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 خدا نام به
________________________________________ 

 

   يانار

 .امينيان سمانه: نويسنده

 ¬¬يانار: رمان نام

   عاشقانه اجتماعى،: ژانر

  سنت به پرداختن و جامعه پوستى زير هاى واقعيت روايت شناسى، هنجار: رمان از هدف

 .پوسيده هاى

  ىزندگ آن در و هستند كه آنچه از تا كنند مى ازدواج اميد هزار با كه دخترانى: خالصه

  و كودكانه روياهاى از دريغ تنفس، اى لحظه از دريغ اما كنند، پيدا رهايى كنند مى

  رد كه بود آنى از تر سخت رويشان پيش زندگى... آرامش اى لحظه از دريغ و عاشقانه

  مى زدن نفس به را ديگرى و انداخته نفس از را دخترى كه قدر آن. بود تصورشان

 ... .  اندازد

 .   هستي اليقش چون باشي موفق و سالمت هميشه اميدوارم* 

  كتاب،خانوم اين در همراهم بهترين و دوست بهترين به كنم مي تقديم رو رمان اين

 .مشكاتي زهرا

 

 :مقدمه

 .كشاند مي فرو خود در را ام زندگي كه كنم مي تماشا را آتش هاي زبانه

 ... .شيوني نه و هست فغاني نه اما

  دهد مي تسكين را روحم و تن درد اشک ها مَشک كه ام شده آتش از اي پاره خود من

 .كند نمي خاموش به رو را جانم آتش و

  و اند گرفته او از را زنانگي كه زني براي نيست نجاتي راه هيچ كه دانند مي همه 

 !  اند كرده زنجير و قفل را آغوشش
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 .   شود مي برپا محشري آن، در شب هر كه آرزوهايي قبرستان در بمانم بايد من

  را من كه خواهند مي و خيزند مي بر گور از آرزوهايم شب هر! فرسا جان و انگيز رعب

  نم به ها حسرت دنياي كه مني براي نيست معادي  كه صورتي در. ببرند خود با هم

 !  جهنم حتي نه و بهشت نه شده؛ داده بشارت

 .   سوزاند مي خود در را بهشت روز هر كه است جهنمي ها حسرت دنياي و

  انسان دم در اندوه زيرا! دادن جا كاغذ در را ها اندوه است؛ محالي خيال چه راستي به

  فقط و فراموشي جز نيست خالصي راه برايش و! شود مي گيرتر جا دمش باز با و آيد مي

  قيهب و شود نصيبشان نعمت اين كه عزيزند و اليق قدر آن كساني چه كه داند مي خدا

  زندگيشان به آتش خودشان درد از كه موقع آن تا آوري؛ ياد به هستند محكوم

  تر؟ سهمگين اين از دردي چه و فراموشي يادآوري به شدم محكوم من اما! بياندازند

  اه روز اين كه چون! زند نمي فرياد مرا عكس عكسي، قاب هيچ كه نيست اين من درد

  دمكر را تالشم تمام كه هستم زني من. انسان از خالي و هستند آدم از پر ها عكس قاب

  مدانست نمي من كه صورتي در... كنم دفاع جان پاي تا آن از و باشم ام خانه سرباز كه

  كرده مدفون ها تلقين و ها توهم در مرا آنها و ندارم آن از حراست براي اي خانه اصال

  مبادا تا هايشان خواسته به بزنم پا پشت و بيايم بيرون جا آن از كه نرسد روزي تا بودند

 !    بكاهم هايشان داشته از

  و شد مي ور شعله روزي كه خاكستري زير بودم آتشي من كه دانست نمي كس هيچ

  حرمت اما رفت مي نابودي كام به خود هم آخر در انداخت مي زندگيشان جان به آتش

 .   كرد خواهد حفظ دادند، او به كه هوايي عذاب تمام با را بودنش زن
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 .لرزيدند مى هايم استخوان بند بند و بود شده عرق خيس استرس شدت از تنم تمام

  مگر باشم؟ او با تا نريختم هم به را دنيا مگر دادم؟ مي انجام گناهى چه داشتم من

   ؟داد مي معنى چه كارهايم اين االن پس بودم؟ نگذشته خود عقايد از بودن او با براى

  گناه كدام انجام حال در خورد مي قسم نجابتش روي مادرش كه زادي پرى من،

 !شدم؟ سير او از و خراب ذاتم گونه-اين كه شد چه اصالا  بودم؟ خداوند نابخشودنى

  تار هك من،دخترى. ايستادم آينه مقابل بود؛ رسيده مغزم به تازه خون شدم، بلند جايم از

  يب با واقعاا آمدم؟ در شكل اين به گونه اين كه شد چه بود نديده كس هيچ را مويش

-اين گردانم؟ باز را امان خانه حريم از كشيده پر عشق خواستم مي خود كردن شرف

 !وقاحت؟ اين با! گونه؟

  باره اما داشت دوست او را زيتونى رنگ. كشيدم ام كرده سشوار كوتاه موهاى به دستى

 .بودم نياورده در رنگ اين به او براى را موهايم آخر،

  تمام حرص با بود؟ كشانده اينجا به را من و انداخت رخنه من وجود در شيطان چطور

 . زدم آنان به چنگى و ريختم هم به را موهايم
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  دوست را شان كشيدگى و مشكى رنگ ، دانست مي چشمانم در را ام زيبايى هميشه

  عدب اما گنجيدم، نمى خود پوست در غيرتش از اوايل. بود مخالف آرايششان با و داشت

 ...مدتى از

  تنها فقط بودم؛ كرده آرايش ديگري ي موقع هر از بيشتر را ام مشكي چشمان حاال

  خالي و تهي بدجور مشكي ي چاله دو اين انتهاى كه بود داشت،اين وجود كه مشكلي

 !زدند مي

 .دانست مى نااهل زنان مختص تنها او كه رنگى شدم، خيره لبانم روى رژ قرمز رنگ به

  عيب بى  را زنان همان هاى لب روى به خود نگاه اما ديد، مي بد من براى او بود جالب

  ىم زيبا ديگران در و بد من در او كه بودم كرده استفاده رنگى از من حال! دانست مي

 .ديد

  ولق به نبودم، هم زشت اما نبود گير نفس ام زيبايى و نبودم اى العاده خارق دختر من،

 .داشت نخواهم اسمم از كمى دسته صورتم به دستى كشيدن با مادرش

  اپىت دوختم، هايم لباس به را نگاهم. شد كشيده آتش به دنيايم در، زنگ شنيدن با

  ى اهيچهم تا تنها اش بلندي كه شلوارى و بود شكمم روى اش بسته جاى تنها كه سفيد

 . رسيد مي پايم

  رايب جيغ قرمز رنگ اين پشت كه فهميد مي و ديد مي كسي كردم،چه نگاه صورتم به

  ينا هاي لباس و خندد مي بلند وقتي كه است زني پوشاندن نيست؟براي نمايي خود

  از ميسه كمال و تمام تواند نمي كه است مردي پي حواسش تمام كند مي تن به چنيني

 ! باشد داشته هايش چشم

  را گناه از پر ى رابطه اين  جا اين تا كه بودم شده پست و حقير قدر آن چطور واقعا

 بودم؟ كشانده

  عوتد ام خانه به را او كه پشيمانم كردم، خيانت كه اين از پشيمانم پشيمانم، خدايا"

 ". كردم سوءاستفاده شوهرم اعتماد از كه پشيمانم كردم؛

 بود؟ مانده زمانى پشيمانى براى اصالا
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  مرد شوهرم،! نبودم؟ بودم؛ عاشقش كه من اما بود كرده دريغ من از را خود شايد او

  شدهن نابود زار لجن اين در تا بايد. كافيست رفتم پيش كه هم جا همين تا... نه نه،! من

 .دادم مي نجات را خود بودم،

  دخو اشتباه از را او شود، تر خراب كار كه اين از قبل بايد. درآمد صدا به دوباره زنگ

  دتردي كرد، رشد كه چيزى تنها رابطه اين در هم اول از گفتم مى بايد.كردم مى مطلع

   داشت؟ نداشت؛ دم و شاخ كه حماقت. بينمان عشق نه  بود من

  دچن هر و زند مى پس مرا كه چند هر. بشكنم را تيله دو آن حرمت خواستم نمي ديگر

 بود؟ چه واقعاا خيانتم براى من دليل. كند مى اهميتم كم و محل كم نشدنش خيره با كه

  عقب .نشود نااميد من از اين از بيش و كند باور را ام توبه خدا تا كردم مى تمامش بايد

  گنن اين جاي ماند؛ دستم روي لب رژ جاي كردم، پاك را هايم لب دست پشت با. رفتم

   ماند؟ مي زندگيم روي هم حيايي بي و

  را چادر در، زنگ ى دوباره شنيدن با. رفتم در پشت آويزان نماز چادر سمت به

 . انداختم سرم به راه بين در و برداشتم

 . كردم باز را در حضورش، از شدن مطمئن با چشمى از و گرفتم قرار در پشت

  به او. بود ترسيده داشت، حق برد؛ باال  را هايش لب چادرم ديدن با و شد محو لبخندش

 !بود كرده آماده را خود ديگر ظاهرى تصور

 .بزنيم حرف بايد: گفتم رفتم، عقب و كردم باز آخر تا را در

 .آمد داخل به و آورد در را هايش شد؛كفش مسلط خود به اما داشت، ترديد

 !ست؟ خونه تو كسى_

  مقابل رنگ اى قهوه هاى مبل سمت به گذشتم، كنارش از و بستم سرش پشت را در

 .رفتم تلويزيون

 .مسافرت رفته كه نيست،گفتم كسى نه _ 

  به تنها هم آن ماندم، دل به آرزو برايش من كه چيزى! مجردى هم آن مسافرت،... هه

 . بودنم زن جرم

 !برود؟ باشد خبر بى مردش كه جايى  به مرد ناموس زن، داشت معنايى چه اصالا
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  ناموسي برود، مسافرت به خود و كند حبس خانه در را ناموسش توانست مى مرد تنها

 .كشيد-مي دوش به را نامش فقط ها تازگي كه

 .كردم نگاهش صدايش، شنيدن با

 طوريه؟ اين شكلت و سر چرا پس _

 !شده گناهش ى متوجه زاد پرى واقعاا بفهمد هم او تا دادم مي نشان قاطع را خود بايد

 بودى؟ ديده هم ديگه جورى حال به تا رو من مگه _

  ندبل چادر زير از را دستم و برداشتم عقب به قدمى آمد، سمتم به و خورد جا وضوح به

 .كردم

 !مازيار نيا جلو _

 :پرسيد كالفگى با و ايستاد

 .ات خونه تو بياد امشب تا خواستى كه مونى مازيارم،ه من! شده؟ چت زاد پرى _

  از را چشمانم. كوبيد سرم روى به را آن و كرد پتكى را دنيا حرف، اين گفتن با كه واى

 :گفتم و فشردم هم روى بود، ما بين شک بى كه خدايى شرم

 ! نده ادامه بسه، خدا تورو _ 

 .شد خم صورتم روى به و آمد تر نزديک

 !افتاده؟ اتفاقى شم، نمى متوجه _

  غرور روى از ام، احمقانه بازى لج روى از خشمم، روى از من كه افتاد زمانى اتفاق"

  درون ديگري زمان هر از بيشتر ".كردم زندگيم جريان وارد تورو ام، شده له ى مسخره

  سامان و سر براي شوهرم سرد آغوش آيا! بود داده دست من به بودن احمق حس عمرم

 نبود؟ كافي هايم حالي پريشان به دادن

 .بود شده تار نگاهم و لرزيد مى صدايم. شد رها گلويم بغض و كردم نگاهش

 !كردم اشتباه من _

 .كرد فوت صورتم روى به را خود حرص پر نفس

 !چيه؟ منظورت _

 . شد بلند ام گريه صداي و رفتم عقب
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  مهفاط خانم حاج دختر پيرانى، على شهيد دختر پيرانى، زاد پري من،. كردم اشتباه _

  ادامه رو ناهگ اين تونم نمي ببخش! كردم اشتباه ولى چرا دونم نمى... كردم اشتباه عليانى

  خوام-مى كنم؛ بخشش طلب خوام مى. ببرم گور به خودم با رو ننگ اين تونم نمى بدم،

  نابود اين از بيشتر بذار برو. كن تمومش فقط"العفو" بگم عمرم آخر تا قبله به رو بشينم

 ...برو. نشم

 :زد فرياد و كوبيد مبل روى به بودم نديده را آن اصالا كه را سرخ گل شاخه

 !كردى؟ غلط بگى كه دادى عادت خودت به رو من ماهه شيش! همين؟ ـ

 :زدم فرياد خودش مثل

 !بوده غلط دونى مي خوبه... كردم غلط آره _

 .كنيم مى حلش بزنيم، حرف بذار: گفت و كشيد موهايش به چنگى

  ىمرد بودنش متأهل وجود با كه زنى! ؟ كنيم حل را چيز چه بود قرار! كنيم؟ مى حلش

  هم فاسد زنان تمام از حجابش تمام با كه زنى بود؟ كرده اش زندگي وارد را ديگر

  من ى شده پخش نجاست كند؟ حل بود قرار را چيز چه دقيقاا او بود؟ شده فاسدتر

 !نه؟ من اما دانست، مى او كه بود شدنى حل چگونه

 :گفتم و گرفتم ام چانه زير به تر محكم را چادرم

  خودم به شرمى بى هر از قبل كه شكر خدارو. كرديم اشتباه دو هر ما! كن تمومش _

 ...اما اومدم

 شرمى؟ بى شدم من ديگه حاال: گفت خشم با و زد فرياد دوباره

 .كردم باز او فرياد با و فشردم هم روى را چشمانم

 !تو؟ شرمى بى شدم من! كن نگاه رو من: مازيار

  به رديم،ك مى نگاه شده بسته در به دو هر! ايستاد تپيدن از قلبم ، در شدن كوبيده با

  متوانست نمى را زد مي نعره در، پشت در كه را كسى صداى كه بودم شده شوكه قدرى

 : گفت نگرانى با و آمد طرفم به مازيار. بشناسم

 !شوهرته _

 !بود هامون بود؛ نامم كشيدن فرياد حال در در، پشت كه اويى آري،
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 :گفتم رساست و ترس با. كشيدم عقب را صورتم بزند، صورتم به كه كرد بلند را دستش

 ...برو! هامونه _

  سفيد حرير نازك ى پرده به توجه بى و دويدم سالن داخل قدى ى پنجره سمت به

 :گفتم سختى به بود چسبيده دهانم سقف به كه زبانى با و كردم باز را آن رنگ

 . نشكسته رو در تا برو بيا ـ

  كرد، پنجره چوب چهار سوار را خود و زد كنار را پرده. دويد من سمت به و نكرد معطل

 :گفت

 ...رو من _

 .كردم قطع را حرفش التماس با و بردم جلو را پنجره

 .مياد داخل االن! برو خدا رو تو _

  در چيز چه دانستيم مي كرديم، نگاه ديگر يک به دو هر. شد قطع زدن در صداى

 .است انتظارمان

  قطعاا  طبقه يک پريدن با و بود كار رزمى او. پريد و انداخت زمين به نگاهى مازيار

  آن رد شدن شكسته وحشناك صداى با كه ببندم را پنجره خواستم. شد نمي اش چيزي

 .كردم نگاه سالن وسط هامون به و كردم رها را

  شيدنك ثانيه به و شد شل دستم مشت در چادر اش، نشسته خون به هاى چشم ديدن با

 .افتاد سرم روى از كه

  بي رويم و سر از حاال باشم رازهايش و دل محرم بود قرار كه كسي هامون، زن من، 

  ،سرم از افتاده چادر آن و زد بودنم خاطي بر مهر تنم توي هاي لباس. باريد مي عفتي

  ادرمچ بدون  من و افتاد زمين روي پاييزي برگ ماننده كه بود زنش حرمت. بود حرمتم

 !كردم پوچي و ارزشي بي احساس عجيب

 . سوزاند خود آتش در نيز مرا و كشيد شعله ، شد آتش هامون

  قشفر تنها. گرفت محاكمه به مرا زدن، حرف از قبل هميشه مثل درست و آمد سمتم به

  ناسزا شد، هايش حرف  پيش در پى هاى مشت شد، زبانش بار اين كه بود اين در
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  ههميش برعكس بار اين كه تصورى. كرد پر خيالش و تصور  از را هايش گوش و هايش

 .بود رسيده واقعيت به

  تو و بترساند را تو جوري اين روزي شوهرت كردي مي را فكرش هيچ خانم زاد پري"

  يپر تو... كردي نمي را فكرش كه است معلوم بگيري؟ خود به را تنش عطر طور اين

 "!خطاكار زاد پري نه بودي دامن پاك پيراني زاد

  ها، مشت دستِ به را خود و كردم سكوت هميشه برخالف بار اين مقابلش در من اما

  و بود درستى به بودم شده قضاوت اگر بار اين حداقل. سپردم ناسزاهايش و لگدها

  زندگى اين آدم كارترين گناه من بار اين. سوخت نمى دلم ام گناهي بى براى ديگر

  .بود فاسد زن اين از خورده زخم او و فاسد من. ديده خيانت آدم ترين مظلوم او و بودم،

 ...ولي بود نشسته گل بوييدن اميد به زار لجن اين در كه اى پروانه او و لجن من

  مرا مدام كه صدايش بود، كه هر اما داد نجات دستش زير از مرا كسى چه دانم نمى

 . بود شده صدايى خوش الاليى برايم كرد، مي لعنت

  ودب شده پوشيده خونم قرمز رنگ با حال كه لباسى به و پيچيدم مى خودم به درد از

 . انداختم نگاه

  گريدي چيز سرنوشتش اما خريدم؛ او مقابل پوشيدنش براى عشق با روزى كه لباسى

  مشت با و ديد مي مرا لباس اين در كه بود اين مهم نداشت، هم اشكالي البته.  بود

  عشق از ديگري جور هم اين بودم، مي بين خوش بايد! كرد مي نوازش مرا هايش

 نه؟ ديگر، بود وحشي

  يسخ بود، عرق خيس كه را ام خوني لباس و جوشيد بيشتر اشكم ي چشمه فكر اين با

 .كرد تر

 .نبينم را خود بار خفت وضع آن اين، از تر بيش تا بستم را چشمانم سختي به

  و بود كرده پر را خانه و ناسزاهايش در غرق مرا نسل تمام كه وارش ديوانه فريادهاى

  ردمك مي نگاهش رويي چه با. را رويش حتي نه و داشتم كردنش نگاه براى رمقى نه من

 بودم؟ كشيده كثافت به را اش خانه پاك و امن حريم وقتي
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  ردنگ تا درونش كه باتالقى با ماندم من و شد كشيده جا اين به ام زندگي كه شد چه

  ابآفت دختر من كه شد چه! داشتم؟ خداحافظى يک براى زمانى تنها و بودم رفته فرو

!  من؟ بود؟ كه از مشكل بودم؟ رسيده لجن به طور اين على حاج ى نديده مهتاب

 !هامون؟ يا مادرم! پدرم؟

 !بود؟ من رفتن خطا مسئول كسى چه

 !رساند؟ نابودى به گونه اين را من و كرد دور گناه بى زاد پرى از مرا كسى چه

  هن يا و كرد خواهند هم فكر گناهم دليل به ديدند وضعيت اين در مرا كه هايى آن آيا

  پرسيد خواهند من همانند هم ها آن آيا ناميد؟ خواهند پست زني مرا برگرد    برو بي

  به رو نفرت از پر خشمگين مرد همانند هم ها آن نه، يا ام رسيده جا اين به چرا كه

 كرد؟ خواهند قضاوت مرا رويم

 ماست؟ كار كردن قضاوت اصالا راستى به

 .ديدم بيمارستان تخت روى را خود و كردم باز را هايم چشم

  من همه ديد در حال و شده تمام من رسوايى شب كه داشت آن از نشان روز روشنايى

  مانند و كرده پشت رفاهش در غرق زندگى به كه زنى. ام شده گسيخته افسار زنى

  مي كسى چه اما ام؛ شده زندگيم از سير زده،دل را دلشان زير  خوشى كه كسانى

  كه بود، اى خورده سر غرور از تنها خفت اين و نكردم را كار اين خوشى از من دانست

 بودم؟ گرفته ارمغان به روياهايم مرد از

  به هامون ديد از تر گناهكار را خود حتى ، نه نداشتم؛ را گناهم كردن رنگ كم قصد

  اين فمحر. نيست اين حرفم نه بود، هامون تقصير كه نيست اين حرفم.  دانستم مي خود،

  ردمك فكر من و كشاند بيراهه به مرا بودم آن در كه شرايطى كردم، گناه اگر من است

  قصيرت بي هم هامون پس. كشاندم تباهي به را خود و نيست رنگي سياهي از باالتر كه

  مي گناهي چنين به دست مگر شدم مي سير اش مردانه عشق و او از اگر من نيست،

 ؟ زدم

  جلسه در را عمرش كه مادرى. شد اتاق وارد ناراحتى با مادرم و باز ضرب با اتاق در

  هاتن كه مادرى.  كند تربيت قرآنى را دخترش رفت يادش اما گذراند اش قرآني    هاى
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  يک تنها كه مادرى. شد خدايم از من ترس باعث و ترساند جهنم آتش عذاب از مرا

  بودن قديسه و بودن پاك ى نشانه دختر حجاب زاد، پرى كه بود اين آن و زد حرف

 !  همين. اوست

  دست به قرآن دارد؟ هم اي فايده مگر عربى زبان به قرآن خواندن تنها راستي، به

  هنشان كردن سر به نمادين را چادر و سازد نمي واقعي مسلمان آدم از گاه هيچ گرفتن

  پناه داخ به توانم مى شدم اسير زندگى جهنم در اگر نگفت برايم مادرم. نيست ايمان ي

  در فتنگ گفت، را عواقبش و ترساند گناه از مرا تنها او. كند كمكم بخواهم او از و ببرم

 ... .نگفت كنم، چه خطا و نااميدى زمان

  هب دست بودم ترسيده خدايم از كه من نكرد، برايم كارى خدايم از من ترساندن جز او

 .شدم هايش بنده دامان

  ىباران هايش چشم. آمد سمتم به و كوبيد صورتش به دوست هر با كرد، رها را چادرش

 .كرد رسوخ هم قلبم در اش تلخي كه قدر آن تلخ؛ زبانش و شد

 :گفت مى كرد، مي صدا را نامم هايش هق هق بين از و زد مي را خود كنان ضجه

  شدى كه نگذره ازت خدا. دنيام اون به كشيدى آتيش كه زاد پرى نگذره ازت خدا _

..  .گذاشتى حراج به رو پدرت با من آبروى كه نگذره ازت خدا. شهر اين رسوايى طبل

 گذاشتم؟ كم برات زندگى اين كجاى من

  هامون به برايش كه مهرى... گذاشتى كم برايم مادرى مهر حق تو "زدم، پوزخند دل در

  مادرم، نه و هامون نه ".كرد خرج را اش مردانه غيرت برايم جايش به او و بردم پناه

  خودش ساز كس هر نكردند، بازي ام زندگي در را خود حقيقي و اصلي نقش يک هيچ

 !كرد رقصيدن به وادار مرا جوري يک و گرفت را

  زد بود، نمانده باقى آن از چيزى مطمئنم كه صورتى به و كرد بلند را دستش باره يک به

  ذابع درد زدنش با او بلكه تا ماندم حركت بى مقابلش در و بستم را چشمانم درد از.  

  داشت زدم، مي دل در لبخندى هايش سيلى درد از من و زد مي او. كند كم مرا وجدان

 .بود نمانده باقى چيزي پاكش زاد پرى از كه زمانى! دير چه اما كرد، مى خرجم مادرانه
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  و دكر مي پر داشت را شهر ام رسوايى آمدند؛ اتاق به پرستار چندين و شد باز اتاق در

 .بود ام آبرويي بى كردن نظاره كارم تنها من

  كنيد ولم: گفت مى كنان فرياد عصبانيت و خشم با ، بود گرفته چنگش در را لباسم مادر

  دست زا رو دنيا تا كنيد ولم. بكشم رو پيشونيم روى ننگ شده كه دخترى اين بذاريد

  ارت م خونه تو نذاشتم. دادم دختر اين براى رو زندگيم تمام من. بدم نجات  دختره اين

  پاى رآن،ق پاى نشستم عمر يه.  ببينه آفتاب رو رنگش نذاشتم ، ببينه نامحرم رو موش

 ... كه اين نه بشه خير به عاقبت دخترم كه واجبم اعمال

  بيرون اتاق از مرا جان نيمه مادر پرستارها و گذاشت نصفه را حرفش هايش هق هق

 .بردند

 .كندم دستم از را بود شده چرخشم مانع كه سِرُمى و چرخيدم پنجره روى به

  به را هايم تنهايي و بود رازهايم محرم زمانى كه آسمانى دوختم؛ آسمان به را نگاهم

  همين شاهدم، تنها و نداشتم را كسى خود جز هم اول همان از من. بود نشسته نظاره

 .نداشت همراه به آرامشى من براى اش آبي رنگ ديگر كه آسمانيست

 .شد خم صورتم روى به و ايستاد مقابلم زنى

 !كندى؟ رو دستت سرم چرا خوبى؟ _

  چشمانم شرمندگى، درد از و شد چشمانم در اشكى قطره حرفم اما بزنم؛ حرف خواستم

 . كردم راهى صورتم ى كناره به را هايم چشم از شده جمع اشک. فشردم هم روى را

  با و گذاشت بازويم روى به را دستش كه آمد رحم به دلش تنها يا كرد دركم دانم نمى

 .بود كرده ام داري دل در سعى فشردنش

 :گفت كرد، وصل دستم به را سرم و كرد دراز تخت روى به را ديگرم دست

 .بگيرى آروم تا سرمت تو زنم مي بخش آرام يه برات االن _

  زبا را چشمانم بود؟ مانده باقى زدن حرف براى زبانى مگر. نداشتم زدن براى حرفى

  اين از بيش و بروم خواب به تا ماندم بخش-آرام كردن اثر منتظر طور همان و نكردم

 .نباشم ام رسوايى شاهد
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  يک ى فاصله در درست را هامون و كردم باز چشم صورتم، به هايى نفس  برخورد با

  كه ببرم عقب را صورتم خواستم و كشيدم بلند هينى ترس از. ديدم صورتم متري سانتى

  ار صورتش. كوبيد سرم زير بالشت روى به محكم مرا و گرفت گلويم به را دستش

  ود،ب داده قرمز رنگ به را جايش سفيديشان كه هايى چشم با و گرفت صورتم نزديک

 !فاسد ى زنيكه كشمت-كنى؟مى مى خيانت من به: زد فرياد

  اكسيژن كمى دريافت براى ناخوداگاه من و بود شده حبس ام سينه در هايم نفس 

  دستانش روى به را هايم ناخن نيرويم تمام با و گذاشتم هايش دست روى را دستانم

  باز قدرت چشمانم. فشرد مى را گلويم طور همان و نبود خيالش عين او اما. كردم فرو

 .كردم خراب را خود بدنم، اعضاى به شده وارد فشار شدت از من و نداشتند ماندن

  ستد فشار صدا شنيدن با. سوزاند مى هايش سيلى با را صورتم و زد مي صدايم كسى

  همراه را زنى پرستار هامون، جاى كردم؛ باز را چشمانم وقتى و شد كم گردنم روى

 . ديدم داشت تن بر سفيدى روپوش كه ديگر مردى

  اكسيژن و كشيدم عميق نفسى.  گرفتم گلويم به را دستم و نشستم جايم در سرعت به

  روى را دستش و گرفت قرار ،كنارم زن. فرستادم فرو هايم ريه به را اتاق در موجود

 ...ديدى مى كابوس عزيزم؟داشتى خوبى: پرسيد و گذاشت ام شانه

  ابر مانند و گرفت را گلويم بغض بود، پايم در كه بيمارستانى شلوار بودن خيس حس با

  بريد: كشيدم فرياد ميانش در و كردم رها را ام گريه هق هق ريختم؛ اشک بهاري

 !بيرون بريد...خدا تورو...بيرون

 .شهب آروم بذار بيرون، بريم بهتره: گفت زن به آرامى صداى با مرد و كشيد عقب زن

  ى همالف. گرفت شدت ام گريه فهميدنشان براى و شدم وضعيتم به اش اشاره ى متوجه

 .كشيدم خود روى به را تخت روى

  شکا توانم تمام با و شدم دال تخت روى به و كوبيدم تخت روى را مالفه رفتنشان با

  شکا بلند صدايي با. را بودنم حقير كردم، مي احساس را حقارت وجودم تمام با ريختم،

  فقط بود، كه هرچه چرا گذاشت؟ نمي مرهم من هاي زخم روي كسي چرا ريختم، مي

  شدند، مي معلوم راحتي به دردهايم چرا  پاشيدند؟ مى هايم زخم روي به كه بود نمک
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  هچ بود؟ نشده بستري بيمارستان در زنش مگر ؟ بود كجا هامون اصال ؟ نه درمان اما

  زن هنوز من ؟ شوهرم و زندگي به زدم پا پشت خودشان قول به من كه  داشت اهميتي

 !بودم او

  خدايا...خدايا. بودم آن مسبب خود و دانستم اليقش را آن خود، تنها كه بودم كثافتى در

  خآ گذاري؟ نمي جوابم بي بكنم، صدايت اصال! كنم صدايت كه ندارم را آن روى حتى

-مي مرا داشت و بود افتاده ام زندگي به  موقع همان از را جهنم آتش هاي شعله كه

 .سوزاند

  ميشهه مثل درست.  رفتم اتاق دستشويى به برهنه پاهاى با و آمدم پايين تخت روى از

  وا ساز به من و بنوازد او تا نداشتم را كسى ديگر حال و بودم مانده كس بى و تنها

  بهتر ليخي رقصيدن كسي ساز به كردم مي فكر بودم افتاده روز اين به كه حاال. برقصم

 ... .نيك محاكمه مدام را خودت تا رقصند مي كه بنشيني بقيه تماشاي به كه است اين از

  شد، هزد دستشويى در. شنيدم را اتاق در شدن باز صداى دستشويى، در شدن بسته با

 .داد دستم به را شلوارى دستى و كردم باز كمى را در

  از ردى و شد عوض تخت هاى مالفه. نبود اتاق درون كسى برگشتم اتاق به وقتى

 .بود نمانده نجاست

 . دوختم چشم سقف به و كشيدم دراز تخت روى به

  دنيا تمام! داشت واقعيت آن دردهاي و ها سختي تنها كه بود سرابى تنها ام زندگى

  دمآ نزديكى مانع بدش بوى كه بودم شده آشغالى تكه مثل درست.بودند كرده رهايم

 .بود شده ها

  به نزديک تركش درد از پدر كه زمانى. شد شروع زمانى چه از  ام تنهايى دانم نمى 

  صداى با قرآن از هايى سوره آرامشش براى مادر كه زمانى يا كشيد مى فرياد قلبش

  اهگ شبان دردهاى از كه بودم كوچک كودكى تنها كه زمانى يا! كرد؟ مى تالوت بلند

  از يا! نشستم؟ مى جايم در بدنش، درون ى شده لعنت هاى تركش آن دست از پدر

  بود برايم نامش تنها كه پدرى! پدر مرگ.  ديدم مرگش حالت آن در را پدر كه زمانى

  و كرد ميهنش فداى را خود كه پدرى.  دارم ياد به را كشيدنش درد تنها حضورش از و
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  نابودي از رنگش، بى حضور از نبودش، از بگويم چگونه... نبودش فداى را دخترش

