و سر به زیر گفتم: ببخشید کا... کامیار، باعث در

چوب کاری نکن، من باید عذرخواهی کنم، خیلی وقته از آرمین خبری -کامیار

 ندارم، نمیدونم داره چیکار میکنه فقط نقش همون برادر رو داریم.

 سری تکون دادم و گفتم: بریم دیر میشه.

کفشامو پوشیدم تو راهرو که اومدم دیدم آسانسور شماره طبقه مارو زده، »

م تک واحد بود یعنی فقط خونه ی ما اونجاست، سرکار نرفته؟ خواب طبقه ماه

مونده؟ مگه کارمنده خواب بمونه، اون کدخداست، از نظر خودشم 

 «خداســــــت!
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نفسمو فوت کردم، آسانسور اومد، از آینه آسانسور به خودم نگاه کردم لبم 

وکس عمیق و بی زخمیِ، زخمیِ آرمین.... چقدر دیشب پارادوکس بود....یه پاراد

محتوا. کل راه با سکوت عمیقی سپری شد تا نزدگی های محل کارم که کامیار 

 گفت:

 تصمیم گرفتی؟-

آره، یه مقدار طال و جواهر دارم، یعنی.... تنها چیزایی که دارم ، تنها سرمایه -

 ام، تو حسابمم چند میلیون هست.

 که چیکار کنی؟-کامیار

 ه بگیرم.م:خوننگاش کردم و با تعجب گفت

من منظورم این نبود که برای جا و مکانت چیکار میکنی، منظورم این -کامیار

 بود که تصمیم داری از آرمین جدا بشی؟

 به کامیار پر سوال نگاه کردم و آهسته گفتم:

 مگه راهی هست که....زندگی ای.....اووووووف.....اوووووف....-

حس میکنم آسم « و گفتم:شیشه رو پایین دادم و مقنعه امو تکون دادم »

 گرفتم.

 «کامیار جلوی شرکت نگه داشت و به طرفم چرخید و گفت:»
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نفس هر آدمی فقط خودش میدونه صالحش چیه، پس خودت تصمیم -کامیار

 بگیر، کسی مثل تو وسط گود نبوده.

 دم و گفت:ربه کامیار با غم نگاه ک

 من کمکت میکنم.-

 نه...-

 نمیخوام آرمین دردسری بسازه.« فتم:کامیار اخمی از گیجی کرد و گ»

 کامیار سرشو عاصی شده کج کرد و گفتم: ممنون، فعال.

 از ماشین پیاده شدم و به طرف شرکت رفتم.

وم تر نشم، مسموم کنه که مسمخوبه این کار هست، نیمی از ذهنمو درگیر می

 فکر به زندگی ای که با حضور آرمینِ.

میکردم که آقای داشتم وسایلمو جمع یم کاریم بود، تا ساعت چهار که تا

حکمت اومد تو بخشمون با چندتا از پرسنل صحبت کرد و بعد اومد طرف من، 

 سری به معنای خوشامد تکون دادم و گفت:

 خانم پناهی خوبید؟-

 با تعجب گفتم: بله!!! بله!

 رنگتون خیلی زرد شده، اتفاقی افتاده؟-حکمت

 «مو رو لبم کشیدم و گفتم:نگاهش کردم به لبش اشاره کرد، زبون»
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 نه چیز خاصی نیست، حساسیت فصلیه، خشک میشه زخم میشه.-

ناباورانه و با تعجب ابرو باال داد و چند ثانیه با جا چسبی روی میزم ور رفت، 

رم؟ یه کاره هر روز میاد سرکشی و با همه حرف دیگه کجای دلم بذچشه؟ اینُ 

عین سگ رفتار میکنه حکمت با  میزنه! هرچی آرمین با کارمند و کارگرش

 !همه مثل دوست رفتار میکنه! سیاست جالبی داره

 ؟یراست -حکمت

 «داده بود. ریگ ی. به جا چسبکردیکردم. نگام نم سربلند»

 برندِ خاص رو برعهده داره؟ هی یندگیهمسرتون! نما-حکمت

 ی. بعد از مدت کم سکوتم سربلند کرد و به جا چسبهیمنظورش چ دمینفهم»

 «و گفتم: دیازش دست کش عیگاه کردم. سرن

 زنهیکه از شرکت م ینداره. هر شعبه ا یندگیکه من اطالع دارم نما ییتا جا-

بشه  کمی. شرشهینم یکار کیشر یخودش. کال با کس تیریخودشِ با مد یبرا

 .یِسور

 !!!؟یسور-حکمت

 ابروشو باال داد و گفت: یتا هیتکون دادو  یسر

 .خطرناکه یلیپس....خ-

 تلخ زدم و گفت: حالتون خوبه؟ ابروهامو باال نگه داشتم و گفتم: لبخند
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 حکمت؟ یآقا شه؛ینم نیبهتر از ا-

 یو آموزش یشیآزما یدوره  دیکه با دونمیم« انداختم و ادامه دادم: ریبه ز سر»

 بپرسم امکانِ.... امکانِ استخدام من چند درصده؟ خواستمیم یبشه ول یط

 صد در صد.-حکمت

. کردمیصرف نم نهیوگرنه زمان و هز« عجله سربلند کردم و ادامه داد: با»

پوؤن مثبت که من انتخابتون کنم. به  هی یعنیکار  یاستعداد و شعف شما تو

 اما الزمه که.... م،یسینویقرارداد م یزود

 .کنمیبله بله من درک م« عجله گفتم: با»

 کوتاه زد و گفت: فعال. یلبخند حکمت

 رمیبگ عیترف یبه زود یحت دیکارمو نگه دارم. با دیم، من باتکون داد یسر

 زنگ زدم و گفتم:  نیسامان بدم. به نگ مویزندگ دیچون با

 بفروشمشون. خوامیم ه،یصادق دونیم ایطالهامو جمع کن ب-

 .رینگ میتصم یانقدر عجله ا-نینگ

 ؟یبفروش یچ یرو گرفت و گفت: نفس؟ طالهاتو برا یگوش مامان

 باشم. یسربار کس خوامی. نمرمیونه بگخ خوامیم-

 کن. فیبرام تعر شبوید یخونه اول ماجرا ایب-مامان



135 
 

 یی. همونادیدر موردش حرف زد ینگفته؟ حتما از صبح تا حاال کل نیمگه نگ-

 گفته. نیکه نگ

 ...یبر یچ یمگه من مردم برا-مامان

 یارم خونه منه! دوست ند یزندگ نیا رمیبگ میمامان! مامان! بذار خودم تصم-

 باشم. یکس

 ه؟یا یکس یخیام؟ ش یمن کس-مامان

 که طالهامو ببرم. امیبا شماها؟ خودم دارم م زنمیمن چرا چونه م-

 ...میخودت تصم یبرا یگفت: عجله نکن. الک تیبا عصبان مامان

 نیآنال یک نیآرم نمیتلگرام رفتم بب یرو قطع کردم. به صفحه  یگوش

که  یبدون یخوایمگه دوست پسرته که م ؟یکنیچکش م یچ یبوده...برا

نشده؟!  نیآنال روزی....چرا از ددونمی... اَه! نمخوامی....مخوامیبوده؟ نه م نیآنال

بزنه؟  یچ یزنگم نزده! زنگ برا هیحالش خرابه حتما... بدتر بشه ان شاء اهلل....

 تموم شد....تموم...تموم نفس...

 ..واقعا تموم شده.. نباریتموم شد...ا آره

و اون بچه... مگه  ایو ثر نیو آرم میشدم. تموم فکرم شد زندگ یتاکس سوار

 ی. هرچختمیریفرت فرت اشک م انیپرنسس گر نیبهشون فکر نکرد؟! ع شهیم

 پر بود. ی! من دلم از زندگدمیفهمیکه نم دمیفهمینم زدمیم بیبه خودم نه
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 نیماش نگیراست رفتم تو پارک هی یول یچطور دمی. نفهمدمیخونه رس به

شده....به تو چه  ی! چرا خونه است؟! چنگِیتو پارک نای. جفت ماشدمید نویآرم

! دلت شور ینیآرم لِیبرو. خاک تو سرت کنند؛ چقدر ذل اینفس به تو چه ب

زدم و  رورفتم، زنگ د نینگ ی! واقعا خاک تو سرت. به طرف خونه زنه؟یم

 مامان درو باز کرد و گفت:

رجوع « با ادا و اطوار ادامه داد:» یبرگرد گفت ایاشو ببهت اون موقع گفتم پ-

باشه  یکرد هان؟ غلط کرد! سگ ک رونتیکنم... حاال ب یزندگ خوامیم میکرد

 ؟یبگه هر ادیکه خودش ب ی. انقدر موندیموندیم دی. تو نباکنهیم رونیتورو ب

 .یهــــــر

و زخمم نمک ر یمنو اروم کن نکهیا یمامان! جا یگفتم: وا تیعصبان با

اعصابمو  یچ ینکردم. برا کردمُیم دیبا ییچه کارا دونمیدِ خودمم م ؟یپاشیم

 ؟یکنیبدتر خرد م

 اتاق و مامان گفت: یتو رفتم

چرا نبردتت  ی. فکر کردیکردیگوش نم زدمیجز م یکه هرچ سوزهیدلم م-

بگه  ینطوریدوباره عقد مکتوب بشه؟ هان؟ که هر وقت دلش خواست هم

 .یهـــــر

 دست به کمر نگاش کردم و گفتم: تمبرگش
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هر پاراگراف حرفت؟ دلت  انیبا پا "یهـــــر " یبگ یخوایم گهیچندتا د-

حرفا رو نزدم؟ فکر  نیمن با خودم ا یکنیفکر م سوزه؟یجگرم م شهیخنک م

 رونیبشم؟ شماها ب ریدوست دارم هر بار هر سال هر دفعه تحق یکنیم

 یکس....دیدار هیمنو، فقط توج دیکنیم چرا؟ فقط رسوا دیگیفقط م دیستادیا

 ....رهیچرا نفس م مونهیچرا نفس م کنهیفکر نم

 چون نفس احمقِ.-مامان

 یکنم؟ استغفراهلل... جواب شیشخ یبه مامان نگاه کردم. حقشِ که ب یشاک

 ندادم و مامان گفت:

 تف سرباال. یشد-

 مامان بسه... بسه. یوا-

 .گهیدبسه  یاَه! مامان مغزشو خورد-نینگ

 ....گردهیبرم رهی. مگردهیبرم رهیشده کفتر جلو. م-مامان

 ؟یگینگاه کردم و گفتم: آخه چرا به مامان م نینگ به

 آره خب آره خب مامان نامحرمه. مامان دشمن شماست. -مامان

 ....ترسمیطال همراهمه م ؟یدیم چتویگفتم: سو نیبرداشتم و رو به نگ طالهارو

 یگردیبرم گهیمن... تو دو روز د شیپ ای. پاشو ببا حرص گفت: نفروش مامان

 .ششیپ
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. انقدر اعصاب منو خرد نکن، کشمایمامان به وهلل دور تو و همه رو خط م-

تو  یدور برداشت رسهیبهت م یادیز یخیکارت شده متلک انداختن. انگار ش

 تو سر من. یزنیکه حاال راست و چپ م یزندگ

 و گفت: چونه اش گرفت یپشت دستشو جلو مامان

 .زنهیحرف م ینطوری. آدم با مادرش ادهییپاشنه دم سا یایح یعه عه! ب-

 آورد و از کنارشون رد شدم و مامان گفت: چویسو نگشن

 پدر بکن نه من که جونم به شما سه تا بچه وصلِ. یاون ب یبرا تویبلبل زبون-

 گفتم: دمیپوشیکه کفشامو م یحال در

 بعد به من جونت وصله؟ یریگیم با حرفات یجون منو تو خودت دار-

. تند تند پشت یگفت: دِ مغزشو برد نیکه نگ دمیو شن رونیخونه اومدم ب از

 سالم بگه. هی یسرهم. نذاشت

که تمام طالهامو ازش  یا یراست رفتم طال فروش هیشدم و  نیسوار ماش رفتم

 یونیلیچک صدو پنج م هیبرداشتشون و بهم  نیبودم. به اعتبار خود آرم دهیخر

خونه به بنگاه برم... به چندتا  یشدم که برا یطالقان یداد... از همون جا راه

از فردا ظهر وقتم  یول تونمیبنگاه مراجعه کردم و شماره دادم و گفتم امشب نم

خوابه که بشه صد  هی تییسو هی.  دیکن دایآزاده تا آخر شب جمعه برام خونه پ

 تو من رهن کرد.
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برگشتم خونه، مامان رفته  یبالخره قبول کردن. وقت یلاما و اگر گفتن و یکل

 اومد تو اتاق و گفت: نیبود نگ

 ؟یکرد کارایچ-

 دنبال خونه. رمیدستمو گرفت. از فردا م ونیلیصدو پنج م-

 ؟یکن یتنها زندگ یخوایواقعا م-نینگ

 ؟یترسی: نمدیتکون دادم. پرس یسر

 مامان؟ ایسربار تو باشم کنم،  کاریهفت هشت سالمه. چ ستیبترسم. ب دینبا-

 .ی. تو خواهر منیستیدستمو گرفت و گفت: تو سربار ن نینگ

 که تو دستمو بود نگاه کردم و گفتم: نیدست نگ به

مزاحمت بشم.  نجایا دی. نبایهم دار یخوب ی. زندگیدار ی....تو زندگیآره ول-

 .رمیاول با عزت م نیآخرش برم. هم دیبا

 .یبساز ی. زندگیاریکم ن نیآرم یجلو خوادیدلم م-نینگ

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ......نی...اما اسازمی. به خدا توکل کردم، مسازمیم-

 «ام زدم و گفتم: قهیپنجه ها جمع شده به شق با»

داره  ایثر یو صدا افهی. قرهینم رونیاز سرم ب نیبسازم. فکر آرم تونمینم نویا-

 ...نینگ کشهیمنو م
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 «لرزون گفتم: یاز اشک و صدا زیلبر یبغض و چشما با»

اما...اما.... من دارم  گه،ی. تموم شده دستنی...مهم نستیمهم ن گمیبه خودم م-

رو گرفته  یمرد یانگار از درون من عزا داره. عزا یزن هی. خورمیخودمو از تو م

 یمن بغلش کرده بود. جا یکه جا دمشید گهیزن د هیرو تخت  شبیکه د

 ...شهیمن داره ازش بچه دار م

 ی. همه چخوادی... زمان مشهیمنو تو آغوشش گرفت و گفت: درست م نینگ

 .زمیعز شهیدرست م

****** 

 .کنهیرو آسون م یکار هیماست که  ی زهیانگ نیکارا سختند. ا ی همه

وابسته مثل من،  یتیکردن، سراغتو نگرفتن، مستقل شدن، شخص یزندگ جدا

داشتن از  میگار همه به اتفاق تصمشاخ غول شکستن هم سخت تر بود. ان هیاز 

 .ستمیخودم با یپا یکه رو رنیمن کناره بگ

سرتو به علت زن  خواستنیکردن، چک و چونه زدن با مردها که م دایپ خونه

 سخت بود. یلیبودن کاله بذارن خ

دنبال اسباب  فتیافتاد اِ وا من که اسباب ندارم! حاال ب ادمیرو گرفتم تازه  خونه

 یرفتیم نییپا زدیسرکوفت م هی یرفتیکه باال م یکن از مامان ییو گدا هیاثاث

 نویآخه تو ا "گفتیم یکردیطلب م یکه هرچ ینیو نگ کردیسرزنش م هی

 و گفت: مدبازم رحمت به مامان که به خودش او "کار؟یچ یخوایم
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 یانتظار نداشته باش یول کنمیندادم. االن کمکت م هیمن اون موقع بهت جهز-

 .ایدستو بالت باشه ها. فقط ضرور نجایبود ا نیآرم یتو خونه که  یلیوسا

 لطف مامان هم با تذکر و سرزنش بود. یعنی

بود، بعد از  تیکبر یقوط هیمن که قبال شب یخوابه نقل کی یکم خونه  کم

 خونه شد! هیپنجاه و سه روز شب

 گهید یرو هی یزندگ دمیکار ها در کنار سرکار رفتن هم بود. تازه فهم نیا همه

 ؛یبد یبهش کول دیرو دوشت و تو با ادیم یبار زندگ یهم داره که همه 

اسباب  د،یشروع کار جد ،یکردن خونه، قرارداد کار دایپ یسرگرم شدن برا

 فقط موقع خواب بکنم. نُیفکر آرم شدیخونه.... همه باعث م

م اصرار دنبالم... باز ادیبازم ب خواستی. دلم مکردمیم هیبا دل شکسته گر اوال

که چرا؟!  زدمیم بیاما به مرور به خودم نه رهیگیمنو نم یجا یکنه که کس

 نیاما.... آرم کرد،یرو ول نم یهمه چ هویاگر مقصر نبود  یانتظارو دار نیچرا ا

 شد... میتسل

برم  خواستی. دلم مشدیم نیکوه سنگ هیسرم قد  کردمیفکر م نایبه ا یوقت

 خالص بشم... یسردرگم نیبگو تا من از ا قتویسراغش بگمش راستشو بگو! حق

گرفتم با چند  می. تصمستمیدادم اضافه کار با حیاز فکر ترج ییرها یکم برا کم

 ریکه انقدر با مترو س رمیدست چندم بگ دیپرا هیمونده تو دستم  یباق ونیلیم
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که  یزیمحل کارم نبود برعکس چ کینزد یلینکنم! ناگفته نمونه خونه ام خ

 .خواستمیم

بکنم از همکارام پرس و جو کردم  یاز خانواده ام درخواست نکهیبار بدون ا نیا

. هیکمکت کنه. آدم با انصاف تونهیآشنا دارم که م هیاتفاقا من  "گفت: شونیکیو 

 "نمونه. یبهش بده که دستت خال یچ هی یدیکه خر نویماش

 گرفتم. 84مدل  دیپرا هیکردم و بعد از هفت هشت روز  قبول

حس  نییمدل پا دیبه پرا یبرس هوی یو آئود BMWاز بنز و  تشقیحق

 نیخودمه... آرم یمنته. برا یمنِ ب یابوقراضه برا نی. اما ایکنیم یسرخوردگ

دار تر بشه.  حهیغرورم جر خوامینم دم،ینپرس یحت نی! از نگکنه؟یم کاریچ

ز ا که. نفس بود نِیآرم گریخودش و مامان باهم بگن نفس پ نیب خوامینم

تو ابهام و آه و افسوس  میاز اون. زندگ نی،نه آرم شدهیجدا نم نیآرم

 ....گذشتیم

. از دور و کردمیم یخودم زندگ یبرا دی. باکردمیخودمو جمع و جور م دیبا

 نیبودم. هنوز ته دلم از عملکرد آرم میو نع یخیش تیوضع ریگیپ کینزد

ه من عرضه ندارم خودمو نباش کنهیخودش ازم دور شد. فکر م نباری. ادمیترسیم

 ....کنمیکنم؟ خودمو بهش ثابت م یزندگ تونمیجمع و جور کنم؟ نم

 نیآرم ؟یدیم ریینفس! چرا موضع رو تغ گذره؟یاز من م کنه؟یول م منو

! ینه اون بگه هر ذاشتمیکنارش م دیمن بودم که با نیا یکرده. آره ول انتیخ
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رفت  گهید یکیتم چطور با به پاش گذاش موی. من زندگکشهیحرص داره منو م

 ؟یچطور بهم گفت هر

 ی! چشده؟یافتادم؟! مگه چند سالته؟! چ افهی. از قکردمیبه خودم نگاه م نهیآ از

جا بخوره.  د،یمنو د یکه وقت یزیکرده؟ دوست دارم بشم چ رییدر من تغ

 ... باز پنجاه روز ماهدونمی...نمدونمیبشه نفس؟!!! نم یبدونه از دستم داده؛ که چ

 ....شهیقبل که قبل طالق ازش جدا شده بودم داره تکرار م یها

 دل داشتم پا روش گذاشتم هی من

 داشتمیتو برنم یاز اون چشما چشم

 دلم صاف و صادق بود نیا یدیدل عاشق تو بود که د نیا

 دل داشتم پا روش گذاشتم هی من

 داشتمیتو برنم یاز اون چشما چشم

 دلم صاف و صادق بود نیا یدیدل عاشق بود تو که د نیا

 دست دلو از پشت یدست خوش، بست آره

 کس که از عشقش خورده رو دست آره رودست.... یآدم تک و ب هی

. فهممی...خودمو نمستیحقم ن نیخوره تو سرم افتاده بود...ا نیها ع خاطره

رهام نکنه.  ینطوریکه ا خوادیبودم اما حاال دلم م یآزاد نیا یدر پ شهیهم

 ممکنه.... یواقعا تموم شد؟ چطور یعنیتفاوت نباشه.  یب ینطوریا
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چرا  دونمیغرق اشک بودم. شبا با خودم سر جنگ داشتم. نم ومدمیخودم م به

دو بهم  هیتوطئه  ای انتیوصال؟ خ ای ییجدا خواستمیم ی. چکردمیم هیگر

 زن؟!

 درک بود... رقابلیو غ بی....حالم...عجحالم

جغد  نیاومد خونه ام... من هم که ع نیسحر نگ یروز جمعه بود که کله  اون

 گفتم: نیبودم. با تعجب از اومدن نگ داریبودم. ب

 .یخبر اومد یمامان خوبه؟ ب شده؟یچ-

 افتاده. یاتفاق هینفس -نینگ

« نگام کرد و لبشو با زبونش تر کرد و گفت: جانینفس زنان از ه نینگ»

 ه...سخت یلیخ دونمیها. م یخودتو...خودتو کنترل کن

 مرده؟! نیآرم شده؟یچ-

 خورده گفت: مرده؟!!!! کهی نینگ

 حدس نزن. یانقدر وحش گهید« و گفت: دیعقب کش گردنشو»

 .ادیم شیاَه... دوس ساعته داره قر و قم گهید شدهیشده گفتم: دِ بگو چ یعاص

 .«زمیبر یرو برداشتم که چا یچا استکان»

 ....نیآرم-نینگ

 ازدواج کرد....« گفت: کردینگام مکه  یدر حال دیبا ترد نینگ»
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 ؟یسوخت« زد: غیج نیاز دستم افتاد! نگ یچا استکان»

دست و پامو نکردم. دلم چنان سوخت که درد  یمن حس سوختگ قتیحق در

. کردمینگاه م نیدست و پامو نداد. با شوک به نگ یامان حس کردن در سوختگ

 نویم پر اشک شد. نگ. چشمادیکشیم ریصورتم ت نوسی. سزدیقلبم تو گوشم م

 یکی دم. دهنم خشک شده بود و ته گلوم تلخ و گس بود.... حس کردمیدیتار م

 ریبردم سمت ش دیدستمو گرفت کش نی. نگنییمنو از پشت بوم پرت کرده پا

 آب....

 جی. مور مورم شده بود....گدمیشنی....نمدیپرسیاز من سوال م مدام

 :دیپرسیازم م نی....نگدمیبودم....دستمو از تو دستش کش

 !؟یرینفس کجا؟ کجا م-نینگ

تلخ تصادف کرده بودم.  تیواقع هیبا  نباری....من باز تصادف کرده بودم. امن

 ی... تورونیفکر زدم ب یهدف ب یهوا ب ی... برونیزدم ب دمیمانتو وشالمو پوش

. دستمو به سرم گرفته بودم. گول خوردم... گول خوردم... رفتمیها راه م ابونیخ

قلبم؟ گفته بودم دست به دلم  هیاز ناح نباریاز کجا بهم حمله کرد؟ ا نباریا

 نزنه...

. طالق ، شکنهیدلمو نم گهی...دگهیکنه د یخوردم فکر کردم هرکار رودست

 لمیف هی یکارش مثل کات گفتن برا نیکارش.... ا نیبود. ا ی.... همه بازییجدا

 بلند درام بود.
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 ی امو گرفته... لبه خرخره یکی. انگار کردمیسرفه مباال!  ادیچقدر سخت م نفسم

منو  نهمهیتونست؟! ا یجدول نشستم.  پاهام مثل فلج ها ول شده بود. چطور

 کنه.... ینطوریگردوند که ا

ام داشت منفجر  نهی.  قلبم تو سشمیخدا دارم خفه م یباز کردم. وا شالمو

 ....شدیم

دونه دونه  زدویم ریبه چشمام ت دیبه سرم گرفتم. سربلند کردم خورش دستمو

.... فقط داشتم از درد دور خودم یچیه یچیه کردمیم ونینه ش ومدیاشکم م

 ....دمیچیپیم

گوشه  هیرفتم رفتم رفتم....  یهدفو گرفتم و ه یب ریجا بلند شدم،. باز مس از

. انگار مغزم سوخته بود. دوباره بلند کردمیفکر م ی. به پوچنشستمیم وارید ی

 دمیدیهامو م یکودک کردم،یم یجمعه رو ط نیو غمگ میتی یابونایخ شدمیم

!! میبه جوون دیرس دم،یدیهامو م یالیخیها و ب یکه خوشحال بودم. نوجوون

 گرفتم... وارویرفت. د یاهیچشمام س

تو  یبود و استرسم قبول کایکه غصه ام حضور مل یبرگردم به اون زمان یچطور

بوده...  نیبره که آرم ادمی یرگردم؟ چطورب یرشته ام... چطور یکارشناس

 پاکشون کنم؟ یکوچولوم...همه اون عذاب هام، بابام... چطور ونای... ونای

 یو بلند دیکوچه نشسته بودم، سربلند کردم، برج سف خی یجوب تو ی لبه

 شیافتاد پنج ش ادمیتک واحد نگاه کردم،  یباال  یمقابلم بود...به اون طبقه 

منو آورد  مارستانیآورد بعد ب ادمی نجا،یز کنکورمنو آورد اسال قبل بعد ا
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 گهیزن د هی یبرا نمن که اال یمنه... خونه  یخونه  نجای....انجاینجا،ایهم

 ...چهیقراره توش بپ گهید یونای هی یاست، صدا

کهنه ام که  یاستفاده شده  لهیوس هی هیشب کردمیجا بلند شدم. حس م از

خانمان شدم. دوباره نشستم... دستمو به  یمن ب جنس نو گرفته و هیجامو 

 هی. چرا گررهیگیداره جونمو م یحس خفگ نی. ارهیم جیسرم گرفتم. سرم گ

 هی استهناخو نکهیا یباختم برا نکهیا یخودم؟ برا یبرا ؟یک یبرا کنم؟ینم

شده... چرا نگهم داشت بازم؟ ازدواج کرده؟!  یسوخته بودم و باهام باز یمهره 

 ....ای.ثر...ایثر

که  یطرفم. با ترس و هول در حال دییهول زده دو اریخونه باز شد. کام در

 به طرفم اومد. کردیصدام م

 !؟ی! نفس خوبشده؟ینفس...نفس چ-اریکام

گذاشت. به چشماش نگاه کردم،  میشونیپام چمباتمه زد. دست رو پ یجلو»

 اریکام ار؛یامتو بود ک هی. کاش اخالقشم شبنِیآرم هیچقدر حالت چشماش شب

 «آرنجمو گرفت و گفت: ریز

 ؟یکجا بود می! از صبح دنبالت؟یکنیم کاریچ نجایشب ا نوقتیا-

هولش دادم و با  یاش گذاشتم و کم نهیرو س اریو ناهوش جیدستمو گ کف

 خفه گفتم: یصدا

 ولم کن. برو.....-
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 ...ستیحالت خوب ن-اریکام

دستامون تعادلمو از  نیب بکشم، از کشش رونیخواستم از دستش ب آرنجمو»

 «جلو گفتم: ادیتا خواست ب اریدست دادم سه چهار قدم به عقب رفتم و کام

 ....ای....ناین-

برگرد خونه ات... « دستمو سرمو گرفتم و بلندتر گفتم: هیبرگردوندم. با  رومو»

 برگرد....

 لب زمزمه کردم: تموم شد...واقعا تموم شد....منم تموم شدم... ریز

 یچیبود که ه یطوفان یایدر هی هیگرفتم. ذهنم شب شیراهو در پ ادهیپ رهدوبا

ها بهم  ادهی. پزدندی. مردم حرف مزدندیبوق م نایتوش مشخص نبود و ماش

. با تعجب بهم کردمیرو نشستم. به مردم نگاه م ادهی. وسط پکردندیبرخورد م

و  گفتنیم تیسلانگار بهم با نگاهشون ت دنیدیحالمو که م کردند،ینگاه م

من خونده  یلب باز اون آهنگو زمزمه کردم؛ انگار برا ریز رفتن،یم گشتنیبرم

 بود:

 دلُ بر اب کرد نیا یکرد، نقشه ها خراب

 دل بمونه نیا شینتونه، خوش نداشت پ نکهیا نه

 دلُ از پشت نیا یبست یدست خوش، بست آره

 کس که از عشق خورده رو دست یتک و ب هآدمی
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 سرخوش... یتنها شد گهی، ددست خوش بابا،

 "غالف-زاده میمحسن ابراه"

 ادیز ایدن ی. انگار از من توزدندیبا من دم م شدنیمردم که از کنارم رد م یگاه

 بود.

تخت  یدو سه صبح بود که برگشتم خونه. با همون لباسا رو یحوال ساعت

 .. خوابم برد...دمیافتادم و خواب

که اون  دینیبیخواب م شهیبزرگ هم بتیمص هیمقاله خوندم بعد از  هی یتو

 دینیبیخواب م دیبخور ی. مثال اگر شکست عشقگذرهیم یریاتفاق به خ

عملکرد مغزه تا مقدار و حجم درد و عذابو  نیهست. ا شتونیعشقتون پ

که مثل  مید نویتا صبح خواب آرم قایبده و از بار غم کم کنه؛ دق نیتسک

 هم حالش خوبه... ونای یو حت دهافتاین یاتفاق بد چی. هشمهیپ شهیمه

گشتم... تا  لمیسرکارم! دنبال موبا یبود....وا میو ن کیشدم ساعت  داریب یوقت

 کردم زنگ زدم به حکمت و مستاصل گفتم: داشیپ

 حکمت! یآقا-

از صبح چندبار باهاتون  یداخل ریشما؟! مد دیی!!! سالم کجایخانم پناه-حکمت

 تماس گرفتن.

حالم بد  یعنی... یعنیافتاده، من حالم بد شد  یاتفاق هی دی....ببخشدیببخش-

 ...یعنیبود. از حال رفته بودم نه 
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 لحظه گوش کن... هی ی....خانم پناهیخانم پناه-حکمت

 بله؟-

 حی. باشه فردا اول وقت برام توضستیمن متوجه شدم حالتون خوب ن-حکمت

 .کنمیرد م یامروزو مرخص دیدیم

 ...دیا ببخشحکمت! تروخد ی! آقایوا-

گفتم:  هیآخه؟! با گر یکنیم هینکنم؟ چرا گر هیگر تونستمیمگه م حاال

 ....دیببخش

 افتاده؟ یاتفاق بد شدهی! چیخانم پناه-حکمت

 گفتم: بله. هیگر با

 شتونه؟یهمسرتون پ-حکمت

همسرتون  یبرا ی! اتفاقیخانم پناه« و حکمت گفت: هیگر ریزدم ز بلندتر»

 افتاده؟!

 ...تونمی...اآلن نممیبعدا...بعدا درموردش صحبت کن شهی...مشهیم-

 .دیبهم بگ ادیبرم یباشه باشه. اگر از دست من کار-حکمت

 ممنون خداحافظ.-

 خداحافظ.-حکمت
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 روزیکه د یی. تموم اشکارمیبگ امو هیگر یجلو تونستمیقطع کردم. اصال نم تلفنُ

 یخیاومد... ش نیگ. مامان اومد... نختمیبودمو اون روز تموم مدت ر ختهینر

باز نکردم. فقط از  یکس یاومد.... همه پشت در موندند، درو برا اریاومد... کام

 تنها باشم. خوامیم دیبر گفتمیپشت در م

 یجون و ب یب ومدمیکردم که از حال رفتم. به حال م هیسه بار انقدر گر دو

 خوردم،یمآب قند  وانیل هی رسوندمیحال چهار دستو پا خودمو به آشپزخونه م

 شیبا اون شکمش پ ایثر ی افهیق شدمی. تا ساکت مگرفتمیاز سر م هیدوباره گر

 یلیتنهاست خ که. آدم شدیم کونیسرم کن ف یو تو ومدیبه نظرم م نیآرم

رو تنها  یبنده ا چیآب دست آدم بده. خدا ه وانیل هی ستین یچکسیبده، ه

 نذاره...

 یما؟ خونه ا ی...خونه یآورده خونه  ایثر دمیافتاد که نفهم ادمیآخر شب  تازه

 دیبا ورژن جد الیگرفته براش؟ باز فکر و خ گهید یجا هی ایکه من توش بودم 

 شدم... داریصبح خوابم نبرد و صبح به زور ب یتو سرم افتاد. تا دم دما

اول  یسوال چیبدون ه دیدیامو م افهیق یسرکار شدم. هرک یراه دمیپوش لباس

 "فوت کرده؟ یر بده... کخدا بهت صب":گفتیم

 یبودم؛ آقا ضیفوت نکرده. حالم خوب نبود مر ی: کسگفتمیخورده م کهی

 داد. یحکمت لطف کرد خودش مرخص

 یکس میورم کرده و سرخه... فکر کرد یلی: آخه چشمات خگفتنیجواب م در

 فوت کرده.



152 
 

 حالمه رو چشمام اثر گذاشته. یبرا نینه ا-

شم... مشغول کار شدم..ـ حوصله کار نداشتم اما تا سرگرم ب کردمیکار م دیبا»

کارم  شدیکه م یا ی. با هرسخترمیم نی... اگر مشغول نشم از بکردمیکار م دیبا

بود که حکمت به اتاق زنگ زد و و گفت به  ازدهیساعت  یو شروع کردم. حوال

 «اتاقش برم.

وغ؟ چه در ؟یبگ یخوایم یبگم؟ چ یبپرسه... چ روزیدر مورد د خوادیم حتما

سوء  یبفهمه. نکنه بفهمه مطلقه ا دیتموم شده. با یهمه چ گهید یدروغ

! ی... نه اصل نه کپدهیوقت ند چیدوم شناسنامه امو ه یاستفاده کنه! صفحه 

بفهمه  دیپس آبروتو نبر. شا شهیجا فاش م هیدروغ  شهیکرد؟! هم دیبا کاریچ

 بهترم باشه.

 فت:گ دیزدم وارد اتاقش شدم. تا منو د در

 ابوالفضل. ایعه!!! -

مبل  نیاول یدر رو یچرا از لحنش خنده ام گرفت همون جلو دونمینم»

 «گفت: یینشستم. با خوش رو

 دینگ دوارمیام ی! البته خانم پناهه؟یا افهیچه ق نیسرتون اومده! ا ییچه بال-

 ریشما داره رو کارتون تاث یمسئله شخص کنمیچون فکر م هیمسئله شخص

 .ذارهیم

 .کنمیکارم؟! من دارم همه تالشمو م رو-
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 نیاوضاع و احوالتون. هم نیهم ست؛یکارتون ن تیفیمن منظورم ک-حکمت

که با کارمندام  دیمدت منو شناخت نیا ی. حتما طهیاتفاق مهم هی...حتما روزید

 هستم؟ یچطور

 بله.-

 قهیتو اتاق بود، حکمت بعد از چند دق یقیانداختم. سکوت عم ریبه ز سر»

 «گفت:

 ها. رهیگیخوابم م شمیمن ساکت م-

 هوی« اوضاع خنده چقدر خوب بود. ادامه داد: نیا یام گرفت. تو خنده»

 .گهید دیها... بگ دیخروپفم بلند شد تعجب نکن

 ینینگام کرد و با بغض سنگ دیکردم. مستاصل نگاش کردم. با ترد سربلند

 گفتم:

 من جدا شدم.« بدم: تکون داد که ادامه دییتا یسرشو به معن»من.... -

چند  نیکرد و گفت: از همسرت؟ هم زترینگام کرد. چشماشو ر جیگ حکمت

 وقت قبل...

 ....یعنیقبل تر جدا شده بودم  یعنی یعنیبله بله....همون موقع ها... -

 یکه ه یبا بغض ؟یکن فیبعد تعر یسبک بش یکن هیگر یخوایم-حکمت

 .یگیم یچ فهممیکه من نم یدیقورتش م
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. حکمت هم نه دیتکون دادم و همون آن بغضم ترک دییتا یه معناب یسر

 گفت: عیگذاشت و نه برداشت سر

 ؟یمنتظر وقت بود-

نذاشت حرف از دهنم  امرزیپدر ب« باز خنده ام گرفت. دوباره گفت: هیگر وسط»

 .ادیدرب

االن مغزت « با خنده ادامه داد: گرفتـیخنده ام م هیوسط گر یچطور دونمینم»

 .کنهیم یاتصال یخندیم یه یکنیم هیگر ی... هشه،یقطع م

رو فقط طالق و  زیکردم. نه همه چ فیو خنده براش تعر هیاز اون گر بعد

 تکون داد و گفت: یدوباره رو. حکمت سر ییعلتشو و رجوع و جدا

 !یدار یتیعجب حکا-

حرف زدنو از سر گرفت! از جا بلند شد اومد رو  یمیشد! کال صم لیفام دوباره»

 «ترم نشست و گفت: کیمبل نزد

 خب -

 یکن هیگر یریعزا بگ یاتفاق افتاده تو ه نیاالن ا« باال داد و ادامه داد: شونه»

 گرده؟یحالت بد بشه شوهرت برم

 کرده. انتیخ گه،ید خوامشی. من نمادیب خوامینه نه نم-

 ه؟یحال چ نیپس ا امرزهیخدا پدرتو ب-حکمت
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 .سوزهیخودم م یدلم برا-

 ست،ین یدلسوز یکنیکه م ییکارا نیخواهر من. ا سوزهیم خودیب-حکمت

حال خودتو خوب  دیحالتو بد کرده تو خودت با یکیخراب کردن ِ خودته؛ 

. شل یمحکم باش دیاما با ،یدیشن یبد یخبرا ،یخب جدا شد لهی. خیکن

. گهیبسه د یکرد یدو روز عزادار یکی گهید یرو؛ خ یزندگ یدیوام یریبگ

 یم ادشی یوقت هی. اگر یسروسامون بد تویو زندگ یایبه خودت بوقتشه  گهید

و زاهد  ینیکنج عذلت بش نکهیاما ا هیعیات گرفت اشکال نداره طب هیو گر یافت

 .ستین یکار عاقالنه ا یشوهر سابقت بش

 تکون دادم و گفت: یسر

اونه که از  یاز دست نداد یزیبه خودت ثابت کن که تو چ شتریاز همه ب-

 ده.دست دا

 االن حسم بهتره ممنون. یلی....خیلیحکمت! خ یآقا-

 .یکار عقب افتاده دار یبرو دست و روتو بشور برگرد سرکارت که کل-حکمت

ساده بود  یچند جمله  نکهیتلنگر بود.... حرفاش با ا هی هیحکمت شب یحرفا

سخت  نکهیکردم به حرفاش عمل کنم، با ا ی. سعشدیاما مدام تو سرم تکرار م

 .کردمیحالمو بهتر م دیاما با شدیمودم عوض م یبغضم رفت....ه هی نکهیبا ا بود

 خچال،یخونه،  یکنم، برا دیخر کمیگرفتم برم  میتصم یساعت کار انیپا با

خودمو دارم تا  شتریب یلیاالن خ نکهیبخرم به خاطر ا هیخودم هد یبرا یحت
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عاقل تر باشم...  دیا. من االن شش سال بزرگتر شدم... بنیبا آرم یزمان زندگ

مامان زنگ زدم تا  ه. بدمیخر شیخودم لوازم آرا یکردم، برا دیمقدار خر هی

 رو برداشت با بغض گفت: یگوش

 نفس جـــــان....-

 دیها، کمکم کن ینکن یزار هیمن گر شیگفتم: من حالم خوبه. اصال پ عیسر

نه  یزنش کنسر یکن هی. اگر قراره گردیند یمنف یبه خودم برسم. بهم انرژ

 .شمیپ یاینه م شتیپ امینه م دمینه جواب تلفنتو م زنمیزنگ م

 به تو. نیبا حرص گفت: آفر مامان

 مامان! درکم کن لطفا.-

 االن؟ ییکجا-مامان

برسم؛ حالمم خوبه.  میخونه ام به زندگ رمیکردم دارم م دی. خرابونیتو خ-

 کنم. یخودم زندگ یکنم، برا یزندگ خوامیم

مادر. من  نهیان شاء اهلل که هم ،یِنطوریگفت: ان شاءاهلل که ا یاباوربا ن مامان

 که از خدامه.

اما  شتون،یپ امیم شم،یپ دییای... بعد بامیتنها باشم، با خودم کنار ب کمیبذار -

 االن نه.

 با با حرص گفت: آره جغد تنها شو خودتو بخور. مامان
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 ؟یندار ینداره کار دهیمامان! چونه زدن با تو فا یوا-

 ! گور اون مادر و پدرش که پسش انداختن...نیخاک تو سر آرم-مامان

ازش حرف نزن همون آن  گمیگذاشتم. من م لنتیسا یقطع کردم و رو تلفنو

 ...کنهیشروع م

کردم، جمع  زیباشم... به جون خونه افتادم. خونه رو تم کاریب دیخونه. نبا رفتم

چندتا گلدون که  رم،یبگ لمیب بخرم، فکتا دیو جور کردم، غذا درست کردم. با

 یم یخونگ وونیح هی دمیترسینم وونیباهاشون سرگرم بشم، کاش از ح

! من گهیجمع و جورش کنه د ادیب نیبارنگ هی یآوردم....پرنده خوبه... هفته ا

 !ترسمیکه م

کن سبک  هیافتادم، حکمت گفت اشکال نداره گر ادشیدوش گرفتم. باز  رفتم

از  مویکردم، کمتر از قبل.... از حموم که اومدم گوش هیرگ ه،یعیطب یبش

 خوردمیدرآوردم، مامان هفت هشت بار زنگ زده بود. داشتم شام م لنتیسا

 بود! چه عجب! میزنگ خورد نع میگوش

 سالم! پارسال دوست امسال آشنا.-

 ؟یسالم؛ خوب کیعل-مینع

 ؟یشکر، شما خوب یاله-

 .ی. حال زن داداش حامله اتو بپرسیحال مارو بپرس یزنگ نزن هی-مینع
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نفر حامله  هی نیخانـــوم هم کــــایمل هی ایباز شروع کرد! حاال نه که تو دن-

 زنگ بزنم حالشو بپرسم. دیاست هر روز با

 .یهنوز همون یطالق گرفت یمادر شد ی.. ازدواج کردشهینچ نچ، آدم نم-مینع

 حوصله به روبرو نگاه کردم و گفتم: یب

 م؟ینع یزنگ زد یچ یبرا-

 ؟یخوایپول مول نم-مینع

 سرکوچتون بده. ینه پولتو به گدا-

 ...دیشا یگفتم طالق گرفت شعوری... بنیحرف زدنشو بب-مینع

من خونه امو دارم  د،یشا تتیندارم اما به حما ازیباشعـــور من به پول تو ن-

مرد  چیه ایبه تو  یازی. حالمم خوبه نارمیپول درم رمیدارم، سرکار م نمیماش

داشته باشم. هر وقت شعورت  ازین تیبه محبت برادر دیشا یندارم ول یا گهید

 زنگ بزن منتظرتم. دیانقدر قد کش

 کردم و گفتم: یزد، پوف نیقطع کردم. همون موقع نگ مویگوش

 بــــــــله؟!-

 وا !! چته؟-نینگ

 زنگ زده اعصابمو خرد کرد. مینع-
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 دیزنیزنگ نم کایچرا به مل گهیزنگ زده م به منم میخاک تو سر اون نع-نینگ

چه  یدونیگفتم تو م شعوریازش نفهم ب ادیخوشم م میلیخ د،یحالشو بپرس

آبش  سهیکه ک میتو باش یوسط فکر زن افاده ا نیسرما اومده؟ حاال ا ییبال

 کج نشه نکبت.

خاک تو سر من که چند ماه  ؟یگیاون شعور داره بهش م ؟یگفت میچرا به نع-

 .ابوی نیاون طرف موندم به خاطر ا یزندگ یتو گهید

 با خنده گفت: نینگ

 اسمش طرف شده؟-

 ؟یایشهر کتاب م رمیفردا م-

 ؟یکتاب خون شد-نینگ

باره  نیاول نیکه دوست دارم باشه. ا یعوض کنم؛ مدل مویمدل زندگ  خوامیم-

 .کنمیم یخودم زندگ یکه برا

با حرص بلند »که فکر بکنه  ی. تو دهن هرکامی..آره منی...آفرنیآفر-نینگ

 .میبزن دیبا یو احمق یتو عرضه ندار« گفت:

 کنار از دم اون پنجره. ایشر درست نکن، ب ـــــنینگ-اریکام

 باز بلند گفت: نینگ
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تو  خوانیم یچه گه هیبق نمیخوش باش نفس جوون. بذار بب یتونیتا م-

 بخورن، خاک بر سرا. شونیزندگ

 .نینگــــ-اریکام

 .نینگ نینگ یه هیچ اَه-نینگ

 کرده. یکنم. به قول حکمت مغزم اتصال هیبخندم با گر دونستمینم

 .میسرکارم از اونجا بر ایب snapفردا با -

 .زمیباشه عز-نینگ

 ...نیاممم نگ-

 جان؟-نینگ

 سوال دارم... آوردتش اونجا؟ هی-

 .کنمیکرک و پرشو م نمشیکه بب ادی. انقدر بدم مدونمیچه م-نینگ

 نگفت؟ یزیچ اریکام-

« آرومتر گفت:» است. اگر اومده بود که  گهید یجا هیفکر کنم زنه -نینگ

 باال. رفتینم یه اریکام

 خونه گرفته براش؟ یعنی-

خاک تو سرا؛ به  رنیجفتشونُ گل بگ یبابا ی. کله دونمیبابا نم یا -نینگ

 اَه. گهیمادرش رفته د
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 ؟یندار یخب کار لهیخ-

 .رینه شب بخ-نینگ

 .ریهم بخشب تو-

 :«دمیرو قطع کردم و با تعجب از خودم پرس یگوش»

 خودش؟؟ نوچ، به من چه.... شیپ اوردتشیپس چرا عقدش کرده اگر ن-

 دیگرد بود! آخه تو پنج تا کانال نبا زیروشن کردم. تو همه کاناال م ونُیزیتلو

واقعا همش نقشه بود؟ خب چرا برم  یعنیبرنامه خوب داشته باشه؟  هی یکی

و  نینفس! ول کن آرم شد؟یم یدوند من که رفته بودم؟ چرا حالش اونطورگر

به چه درد من  صبالم ونیزیتلو نیجفتشون. آخه ا یاون زنه رو. گور بابا

 یکیک هیفردا سرکارم  یکنم سرم گرم بشه. برا یکار هیپاشم  خوره؟یم

 درست کنم. یزیچ ینیریش

تموم مدت  کرد؟یمنو رها م الیدرست کنم اما....مگه فکر و خ یزیشدم چ بلند

 یکه ب یزیدرست کردم. چ یلیوان یساده  یکیک هیبودم،  یافکار تکرار ریدرگ

ساده  کیک هیدر حد  شهیخارق العاده نم زیچ هیبخواد درست بشه که  یآمادگ

 .شهیم یزیچ ییحلوا ،یا

ه؛ فرد ناشناس هیاز  امیرو تلگرامم چندتا پ دمیرفتم. د میحوصله سراغ گوش یب

که  یامیعکس فرستاده. پ هی دمیتا باز کردم د امویچهره اش آشنا بود، پ

 هیاز  یعکس سه بعد دمیفرستاده بود رو نخوندم؛ عکسو زدم دانلود شد. د
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 امیمواد مذاب شده بود. به پ گید هیو کله ام شب ختیر ی. قلبم هرنِیجن

 هاش نگاه کردم نوشته بود:

و دو سه روز  ی... فقط سینیمنو بب یلوکوچو ونایدلت بخواد  دیگفتم شا-

 .ادیمونده تا ب گهید

گرفتم.  نویآرم یفکر شماره  یلحظه ا یب ی. حتزدمیحرص نفس نفس م از

خودش جواب داد:  یخواب آلود و گرفته وبم تر از صدا یسه تا بوق زد با صدا

 بله؟

کرد بود که همون اول صدامو دورگه  غیفرارت از ج یزیچ هینبود  غیج غ؟یج

 و با اون حال و حرص گفتم:

ناقص الخلقه اتو ببرن،  یمرده شور تو و اون زنتو بچه  ؟یخوایاز جونم م یچ-

زن نگبتت  یچ یداغش به دلتون بمونه، برا ادین ایوقت به دن چیان شاء اهلل ه

. منو سر ارمایپدرشو دم یپدر ب کنمیم تیشکا یکالنتر رمی. مدهیم امیبه من پ

 لج ننداز....

نزن بفهمم...  غیزنگ زده؟ چ یک ؟یگیم ی: چگفتیم یوسط حرفام ه نیرمآ

 نوچ....

 .گهید دیگمش دی... برکنمایخونه اتونو رو سرتون خراب م امیم شمیبلند م-

 زنگ زده؟ یک گمیبلند گفت: م نیآرم
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برداشته  ؟یدونینم شهیهمه از گور تو بلند م ؟یدونیزنگ زده؟ تو نم یک-

منو  یونای یبخوا دیگفتم شا گهیمن فرستاده م یابر شویعکس سونوگراف

 ان شاء اهلل که... د،ی. اون بچه گناه داره ننه باباش شماها باشینیبب

تورو از  ی. شماره فرستهیتو عکس م یگفت: گه خورده برا تیبا عصبان نیآرم

 کجا آورده؟

 ؟یکنیاز من سوال م یدار ستی. مگه ور دل تو نارایدرن یمن مقدس باز یبرا-

 کنه؟یم یگفت: ور دل من چه غلط یبا لحن بد نیآرم

 دیدار یچپ؟ هر غلط یعل یبه کوچه  یزنیخودتو م یعقدش کرد یرفت-

به حضرت  نیبده آرم امیبهم پ گهیبار د هینداره اگر  یبه من ربط دیکنیم

 ییبرو هر بال ستیمهم ن یزیبرام چ گهی. من دزنمیم شتونیآت امیعباس م

 فقط دست از سرم بردار. اریهم ب یخیو ش میسر نع یخوایم

 رمیدو روز رفته دم درآورده واسه من. صبح م نم،یبب نییپا اریصداتو ب-نیآرم

 .رمیگیحالشو م

 حرص کودکانه گفتم: هی با

 شه؟یبچه اتون کج م شهیبدخواب م ؟یکن دارشیب یخوایاز خواب ناز نم هیچ-

بهش بگو تمام و کمال آمار  هدیبهت آمار م ادیو م زنهینفس اون زنگ م-نیآرم

من خودم انبار باروتم حاال  ؛یمن بد لیچرت تحو یشب زنگ نزن کیبده که 

 فندک بزن. یتو ه
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 به من آمار نداده.... یکس-

 ستایاالن....االن.... وا ؟یدیکشش م یالمصب چرا ه گهیکن تلفنو د قطع»

 «بفهمم.... دیبفهمم زنِ اونجاست؟ به تو چه؟ نه با

خلوت رفته  اتیح یمن، احتماال کنار پنجره  یلند داد زد. نه به روب نیآرم

 :دیرسیکه روهم بود م اریو کام نیواحد ما به واحد نگ یبود از اونجا صدا

من پدر تورو  شده؟یچ یچرا؟ نگفت یعقدش کرده؟ نگفت یگفت یفقط رفت-

 .نینگ ارمیدرم

 .ریزنتو بگ یجلو گمیم ؟یدار کاریچ نیبه نگ-

 ؟یباز شروع کرد ست،یزن من نزد:  داد

 .کنمیم تیازتون شکا رمیبه خدا م-

 .کنمیم تی. من ازت شکایکن تیاز من شکا یکنیجا م یتر گفت: ب آروم

تو دلم حس  یزیچ هیبود،  ینداشت، انگار تصنع یکه اصال بار منف یتیعصبان با

... کردمیکل کل م یحت زدمیباهاش حرف م نکهیداشت از ا یندیخوشا

 گفتم: میتماسُ قطع کنم؛ با همون لحن تصنع استمخوینم

که  یکن تیشکا یخوایم شه،یزن تو مزاحمم م ؟یکنیم تیتو از من شکا-

 دم؟یجواب مزاحمت زنتو نم ؟یچ

 گفت: یهمون لحن قبل با
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 هات. یتَلل یللیَدنبال  یرفت یول کرد تویکه خونه زندگ کنمیم تیشکا رمیم-

 یشد یتیدو شخص ،یعلومه... آدم دو قطبم ؟یگیم یگفتم: چ یحرص واقع با

 .یبش یبستر دیبا

 تویقدر عاف یتنها بش یبر دیبا یگاه یذاریم یپا به سن دار یدونیم-نیآرم

پنجاه شصت روز کار به کارت  هیخب چوب خطت پر شد  لهی. خیبدون

 نداشتم...

 .شعوریب یروان کشمتیم یمن بش ینزدک نیحرص گفتم: آرم با

کنه، رفته اونو عقد کرده،  چهیباز منو باز ذارمیطع کردم. نمق مویحرص گوش با

کنه، مگه من ابزارم؟ لعنت  یبا من باز خوادیبازم م ادیم ایبچه اش داره به دن

همون شش سال قبل،  دادمینم امتویوقت جواب پ چیه ی.... کاشکنیبه تو آرم

 گهید ذارمیمن عروسکم؟ نم هاالن... فکر کرد زدمیزنگ نم یهمون روزا...کاشک

 ...یکن یباهام باز

 ونایمن.... یونایبذاره؟  "ونای"اسمشو  خوادیاومد تو سرم... م یِسونوگراف عکس

 شیقاب عکس بود برداشتم...دلم داشت آت زیم یمن... عکسش رو یکوچولو 

 یهمه چ دیافتاد.... شا یاتفاقا نم نیا دیشا موندی. اگر بچه ام مگرفتیم

 ر االن بود.... اگ موند،یخودش م یسرجا

من بود. من از خدا  یدردا هیمن، شب ی دهیتنگ بچه ام شد. طفلک رنج د دلم

برگرده آلمان و من از خونه اش  خوادیگفت م نیخواستم، همون شب که ارم



166 
 

... مامانُ ببخش.... مامانُ رتشیرفتم. همون شب آرزو کردم خدا از من بگ

 م...عشق پاک یمن بود ی. تو همه آرزوزمیببخش عز

 کردم تا خوابم برد... هیمبل با عکسش حرف زدم و گر یهمونجا رو انقدر

 شهیسرکار شدم. هم یشدم و راه داریپف کرده از خواب ب یبا چشما صبح

 کُی. کخوردندیهمه با هم م ییسرپا یصبحونه  هیصبح تو شرکت  9ساعت 

 کیک یو خاطره  دنیگفتن و خند یخوردند. کل یآوردم و همه همراه چا

. انقدر غصه تو دلم بود که همه قهقهه دمیخانوممو شن یدرست کردن همکارا

 ینیریطعم ش چی. من هنِیریبراشون ش یچقدر زندگ زدم،یمن لبخند م زدنیم

 .تونمینم یقهقهه بزنم ول ینطوریهم خوادیندارم؛ دلم م میتو زندگ

از  ،شهیجدا م ونایو  نیلحظه فکرم از آرم نیهم یتو ام،یسرکار م خوبه

گرفتم و سربلند کردم و  می....نگاه از فنجون چاشهیروم جدا م شیمشکالت پ

خوردم، نکنه فکر  کهیآن  هیکوتاه زد و  یچشم تو چشم حکمت شدم. لبخند

 ...طرناکنبکنه، مردا خ تونهیم یهر رفتار یکنه حاال که مطلقه ام هر کار

 .کیممنون بابت ک-حکمت

تکون دادم و گفتم: خواهش  یه؛ سرتشکر کن خوادیبابا بدبخبت م نه

صداش بلنده که همه  یجور هیبلند شرکت دراومد.  فونیآ ی.صداکنمیم

ناقوس مرگه. خدمه  هیزنگ شب نیا یکه صدا ومدیصداشون درم شهیهم

 یبردارم در حال مویرفت. از جا بلند شدم که ظرف خال فونیشرکت به طرف آ

 ...دنیپرسیم یآشپزهمکارم سواال مسخره  یخانما ازکه چندتا 
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 ؟یخانم پناه-

سبد گله، البته سبد که نبود  هیشرکت  یدست خدمه  دمید سربرگردوندم»

سبد گل بود، به  ریخدمه ز کلیبزرگ بود که کل ه یجور هیدکل گل بود. 