  انهم هم هنوز و بوده قلبم روى بر بزرگ حسرتى هميشه اش نامرئي بودن زندگيمان؟

  در هم مرا بلكه خود تنها نه كه بودم شهيدى دختر من. مانده باقى خود قوت به طور

 .كرد نابود خودش كنار

 . آموختم را گذراندش تنها نياموختم، را كردن زندگى پدرم ى خانه در زندگى از

  به نه داشت نياز پدر مهر به كه را دخترى درد! فهميد؟ مى مرا درد كسى آيا

  نهى و امر مدام نه خواست مى را مادر توجه كه دخترى! نامش به حتي نه و! دردهايش

  در غرق كه اين نه شد مى محبت سيراب خانواده از بايد كه دخترى... را كردنش

 .شد مي تنهايي و حسرت

  مىن پسرشان اليق مرا كه اى خانواده.  بردم پناه زرگر يوسف حاج پسر به تنهايى از

  تيمداش بود داده بهمان جانبازان بنياد كه را اى خانه تنها دنيا ثروت از ما چون دانستند؛

 ... .نبوديم آنان سطح هم و

  ار بودن او بدون كه بودم شده محبتش در غرق قدر آن. داشتيم خوبى روزهاى هامون با

  من و هامون اما شد، شروع خواستگارى از بعد بدمان هاى روزى. دانستم مى دنيا پايان

 .كنيم شروع را زندگيمان و بايستيم همه جلوي توانستيم

  هامون پوچ افكار با كه زندگى! داشت فرق خيلى من تصورات با كه اي زندگى! زندگى

  با پدرش كپى درست هامون. رساند نقطه همين به درست پوچى، به هم را من

  اننش زشت افكارشان در زنانگي يا بود ننگ بودن زن دانم نمى! بود مادرش عقايدهاى

  گىزند. كشاند جهنم به مرا زندگى يشان پوسيده عقايد بود، كه چه هر اما. شد مي داده

  حفظ را آنان هاى حرمت و ها حريم بايد من و بودم آن از مراقبت به موظف من تنها كه

  اما ديد نمى عيب خود بر را چيزى دانست، مي َنر همان يا مرد چون را خود او كردم؛ مى

  نتواند را خود كه زنى. بودم محروم است بودن زن ى الزمه كه چيزها خيلى از من

  تمام زن! چيست؟ مرد با فرقش كند لوندى همسرش براى بزند، عطر كند، آرايش

 .نفهميد هرگز را اين هامون اما كند مى پيدا معنا هايش زنانگى با وجودش
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  شومى نيتى حتماا  رسيدم، مى خود به او براى يا زدم مي عطر و كردم مى آرايش اگر من

  ىا غريبه مرد با اگر بودم، نانجيبى زن كردم-مى برايش لوندى اگر! داشتم سر در

  من در توان چقدر مگر! نبودم بيش اي بدكاره زن برگرد برو بى قطعاا  زدم، مي حرف

  يانب قصد اما ندارم را خيانتم توجيح قصد من نشوم؟ سرخورده تحقيرها اين با تا بود

 .دارم را احساساتم كردن

  عىمان او با آمد و رفت هامون نظر  از كه دوستى تنها. بود دوستم بهترين برادر مازيار

 .بود معلوم خيابان در اش بينى تنها كه داشت حجابى چنان آن او چون نداشت

  با مرور به اما انداخت، راه به وجودم بند بند در را ترس اش توجه با اول روزهاى مازيار

  در را حسرتش هميشه كه احساساتى. داد مي دست بهم خوبى احساسات ؛ اش توجه

-دل در نه شدم، وجودم در نهفته احساسات در غرق من خوردم؛ هامون با ام زندگى

  هاى محبت ابراز با كه بودم شده اى ناشناخته هاى حس در غرق. مازيار هاى برى

 .شناختم را ها آن مازيار

  دانم نمى كرد پر زندگى سال چند اين طول در برايم را هامون جاى مازيار كه ماهى 6

  مى را چشمانم زد مي حرف برايم مازيار كه گاهى اما پستى؟ نهايت ،يا بود نامردى

  به. بودم هامونم دنبال به مازيار وجود در من كردم؛ مى تصور مازيار را هامون و بستم

 ...ات باشم مازيار با خواستم باره يک به كه بودم شده درگير خود احساسات با قدرى

  حتى ام زندگى تمام كه حماقتى. شدم حماقتم ى متوجه ، آينه در خود ديدنم با اما

 !كردم؟ خطا گرفت، من از را هامونم

  بهانه و توجيه.  دانم مي هم را اين! كردم؟ خيانت. دانم مي! ؟ كردم گناه. دانم مي

  اما درست، بودم اعمالم مقصر خود من. كنم مى درك خوبى به هم را اين! ندارد؟

  دريافت محبتى كسى از من نبودند؛ مقصر كم من اشتباه در هم هايش آدم و زندگى

  الح به تا. كنم كنترل را آمدنش وجود به احساسات بتوانم طور چه بدانم كه نكردم

  تازه من و شود؟ خود بى خود از ، دارد تازگى برايش كه هايى محبت از كسى نشده

  اريبيم براندازترين خانمان و ترين خطرناك از محبت و توجه كمبود كه فهمم مي دارم

  خندلب با تو كه شود مي نزديک نبودها به كمبودها مرز انقدر كه وقتي است، جهان هاي
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  هم از را بد و خوب ديگر و نشناسي  هم را خودت  آميزي محبت ي جمله حتي يا و

 !...ندهي تشخيص

  در كه ببندم را چشمانم خواستم بودم؛ خود در غرق چنان هم من و كرد طلوع آفتاب

  را بدى شب چه داد مي نشان هايش پلک پشت پُف. شد اتاق وارد مادرم و  باز اتاق

  روى به و شد سرازير چشمانش از هايش اشک مرواريد ديدنم با گذاشته، سر پشت

 .نشست تخت كنار صندلى

  براى تمنشس م سجاده پاى صبح اذان تا: گفت گريه با و كوبيد پايش ران روى به دستى

  ذاشتمگ كم برات كجا دونم نمى. كردم بخشش طلب خدا از تربيتت تو گذاشتنم كم

  تونم-نمى. بره پدرت آبروى بذارم تونم نمى اما ببخشه منو خدا!زاد؟ پرى اين شدى كه

  رو زا ننگ اين شده طور هر بايد. كنه لعنتش خدا بشه ، كنه رحمتش خدا عمر يه بذارم

 ...آشنا و دوست نماى انگشت شيم مى اال و بشه پاك پيشونيمون

 .باشم او ى رقصنده من و بنوازد هميشه مثل او تا نزدم حرفى و كردم نگاهش تنها

 . كرده شكايت ازت بزنم،هامون حرف ها همسايه با بايد: مادر

 .كوبيد صورتش به و كرد رها را چادرش

 !كنه سار سنگ رو تو خواد مى... رو شهيدت پدر ،آبروى ببره رو ما خوادآبروى مى _

 .شد بلند جايش از

  رو گذاشتن سرپوش براى حاال نرم خطا كه بودم اعمالم مواظب عمر يه! من به واى _

 . بگذرم عبادتم عمر يه از بايد تو هاى گناه

  از هامون ديدن با كه دوختم در به را نگاهم كرد؛ متوقف را مادر در شدن باز صداى

 .نشست سيخ جايش در من مثل هم مادر نشستم، جايم در ترس

  خبرى اش كشيده اتو هاى لباس و اش خورده شانه موهاى مرتبش، هميشه ظاهر از ديگر

 .ودب گذاشته سر پشت را وحشتناكى ،شب  بدتر حتى مادرم و من همانند هم او. نبود

  التماس با انداخت، مقابلش را خود و آمد خودش به مادرم كه كرد حمله  سمتم به

 !باش آروم جدت رو تو جان، هامون: گفت
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  مادرم بازوهاى روى به را دستانش كشيد، مى فرياد ظاهرش از ديوانگي كه هامون

  دوخت چشمانم سياهى به را نفرتش و كينه از پر نگاه. كرد جدا خود از را او و گذاشت

  آدم و عالم رسواى رو من كه جورى همين ، نكن آرامشم لحظه يه فكر حتى: گفت و

  لندب سر شهر اين تو نتونى كه كنم مى كارى. كنم مى شهر اين رسواى رو تو كردى،

 ...كنى

  و دز كنار را مادرم رسيد، جنون به انداختم؛ پايين به را سرم و شد اشک از پر چشمانم

  ودهب كى ناموس بى اون بگو: پرسيد فرياد با و زد چنگ را موهايم رساند من به را خود

 !بگو... بزنم آتيش هم با رو جفتتون هر تا

 . فشردم هم روى را چشمانم و كردم رها را ام ناله درد شدت از

 .كرد كمک خواست در پرستارها از و رفت بيمارستان روى راه به ترس از مادر

 !كن ولم: گفتم و گذاشتم دستش روى به را دستم

  تازه لجن توى با من كار! كنم؟ ولت: زد فرياد نفرت با و چسباند گوشم كنار را سرش

 بوده؟ كى شرف بى اون بگو! كنم؟ ولت! شده شروع

 .گم نمى _

  كشمت مى كه واهلل به: وگفت فشرد توانش تمام با و گرفت گردنم به را ديگرش دست

. 

  توانستند نمى اما داشتند من از را او كردن جدا در سعى ها نگهبان و مرد پرستار چند

  قموف باالخره كه زدم مي پا و دست و شدم-مى خفه هوا نبودِ از داشتم.  شوند حريفش

-مي سرفه كه حالي در هايم ريه به هوا هجوم براى. كردند جدا من از را او و شدند

  باز هك كنند بيرونش اتاق از خواستند مي زور به ها نگهبان. افتادم تخت روى به كردم

  هيچ اما كرد مى تهديد و گفت مى ناسزا كشيد، مى فرياد. شدند نمى او حريف هم

  مردم مي رسيد مى آرامش به او ، من مردن با اگر كاش اى نداشت؛ اهميتى برايم كدام

  شده ديوانه داشت؟ نداشت؛ دُم و شاخ كه ديوانگى. ديدم نمي حال اين در را او اما

  موهايم روي گاهي از هر كه اي مردانه و بزرگ دستان ي ديوانه!  بودم ديوانه من بودم،

  حرف اما كرد دريغ صورتم از را هايش بوسه كه هايي لب ي ديوانه! شد مي كشيده
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  اطرخ به من و كرد مي خود بي خود از مرا كه بود وزني بي ي ترانه برايم سنگينش هاي

 !كردم دريغ خودم از را زندگي كه بود شده دريغ هاي لب همين

  آن از كه برگرداند اى خانه به خود همراه مرا و كرد حساب تسويه بيمارستان با مادر

  يعمر مرا كه تنهايي. انداخت مي هايم تنهايي ياد مرا تمامش كه اي خانه. بودم متنفر

 .شد ام زندگي طول تمام در من آرامش مانع و سوزاند خود در

  كرد مى درد بدنم تمام.  انداختم تخت روى به و برداشتم سرم از را چادر رفتم، اتاقم به

 .رسيد مي هايم استخوان به درد اضافه حركت ترين كوچک با و

 .آمد داخل به مادر و شد زده اتاق در

 .بگيرى دوش بهتره: مادر

 .است  هايم لباس و بدن روى نجس هاى خون نگران دانستم مى نبود، من فكر

 . كردم ديوار به را رويم و فشردم هم روي را هايم چشم

 .بيرون برو نه و كن باز رو در نه. گردم مى بر بيرون رم مي من: مادر

 :گفتم و نشست هايم لب روى به پوزخندى دارم؛ نگاه را خود نتوانستم ديگر

 .دارم ياد به هنوز رو هام درس _

 :گفت و ساييد هم روي به را هايش ،دندان كشيد هم در را ابروهايش

 .رسيد نمى جا اين به كارت كه داشتى خوبى ى حافظه اگر _

  طرف ات كافيست لبخند و سكوت گاهى اما داشتم كنايه پر و طوالني جواب حرفش براى

 .كند شک خود حرف به مقابلت

 . رفت بيرون اتاق از و گذاشت عقب به قدمي

 !بذاري گذاشتم كه اي كيسه روي حمام ي گوشه رو هات لباس نره يادت: مادر

 : گفتم ، لبانم كنج به لبخندي با و كردم نگاهش

 ؟ شه مي پاك وجودم از هم گناه بزنم آتيش هامم لباس و برم حمام من نظرت به _

  و ردب پايين را در ي دستگيره  نزده را حرفش و برد باال را لبانش كرد، جمع را صورتش

 . كرد كر را گوشم صدايش انعكاس كه كوبيد چهارچوب به را آن جوري
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  كنار ديوار به نگاهم خود به خود. رفتم بيرون اتاق از آرام خانه در شدن بسته با

  گلدان چند به را جايش حال و داشت قرار آنجا در پدرم تخت قديم كه تلويزيون

 .   افتاد بود، بخشيده بزرگ و كوچک

  از هم تا بود گذاشته تلويزيون به رو هال، ي پنجره زير آنجا را پدرم تخت مادرم

   يادگار هاي فيلم ديدن مختص كه تلويزيون بتواند هم و كند استفاده بيرون روشنايي

 . ببيند  را بود جنگش

  احوالش و او مدام و داشت پدرم روي به كامل تسلط  آشپزخانه از نيز  او خود چند هر

 .   كرد مي چک را

  تا من و آمد مي من ديدن به بيشتر مادر ، بودم شده هامون ي خانه عروس كه زماني از

 .گذاشتم نمي خانه آن به پا ممكن حد

  خانه اين در چيز هيچ رنگي، هاي گلدان آن شدن اضافه و پدرم تخت خالي جاي از غير

  ايه مبل اش حاشيه دور به كه فرش رنگ قرمز بافت دست رشته در. بود نشده عوض

  هك هم راست سمت.  داشت قرار تلويزيون ميز مقابلش و بود شده چيده رنگي قهوهاي

  جمع شاهد وقت هيچ كه اي نفره شش غذاخوري ميز كنارش و بود  آشپزخانه ورودي

 .نبود ما خانوادگي

  بود ذهنم به شدن جاري حال در دور اي گذشته از سيل همانند كه آنچه از از فرار براي

  حمام سمت به بندازم خانه به را نگاهم آنكه-بي حوله برداشتن با و برگشتم اتاق به

 . رفتم

  را هايم چشم پوستم روي به آب سرد قطرات سقوط و آب دوش كردن باز محض به

 . شد جاري صورتم روي به هايم اشک باشم متوجه واقعا كه اين بدون و بستم

.  شد زده اف اف زنگ كه كشيدم دراز تخت روى به حوله با و آمدم بيرون حمام از

  دكلي كه مادر.  گرفت شدت هايش تپش قلبم و كرد پر را وجودم استرس ناخودآگاه

 ؟ زد مي در كسي چه پس داشت،

  مدام و بود گرفته را وجودم ترس،تمام.  شد جايم از شدن بلند باعث بعدى زنگ

  هاي لبه ترس شدت از و كردم بلند را دستانم.  است در پشت هامون گفت مي احساسم
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  را پرده ي گوشه آرام و رفتم پنجره سمت به لرزان هاي قدم با.  زدم چنگ را ام حوله

 . زدم كنار

  تحرك از قلبم بود، زده كمر به را دستانش و بود ايستاده رو پياده در كه ديدنش با

 .انداختم را پرده ديدنش محض به من و كرد بلند سر.  ايستاد

  يا لحظه اف اف صداي نگذاشت ديگر و گذاشت زنگ روى به را دستش بعد اي ثانيه

  متس به. بود گذاشته زنگ روى به را دستش گونه اين كه ديد مرا حتماا . بشود قطع

  و بلوز دست يک.  رفتم بودم، گذاشته درونش دست چند خود كه هايم لباس كمد

  و  گرفتم آرام كمي در زنگ شدن قطع با. كردم تن به و كشيدم بيرون آن از شلوار

  پنجره پشت به و كردم پرتاب تخت روي به را دستم درون ي حوله. شد راحت خيالم

 . برگشتم

  سينه رد نفس خانه در زنگ شنيدن با كه نگذشت چيزي اما كشيدم راحت نفسى نبود،

 . كردم جمع دستم در را پرده ترس از و شد حبس ام

.  بود شده هامون دست از ماندن امان در فكرم تنها و بودم برده ياد از را تنم درد تمام

  اب. شد متوجه را حضورم اما چگونه دانم-نمى. ايستادم در پشت و رفتم در سمت به

 :گفت مى لرزيد مى كه صدايى با و كوبيد مى در به دست

 !زاد پرى نشكستم رو در اين تا كن باز ـ 

   دادم مي احتمال آن هر كه كوبيد مى ام سينه به را خود چنان قلبم ترس، شدت از

 .شكافت خواهد را ام سينه

 . كوبيد در روى به مشتى هامون

 .خواستى خودت پس باشه ـ

  خانه اردو در شكستن با بعد لحظاتى دانستم مي و داشتم كامل اعتماد اش ديوانگى به

  زمين روى به جا همان كردنش قفل با و بستم را در دويدم، اتاق سمت به. شود مى

 .نشستم

  گذاشتم هايم گوش روي به را دستانم ترس از من و كوبيد مي در به را خود هامون 

 . آورد بند را نفسم در شكستن صداي.
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 . كوبيد در  به محكم لگدى با و آمد من اتاق سمت به راست يک. شد خانه وارد هامون

 . نشكستم هم رو در يكي اين تا بيرون بيا زاد پرى: هامون

 .لرزيد مي ترس شدت از بدنم تمام

 .زد صدا را اسمم حرص با و كوبيد در به ديگر لگدى

 ! زاد پري _

  جان " گفتم او به خطاب خودم با  و لرزيد او توسط اسمم كردن صدا لحن براي دلم

  تا نزدي فرياد  را اسمم زودتر چرا ؟ زدي صدا را اسمم دير همه اين چرا ؟ زاد پري

  را اسمم بگذارم؟ پهنت هاي شانه روي به را سرم و بدهم جان ات مردانه صداي براي

 ". نمانده دلت به من از نفرت جز چيزي كه زني مي فرياد حاال

  جايم از. كرد مي تسخير بيشتر را وجودم لحظه به لحظه ترس. گرفت شدت هايش نعره

  داىص و شد زده در به محكمى ى ضربه كه نكشيد ثانيه به. رفتم عقب و شدم بلند

  به. شد اتاق وارد هامون و نياورد طاقت قفل بعد ى ضربه. كرد پر را اتاق من فرياد

 :گفتم التماس با و رفتم اتاق ى گوشه سمت

 ! برو هامون خدا رو تو _

 .خنديد حرص با و زد خشمش از پوزخندى

 !شده؟ شروع باهات كارم من تازه نگفتم! برم؟ _

 .انداخت نگاه صورتم كل به و ايستاد مقابلم

  دستش درون را آن نفرت با و رساند بلوزم به را دستش) نرسيدى خودت به چيه؟ _

 من؟ جز محرمي همه براي  كو؟ قشنگت هاى لباس كردى؟ تنت چيه اين( گرفت

 . گرفت را ام گونه راه  هايم اشک

 ...هامون _

 : پرسيد و شد اشک از پر چشمانش گذاشت، هايم لب روى را دستش

 !چرا؟ بگو فقط _

  ار باورش و ايمان هاي كشتي و دوختم آبش از پر هاي چشم به را نگاهم شرمندگي با

 .شدند مي غرق هايش، چشم طوفاني و ناآرام اقيانوس هاي آب در  يكي يكي كه ديدم
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  ":گفت مى كه بودم شده پدرم حرف ى متوجه تازه بودم، كرده خرد را مردم من

  ور سؤالش جواب و بپرسه درمونده و بريزه اشک كه هست زماني مرد براى درد بدترين

 ".ندونه

  حصار به را چشمانش اشک و شكست مي سؤالش بى هاى جواب از درمانده ، من مرد

 .بود آورده در خود

 .افتادم هق هق به بسته لبان همان با و گرفت شدت ام گريه

  ىم كه صدايى با و گذاشت ام پيشانى روى به را سرش هايش اشک كردن پنهان براى

 :گفت لرزيد

  بر خاك من نبود، خيانت حقم بودم چى هر نامرد من ، داشتم دوست رو تو نامرد من _

 !نبود اين رسمش! ايستادم خانوادم كل روى ،تو تو خاطر واسه  سر

  داشت غرور نه ديگر كه چشمانى ببينم، را فروغش بى چشمان توانستم من و رفت عقب

 .را مهرباني اندك همان نه و

 .گرفت را صورتم كنار موهاى و برداشت هايم لب روى از را دستش

 زدند؟ دست موها اين به كيا ديگه من از غير _

.  ديدهن حجاب بدون رو من كسى تو جز": بگويم خواستم  "! نه ": بكشم فرياد خواستم

 ". كرد بيدار خرگوشى خواب از موقع به رو من خدا

  نشد؛ ولى بگويم خواستم هم باز اما كرد نمي ايجاد مسئله صورت در فرقى چند هر

 .گرفت لگدهايش و مشت به مرا ديگر بارى جنونش با و نگذاشت

  ها همسايه كمک با و بودم مانده زنده هم باز كه داشتم بدن در جان چقدر دانم نمى  

 .كردم پيدا نجات او از

 . انداخت سرم به چادرى همسايه زن ، پليس رسيدن با

 .بيرون بيا _

 . كشيدم ام پيشانى روى به را چادرم ها، همسايه ديدن با و رفتم اتاق بيرون به

 :گفت ها همسايه به رو و شد بلند جايش از هامون

 .شد تموم تئاتر بفرماييد تون، دوستانه انسان و شناسي وظيفه حس اين از ممنونم _
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 :داد جواب كنايه با مردى

  نمى بلند زن روى دست جماعت مرد كه بشه عبرتى درس برات هم شما اميدوارم _

 .كنه

 . دوخت چشمانم به را نفرتش از پر نگاه هامون

 .نمونده اى نشونه ما بودن مرد از وقته خيلى _

 :گفت من به رو مرد

 .نپايي برو من خانم با بيا نميان، باال ندارن ورود حكم چون. دخترم پايينه پليس _

  او از جلوتر من و آمد مى سرم پشت هامون كشاند، در سمت به و گرفت مرا دست زن

  زن و ايستادم در كنار. بودند ايستاده در جلوى انتظامى نيروى مامور دو رفتم؛ مى پايين

 :پرسيد مامورها از يكى و رفت كوچه به هامون.  برگشت اش خانه به

 داريد؟ خانم با نسبتى چه شما _

 : داد جواب خنده با و كرد نگاه من به و برگشت

 .بپرسيد خانم اين از كنيد لطف دونم، نمي دقيق من _

 :گفت و چرخيد من روى به متعجب مأمور

 دارن؟ نسبتى چه شما با ايشون خانم _

 :گفتم عميق نفسى كشيدن با و بستم را هايم چشم

 . هستن همسرم _

 .كرد مى نگاه او به اخم با مأمور و خنديد مى عصبى هامون

 !همسرشم من گه مي! همسر _ 

 :كوبيد سرم روى به محكم دست با و آمد سمتم به شد، طوفانى

 !بود؟ كى بود م خونه تو كه اونى هستم همسرت من اگر عوضى آشغال دِ _

  قبع را او و بايستد او مقابل توانست اما نداشت را هامون ورزشى هيكل كه اين با مأمور

 .بكشد

 :پرسيد و ايستاد من مقابل ديگر مأمور

 ؟ داريد شكايت _
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  متس به صورتم وضعيت ديدن با و رسيد راه از مادرم كه "نه" بگويم خواستم هم باز

 :گفت فرياد با و رفت هامون

 من؟ ى خونه در اومدى حقى چه به بده؟ انجام قانونى دارى كارى هر نگفتم مگه _

  شگو آنان دعواي به تنها و نشستم در كنار و چرخيدم داخل به نداشتم، تحمل ديگر

 .كردم

.  ودب نمانده برايم آبرويى ديگر رفتم، خانه داخل به و شدم بلند جايم از مادر كمک با

.  بود ها حرف اين از بيشتر خيلي حقم شايد حتي داشتم را آبرويي بي اين لياقت چند هر

 .رفت خانه آشپز سمت خودش و نشاند مبل روي مرا و بست را خانه در مادر

  فكر ها روز اين به خواست نمي دلم. بستم را چشمانم و دادم قرار مبل روى به را سرم

  و ها شاعرانه آن شوم؛ ازدواجمان از پيش خاطرات غرق فقط خواست مي دلم كنم،

 .شدند مي گفته "من" هامونِ زبان از كه هايي عاشقانه

  وانلي به. شدم خيره صورتش به و كردم باز را چشمانم زد، صدايم و نشست كنارم مادر

 .كرد اشاره دستش درون قند آب

 .شده سفيد گچ مثل رنگت بخور، يكم _

 رفت؟ هامون _

  ار چيزهايي هم سر پشت و لب زير و كشيد عميقى نفس و داد قرار ميز روى را ليوان

 .كرد زمزمه

 . رفت ها پليس خاطر به آره _

 :گفت و شد بلند جايش از هم او افتادم راه ها اتاق سمت به و شدم بلند جايم از

  يه با رو تو كه دادن شهادت هم ها همسايه از تا چند. كرده شكايت ازت... زِ جرم به _

 .ديدن غريبه مرد

 .كردم نگاهش متعجب و چرخيدم

 !داده؟ دروغى شهادت همچين كى _

 .انداخت من به آلودي غضب نگاه و درآورد سرش از را چادر مادر

 .گن مى كه ديدن! زاد پرى _
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  و سك تمام! من به نه شناخت، نمى درستى به حتى كه داد هايى غريبه به را حق هم باز

  زا من كه داشت اهميتي چه. بودند پرست بيگانه و نواز غريب همه زندگي در من كار

  قيهب كه بود اين مهم چند؟ كيلويي دخترش قولي به ام؟ بوده مادرم گوشت و پوست

 .داشت خواني هم شواهد با كمي فقط كه دادند شهادتي من عليه

 كنى؟ مى باور هارو اون حرف تو وجود اين با اما!  ها اون نه دخترتم، من مامان _

 .ايستاد مقابلم و آمد جلو

 نياوردى؟ ت خونه تو رو كسى تو يعنى _

 .كردم سكوت

 ؟ آوردى پس _

  سابيدم، مي هم به را هايم دندان كه حالي در و فشردم هم روى حرص از را چشمانم

 : گفتم

 .رفت پنجره از بشه خونه وارد كسى كه اين از قبل _

  راه ى نيمه بياورد، فرود ام گونه روى به تا كرد بلند را دستش خشم با و شد عصبانى

 .كشيد عقب را دستش شيطان به فرستادن لعنت با و شد پشيمان

 !نزن حرف من جلوى وقاحت اين با _ 

 .برگشتم اتاق به و انداختم پايين را سرم

  حرف شاهكارم از داشتم كه بود رسيده جايى به كارم بودم؛ شده وقيح من داشت، حق

 !زدم مي

  و كشيدم را خوشبختى اى لحظه حسرت درش عمرى كه بود شده اتاقى من پناه روزها

  است مرگمان چه ها انسان ما واقعاا ! كشيدم مى را ام رفته دست از زندگى حسرت حال

 .باشيم داده دستش از كه شويم مى متوجه را كسى يا چيز يک قدر زمانى تنها ؟

  روز ياد را من ديوارهايش حتي و ها پرده بود؟ چه اتاق اين عيب ترين بزرگ دانيد مي

   ي خاطره فقط! ديگري چيز هيچ نه و ام كودكي دوران نه. انداختند مي ام خواستگاري

 !  داد يم- گوش هايم حرف به لذت با و بود نشسته تختم روي لبخند با كه هاموني و من
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  يمان خانه به پدرش و مادر روز يک تنها و نشد خبرى هامون از ديگر مدت اين در

  جدا او از بايد و افتاده زندگى از هامون گفتند. كردند نفرينم ناله، و آه هزار با و آمدند

  با فتندگ! كنم ويران را اش زندگى اين از بيش نبايد من و بگيرد آرام پسرشان تا شوم

  بي كه بود گفته من به هامون خود روزي ولي رسانم؛ مي  جنون به را هامون وجودم

 ! حضورم با نه رسد مي جنون به حضورم

  داشتن اهميتى برايشان حتى نپرسيدند؛ مرا كار دليل هم بار يک حتى آنها! بود جالب

  چقدر دانست مي خدا فقط!  برعكس ام؛ كرده را كار اين هامون و خودم با چرا من كه

 .بودند خوشحال رفتم مي پسرشان زندگي از كه اين از

:  يدمپرس و برداشتم را گوشى رفتم، سراغش به و شدم بلند مبل روى از اف اف زنگ با

 ؟ كيه

 .داريد احضاريه دادگاه از: پستچي

 .رفتمگ ديوار به را دستم و انداختم دستم روى به را وزنم كرد، خالى زانويم باره يک به

 .پايين بيايد شناسايتون كارت با خانم: پستچى

  زاد پرى: پرسيد و رساند من به را خود حالم ديدن با و آمد بيرون آشپزخانه از مادر

 تو؟ شدى اينجورى چرا ؟ كيه

  در چيز همه نشستم، زمين روى به ديوار كنار كشيد؛ بيرون دستم از را اف اف گوشى

 .بودم گر نظاره تنها من و بود شدن تمام حال

 :گفت و گذاشت دستم روى را نشست،دستش كنارم مادر

 .پايين رم مي من _

  و حال براى دلت ها اين از زودتر كاش اى ":گفتم دل در و كردم نگاه چشمانش به

 ". اومد مي رحم به روزم

  و شگيهمي امن، گاه پناه گشتم؛ بر اتاقم به شدم، بلند جايم از و كردم سكوت هم باز اما

 .روزهايم اين انگيز نفرت

  مامت دادگاه آن در بايد من و بود ديگر ى هفته دو براى دادگاه تاريخ مادر ى گفته به

  خود ى خواسته از هم باز مادر اجبار به اما بودم مخالف اولش  شدم؛ مى منكر را ماجرا
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  حفظ را پدرم آبروى ى مانده ته همان تا زد مي آتش و آب به را خود مادر. آمدم كوتاه