تو  یپوری! گل ش؟یپوری....شیپوریش وم،یلیل وم،یگل هاش نگاه کردم، آنتور

 سبد گلِ!

 شما فرستادن. یبرا نویا یخانم پناه-خدمه

گذاشتم و  زیرو م کوی... ظرف کدنیانداختن و خند کهیشروع کردن به ت همه

کارت  یرو دمیسبد گل بود، برداشتم د یکارت رو هیبه طرف سبد گل رفتم، 

 هی دمیشده و اون ور کارتو فلش زده، کارتو بگردوندم د یجوجه نقاش هیعکس 

 اده!فرست نیآرم دن،یببر کش ییابتدا ینقاش

 یمعلومه! گل برا نیا فرستهیرو اون م یپوریش ی! گل هادهیکش ی! نقاشیروان

به طرف  اره؟یهر وقت اراده کنه منو بدست ب تونهیفرستاده؟! فکر کرده م یچ

 نبود. نشیسالن شرکت رفتم، نگاه کردم ماش یپنجره 

 نی. اکردیآن چشم تو چشم حکمت شدم که منو با سکوت نگاه م هی برگشتم

 پاد؟! یمنو چرا م گه؟یم یچ

و کمرشو با دستش گرفت و  نیخدمه نگاه کردم که سبد گلو گذاشت رو زم به

 گفت:

 درخت فرستاده. امرزیپدر ب-
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 فرستاد؟ کیپ نویا« و گفتم: دنیخند همه»

 بله.-خدمه

 بود؟ یاز طرف ک-

 ...ای یشاکر ای یفکر کنم شوکر-خدمه

 شوکت.-

 بود. نایاز هم یکیاره بابا جان -خدمه

 گفت: یکالم استیخانمم با س یاز همکارا یکی

 کرده. نهیهز یلیبابا جواب بله بده خ-

 حی. ترجمیکار طیهنوز تو دستم نگه داشته بودم به خاطر مح نیامو نماد حلقه

باهام رفتار  خوانیمجردم و هرجور م نکهیکه فکر کنند تحت تعهدم تا ا دادمیم

 کنند؛ دست چپمو باال بردم و گفتم:

 من متاهلم.-

ابروشو باال داد و  هیوارانه همراه جمله ام به همکارام کردم،  دیتاک ینگاه»

 «گفت:

 پس آقا همسرتون براتون فرستاده. لد؛یشما متاه دونستمیاُ ، من نم-

ام  نهینفس بلند تو س هیو  کردینگاه به حکمت کردم که نگاهمون م مین هی»

 بله.« آروم و نامفهوم گفتم: دمکریفوت م رونیبه ب یحبس کردم در حال
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 گفت: یچارگیو ب یامون با کج خلق خدمه

 کجا بذارمش؟-

 .دیهرجا دوست دار-

 .یذوق کن ینیبیببر تو اتاقت هر وقت م« همکارم گفت همون

 .ستین یازیزدم و گفتم: ن یلبخند

...از ارتعاش صداش انگار تو سرم زنگ خورد، نگیاومد، د امیپ میگوش به

 داده: غامیپ نیآرم دمیدرآوردم د بمیجاز  مویگوش

 .یسوگل کنمیخواهش م-نیآرم

 خر بشم. ستیسالم ن کیو  ستیب گهید یلب با حرص گفتم: کور خوند ریز

فکر کرده حاال ذوقم کردم. خائن دو  کنمیاتاقم رفتم، چه زده خواهش م به»

 «رو.

بعد از  نشستم شروع کردم به کار کردن...فکرم مشغول کار شد تا زمیم پشت

 شرکت منتظرمه. نییاومد و زنگ زد که پا نیظهر که نگ

رفتم، از آسانسور استفاده نکردم از پله ها  نییجمع کردم و به طرف پا دفترامو

بهم  دی. تا رسومدی. از پله ها باال مشدیاز کنارم رد م ییآقا هی نییپا ومدمیم

ه کنم اما نگاهم به بود نگا یکه دم در ورود نیسرمو بلند کردم که به طرف نگ

 طرف مرد.... دیطرف مرد چرخ
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 !ستادیانگار زمان ا خت،یر یهر قلبم

 اون لحظه افتادم... ادی

 نم؟یمن کجا بش استاد»

 .گهید نیجا بش هیکنم؟  نییحاال جاتم تع یاومد ریخانم د-استاد

آخر  فیجا بود. رفتم طرف رد هیآخر  فیها نگاه کردم. اون رد فیرد به

 ا خنده گفت:نشستم که ب

 .یایبه زحمت نبودم ب یراض م،یرفتیم میداشت گهید-استاد

 . جوابشو ندادم و گفت:دیخندینگاش کردم داشت م برگشتم

 .نمیشرو-

نداشتم شما  شگویمن آماد ؟یخوایم یلفظ ریبابا ز یجواب ندادم و گفت: ا با

 .ارمیم یلفظ ریز گهید یاسمتو بگو من دفعه 

 «فس.و با خجالت گفتم: ن سرد

 نفس؟!!!-

 !!!ن؟یشرو-

! قلبم کردینگاه نه، اسکن م گذروند،ی. جز به جز صورتمو از نظر مکردیم نگام

. اون روز تو فرودگاه موقع دیچیگوشم پ یخودم تو ی... صداختیریم یهر
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 دیزودتر بهم گفته بود که دوسم داره شا میگفتم اگر نع میو نع کایرفتن مل

 افتاد... یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه

 ده،یتنشه پوش تیف یکه حساب یعوض شده! کت و شلوار خوش دوخت چقدر

 شده! یرسم پشیتو چهره اش هنوز کمرنگ نشده، فقط ت طنتیش

به طرفم بلند کرد...به دستش نگاه کردم نه به دست راستش که به  دستشو

طرفم دراز کرده بود بلکه به دست چپش نگاه کردم! ازدواج کرده؟ نفس؟!!!! 

 ! آره آره!کاستیداداش مل ؟یازدواج کنه تو نفهم شهیمگه م

 دست دادم و گفتم: سـ.....سالم. باهاش

 ؟یو گفت: چرا لکنت گرفت دیخند نیشرو

 خانـــوم. کایمل ن،یشرو گه،ید نمیبابا شرو« و با خنده گفت: فتیام گر خنده»

ه خجالت نگاه کرد ک یشور هیسرتاپامو با  نیاز خنده زدم و شرو یپوزخند»

از  نینگاه کردم. نگ یو به طرف در ورود دمیمقنعه امو جلوتر کش دم،یکش

 «زدم و گفتم: تیلبخند با رضا هی. کردیدر نگاه م یجلو نییپا

 ...نینگ-

 اون که عاشق منه... دمشیگفت: آره آره د رهینگاه ازم بگ نکهیبدون ا نیشرو

 «گفت: نیام گرفت و شرو خنده»
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با دوست « تکون داد و گفت: دییبا تا یسر»وقته...  یلی. خزنمیبهت زنگ م-

و  مینع نکهیحرف نزدم، چند ساله؟ پنج شش سال؟ آره! آره بعد از ا ممیقد

 منم رفتم سوئد. یرفتن دب کایمل

 .یها...آهان آره آره تو... تو سوئد رفته بود-

 پسرت متاسفم. یبرا یراست-نیشرو

 یمور مورم شد، خون تو د،یکش اهیتخته س یبا ناخن رو یکی! انگار پسرم»

 ...من...من برم.یگفتم: مر....مرس یلرزون ی. با صداومدیم ونایاسم  زدیم خیبدنم 

تکون داد وگفت:  یصبر گرفت و سر یاز بازوهامو به نشونه  یکی نیشرو

 ادامه داره. یزندگ

ا خورده و مشکوک نگاش کردم و ب کهیجمله اش انگار هزارتا تلنگر داشت.  نیا

 گفتم: دیترد

 من...من برم، فعال.-

 دستشو به عالمت تماس بهم نشون داد و گفت: خداحافظ. نیشرو

خبر بهش داده...  یکل کای....ملمییجدا ن،یآرم ونا،یکنارش رد شدم.... از

ساعد دستشو فقط گرفتم و دنبال خودم  دمیکه رس نی! به نگی...واااایوا

 کشوندم و گفتم:

 بدو بدو....-
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 ده؟یچرا رنگت پر شد؟یچ-نینگ

رو  مویشونی. فرمونو گرفتم و پمینشست نیباز کردم و توش ماش نویماش در

 پشت دستم چسبوندم و گفتم:

 کرد؟یم کاریچ نجایبرگشت؟ اون ا یک نیشرو-

 شیذره آرا هی ده،یوسط نگاه کردم، رنگم پر ی نهیکردم خودمو از آ سربلند»

 «؟یدار هیختیچه ر نیصورت نمونده، خب ا نیا یرو

 نفس؟!!-نینگ

 کنمیکرده. حس م فیتعر ازیتا پ ریحتما س کاینگاه کردم و گفتم: مل نینگ به

 .دیشدم االن منو د ریتحق

مغزشو  ده،یکت شلوار پوش گه؛یشوته د نیشرو ه؟یک یبرو بابا فکر کرد-نینگ

 که عوض نکرده.

 باهاش روبرو بشم. خواستمینم-

 ته؟روز دوستت داش هیچرا؟ چون -نینگ

و  دمیدندون کش ری. لبمو زنهیهم لشیباز کردم که حرف بزنم، آره... دل دهنمو

 گفتم:
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 نیانگار خردم کردن با آرم نمیبا آرم ی....وادیکه فهم یآره آره...اون شب-

وزنشو انداخت رو دوش من.   ایشدم...حس کردم دن یحال هی نیشوکت؟! نگ

 ده شده.. بازنده و روننهیبب ینطوریمنو ا خواستمینم

 ...نیمثل آرم یآشغال یکه از زندگ نی! همیتو برنده ا یستیتو بازنده ن-نینگ

 نی. نگمهیرو گوش "نیآرم"اسم  دمیدرآوردم د بمیزنگ خورد. از ج میگوش

 خورده گفت: کهی

 زنه؟یبه تو زنگ م-

 ...زدینم-

 یگوش یرو بستم تا صدا یشده به اطراف نگاه کردم و صفحه گوش یعاص»

 .:قطع بشه

 مجبور شدم بهش زنگ بزنم. شبیمن د-

 ؟یباعث شده تو مجبور بش یبا حرص گفت: چ نینگ

 ...ونای...."ونای" گهیم یه فرستهیم شویزنش برام عکس سونوگراف-

 منو دق بده؟! خوادیم گهیمنو م یاسم بچه « بغض ادامه دادم: با»

 ....توی. بده به من گوشزنهیبه تو زنگ م کنهیغلط م-نینگ

 ...نیکن نگول -
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رفته  ییهرجا کهی. زنارمیدرم گرشویمن ج یجواب بد یتو عرضه ندار -ینگن

بوته سبز شدن ننه  ریز نای... اکنهیافتخار م شمیهرزگ جهیچه به نت دهیهرز پر

 بابا ندارن.

 گه؟یم یچ نیگفت: ا تیبا عصبان نیزنگ زد و نگ نیآرم دوباره

شده  یداختم تو داشبرد. عاصگرفتم و خاموش کردم و ان نیرو از نگ یگوش

 گفتم:

 ن؟یشرو یوااااا ا،یثر ن،یبکنم،. آرم نارویفکر ا خوامیول کن. نم یوا یوااااا-

 بگو. نویشرو

 گفت: یبا دهن کج نینگ

 گهیمرد شده اس د یکایگنده اش نکن بابا... مل ه؟یک نیشرو ن،یشرو نیشرو-

 .خورهیم محالم ازشون به« و ادامه داد: دیتنش لرز»تفلون نچسب 

 منو نیگفت: بب نیزدم و نگ استارت

خودشو بهت  تونهیم یفکر نکنه جدا شد نهیشرو نیا« کردم و گفت: نگاش»

 بچسبونه!

... چشاتو نیمنو بب« گرفتم و بلند گفت: نیدرشت کردم و نگاه از نگ چشمامو»

ارزه به  یم نیسگ آرم یگرد نکنا. اشتباه رو اشتباه نکن نیاون آرم هیشب

 ها. نیشرو

 بس کن! نینگ-
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که خانم دوست دختر  ادیبگو بس کن بعد کاشف به عمل م یحاال ه-نینگ

 برادر زن داداششِ.

 زنگ خورد و گفتم: نینگ ینگاه کردم. گوش رونیشده به ب یعاص

 .می! تو مخابرات نشستگهید یچیه-

 افتیخبر در یجواب تلفنشو داد. مامان بود! بعد کل نیراه افتادم و نگ من

 اونجا که آخر هفته هم هست. میدن اصرار کرد شب برکر

 یاز کاکتوس ها یکیچندتا گلدون سرام لم،یف دم،یچندتا کتاب خر میرفت

 نویکردم. دل تو دلم نبود که آرم ادهیخونشون پ یجلو نوی. نگدمیمختلف خر

 گاز دادم از اونجا دور شدم. یچطور دمی. نفهمنمیبب

 میشیمامان جمع م یباره که همه خونه  نیاول نیخودم رفتم . ا ی خونه

 شیبازنده ها باشم مخصوصا پ هیشب مخواستمیکه من تنها هستم، ن یدرحال

 افهیکه ق خواستیم رییتغ کمیبه خودم برسم. دلم  کمیگرفتم  می! تصمکایمل

 بده. رییامو تغ

 یبزنم. چتر یجلومو چتر ینگاه کردم، به سرم زد موها نهیآ یخودم تو به

 زدم... یچیق دیبرداشتم و با ترد یچیق هی... کنهیآدمو عوض م ی افهیق یلیخ

 ی. خوشم اومد! جلونییسنم چند سال اومد پا هویخودم نگاه کردم، انگار  به

 رییتغ ی... انگار کلشهیپهن کنم بهتر م یموهامو سشوار کردم، ابروهامو کم

 کرده بودم.
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از پهلو  زیشوم نییپا یناره هاکه ک زیشوم هیبا  دمیکرم پوش یشلوار راسته  هی

 هیاش و  قهیرو  ییطال یبود با دو سه تا دکمه  یتونیز خورد،یگره م

 دور کمرش. ییرطالیزنج

 ادیخونه مامان شدم...  یو راه یبا شال مشک دمیپوش یتونیجلوباز ز یمانتو هی

از داشبرد درآوردم و  مویمامان گوش یخونه  دمیرس یافتادم. وقت میگوش

 هیکه طرف ک کردمیو تماس اومد؛ داشتم نگاه م جیکردم. چندتا مسروشنش 

 : بله؟دادمشماره ناشناس بود. با تعجب جواب  نباریزنگ خورد، ا میگوش

 که.... دهیرس ییکارت به جا-

رو مقابلم گرفته  یگوش ه؟یخط ک نی! به شماره نگاه کردم، انیآرم یوا یا»

 «اومد: نید ارمبلن یکه صدا کردمیبودم به شماره نگاه م

 نفــــــس.-نیآرم

چرا  ؟یزنیبه من زنگ م یچ یرو به گوشم چسبوندم و گفتم: برا یگوش

، دوماهه علنا جدا "یهر" یمگه نگفت گه،ید میاز هم جدا شد یفهمینم

 ....میشد

 جواب حرفمو بده گفت: از گال خوشت اومد؟ نکهیا یجا نیآرم

 با حرص روهم گذاشتم و گفتم: چشمامو

 دست از سرم بردار. گهید نیآرم یگرفتم. تو زن دار میتصم یقطع-
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به تماسم جواب  ای یکنیخاموش م تویدفعه آخرت باشه که گوش-نیآرم

 موضوع حساسم. نیا یکه چقدر رو یدونی. میدینم

 الــــــــو؟« بلند با اتمام جمله اش گفت: هوی »

که جواب بدم اما به از دستم رو پام افتاد. برداشتم  یداد زد گوش یجور هی»

 ؟یداره جواب بد یلیزدم چه دل بیخودم نه

 نی! خاموش کن... نه هملنت؟ی. سالنتیقطع کردم و گذاشتم رو سا تماسو

تموم شد نفس؛ چرا هنوز ازش  نیآرم ؟یکنیخوبه. چرا خاموش نم لنتیسا

زن گرفت نفس!  نیدروغ نگو! آرم م؛؟یو نع یخیبه خاطر.... ش ؟یبریحساب م

 ؟یکرد بعد تو هنوز گوش به فرمانش یعلن شوانتیخ

 قی... نفس عمزنهیکنارم بود نگاه کردم. داره زنگ م یصندل یکه رو میگوش به

 یدرد ب نیا شهیتموم م یو به روبرو نگاه کردم... ک دمیکش یو پر از خشم

 .یدار سمی. خودت مازوخیدار ادینفس، تو اعت یدرمون؟ هر وقت تو اراده کن

 گهی.حاال دد،یهم رس میمامان پارک کردم. همون موقع نع یخونه  یجلو

 ادهیپ نیگرفته بود و با پز از ماش افهیق یجور هیبلند سوار شده بود،  یشاس

اعمال مادر  یدل منو بسوزونه به سزا دیمن دختر زن باباشم. با نگاریا شدیم

 به حال یوا یکنیرفتار م ینجوریبدجنسم! خب خاک بر سرت کنند تو که ا

 .تیاون زن افاده ا
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. رونیرم کنه بندازتت ب نیامروز فرداست که آرم ایبرم بگم پر ن گهیم طونهیش

 دنبال اندوخته مالت باش.

...مثال داشتم دو ساعت قفل فرمون و قفل پدال نیبب کارویمل یواااا یواااا

 کارویشد و دست مل ادهیپ می. نعکردمینگاشون م یچشم ریز یو ه زدمیم

نبود بگه عقب افتاده ها از  یکیبشه.  ادهیپ نیاون شکمش از ماش گرفت که با

 ...دیارین گهیاداهارو د نیا شنیم ادهیشاس بلند راحت پ

 بستم و گفتم: سالم. نویماش در

 .یزنیهمه قفل م نیا دهیخوبه پرا-مینع

 سالمته نه؟ یامو دزد کنم. جا هیهمسا خوامیمالمه، نم-

 : انداختن بهت؟ چند؟نگاه کرد و گفت نیبه ماش مینع

 دستمو به کمرم گرفتم و گفتم: به

! ؟یچ مینع یچ ؟یدار نیماش شگاهینما ؟ینیدالل ماش ؟یا کارهیتو چ-

 یشرکت. چ هیسهام دار  یبابا، حاال از سر صدقه روان بابامون شد یحسابدار

 ؟یباعث شده دور بردار

 وااااا-کایمل

تو دهنت اون بچه  رهیدار هوا مدهنتو باز نگه ن ادیبگم خب ز خواستیم دلم»

 ! شهیم چیاونجا ...پ



180 
 

 انگار.... خورهیبهت برم نیبه فکرته همچ مینع-کایمل

 ...یکه سررشته نداره الک یتو کار گمیجون م کایبه من برنخورد مل-

 یزنیبه صالحش حرف م شهیهم هینطوریهم نیجان ولش کن ا کایمل-مینع

 .خورهیبهش برم

 اووووف، خداااا.-

آورد... آه آه ]  یکه در نم ییچه اداها کایراه افتادن جلو. مل کایو مل وینعم»

 «پله داره.... قدم تند کردم و گفتم: یاوووف؛ گرم، وا ستا،ینفسم گرفت، وا ،یوا

 .دییای. من برم تا شما بدیببخش-

 کمک کن... ایب-مینع

ند مامان زدم و ت یکرده بودند. زنگ خونه  یقشنگ اعصابمو خط خط گهید

 تند گفتم:

کنم؟ خم بشم بپره رو کولم ببرمش باال؟! وهلل منم حامله بودم با اون  کاریچ-

 نشد. میچیو بال ه شیهمه استرس و تشو

 باال. دییایب د،یعه اومد-مامان

 درو زد. مامان

 بچه ات عقب مونده شد. یول-کایمل
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 ینفسم باال نم با چوب قطور زد پس کله ام... یکی... انگار ستادیقلبم ا ه،ییییی»

آن  هی میخدا لعنتت کنه. چشمام پر اشک شد، نع کایاومد. خدا لعنتت کنه مل

دست  یزیبدجور رو بد چ کایکه مل دیبار فهم نیاول ینگاهش بهم افتاد. برا

 !کایمل« گذاشته، آروم گفت:

 ابروشو باال داد و گفت: هی کایمل

 .دایب ایبچه ام سالم به دن خوامیم یمن به جهنم ول-

 ...عقب مو....مونده....ونای....ونای-

سمت  دمییاشکام راه افتاد. انگار دلم پر بود، دو لیحرف بزنم. س تونستمینم»

آسانسور از پله ها باال رفتم.  یپاشنه بلند جا یمامان. با اون کفشا یخونه 

 «خودمو انداختم بغلش و مامان با هول گفت: دمشیدر بود، تا د یمامان جلو

 ...یخی...شیخیمادر؟ خاک بر سرم ش هیچ ع؟یچ-

 ه؟ینفس؟! چ-نینگ

 دنبالت کرد؟ یکس شد؟یچ-اریکام

 کجان؟ نایا نیبرو نگاه کن بب نیکو؟ نگ میاومده بود، نع مینه بابا با نع-مامان

 کرد؟ یکار نیآرم-اریکام

 اون بنده خدا کجا بود.-یخیش

 .دیم ترکدل شد،یچ نمیمنو از خودش جدا کرد و گفت: بگو بب مامان
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 منم... منم حامله بودم.. گمی...من مگمیمن....من م-

با حرص  نیتکون داد و و نگ دییو ترس به تا دیسرشو با تعجب و ترد مامان»

 گفت:

زر  ی.... خب چادیخانــــوم داره اون دوتا پله رو با آسانسور به زور م ـــکایمل-

 م؟یزده نع

 مارت. با اون زبونِ یاله ی!  خفه نشنینگ-مامان

 ...ناستایا یاش برا هیمگه؟ گر گمیدروغ م ه؟یچ-نینگ

اشاره کرد  یخیبود، به ش یخیکه پشت کرده به ش یبا چشم در حال مامان»

 !«دیحرف بزن ینطوریدر مورد برادرتون ا یخیش یزشته جلو یعنی

 گفته؟ یچ مینع-اریکام

 ...گهیبچه ات عقب مونده شد...م گهینه...اون...اون زنِ....م مینع-

 .رهیدرمون بگ یدرد ب یا-نینگ

 ! گناه داره حامله است.سیعه! ه-مامان

نگاه کرد و بعد به طرف آسانسور  نییمنو پس زد و از باال پله ها به پا مامان»

 کن بخوره به بچه. نیحاال نفر« کرد و گفت: دادینشون م کویکه عدد 

از  یحساسِ هرچکه نفس بچه اشو از دست داده.  دونهینم کهیآخه زن-نینگ

 .وونی! حه؟یک گهید نیبگه؟! ا دیبا ادیدهنش درم
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 ماریآدم ب هی. فکر کن یشناسیخب! نفس جان تو که اونو م لهی! خنینگ-اریکام

 حرف زده.

 مار؟یب-

 «تکون دادم که مامان گفت: یزدم و سر یپوزخند»

 تو.... دیاومدند. بر-

بهش  ینید. لبخند غمگتلخ بهم ز یبا غصه لبخند یخیداخل خونه و ش رفتم

. بچه شدیهم پشت سرم اومد، اشکم خشک نم نیزدم و به طرف اتاق رفتم. نگ

. دوست ندارم در مورد نهیبب بیمن عقب افتاده نبود. ضربه باعث شد که آس ی

 کنند؟یم ستفادهبچه ام حرف بزنند. چرا از عقب مونده بودنش به عنوان سالح ا

 والیپدر و مادرش ه هیاون فردا شب ی... بچه فرشته ان نایمعصوم من...ا یبچه 

 اما بچه من....طفل معصوم من... شهیم

 منو تو آغوشش گرفت و گفت: نینگ

 آروم باش.-

 بزنه. یحرف ونایبه  یکس خوادیدلم نم-

 .زمیعز دونمیم-نینگ

 شیبا تموم کوچولو بودنش و ناتوان ونایآروم باش، « و گفت: دیامو بوس شونه»

 نهیبی. االن بازم تورو مشدیناراحت م یتاب بود یو ب یکردیم هیهر وقت تو گر

 تاب بشه. یها... نذار ب
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بدستش  تونمیندارم، بچه امو ندارم. نم ونایمن  گهید یوقت ومدیبه درد م قلبم

خدا بهم  خواستی... دلم مشنیدارن صاحب بچه م کایو مل ایو حاال ثر ارمیب

بشه به  تیاذ ونای نکهیبدون ا نباری. ایاریب ایرو به دن ونایباز  یتونیم گفتیم

 .ادیب ایدن

رفت  نی. نگنهیعذاب نب ونایاما  خرمیو عذاب هارو به جون م تیهزاران اذ من

... با تعجب کردینگاه م رونیبود به ب ستادهیدر ا یآب برام آورد، اما ال وانیل هی

 !!کنه؟ینگاه م ینگاش کردم، به چ

 !!ن؟ینگ-

 و اومد تو درو بست و گفت: بهم نگاه کرد نینگ

 .کنهیم کاریداره چ ستیباز معلوم ن-

 !!!؟یک-

 ینطوریا ی. وقتکنهیم پیتند تند داره تا شهی. سرش تو گوشاریکام-نینگ

 .دهیم لیداره گزارش تحو یعنی شهیم

 گزارش؟!-

 شماست... یخونه  یزنیم اروی... دوباره سروته کامگهید نیبه آقا آرم-نینگ

با  نی.  انِیآرم یخونه  یعنیآب بخور.  ایب« بهم کرد و ادامه داد: نگاه مین هی»

 .جوشهیو سرکه م ریس نیمن دلم ع خورهیبُر م نیآرم



185 
 

 آبو بهم داد و گفتم: وانیل

 سبد بزرگ گل فرستاد شرکت. هیصبح  نیآرم-

 «گفت: یدستاشو رو هوا معلق نگه داشت و شاک کف»

« ادامه داد: دیبا تهد.... »ادی لشینگنه باز ف ؟یچ یبرا گهیگل د-نینگ

ارزش  می... نعنایا یهمه  یگور بابا کنه؟یم دی... تهدیقبولش کن کشمتیم

دلتو بکنه  ادیتو ناز و نعمت باشه؟ بعد ب میشکنجه که نع ریز یداره؟؟ تو بر

 بذاره کف دستت؟! بدبخت بشه به جهنم!

 ...تونمینم اما من ستیخوش ن میوقت از نع چی!!! درسته دل ما هنینگ-

 ادمی... اما تو، مگه من یچیبه روزمون اومد؟ حاال من ه یچ ستین ادتی-نینگ

پر  دیبر یاز دلتو م کهیت هیسر همه  یتورو مثل گوشت قربون نیآرم ره؟یم

 .دادیم

 دستمو گرفت و گفت: نیانداختم و نگام به حلقه ام افتاد و نگ ریبه ز سر

 هان؟! یدار تو دستت؟! توام انگار کرم هیچ نیا-

 مزاحم داشته باشم. خوامی. نمکنمیو گفتم: من دارم کار م دمیکش دستمو

 .نیارزه به آرم یبا حرص گفت: سگِ مزاحم م نینگ

 «و مامان در اتاقو باز کرد و گفت: دمیکش ینیغمگ نفس»

 .دیبمون نجایکه ا شهینم گه؛ید رونیب دیایب-
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 شهیمثل هم دیامانه ما بام یِباشه اون زنِ نورچشم یآره خب؛ هرچ-نینگ

 .میریبگ یاللمون

 کنم؟ تو دهنش بزنم؟ کاریخفه گفت: چ یبا صدا مامان

 .شدمیمن کلفت خونه ات م یکردیم نکارویآخه اگه تو ا-نینگ

 صورتشو جمع کرد و گفت: مامان

خونه اتو  یکه حال ندار ریخودت بگ یکلفت برا هی یخوبه خوبه،کلفت! تو-

 .یمن بش کلفت خوادینم یجمع کن

 شده؟یاومد دم در اتاق و گفت: مامان؟ چ مینع

 بم گفت: یو صدا یبا دهن کج نینگ

بچه ات منگل  رهیگیخانوم استرس م کایتو نگران نباش... مل یچیه-نینگ

بچه  دیاسترس داد میبه نع گهیمن بود م وبِیکه زن مع گهیپس فردا نم شه،یم

 .دهیبط مر« اشاره به سرش» شهیکه هم دیدیمنگول شد؛ د

 آروم گفت: یبا صدا میخنده اش گرفته بود... نع دیلبشو گز مامان

 گفت. یزیچ هیخب حاال  لهیخ-

خواهر جگر سوختمونو  یطفل نی..ـ دل امیخاک خاک خاک تو سرت نع-نینگ

... زنهیحرف بزنه، حرف م ستیبلد ن خورهیزده؟! گُه م یحرف هیسوزونده، حاال 

 رف بزنه.براش نتونه ح ریپوزه بند بگ
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 خفه گفت: یو صدا تیبا عصبان مینع

 تو دهنتا، دهن گشادت.... زنمیم امیم نینگ-

که  میبه سمت نع کردیم ورشیکه  یو دست به کمر در حال دیاز جا پر نینگ

 خفه گفت: یبود با صدا ستادهیا نشونیمامان ب

ار ادامه که منم بزنم ابز ینزن یستی... مرد نیبکن یخوایم کاریچ نمیبزن بب ایب-

 نسلتو محو نکنم.

 با حرص گفت: مامان

اتون  ونجهی... چتونه دینبر یخیش شیمنو پ یان شاء اهلل آبرو دیالل بش-مامان

 شده؟ ادیز

 گفت: نیچشماشو درشت کرد و رفت و نگ مینع

 گاوه. دونمینکنه من نم نکارویمن! فکر کرده ا یبرا کنهیچشماشو گاو م-

 زد و با حرص گفت: نیگن یآروم به بازو پهلو مامان

 شر بپا کنه. خوادیمعرکه! همه جا م اریب شیبس کن بس کن. آت-

 دست مامانو پس زد و گفت: نینگ

 ...نیا-

 یاللِ، لـــــال! من زبونشم. اون موقع که کس« من اشاره کرد و ادامه داد: به»

 یدیتو هم نفهم یحت بستمیمن بودم که زخماشو م سوختیو م دونستینم
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من شاهد بودم.  یهاشو ول یاز سخت یلیخ یدیحالشو... ند یدی.. ندمامان.

 نیا به میچون نفس سوخت که نع میکنه مخصوصا نع تشیاذ یکس ذارمینم

سرجاش بمونه بعد  ی.....همه چشیبهم نخوره. زندگ شیبرسه و عروس تهیعفر

 !!!!نه؟یاالن مزدش ا

 با غم نگام کرد و گفت: مامان

کنم  رونیبعد از سه هفته اومده ب تونمیمنه؛ نم یم بچه کنم مادر؟ اون کاریچ-

 شه؟یمگه م

 .دیشام بخور دییایب« و مامان ادامه داد: میکرد سکوت

با تعجب بهم نگاه کرد. دستاشو رو هوا باز کرد و کنار پاش  نیرفت و نگ مامان

 گور باباشون؟! هیرو داشته باشه بق یخیمامان رد داده؟! ش« رها کرد و گفت:

همه چراغ خاموش کنار  خوادیکنه؟! م کاریچ گهی! راست من؟یکنه نگ کاریچ-

 .میهم باش

 بهم اشاره کرد و گفت: نینگ

با چه  مونیکه کنار میکه نفهم یجور هی یعنی. یچراغ خاموشو خوب اومد-

 .میکن یفقط زندگ هیاخالق

 نجامیا یرو به کار گرفته ه چارهیب اریکام کا،یمل میدید میبه هال رفت نینگ با

 نیرفت که نگ شیپ ییحالم اون حالم.... تا جا نیاونجام فالنه االن ا ،یِنطوریا

 گفت: میروبه نع
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 .فرستمیشماره کارت م-

 بود. گانیگفت: به ربع اول را نینگاه کرد و نگ نوینگ ضیبا غ مینع

 .نیتموم کن نگ-مینع

 گفت: رهیبحثو بگ یجلو نکهیا یبرا اریکام

 ؟یاریمن م یبرا نوفنیاستام هیآب با  وانیل هیجان  نینگ-

 ؟یاریدکتر ب یآقا یبچه برا هی یخواینم نینگ-کایمل

 .دمیبهت خبر م ارمیخواستم ب-نینگ

 .ییدا یعمه داره نه بچه  ی. نه بچه شهیباالخره دختر من تنها م-کایمل

 تنها مونده. مینع یخونه بچه  میپاشو بر اری! کامالیواو-نینگ

خنده امون گرفت و  یخیش یگفت که منو مامان و آقا نویزه اانقدر با م یعنی»

 «مامان با خجالت گفت:

 ! خجالت بکش شوهرت قرمز شد.ایح یب یکور نش-مامان-

 گفت: میگرفت و نع مینگاه از نع یجد نینگ

 ن؟یچه خبر از آرم-

االن حالشو  یزنیم ریاشو با ت هیآخه دهن من بسته باشه. تو سا ذارهینم-نینگ

 .یکه طعمه اش بش نهیدر کم کار؟یچ یخوایم
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 داره؟ حساب کتابا شده. کاریچ میوا !!!! به نع-کایمل

 .کنمیپرکش م چهیبپ ینفس کس یداده که پر و پا غامیپ-نینگ

 .کنهیم یشوخ یبا همه چ نیابروشو باال داد وگفت:نگ هی کایمل

 دارم؟ یمن مگه با شما شوخ -نینگ

جدا شدن رفت چه بسا االن زن و بچه هم  داره؟ کاریبه نفس چ نیآرم-کایمل

 داشته باشه.

 زد و گفت: یرو هوا بشکن نینگ

 ؟یزن و بچه رو از کجا آورد-

 ....نیباز شروع کرد. نگ-مینع

خانوم؟ زن و بچه رو از  کایهان مل س،یه سیاز جا بلند شد و گفت: ه نینگ

 ؟یکجا آورد

 د و گفت:کر مینگاه به نع هیدستشو رو قلبش گذاشت و  کایمل

 .دیپر نیهمچ ختیقلبم ر-

 نهمهیمنظورم بعد ا گم؛یم ینطوریچته؟ هم« نگاه کرد و ادامه داد: نینگ به»

 .ییِمدت جدا

 دو ماهه جدا شدن. نایدست به کمر گفت: چه مدته!!! ا نینگ

 گفت: بعد طالق رجوع کرده بودن. مینگاه کرد و نع میبه نع کایمل
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 وا !!!! من خبر نداشتم.-کایمل

 طرف آشپزخونه گفت: گشتیکه برم یلب در حال ریبا حرص ز نینگ

 آدم دروغگو رو من )ر...م( یکله بابا-

 جمع شدن بحث و جّو گفت: یبرا مامان

درست کردم.  دُیکه دوست دار ییهرکدومتون اون غذا یامشب برا د،ییایب-

 نفس رولت گوشت برات درست کردم.

 دستت درد نکنه مامان.-

 اتاق آورد و گفت: یاز تو مویشگو یخیش یآقا

 من آوردم. خوردیزنگ م تینفس جان گوش-

رو  یکوتاه و کمرنگ زدم و گوش یبود! چرا آورده؟ لبخند لنتیرو سا میگوش»

. گفتم جواب کنندیهمه هم با سکوت دارن منو نگاه م نِ،یبازآرم دمیگرفتم د

 «ادم:جواب د نیهم یبرا فهمهیم یکیآخرم  زنه،یزنگ م یندم اون ه

 بله؟-

 بهت گفت: یچ یعوض میاون نع-نیآرم

 !!!!؟یچ-

به جلو بود و چشما به دهن من  لیمتما یجمع نگاه کردم. همه سرا کم به»

 .«گمیم یکه چ
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 ؟یخونه مادرت رفت هیبهت گفتن که با گر یو زنش چ کهیاون مرت-نیآرم

 ؟یدونیتو.... تو از کجا م-

 «و گفت: دیو تهد یدیحرص و تشد با»

 یگفته؟ چ یچ نا،یچه برسه به ا فهممیبشه من م ادمیتو نفست کمو ز-نیمآر

 زر زده؟

 نبود. یمهم زیچ-

 ؟یگینم ؟یزار زد یچ یبرا-نیآرم

 نه.-

 .کشمیمن خشتک داداشتو رو سرش م-نیآرم

به من  نیآرم نیدارم. ا ینگاه کردم. حس ناامن نیگرد به زم یچشما با»

 عیمامان سر نییرو آوردم پا یم. تا گوشوصل کرده؟! تماسو قطع کرد نیدورب

 «گفت:

 بود؟ یک-

 به ما چه. یهرک-نینگ

 ساعت نُه شبه.-مامان

 مامان!-نینگ

 ....گهینفس د-مامان
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 .دهیم صیزن مستقله. بد و خوبشم تشخ هینفس -نینگ

هم  یاز زلزله زدگ زان،یاز مرگ عز بشیعلم ثابت کرده طالق آس-کایمل

 دردناک تره.

 دست به سرش گرفت و گفت:با حرص  نینگ

 داره؟ یبه من بگه چه ربط یکیداره؟  یچه ربط-

 ...نی....نگنینگ-

« . رو به مامان گفتم:کنهیتکون دادم. االن خواهرم به خاطر من سکته م سرمو»

 همکارم بود.

 کرد. خیعه! غذا « راحت شد و گفت: الشیتکون داد. انگار خ یسر مامان»

تا آخر شب حفظ شد؛  ی.  آرامش تصنعدیو دتازه همه مدل موهام زیم سر

 بلوا به پا کرد و بعد اوناهم رفتند. نیرفتد نگ کایو مل میآخرم که تا نع

اصرار و اصرار که  یصبح ه یبه زور مامان نگهم داشت و تا دم دمه ها شب

 هی. آخرم گریمیقد یمن. باز سرزنش و بازم حرفا شیپ ایخونه رو پس بده ب

 .دیرفت خواب منو درآورد و بعد

ساعت پنج بود که  یدرآوردم و حوال لنتیاز سا مویبخوابم گوش نکهیاز ا قبل

 .دمیبعد از نماز صبح خواب
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 یعصبان یشدم. صدا داریهشت، نُه صبح بود که با سرو صدا از خواب ب ساعت

 !یخیگر مامان و پند اندرز ش هیتوج یبود. صدا مینع

به طرفم جهش زد که  دیتا منو د می. نعنرویجا بلند شدم و از اتاق رفتم ب از

 زد: غیو ج ستادیمامان مقابلش ا

 !مینع-

خب پاشو برو تو  یاگر با اون الندگ ؟یگفت: مارو مسخره کرد دیبا هد مینع

 ؟یکنیم یباشک باز میخونه اش چرا قا

 ....نهیهنوز با آرم نیا دهیم یداره هممونو باز« به مامان گفت: رو»

 ؟یگیم وی!!! ک؟یگیم یامو رو به هوا گرفتم و گفتم: چخورده کف دست کهی

 گفت: تیبا عصبان مینع

 .گمیم فویاحمقِ ضع یتو گم؟یم ویک-

خورده تر  کهی... نطوریبود. کنار گردنشم هم یدهنش کبود و زخم ی گوشه»

 شده؟ یوسط حرفش گفتم: سرو گردنت چ

 ؟یدونیداد زد: تو نم مینع

 تیو جد تی. با عصبانادیه به طرف من نمحکم  نگهش داشت ک یخیش یآقا»

 «گفتم:

 منو بزنه؟ خوادیم یعنی کنهیانقدر بپر بپر م نمیبب دیولش کن یخیعمو ش-
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 ....زنمتیمعلومه که م-مینع

 صاحابه؟ ی! مگه بیکنیم جایتو ب-مامان

 قیرف ارویبعد دوباره با  کنهیبعد رجوع م رهیگیطالق م رهیم ست؟یمگه ن-مینع

 .شهیم

 دارم؟ کاریچ نیمن به آرم ؟یگیم ی: چزدم غیج

 به صورتش اشاره کرد و گفت: مینع

 ؟یدار کاریتو چ-

 زده؟ نیگرد گفتم:آرم یچشما با

 ؟یدونیتو نم-مینع

 «نگاه کردم و گفتم: یخیشوک و تعجب به مامان و ش با»

 .دونمیبه خدا من نم-

به  فتهیب یبهش گفت که به قبات برخورده؟ که اون انتر عقده ا یپس ک-مینع

 مشت و لگد. ریجون من. زن من حامله است سکته کرد منو گرفت ز

 با ترس گفت: مامان

 !!؟ی!!! کِ؟یچ یبرا-

 .میدرمونگاه بود شبی. ما دشبید نیهم-مینع
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 با حرص گفتم: یخوردگ کهیاونهمه بهت و  وسط

 درمونگاه. یواسه دوتا زخم رفت یگیچرا چرند م میآخه نع-

 حالش بد شده بود. کا،یمل یابله برا-مینع

 خاک بر سر من، االن خوبه؟-مامان

 . منو نگاه نفس...نایمادرش ا یبردمش خونه -مینع

رو دور منو زن و بچه ام  کهیاون مرت گهیبار د هیاگر « گفت: یدیلحن تهد با»

 و تو. دونمیمن م یبفرست

 «زدم: غیحرص ج با»

 ..فکر کن آدم با شعور. کمیمگه من فرستاده بودم، -

 شیریچون به ت کردیم ادهیهوار زد: واسه من شعر نگو. دهن مهن منو پ مینع

 تو برخورده بود. یقبا

 نگفتم. یچیوار گفتم: مامان من ه چارهیب

 انگشت اشاره اشو به طرفم گرفت و گفت: دیبا تهد مینع

 .یستیاون موقع برام خواهرم ن گهیاومدم تذکر بدم، د-

برادرِ که من  نی. اختندیرو سرم ر خینگار آب شکسته ا یگرد و دل یچشما با

 پر اشک گفتم: یلرزون و چشما یدارم؟ با صدا
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من  یدونی. به خاطر تو منیزم یخوریکجا م نی. ببکنمیمن حاللت نم مینع-

 .دمیچه ها کش

 ...ینر یعوض هی ریز یخواستیگفت: برو بابا، م یبا لحن بد مینع

زدم که برق از  یلیش رفتم و بهش سشد با تموم قدرتم به طرف یچ دمینفهم

 دورگه و نفس زنان گفتم: ی... با صدادیچشماش پر

خودم که دلم  یکنم، متاسفم برا رتتیغ یبرو گمشو کثافت. خاک تو سر ب-

 .....ی....بیب یبابا نیسوخت، ع رتیغ یب یتو یبرا

 موی. گوشومدیجروبحث با مامان م یبا حرص رفتم تو اتاق. صدا برگشتم

 داده. امیپ دمیزنگ بزنم د نیشتم که به آرمبردا

 .نییپا ادیجرات داره ب-نیآرم

ها نجات بده.   وونهید نیخدااااا منو از دست ا یبه سرم گرفتم، وا دستمو»

!! کم شاهکار کرده اومده م؟یدر خونه مامان من دنبال نع یپاشده اومده جلو

سرم کردم و با عجله  و شالمو دمی!! مانتومو پوشش؟یخرابکار یدنبال ادامه 

 «که مامان با هول گفت: نییخواستم برم پا

 نفس؟ نفس؟-

 آبر.... یآره در برو ب-مینع

ام هول شد انگار. شونه هاش  افهیبودم که از ق یطرفش. چنان عصبان برگشتم

 گفتم: دیکنه. با تهد ینیبه عقب داد. اومد عقب نش



198 
 

پاره  گرهیکه گرگه، گاز نم یوندی. میِکه وحش یدونی... منهییپا نی!  آرممینع-

 غیج»کنه  دتیشه ادیب کنمیم کشیریآنت نییپا رمی. به حضرت عباس مکنهیم

که بره  رمیشرف. دارم م یب رتیغ یخودتو به من نچسبون ب یصفت ها« زدم:

 .یگمش یبر یکه بتون

گرم که گرفت  نی. اصال دم آرمدیلرزیم تی. تنم از عصبانرونیخونه اومدم ب از

 یرتیغ یآبرو... آخه تو چقدر ب یب گهیبه من م یخیش یجلو شعوریب زدش. 

 شرف مرد به ناموسشه تو شرفت به زنت وصله؟! ؟یشرف یمرد؟! چقدر ب

 دیخونه اون دست کوچه پارک کرده بود. تا منو د یروبرو نی. آرمنییپا رفتم

 گفتم: یشد و عصبان ادهیپ

 ؟یخوایاز جونم م یچ نیآرم-

 « ه کرد و گفت:پشت سرم نگا به»

 عموئه، نترسه. نییپا ادیشده؟ بگو ب میپشت تو قا-

شونه اش  ی! با کف دستم به جلویِمغزش کمد یطیتو هر شرا نیآرم یعنی»

 «زدم و گفتم:

 من؟ شیپ یبرگشت یدوراتو زد-

 کرد و گفت: یمنیتکون داد و چشماشو د نیحوصله سرشو به طرف یب

 نه عشقمون. تهیداداش عوضنکن.  موضوع  جارشیآه نفس! هفت ب-
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 کدوم عشق؟« گفتم: تیحرص و جد با»

 گفت: طنتیبا شور نگام کرد و با ش نیآرم

 دلم خواستت. اد،یچقدر موهات بهت م-

 دستمو محکم رو دهنش گذاشتم و فشار دادم.  با دندون قروچه گفتم: کف

بعد  یکنیبعد عقدش م یکنیم رونیبعد منو ب ،یریبس کن. بس کن. هرز م-

 خوامی... مخوامتی. نمتیزندگ یبعد.....بعد....بعد.... ولم کن! برو پ ییپا یمنو م

 شروع کنم.. ازت حالم بهم.... مویزندگ گهید یکیبا 

بلندم کرد و برگردوندم که محکم پشتم  نیاز زم یجور هیگرفت و  کمرمو

ز کوتاه زدم. ا غیج هیبلندشـ از حرکتش  یشاس نیماش یخورد به در و پنجره 

 یبه خون نشست و با حرص صدا شیآب یدوم... چشما غیدرد پشتم هم ج

 دورگه گفت:

 .کشمتینفس... با زجر م کشمتیم کشمت،یم-

نگام  یو با خشم المثال کردمی. با وحشت نگاش مزدینفس نفس م تیعصبان از»

ساعد دستشو  نیزم خوردمی. رهام کرد. تعادلمو از دست دادم. داشتم مکردیم

 یعاد ریبود و عکس العمل غ یاراد رینخورم... عکس العملم غ نیزمگرفتم که 

 بود که ساعد دستشو نگه داشت اما منو نه!  نیا نیارم

نگاه کردم که به  نیشد. به  آرم نشیرفت سوار ماش صدایکه ب دمید موینع

. نگاشو به طرفم دیدیم مویشده بود انگار عکس نع رهیخ نشیماش یها شهیش
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منقبض شده بود.  تیحرص و نفرت نگام کرد، فکش از عصبانبرگردوند و با 

 یول دگازو پر کر نیگاز داد. آرم میشد. نع نشیو سوار ماش دیدستشو کش

... انگار منتظر بود من کنار برم. کردیبغل به من نگاه م ی نهیحرکت نکرد. از آ

رو  یحرکت کرد. دو دوست میطرف نع یبا چه سرعت دمیتا خودمو عقب کش

 هام زدم. گونه

 خاک بر سرم!-

رد و شد و  یپارک کرده بودند با چه سرعت نیکه دو طرفش ماش یکوچه ا تو

 میداغون شد. نع نیماش یو در پنجره  نهی. آمینع نیزد به در طرف راننده ماش

کوچه  یترمز تو غیو ج یتصادف عمد نیا یرفت. صدا نیآرم یترمز کرد ول

 .میعطرف ن دمیی. زدم تو سرم و دودیچیپ

... 

 ینیچ نیاز نظر جثه بزرگتر بود... به هر حال بنز کجا و ماش نیارم نیماش

 کجا؟ مینع

اش کردند.  ادهیپ نی. ازکز تو ماشمیبودند به نع دهیمن برسم مردم هم رس تا

 دستشو در بر گرفته بود و با همون هول گفتم: یشده بود، بازو یسرش زخم

 ...می...نعمینع-

 کرد. یکی نمویهمه کس! زد منو ماش یب یِداد زد: روان مینع

 شد؟ سرت... یبه طرف سرش گرفتم و گفتم: سرت چ دستمو
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 و گفت: ولم کن بابا.... دیعقب کش سرشو

به  یهم اومدن و مامان دو دست یخیطرف جدول نشست. مامان و ش رفت

 سرش زد و گفت:

 ؟یخاک بر سرم تصادف کرد-

 زد.بهم  یروان نیتصادف نکردم، آرم-مینع

 زد؟ نیبرگشت منو نگاه کرد و گفت: آرم مامان

 نگاه کردم.... میوار به مامان و نع چارهیب

***** 

رو خوردم که  یی. ته دلم غبطه اون روزاکردمیم زیکف آشپزخونه رو تم داشتم

... حاال کردندیاز صبح تا ظهر خونه امو دسته گل م ومدندیتا خدمه از شرکت م

 خودم بسابم. نویقناعت کنم و زم دیبا

نباشه تازه  دیدوباره شر جد ه؟یک یعنیزنگ در اومد و با تعجب گفتم  یصدا

صاحب خونه امه. من  دمیدر نگاه کردم د ی. رفتم از چشمدیخواب شایآت روزید

اومده؟! تا پ و شلوارک تنم بود. مجبورا چادر دم  یچ یکه اجاره رو دادم برا

م کردم و درو خونه رو باز کردم. در بودو سر یچوب لباس جلو یکه رو یدست

 گفت: ریسالم کردم و سر به ز

 مزاحم شدم. دیاحوال شما؟ ببخش-
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باشه!! متحول  ریحد که بخواد سر به ز نینه تا ا گهید یبود ول یخوب مرد»

 «شده؟!!

 افتاده؟ یممنون. اتفاق-

 دوخت و گفت: نیزد و باز نگاهشو به زم یلبخند هیکرد و  سربلند

 خبر اومدم بدم. هیط نه نه، فق-

 بلندشم؟ دیو گفتم: با ختیر یهر قلبم

 ...فروشمی! فقط من خونه رو دارم میکرد و گفت: نه خانم پناه سربلند

 .دیشما بلند بش ستیالبته الزم ن« اومدم با هول حرف بزنم با عجله گفت: تا»

شما  یگفتن آشنا دیجد یصاحب خونه « تعجب نگاش کردم و ادامه داد: با»

 ستن.ه

 !ه؟یمن؟!!! ک یآشنا-

قرارداد  شونی. با اسم اگهیقرارداد رو اصالح کرد د دیفقط با-خونه صاحب

 نوشت.

 ....ستیالزم به قرارداد ن-

با چماق به پس سرم زد! سرمو رو به سقف  یکیصداش انگار  دنیبا شن »

 منو بکش. ایخدا« گرفتم و گفتم:
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و گفت:  دیلبشو گز طونیلبخند ش هیا ب ومدیکه از پله ها باال م یدر حال نیآرم

 عه! نفس جان!

ما  یخانم پناه ن؟یآورد فیشوکت تشر یو گفت: آقا دیخونه ام خند صاحب

 که کارمون تموم شده فقط من اجاره نامه رو انتقال بدم...

فرو  شیشلوار جذب نوک مداد بیکه جفت دستاشو تو ج نیحرص به آرم با

نگام  روزمندانهیلبخند پ هیته بود و با کرده بود و کتش به پشت دستش رف

 هی. کنهیگرفته بود که از افق انگار داره نگام م یشدم. سرشو طور رهیخ کردیم

 شد و گفتم: حرصام پر  نهیسرشو سه رخ کرد... س یابروشو باال داد و کم یتا

 .کنمیم لهیمن تخ-

 گفت: آ! نفس ! یتصنع یبا ناراحت نیآرم

 رهینگاه از من بگ نکهیبدون ا نینگاه کرد و آرم نیخونه ام به آرم صاحب»

 «گفت:

 .کنمیمن با نامزدم صحبت م-

خنده! نامـــــــزد؟!!!!! خودشم  ریها بزنم ز وونهیمثل د خواستیدلم م یعنی»

آخه خنده اش گرفته بود. صاحب خونه ام با عجله به ساعتش نگاه کرد و 

 «گفت:

 قرار دارم. یالکم هیپس من برم به قرار خودم برسم با -
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بهش انداخت و سرشو تکون داد و صاحب خونه ام رفت.  ینگاه مین نیآرم

 ابروشو باال داد و گفت: یتا هی نیآرم

 ؟یگینم کیبهم تبر-

 به کمر گفتم: دست

 بگم. کیبه کدوم تبر دونمینم یآخه قربونت برم انقدر ماجرا دار-

 بگم؟ کیتبر توینامزد« خنده اشو گرفته بود و با حرص گفتم: یجلو»

 یفخر فروش دشیسف فیرد یتا بناگوشش باز شد و با اون دندونا ششین»

 «کرد.