  از خبرى نه دادگاه روز تا. بود گذشته هم خود اعمال از حتى خواسته اين براى و كند

 .اش خانواده از خبرى نه و شد هامون

  .گشت مى هامون دنبال به در به در هايم چشم ، رفتيم دادگاه به مادر همراه موعود روز

 .آمد داشت، عهده به مرا وكالت كه زنى ما از بعد و ايستاديم رو راه داخل

  جلسه شروع از قبل دقيقه چند درست اما نيايد هامون كه كردم مى خدا خدا دل در

 .آمد است وكيلش بود مشخص كه غريبه مردى و پدرش همراه

 :گفت آرام و گرفت را دستم مادر

 . باش آروم _

  انپريش آن از خبرى ديگر. بود هامون پيش حواسم نشدم؛تمام حرفش متوجه اما شنيدم

  پيراهن. بود كرده تن به مشكى رنگ به شلوارى كت هميشه مثل نبود؛ صورتش در حالى

  ار صورتش الحق كه بود كرده كوتاه جديدى مدل  را موهايش و داشت تن به سفيدي

  ىبلند قد هامون. كشيد مي  رخ به بيشتر را اش مردانه ابهت و داد مي نشان  زيباتر

  مشكى چشمانش. داد مي نشان شانه چهار را او اش مردانه و پر تو هيكل با كه داشت

.  دكردن مي حفاظت جذاب و تراش خوش ي تيله دو آن از سايباني مانند ابروانش و بود

 .كند جذب خود به را زنى هر توانست مى كه داشت اى مردانه ى چهره او

  به و بود شده خيره چشمانم به هامون. آمدم خود به پهلويم به مادر دست برخورد با

  رايمب بود برده را دينم و دل كه هايي چشم همان با دقيقا. بود داده تكيه رو به رو ديوار

 .كرد مي توبيخم و كشيد مي نشان و خط

 .شدم بلند صندلى روى از هايمان نام خواندن با

 :گفت و گرفت قرار مقابلم ايستاد؛ هم مادر

 . چيز همه زير بزن نبر، رو پدرت آبروى  زاد پرى _

  گويي دروغ و گناه مشتاق گونه اين كه بودم رسانده كجا به را او من كردم، نگاهش

 بود؟ شده
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  به و گرفتم مادر از را نگاهم آمد، من سمت به و گرفت ديوار از را اش تكيه هامون 

  اتاق سمت به و نشاند لب ى گوشه به پوزخندى دوختم، ام خورده زخم مرد  چشمان

  ندهم، ريختن ى اجازه هايم اشک به تا فشردم هم روى را هايم پلک. رفت دادگاه

 .  كردم دنبال را بود رفته او كه راهي و كشيدم عميق نفسى

 .نشستم دادگاه صندلى رديف اولين روى وكيلم كنار

 .بودند نشسته ما از فاصله كمى با وكيلش همراه هم هامون

 .گفت اي "اهلل بسم" قاضى

 ؟ هستن دادگاه داخل پيرانى زاد پرى خانم خوانده _

 : گفتم و شدم بلند جايم از

 .هستم بله _

  را ام خسته وجدان حضورم اعالم و شد تمام سنگين هم خودم براي جا اين در بودنم و

  حضور اتهامي چنين به و جا اين كردم نمي هم را فكرش وقت هيچ كرد، دگرگون

 .باشم داشته

  دستش درون ى برگه به و برد باال را ابروهايش و چرخاند پايم سرتا روي را نگاهش

 . كرد نگاه

 دارن؟ حضور جلسه در هم داديار هامون آقاى و: قاضى

 :داد جواب و ايستاد هامون بار اين و برگشتم جايم سر

 .هستم قاضى، آقاى بله _

 : گفت و صندلى روى به كرد اشاره دست با قاضى

 . بفرماييد _

 : پرسيد او از قاضى هامون نشستن با

  مردى با رو ايشون شما كه اين و كرده.... خ شما به همسرتون كه اينه شما ادعاى _

 ديديد؟ منزلتون داخل ديگه

  يرو را دستم انگشتان و فشردم هم روى به را چشمانم شرم زور از شد، تند هايم نفس

 .  كوبيدم زانوهام
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 .هبل: داد جواب كوتاه بود آمده در لرزه به خشم و ناراحتى شدت از كه صدايى با هامون

 : چرخاند من روى  را صورتش قاضى

 داريد؟ قبول رو ادعا اين شما و _

  را السؤ اين اما بمير گفتند مى كاش اى كردم؛ نگاه قاضى به و كردم باز را هايم چشم

 .پرسيدند نم

 داريد؟ قبول رو ادعا اين شما آيا: كرد تكرار را سؤالش دوباره قاضى

  كوتس ى نشانه به را دستش قاضى كه بزند حرفى خواست و شد بلند جايش از وكيلم

 :گفت و كرد بلند

 .بدن جواب خودشون _  

 :گفت آرام صدايى با و نشست صندلى روى به وكيل

 .نشده دير تا بده جواب لطفاا _

  وا اما كردم مي تنفر احساس او به نسبت اوقات گاهى حتى بودم، گير دل پدر از من

  حقش واقعاا بود داده وطنانش هم از حفظ و خاكش وطنش، براى را جانش كه بود كسى

 .نبود آبرويى بى اين

  دقيقه چند خونسرد ى چهره آن از ديگر چرخاندم، هامون سمت به و كردم بلند را سرم

  پايش روى به را چپش دستش و بود نشسته من سمت به بود، نمانده باقى چيزى قبل ى

  اهمنگ شده درشت چشمانى با و بود نشانده ابروهايش روي غليظي اخم بود، كرده مشت

 .كرد مى

  من حقم در كه كارى هر او نبود، بزرگ رسوايى اين حقش نبود، خيانت حقش هم او

 !نبود هم رسوايى و آبرويى بى اما نبود محبت بود؛ داده انجام

 .شد تار برايم هامون و كرد پر را چشمانم اشک و كنم مقاومت نتوانستم ديگر

  غضب با كه بود گفته برايم مادر كه سارى سنگ از ترس يا بود پدرم براى دانم نمي

 :دادم جواب

 . نه _
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  سد وكيلش كه بياورد هجوم سمتم به خواست و شد بلند جايش از خشم با هامون

 . شد راهش

 :كشيد فرياد

 !؟ ندارى قبول! نه؟ _

 :داد اخطار هامون به و كوبيد ميز روى به قاضى

 .باشيد آروم لطفاا كنم بيرونتون جلسه از بخوام كه اين از قبل _

 . كردم آزاد هايم چشم حصار از را هايم اشک آرام و انداختم زير به را سرم

 . نشست جايش سر وكيل زور به هامون

 . دارن هم شاهد ايشون و شدي... ز مرتكب شما دارن ادعا شوهرتون اما: قاضى

  زىچي آن از من كه گفت هايى تبصره و ها قانون از و شد بلند جايش از وكيلم بار اين

 .نشدم متوجه

 كردند؟ عنوان را اتهام اين مدركى و دليل چه با ايشون قاضى آقاى _ 

 .شد بلند اش صندلى روى از هامون وكيل

 .كنم مى بازگو را اتهام داليل بنده بديد اجازه اگر قاضى آقاى _

  شک خود همسر به مدتى بنده موكل: كرد زدن حرف به شروع وكيل قاضى ى اجازه با

  ىم عنوان همين براى شدند نمى متوجه چيزى اما بودند همسرشون تعقيب در و كردند

  مي تنها خانه در را  همسرشان طريق اين از و دارند سفر قصد را روزى چند كه كنند

  مى مطلع ابراهيمى آقاى نام به ها همسايه از يكى تماس با دوم روز درست. گذارند

  مى منزلشان به را خودش هم بنده موكل. شده حريمشان وارد اى غريبه مرد كه شوند

  ىم را در كه بعد و بيند مى در پشت را غريبه مرد هاى كفش خود هاى چشم با و رساند

 .بيند مى... ز ارتكاب حين در مرد آن با را  همسرشان ايشون،.  شكند

 : كشيدم فرياد اختيار بى

 !دروغه _

   و زد مي موج نفرت نگاهش درون كردم؛ نگاه هامون به و شدم بلند ام صندلى روى از

 .بود بسته نقش كوچكي پوزخند لبانش روى
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 :  گفت گونه اخطار و كوبيد ميز روى به عدالتش چكش با قاضى

 .شه مى اخراج دادگاه از بزنه حرف اجازه بى كسى اگر بار اين _

 :گفت و داد قرار ام شانه روى به را دستش وكيلم

 .بشه ناحقى ذارم نمى ، باش آروم _

  گو دروغ بود، چه هر هامون زدم، خند نيش خود وجدان به دل در و برگشتم جايم سر

  هنذ در مرا اش عادالنه نا قضاوت با و بود گفته دروغ خشمش كردن آرام براى او!  نبود

  را مازيار من است شاهد سرم باالى خداى كه صورتى در!  بود كرده محكوم... زِ  به خود

 !نكردم هم لمس حتى

  هم وىر را چشمانم. بود شده هايم ريه به اكسيژن رسيدن مانع و گرفته را گلويم بغض

  مى يدنكش نفس در سعى گلويم فشردن با گذاشتم؛ گلويم روى به را دستم و فشردم

 . كردم

  وكيلش و خانواده با اش درباره قطعاا  كه را چيزى و شد بلند جايش از ديگر بار هامون

  دهش دستانم در چادر كردن مشت كارم تنها من كرد، بازگو را بودند رسيده توافق به

  روي به رو من كه زماني همين! جا همين! ندارد وطن از دوري به ربطي غربت حس بود،

  مامت دور ساعت هاي عقربه مثل تواند مي غربت! بود داده دست من به ام نشسته قاضي

  فراموش و شود تمام زمانت... بگذري و شوي پر! ساعت يک مثل تو و بچرخد را بدنت

  ريآو ياد براي اهميتي چه نداده رخ خاصي اتفاق هيچ كه پيش ساعت يک اصال... شوي

  كنم بازگو را خودم خواستم تم...خي با زدم، مي جار را خودم داشتم من هم شايد دارد؟

 !نبودم هم شده فراموش معمولي ساعت يک همان حاال و

 .كرد احضار را شاهد و كرد اعالم شده تمام را دادگاه قاضى

  هامون به آنكه بى سرعت با و شدم بلند جايم از نداشتم؛ را آنجا تحمل توان ديگر

  و شد بلند صندلى روى از ديدنم با مادر. رساندم رو راه به را خود بيندازم نگاهى

  صلىا خيابان به را خود دويدن با و كردم بيشتر را سرعتم كه بيايد سمتم به خواست

  درسان مي تشويشم به مادرم آغوش كه بودم مطمئن دود پر شهر اين مركز در رساندم،
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  همين تنها پس كنم، فكر آن به حتى بخواهم كه نداشتم سهمي هم مردم بازوهاي از و

 .بگيرم نفس آن در توانستم مى من كه بود شهر از گوشه

  نم مورد در هم باز هامون شد، رها و شكست گلويم بغض و گرفتم پناه ماشين دو ميان

..  زِ اام كردم خطا نداشتم، ام گناهي بى اثبات براى راهى هيچ من و بود كرده اشتباه در

 .نكردم

  رام نامحرم كه نبود اين خطايم اما بودم كرده خطا كه اين با! كردم توبه اما كردم خطا

  آن ،دارم قبول. بود مازيار هاى حرف شنيدن خطايم تنها من! خدايا".ببيند پوشش بدون

-بيراهه از و شدم آگاه اما نبودم شرايط اين در كردى نمى آگاه گناهم به مرا اگر شب

  ياخدا. خطاهاست از برگشت راه توبه فرمودى كريم قرآن در خودت خدايا. برگشتم ام

  و بگذار سرم روى به را عدالتت دست خودت پس پشيمانم، برگشتم، خطايم از من

 "...نده را حقم در عدالتى بى ى اجازه

  رس باالي به و چرخاندم را رويم هامون،سريع فكر ترس از و افتاد سرم روى به اى سايه

 !بود ايستاده سرم باالي هامون از تر كردم،ترسناك نگاه خود

  ردىس عرق ام پيشانى تمام و كرد پيدا شدت قلبم ضربان شد حبس ام درسينه نفس

 .نشست رويش

 !كنى؟ مى كار چي جا اين تو: پرسيدم خشم با و شدم بلند زمين روى از

 .آمد تر نزديک و نشاند لبانش روى به لبخندى

 !نذار؟ خبر بى رو من نگفتم _

  حال در وكيلشان و پدرش همراه انداختم؛هامون دادگاه حياط به و گرفتم او از را نگاهم

 .بودند دادگاه وروديه از آمدن بيرون

  و وختمد چشمانش به را التماسم پر نگاه بود؛ افتاده رعشه به بدنم و بود زده يخ دستانم

..  .نديدى رو زاد پرى اسم به زنى كن فكر اصالا كن، فراموش مازيار: گفتم خواهش با

  كردم مى تصور تو جاى رو هامون مدام ام رابطه اين اول از دارم دوست رو هامون من

 !كن بيرون زندگيت و ذهن از رو من خدا تورو پس
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  را فرياد از كمى دسته كه صدايش عصبانيت با و كرد فرو هم در را ابروهايش

 .كرد نداشت،رها

 !كشيدن عقب به دارم عادت نه فراموشى، به دارم عادت نه من! زاد پرى _

  اب و شدم مازيار به رو حياط، در ديدنشان نزديک با و كردم نگاه هامون به ديگر بارى

  وت با زدن حرف با شوهرم به من فهمى؟ مى كردم؛ خيانت زندگيم تو من: گفتم خشم

  تا و كردم توبه گناه اين براى من! فهميدم اما فهميدم، دير كردم؛ خيانت حقش در

  رد به در هامون نشده، دير تا برو االنم. مونم مى توبه اين پاى زندگيم ى لحظه آخرين

 !بوده خونه تو شب اون كى بفهمه تا گرده مى داره

  شروع رو بازى بد كسى بد با زاد پرى: داد جواب حرص با و زد پوزخندى مازيار

  االن تونم مى بخوام اگر كه شوهرت اون از ترسم خاطر به نه ولى رم مي االن... كردى

 .برگردى هات حرف اين از تا بدم دوباره فرصت يه بهت تا رم مي. كنم نابودش

 .كردم درشت را چشمانم و فشردم هم روى را هايم دندان

  به كردن تلف وقت جاى بهتره. نداره برگشتى راه كه زدم رو هايى حرف من _

  بخشش طلب خدام از كردن توبه با رو باشى تو كه گناهم من. برسي زندگيت

  نم چون... كنى نابودتر هست كه اينى از رو زندگيم بازم كه نخواه! گناه كردم،پس

 .شدم نابود هامون دادن دست از با هم جورى همين

  ى ضربه شدت از. آورد فرود ام گونه روى به توانش تمام با و كرد بلند را دستش

 .شد جارى لبم كنار از گرمى مايع و كردم برخورد كناريم ماشين  به دستش،

  از اش عاشقانه هاى حرف از ماه 6 مرا كه مردى! داد نشان را اش واقعى رنگ زود چه

 .بود آمده در خوى اين به جمله يک با حال بود كرده خود بى خود

  تىح ديگران به و كند كنترل خشمش از را خود نتواند آدمى اگر كه بودم خوانده جايى

 .دارد بيمار روانى، او شک بى برساند آسيب كوچک اى مورچه به

  وبخ بهتره گردم، مى بر اما رم مي من: كشيد فرياد گوشم كنار و شد خم سرم روى به

 !بكنى ىتون نمى فكرشم حتى كه هستم اونى از تر وحشتناك من چون بكنى رو فكرهات
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  دست از آن از تر مهم و ام آبروي بى من وحشت تنها دانست مي چه او! وحشتناك

  زخم غرور و ناراحتى غمم تنها من و نبود پدرم آبروى بحث اگر بود؟ هامونم دادن

  يمانىپش ابراز و كردن توبه با و گفتم مى را اتفاقات تمام شک بى بود هامونم ى خورده

 ...است،اما كرده لمس مرا صورت او تنها كه كردم مى راحت را مردم خيال ام

  كردم،هامون نگاه دادگاه در به مازيار خالى جاى ديدن با و ايستادم صاف پاهايم روي

 .ديد را من سرش چرخاندن با و آمد بيرون اصلى در از

  و آوردم لبم سمت به چادرم زير از را دستم آرام و كردم مرتب سرم روى را چادرم

 .كردم پاك را لبم خون

  مىن. آمد سمتم به كرد مى نگاه مرا كه طور همان و نشاند صورتش روى به غليظ اخمى

 .ندببي را بود شده خبر،سرخ بى خدا از آن دست ضرب از شک بى كه صورتم خواستم

  را راهم كه بگيرم پيش در را او مخالف راه خواستم و آمدم بيرون ماشين دو بين از

 .كرد نگاه دقت با صورتم به و بست

  ردك مشت را دستش راه ميان كه كند لمس را مازيار سيلى جاى تا كرد بلند را دستش

 .آورد پايين و

 رتته؟صو رو سيلى جاى چرا: پرسيد داشت، را اش حالى پريشان از نشان كه كالفگى با

  هاى سال طول در ندارم ياد به مرا؟ نابوديه يا داشت مرا كردن ديوانه قصد او خدايا

  گونه اين را اش توجه اگر كه كند نگاه را صورتم دقت اين با گونه اين او ازدواجمان

  ردم از زن واقعاا... زد مي حرف برايم مازيار كه بود زمانى از زيادتر ام جنبه قطعاا داشتم،

  دل را زن و بخشد استحكام را زندگى هاى پايه تواند مى كه محبت جز خواهد، مى چه

 !كند؟ خود عشق از سير

 .كرد نگاه زمين به و آمد كوتاه تا ماندم خيره چشمانش به قدر آن

  نهانپ هميشه براي قلبم درون جايي را عطرش و كشيدم عميق نفسى ، بستم را چشمانم

 .كردم

 :پرسيد ديگر بار يک

 ؟ گوشت تو زده كى _
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 : گفتم و دوختم زمين روى به را نگاهم

 .خوردم بدترى سيلى دنيا از من نيست مهم _

 : گفت داد، تكان را سرش و زد خندى نيش

 .بود خودت به خودت از فقط نبود، دنيا از خوردى كه سيلى نيست، مهم _

 .رفت حرف بى و كشيد مادرعقب صداى با

 .شد مى رفع ام دلتنگى حداقل تا ماند مى بيشتر كمى كاش اى

 :پرسيد و ايستاد مقابلم مادر

 !زد؟ سيلى بهت سرخه؟هامون صورتت چرا _

 : گفتم و گذشتم كنارش از حوصله بى

 . كنه مى درد سرم خونه، بريم _

  كوچک ديوارى چهار آن در را خود و رفتم اتاقم به راست يک خانه به رسيدن با

  بدهم؛ دست از را او خواستم نمى و داشتم دوست وار ديوانه را هامون من. كردم زندانى

-اى. دهم نجات نابودى از را ام زندگى و كنم جبران را چيز همه توانستم مى كاش اى

  يم خدايا". كردم مى درست را اشتباهاتم تا آوردم مى دست به دوباره فرصتى كاش

 "!دارم؟ را تو تنها كه كنم چه من ولى ، من از خورى دل دانم مي ، دلگيرى دانم

 .آمد اتاق داخل تلفن گوشى همراه مادر و شد زده اتاق در

 .مريمه دوستت: مادر

 : گفتم تعجب با و شدم بلند جايم از اختيار بى

 ؟! مريم: 

  گوشم روى به را تلفن مادر رفتن با. شدم رفتنش منتظر و گرفتم دستش از را تلفن

 . گذاشتم

 ؟ تويى مريم _

 .پيچيد گوشى در صدايش

 ؟ خوبى.  منم آره ، عزيزم سالم _ 

 :گفتم حرفش به توجه بى
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 ؟ آوردى كجا از رو مامانم ى خونه ى شماره تو _

 ...ديگه و مامانت ى خونه رفتى گفت شوهرت. ت خونه زدم زنگ: مريم

 .گرفت را گلويم بغض است، گفته چه هامون كه اين حدس و سكوتش با

 :آمد حرف به سكوتم با مريم

 بزنيم؟ حرف خواى مى _

  بخواهم آنكه بى و شد جمع چشمانم در اشک نزدم، حرفى و كردم سكوت هم باز

 .كردم اش راهي ام گونه روى كنم مقاومت

 كرده؟... خي بهت: مريم

 . گريستم صدا بى دل ته از و بستم را چشمانم

  داشت، ازشون شه نمى توقعى اصالا. ندارن رو ارزشش مردها نده عذاب خودتو: مريم

 .همن مثل شون همه

  تهخودگرف به را اعتبارى بى اعتبار اين ها آن نام كه چرا داشت، شد نمى توقعى مردها از

  از را موجودى خدا همانند كه هايى زن! داشت؟ شد نمى توقعى هم زنان از آيا اما بود؛

  و شده داده وعده آنان به بهشت شدنشان مادر با كه زنانى كنند، مى خلق خود وجود

  هيچ كه شود مي چطور راستي. است ناميده عشق و پاكى مظهر را آنان خدا كه زنانى

  الاقل يا بينند نمي را داده آنان به خداوند كه هايى ارزش  هم زنان خود حتي كس

 گيرند؟ مي ناديده

  آن و باشند كار خطا و كنند خيانت زمين روى مردان مان كنار در توانند مى هم زنان

  عتوق زن از تنها است؛ داده ما به خداوند كه ارزشيست و خود ارزش نفهميدن براى تنها

  ودخ همانند را او و داشته مونثان به كه محبتى با خداوند چون داشت توان نمى خيانت

  ودترز كمى كاش اى. است دانسته بعيد گناه اين از را زنان ما است، آفريده كننده خلق

 .فهميدم مى را مسائل اين

 كنى؟ سكوت خواى مى: مريم

 : گفتم و كردم پاك را هايم اشک

 .خداحافظ... كرد متهم خيانت به رو مردها شه نمى هم هميشه ولى ندارم حرفى _
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 . كشيدم دراز تختم روى و كردم قطع را تلفن

  ايستاده زمان كردم مى احساس كه بود شده طوالنى قدرى به آورم عذاب روزهاى

  اين رد كه بود من بختي سياه تنها اين و بودم ايستاده هم من بلكه زمان تنها نه است،

 !زد جلو من از و دويد قوا تمام با  نايستاد، مدت

  ىراض شهادت براى را اى همسايه بتواند تا بود كرده را تالشش تمام مدت اين در مادر 

  ى صلهحو نه گفتند و نشدند راضى آنان از كدام هيچ اما بگويند؛ را حقيقت بلكه كند

  هب وكيل با تنها من دادگاه، روز همين براى. دارند را هامون با مقابله توان نه و دردسر

 . رفتيم آنجا

  خبرى و بود آمده پدرش و وكيل همراه قبل ى دفعه  همانند هم هامون تصورم برعكس

 .نبود ابراهيمى آقاى از

  شروع را جلسه هايمان نام پرسيدن با ديگر بارى قاضى و گرفتيم جايى ها صندلى روى

 :گفت و كرد

 .كنيد معرفى دادگاه به رو شاهدتون كه بود اين بر قرار امروز داديار آقاى _

 : گفت و شد بلند جايش از وكيل

 . نشدند شهادت به حاضر ايشون _

.   بود شده متورم اش پيشانى روى رگ عصبانيت شدت از چرخيدم، هامون روى به

 :گفت نفرت با و چرخاند رويم به را صورتش

  اجرا رو حكمت خودم نتونم، قانونى اگر كه بشى خالص مجازاتش از قراره نكن فكر _  

 .كنم مى

 :گفت هشدار با و كرد بلند را صدايش قاضى

  نىقانو نظر از نشدم مجبور تا باشيد زدنتون حرف مواظب بهتره! هست دادگاه اينجا _

 . كنم برخورد

  يک تنها همه رويشان هاي نقش و ها سراميک. كردم نگاه زمين به و چرخاندم را سرم

 : زدند مي فرياد را چيز

 !گناهكار _
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 . است خوردن قسم به حاضر موكلم من قاضى آقاى: هامون وكيل

 :گفت و شد بلند جايش از هم من وكيل

 . دارند رو دادگاه كردن منحرف در سعى ايشون قاضى آقاى _

 :  گفت و كرد دعوت نشستن به را دو هر قاضى

 .بايستند پيرانى خانم و داديار آقاى _

 :داد ادامه ما ايستادن با

  ونچ و... زِن ى مسئله با رابطه در پيرانى خانوم از داديار، آقاى شما شكايت دليل به _ 

 .بخوريد قسم بايد نداريد شاهدى هم كدام هيچ

 :داد جواب مكث بدون هامون

 .خورم مى قسم _

  هب گذاشتن دست و خوردن قسم دانست مي اصالا او داشت؟ روى پيش قصد كجا تا او

  اعتقاداتش سر كه هاموني آن پس است؟ بزرگ دروغ،گناهى به هم آن قرآن روى

  كرد، مى حرمت بى داشت را كالمش با قرآن او بود؟ رفته كجا بدهد جان بود حاضر

 !من از انتقام گرفتن براى تنها

  مقابل را قرآنى خواست اش منشى از و خواند ميزش جلوى به را دويمان هر قاضى

 .دهد قرار هامون

 .برگشت جايش به و داد قرار هامون مقابل ميز، روى به را بزرگ قرآنى منشى

 :گفت و كرد اشاره قرآن به قاضى

  به دست بايد اى ديده... ز به ارتكاب حال در را همسرت و گويى مى را حقيقت اگر _ 

 .كرده خيانت شما به همسرت كه اهلل كالم اين به بخورى قسم و بگذارى قرآن روى

 : داد جواب و كرد قبول باشد داشته ترديدى آنكه بى هامون

 . خورم مى قسم _

 :گفت و انداخت او صورت به دقيقى نگاه قاضى

 . كنم مى اعالم تنفس دقيقه ?1 بگيريد؛ وضو بايد _

 : گفت آرام و آمد كنارم وكيل
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 .بگيرى وضو بريم بايد _

 برگرداند؟ تو از را رويش حتى كه بودم انداخته آتشى چه در را او من خدايا

  از لد ته از و گرفتم وضو  گرفتم، وضو آنجا در و رفتم دسشويى به لرزان پاهايى با

  نمهامو انداختن گناه به براى را من تا كردم بخشش طلب ، كردم بخشش طلب خدايم

  هب او كه نگذار خدايا. برگرداند نيز را او برگرداندى مرا كه طور همان خدايا "ببخشد

  با را خطايم خدايا. كند حرمت بى خوانده، تو به اعتقادش از را تمامش كه قرآنى

 "!نگير تاوان او آزمايش

 . ايستاديم قاضى ميز مقابل و برگشتيم جلسه به دو هر

 : گفتم آرام و كردم نگاه رخش نيم به و چرخاندم را صورتم

  كه ذارى مي قرآنى روى به دست دارى هامون.  نكردم.. ز ولى كردم خطا درسته _

 .گناه دروغ به هم اون خوردن قسم

 . كرد نگاهم

 . بوده كه مطمئنم _

 : گفت هامون به رو قاضى

  اهلل كالم اين به قسم بگين و بذاريد قرآن روى به رو دستتون داديار آقاى جناب خب _

 .بود نخواهد چيزى حقيقت جز گويم مى كه آنچه هر

 . گذاشت قرآن روى به را دستش هامون

  ورود ى اجازه تا بستم را چشمانم خود بغض كنترل براى و آمد مى باال سخت هايم نفس

 . ندهم را هايم اشک

 .بود نخواهد چيزى حقيقت جز گويم مى آنچه هر كه اهلل كالم اين به قسم: هامون

 . دادم قرار ميز روى به را دستم ماندن سرپا براى ، نداشتم ايستادن توان

 .ايد ديده... ز حال در ديگر مردى با را همسرتان بخوريد قسم: قاضى

 . كنم خفه را لعنتى بغض آن تا گرفتم هايم دندان ميان را لبم

 . ام ديده... ز حال در ديگر مردى با را همسرم كه اهلل كالم اين به قسم: هامون
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  وجود تمام با و شد پيچيده اتاق در هقم هق و گريه صداى و شد تمام تحملم ديگر

 :گفتم ديد مى تار كه چشمانى با هامون به رو و ريختم اشک

  رسهب چه نديده رو من موى تار حتى نامحرمى هيچ زندگى اين تو من كنى مى اشتباه _ 

 ...به

 . كنم تمام را هايم حرف نگذاشت و كرد قطع را حرفم هايم گريه هق هق

  خانه در! نداشت؟! داشت حق شايد. كرد مى نگاهم تمسخر با و بود كرده اخم هامون

  راگ.  بود بود،ديده گريخته او ترس از كه مردى و بود رسيده خودش به كه را زنى اش

 ؟ كردم مى فكر چگونه من شد،-مى عوض جايمان

 :گفت گوشم  كنار و داد جاى آغوشش در مرا آمد، كنارم وكيلم

 . بخورى قسم گناهيت بى براى بتونى تا باش آروم _

 :گفت و كرد كوتاه اى خنده هامون

 .بگى دروغ كنى تمركز بتونى باش آروم گن مى درست _

 : گفت هامون روى به اخم با قاضى

 .بشينيد تونيد مى شما _

 . ايستادم قاضى جلوى و آمدم بيرون وكيل آغوش از هامون نشستن با

  نخواهى رو چيزى حقيقت جز كه بخور قسم و قرآن روى بذار رو دستت دخترم: قاض

 .گفت

  ى حلقه ديدن با. گذاشتم قرآن روى به و آوردم بيرون چادرم زير از را لرزانم دست

 .بريد را امانم هايم گريه هق هق باز و بود گرفته شدت هايم اشک ام ساده

...  زى...چي... قت...حقي جز... كه ااهلل... مم... كال...ك... ااين به...ب سم...قق: زاد پرى

 .م...نگوي

  بخت براى گريستم، دل ته از و گذاشتم قرآن روى به را سرم و شدم خم قرآن روى به

  دش خيس قرآن جلد و ريختم اشک. ريختم اشک اشتباهم براى ام، نادانى براى خود، بد

 .نكرد مظلوميتم كردن دار لكه جز كاري كه پريشانم بخت حكم به
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  قابل كه خوريدب قسمى بتونيد تا باشيد مسلط خودتون به كنيد سعى پيرانى خانوم: قاضى

 .باشه دادگاه قبول

 . كردم پاك را صورتم چادرم با و كردم نگاه قاضى به و كردم بلند را سرم

  تا و ما نكرده... ز كه خورم مى اهلل كالم اين به قسم پيرانى زاد پرى من بگوييد: قاضى

 .ام نشده... َبس هم ديگرى مردى هيچ با خود همسر جز حال به

  نآ گفتن از گونه اين بود من جاى هم ديگر كسى هر يا بود سخت من براى دانم نمى

 كشيد؟ مى عذاب كلمات

 : گفتم و فشردم قرآن روى به را دستم

 هيچ با و ام نداده انجام...  زِ  كه خورم مى قسم اهلل كالم اين به پيرانى زاد پرى من _

 .ام نشده.... َبس هم همسرم جز مردى

  زا زندگى براى و نشستم زانوهايم روي. كردم احساس شده نابود را خود قسم، از بعد

  نز از نه و بودنش دختر از نه كه زنى براى ريختم اشک. ريختم اشک ام رفته دست

  به تنتوانس اما باشد خوشبخت خواست كه زنى براى كردم نفهميد،گريه چيزى بودنش

 ...اما ، بودم بدهكار خودم به كه هايى محبت تمام براى باريدم و برسد آن

 .برگشتم ام صندلى روى به آن كمک با و آمد كنارم وكيل

  ىباردار آزمايش بايد: گفت آن امضاى از بعد و گرفت اش منشى از را اى برگه قاضى

 .بديد

  او، خواست در به پيش ى هفته كه آزمايشى ى برگه و شد بلند جايش از وكيلم

  باردار ايشون: گفت و گذاشت قاضى ميز روى به را بودم داده انجام باردارى آزمايش

 .دادند آزمايش ، نيستن

 كنى؟ فكر بيشتر خواهى نمى: پرسيد هامون به رو و خواند را برگه قاضى

  مي هم طالق اگر حتي كردم، نگاه مردَم آلود اخم صورت به و چرخيد سرم ناخداگاه

  مي دلبري اش مردانه وصداي دستان با كه مردي! بود من مرد هم باز هامون  گرفتيم

  شعاشق بود، تنم در جان كه موقعي تا بودم مطمئن تا و بودم عاشقش كه هاموني! كرد

  اين به مردانه و پر ابروي دو آن و مشكي انتهاي بي هاي چشم دو آن مگر. ماندم مي
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  بود شده حک ام زندگي در چنان هايش-چشم نقش ؟ رفت مي كسي ياد از ها راحتي

 !شود محو ام زندگي از مرگ نام به چيزي با حتي داشتم شک من كه

 .كرد تر غليظ را اخمش صورتم به نگاه با و كرد بلند سر هامون

 . شده تموم وقته خيلى ما زندگى قاضى جناب نه _

  مى محضر داخل.  كردم امضا رو طالقتون حكم: گفت و كرد امضا را اى برگه قاضى

 .بشيد جدا هم از تونيد

 . بستم را چشمانم و انداختم پايين را سرم ديدم، را كسى نه و صدايى نه ديگر

 ...!شايد. شدم مى متوجه زودتر را بودم،خطايم كرده فكر روزى چنين به اگر شايد

  تموم :گفت و انداخت ام صندلى پشت به را دستش و نشست كنارم صندلى روى وكيل

 .شد

 .كردم نگاه داشت را پيروزى برق كه چشمانى به

 .شدى تموم بگى بهتره _

 . نداشتم را بسته فضاى آن تحمل توان ديگر من و شد خاموش نگاهش برق

  نگاه را هامون انداختم؛ صندلى روى به برداشتم سرم از را چادرم و شدم بلند جايم از

 .زدم لبخند اش برزخي چشمان به و كردم

  بى من به هم چادر اين.  كنم حفظ رو اون بخوام كه نمونده برام حرمتى ديگه حاال _

 .نمياد حرمت

 . آمدم بيرون اتاق از و نايستادم

  همين به.  شد تمام ، بودم كرده شروع  رويا و آرزو هزار با روزى كه زندگى شد، تمام

 ! پاره كاغذ چند و امضا يک آساني به دقيقا!  راحتي

  بر در مرا بختم سياهيِ  جز چيزى حال اما خواستم ،خوشبختى ام زندگى از من خدايا"

  را ختىخوشب نه آن در نتوانستم كه زندگى. بود كوتاه عمرش كه زندگى. بود نگرفته

  شده ابودن زنى به تبديل را من كه زندگى. كنم هديه را خوشختى توانستم نه و كنم پيدا

  هك بود كسي پرت حواسم قرآن هاي آيه جاي به عقد روز هم شايد دانم نمي. بود كرده

 .نداشتم اش زندگي در جايي ديگر خودش ي گفته به
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  به و بودم رفته راه ها خيابان در را روز طول تمام. آمدم خود به هوا شدن تاريک با

 . كردم مى فكر ام رفته دست از زندگى

  هشت زا كردم نگاه را ساعتم! هستم كجا دانستم نمى اصالا  بود، ناشناخته برايم خيابان

  بلند را تمدس تاكسى اولين ديدن رفتم،با خيابان به. بود شده نگران مادر قطعاا  و گذشته

 . گفتم را مقصدم و كردم

  را در زنگ خواستم.  ايستادم خانه درب مقابل و شدم پياده تاكسى از خانه به رسيدن با

 . برگشتم هامون صداى با كه بزنم

 .بود خورده گره هم در ابروهايش و سرخ چشمانش

 ؟ بودى گورى كدوم االن تا: پرسيد خشم با و آمد جلو

  رمس پشت ديوار به و رفتم عقب بچشم، را اش سيلى طعم ديگر بارى كه اين ترس از

 . دادم تكيه

 . زدم مي قدم خيابون تو: زاد پرى

  مي قدم االن تا كه كنم باور: گفت نفرت و كنايه فشرد،با هم روى را هايش دندان

 !تنهايى؟ اونم زدى؟

  با و كرد دنبال را نگاهم رد.  ديدم راستش دست در را چادرم انداختم، پايين را سرم

  ى خانواده عروس وقتى تا:  گفت و كرد مشت دستش در را آن چادرم به رسيدن

 .نداره جايى ما ى خانواده تو حرمتى دارى،بى نگه حرمت بايد داديارى

  تشكاي يعنى شما براى حرمت: شدم خيره اش مشكى گوى دو به و كردم بلند را سرم

 ؟....جرم به اونم ناموس از

  واردي به بود كرده مچاله درآن را چادرم كه مشتى همان با و كرد بلند را راستش دست

  ونتخ تا كنى م ديوونه خواى مى زاد پرى: كشيد فرياد تنفر با كوبيد؛ صورتم كنار

 !؟ گردنم بيوفته

 . بودم بسته را چشمانم و بودم كرده جمع را خود ترس از

 !گشتم سؤال يه دنبال فقط مدت اين تو: هامون

 . كردم نگاهش كرد، سكوت
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 بود؟ جوابم اين كه گذاشتم كم چى از برات زندگى اين تو: هامون

.  داشتم را جوابش كه سؤالى براى نه آمد، مي شرمم.  انداختم پايين را سرم شرم از

  ودخ به را حق گونه اين گفتم مى برايش اگر كه كمبودهايى براى نه آمد، مى شرمم

 !داد نمى

  از خفت اين با او و شكستم بار هزارمين براى را غرورش كه اين براى آمد، مى شرمم

  بازهم داشتم دليل دنيا دنيا اگر كه آمد مى گناهى از شرمم. زد مي حرف زنش.... خيا

  تسكو پس. صدايش درون غم از كشيدم خجالت! كنم توجيح توانستم نمى را چيزى

  نابود ار غرورش اين از بيشتر تا كردم سكوت نكنم، بد حقش در اين از بيشتر تا كردم

 . نكنم خارش اين از بيشتر تا كردم سكوت نكنم؛

  ناي ديد، مى را من ها اين از زودتر اگر و بود مقصر مشتركمان زندگى در او بود درست

  جوابش ها اين   وجود با هم باز اما كردم-نمى ام زندگى گير دامان را آتش  گونه

 .بود نمانده باقى برايم  سارى شرم جز من،راهى و نبود من خطاى

  نداشتى، نگه كه رو زندگيم خونه حرمت: گرفت مقابلم را چادرم و رفت عقب هامون

  سياهى اين تونى مى بعدش به اون از دار؛ نگه جداييمون روز تا رو اسمم حرمت حداقل

 . نكنى سر نمياد حرمت بى توى به كه رو

  تنها مرا كند صبر اى لحظه آنكه بى.  رفت عقب و انداخت ام شانه روى به را چادر

 .گذاشت

  شآت به قصد يا! داشت؟ را ام نابودى قصد گونه اين هامونم بود، گرفته آتش وجودم

 !را؟ قلبم كشيدن

 . سوختم شدم، خاكستر او رفتن از من و رفت او

  ىم باقى برايت حسرت و حسرت حسرت، تنها كه رسى مى جايى به زندگى در گاهى

  به كه بود اين از من ترس اما! ندارى راهى جانت تمام به آن كشيدن جز تو و ماند

 !شوم معتاد دردها و ها حسرت

  ديدنم محض به. بود نمانده صورتش به رنگ ديدم، در جلوى را مادر خانه، به ورودم با

 ؟ نديديش بود، در جلوى هامون ؟ دختر بودى كجا: پرسيد نگرانى با
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 .ديدمش: گفتم و گذاشتم كفشى جا درون را هايم كفش

  اين تا :پرسيد عصبانيت با و گرفت را بازويم كه بروم اتاقم به تا گذاشتم كنارش از

 بودى؟ كجا شب وقت

  حرمت همين كردم، رها را گلويم در شده حبس فرياد و كشيدم عقب محكم را بازويم

 .شكستم هم را آن كه بود سرجايش تنها مادرم

  خودم به هم وقتى رفتم راه ها ديوونه مثل فقط! بودم كجا دونم نمى من... دونم نمى _

  فتى،ر كه اى مكه همون به رو تو كن ولم. شناختم نمى كه هستم خيابوني تو ديدم اومدم

  زاد پرى هديگ بينى نمى شده؟ تموم زندگيم بينى نمى! بميرم خودم دردِ  به بذار كن ولم

  رفح مياد يادت گفتى؟ مى براش جهنم آتيش از مدام كه نيست كوچولويى دختر اون

  يتقرآن هاى جلسه به فقط داشتم محبت توقع وقتى مياد يادت ؟ رو آميزت محبت هاى

!  برد؟ ىم پناه اتاقش ى گوشه به تنهايى درد از كه دختركوچولويى به نه كردى مى فكر

  كي اريد االن!  بشه؟ بيدار بابا مبادا تا گرفتم خون خفه چقدر خونه اين تو رفته يادت

  ردنك كم براي من بازم يا نكردنم كودكي براي من كني؟-مى خواست باز چى واسه رو

  كسى اولين زنم-مي پا و دست باتالق اين تو دارم االن اگر من ؟ خودت وجدان عذاب

 !بوديد بابام و تو كرد خالى رو پام زير كه

  وىر به هايم اشک. دوختم مادرم به را نفرتم پر و خشمگين نگاه صورتم، سوختن با

  من كودكى حق در كه گناهى سيلى اين با كنى مى فكر: گفتم و شد جارى هايم گونه

  كه رو هايى محبت جبران تونيد مى سيلى اين با كنيد مى فكر ؟ ره مي بين از كرديد

  وجود هب خودتون كه رو اى فاصله اين تونيد مى كنيد مى فكر ببريد؟ يادم از نكرديد

 !ببريد؟ يادم از سيلى يه با آورديد

  ربيشع كالم خوندن به فقط قرآن. كردى فكر اشتباه عمر يه چون تونى نمى من، مادر نه

  هاى گناه از فقط قرآن.  زنه نمى حرف جهنم آتيش و حجاب از فقط قرآن!  نيست

  دونب احيا شباي و دستت گيري مي كه جلدي اون نه!  معنيشه قرآن نگفته، كبيرش

 ! سرت روي ذاري مي ماهيتش دونستن



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 48 صفحه  

 

  روى به گاهم تكيه براى را دستانم و نشستم زانوهايم روي به زمين روى شدم، جان بى

 .كردم جمع خودم درون را پاهايم و دادم قرار زمين

  هربونىم از بار هزار قرآن همون تو: بود،گفتم گرفته را كشيدنم نفس امان كه هقى هق با

  اوج وت نتونستم كه ترسوندى خدا از رو من قدر اون تو مامان! شده گفته خدا بخشش و

  مياد به كردى ذهنم ى ملكه  تو كه هايى ترس مدام چون ببرم پناه بهش موندگى در

  و مهربونى از بار هزاران خدا كه نفهميدى نديدى، اما خوندى رو قرآن تو مامان. ميومد

  نديدى ه،گفت بيشتر بخشش از اما گفته گناهش از خدا نديدى. گفته خشمش از بار يک

  قرآن عمر يه تو مامان.  نرونده دين از هم رو ها حجاب بى اما گفته گرفتنش حجاب از

 !   شدى متوجه اشتباه رو اون اما خوندى

 .كرد خيس را صوررتش هايش اشک و نشست رويم به رو

  مرفتار من نظر از. تره اهميت پر كردم مى فكر كه گفتم مى برات رو چيزهايى من _

  از نقطه اين به تو نخواستم من زاد پرى. دادند ياد منم به جورى اون چون بود درست

 ...من. برسى زندگيت

 !آمدند نمي در جور عقل با كه هايي بهانه از بود پر سرم من شدم، بلند جايم از

  ناي تا درست شدنم، غرق حال در باتالق اين تو من. شده دير ها حرف اين براى! بسه _

 .نمونده آخرم هاى نفس تا چيزى... كردم گير لجن تو( دادم نشان را گلويم) جا

  ضجه صدا بى و نشستم زمين روى در پشت همان و بستم را رفتم؛در اتاقم به و چرخيدم

  قلبم درون چشمانم،آتش از قطره هر آمدن فرود با اما.گيرم آرام تا كردم رها را هايم

  خشک كفنش هنوز كه بودم اي رفته دست از زندگي عزادار من حاال. شد مى بيشتر

 !بودند نگذاشته قبر سنگ برايش و بود نشده

  يک با تنها و رفتيم بود، عقدمان شاهد روزى كه محضرى همان به وكيلم و مادر همراه

 !ودب آب روي كه دختري زندگي انگيز غم پايان. زديم رقم را زندگى اين پايان امضاء

  نششد تمام با كه زندگى شد؛ تمام همه رضايت با و شروع همه رضايت بى كه زندگى

  صلوات را زندگيم پايان نفر چند نيست معلوم. آورد ارمغان به برايم تدريجى مرگ

 .كردند شيرين را كامشان و فرستادند
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 ...كه اي زندگى

  خوش مار چه دونستم مى هم اول همون از: گفت كنايه با و ايستاد مقابلم هامون مادر

  زنى يه نيست مهم اما. شد حروم تو با زندگيش كه پسرم حيف! هستى خالى و خط

 ...بموني دهن به انگشت توهم و كنه خوشبختش بتونه كه گيرم مى براش

 .بستم خشمم، كنترل براى را چشمانم و بودم انداخته پايين را سرم

  يگهد بريم، بهتره: بود،گفت شده بَم ناراحتى از كه صدايى با و آمد مادرش كنار هامون

 .شد تموم چيز همه

  از را صورتش جز به جز. كردم نگاه صورتش به آخر بار براى و كردم بلند را سرم

  من از را ضربه بدترين اما داشتم دوست عاشقانه كه مردى صورت. گذراندم نگاهم

  اگر البته كردم؟ مي قرض مدتي براي را هايش چشم توانستم مي شد مي چه... خورد

  پوزخند با و دوخت چشمانم به را خورش دل نگاه هامون داد مي قرض من به را آنها

 . بشى خوشبخت اميدوارم: گفت

  من! باشد داشته وجود سوختن براى چيزى وجودم از ديگر كه كنم نمي گمان خدايا

  كه زمانى همان. سوختم كردى، ارزانى من به را ات مهرباني و نظرت تو كه شبى همان

  قسم موقع دادگاه روز من. سوختم ديدم، خطايم از شكايت و گريستن حال در را هامون

 .   سوختم طالقم، حكم پاى قاضى امضاى موقع. گرفتم آتش خوردن،

  و بودم خورده كه قسمى حرمت به تنها هم آن بزرگم گناه وجود با مردم كه زمانى و

  خاكستر و سوختم انداخت، سرم بر دوباره را چادر او و بودم لرزانده را دلش دانم مي

 بسوزم؟ هم باز تا مانده باقى من از چيزى هم باز حال. شدم

 .آمدم بيرون محضر از حرف بى و رفتم عقب

  نونج به ديگر بلكه گرفتم نمي آرام تنها نه زد مي اگر كه! نزد باران كه شكر خدارو

  مثنوي آمد، مي در شعر به اگر داشتيم، باران زير هامون و من كه خاطراتي!  رسيدم مي

 !خودش براي شد مي اي معنوي
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  و بود شده خيس باران زير كه هامون ي مردانه ي چهره وگرنه! نزد باران كه شد خوب

  ريخت، مي آب قطرات هايش مژه از و بود، چسبيده پيشانيش به سياهش موهاي

 . گرفت مي را جانم هوا اين در نامردانه

  خاطرات هم آفتابي هواي در ما آخر! تابيد نمي و شد مي خاموش هم آفتاب  كاش

 .داشتيم زيادي

  كه بوديم هامون و من كردم مي نگاه كه را جا هر. شد مي محو هم شهر اين كاش اصال

 .كردند مي ام مسخره و بودند زهر خودم براي من هاي خنده و خنديدم مي

  كردم مى نظاره را اتاقم ديوار و در تنها و بودم نديده هم را مادر حتى كه شد مى روزها

 !ند؟ز تن بر را عزايش رخت تا بسپارد خاك به را عزيزى حتماا بايد آدم مگر نبود، كم. 

  از هامون عزادار كه روزهاست من... شوى مي عزادارش بميرد، عزيزى آنكه بى نه،گاهى

  حرمت ام،به كرده تن بر عزا ام،رخت شده نابود زندگى براى و هستم ام رفته دست

 . ام كرده تن بر سياه بد،لباس روزهاى حتى و خوب روزهاى

  هك بودم مانده خيره اى پنجره به تنها و نكردم نگاه آينه در ديگر را خود كه روزهاست

  اين در گويم نمى دروغ. بود ما پنهانى ديدارهاى شاهد هامونم، و من شيدايى هاى سال

  پنجره اين ديگر بارى كردم التماس حتى و كردم خواهش كردم، آرزو بارها روزها

 ...اما.باشد هامون آمدن شاهد

!  ردك بغل بايد را ها آيينه. اند ديده را هامون كه هايي پنجره! بوسيد بايد را ها پنجره

  هچ را من ولي... گرفته نقش يشان سينه در هامون عكس كه خوشبختي هاي آيينه آن

 .ام شكسته را ها عكس قاب توي سيماي خوش مرد آن قلب كه مني كرد؟ بايد

  خود براى كه زندانى از مرا ديوانگى عالم حداقل! دارد عالمى هم ديوانگى! بودم ديوانه

 .بود داشته نگاه باز برايم را نفسى راه و داد مي نجات بودم، ساخته

 .شد اتاق وارد عذا سينى همراه هفته چند اين مدت تمام مثل مادر و شد زده اتاق در

  و بود عزادار من همانند هم او. شد برابر دو مدت اين در سفيدش موهاى كردم، نگاهش

  مدرد بار، يک براى حداقل هم كودكى هاى سال كاش اى. بود نرفته بيرون خانه اين از

 . آوردم مى خود به زمان اين همانند را او بلكه آوردم مى زبان به را



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 51 صفحه  

 

 . آمد كنارم به و گذاشت ام قديمى تحرير ميز روى به را سينى

 . بگيرى جون بذار بخور، غذا لقمه يه پاشو. استخون پوست شدى مادر، پاشو: مادر

  دخانهرو اين بود قرار شد؟ مى چه گرفتم مى جان اصالا   بود؟ گرفتن جان به نيازى مگر

  گرفتن جان به نيازى كه بكوبد ديگر اى-صخره كدامين به مرا زندگى وحشى ى

 داشتم؟

 . ندارم ميل: دوختم زمين به و گرفتم ازش را نگاهم

  با و كوبيد پايش ران به را هايش دست و شد پشيمان كه بزند ديگر حرفى خواست

 .بشم راحت كوفتي زندگى اين از بده مرگ رو من خدا اى: گفت حرص

  به دهبعي! خانم؟ حاج از اونم! ناشكرى: گفتم لب زير خند نيش با و رفت باال ابروهايم

 ...خدا

 .كشيدم دراز جايم در من و رفت بيرون اتاق از مادر

  پا كنار ميز روى به كوچک خطى و برداشتم تخت كنار از را ام طراحى كوچک مداد

 .انداختم ام تختى

  با را ام عده روزهاى تمام. بود خنده دارترين گريه من براى خنده اين اما بود دار خنده

 . بودم كردم،كشيده مى طراحى برگه روى به را هامونم صورت روزى كه مداد اين

  از را هامون كه روزهايى اين از روز هر براى من و شد تا 59تعدادشان خط اين با امروز

  سپاري خاك روز از روز نه و واقع،پنجاه در. كردم-مى لعنت را خود بود كرده جدا من

 !بودند زنده خاطراتش چون بود زنده كوكي،هنوز آدم اين و! گذشت مي زاد پري روح

  مي جبران فرصت بودم هامون جاى هم من اگر اما. داشتم جبران فرصت كاش اى

 !نه قطعاا! ببخشمش؟ توانستم مى وجود تمام با واقعاا آيا دادم، مي اصالا ! دادم؟

  كوچک و خار همه پيش را تو كند، له را غرورت كند، نابود را تو كسى شود مى مگر

  و بزرگى فداى زاد پرى خدايا، بدهى؟ او به اى دوباره فرصت و ببخشى را او تو كند،

  كنى-مى فراموش را چيز همه بخشش، طلب يک با تنها كه بشود سؤالت بى هاى ببخش

  اين تا كردم مى درك را ات بزرگى و را تو زودتر كاش اى. دهى مي دوباره فرصت و

  از بخشش روى كه هستم شرمسار قدر آن.  نسوزم وجدانم عذاب آتش درون گونه
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  دوجو تمام با و افتادم مى پايش و دست به خواست مى دلم.  نمانده باقى برايم هامون

 ...اما كنم جبران بگذارد و ببخشد مرا تو همانند تا كردم مى التماسش

 . رفتم حمام به و شدم بيدار خواب از

.  خوردم جا مبل روى مريم ديدن با.آمدم بيرون حمام از و پيچيدم خود به را حوله 

 .كردم نگاهش و ايستادم طور همان

 كنى؟ مى كار چي جا اين _

 .آمد سمتم به و شد بلند مبل روى از مريم و آمد بيرون آشپزخانه از مادر

 بود؟ گويى آمد خوش جاى اين معرفت، بي سالم: مريم

  ماا ببينمت بيام ها اين از زودتر خواستم مى: گفت دوباره و داد جايى آغوشش در مرا

 .نشد

 . بيام بپوشم لباس برم:  گفتم و رفتم عقب

  به رو و آمدم بيرون اتاق از مشكى شلوار و بلوز دست يک پوشيدن با و رفتم اتاقم به

 .نشستم رويش

 . اومدى خوش: زاد پرى

  درست خودت براى كه ريختى چه اين: پرسيد شوخى لحن با و زد لبخندى مريم

 كردى؟

  شدن اعثب كيا پرسيدي مي بايد: گفتم و زدم لبخند تا بود زهرخند بيشتر كه لبخندى

 .نيست مهم... گرچه.بسازي خودت براي رو قيافه و ريخت اين

  بيرون خونه از ماهه دو: گرفت،گفت مريم جلوى را شربت ليوان و آمد هال به مادر

 !نرفته

  هدىم محمد تولد براى برم بايد امروز اتفاقا: گفت و برداشت را شربتش ليوان مريم

 .بيايى همراهم بايد. كنم خريد

 كيه؟ مهدى محمد: زاد پرى

 . خواهرم پسر ديگه، مهدى محمد: مريم

 ؟ بيام بايد چى براى من آهان،حاال: بردم باال را ابروهايم
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 .كه نرفته يادت ندارم؛ خوبى ى سليقه من چون: مريم

 . نيستم ياب كوتاه من كه نگير رو قيافه اون  الكى: گفت كه كنم بازش سر از خواستم مى

 .خورى مى هم هوايى يه بيرون برو پاشو دخترم آره: مادر

  پوشيدم اسلب مريم زور به البته و ببينم را هامونم بروم بيرون وقتي شايد كه اين اميد به

  كردم مى سر به را آن زمانى گرفت؛ ام خنده كه بردارم در پشت از را چادرم خواستم و

  از را كيفم و انداختم پايين را دستم كردم؟ مى سر بايد چه براى حال بود، هامون كه

 . رفتم بيرون اتاق از و برداشتم كمد

  بيرون را هايم كفش كفشى جا از. زد مي حرف او با داشت مادر و بود در جلوى مريم

 .بريم:  گفتم پوشيدنش با و آوردم

 كنى؟ نمى سرت چادر:  پرسيد و كرد پايم سرتا به نگاهى مادر

 .كردم خداحافظي و زدم كرد، متالشى را قلبم اش زهراگينى كه خندى نيش

  و رساند من به را خود مريم كه بودم كوچه وسط. زدم بيرون در از و نماندم مريم منتظر

 . گرفت را بازويم

 !تر يواش دختر؟ كجا _

 .شدم قدم هم او با و كردم كندتر را هايم قدم

 بريم؟ كجا: زاد پرى

 . وليعصر پاساژ بريم: مريم

  كه مبودي ايستاده تاكسى منتظر مريم همراه. رفتيم خيابان سر به و دادم تكان سرى

 . ايستاد پايمان جلوى رنگ سفيد ماشينى

 .رفت فرو هم در هايم اخم و تند هايم نفس مازيار ديدن با و كردم بلند را سرم

  گيج هاي نگاه متوجه دادم، فشار و گرفتم مشتم در را بلندم چندان نه مانتوي ي گوشه

  دادم ارفش دستانم در را كيفم بند. نكردم اعتنايي اما شدم مازيار و من به مريم  گنگ و

  جهت در بودند شده كليد هم به نفرت و ترس زور از احتماال كه هايي دندان با و

 .  افتادم راه به مازيار مخالف

   دختر؟ چته... هي هي: مريم
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  من وضوح به. انداختم هايش لب روي شده حک پوزخند آن و مازيار به اي برزخي نگاه

  مدست از توني نمي: گفت مي اش بسته هاي لب با و كرد مي مسخره را هايم ناكامي و

 .  بري در

 !  مريم كن ولم _

  شده سپر اي سينه با و كرد رها بود، گرفته دست در كه را چادرش ي گوشه مريم

 .  ايستاد من مقابل

  روس به كن، نگاه خودت به! اينه زندگيت كه كرديم ولت بشه؟ چي كه كنم ولت _

 !اومدي در ريخت از شكلت

  خواستم و گذاشتم پهلويش روي را دستم و كشيدم هم روي حرص با را هايم دندان

 ...  لي اگه هامون اون: گفت و شد مانع كه بزنم كنارش

  اروان تعاريف و شنيدن بد تحمل من كه دانست مي. خورد اي"استغفراهلل" با را حرفش 

 .   داد بيرون حرص با را نفسش. ندارم را هامونم به نسبت

   خودت؟ يا من مادرت، با! كني؟ مي لج كي با _

  مي چه مريم! دانست؟ مي چه مريم كرد، خوش جا لبم ي گوشه پوزخندي ناخودآگاه

  شرمي بي و پليد تفكرات باعث و داشت سر در شومي نيت چه برادرش كه فهميد

  الل كاش اي كه كردم آرزو زندگيم در بار اولين براي! بودم؟ خودم همه و همه هايش

  زبان به را ماه شش اين هاي حرف از كدام هيچ و كردم مي سكوت! آمدم مي دنيا به

  تا داد مي هامون به را من دهان  خدا و بودم آمده دنيا به الل من كاش  اي آوردم، نمي

 .  رفتم نمي فرو ام تنهايي منجالب در قدر آن من و زد مي حرف برابر دو برايم او

   بخرم؟ ناز بيام بايد: گفت آميز كنايه و آورد بيرون پنجره از را سرش مازيار

  و تمگرف گاز را زبانم محكم اشتباهي كه زنم به هم به محكم را هايم دندان خواستم مي

  متوجه وقتي و آمد جلو مريم من، درد از حاكي و سوزناك آه با. شد خون از پر دهانم

  رد،ك باز را ماشين عقب در كشاند ماشين سمت و گرفت را دستم شد، زبانم ريزي خون

  بيرون اي كاغذي دستمال ي جعبه ماشين، داشبورت از و داخل داد هل را من

 .  كرد نگاهم بار شماتت و داد دستم به و درآورد را آن از برگ كشيد،چند
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  ار زبانم كه شوم حرصي منفور، موجود اين دست از انقدر كردم نمي هم را فكرش هيچ

  بست ار ماشين در و نشست من پيش كرد، استفاده فرصت از مريم! بگيرم گاز جور اين

 .  كرد حركت و گرفت را گازش خواسته خدا از هم مازيار و

  بد را حالم كشيدند، مي سرك وجودم سرتاسر روي كه مازيار گاه بي و گاه هاي نگاه

  ميآد چنين چشم در چشم و بياورم باال را سرم اي لحظه براي حتي نشدم حاضر اما كرد

 .  بخورد صورتم به هوا كمي تا دادم پايين را پنجره. شوم

   ؟ نه خوشحالي خيلي زاد پري: مازيار

  هب مريم. رفت مي فرو سرم در ميخ مانند صدايش نكردم، بود زده كه حرفي به توجهي

   چطور؟: داد جواب تعجب با من جاي

  مزاجشم به حسابي هامون نبود معلومه شده، كم زندگيش از خر سر يه حال هر به _

 ...  هم فردا داره، مي بر رو چادر امروز اومده، خوش

  كه ريختم چشمانم توي را انزجارم حس و نفرت تمام و آوردم باال را سرم خشمگين

  بود ودمخ تقصير... بود من تقصير. كرد ام حواله آيينه توي از چشمكي قيدي بي با مازيار

  اهنگ تاوان مازيار ي كننده منزجر هاي نگاه. نكردم تعيين حدودي و حد مازيار براي كه

  كه مازياري و گرفت نديده را هامون كه بود خودم ي بسته هاي چشم و احمقانه هاي

 .  بنشاند او جاي كرد سعي را نداشت هامون به شباهتي هيچ

.  دمش پياده و كردم باز را در كند، توقف كامال ماشين كه اين از قبل. رسيديم باالخره

  ندك مجبورم حداقل يا كند متوقفم داشت سعي كه شنيدم سرم پشت از را مريم صداي

 .  بيايم راه تر آرام تا

 .  بيا تر سريع تو: زاد پري

  حرف ي اجازه مريم به. كرد نگاهم چپ چپ و رساند من به را خودش زنان نفس مريم

   ؟ بخري براش خواي مي چي: گفتم و ندادم زدن

  مخصوصا هديه، و كادو خريد تو قدر اون كه تو نداره، ها سليقه اين از كه مريم:  مازيار

  حرف چيزها جور اين تو سليقت كه دونم مي. بده پيشنهاد داري تبحر ها مرد براي

 !  نداره
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  هديه آن ماجراي داشت. بودم شده دادم،كفري فشار هم روي حرص با را هايم چشم

  دمخو از بلكه خدا از تنها نه حاال. كشيد مي پيش را بودم داده او به تولدش روز كه اي

  خودم به و زد مي تلنگر من به زودتر خدا اگر... آمد مي شرمم و كشيدم مي خجالت هم

  چيزي هر چرخيدم، مي پاساژ در داشتيم را اي دقيقه چهل حدود شد؟ مي چه آورد، مي

  خواهد مي دانستم مي البته. كرد مي ردش و آورد مي بهانه يک مريم گفتم مي كه

  دگيمر دل بوي جايش همه كه اتاقي آن و خانه آن به ديرتر تا بچرخيم بازار در بيشتر

  و چرخيد مي ما با هم مازيار را دقيقه چهل تمام كه نماند ناگفته البته برويم؛ داد مي

 .  كردم مي خالي ام بيچاره هاي دندان روي را حرصم تمام من و كرد مي فضل اظهار

 !  رو مانتو اون! زاد پري واي _

 .  كرد ام عصبي مريم ي آمده وجد به و مشتاق صداي

   نه؟ ديگه، بوديم اومده ت خاله پسر براي كادو خريدن براي ما _

  روي رسدب مانتو به اينكه از قبل نگاهم اما چرخيدم بود گفته مريم كه مانتويي آن سمت

  كرد شروع ها بچه مانند قلبم. شد قفل بود، زدن حرف مشغول اي مغازه در كه  هامون

 ...  هامون ديدن براي چشم شد وجودم تمام و پريدن، باال به

 .  بريم بيا پس... باشه: مريم

  ادم،افت مازيار ياد كه بروم؟ كجا اينجاست، من مرد وقتي بمانيم، نه،: بگويم خواستم

  اگر مرا هامون. نبودند خوب اصال شدم؛ هايم لباس ي خيره و گرفتم دهان به زبان

  ار چادرم كاش اه گفت؟ مي چه خودش پيش كرد مي مقايسه بقيه با و ديد مي اينجور

 .  بودم آورده خودم با

  گرم دوباره و گرفت من از را نگاهش من، ديدن با و آورد باال را سرش ناگهان هامون

  محلم و كرد دريغ من از را نگاهش هم باز زدو حلقه چشمانم در اشک شد، صحبت

   !كرد مي ايجاد تنوعي يک حداقل كاش زندگيمان، آخر هاي ماه مثل درست نگذاشت،

 .  ردمك نگاه مانتو به نشده، حضورم ي متوجه و نبوده من به حواسش هامون اينكه اميد به