 بگم؟ کیتبر دنتویخونه خر-

 اوف اوف...« لب با همون خنده گفت: ریتکون داد و ز نیبه طرف یسر»

 بگم؟ کیتبر دتویحرص گفتم: توله جد با

 حوصله گفت: یاشو جمع کرد و ب خنده

 ؟یزنیتو حال من م شهیآ! نفس تو چرا هم-

 داشته باشم. شیمن آسا یذاریتو چرا نم-

که دغدغه اجاره نداشته  دمیدستاشو باز کرد و گفت: من؟ خونه رو خر نیآرم

 .یباش

 روهم گفتم: یدندونا با»
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داداشمو  یبهت گفتم از من دور شو. زد ؟یدیخر نجارویا یخونه اومد نهمهیا-

 ...یناکار کرد

 لب گفت: ریتند تند ز آوردیدر م بشیج یاز تو شویوشکه گ یدر حال نیآرم

 .رمیگیانتقام باباتم از اون م رهیکه حرصم بگ اریمن ن یحرف اون نکبتو جلو-

و حرص نگاش کردم. خواستم برم داخل خونه که اومد جلو درو نگه  ضیغ با

 داشت و گفت:

 تو؟ هکنیدعوت نم« با خنده گفت:» ! آدم نامزدشو یادب شد یب یلینفس خ-

 .ینسبت با من دار هیتو فقط -

 جون جون من عاشق نسبت با توام.« گفت: جانیتند تند با شور و ه »

 .یجون من ی. تو بالنیآرم یتو قاتل من-

نگام کرد. تلفن خونه ام زنگ خورد. خواستم درو ببندم که  یاخم و ناراحت با»

 .کنمیم یو خالفرصت خونه ر نیبرگرد برو. تو اول« درو نگه داشت . گفتم:

 سراغت. امیم یبر یی. هرجاخودیب-نیآرم

 ؟یخریکل شهرو م یخونه ها-

 که من باشم مّنّ... هییتو جا ی. خونه کنمیتورو زابراه م یهمه رو نه ول-نیآرم

 .«شدیفضا پخش م یو صدا تو ریگ غامیپ یرفت رو تلفن»

 ..دستتو بردار. برو خونه ات.. زنت حامله اس پا به ماهه. نیآرم-
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 لب گفت: ریتند تند ز نیآرم

 به جونِ.... ی. بندازیبگو بگو تا منو سگ کن-

! شد؟یخورده نگاش کردم... چ کهیسکوت کرد و به داخل خونه نگاه کرد.  هوی»

که با حرص کتشو گرفتم  رفتیتو؟ داشت با کفش م ادیدر خونه رو هول داد ب

 «و گفتم:

 کفـــــش؟!!!!-

 «و جذبه گفت: تیدرآورد و با جد کفشاشو»

 ه؟یک کهیمرت نیا-

 ؟یخونه رو نگاه کردم و گفتم: ک یتو

 خودش گفت: یدورگه و بم تر از صدا یغضب آلود و صدا یچشما با

 تو خونه است؟ یمگه کس ؟یکنیچرا به خونه نگاه م-

 نیا ؟یکنیم کاریتو؟! نفس چ ادیبا تعجب نگاه کردم. چرا گذاشتم ب بهش

کنم؛  تیشکا دیتو خونه! با ادی! بفته؟ینبالت راه بد خوادیم ینطوریهم نیآرم

بهم پس  یکینرسه؟ چنان داد زد که انگار  ییبه جا تیبره همه رو بخره شکا

خونه که باز بود  ر. به ددیزد. سرم تو گردنم فرو رفت و شونه هام پر یگردن

 چونه امم سفت و سخت چادرو گرفتم! با رینگاه کردم و رفتم درو بستم. حاال ز

 خفه گفتم: یصدا
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 ؟یزنیچرا داد م-

 گفت: تیعصبان با

 کنه؟یرفت و آمد م نجایمگه مرد ا-

 رو سرت... یصداتو انداخت ومدهین ه؟یمرد ک-

 زنگ زده؟ هیک کهیمرت نیا-نیآرم

 ؟یمن هیحرص گفتم: به تو چه ،به توچـــــه؟!! ک با

 نیمز یبلندش که با حرص رو یبا حرص جلو اومد. از اون قدما نیآرم

. اومد مقابلم و کف دیبه عقب رفتم و پشتم به در چسب اریاخت یب زاشت،یم

 دستاشو کنار گوشم گذاشت و گفت:

 ام؟ من همه کس توام. یمن ک-

تو سرت « زد و ادامه داد: میشونیهر کلمه رو پ یبا انگشت اشاره اش با ادا »

. فقط من همه مونند ینخوام نم مونند،یخانواده ات م هیفرو کن. من بخوام بق

 !شمیکست م

هولش دادم،  یاش گذاشتم. کم نهیس یاخم کف دست آزادمو رو با

هول دادنم عقب  ی. با همون کمادیب شیو زد خورد پ داریداد و ب خواستمینم

 رفت و آروم گفت:

 رفت. اروی گه،یچادرتو بردار د-
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 هست. ارویاشاره کردم و گفتم:  بهش

 !هیییییو بلند گفتم:  دیاخم چادرمو به ضرب از سرم کش با

 «اخم بهم نگاه کرد. با هول دستمو رو سرم گرفته بودم و با حرص گفتم: با»

 .شهیسرت نم یچیخدا مرگت بده ه-

 و گفت: یبا حرص از دستش گرفتم و انداختم رو چوب لباس چادرمو

 ؟یچرا آب رفت ؟یبخور ینون ندار-

... برگشتم ومدیم یطورنیبپوشم. دنبال من هم یزیچ هیتو اتاق که  رفتم

 طرفش و گفتم:

 فرار کنم. تونمیکجا؟ پنجره اتاقم نرده داره نم-

 .زنمیدارم باهات حرف م-نیآرم

 تو نگران زن و بچه ات باش.-

 !!!؟یبا اخم گفت: حامله ا نیآرم

 مشتم به شونه اش زدم و گفتم: یبا جلو یحرص

خودم  ی نهیس با همون مشت به» درمون  یخدا منو بکشه که تو درد ب-

 .یمن« زدم:

بود  یکه از ناراحت یام نگه داشت. با اخم نهیس یبا اخم به قفسه  دستمو»

 «پچ پچ کردن گفت: نیو بعد نگاهشو به چشمام کشوند و آروم ع کردینگاه م
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 برگرد....-

 هر... یبهم گفت-

 و بلند گفت: غلط کردم. تند

 .میبپوش بر:« خورده نگاش کردم. با سکوت نگام کرد و گفت کهی»

 حرف نزن. ،ینطوری، من، ا گفتم: با تیحرص و جد با

 حرف نزن....« زدم: غیج»

 اما نذاشت و دستامو گرفت. تقال کردم و گفتم: رمیخواستم به موهام بگ چنگمو

من آدمم!  تم؟یخونگ وونیمگه من ح م؟یبپوش بر یبگ یایبعد ب یبگ ؟؟یهر-

 مّن، مّن آدمم.

نفس... دارم خون به پا  یتو قالده من ،ی: تو عشقآروم زمزمه کرد نیآرم

 ...کنمیم

برام مهم  گهیبکن، د میدلت خواست با نع یحرص گفتم: به درک. هرکار با

 .ستین

 گفتم: اَهههه. تینگام کرد. تلفن باز زنگ خورد و با همون عصبان یناراحت با

 یفن رو. باز تلکردیبکشم اما ول نم رونیدستش ب یدستمو از تو خواستمیم

 ...دیچیخونه پ یرفت و صداش تو ریگ غامیپ

 گه؟ید دیخونه ا د؟ی... خونه ایاممم، خانم پناه-
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ببر موقع حمله شد؛  هیبه نگاه  لیتبد نی! نگاه ناراحت آرمه؟یک نی... ادیخند»

اگر  دیشا گمی! با اغراق مشدیاش خارج م نهیس یاز تو نینفسش چقدر آتش

افتاده اش  ی. شونه هادیکشیم شیفسش به آتمنو با ن دیکشیبلندتر نفس م

 «صاف شد و عضالت صورتش منقبض شد.

شوفاژ ما آب  یباز لوله ها نمیسقفتونو چک کنم بب نیا امیمن ب ؟یخانم پناه-

 ...دهینم

 !که؟یمرت خندهیساختمونه! چرا هرهر م ریمد پسر»

ماشو چش نی....آرمامیمن ب دیخونه، اگر هست دیاومد یعصر میدیراستش د-

 ....کردیکرد و مثل مامور ساواک نگام م زیر

شما  ی. البته من جادیپول آب هم پرداخت نکرد یپسره گفت: راست دوباره

 ....یگذاشتم تو دفتر ساختمون ول

زنگ بزنه به خونه ات  ینطوریحرومزاده ا هیکه  یکن یزندگ ییایتنها ب -نیآرم

 بده؟ لتیشعر تحو

 ..شوفاژ.....دادیسقف....سقف اتاقم آب م-

 .نییپا ادیبرو تلفنو بردار بگو ب« و با جذبه گفت: یجد»

 !نیآرم« حوصله و ملتسمانه گفتم: یاز نو. ب یباز رو از نو روز یواااا»

 گرفت و به طرف تلفن برد. آرنجمو
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 .ادیبردار تلفنو بگو ب-نیآرم

 من... نیآرم-

 !ادیزد: بگو ب داد

. تلفنو برداشتم و کنهیخالص م نیآرم... فقط مرگ، منو از دیهام پر شونه»

 سالم.« گفتم:

 بابا نگران شدم... د؟یعه سالم، احوال شما؟خوب-ساختمون ریمد پسر

 )...( کهیلب گفت: مرت ریبا حرص ز نیآرم

 .کنمایباال پوستشو م رمیخفه گفت: م یغصه نگاش کردم و با صدا با

 .دیاریب فیمن هستم تشر-

آخه بابا چندبار به من  ام،یچشم من االن م دا،یببخش-ساختمون ریپسر مد

 ...الو؟ الو...رهیم ادمی گهید امیامروزم ن رفتیم ادمیگفت برو چک کن من 

 .دیاریب فیتشر-

 دست به کمر گفت: نیمبل نشستم و آرم یقطع کردم و وارفته رو تلفنو

 آب و.... یهان؟ سقف، لوله  ن؟ییپا ادیراه به راه م-

 ارویمبل گذاشتم و گفتم:  یدسته  یتم و و آرنجمو روگرف میشونیبه پ دستمو

 داره... نیبه من زنگ زده ها بب

 گفت: یشاک نیآرم
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... پاشو برو لباس خورهیگه م شه،ید....س نگران م ی کهیبـــــار....مرت هی-

 .شهیمنم نگرانت م یجلو نمیبپوش، بب یدرست و حساب

 یدارم زندگ نجایمن ا لرزه،یم متروخدا دعوا راه ننداز، مردم انقدر تن و بدن-

 بفهم. نیآبرو دارم آرم کنم،یدرست م

داره به سقف نگاه  دمیسمت اتاقم راه افتاد، از جام بلند شدم دنبالش رفتم د به

نگام کرد، خودش به  یعصبان ی افهیابرو باال داد و با ق یتا هیبرگشت  کنه،یم

 لب گفت: ریطرف کمد رفت و ز

 ..نمیبب دتویآدم جد ؟یشروع کن دیدم جدبا آ یخوایم تویزندگ-

 ...نیآرم-

نفس خانوم  یافتم گربه رقصون یم ریجا گ هیصداتو نشونم، هروقت من  سیه-

 ...شهیشروع م

 ما جدا...-

 نگام کرد و گفت: یشاک برگشت

 وقت... چیوقت...ه چیه م،یشیما، جدا، نم م،یشیما جدا نم-

 .یعقدش کرد یرفت-

تورو  یجا ادیمگه عقدش کردم که ب دم،یار طالقش محرص و داد گفت: بذ با

 .؟؟رهیبگ
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 گفتم: سیخ یبغض و چشما با

 ارهیم وناینگرفته؟ داره برات  ره؟یگینم-

 ره؟یگیمنو نم یجا ارهیم ونایداره « هق هق ادامه دادم: با»

بود و کتش پشت دستش رفته بود،  نییبه کمر شده بود، سرش پا دست

 ...دیکشینفس م یعصب

 نیع یخوایهنوز م ،یبچتونو، عقدش کرد یعکس سونوگراف دم،ید لمتونویف-

منو از  یمگه تونست شه؟یمگه بچه از پدر و مادر جدا م ام؟یگوسفند دنبالت ب

بابامه، هنوزم هم دوسش دارم، بچه ات به  انتاشیاون با تموم خ ؟یبابام بکن

 یکنیولم م یه ،رمیبه درد خودم بم یذاریچرا نم یاریاسم منم نم ادیب ایدن

 .یکنیمسمومم م یچیپیدورم م یایباز م

با همون  کرد،یو صدامو دورگه م شدیگلوم خشک م زدمیکه حرف م هیگر با»

 «صدا گفتم:

منو زنده زنده  رم،یگیبه سم خو م رمیگیبه درد خو م شم،یمسموم م-

مثل اون شب قبل تصادف، مثل دو ماه قبل....دست از  ،یکنیو ولم م یسوزونیم

 سرم بردار، دست از سرم بردار...

 .تونمینم گهینشستم و گفتم: د نیجون و هق هق کنان رو زم یب

 باال سرم دستشو رو سرم گذاشت و گفت: اومد
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به خاطر تو  کشمش،یبرگرده به اولش؟ م یهمه چ یخوایم ره؟یبم یخوایم-

 ....ومدهین ایاالن که هنوز به دن نیهم شم،یاون بچه رو م

 هیفقط کارش « القلب نگام کرد و گفت: یو باال آوردم، قصضرب سرم به»

 تلفنه...

نفسم از ترس باال  دم،یلبم کش یزبونمو رو د،یچشمم چک یاز گوشه  اشکم

 خورده گفتم: کهیائمد،  مین

 !!!ش؟یکشیم-

 بهش ندارم. یتعلق خاطر کشمش،یم-نیآرم

 ؟یتو آدم ؟یتونیم یآخه چطور ،یبچه اته لعنت-

من  اد،یب ایبه دن ذارمیاز من دور کنه نم شهیهم ین بچه، تورو برااگر او-نیآرم

 نفس.... گردمینُه سال جنون داشتم، به جنون برنم ستویب

زنگ دراومد، رهام کرد و رفت در اتاقو بست، اشکامو پاک کردم، ازش  یصدا

 یو من تنها قربان میهست یقربان مینیحس کردم همه ما که دور آرم دم،یترس

 .کنهیرو فراموش م گهید یها یقربان کنهیبهم نگاه م یهستم که وقت

و مانتو  دمیشلوار پوش هیرو همون شلوارک  عیسر ،یساختمون...واااا ریمد پسر

در  یجلو بیدست به ج نیآرم دمیاومدم د رونیشال سرم کردم و از اتاق ب

در؟  یبرم جلو چشما نیاشکامو پاک کردم، االن با ا زنه،یداره حرف م ستادهیوا

 آبروم نره؟! نجایکار کنم خون به پا نشه، ا یچ



215 
 

 نیهمون که آرم شد،یوصل م یراهرو کوتاه به در ورود هیخونه بعد از  آشپز

 ساختمون گفت: ریآشپزخونه و پسر مد یبود، رفتم تو ستادهیا

 د؟یدیآهان! خر-

 د؟یسقف اتاقمونو چک کن دیخواستیمگه نم-نیآرم

خانمه  یعنیتنهاست.... یمن گفتم خانم پناه د،یک کنخودتون چ گهینه د-

 ثواب.... یبرا امیب ستین یفن یعنی....دونهینم

 ثواب؟!-نیآرم

« بلند گفتم: کنه،یم یزیکنم؟! االن آبرو ر کارینگه، چ یزیچ هی یوا»

 جان... نی....آرمنیآرم

 .«هیصدا و لرزش چ نیکه پشت ا دیفهمیم یهر نفهم د،یلرزیبدجور م صدام»

 ... پول آب چقدر بوده؟نجامیا -نیآرم

 نداره، اون که.... ینه قابل-ساختمون ریمد پسر

 .گهیبگو حساب کنم د اد؟یقبض م یمگه صلوات ؟یکنیچرا تعارف م -نیآرم

 و هشت تومن  یس-ساختمون ریمد پسر

 «صداش مظلوم شده. بدبخت»

 شارژ چقده؟ شماره حساب بده بزنم.-نیآرم

 ن؟یارم-
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 .امیب نجایهم تاسیوا-نیآرم

خفه  یاومد دم آشپزخونه با صدا  زنه،یدستش داره حرف م ریکارگر ز هیشب»

 «گفتم:

 شارژمو دادم...خودم حساب... ؟یکنیم کاریچ-

 .اریتو لباساتو درب ادینم-نیآرم

 «در و گفت: ی! دوباره رفت جلودهیجواب م یچ نیا گمیم یچ من»

 نکن. ریممو درگخان یگیشد به من م یبه بعد هرچ نیاز ا-

 تنهاست. شونینشه من فکر کردم ا ریبله بله، سوء تعب-ساختمون ریمد پسر

 کارتتو... ریبگ ،یاشتباه فکر کرد-نیآرم

که  هیچه اقبال نیو بگم ا نمیخدارو بب خوادیوارفته نشستم، دلم م یصندل رو

 کنهیم یداره فضول سرهی ینطوریهم کنهیپسره هم ول نم نیمن دارم؟! حاال ا

 «وسط، دوباره گفت: نیا

 ...میکردیبودم،ما فکر م دهیآخه من تا حاال شمارو ند-ساختمون ریمد پسر

 ؟یحساب کن یخوایم ویپول چ ه؟یاالن حرفت چ-نیآرم

نه نه منظورم پول « مکث که ظاهرا از تعجب بود گفت: هیبا هول بعد از  پسره»

 ...ستین

 ؟باز یدار ینگران ه؟یهان پس منظورت چ -نیآرم
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ها، شالمو  برهیمنو م یبه گونه ام زدم، خاک بر سرم کنند داره آبرو محکم»

بلند و گرم شروع به احوال  دیدر، پسره تا منو د یو رفتم جلو دمیجلو کش

من  زنهیداره هوار م نیکرم داره، حاال که آرم نمیدرد، آخه ا یکرد، ا یپرس

 یپرس لواسالم و اح ینطوریهم هستم چرا جلوش ا یشوهرشم و شاک

بهم نگاه کرد، گفتم االنه که بزنه پسره رو له  یبرگشت و جد نیآرم ؟یکنیم

 گفتم: دیکنه، با ترد

وقت فکر نکنند قصد  هی میماه دو نفر نیبده که از... از ا حیتوض نیآر...آرم-

 مگه پول آب و گاز... یعنی م،یو گول زدن دار یپنهان کار

 فت:و گ دیساختمو وسط حرفم پر ریمد پسر

 فدا سرتون. ه؟یپول چ ینه خانم پناه-

 هینگاه کردم.،  نیبا هول به پسره و بعد به آرم کرد،یهنوز داشت نگام م نیآرم

 لبخند تلخ و مضطرب زدم و گفتم:

که سوء  دمیم حیدارم توض دیبود دهیهمسرمو تا حاال ند دیگیآخه... شما م-

 نشه. ریتعب

 .کنمیمن روشنش م« اروم گفت: نیارم»

 شدم،یداشتم آب م ینگاش کردم که به داخل خونه اشاره کرد، وا مضطرب»

و مضطرب  یلبخند زورک هی کنه،یپسره م نیبار ا یزیچ هیاالن  دونمیمن که م

اومد که  نییپا یبه پسره زدم و به سمت آشپزخونه رفتم، صداشون به قدر
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تو راهرو و  دمیپر عیدر اومد، سر یصدا قهیدق یو بعد از چند دمیشنینم گهید

 گفتم:

 شد؟یچ-

به  یانگار باور شد که همه چ نیا اره؟یکتشو درآورد، کتشو چرا درم نیآرم

 و عجله گفتم: دیحال اول برگشته، با ترد

 .نیشوکت، منو بب یآقا-

نگاه بهم کرد و با سکوت کتشو به سمتم گرفت، کتشو پس  مین هی برگشت»

 «زدم و گفتم:

 ؟یگرفت یجد-

 دارم مگه؟ یفت: من با تو شوخگ تیبا جد نیآرم

 حرفارو زدم آبروم نره مردم نگن مرد آورده خونه اش. نیمن ا-

 .یبا مردم صادق باشه، کتمو بذار تو چوب لباس دیآدم با نیآفر -نیآرم

 که مشتمو کنار پام گره کرده بودم گفتم: یحرص در حال با

 .یبمون نجایا ی! حق ندارنیآرم-

تو  یجنگولک باز یپولمو برا ونیلیو سصت و هفت مخونه امه، پونصد  -نیآرم

و عمارت هوا  ینیکاخ نش گه،ید نهیا اقتتیل ،یآلونک دوزار نیا یبرا ختمیر
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هوا از  نمیدوشب نفس چاق کنم بب یکی اقتتیتو ل خوامیتو سرت، م ندازهیم

 .انهی پرهیسرت م

 تکون دادم و گفتم: یحرص سر با

 مادرم. یخونه  رمیات بمون من م خونه یخب، تو تو لهیخب، خ لهیخ-

 .یو اؤوم گفت: جرات ندار خونسرد

 باختن ندارم. یبرا یزیچ گهیباهات ندارم، د ینسبت گهیمعلومه که دارم، د-

باال مبل دراز کرد و پا رو پا انداخت  یمبل نشست و دستشو رو یرو خونسرد»

 «و گفت:

 .میحرف بزن نیبش ایب-

 باتو ندارم. یمن حرف-

 .میزنیشرکتت حرف م امیفردا مباشه -

شوکه  لمیاون شب، من از ف« گفت: نیهم گذاشتم و آرم یمحکم رو چشمامو»

 شده بودم...

 باز کردم، من تو آشپزخونه بودم و از پشت اپن گفتم: چشمامو

 بشنوم. خوامی! اصال نمنیآرم-

 دیبا اما تو خوامینم نویا یمنو، من از کس یبفهم دیبا ،یبشنو دیگفت: با آروم

 .یدرکم کن
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 و زنش به من حرف زدن. موینع یدیاون شب تو از کجا فهم-

 خودش ساخته بود گفت: یکه برا یآرامش با

 مهمه؟ نیا-

 که... یبا داداش من دار یبدونم، چه دشمن خوامیآره مهمه م-

 گذاشتن. مونیدست رو تابو زندگ -نیآرم

 «گفتم: شدیکه باعث لرزش تنم م یبا حرص ،حرص »

 ؟یمن گذاشت یوسط برا نیا ی! کدوم تابو؟! تو ارزش؟یوم زندگکد-

 با سکوت نگام کردو ادامه دادم: نیآرم

 یتو سنگ ،یبکش یخوایمن مثل تو سنگم؟ مثل تو که بچه اتو م یفکر کرد-

 .ستیجز خودت برات مهم ن یکس ن،یآرم

 «گفت: یزل زده بود و جد بهم»

اندازه تو دوست داشتم چون از تو بود، رو  ونایمن  ست،یاون بچه از تو ن-نیآرم

 .ستیپس از منم ن ستیاون زن از تو ن یبچه  کرد،یچون تورو به من وصل م

 گرفتم و گفتم: میشونیبه پ دستمو

 ...نیخدا آرم یا گهیم یچ یوا یوا-
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تموم شدن، االن  وناینفس و « کف دستم محکم به سنگ اپن زدم و گفتم: با»

 شمیجا گم و گور م هی رمیراحتم بذار به خدا م د؛یتو بچه اتون و تو هس ایثر

 ها. یکن دامیپ ینتون

 رتریکارمو گ شدیو پدرش باعث م ایثر تیکردم، شکا دایپ یمشکل قانون-نیآرم

راه حلش، وگرنه چه  نینطق کرد، نطق که نه تخم کرد با ا لمیبندازن، وک

فاحشه رو عقد  هیبا زور عقد کردم حاال  ضمویرو که بهش مر یمن زن ؟یعقد

من طالق و عقد  یهستم؟ هان؟ برا یهستم؟ آدم قانون یکنم؟! من آدم مذهب

 خدام حق نداره نقض کنه. یحت نویو ا یباهم نداره، تو مال من یفرق چیبا تو ه

 کفر گفتن شروع شد.« و گفتم: دمیدستمو گز»استغفرااله -

 من؟ یبرا اریعلت ب هینه -نیآرم

 «تر گفت: یسر زانوهاش گذاشت و جد یرو جلو خم شد و آرنجشو به»

نکردم، مادرت،  یوقت پشتتو خال چینفس؟ من ه یکنیم یچرا پشتمو خال-

 خواهرت، برادرت...

 منت نذار-

جاش به  یمنت نذار، جون منو گرفت« اشاره امو باال گرفتم و گفتم: انگشتو»

 .یداد یاونا زندگ

 کرد و گفت: زیچشماشو ر نیآرم
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جون بابات برداشتم، خانواده ات سر صدقه  یتورو من جا جون تورو؟ جون-

 مویو خونه زندگ کنهیداره تو بازار کار اسم و رسم منو خراب م یکی یتوان، وقت

 یزیریتمرکزمو بهم م ،یذاریدارم، تو نم نمیمار تو آست یعنی زهیریبهم م

 .رمیتا زهرشو بگ یچشمم باش یجلو دیکنم، با دایمارو پ تونمینم

 ....نیآرم ،نیآرم-

 .گردمیمن خونه ات برنم« به سرم گرفتم و گفتم: دستمو»

 .یگردیکرد و گفت: برم هیو خونسرد به مبل تک آروم

 اپن زدم و گفتم:  یرو دوباره

بچه  یباشم، تو زن دار تیتوزندگ خوامینم ستم،یمن مسخره تو ن گردم،یبرنم-

 .یدار

 امیبهتره، ب رمیمن بم «روهم گذاشت و ادامه دادم: یمحکم عصب چشماشو»

بچه  یزنیدق کنم؟ دِ تو حرف مفت م نمیخودم؟ بچه اتو بب یهوو یِبشم هوو

چون بچه ات بوده،  یرو دوست داشت ونایتو  ست،یمنم ن یبچه  ستیتو ن ی

انقدر  د،یپریرنگت م خوردیتکون م دم،یدیپاره تنت بوده، من عشقو تو چشات م

 یخواستینم ،یقبول کن یخواستیه نممشکل دار ونای میگفتیم یدوسش داشت

 ،یرو دار رشیمشکل پذ نیداره، تو االنم هم رادیا نجایا یزیچ هیکه  یریبپذ

 اگر اون زهر باشه. یحت یداریرو تو دستت نگه م یزیهر چ مارگونهیب

 باز روان شناس شد!-نیآرم
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 یعنی یکنم، بذار منم بفهمم زندگ یبرگرد خونه ات، منو ول کن بذار زندگ-

 .یچ

 ن و برن؟ ایب» سرش کرد یاشاره به باال»ولت کنم ارازل اوباش -نیآرم

 به سرم گرفتم و بلند گفت: دستمو

 شویمین یو سه سالگ یاز دست دادم تو س یشونزده سالگ یتو مویمن زندگ-

امو تو اختالس از دست  هیسوم از سرما کیپوچم کنند؛  ذارمیاز دست دادم، نم

 هیسرما یکه برادرت برا یموسسه ا ؟یچه موسسه ا تو اختالس یدونیدادم، م

رفته  قیتحق ونبه من بگه، بد نکهیاحمق بدون ا یخیانتخاب کرده و ش یگذار

 احمق خرفت. ،یمن رفته مرخص یمنو به فنا داده، برا یتموم پوال

 دم،ییپوال شب و روز دو نیا یمن برا« جاش بلند شد و با حرص ادامه داد: از»

 هیبعد  دمیدوتا کنم، زحمت کش یرو چطور یکیکر کردم که ف دم،ینقشه کش

 منو به باد داده. یخرفت پوال یریپ

 «گفت: یزد و با صورت قرمز و حرص داد

منو شوهر مادرت به باد داده؛ من مقصرم بهش حق امضا دادم، فکر  یپوال-

نباشه، مّن نفس مّن به  صیکردم که حر رشیبهش اعتماد کرد، س شهیکردم م

منو دور بزنه؟ منو که اونو  خواستیم ره،یگیدستمو گاز م کنمیمحبت م یهرک

 آدم کردم؟

 :کردیو زمزمه م رفتیتو خونه راه م ینگاش کردم که عصب نگران
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چطور وا دادم؟ سرم به تو گرم بود، به نگه  کردمیمن به برادرم اعتماد نم-

 ....رهیگیکه داره زن منو ازم م یداشتن تو، به زن

قدم به عقب رفتم، اونور اپن بود،  هیبه من نگاه کرد، اومد طرفم و  ستادیا

من چوب تو لونه اش کرده بودن و اون  یاز خانواده  یکینبود،  نیدوباره آرم

تا زخماشو مرهم بذاره، تا مغزش بهش  چهیپیو تب دار دور من داره م صیحر

ه بده. چشماشو ک یچرخ گذاشتنو چ یفرمان بده که جواب اون چوب ال

سرشو کج کرد و  خت،آرومیریم یقلبم هر شد،یتو دلم آشوب م دمیدیم

 کرد و آروم گفت: زیچشماشو ر

 نکرده؟ یگذار هیخودش سرما میچرا نع-

 ؟یچ« کردم: یخشک هج یبهش نگاه کردم و با لبا جیگ»

 اپن کش داد و گفت: یرو یاومد و خودشو کم جلوتر

 از طرف منه... یخیکه ش دونستینم مینع-

 و هول زده گفتم: یچشما با

 .نینزدم آرم یمن حرف ونایبه خدا به خدا به خاک -

و  دیپریاپن زد که با هر ضربه اش شونه ام م یتر محکم دو سه تا رو یجد»

 «گفت:

 گفته. نیحتما نگ-نیآرم
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ازش نداره که بخواد بهش سود  یاصال دل خوش زنه،یحرف نم میبا نع نینه نگ-

 برسونه.

 من متنفره.از  نینگ-نیآرم

 که تورو به جون من بندازه. کنهینم یکار نینگ-

 مکث گفت: هیکرد و بعد  یاز ناراحت یاخم نیآرم

 زنگ بزن. نیبه نگ-

 «اپن بود اشاره کرد. یکه رو میچشم به گوش با»

 داره. دهیچه فا نیا

 فقط داد زد: تیداد زد، بدون عصبان نیآرم

 .خورمیدارم از کجا ضربه م فهممیحداقل م-

 .یتو نبود فهممیم« زنان بهم نگاه کرد و گفت: نفس»

 یاز تو قتویحق خواستیانگار م گشت،یچشمام م یتو شیآب یچشما نگاه

 کنه. دایچشمام پ

 .نیآرم گمیمن نم گم،یمن؟! من نم-

 زنگ بزن، بپرس.-نیآرم

 فونیآ یازم گرفت و رو مویگرفتم گوش نویبرداشتم و تا شماره نگ مویگوش

بود،  یاشو باز کرد، عصب قهی یتعجب نگاش کردم و دکمه گذاشت، با 
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اون شرکت پس  یاش رفته؟! االن بازده هیسوم سرما کیمضطرب هم بود... 

ضربه  نیچقدر احمقه  ا مینع نی! ام؟ی! اون چند درصد تو دست نعه؟یچ

 .کوبهیم نیبه زم دشمخو

 سالم، چه خبر.-نینگ

 ؟یسالم، خوب-

 ولت کرد؟ وونهید مینع ؟یمنو ول کن تو خوب-نینگ

اسمه تو  هیفقط  یخیکه ش دهیانگار فهم مینع نیسوال دارم، ا هی نینگ-

 صاحب سهامه. نیشرکت و در اصل آرم

 ؟یتو گفت ده؟یاز کجا فهم نویا-نینگ

 ...نیبگم که آرم میمن؟! من برم به نع-

و ابروشو باال داد و باز صورتشو سه رخ کرد  یتا هینگاه کردم،  نیآرم به»

 «گفت: نیمنتظر نگام کرد و نگ

 آزارت داشته باشه. یبرا یبهونه ا نیآرم-

 ؟یتو نگفت« با حرص نگام کرد و گفتم: نیآرم»

کنم؟  نایا ریمن؟!!! مگه من مغز خر خوردم خودمو درگ« با تعجب گفت: نینگ»

اگر دور  امینم میو نع نیآرم یوجب هیتو لجن آباد کردم، من تو  مویمن زندگ

 .میراحت شد نیجون از شر آرم ایبه لطف ثر ،یبودم چون تو اونجا بود نیآرم
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اما نذاشت و با حرص  رمیقاپ زد، با هول خواستم ازش بگ مویگوش نیآرم

 گفت:

چرا؟ چون از شانس گه  یدونیم یشیوقت از شر من راحت نم چیتو ه ن،ینگ-

 .!( من نفسِیعدم کنترل خشم انفجار ی)قرص ضد جنون، برا نیتو دپاک

قطع کرد  مویآخرش خنده ام گرفت. گوش یاز جمله  ریواگ ریاون هاگ وسط»

 کاریکه پشت به من بود نشست. حاال چ یمبل هی یو پرت کرد رو مبل و رو

آروم  نویو آرم ایحاال ب کنه؟یبکنند به من فکر نم میکنم؟ خاک تو سر نع

 «کن...

 فته بود...کرد، صداش با درد بود، حتما بازم عضالت پاش گر صدام

دلم براش سوخت، پس سرشو از  دیچیپیمار دور خودش م نیع ششیپ رفتم

چقدر وضعش  ومدیدهنم م یقلبم داشت تو د،یکوب یمبل م یدرد به پشت

 ...شدیسنگ م هیوحشتناک شده بود، کل پاش شب

آب آوردم  والنیل هیرفته بود، رفتم  نیعضالتش از انقباض رها بشه نفس آرم تا

 گفت: جونیب یبا صدا

 قرص....قرص بده.... هینفس....از تو کتم -

 ؟یقرص؟ قرص چ-

آوردم  رونیقرص ب هیقرص شل کننده عضالته،  دمینداد، نگاه کردم د جوابمو»

کنم،  رونشیب ینطوریا تونمیمبل افتاده بود، نم یجون رو یو بهش دادم، ب



228 
 

 یدستش روشب بود، ساعد  میو ن ازدهیرنگش زرد شده، به ساعت نگاه کردم 

چشماش بود، مشتشو جمع کرده بود، محکم و سخت جمع کرده بود آروم 

 گفتم:

 ؟یدرد....درد دار-

 خدا مرگم بده؟ یمگه نگفت-

 «گفت: یو جد دیخورده نگاش کردم، ساعد دستشو عقب کش کهی»

 ؟یخدا دردم داده، لذت ببر، چرا نگران-

 .برمیلذت نم یمن از درد کس-

 «کرد وگفت: یاخم»

تو تموم تنم  یکیهر روز هر روز انگار  کشم،یچقدر عذاب م نیلذت ببر، بب نه-

 آب بده. وانیل هیبهم  ستین یکیدرد، درد.... بعد  یه کنه،یم یخال ریت

 یچ« با هول گفتم: اریاخت یباال زد، دستش پانسمان شده بود، ب نشویآست»

 شده؟!!!تصادف اون روزه؟

 و گفت: کردیا چشماش اسکن مجزء جزء صورتمو ب کرد،ینگام م فقط

 .یلذت ببر دمینشونت م ،یهول نکن پناه-

دشمنم دلم به  یآدما حت یمن برا ستم،یحرص بلند شدم و گفتم: من تو ن با

 ....ادیدرد م
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 دستمو گرفت و صدام کرد: عیبرم سر خواستم

 نفس.... -نیآرم

 زن؟ یفیچرا، بذار حداقل برو تو اتاقت، چرا انقدر ضع دونمینم ستادم،یا

پام گرفته بود تعادلمو از دست دادم با دستم رفتم تو  شیده روز پ-نیآرم

 .ستیبار، ساعدم پاره شد....نفس....من حالم خوب ن یقفسه  ها

 کردم و بدبخت وارانه گفت: نگاش

جا از  هیتو.... همه رو  م،یشخص یزندگ م،یمال یزندگ ست،یحالم اصال خوب ن-

 ردم.دست دادم.... نفس...کم آو

 و گفتم: دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 تموم شده. ن،یآرم-

 یکرد یکار بد یگیشده بود که بهشون م کیکوچ یزد، مثل بچه ها داد

فقط  زنه،یو اون هوار م خرمیبرات نم یو اسباب باز برمتیپارک نم گهید

 هوار.... با حرص داد زد:

 تموم نشده. یچینشده، نشده، ه-

 یتخت نشستم... خونه  یقم و درو قفل کردم، لبه اتا یرفتم تو گذاشتمش

 حیتوض یرابطه رو چطور نیا دونمینم ه؟یچ دونمی....اسمش نمنجاستیمن ا
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 فیرد هودهیب یها ریتفس کنم،یم یالک هیکنم، توج رونشیب تونمی... نمدنیم

 .....کنکمکم کن... کمکم  ایکنم...خدا یتا خودمو نه، عقلمو راض کنمیم

 زد،ی... حرف مدمیتخت دراز کش یمانتومو درآوردم رو زد،یمدر صدام  پشت

 افکار خودم غرق بودم، غرق.... یتو م،یدیشنینم

**** 

حواسم به کارم بود که تلفن اتاق زنگ خورد، انقدر تو بحر کار بودم که  تمام

بود! با تعجب گفتم: چرا به شرکت زنگ  نیتلفنو برداشتم نگ د،یشونه ها پر

 ؟یزد

 زدم بهت خبر بدم.زنگ -نینگ

 ؟یخبر چ-

 ؟یدیچرا جواب نم تویگوش-نینگ

 مثال تمرکزم بهم نخوره... خواستمیکارم حساس بود م-

 رو بده به من، بده من... یگوش:« گفتیمامان اومد که م یـصدا

 .گهید گمیمامان! خب دارم م-نینگ

 شده؟یچ-

 رو گرفت و گفت: یگوش مامان

 .مارستانیب اینفس پاشو بحرف بزنه، الو  خوادیشش ساعته م-
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 شده؟یچ ؟یچ یبرا مارستانیهول گفتم: ب با

 دردش گرفته. کایمل-مامان

توالت روشن کردن جواب داده حاجت گرفتن  یکه تو ییبالخره شمع ها-نینگ

 .ینوه دار شد

 .شنوهیم میاالن نع ،یالل ش-مامان

 بدم. لیکارمو تحو دیبا امیب تونمیکنم؟ نم کاریخب من سرکارم االن چ-

 .شهیداداشت ناراحت م ؟یتونینم یچ یعنی-مامان

 داشته باشه. تیوجودم اهم ستمیمن که قابله ن گه،ید امیشب م-

 !اینفس! پاشـــو بـــ-مامان

زدم ول کن  بینگاه کردم، به خودم نه یخورده به گوش کهیقطع کرد،  تلفنو

کارمو انجام بدم؟  متونستیمگه م یمهمه؟ کارتو بکن.... ول یلیخ کایبابا حاال مل

خودمو  یزدنگ شدیوجدان کاذب باعث م نیگرفته بودم، اصال ا ینوشخوار فکر

 نگه دارم. یهمه رو بخوام راض نکهیا زم،یبهم بر

که  نهیاول مهر طلبا ا تیالو یعنی یمهر طلب گنیبهش م یروان شناس تو

رفتم  که شده. آخرم بلند شدم یمتیباشند حاال به هر ق یازشون راض یگرید

 . در زدم انگار مهمون داشت و گفت:رمیبگ یاتاق حکمت تا مرخص

 .دییبفرما-
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 و با خجالت گفتم: دمیدیباز کردم، فقط خودشو م یکم درو

 مزاحم بشم؟ یک د،یحکمت ببخش یآقا-

 تو. ایب-حکمت

 .نینه االن مهمون دار-

 شده؟یتو، چ اینه ب-حکمت

 .ستین بهیمهمونش غر اتوینفس ب-

اتاق سر  یگرد به طرف صدا تو یه درو باز کردم و با چشماخورد کهی»

کجا بود؟ با هول شده بودم، با هول و  نیبسم اهلل ا ای!!!! نِ؟یشرو نیگردوندم، ا

 «تعجب گفتم:

 سالم.-

از جاش بلند شد و دستشو به طرفم دراز کرد، با تعجب به دستش نگاه  نیشرو

 کردم و باهاش دست دادم و گفت:

 بابا. نمیشرو ؟یچرا شوکه شد خداااا! ای-

خورده گفتم: آخه  کهینگاه کردم و  نیبه شرو د،یخندیحکمت نگاه کردم م به

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

 دوستم. نیبهتر شیاومدم پ-نیشرو

 ابرومو با تعجب باال دادم و گفتم: عه! آهان! هی
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 .نیبش-نیشرو

 زهیهول و عجله گفتم: نه نه، کار داشتم، چ با

که از خنده بود سرشو تکون داد و  یلبخند هینگاه کردم با به حکمت  »

 بگو.« گفت:

 بگم... یداخل ریگفتم االن به مد خوامیم یساعت یمن مرخص-

 شده؟یچ ؟یچ یحرفمو قطع کرد و گفت: برا حکمت

نگاه کردم و بعد به حکمت  نیرو بده برم. به شرو یبابا! به تو چه! مرخص یا»

 «گفتم:

 .شهیفارغ م همسر برادرم داره-

خجالت  ختن،یرو سرم ر خیخنده، انگار آب  ریزدن ز نیو شرو حکمت»

انداختم و  ریگفتم، سرمو به ز یمگه من چ شد؟ی! چخندن؟یچرا م دمیکش

 «گفت: نیشرو

نفسو صدا نزدن  یچطور گفتمیتو داشتم م یپا شیآخه پ دینفس جان ببخش-

 یکی م،یرو فارغ کن کایمل میبر میمانیزنان و زا یفکر کردن منو تو دکترا اد،یب

 بابا. گهیبگه بزا د ستین

مغزش آب رفته انگار! حکمت با خنده  نمیا گه؟یداره م یحکمت چ یجلو یوا

 گفت:
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که نوه ام داره به  کنهیخون به پا م نیوگرنه مادر شرو دیبر دیپاش د،یبر دیپاش-

 .ومدنیچرا برادرشو و خواهر شوهرش ن ادیم ایدن

 م قفل کردم و مضطرب گفتم:هامو دره پنجه

 ..یمرخص یبرگه -

 برو. گمیبابا، خودم دارم م خوادینم یمرخص یبرگه -حکمت

 از جا بلند شد و گفت: نیشرو

 منتظرتم. نییمن پا-

 نه.-

 ه؟ینه چ« گفت: یخورده نگام کرد و شاک کهی نیشرو»

 دارم. نیمن ماش یعنینه  گم،ینه م-

 هم نبود گفت: تمسخر یکه ب یبا خنده و لحن نیشرو

 .یشیشکوفا م یدار ن،ینه بابا،آفر-

 و تلخ زدم و رو به حکمت گفتم: پس با اجازه. یکوتاه و تصنع یلیخ یلبخند

 .دیجم بد یآقا لیپس شنبه کارتونو تحو ،یخانم پناه-حمت

 چشم، خداحافظ.-

 لب گفتم: ریو ز رونیاتاق اومدم ب از
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 ...زیگل بود به سبزه ن-

 نفس.-نیشرو

 بهش کردم و گفت: ینگاه میو ن مبرگشت

 .یمن قیرف شیپ ینگفت-

کاره زنگ  هی دونستمیکه م رمیاصال گ دونستم؟یبگم؟ اصال از کجا م یچطور-

 .کنمایدوستت کار م شیپ یراست نیبزنم بگم شرو

 و گفت: میو وارد اتاقم شد دیو مسخره خند یالک نیشرو

دم دهن حکمتو صاف کردن به من بگو خو یهر کار یدونیخب حاال که م-

 .کنمیم

 ندارم ممنون. یبهش انداختم و گفتم: من مشکل ینگاه

شرکت خودمون،  برمتیسرکار، حاال که من برکشتم م یخوبه اومد-نیشرو

 سامانش بدم. کمیبذار 

 .ستمیو دنبال دردسر ن میجان، من از کارم راض نیممنون شرو-

 ه؟یر چدردس« گفت: نیکه شرو کردمیجمع و جور م لمویوسا»

 .گهید ادیحرف درم-

 ؟ییکایآهان نگران مامان و مل-نیشرو

 که توف سرباالست. مینگران نع-
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 "گذرهیخوش م "نطوریهم شهیهم میو گفت: آره آره، نع دیخند نیشرو

 ه؟یتعجب گفتم: منظورت چ با

 .یخالص شد کهیاز شر اون مرت-نیشرو

با  دیبا نیخورد؟! مگه آرم... چرا ناراحت شدم؟! چرا بهم بردونمی...نمدونمینم»

داشته باشه، خب خاک بر سرت چرا؟  یا یمن معن یاون همه عذاب و خطا برا

حرصم  نیاالن از خودم ناراحتم که از حرف شرو دونمینم ؟یچرا ناراحت شد

 «گرفت.

 هووم؟ نفس؟-نیشرو

 نگاش کردم و لبمو تر کردم و گفتم: نیبه شرو-

 فراموش کنم. ویچ همه کنمیم یسع کنم؛یم یدارم زندگ-

 ...اممم، نفس....یکنیم یآره کار خوب-نیشرو

 «بهش کردم و گفت: ینگاه مین»

 .میمیدوست قد یبرا کنمیم یمن هر کار ادیبرم یاگر از دست من کمک-

! به هر حال نفس داره لطف ؟یمن ی کارهیتو چ ؟یهرکار ؟یمیقد دوست»

 «تکون دادم و گفتم: یآره... سر کنه،آره،یم

 ....میممنون، ممنون بر یعنی..بله.-
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 شنیلوک نینگ دمیدرآوردم د لنتیاز سا مویم،گوشیرفت رونیشرکت ب از»

 نییرو پا شهیش نم،یماش ی شهیزد به ش نیبرام فرستاده، شرو مارستانویب

 «و گفت: دمیکش

 .ایبلدم پشت من ب مارستانویمن ب-

نگاه کرد،  میگوشزودتر از من به  نیزنگ زد، شرو اریتکون دادم و کام یسر

 نبود بگه فضولُ بردن جهنم. یکی

 بله؟-

 هول شده بود گفت: یکه کم یبا لحن اریکام

 نفس جان؟-

 ادیب فتهیبه توهم زنگ زدن گفتن، زنگ بزن بگو داره راه م شده؟یسالم، چ-

 .مارستانیب

 ؟یایم یدار-اریکام

با  ام،یکه ناصرار کنه  خواستیبود که انگار به عکس مامان م یجور هی سوالش

 تعجب گفتم:

 شده؟یچ-

 .ایهمه راهو ن نیا کنم،یم یتو کارتو بکن من مامانو راض-اریکام

 راه افتادم. گهیگرفتم د یآخه مرخص-
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 ؟یآهان راه افتاد-اریکام

 شده؟ یزیچی-

 نه نه...مواظب خودت باش.-اریکام

 گه؟یم یچ-نیشرو

بعد شاخ شو، انگار اونم  ینگاه کردم، به تو چه، بذار برس نیخورده به شرو کهی

 خودشو جمع و جور کرد و گفت:

 ...یایب یکه بتون رمیمن آروم م گه؛ید ایخب ب-

 .امیبرو من پشتت م رتویتو مس ستیالزم ن-

 !کالیتکون داد و گفت: بار یسر نیشرو

 «زد و رفت. یلبخند طنتینگاش کردم و با ش یشاک»

 یکارا م،یبزرگ شد، زندگ یمعما ریاومدم، فکرم باز درگ یم نیسر شرو پشت

چرا درست زمان  نیبود داره، شرو انیجر ی... انیاومدن شرو ن،یآرم م،ینع

شدم که به  نیآرم هیشب ترکه،یمعادله م نهمهیطالق من اومده؟! سرم داره از ا

 اریکام م،یدیرس مارستانیاعتماد ندارم. باالخره به ب چکسیو ه زیچ چیه

 خورده گفتم: کهیانگار هول شد و  دیدر بخش بود، منو که د یجلو

 !؟یخوب-

 ؟یبازومو گرفت و گفت: تو خوب اریکام
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 دکتر! یسالم آقا-نیشرو

 نگاه کرد و گفت: نیخورده به من و بعد به شرو کهی اریکام

 !!!؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 خواهر منه. زائهیکه اون که  م دیببخش-نیشرو

 !؟یمگه تو سوئد نبود-اریکام

 جازه اتون اومدم.با ا-نیشرو

آروم با کف  یچرا دوسه تا ضربه  دونمیمن زد و نم یبه رو یلبخند نیشرو

 زیچشماشو ر اریپشتم موند، کام یدستش به پشتم زد و دستش همونطور رو

بنز  هی دمیاومد، برگشتم د نیماش هیترمز  یشده بود، صدا نیآرم هیکرد، شب

 یبابا رهدا لیسب یمگه هرک چرا اومده، نیآرم خت،یر ی... قلبم هریِشاس

آره!!!!  دمینه د ایداعونه  نمیبب نویتوئه؟ گردنمو کش دادم طرف چپ ماش

من  یکه شونه ها دیکوب یجور هی نویشد در ماش ادهیپ نیاز ماش یعصب نیآرم

 لب گفت: ریز اریکام د،یپر

 اومد.-

ش سر تا خواست به من نگاه کنه نگاه ارینگاه کردم، کام اریبه کام برگشتم

پشت من بود،  یکه رو نیکه نه به دست شرو نین،شرویخورد طرف شرو

جدا کنه، نگاهش خشم  نیمنو از شرو رهیدستشو دراز کرد که ساعد دستمو بگ

 شده بود؟!! یرتیغ اریداشت.... خشم! کام
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 ....ـیکام-

نگاهشو به سمتش برگردوند  و نگاهش به من  د،یبه سمت صداش چرخ ـسرم

بالخره ساعدمو گرفت و منو طرف خودش  اریافتاد، کام نیبه شرو دهینرس

 گفت: عیو سر دیکش

 تو بر...-

 نفس.-

که زودتر به من برسه، صورتش  داشتیبلند برم ینگاش کردم، قدما برگشتم»

 «گفت: نیبود و شرو یعصب

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-

نگاه  نیمو سر باال و مغرور به طرف آر بینگاه کردم، دست به ج نیشرو به»

 تو برو....« و گفت: دیبخش کش دیکش یدستمو به سمت در ورود اریکرد، کام

 .دمیکه اما صداشونو شن دمییدو عیسر منم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 .مانیزا یهم اومده برا کایمل-اریکام

 !نجا؟یگفت: ا یعصب نیآرم

 ؟یدیخر هیچ -نیشرو

 نفس... گه؟یم یچ نیا -نیآرم
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 .یپناه نفس؟ خانم-نیشرو

کنم، چه  یکه مشتمو روش خال خوامیبوکس م سهیک هیاالن  نیبب -نیآرم

 .یپس دهنتو ببند تا در امان باش یبوکس تو باش سهیبهتر که اون ک

 ...نی...شروسیس سیخب ه لهیخ-اریکام

 یخوش بخته! برا کایمل نیشالن انتظار شدم، همه منتظر بودن، چقدر ا وارد

آن  هی! ؟یاما من چ نطور،یهم هم مانشیزا یجشن گرفتن برا شیباردار

 کرد،یافتادم که حامله بودم... مامان داشت از دور نگام م یوقت ادیو  ستادمیا

 یته سمبل سالن نشستم، حس کردم چقدر خسته ام چقدر درونم ح یرو

وقت  چیه یماهه، کس وریشهر یابر ینگاه کردم، هوا رونیبه ب کنم،یم

 نبود... من یونایمنتظر  ینطوریا

گرفتن، اون شب  یعروس کایمل یبرا طیشرا نیبدتر یدستم نگاه کردم، تو به

حامله شد مامان  یوقت ؟یمن چ یبه پا بود... اما عروس یامتیچه ق شیعروس

رستوران  نیشوهرش تو بهتر گه،یجشن د هیجشن گرفت، مادرش  هیبراش 

مو خشک خون هیصدم ثان یحسادت داره تو کنمیتهران سور داد، حس م

 کنه.یم

و کت و  یعصب لیهنوز با استا نیباز شد، آرم یاز جام بلد شدم و در ورود

تنشه داخل  تیتو تنش دوخته که انقدر جذب و ف اطیکه انگار خ یشلوار طوس

افتاده بود، انگار آهن رباست هرجا من  شیشونیپ یطره از موهاش رو هیاومد، 
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روزارو  نیااشک شدن تموم  چشمام پر کنه،یباشم نگاهش نگاهمو شکار م

 .یتو از من گرفت نیآرم

درآورد،رنگ نگاهش  بشیدست چپشو از ج ،یکس کرد یمثل خودت ب منم

و اونجا بودنو  شناختیرو که م ییعوض شد، با چشماش دونه دونه آدما

نگاش  نکهیاومد تو بازوشو تا گرفت بدون ا اریکرد، کام دیکرد، تهد ییشناسا

 ....دیکش رونیکنه تند از دستش ب

از رد  نیاومد داخل، اشکم از چشمام سر خورد،آرم نمیطرفم اومد، شرو به

تا  نینگاه کردم، شرو نویکه شرو دینگاهم برگشت به پشت سرش نگاه کرد و د

 بلند گفت: دید نوینگاه آرم

 نفس...-

رخ شده بودو کامل به طرفش  مین نیکه به طرف شرو یاون باال تنه ا نیآرم

! شونه هاش از انیپا ی...درد بنی...آرمنیگرفت،آرم نویآرنج ارم اری،کامبرگردوند

به طرف  یاز راهرو ها یکیاز  یمرد هی رفت،یم نییباال و پا شیعصب ینفسا

چشماش به  عیو. سر کردبرگشت نگاش  نیصدا زد.... آرم نویسالن اومد و ارم

 سمت برگشت، اشکمو پاک کردم و متعجب به مرد نگاه کردم.

به  نویدست آرم اریپر پشت داشت.... کام یو موها دیسف یبلند و موها قد

همونطور  نیآروم بهش گفت و آرم یزیچ هی د،یبود کش ستادهیطرف مرد که ا

ول  نویگفت و آرنج ارم یزیچ هیمتحرص  یچهره  هیبا  اریجوابشو داد؛ کام

که بهم  دبو نیکرد و به طرف من اومد. آرنجمو گرفت، نگام هنوز طرف آرم
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بود و دست چپشو  ستادهی! چرا؟!!! همونجا سرجاش پشت به من امکردینگاه ن

 یندیبا لحن ناخوشا نیکرده بود، مرده باز صداش کرد و آرم بشیباز تو ج

 گفت:

 برو شما. ام،یم-

 گفتم: یخود دار یبدون لحظه ا اریاخت یو ب آروم

 ه؟یاون مرد ک ه؟یک-

 ...میبر ایب-اریکام

 !ار؟یکام هیاون ک-

چرا حرف « انداخت و گفتم: ریبهم کرد و سرشو به ز ینگاه مین هی اریکام»

 ؟یزنینم

 اومدن. ایثر یبرا-اریکام

 ....یبرا-

 دییدرجا دو نیشد، نگ یزانو هام خال ریخودم غش کرد، ز یمغزم جا انگار

 گرفتم و مامان هول زده گفت: عیسر اریطرفم، کام

 شد؟یبچه ام چ اریشد مامان؟ کام یچ شده؟یچ-مامان

 کردم،ینگاه م نیافتاده به زم یحال با شونه ها یجون و ب یوارفته بود، ب نگام

رو  یکس دم،یشنی... من نمزدنیآب قند بهم دادن، باهام حرف م
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من؟  یجا اره؟یم ایبه دن نویآرم ی....حالم دست خودم نبود، داره بچه دمیدینم

و  میمادر زن نع ن،باال سرم بود میعو ن اریو کام نیمامان و نگ ونارو؟ی ونا؟ی

که منو  دنیکشیشمس پدر زنش هم پشت سر خانواده ام سرک م یآقا

و بلند تر گفت: بگم دکتر  دیعقب کش موینع نیشرو زد،یحرف م نی...شروندیبب

 ....ادیب

 ...نجاستیگفت: الزم نکرده، دکترش ا ضیبا غ نینگ

دنبالم راه افتاد و  نینگ دم،یکشدستمو گرفت، دستمو  اریجا بلند شدم، کام از

 گفت: کجا؟

افتاد و وسط سالن سر خورد،  رونیب فمیک یاز تو میاز رو پام افتاد، گوش فمیک

وسط سالن بود، مامان خم شد  فمیک لیپام شکست...وسا ریز میافتاب نکیع

 اونارو جمع کنه....

م.... پاهام انگار اونجا رفته بود... پاها نیبود که ارم یاون سالن یبه ورود چشمم

 یها هیگر یتنم عرق سرد کرده بود....صدا ،ییلویصد ک یوزنه داشتن، وزنه ها

تو اون کوچه  د؛یچیگوشم پ یتو نیآرم ی... صدادیچیپیگوشم م یتو ونای

 صورتم: یتو زدینعره م یوقت

به اسم  یحت ،ینگاه کن یبه کس ،یتوجه کن یجز من به کس یحق ندار-

 ...یکن دمیتهد انتیخ
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من، به پاش  فیاومد... ح ایاومد... بچه اش به دن ایگرفتم؛ به دن واریبه د دستمو

سالن  یتو مکتین یرو نیآرم م،یسوختم...سوختم... وارد اون سالن شد

موهاش فرو کرده  ویدستاشو ت یزانو هاش بود و پنج ینشسته بود؛ارنجش رو

 یو کف دستش رو بود دهستایکه دم دو لنگه در ا میدیرو د ایثر یبود... بابا

 چسبونده بود. گهیبه لنگه در د شویشونیدرش بود و پ

و خشم نگاش  نهینشسته بودن و حرص و ک نیآرم یکه روبرو گهیدوتا زن د به

سربلند کرد به  هوی نیخواهرش. آرم یکیبه نظر مادرش بود و  یکی کردن،یم

 طرفم! انگار حسم کرد، درجا بلند شد.

 حال بد نیبه ا اَه

 و سرد کیتار یایروز

 که منو یکس رفت

 خودش آلوده کرد به

 به باد یکه داد یا

 با اون نگات قلبمو

 شدن تو دلم هک

 تک اون خاطرات تک
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مرد مگه واسه من نبود؟  نیبغلمو گرفته بود، ا ریز نیپر اشک شد، نگ چشمام

 نیا ؟یچ یعنیاست؟ طالق  گهیزن د هیاتاق منتظر  نیچرا اومده پشت در ا

 زدمیمن بود، چرا رفت؟! من بهش آلوده شدم، پلکامو آروم م ید واسه زندگمر

تلخ تر  ی نهیقدم برداشت، به زن ها نگاه کردم که با ک زه،یکه اشکم فرو نر

موهام فرو کردم، مقنعه ام از سرم  یدست چپمو تو ینگاهم کردن، پنجه ها

 آروم گفت: نیافتاد و نگ

 نفس... میبر م،یبر-

 نیمحکم صدا زد: آرم ایپا تند کرد، مادرثر نیارم خت،یم فرو رردم اشک پلک

 کجا؟

 گفت: یعصب کرد،یبرگشت طرفش، قلبم درد م نیآرم

 .دیجُل و پالستونو جمع کن-

 و سرزبون دار گفت: یاز جا بلند شد و وحش ایثر مادر

 .ومدنیهنوز دکترا از اون اتاق درن-

تو  نیدام محکم برخورد زانوهام با زمشد، نگام به اتاق افتاد، ص یزانوم خال ریز

بهم  نیبرگشت طرفمو خودوش بهم رسوند، زور نگ نیآرم د،یچیسالن پ

 و با بغض گفتم: دیرسینم

 بچه ات؟ اد؟یم ایبچه ات داره به دن-

 ولش کن.-نینگ
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جون  یجفت بغالمو گرفت و بلندم کرد، ب ریز نیآرم د،یلرز یم نینگ یصدا»

 اومد؟« گفتم:

لرزوند....دست دور  یتنش، تنمو م یاش چسبونده بودم ، بو نهیه سب مویشونیپ

 گفت: هیبا گر نینگ د،یچیکمرم پ

 ،یکشیشکل ممکن خواهرمو م نیبه بدتر یدار ن،یآرم شیکشیم یدار-

 ....ی...لعنتیلعنت

 تموم شد. گهیتموم شد، د-نیآرم

 شهیهم یاالن من برا نیاومد تموم شد؟ هم ایتموم شدم، بچه به دن منم

اش بلند کردم و آروم  نهیاز س مویشونیمرده متحرک شدم، پ هیمُردم،  یقطع

 گفتم:

بعد  ونا،یها، بعد  ییبعد همه جدا م،یهم بود یته همه دعواها برا شهیهم-

 ...گهیطالق... اما د

 گفت: یتکون دادم به قدم به عقب رفتم و آروم جد یسر

بهت گفتم مرد اول و آخر  یزنم بش نکهیروز قبل از ا هی میهنوزم هست-

 منم. تیزندگ

 .دتیجد ی ونای شیگفتم: ازت متنفرم، برو پ سیخ یهمون بغض و چشما با

 من مرده. یونایوجود نداره،  ونایزد:  داد
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صورتش پرت کردم و  یحلقه امو دراوردم و تو د،یصورتم چک یداغ رو اشکم

که  دمیرو شن ایدکتر ثر یبرگشتم و خواستم بدوام اما جون نداشتم، صدا

جلوتر خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت و ادامه راه  نینگ کرد،یصدا م نویآرم

 برد.... مارستانیاز ب رونیمنو دنبال خودش کشوند و منو ب

 منو ببر خونه ام...ببر... ن،ینگ-

 .نیبش نجایببرمت، هم ارمیب چتویسو فتویبرم ک-نینگ

از  ایوقت ثر چیه گهیدم، دنگاه کر یو رفت، به اسمون ابر دیبوس سرمو

خونه ام رو  دمیمن با دردام خونه امو ساختم، امروز فهم ره؛ینم رونیب شیزندگ

اومد و منو به خونه ام برد، دوتا قرص خواب بهم داد که فقط بخوابم  نیآبه. نگ

 ....کردیها، مغزم درد م نهسرم  کرد،یفکر نکنم، مغزم از فکر درد م یچیو به ه

بود که  یچرند یمشت حرفا هیفکر کنم، تموم افکارم  یزیچبه  خواستمینم

 یبود که بلد بود منو چطور یروان ضیمر هی ریمن قلبم هنوز درگ زدم،یفقط م

فراموش  نویداشتم تا آرم ازیعمر ن هیخودش کنه، من به  هیکنه، شب ریدرگ

بهش  نیارم کهبود  نیعاشق باشه پر از درد ا نکهیاز ا شتریکنم، قلب من ب

 داده بود،  عادت کرده بودن با خودش درمون بشن...

 من بود. هیمن بود، تموم من شب هیکردم، شب یپل میاز گوش کیموز هی

 افته تبت مثل خوره تو تنم یم باز

 زنمیصدات م یبگو وقت یزیچ هی یه
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 شدم ضتیمر بد

 ایب یتونیم اگر

 نیبب شمینم خوب

 ایزود نیتو به ا یب

 سرم رهیگیم درد

 صبح هر شبوخود  تا

 خورمیبه مشت م مشت

 المصبو یقرصا

 ادیبه سال هم ب سال

 باز زهییتو پا عشق

 فاصله ام نیاز ا عشق

 باز زهیریاشو م زهره

سرگردون  یآدما هیحالم بد بود، شب شدم،یم داریب یبود اما ه نیسنگ خوابم

تادم و اف یدوباره م کردیفکرم کار م گرفتم،یزانومو تو بغلم م شدمیم داریبودم، ب

 دم،یدیکابوس م کردم،یم هیگر دم،یدیعجق وجق م یبرد، خوابا یخوابم م

 بزرگ شده. ونای دمیدیخواب م
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....معده کنهیو موهامو نوازش م کنمیم هیگر یها یرو پاش گذاشتم و ها  سرمو

 تونمیحالت تهوع دارم اما نم کردمیحس م کرد،یخواب درد م یتو یام حت

 بمونه... تونستیم نیبشم... کاش نگ داریب

اومدم،  نییاز تخت پا هیشدم، با گر داریبار ب نیهزارم یخواب آشفته برا از

 نیزم یخرده هامو جمع کنم؟ سرمو رو دیبا یتخت نشستم، چطور نییپا

حلقه امو که  ی....دست چپمو باال گرفتم، جادیچرخیگذاشتم، خونه دور سرم م

 انگشت دستم مونده بود نگاه کردم. یرو

 خونه گذشت نیاز ا و رفت

 شکست ونهیدل د باز

 قلب من یصدا باز

 و پرم شکست دراومد

 یآب، ول گفتمیم یه دمیپریخوابم برد، چقدر تشنه ام بود... از خواب م دوباره

تشنه  یه دم،یدیخواب آب م یدارو ها منگم کرده بودن، ه برد،یباز خوابم م

 بودم....

 نفس! بخور...-

آب بهم  وانیل هی ست،یدزدم باشه مهم ن یشده، حت ادیفرشته نجات پ هی انگار

 هیباز شدن در تراس اومد، از تراسم اومده! چشمامو بازکردم قامت  یداد.  صدا

 دی...چشمامو بازم بستم، رومو کشدیچیاتاق پ یفضا یتو یخنک میمرد بود...نس
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 یاول حس نوازش رو ت،چقدر گذش دونمیو باز از حال خودم خارج شدم، نم

 .خوردیکه  به پشت پلکم م یاتاقو، بعد نور یهوا یامو داشتم بعد خنکاموه

 دن،یرقصیصبح م میاتاق با نس دیسف ریحر یباز کردم، پرده ها چشمامو

و پشت سرم نشسته بود  کردیاون مرد که سرمو نوازش م یدستا یدستمو رو

ز جا و با هول ا دمی!!! دستاش مردونه است! ترسه؟یگذاشتم، دستشو گرفتم، ک

 خورده نگاش کردم و با شوک گفتم: کهیبود،  نیآرم دم،یپر

 تو؟ یاومد یچطور ،یچطور ؟یکنیم کاریچ نجایا ؟یا وونهید-

 و آرامش گفت: یخونسرد با

 رفته؟ ادتیخونه امه -

 یتخت لم داده بود و دستاشو باال یخورده و خشک شده نگاش کردم، رو کهی

 درآورد و گفت: یزیچ هیشلوارش  بیج یسر بالشت من جک زده بود، از تو

 ؟یکنیحلقه پرت م دهیرس ییکارت به جا گهید-

 .یا وونهیجن د هیتو  یآره تو جن ،یتو، تو جن نیآرم-

 ؟یکنیم کاریچ نجایا« زدم: غیج»

نگام متوجه خودم  م،یکشد رونیدستمو گرفت که با زور دستمو از دستش ب 

شروع کردم به زدنش،  تیعصبانتنم بود، با  دیسف ریلباس خواب حر هیشد، 

مهار کردن دستام ضربه رو  ایدادن  یبا جا خال خواستیفقط م شدیمانع نم

 گفتم: هیاز گر سیناقص کنه، با صورت خ
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تو  ؟یخونه ام؟ تو دزد یتو تختم؟ چرا اومد یایچرا م ؟یزنیچرا بهم دست م-

 آره؟ دزد، دزد.... ؟یدزد

 ....یچیه ستیغالف کرد و گفت: حالت خوب ن دستامو

 ؟یبگ یخوایم یهان؟ چ ؟یبگ یخوایم یچ« گفتم: غینفس زنان با ج »

 اومد. ایگفت: بچه مرده به دن عیسر

 اون حرفش افتادم و آروم گفتم: ادی زدم،ی...مغزم خاموش شد... پلک نمانگار

 ؟یتو کشت-

 نه.-نیآرم

 ؟یحرص و بغض گفتم: تو کشت با

 داد زد: نه نه نیآرم

 .کشمشیم یتو گفت« گفتم:: هیبا گر آرومتر»

کرد و  یبا اخم به حلقه ام که تو دستش بود نگاه کرد، با حلقه ام باز نیآرم

 گفت:

 نتونستم، حس کردم اون بچه منم...نتونستم...-

 گونه هام سر خوردن و قاطع گفتم: یتند تند رو اشکام

 .یدوسش داشت-
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 گرانه داد زد: نه، نه... مدافع

 ...ونای-

 و بلند شد که دستمو رو قلبم گذاشتم و گفت: دین پرجا چنا از

 ...ونای...ونایانقدر نگو -

« لب گفت: ریبود، آروم ز یخون یها رگیکرد، تو چشماش پر از مو نگام»

 نکن. سهینکن، بچه امو مقا سهیمقا

چقدر حس تعلق خاطر داره،  کردنمیبود که از ته دل حس م یبار نیاول دیشا

افتادم، مالفه رو دورم گرفتم و اشکمو پاک کردم و  ایثر ادیخب باباش بوده، 

 گفتم: 

 .ایثر شیبر...برگرد...برگرد پ-

 هان، چه خبره؟ ،یکنیم ایثر اینگام کرد و گفت: ثر یشاک نیآرم

 تهمت نزن، زنته.-

 ؟یهست یتو ک« بود و گفت: تسادهیهمونطور دست به کمر وسط اتاق ا »

 من؟ من بدبخت توام.-

 یکنیمثل آشغال پرتم م« لرزون گفتم: یش اشاره کردم و با صدادست به با»

 .یریگیمنو تو دستت م یایاونور باز م نوریا
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 ا،یثر یشد؛ گور پدر پدرسوخته  restartشده گفت: باز شروع شد، باز  یعاص

 .دییاز شانس گهش مرده زا دییزا

 بچه ات مرده؟ ستیتو برات مهم ن« خورده گفتم: کهی»

 شیمن بود، آزما یمن باورم شده اون بچه  یبچه؟! تو فکر کردکدوم  -نیآرم

DNA ؟یدونیتو م انه؟ی دنیخر دونمیمگه من م دن،یبا پول خر هیچ 

 ؟یپرسیبه من چه؟ چرا از من م-

اال منو، بعد بال  یحرف همه رو قبول دار ،یبا حرص گفت: بس که خر نیآرم

 نند.ک یمنو خال یپا ریز شتریبه همه که ب یدیو پرم م

 اون زنته... انهیآورده باشه  ایزنده به دن ایبچه رو مرده  ایثر-

نعره زد  یجور هیکرد و تو صورتم  ورشیطرفم که وسط تخت نشسته بودم  به

 احمق. ییکه از نعره اش دم دهانش صورتمو گرم کرد:زن من تو

لبام  یزد و لبشو رو هیکامل کرد و روم خم ورشوی نیاستقامت ا یلحظه ا یب

بدنم بود، دستامو باالسرم نگه داشته بود، اثر قرص  یگذاشت، تموم وزنش رو

تقال کنم، تپش قلبم باال  ادیز تونستمیتنم بود، انگار تنم لمس بود، نم یتو

تو دستاش بودم و  نوزنه کامل، ه یرها کرد ول رفت،یم یاهی. چشمام سرفتیم

 با حرص گفت:

ر داشته باشم، لذت از تو وتنفر از لحظه ها لذت و تنف نیاز ا دیبا شهیهم-

 خودم.
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اومده بود  رونیشلوارش ب یمن از تو یجا بلند شد، لباسشو که بر اثر تقال از

 و گفتم: دمیخودم کش یمالفه رو رو هیدرست کرد، با گر

 .گهیخسته شدم د یریچرا نم ؟یکنیم ینطوریچرا با من ا-

 با حرص نگام کرد و گفت: نیآرم

 ؟یبه نفهم یزنیچرا خودتو م-

پشت در اون اتاق انتظار تورو « تکون داد  و ادامه داد: دییبه تا یسر»

که برم  ییفاحشه هرجا هینه  ادیم ایکه تازه به دن ییونای یبکشم برا خواستمیم

 ینفس من دارم از دست تو روان یفهمیم ؟یفهمیپدر بچه م یامضا بدم جا

منو مچاله  هدار یپدر یبکدوم  نیپشتم باش، بب کمی ،یاز بس نفهم شمیم

 خودت نکن بفهم، نفهم بفهم. ریانقدر ازم دور نشو، انقدر منو درگ کنه،یم

 .خوامتینم« لرزون گفتم: یبغض و چونه ها با»

 «و آروم گفت: دیکش قینگاه کرد و چندتا نفس عم نیبه کمر به زم ـدست

 دهیطالقو انجام م یداره کارا لمیزنگ زدم وک-

 .خوامتیم: نمتکرار کرد دوباره

 .یدونیتو صالح خودتو نم ،یخواینم یکنیزد: تو غلط م داد

!!!! زدم رو دونستیخنده اشم گرفته بود، آره صالح منو اون م تیعصبان وسط»

 «قلبم و گفتم:
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 ....ینداره بشکون ییجا گهید-

که داشت  یا هیکمرنگشو جمع کرد و با غصه نگام کرد، با گر یخنده  نیآرم

 و با بغض ناسورش گفتم: دیدر یگلومو م

 گهیزن د هیمنتظر  ،یکه منتظر بود دمتیپشت اون در د دمتفیمردم د-

 .یبود

پدر بچه باشه،  دیبودم؟ اون عنتر؟ گفتن بچه مرده با یمن منتظر ک-نیآرم

 اون زنه نزفته بودم... یبرا یفهمیم

تن، گرفت، حامله شد براش سه تا سور گرف یعروس کایهمون حال گفتم: مل با

 ؟یمن چ ؟یهمه اومدن من چ مانشیزا

 .یتو ازم گرفت ویهمه چ« ام زدم وگفتم: نهیس یقفسه  یرو»

و عقب رفتم، با  دمیتخت اومد، ازجا پر یزد و رو یلبخند طونتیبا ش نیآرم

 انگشت اشاره امو به طرفش گرفتم و گفتم: دیتهد

 .نیآرم رونیبرو ب رون،یبرو ب-

 گفت:با همون حال مذکورش  نیآرم

 شده؟ شیمن حسود یجوجه -

 تو چنگم گرفتم و گفتم: موهامو

 .نمتیبب خوامینم رونیبرو ب-
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شده نگام کرد و  یعاص ن،ییتخت، من از اونور تخت اومدم پا یرو اومد

و  نیکرد خوردم زم ریپام گ ریچشماشو درشت کرد، خواستم برم مالفه ز

 خونسرد گفت:

 .یکنیل و پَل مخودتو شَ یزنیم یستیآخه فرارم بلد ن-

 .رمیمن م ؟یرینم-

 که... یفرار کن یخوایکجا؟! کجا م -نیآرم

 .یکه تو هست ییاز جا ریبه غ یبه هر جهنم-

 د؟یپلکیچرا دورت م کهیاون مرت-نیآرم

سرم منگ بود، لباسامو انداخته بود رو  گفت،یرو م یک دونمیندادم، نم جوابشو

! نکنه دارو خوردم ×انه؟یده با من بو شبید دونمیتو اتاق، نم یمبل تک

 دمینه نه لباساش تنش بوده... لباسامو برداشتم برگشتم نگاش کرم د دم،ینفهم

 .دمیبا هول و عجله ازش پرس یاراد ریغ د،یاز جا پر هوی شه،یسرش تو گوش

 شده؟یچ-

 .فاتهیداره م دیاتفاق جد هیاخم گفت: خوشحال باش،  با

 ؟یاتفاق یگفتم: چ ینگران با

منو قاتل کنه  تونهیم نهیادعا کرده من زدمش بچه اش مرده، بب کهیزن-نیآرم

 .انهی
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 کرده؟ تیامروز...امروز شکا-

 شده گفت: یعاص نیآرم

خدا از  یخدا بد لیتحو ینطوریا« اش قهیزد به شق»المصبو  نینفس، ا یوا-

هفت صبح کرده هشت صبح به من  زنه،یتو سرتم م کنهینم ریدستت تقد

 خودش خبر کرده. لممیوک یه رفته کالنتر! پاشدده؟یرس

 زندان؟ ندازنتیم کنندیم کارتیچ-

 ؟یخوشحال هینگام کرد و گفت: چ یجد برگشت

 یزندان؟ چطور فتهیگذاشتم، نگاش کردم، ب نمیس یقفسه  یرو دستمو

ان شاء اهلل، خدا نکنه...زده واقعا؟  فتهیزندان؟ نه...نه...نه و درد ب فتهیممکنه ب

 :دمیازم گرفت و با هول پرس ضیغنگاهشو با 

 ش؟یتو زد نیآرم

 داره؟ یتیچه اهم-نیآرم

 بچه رو نکشتم. یتو گفت-

 کنه؟یم یتو چه فرق یبرا-نیآرم

 «برداشت و با هول گفتم: یاز جا کفش کفششو»

 تو... یزد ؟یزن حامله رو زد ؟یعنی یزد-

 .مشدید یاصال، فقط روز اون عقد کوفت دمشیصورتم داد زد: من ند تو
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بهش بگم  خواستیدلم م کرد،یو کالفه نگاه م ازمندیو ن یچشمام عصب تو

مثل الل ها نگاش  ی... ولیتو که نزد شه،ینترس توکل بر خدا درست م

 خم شد کفششو بپوشه، باز با لحن هول زده گفتم: کردم،یم

 داده ضربه بوده؟ صیدکتر تشخ نیآرم-

 ن؟ها دنینداد و گفتم: نکنه دکتره رو خر جواب

 کرده به نفع تو کار کرده. یسرسو بلند کنه با حرص گفت: هر غلط نکهیا بدون

 ...یچیمن تو ه نیبه نفع من چرا؟ به خدا آرم-

کنار گردنش متورم شده بود،  یجا بلند شد، گردنش قرمز شده وبد، رگا از

 و گفتم: ختیر یقلبم هر

 آب بدم؟-

 «آروم و خفه گفت: یکرد و با صدا زیر چشماشو»

 …یول کردمیالشخورا رو درو م نیمن ا ینفر کنار من بود هیاگر تو، تو -

پسرم که  یاز خودم دفاع کنم؟ برا یک یبرا« اشو ادامه داد: نهیس یرو زد»

 که بدتر از صدتا دشمنه؟ یعشق یبرا ایخاکه  ریز

 ،یچشمام پر اشک شد، نفس.... نفس تو اشتباه کرد رون،یاز خونه رفت ب عیسر

 تیرفته ازش شکا ه؟یچطور زن نیکنم؟! ا کارشیزن داره من چ ؟یهچه اشتبا
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دروغ کرده، امروز پنج شنبه است مگه دادسرا بازه؟ اون چه  یکرده، ادعا

 کرده؟... تیکه رفته از شوهرش شکا هیا تهیعقر

 زدمی....زنگ مزدیخوره افتاده بود به جونم...دلم شور م نیع نیآرم فکر

زنگ زدم. اون  اریازش باخبر بشم، به کام خواستیخاموش بود، دلم م شیگوش

بود، جواب دادم  نیدستم زنگ خورد؛ نگ یتو میگوش هویداد،  یهم جواب نم

 گفت: یو تند با نگران

 ؟یخوب شده؟یعه نفس؟ چ-

 برم دنبالش. خوادیاز اونور خط گفت: بگو م یکی

 ه؟یخوبم ، اون ک-

من برم با تلفنم  نشیریبگ« مکالمه کنه گفت: گهید یکیانگار که با  نینگ»

 حرف بزنم.

 .نیپسره است شرو نیا ـــش،یا« آروم گفت: یبا صدا بعد»

 ن؟یشرو-

 .گهیزنشو آوردن د مم،یخونه نع-نینگ

 رفته بود. ادمی یآهان، آهان وا-

 اونجا بود؟ نیآرم ؟یتو خوب-نینگ

 کجاست؟ اریکام نیآره، نگ-
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 .هشینفس تو انگار خودت دلت براش تنگ م-نینگ

 نه گوش کن.-

 .یهان؟ خدا ورش داره اله ؟یخونه ات راهش داد یتو یچ یبرا-نینگ

بود  نجاینکردم برات، ا فیداره تعر انیجر ست،ین ینطوریا نیبابا، نگ یا-

 زدتش بچه اش مرده. نیگفته آرم یزنگ زد گفت زنه رفته کالنتر شیوکل

 خدا شکرت. یمرده؟ عه! مرده؟! ا-نینگ

 بچه بوده! هی!!! اون نینگ-

 حرومزاده. ه؟یبچه چ-نینگ

 .یرفته کالنتر نی! ارمنینگ-

 کنند. شیان شاء اهلل که زندان -نینگ

 !نیشده گفتم: نگـــــــ یعاص

 گل کرده؟ تینکنه دلت سوخته هان؟ باز احمق ه؟یهان چ-نینگ

 گناهه یب نیآرم-

 مظلوم و پاکدامن. شهیهم هم نیآرم ،یآخ« با تمسخر گفت: نینگ»

زنه رفته  یچطور ینینگ زاره،یچرخش م یداره چوب ال یکی نباریواقعا ا نه-

انگار  ویهمه چ دمش،یمن از عقد به بعد ند گهیم نیدروغ کرده، آرم تیشکا

 .دنیخر
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با نگاهشون  نویآرم یچطور دیدیمادره و خواهرش ند یتو چقدر ابله -نینگ

 .دنشید بار اوله که یچطور کردنیم نیآرم نیآرم خوردن؟یداشتن م

داشت راست  نش،یدیند گهیبعد از عقد د یچندم ول دمیاول نه دوم شا-

سوم  کی ستین نیتازه فقط ا چزونه؛یم نویداره آرم یکیمن مطمئنم؛  گفتیم

کاراش بوده،  یعقدم به خاطر مشکالت قانون انیرفته رو هوا، جر شییدارا

 نگه داره مجبور شده. تویشکا نیا تونستهینم

 ر و ور برات بلغور کرده.نشسته ش-نینگ

 نزده؟ نایا ریغ یاون حرف گه؟یم یچ اریکام-

 بچسبه به ما. ذارهیکه داداششو کنار نم اریکام-نینگ

کم مونده بود  رفت،یم یداشت کالنتر یوقت نویآرم ی افهیق یدیتو ند نینگ-

 کنه. هیگر

 .گمیحاال واقعا اون زده؟ زنه رو م-ینگن

 .دتشیکه از عقد ند گمینه م-

 صبحا خدا عالمه. یمن شاهد بودم شبا همش خونه بود ول نویالبته ا-نینگ

 .کنندیم شیزندان زنهیدلم شور م نینگ-

 زنه؟یدلت شور اونو م ن،یزهر نگ یا ن،یدرد نگ یا-نینگ

 «و گفتم: هیگر ریز زدم»
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 هیوسط  نیاگر ا ؟یاگر من ناحق ترکش کرده باشم چ زنهیآره دلم شور م-

 شیپ نیآرم یهمه مشکل برا نیزن ا نیچرا ا یواقع انتیو خعشق بوده باشه 

همه مشکل و  نیا نیباز شده ارم شیاون زن به زندگ یپا یچرا از وقت اره؟یم

 داره؟ انیجر

 ؟یباشه چ یاگر صحنه ساز-ینگن

 دهیکه من هستمو خر یخونه ا نیا نیآرم ؟یچ یبرا ؟یک یبرا یصحنه ساز-

کرده  یدلم آشوبه! اگر ناحق نی... نگنینگ نباشم، بهیغر یخونه  یکه من تو

 ؟یباشم چ

 کرد. رونیتورو اون ب ،یدیتو د انتویخ-نینگ

 ...یعصبان گهیم-

 چته؟ دلت تنگشه؟ برگرد اَه.-نینگ

... بازم به ایدرسته؟ به زبون ب یدرسته؟ چ یچ ایرو قطع کرد، خدا یگوش

 زنگ زدم اما جواب نداد... اریکام

حال و روز من  ،یایخونه داداشت ب دیصرار کرد که باا یزنگ زد و کل مامان

راه افتادم، سر  مینع یدر مقابل نوه اش ارزش نداشت، به سمت خونه  یذره ا

 و زنش بسته باشم. میکه فقط دهن نع دمیخر ینیریراه گل و عروسک و ش

 امیپ یزنگ زدم اما بازم جواب ندادم و برا اریبه کام مینع یدر خونه  یجلو باز

 ستادم:فر
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بهم زنگ بزن، حداقل بگو کدوم  زنه،یشور م ،دلمیرفته کالنتر نیآرم-

 .یکالنتر

با  دیدر منو د یشدم. خانم شمس تا جلو میو بزرگ نع دیجد یخونه  وارد

 همون لحن کشدار و مزخرفش گفت:

 نفــــــس، پارسال دوست امسال آشنا!-

 اومده بودم منتها حالم خوب .... روزمید-

 «و گفت: دیو عروسکو ازم گرفت و وسط حرفم پر ینیریو ش گل»

 یچقدرم ب مان،یزا یاومده بود برا نیزن آرم دم،یآره آره فهم-شمس خانم

 چشم و روئه...

گرد و متعجب به مامان که پشت سر خانم شمس بود نگاه کردم،  یچشما با

 اومد و بلند گفت: رونیخونه قرار داشت ب یکه انتها یاز اتاق نیشرو

 کن. شییتو بعد بازجو ادیامان!! حاال بذار بم-

 و گفت: دیشمس خند خانم

 شد. کهیمرت نیعه وا! حواسم پرت ا-

! زدنیحرف م ینطوریا نیدر مورد آرم یوقت شدمیچرا ناراحت م دونمینم

 و گفت: دیخند ستاده،یباالسرم ا نیشرو دمیکفشامو درآوردم و سربلند کردم د

 نجاتت دادما. یول-
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 سالم، ممنون.« زدم و چشمک زد و گفتم: یمرنگک لبخند»

 بفرستم؟ تیکارت دعوت برا دیبا-مامان

 مامان!-

 «شده نگاش کردم و رو به خانم شمس گفتم: یعاص»

 کنه؟یجون داره استراحت م کایمل-

 !یدیچقدر زحمت کش کنه،یداره ساکتش م کردیم هینه بچه گر-نیشرو

 ؟یخواستگار ی:مگه اومداشاره کرد و ادامه داد ینیریگل و ش به»

 اومد و گفت: رونیاز اتاق ب نینگ

 تو. یآره اومده خواستگار-

 .شماینگو ذوق مرگ م یبا خنده گفت: وا نیشرو

خنده درآورد و مامان تا کجا لبشو  یادا یو مسخره باز یبا دهن کج نینگ

 و خانم شمس گفت: دیگز

 وا !!!!-

 ودم عادت کردم.خانوم به خ نینگ یمن به عالقه  گهید-نیشرو

 و بچه سر بزنم. کایمن برم به مل-

 ."نیپرار "اسمش  ه؟یبچه چــــــ-شمس خانم
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 !!!ه؟یخورده گفتم: چ کهیتعجب  با

 مبل نشست و گفت: یخنده و رو ریزد ز نیشرو

 تو بگو پر پر جون.-

 .کیو انگشت شصتشو باال گرفت و گفت: ال دیخند نینگ

 عه!-مامان

لعن اهلل. خانم شمس با  دیزیبهش بگو  نیپرار یفتن جاتروخدا انگار گ اخمشو

 گفت: هیگال

 .دیکنیخوب بچه امو مسخره م ییخوبه وهلل عمه و دا-

خدا اتاقو!!!! پر از گل و بادکنک و عروسک و... تو گردن  ایسمت اتاق رفتم،  به

اسم  دیبود!!! انقدر پهن بود که با ادیبا عرض و طول ز زیر نهیس هیهم  کایمل

 !ارمیرض و طول بع

 مبارک. دهیسالم، قدم نو رس-

 زد و گفت: یلبخند تصنع هی دیمنو د داد،یم ریبچه ش داشته»

حال حاالها  روزینداشتم، گفتم حاال با اتفاقات د دیام یسالم، چه عجب اومد-

 .یاز جا بلند بش یتونینم
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هم تپل بود، پر مو  یتکون دادم و باال سرش رفتم، دختره سبزه و کم یسر

 خوردیکه م ریپر پشت، صورت پر مو اما بامزه بود، مخصوصا ش یبود، موها

 و گفتم: دمیافتاد. خند یلپش چال م

 .شهیلپش سوراخ م زم،یعز-

 آره مثل خودمه، منم بچه بودم لپپم چال داشت.-کایمل

عصب اون قسمت  یکرد یوتراپیزیف د؟یها! خب بعد چ گهیدارخ چرند م باز»

 «چال پر شد؟! یو جا لپت به کار افتاد

 دادنت تموم شد بده بغلش کنم. ریش-

 بدم. یبچه امو بغل کس خوامینم یبا عرض شرمندگ زمینه عز-کایمل

 .کنمیتعجب نگاش کردم و گفتم: به خاطر بوس کردنش؟ من بوسش نم با

 .نهیشیبچه م یچاکراها یآدما رو یگفته انرژ وگامینه نه استاد-کایمل

 اومده چاکراش دروازه شده؟ ایبه دن وزرید نیچاکراهاش؟! ا-

 نازک کرد و بچه رو تو بغلش جا به جا کرد و گفت: یپشت چشم کایمل

 .زنمیحرف م یمن در مورد چ یدونینم یتو که علمشو ندار-

 .«ییالمعارف تو رهیدا ،ییجغد دانا تو ،ییدهه تو یعالمه  یفهمیتو م آره»

 ...رمشیفقط تو بغلم بگ خواستمیمن م-

 :«دیچنان استارت جمله اشو زد که شونه ام پر وهی»
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بچه ات  ،یهست یمنف یانرژ رینفس جون اصرار نکن، تو همش درگ-کایمل

 دش،یزن جد مانیزا یشوهر سابقت اومده بود برا روزمید ،یمرده، طالق گرفت

 یخودت رو یناخواسته انرژ گه،ید فهیبچه ضع نیا یمنو بغل کن یتو اگر بچه 

 ...نهیشیم نیرپرا یچاکرا ها

 !!!!کایمل-

چقدر  دم،یدیرو تار م کایمل زد،یرو صدا م کایمل یبود که شاک نیشرو یصدا»

 کرد،یبغضمو قورت دادم، گلوم درد م زنه،یهامو تو سرم م یراحت داره بدبخت

 خانم شمس اومد که با هول گفت:م دنییدو یصدا

 شده؟یمادر؟ چ هیجان، چ کایمل-

 و گفتم:دوشم گذاشتم  یرو فمویک

کرده حتما  مانیهم تازه زا کاینباشم، مل نجایدارم بهتره ا یمنف یمن انرژ-

خودش و بچه اش  یچاکرا ها یمن رو یمنف یخودشم بازه انرژ یچاکرا ها

 .نهیشیم

 از پشت سر خانم شمس گفت: نینگ

 چاکرا؟ چاکرات کجاته؟ ش؟یرو پ-

با  نیخنده و شرو ریزدن ز نیسوال آخرو گفت که خودشو شرو نیا یجور هی»

 بده. زیچ هی ایجور فحشه  هیچاکرا  کردمیمن قبال فکر م« خنده گفت:

 مثل خشتک.-نینگ
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و  دیبغلش پر یزد  و بچه تو غیج کایکه مل دنیخندیچنان م نیو شرو نینگ»

 رهیکردن. حاال خانم شمس هم اومده جلو بچه رو ازش بگ هیشروع کرد به گر

 :«گفتیداده بود و م ریگ کایمل

 به تو مامان، دستتو بکش، دست نزن. یحت دم،ینم یبچه رو به کس-

 گفت: انهیدلجو نیکه شرو امیب رونیاز اتاق ب خواستم

 ..هیخرافات ،یشناسیرو نم کایتو مل ؟یرینفس نفس کجا م-

 ...امیصبر کن منم م-نینگ

 ؟یریخورده گفت: کجا م کهیاومد و  رونیب ییاز دستشو مامان»

 .یدار یمنف یمون انرژن گهیعروست م-

 وا !!! خاک به سرم!-مامان

 شمس با حرص گفت: خانم

 گفت؟ نویا یک کاینفس جان؟! مل-

 یخانم شمس؟ چ یپس چ« آروم گفتم: یبا صدا یو پرخاشگرانه ول یشاک»

 ه؟یچ نای...ایگفت؟ به بچه ام دست نزن، بچه ات مرده خودت طالق گرفت

 ن؟!!!جا کایوارفته گفت: وا!!!! مل مامان

 امو انجام دادم... فهیوظ کردمیعرض ادب م دینه مامان، من با-

 ...سایمانتوشو برداشت و گفت: وا نینگ
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که  گنیخودش نموند نذاشت خواهرشم بمونه نم گنینه بمون، پس فردا م-

 کردن. رونشیب

 !م؟یـــــیمنظورما-شمس خانم

 .نیشورشو درآورد کایمامان؟ تو و مل هیگفت: پس ک یعصب نیشرو

نگاه کردم:  میگوش یاومد. به صفحه  میگوش یبرا امیبه پ رونیبرم ب خواستم

 ....عصریول یکالنتر

دوم  یدر خروج یجلو نیبرام فرستاده بود، شرو اریبود که کام یکالنتر آدرس

 طرف خودش و گفت: دیبه کوچه آرنج دستمو گرفت و کش شدیم یکه منته

 نفس.-

نجم بود نگاه کردم، محکم تر آرنجمو گرفت آر یخورده به دستش که رو کهی»

 !!!!نیشرو« نگاش کردم و گفتم: شتریو با تعجب ب

 به خاطر رفتار مادرم.. خوام،یمن به خاطر رفتار خواهرم معذرت م-نیشرو

 .ستیمهم ن نیشرو-

 «بکشم اما بازم نگهم داشت و گفت: رونیارنجو از دستش ب خواستم»

 چقدر شرمنده ام. یدونینم-

 ست ازادمو مقابلش گرفتم و گفتم:د کف

 عادت کردم. کایمل یها و رفتار ها هیمن به کنا ستیمهم ن نیشرو-



271 
 

 .کنمیمن حتما باهاش برخود م-نیشرو

 .ندازهیو به جونم م کنهیچون بعدا برادر منو پر م خوادینه نم-

 منو تو... ارمیب چمویپس صبر کن، برم باال سو-نیشرو

 منو تو؟!!!« ه گفتم:و با عجل دمیحرفش پر وسط»

 میبر رونیبا تعجب گفت: آره منو تو! ناهار ب-نیشرو

 .یاریاز دلم درب یتو دلم نمونده که بخوا یزینه ممنون، من چ-

 با خنده گفت: نیشرو

 یزیچ هی خوامیمن م ارن،یاونا که دلتو شکوندن درب ارم،یمن چرا از دلت درب-

 هم تو دلت بکنم.

 کردم و با خنده گفت: گرد نگاش یتعجب و چشما با

 چقدر بد منظورمو رسوندم.-

و  کردمیاش گرفتم، به صورتش نگاه نم نهیدستمو با فاصله مقابل س کف

 شمرده شمرده گفتم:

 ....یشرو ن،یشرو-

 ؟یدستمو ول کن شهیم« و گفتم: دمیدندون کش ریکردم و لبمو ز یمکث»

 !نیول نکرد و با تعجب نگاش کردم و گفتم: شرو دستمو
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 «تر گفتم: حیبا تعجب پر رنگ تر و صر کرد،یسکوت نگام م با»

 دستمو... ،ییبرم جا دیمن با نیشرو-

ابروهامو از سر تعجب  گه،یچشه د نیکرد! انگار با حرص دستمو ول کرد، ا ول»

 .یباال دادم، خودم به اون راه زدم و سرمو تکون دادم و گفتم:م مرس یکم

 دارم. یسوال هیازت -نیشرو

 نگاش کردم و گفت: راپرسشگ

 .قایتو دق یرفته؟ از زندگ تیاز زندگ نیآرم-

« تکون دادم و گفتم: نیبه طرف یپرسشگرا نگاش کردم و سر یچشما با»

 ه؟یچه سوال نی! ا؟یچ یعنی....یعنی!!! ؟یچ یعنی

ناهار  یباهام حت ای یزنیحرف نم یکنیبه من نگاه نم یگفت: وقت یجد نیشرو

 .یمون زن متعهدهنوز ه یعنی یخورینم

 ه؟یچه حرف نی! اخوردم؟یمگه من قبل تعهد با تو صبح و شب غذا م-

حرکتش مثل  نیفرو برد، ا بشینگاهشو ازم گرفت و دستشو تو ج نیشرو

 و بعد گفت:: نِیآرم

 مهمت برس. یخب برو زودتر به کارا لهیخ-

 .یندازیم کهیت یدار-

 شونه باال داد و گفت: نیشرو
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 هی یول« کوتاه ادامه داد: یلیبعد از مکث خ... »هیچه حرف نیا زمینه نه عز-

 .یناهار به من بدهکار

 تکون دادم و گفتم: خداحافظ. یسر

آدرس داده بود شدم،  اریکه کام یهمون کالنتر یشدم، راه نمیسوار ماش رفتم

منطقم کار  گهید زد،یدلم شوز م داد؛یدوباره بهش زنگ زدم اما جواب نم

و اتفاقاتش فکر کنم  ورزیبه د تونمینم یحت گهید یعنی زنهیمشور که  مکرد،ین

 .تونستمی...نمتونستمیبه خودم بگه آخه به تو چه! نم ای

 نجاست؟یشوکت ا نیبه سرباز گفتم: ارم یکالنتر یورود قسمت

 بازداشته؟-سرباز

 ....دونمینم یعنیبازداشت؟!! نه! -

 نفس..-

 تویگوش« به طرفم اومد و گفت: ه،یرکالنت اطیتو ح اریکام دمیکردم د سربلند»

 .یبد لیتحو دیبا

 شده؟یچ ؟یدادیجواب نم تویگوش نیهم یآهان برا م؟یگوش-

 کرده... تیتکون داد و گفت: دختره رفته صبح شکا یسر اریکام

 !!!ده؟یینزا روزید نیمگه ا-
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 نویمادر پدر و خواهرشم تو دهن ا ره،یگیخط م یکیدختره داره از  نیا-اریکام

 .کنندیاه منگ

 !ه؟یک یعنی! ؟یاز ک-

تو  دیبا سر کوب ستیخود دار ن کمیپسره هم  نی!!! ادونمی! نمدونمینم-اریکام

 اومد روش. نمیا میکم دردسر داشت گهید یچیدختره، ه یدماغ بابا

 کنند؟یبازداشتش م-

 یکیچه خبره،  ستیهم معلوم ن نجایانگار، ا ادیحکم ب دیفعال که با-اریکام

حتما مشکل  ه،یبه چ یچ فهمی... من نمیکیحکم  گهیم یکی ریبگ گهیم

 منه!!! هییرایگ

دستش  دمش،یچشم گردوندم، د م،یشد یوارد ساختمون کالنتر اریکام با

 شده؟یراستشو با بند بسته بود با هول گفتم: دستش چ

بچه  هیسرشو بلند کرد و منو با شک نگاه کرد، از جاش بلند شد؛ انگار  عیسر

 خت،یریغم م خت،یریاز چشماش شوق م ییجدا یاونم بعد از کل دمیمادرشو د

 گفت: دیلرزیکه از ذوق م ییآروم با صدا خت،یریم تیشکا

 نفس!-

مگه  نیاش بود... ا قهیدق هی یبرا غیج غ؟یموهامو از پشت گرفت، ج یکی هوی

منو از دست خودش و خواهرش کنار  اریو کام نیبود؟! آرم دهیینزا روزید

بلوندش آشفته  یموها زد،یشکمشو نگه داشته بود و نفس نفس م دن،یکش
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 مچشمش گذاشته، آد یتو هیوسط اون لنز چ نیبود، حاال ا ختهیدورش ر

 و دادسرا؟!!! یبره کالنتر ذارهیلنز م رهیم رهیبچش بم

و  ستادیا یپا م یپنجه  یرو یچرا ه دونمیهم لنگه خودش بود و نم خواهرش

! رو ه؟یچه حرکت نیو بلند کنه؟ خب حرفتو بزن اقدش خواستی! مزدیحرف م

 و گفت: ستادیپنجه ا

 کثافت؟ یشد گهید یکیشوهر  زونیآو-

 مرغ پا کوتاه. یکنیقدقد م یادیتو دهنتا از صبح ز زنمیم-نیآرم

فقط  ایثر یبود خنده اش گرفته بود، بابا ستادهیدوتا خانواده ا نیکه ب یسرباز»

منو ناله و  نطوریدرشو گرفته بود، مادره هم همبود و ما ستادهیپشت دختراش ا

 نگاه کردم و گفتم: اریبه کام کرد،یم نینفر

 یمن، من شش سال زندگ یزندگ یخانم دختر شما اومده تو گه؟یم یاون چ-

 دخترت. یرو ول کردم به خاطر هرزگ

 یبرو بزن دهنش، هرزه تو« خواهرشو هول داد و گفت: ایعلتو گفتم ثر تا»

 تو... یافتادکثافت که 

 اریداد زدن و منو کام هیکه وسط سالن بودن  سایتا خواست بره جلو پل نیآرم»

 «گفت: سایاز پل یکیو  میهم نگهش داشت

ساکت خانم خجالت بکش، درست کن اون شالتو،  کنما؛یهمه اتونو بازداشت م-

 ؟یآورد ایبچه به دن روزیتو د
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بعد از مرگ پسرم  تونستیل نمزن من تا دو سا ه؟یمادر چ دونهیم نیا-نیآرم

من خرم؟  یفکر کرد ؟یزنیبَل بَل م یاز جا بلند بشه، تو بچه ات مرده دار

چقدر بهت دادن؟ چقدر بهت دادن؟ بگو من دو  خوره،یبابات از جاش تکون نم

 من گم کن. یگورتو از زندگ دمیبرابرشو بهت م

 .یبچه امو کشت ذارم،یبچه ام نرخ نم یمن برا-ایثر

 نیو آرم مشیگرفت اریبکنه منو کام ورشی ایبه سمت ثر خواستیباز م نیآرم

 گفت: اریرو به کام

 دم؟ید یرو ک کهیزن نیا ن،یا ار؟یکام دمید یک نویمن ا-

 داد زد: ایثر خواهر

تو نشسته که خواهر منو  یپا ریز«به من اشاره کرد» که  هیاون آشغال کهیزن-

 .وفتهیبچه اش ب یبزن

 ارشد گفت: سیبکنه همون پل یحرکتتا خواست  نیآرم

 بازداشتگاه. دیخانومو ببر نیا دییایب-

 گهیمن د دی... آقا ببخشای....ثرایکرد و گفت: ثر اینگاه به ثر هیبا هول  خواهر

 .زنمینم یحرف

 یتو حرف نزن، تو چ گه،ینم یچیه گهینه د« هم با االتماس گفت: مادرشون»

 بذار خودش بگه. یگیم
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رو زده  ایثر نیآرم گنینگاه کرد، مگه نم اریعنادار به منو کامبرگشت م نیآرم

تو حرف نزن بذار خودشون حل کند؟!!!   گهیبچه مرده بعد مادرش به خواهره م

با  اینداشته باشن اما احساس پشت کلمات فرق داره، ثر یکلمات مشکل دیشا

 گفت: یگر طهیو سل یو سرتق باز غیج

 ؟یکشت نیا یبچه امو برا ؟یکنیم میاونو پشتت غا ،یتو شوهر من-

 با حرص گفت: نیآرم

 مت؟یدیزدمت دو ماهه ند یمن چطور-

 بوده؟ یک یضربه برا دهیم صیتشخ یپزشک قانون« گفت: سیبه پل رو»

 .میدیتکون داد و گفت: ارجاع م یسر سیپل

اومد، حاال گزارش  ایگفتن بچه خفه شده مرده به دن مارستانیتو ب-نیآرم

با « اشاره به من کرد و گفت:»منو  یر اثر ضربه مرده؟ بچه نوشتن بچه ب

من با مشت کشتم؟ بچه  نویبه خانمم زدن و بچه بعد از دوسال مرد، ا نیماش

 ...اریتو به تف بند بوده، کام

 مارستان؟یخب االن کجاست؟ ب« نگاه کرد و گفت: اریکام به»

رس تو چشماش بود، ترس و است یبرگشت و به باباش نگاه کرد، رگه ها ایثر»

 «آهسته گفتم: اریبه کام

مادر و خواهرشم  کنه،یبه پدرس نگاه م یدختره استرس گرفته، ه نیا اریکام-

 رفتن اون گوشه نشستن.
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 من. یچون گه زدن به زندگ-نیآرم

 هی شمیمعلوم بشه بعد من م یوسط همه چ نیا« حرص بلند تر گفت: با»

 کرده. یمن باز یزندگ که با یاون یتو زندگ فتمیکه م یروان

 به پام. یافت یکه اومد م تیزد: حکم زندان غیخودشو نباخت و ج ایثر

 ...یشیگفت: فعال بازداشت م نیرو به آرم سیپل

 !نجا؟یبازداشت؟!! بمونه ا-

 یچندتا سند م« گفت: اریبرگشت با سکوت و غصه نگام کردو کام نیآرم»

 ارم؟یب دییخوا

 گاه کرد و گفت:ن اریخورده به کام کهی سیپل

 باشه. نجایتا شنبه ا دیبا گهید« به ساعتش نگاه کرد و ادامه داد:»عجله نکن. -

 تا شنبه!!!-

به اتاقش و  سینگم و همراه پل یزیچ یعنیبا دست بهم اشاره کرد  اریکام

 گفتم:

 ه؟یشبانه روز یپزشک قانون-

 ه؟ینگام کرد و مضطرب گفتم: چ یبا سکوت تلخ نیآرم

خسته شدم وا دادم که االن  ،یرفت یگذاشت نایا نیمنو ب ؟یدیفهم تازه-نیآرم

 .میهست یوسط کالنتر
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 ؟یکردیم کاریچ یتو بود-

 نشست و گفتم: مکتین یبه عقب برگشت و رو نیآرم

 مرد.... هیمنو با  لمیف-

نگاهش از چشمام به  دم،یدندون کش ریسربلند کردو نگام کرد، لبمو ز یعصب»

 «لب گفت: ریهشو ازم گرفت و زشد و نگا دهیلبم کش

دو کلمه حرف حساب باهاشون زد،  شهیو درب و داغونن که نم پیانقدر چ-

 من درآوردن. یبرا لمویف نیا ونیلیم ستیمن حاضرم شرط ببندم سر ده ب

 چرا؟!-

بود  لیکه آرنجشو سر زانوهاش گذاشته بود و به سمت جلو متما یحال در»

 «بهم نگاه کرد و گفت:

تا االن پوست طرفو کنده بودم خالص  دونستمیمن که م ؟یپرسیماز من -

 .میبود

 ؟یدشمن دار-

 ...یو تند و واضح گفت: آره بابا حیصر

« نگاش کردم و سرشو ازم برگردوند و گفتم: یگرد و برزخ یچشما با»

 ؟یفهمیم مارستانهیت

 من افتاده. یپنج ساله اونجاست، خوب شده به جون زندگ-نیآرم
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 رفته. شمیاریهوش کمیرت و پرت نگو، برق زدن بهش کال اون ! چنیآرم-

 ؟یرفت یبار ک نیتو آخر-نیآرم

 پا...پارسال.-

هم خوب  مارستانیدکتر جون، ت چینگام کرد و گفت: پس نسخه نپ برگشت

 .کنندیاست ولش م وونهید گنیتهش م یبکن یهر غلط هییجا

توام  یترشم و تو زندگبابام خوب شده باشه؛ با من، من که دخ میریاصال گ-

 .کنهینم نکارویا گهید

 گفت: یداد و شاک هیتک مکتین به

 هیتو  اره،یاسمشو نم نینگ ش،یفعل کیدستش رو شده، مادرتو دادم به شر-

نه پول داره نه آبرو داره نه خانواده داره بعد به خاطر تو  ش،یببن یساله نرفت

 کنه؟یم ینیعقب نش

 گفتم: بله. قاطع

 زد و گفت: یدپوزخن نیآرم

اجازه  شیچشم آب ینه معشوقه  ایبه خاطر تو از تب داغ و هوسش گذشت؟ -

 نداد؟

 گفت: یخفه و شاک یبا حرص جمعه کردم و با صدا لبامو
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به  نباریا فروشهیبازم تورو م ؟یمگه نفسش نبود ؟یهوووم؟ مگه تو نبود-

 خاطر انتقام از من.

 .ستین نطوریبغض و حرص گفتم: ا با

 تکون داد و روشو ازم برگردوندو گفت: باشه، بع بع. یسر نیآرم

 ...شمیادب، منه خرو بگو که نگران تو م یب« بازوشو گفتم: یحرص زدم تو با»

زانوهامو نگه  یشده اش رو یچیبلندشم با همون دست راست باند پ خواستم

 و با جذبه گفت: یداشت و جد

 .نیبش-

 به بع بع تو گوش کنم؟ نمیبش-

 .ینفس پناه یولت کردم دم درآورد« گام کرد و آروم گفت:ن برگشت»

 ،یکه باهام ندار یحرف نزن، صنم ینطوریگفتم: با من ا یحرص و خودخور با

بلند شدم اومدم  ن،یاز دست ا« ام: نمیزدم رو س»از رو معرفتم  میاز رو دلسوز

 ؟یکنیحاال تو جوابم بع بع م زد،یشور م اقتیل یب یتو یبرا یچون دلم برا

 من گوسفندم؟« پر اشک گفتم: یچشما با»

 .دیببخش« و قاطع گفت: عیو سر تند»

اشک تازه جونه  عیسر کرد،یتخس چهارده پونزده ساله نگام م یپسرا مثل»

 باز خودتو... د،یببخش گمیم« زدمو از چشمم پاک کردم و گفت:
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 «و گرد نگاش کردم و خنده اش گرفت و با حرص گفتم: ضیپر غ یچشما با»

 !یتیترب یب یلیخ

 یاعصابم خرد شد، گذاشت یکرد ینطوریهم گمیادامه که ندادم، م-نیآرم

 .یاالن سه ماهه متارکه کرد یرفت

 ؟یبه فکرش یتیهر وضع یخنده شا گرفت و با حرص گفتم:م تو باز»

 ابروشو باال داد و گفت: طنتیبا ش نیآرم

 به فکر توام عشقم، جون جون...-

 کثافت آشغال جلو من حداقل بگو بخند نکن.:« زد غیبا حرص ج ایثر»

 به طرفشون برگرده گفت: نکهیبدون ا نیآرم

 .یکرد ایک ریمنودرگ نیبب-

 منه؟ ریتقص یتخم دو زرده کرد یدب یتو رفت-

 گهیم عیعنتر خانم سر میگیجا نبردمت؟ تا م هیحرص گفت: رو دلت مونده  با

 .یرفت یمجرد یچون دب

 با خنده آروم گفت:ازش برگردوندم و  رومو

 نکن. یدب یانقدر دب رمیگیم یرو برات تو دب یدفعه پا تخت نیا-

دلم  یلیبه خدا خ« نگاش کردم خنده اشو به زور جمع کرد و گفتم: برگشتم»

 !یطیتحت هر شرا زنه،یم یمغزت فانتز شهیهم ن،یتو باشم آرم یجا خوادیم
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 بع بع.« و لبخند نگام کرد و گفت: طنتیش با»

 .«دیچیکه از درد دور خودش پ شیدست زخم یحرص محکم زدم رو با »

نگه داشتن و به  نویمتفاوت آرم لیاون شب و فردا شبش به هزاران دل خالصه

متفاوت  یاحساس ها دم،یچیپازل رو کنار هم م یها کهیخونه برگشتم، ت

که حق  دمیدیم رمیبگ جهینت خواستمیاز مستندام م یدورم کرده بودن، اما وقت

داره  نوی! چطور آرمکنه؟یکار هارو م نیکه ا هیبوده! اما واقعا ک نیبا آرم شتریب

 !کنهیم چیپ لهیتیف

 کردمیو فکر م چوندمیپیبودم و موهامو دور انگشتم م دهیتخت دراز کش یرو

 نیخورده به گوش کهی نِ،یشرو دمیبرداشتم د مویزنگ خورد، گوش میکه گوش

 و تماسو باز کردم. دمیدندون کش ریه؟! لبمو زچرا زنگ زد گهید نینگاه کرد، ا

 بله؟-

 ؟یخواب نبود ؟ینفس؟ سالم خوب-نیشرو

 شب بود. کیربع به  کیساعت نگاه کردم،  به

 باشم؟ داریب دیبا کیربع به  کی گهید-

 و گفت: دیخند نیشرو

 آخه شب جمعه است.-

 «اد:انقدر؟! با خنده باز ادامه د گهیچرا چرت م ده؟یمغزش آب کش نیا»
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 ینطوریمن ا یعنی...یبخواب رید دیکه فردا جمعه است شا نهیمنظورم ا یعنی-

 فکر کردم...

 شده؟یمن خواب بودم حاال چ یاشتباه فکر کرد-

 !ایعه نفس ترش رو شد-نیشرو

 ریوسط گ نیا نمیمن که اعصابم خرده ا زنه؟یم یادیزنگ زده فک ز چرا»

 «حوصله گفتم: یداده، ب

 شده؟! یزیچ پرسمیم دیجان ببخش نیشرو-

 چالوس. میدنبالت بر امیفردا ب گمینه ، نه... م-نیشرو

 چند منه؟ میچــــــــلوس؟! چالوس بر« خورده و متعجب گفتم: کهی»

همون  میماهم بر کنند؟یرم کایچ رنیم هیبا تعجب گفت: چند منه؟! بق نیشرو

 .میکنیکارو م

هم هست  لی!! فامگه؟یم یچ نیروبروم نگاه کردم، ا واریگرد به د یچشما با

 بهش گفت. یزیچ شهینم

 الو؟ نفس؟-نیشرو

 .یگیم یچ فهمیمن نم نیشرو-

 ؟یچ یبرا  رنیچالوس م م،یخوش بگذرون میریخب م-نیشرو

 چالوس؟ ولم کن بابا. امیمن االن اعصاب خودمم ندارم بلندشم ب-
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 افسرده ات کرده. یعوض کهیاون مرت گهید نیهم-نیشرو

 هی یجان من حوصله ندارم بذار برا نیشرو« کردم و گفتم: یفشده پو یعاص»

 .گهیوقت د

 دنبالت. امینه نفس، من صبح م-نیشرو

روز جمعه  خوامیم کنمیبخوابم، کل هفته رو کار م خوامیمن م یایم خودیب-

 بخوابم.