 .  اومده خوشم ازش كنم، پروش بريم بيا... نه _

 .  برد فروشگاه داخل و كشيد مرا دست ذوق با مريم
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  وجهت خيلي مانتو مدل به. بود آزاد بعد و جذب كمر تا كه اي فيروزه بلند مانتوي يک

  اين آن از تر مهم و آورد مي در روحي بي اين از را من كه بود مانتو رنگ مهم نكردم،

 .  بود اي فيروزه رنگ عاشق هامون كه

 .  مرفت پرو اتاق سمت به آوررد را مانتو كه آن از بعد و گفتم فروشنده به را سايزم

  توانستم يم كه را وقتي از ثانيه يک نبايد حتي پوشيدم، را مانتو تر تمام چه هر سرعت با

  هامون جاي به و كردم نگاه آيينه در خودم به. دادم-مي دست از را شوم هامون ي خيره

 !مياد بهت لباس اين چقدر! اي برازنده خانوم چه به به:  گفتم خودم به

  خود،حسرت به هامون ى نشده خيره چشمان  براى و انداختم خود به دقيق نگاهى

 .  آمدم بيرون پرو اتاق از و زدم خندى نيش. خوردم

   ؟ نه رنگه خوش: پرسيدم مريم از بود مانتو كمر روى به نگاهم كه طور همان

 .  شدم اش خيره و كوب ميخ جايم در هامون ديدن با و كردم بلند سر.  نشنيدم صدايى

  ابلممق. آمد جلو و نشاند لبانش روى به آمد مى نظر به كجى دهن بيشتر كه لبخندى

 .  چرخاند بدنم تمام روى به را چشمانش و ايستاد

   بود؟ چادر مشكلت: هامون

 !؟ مشكلم: نشدم،پرسيدم متوجه

  ايىج يا: گفت پرخاش با و كرد اخم انداخت، ام پيشانى روى موى تار چند به را نگاهش

  دهش جدا شايد بيا؛ درست وضع و سر با اومدى مرگت خبر اگرم يا هستم من كه نباش

 .  روته اسمم بازم دونن مى من سابق زن رو تو االن اما باشيم

  تا نك گوش نداشتيم هم با نسبتى هيچ كه بار اين حداقل" بگويم تا كردم باز دهان

  ترسيم ذهنت درون كاغذ روى به خود نگاه از را واقعيت كه اين نه بشنوى را واقعيت

   "...كني

  خرسندي با كه رفت بيرون حرص با و كوبيد مى زمين روى به را هايش قدم چنان آن

 !  داره؟ دوست رو من هنوزم اون: پرسيدم خودم از

 .  شد حبس ام سينه در نفس بوتيک به مازيار ورود با
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  مغازه در از لبخندش همراه مازيار و رفت مى در سمت به عصبانى و زير به سر هامون

 .  شد وارد

  عزيزم از محافظت براى بلكه نه، خود براى را خدا نام و انداختم گره هم در را دستانم

 .  زدم صدا

 .  رفت بيرون بوتيک از و زد مازيار به اى تنه توجه بدون و رسيد در به هامون

 .  كردم شكر را خدا و كشيدم ام كرده عرق پيشاني روي را دستم

  تداش دست در ديگر مانتويى مريم. نگريست را هامون رفتن رد و چرخيد سرش مازيار

 .  آمد سمتم به و

 .  بياد بهت كنم فكر كن، امتحان هم رو اين: مريم

  چشمانش انداخت، گره هم در را ابروهايش و چرخاند من روى به را صورتش مازيار

 .   داد مي را عظيم طوفانى از نشان همش پشت هاى نفس و درشت

.   دمشني مى را هايش قدم صداى. رفتم پرو اتاق طرف به و گرفتم مريم دست از را مانتو

  پايش و در روى به را دستش كه ببندم را در خواستم شدم، اتاق وارد و كردم تند قدم

  ديوار به من و كرد باز محكم را در نداشتم، را او با مقابله توان داد قرار در بين ما را

 .  چسبيدم سرم پشت

  اب ديگرش يک روى بر شده قفل هاى دندان بين از و چرخاند مانتو روى به را نگاهش

 .  ودب عالقش مورد رنگ اى فيروزه رنگ بودى گفته برام مياد يادم: گفت نفرت و خشم

 !  ؟كردى تن به اون براى رو رنگ اين: پرسيد فرياد با و كوبيد در روى به را دستش

   حد؟ چه به تا پررويى اندازه؟ چه به تا وقاحت

  كجا به ام زندگي كند؟ خواست باز هامون به عشقم براى مرا بخواهد كه بود كه او

  سپ جواب نامربوط و مربوط آدم جور صد به بايد هم مانتوام رنگ براي كه بود رسيده

 !  دادم مي

   .كرد مى نگاهش و بود ايستاده مازيار سر پشت طور همان بود، شده شوكه كه مريم

 .  شدم خيره چشمانش به و كردم اخم
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  با هك كنى مى افتخار گناهمون به خيلى يعنى كارت به خيلى! پررو آدم ، وقيح آدم _

  هاى عالقه مورد در اصالا كه هستى كى تو كنى؟ مى خواست باز رو من دارى فريادت

  توبه دهنش دير تا گرفتى؟ توبه رنگ فهمى نمى گناهى؟ فهمى نمى! بزنى؟ حرف هامونم

 !  بيارى در صدا به طور اين رو رسوايى طبل كه اين نه بشى بخشيده كن

 .  برگرداند خود روى به را او و گرفت را مازيار ى شانه و كرد رها را چادرش مريم

   ؟كرديد غلطى چه شماها: پرسيد من به رو بعد و كرد نگاه برادرش صورت به بهت با

 !گناهه؟ عشق: گفت و رفت عقب مازيار

  چشمان در مازيار. ديدم را برادرش شدن خرد و ريختن فرو مريم، چشمان در من 

  و نفرت از اي هاله تنها مريم چشمان در مازيار بلند قد از شد، خاكستر و سوخت مريم

 . بود مانده جا به ناباوري

 !  شو خفه مازيار: گفت خفه صدايى با و كوبيد دهانش روى به مريم

  من به را نگاهش گرفت، صورتم به رو را اش اشاره انگشت داد، تكان سرى مازيار

 !  دى مي پس رو حسابش:  دوخت

  تلعن و تف مرد يه براى خيانت:  گفت تأسف با و چرخيد من به رو مريم او رفتن با

  زن بياره؛ در خودش عقد به شرعاا  رو زن چند تونه مى خدا اذن با كه مردى تازه مياره

  رزشا اصالا گفت؟ چى بهش بايد خيانتش با ميشه محرم مرد يک به تنها كه چى؟زنى

 !؟ داره هم رو چيزى گفتن

  و آمده دير. ديدم مى او نگاه از را خود بود وقت خيلى من و آمده دير زدم، خند نيش

  فرق هم با ها آدم گفته كسي چه!  ها آدم ي بقيه مثل درست... كرد مي قضاوت زود

  تلخشان هاي حرف و ها چشم با همه همند، شبيه همه مورد يک اين در حداقل ؟ دارند

 ...  كردن سار سنگ ناكرده گناه جرم به را من

 ...  ما كرده ارزش بي را خود بلكه نه كه هامون خيانتم، با بودم فهميده بود وقت خيلى

  هب كردن فكر درحال ، بود آمده ذهنش به او تازه كه چيزهايى به تنها من كه بود روزها

 .   بودم آنان
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  تعبير ديگر چيزى خود براى را خندم نيش و كرد قضاوتم اشتباه به خندم نيش ديدن با

 .  كرد

  بآ اين ارزش حتى تو: گفت نفرت با و انداخت پايم جلوى به را دهانش آب و آمد جلو

  رو حجاب عفت اما داشت حجاب كه تو مثل دوستى براى متاسفم.  نداشتى دهنم

...  نكردى حرمتش بى خودت مثل و رو اون برداشتى سرت از كه بهتر همون نداشت،

  ندگيز تشكيل خودت كه گفت بايد چي تو به... ست تجربه بي جوونه، مازيار باز آخه

 !  بودي؟ داده هم

 .  رفت بيرون مغازه از و نماند معطل

  آن ديدند؟ مى مريم چشم به مرا هم ها آن شدم، خود به خيره هاى آدم ى متوجه تازه

  اه آدم اين تمام يا مريم اصالا  كردند؟ قضاوت اشتباه را خندم نيش مريم همانند هم ها

 !  كردند؟ مى نگاهم كراهت با اينگونه كه داشتند قضاوت حق

 .  آمدم بيرون مغازه از سرعت با و زدم تن به را مانتويم و برگشتم پرو اتاق به
? 
  تىبرگش بودم، برگشت راه دنبال به روز هر من و گذشتند مى ديگر يک پس از روزها 

 .  بود زندگى ى ادامه براى اميدى من براى اما بود ممكن غير كه

  مي حرف هامون با بود شده طور هر بايد. بود مانده ام عده پايان تا ديگر روز دو تنها

  شد،ببخ خدا كه فهميد مي بايد او بدهد، دوباره فرصتى من به تا خواستم مى او از و زدم

  عاشقي رسمي اين بود، من ي باخته دل روزي خودش قول به هامون ؟ نه خدا ي بنده

  خاموش كسي ياد در راحتي اين به كه باشد سطحي قدر آن تواند نمي عشق! نيست

 .شود

  از خواستم و پوشيدم را هايم لباس حمام از بعد رفتم، حمام به و شدم بلند تخت روى از

  ام خواسته تمام با را چادرم بار اين خدايا". افتادم چادرم ياد به كه بروم بيرون اتاق در

  ياهيس به قسم خدايا. كنم شروع نو از را بندگى تا خواهم مى فرصتى خدايا كنم، مى سر

 ...  خدايا ننداز، زمين را خواستم كند مي حفظ را ها ظرافت كه چادر اين
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  هسين به را چادر برداشتم، را بود مشهد از هامون هديه كه چادرى و رفتم كمدم طرف به

  كرده نوازشش و بود خورده چادر اين به كه هامون هاي دست توانستم مي فشردم، ام

  كامل را موهايم داشت دوست او كه طور همان و ايستادم آينه مقابل. كنم حس را بود

 .  كردم سر را چادرم و كردم داخل

  هرگز مرا موى تار مازيار گفتم مى بايد. هستم او زاد پرى هنوزم من گفتم مى بايد

 ...  به برسد چه نديده

  و شد مى راهم سد حتماا كردم، شكر را خدا خانه در مادر نبود براى و زدم بيرون در از

 .   بود زندگي در اميدم سوي كور تک و چراغ تک شدن خاموش مساوى من براى اين

.  شد مى مسافت فهميدن مانع او، ديدار شوق اما بود زيادى راه هامون كار محل تا

  طيلتع منتظر و رفتم خيابان ديگر طرف و شدم پياده تاكسى از يشان مغازه نزديک

 .   ماندم مغازه شدن

  مى ناهارشان زمان از ساعت نيم اما شد مى بسته مغازه هميشه مثل بايد و بود ظهر

  كه بشوم رد خيابان از خواستم و شد تمام طاقتم. بود باز مغازه چنان هم و گذشت

 .  ايستاد مغازه مقابل هامون ماشين

  هامون اما دارم رو پيش سختى راه دانستم مى. شد لبخند ديدنش شوق از وجودم تمام

  ،بود لرزيده دلش من قسم با دادگاه زمان هامون. بودم مطمئن را اين من بخشيد؛ مى مرا

 .  داد-نمي را او به نشينى عقب ى اجازه اش مردانه غرور اما بود كرده پيدا ترديد او

.  رفتم اش صدقه قربان ، دل در بار هزار ديدنش با من و شد پياده ماشين از هامون

  به هك هميشه مثل را موهايش و بود كرده تن به مشكى شلوارى همراه به سفيد پيراهنى

 .  بود كرده درست باال به رو رسيد مى ها آن

  ار ديگر قدم زد، دور را ماشين و داشت لب بر لبخند هامون. برداشتم جلو به قدم يک

 ...  كرد باز را در شد خم كمى. ايستاد ماشين در مقابل كه برداشتم

  در ونهام رفت رو پياده به و شد پياده ماشين از دخترى. كشيد پر لبانم روى از لبخند 

  و ادايست باره يک به آمد يادش به چيزى انگار. رفت دختر كنار به و بست را ماشين
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  از قبل ،كرد بلند را سرش. بيايد ماشين سمت به تا چرخيد بعد و گفت دختر به چيزى

 .  بردم پناه درخت پشت به ببيند مرا كه اين

  از ود،نب. كردم نگاه ماشين به و كشيدم بيرون درخت پشت از را سرم بعد ثانيه چند

  ار مغازه در و ايستاد در كنار. كردم نگاه مغازه در جلوى به و آمدم بيرون درخت پشت

  و تداش مي بر گام شده حساب و ظريف بسيار دختر كرد، تعارف دختر به رو و كرد باز

 !داشت بلندي قد

  آن با هامون. دادم تكيه درخت به و رفتم عقب... رفت هم من تن از  جان آنان رفتن با

  انهدوست يا خانوادگي مهماني هيچ در زندگي سال چند اين در! داشت؟ نسبتى چه دختر

  تنه وير را دستم. بود گرفته را گلويم بغض و آمد نمى باال نفسم... بودم نديده را او اي

  مشمئز بوي  فقط كردم نمي حس چيز هيچ كردم، نمي حس دردي كشيدم، درخت ي

  از كه بود وقت خيلي من زندگي بود، كرده پر را دماغم كه بود ام زندگي ي كننده

  فاضالب چاه ماننده هامون ديدن با حاال اما! بود گنديده و گذشت مي مصرفش تاريخ

 .  داد نشانم را ام برگشته بخت هزارم بار براي و زده باال ها گنديدگي

  را اش خانواده و هامون انگار!  داشتم را بخشش توقع و آمدم جا اين به خيال خوش چه

  قولش زود چه و داد من به را هامون خوشبختى قول محضر روز در مادرش. شناختم نمى

 !  كرد عملى را

  در به چشم و نشستم بود من شدن شكسته شاهد كه درختى همان كنار زمين روى

  و كرد مي آشيان ها چشم آن ژرفاي در ديگري دختر من، جاي به حاال. دوختم مغازه

 !  گرفت مي آرام

  توقع واقعاا  اما بود مانده برگشت جاى هم هنوز كاش اى... بودم كرده اشتباه كاش اى

  من به را جبران فرصت آيا شد؟ مى گذشت به حاضر او اصالا  بود؟ جا به هامون از من

   داد؟ مي

 ...  رسي مي نظر به خوبي احمق واقعا يا احمقى تو: گفت مى سرم در چيزى

  بلند جايم از سريع. آمدند بيرون مغازه از دختر و هامون كه گذشت مدت چه دانم نمى

 .  افتادند راه به و شدند ماشين سوار. بردم پناه درخت پشت به و شدم
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  به .كردم كرايه دربست را ماشينى و شدم رد را را خيابان ها آن رفتن از بعد بالفاصه 

  تپش راننده. كند تعقيب را هامون ماشين خواستم راننده از ماشين در نشستن محض

  حال در بود نشسته ديگر زنى او كنار كه اين از من و بود حركت حال در او ماشين

.   حالم اين در من و نيست من به متعلق االن او!  كردم؟ چه او با من... بودم ديوانگى

  خدايا شد؟ حالى چه اش درخانه ديگر مردى ديدن با بودم، او به متعلق من كه زمانى

   آمدم؟ جا اين امروز رويى چه با اصالا  كردم؟ چه مرد اين با من

 .  داشت نگه فاصله كمى با هم راننده و ايستاد اى خانه محضر مقابل ماشين

 .  شدند پياده ماشين از دو هر

   كنه؟ مى خيانت ؟داره شوهرته: پرسيد راننده مرد

 .   دوختم چشم دو، آن به و كردم سكوت

 !  انسانيته؟ رسم خيانت مردك آخه! ره مي راه داره افتخارم با چه بياد روش به تف: مرد

 .  شدند ساختمان داخل

 .   گذاشتم جلو صندلى روى به و كردم حساب را ام كرايه

 .  كردم باز و گرفتم دست در را ماشين ى دستگيره 

 .   گيره مى رو نامرديش اين تاوان سرى باال اون نخورى، غصه خواهر: مرد

  "بااليي آن" دادم؟ مي داشتم هامون كنار ديگر زنى ديدن با را تاوانش من! تاوان؟

  كردم رپ ديگري كس با هامون جاي به را فكرم كه لحظاتي تک تک تقاص داشت انگار

 .  ستاند مي من از

 .  رفتم ساختمان داخل و شدم پياده ماشين از

  را چهار ى طبقه آسانسور از. بود سوم ى طبقه دفترخانه. ايستادم اعالنات تابلوى مقابل

 .  شدم آنان رفتن منتظر باال روى راه در و زدم

  ديوار به و كشيدم عقب را خود. آمدند بيرون دختر و هامون كه گذشت ساعتى نيم

 .  چسبيدم سرم پشت
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  حكمم دستانم كف را هايم ناخن و بودم شده حرصى ببينم را دختر نتوانستم كه اين از

:  گفت هامون به زيبايش و نازك صداى با دختر و ايستادن آسانسور مقابل. فشردم

 .  بود قشنگى خيلى محضر ممنون

  لد كه بود عشوه پر و ناز پر قدري به پيچيد، سرم رد مرگ ناقوس مانند دختر صداي

 !  لرزاند مي هم را من

  ايشموه داخل به دستى. بود ايستاده من به پشت ببينم، را هامون تا بردم جلو را سرم

 .  كنم مى خواهش: گفت آرام صدايى با و انداخت پايين را سرش و كشاند

 .  نشستم ها پله روى و شد پر اشک از چشمانم

   بريم؟ بايد كجا بعدش: دختر

 .  منتظره خونه مامان: كشيد عميق نفسى و انداخت صورتش به نگاهى هامون

  يم و كردم مي دركش من فقط كه دارد معنايي "رفتگي دست از" و "رفتم دست" از

 .  فهميدمش

  من از بدتر او شكستن درد آيا ؟ كرد تحمل را چيزى چه روز آن هامون راستى به

   نبود؟

  وا همانند نيز دختر كه كند باز را در تا كرد بلند دست هامون آسانسور رسيدن با

 .  رساند آسانسور در ى دستگيره به را دستش

  ادب ياد. بود مانده خيره او صورت به و بود گذاشته دختر دست روى به را دستش هامون

  اش طاليي نگاه ارزش من و بودم من هايش شدن خيره مخاطب تنها كه روزگاراني آن

 ...  فهميدم نمي را

  باشد، تهنداش ضربان ديگر قلبتان نيايد، باال نفستان كه زمانى است؟ شكلى چه مردن

  تا هم هنوز نه يا داشت مردن از كمى دسته اين ، تار چشمانتان سرد، هايتان دست

   داشتم؟ راه مردن

 .  دببخشي:  گفت لرزان صدايى با و كشيد بيرون هامون دست زير از را دستش دختر

 .  بفرماييد: كرد اشاره آسانسور داخل به و كرد صاف را صدايش هامون



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 65 صفحه  

 

  وىر تابلوى به نگاهم. رفتم دفترخانه سمت به و كردم پاك صورتم از را هايم اشک

 .   طالق و ازدواج:  بود شده نوشته رنگ سفيد تابلويى روى به مشكى خط با افتاد؛ ديوار

  با و يستادما ميز مقابل. بود نشسته منشى ميز پشت زنى و بود خالى سالن رفتم، داخل به

 .  دادم سالم توانم ى مانده باقى

 .  داد ، بود معنا بى برايم كه لبخندى همراه را جوابم و كرد بلند را سرش زن

 .  بفرماييد سالم، _

  نفسى. فشردم هم روى را چشمانم و دادم قرار ميز روى را دستم ، لرزيد مى پاهايم

  بودند،كارشون جا اين پيش لحظه چند كه آقايى و خانوم اون: پرسيدم و كشيدم عميق

   بود؟ چى

   خوبه؟ حالتون: پرسيد نگرانى با و شد بلند جايش از زن

  گرفته خود به را درماندگى رنگ كه هايم اشک از شد پر ديدگانم و گشودم چشم

 .  بودند

 !بديد جواب خدا رو تو: زاد پرى

  هديگ روز دو براى: گرفت سمتم به و كشيد بيرون ميز روى ى جعبه از دستمالى زن

 .  گرفتند عقد وقت

  انم زانو روي. شدند جارى هايم گونه روى به و شكستند را چشمانم حصار هايم اشک

  و ودمب شده اي شيشه ديدي مي! شكر را انصافت خدايا". بستم را هايم پلک و نشستم

   "؟ شكاندي مي را من هم باز

  تا بود مانده روز دو تنها. بدهم دست از هميشه براى را هامون تا بود مانده روز دو تنها

  وا بى شد مى مگر ماند؟ زنده هامون بى شد-مي مگر كنم، تسليم آفرين جان به جان

  و پر پر گلي او،مانند بي من و بود من حيات ي مايه هامون! ؟ بدهم ادامه را زندگى

 .  ريخت  مي ام مانده باقي هاي گلبرگ و خشكيدم مي پژمرده

 . نشست مقابلم  زانوهايش روي و آمد كنارم زن

   ؟ خوبه حالتون: پرسيد و گذاشت ام شانه روى به را دستش
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  دلش يا كرد درك را نگاهم دانم نمى. كرد پيدا شدت ام گريه هق هق كردم، نگاهش

  كار چي خودت با دارى... هيس: گفت گوشم زير و كشيد آغوش در مرا كه آمد رحم به

   ؟ كنى مى

  ينا كه بود وقت خيلى. بود نگرفته آغوش به دلدارى براى كسى مرا بود وقت خيلى

 .   بودند ندانسته محبت اليق مرا گونه

  هم هامون كاش اى. بود آموخته خوبى به را دادن دلدارى راه ، بود كه هر بود؟ هركه او

.  كرد نمى دريغ من از را خود دهد، دلدارى آغوشش با مرا تا داشتم نياز كه زمانى

  مادرم آغوش و بود باز برايم ها غريبه آغوش كه بودم كرده چه خودم با من و روزگار

     شد؟ حرام برايم شوهرم آغوش و فرسا طاقت و گير نفس برايم

   زنشى؟ تو: پرسيد بود صدايش در كه بغضى با و كرد جدا خود از مرا زن

  بود زده زخم من همانند يا بود خورده زخم يا خود او. ريختم اشک و كردم نگاهش تنها

 .  كرد مى درك خوب مرا حال قدر آن كه

  انهخ راه و آمدم بيرون محضر از تشكر حتى يا و خدافظى بى و شدم بلند زمين روى از

 .  گرفتم پيش در را

  سالمى و انداختم پايين را سرم تلويزيون، مقابل مادر ديدن با و كردم باز را خانه در

 .  گفتم كوتاه

   بودى؟ كجا: پرسيد متعجب و انداخت تاپايم سر به نگاهى مادر

 .  رفتم اتاقم سمتم به و آوردم بيرون پايم از را هايم كفش

 .  باشيد نداشته بهم كارى رو امشب يه لطفاا  ، بيرون _

 .   بستم را در و شدم اتاق وارد بزند حرفى بتواند كه اين از قبل

 .   انداختم تخت روى به و برداشتم سرم از را چادرم

  باز ار پنجره كشيدم، كنار را پرده و رفتم اتاق ى پنجره سمت به. آمد نمى باال نفسم

 .   انداختم پايين را سرم. كشيدم عميق نفسى و كردم

.  كردم خم بيرون به را خود.  بود شده پارك خانه روى به رو درست هامون ماشين

  داخل به اختيار بى. بودند شده ماشين داخل شدن مشخص مانع و بود دودى ها شيشه
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  بدنم در خون و تپيدن به شروع دوباره قلبم. دويدم در سمت به و برگشتم اتاق

 !  گيجي البته و گمراهي و اشتياق با توام حسي كرد؛ آغاز نو از را گردشش

 .  كردم باز سريع را ساختمان در و دويدم ها پله پايين تا

  درست را او ماشين خودم من نداشت امكان. رفتم كوچه وسط به بود، خالى ماشين جاى

 .   بودم ديده خاليست االن كه جايى پنجره روى به رو

  ديدن با و چرخيدم رويش به است هامون كه اين فكر با آمد مى كسى هاى قدم صداى

 .  كشيد پر بدنم بر شده دميده روح تمام مازيار

  مروزا ديدنمى مشتاق قدر اون دونستم مى اگر: گفت كنايه با و برد باال را ابروهايش

 .  افتادم نمى دنبالت صبح از الكى

  بالدن برو گم مى هزارم بار براى مازيار: گفتم خشم با و بردم باال را ابرويم تاى يک

 .  زندگيت

 .  ايستاد صورتم نزديكى در و آمد جلو

  ودتخ گرفتار منو جورى اين وقتى بزنى خط زندگيت از منو راحت قدر اون تونى نمى _

 ...كردي

  ، دق ى آينه نشو كنم مى خواهش: دادم پاسخ نفرت با و فشردم هم روى را هايم دندان

  هب طور چه نيار يادم به. كنم مى فرار ها اون از روز هر كه نيار يادم به رو چيزهايى مدام

  رىدخت تقديم رو هامونم خودم دستان با طور چه نيار يادم به. كشيدم آتيش زندگيم

 !  كردم ديگه

 .  زد پوزخندى مازيار

 !  شد تموم چى همه فهميدى ديديشون باهم وقتى كردم مى فكر  _

  وقت هيچ من براى هامون. هامون نه بودى تو شد تموم نشده شروع كه اونى: زاد پرى

  ترى بزرگ زخم من اون از شدن دور با اما خورد زخم من از هامون شه، نمى تموم

  ردد تو منم بذار زندگيت دنبال برو... تو نه هامونمه مرهمش تنها كه زخمى.  برداشتم

 .  بميرم خودم
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  من زاد پرى: گفت گونه التماس و شد رو آن به رو اين از لحنش رفتم، در سمت به

 !  عاشقتم

 .  چرخيدم رويش به عصبانيت با

  از حرف تو... دى مي دست از رو جونت چشيدنش با كه هست سمى عشق تو عشق _

  ادي رو رسمش نه رو عاشقى تو. شد بسته حروم ى نطفه با اولش از كه زنى مي عشقى

  كه ودمب گناهى يه فقط زندگيت تو من ، زندگيت دنبال برو مازيار. رو راهش نه گرفتى

  هم تو ذارن برگرد نشده دير تا پس. زندگيت به برگردى تونى مى كردن توبه با فقط

 .  برگرده روت به هم خدا بذار برگرد. بدى رو سمى عشق اين تاوان من مثل

.  داشتم هامون به من كه بود حسى همان نگاهش در شد، خيره چشمانم به و آمد جلو

  جز راهى هامون همانند هم من اما.  شدن خواسته حس خواستن، حس عاشقى، حس

 .  نداشتم رفتن

  يا ىسم عشق از من.كن فكر بيشتر يكم... گيرى مى تصميم زود دارى زاد پرى: مازيار

  من مالِ  تو خوام مى فقط دونم نمى چيزى زنى-مي كه هايى حرف اين از كالا  يا توبه

  زاد-پرى. كنم سيرابت عشق از تا باش من ماله. كنم رو و زير برات رو دنيا تا بشى

 !  بفهم... شده پاك تو به عشقم االن اما بود گناه روزى يه تو به عشقم

  حسرت از شده پر وجودم من مازيار:  گفتم و كردم اشاره سرتاپايم به رفتم عقب

 .  هامون

  ار خيابان هايم هق هق و شكست را خود دهد مجالى آنكه بى و گرفت را گلويم بغض

 .  كرد پر

  شبم و روز.  كنم مى دق محبتيش بى از دارم! شم مي خفه هامونى بى از دارم مازيار _

.  گرفت مى بغل(گرفتم آغوش به را خود) رو من هامون كه روزهايى به كردن فكر شده

  روزى يه مازيار فهمى؟ مى.  خواد مى رو حرفش بى هاى محبت گرمش، هاى دست دلم

  هم مهريش بى روزهاى همان براى دلم گم مى بهت االن اما بريدم، ازش گفتم برات

  ونمت نمى ديدم كه فهميدم وقتى كه اين تا شدم گرفتارش چقدر نفهميدم. شده تنگ
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  اشقىع بتونى كه جايى تو نه و دارم كردن عاشقى براى چيزى من نه برو،. باشمش داشته

 ...  برو. كنى

 .  رفتم خانه داخل به و گرفتم اش برزخى چشمان از نگاه

  و دزد مي را ها معشوقه كه حياست بي و دزد قدر آن عشق ؟ است اين عشق راستي به

 !  خواهند؟ نمي را ها آن كه زند مي ديگري كسان به گره را هايشان دل

 .  رفتم خاطراتم دفترچه سراغ به اختيار بى و آوردم در را هايم لباس

  بى و نوشتم را امروز اتفاقات تمام. بود زندگى اين در من شاهد تنها كه اى دفترچه

 .  نوشتم هامون براى جمله يک تنها و زدم ديگر برگى اختيار

   ".ماهى نفس براى ماهى،رفتم مرگ براى نه رفتم"

  در هامون از عكسى ام عده روز آخرين از من سهم و ماندم اتاقم در روز طول تمام

  كردم، مى شمارش عكسش روى بر را هايم بوسه اگر شايد دانم نمى. بود دستانم

  قبول. آوردم جا به را بودم كار بده هامون به زندگى در كه قضايي ي بوسه هزاران

 !  باشد

  بار يا گفتم هم را كاش اى اين دانم نمى كه بود شده زياد قدرى به هايم كاش اى 

 ... .  خوانمش مى زبان بر كه اوليست

  دگىزن اين در من. نبود سوختن راهش تنها و داشت برگشتى راه ها، گناه تمام كاش  اى

  نيز ار من و سوزاند را بقيه كه هايى شعله. رساندم بقيه به نيز را هايم شعله و سوختم

  ظلمات در من سوسوي. شدم مي خاموش داشتم هميشه براي حاال. كرد خاكستر

 .  كشيد مي را هايش نفس آخرين اشتباهاتم،

 .  نشستم آنان وسط خود و چيدم زمين روى به را خود و هامون هاى عكس

.  داشت را خوبمان خاطرات از نشان ، ها عكس درون همه بهارى پاييزى، برفى، روزهاى

  در را من زندگى، هاى بدى تمام كه روزهايى افتادم؛ خوبمان روزهاى ياد به دير

  و كردم هايش بدى در غرق داشت دوست دنيا كه طور آن را خود من و بود برگرفته

  ها مهماني موقعي هامون كه گردنبندي همان نبود يادم چرا. بردم ياد از را هايش  خوبى
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  تاندس كردم فراموش كه شد چطور است؟ خوشبختي از دنيايي خودش بست مي برايم