 .زمیخداحافظ عز ،یطرف یبا ک یفهمیکردم م دارتیحاال ب-نیشرو

 تونهیجدا شدم م کنهیبرداشته! فکر م الینگار خا نویرو قطع کردم،  ا یگوش

به  گهید تونمیهندوستان کرده! من نم ادی لشیبشه؟ حتما ف کیبهم نزد

نفس؟!!!  ؟یداغونشون واه واه... فکر چ یفکر کنم، با اون خانواده  نیشرو

به کارا  نجایا ینیشیم برم؟یحساب م نیمن هنوز از آرم ی! واکشتونیم نیآرم

فکر  نیبه شرو یتونینم یگیبعد م یکنیاومده فکر م نیسر آرم که ییو بالها

اروپاست  نجایپسره رفته خارج اومده فکر کرده ا نیا ؟یگیم یمعلومه چ ؟یکن

 نوشته: نیشرو دمیاومد، بهش نگاه کردم د میگوش جیمس یحواست باشه. صدا

 .یدنبالت خواب آلود نباش امیصبح م عیبخواب سر زمیعز-

من االن مطلقه ام ددر  یباو، فکر کرد نمیب نیبش سمیش بنوبرا خوادیم دلم

از  یگوش دمیپر نیهمچ هویزنگ خورد،  میگوش ؟یدودورت جوره؟ خوشگذرون
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صورتم به دماغم خورد، نفسم رفت، تماسو چشم بسته باز  یدستم  افتاد تو

 کردم و با درد گفتم: الو؟

 ؟یخوابیهم زود م یلیکه شب تعط یمگه مرغ ؟یخواب بود-نینگ

 صورتم افتاد دماغم خورد شد. یتو یخواب نبودم، گوش-

 ؟یکالنتر یرفت یپاشد-نینگ

 !یواااا یا-

 کاریچ دیبا یدونیتنگ شده نم نیآرم یدرد، کوفت، زهر مار، تو دلت برا-نینگ

 .یکن

 حرص گفتم: با

هاش و پست بودناش،  یچرا؟ چون اون با تموم بد یدونیآره دلم تنگ شده م-

دندونش نگه  ریاستخونامو ز یمن نفسش بودم، منو خورد ول اشیدته همه ب

پاره اش کنه، با همه  یاما نذاشت کس دیبه مو رس شهیداشت، رابطه امون هم

مردا  نینه مثل ا کردیسوء استفاده م یوقت یحت کرد،یبد بود با من مراعات م

م براش افتن، معلومه دل یم یمطلقه ام به فکر خوش گذرون فهمندیم یکه وقت

 وقت... چیچون نسبت به من ه شهیتنگ م

 افتاده؟! یبه فکر خوشگذرون یک ستا،یوا ستایگفت: وا جیگ نینگ

 ...یدارم کل چکسیه-



287 
 

 یبهت حرف مفت زده، ک یکی ،یگفتیجمله رو نم نینه نه تو قبال ا-ینگن

 ن؟یگفته؟ شرو

 ؟یاز کجا آورد نویشرو ن؟یشرو-

کرد اومد باال سر تو با مادر و خواهرش  یهتورو را یکه وقت ییاز اونجا-نینگ

 کرد و گذاشت رفت. امتیق

 دعوا کرد؟!!!!-

 ...یزنش ای یکه انگار دوست دخترش کردیجور نفس نفس م هی-نینگ

 گفت؟ یمامان...مامان چ-

 یجلو شهینم دهییخانوم تازه زا کایشده بود آخه ملــــــ میقا یچیه-نینگ

 .کایو مل میمامانو سر نع هاتیکه توج یدونیاون حرف زد م

 چالوس. میبر ایفردا صبح ب گهیزنگ زده م نیشرو-

 نیا یبر یگه خورده، بلند نش ؟یکه چ یچالــــــــوس؟ چالوس بر-نینگ

 هستا. کایداداش مل ست،یپسره قابل اعتماد ن

 .نیکف دست آرم ذارهیم رهیداد داد نکن م اریکام یجلو دونمیخب م لهیخ-

 کرد و بعد گفت:آن سکوت  هی نینگ

 ...دهیفهم نیبه خدا بفهمم آرم اریکام-

 .گمیاصال من م فهمه،یم نیمعلومه که ارم -اریکام
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 به جون نفس؟ شیبنداز یخوایم ،یکنیم خودیب-نینگ

بکنند،  یچه غلط رنیچالوس؟ چالوس م میبر عیراه افتاده سر کهیمرت -اریکام

هر  یاون توئه هرک نینه آرمفکر نک ؟یادیو غلط ز الیو ایدورهم دعا بخونند 

 سوء استفاده گر لُمپن. کهیبکنه مرت تونهیبخواد م یغلط

جاشو پر  نیبه پا کنه ا شیآت ستیخب خوبه توام، داداشش ن لهیخ-نینگ

 کرده.

بازداشت  نیآرم یمن جا یتو فکر کرد کنم،یمعلومه که جاشو پر م -اریکام

 بکنه؟ وادخیم یهر غلط یکه هرک کردیاون تورو ول م شدمیم

من خودم جومونگم داداش  فتم،یمن دست اون ب ارهیخدا اون روز رو ن-نینگ

 دنبالت اونم غلطشو کرده. میایالو نفس صبح زودتر م ذارم،یم بمیتورو تو ج

 ؟یاتاق حرف بزن یتو یتونیتو نم-

 !گهیتو اتاقم د-نینگ

 .گهیم نیبازم به آرم اری! کامیحرف نزن اریکام یجلو یعنی-

 خانوم. ـکایبهتر، آخ ناز شصتش که بچکونه تو دهن داداش ملـــــ -نینگ

 خداحافظ. ؟یندار یتوهم دلت خوشه، کار  نیبابا نگ یا-

افتادم و با  ایثر ادی دم،یچیپ یرو قطع کردم، با زموهامو دور انگشتم م یگوش

اول  یمرد  من چهار بار از اون لحظه  ونایکه  یاش کردم، روز سهیخودم مقا
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تمام  کسالی دادن،یسرم رفتم، مشت مشت بهم آرامبخش م ریز نییپاتا 

و مامان  نیدر زمان نبودشم نگ ومد،یسرکار و م رفتیم گیم گیمثل م نیآرم

 لیس زدیباهام حرف م یکیبودن، اعصاب و روانم داغونه داغون بود، تا  شمیپ

 .افتادیاشکام راه م

سرخاکش  هیبه ثان قهیودم، دقوزن کم کرده ب لویک ستیو ب دمیرسیخودم نم به

!! چقدر بچه نگش؟یبا اون لنز و پرس ؟یبلند شده اومده کالنتر یبودم... چطور

 ایبه دن ونایمگه تو چند سالت بود که  نه،یهم یبرا دیبود! چقدر سنش کمه شا

 نیآرم ستیاش بد ن افهیاما ق دم،یسرم کش یکردم و پتو رو رو یاومد؟ پوف

 !ستیمن ن هی... اصال شبستیمن ن هینداده؟ شب حی! اونو ترجده؟ینلغز

رو حس  یزیدستم چ ریدستمو باال سرم گرفتم، ز دم،یرو از رو سرم کش پتو

افتاده، به حلقه ام نگاه  نیحلقه امه حتما از دست آرم دمیکردم، بلند شدم د

حلقه چند بار از  نیمادرشه... ا یحلقه  هیشب زد،یکردم، تو نور چراغ برق م

از پنجره به  خواستمیماون روز افتادم که  ادیراومد و به دستم رفت؟ دستم د

 پرتش کنم اما نتونستم، قلبم نذاشت... رونیب

 دم،ینفهم نویوقت ا چیه ترسم؟یازش م ای بندمیپا نیمن! به آرم بیعج یزندگ

 نینگرانشم؟! هزاران حس درون من نسبت به آرم ای شهیدلم براش تنگ م

 کنم. کشونیم تفکاز ه تونمیهست و نم

 شدم. داریب فونیزنگ ا یفکر کردم که خوابم برد، صبح با صدا انقدر
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که  ومدنین اریو کام نیپس نگ  نه،یشرو دمیو د فونیآلود رفتم سمت آ خواب

 دمید فونیآ یزنگ بزنم از تو نیخونه رو بردارم به نگ یاومده. رفتم گوش نیا

نگاه کرد!  اریوبا تعجب به کامبرگشت  نیشد، شرو ادهیپ نشیاز ماش اریکام

 اریدعوا نشه!کام ه،یشاکچقدر  اریکام ی افهیتنها اومده؟! ق اریکو؟ کام نینگ

 کنهیناراحت م نویکه آرم یزیچ اده،یز یلیخ نیحس تعلق خاطرش به ارم

 هیو شکوه  تی... با عصباننهیشرو قایدق زیاالن اون چ زه،یریبهم م ارویکام

نگاه کرد و دوباره زنگ  ارویکام یقد و باال نمیشروگفت،  نیرو به شرو یحرف

باال گرفت....  دشویو انگشت تهد دین کشییپا نویدست شرو اریدرو زد، کام

 گفت: نیبگم شرو یزیچ هیبرداشتم که  فونویآ عیسر دمیترس

 ؟یکنیتو جاشو پر م ستیبرادرت ن ه؟یچ-

 من دور شو. یاز خانواده -اریکام

اگر منظورت نفسِ که جزو خانواده  ،یتو کار داره دک یبه خانواده  یک-نیشرو

 .شهیتو نم ی

 «با حرص خفته گفت: ن،یبود و نگاهش به شرو ریبه ز لیمتما اریکام سر»

که دور زن  ینفس شوهر داره، دور وبرش نپلک مگه تو شرف ندار-اریکام

 ؟یشوهر دار

 طالق گرفتن. ه؟یحرف دهنتو بفهم، شوهر ک -نیشرو

 تکون داد و پوزخند زد و گفت: یرهم س اریکام
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خونه هم  نیرجوع کردن ا ده،یآمار م مهینصفه ن دهیاون که بهت آمار م-

 رجوعه. یکادو

 زد و با همون لبخند کجش گفت: نه بابا، من اسکلم؟ یپوزخند نیشرو

 «گفت: زدیم نیشرو یکه با اتمام جمله اش به شونه ها یدر حال اریکام»

 بکشنت احمق. دهیم یفهمه دور نفسب نیارم ن،یشرو-اریکام

 و گفت: دیکش رونیب اریدست کام ریشونه اشو از ز نیشرو

 بکنه. تونهینم یغلط چینفس ازش جدا شده، اونم ه-

و با هول  دیکوب فونیآ یروبرو واریگرفت و به د نویشرو ی قهی هوی اریکام

 گفتم:

 ...اری...کاماریکام-

از خودش قدرت  خواستیم نمیشرو بود، نیدرشت تر از شرو اریکام کلیه»

ول کنه  نویشرو ی قهی نکهیبدون ا اریکام زد،یدست و پا م یالک ینشون بده ه

 «گفت:

 .نییپا ایبپوش ب-

 .یبهش زور بگ یحق ندار -نیشرو
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بهت برسه من به  نیارم نکهیدور زن برادر منو خط بکش، قبل از ا-اریکام

 ذارمیاز هم بپاشه رو سالم نم منو یکه بخواد خانواده  یکس رسم،یخدمتت م

 .نیشرو

 باشیضربه خورده فقط با آس نیآرم یهم اندازه  اریکه کام دمیلحظه فهم اون

 نیجمله رو قبال از آرم نیفقط از ورژن ارومترش، ا نهیآرم دیمدارا کرده، شا

گنده  یدوتا پسر ظلم کرده، چقدر مردا نیبودم، چقدر بابا در حق ا دهیهم شن

 یا یکردن زندگ عدر حال جم شهیدارن، هم شونیزندگ یتو یبزرگ یترسا

 نیبگذره ا نینتونست از نگ اریکام نکهیا دیاز هم بپاشه، شا ترسنیهستن که م

هم داره تو  نیآرم دیچون د دیشا داد،یبهش حس خانواده رو م نیبود که نگ

 هین اال نیمنو نگ دیضعف و کمبود خانواده نبود شا نیاگر ا لغزه،یانتقامش م

 ...میداشت یا گهیاوضاع د

به خودم نگاه کردم، رنگم  نهیآ یآسانسورم، از تو یتو دمیخودم که اومدم د به

! درو که باز کردم رونیاومدم ب عیو سر دمیپوش یزیچ هیبود، فقط  دهیپر

نگاه کردم با  نیول کرد و مچ دست منو گرفت، به شرو نویشرو ی قهی اریکام

 فت:تعجب اسممو صدا زد و گ

 ؟یریباهاش م یدار یچ یبرا-

 برگرده بلند گفت: نکهیبدون ا اریکام

 مامانت بچه. شیبرو پ-
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 برات بکنم. یکار تونمیمن نم ینفس! نفس تا تو نخوا-نیشرو

 لب گفت: ریبرام باز کرد و ز نویدر ماش اریکام

 نیدهن ا نکهیا یکردم برا دایپ لیدل هیکه  نیبه آرم دمیبه خدا فردا مُرده م-

 .نییپا یاریبچه  ننه رو ب

 !اریکام-

 «به طرفمون اومد و گفت: نیبست و شرو نویماش در»

 سوء استفاده.... ینکنه به اسم برادرت خودت دار ش؟یبریکجا م یدار-

 نیماش یکه من تو دیکوب نیدهن شرو یمشتشو تو یبا چنان قدرت اریکام

 یدیگاه کرد و تهدن عیمنو سر اریکام ابون،یافتاد کف خ نیزدم، شرو غیج

 گفت:

 ...یشینم ادهیپ-

کرد، جنب نخوردم، خم  خیحس کردم خود خودشه، پاهام  نِ،یکردم آرم حس

 که کنار گوشش گرفته بود گفت: یدیبا اون انگشت تهد نیشد رو به شرو

بمونه که صفت خودتو به  ادتی یتو دهن نیبچه ننه، ا ستمیمن از جنس تو ن-

 .ینچسبون یکس



294 
 

 نِ،یزنِ آرم ن،یزن آرم« گفت: یدیدست گرفت و شمرده و تاک هیا اشو ب قهی»

 خنده،یبه خاطرش م نیکه آرم هیمنه، نفسم تنها کس یهم خدا نیآرم

 تو گوشت فرو کن. نویا رهیبرادرمو بگ یخوشحال یلیدل یکس ذارمینم

به خاطر  نکهیباشه اما از ا یبدجنس دیشد، شا نیکرد و اومد سوار ماش ولش

بهم دست داد، چقدر  یحس خوب هیزد  نویه برادرش داره شروکه ب یحس

رو برداشت و  یبود، گوش یعصبان زدیراه حرف نم یدوست داره... تو نویآرم

 زنگداره  نی، به نگ "my life"اسمشو زده  دمیرو گرفت که د یشماره ا

 .زنهیم

 میو دار...آره اومدم دنبال نفس... حاضر ش؟یشد داریجان؟...ب نیالو نگ-اریکام

...باشه مییاونجا گهید قهیدق ستی....بمیبخور رونیصبحانه ب میدنبالت بر میایم

 خداحافظ.

 ار؟یکام-

 .یکه اومد یکتش گذاشت و و نگام کرد و گفتم: مرس بیج یتو شویگوش

 .ستین نیآرم یامه وقت فهیوظ ست،یتشکر الزم ن-اریکام

به خود  دمیسمت مقَ یول یریگیوقت طرف منو نم چیه دونمی...ماریکام-

 ....نیآرم

 نکرده همش توطئه اس. انتیخ نیآرم-اریکام

 ه؟یچ لمیاون ف-
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 هی گفتیداشت، م یدر پ یپ یبعد از سفرش مدت ها سردرد ها نیآرم-اریکام

عضالتش  یعصب یبعد از اون سفر دردا ست،یاز روز حالش خوب ن یمیتا

 داد. شیشده بود، آزما شتریب

 خب!-

 ومد،ینم ادشی یزیچ یول دمیمصرف کرده بود، ازش پرس یمواد هی-اریکام

مثل روان  یزیچ هیمن تست ازش گرفتم  خوره،یبود که مشروب م ادشیفقط 

 گردان و محرک بوده.

 !!!!ده؟یمواد کش-

... یچند دفعه متوال ده،یکه خودشم نفهم یبهش دادن، جور دهینکش-اریکام

همون موقع مراقب بوده که  ... ازدادنیبعد سفرش بازم بهش م یکه حت یجور

بعد دوباره  خورهینم یزیچ ییجا ره،یگینم یزیچ یاز کس دهیبهش م یچ

 ...میتست گرفت

 .ترسمیمن م ار؟یکام هیک-

 شده بود، با اخم به روبرو نگاه کرد و گفت: یعصب اریکام

 .کنهیداره برادرمو نابود م یکی-

با پتک  یکیبودم، انگار  جینگاه کردم، گ رونیو به ب دمیدندونم کش ریز لبمو»

 «چطور ممکنه؟! کردن؟یتو سرم زده، معتادش داشتن م

 اون زن... بچه اش...-
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 دایآشنا پ هیو رو کردم تا بتونم  ریز مارستانویکل ب یبعد کالنتر روزید-اریکام

 کنم.

 ؟یچ یعجبه گفتم: خب خب برا با

 مرگ اون بچه مشکوکه؟-اریکام

 تن خفه شده؟چرا مشکوک مگه نگف ؟یچ یعنی-

کنه که  مانیزودتر از موعد زا تونستهیم یعنیبوده،  ینیدختره سزار-اریکام

 رفته بود. مارستانیبوده، با حالت سالمت کامل ب نطورمیهم

 ش؟یدیتو د-

کردم و  دایپ مارستانویب زریسوپروا روزیبخش گفت، د زریمن نه سوپروا-اریکام

بگم به  یکیمجبور شدم به  کنمیمن دایآشنا پ دمیکردم، د فیبراش تعر انیجر

باهاش صحبت  شبید کنند،یدارن مجازات م گناهیدارم و برادرمو ب ازیکمک ن

هم جرم انجام  ایثرچون دکتر  ه،یچ انیکردم و بهش گفتم من همکارتونم جر

 انیصحبت کرد و جر مارستانیب سیداده با گزارش غلط، سرپرستار هم با رئ

 میتو خطره تصم مارستانشیاسم ب نکهیا یبرا مارستانیب سیکرد، رئ فیتعر

 گرفت کمکم کنه.

 شده؟ رشونیدستگ یخب چ-

اومده حالش خوب بوده بچه هم  ایفقط صبح گفت ثر یچیفعال که ه -اریکام

 خوب بوده.
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 شده؟یخب پس چ-

مشکوکه، اصال ممکنه بچه رو  زایچ یسر هی یپزشک قانون میریفردا م -اریکام

 خودشون کشته باشن.

! بچه اشو بکشه؟ نه شه؟یمگه م هیییییدهنمو با ترس گرفنتم و گفتم:  یجلو

 .ستیممکن ن ارینه کام

 ریچند نفرو اج نیآرم لیبا خودت؟ وک یکنیاش م سهیمقا یبا ک یدار-اریکام

 بوده. ریپارسال خرج بگ نیکنن، دختره تا هم قیکرده در مورد دختره تحق

 !!!!ر؟یخرج بگ-

 خرجشو بده. کردهیم دایمردو پ هی یعنی-اریکام

 خاک بر سرم.« و گفتم: دمیگرد لب گز یچشما با»

 !؟ی! ک؟یک ینقشه است ول هی یهمه چ دیفهم شهیم نجایاز هم -اریکام

 یصورتش جلو یتک تک اعضا شد،یچشمام دور نم یاز جلو ایثر ی افهیق

، افتادم رومو طرف پنجره برگدوندم، چشمامو محکم بستم لمیف ادیچشمم بود، 

 !!؟یچ یمنو ازم گرفت در ازا یدختر کم سن و سال زندگ هی

و با خواهش  میناهار غذا گرفت یبودم، برا اریو کام نیروز تموم وقت با نگ اون

و بهم  یانقدر عصب نمش،ینتونستم بب شتریب قهیدو دق م،یبرد نیآرم یاصرار برا

نه، ک هیگر یها یخواست براش ها یدلش م دشیدیبود که آدم م ختهیر
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ن لحظه هارو راحت یو کنارش بودم ا موندمیاگر م دیشا دم،یدیخودمو مقصر م

 اما... منم از قصد ترکش نکردم... کردیم یتر سپر

 نمیبب فتمیراه ب اریبرم سرکار، دوست داشتم دنبال کام خواستیدلم نم صبح

 نیشروع کردم... اما دلم ع مویحوصله روز کار یب رسه؟یبه کجا م قاتیتحق

زدم و  جیمس اریهمش منتظر تماس بودم، به کام د،یجوشیو سرکه م ریس

 نوشتم:

 شد به من اطالع بده... یهرچ-

هنوز کاراش انجام  یبار بهم زنگ زد و گفت سند آوردم ول هیظهر  یحوال

گذاشته بودم و با دستم ضرب  زیم یبود، سرمو رو مینشده، ساعت دو و ن

آرودم باال  عیدر اتاق باز شد، سرمو سر ....رفتیگرفته بودم، حواسم صد جا م

سالم تکون داد و  یبه معنا یسر یجد یلیخ نیشرو دمیچرا درو نزدن؟ د

 گفتم:

 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم! تو ا-

 اومدم باهات صحبت کنم.-نیشرو

 در مورد؟!-

 خودمون.-نیشرو

 م؟یخودمون؟!!! مگه منو تو خودمون شد-
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نگه داره  نییپا کردیم یکه سع ییصدا شده اومد جلوتر و تند تندبا یعاص

 گفت:

توئه، من مدت  ریبه قول تو همش تقص میستیاگر االن خودمون ن ن،ینفس بب-

 یبه کوچه عل یزد یبهت نشون دادم که دوستت دارم اما تو ه یادیز یها

بود  ی! اجبارشد؟یو معلوم نشد چرا؟! چ کهیمرت نیبا ا یرفت هویچپ، بعد هم 

 نبوده... ایه بود دینبوده تهد

بوده من  دمیتو حرفشو گفتم: اگر تهد دمیو قاطع پر عیو سر یاراد ریغ یلیخ

 به ازدواج و بچه دار شدن ختم شد. یخودم خواستم که اون دوست

 با تعجب گفت: نیشرو

فرو کرده؟!  اون ازدواج به  یتو آخه؟ تو مغزت چ یگیم ی!!! چ؟یگیم یچ-

 اون هم چون عذاب وجدان گرفته بود.ناقص کردن خودت و بچه ات ختم شد 

 یحس انتقام و عالقه  هیماست  نیکه ب یزیچ دیعذاب وجدان نداشت فهم-

 .ستین یسطح

 سبز رنگ گفت: یدرشت کرده  یبا اون چشما یشاک نیشرو

ساقط کرده بچه  یمردک تورو از زندگ نیا ؟یکنیاالن ازش دفاع م یچ یبرا-

مگه  ن؟یآرم یگینه ازش حامله بوده باز مکرده، ز انتیاتو ازت گرفت، رفته خ

 ؟یدار یتو خود آزار

 .یخبر ندار زیچ چیتو از ه-
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 دست به کمر شد و گفت: یبا همون حال قبل نیشرو

 خبر ندارم هان؟ بگو، بگو که مطلع بشم. یاز چ-

 نقشه بوده. نایا یهمه -

 تکون دادم و گفتم: یسر کرد،یبه دهنم نگاه م قیسکوت محض دق با

گوشه نشسته  هیمادر و پدر دختره رفته بودن  ،یپنجشنبه رفتم کالنتر من-

تو دخالت نکن بذار خودش حرف بزنه،  گفتیبودن مادره هم به خواهره م

بچه اشو از  اروی رهیو تو مغز تو فرو م شهیاومده! م شیدختره پاشده با لنز و آرا

 !اد؟یپاشه ب ینطوریدست بده بعد ا

 ارج شد و گفت:خ یخوردگ کهیاز  نیشرو

 .هینطوریمدلش ا دیخب...خب شا-

 بار گفتن خفه شده... هیتعجب گفتم: بچه اشو از دست داده، بعد  با

 زده... نیخفه نشده، آرم-نیشرو

 نگاه کردم و گفتم: نیگرد به شرو یچشما با

 ؟یدونیتهمتو م نیتو از کجا ا-

 نیبه نگ اریکام ن،ینه نگ اریکام دم،یشن اریمن؟! خب... خب من از کام-نیشرو

 گفته بود اون بهم گفت.
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چرا نشسته با  نینگ گه؟یجا تو مغزمو قفل کردن انگار، چرا چرت و پرت م هی

. دهینکنه دنبال ما راه افتاده و فهم کنه،یکارو نم نیا نیدرد و دل کرده! نگ نیا

 بلند گفت: نیشرو

 .مییم منو توهست که اون یمسئله ا هیکه االن  نهیمهم ا ست،یاصال مهم ن-

مطلقه است  کتیکه االن روم ات یفکر کرد ی! چ؟یگیم یچ نیمنو تو؟! شرو-

 ذهنته...؟؟! یکه تو یا دهیهر ا ای یتو باهام دوست بش

 ه؟ی! منظورت چ؟یگیم یبا اخم گفت:چ نیشرو

 «دادم! ینبود، سوت یاصال منظورش دوست نکنه»

 ه؟یمنظ...منظور خودت چ-

من مطلقه شدم تو باهام  یچ یعنی!!! کنم؟یتفاده ممن از تو سوء اس -نیشرو

نبود هنوز که من  بودم، به  یعوض نیآرم ؟یگیم یچ یفهمیم ؟یدوست بش

 چند سال رفتم سوئد. یچشمم نباش یجلو نکهیخاطر ا

 :دیچیگوشم پ یانداختم و چشمم به حلقه ام افتاد،صداش تو ریبه ز سرمو

 منم.... تی=مرد اول و آخر زندگنیآرم

 صدام کرد وبهش نگاه کردم. نیروش

مادر و خواهرم هم  یجلو تونمیم یاومدم بهت بگم اگر کنارم باش-نیشرو

 ن،یدوستت داشتم قبل از آرم شهیمن واقعا دوستت دارم نفس، هم ستم،یبا
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مدت  نهمهینه االن،بعد ا میقرار بود ما زودتر باهم باش کا،یو مل میقبل از نع

 ...یبشصبر کردم تا باز تو تنها 

 ،یکنیفکر م نطوریتو ا دیشا نو،یشرو کشهیم ؟یچ نیدوست داره؟ پس آرم منو

مگه من طرف  کنه،یم دایکم کم آرامش پ یهمه چ ینیتوهم طرف شرو نهیبب

 اتوریگالد هیشب زنهیم نیزم نویداره آرم یکیتو بازداشته و  نیآرم نم؟یشرو

وسط برم  نیحاال ا بهش حمله کرده، یو همه چ نهیشده که مدت هاس تو زم

 نیاون همه راهو اومد که شرو روزید اریکام شه؟یم یچ نی! آرمن؟یور دل شرو

از حاال به بعد من معشوقه  یبگم اک نینشه بعد من االن به شرو کیبهم نزد

 توام؟

به سرعت نور  خورد،یخوره داشت منو م نیع نیآرم ادی خت،یر یهر قلبم

منم هست، تا  یاون پدر بچه  ونا،یبه  دنیخاطره ها از ذهنم عبور کردن و رس

نقشه باشه اما االن  هی نایا یکه ممکنه همه  شهیبودم باورم نم دهیخودم ند

که با نقشه بهم زدن منم  یا یکنم؟ زندگ یکه واقعا نقشه بوده، نامرد دمیفهم

وقت  چیباشه من ه انتیبحث خ نکهیترش کنم؟ قبل از ا ختهیبهم ر

بدترش گذشت و  یروزا ونا،یبعد از مرگ  یجدا بشم، حت نیاز آرم خواستمینم

ترکش کنم، من  طیشرا نیا یتو ینداشتم، حاال چطور یا زهیانگ نیمن همچ

 کنم؟ ینامرد ینطوریا

 تکون دادم و گفتم: یسر

 عوض نشده. یچیه نیمنو آرم نی، ب نیشرو-
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 !!!یبا حرص گفت: تو چقدر احمق نیشرو

 .یکن نیبهم توه یحق ندار« اخم نگاش کردم و گفتم: با»

 ایزنده به دن ایحاال مرده  یدیبچه اشو ند ،یدیاونو ند انتیمگه تو خ-نیشرو

که مثل آلت دست ازت  یبمون کهیاون مرت لیذل یخوایاومد، باز هم م

 سوءاستفاده کنه؟

ازم  یطیوقت از من سوء استفاده نکرد، تو هر شرا چیحرص گفتم: اون ه با

ترکم کنه در اصل فقط حرفشو زد،  خواستیم یوقت یکرد حت تیحما

 نتونست...

 ه؟یکه ازت گرفته چ یلمیازت سوء استفاده نکرد؟ پس اون ف-نیشرو

 خورده نگاش کردم و گفتم: کهی

  لم؟یگفته ف ی!! کدوم...کلم؟یف-

 کرده؟ فیبرات تعر نینگ نمیا« ادامه دادم: یشاک»

 زد و گفت: یپوزخند نیشرو

 خودت... دیبا هیروان اروی نیا گمیم شنوه،یم یچ نیا گمیم یمن چ-

 ستادمیبا تعجب نگام کرد، در اتاقو باز کزدم و کنار ا نیجا بلند شئم، شرو از

 تا مهمون بره. ستهیا یدر  م یکه جلو یزبانیمثل م

 کار دارم. یمن کل-
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 ؟یکنیم رونیمنو به خاطر اون ب یدار-یشرون

 مکث کوتاه گفت: هید از بع نیانداختم، شرو ریبا حرص به ز سرمو

 هی یها  یباز یها وونهیوسط د ذارمیکرده نفس؟! فکر کن، من م کاریبا تو چ-

 فکر کن، فکر. ،یبر نیاز ب یروان

در نگه داشتم و به در  رهیدستگ یرفت و درو بستم، دستمو رو رونیاتاق ب از»

تب داغ  " میبگ دیبا "تب داغ و هوس "بگم  دینبا گهید دیبسته نگاه کردم، شا

 هی مویکه زندگ ی... پسش زدم... به خاطر همون پسرنیمن خاطر آرم "عشق

 یعشقو ود ل یسر منو و هوا یاون و هوا یخودش پوچ کرد،هوا یهوا یروز تو

 هوا ها باهم فرق دارن! نیاون تنگ شد، چقدر ا یهوا یکه تو

 نویارم نیماشنگاه کردم،  ابونیدر فاصله گرفتم، به سمت پنجره رفتم و به خ از

 ی....وانجاستی...انهیماش یتصادف رو یخودش بود، هنوز جا نیماش دم،ید

 ....نیشرو

 ...رونیب دمییاتاقو باز کردم و دو در

نبود، رفتم پالک  نیآرم دم،یرس ابونیرفتم...به خ نییآسانسور از پله ها پا یجا

 نیو ماشت شینگاه کردم، گوش نویماش یخودشه، تو دمینگاه کردم د نویماش

است، خودش کو...  هیهد یمثل بسته  نه،یبسته هم تو ماش هیجامونده بود، 

 :دمیرفتم داخل شرکت از نگهبان پرس

 باال؟ ومدین یقد بلند چشم آب یآقا هیاالن -
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کرد، درشت کرد،  زیچشماشو ر یحل کنه ه یاضیر خواستیانگار م نگهبان

مارو  یطبقه  نمیم آسانسور بب! آخر رفتم ددمیباز گفت ند یتک سرفه کرد...ول

رفته؟ احتماال اونم تو  ایهست  نیشرو نیماش نمی... رفتم ببانهی دهینشون م

 ه؛یشمال یدر ورود یهم جلو نگیپارک کنه،یخود شرکت پارک م نگیپارک

خرس  هیگرگ نه مثل  کشه،یرفته سراغش، مثل گرگ بو م نیاونجان، آرم یوا

 رو استشمام کنه... یزیهرچ یبو هتونیدورتر م ومتریک نیکه از چند

همون قد  دمش،یشدم، د یخروج نگیوارد پارک م،ییدو یطرف در شمال به

 تونمیبازهم م  دهیاالن که کت و شلوار نپوش یبلند و شونه هاش پهن، حت

و  دیسف شرتیت یبا دهیپوش رهیت یسرمه ا نیشلوار ج هیبدم،  صشیتشخ

 هیبار فقط  نیشلوارش بود، ا بیج ی... دستش تویسرمه ا نیآست یکاپشن ب

 هیبه  شه،یالبد اونقدر شلوارش تنگه که دوتا دستش جا نم بشهیتو ج دستش

 رفتیکه دستش تا باال م یتو دستش بود، مدت زمان گاریس کرد،ینگاه م یسمت

 ...کشهیم یقیعم یبود، معلوم بود پک ها یطوالن نییپا ادیو تا ب

ته  نیاومد آرم رونیبود، تا ب نیشرو نیماش دراومد، نگیاز تو پارک نیماش هی

به  یپرت کرد و قامتش استوارتر شد، سرش کم رونیب گارشویس یمونده 

پر گاز حرکت  یلیخ نیشرو نه،یبیاونو دراه از افق م یعنی نیعقب تر اومد ا

 ؟یعنیبود، دعوا کردن  یکرد، انگار عصبان

 ن؟یآرم-
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و سکوت  یبا کما ل خونسرد م،ستادیان ا هیجلوتر و طرفم برگشت،  رفتم

! ستیچرا انقدر خونسرده؟ نگام به گردنش افتاد، نه قرمز ن کرد،ینگاهم م

به دستش نگاه کردم، مشت نکرده! نگام به بازوش  ست،یرگهاش برجسته ن

 دستشو فشار داده... یکیمردونه است انگار  یدستا یافتاد، جا

 طرفم اروم دستشو پشتم گذاشت و گفت: اومد

ها،  کنندیگناه انداخته بودنش بازداشت استقبال نم یکه ب یاز آدم ینطوریا-

 بغلش... یبپر دیبا

 ن؟یعجله گفتم: دعوا کرد با

 خواد؟یتو دلت شمال م-نیآرم

 خورده نگاش کردم و گفت: کهی

 یاگر تو شمال بخوا یول ختهیشمال کشور بهم ر یگفته آب و هوا یهواشناس-

 .میریم

 نتیماش دمیاومدم د ن؟یدعوا کرد گمیم ه؟یا ل چشم« تعجب گفتم: با»

 ..یستیخودت ن یدره ول یجلو

و  نیآرم گهیبه همه م رهیاالن م« دنبال خودش و گفتم: دیگرفت کش دستمو

 نفس...

 گفت: یوجد برگشت
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 زنمیرد م چه،یخبر همه جا بپ نیا خوامیهووم باهمند؟ م ؟یو نفس چ نیارم-

گرگ  هیمن، االن  یجوجه  ستمیببر ن گهیام، د هیچ هیاال شب یدونینم

 خونخوارم که دنبال رد خونم.

 جلو آورد و گفت: یسرشو کم خت،یر یهر قلبم

 من... یجوجه -

به من وفادار بوده، « به لبم نگاه کرد و گفت: قیسرشو کج کرد و دق یکم»

 کفتارا دورش کردن و پا نداده؟

دندون  ری، لبمو زدستش بود یقدم به عقب رفتم، مچ دستم هنوز تو هی

  وفتادیوسط م نیآمار داده؛ خوبه منو خراب نکرده وگرنه هم اریکام دم،یکش

بگه، انگار صورتش الغر شده،  نویو نفس آرم ینفس پناه نیرو سرم و فرق ب

 ...ادیاصال بهش نم ششه،یته ر یبرا دمیشا

 ...نیشرو-

 ن؟یابروشو داد باال و گفت: شرو هی

گذشته رو  یهنوز اخالقا نیشرو« کون دادم و گفتم:ت دییتا یبه معنا یسر»

 چند سال قبلشم. یمن هنوز همکالس کنهیداره، فکر م

دست چپم تو  د،یتکون داد و دستمو آروم به طرف خودش کش یسر نیآرم

دستش بود، حلقه امو تو دستم صاف کرد و برگشت نگام کرد، بهم لبخند زد و 

 گفت:
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 چالوس؟ دیچند بار باهم رفت-

 ...اری!!! من که زنگ زدم به کامنیآرم اخدایخدا،  ای-

چالوس روز  میبر گهیم ادیم یناموس وقت یب یعوض هی نمیبب خوامینه م-نیآرم

 ادیچالوس که به  یرفتیمگه تو جمعه ها باهاش م ه؟یمنظورش چ لیتعط

مشت  هی ستم،یخر ن گمیدارم بهت م شه؟یم قهیبه  قهیچرا  اریکام مه؟بایقد

خونه  نیا یتو یاومد یهم که پاشد ییمن نده؛ اون دو ماه لیحوت فیاراج

 که خودم نباشم. یفکر نکن ولت کردم به امان خدا؛ چه برسه وقت

 !!!؟یچ-

« تو بغلش و با خجالت گفتم: دیمنو کش ارم،یمچمو از تو دستش درب خواستم»

 محل کارمه. نجایزشته ا

 محل کارت بود.-

 :خورده بهش نگاه کردمو گفت کهی

 .یکار کن دونمیصالح نم گهیتموم شد، د حتیزنگ تفر-

 شروع نکن... نینداره؛ آرم یخفه گفتم: به تو ربط یصدا با

با خودت که من  یکنیتو چه فکر م اروئه،ی نیا یمیحکمت دوست صم-نیآرم

 نجا؟یبذارم پاتوق داشته باشه ا
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نگاه کنه  به طرف ما نکهیاومد، قبل از ا رونیآسانسور باز شد، حکمت ب در

دست انداخت دور کمرم و حکمت  نیاما آرم رمیفاصله بگ نیخواستم از آرم

که تو  یدر حد یعنیبا من چشم تو چشم شد، شوکه شد! شوکه  قایهم دق

تو  فتادها لیطبق معمول که از دماغ ف نیو به ما نگاه کرد، آرم ستادیجاش ا

ه طرف ما برگشت حکمت کامال ب کرد،یچشم حکمت زل زده بود، سالم هم نم

 و گفت:

 !؟یخانم پناه-

 خانم شوکت، نفس سالهاست که شوکت شده. دیبهتره بگ-نیآرم

 نیانداختم و آرم ریسرمو به ز کرد،یهمچنان بهت زده مارو نگاه م حکمت

 گفت:

 من بگم؟ ای یگینفس جان خودت م-

 گفت: طونیش ینگاه کردم، با لبخند نیکردم با حرص به ارم سربلند

 ؟ بــــاشه؛ جناب حکمت...من بگم-

 !نیبا حرص گفتم: آرمـــــ ریز

قاطع تر  نینشون بدم، آرم یدیحکمت عکس العمل شد یجلو شدینم روم»

 «گفت:

 همسرم سرگرم کار تو شرکت شما باشه. نمیبیصالح نم گهید-
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 قدم اومد جلو و گفت: چرا اونوقت؟ هیاخم کرد و  یکم حکمت

 نگاه کرد و گفت: ینمکث طوال هیبه حکمت با  نییآرم

 خسروان دانند. شیصالح مملکت خو-

کارمند قابل  شونیا زه؟یآم نیتوه دیکنی! فکر نمن؟یراض یخانم پناه-حکمت

 من هستند... شیستا

 که بم و تلخ شده بود گفت: ییتر و محکم با اون صدا یجد نیآرم

و برنده ت هیکه اسمشون  یی=برام کسر شأن داره که مّنّ صاحب شرکت ها

 باشه. یشرکت دوزار هیدست  ریاروپا، زنش ز

 .نی! آرمهییی-

حکمت  یآقا« تکون داد و با عجله گفتم: یدهنمو گرفتم، حکمت سر یجلو»

 من...

جر و بحث کردن و کش مکش ندارم هر  یبرا یخب، من وقت اریبس-حکمت

 هی دتونیطبق صالح د« گفت: دیبا تاک»  دیدیاگر صالح د د؛یدونیجور صالح م

 .دیاریب فیتشر مهیپرداخت و ب یکارا یوز برار

 حکمت داد و حکمت رو به من گفت: لیتحو یپوزخند نیآرم

 دارم خدانگهدار. تیو موفق یخوشبخت یبراتون آرزو یخانم پناه-

 ...یآقا-
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داشت، حکمت  غیبود ت نهیکه پر از حسادت و ک یبهم نگاه کرد، نگاه نیآرم

 رفت و با حرص گفتم:

 ؟یاستخویم نویهم-

 .خواستمیم نویهم قایبا حرص خفته گفت: دق نیآرم

 مشغول بودم.. کردم،ی! من خوشحال بودم که کار من؟یچرا آرم-

 عرضه. یگفت: تو شرکت دوست ِاون چنگولک ب یبا حل قبل نیآرم

 آزادمو به سرم گرفتم و گفتم: دست

رعون؛ ف نیآرم یتو فرعون ست،یآدم ن چکسیه نیخدا از نظر ا یخدا وا یوا-

 .یدستات مچاله کن یتو ،یمچاله کن یخوایمنو م

 با حرص آزاد گفت: نیآرم

و از  دونهینم یزیاز پرواز چ رنیگیکف دست م یکه تو یمثل جوجه رنگ-

دوست  یهرکار ا،یمن بپر، پرواز کن، برو، ب یتو محوطه  ترسهیم دنیپر

 نفس. نمکیاز همه جا بالکت م یمن رد شد یاز مرزا یبکن اما وقت یداشت

گفتم:  دادمیکه دست آزادمو با حرص تکون م یخفته در حال یحرص و صدا با

 چرا؟!!! چرا؟!!!!

 گرد کرده وزل زده به من گفت: یبا اون چشما حیو صر تند
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 ترسم،یم یکه تو نباش ییاز مردن تو تنها رم،یاز دستت بدم، بم ترسمیچون م-

 ...یبفهم بفهم لعنت

مردم، چقدر  یچقدر منم منم داره برا کردم،یزنان تو چشماش نگاه م نفس

 یخوشحالم و حس مهم ادشیاعت نیبرام، چقدر ته دلم به ا کهیو کوچ  ریحق

است، چقدر بالم  دهید بیو آس دهیرنج میدارم، چقدر حس غرور و آزادگ

اما  دهیشکسته، چقدر حس پرواز و قدرت دارم؛ به زن ها عشق قدرت م

 .کندشونیو عقده م نهیکنه پر از ک آرومشون نکهیا یجا تیحدودم

 همون جوجه... هیدنبال خودش کشوند، شب منو

خدا  ده،یخدا که بال نم م،ییخوا یخودمون م ادیسرمون م ییما هر بال دیدونیم

 ریکه بال بده.. من مخواستم که درگ دهیخدا بع تیاصال از رحمان دهیم ریخ

 زیبه من دو چ نیرمچون آ شمیمن دل تنگش م نیباشم به قول نگ نیآرم

اول حس دوست داشته شدن دوم حس دوست داشته شدن توسط  ده،یم

منو مهمم  گران،ینه د نمیبینقض داره، اما باطنو من دارم م یکه ظاهر ب یمرد

 ریمن ز یامپراطوره برا هی هیهمه شب یکه برا بندهیمرد با ظاهر فر نیا کنه،یم

 اگر من تو قاعده اش نباشم. وفتهیپام م

ترس  نجاست،یا یکشمش انکار نشدن هی! یکننده ا ریسخت و درگ ادلهمع

 داشته باشن. قتیحق نکهیذهن من هستن تا ا یساخته  شتریکه ب ییها

کنار به  نهیشدم، از آ نشیاز شرکت آوردم و بعد سوار ماش لمویرفتم وسا اول

ر من کنار افتاد، چندتا دختر بودن، انگا نینگاه کردم، چشمم به ماش نشیماش
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 نیآرم ند،یبب نوینداشتم، خودشونو کش دادن که آرم تیروح بودم و موجود

 نهیس سوخت،یقلبم م کرد،یمن اخم به روبرو که چراغ قرمز بود نگاه م هیهم با 

!! دلم نه؟یماش نی! چرا سوار اکردن؟یچرا نگاش م گرفت،یم شیام داشت آت

نگاه  دییخوایم یبه چ هیروان نیبزنم ا غیبدم و ج نییرو پا شهیش خوادیم

رو  یروان هی ی افهیق یدود یها شهیبه زور از پشت ش دییخوای! مد؟یکن

 د؟ینیبب

 ریبلند زد ز نیزدم که آرم غیو بلند ج دمیپام افتاد، از ترس پر یرو زیچ هی

 داشبردو باز کرده، با خنده گفت: دمیخنده د

 داشبرده خراب شد. نیداداشت ا ارهیزدم به ابوط-

 یشو برداشت و با لبخند نگام کرد و کم یلیمستط یفلز یداشبرد قوط از تو »

 «باال گرفت و گفت:

 سالگرد ازدواجمون. یبه سالمت-

... ستینگاش کردم، زمانو تو ذهنم مرور کردم، سالگردمون که االن ن دیترد با»

هر سال  نینبود اما آرم ادمی! من اصال ؟ی... شب مهمونگهیرو م یشب مهمون

 !«هیموندن ادیبه  ی! چقدر براش اون شب لعنتکنهیم یادآوریو روز نیا

 از اون شب متنفرم. خ،یتار نیمتنفرم از ا-

 و گفت: دیسر کش شویلم داد و بطر نیآرم
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 نویماش نیمن بود، حاضرم ا یزندگ زیانگ جانیاوووف...اوووف نفس، بخش ه-

 .میبه اون لحظه برگرد گهیبار د هی یبدم ول

 و گفتم: دیپاش مشت زدم و خندحرص به رون  با

همه بدونند  یو همه جا جار بزن یبگر لمیف یدوباره منو نابود کن یحاضر-

بازهم  یآبرو کردن من شاهکاره که تو حاضر یداره؟ ب لمیاز زنش ف نیآرم

 به همون زمان؟ یبرگرد

به جا پار کرد و برگشت طرفم و  عیسر نویبه خون نشست، ماش نیآرم یچشما

 :گفت یشاک

 نشون دادم؟ یبه ک لمویمن ف-

 ...یکرد دیتهد لمیتو همه رو با ف ؟یپرسیتر از لحن اون گفتم: از من م یشاک

 محکم چشماشو روهم گذاشت و گذاشت: نیآرم

 ؟یگیکه م هیمادرت؟ مادرت اون همه کس ه؟یکردم؟ همه ک دیتهد ویمن ک-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 هاست. بهیمنظورم غر ر،ینخ-

 ؟یمثال ک ؟یکرد و گفت: ک یاز گنگ یماخ نیآرم

 .نیشرو-

 نعره گفت: هیشب ییصدا هیبا  نیآرم
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در  یدارم؟ تو چه فکر لمیمن از نفس ف نیشرو گمیم امی!!!! من من؟یشرو-

من وشهرتم، سال هاست به خاطر تو اونچه که ساخته بودمو  ؟یکنیمورد من م

نگاه کنم که  یپناه نیسباختم، من اگر قرار بود هنوز به تو به چشم دکتر ح

 .یهمون شش هفت سال قبل گورتو کنده بود

 آورد؟ لمویچرا اسم ف نیحرص گفتم: پس شرو با

 گفت: یشده ا دیحرص تشد با

زن و  یگفته اون داداش ابلهت برا میغلط کرد، حتما مادرت به نع نیشرو-

 کرده. فیخانواده اش تعر

 زه؟یمنو بر یآبرو رهیمامان من م-

 گفت: تیعصبانبا  نیآرم

 اما اونا نه؟ فروشمیمادر و داداشت صباح تر از منند؟ من تورو م یعنی-

 نشست و گفت: ینگاه کردم، صاف رو صندل بهش

 گهیو درشت بار تو نکنند بعد م زیر رهیزنشو بگ ینداره جلو رتیانقدر غ اروی-

 داداشم، مادرم.

 «طرفم باز با همون لحن متحرص و خشن گفت: برگشت»

تورو  رسنیم هیقض خیبه ب یاال من، همه وقت یارزش ندار چکسیه یبراتو -

همون  یتورو با اون شکم تو خونه  یدیرو د یخیمادرت تا ش کنند،یول م
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بچه اشو  گهیبمون د گفتیول کرده بود و م وونیح گفتیکه بهش م ینیآرم

 شتدادابه خاطر  ،یو بساز یبسوز دیبا ونهیبچه اش درم یپا گهید ،یحامله ا

کوفتش نشه، ماه عسلش  شیفقط نفهمه و عروس میکرد که نع یتورو قربون

! خواهرتم بدتر از مادت ست؟یخاله زنگ مادرت ن یحرفا نایزهرش بشه؛ ا

اگه صفت  نی. دِ آرمکنهیکارو م نیهم نمیمنو عقد کرد آرم اریکام گفتینم

 انداختن... یداداشتو داشت که تورو دور م

احساسم شونه  نیکه از شدت ا یدر حال یو خار یبغض و حس خرد شدگ با»

نگاش کردم، با حرص  دیتکریم هیهامو جمع کرده بودم و دلم داشت از گر

 «خفه گفت: یاومد جلوتر و با صدا شتریب

 ،یخود داشت یورش بود تو که جا هیبه  ایهم که دن زتیهمه چ یب یاون بابا-

 رسه به دخترش.وسط حاضر بود مادرشم بفروشه چه ب ومدیزن م هی

 زدم: بس کن... غیج دیکه ترک یبا بغض همگام

 گفتم: هیو با گر کردیاخم نگام م با

فکر  ییتو هم مثل اونا ،یکهنه ام بپاش یزخم ها ینمک رو ستیالزم ن-

  هی. برام یدیمنو به صالبه کش دیو تهد ریبا تحق شهیهم ؟یتو بهتر یکنیم

که نکنه  یام کرد خهیخواهرم چهار ماز مادرمو برادرم و پدر و  یساخت بیصل

انتقام  کباریبه اجابت نشوندش؛ از همه  شهیاز هوس که م یبمون بینص یب

از من صدبار انگار من مادرت بودم، من بابام بودم، من سن کم تو بودم،  یگرفت

 که تورو دوست نداشتم بودم... یمن پدربزرگ
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تموم صورتش  دم،یترس اش افهیاز ق کرد،یو نفس زنان نگام م یعصب نیآرم

رومو ازش  زد،یم ریداشت و به قلبم ت بیغ ریت شیآب یبرافروخته بود، چشما

 گفتم: رلبیبرگردوندم، مشتمو سر زانوهام جمع کرده بودم و آهسته ز

 یزندگ یکجا دونمیمن نم یفکر کرد ؟یزنیو تو سر من م یکنیم ریتحق ویک-

 همه اتونم.

 نکن. هیبق یاطبم و گرفته گفت: منو ق یصدا با

 :گهیکه م ییآهنگ از اَشوان افتادم، اونجا هی ادیزدمو جواب ندادم،  یپوزخند

 کردم باز وونهید یتو ادی

 رابطه جنگه همش دعواست نیا

 ادیفر میاز بس زد میشد خسته

 ابیکن منو در یکار هی برگرد

 اهیدل س هینبود، شب زییپا لیاون اوا هیاصال شب شد،یم کیگرفته و تار هوا

 .زنهیزمستون بود، انگار هوا هم خودشو گم کرده داره ساز مخالف م

تا مغز  نیآرم یدوست نداشتم جواب بدم، حرفا خورد،یزنگ م میگوش

باز  گه،یراست م گمیدارم تو خلوت مغزم به خودم م د،یکشیم ریاستخونم ت

خودش. چه حس  یروزا اونم باز برا نیا یخودش ته مونده امو نگه داشت برا

شوخته ام که همه رو به نوا رسوند  تیکبر هی هیمنو احاطه کرده بود، شب یتلخ
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و سوخته و  اهیس تیو خودش سوخت و حاال همه بهش به چشم همون کبر

 .کنندیهدر رفته نگاه م

دستم گذاشت، با شصتش پشت  یبودو رو یچیراستش که هنوز باند پ دست

 رونیبکشم، به ب رونیستش بدستمو از د خواستیدلم نم کرد،یدستمو نوازش م

متنفرم. تا مدت ها حس  شهیم یبرام شفاف ساز تیواقع نکهیاز ا کردم،ینگاه م

 درد برم. ی لهیتو پ شهیدارم که باعث م یتلخ و گزنده ا

که بعد  ییجا نیشده بود، عوض نکرده؟ اول فیدستش نگاه کردم، باندش کث به

باز زنگ  میلبم فشار دادم، گوش یاومده دنبال من بود، دندونامو رو یکالنتر

 خورد، دوباره سه باره...بالخره گفت:

 صداشو قطع کن. یجواب بد یخوایاگه نم-

پام نشست، حس غربت و  یاما دستش رو دمیکش رونیاز تو دستش ب دستمو

که از کف دستش به تن  یداشتم که دستشو پس بزنم، به اون حرارت ینامحرم

 از حالم نترکه. دادم که دلم ازین خورهیسردم م

 یفلسفه به خوب یتو شه،یدشمن آدم هم مرهم دردش م یحت یگاه دیدونیم

سلول  کیانسان ها از  یچون از نظر فالسفه و عرفا همه  کنندیم هیتوج نویا

 انسان.  کیسلول هست در بدن  هی هیشب یمشترک هستند، هر انسان

انسان کامل رو  هی رنیاصلح و کامل کنارهم قرار بگ یاگر همه انسان ها 

کنه  و ناسالم  و خطاکار باشه درست مثل  یبد یحاال اگر انسان دن،یم لیتشک
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است که بهش کمک کنند تا  گهید یسلول ها ی فهیبدنه و وظ ضیسلول مر

جانته  امدشمنت آر نکهیاز ا یدرمان بشه، اصالح بشه، گاه ضیاون سلول مر

 .مییایدر هی یها و همه قطره میما آدما از هم هست نکهیا یبرا

رو ازم گرفت  یگوش نیکنم آرم جکتیتا اومدم ر گرفت،یبود که تماس م مینع

 و تماسو باز کرد و گفت:

 کارینفس چ شینداره که من پ ی...من گوشِ نفسم... به تو ربطشنومیبگو م-

 ...کنمیم

 «گفت: یوسط خنده جد هویخنده، با تعجب نگاش کردم و  ریزد ز بلند»

 خوادینکن نم رینشو تو گلوش گ غیتو براش ت القوز،یدر حق نکن  یتو برادر-

 ...یبهش برسون ریخ

 ییکه قلبم به تپش افتاد، با صدا کردیبه روبرو نگاه م یو تلخ تیچنان جد با»

بم و  ینطوریکه ا شهیاحساس پر از حرص و آز بلند م هیکه معلوم بود از 

 «گفت: دیو تشد دیدورگه است با تاک

با زنش،  سازهیاز نو م شویزندگ نیون برادر زن قالتاقت خبر بده که ارمبرو به ا-

دوش  یروهم رو یزندگ نیمن مثل الشخورا نپلکه، نعش ا یدورور بر زندگ

 .ذارمیشماها نم
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 یعقب انداخت، گوشه  یصندل یرو خاموش کرد و رو یقطع کرد، گوش تماسو

بهب  یسر شد،یم شیکه دلم ر دییجو یم یو حرص یلبشو با چنان خشم

 تکون داد و گفت: دییتا یمعنا

که مالمو باال بکشن  کشنیواسه من نقشه م شنیفکر کردن دورهم جمع م-

 باال بکشن. مویزندگ تونندیم

 دورهم جمع... ی!!! ک؟یک-

 :زدیزد، نه سر من، انگار سر احساس خودش داد م داد

 نید داده همبه با یخیکه ش هیسرما انیپشت اون جر ش،یبا برادر زن عوض-

وارد معامله شده؛ فکر کردن  گهینفر د هیبوده که با اسم و رسم  یعوض نیشرو

پول و دور زدن شرکا رو از  یام؛ من بو ییایمن احمقم. من پسر اون زن کُلمب

اون به باد داده  هبه واسط یخیرو ش هیکه سرما یموسسه ا فهمم،یم یصد وجب

 کرده. سیآقا تاس نیبوده که هم یشرکت

 موسسه بوده. یتو که گفت-

 انیگفته بود بعد که خودم افتادم دنبال جر یخیبود که ش یزیچ نیا-نیآرم

گلدکوئست راه انداخته  هیشب زیچ هیشرکت متعلق به چندتا جوونه،  دمیفهم

 یعملکرد  خواستهیشرکت م نیا نکهیبودن منتها با چند تفاوت، تفاوتشم ا

 قمار بوده تا هیشب شیعنتبورس داشته باشه اما عملکرد ل هیشب
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منو به  یپوال« و گفت: دمیاز ضربه اش از جا پر د،یفرمون کوب یحرص رو با»

کثافتم با اسم و رسم خودش جلو  نیباد، دولت هم اومده شرکت رو بسته، ا

 دهیبوده که خودشو عقب کش نیشرو نیهم یگذار اصل هیبود اما سرما ومدهین

 نداره. یو مدرک

 کرد؟!!! سیشرکت تاس یم و رسم تقلببا اس شهیمگه م-

 گم؟یبهم نگاه کرد و گفت: من دارم بهت دروغ م نیآرم

 .کنمیدارم سوال م یگیدرو.غ م گمیمن نم-

شده بود  سیشرکت تو سوئد تاس ران؟یا ومدهین دایمگه جد کهیمرت نیا-نیآرم

 بود. یو مجاز

  گه؟یم یچ دمیمفهمینگاه کردم، ن نیاخم به آرم با

 .سوزهیش کن االن مغزت مول-نیآرم

اون  یبفهم یتو تونست« اش گرفته بود، رومو ازش برگردوندم و گفتم: خنده»

 اما دولت نتوسته بفهمه؟ نهیشخص شرو

درست کرده  یخودش مشخصات جعل یبرا ران،یتو سوئده نه ا گهیم-نیآرم

لو  التیتشک نکهیقبل از ا ران؛یهم هوا پس شده گذاشته  اومده ا یبوده وقت

 بره سهمشو برداشته اومده.

 و گفتم: دمیلبم کش یزبونمو رو
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 به پول... یازیکه ن نیشرو-

 چه خبره؟ ،یکنیم نیشرو نیشرو« نگام کرد و گفت: یشاک نیآرم»

 اشتباه... گمیخورده گفتم: دارم م کهی

که گفتم االن  زدیو حرف م دییسا یهم م یدندوناشو رو یحال هیبا  نیآرم

 .کنهیسکته م

 رم؟یمن رفته بعد دزد رو اشتباه بگ هیسرما-نیآرم

 مش؟یبکش میبر میکن کاریچ« خورده نگاش کردم بعد با اخم گفتم: کهی اول»

 .کشمیکردم م یکنم، راض یهنوز نتوستم خودمو راض-نیآرم

 گرد نگاش کردم و گفتم: یچشما با

 !؟یبریمنو م یکجا دار د؛یاز تو ترس دیبا نیبه خدا آرم-

 شد.. کیو دوباره گفتم: با توام، هوا تار جواب نداد بهم

 دیشد که شد، بدون من نبا کیهوا تار کنه؟یمادرت بهت شک م هیچ-نیآرم

 که خودم هستم... ینه وقت یباش رونیب یکیتو تار

 «کردم و خودشم از حرفش خنده اش گرفته بود و گفتم: یکج دهن»

 ؟یدار یحس مرد ساالر-

 من پدر ساالر بود. یمورد عالقه  لمیف ه،یچه حس خوب یدونیآخ آخ نم-نیآرم
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 .ییاز بس زورگو یشیتو همون م یبش ریآره آره پ-

 کنه؟ینگاه م یبه چ کردمیبا اخم نگاش م کرد،یلبخند و لذت به جاده نگاه م با

 بهم نگاه کرد و گفتم: کنه؟یفکر م یبه چ

 م؟یریکجا م می...داره؟یچ-

 .میریکجا م "میردا"! حاال سوالت درست شد. نیآفر-نیآرم

 « گفت: طنتینگاش کردم و با ش دیترد با»

 .گهید میبساز ونای میبر-

 شد. ستیباز ر ایب« دو سه تا پلک محکم زدم و گفت: محکم»

 کنار مشتم به کنار رون پاش زدم و گفتم: نگه دار. با

 آرامش به روبرو نگاه کرد و با حرص گفتم: با

 یراه افتاد ینطوریروشن نشده، هم یچیهنوز ه ام،یجا نم چیمن با تو ه-

 یمجدد...راهتو گرفت یرابطه  ،سرکار،یکنیرو م ریمنو ز یدوباره زندگ یدار

 ؟یریکجا م

 ها. کنهیم دایمشکل پ یهم مادرزاد یکی نیحرص نخور ا ادیز-نیآرم

 !نیآرم« زدم: غیج»

 و لبخند گفت: جون؟ یخونسرد با

 نگه دار.-
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 .دارمینگه م گهیساعت دساعتش نگاه کرد و گفت: دو  به

منو انقدر به خواسته هات مجبور  یتونینم ام،یجا نم چیمن با تو ه نیآرم-

 .یکن

 .نهیتو خودتم خواسته ات هم ،یایتو با من همه جا م-نیآرم

 ...یگند بزن میزندگ یتو یخوایهروقت م یتونینم-

 هول دادم و گفت: بازوشو

 کنم. ادیزرو  یگرفت؛ سردته بخار یاوه اوه چه تگرگ-

 گرفتم و شمرده گفتم: میشنیپ یرو دستمو

 .امیب خوام،یمن، نم ن،یآرم-

. انقدر که من یهان تو عاشق من یدیکشش م یچرا الک ،یخوایم-نیآرم

بود، زهره ات آب  دهیرنگت پر یدیکه منو د یتو کالنتر ،یعاشقتم توهم هست

به سمتت اومدم،  نیهم یبرا ستهیقلبت با دمیمن ترس مارستانیشده بود تو ب

از  وقلب جوجه ام یبه خودش؟ من صدا یخواینم نویآرم یگیم یبه ک یدار

رو دوست داشته  یکیچطور  یداد ادیتو..... تو به من  شنوم،یم یصد فرسخ

 .یدوسم نداشته باش یتونیباشم، نم

تا اشکم که از غرور شسکته ام تو چشمم جمع شده بود  زدمیپلک نم محکم»

 .«زهینر
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 .تونمیم م،تونیم-

که مشتمو سر زانوم جمع  یبا حرص در حال کرد،یسکوت به روبرو نگاه م با

 زدم: غیکرده بودم ج

کنم، بدون...بدون  یبدون تو باشم، بدون تو نفس بکشم، بدون تو زندگ تونمیم-

 تو...

نگاهشو ازم  خت،یغم بهم نگاه کرد و اشکم نافرمون از چشم چپم فرو ر با

 گرفت و آروم گفت:

که  ی...آدمینرفت یبر یتونستیکه م یچرا اون هزار بار ؟یکنیم هیپس چرا گر-

 تا خودشو نجات بده... رهیم ترسه،ینم یچیاهل رفتن باشه از ه

 خفه گفتم: غرورمو نشکون. یلب با صدا ریز

 اش زد و گفت: نهیکف دستش رو س با

باشه به  آدم از هرجا ،ینیاهل آرم ،یاهل بغل من بودن ،یینجایتو اهل ا-

 .گردهیهمونجا برم

 .یهر یگفتم: اهلش بودم بهم گفت هیو گر غیج با

به  میآن فکر کردم باز پاش گرفته و دار هیبه سمت راست،  دیچیجاده رو پ هوی

جنگلو  شیگرگ و م یکنار جاده که هوا یجنگل کیراه بار یتو م،یزنیکوه م

نگه داشت، با  یا رهیپر پشت و ت یها نی. کنار پرچدیچیتر کرده بود پ یوحش

 .کردمیوحشت به روبرو نگاه م
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و با دست چپش  دیآرنجمو با دست راستش گرفت و به طرف خوش کش هوی

 .دیبوس یم یفکمو گرفت و با ولع و تپش و تهاجم ریز

پسش بزنم محکم ساعد جفت  نکهیا یاز حرکتش هول کرده بودم که جا انقدر

نفس بکشم.  دادیشده بود، امان نم اول یدستاشو گرفته بودم، باز مثل روزا

عقب ببرم  خوامیم یچ یسرمو برا دیکه نفس بکشم، فهم دمیسرمو عقب کش

به سه رخ صورتم چسبوند. نفساش  شویشونیرهام نکرد، پ یو بهم امان داد ول

 داغ و هراسون بود.. آروم و محتاج گفت: خورد،یبه گوشم م

رو بغل  ونایبغلم کن که انگار  ینفس، من خسته ام، جور ریمنو تو بغلت بگ-

و  روزید یتنم پر زخمه، بهم نفس بده، زخما اد،یکه نفسم باال ب یجور ،یکرد

 .کنندیساقط م یامروز دارن منو از زندگ

موهام فرو کرد، منو  یسرشو تو د،یامو بوس قهیشق د،یبو کش د،یامو بوس گونه

به مشامش  زادیآدم یبود که بو یخون آشام هیشب د،یتو بغلش کش شتریب

ام انگار داشت انقالب  نهی...پر تب...قلبم تو سدیبوس یگردنمو طوالن خوره،یم

 : توپ، توپ، توپ...دادیو شعار بلند م کردیم

 یچمه؟! چ زدم،یم بیحس شده بود، ته قلبم به خودم نه یاز بازو ب دستام

ود، اول بشه؟!! دستاش دورم حصار درست کرده ب یحالم مثل روزا شهیباعث م

گناهکار بود اما امن تر از دست  دیکرد،شایکه تنمو گرم و گرمتر م یحصار

 ...فهمهینم نویجز من ا یو کس استیدن
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 یوحش کردنیم قیخودشونو تزر یبه تار موهام هوا یموهام حت یال انگشتاش

ساله ام که  کی ستُیعطرش تو جونم نفوذ کرد. حس کردم نفس ب شدن،یم

 یکیبار منو تو چهار چوب قامتش  نیاول یبراو  ستادمیوسط خونه اش ا

 ...کنهیم

 نکهیبا تفاوت ا زهیریم یقلبم هر یو ه زنهیبدنم م یبه تک تک اعضا دست

که  شهیترشح م یفقط انگار در من هورمون دیلرز یبا هر لمس بدنم نم نباریا

صورتش غرق  د،ی... سرشو عقب کشکنهیحس اعتماد و خواستنمو افزون م

 من شده بود... یایاما چشماش.... چشماش چرخ گردونه دن بود یکیتار

کنار حلقه امو  قایکرد، پشت دست چپم و دق ینیمنت و تمنا عقب نش با

 و گفت: دیبوس

 .میبرس الیدو ساعت صبر کنم تا به و خوامینم م،یریگیجا م هی نجایهم-

 نیا هم مثل نیآرم زدم،یهم نم بیبه خودم نه یانگار الل شده بودم، حت من

 ییجا هیدوست دخترشونو گرفتن آوردن شمال و هولن که  نیکه اول ییپسرا

 یجا تو هیپدر و مادرشون زنگ بزنند، در به در دنبال  نکهیتا قبل ا رنیرو بگ

 خونه داشت. ستایاون روستا بود که تنها ده ب

ها رفت و  یاز بوم یکیشد و به در خونه  ادهیبار پ نیچندم یبرا نیماش از

عقب بود نگاه کردم،  یصندل یکه رو میش صحبت کرد. برگشتم به گوشباها

 یخیبه ش دهیبه مامان؟ که چسب ؟یجواب پس بدم؟ به ک دیبا زد،یدلم شور م
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جونش؟ با خواهرم که جاش امن و گرمه؟ به برادرم که مشکل هامو دو چندان 

 کرده؟

م، حاال با زد شیاال من، من خودمو باختم و براشون آت شوننیسر زندگ همه

 ستیحقم ن دن،یدزد مویساختم، زندگ یکرد زندگ یکه باهام باز یهمون کس

 باز به همون آدم برگردم؟!

خودت  ینگاه کردم. برا یشب بود، باز به گوش میساعت نگاه کردم، نُه و ن به

خودم؟ سربلند کردم به  یخودت انتخاب کن؛ برا یبار برا هینفس، ریبگ میتصم

رو  شهیش زد،یحرف م یبارون داشت با اون مرد بوم ریز نگاه کردم، نیآرم

 گفت: نیمآر کرد،یشُر شُر بارون آدمو مجنون م یدادم، صدا نییپا

کنم اگه  یرانندگ المونیتا و تونمینم ستیخوب ن ادیخانمم بارداره حالش ز-

 .اریادا درن یجا دار

 رونیستمو از پنجره ب! دکنه؟یچرا منو باردار م شه،یمرد آدم نم نی! اار؟یدر ن ادا

که  کردنیکف دستم انقدر با سرعت جا خوش م یبارون رو یآوردم، قطره ها

 زد؛اصالیصورتم م یو سوز بارون تو یآب شد، خنک سیدستم خ عیسر یلیخ

فقط دوست بودم  نیآرمبا  یاشتباه کنم، وقت خوادیکار اشتباه و من دلم م نیا

خندوند،  یهوامو که داشت و منو مبا تموم ترس و استرس هام خوشحال بودم، 

 .... همه اش، همه و همه اش چقدر برام لذت بخش بود.شدیم یرتیغ

 شد و غرولند کنان گفت: نیسوار ماش اومد
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آهن پاره معرفت آدما رو  هیرم کرده.  دهید نویکرد، ماش یچقدر دندون گرد-

 پونصد. یشب گهیهوا سرده، م ادیداره م لیبارونه س گهینم بره،یم نیهم از ب

خونه  یپنجره  ریزد و ز نویآب شده بود، استارت ماش سینگاه کردم، خ بهش

 پارک کرد و گفتم: یهمون مرد بوم یبغل ی

 .سهیخ یلیلباسات خ-

 که. خوامیمن لباس نم گهید« و خنده گفت: طنتیش با»

 .میغذا هم نخورد« و در عوضش گفتم: دمینخند»

 ؟یچ گهیبرامون درست کنند، د شده گفت: غذا هم گفتم یعاص نیآرم

 .الیو میبر-

 بارون سه ساعت راهه نیبا ا الیو-نیآرم

 .میمردم نباش یخونه  م؛یباشه، بر-

فقط بهونه هات عوض شدن، قبال  یتوهم عوض نشد یدونستینفس م-نیآرم

خونه اون  نیبهونه ات مادرت و خانواده ات بودن االن شده خونه خودمون، ا

 خونه...

 اش کردم و گفت:اخم نگ با

 بپر تو خونه. عیها سر یبش سیخ یشو، فس فس نکن ادهیبرو پ-



330 
 

سمت منه،  نیکنار در ماش دمیبشم د ادهیتا باز کنم و بخوام پ نویماش در

 کاپشنشو باز کرده بود، با تعجب نگاش کردم و گفت:

 .ینش سیتو بغلم خ رینفس، کله اتو بگ گهیبرو د-

شدم و منو تو بغلش گرفت و جلو  ادهیبتش، پآن دلم چقدر گرم شد از مح هی

بود و  دهیبه قلبش چسب قایجور که سرم دق هیسرم گرفت،  یکاپشنشو رو

 یمرد بوم دم،ییسرم گرفته بود، سمت خونه دو یکاپشنشو رو یقسمت جلو

خاص  یشیبود و با لهجه و گو ستادهیکه به ما داده بود ا یدر خونه ا یجلو

 گفت:

 روشن کردم. یخارسرده، ب کمیخونه -

 .یکنیاگر باز دوبرابر نم م؟یبخور یبذار یتونیلقمه م هیخب،  لهیخ-نیآرم

 بچه؟ یندازیمتلک م-مرد

 بگم...برو تو. تونمیتر نم حیواضح و صر نیاز ا گهینه د-نیآرم

 هیفرش وسط خونه پهن بود،  هیمربع شکل و  یفضا هیخونه شدم،  وارد

 نیبا ا سوخت،یم ادینه چندان ز یها خونه با شعله یبزرگ گوشه  یبخار

 یوقت از بخار چینگاه کردم، ه یرفتم جلوتر به بخار م،یزنیم خیشعله که 

 باهاش کار کنم. ستمیاستفاده نکردم و بلد ن

 ن؟یآرم-
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قرون پول  هی خوادیم ارویبابا،  گهیول کن د زد،یداشت با مرده چونه م هنوز

به اون  یول شهیکم نم یزیو که چاز ت کنه،یداره کوفتش م نیآرم ارهیدرب

 خونه آورد و گفتم: یسرشو تو نی. آرمشهیاضافه م

 کمه. یبخار یشعله ها-

 اون آخرشه. یجواب داد: آبج نیآرم یجا رونیاز ب مرده

 .میزنیم خیخب -

 .اریحداقل دوتا پتو ب-نیآرم

 .ارمیاالن م-مرد

 م؟یاومد و تو گفتم: مجبور نیآرم

 !ال؟یسمت و میبا ده تا بر اد،یداره م لیکه س ستیبارون ن-نیآرم

 گفت: نیو آرم یبه بخار دمیچسب رفتم

 ینفس جان مادرت ادا باز ،یشیگرم م یخوریاالن م ارهیب نایا یگفتم چا-

 .اریدرن

 .ارهیادا برات درب یاوردیدوست دخترتو که ن ارم؟یدرم یچ یسرده، ادا-

 .یشد تیگفت: جون که آپد طنتیبا ش نیآرم

جوجه، انقدر چشم  کنمیزش برگردوندم اومد بغلم کرد و گفت: گرمت ما رومو

 و ابرو نازک نکن.
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 گرفت و مرد گفت: یفالکس چا هیدر رفت و دوتا پتو  یدراومد، جلو یصدا

 .دیگرم بش دیروشن کن ناروهمیا دییخوایم شه،یگاز تو خونه روشن م نیا-

 غذا... ا،یارین رینون پن ؟یاریم یغذا ک-نیآرم

نگاه کرد و با همون  نویآرم یمدل لقه گرفتن نشون داد، مرد شاک تشودس»

 با حرص گفت: نیآرم یادا

برات بوقلمون بکشم، االن در وسعم  یدادیسفارش م شیدو روز پ دیغذا رو با-

 پنج تا مرغانه است.

 نایکالباس ا ؟یو گفت: مرغ گذاشت کردیمرد رو نگاه م یجیاز گ یبا اخم نیآرم

 ؟یندار

 !نیآرم-

 برگشت سمتمو نگاه کرد و گفتم: نیآرم

 یکالباس لویبرن دو ک رونیب تونندیروستائه، هر وقت اراده کنند که نم نجایا-

 تخم مرغ. یعنیبخرن، بعدم مرغانه  یخوایکه تو م

 .یخدا صبر به اون زنت بده که تو مردش-مرد

 شما احترامتو نگه دار.....-نیآرم

حرفشو خورد، مرد هم غرولند  یدم که ادامه صدا کر نویو کش دار آرم بلند»

 د،یهارو هم آوردن و چقدر چسب مروی. خالصه نارهیهارو ب مرویکنان رفت که ن
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نق زد و نق زدو و  یعبدالباق نیع نیانگار از صدتا چلو کباب بهتر بود اما آرم

 یشیزنگ خورد، با فکر و مصلحت اند شیکه گوش مینق زد.... شامو خورده بود

 «نگاه کرد و گفتم: شیشبه گو

 ه؟یک-

 زنه است. نیا-نیآرم

 ا؟یثر ه؟یزنه ک-

دردو تلفظ  یکلمه  ایثر یاسمش انگار خاره تو گلوم، انگار جا ن،یبب صدامو

 با اخم رد تماسو زد و با حسادت و غرور شکسته گفتم: نیآرم کنم،یم

گ مگه ننداختت بازداشت چرا زن گه؟یم یچ زنه؟یچرا....چرا بهت زنگ م-

 ن؟یآرم زنهیم

چشماش با  ی نهیانگار قر کرد،یچشمامو رصد م گم،یم یچ دیشنینم نیآرم

 تونمیچرا نم دونستمینم د،یلرزیم ایتنم از وجود ثر کردن،یم ینگاهم دنبال باز

 یخودمو کنترل کنم، دستامو محکم بهم قفل کرده بودم، با همون گرفتگ

 صدام که از حالم بود گفتم:

 زنه؟یچرا زنگ م-

 نفس. دونمینم-نیآرم

. دیلرزیمقابلش نگه داشتم، دستم م ستیاومد، دستمو به حالت ا جلوتر»

 «و آروم گفت: کردیم ییبار بود که دلجو نیدستمو گرفت، اول
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تو  ایزنگ بزنه؟  دمیکه من بهش اجازه م گذرهیتو فکرت م ی! چه؟ینفس چ-

 بمونه؟ مونیزندگ

و سخت جمع کرده بودم، سخت خودمو فرو برده بودم، شونه هام ریبه ز سرمو

 «گونه ام گذاشت و گفت: یکف دستشو رو کردم،یکنترل م

کنم، دروغ بگم، نقشه  یشوخ تونمیو همه کس م زینفس؟ من با همه چ-

صدهزار بار  یداره، دوبار جدا شد کارتیچ ایبکشم اما با تو نه. ازم نپرس ثر

مادرت و  تیا بدون نفعبدون باب چکس،یدنبالت اومدم، با من باش بدون ه

 ...میبدون در نظر گرفتن منفعت نع ،یخیبا ش شیزندگ

من به خاطر خودم بخواه  کباری« کردم و محتاج و با حسرت گفت: سربلند»

 .مینع یمثل شب عروس

 شهیگونه ام بود گذاشتم. برعکس هم یپشت دستش که رو یآروم رو دستمو

بدنم از انقباض باز شد.  من از اون سردتر بود، یبود و دستا خیدستش 

 دیپریشونه ام از صدا م نکهی. ادیدوباره زنگ خورد و شونه هام پر شیگوش

هول  خت،یریم یقلبم هر زیچ نیضعف اعصابم بود، با کوچکتر ینشونه 

 تیبرام داشت! تماسو باز کرد و با عصبان یادیسوغات ز یزندگ نی...اکردمیم

 جواب داد:

قلو از بچه  هی شده؟یچ نباریداده؟ ا لتیتحو تسیرئ دینقشه جد ه؟یچ ه؟یچ-

من نبود،  ینکنه بچه ات از قبر دراومده؟...اون بچه  ایتو شکمت جا مونده؟ 

 یعنی نایداشته باشم ا یکه حس دیکشیبهش داشتم نه خون م ینه حس یوقت
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بکن...عه!  واستدلت خ ی.... برو هر غلطیبهم چسبوند یاون حرومزاده رو الک

از کجا بلند  ییتو هرجا فهممیدنبال داداشمم هست... من که م رتیپس آمار گ

 یجور هیبهت خط داده  یاون وقت که بفهمم ک یافتاد میزندگ یو تو یشد

 که خدا هم نتونه وساطتتون کنه. کنمیسره م هی

 کرد،ینگاه م نیو نگران نگاش کردم، با حرص به زم دیقطع کرد و ناام ویگوش

 آروم گفت: ییصدا یول یکشوند و با لحن جدبه من  نینگاهشو از زم

 شد؟ ینطوریات ا افهینفس؟ تو چرا ق هیچ-

 افتاد؟ یامروز، چه اتفاق مارستانیرفت ب اریکام-

 یکیبردن،  گهیم یکی شده،یبچه چ یاصال جنازه  ستیهنوز معلوم ن-نیآرم

رو  خوانیرو نم یاصل یبچه  اداصالیکه بوش م ینطوریسردخونه است، ا گهیم

 نند.ک

 کنند؟ یایموم کار؟یچ خوانیبچه رو م یمُرده  ؟یچ یعنی-

گوشه  هیکرد و به  زیچشماشو ر د،ییلبشو جو یو گوشه  دیکش ینفس نیآرم

 شد، آروم گفتم: رهیخ

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 نگاه کرد و گفت: بهم
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بعد  یول مارستانیاومدن به ب ریگفتن بچه خفه شده به خاطر د گهیم اریکام-

 یبودم که بزنم، از طرف دهیرو ند ایو گفتن من زدم که من اصال ثر شریزدن ز

 بود. نیرفت چون سزار مارستانیسه روز زودتر به ب ایثر

 ؟یبگ یخوایم یخب؟! چ« گفتم: جیتکون دادم و گ یسر»

 بچه زنده است. دیاز کجا معلوم شا-نیآرم

 زنده است؟!!!-

 تکون داد و تو جاش جا به جا شد و گفت: یسر

چون من بارها  کنندیبچه زنده است، منتها اگر بچه رو رو نم نه،یاصال هم-

 یو اگر بچه  رمیگیخودم دوباره از بچه م DNA شیکردم و گفتم آزما دیتهد

اگر زنده  ست،یمن ن یدنبال پوله و اونم بچه  ای. ثرارمیمن نباشه دمارتونو درم

من نباشه اون وقت  ی هچو ب رنیتست از بچه بگ اریباشه و تحت نظر من و کام

 شه؟یم یچ

 .شهینقشه ها رو م-

که باعث بشه  یهرچ ای یاجبار یعنیمواد مصرف کرده باشم  دیمن شا-نیآرم

نباشه رو صد درصد  ایاون بچه من باشه  نکهیا یول ادمیاز اون شب  یچیه

 مطمئنم. من پدر بودم.

 «و آشفته بهش نگاه کردم: ختیر یهر قلبم»
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. خواستمشیاومد نم ایبه دن ونای ی... وقتونای ه،یر بودن چحس پد دونمیمن م-

نشد نفس. منو مثل  یول خواستمیرو نم یکه تو نباش یبچه ا ،یبود یتو بستر

 .دیکشیبه طرف خودش م یقطب قو هی

و  ختیپلک زدم اشکم فرو ر دمش،یدیپر اشک شده بود باز، تار م چشمام»

 .کردیداشتمو بهم القا م ونایکه به  یحس دیمن بود با یاگربچه « گفت:

 من... ی چارهیب یونای...ونایبغض گفتم:  با

 چکسیتو بغل ه د،یبغلش کش یو غصه نگام کرد و منو تو یاز ناراحت یاخم با

کنم، تو بغل  یکنم که خودمو خال هیگر یاونطور تونستمیمثل خودش نم

 :و آروم گفت دیمشترک داره، کنار گردنمو بوس یکه با من درد یکس

 نیا خوامیسخته، منم نم دونمیم ،یریفاصله بگ ونایاز  دینفس بس کن، با-

 یبدتر و بدتر شد اگر بچه ا یهمه چ ونایاما اگر بعد  یفاصله رو داشته باش

که از  م؟یادامه بد ینطوریهم یخوای. میول کن وناروی یخوایچون تو نم ومدین

 بزنند؟ هربو ض ندینقطه ضعفمون استفاده کنند؟ فاصله امونو بب

 کردیمانتومو اروم باز م یبه کنار گردنش چسبونده بودم، دکمه ها مویشونیپ»

 :گفتیم یو با همون لحن قبل

جز  یعلت چیبدون ه یکنارم باش دیکه با یاز اون روز م،یکنیاز اول شروع م-

خوبه  یهمه چ کنمیفکر م یوقت خوامینم ،یریباز فاصله بگ خوامیخودمون، نم

 م،یبهش داد یدست یکه دست یماریمون خودشو نشون بده، ببچه ا یماریب
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نفس،  یدیفهمکردم تو ن خیاصال دادم... من هر شب و هر روز فقط خودمو توب

مثل همه است اما نبود. فقط چون گناهکار بودم سکوت  میبرا ونای یفکر کرد

 .کردمیم

دم، به بغض تلخ و پر نفرت نگاش کر هیباال آوردم و نگاش کردم، با  سرمو»

 لبم زد، چشمامو روهم گذاشتم و گفتم: یکوتاه به باال یبوسه 

 هوی یپاشد ییمنو باز تو اجبار نذار، بعد از دوماه جدا خوام،ی! من منیآرم-

 .یدهات کوره و سرما و سگ لرزه بچه بکار یتو یاریمنو ب یگرفت میتصم

 نخند، با توام.« خنده و با حرص گفتم: ریزد ز خودش»

 حاصلم اومد روم و گفت: یب یا تقالهازور ب به

 .شهیبسته م کینداره، نطفه ارگان زمیآب و هواش خوبه، نو-

 حرص چشمتمو روهم گذاشتم و گفتم: با

بده،  رییخودتو تغ کمیبهت گفتم، پاشو! انقدر به من زور نگو  یجد نیآرم-

 و پنج سالت شد. یس

 باال داد و گفت: طونیبا نگاه ش ابروهاشو

 .شهیخاطره م-

 سرمو بلند کردم و گفتم: شتریحرص ب با
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رو من  یانداخت لوتویخاطراتو ببرن، من لرزم کرد پاشو نود ک نطوریمرده شور ا-

 .شمیدارم له م

 .کشهیم ریام ت هیبخ یجا یگفتیکجات زخمه؟ تا سه سال م نباریا-نیآرم

 داره. هیبه لطف تو همه جام بخ-

 م.به چندجا نفوذ کن دمیخب قول م-نیآرم

 «و بازو سرشونه اش و گفتم: نهیزدم به س غیخنده و با ج ریز زد»

 .یاصال نامحرم شه؟یسرت نم ایپاشو تو ح ت،یترب یب-

 با محرم یمنبر، نفس تو خدارو هم خسته کرد یباز رفت باال-نیآرم

 نامحرمت.« ور خونه و ادامه حرفشو زد: هیاز تنم درآورد و پرت کرد  تاپمو»

 شونه اش زدم و گفتم: یمشت به جلو با

 ....ـیتو آرم یچرا شعور ندار خوامینم گمیم ؟یفهمینم-

قانون  هی نیآرم یبرا شهیکه بشنوه. هم خواستینم گم،یم یچ دیشنینم اصال

و اگر  رسهیبه زور م ای رسهیم ای خوادیم یو هرکار زیوجود داشت، به هر چ

بودم  دهید ایو ثر نیکه  از آرم یلمی. فزنهیکس م ای زیبه همون چ بینشد آس

 نیدر ا نیآرم یرااما حال و احوال من ب کرد،یچشمم بود. حالمو بد م یجلو

 بگه: یسربلند کنه و جد هویداشت که  تیحد اهم



340 
 

ادا  نکهیکارخونه برگشت، متنفرم از ا میکن اَه، باز به تنظ یمنو همراه-

 .یخوایکه نم یاریدرم

 خوام... ،یحرص گفتم: نم با

 .گردوندیجمله چشماشو به حالت اول برم یکرد و ادامه  درشت چشماشو

 نداره؟ یما معن یزندگ یتو خوامینم یدینفهم یشش ساله زن من زمیعز-

 همون حال گفتم: با

 تو منو آورد دهات؟ یزهرمار یکوفت یشیک ،یدب ،ییهاوا رهیجز رنیمردم م-

 خنده و با حرص زدمش و گفتم: ریزد ز نیآرم

 بسه پاشو.-

 باال سرم برد و گفت: دستامو

 نفس، آخ نفس.. یچقدر تو حسود نیبار جا نبردمت بب هی-

دستامو تو دستش گرفت  و  د،یاومد بوس کنه گاز گرفتم، سرشو عقب کش تا»

 «به سمتم گرفت و گفت: دشویبا دست راست انگشت تهد

 ها. ینیبیبد م یرو با من باز نکن، سه ماه نبود ینشو سر شوخ ینفس وحش-

 کردم و گفتم: تقال

ساله ام که  کیو  ستیمن نفس ب یدارم، فکر کرد یمن مگه با تو شوخ-

 ....یکردیم دیتهد
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مرد صاحب  نیاالن ا دم،یو لبمو از خجالت گز دمیکوتاه کش غیج هی! یوا»

-نیخدا لعنتت کنه آرم اد،یم رونیصداشون تا ب انیح یچه ب نایا گهیخونه م

تکون  تونستمیوزنش نم ینیمنم با اون سنگ گم،یم یمن چ کردیاصال توجه  نم

کنه که اللم کنه و تند تند  کاریچ دونستیبخورم، خوب منو حفظ بود و م

 گفتم:

 بارون... نیتو ا ادی...با توام، االن مرده منیپاشو، آرم نیآرم-

 .یبریباز وسط کار نطق نفس باز شد اَه، همه حس و حال آدمو م-نیآرم

 خونه... نیا گمیم ییایح یخدااا! چقدر تو ب-

قلبم به تپش  د،یبه من نگاه کرد و خند طنتیکارشو تکرار کرد و با ش دوباره»

 «خفه و نفس زنان گفتم: یافتاده بود، با صدا

 ...نیآرم-

 رونیحواسم به ب شتریبود که بهم امان داد بگم، نصف ب یکلمه ا نیآخر نیا و

 کردمینه....همش فکر مصدا نک اد،یداخل خونه ن هویبود که صاحب خوبه 

دست و پامو تکون  تونستمیم کمی خوردیتکون م نیتا آرم نه،یممکنه مارو بب

 :گفتمیم عیبدم و سر

 صاحب خونه...-

 هم با حرص گفت: نیآرم
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جون، آه ، اوه نفس  گنیموقع م نیهمه ا ؛یدیجوابمو م یتو چ گمیم یمن چ-

 نهمهیه منو ببرن، بعد امرده شور شانس گ گه،یرو م "صاحب خونه "اسم  ریکب

 بزن خب؟ یبزن تو حال من ه یه میو مشکل بهم برگشت یگرفتار

خنده  یجلو خواستمیکه م ینگاش کردم  و منتظر نگام کرد و در حال مظلوم»

 «گفتم: رمیامو بگ

 سردمه.-

 نگام کرد، خنده ام گرفت... یشاک

زنگ  یبود، صدا میبود، به ساعت نگاه کردم، هشتُ ن کیبود اما هوا تار صبح

بود و دستشو دورم انداخته بود و سرش اونور  دهیاومد، دمر خواب نیآرم لیموبا

 نیاز شب تا صبح ا کرد،یام درد م نهیس یبود، انگار پاسبون منه. قفسه 

 دستش دور منه.

 ن؟ین؟آرمیآرم-

تنم افتاده بود، از روش خم  یدستش رو یبه زور از روم برداشتم، جا دستشو

جواب بدم؟ آره جواب  دیمامانه، با یشماره  میدیبرداشتم د لشویشدم موبا

باشم؟ چون همه  دیبه خاطر من نبا شوننیهمه سر زندگ یچرا وقت دم،یم

و  دیلرزیم کمیباشم؟! تماسو باز کردم، صدام  میمن سر زندگ دونندیصالح نم

 گفتم:

 بله؟-
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 با تعجب گفت: مامان

 کاریچ نیآرم شیتو پ ؟یدیمجواب  نویآرم ینفس؟ نفس تو چرا گوش-

 ؟یکنیم

 سالم.-

 ؟یاز من درآورد یچه پدر یدونیخاموشه تو م تینفس با توام، گوش-مامان

دم خونه ات، داداشت رفته  لت،اومدمیدلم هزار راه رفته صدبار زنگ زدم به موبا

بوده، نفس باز مجبورت  نیآرم یکه نشونه ها یرفت ییآقا هیشرکت گفتن با 

 کرده..

 د،ید نیمنو با آرم نیاحمقم؟ شرو دیکنیآمار نداده؟!! چرا فکر م نیشرو یعنی-

خبر داره  شبیاز د میهم خبر داشت. داداشم؟ کدوم داداش مامان؟ نع نینگ

 نم؟یآرم شیکس به تو نگفته من پ چیه یعنی

 دختر؟ یتو مگه آبرو ندار ،ینیآرم شیمادر که پ یکنیم جایدِ تو ب-مامان

 م گذاشتم و مامان گفت:ه یمحکم رو چشمامو

 گردهیمرد برم نیبابا پس فردا ا ؟یکنیم یخودت و من باز ینفس چرا با آبرو-

 پسره. شیپ گردهیو برم شهیجدا م یدخترت مشکل داره، ه گهیم

 بلند گفتم: تیعصبان با

 مامان؟!-
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 «خورده نگاه کرد و من ادامه دادم: کهیبرگشت منو  د،یاز جا پر نیآرم

و حسرت باشم؟  ییتو منگنه و تنها شهیهم تیتو و زندگ یِخیمن به خاطر ش-

هر روز  خوادیشوهر سابقم، اصال دلم م شیبرگردم پ خوادیمنه، دلم م یزندگ

 نداره... یربط یکات کنم و رجوع کنم به کس یه

 رو بده به من. یگوش-نیآرم

رو ازم گرفت و  ینه تکون دادم اما دست دراز کرد و گوش یبه معن سرمو

 گفت:م یآقا لولو شده بود، با لحن جد هیاشم که شبصد

خانم... نه من باشما حرف دارم، شوهرتو بهونه نکن نفسو از من جدا  دیناه-

 خانم گوش کن. دیناه« بلندتر گفت:...»یکن

باشه اون  یآروم صحبت کنه هر چ نکهیگرفتم به عالمت ا نویآرم مچ»

 «مادرمنه.

 قاینفس دق ینکن... زندگ فیتکل نیین تعم یزندگ یخانم، برا دیناه-نیآرم

زن و شوهر  نینکردم... ب رونشی! ... من بم؟یگفته جدا شد یمنه... نه ک یزندگ

 ...رهیم یخیشما خودتو دخالت نده تو چشم ش ادیم شیجر و بحث پ

که آرنجشو به پهلوش جک شده بود خارج شد و  یزیخ میاز حالت ن نیآرم»

 «گفت: یصاف نشست و مصمم جد

آب  رمیکه ز خوابمینم ییوقت جا چیکه من ه یخانم تا حاال فکر کرد دیناه-

من نگرد،  یدوروبر زندگ ادیمن نکن. ز یبره؟...نه گوش کن نفس نفس برا
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بلند .... »ییشما نهیبیاون که ضرر م یمقابلم باش یبریسود م یپشتم باش

همون  مدانجام ب تونمیخوب م یلیکه خ یخانم من تنها کار دیناه« گفت:

 خانم... دیخوب گوش کن ناه تونم،ینم یگیکه شما م هیغلط

 ول کن، االن مامانم.. نیآرم ن،یآرم-

 «گذاشت و گفت: شینیب یسکوت رو یبه نشونه  انگشتشو»

اسمه...بذار ربطشو با  هیفقط  یخیخانم دخترات بهت خبر ندادن که ش دیناه-

من  یذارینم یکنیغش مچرا انقدر شلو« شده گفت: یعاص... »گمیموضوع م

 حرف بزنم...

 «گفت: یو بلند و عصبان یشاک نیآرم ومد،یمامان م غیج غیج یصدا»

گور نداره که کفن داشته باشه واسه من منم منم نکن، دار  یخیخانم ش دیناه-

 یکه بتون یازدواج کن یبه نام منه ،من؛ فکر نکن گذاشتم با آدم یخیو ندار ِ ش

 نه خودتو بدبخت کن نه اون شوهر کم عقلتو... ،یایمن درب یبعدا جلو

 !!!!نیآرمــــــــــ-

از  ادیدستت ز ادیخانم ؛ گفتم حساب ب دیدستتونه؟ ناه یالو؟ گوش-نیآرم

 شه؛یقاصدکه فوتش کنم پرپر م یخیش ن،یاستفاده نک یخیفاعل منو ش

 حواستو جمع کن مادرزن.

 رو قطع کرد و بغ کرده گفتم: یگوش

 .نیتو آرم ن،یآرم یکشیمنو متو آخر مادر -
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فکر  دارهیبرش م ادیوهم ز ییوقتا هیشده فقط  دهینترس، مادرت آب د-نیآرم

 به من حکومت کنه. تونهیم کنهیم

 .یبه خدا تو فرعون ن،یآرم یتو فرعون« نگاه کردم و گفتم: نیبا آرم ضیغ با»

ار پنجره رفتم کن دمیسکوت فقط نگام کرد. از جا بلند شدم و لباسمو پوش با

دل آسمون سوراخ شده بود، کارمو ازم گرفت با  اد،یهنوز داره بارون م دمید

خودمو ببرم؟ اصال حکمت هم قبول  یبا لج پاشم برم سرکار آبرو ؟ینیخونه نش

 یبه پا کنه. نفس امتیقشرکت و  ادیب خوادیهر روز م نیآرم نیبمونم ا کنهینم

 و گفت: صدام کرد نیبکنم؟ آرم دیبا کاریچ دم،یکش

 نیتا من برم پول ا نیبش نیبرو تو ماش ایب م،یرستوران صبحونه بخور میبر-

 .امیبدم ب اروی

 یتو مویافتادم، گوش میگوش ادینشستم،  نیرو گرفتم و رفتم تو ماش موتیر

کردم و  دایرو پ یکنم. گوش دایاز کجا پ نویپرت و پال کرده. حاال ا نیماش

زنگ زده! از  یحت نیدارم از همه...شرو و تماس جیروشنش کردم، چقدر مس

ها بوده چقدر دل  هیسرما ی هیکرده پشت قض فیتعر نیکه آرم شبید

 گرفتم و خواب آلود جواب داد: نویشدم! شماره نگ نیچرک

 بله؟-نینگ

 ن؟ینگ-

 بار؟ نیهزارم یبرا گذرهیماه عسل خوش م-نینگ
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 ننداز. کهیت گهیتروخدا تو د-

 لیشده بود وک نجایهم ا اریبه پا کرد، کام ییچه بلوا مینع ینیبب ینبود-نینگ

 مدافع داداش جونش.

 د؟یبود مینع یمگه شما خونه  م؟ینع-

 اریمامان همزمان هم کام یاومد خونه  میمامان بودم، نع شیمن پ-نینگ

تورو به هزار نفر داد وپس گرفت  یعنی. کردیم کاریچ یدونیدنبالم اومد، نم

 اال رفت و غش کرد.نفس، مامان که فشارش ب

 زمیکه داداشم با من داره من چه ه یا یچه دشمن نیگونه ام زدم، آخه ا به»

 !!!«داره؟یفروختم که دست از سرم برنم نیبه ا یتر

 مامان چطوره االن؟-

تو پرورشگاه  نویبه خدا نفس ا مینع نیا یخوب شد ول شبیهمون د-نینگ

به خدا که من  ارویکام نیا ؟یرمحبت به ما ندا کمیتو  یعوض کردن آخه لعنت

وگرنه  هیکه داداشم چه عوض ارهیمنم نم یمثل پروانه دورش بچرخم به رو دیبا

 .دیکوب ینکبتو تو سرم م نیا یبود ه یهر مرد

 نم؟یآرم شیچرا من پ ؟یکه چ-

که  ایچ یدونینم دمیشیآب م یخیش شینفس  قد به قد پ گه،یاره د-نینگ

خواهرته نفس خواهرته  شعوریاشو گرفت داد زد ب قهی اریبهت نگفت، آخر کام

 دهنتو اب بکش...
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 ریت مینیب ی غهیت سوخت،یام م نهیبودن، وسط س ختهیر خیرو سرم آب  انگار

 شه،یبغض ناجوان مردانه به گلوم حمله کرده بود. هر سال بدتر م د،یکشیم

بزرگتر  یچکاکتوسه که هر هیشب میاما نع شهیپر بار تر افتاده تر م یدختر هرچ

 ختم،یریاشک م له. گوله گوشهیتر م میو خاراش زخ شهیپر خار تر م شهیم

 نیآرم داشتآیبرنم فیکرده بود و دست از تعر ادتریز انویداغ جر ازیهم پ نینگ

 خورده گفت: کهیو  نیماش یاومد تو

 !ه؟ی! که؟یچ-

 تکون دادم و اشکامو پاک کردم و گفتم: یچیه یبه معن سرمو

 فعال خداحافظ. میزنیحرف م امیمن م نینگ-

 تو؟ یخونه  دیریم ایخونه اتون؟  یعنی نجا؟یا یایم-نینگ

 .دمیبهت خبر م دونمینم-

 شیتو پ یکه جا دمیفهم شبیخب مراقب خودت باش، نفس؟ د لهیخ -نینگ

 یحت یبهتر که برگشت میارزه به نع یم نیسگ آرم دمیامن تره، فهم نیآرم

و زنِ  میچون نع کنهیخوشحالم که ولت نم یلیاگر به زور برت گردوند، خ

 خداحافظ. کنند،یچپت م یلقمه  هیتورو  زشیعز

 گفت: نیقطع کردم و آرم تماسو

 بود؟ نینوبت نگ-

 نه من زنگ زده بودم.-
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 !؟یختیر یچرا باز فرت و فرت اشک م-نیآرم

 مادرم بلوا به پا کرده. یرفته خونه  مینع یجواب تلفن ُ تو داد روزید-

 ئ گفت: سوخت؟ نوش جونش. یغش غش خند نیمآر

 بغض بهش نگاه کردم و گفتم: با

که آخر  ییحرفا ار؟یو کام یخیش یپشت سرم زده جلو ییچه حرفا یدونیم-

 اشو گرفته تا دهنشو ببنده. قهی اریکام

 گفته؟ یاخم گفت: چ با

 تور به ... گهیم نینگ-

ازش برگردوندم و به  توام گزارش بده، نذار جنگ تموم بشه، رومو قشنگ»

 !گه؟یم یچ نینگ« نگاه کردم و گفت: رونیب

انقدر حرف  شه؛یبوش بلند م شتریگندابو  هم بزنم ب نیا یولش کن، هرچ-

بمون جات امن  نیآرم شیهمون جا پ گهیم نیفکر کن نگ نیمفت زده که نگ

 تره.

 .یمن بمون شیپ دیحق به جانب گفت: معلومه که با نیآرم

داداشم  ن،یآرم یگیم یتو چ گمیم یه کردم و گفتم: من چبهش نگا یشاک

 منو برده. یآبرو
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هزار بار بهم  ستین یتوام؟ داداشم داداشم؛ داداش من تن هیداداشم ک-نیآرم

ثابت کرد که از تن منه از خون  منه، داداش توام هزاران بار ثابت کرد که 

 خونخوار توئه...

 ؟یپاش یو زخمم منمک ر یبغض نگاه کردم و گفتم: دار با

 با حرص فوت کرد و گفتم: ینفس

 خودم. یمنو ببر خونه -

 خودم؟!!!!! یگفت: خونه  یشاک

و  دمیبلند کش یشده ابروهامو باال دادم و چشمامو گرد کردم  و نفس یعاص

 گفت: نیآرم

اون  ای کنندینم یور دلته قشون کش نیخونه امون، حداقل نگ یگردیبرم-

 .ادیداره بجرات ن یعوض ی کهیمرت

 ...خوامیاون وره، بعد هم م لمیوسا-

کرد، با حرص به پاش زدم و  ادی... ضبطو روشن کرد و صداشم زتیترب یب

 و گفتم: دیخند

 .زنمیمن دارم باهات حرف م تیترب یب نیآرم-
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خونه امون؛ من  میرینفس گفتم م ادیاصال خوشم نم یکنیاصرار م یالک-نیآرم

 یباش نینگ شیپ است؛یقضا نیپشت ا یک دونمیکار دارم هنوز نم یسر هی

 راحت تره. المیخ

 .شهیاوضاع بدتر م یحاال که به مامان گفت ن،یآرم-

 .دمیاز دست نم یزیمن چ -نیآرم

 .یدورشون زد فهمهیعلنا م مینع نهیمنظورم ا-

 ...کردیبه روبرو با سکوت نگاه  م نیآرم

حس  دیشا دونمیده بود، نمحس احاطه ام کر هیتهران، به خونه امون،  برگشتم

 نیریکه تلخ و ش یجور پرسه زدن تو خاطرات هی ایبود  یشدن بود دلتنگ ریتحق

 بود...

 کنهیم دییکه برگشتو تا یوجود داره. قطب یدر من دو قطب مثبت و منف هنوز

شد چون احساسم در  روزیقطب مثبت پ تیاما در نها کنهیم یکه نه یو قطب

 .کردیحکومت م شتریب شهیمن هم

و  نهیآفر یو انسانو م شهیمادر عقل چون خود عاشق م ینظر عرفا عشق حت از

 نیو اون عقل جز هم ادیخدا خودش عقل کاملِ و عقل جز از عشق به  وجود م

قدم جلوتر از  هی شهیبوده که عشق هم نیهم یبرا دیعقل و فکر ماست، شا

 عقل بوده!
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هم داره!  یبرق لین که توش وسامدر لهیطو هیشده بود،  لهیطو هیام شب خونه

دستمو  کردیم یسع منمیزدن، آر نویدر شروع کردم ارم یهمون اول از جلو

 رها کنه و با حرص گفتم:

 .دیچه وضعشه؟! زهره ام ترک نیا-

 با اخم نه چندان تلخ احساس گفت: نیآرم

 خونه رو جمع و جور کنم. تونمیمن که نم ،یخب خونه نبود-

آشغال هارو جمع  نیا رسهیدستت به سطل آشغال نم ،دهیگند م یخونه بو-

 ؟یکن

 حوصله نداشتم بابا اَه.-نیآرم

 «گفت: طنتیپشت سرم غالف کرد و از پشت سرم با ش دستمو»

 .یخونه رو ترک نکن گهیکه د هتهیتنب نیا-

که شکمشو ماساژ  یآرنجم تو شکمش زدم و از خودم جداش کردم در حال با

 گفت: دادیم

 ....ادیخدمه ب زنمیزنگ م-

 «زنگ خورد و گفتم: شیگوش»

 از شرکت... نویماش رمیمن م-
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 دهیپرا هیپاشه،  ریز A8 هیانگار  نمیماش نمیالزم نکرده، ماش« خم گفت: با»

 واسه دو هزار سال قبل.

 ارزش داره چون ماله منه. یلیمن خ یبرا یول هیاصال گار-

درو بست، درو باز کردم و  رونیو سرد بهم کرد و از خونه رفت ب ینگاه شاک هی

 گفتم:

 ؟یریکجا م-

 هام برسم اجازه هست؟ یبرم به بدبخت -نیآرم

 ؟یریم مارستانیب-

کنم چندتا سوال  دایپ تونمیرو م یکس نمیبب یپزشک قانون رمیاول م-نیآرم

 .گهیسراغ چندتا کار د رمیدارم جوابمو بده بعد هم م

 ساعت نگاه کردم و گفتم: وقت ناهاره. با

 گفت: یشاک نیآرم

 می...نه به زندگیم ادیم یشده هر ک یتوالت عموم هیمن شب ینفس زندگ-

 من به فکر ناهار باشم؟!! رهیم

 !تیترب یب-

 تکون داد و گفت: یسر نیاز آسانسور دراومد، با تعجب سالم کرد و آرم نینگ

 .امیتا من ب یباش ششینروخونه اتون پ-
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 کنم؟یفرار م ؟یکنیم ریچرا اس نوینگ-

 کنهیم موینع بتیغ نیحداقل نگ زنه؛یبه مغزت م ینه تو تنها باش -نیآرم

 .شهیسرت گرم م

 حرص نگاش کردم و بوس فرستاد ورفت تو اسانسور و گفتم: با

 .اریب نمویماش-

 .گهیم یه زنما،یم ششیآت رمیم-نیآرم

 گفت: یبا خنده و ذوق تصنع نینگ

 خواهر جهاز برونته؟ یوا-

 و گفتم: نگاش کردم یشاک

است. خورده و  لهیطو هیخونه ام شب ،یتو فقط مونده بود مسخره ام کن نیهم-

 .ختهیر

خونه  نیبرج ا داریو زن و دختر سرا نیمنو نگ انیب اریو کام نیشب که آرم تا

و پاش کرده  ختیخونه رو ر یجور هی یعنیتموم نشد،  یول میرو جمع کرد

چرا  دونمیه از من مونده بودو نمک یی. لباساشهینم زیتم یچیبود که با ه

از  یزیچ نمیبب نکهیا یبودن و من پ زیجمع و جورو تم یدرآورده بود!! همه چ

 .انهی کنمیم دایخونه پ نیا یتو ایثر
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و نه  یتا اومد تو نه سالم نیاومدن خونه امون،  آرم اریو کام نیآرم شب

 گفت: یصاف رفت طرف بار و شاک یکیعل

 ؟من کو یها شهینفس ش-

 ...یکرده بود دهیشکم گاو ترک نیخورده گفتم: خونه رو ع کهی

 ...ای یها من کو؟ تو خونه رو جمع کرد شهیش گمیم-نیآرم

 به پشت باز افتاد و گل از گلش شکفت و با حرص گفتم: چشمش

 .یکمپ بخواب یبر دیبا یتو معتاد-

 من. clever یگرفت تویسه ماه دکتر نیتو ا-نیآرم

کردم  یچونه امو گرفت، دستشو پس زدم و اخم تصنع ریو زدراز کرد  دستشو

 گفت: اریو کام

 .کنهیم خیغذا  دییایبچه ها ب-

 «گذاشت و گفتم: زیم یرو اریرو کام تزایپ یها جعبه»

 چه خبرا بود امروز؟-

 کرد و گفت: یابروهاشو  باال داد و پوف اریکام

 داغ. یلیخ یخبرا-

 نا؟یا ایاز ثر -نینگ



356 
 

 گفت: نیدستشو گاز زد و نگ یتو یتزایاز پ کهیت هیتکون داد و یسر یاریکام

 کرده؟ تیباز شکا-

 کردم، حاال اون بازداشته. تیمن شکا -نیآرم

 :«میصدا بلند گفت هی نینگ منو»

 بازداشته؟!!! ایثر-

اخم کردم و با  نم،یرو مبل ولو شد و به من اشاره کرد که رو پاش بش نیآرم

 گفت: طنتیش

 از خودمونن. لنیامف نایبابا ا-

 «گرد گفتم: یچشما با»

 شده! یچ نمیکن بب فیباش؛ تعر یجد کمی نیآرم-

 رو باز کرد و گفت: تزایدر جهبه پ نیآرم

 نیکه ا یتکرار یباز غذا دیخونه من نبا یایبعد سه ماه م ینفس خانم وقت-

 ...یا مهیق یبرام قرمه ا دیسه ماه خوردمو بخورم، با

 ...یو گفتم: واااا به سرم گرفتم دستمو

 «نگاه کردم و گفتم: دیخندیم زیکه ر اریکام ـبه

 .دهیفقط حرص م نیکن ا فیتروخدا تو تعر اریکام-
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 «با خنده و غرور گفت: نیآرم»

 باز شوهرت واسه خودته یچیه-نیآرم

 تحفه. شیا-ینگن

 معلومه که تحفه ام که نفس عاشقمه.... -نیآرم

 !نیآرمـــــ-

بوده از  ایکه به پهلو و شکم ثر ییاومد، ضربه ها یک قانونگزارش پزش-اریکام

زدتش و بچه  نیاظهار داشت که ارم ایبوده، ثر دتریشده جد فیکه تعر یزمان

فرستادنش پزشک  م،یرو داشت یپزشک قانون یبررس یسقط شده، ما هم تقاضا

 ایکه ثر یاز زمان ددو روز بع بایجواب امروز صبح اومد، ضربه ها تقر یقانون

کامال  دهیتو اتاق عمل د گفتیم یهوشیدکتر ب چیاظهار کرده بهش وارد شده ه

 کرد. تیشکا نیبدنش سالم بوده اونم اومد شهادت داد و آرم

 نگاه کردم و گفتم: نیتعجب به نگ با

 و کبود کرده؟ هیخودشو زده س یعنی-

 زد و گفت: یپوزخند نیآرم

 پول. ینفس برا یفهمیپول م یدختره حامله شده برا ن،ینفسُ بب-

 ؟یخب بچه، بچه چ-
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نوزاد مرده کجاست،  نیا ستیباال داد و گفت: اصال معلوم ن یشونه ا اریکام

 .ستیمدارکشم ن

 کردم. تیشکا نمیاز ا-نیآرم

داره با ما  مارستانیب سیچون رئ میکردینم تیالبته بهتر بود که شکا -اریکام

 .کنهیم یهمکار

باشم؟  مارستانیب سیهواست بعد به فکر رئمن رو  یوسط زندگ نیا-نیآرم

 .خوامیم DNA  شیبچه و پرونده اش کو؟ من آزما نیا

 !!شه؟یم یحاال چ-

 .شهیم دایپرونده و بچه پ هوی یچیه-نیآرم

 وا !!!! -نینگ

کرده  یکه همکار یاون دکتر پدر سوخته و هرک نندیبب سویپل هیکاف-نیآرم

به  ایمادر ثر نیهم وفته،یو زندان ب قانون بشه ریدرگ خوادینم یکس ترسن،یم

 من افتاده بود. یپا

نگاه  نیبه آرم دیبا ترد دمویدندون کش ریبه گردنم گرفتم و لبمو ز دستمو

 تکون داد و گفتم: نیبه طرف "ه؟یچ" یبه معنا یسر نیکردم، آرم

 شه؟یم یچ ایثر فیخب...خب تکل-

 .تا دادگاه برپا بشه مونهیتو بازداشت م ایثر-نیآرم



359 
 

 زن توئه. نکهیا تشه،ینه نه، منظور وضع-

درآوردم و با حرص به طرفش  موییزد که دمپا یلبخند پهن طنتیبا ش نیآرم

 داد و گفت: یخال یپرت کردم، جا

 .یشد یوحش یلیخ-

 خوامینفس م یعنی یخندیم یاون مدل ینخند تو وقت یواسه من اونطور-

 .ارمیپدرتو درب

 گفت:  طنتیو با همون ش دیلبشو گز نیآرم

 کنه؟یم ییرایاز شوهرش پذ ینطوریخونه اش ا ادیآدم بعد سه ماه م-

 لبش بود نگاه کردم و گفتم: یاز خنده رو یکه لبخند اریکام به

 .کشونهیبه کجاها داره م نیسوال کردم بب هیداره؟  سمیساد نیچرا ا-

 ینقاش یوتابل هیشب کار،یچ خوادیرو م قهیاون عت ،یدِ تو خودت آزار دار-نینگ

 کن. یگفتن برجسته ساز یمبتد هیکه دادن دست  مونهیم

 منو نگاه کرد و گفت: طنتیبا ش نیآرم

 و اوالد و... الیو ذهاب و ع ابیع گهینگه داشتم د دمیشا-

 با صورت جمع شده گفت: نینگ

 .یزدیباال غمبرک نم نیسه ماه ا یآررررره تو نگه دار بود-

 مدافع؟ لیوک م؟یبهم اختالطکن ما یذاریگفت: تو م یشاک نیآرم
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 با چشم و ابرو گفت:  نینگ

ول کرده دنبال تو راه افتاده  شویزندگ ضویخواهرمه ها؛ داداش تو کار و بار مر-

 مدافع خواهرم نباشم ؟ لیبعد من وک

 به غذا اشاره کرد و گفت: نیآرم

 .خوادینفس شوهر م م،یکنیبرات م یفکر هی ینشد ریغذا بخور س-

 گفت: تحفه خودخواه. یحالت چندشبا  نینگ

 نیآرم اریو کام میدر حال جمع و جور کردن خونه بود نیشام هنوز منو نگ بعد

. وسط حرف منو کردیبا نگاهش همه جا منو دنبال م نیاما آرم زدن،یحرف م

 ارمینبود. کام اریحواسش اصال به کام داد،یم نویجواب حرف نگ دیپریم نینگ

 و گفت: دیآخر خند

 .کوبمیمن دارم آب تو هاون م م،یبر ایب نینگ-

 رفتن. نیو نگ اریاز خنده زد و کام یلبخند نیآرم

 تو؟! یگیم یچ-

 و گفت: دیجا بلند شد و کف دستاشو به هم مال از

 یبلد یهرچ دیباشه تو با یهرچ گهید زم؛یعز مونیسر زندگ میبر گهیخب د-

 .یرو رو کن

 هووها.رقابت تنگاتنگ « خنده ادامه داد: با»
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درآوردم و تا خواستم پرت کنم دستمو گرفت و پشتم غالف کرد، دور  موییدمپا

 کمرمو گرفت و گفت:

 کارت بوس و بغل و... دیتو االن با ؟یکشیم رونیب سالح

 .ارمیاسمتو ب دینبا یآرنجم به شکمش زدم و گفتم: به خدا که تا طالقش ند با

 و گفت: دیگز لبشو

 .دهیحرفا از تو بع نیاَو، ا-

 و گفت: دیو کنار فکمو بوس دیشکمم کش یرو دست

 خودمونه. یخونه گرمه، خونه  گهید-

 «چشمامو بسته بودم و آرومتر زمزمه کرد: د،یعقب کش موهامو»

 دلت تنگ شده بود؟-

پشت سرم بود با خنده  قایکه دق یهولش دادم و در حال یپشتم کم با»

 «گفتم:

 تو دلت تنگ شده بود.-

که  دیبوس یو تهاجم دیبغلش کش یچنان تو د،یبغلش کش یتومنو  برگشتم

تا هر  کردمیم شیهمراه نباریدندونم خورد اما متوقف نشد، ا یلبش محکم تو

از برگاش برنده شده بود و بهم  یکیچون  دادمی. ادامه مدادیوقت که ادامه م

هام  پنجه یتو شودست یکرد و پنجه ها تمیکاناپه هدا یثابت شده بود... به رو
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مقابل صورتم  قایفرو برده بود و دستمو باال سرم نگه داشته بود. صورتش دق

چون بهم ثابت کرد  دینشد! شا یوقت برام تکرار چیکه ه یا یبود، چشماش آب

 گناهه دلم براش غوغا به پا کرده بود. یبار ب هیکه حداقل 

 اتصالمون داد و گفت: یبه نقطه  یدو سانت یکی فاصله

 بارت بود. نیو آخر نیاول ،یترکم کن یدارحق ن گهید-

و با ولع  دمیدندون کش ری. لبمو زرفتمیمن بودم که رژه م نباریچشماش ا یتو

 کوتاه به لبم زد و گفت: یبوسه ا

 .مونمینم گهیزن د هیوقت واسه  چیه-

 نیبهتر نیچقدر براش مهمم و ا کردمیصورتمو نگاه کرد، حس م جزءجزء

 بشیج یشد و از تو زیخ میاز روم سبک کرد و ن خودشو یکم است،یحس دن

 شدم و گفتم: زیخ میدرآورد و مقابلم گرفت. ن یزیچ هی

 نکن، جک و جونور نباشه ها. تیاذ نیآرم-

 فشیرد دیسف یو دندونا برهیسرشو به عقب و م خندهیکه م یاونطور د،یخند»

 .«شهیمشخص م

 تو ذهنته؟ نیاز من ا-نیآرم

 منو... یزیچ هیبا  شهیتو هم-
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شد،  زونیکبود درشت از دستش آو اقوتی زیبا آو ریزنج هیباز کرد و  مشتشو»

 «نگاه کردم و گفتم: نیگرفتم و به آرم ریخورده نگاهمو از زنج کهی

 واسه منه؟-

بود، هر روز  بمیتو ج نجاینشد بهت بدمش، هر روز ا ونایبعد  -نیآرم

که  نایا هیشب ینبود یوقت افتاد، یاتفاق هیهر شب  یبهت بدم ول خواستمیم

 کننیم دایپ نیو تسک چرخونندیتو دستشون م یو ه رنیگیدستشون م حیتسب

 شده بودم.