   است؟ من خوب زندگي ي نشانه به تلنگري خودش هامون خريد ي كيسه از پر

 .  رفت من توجهى بى با اما. آمد اتاق در پشت بارى چند شب آخر تا مادر

...  است خواني روضه دل  ي خانه در امشب... نافرجامم عشق اي كن روشن را ها شمع"

  ود،ش تلخ معشوق دل شكستن با كه كامي... ديگري چيز هيچ نه خرمايي نه حلوايي نه

 .  كنند مي ترش تلخ فقط حلواها

  سح گرماي يا است عشقمان سردي خاطر به اين گرفته؟ بخار چرا چشمانت ي شيشه

   "...بگيري جان تو كه شايد شوم مي تمام فردا تنفرت؟

  ىبرا كه هامونى. كردم تصور خود ذهن در را هامون و ايستادم پنجره كنار صبح خود تا

  امر اى لحظه بتواند تا دوخت مى پنجره اين به را نگاهش ها ساعت ديدنم دقيقه يک

  لبخند اب آخر در و بود ايستاده باران زير روز شبانه يک قهرم يک براى كه هامونى. ببيند

.  گرفت من از را خود تنها و نزد زخم خوردنش زخم با كه هامونى. داد رفتن به دل من

 . زد رقم برايم را دنيا عذاب بدترين كه تنبيهى

 .  شدند جارى هايم اشک ديدنش با من و آمد باال آفتاب

 .  دش تمام بودم، مانده زنده شدن بخشيده انتظار به من كه روزى ده و ماه سه شد، تمام

  دل خدايا. كردى خاموش را من دل روشنايى اما دادى نشان را روزت روشنايى خدايا"

  نبخشيدى؟ نگذشتى؟ خدايا. گرفت خواهند عزا برايش ها مرده دل كه شدم اى مرده

   "كردى؟ تنبيه مرا گونه اين كه نپذيرفتى را ام توبه

  مرده واقع به اما بكشم نفس و باشم زنده ظاهر به شايد. بود خواهد من مرگ روز امروز

  را مهامون! كردى تنبيه! نكردى قبول را ام توبه! نگذشتى خدايا. ماند نخواهم بيش اى

   ؟!قراردادى مجازاتم ترين بزرگ

  روزهاى تنهايى خوراك سوختن.  آموختم كودكى همان از نيز را سوختن من نيست مهم

 .  بود اتاق اين در كودكيم

  طعم خواهم مى كه است هامون مهم تنها. نيست مهم هم اين اما. شدم نابود من

 .  بفهمد ديگر دخترى با ،حداقل بچشد نتوانست كه من با را خوشبختى
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  آرام روز آن ببخشد،شايد هم را من بتواند روزى كه كن خوشبختش قدر آن خدايا

 .   گرفتم

 .  كنم باور را آن نبود تا ديدم مى خود چشمان با بايد من و بود عشقم عقد روز امروز

  رد سمت به و انداختم سر به را چادرم. پوشيدم را بيرونم هاى لباس و رفتم حمام به

.  نشستم تخت روى و رفتم سمتش به.  افتاد تختم كنار ى دفترچه به نگاهم. رفتم اتاق

 .   كردم بازش و برداشتم را دفتر

 .  نوشتم بودم نوشته هامون براى كه اى جمله زير

  من مرد ديگه كه كنم حسش باوركنم، ، بدونم تا ميام. عشقم مبارك دوبارت پيوند"

.  بودمن لبخندت اليق كنم باور كه ببينم رو داماديت خودم چشماى با خوام مى.  نيستى

  "...!دير خيلى.  فهميدم دير رو عشقت كه خودم از نه تو از!  شكسته دلم

  ايمه فرصت رفتن دست از كردن، نظاره سمت به و آمدم بيرون اتاق از. بستم را دفتر

 .  رفتم

  يم ضعف ، ام بوده خورده چيزي كه اين وجود با كه بود طبيعي نظرتان به!  سؤال يک

   لرزيدند؟  مي پاهايم و كردم

  زاد؟ پري ري مي كجا_

 .  داشت مرا نگاه درون غم شبيه غمى چشمانش. برگشتم مازيار سمت

   ؟ ببيني رو احساست مردن ري مي _

 . ببينم رو عشقم احساس گرفتن جون ميرم نه، _

 .  زد تلخي پوزخند

 !  مونه نمي باقي من براي چيزي ازت ديگه بري اگه _

   !بميرم هدفي براي و كسي راه در برم حداقل نمونده؛ باقي من از چيزي حاالشم همين_

 .  شد ام پريده رنگ صورت ي خيره ، حسرت با و آمد جلو مازيار

 .  بگيرم جاشو من بذار بمون! نرو _

 .   خنديدم تلخ



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 72 صفحه  

 

  نمي ها آرمان!  آرمانه هامون. كرد پر رو جاش بشه كه نيست آجيل يا ميوه هامون _

 . شه نمي عوض چيزي يا كسي با جاشون و ميرن

  هتون مي ولي نيست هامون دستاي بزرگي به دستام بدي؟ فرصت بهم خواي نمي _

 .  كنه پاك رو هات اشک

  و اشهب زنده كه كنه پاك رو كسي هاي اشک... بمونه باقي نشده ،مصرف دستات بذار ـ

 .  بشه انگيزه دخترى واسه

...  نشدني ،نه و ست ممنوعه نه تو عشق: گفتم رفتنم از قبل كرد، توقف پايم جلوي آژانس

  فقط عشقش خوشبختى حرمت به عاشق آدم! شه-نمي مرده عاشقِ آدم! توهمه عشقت

  عشقش تا زنه نمى دم اما شه مى خفه و كنه مى حبس رو نفسش. كشه مى عقب

 !بشه خوشبخت

  قصد كه جايى آدرس!  را قتلگاهم آدرس. دادم راننده به را آدرس و شدم ماشين سوار

  ام تهرف باد بر زندگى و احساس قربانيِ  ى نظاره براى من و داشتند مرا احساس قربانى

 .  رفتم مى

  لاسماعي چون گذشت نمي من از خدا بنشينم، نظاره به را شدنم قرباني تا رفتم مي

  انيقرب هايم حماقت و ها خودكامگي مرا! نبود ابراهيم قطعا هم ام كننده قرباني و نبودم

  كه بودم كاري گناه من... ريخت مي زمين روي آلوده و كثيف من خون.  كردند مي

 .  اعدام نه شوم مي قرباني كه بقبوالنم خودم به خواستم مي هنوز

  ماشين از كنم حفظ را تعادلم داشتم سعي كه حالي در و كردم حساب را راننده پول

  مآتشين عشق آن در كه ساختماني. دوختم رويم به رو ساختمان به چشم. شدم پياده

  و رت هاي بوسه اش پيشاني روي و بدهند اجاره را هامونم قلب. شود حرام ابد تا بود قرار

 !  بكارند تازه

.   كرد گرم زد، مي برق تميزي از  كه اي زده گل ماشين را خيابان سرد عكس قاب

 !شد بلند قلبم درون مداح صداي آمد، مي كوبي پاي و ههلهله صداي

 .  رفت عروس سمت و شد پياده ماشينش از بردار فيلم... لرزيدند مي طبيعي غير دستانم
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  قلالا هميشه تا سياهي ي نقطه عنوان به و افتادم مي هم من عروسيشان فيلم در كاش

 .  شدم مي ثبت ها آن فيلم در

  زود چه! خدا عدالتت به مرحبا مرحبا،". زدند كف و شدند پياده هايشان ماشين از همه

   "!گيري شير تو كه گويند مي راست... گرفتي پس من از را چيز همه تقاص

  ، ريخت فرو و افتاد پايين خراشي آسمان از انگار قلبم. شد پياده ماشينش از هامون

  عدالت از و كشيدم مي فرياد درون از من چون!  شد نمي شنيده من هاي جيغ صداي

  موي مدل آن با و تنش فيت شلوار كت آن در ديدم؛  را هامون. كردم مي گله خدا

 .  درخشيد مي كش كل جمعيت و ها مهمان آسمان در درخشان اي ستاره مانند جديد

  اه ناراضي و مخالفان تعداد... نداشت را شوري چنين هرگز ما عروسي افتادم، زمين روي

  از سيك كه نبود هم اي نشسته گل به و خورده شكست زاد پري موقع آن و بود بيشتر

 !  بزند دست و بشود شاد كردنش خورد

  كسي ي قيافه تا چرخيدم كمي جان بي كرد، باز را آن و رفت عروس در سمت هامون

 .  ببينم را ساخت مي نو از و كشيد مي دوش به مرا قبلي زندگي كه

  قهوه درشت و كشيده  چشمان هم فاصله اين از پراند، سرم از را هوش او ي ديوانه رخ

  علومم بودند، شده گرفته قاب اش شده كاري كنده و بلند هاي مژه توسط كه رنگش اي

 !   بود

  و داد عقب را موهايش از رنگ خرمايي اي طره و برد اش پيشاني روي دست هامون

  يرز حتي سفيدش پوست. بوسيد را انگشتانش نوك و گرفت دست در را دستانش

 .  درخشيد مي ظهر از بعد جان كم آفتاب

  با و دادم جان تقدير لگدهاي و مشت زير اول همين از من!  شد تمام بازي "اور گيم"

  چشمانم در نگاهش اي لحظه براي و چرخاند را سرش هامون. ريختم سرم بر خاك

 .  نشست

  بر بوسه او مگر. خواست نمى را همين او مگر. نداشت مفهومى برايم نگاهش درون غم

  ادند قرار زندگيش شروع روز ، ام عده شدن تمام از بعد روز او مگر.نزد دختر انگشتان

   ؟ داشت را چيز چه از نشان غم آن پس ؟
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 .  كرد اش مانده انتظار به عروس ى متوجه را او و رساند هامون به را خود مادرش

  سمت به  و شد عروسش به رو. انداخت پايين به را سرش و فشرد هم روى را چشمانش

 .  برداشت قدم عروسش نو بخت

  داشتم مى بر قدم او همراه نيز من داشت، مى بر خانه محضر سمت به او كه قدمى هر با

 .  نشستم ها جدول كنار نيز من و رفتن باال ها پله از. 

  مى قرائت ام خوشبختى به دادن بركت براى را قرآن هاى آيه هامون كنار در من روزى

 .   خواند مى ديگر هايى آيه جديد آرزوهايى با دخترى حال ، كردم

  و شدم بلند خيابان كنار جدول روى از. آمدند بيرون در از تا ماندم خيره در به قدر آن

 .  بود حرام من براى نگاهش حال كه دوختم مردى به چشم

 .  ماند ثابت من ديدن با و گذراند نظر از را خيابان چشمانش آمدنش بيرون با

  كه دخترى. خورد گره بود بيشتر من از اش زيبايي الحق كه عروسش نو به نگاهم

 .  زد مى برق چشمانش و داشت زيبا لبخندى من عقد روز همانند

  عصبانيت از كه هميشه مثل درست هامون.  درآورد حركت به را او عروسش بار اين

  مالدست با و بود شده برجسته اش پيشانى رگ شد، مي آمده بر اش پيشانى روى رگ

 .  كرد مى پاك چيست، دانستم نمى را آن منشأ كه هايى عرق دستش درون

 .  آمد عروسش ماشين سمت به و گرفت من از دلخورى با را نگاهش

 .  نشست مى هامون كنار صندلى روى من جاى حال كه دخترى

 .  شد ماشين سوار نيز خود و نينداخت سمتم به را نگاهش ديگر

  ذهنم درون را اش چهره آخر بار براى خواستم مى.  ايستادم خيابان كنار و رفتم جلو

 .   كنم ذخيره

 .  بشى خوشبخت: زدم لب برايش آرام و شدند جارى هايم اشک چرخاند، را سرش

  براى تنها و آمدند دير كه هايى اشک از شد پر چشمانش و رفت فرو هم در هايش اخم

 .  آمدند من جان كشيدن آتش به

 .  رفت و فشرد گاز روى را پايش
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  وشگ كننده كر بوقى صداى. دويدم ماشينش سمت به و شدم خيابان وارد دنبالش به

 .  ديدم را بزرگ ماشينى سياهى رنگ تنها و برگشتم صدا سمت به. كرد پر را هايم

  نمذه به كه اى كلمه تنها و پيچيدم خود به درد از و افتادم زمين روى به برخوردش با

 ...  و رفت بين از جانم تمام زدنش صدا با انگار. بود هامون رسيد،

  روى به را بودم نوشته آن با را زاد پرى آخر هاى لحظه كه خودكارى و بستم را دفتر

  از تا ديدمت مى خيابون همون تو عقد، از قبل كاش اى: گفتم و گذاشتم خاطراتش دفتر

  حس اين و كردم نمى گناه احساس االن حداقل.  شدم مى پشيمون هامون با ازدواج

 .  نبود من كردن نابود حال در وجدان عذاب

 .   كشيدم عميقي آه داشتم، شعف و شو كلي آن براي كه عقدم مراسم ياد با

  و ترمز شدن كشيده صداي كه بوديم نكرده طي را مسيري هنوز. شديم ماشين سوار

  و كرد نگاه سر پشت به جلو ي آيينه از هامون. كرد جلب را يمان توجه چيزي برخورد

  جايش در ماشين و كوبيد ترمز روى به محكم را پايش شد، درشت هايش چشم ناگهان

 .  شد ميخكوب

  مردي د،بو افتاده زمين روي سر به چادر زني كردم، نگاه ماشين پشت به بغل ي آيينه از

 .  گرفت بغل در را سرش و رفت زن سمت عجله با

  با را ماشين در. خشم و ترس نگراني، با بود آميخته نگاهش. كردم نگاه هامون به

  متس و شدم پياده ماشين از هامون از تبعيت به هم من. شد پياده و كرد باز عصبانيت

 .  بود خون غرق و بود شده كشيده خيابان آسفالت روي صورتش. رفتم زن آن

   شنوي؟ مي رو صدام زاد پري!  زاد پري ـ

  و كوبيد اش پيشاني روي هامون. كشيدم بلندي هين و گذاشتم دهانم روي را دستم

 !  هشتم امام يا:  گفت

 .  گرفتم را اورژانس ي  شماره و درآوردم ام مجلسي كيف از را ام گوشي سريع

  سوار ما كه لحظه همان ها مهمان از بعضي!  كنند چه دانستند نمي و بودند حيران همه

 .  بودند رفته و افتاديم راه به ما كردند فكر بوديم، شده ماشين
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  راه به رو چيز همه شوند مطمئن تا رفتند سالن به ما از قبل كه هم هامون پدر و مادر

 .  ماشين تو بريم بيا:  گفت و گذاشت بازويم روي را دستش هامون خواهر. است

  تصورش قابل غير و عميق هاي نگراني و هامون زدم، پس بازويم روي از آرام را دستش

  او گرم شود؟ قرار بى طور اين غريبه زنى براى بايد چه براى هامون. بود كرده مشكوكم

   بود؟ كسى چه

   ؟ مهال كيه اون _

  قساب زن زاد پري:  گفت و داد بيرون حرص با را نفسش آخر در كرد، مكث كمي مهال

 .  هامون

  نتوانستم خونش غرق صورت از ،اما بود داده نشانم را عكسش مهال  كه هماني!  زاد پري

 .   بدم تشخيص را اش قيافه

   كني؟ مي چيكار:  زدم داد كه كند بلند تا گرفت را زاد پري پهلوي زير هامون

  زمين روي سختي به و دادم باال را ام مجلسي لباس هاي آستين زدم، كنار را هامون

 .  نشستم خيابان

 .  مياد اورژانس االن بدي، تكونش نبايد _

 .  آمد مي سري پشت هاي ماشين بوق ممتد صداي

   ؟ شده تصادف فهمن نمي يعني كن، ساكت رو اونا هامون _

 .  دهد توضيح ها راننده به تا رفت جلوتر تعجب با هامون

  يک از بيشتر نبايد زدم، صدا را اسمش آرام و كشيدم زاد پري صورت روي را دستم

 .  نبود خوبي ي نشانه كشيد، مي طول اگر و كشيد مي طول اش هوشي بي دقيقه

  وهايم به توجه بي افتاد، شنلم كاله كه شوم خم بيشتر كمي زاد پري سمت خواستم

  .گرفتم هم را نبضش!  كشيد مي نفس بردم، زاد پري بينى جلوي را دستم آزادم،

  را سرم ،شد بلند آمبوالنس ماشين صداي كه بدهم انجام را ايمني نكات  ي بقيه خواستم

  باسل از قسمتي آمد، مي ما سمت آژيركشان كه شدم آمبوالنس ي خيره   و گرفتم باال

 .  بود شده خوني رنگم شيري
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  در كنار ي ميله به را دستم گذاشتند، تخت روي را زاد پري آمبوالنس كاركنان

.  بروم االب توانستم بود، شده تنگ شكم پايين از كه لباسم وجود با و گرفتم آمبوالنس

   ؟ كجا: پرسيد نشسته خون به هاي چشم با هامون

 .  بره همراهش بايد يكي باالخره _

 .  نيست خوب حالش بيوفتيد راه: گفتم اعتراضش از قبل و كرد اخم هامون

  راه و بستند را آمبوالنس در.بودم كرده فراموش را خودم جشن و مهماني لحظات آن در

 .  افتاديم

   ؟ چطوره حالش _

 .  انداخت من به كوتاهي نگاه پرستار

 .  نيستم مطمئن _

  نگاه زاد پري به وقتي چگونه، دانم نمي اصال چرا، دانم نمي شدم، زاد پري ي خيره

  يم او به شدن مادر چقدر گفتم خودم با. بود شده پاك حاال صورتش از خون كه كردم

  سابقش همسر عقد به بايد ، است گرفته طالق زنى كرد؟ مى چه جا اين امروز او!  آيد

     بيايد؟

  از متوانست نمي.رسيد هم هامون ، ما رسيدن از بعد دقيقه چند. رسيديم بيمارستان به

 .  داد نمي من به را اجازه اين لباسم شوم، پياده آسانسور

   ؟ كنم كمكتون: پرستار مرد

  بم حد از بيش و گرفته صداي با هامون بزنم حرفي كه اين از قبل. آورد جلو را دستش

 .  كنم مي كمكشون خودم نيست، الزم:  گفت اي  شد

  دستانش در را دستم آورد، جلو را دستش هامون. رفت كنار و داد تكان سر پرستار

  مدام و بود زاد پري نگران كه بلند قد مرد آن.  آمدم پايين ماشين از و گذاشتم

 .  دويد مي تخت پشت كرد مي صدايش

  هامون و من مادر و پدر به داشت مدام مهال و بودند برده عمل اتاق به را زاد پري

 ! شدند نمي قانع كدام هيچ اما آمده پيش مشكلي چه كه داد مي توضيح

 .  نشستم بيمارستان ديوار ي گوشه صندلي روي
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 .  هتل برو: هامون

   ؟ چرا _

 .  گفتم كه همين _

 .  نگرانم من گفتي خودت براي: دادم جواب خيال بي

 ...  شكل و سر اين با داره معني چه! هتل برو گم مي بهت: هامون

 .  كرد قطع را هامون حرف بود ايستاده عمل اتاق ي شيشه پشت كه مرد آن صداي

 .  نگير ازم رو زاد پري خدايا _

  و برگشت مرد. كوبيد اش شانه روي و رفت مرد آن سمت پريده، باال ابروهاي با هامون

   ؟ چيه:  گفت عصبي بود، شده خيس اشكي قطرات با صورتش كه حالي در

   ؟ شناسمت مي _

 .  شناسم مي رو تو من ولي دونم نمي رو تو _

 .  كرد كج را هايش لب  هامون

   داري؟ خانوم اين با نسبتي _

   ؟ داري نسبتي مگه خودت تو ؟ چه تو به _

  هك صورتي با هامون دوختم، چشم دو آن به تعجب با. زد اي كننده عصبي پوزخند مرد

  قيعمي پوزخند با مرد يكي آن و شد مي حساب صورتش تاكيد  ي نقطه آن بزرگ اخم

 ...  كرد مي جلب خود به را كسي هر توجه كه

   نديدي؟ عاشق آدم ؟ كني مي نگاه جوري اون چرا چيه _

 .  شد تندتر كمي هامون هاي نفس ريتم

  ؟ ندادي طالقش مگه زاد؟ پري دنبال اومدي و زدي بهم رو جشنت چي براي اصال _

   بيرون؟ ننداختيش زندگيت از مگه

 .  كرد مشت را بزرگش هاي دست هامون

   عيادت؟ و نگراني اليق يا دوني مي لگد و مشت اليق رو كرده... خيا كه آدمي _ 

 .  زد مي سرخي به و شد مي عوض داشت هامون رنگ
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  نز خاطر به بيمارستان تو آوردي رو عروست كه نيست... خيا اين شما آيين تو االن _

    باشه؟ عروسيش دامن رو قبليت زن خون رنگ عروست نو نيست... خيا قبليت؟

:   غريد و چسباند ديوار به را او و گرفت را او ي يقه و داد دست از را كنترلش هامون

   ؟ هستي كي

 .  باشي داشته تري قوي واكنش ، ببيني رو من وقتي كردم مي فكر _

.  دمكر نگاهشان خيره خيره و شدم بلند نگراني با.شد مي بلند دود هامون هاي نفس از

 .  بود شده ترسناك واقعا هامون

   ؟ لعنتي هستي كي _

  قدر اون خودم ديدن با و دادي نشون رو واكنش اون هام كفش ديدن با چطور _

   ؟ كني مي برخورد ريلكس

  تر عميق مرد آن ي خنده صداي و شد قطع هامون هاي نفس اي لحظه براي كردم حس

 !  آشغال كثافت:  كشيد نعره و انداخت زمين روي را مرد آن هامون ناگهان. 

  مي هامون تا چند.نكرد توجهي اما زدم صدا بار چند را هامون اسم و رفتم جلو ترس با

 !   خورد مي هم تا چند و زد

 ...  نداشتي رو لياقتش تو _

 !  شو خفه _

 .   بيرون برود كه گفتند و كردند جدا را هامون زور به و شدند جمع ما دور پرستارها

 .  بود خوني هامون مشت

 .  بريم شو بلند _

.  كنم مي سياه رو روزگارت. نيست ش همه اين:  كرد تهديد و چرخيد مرد آن سمت

 !  باش مطمئن

  تگرف را زاد پري مادر ي شماره هامون. پيچيد بيمارستان در هايم كفش تق تق صداي

.  اندبرس را خودش و است بيمارستان دخترش كه بگويم ، گفت و داد من به را گوشي و

 .  آوردم زبان به را بود گفته هامون كه هايي جمله طوطي عين هم من
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  رهدوبا و زد دستش بغل درخت به محكم ناگهان هامون كه بوديم بيمارستان حياط در

 . كشيد نعره

  با و برد مى موهايش داخل به را دستش و زد مي قدم مدام بود، عصباني خيلي هامون

  خسته آخر در و ميزد حرف خود براى لب زير. برد مي وعقب جلو به را آنان مدام خشم

  تانشدس بين ما را سرش و نشست بيمارستان ى محوطه كنار سكوى روى به رفتن راه از

 .  گرفت

  بايدن عصبيه، و كالفه وقتي مرد ، جون ننه:  گفت مي هميشه بزرگم مادر خير به يادش

  بتونن تا دارن نياز تنهايي به ها موقع جور اين مردا بخوري، رو سرش و پيشش بري

  به يازن ان عصبي و ناراحت وقتي ها زن!  ها زن برعكس دقيقا كنن، متمركز رو فكرشون

 .  بشن آروم و بشونه رو هاشون حرف تا دارن همدم يه

  بودم فهميده هامون پدر و مادر زدن حرف طرز از اما دانستم نمي زيادي چيز زاد پري از

  مهال ماا زدند، مي تير با را اش سايه برعكس و نداشتند قبليشان عروس به اي عالقه هيچ

  حرفي انگار آن اجزاي تک تک صورتش، سادگي اوج در بود، داده نشانم را عكسش

 !  داشتند گفتن براي

  بود ايستاده محضر مقابل عقد روز درست و شده جدا شوهرش از كه زنى زاد، پرى ولي

  حال براي قدر آن  چرا هامون گشت؟ مى چه دنبال ببيند، دامادى لباس در را هامون تا

   بود؟ پريشان و آشفته زاد پري

 .  افتاد من به نگاهش و كرد بلند سر هامون

  .بوديم خود هاى سؤال دنبال به يک هر و بوديم شده خيره ديگر يک چشمان در دو هر

 .  بود ديگر جايى ذهنش و من روى به نگاهش تنها او و داشتم سؤال او از من

  بپرسم او از رفت يادم كه زدم را عروسى اين هول يمان خانه از رهايى براى قدرى به

   ؟ نه يا دارد اى عالقه سابقش زن به هم هنوز آيا

  هب. شد پياده آن از محجبه زنى و داشت نگاه بيمارستان حياط درب مقابل ماشينى

.  كرد ارزانى را درونش ،خشم اخم با و بود دوخته چشم زن همان به.  كردم نگاه هامون
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  طوري-اين كه بود داده انجام گناهي چه مگر  بيچاره زن نيامد، خوشم حركتش از اصال

   كرد؟ مي نگاهش

  اشاره اش پيشاني روي اخم به برگرداند، من سمت را سرش كردم، صاف را صدايم

 .  كرد شل را اخمش پيچ كم كم بعد و شد تر غليظ اخمش كمي اول. كردم

  ىمرتب ظاهر نه و درستى حال نه زيرا بود؛  مى زاد پرى مادر بايد او نبود، سخت حدسش

.  ودب زده پا لنگه به لنگه را هايش كفش و بود كرده سر به برعكس را چادرش. داشت

  دل و ترحمى هر كه حالى.داشت را مادر يک حال آشفتگى ى دهنده نشان كه ظاهرى

 .  انگيخت مى بر را سوزى

  با و بود پوشانده را صورتش هايش اشک. رفتم سمتش به و شدم بلند نيمكت روى از

 .  زد مي صدا را دخترش ناله

  زا قلبم كه مادر كجايى نداشت؟ قرار امروز دلم كه كجايى مادر؟ كجايى! زادم پرى _

   ؟ بگيره آروم ديدنت

 .   ايستادم مقابلش و رفتم جلو نياوردم، طاقت

   ؟ هستيد زاد پرى مادر شما: پرسيدم و كردم سالم

 .  كرد پاك را صورتش چادر با و نگريست چشمانم به

 ! نيست خوب حالش گفتن ؟ كجاست دخترم هستيد؟ كى شما. مادرشم _

  نيز مرا و لرزاند مى ، بدهم خواستم مى او به كه خبرى براى را دلم هايش مادرانه

 .  بود انداخته اضطراب به او همانند

  آرامش با و دادم قرار اش شانه روى به را دستم ، رفتم جلوتر ، كشيدم عميق نفسى

  يه ابونخي تو زاد پرى امروز... نيست معلوم چيزي هنوز نباشيد، نگران... ببينيد: گفتم

 ...كه داشته تصادف

 .  زد صدا بلند را خدا نام و كوبيد سرش روى به دست با و كرد رها را چادرش

 !  خدا يا _

 .   گرفتم را دستانش و رفتم جلو نيز من و آمد سمتش به زن حال ديدن با هامون

   كجاست؟ دخترم... جوشيد مى داشت سركه و سير مثل امروز دلم _
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  فشرد، خود به را او و داد قرار زن هاى شانه روى به را دستش و ايستاد  كنارش هامون

 .   نداره خبر حالش از كسى كه ،فعالا خانوم حاج باش آروم: گفت

   كنى؟ مى چيكار جا اين تو: پرسيد تعجب با و چرخيد هامون روى به زن

 .  دم مي توضيح براتون بذاريد باشيد آروم: داد جواب و شد جدا ازش هامون

   ؟ ست زنده: زن

  ىخبر اورژانس، تو بردنش:  گفت كردنش باز با و فشرد هم روى را هايش پلک هامون

 .  ندادن

:   زد صدا بار چند را خدا ناله با و شد جارى صورتش روى به سر از هايش اشک زن

  ات خوام  مى فرصت يه اما براش نكردم مادرى خدايا.  سپردم تو به رو زادم پرى خدايا

 .   كنم خرجش مادرى بعد به اين از

 .  دش راهى بيمارستان سمت به و زد كنار مرا تارش چشمان با. گرفت شدت اش گريه

  اورژانس در جلوى تا و داشت مى بر قدم زن كنار هامون ، شديم اورژانس وارد

  زن به رو و كرد اشاره اورژانس داخل به ايستاد اورژانس ورودى از قبل.رفت همراهش

 .   داخل بريد شما ، اينجا بردنش: گفت

   نمياي؟ تو: زن

:  گفتم و رفتم جلو ، بزند حرفى بتواند كه اين از قبل ، كشيد بازويش از را دستش هامون

 .   ميام همراهتون من

   .بريم بايد ما ، نكرده الزم: گفت حرص با و نشست نگاهم در هامون برزخى چشمان

  تردير دقيقه ده: دادم جواب و گرفتم را زن بازوى و رفتم جلو واكنشش به توجه بدون

 .  نميوفته اتقافى

  گفتم او به دل در و شنيدم را هامون حرص پر نفس. شديم اورژانس وارد زن همراه

 !   كشه نمى خجالتم:

 !  بود نازك دلم كه منى به برسد چه كرد مى آب هم را سنگ دل زن، هاى گريه

 .  بود انداخته زير به را سرش و بود داده تكيه ديوار به قد بلند مرد همان رو راه در

 .  ايستاديم مقابلش و رفتيم جلو زن همراه
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   نشد؟ خبرى: زاد پرى

 .   بود شده سرخ چشمانش ناراحتى شدت از. كرد بلند را سرش

 .  كرده داخلى خونريزى گن مى كنن، مى آمادش عمل براى دارن: مرد

  حرف اش گريه.كوبيد سرش روى به دست دو هر با و كشيد دستم از را بازويش زن

  اتاقک سمت به. زد مي صدا را ائمه و خدا همچنان او اما گذاشت مى تمام نيمه را هايش

  چه: گفت ناراحتى با و آمد بيرون پرستارى كه برود داخل به خواست و رفت اورژانسى

 !   بيمارستانه اينجا خانم؟ خبره

:  تمگف داشتم گلويم در كه بغضى با و انداختم زاد  پرى مادر ى شانه دور به را دستم

 .   خدا به كنيد توكل باشيد، آروم

 .  بنشيند تا كردم كمک و بردم ديوار كنار هاى صندلى سمت به را او

  مى رمن پنجه و دست مرگ با فرزندش كه زنى به بايست مى چگونه دانستم نمى واقعاا 

  يک ي ثمره وقتي گفت چيزي توان مي داد؟ دلدارى توان مى اصالا! دهم دلدارى را كند

  تخت روي زرد روي و رنگ با و شده پالسيده نشسته، بار به تازه زندگيت عمر

   ؟ افتاده بيمارستان

  مادرت.  تنهايى هميشه مثل االنم مادر زاد پرى: كرد مي ناله و زد مي صورتش روى به

  يچه كه بميره مادرت! نفهميدم رو سوختنت بازم من ولى سوختى عشقت از كه بميره

  رو من عمرم ، جونم زادم، پرى. باشه دخترش  راز محرم كه باشم مادرى نتونستم وقت

  هب داغت نذار برگرد مادر برگردوند، گناه از رو تو كه خدايى همون به رو تو.  ببخش

 !مادر برگرد. كنم جبران رو گذاشتم كم كه چه اون برات تا برگرد. بمونه دلم

  دار مانتا نتونستم خدايا. ببخش خدايا: گفت التماس با و گرفت باال به رو را دستانش

 !   ردبرگ زادم پرى برگردون؛ رو دخترم خدايا. باشم خوبى مادر نتونستم... باشم خوبى

  ؟ يزدبر اشک شوهرش سابق همسر براى زنى كند، مى باور كسى آيا. شدم بلند جايم از

  زندگى به را او تا خواستم خدا از و ريختم اشک زن اين مظلوميت براى امروز من

  ذردبگ بايد خدا بوده كه چه هر اما بود چه گفت مادرش كه خطايى دانم نمى. برگرداند
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  مظلوم سياه چشم دو آن اصال. ندهد جانش با را گناهش تاوان او و بگذرد كاش اى كه