و  دیبوس مویشونیپ شهیگردنم انداخت، برخالف هم یباز کرد و تو قفلشو

 گذاشتم و گفتم: زمیآو یدستمو رو

 نداشتم. یا گهید یطال چیدوسش دارم، خوشکله، جز حلقه ام ه یلیخ-

 یسکوت تلخ کرده بود و گوشه  هیامو تو دستم چرخوند و صاف کرد،  لقهح

 آروم زمزمه کردم: د،ییجو یلبشو م

 !!!ن؟یآرم-

 نگام کرد و گفت: یاخم از ناراحت با

 .مارستانیرفتم ت-

 !یعل ایلب گفتم:  ریجام جا به جا شدم و ز تو

 .نمیباباتو بب-نیآرم
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صداش  یمواقع ه نطوریا دینبا کرد،یم یبا اون حلقه باز یه کرد،ینم نگام»

بهش وقت بدم که فکرشو جمع کنه، اخماش توهم رفت و سربلند  دیکنم با

انگار با تموم  شد،یپوستش جا به جا م ریکرد و نگام کرد. استخون فکش از ز

. دست کردیخودشو کنترل م یبود ول یقوا دندوناشو روهم گذاشته بود، عصب

 «دستم نگاه کرد و گفت: آزادمو رو قلبش گذاشتم، به

 .یشدیدختر اون م دیتو نبا-

 !!!نیزمزمه کردم: آرم نیآرم

 حرص گفت: اونجا نبود. با

 شده گفتم: کونیخورده و قلب کنف کهیحال  با

 نبود؟؟؟!!!!! کجا بود؟!-

 .دونمینم دونم،ینم -نیآرم

 .دونمیبه خدا من نم« نگام کرد و گفتم: یشاک»

 .دونمیم -نیآرم

 انتقالش داده. میالبد نعالبد...-

 به کجا؟! -نیآرم

 .نیآرم دونمیمن نم-

 شده هوم؟ صیترخ دمیشا -نیآرم
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 کنند. صشیترخ شهیبود که نم ینه امکان نداره، حالش جور-

 .کردیم یباز لمیف دیشا-نیآرم

 !! من با دکترش حرف زده بودم..لم؟یف-

منو نابود کنه به  یدگکمر بسته باشه که زن گهیبار د هینفس، اگر بابات -نیآرم

 .کشمشیم کنم،یتو نگاه نم

 نگاه کردم و گفتم: نیاخم به آرم با

 یچی. منم به هیحرف بزن ینطوریدر مورد....بابام ا دمیبهت اجازه.... اجازه نم-

 .کشمتیو م کنمیتوجه نم» ام زدم نهیس یرو»

و دختر دشمنو ر شهینکردم هم یوقت به تو بد چیبا اخم گفت: من ه نیآرم

 سرم گذاشتم...

 گفتم: سیخ یحرص و چشما با

 یتونیم ،یکمکش کن یتونیم ،یریحسمو بهش ازم بگ یتونیبابامه، بابامه، نم-

 .یبکش رونیاشو از تو قلبم ب شهیر یتونیاما نم یتلخش کن

 حرص از جاش بلند شد و گفت: با

چون بزنند  وندیبهت پ گهیقلب د هی کنم،یعوض م گهینفر د هیپس قلبتو با -

 خاک کرد. دیتوشه رو با یپناه نیکه حس یقلب

 «لرزون گفتم: یصدا با»
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 .نیآرم یقلب هست نیهم یتوهم تو-

 «بلند فوت کرد و گفت: ینگام کرد و نفس یبا اخم و ناراحت برگشت»

 کار دارم. یمن صبح کل میبخواب می=جمع و جور کن بر

کلمه  زیرت اشک نربابات فرت و ف یمن برا یجلو« بلند با حرص گفت: هوی»

 !کوبمایم وارید یامو تو

 نیدستش نگاه کردم، پانسمانش کهنه شده بود، از جا بلند شدم و آرم به»

 میبه نع دیبابا شده بود، بابا کجاست؟ صبح با ریطرف اتاقمون رفت. فکرم درگ

 «به مامان...  ایزنگ بزنم 

 زیدستاشو دو طرف م دمیبرداشتم و رفتم تو اتاق د نیبانداژ و بتاد نتیکاب از

 .کنهیبه خودش نگاه م نهیتوالت جک زده داره از تو آ

 پانسمان دستتو عوض کنم. ایب-

پر قوس و خمش  یدرآورده بود بود، سرشونه ها شرتشوینگام کرد، ت برگشت

 یخورده با چشما کهیو اومد طرفم بغلم کرد کرد.  زدنیچقدر بهم چشمک م

 و گفت: دیامو بوس قهیشقگرد به روبرو نگاه کردم و کنار 

 نجایبعد هم ا کنمیم ینکن من قاط یخب خودتو با بابات قاط یتو عشق من-

 .شمیهم من برات جهنم م شهیجهنم م

 باشه نفسم؟« و گفت: دیگوشمو بوس یباال»
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نداشت جز مرگ  یا جهینت چیهم ه شیبحث شش سال پ نیندادم، ا جوابشو

شغالو آورد و پانسمان دستشو باز تخت نشست. سطل آ یلبه  یمن؛ رو یبچه 

 کردم، چقدر جراحت داشت. با تعجب گفتم:

 !خواد؟ینم هیبخ نایا-

تورو نشون  ایلیبرگردم به گذشته ام به خ خوادیدلم م یشینگرانم که م -نیآرم

قبال، قبل  ؛یندارم چون تو هست یازیبه محبت و توجه شما ن گهیبدم و بگم د

 یشدینگرانم م یشه وقتب یاحساس انقدر قو نیا نکهیا

تنم  دیلرزیم یوقت د،یلرزیم نجامیا« اش گذاشت و گفت: نهیس یرو دست»

 ...نینکنه دختر حس گفتمیو م دیلرزیم

. زخماشو پاک کردم و دییلبشو جو یبه جز به صورتمو نگاه کرد و گوشه  جز»

پام گذاشت و  یدستشو پانسمان کردم، خواستم بلند بشم خم شد سرشو رو

 گفتم:

 برم دستامو بشورم، بلند شو. خوامیم-

خوردم، زانوم پر خون شده بود،  نیبد زم ن،یبار بچه بودم خوردم زم هی-نیآرم

گوشم زد و  یمحکم تو یلیتوجه کرد نه پام جاش دوسه تا س هیمادرم نه به گر

 یمنو تو ی. همونطوریعرضه راه رفتن هم ندار یمونیبابات م نیگفت ع

 د،یترسیدوست داشت کمکم کنه اما از مامان م اریانداخت، کام نیماش
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هاش درد داشتن که درد پامو فراموش  یلیکه کتک بخوره. انقدر س دیترسیم

 کرده بودم.

 نیزم یکنم، با زانو رو یباز نیماش تونستمینم کردیتا مدت ها زانوم درد م 

 یزبا نیماش اریکولش با کام یرو ذاشتیمنو م ومدیراه برم. بابا که شبا م

 .کردیم

نفس؟! چون بعد  دیلرزیچرا دلم م یدونیم« کرد نگام کرد و گفت: سربلند»

 بودم. دهیمحبت ند یبابام از کس

نداشتم  یبه بابات کار« و گفت: دمیموهاش کش یدستمو رو د،یبوس دستمو»

من از  گرفت،یمنو ازم م یبار زندگ نیدوم یاما داشت برا یدونینفس، خودت م

 .گذرمیآسون نم نیا

 ...دی! شانیآرم-

 .ایدستتو بشور ب-نیآرم

 ییدستامو شستم از در دستشو د،یدزدینگاش کردم، نگاهشو ازم م بااخم»

گذاشته، بهش نگاه کردم،  یلباس خواب مشک هیتخت  یرو دمید رونیاومدم ب

 توالت اشاره کرد و گفت: زی. به مکردینگام م نهیمنتظر دست به س

 لورن. وسنیا-

لباس خوابو برداشتم به خودم  کرد،یاشاره م زیم یر بنفش رواون عطر کم به

! نشم که االن ؟یبراش آماده بش یخوایتو م کنهیم دیزدم باباتو داره تهد بینه
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بابا رو  می... نعهیباز جر و بحث و گر د؟ینصفه شب جنگ به پاشه؟ باز تهد کی

 برده من مطمئنم.

 دم،یشنینفسشو م یو صدا کنار گوشم بود شینیدور کمرم قالب شد، ب دستش

 گوشم زمزمه کرد: یآروم تو کردم،یمقابلم نگاش م نهیاز تو آ

 م؟یباش نهیآ یجلو یدوست دار-

نذاشت جوابشو بدم، دستشو دراز کرد و نور اتاقو کم کرد و لبشو گرم و  اصال

. طبق عادتش دمشیدیم نهیآ یگردنم گذاشت، سرمو کج کردم...از تو ینرم رو

رهام  یبرهه زمان هی ی. همه تودادیم تیفساش بهم حس امنن د،یکشیبو م

 کنارم موند. شیوحش یمرد با تموم خو نیکردن اما ا

 یتنش مشاممو پر کرده بود، پنجه ها یبو کرد،یحصارشو تنگ تر م چهارچوب

. انگار کردیبهم نگاه م نهیدستم فرو برده بود، از تو آ یپنجه ها یدستشو تو

خاص و پر  یلحظه  هی دنیمنتظر رس م،یبد مونویندگمانور ز نیقراره بهتر

 .میمعاشقه بود

 یحت انیکه به وجود م یخوب یو درد و رنج لحظه ها یسخت یبعد کل شهیهم

 یاون شب برا شه،یم boldخاص نباشه به خاطر گذشته خاص تر و  یلیاگر خ

 یب نکهیتونسته بود اعتماد منو دوباره جلب کنه و من از ا نیبود. آرم نیما هم

 دیجد یندگباهم ز خواستمیبه خواست خودم م دشیاجبار و تهد یگناهه ب

 یزیچ هیشب آرامش،  نیبشه اسم اون شبو گذاشت اول دی...شامیشروع کن



370 
 

 یطوفان هی یعنیاگر آرومه و هوا دم کرده و گرمه  ایدر گفتیقلبم م یتو

 ...دیلرزیفکر م نیپشتشه، دلم با ا

بود.  میبه ساعت نگاه کردم هشت و ن ست،ین نیآرم دمیشدم د داریب صبح

از ذهنم عبور  شبیشده بودم. خاطرات د داریطبق عادت سرکار رفتن زود ب

 ی. باز لباسارو رونییو از تخت اومدم پا دمیکردن. ربدوشامبرمو برداشتم پوش

 یدیهال به جا کل یپخش و پال کرده بود. لباسارو جمع کردم و رفتم تو نیزم

 .ستین نشیماش چیسو دمینگاه کردم د

سالم و  یمامانو گرفتم. بعد چندتا بوق برداش و ب یبرداشتم و شماره  تلفنو

 گفت: کیعل

 .یزنیاز خونه اشم زنگ م گهیحاال د-

 «دورگه بود و گفتم: ـصداش

 ه؟ینطوریسالم! چرا صدات ا-

 یبه من گذشت؟ فقط به فکر خودت یچ یدونیتو م ه؟ینطوریچرا صدام ا-مامان

 نفس. یکنیم خوادیدلت م یغلط هر

 ؟یمامان؟ چه غلط هیچه حرف نیوا ! ا-

مگه  یگردیبعد باز برم یشیدوباره جدا م ،یکنیرجوع م ،یریگیطالق م-مامان

 م؟ییما مسخره تو
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 یانیمن مگه سود و ز د؟یزنیبه سرم م یبه شما دارم مگه شما گل کاریمن چ-

 به شما وارد کردم؟

 .یداشته باش انیما ز یبرا یتونیقط متو ف ان؟یسود و ز -مامان

 «گفتم: دیخورده با تعجب و تشد کهی»

 پره انگار! یلیمامان؟!!! دلت خ یگیم یمن؟!!!! چ-

 نیا یسربار خونه  یریکه من سر پ ،یخواستیم نویگفت: تو هم هیبا گر مامان

 و اون بشم؟

 مگه؟ یستیخودت ن یخونه  ؟یک یخونه -

 .کنمینم یزندگ نیآرم ینوچه  یمن تو خونه -مامان

 ؟ی!!! منتظر وقت بود؟یجدا شد یخیاز ش-

 الف بچه. هیتو، تو  یپنج سال منو باز داد-مامان

 نداره... یگناه یخیمامان! ش-

 فتنه است. نیسر اون آرم ریز یبله همه چ-مامان

دعوا  رون؟یب یاز خونه اومد یپاشد یچ یبرا ه،یآدم خوب یخیمامان،ش-

 ن؟یکرد

 .رمیگیگفتم طالق م میعبه ن-مامان

 زدم و با تعجب گفتم: غیج
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 انقدر مهمه؟ یخی! شغل ش؟یطـــــــالق؟!!!! مامان بچه شد-

 گفت: تیبا عصبان مامان

مجبورش کرده با من ازدواج  نیچون ارم ن،یمنو، زنشو گول زده مثل حس-

 کرد.

 خودش گفت؟ یخیش-

 .دونمینه، من م-مامان

بود  با  یدِ اگر آدم بد ،یدونیم نویخودتم ا هیمرد برازنده ا یخیمامان! ش-

 کتتشیم نیکه زده آرم یگند

 رکرده؟ کایچ-مامان

 هیشرکتو تو  یگردش مال هیپاش نشسته گفته سرما ریپسر جونت رفته ز-

کارو کرده و تموم  نیا نیمشورت آرم یکن اونم ب یگذار هیموسسه سرما

 مال نصف شرکت رفته. هیسرما

 دستش درد نکنه. با حرص گفت: مامان

 گفتم: دیهمون حرص و تشد با

 فقط دل تو خنک بشه نه؟ ست،؛یمن مهم ن یتو که زندگ یآره برا-

رو به باد داده دست  کهیپول حروم اون مرت گمیردارم م کایبه تو چ-مامان

 .زادیمر
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 و خشن گفتم: یو بلند و عصبان شتریحرص ب با

شب سرکاره، چون عرضه داره صبح تا  ینیبیمامان! پول حروم کدومه؟! نم-

 رسوند که االن براش شاخ شده. ییپسرتو به جا نیرفته آرم ادتیحرومه؟! 

 ارث بچه ام بوده. نیاون رسوند؟! ا-مامان

 !ن؟یکرد میفقط بچه اته؟ بعد مگه بابا مرده که ارث تقس مینع-

 بابات اومده. یجا-مامان

 ن؟یکو پس سهم منو نگ-

 .دیدارشما اندازه خودتون -مامان

با لحن  ذاره،یما م نیچقدر فرق ب وار،ید یکله امو بکوبم تو خواستیم دلم

 گفتم: یقبل

 حق منو خواهرم حرومش بشه.-

 .ریگفت: زبونتو گاز بگ غیبا ج مامان

منو با حرفاشون بشورن و  یسرتاپا نندیبیچرا؟!!! حق مارو بخوره بعد تا منو م-

 دلمو بشکونند؟

 .دهیو بچه ماون داره خرج زن -مامان

بود  نینکرده. آرم یتو کار یبرا مینع ؟یدیم حیبه همه ترج مویمامان چرا نع-

 داد... یکرده برات خونه گرفت، بهت زندگ انتیبابا بهت خ یدیفهم یه وقت
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منه  یدستشو آورد تو زندگ ریز هیآخرم  ینقشه و هدف ها یآره برا-مامان

شوهرم  یه اون پسر معشوقه من ساده است ک یبرا یبدخت و ساده، فکر کرد

 بوده؟

قاتل و پدر و مادرش، پسر معشوقه وشهرت در برابر  یبچه  م؟یهست یما ک-

 .چهیقاتل پدر و مادر ه یبچه ها

 اون؟ یتو جبهه  یباز رفت یدیشب باهاش خواب هی هیچ-مامان

 آره.-

 یرفتم تو جبهه « روهم از حرص گفتم: یتکون دادم و با دندون ها یسر»

که گوشتمو  یکس ن،یمنو فروخت شهیهم میچرا؟ چون تو و نع یدونیاون م

 بود. نیآرم نیدندونش نگه داشت هم ریخورد و استخونامو ز

 تمسخر گفت: با

 دخترم. یبه تو، با شوهرت خوشبخت بش نیبه تو نفس، آفر نیآفر-مامان

 میاضافه کن، نع یبه همه چ نمیشماها حق داره ا یبه همه  نیمامان،آرم-

 .نهیبازم به نام آرم یو همه چ ستیبه نامش ن یچیه

 !؟یچـــــــــــــ« با هول گفت: امامن»

 حرصمو بپوشونم گفتم: کردمیم یکه سع ییصدا با
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 چیه نیآرم ،یدور نش نیآرم یکن از خطر قرمزا یپس برگرد خونه ات، سع-

 .یباباش ادآوریچون تو براش  کنهینفرو بدبخت نم کیوقت تو 

به جهنم  گه،یم میاالن به نع ؟یزدم چرا گفت بیکردم و به خودم نهقطع  تلفنو

 م؟یکنم؟ زنگ بزنم به نع کاریرفت بابا رو بپرسم، حاال چ ادمیبذار بفهمند. 

به پا کرده؛  گفتیم نیکه نگ ییباهاش حرف بزنم با اون بلوا خوادیاصال دلم نم

 ازش بپرسه. نینگ دیچه مغز مامانم شست و شو داده! با

 کرم و موضوع بابا روهم گفتم. فیمامانو براش تعر انیزنگ زدم و جر نینگ به

 بپرس. میزنگ بزن از نع نینگ-

 .زنمیزنگ نم شعوریمن به اون ب-نینگ

 اون بابا رو برده. نیبابا گم شده، زنگ بزن بب نینگ-

 بردتش؟ یک دهینپرس نیآرم-ینگن

 .دنیجواب نم نیبه آرم-

 خب تو زنگ بزن بپرس.-نینگ

 زنگ بزنم؟!! بعد اون حرفا؟!!!! میمن به نع-

 زنگ بزن. مارستانیبه ت-ینگن

 ؟یزنیتو چرا نم-

 زنگ بزنم. تونمیمن نم-نینگ



376 
 

 تعجب گفتم: چرا؟!! با

 گفت: یبلد و عصبان نینگ

 شیبه زندگ بندیروزا رو بابا به ما داده، چون پا نیا یچرا؟ چرا؟ چون همه -

و  نیبار اومدن و شدن آرم یز دوتا آدم عقده اا نکهیکرده، ا انتینبوده، چون خ

 باباست. ریتقص اریکام

 ؟یخوایبهتر م نیبدبخت از ا اریکام-

خوبه اما من دارم باهاش  یلیخ اریکام یستیمن ن یخونه  یتو تو-نینگ

 بیچقدر عقده داره و چقدر آس نیکه مثل آرم نمیبیو م کنمیم یزندگ

 .شهیمن زهر م یروش اثر گذاشته و زندگرو گذرونده که االن  ییروزا ده،چهید

 ؟یندار یکار نیخب نگ لهیتکون دادم و گفتم: خ یسر

 رفته؟ نیارم-نینگ

 آره صبح زود.-

 ؟یمونیم-نینگ

 هیشب نیآرم کردمیفکر م شیچند سال پ نیتکون دادم و گفتم: هم یسر

پناهگاهم  تونهیم دمیهفته فهم نیهر آن ممکنه منو بکشه اما هم نیوتیگ

 .مونمیاما االن م کنمیدر موردش م  یفردا چه فکر دونمیه، نمباش
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 چیگرفتم، از پشت تلفن ه مارستانویت یکردم و شماره  یخداحافظ نینگ با

شرکت  یاز جلو نوی. صبحونه خوردم و راه افتادم برم ماشدادنینم یاطالعات

 صدام یکیکه  کردمیباز م نمویشرکت و تازه داشتم قفل ماش دمیرس ارم،یب

 کرد:

 نفس؟ یانقدر بدبخت-

خورده نگاش کردم و  کهیاومد و  رونیب یاز در ورود نِ،یشرو دمید برگشتم

 «گفتم:

 سالم!!-

 «حرص و صورت برافروخته گفت: با»

 واسه پولش؟ واسه اسم و رسمش؟ ه؟یواسه چ-نیشرو

 !!!؟یگیم ی!! چ؟یچ-

 نکنه ،زنمیبودنت حرف م نیدارم در مورد بدبخت آرم گم؟یم یچ-نیشرو

 دتیتهد« چشماشو جمع کرد و گفت: یجلوتر و درست مقابلم گوشه  اومد»

 کرده.

 «گفتم: نییپا یو خشونت پنهان و صدا یتلخ با»

 من خودم خواستم برگردم. ؟یگیم یچ ؟یبه چ دیتهد-

 چرا؟! چرا!-نیشرو
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زن  هی« گفت: دادیکه دستاشو تکون م یشده در حال یشمرده و عاص شمرده»

 برگرده. نیمثل ارم یمرد یونه به خ دیبا

که  یاش گذاشتم که به عقب هولش بدم درحال نهیس یقفسه  یرو دستمو

 :گفتمیم

 .نهیمنو آرم نیب یخصوص یزایچ نیا-

 گفت: یدستمو پس زد و با لحن قبل نیشرو

 آورد... رتیمغزتو شست و شو داد؟ هان؟ دوباره گ-

 حرص هولش دادم و گفتم: با

  ؟یدیهمعاشقشم، عاشقشم ف-

 .گردمیباز برم میصدبار جداش« ام زدم و گفتم: نهیس به»

 با اون صورت سرخش و دندون قروچه گفت: نیشرو

 عشق؟ یذاریو اسمشو م کنهیاحمق؛ ازت سوءاستفاده م-

 نگاه کردم و گفتم: نهیچشماش با ک تو

 نه؟ یخبر دار-

اسمه،  هی یخیکه ش یدونیم« تو چشمام نگاه کرد و گفتم: جیبا تعجب و گ »

 ؟یدیباال کش نویمال آرم نیهم یبرا

 ؟یزنیحرف م یخورد و بعد گفت: در مورد چ کهی اول
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 نتیکجا به زم نیاون موسسه بوده، ردتو زده، بب یتو یک دهیفکر نکن نفهم-

رو به  یببر چیتکون دادم: ه دییتا یبه معنا یسر»من  ن،یمن شرو زنه،یم

 .کنمیروباه ول نم هیخاطر 

 داد زد: تیبا عصبان نیباز کردم و شرو مونیماش در

! احمق اون که عاشق توئه منم، ؟یدل خوش یروان هیبه  ،یاحمق هیچون تو -

 پرش استفاده کرده... یاز تو به عنوان سکو شهیپدر هم یمن، اون ب

 احمق.« دادم و بازم داد زد: گاز»

 حرص گفتم: با

 احمقم؛ کالهبردار. دادمیاره چون به تو پا نم-

آدمه؟ چرا آرزو  کردمیچرا فکر م دمیکشیخجالت م نیا یجلو یچ یبرا من

 هیاوقات به  ی. واقعا گاهکردمیازدواج م نیبا شرو نیآرم یکردم کاش جا

اوضاع  یدیرسیو اگر م یدیچه خوب که نرس دینیبیو بعدا م دیرسینم ییزایچ

 االن منه. تیحکا نیداشت و ا شیدر پ یمیوخ

بد عوض کرده بود انقدر  نویو از قضا زمان شرو دهیم رییغت یلیآدما رو خ زمان

 شده بود! یکه عوض

*** 

و مامان و خود  اریو کام نیو نگ نیمن و آرم م،یبود یخیش یآقا ی خونه

 نیهم بود، مامان بعد چهل پنجاه روز برگشته بودو اما به قول نگ یخیش
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 یو گرنه تو موضع رو ترک کنه خوادیبرگرده فقط نم خواستیخودشم دلش م

 کایمل یشده بود، رفته بود کلفت یو مادرش عاص کایمدت از دست مل نیا

در مقابل  یول رهیبپذ یطیرو با هر شرا یخیبود که ش دهیخانوم. انقدر حرف شن

 غرورش بود.

بدبخت هم زابراه شده بود و  یخیمبل نشسته بود. ش یحالت قهر کج رو با

و برگشته بود، همه رو واسطه  مینع ی رفته بود دم خونه یمدت و ه نیا یتو

 گفت: یچنان با لحن عصبان هویو  کندیپوست م اریداشت خ نیکرده بود. نگ

 .گهید دیعـــــه! خب حرف بزن-

چرا  دم،ی! ترسیو گفتم: واااا دیمن از صداش باال پر یمعمول شونه ها طبق

 !؟یکشیم غیج

رف بزنه من هنوزم دارم ح دیخانم با دیناه م،یحرف بزن دیما که نبا-نیآرم

 ه؟یچ هیقض کردم،یتون نم ینبود که من معرف یاگر مرد خوب یخیش گمیم

 ؟یخیش ییدارا

 .یِخیدروغ ش هیقض ر،یبا حرص گفت: نخ مامان

 منه... ریگفت: تقص نینگاه کرد و آرم نیبه آرم یخیش

 .دونمیکه م نویاز گور توئه ا یدِ همه چ-مامان

 دعوا؟! دمیمامان! مگه ما اوم «گفتم: یتصنع یناراحت با»

 .دیبمال رهیسر منو ش دینه طبق معمول اومد-ململن
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 برداشت و لبشو برگردوند و گفت: گهید اریخ هی نینگ

 یمامان؛ اصال آقا میدیباشه که به سر تو مال یا رهیش نیا هیها شب رهیهمه ش-

 ...نیجاسوسِ آرم یخیش

 !!!نی: عه!!! نگمیو من باهم گفت اریکام

وجه  نیدارم به بدتر دیببخش یخیالبته عمو ش گهید نهیخب هم ه؟یچ-یننگ

 ...گمیممکن م

 شرکته. یمن تو یکارمند منه، جا یخیش ن،ینده نگ حیتو توض-نیآرم

 ؟یشوهر کارمند دوست ندار« به مامان ادامه داد: رو»

پرت کرد  نیزد و مامان کوسن مبلو طرف نگ نیپق خنده رو از لحن ارم نینگ

 گفت: نیو نگ

 نیو آرم اریکام نیهم گنیهمه دروغ م ؟یکنیم ینطوریبابا، مامان! چرا ا یا-

 مگه به ما دروغ نگفتن؟

 کرد. یباز موضوعاتو قاط-اریکام

 اومده... گهید زیچ هیاصال واسه  نیا-نیآرم

با خودم ببرم  کار؟یچ خوامیبودم؟ م یخیش نیمن مگه دنبال پول و ماش-مامان

 نی. من بعد حسدیخودتون هست یم که همه اتون تو زندگتو قبرم؟ شماها ه
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اگر بخوام دو سال زنده باشم  یپر دروغ داشته باشم حت یزندگ هیبازم  خوامینم

 کنم... یزندگ حترا الیکنم، با خ یبا اعتماد زندگ خوامیاون دو سالو م

 ..گمیمن م ،یان شاء اهلل که مادر من صدسال عمر با عزت داشته باش-

 مچمو به نشون صبر کن گرفت و گفت: نیآرم

 ناراحته؟ یاز چ التونیخ-

 .یکنیدل آدمو آشوب م شهیتو هم ن،یبا حرص گفت: از تو، از تو ارم مامان

 بود. دهیپوس یخیبه باد بدم تا حاال کفن ش تویاگر قرار بود زندگ-نیآرم

 که زده... یگند« ادامه داد: تیعصبان با»

بدبخت چونه اش به  یخیش د،یپر نیاز داد آرممامان هم مثل من  نباریا یحت

 نیتا ا کردیم ویومیاومده انگار م ایبود و مثل گربه تازه به دن دهیاش چسب نهیس

 جمله رو بگه:

 .دیدارم بگم جز ببخش یآقا شوکت من چ-یخیش

نگاه ازش گرفت و روشو  ضیرو نگاه کرد و با غ یخیبا حرص ش مامان

 تک سرفه کرد و گفت: اری. کامدیچیا پسکوت تو فض هیبرگردوند. باز 

به اون  شتریب دیمهم هست که با زیچ هیوسط هست، اما  نیا زایچ یلیخ-

 ...میتوجه کن

 رابطه است که... نیبرداشت و گفت: بله اونم ا گهید اریخ هی نینگ
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 .یخسته بش یتو رفت و آمد نباش یرو بذار تو بغلت ه وهیظرف م-نیآرم

 خورم؟یتورو م با حرص گفت: مال نینگ

 گرفتم و گفتم: االن وقت کل کل کردنه آخه؟ میشونیبه پ دستمو

 آخه من دارم..-نینگ

 سکوت کنه ساعدشو گرفت و گفت: نینگ نکهیا یبرا اریکام

خانم اما اجازه  دیدرسته که بهتون نگفته ناه یخیش یاون خانواده است، آقا-

 خواستهینده خدا چون مب نیبوده که ا نیازدواج هم نینداشته بگه، شرط ا

 روز رو بشه. هی کردهیکنه فکر نم یباشما زندگ

 .گهیبله د-مامان

تو  دیهمه با کشهینقشه م نیبـــــــله آقا ارم« باز کرد و ادامه داد: دستاشو»

 پسر من بود. نبارمینقشه هاش گول بخورن ا

 گفت: یکرد و با تبخ زیبا حرص چشماشو ر نیآرم

 دارم؟ کاریضه چعر یآخه من به اون ب-

 نیمامانو گرفتن، آرم یخیو آقا ش نیو نگ ادیب نیبلند شد که طرف آرم مامان

 زد: غیمبل و مامان ج یداد به پشت هیبا غرور رفت عقب تر و تک

من پشت سر پسر من حرف  یتو خونه  یمرد، اومد ییایح یتو چقدر ب-

 ؟یزنیم
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 یخیبه ش»بدبخت  نیا گم،یروشم م یخانم؟ من جلو دیناه یچه حرف-نیآرم

منو گذاشت تو اون  ی هیبه اون پسر قالتاقت اعتماد کرد که سرما« اشاره کرد

رو  هیرو نداره، کار بق یکار چیبرادر زنش؛ خودش که عرضه ه یموسسه کوفت

 ؟یدیم وضرر کردم؟ شما ضرر من ونیلیمن چند م یدونیم کنهیهم خراب م

با  کردینگاه م گهیور د هیبا حرص به  برگردونده بود و نیکه روشو از آرم مامان

 نگاه کرد و گفت: نیارم یبرگشت و چپ چپ به قدو باال نیآخر آرم یجمله 

 .موندیبه من چه، چشمت کور دندت نرم حواست به مالت م-

 با حرص به مامان نگاه کرد و گفت: نیآرم

 .رمیگیحقمو پس م ینطوریپس حقشه که آس و پاسش کنم چون من ا-

 پا انداخت و گفت: یپا رو نینگاه کرد و نگ نیج و واج به آرمها مامان

 براش. سوزهیذره هم دلم نم هیمن -

 «کرد و گفت: نیو حرص روبه نگ تیبا عصبان مامان»

 اون برادرته. ،یالل ش ن،یان شاء اهلل نگ یالل ش-

 رشیز نینفس بودم با ماش یجا ییزد و گفت: برادر؟! من خدا یپوزخند نینگ

 .گرفتمیم

 دهنش جمع کرد و گفت: یمشتشو جلو مامان

 مردم؟ یجلو یگیم یدار یعه عه عه! خاک بر سرم کنند، چ-
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چهل پنجاه روز  یمادر بدبخت من؟ رفت گمیدارم م یبا حرص گفت: چ نینگ

 خونه اش زنش صدبار تورو شسته پهنت کرده، منو...

ده درو باز نکرده. به منو خونه اش راه ندا« به همه نگاه کرد و ادامه داد: نینگ»

 .یدار یمنف یگفته انرژ« اشاره به من»بدبخت  نیا

تو چاکرا  رهیم یدار یمنف یانرژ یبه نفس گفته تو بدبخت« گفت: نیآرم روبه»

از چشم برادرم  نمیبیاز چشم اون زن نم نویمن ا ته،یعفر کهیبچه ام؛ زن یها

 .نمیبیم

 فت:برگشت به من کنارش بودم نگاه کرد و گ نیآرم

 تو اتاق بچه اش خب. یزدیم مهیخ-

با خنده  اریجمله رو گفت که من خودم خنده ام گرفقت و کام نیا یجور هی»

 اصال. ضهینه مر« گفت:

 بچه کجاست. یفسقل نیچهار راه ا دمیبا حرص گفت: من که نفهم نینگ

 .نیچاکرا نگ-اریکام

فحش  کنهیآدم فکر م هیطور هیولم کن بابا چاکرا، المصب اسمش -نینگ

با اون  گه،یتر شده د وونهیها د وونهیکالس درو د نیرفته ا ده،یناموس داره م

 .دیخربزه ترک نیلنگشو تا گردنش برد باال شکمش ع هیبخ

هم از دهنش درآورد که همه ما جز مامان که با حرص به  ییصدا هی نینگ»

 «با همون حرص گفت: نیخنده و نگ ریز میزد کردینگاه م نینگ
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خورده که  هیشکم که صدتا بخ نیبگه مگه مغز خام، با ا ستین یکی آخه-

 میخدا خوب تو کاسه نع کنند،یالنس نم یو حرکات باالنس و ب شنیکوفت

 گذاشت دستش درد نکنه.

 ؟یشوهرت حرف بزن یدر مورد خانواده  یتو جرات دار« کرد به من گفت: رو»

پس اگر  دنیمون اجازه نموهلل که من دهن پاره جرات ندارم چرا؟ چون شوهرا

برادرمون  ینطوریبرخورد کرده و با ما ا یبا تو اونطور« رو کرد به مامان» کایمل

 مقصره.

 جان؟ نینگ یچطور-یخیش

 کردم.. یگفت: من واسه بچه ام کردم هرکار نیمامان جلوتر از نگ 

 «صورتشو جمع کرد و گفت: نینگ»

 نیا یچه ات بخوره مامان؛ همه درد و بالت تو سر اون ب نا،یبچه ام ا ،یآخ-

 رخشکیبچه ش یبرا شهیم داریروزا اون توله سگشو مامان شسته، شب مامان ب

 هیناهار و شام مامان درست کنه. مهمون دعوت کرده خانم  کرده،یدرست م

 .زدهیخانومو صدا م دیکارگر نگرفته ناه

 گفت: کردیکه کنترلش م یتیبا عصبان یخیش

کسر  یکردیم یخونه خانم نیتو ا ؟ین؟ غرور ندارز یندار رتیمگه تو غ-

 ؟یشد اتیح یخدمتکار عروس ب یشأنت بود که رفت
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 کردوینگاه م گهیسمت د هیسکوت کرده و با لب و دهن منقبض کرده به  مامان

 کرد و گفت: ینگاه نیبه نگ

 کرده. فیتو تعر یو برا ازیتا پ ریکه س یالل بشه زبون-

و  غیکه باز ج گمیم یخیعمو ش یاست؟ جلو بهیرغ یک نجایچرا نگم؟ ا-نینگ

 نیآرم نیکه پسرت برات ساخته، ا یاون جهنم یهوارت  ور نداره که بر

 گهیبده بده بده که چشمشو رو مال سوخته اش بسته م یگیکه انقدر م چارهیب

به  یفرقچه  ؟یگذرینم یبند یخال هیمن کار ندارم بعد تو از  دیکن یزندگ

 هیفقط  یاالنم تو خونه اش ؟ینبود نیآرم یمگه تو خونه حالت کرده؟ قبال 

 نکشن. یگاریها ازت ب تهیعفر نطوریمرد باالسرت هست که ا

 ؟یبارم کن یحرف ندار گهیخانوم، د نینگ نیگفت: آفر ضیبا حرص و غ مامان

 با تعجب به من نگاه کرد وگفت: من حرف بارش کردم؟! نینگ

 مامان...-

 بالها از تو شروع شد. نیا یهمه نگو که  یچیتو ه-مامان

برو ور دل  ریطالق بگ یشنویاز من؟!! حاال نفس بد شد؟! اصال از من م-

 پسرت.

 وا رفته گفت: نفس جان؟!!! یخیش آقا

 بلند و تلخ زد، همه سکوت کردن و من بلند شدم و گفتم: یپوزخند نمیآرم
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 د؟یای یشما نم نینگ-

 با خم گفت: کجا؟ مامان

 خونه امون.-

تو اشپزخونه شام  دیساعت نُه شبه گشنه و تشنه، خونه امون! بر خودیب-مامان

 .دیدر بر نکهیا یجا دیسرهم کن

نگم. راست  یچیبا سر اشاره کرد که ه نینگاه کردم و نگ نیشده به نگ یعاص

 نمیازش گذشته و رفته ودوباره برگشته و نگ یخب مامان سن گفت،؛یهم م

 .گهید دهیکش گفته و خجالت ازویتا پ ریس

صدتا چون  کرد،یبدبختو ول م یخیش نیمگه ارم یول میهمه دورهم خورد شام

زمان  یچشم و ه گفتیم یزبون بسته هم ه یخیو چرا و بکن نکن گفت و ش

 ...دیخریم

ضبطو کم کرد و  یصدا نیتو راه آرم م،یخونه شد یدو شب بود که راه ساعت

نّفّس برق سه  گفتیم دیتشد هوی که یبود و اونوطر یصدام کرد، سرم تو گوش

 سربلند کردم و گفتم: د،یپریفازم م

 ه؟یچ دیعه! دلم ترک-

 بپز ببر. یمادرت کاچ یبا خنده گفت: برا نیآرم

 !! وا ! چرا ؟!؟یکاچ-
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و امشب تا صبح سور  یخیش شیخب بعد از چهل پنجاه روز برگشته پ-نیآرم

 .دهیاشو از دست م هیوسات دارن مادرت بن

 نگاه کردم و گفتم: دیخندیکه م نیخورده به ارم هکی اول

تو به مادر منم رحم  ست،یتوش ن یچیجز انحراف ه نیمغزت آرم-

از  مونهیهفتاد ساله م یمثل زن ها یرو از کجا آورد ی! تو کاچ؟ی؟کاچیندار

 .ارهیزنا سردر م زیهمه چ

 گفتم: دمویکش رونیدستش ب ریانداخت دورگرنم و سرمو از ز دست

 خطرناکه. یکنیم یرانندگ یدار نکن-

 ...زیچ هی نینگ-نیآرم

حواست به  یکردیرو له م یخیمغز ش یتو داشت ن؛یحاال مامان تموم شد نگ-

 همه بود.

 داره؟ اریهست، و شیچ هی نینگ نیخنده گفت: به همه نفس به همه؛ ا با

 ؟یاز کجا آورد ارویو ،ی!! وااااــــــــار؟یو-

ساالدو جدا کرد خورد،  یها اریخورد، سرشام هم خ اریکله خ هیچون -نیآرم

 بود. ستادهیموقع سرخ کردن کتلت هام رفته بود دم پنجره ا

 .کنهیمارپل در درونت حکومت م هینه به خدا که تو -

 زد و گفت: انهیموذ یلبخند
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 ؟یخورینفس، دور از چشم من که مثل اون سال قرص نم-

 قرص؟ً-

همون شب که  ه،یخال دمیرصو برداشتم دسطل آشغال افتادم، پوکه ق ادی»

 «تلخ زدم. یپوزخند خورم؛یم یمچمو گرفت که ضد باردار

 حسادت کردم.-نیآرم

 ؟یبه چ« و آروم گفتم: کردیبه روبرو نگاه م یکردم، جد نگاش»

 و گفت: کردیمن اخم به روبرو نگاه م هی با

 پدر بشه حسادت کردم. اریحامله باشه و کام نینگ نکهیاز ا-

 ؟یچ یعنیخنده و گفتم: وا !!!!!  ریام گرفت و زدم ز ندهخ

 نگاه تلخ و گزنده کرد و گفت: میبهم ن نیآرم

بودم که لدت پدر شدنو از  نهیانقدر پر از ک یرو باردار شد ونایاون سال که -

حس لذت  نینموند که بشه حسش کنم که بتونم از ا ونایدست دادم بعدم که 

 .هیاش اشاره کرد: خال هیبه شق»  جانیا یزیچ هیببرم، انگار 

براش سوخت، با غم نگاش کردم و دستشو گرفتم، دستمو محکم گرفت و  دلم

 نویماش اریکام میدیبه خونه د میدی. رسدیپشت دشتمو بوس قهیبعد از چند دق

 با تعجب گفتم: زنه،یگذاشته داره با تلفن حرف م نگیدر پارک یجلو

 کنه؟! یرانندگ تونهینم زنهیحرف متو؟ با تلفن  رهیحاال چرا نم-
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 !شده؟یخدا چ ای« لب گفتم: ریو ما ز نیشد و اومد طرف ماش ادهیپ اریکام»

 گفت: اریداد و کام نییرو پا شهیش نیآرم

 کردن زنده است. دایبچه رو پ نیآرم-

 : زنده است؟میبا هم گفت نیارم منو

 .نیآرم یکه زده بود یهمون حدس-اریکام

 نگ زده؟بود ز یک -نیآرم

 محمود. -اریکام

  ه؟یمحمود ک-

 بپان. نارویا ایکه ثر میرو مراقب گذاشته بود یکی -نیآرم

 هول گفتم: اال، االن بچه کجاست؟ با

 ..میبر میوفتیراه ب نیپدرش بچه رو آورده خونه؛ زود باش آرم-اریکام

 .امیمنم م-

 ؟ینیبب ویچ یخوایم ؟یایتو کجا م-نیآرم

 رفت! نیه از بمنم بود ک یزندگ نیا-

با مامور  خوامیم م،ییایتا ما ب دیبر نیبا نگ یایتو ب ستیاالن موقعش ن-نیآرم

 .مییایب میتو ما بر دیبرو سوار شو بر ایچند منه؟ ب یایبرم تا اون وسط ب
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 شدم و گفتم: ادهیپ نیماش از

 ها. یبه من خبر بد-

 بر... ایخب، ب لهیخ-نیآرم

 !نیخوابه، خوابا، چه خسته است ا نینگ دمیشدم د اریکام نیسوار ماش رفتم

 نوریباال کله اش صدبار ا ادیصداش کردم و تا ب نگ،یبردم داخل پارک ماشنو

مبل دراز به دراز افتاد و با  یو همون رو نینگ یخونه  میرفت نباریاونور خورد، ا

 تعجب گفتم:

 ؟یچته؟!! قرص خواب خورد-

 م...شده خواب ادیز یلی....خادیخوابم م-نینگ

گرفته بودم، دل  چهیدم کردم، استرس گرفته بودم، از استرس دل پ یچا رفتم

 وانی. لدیهمراه با حالت تهوع شد یرو رونیشد، ب یرو رونیبه ب لیتبد چهیپ

 نمینگ نیا کردم،یروشن م نویزیتلو رفتم،یراه م خوردم،ینبات م یچا وانیل

 انگار ترورش کرده بودن. خوردیتکون نم

اشوب  شتریکردنش دلمو ب جکتیر نیکرد، ا جکتینگ زدم رز نیآرم به

داد و حرف و  یصدا زنه،یزنگ زدم و گفت بعدا زنگ م اریبه کام کرد،یم

 رونیانقدر ب گهیرو به اون رو کرد...د نیتماس حال منو از ا نی... اومدیهمهمه م

که  اونمصدا کردم  نویجون شده بودم ،نگ یو حالت تهوع داشتم که ب یرو

 و گفتم: دیکوسن مبلو پرت کردم خورد تو صورتش از جا پر خورد،یون نمتک
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 .گهیشو د داری! ب؟یمرد-

 چته؟!-نینگ

 .رمیمیمن دارم م نینگ-

 کجان؟ اریو کام نیآرم-نینگ

 رفت؟ ادتی شدهیخـــدا، تو آسانسور گفتم چ ای-

 .میبود نیفقط تو ماش ادمهیمن -نینگ

 خونه اشون رفتن.در  سیزنده است با پل ایثر یبچه -

 نه؟ ارنیبا ذوق گفت: تروخدا؟!!! پس پدرشو در م نینگ

و حالت تهوع  یرو رونیاسترس گرفتم ب اد،یفعال داره جون من درم نینگ-

 قرص بهم بده. هیدارم، پاشو 

 قرص اسهال؟!-نینگ

 بده جونم از تنم رفته. یکوفت هی دونمینم-

 گفت: برداشت و اریخ هی زیم یتو وهیاز ظرف م نینگ

 .گهید ارنیکردن پدرشو درم دایرو پ اروی ه؟یاسترس چ-

 ؟یبود چ نیآرم یدادن بچه  DNAاگر -

 .دیشیپسر م هیصاحب  گهید یچیه-نینگ
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 گرفته؟ تیتو شوخ شمیمن دارم ذوب م ؟ینکن یشوخ شهیم-

 شونه باال داد و گفت: نینگ

 ؟یبکن یخوایم کاریچ گهیاومده د ایبه دن ه؟یچ یشوخ-

 ...نینگ تونمینمنه من -

 ؟یعنی یبا قهر کن-نینگ

 اَه... نیبابا نگ یا-

 یچ دمیفهمینم یول زدیاون پشت در حرف م ،ییجا بلند شدم رفتم دستشو از

نبود. از  دنیو دهنش پر بود، الفاظ قابل شن خوردیاز بس وسطش م گهیم

 مبل ولو شدم و گفتم: یاومدم و رو رونیب ییدستشو

 ؟نه ای یاریقرص ب یریم-

 ؟یستین ؛یحامله باش دیشا یقرص بخور دینبا یالک گهیم اریآخه کام-نینگ

 .یوااا یوااا-

 یستیکته ماست بذارم، ن اینبات داغ بدم  ارمین یدرررررد درررد، هست-نینگ

 قرص بدم.

 ت؟یگرفت یدِ کم بخور مگه قحط ،ییداره تو اریفعال اون که و-

 ؟یگرفت ادیوا ! از شوهرت -نینگ

 .یخوریم یکله دار هی ؟یدیخودتو د یشد چاق نینگ-
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 اون ور ضعف دارم. خورمیور م نیکنم؟ از ا کاریچ شمینم ریس-نینگ

 کنه خب. یکار هیسرت شوهرت دکتره بگو  ریخ-

 است بابا. عیضا خورم،یم یه دونهیکه نم اریکام -نینگ

 ؟یندار اریو اریکام یبه بو نباریا انایاح-

 «گفت: یبا دهن کج نیافتادم، نگاون موقع  ادیام گرفت  خنده»

 ؟یخوریدارم با ماست و نعنا م خچالینه خوشمزه؛ برنج تو -

 کنم؟ جونم از تنم رفت. کاریچ گهید اریب-

آوردم،  یباال م ای شدیاز تنم خارج م اینرفته  نییکته ماست از گلوم پا اون

 ،دیدکتر پرس نویدرمونگاه، همون سوال نگ میصبح رفت میساعت چهار و ن

 مطمئن نبودم جواب بدم، دکتر هم گفت:

 چک بسنده کرد. یبیبه ب دیبا دیبد شیآزما شهیاالن که نم-

 دویچک بزار یبیب هیحاال « گرفت و گفت: نبضمو»

زنگ زد. داد  نیتخت بودم که آرم یرو یرفت داروخونه، تو اتاق بستر نینگ

 همه تو صداش بود: یو نگران تیوعصبان

 ؟یینفس کجا-

 «گفتم: جونیو ب حال یب»

 درمونگاهم، حالم بد شد.-
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 شده؟یچرا؟ چ« گفت: یبا تعجب و نگران نیآرم»

کته ماست  یو حالت تهوع داشتم، هرچ یرو رونیب یاسترس گرفتم ه-

 درمونگاه. مینداشت، حالم بد و بدتر شد اومد دهیخوردم فا

 د؟یهست هیدرمونگاه شبانه روز نیهم -نیآرم

 آره آره...-

 .انهی یتخم کرد نمیبذار بب نویپاشو پاشو ا« د و گفت:اوم نینگ»

 چرا دوتائه؟-

 برا خودمه. یکی ؟یدونینم کنندیتخم م شهیآخه دوتا داداشا باهم هم-نینگ

 ؟یعه! حالت تهوع دار-

ضرر که  رم،یگفتم منم تست بگ یندارم تو به شکم انداخت یچینه بابا ه-نینگ

 نداره.

چکو  یب یب نینگ م،یبود ستادهیا ییشوچک به دست تو دست یبیب جفتمون

 تکون داد و گفتم:

 ؟یدیچرا تکون م-

 تکون... دمید لمایتو ف-نینگ

خفه ذوق کرد و  یجور با صدا هی دیدو خطه، تا د دمید نییچکو آورد پا یبیب

 ییجون و وارفته که تعادلمو از دست دادم خوردم به روشو یمنه ب یزد به بازو



397 
 

بازومو  ریزد و ز ییکوتاه غیج نیخوردم. نگ نیزم خورد و باسن زیو پام ل

 گرفت و با هول گفت:

 نفس پاشو. ؟یشدینفس...نفس چ-

 یمگه؟ زودتر م ینازا بود ؟یدیچرا هول م ستمیوا تونمینم ینیبینم وونهید-

 خب... یدییزا

 هیاول بود.  یدر ورود یجلو رونیب ییاومد، دستشو اریو کام نیآرم یصدا

 گفت: یبا نگران دیتا منو د نیما و آرمراست اومدن سمت 

 !؟ینیچرا رو زم-

چک سُر خورد  یبیحرکت بلندم کرد و از رو پام ب هی یآرنجمو گرفت و تو ریز

چکو برداشت و  یبیبغلمو نگه داشته بود خم شد ب ریو افتاد و همونطور که ز

 گفت:

 ه؟یچ نیا-

 «گفت: اریجلوتر با ذوق روبه کام نینگاه کردم، نگ نینگ به»

 خودمم گرفتم... یبرا رمیچک بگ یبینفس ب یمن رفتم برا ار،یکام-

لبخند  هیدرهمش باز شد و  یچهره  هویچکو برگردوند،  یبیب یرو نیارم»

 «کنج لبش اومد و گفت:

 دوتا خطه.-
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 از تو دستم گرفتم و گفت: نینگ نم،یچکو از تو دستش گرفتم تا خودم ب یبیب

 ...میباهم حامله ا ،یه انفس!!!!! نفس تو هم حامل-

 ونای.... ونایتو شکممه؟  گهیبچه د هی یعنیداشت، االن  یحال هی قلبم»

نگاش  د،یدست به پشتم کش نی!آرم؟یدوباره بهم برگرد شهیمن م یکوچولو

 زدن،یحرف م ییدستشو رونیب اریو کام نیکردم، چشماش پر شور بودو نگ

 گفت: یدستپاچگ یبا کم نیآرم

 .میدکتر خوب بر هیخونه نه؟ صبح  می=پس برگرد

شروع  هویاسترسه آخه  یداشتم فکر کردم برا چهیو دل پ یرو رونیاالن ب-

 شد...

 گفت: نیبه نگ ییدستشو رونیاز ب اریکام

 بگم. یزیچ هیلحظه صبر کن  هی زمیعز-

بروز  شیبذار سرم بزنه، استرس داشته، عالئم باردار نیآرم« به ما گفت: رو»

 کرده.

 ادتونه؟ی مینع یندارم، چند سال قبل عروس یمن اصال عالئم یول-نینگ

 :دمیپرس نیسرم بودم و از آرم ریسرمو زدم، من ز خالصه

 شد؟یچ-

 .یبه من بدهکار چیفعال دو ه-نیآرم
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 ؟یچ یبده-

 .ستیمن ن یبچه  نیبهت گفتم ا-نیآرم

 ن؟یداد شیمگه آزما-

من بود  یاگر بچه  ،ینیبیم ادیحاال جواب م ست،یمطمئن هستم که ن -نیآرم

 ارتشیم رهیم ایبابا ثر شهیم ضیمر ار،یکردن؟ بچه رو برده بودن شهر میچرا قا

انتظار نداشتن مراقب گذاشته باشم  ،یچیهم که بازداشته هنوز ه ایتهران، ثر

 یباز لمیهم اومد ف هرفتم خونه اشون مادرش درجا غش کرد. خواهر سیبا پل

داد زد گفت  هیباحال بود  یلیخ سهیپل نیرفا اح نیمنه و ا یکنه که بچه 

ور دل  میندازیم میریگیکنار وگرنه تو هم م ایب اریشما ساکت باش! ادا در ن

 خواهرت.