 !؟ شوند خطا مرتكب توانستند مي مگر

  كه انداختم نگاه رو راه كل به و چرخيدم. كنم پيدا را كن سرد آب بتوانم كه اين براى

 .  ديدم را سرم پشت مرد

  اصالا كه بود خود در قدر آن و ريخت مى اشک زن آن براى گونه اين كه بود كه او

   شد؟ نمي اطرافش ى متوجه

  كيهت و.  كرد پاك را اش اشكي چشمان دست با. شد قفل چشمانم در و آمد باال نگاهش

  كه بمونه زنده فقط كه كنه دعا بگو شوهرت اون به: گفت و كرد جدا ديوار از را اش

 ...  نمونه اگر

  اعضاي و من يا بدهد دستور من به كسي نداشتم عادت كردم، اخم ، رفتم سمتش به

   ؟ نمونه:  پرسيدم شاكي و محكم لحن با كند؛ تهديد را ام خانواده

 .  زد پوزخند

 .   فرستم مى زاد ي پر كنار اونم ـ

  ابروهايم به كوري ي گره باز اما ترسيدم اي لحظه اش جدي لحن و حرف شينيدن با

 .  انداختم

   ؟ داريد زاد پرى با نسبتى چه شما_

  صورت به و چرخاندم را سرم.كرد گير غافل را ما دوى هر هامون خشمگين صداى

 .  كردم نگاه اش برافروخته

 !  ؟ داره من سابق زن با نسبتى چه اين بفهمى كه اومدى:هامون

  به عسري نيوفتد اتفاق دوباره قبل ساعت يک درگيرى كه اين براى و زد پوزخند مرد

 .   ايستادم مقابلش و رفتم هامون سمت

  من از هامون هم باز نداشتم، كوتاهى قد نيز خود و بود سانت ده كفشم كه اين وجود با

 .   بود بلندتر گردن سرو يک

 .  گرفتم را بازويش و زدم صدايش. بود دوخته سرم پشت مرد به را نگاهش

 .   مونيم مى منتظر جا اون حياط تو بريم بيا جان هامون _
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  كاسه شدى: گفت حرص با و دوخت چشمانم به را آتشينش نگاه گرفت، پايين را سرش

 ؟ آش از تر داغ ى

  ها دمآ ى همه.  نكند كنترل را خود نتواند كه شد نمى دليل اما بود عصبانى بود درست

  کش بى نتوانند اگر كه كنند كنترل را خودشان هستند موظف و شوند مى عصبانى

  زا تر-داغ ي كاسه را ام معمولي سؤاالت و من كه بود منطقي بي ندارند، روحى سالمت

 !   دانست مي آش

  لحن مواظب: گفتم ماندم خيره چشمانش سياه گوى دو در كه طور همان سردى خون با

  هك دونى مي انسانيت، حس گن مى ازآش تر داغ كاسه گن نمى اين به ، باش حرفت

   چيه؟

  شد، مي حساب من قانوني همسر امروز از و بود هامون رويم به رو فرد نداشت فرقي

  نكرده كار جزاي به و بزند يانار به حق نا حرف نداشت حق كس هيچ كه بود اين مهم

 .  ببرد باالتر را صدايش

  از و كرد خم صورتم روى به كامل را سرش و كرد پر را بود بينمان ما كه قدمى يک

 .  دادمن نشون رو انسانيت حس بهت تا بيفت راه: گفت اش شده كليد هاى دندان بين

  كردى، نابود كه رو زاد پرى:  گفت هامون به خطاب و كرد حرص پر اى خنده مرد

 .  دار نگه رو زنت اين حداقل

  تمرف آغوشش به محكم كه كرد حمله سمتش به و شد ديوانه او حرف شنيدن با هامون

  ندمبب را راهش تا ايستادم جايم سر قدرت تمام با. زدم گره كمرش دور به را دستانم و

  . 

  را بازوهايم زورش تمام با و گذاشت من بازوهاى روى به را دستانش و كشيد فرياد

  مى كه بود ممكن محال اما رفت نفسم دستم درد از. كند جدا خود از مرا تا فشرد

 .  شوند درگير هم با ديگر بارى گذاشتم

  گهبانن كمک با و كردند خبر را نگهبانى بودند آنان قبلى درگيرى شاهد كه پرستارها

 .   ببرم حياط به را هامون توانستم ها
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  فضاي در را مشتش مدام كرد، طي بار چند را حياط در متري يک فضاي يک هامون

  به را توجهش بايد. بود زده بيرون گردنش و دست رگ و كرد مي خالى خود خيالي

 .  دارد بر خودخورى از دست تا كردم مى جلب ديگر چيزى

   ؟ بريم خواستي نمي مگه: يانار

 .  آمد سمتم محكم هاي گام با و انداخت من به وحشتناكي نگاه

 !  جايي اين انسانيت حس براي كه: هامون

 :  گفتم متعجب خوردم جا حرفش از

 !   معلومه _

 .   زد اي عصبي پوزخند

  طفق و فقط جايي اين االن اگه ، نشناسه رو ها زن شما كه بزن رو حرف اين كسي به _

 !  فضوليته حس خاطر به

  ار سرم ديدنش براي و ايستادم رويش به رو كردم، سپر را ام سينه و گرد را چشمانم

 .  گرفتم باال

  هب من كه شه نمي دليل نداره، وجود انسانيت نام به اي كلمه تو ي نامه لغت تو چون _

 .  جام اين فضوليم خاطر

 .  كردم جمع را صورتم درد از فشرد، محكم و گرفت دستانش در را ام چانه

 !   پرويى حد از زياد _

  هك بود آخرت ي دفعه: گفتم آرامش با و كشيدم بيرون دستش از را صورتم خشم با

 . كردي خالي من ي چونه سر  رو زورت و زدي حرف من با طوري اين

 !  گريه زير نزنم و بيايم در جلويش نداشت انتظار انگار كرد، تعجب

 :  گفتم كنايه با و زدم رويش به لبخندى

  خر به رو قلدريت. بدم انجام دادي دستوري هر كه نيستم گوشت به حلقه غالم من  

  ولي داره، هيكل تو دوبرابر هم اي قهوه خرس! نده من نشون رو بازوت زور! نكش من

   شعورش؟ كو

 !شو ساكت _
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  رو خدا و دارم مادر و پدر خوبه كردي؟ فكر خودت پيش چي بشم؟ ساكت چي براي _

 ..  .كه روزي به واي كني مي رفتار من با طوري اين داري كه ندارم كم ازت چيزي شكر

   .گرفت من سمت به تهديد از نشان به را اش اشاره انگشت و.شد برافروخته هامون

 !  يانار نكن باز رو من دهن _

  بله و بود كوتاه زبونت كه هفته سه دو اين تو! كردي؟ نمي رو حاال تا داشتي زبونم _

   ؟ كني مي ،رو رو زبونت داري كرديم عقد كه حاال بودي، مامانت گوي چشم

  گرفت مي را گوشم بود، اينجا بزرگم مادر اگر رفتم، مي تند داشتم. گرفتم گاز را لبم

  جوري اين مامانت ؟ شوهرته با زدن حرف وضع چه اين: داد مي تذكر و پيچاند ،مي

   مادرشوهر؟ حساب به ،رسيدى ؟نرسيده داده يادت

  ،بهم كردم پشيماني احساس كه اين از را حالم هامون حرف كه كنم عذرخواهي خواستم

 .  زد

  ؟ چرخي مي بيمارستان تو داري شكل و سر اين با چرا حاال تا عصر از!  جوريه اين ـ

  كه هايي وقت شايد نيست معلوم! داشتي دلبري قصد... بوده ت بهونه حتما هم زاد پري

 !  كرديد بدل و رد شماره نبودم هم من

  من به چنين اين چطور!  گرفتم گاز را انگشتم و بردم دهانم جلوي شرم از را دستم

 !  ؟ چسباند مي ام پيشاني به بودن خاطي حكم ام دلسوزي خاطر به و زد مي ناروا تهمت

  احترام ولي كنم مي فراموش هستيم توش كه شرايطي خاطر به رو امشب هامون، _

  منيست ديدي و كردي آمد و رفت باهاشون كه ايي زنه اون شبيه من دار، نگه رو خودت

 ! 

 .  بگويد عطار كه آن نه ببويي خود كه است آن مشک ؟ معلومه كجا از _

  گوش خواستگاريم؟ اومدي چي براي اصال اينه من به راجع تصورت اگه پس! ؟ جدا _

  و خودم ي درباره جا به نا قضاوت وقت هيچ من گم؛ مي بهت دارم چي ببين كن

  رو من نىبتو كه اين از قبل بدوني؛ رو اين بهتره نميام، كوتاه و كنم نمي قبول رو خانوادم

 !  كنى عصبانى

 ...  هر و بدتر ديدم من كه هايي زن ي همه از تو!  بابا برو _
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 .  كوبيدم صورتم روي دست با

  با ايادع مسلمون؟ گي مي خودتم به!  بكش خجالت هيكلت از!  شرم بي!  حيا بي: يانار

  قدر اون ده مي اجازه بهت زني مي حرف ازش كه ديني اين ؟ شه مي بودنت خدا

  خير مثالا بزني؟ حرف دراومده عقدت به ساعته چند تازه كه كسي به راجع راحت

 !   ناموستم من سرت

  هك هايي حرف به راجع  خونه، بريم من با نياي و بدي لفتش اين از بيشتر اگه: هامون

 ...  شم مي مطمئن زدم

  به قصد كه بود ساله 6 هامون اين ، كرد مى بازى لج كودكانه. افتاد راه ماشين سمت

  هم بر محكم را در و شدم ماشين سوار  عصبانيت با. داشت را اوضاع گرفتن دست

  هداريم؟ب نيز را او كنترل توان آيا اما داريم را شدن عصبانى توان ماها ى  همه.كوبيدم

 !  آن؟ كنترل يا شدن عصبانى! است؟ تر مهم كدام راستى

   ؟ حاال تا نديدي ماشين ببندي؟ رو ماشين در جوري چه ندادن ياد بهت _

  را تحقير راه كه نبود كافى هايش توهين كشيد؟ مي من رخ به را ثروتش داشت االن

 .   بود گرفته پيش

 .  چي گاري و گاري با نه البته، بلدم رو ماشين با كار طرز من اتفاقا چرا: يانار

 .  كرد خالي فرمانش و ماشين سر را عصبانيتش و كرد اخم

 .   دندبو شده نگران االن تا حتماا و بود شده دير كردم، نگاه ساعت به. رسيديم باالخره

  به الاص ولي گفت چيزي كوبيدم، قبل از تر محكم بار اين را در و شدم پياده ماشين از

 .  دادم تكان برايش "بابا برو "معناي به را دستم و نكردم توجهي حرفش

  به روز چند اين و بود تبريز ما ي  خانه. بودند منتظر در جلوي خانواده اعضاي ي همه

  جايى آغوشش در مرا آمد، جلو مادر. بوديم آمده ام خاله ى خانه به عقد جشن خاطر

 .   كرد هايش گونه راهى را هايش اشک و داد

   ؟چرخوندت مي بيمارستان تو ساعت چند داره وضعيت اين با! مادر برات بميرم الهي _

  خراب رو دخترم دونه يه عقد جشن جوري چه ببين... دارن فكري بي ي خانواده چقدر

 .  كردن
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  ود؟ب نگرانم واقعا يا كرد مي رفتار طوري اين داشت خاله جلوي زدم، اي تصنعي لبخند

  يمتقد دستى دو داشتند هولشان از مرا آمد خواستگاريم هامون وقتي خودشان شد خوب

  درك و فهم حد در اما داشت شايدم ؟ داشت معنى رفتارشان اين واقعاا  حال. كردند مى

 .  نبود من

  ورتص. افتاد كرد، مي نگاه من به و بود ايستاده بابا دست بغل كه ياشار به چشمم

  ي خواهرانه و برادرانه ي رابطه او و من كه نذاشتند پدر و مادر اما... اما داشت زيبايي

  و من ظلم نهايت با... خوردگي اعصاب اش همه! جنگ اش همه... باشيم داشته درستي

 .  بوديم تر غريبه هم، غريبه پشت هفت از ما و كردند جدا هم از را برادرم

 .  كن عوض رو هات لباس برو:بابا

  او از ودمب دلگير! گفت تبريک و بوسيد را ام پيشاني ميل بي عقد از بعد كه بود حواسم

  خواستم و گذشتم حياط از. كردم سالم هم خاله شوهر و خاله به.نبود گاليه جاى ،اما

 .  كرد سد را راهم دانيال بلند قامت كه شوم خانه روي راه وارد

   شده؟ چي:زد  لب

 .  دارم كارت! ها نخوابي:زدم  لب

  حاالتا من نبود معلوم نبود، دانيال اگر. ماند پنهان همه ديد از كه كرد ام حواله چشمكي

  و قصد هيچ بدون واقعي دوست يک همانند و بود ام خاله پسر! بودم رسيده ها كجا به

  ينم خوشش هايش كمک از نه و دانيال از نه اصال بابا. كرد مي ام راهنمايي نيتي سوء

  دكر حواله بودنش مرد به را ،جوابم شدم جويا را دليلش او از كه بارى هر دانم نمى. آمد

 !بفهمى كه نيستى مرد:گفت مى و

 !   دانم نمى من بودند، عاجز آنان درك از زنان كه فهميدن مى چيز چه مردها حال 

  خواب رخت ،به گفتم خير به شب همه به كردم عوض را هايم  لباس كه اين از بعد

 ...  ماندم منتظر و رفتم

  خانواده اعضاي تمامي رفتن خواب به از خبر اين و شد ،خاموش خانه هاي چراغ تمام

 تپش و كردم باز را حياط به رو بزرگ تقريبا ي پنجره صدا، و سر بي. داشت را من جز

 .  شدم منتظر پنجره
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  از ار خودش. بروم كنار كه كرد اشاره دست با و آمد پنجره پشت دانيال بعد، ربع يک

 .  شد اتاق وارد و گذاشت تخت روي را كشيد،پايش باال پنجره

 !  نشكست پام تو خاطر به اگه من آخرش _

  تا گذاشت طاقچه روي و كرد روشن  را اش گوشي فلش نور. كردم نگاهش چپ چپ

  كه كرد هاشار و كوبيد تخت روي دست با نشست تخت روي. ببينيم را هم بتوانيم الاقل

 .  بنشينم

  اطرخ به باشيم چشم در چشم و رو در رو كنم مي صحبت كسي با وقتي داشتم دوست 

 .  نشستم و گذاشتم تخت به رو و برداشتم را اتاق كنج صندلي ، همين

   ؟ گذره مي جوري چه متأهلي اوليه ساعات... خب: دانيال

 .  كشيدم فرضي هاي خط دستم كف روي و دادم بيرون را نفسم حوصله بي

 !  ره نمي جلو انتظارم طبق كه اينه بگم تونم مي كه چيزي تنها _

  هك اين از قبل انداخت، من به باري شيطنت نگاه بعد و كرد اتاق بر و دور به نگاهي

  هك متوجهي... من با هامون رفتار... كه اينه منظورم!  ادب بي... نه نه:  گفتم بزند حرفي

   ؟

  مي زبانم زير از را حرف هميشه!  بود اش شيوه هم اين. داد تكان نه معني به را سرش

  خواست مي هم شايد دانم نمي... داد  نمي خودش به را زدن حدس زحمت و كشيد

!  بدهد قرار من جاي تر راحت را خودش بتواند و بچشد من زبان از را حرف و خبر طعم

  دركم خوب خيلى و دهد قرار من جاى را خود توانست مى خوب خيلى كه هم الحق

 .  كند

  مي حرف يا پرسيدم مي زاد پري از كه اوايل اون كنم، دركش تونم نمي! دونم نمي _

  زاد پري براي منم! نبود جالب اصالا  امروزش رفتار اما داد، مي رو جوابم اكراه با زدم

 .  خورد نمي هاش حرف به اون رفتار اما بود، آدم چون بودم نگران

   ؟ كني مي حسادت _

 !  دونم نمي دانيال اه... نيستم حسودي آدم...شناسي مي رو من كه تو... اصال نه، نه _ 

 .  بيايم حرف به خودم تا اش گوشي با رفتن ور به كرد شروع و شد ساكت
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  هعالق بهش هنوز اگر اصالا  ؟يا چي باشه داشته بزن دست هامون اگه! نگرانم دانيال _

   چى؟ باشه داشته

 .  كرد تنگشان و گرفت گوشي ي صفحه از را چشمانش

   كنى؟ مى احساس جورى اين كه زده ؟حرفى كرده كاري هامون: دانيال

  باال را صورتم و برد شالم زير را دستش ، آمد جلو دانيال. رفتم ور شالم ي گوشه با

 .  گرفت

 ...  ببينم بذار: دانيال

 .  كرد نگاه را ام چانه زير و برد باالتر را صورتم

   كبوده؟ چرا _

 !  كبوده؟: پرسيدم و كردم تعجب

 .  كرد تغيير پذيرش انعطاف و جدي لحن

 .  شده كبود ت چونه روى انگشتاش جاي _

  چرا هالبت كرد، مي نگاه چيز همه به موشكافانه و بود زيرك خيلي دانيال شدم، تسليم

  را اجرام و كشيدم عميقي نفس. بزنيم حرف هم با بياد تا خواستم ازش خودم! ؟ تسليم

 . كردم تعريف دانيال براي

   ؟ بكني خواي مي كار چي االن خودت خب _

 !   بپرسم تو از اومدم من _

  خودت.  دمب نظر و باشم مشتركتون زندگي تو لحظه به لحظه تونم نمي من يانار، ببين _

   ؟ رسه مي فكرت به چي

 .  بيمارستان برم خوام مي: گفتم بعد و كردم فكر كمي

   كني؟ لج هامون با خواي مي يعني _

  ى اندازه به. نمياد خوشم بگيره تصميم من جاى اول از بخواد كه اين از ولى ، نه: يانار

 ...  يانار ىمنه،زندگ زندگى ديگه اين.  گرفتن تصميم برام ديگران بابام ى خونه تو كافى

 .  برمت مي شو، آماده خب خيلي: گفت و برد باال را ابروهايش
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  خواست مي بود، واقعي دوست يک دانيال گويم مي كه است چيزها همين خاطر به

  چه ونهام برخورد ببينم تا. باشم ام زندگى ى گيرنده تصميم خود و كنم تجربه خودم

 .  باشد داشته تواند مي هايي پيامد چه و است شكلي

   ؟ خوبه بگن، بابات و مامان به كه گيم مي اونا به بيدارن من باباي مامان: دانيال

  من و بگيرد را جلويمان توانست نمي بابا طوري اين كردم، تاييد را حرفش لبخند با

  گبزر طرفي از و شدم نمي سرگردان و حيران شناختم نمي كه شهري در شبي نصفه

 .  داشت ما رفتن از خبر تري

  كرد پارك خيابان كنار را ماشينش دانيال.  گرفتم استرس كمى بيمارستان به رسيدن با

  يه غرور رو دست ولي كنم؛ زد گوش بهت دوباره بخوام كه نيستي بچه يانار: گفت و

 .  نذار هامون مثل مردي خصوصا مرد

  خواى مى: گفت دهد تغيير را جو كه اين براي و زد رويم به لبخندى كردم نگاهش

 !  كه كردى بهت،سكته نرسيده برى تو كه جورى اين برگردى؟

 .  گرفتم رساست واكنشش براى كمى فقط من! نخير: گفتم تندى با و كشيدم عميق نفسى

 .   ساندمر در ى دستگيره به را دستم ، نبود استرس از خالى كه حرص با و كشيدم پوفي

  هم قدرها ،اون اونه مثل ظاهر نظر از فقط ولى مونه  مى گوريل مثل درسته: يانار

 !  نيست ترسناك

  اما ترسيدم مى هامون از واقعاا و گفتم مى خود كردن آرام براى را ها اين دانستم مى

  قد اه آن مقابل بدتر بلكه كنم، خم سر هام ترس مقابل در كه نبودم دخترى من خوب

  از و ترسناك هايم ترس كه هم هرچقدر بردم؛ مى بين از را خود ترس و كردم مى علم

  مادرم و پدر با كه طور همان درست... شدم مي مواجه ها آن با من بودند درآور پا

 !   شدم مواجه

  ترسى ديگر هم او از زمان مرور به. بود خواهد سخت اولش مطمئناا هم هامون با برخورد

 .  داشت نخواهم

!  ارم زهر: گفتم خشم با و كردم اخم. بترسم شد باعث و خنديد بلند صداى با دانيال

 !  ترسيدم چته؟
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 .   شد بيشتر اش خنده

  لوارتش ى فاتحه ديگه كه بيينيش كردى، خراب رو خودت نديده تو بريم بيا دختر _

 !  ست خونده

  آخه. بزنمت دارم دوست وقتايى يه خدا به دانيال:  گفتم و زدم بازويش روى به دست با

 !؟ شوخيه وقته االن

 .  كردم مرتب سرم روى به را شالم و شدم پياده ماشين از

   بمونم؟ منتظرت خواى مى: دانيال

 .سركار برى بايد فردا برو. نيست الزم نه: دادم جواب و شدم خم ماشين داخل به

 .بزن زنگ داشتى روشنه،كارى گوشيم ولى باشه: دانيال

 .  رسونديم مرسى باشه:  گفتم و زدم رويش به لبخندى

  ىم دلت تو دونم مي كه  من ندونه كى هر دختر برو: گفت لودگى با و داد تكان سرى

 .بوده ت وظيفه گى

   نبوده؟: خنديدم

 .   برخاست هوا به اش خنده شليک صداى دوباره

 .بستم را ماشين در و رفتم ،عقب كردم نثارش "زهرمارى" دوباره

 .  افتاد راه و كرد خداحافظى دست حركت با و كرد روشن را ماشين دانيال

 .  كرد شوكه مرا صدايى كه بگذرم خيابان از خواستم

 .  كردم نگاهش و چرخيدم صدا صاحب سمت به

   كرد؟ مى چيكارت نظرت به بود بش و خوش اين شاهد شوهرت اون اگر _  

  را هايى حرف چنين ى اجازه خود به چرا او اصالا  ؟ بش و خوش بود؟كدام چه منظورش

  از مرا طور اين او كه بود داده نشان خود از رفتارى چه او مقابل در هامون مگر داد؟ مي

   ترساند؟ مى او واكنش

   .رفت اش شده پارك ماشين سمت به و ،چرخيد نشاند لبش ى گوشه به پوزخندى

  سؤالى اگر من. نبود درست اما زده را ها حرف اين چرا پرسيدم مى او از داشتم دوست

 .  زد مي تير با را هامون ى سايه كه او نه پرسيدم مى هامون خود از بود بهتر داشتم
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 .  رفتم حياط داخل به و چرخيدم بيمارستان سمت به

  سيگار حال حياط،در انتهاى درخت تک كنار را هامون حياط، در شدن وارد محض به

 .  ديدم كشيدن

         او راىب و بود گذاشته تنها قبليش همسر براى را عروسش كه عروسى نو داماد! بود جالب

  حسود تواند مى عاشق آدم مگر اصالا . بود بود؟ حسادت.بود شده آشفته قدر آن

  هب توجهش تمام بايد و بود من همسر ديگر او ولى نبودم او عاشق من! نباشد؟عاشق؟

  زندگى او با ها سال كه بود زنى نگران هامون! بود منطقى غير هم اين اما بود مى من

  كه نيم نباشد؟ نگرانش شد مى مگر. داشتند ديگر يک با را خوبى روزهاى قطعاا  و كرد

 ...!ديگر كه او بود ربوده را ام شبانه ،خواب ،نگرانى بودم غريبه

  اندهكش ميدان به را احساساتم تمام كه بود افتاده راه به جنگى درونم گويم؛ نمى دروغ

 .  نواخت مى را خود ساز يک هر و بود

  طرىخا تعلق ديگر او: گفت مى قلبم! باشد زاد پرى نگران دارد حق او: گفت مى عقلم

  توقع ينا شود مى مگر گويد، مى منطقم و باشد نگران بخواهد اصالا كه باشد داشته نبايد

  بود؟-مى نگران بايد پس.بود او ى باخته دل االن هم شايد زمانى او! ؟ داشت او از را

   بودم؟ زن آن سپ وا دل چرا من اصالا

  احساسات توانستم مى مگر بودم زن من. ديدم،گرفت حال اين در را او كه اين از دلم

 !  بگيرم؟ ناديده را ام زنانه

 .   رفتم اورژانس در سمت به و چرخاندم را رويم

   طوره؟ چه ىپيران زاد پرى وضعيت ببخشيد: پرسيدم و ايستادم پرستارى ايستگاه مقابل

   نداريد؟ خبر شما: پرسيد و كرد بلند را سرش پرستار

 . خواندم زبان بر را خدا نام و لرزيد دلم ناخوداگاه

  بود دهش بد دخترش وضعيت شنيدن از حالش كه زاد پرى مادر سمت به پرستار خبر با

 .بودند كرده وصل دستش به سرم و بود خوابيده تخت روى اورژانس در. رفتم

  زا را گرفت آغوش در خواب هنگام كه قرآني. بودنش خوابانده هم شايد بود، خوابيده

  ندنخوا زمان كه كردم نمي را فكرش. گذاشتم آن روي را سرم و كشيدم بيرون دستش
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  زن سالمتي براي حاال و بگيرم دست در خود خوشبختي براي را ،قرآن عقد ى خطبه

 !   هامون سابق

  شروع و ردمك پايين باال را تسبيح هاي دانه كشيدم، ميز روي رنگ سبز تسبيح به دستي

 .  صلوات ذكر به كردم

 !  نيست بازي براي تسبيح _

 .  بود زده در چوب چهار به را دستش برگشتم، سمتش هامون صداي با

 .  فرستادم مي صلوات داشتم دونم، مي _

 .انداخت پايم سرتا به باري ماللت نگاه

 .نمياد شكلت و سر به _

 .كشيدم بودمشان داده بيرون شال زير از كه ام شده زده تافت موهاي به دستي

   شكله؟ و سر به گفتن ذكر مگه _

 .   تداش خويش كنترل در سعى دانم مي. كرد عوض را موضوع و كشيد فكش به دستي

   برگشتي؟ چي براي _

 .  بود راه در بزرگي جنگ آمد مي بويش كه جور اين. كشيدم مانتويم به دستي

 !  بدم پس جواب بايد كارام تک تک براي كه باشم كرده امضا نامه عقد تو نمياد يادم _

 .  كرد مي بيشتر را استرسم همين و داشت تنومندي هيكل... آمد جلو

  ي اجازه بدون زن كه فهميدي مي بايد اومدي در من عقد به وقتي... بدي بايد چرا، _ 

 .  كنه نمي كاري شوهرش

 . دادم قورت را دهانم آب

   اينجايي؟ چرا بگو پس: هامون

 !  عيادت؟ ميان چي براي مردم _

 .  كشيد هم روي محكم را هايش دندان

   ي؟كن مي دخالت نيست مربوط تو به كه كاري تو چرا يانار، كني مي عصبيم داري _

  زن رايب بيمارستان تو شوهرم كه نيست مربوط من به! جالبه نيست؟ مربوط من به: يانار

  كلمات كه اين جاي به چرا كه نيست مربوط من به زنه؟ مي پر پر داره چرا قبليش
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  طلب من از ،اون عكس بر باشم، كار طلب ازش من و بشنوم شوهرم دهن از خوب

   كاره؟

 دم؟ب پس جواب تو به بايد حاال تا كى از: گفت و گرفت صورتم نزديک را صورتش

  عاشق كودكى همان از من. بود خوشايند برايم اين و خورد مى صورتم به هايش نفس

  شده مخلوط هامون تن عطر با كه حال و بودم سيگار پيچ دور ى سوخته كاغذ بوى

 .  بود بخش لذت برايم بود،بوييدنش

 !هستى چيزى هول نكنه: گفت كنايه با و كرد فوت صورتم روى به

 .  نشدم حرفش ى كشيدم،متوجه عقب را سرم

   چى؟ هول _

  راىب حيايى كه دخترهاى از دونستى مي: گفت تلخى با و زد رويم به زشت خندى نيش

 !  متنفرم ندارن دلبرى

 .بود كرده تر عصبى بيشتر مرا اين و شدم نمى هايش كنايه ى متوجه

 .دادم هل عقب به را او و گذاشتم اش سينه روى به را دستم

 .   شده دير ها حرف اين براى كنم مى فكر اما شم، نمى منظورت ى متوجه: يانار

 .  خنديد تمسخر با و برد باال را ابروهايش

    باشه؟ شده دير بايد چرا دير؟ _

 .   كند ديوانه مرا تا بود كافى انداختنش دست و هايش هايش،كنايه حرف

 !  ؟ خوبه حالت تو: پرسيدم ناراحتى با و رفتم سمتش به من بار اين

  بازى از دست: گفت و ريخت بيرون به را موهايم و برد شالم روى به را دستش هامون

  شال تىنيس بلد حتى كه تويى اصالا. شدى من با ازدواج به مجبور كه دونم مي يانار بردار

   كنى؟ سر چادر تونى مى كردى فكر كه شد چى بندازى سرت روى به درست رو

 بود؟ چه ديگر داشتم،چادر مي نگاه سرم روى به زور به را شال من

   داده؟ قولى همچين كى: يانار

 .   گرفت را ام چانه خشمگين و شد عوض نگاهش رنگ

 !تو: هامون
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 .  كردم نوازش را او دست جاى و كشيدم عقب محكم را سرم