 د؟یآورد سیپل دیرفت یاز همون کالنتر-

 ایپدر ثر مارستان،یب میسرباز برد هیبودن، بچه رو با  انیآره اونا تو جر-نیآؤم

 .ایبا ثر یبه خاطر همکار شنیناهم بازداشت مهم اومد البته احتماال او

 ن؟یداد شیخب آزما-

 بود. ضیبچه که مر-نیآرم

 ؟یچ ضیمر یوا ی=ا-

 سوزه؟ینگاهم کرد و با مکث گفت: دلت م نیآرم
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 اون بچه که گناه نداره! مادرش گناه کاره.-

 دار کرد و بعد گفت: میسکوت تا هی نیآرم

اسمش از اونا شده بود  هیچ گنیفه مسر اهیپهلو س نهیسرما خورده بود، س-

فردا پس فردا جواب  میبرد نایا اریکام مارستانیبد بود؛ ب یلیحالش خ یول

 حاضره. شیآزما

 !!؟یتو باشه چ یاگر....اگر بچه -

شده و مضطرب رو شکمم گذاشتم و  خینگاه کردم، دستمو  نیبه آرم دیترد با»

 «با خنده گفت: نیآرم

 شده.برادر دار  گهید یچیه-

 ه؟یاالن وقت شوخ« حرص گفتم: با»

 دارم؟ یجمع کرد و گفت: مگه من با تو شوخ طنتیخنده اشو با ش نیآرم

بهت   ستیمن ن یبچه  ه؟یو گفت: بچه چ دیحرص نگاش کردم و خند با

 مچاله شده. تیگفتم که؛ تو انگار دوزار

 ازش برگردوندم و با خنده گفت: رومو

 .کردیزودتر اقدام م اریداشت کام لشویتانسچه ذوق کرده، انقدر پ نینگ-

 .نهیشکم نگ نستاگرامینگاه کردم و با خنده گفت: از فردا کل ا نیآرم به

 خوبه. نیمشکل دارن فقط آرم ایدن یبه مسخره کردن،همه  یباز شروع کرد-
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 گفت: طنتیبا ش نیآرم

 ...یبد بود که تو االن ور دلش نبود، عاشقش نبود نیدِ آرم-

 .فتهیودت نوشابه باز نکن خود شخ یبرا-

از خواب  لیموبا یبا صدا م،اونمیخونه، اون روز تا ظهر خواب بود میرفت خالصه

 بود و روبه من گفت: نیآرم لیموبا ی. صدامیشد داریب

 یعنی....شده؟یچ دیی... الو؟....سالم شما؟.... بله بفرمایدیتو بخواب صبح خواب-

مگه من  امیب دیبا یچ یاز نبوده؟!.... من برافرار کرده؟!!! مگه اونجا سرب یچ

 کرده... تیامروز شکا لمیمنم... وک یشاک نیدادم؟ انگار فراموش کرد شیفرار

که  نهیموضوع ا ستیمن ن تیاالن موضوع شکا« ساعت نگاه کرد و گفت: به»

! بچه اشونو به من ه؟یفرار کرده؟،...دِ نشد حرف مدرک چ کهیمرت نیا

 لموی... وکیکالنتر امیب دیبا یچ ین نابود شد... من برام یچسبوندن زندگ

 ...فرستمیم

 و گفتم: دیپوش شرتشویرو قطع کرد و از جا بلند شد و ت یگوش

 !!!ن؟یآرم-

 بچه رو گرفته فرار کرده.-نیآرم

 !!!؟یک-

 .ستیمعلوم ن کردهیم یسربازه اونجا چه غلط گه،ید ایپدر ثر-نیآرم
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 چرا فرار کرده؟!-

 کردن. یادین خطاکارن، چون غلط زچو -نیآرم

 .هیاون بچه ک یفهمینکنند تو م ایفرار کند  گهید ،یگرفت شتویخب تو که آزما-

از ترسش  کندمیباباشو پوست م ستیمن ن یدِ نه دِ، من بفهمم بچه -نیآرم

 دررفته.

 /؟شهیم یحاال چ-

 .شهی)...( م ایدهن ثر-نیآرم

 «اش گرفته بود و با همون حال گفت:نگاه کردم، خنده  نیخورده به آرم کهی»

 وسط مودب حرف بزنم؟ نیحاال ا-

 منم...-

 «درشت کرد و گفت: چشماشو»

 «به شکمم اشاره کرد.» آش با جاش  یایآخه تو کجا ب-

 به طرفش پرت کردم و گفتم: بالشتو

 .تیترب یب-

و  دیامو بوس قهیحاضر شد اومد شق دم،یبرگردوندم و همونطور دراز کش رومو

 فت:گ
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 زرت و زرت زنگ نزن. ام،یم-

 زنم. یاصال نم« پس زدم و گفتم: دستشو»

و از همون پشت  شیزنگ به وکل رفتیو رفت، داشت م دیسرمو بوس دوباره

 یعنی... زمیعز دم،یشکمم کش ی. دستمو رودیتلفن بنده خدارو رو به چوب کش

دم. اون شکممو نوازش کر یچشمامو بستم، رو ؟یممکنه دوباره به من برگرد

اما  بودم مونیپش شهیرو دوست نداشتم اون که حامله بودم، هم ونایسال ها 

 حاال....حاال....

 خوادینگاه کردم، مامان بود، البد م میگوش یبه صدا دراومد، به صفحه  لمیموبا

که دلم  زنندیبهم نم یحرف هیوقت  چی. هیسرزنشم کنه که چرا حامله شد

رو  یگوش ؛یجواب ندم بهتر کنند،یزهرم م رو یهمه چ شهیخوش بشه... هم

 کرده بود. ریرگور بچه و خانوده اش تموم ذهن منو د ایکنار گذاشتم. فکر ثر

کردن؟ چرا حاال  مشیچرا قا ستن،یسفت و سخت با دیکه با نهیآرم یبچه  اگر

 هیهم  لمیف نیو ا ستیخب.... پر واضحه که بچه اش ن رن؟یشده درم دایکه پ

 یاما... اگر بچه  نطوریمن، اون مدارک هم هم بیفر ید برابو یصحنه ساز

 چسبونند؟یم نیچرا به آرم ه؟یپس واسه ک ستیآرمبن ن

قلبم  یعذاب آور تو یسرد هیبابا نرفتم.  یباباست، آخرم پ یبچه  نیا نکنه

انقگار تو قلبم بابا  ونای!! بعد مرگ کنم؟یم ینطورینشسته، من بچه اشم چرا ا

 ریبابا رو برده؟! غ مینع یعنیو قصاص کردم، وجدانم در عذابه،  رو محکوم کردم
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اعصاب و روان که  ماریبکه خودشو مرخص کنند؟  شهینم تونه؟یم یک مینع

 !شهینم صیترخ ییخودش به تنها

با ما  یبچه صنم نیا زد،یم شیبه ذهنم ن  ایباز فکر ثر دم،ییلبمو جو ی گوشه

 یکیبشه؟! چرا صنم داشته باشه؟! رفته از  یباز نیوارد ا دیداره وگرنه چرا با

خودش خواسته مثال از  ایاتفاق بد مثل تجاوز  هی دونمیحامله شده. چه م

 دوست پسرش.

بو  هیقض نیکردن انداختن به جون ما؟!! نه! ا داشیحامله شده بعد پ یکی از

 داره!

ره شده، بچه اش آوا ره،یپذ بیآس یلیاون االن خ ا،یخودم برم سراغ ثر دیبا من

برم سراغش ازش حرف بکشم و بهش  دی. بادهیترس نیخودش بازداشته، از آرم

مدت بازداشت  نیا ایچاره ات منم... اگر ثر یکن داینجات پ یخوایبگم اگر م

. پاشو کنهیمخوب عمل ن سشیرئ یعنی ستیمشخص ن فشیبوده و هنوز تکل

 .یبار فکر درست کرد هی ینفس، پاشو که برا

 شدم. یکالنتر یشدم و راهحاضر  میپاشد

با سر  دیهم تا منو د ایثر نم،یرو بب ایدادن که ثر تیچونه زدم تا رضا دوساعت

عقب اومدم  عیو وضع آشفته و حرص و غضب خواست به سمتم حمله کنه، سر

 یشکمم گرفتم. مامورا گرفتن و کنترلش کردن و با دندونا یو دستمو جلو

 روهم و حرص گفت:
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 ؟یکه برام ساخت یاز وضع یبهم؟! لذت ببر یبخند ینیمنو بب یاومد-

 خودت بوده. میمن ساختم؟ به من چه! تصم-

تو  یافتاد یاومد یحامله شد گهید یکیاز  یرفت«زدمو گفتم: یدست هیـ

گذشت؟ از شوهرم  یبه من چ یدونیاوضاع و احوالت م نیمن، حقته ا یزندگ

 طالق گرفتم... یالک

 خوش بود. نه که دل توهم به اون-ایثر

 یکه دلم باهاش خوش نبود؟ تو از طرف ک یدونیخورده گفتم: تو از کجا م کهی

 ا؟یثر یهست

 که تو صداش بود گفت: یروهم و غرش یبا دندونا ایثر

 .نجایاون حرومزاده از من سوءاستفاده کرد، حامله ام کرد و منو انداخت ا-

 .ستیاون ن یه براگرفته معلوم شده که اون بچ DNA شیآزما نی! آرمایثر-

نفس گرفته  یشده بود، انگار تمگ دیسف گرفت،لبشیورنگ م دادیرنگ م ایثر»

و از  کردینگاه م نیزم یمستاصل به گوشه گوشه  کرد،یتک سرفه م یبود ه

 و با لحن آرومتر گفتم: دیلرز یحرص و ترس چونه اش م

 .یرکب خورد ایثر-

باز حمله کنه با  خواستیمو جنگ طلب بود ،  ینگاهشو بلند کرد، تهاجم»

 «همون لحن گفتم:
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به تنها  نیتو منم، چون آرم ،راهیراه دار هی ،امایگوش کن دختر،رکب خورد-

بچه ات  شیپ ینجاتت بدم بر تونمیکه وابسته و دلبسته است منم، م یکس

 .شهیزود دستت رو م ای رید ؟تویفهمیم

 هول و آبو تاب گفت: با

ندارم اون که گناه داره  یرو بشه، من گناه یچ ینکردم دستم برا یمن کار-

 ...نِیآرم

 !ایزدم: ثر دادا

 یو زمانو مامور کرده مگه خبر ندار نیزم نیبس کن،آرم«ادامه دادم: آرومتر»

 که پدرتو و خانوادتو گرفتن؟

نشست و  نیزم یشد، مامورا گرفتنش و رو یزانوش خال ریوا رفت، ز ایثر»

 «گفت:

 گرفتن؟-

 از بچه گرفت. DNA شیآزما نیآرم گمیم یپس چ-

 و گفت: هیزد گر ایثر

 ن؟یکرد کاریکردن؟ قاتال بچه امو چ کاریبچه امو چ-ایثر
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 ی دهید بیآس ریصغ میتیانگار که مادر هفتا  اوردیدرم یباز یکول یادا حاال»

نواست. جلوش چمباتمه زدم و  یب دهیزن ستم د هیبضاعته و خودشم  یب

 «گفتم:

 ...نایش کن، ابه من گو ایثر-

 «زد: غیداد و ج هولم»

 ؟یکرد کاریبچه امو چ-

 یتو جات که دست کس ندازمتیم ن،ییپا اریگفت: صداتو ب ایبا تشر به ثر مامور

 بهت نرسه نجاتت بده ها.

مامور نگاه کردم و با تکون سرم ازش تشکر کردم و از جا بلند شدم و در  به

 گفتم: تکوندمیکه خودمو م یحال

 یب سی. اون رئیهم خودتو هم بچه اتو و هم خانواده اتو بدبخت کردتو ایثر-

 .رهیعرضه نداره برات بگ لیوک هی کنه،یبرات نم یبخارتم که کار

 .«کردیم هیگر ینطوریهم ایثر»

 ...ضهیمخصوصا که مر یاالن نگران بچه ات دونمیمنم مادرم مثل تو...م-

 ت:و مامورا گرفتنش و گف دیبا هول از جا پر ایثر

 ضه؟یمر-
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 یاما پدرت با بچه  مارستانیبردنش ب اریو کام نیآرم شبیگوش کن،د-

 فرار کرد... ضیمر

 تو سرش زد و گفتم: یدو دست ایثر

 انه؟ی یکن داینجات پ یخوایم ،یکش تیو شکا تیهم راه افتاد شکا نیآرم-

 گفت: بچه ام...بچه ام... هیبا گر ایثر

بهت، حداقل  دمیقول م کنمیمنصرف م نویجواب سوال منو بده اونوقت آرم-

 ا؟یثر هیک یمادر و خواهرت بمونه؛ بچه  شینرسه و پ یبیبه بچه ات آس نکهیا

 .ستین نیآرم یبچه  نیا

 پدره. یشرف ب یب نیهم یبچه -ایثر

 هم گذاشتم و گفتم: یمحکم رو چشمامو

 چقدر ؟بهتیریگیم ویک یپ ویچ یپ یدار کنمیم تیمن ازت حما گمیم ا،یثر-

ها، حداقل بچه  ندازهیم یجا که عرب ن هی فرستهیبچه اتو م نیپول داده؟ آرم

 .یاتو نجات بده زن حساب

 ؟یدیند لمویگفت: دروغ بگم؟ مگه ف سیبا همون صورت خ ایثر

 شیآزما شبید نیآرم گمیمن م ،یتکون دادم و گفتم: چقدر احمق یسر

 ....یاست تو هنوز دار گهید یکیبچه  دهیگرفته فهم

 !شب؟ید« لب تکرار کرد: ریو ز کردیهاج و واج به من نگاه م ایثر»
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که واسه خودش  دیکه زنده است، فهم دیفهم د،یهمونطور که بچه رو فهم-

دنبال  یفتیب یریفانوس بگ دیبعد اون وقته که تو با زنه،یبچه اتم م ست،ردین

 بچه ات.

 با حرص و نفس زنان نگام کرد و گفت: ایثر

 .فرستهیپدرش م شیاگر بچه رو پ رهینم یدور یجا ادیز-

 حوصله به مامورا نگاه کردم و گفتم: یب

 گهیکنه که حداقل بچه اشو نجات بده، باز داره م یهمکار خوادیذره نم هی-

 .نهیآرم یبچه 

 .مِینع یبچه -

 یپلک زدم که سوزش چشمام از زل زدگ یکردم فکم قفل شد، به سخت حس

سرم  یتو ینطوریاکو گفته بود و هم یکلمه رو تو در امان باشه، انگار اون دو

... بچه... ته زبونم تلخ و گس بود، مینع ی...بچه مهینع یبچه  د،یچرخیم

 ...مارستانیب هی یروز تو هی ی.... هردو توکای...ملکایمل

 بود با نفرت نگام کرد و گفت: نیزم یکه هنوز رو ایثر

 برادر زادته. گفتیکه شوهرت م یحرومزاده ا-

 ؟یهست یتو ک ایبه سرم گرفتم و گفتم: ثر دستمو
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چه  ه؟ینگام کرد و گفت: من نه، اون برادرت ک نهیبا حرص و بغض و ک ایثر

 ؟ هیوونیح

 زن و بچه داره. مینع-

 دورگه و همون حرص و آزش گفت: یبا بغض و صدا ایثر

 با پول بست چون شهیمن بودم، عشقش من بودم، اما دهن منو هم کایقبل مل-

و  یِحاد قند ماریدارم. بابام ب ازیخانواده ام محتاجن، من به پول ن دونستیم

که عرضه  یاز خودم که محصله و مادر کتریخواهر کوچ هیکار کنه،  تونهینم

 از من سوء استفاده کرده. شهیکار نداره، داداش کثافتت، اون....اون کثافت هم

کوه بزرگ  یاندازه  قدم رو رفتم، سرم به یاتاق کم کیکوچ یفضا یتو»

ام پر خار و خاشاک بود و  نهیس یشده بود، انگار گوشام گرفته بود. رو نیسنگ

 «گرفتم و گفتم: واری. دستمو به دکردیگزگز م

 ؟یچرا...چرا باهاش ادامه داد ؟یمیدوست دختر نع-

بودن  میرو بگردونم، از برده نع یزندگ تونستمیم داد،یچون بهم پول م-ایثر

 ی تهیپروا از اون زن عفر یمن ب یجلو یحت نکهیبودم، از اخسته شده 

... من عاشقش بودم و کردمیم یمن حس ذلت و خار زد،یحرف م شیریکبیا

 حلشباهاش قهر بود و م کاریمل یوقت کرد،یاون فقط از من سوء استفاده م

 ....ی...وقتیوقت دادینم



411 
 

اشکاش کل  د،دایتو چنگش گرفت و خودشو به عقب و جلو تکون م موهاشو»

 «و آروم گفت: دادیصورتشو غسل م

 بود چقدر دعا کردم برگرده...من...من.... یدب یوقت-

فراموشش کنم،  تونستمیمن عاشقش بودم، نم« نگاه کرد و با مکث گفت: بهم»

بچه مدرسه  هی یاز وقت اد،یب کایمل نکهیسه سال باهاش بودم، سه سال قبل ا

به من  شهیهم می...نعمیبودم، هشت سال...نعهم باهاش  کایبودم و بعد مل یا

 کنم. نشیگزیرو جا یکس تونستمینم د،یرسیم

 بش؟یج ایاون  نیگزیجا-

 وارد خانواده ام کردم. مویحرص گفت: من عاشقش بودم، انقدر که نع با

! بعد یمنه خواهرشو حت فروشه،یمارو به زنش م میحرص گفتم:احمق، نع با

 تورو نفروشه؟ یخواستیم

 تو عمل انجام شده بمونه. خواستمیحامله شدم بهش نگفتم، م-ایثر

و  دهیدختره مغزش از منم پوک تره، با بغض رنج نیکردم، ا یحرص پوف با»

من  رهیعمل انجام شده قرار بگ یاون تو نکهیا یاما جا« بلند گفت: ی هیگر

 قرار گرفتم.

 !!شد؟ینگاه کردم و گفتم: چ ایخورده به ثر کهی
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هفته اومد  هیبعد  کشت،یمنو م دیرسینقدر کتکم زد که اگر بابام نماول او-ایثر

 دم،یو بهت پول م یکنیم گمیکه من م یکار ای یکشیاون بچه رو م ایو گفت 

 .دیکن یکه زندگ دمیخودت. انقدر بهت پول م یبچه هم برا

 گور نداره که کفن داشته باشه!!! مینع-

 .پول نداشت اما شوهر تورو داشت مینع-ایثر

نگاه کردم، اشکاشو پاک کرد و  ایدهنم گرفتم و هاج و واج به ثر یجلو دستمو

 گفت:

 یدونیمجبور بودم، نفس تو م گهینقشه اشو گفت، من...من نابود شدم، اما د-

من اونا مهمتر  یمادر شده بودم، بابام،مادرم، خواهرم، حاال هم بچه ام....برا

 .رهیانتقام بگ خواستیم میبودن. نع

 من خراب شد. یاز من؟!!! زندگ ؟یقام؟!!! از کانت-

 داشتم. یبد طیمن شرا ارم؛ینه ب تونستمیتکون داد و گفت: من نم یسر ایثر

 با هول صدام کرد: ایطرف در راهرو برگشتم و ثر به

 ؟یدینفس...نفس منو نجات م-

 شیآت میاونم با نع خواستیبودم که دلم م ینگاش کردم، انقدر عصبان برگشتم

 یکنیبه عقب نگاه م یباباست، وقت هیمرد چرا انقدر نـــامرده؟ شب نیم، ابزن

و مامان بودن... احمق  نیمادر آرم گاهیتو جا قایدق کایو مل ایکه ثر یفهمیم

 ؟یهست تیثیآبرو ح یب انقدراومدن،  ایروز دوتا بچه هاش به دن هیتو  شعوریب
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شدم، االن  نید. سوار ماشکر جکتیزنگ زدم، ر میتا پس گرفتم به نع لمویموبا

چه  ره،یانتقام بگ نینرم؟ پدر منو درآورده که از آرم م؟یسراغ نع یبر ،یکجا بر

از من جدا بشه  نیآرم یمغزت کنم، فکر کرد یخاک تو اون سر ب ؟یانتقام

 شعور؟یب یمن چ ؟یتمومه؟ پس من چ

کن با بچه برو  دایکن نفس، صبر کن مثل خودش عمل کن، بچه رو پ صبر

صورتمو تو دستم  رش؟یهم بزنه ز مینع یهوار هوار کن یخونه اشون، بر

 عموین رهیبگم م نیاالن به آرم انویگرفتم، فکر کن نفس فکر کن، اگر جر

عکس از جواب  هی نیآرم دمیباز کردم د امویتلگرام اومد، پ امیپ ی. صداکشهیم

 عیبفهمم، سر یزیازش چ تونستمیفرستاده، انقدر اعصابم خرد بود نم شیآزما

 نوشتم:

 !ه؟یچ نیا-

 داداش بچه امون. -نیآرم

 یتو هر حال یبکشم، چطور نویآرم خوادیخنده زده بود، دلم م یها یاموج

 «باهاش تماس گرفتم و گفتم: کنه؟یم یمسخره باز

 توئه؟ یبچه -

 ؟ینیبیتو اونجا درصدارو نم-نیآرم

 ؟یاریدرم یپس چرا مسخره باز-

  ونا؟ی اُ اُ ! چته ننه-نیآرم
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 ؟یکار ندار« گفتم: یو عصب دیخند»

 یبهم بدهکار ؟یبابا، اَه تو چرا درست نشد گهیجنبه داشته باش د-نیآرم

 نفس خانوم.

 .شهیمن در نم یها یبده نیکه با ا یتو انقدر بدهکار-

 شده؟یگفت: چته؟ باز چ یجد نیآرم

 ؟یکار ندار یچیه-

 ـــوام.و گفت: با تـــ ختیبا خشم درآم تشیجد نیآرم

و بابام  میاز تو و نع کشمیبغض گفتم: سر من...سرمن داد نزن... خودمو م با

 راحت بشما.

 تر گفت: یعصب یدلدار یجا نیآرم

 کردن؟ یچه غلط شکونم،یگردن داداش و باباتو م-

و  تونستیاما نم کنمیم تیدارم ازت حما یعنی ن،یا یعنی نیمحبت آرم اوج»

که از  کردمیم هیو جاش گر دادمیبگه، جواب نم بلد نبود که آروم و مودبانه

 «پشت تلفن عربده زد:

 زنم؟یم ششونیبرم آت ای یگیم-

 نکردن. ی...کاریهق و هق سکسکه گفتم: کار با

 آروم گفت: یو صدا دیبا تهد نیآرم
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به خاک بابا « نعره زد:»به خاک بابام، به  ونایبچه هم بشه  نیکارات ا نیبا ا-

 .کشمیتورو هم م یحت

. از زدمیو عق م کردمیم هیقطع کرد انگار نفس من قطع شد، حاال گر تلفنو»

 تونستمینم رفتویم جیشدم و خودمو به جوب آب رسوندم،سرم گ ادهیپ نیماش

به  دیبود. با نیتو ماش میگوش رفت،یم یاهی. چشمام سرمیتهوعمو بگ یجلو

شده بودم  حس یجون کنار جوب آب افتاده بودم، ب ی. بادیزنگ بزنم ب نیآرم

 جون.... یلمس و ب

کنار  نیماش یبهم برسون... جلو نویآرم ای...خدامومدیبه زور باال م نفسم

 کرد،یتو تنم رخنه م ابونیچرخش دم جوب آب افتاده بورم، کف سرد خ

جون رو شکمم گذاشتم و از ذهنم عبور کرد من صبحونه نخورده  یدستمو ب

 حالم بد بود... شبیبودم، د

 یکی دمیکه گذشته بود فهم یبعد از مدت یزمان هیبسته شد...  چشمام

 عبور کرد... نیبودن تو ذهنم آرم اریو ناهوش یهوشیاون ب یاومد...تو

تنم  ن،ییپرتم کردن پا یبلند هیانگار از  دم،یپر قیخواب عم هیکردم از  حس

 د،کریخورد، چشمامو با تموم وجود باز کردم و به سقف نگاه م دیتکون شد هی

 بود؟ یدفعه کجا بودم؟ ک نیهمراهمه؟ آخر یکجا؟ ک ه؟یاالن چه وقت

 نفس.-
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 ریکه سرم ت عیانگار به شوک متصل شد و برگشتم نگاش کردم، انقدر سر قلبم

است؟  رهیقدش؟ چرا کوتاهه؟ موهاش چرا ت کرد،یم زیمغزم کند آنال د،یکش

کس  چیه هیکه شب یا یآب ه،یمن آب یببر زخم یچشما...چشما... چشما

 نیآرم نیاصورت توپل؟!  نیدارش کو، ا هینه سبز...نه سبز... صورت زاو ست،ین

 !نِیشرو ست،ین

 به زور صدام دراومد: دم،ییخشک شده بود، انگار با دهن روزه دو گلوم

 کو؟ نیآرم-

تنم  یجلو بکشم، نگاهش داره خار تو مویکه روسر دمیبه سرم کش دستمو»

 «ه گفت:گرفت یبا صدا کنه،یفرو م

 کار؟یچ یخوایاونو م--

 بده زنگ بزنم. مویشوهـ...شوهرمه، گوش-

 جا به عنوان زن و شوهر ثبت نشده. چیکدوم شوهر؟ اسمتون ه-

... دونمینم لرزم،یچرا دارم م دونمیبودم، نم دهیچرا ترس دونمیکرده بود، نم هول

منظور نگام توزانه و با قصد و  نهیچقدر ک ترسوند،یاون نگاهش منو م دونمینم

 ...کنهیم

 بده. فمویک ن،یداره شرو یبه...به تو...چه ربط-

 «بود گفت: رهیکه بهم خ نطوریهم»
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شرف کجا بود که تو کنار  یب نیحالت بد شد شوهرت کجا بود؟ ا یوقت-

 ؟یجدول افتاده بود

 ...ستین یخانم دکتر...حانم پرستار....کس-

 بود و با حرص گفت: صانهیجلوتر اومد، چشماش پر خشم و حر نیشرو

 ؟یپدر که چ ید...س ب نیبه ا یدیچسب ؟یا یک یکنیتو فکر م-

افتاد  ادمی هویاش گرفتم که به عقب هوالش بدم،  نهیس یدستمو جلو کف

 حامله ام؛ با هول دست رو شکمم گذاشتم و گفتم:

 بچه ام؟ بچه ام خوبه؟-

 فت:کرد و گ تیو خشم نگاهشو از به شکمم هدا دیبا ترد نیشرو

 حامـ...-

 وجود نداره. یبچه ا« و گفت: دیبا حرص کش ینفس»

 ؟یچ یعنیترس گفتم:  با

 شده؟یبچه ام چ« پر اشک گفتم: یبغض با چشما پر»

 بچه ات سقط شده.-نیشرو

 .یگیبچه ام نمرده، دروغ م ،یگیو ترس گفتم: دروغ م هیو با گر دیترک بغضم

 .گهید رستانمایبه ب میانتقالت بد دیدکتر گفت با-نیشرو
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 گفتم: هیوحشت نگاهش کردو با همون گر با

 بده... فمویبده...ک فمویک-

 مراعاتتو کردم بسه. یدهنمو گرفت و گفت: صداتو ببر، هرچ یجلو محکم

. رفتمیدهنم بردارم، کلنجار م یدستشو از جلو تونستمینم زدمیزور م یچ هر

نفس  توستمیدا! نمخ ادیب یکیبود و نگاهش همش به در بود.  شیدر اتاق پ

بکشم، کف دستمو با تموم قدرت تو صورتش زدم، دهنمو ول کرد و از کلنجار 

کمبود نفس  زبود، من ا ختهیمجعد بورش بهم ر یموها زد،یباهام نفس نفس م

و با   دمیکشینفس م نهیبلند و خس خس س یو نفس ها یبا حس خفگ

 حرص گفت:

 یاونم بچه  یاریب ایبچه به دن هی یرتو حق دا اد،یب ایاون بچه به دن زارمینم-

 منه.

 زنان گفتم: نفس

 بهش... گمی...مگمی...مکشتتی...میم نیحفه...خفه شو...خفه شو... آرم-

 زد و گفت: یپوزخند نیشرو

 .یبفهمه تو بچه اتونو از دست داد نیآرم نکهیقبل از ا-

 یناک تودرد وحشت هی هویزدم،  غیشکمم زد و من از درد ج یتموم قوا تو با

 یو ب حالیکه داشتم ب یاز هول و شدت اون درد و حس خفگ د،یچیتنم پ
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چشمامو باز  توستمیو نم دیچیپیجونم م یتو نطوریجون شده بودم، درد هم

 از ترس... ایاز درده  ایاز سرماست  دونستمینم د،یلرزیکنم، تنم م

 خوب متوجه تونستمینبود، نم یکی دمیشا کرد،یداشت بهش کمک م یکی

چشمامو باز  تونستمی. نمرونمیب دمیباز کردم و د یزمان هیبشم، به زور چشمامو 

نشونه  هیهر جور شده  خواستمیم یمحض بودم ول یارینگه دارم، تو ناهوش

،  دمید گاهوچشمامو باز کردم و اسم درمون گهیبار د هی. به زور ارمیبدست ب

 !"سرخ"

 دست دادم...هم از  یاریهوش کمیکردن، اون  نمیماش سوار

شده بودم، به لباسم دست  اریهوش یچشم باز نکنم، کم اوردمیخودم فشار م به

 و صدا کرد: شدیام خارج م نهیکنان از س هیگر ی... نفساسِیزدم، خ

 مونده... گهید کمی مارستان،یب رسونمتینفسم، االن م-نیشرو

ونله، منو داره ت نیا م،یشد یکیباال متوجه شدم از تو نور وارد تار یپنجره  از

 گفتم: یجون یشمال؟ با ب بره؟یکجا م

 ؟یبریمنو...منو کجا م-

 نیآرم یکنه، اول از شر توله  دامونینتونه پ یکه کس ییجا هی میریم-نیشرو

 نترس. کنمیراحتت م

که انگار لمس بود به پشت  یحال و حس و با دست یهمون حال و ب با

 زدم و گفتم: شیصندل
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 ..نگه دار...نگه دار.-

 دکتر اونجا منتظرمونه. م،یدیرس یتحمل کن گهیساعت د هی-نیشرو

 ...نی...آرمنیگفتم: آرم هیگر با

اسم اون دزده حرومزاده  ؟یکنیصدا م یچ یعربده زد: اسم اونو برا تیعصبان با

تورو عاشقانه خواستم، تو  شهیرو... اون تورو به غرامت برده بود، منم که هم

 ...یتسهم من هس ،یسهم من بود

 همون حال گفتم: با

 ... کردم...نگه دار..یزیمن...خونر-

 ...برمتیم ،یدزد حرومزاده باش هی یمادر بچه  دیتو نبا-نیشرو

 داتیپ تونهینم ،یشیاز دست همه خالص م زم،یعز برمتیم« گفت: آرومتر»

 کردم. ویکنه، فکر همه چ

 ....نگه دار...امی... بخوامی...نمخوامینم-

 :خوندیو با آهنگ بلند م زدیم شیکرد، آهنگ تو مغزم ن ادیضبطو ز یصدا

 بود دستم یخال

 یبر دمیترسیم

 نگفتم یچیه

 وفتمیاز چشمت ب خواستمینم
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 همه حرفامو گفتم من

 کردم مویسع

 یدارم تورو با همه سخت نگه

 یکه ساخت اینبودم تو اون دن من

 .میاخرش ما هردو باخت یدید

که  یاز برادرم از کس ،یکه از همه آدم تر بود یوحش وونی... حنی...آرمنیآرم

تو... تو  دم،یتورو تو قلبم بهش فروختم، هر روز و هرسال قضاوتت کردم نفهم

من  یمن... برا یاونم به کام انتقام، برا یخواستینفر بد م کی یفقط برا

 یبده...لحظه ها جاتمونن ایکمکم کن....ب ای....عشقم بایب ،یامن بود شهیهم

 دست چپو باال گرفتم. کردن،یداشتم از ذهنم عبور م نیه با آرمک یخوب

به بابا خبر بده  ونای...ونای....دیدرخشینور م یبود، حلقه ام تو یدستم خون کف

لب خدارو صدا  ری...زای...خدااینجات بده، خدا یروان نیمنو از شر ا ایپسرم... خدا

اون حال  یز کفم رفت... تو...ضعف تو تموم جونم نشسته بود، باز حالم اکردمیم

 ستادم،یا نیآرم یوسط باغ پدر سالشه،سالمه، بزرگ شده، شش  ونایکه  دمید

گذاشتن، با حسرت تو چشماش نگاه  ونای یچشما یجا نویآرم یانگار چشما

 .دیچیخنک تو فضا پ مینس هی کردم،یم

و  دییود یدورم م ونایو  خوردیبلند بود، دورم با باد تکون م میمثل قد موهام

و ترس بودم و دستمو به شکمم گرفته بودم، شکمم  یپر از نگران د،یخندیم
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و با  ستادیا ونایو  دمیترس شد،یبزرگ م زدمیبود و تا بهش دست م کیکوچ

 لبخند بهم نگاه کرد و با بغض گفتم:

 برو بابا رو صدا کن.-

 کن.تورخدا برو صداش « و با بغض گفتم: کردیباز با لبخند نگام م ونای»

 صدا کنم اما... تونمیبابا رو نم-ونای

 «شکمم گرفت و گفت: یجلو بغلم کرد و دستشو رو اومد»

 مراقب خواهرمم، تو صداش کن.-

 .دهیچسب نیپاهام به زم تونم،یمن نم-

 و گوششو به شکمم چسبوند. دیغش غش خند ونای

 دمیو ددرمونگاه به هوش اومده بودم چشمامو باز کردم  یکه تو یهمون حال با

کنار گان هست،  زیم یخودم هنوز تنمه، رو یاتاق مجهز هستم. لباسا هیتو 

ببرن اتاق عمل؟ به پنجره نگاه کردم بسته بود، از جا بلند شدم،  خوانیگان؟! م

داشتم و پنجره رو  نگهدلمو محکم  ریز دهیانقدر هول بودم که کفشمو نپوش

با  شد،یم یزانوم خال ریز یجون نداشتم، ه د،یرسیخواستم باز کنم زورم نم

 گفتم: هیهول و گر

 ...ای...خداونای...ونایکمکم کن،  ایخدا ایخدا-

 باز شو... ی...باز شو، لعنتفرستادمیشده بودم از هولم صلوات م هول
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همه  دم،یترسیمتر فاصله داشت، درد داشتم، م هیبازم  یشد، هم کف بود ول باز

 تونستمینم لرزدنیزنده است... دستام مبود که گفته بود  ونایبه حرف  دمیام

تا تونستم خودمو  نییو خودمو سُرد دادم پا دمیخودمو نگه دارم، رو پنجره خواب

 برسونم. اطیبه ح

بخورم دستمو رو هوا نگه  نیزم خواستمیو تا م دمییدو یهمون حال م با

 پشت سرمو نگاه کنم... گشتمیو از ترسم برنم کردمیخدارو صدا م داشتم،یم

توجه رد  یبا سرعت و ب نای... ماشدادمیدست تکون م دمیرس ابونیخ به

خوردم، چنگ  نی.. از حالم زانوم خم شد و زمکردنیو با تعجب نگام م شدنیم

کمکم  ایکنار جاده و از ته دل خدارو صدا کردم، خدا...خدا یشن نیزدم به زم

 کن... کمکم کن خدا...خدا، خداااا، خداااا....

 خانم؟!-

قرمز بود و چهارتا دختر توش بودن...با ذوق صورتمو  نیماش هیکردم  بلندسر»

 «صورتم نشست و با هول گفتم: یشن رو یاز اشک پاک کردم و دونه ها

 به شوهرم زنگ بزنم، توروخدا... دی...بادیتورو خدا... با د،یکمکم کن-

 شده؟یگفت: چ شونیکی

 درمونگاه... نجایشد و گفت: بزار کمکت کنم...ا ادهیپ کشونی

 ...دیببر... ببر نجایهول گفتم: نه نه...نه نه...فقط تروخدا منو از ا با

 اومد: نیداد شرو یبغلمو گرفت و سوارم کرد، جلو نشوند، صدا ریز



424 
 

 نــــــــفــــــــــس...-

 داشبرد و گفتم: یکف دستم زدم رو با

 برو....برو....برو تروخدا برو....-

 زو پر کرد و حرکت کرد، با ترس گفت:هم با عجله گا راننده

 ؟یدار یزیخونر-

 شکمم زد. یتو یعوض نی...انیحامله بودم، ا-

 از عقب گفت: شوهرته؟ کشونی

 ...ی...وادیبد لیموبا هینه نه....-

 و گفتم: رفتیم یاهیچشمام س رمیبهم داد، خواستم بگ لشویموبا وشنیکی

 .....0912... تونمی...نمری....بگگمیمن م-

 کفت: بله؟ یعصب نیبلندگو گذاشته بود وآرم یرو

 ...نیآر...آرم-

 ؟ییبا هول گفت: نفس؟نفس کجا؟ کجا نیآرم

 ...زده تو شکمم..نیآرم دیمنو دزد نیگفتم: شرو هیگر با

 ...یدار یزیشکمت؟ خونر-نیآرم

 ...ایب نیگفتم: آره...آرم یهمون حال قبل با
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 ه؟یک یگوش نیا-نیآرم

 .میکرد دایجاده پ یخانومو گوشه  نیمنه، ا یدختره گفت: گوش همون

کدوم  س،یپل دیزنگ بزن مارستانیخانم گوش کن، خانوممو ببر ب-نیآرم

 د؟یشهر

 آمل.-دختر

 د،یزنگ بزن سیاالن به پل نیهم د،یو آدرسشو بهم بد مارستانیاسم ب-نیآرم

 دنبالتونه؟ اروی نیا

 آره آره...-راننده

 مرد همراهتونه؟ د،ینترس سیپل دیزنگ بزن-نیآرم

 بودن و همهمه گفتن: نه نه دهیحاال ترس دخترا

 داد زد: نیآرم

 دیبخوره؟ زنگ بزن خوادیم یاون چه گه دیبابا اَه، اون همه آدم دیشلوغ نکن-

اطالع  نجایخودم دارم از ا کنم،یم جیمن دارم االن مس نویپالک ماش سیپل

ت؛ نفس...نفس نترس من حامله اس مارستانیب دیفقط نفسو ببر د،ینترس دمیم

 نترس... امیدارم م

...چشمامو دیلرزیشکممو گرفته بودم.. تنم از سرما م کردم،یم هیذوق گر از

 ...ایفقط ب نیآرم ایبسته بودم، ب
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روهم گفتن...تا  یدادن، اطالعات فعل نویزنگ زدن، شماره پالک شرو سیپل به

از من  شتریدخترا ب مدیکه شن سویپل نیماش ریآژ یصدا میبرس مارستانیبه ب

 نکهیا یبرا نیشرو دم،یشنیبود که م میزندگ کیموز نیذوق کردن، انگار بهتر

 ...ندنرسو مارستانیزد و منو به ب یفرار کنه به فرع سیاز پل

 : مامان....مامان....کنهیصدام م ونایباز کردم که  ایرو نیا یبا انتها چشمامو

از خنده سرش  نیو مثل آرم هخندیغش غش م یخنده اش که اونطور یصدا»

 .«کنهیدل من ضعف م رهیبه عقب م

 دستم تو دستش بود و با ذوق گفت: دم،ید نویباز کردم و آرم چشمامو

 شد... داریب-

 یتو نویباال سرم اومدن. خواستم دستمو بکشم و آرم اریو کام نیو نگ مامان»

 «با حرص گفت: نیسرم از دستم دراومد و آرم هوی رمیبغلم بگ

 ؟یتکون بخور گهیبه تو م یآخه ک-

 نوچ سرش داد نزن، اشکال نداره خواهر.-نینگ

 خواهرم؟ یخوب« و گفت: دیجلو اومد و سرمو بوس نینگ»

 یچرا مثل اون برنامه کودکه دون دون بود که دوتا کبوتر بودن ه-نیآرم

 ؟یکنیبغ بغ، خواهر خواهر م گفتنیم
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با حرص به  نینگ زنه،یم یتزمغزش فان یطیهر شرا یام گرفت، تو خنده»

 «زد و گفت: نیپشت آرم

 .یخب، تو فقط خوب یتو خوب-

 به من نگاه کرد و گفت: طنتیبا ش نیآرم

 نگو سوپرمن بگو. نیمعلومه که من خوبم، آرم-

 گفتم: یبچه ام افتادم و با نگران ادی هویو ذوق نگاش کردم و  اقیاشت با

 بچه ام؟-

از اول شروع کنم بهت  دیغزت پاک شد باگفتم م ،یدیچه عجب پرس-نیآرم

 بدم. جیمس

 ،یکنیم یشوخ یتو چقدر دلت گنده است با همه چ نیآرم یوااا یا-مامان

 .یدکتر گفته استراحت مطلق یبچه ام سکته کرد، مادر حال بچه ات خوبه ول

 ذوق گفتم: زنده است؟ با

 قبشم.بهم گفت مرا ونایزنده است؛ « پر اشک و ذوق گفتم: یچشما با»

 ونا؟ی-نیآرم

 ؟یدیخواب بچه امو د-مامان

 گفتم: یبا ذوق تکون دادم و بعد با بغض تلخ یسر

 ...یمن رفتم کالنتر-
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بله، کل شهرو برات وجب زدم، تو که « نگاه کردم و با اخم گفت: نیآرم به»

کار دست خودتو و  یبرات نگهبان بزارم چون عادت دار دینفس با یشیحامله م

 .یبچه بد

 و لرزون و خفه گفتم: سیخ یچشما با

 ...ایثر-

 شونه ام گذاشت و گفت: یدستشو رو نینگ

رد  م،یرفت یهرجا که فکرشو بکن یاز صبح که نبود روزید زم،یعز میدونیم-

 گفته. ایگفت بهت چ ایثر م،یکرد دایپاهاتو پ

 ؟یدیمامان د« به مامان نگاه کردم و گفتم: هیگر با»

 یچ« از اشک گفت: سیخ یو با صورت و چشما انداخت ریسر به ز مامان»

 بگم مادر؟

خب، نفس بسه، پامون به تهران برسه حال همه رو سرجاش  لهیخ-نیآرم

 .ارمیم

 جان... نینگاه کرد و گفت: آرم نیبا هول و ترس به آرم مامان

 گفت: دیبا تهد نیآرم

 شیبانزن و بچه ام وسط بود، گفته بودم از  یپا نباریا س؛یخانم ه دیناه-

 یمن ک کشن؟یمن نقشه م یبا برادر زنش برا ننیشیم گهیحاال د گذرم؛ینم
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 یکه نفس نباشه، راض رمیم نیاز ب یخواهرشم؟ من وقت یام؟ مگه نه که زندگ

 بره؟ نیدخترت از ب یهست

 نگاه کرد و آروم با لحن ملتمسمانه گفت: نویعالم آرم یبا غصه  مامان

 زن و بچه داره.-

 گاه کرد و گفت:به من ن نیآرم

 ضشمیبچه ام بود، دلش به حال خواهر مر یزن بچه داشتم، زنم تو عزا-

 نامرد باشم که بگذرم. دینسوخت، با

 گفتم: یدستشو به دهنش گرفت که بغضشو قورت بده و با سرسخت مامان

 مامان.. گذرمینم-

 گذرم؛یخوردم، نم شیمن دوبار از تنم ن« وارفته نگام کرد و گفتم: مامان»

 شماها. ینه پشت زندگ ستمیا یم میپشت زندگ نباریا

: دمیرو شن یخیش یآقا دهیتازه رس یرفت... صدا رونیب دهیبا بغض ترک مامان

 نفس خوبه؟ دیناه د؟یناه

 نترس، دلدارش اومد.-نیآرم

 .یاگه بگذر یرتیغ یگفت: ب نیرو به آرم نینگ

ونه ام گذاشت و ش یدستشو رو نیدربرگرفت و نگ نوینگ یشونه ها اریکام

 و گفت: دیدستمو بوس نیآرم
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 .میدیازش صدمه د شهیکه هر چهارتامون هم یزیماست،چ یخانواده  نیا-

دست  یدست آزادشو رو نیگذاشت و آرم نیآرم یشونه  یدستشو رو اریکام»

 «گفت: نیگذاشت و آرم اریکام

 قصر در بره. زارمیخانواده بگرده و بگزدش نم نیدور ا یکس-

 بگم... یچ دونمینم ،یمرس ،یکرد تمونیحما یلی... خیلی... خاریکام-

 خانواده ام بود. یبرا-اریکام

به تهران انتقال دادن، هم  نویکردن، شرو ریدستگ موینع م،یتهران برگشت به

 اموالشو کرد. تیشکا نیآرم م؛یکرد تیشکا نیو شرو میو هم من از نع نیآرم

 :دکریدادگاه اعتراف م یتو حانهیوق مینع

پس با  نه،یخود آرم هیسرما نیبه مهره است و در اصل پشت ا یخیش دمیفهم-

حرف زدم، تخم  یگذار هیدر مورد سرما قهیهر روز و هر ساعت و هر دق یخیش

کنه و با سودش  یگذار هیسرما نیبا پول آرم نکهیطمع تو دلش کاشتم، طمع ا

از شرکا  یکیه، حرفامو بارو کن یخیباعث شد ش نیبه پول برسه و هم یخیش

داشت، برام روند  نهیبه خاطر نفس ک نیموسسه برادر خانمم بود که از آرم

دو نشون  ریت هیبود که با  نهیگز نیداده بود، بهتر حیاختالس موسسه رو توض

 رم،یو هم من انتقام پدرمو بگ شهیم کیبه هدفش نزد نیهم شرو م،یبزن

 د.بو دهیپول بابامو باال کش نیهمونطور که آرم

 بلند شد و و با داد گفت: نینگ
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 کنم. رتتیغ یخاک تو سر ب-

 کن، نظم دادگاهو بهم نزن. تیبلند گفت: خانم سکوتو رعا یقاض

 از خواهرات؟ خدا لعنتت کنه. ؟یانتقام گرفت یاز ک-نینگ

 برد.  رونیاز دادگاه ب نوینگ اریکام

 ییتا استرس ها ادیگفتم چند روز سر کار ن یخیبه ش یگذار هیبعد سرما-مینع

 ابیبشه تا آبا از آس هیمتوجه قض انایاح خواستمیبره، نم نیاز ب یکه داشت

 میتقس نیمن و شرو نیکرده بود ب یگذار هیموسسه سرما یکه تو یپول فته؛یب

 شد.

 لب گفتم: ریدستشو گرفتم و ز کرد،ینگاه م میبه نع نهیبا حرص و ک نیآرم

تخم  میکه نع دمیالن صد ردصد فهما نوینکرده، ا انتیمادرت به پدرت خ-

 .نِیحس یترکه 

 مویداشتن نع یموکول کرد. وقت گهید یروند دادگاه رو به دوهفته  یقاض

 نیپشت آرم یصداش کرد و جلو رفت. من هم رفتم ول نیآرم بردنیم

 خاص خودش گفت: تیبا همون غرور و جد نیآرم دم،یترسیم میاز نع ستادم،یا

 به اطالعت برسونم که... دیبا یبسوز شتریب نکهیهت اعرضه، صرفا ج یب نیبب-

 گمشو مادر...-مینع
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 میگرفتن که از نع نویآرم  یفکشو گرفت، سرباز آرنج و بازو دیپر نیآرم»

 :«زدیم غیجداش کنند،، مامان هم ج

 ...نیخفه شد... آرمـــ نیآرم-

 تو اون کش مکش با حرص گفت: نیآرم

رسما و  یچیه ست،یبه نامت ن یزیچ چیه ،یبسوز، بسوز دوزار شتریبرو ب-

گرفتم  لیوک کایمل یبه داشته هات اضافه کن، برا نمیبه نامت نبوده ا یقانون

 .شهیداره ازت جدا م

گرد و لرز و حرص نعره  یبا چشما میبه عقب هول داد و ولش کرد، نع فکشو

 زد:

 کثـــــافت....کثـــــافت....-

 تکون داد و گفت:و کرد و سرشو  زیچشماشو ر نیآرم

 بابا... ریبم-

 ؟ینخورد بهت؟ خوب یکس« به من نگاه کرد و گفت: برگشت»

 ؟یگرفت لیوک کایمل یبرا-

 گفت: طنتیبا ش نیآرم

... کایام مثل مادرت مثل مل دهید بیآس یبه زن ها یمن عاشق کمک رسون-

 بهتر. یو بسپارمشون درست آدما رمیطالقشو بگ وفتمیراه ب
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 خودت؟ یآدما ایبهتر  یآدما-

 «دور شونه ام دست انداخت و کنار گوشم گفت: نیآرم»

 زم؛یدور توان عز یبهتر از آدما نیدور آرم یآدما یدونیتو که بهتر از همه م-

 رو نگاه کن. یخیش

و بهش آب  دیچرخیمثل پروانه دور مامان م ینگاه کردم که چطور یخیش به»

 .«زدیو باهاش حرف م دادیم

 از نو. یمن، روز از نو روز یخدا یااگفتم: وا آهسته

 و گفت: دیامو بوس قهیکنار شق نیآرم

بره ده سالش  شییمن بشه اگر به دا هیتو نگران نباش، رو بچه تمرکز کن شب-

 .میآلمان که در امان بمون فرستمشیبشه م

 .رهیم شییبچه حالل زاده به دا« گفت: طنتینگاش کردم و با ش یشاک»

 .گنیاما رسما نم گنیشرعا م شویفعال که حالل زادگ-

 بزنم تو دهنش؟ گهینم یک-نیآرم

 من.-

 .دشیبوس دیزده بشه با فهیو گفت:لب دهن تو ح دیلبشو گز طنتیبا ش نیآرم

 نگاش کردم و چشماشو درشت کرد و گفت: یشاک
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از خود  ینطوریخونه بعد به من زل بزن من ا میبزار برس ــــــــــــزم،یعز-

 .شمایم خودیب

 .نیخدا آرم یمحض رضا-

 سمت در راه افتادم و گفت: به

 ؟ینفس پناه هیچ-

 اسم و رسم. نیمتنفرم از ا-

 .گهید یمنو مغلوب و عاشق خودت کرد یحرفا رو زد نیخب هم-نیآرم

اومده  رونیو دست انداخت دور شونه ام، از ساختمون دادگاه ب دیرس بهم

 دستشو پس زدم و گفتم: م،یبود

 نکن.-

 ونا؟یننه  هیماشو درشت کردو گفت: چچش نیآرم

 .یریدرم رشیهر دفعه از ز ت،یترب یب-

 ؟یک ریگفت: از ز یو شاک طنتیبا ش نیآرم

 .یعروس ریاز ز ،یتیترب یب یلیاش زدمو گفتم: خ نهیس یبه قفسه  محکم

خنده، سرشو به عقب  ریخورده نگام کرد و بعد غش غش زد ز کهیاول  نیآرم

تو  دیعالمه مروار هیانگار  دمیم دشویسف فیرد یدندونا کل د،یخندیو م دادیم

 صورتم اومد. یرو نیلبخند دلنش هیافتادم و  ونای ادیدهنشه، 
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 کنه؟یم ینطوریا یگفت یاووووووه غش کرد، چ ه،یآ آ چ-نینگ

 دست انداخت دور گردنمو گفت: نیآرم

 .خوادیم یخواهرت عروس-

 !؟یخورده نگام کرد و گفت: عروس کهی نینگ

 هیهمه اتفاقات  نینشه، بعد ا یتا سه نشه باز ست،یهم ن یفکر بد-اریکام

 .فتهیاتفاق خوب ب

 نگاه کرد و گفت: اریکام یبه قدو باال نینگ

 ؟یچیپیخودت نم یعه! تو چرا نسخه برا-

 .یجنبه ا یب یلیخ نینگ-نیآرم

 گفت: نیکج کرد و آرم نیآرم یلب و لوچه اشو برا نینگ

بشه  زونیزدن تو لب و لوچه ات آو یحرف التونیدرت با فاماگر ما یباشه ول-

 .یدونیخودت م

 دوستامون فقط. م،یگینم لویفام-نینگ

 ؟یگفت: مثل شب پارت طنتیو با ش دیدستاشو بهم مال کف

 .نیمتنفرم ازت آرم-

باز دست دور گردنم انداخت و گفت: من عاشق اون شبم اصال جزو  نیآرم

 .اهامهیرو
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 : دستتو بکش..زدم و گفتم پسش

 شوکت... یآقا-

 پس گرفته بود. تشویشکا نیبود که آرم ایپدر ثر م،یبرگشت ینفر چهار

 .امیتا منم ب نیتو ماش دیبر-نیآرم

 .یکنیبه حالش م یفکر هی یگفتم: تو گفت آروم

 گفتم تو فکرشو نکن.-نیآرم

ار ، بز دمیدختره رو بخش نیگرفتم و گفتم:رهرم نکن، من ا نویکت آرم کنار

 بچه اش بره. شیپ

 نگاه کرد و گفت: حاال برو سوارشو. نیبا اخم به زم نیآرم

که دارم،  یی... با تموم درداکردمیشدم و از دور نگاش م نیسوار ماش رفتم

که افتاده  یهاش با تموم اتفاق یبا تموم بد شه،یحالم بهتر م کنمینگاش که م

 خواد؟یم شیاز زندگ یچ زن مگه هیخودشو بهم ثابت کرده، دلم بهش گرمه، 

 مرد که مردونه کنارش باشه... هی

 هیداد اما بهش  تیول نکرد، بعد از سه چهار ماه رفت و رضا یرو به راحت ایثر

با بچه  موینع یمامان جا شد،یدلم بهش گرم م کردیکارا رو که م نیکار داد، ا

بود و  همچنان سرکار یخیاسترداد شد، ش نیآرم ی. پول هاکردیپر م مینع ی

شد و  میما تقس نیب یقوقو ح یقی. سهام بابا حقنیبا نظارت خود آرم نباریا

 به اسم مامان زده شد. میسهام نع
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فکر  یگفت که بابا رو به کجا انتقال داده، وقت میسه چهار ماه سرانجام نع بعد

بابا رو  نیهم یسراغ بابا بره برا نیآرم دهیبو برده ترس یاز همه چ نیکرده آرم

 منتقل کرده. گهید یجا هی

و  مونهیحبس م یپنج سال تو یباال میکه نع دیفهم یوقت ییبعد جدا کایمل

با مامان رفت  یپدر و مادرش برگشت ول شیکه داده بودش پ یبیدروغ و فر

 که نسبت به من داشت. یبه خاطر دخترش و البته حس شرمندگ کردیآمد م

 دیترسیبابا، انقدر م شیداد برم پ تیرضا نیبعد از چندماه کلنجار با آرم بالخره

 یترس یگذاشته بود برا نیرو زم نهیکه خودشم باهام اومد، اون همه نفرت و ک

که بابا  کردیبابا رو نگاه م یجور هیکه از من داشت و همراهم اومده بود، از دور 

و با  شدیم میپشت من غا ومدیو م دیترسیاز نگاهش م شیبا اون وضع وخم

 نکرده بود. یرییدر اصل تغ زد،یحرف م شیلایهمون زن خ

گرفت، با اون شکم و صورت  میماهگ 9 یرو که قول داده بود تو یعروس نیآرم

 طنتیانقدر با حرفاش و ش ن،یزن شرک شدم تا زن آرم هیشب شتریورم کرده ب

روز زودتر  جدهیدردم گرفت و ه یعروس تیاون وضع یهاش حرصم داد که تو

 کردم. مانیزا

دارن اما دختر من از  یرنگ یهمه نوزادا معموال چشما ،یتر چشم مشکدخ هی

 گفت: طنتیبا بچه امون اومد با ش یوقت نیبود، آرم رهیاول چشماش ت

 .یآورد ایخودت به دن نیسوخته ع اهیس ایبهت گفتم تمرکز کن نفس،ب یه-
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 کرد،یتا بناگوشش باز بود و داشت با ذوق به دخترمون نگاه م ششمین حاال»

 «مامان با اعتراض گفت:

 سوخته اس؟ اهیبچه ام کجاست س مونهیبرف م نیوا ! نفس ع-

پس فردا منم بزام  فته؛یخودش گهید نِیآروم گفت: وا بده مامان، آرم نینگ

 بگه به عموش نرفته. خوادیم نویهم

 .خورهیسرما م چونیپتو بپ یبچه رو تو نیا ایب ن،یآرم-مامان

 ...هیا روزهیف مارستانیبا اخم گفت: پتو ب نیآرم

 منو. یدق داد گهیدِ بده بچه رو د« و گفتم: میکرد یباهم پوف نینگ منو»

کوه از پشتم برداشته شد و ذوق زده نگاش  هی هویبغلم گذاشت و  یرو تو بچه

 کردم.

 سالم مامان... سالم دختر قشنگم...-

 اسمش ئاالن....-نیآرم

 «نگاه کردم و گفت: نیآرم به»

 درد ماست.... نیبچه تسک نیدرد.... ا نیتسک یعنی-

 پایان

 فر یقائم لوفرین
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