 .  نمياد يادم: يانار

 ...گفت مادرم _

 .   چرخيديم رويش به دو هر زاد پرى مادر صداى با

 .   رفتم سمتش به و گرفتم فاصله هامون از

   خوايد؟ مى ؟چيزى جانم: يانار 

 ...  شكست را بغضش و داد هامون به را نگاهش

  زندگيش از اون ، بره نذار. كن كار يه خدا تورو ميره، مى داره زادم پرى هامون_ـ

 .  نفهميده هيچى

  خدا به . باشيد آروم: ،گفتم بود گلويم در كه بغضى با و گرفتم دستانم در را دستش 

 .   دونه-مي بيشتر كارو صالح خودش ، كنيد توكل

  اين مامان: گفت بود آمده در لرزه به ناراحتى از كه صدايى با و آمد كنارم هامون 

 .بره كه نداره حق يعنى ره، نمي جايى زاد پرى. كنى مى نابود رو خودت جورى

  را وجودت كه نيست همانى غرور شدن خورد مگر.  شنيدم را غرورم شدن خورد صداى

  غرور تنشكس به حرمت شكستن مگر نيست؟ شمردنت ارزش بى مگر بگيرند؟ ناديده

   شود؟ نمى ختم

  ود،ب قلبش در كه آنچه گفتن با و نكرد حفظ را بودم آنجا كه منى حرمت حتى هامون

 !  كرد اعالم زاد پرى به را اش عالقه

  ار من ،چرا داشته نگاه زنده قلبش توى پس در گونه اين را تو كه هامونى زاد؟  پرى

   بود؟ داده دست از را تو چرا اصالا بود؟ كرده اش زندگي وارد

  مادر دست آروم. نداشتم كردن سكته تا مرزى. بود كرده يخ دستانم و كند هايم نفس

 .رفتم عقب و كردم رها را زاد پرى

 .  نبودم هامون بغض و دلدارى مادرش، هاى ناله ى متوجه كه شد خراب حالم قدرى به 
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  مردى و كرد مي تالش ماندن براى زاد پرى داد؛ مي دلدارى هامون ، گريست مى زن

  از بود؟ آنجا من جاى اصالا  بودم؟ كارى چه مشغول من! بود مانده انتظار به غريبه

   شد؟ مى من نبود ى متوجه زاد، پرى ى باخته ،دل هامون! رفتم مى هم بيمارستان

  گىزند.كشيدم عميق نفسى و دادم تكيه در به. آمدم بيرون اتاق از و چرخيدم در به رو

  اين بخواهد نشده شروع كه زندگى. بود كرده شروع را هايش دادن عذاب نشده، شروع

 .كند خير به را عاقبتش خدا باشد گونه

 .  نشستم آنجا هاى صندلى روى و برگشتم بيمارستان روى راه داخل به

  حال و رفت پرستارى ايستگاه سمت.  آمد بيرون اتاق از هامون شد، باز در بعد دقايقى 

 .  پرسيد را زاد پري

 .  زدم صدايش را شد رد جلويم از كه پرستارهايى از يكي

   بزنم؟ زنگ گوشيتون با تونم مي خوام، مي عذر آقا _

  بيرون را اش گوشي و كرد سفيدش روپوش جيب داخل به دست كرد، مكث كمي 

 .  آورد

 !  بفرماييد _

  ار تو كه بمانى جايى شد مى مگر. زدم زنگ دانيال به و گرفتم دستش از را گوشي

 .شود دار خدشه غرورم كه ماندم نمي ،جايي نه بگيرند؟ ناديده

   دانيال؟ الو  _

 .بود آلود خواب صدايش

   بفرماييد؟ _

   دنبالم؟ بياي توني مي. يانار منم _

  هب كمي و گرفت دستم از را گوشي بود، ايستاده سرم پشت موقع آن تا كه هامون

 .  كرد گوش دانيال هاي صحبت

   دي؟ مي نظر من راجع  دارى كه هستي كي شما _

  فقط و كشيدم دستش از را گوشي هم من كه داد مي گوش دانيال هاي حرف به داشت

 .  بيمارستانم دنبالم، بيا: گفتم دانيال به
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  اشاره تانگش وار ديوانه هامون رفتنش، با. كردم تشكر و گرفتم پرستار سمت را گوشى

 .  داد حركت صورتم روى به و كرد بلند را اش

  اين زنى؟ مي زنگ بقيه به كه ندارى شوهر مگه تو. ذارم نمى ت زنده كه واهلل به _

   بود؟ كى مردك

  راحت ام قبلي زندگي آن دست از تا بودم كرده ازدواج او با من جويدم، را لبم پوست

  خواهم رو پيش ترى  كن خورد اعصاب و بدتر  زندگي آمد، مى نظر به  حال اما شوم

 .  داشت

   ؟ اي بقيه حال نگران كه نداري زن مگه تو _

 !  نفهمي؟ به زدي رو خودت يا فهمي نمي واقعا تو! يانار _

 .  يامن نظر به نفهم يه االن كه تا نفهمي به زدم نمي رو خودم اول از بود بهتر شايد: يانار

 .  كرد تر محكم را ابروهايش ي گره

   شب؟ وقت اين زدى زنگ كى به گفتم _

  کي حداقل نه، كه هم رويا ي شاهزاده تا كردم مي صبوري كمي بود بهتر كنم مى فكر

 !  گرفت مى قرار راهم سر آدم

  مچ، آورد هجوم سمتم به كه بمانم دانيال منتظر تا بروم ها صندلى سمت به خواستم

 :  پرسيد خشم با و گرفت محكم را دستم

   نداشت؟ جواب سؤالم _ 

  زير و يدكش خود سمت به مرا. كرد بيشتر را دستش فشار كه كشيدم عقب به را دستم

 :  لرزيد،گفت-مى خشم از كه صدايى با گوشم

 !  كنى؟ زندگى قراره كى با بفهمى كارى اول همين كه كنى مى كارى دارى _

  هزمزم لب زير. كردم وحشت نگاهش از. نگريستم چشمانش به و كردم بلند را سرم

 : كردم

  گى؟ مي چرت دارى _

  ام پيشانى روى به را سرش و بست هم روى را چشمانش فشرد، روى را هايش دندان 

 .گذاشت
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  بخواي كه تيغ نشو پس كنم، خراب جا يه رو بيمارستان اين دارم آمادگى االن من _

 .   بندازى زخم

  مى نگاهمان تعجب با چنان گذشتند، مى كنارمان از كه هايى آدم. بردم عقب را سرم

 :  گفتم وار زمزمه او از رهايى براى و انداختم زير به سر خجالت از كه كردند

 !  كن ولم كنن، مى نگاهمون دارن هامون _

 .  كرد رها را دستم بعد و رفت عقب آمد،كمى خودش به

  ايستاد مقابلم نگهبانان همانند هم او. رفتم ها صندلى سمت به و كردم استفاده فرصت از

  كه بود عاشقم نه و بود طبيعى نه رفتارهايش ولى دانم نمى.  دوخت چشم صورتم به و

  نمى را دليلش كه نفرتى و خشم را پايش تا سر هامون. دهم ربط ها عاشقانه به را آن

 .بود گرفته فرا ، دانستم

 .  شدم خيره اورژانس در به و چرخاندم را سرم رانداشتم، اش برزخى چشمان طاقت

  بست مي را لباسش هاي دكمه كه حالي در شده خمار هاي چشم با دانيال بعد دقايقى

 .شد بيمارستان روي راه     وارد

 .رفتم سمتش به استرس با و شدم بلند

   كنه؟ مي مون نگاه ملجم ابن عين چرا شوهرت اوه اوه _

 .  بگذرد من از تا كشيد كنار را خودش. بردم باال را هايم شانه

 !  ؟ كجا: يانار

 !ادبيه بي جوري اين كنم، احوالپرسي سالم برم _

 .كرد دراز او سمت به را دستش مردانه و رفت هامون سمت و زد من به چشمكي

   هامون؟ آقا خوبي _ 

  در مانده دست دانيال.ماند خيره صورتش در و آورد باال او پاهاى از را نگاهش هامون 

 :  گفت لبخند با و كرد فرو شلوارش جيب در را هوايش

 .   يانارم ى خاله پسر دانيال من! نياورديد جا به كنم مى فكر _

 : گفت نداشت خند زهر از كم كه لبخندى و انداخت من به را نگاهش 

 !  خوشبختم _
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 :  ديد،گفت بحرانى رو اوضاع كه دانيال

 .  مون خونه برم مى رو يانار من تون اجازه با _

 :  داد را جوابش كنايه با. برد باال را ابروهايش و داد تكان را سرش

   تون؟ خونه ميام گفته بهتون يانار_ـ

 .   رفتم سمتشان به و نماندم منتظر

  رو داخ كه مياد بر دستم از كارى كردم مى فكر خونه؛ گردم مى بر دانيال با من... بله _

 !  خانومه زاد پرى نگرانيشون، تمام كه هايى آدم از شده پر اينجا شكر

  ور من! ست خسته هامون آقا: گفتم دانيال به خطاب انداختم، هامون به داري معنا نگاه

 .  خونه برسون

 .  كرد مي نگاه هامون و من به مردد دانيال

 .  رسونمت مي خودم: هامون

 ...ج يانار: دانيال

 .  رسونمت مي خودم گفتم يانار: رفت حرفش ميان هامون

  اذيت رو خودت چرا تو بره، مي خودش با منم خونه، بره خواد مي كه دانيال خب: يانار

  دل خودتم هرچند دارن، نياز حضورت به كه هم اينجا! شه مي دورتر مسيرت كني؟

 .  ندارى رفتن

  رساند من به را خود بلندى قدم برداشتن با هامون كه افتادم راه بيمارستان در سمت به

 .  گرفت را دستم مچ و

   دارى؟ كارى: چرخيدم رويش به

  ور يانار. كرده راه به زا خواب از رو شما ببخشيد:  شد دانيال به رو من به توجه بدون

 !  خوش شب. بريد شما رسونم، مى من

  و چشم قلمرو در و كرد مي صادر فرمان نگاهش با داشت انگار كرد، نگاه مرا هامون

  پدرم دست قدرت كه طور همان اوست؛ دست قدرت كه قبوالند مي من به ابروهايش

  اطالعت به مجبور ها زن و داشتند قدرت مردها بشريت، ابتداي از كه طور همان... بود

 !   بودند
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  هايش چشم قوانين خودم وقت آن بدهم، سامان و سر ام زندگي به كمي تا بودم منتظر

  كرد، زنانگي و شد زن "آدم" براي اگر "حوا" فهماندم مي او به و ريختم مي هم بر را

  و قلب خاطر به. بود پروردگارش دستور خاطر به بلكه نحيفش، بدن و خلقت خاطر به نه

  زن كه بود نگرفته ياد او انگار. بود كرده جارى زن وجود در خداوند كه بود احساساتى

  قبول آوردن، نه بدون و ذهنش در چراهاى بدون را مردش تواند مى قلبش راه از تنها

 .  كنند

  فراموش  "ها آدم" و بود آمده خوش "ها آدم" زبان زير داري برده طعم اينكه مثل

  عشق ي خانه داغ و گرم تنور چون ،"چشم" گويند مي" حواها" كه بودند كرده

  خاطر به ها زن كردن داري بچه.  است آماده و روشن همسرانشان براي هميشه قلبشان

  چون كنند، مي داري بچه و شوند مي مادر ها زن!  نيست هايشان" شوهر آمدن خوش"

  چون... كند مي زنجير و قفل ها آن بدن به را ها زن يشان، رسيده راه از تازه نوزاد بوي

  بود كرده فرض خودشان براي كه هايي افسانه فرزندانشان براي الاليي خواندن با ها زن

 .  گيرند مي آرام فرزندانشان كوچک قلب ي تپنده ريتم با و!  خوانند مي را

  رامآ صدايى با بزنم حرفى كه اين از قبل.  رفتم دانيال سمت به و كشيدم را دستم

 !  نكن لج: گفت

 ...  آخه: يانار 

 !  زنه نمي ناحق حرف كه هامون... هيس: دانيال

 ...  بابا وقت اون خونه، نياره رو من شايد اون اما: يانار

 .  هندار فرقي اون براي كه دوني مي من از بهتر خودت تو:  گرفت غم رنگ دانيال نگاه

  هاش حرف به بازم اگه... خوام نمي رو بدت كه من يانار: داد ادامه و كرد كوتاه مكثى

  ىش مي مجبور وقت اون. داد طالقت و شد پشيمون اصال شايد بياي، من با و ندي اهميت

 !  خواي؟ نمي رو اين كه تو... تبريز برگردي

  هم ودب نيافتنى دست رويايى و آرزو برايم تنها آرامش كه خانه آن به برگشتن فكر

  شيمونمپ نكن دانيال،سعي نه،: گفتم محكم و دادم تكان را سرم بيايم، كوتاه نشد باعث

 .  ميام باهات من... كني
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  ثانيه چند واكنش خيال بى و كردم هامون از اي زوركي خداحافظ بوديم، كه جا همان از

  گرفته پشت از بازويم ناگهان كه بيايد راه من با تا كردم مجبور را دانيال. شدم قبلش ى

 .  شد

 .  رسونمت مي يعني رسونمت، مي گفتم بهت وقتي _

   بدم؟ گوش حرفت به بايد چرا _

  سياهش هاي چشم در شد، بيشتر بود شده حلقه مچم دور كه هامون دست گرماي

  ادد بي و داد و بدهد دست از را كنترلش كه است االن فهميدم من و افتاد راه به تالطم

 .  كند

  زنت خوام نمي. هامون آقا خب خيلي: نشاند لب بر مصنوعى لبخندى و آمد جلو دانيال

 .  برسونش خودت... كه بدزدم رو

  .برو هامون با تو پس: گفت خواهش با و كرد نگاه من به رو و كرد عوض را مخاطبش

 .  دارم كار كلي فردا كه بخوابم خونه برم منم

  پس ير،خ به شبت... باشه: گفتم ناچار و كردم فكر كمي. زد اي نيمه نصفه لبخند هامون

 ...  بگو هم بابام و مامان به

  ودنمنب و نيست جايي من براي خانه آن در كه نفهمد هامون تا گفتم قصد از را جمله اين

 .  كرد خداحافظي و گفت اي باشه دانيال. است راحتيشان و شادماني باعث سراسر

  دزا پري مادر اتاق سمت به و كرد رها را دستم بزند، من به حرفي كه اين بدون هامون

 .  ايستاد مقابلم و آمد بيرون بعد ربع يک حدود از بعد.رفت

 .  بريم: هامون 

 .  افتادم راه دنبالش حرف بي و شدم بلند

  .بود مانده مهمانان بين خودنمايى از ناكام كه بوديم شده عروسى ماشين سوار دو هر

 .  كشيد مى هردويمان رخ به را ما پيوند كه ماشينى

  كه نبود مسيرى همان مسير، اما شناختم نمى زياد را تهران من. افتاد راه به هامون

 .  بود برده ام خاله ى خانه به مرا هامون

 !  ميرى دارى اشتباه: پرسيدم و كردم نگاه رخش نيم به
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  بعد بگذره موندت از روز دو بذار: گفت تمسخر با و انداخت صورتم به نگاهى نيم

 .  شو راه راهنماى

  خواندن ساكت براى و ناچارى از او كه اين يا بود او دست دم من غرور دانم نمى من

 .  گيرد مى نشانه را غرورم من

 .  نبود اينور از من ى خاله ى خونه راه: كردم اخم

  كرده چين سنگ جا اين تا رو خودت پشت چطور؟: نشاند لب ى گوشه به پوزخندى

 .  نيستن االن كه بودى

  من تهرانى آقاى باشه: كوبيدم صندلى روى به را خود و چرخاندم را رويم حرص با

 .  م خاله ى خونه بريم قراره چطور ببينم تا كنم مى سكوت

   اونجاست؟ مقصدمون اصالا گفته كى حاال: هامون

   بريم؟ كجا قراره پس: چرخاندم رويش به را سرم سريع

 .  من ى خونه: هامون

   دارى؟ ام خونه مگه تو: يانار

  ابونخي تو زاد پري با كه كنى نمى فكر احياناا : كرد فوت بيرون را حرصش پر نفس

 !  كرديم؟ مى زندگى

  چه اين بود گرفته ناديده مرا كه زمانى از دانم نمى اما نبود، وجودم در حسادت خدايا

 .  شد مى كشانده آتش به بدنم تمام زن آن نام شنيدن ،با بود حسى

 ! م خاله ى خونه برسون رو من: يانار

 ! باشه پيشش پسر يه كه بمونه جايى بذارم رو زنم كنى مى فكر: هامون

  باز چشم كه وقتى از درست ، عمر يه ميزنى حرف ازش دارى كه پسرى اون: يانار

 .  بوده من با كردم

  رو ها كلمه دارى وقتى: گفت تهديد با و دوخت صورتم به را خشمش از پر چشمان

 .  نىك مزه بايد رو دهنت تو خونِ طعم نكنى چون كن، شون مزه هم يكمى كنى مى بلغور

 ...ولى: يانار

 .  داشتم نگاه دهانم در زبان فريادش با
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 .  بشى جدا ازم خوام نمى زنمى! ولى بى ولى: هامون

  دارن نمى بر رو عروس تازه يه كش، نفس آقاى پرست، ناموس آقاى مرد، آقاى: يانار

 ...  كه اى خونه تو ببرن

 .  فرستادم فرو را گلويم در بغض و كشيدم بلند نفسى

  رو ت جهزيه بتونى تا بره فرستم مى رو وسايالش فردا كن، تحمل رو امشب يه: هامون

 .   بيارى

  پايكوبى و رقص و ها هل ،هل عروسى از قبل هاى مراسم اين براى دختران تمام مگر

  حرمت به جهيزيه مگر انداختند؟ نمى راه به كشد مى طول روز شبانه چند كه هايى

  عروسى جهزيه،جشن شرط مگر اصال شده؟ نمى چيده زوج دو ى خانه در عروسى جشن

 نيست؟

  يا بودم ارزش بى و حرمت بى من. داشتم اى جهيزيه حتى نه و جشنى نه من چرا پس

 .  ديدند نمى مرا تنها ها آن

!  گذشت عروسى از او شدن خرج كم براى پدرم كرد مى فكر كه بود خيال خوش چه

  نجش بى مرا جهيزيه، بار زير از كردن خالى شانه براى تنها او بودم، خبر با كه من اما

 .  بود كرده او ى خانه راهيِ 

  مامت با حال كه بود نكوبيده دهانم روى بر خان خفه مهر كسى قدرت اين با حال به تا

 .  بود شده زده دهانم روى بر قدرت

  و آوردم در را هايم كفش. كرد باز را در و چرخاند آپارتمان در قفل داخل را كليد

 .  كرد پرت  مبل روي را كتش و شد خانه وارد من از بعد گذاشتم، كفشي جا داخل

  ها تازگي كه داد مي اين از خبر وسايل روي نشسته غبار و گرد انداختم، نگاه خانه به

  عكس قاب چند ، رفتم تلويزيون سمت. است نشده كاري تميز براي خانه، وارد زني

.  ودب كرده تميز ها عكس داخل را زاد پري كسي كه بود شده چيده تلويزيون ميز روي

  آن در زاد پري كه آن از ديگري نصف و گرفته خاك و گرد عكس قاب نصف يعني

 .  بود مانده انگشت جاي داشت، قرار
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  زا هامون. بود پيچيده اتاق در زنانه عطر بوي كردم، نگاه خانه به و نشستم مبل  روي

  جاري و زنده خانه اين در اش سليقه حتي و بو خاطرات اما بود، گرفته طالق زاد پري

 .  بود

  از را زاد پري و هامون ازدواج هاي عكس غمگين، و زدم چرخي ها اتاق در و شدم بلند 

.  داشتند لب به لبخند و بود نمايان عشق دويشان هر نگاه در. گذراندم نظر زير

  كرد،كشيده-مي نگاه را من و بود داده تكيه در به كه هامون سمت نگاهم ناخودآگاه

  بغض ناخودآگاه... لبخندي نه و داشت وجود عشقي نه اما بود ما عقد هم امروز. شد

  يدسف رنگ تنها كردم، مي تصور كودكي در كه مشتركي زندگي و عروسي از. كردم

 .  بود پيوسته حقيقت به عروسش لباس

 .  صبحه دو ساعت: هامون

   خب؟:  بود اين شد خارج دهانم از كه اي كلمه تنها و دادم قورت سختي به را بغضم

   ؟ بخوابي خواي نمي: هامون

  مبود اضافه جا آن من و بود ديگري زن مال تماما كه بخوابم اتاقي در كه اين فكر از 

  انگار... بودند نخورده دست وسايل ي-همه. زدم عوق ناخودآگاه و خورد بهم حالم

  در حضورم با... طور اين من و كند فراموش را زاد پري از چيز هيچ خواست نمى هامون

 !   كنم مي... خيا قصه زاد پري به دارم كه كردم مي حس خانه اين

 .  خوام نمي نه،: يانار

  جز ديگري حس هيچ يا خشم از داد، قرار صورتم مقابل را صورتش و آمد جلو هامون

 .  كرد متعجب را من اين و نبود خبري آرامش

   چرا؟: هامون

  دونب چون شايد:  گفتم آميز تمسخر و انداختم گره ديگر يک به پشت از را دستانم 

 .  بره نمي خوابم خودم بالشت

 .  شده خورد امروز اعصابم كافي ي اندازه به!  يانار نكن شروع باز: هامون

  از من دوني مي تو اصال!  زاده پري مال ش همه خونه اين هامون نكنم؟ شروع رو چي _

   دارم؟ حسي چه جام اين كه اين
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  شبي هنصف كنم؟ كار چي گي مي: پرسيد اي كالفه لحن با و برد موهايش الي را دستش

   بخرم؟ خونه برات برم

  جبورم را او كند درك نخواهد را چيزى كسى وقتى شد مى مگر. بود فايده بى او با بحث

 !  كرد؟ كردن درك به

  به و نشستم هال درون مبل روى. گرفتم نشنيده را هايش لب زير و گذشتم كنارش از

 .  دوختم چشم پايم زير فرش

 .  نشست مقابلم ميز روى و آمد هامون

  نگاه تدق با را او بودم نتوانسته حال به تا. كردم نگاه صورتش به و كردم بلند را سرم

  بسيار اى چهره هامون. بود ناراحتى و استرس از پر هميشه ما برخوردهاى تمام. كنم

  رازهاى از پر ى نامه گنج همانند درست كه چشمانش مخصوصاا . داشت زيبايى و مردانه

 .  بود مهر به سر

  داشته زن كه بشوم مردى همسر بخوام روزى كه كردم نمى هم را اين تصور زمانى هيچ

  اين. كردم مى تصور رويايى را ازدواجم اول شب و عاشقانه را خود ازدواج هميشه. باشد

  كند حفظ خود جاى در مرا كودكانه روياهاى بخواهد كه بود جايش سر چيز چه زندگى

  ازدواج به رسد چه نداشتم هم را شدن عاشق فرصت حتى من برساند؟ ها آن به مرا و

 !  عاشقانه

  را نگاهش صورتم در من همانند نيز او بودم مانده خيره چشمانش به من كه طور همان

 .  چرخاند مى

  شهاي اولين كه هامونى كرد؟ مى فكر چيز چه به اصالا  گشت؟ مى چيز چه دنبال به او

 ...  من و بود خورده كليد زاد پرى با

  رفك چى به: پرسيد ،كالفه شد خم جلو به و داد قرار زانوهايش  روى به را هايش آرنج

   منه؟ هاى چشم تو جوابش كه كنى مى

  زا پر من زندگى: دوختم چشم تلويزيون ميز روى عكس قاب به و گرفتم او از نگاه  

  خيال، بى. نداره هارو اون به دادن جواب ى حوصله هم خدا حتى كه شده هايى سؤال

 .  داشتى رو سختى شب بخواب برو شو بلند
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  تذهن توى پوچ تفكرات با رو خودت قدر ،اون يانار:  كشيد موهايش در پنجه شدت با

 .  كنى ازدواج من با كردى قبول كه دونستى مى رو من شرايط تو. نكن اذيت

  ؟ چى من! درك به برن شون همه ها آدم موقعيت، شرايط،: گفتم تمسخر با و خنديدم

  رو من نظر كسى اصالا پذيرفت؟ رو من موقعيت با من شرايط هم كسى چى؟ يانار

   خواست؟

  مجبور رو تو بود، درست حدسم پس: پرسيد تندى با و خورد گره هم در ابروهايش

 .  بشى من زن كردن

.  نيست نىبي مى كه اونى هميشه... نكن نه،اشتباه: گفتم و دادم حركت طرفينم به را سرم

 .  دن مي ديد خطاى گاهى هم ها چشم

 .  ندارد بحث اين ي ادامه به تمايلي انگار كه ،طوري كشيد پوفي و كرد نگاهم خشمگين

   پشيمونى؟ منى با كه اين از يانار _ 

 ... اما بودى زندگيم ى گزينه بهترين تو نه: يانار

   چى؟ اما: هامون

 .   كردم فوت بيرون به را نفسم

  اين نه باشم اولينش من كه كسى.  كردم مى تصور عاشقانه رو ازدواجم هميشه اما _

 ...  كه

  پيش خواهيم مى ما كه جورى اون چيز هيچ: كرد بيان ناراحتى با و شد بلند جايش از

 .  باشيم سرنوشت از اى ديگه روى منتظر بايد هم حاال همين حتى. ره نمي

   زادى؟ پرى عاشق هنوزم تو: يانار

  نامع را نگاهش يا و سكوتش است الزم آيا. ماند خيره چشمانم به تنها و كرد سكوت

  را وا نگاه توانستم مى  اما بودم، نكرده تجربه را عاشقى حال به تا بود درست كنم؟

 .  بفهمم

  مردى ها داستان درون دختران همانند هم من شد مى چه زدم، خود بخت به پوزخندى

  اب هم من و كرد مى خرج را هايش عاشقانه برايم و شد مى پيدا دنيا اين ناكجاى       از

  خوش زندگى يک و شدم مى او عاشق خود بخت و خانواده از ام خوري دل تمام وجود
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  لمقاب مرا دنيا اما بود، گونه اين كاش اى! خوش؟ پايان.  كردم مى تجربه آخر به تا را

  از مرا كه اي سيلى. داد مي را نامرديش از محكمى سيلى از خبر و بود داشته نگاه خود

 .  كرد خواهد بيدار خوش خواب

 .   رفت مشتركشان اتاق به حرف بى و گرفت را نگاهش هامون

  مگر. شكست بودم داده جايى عمرم ى شيشه در كه هم را غرورى اندك همان شكستم،

  جمع خود در را هايت زنانه شود مى مگر! نداشت؟ زنانه هاى حس و بود زن شود مى

  ادِ ز پرى ى اندازه من آن، از بدتر! باشى؟ ديگر زنى به مردت ى توجه گر نظاره و كنى

 !  نبودم؟ هم غايب

   رو راه به و كردم باز را خانه در رفتنش خواب به و اتاقشان توي هامون رفتن از بعد

  خاطر به و بود خانه يک فقط طبقه هر و بود آپارتماني يشان خانه. نشستم پله روى رفتم،

  خودم درون را پاهايم. نبود مشاع چون نشستم مي رو راه در اگر نداشت مشكلي همين

 .  كردم مي گناه احساس جاها ي بقيه از كمتر جا اين كردم؛ جمع

  يسخ صورتم كه نكشيد طولي. دادم تكيه كفشي جا به و آوردم در سرم روي از را شالم

  نم. بود بلند ام گريه هق هق صداي و ريختم مي اشک كسي از ترس بي شد؛ اشک از

  نبدو كه گرفتم ياد اول از. كشيدم مي را بودنم دختر جور و بودم تنها بچگي اول از

 !   كنم زندگي و بمانم زنده بايد كسي حضور

 .  عزيزم... نكن... ريه...گ:  گفتم هق هق با و كشيدم دست خودم سر روي

 ! نيامد بند ام گريه

 .  شه مي رست... د... چي...مه...ه _

  منتظر آمدم دنيا به كه موقعي از نبودم؛ مطمئن زدم مي خودم به كه حرفي از خودم

 .  شد تر خراب و تر خراب چيز همه اما "شود درست چيز همه " تا بودم

  پناه آن به كه نبود آغوشي چون آمدم مي كنار آن با بايد اما كردم مي سرما احساس

 !  ببرم

   ؟ نيست... شنگت...ق... هاي م...چش... حيف... م...عزيز _
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  روي را لرزانم ي اشاره انگشت. كردم صرف زيادي انرژي جمله يک اين گفتن براي

 .  گذاشتم لبم

  ريه...گ.... بلند صداي با كه دخترها... بشه بلند هقات... هق... صدا... ذار...ن... هيس _

 !  كنن نمي

 .  خنديدم

 !  بميرن يد...با... قط... ف... ها ر...دخت _

  ات اشكي هاي چشم با و گذاشتم پاهايم روي را انداختم،سرم سرم روي دوباره را شالم

 ...  كردم فكر صبح خود

 !   يانار! يانار _

  و بود گرفته درد چشمانم بودم، كرده گريه كه بس. كردم باز هم از را هايم پلک آرام

 .  بود چسبيده هم به هايم پلک

   ؟ بيداري يانار _

  : پرسيد آرامي صداي با. كرد مي نگاهم و بود نشسته زمين روي من روي به رو هامون

   ؟ خوابيدي جا اين چرا

 ! بود شده خشک هايم گونه روي اشک جاي.كشيدم صورتم روي دست

   ؟ بدي رو جوابم خواي نمي: هامون

  و انداختم پايين را سرم همين خاطر به شده، قرمز يا كرده پف هايم چشم دانستم نمي

  كاري باهام: گفتم اي شده دورگه و گرفته صداي با و شدم جمع خودم درون بيشتر

 .  كشيدم هاش آدم و دنيا اين از كافي ي اندازه به من باش، نداشته

  را موزن و گرفت بازويم از كه كرد مسئوليت احساس يا سوخت حالم به دلش دانم نمي

 .  انداخت خودش روي

 .  تو ببرمت بيا _ 

 .  انداختم زمين روي فاصله آن از را خودم و كشيدم بيرون دستش از را بازويم

 !   شدم بچه دختر يه معطل چه صبحي سر!  استغفراهلل:هامون
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.  كرد بلندم زمين روي از و برد پاهايم زير را دستانش بگويم، چيزي كه اين از قبل

  زمين از ارتفاعم و خودم به شده گرد هاي-چشم با و برداشتم صورتم روي از را دستم

 .  كردم نگاه

 !  زمين بذارم: يانار

 .  برد داخل را من و كرد باز را خانه در پا با كرده اخم هامون

  وير كرد پرت باال از را من. كردم تكرار را حرفم دوباره و گذاشتم قلبم روي را دستم

 .  رفت خانه آشپز به خودش  و مبل

 .  بزنن رو خونه در كه االنه: هامون

 .  كردم كج را هايم لب و فهميدم را منظورش

 .  بيشتره من از حال هر به تو ي تجربه... اوهوم: يانار

 .  شد من تماشاي مشغول آلود غضب و كرد پرت اپن روي را فندك

 .  بياره خودش با هم رو تو هاي لباس مياد، وقتي بگو بزن زنگ مامانت به: هامون

   . بروم بخواب تا بستم را چشمانم.  شدم جمع مبل روى كمي و گرفتم ازش را رويم

  ليوان كه حالي در هامون. كردم باز را چشمانم ، بازويم روي  به دستي كردن حس با

  خيره من به گذاشت، مي دهانش در را قند و كرد مي نزديک هايش لب به را چايي

  صداي با. كشيدم باال به را هايم دست سرجايم و زدم كنار را رويم پتوي. بود شده

   ؟ چنده ساعت: پرسيدم آلودي خواب

 . كرد مي درد كمي كمرم كشيدم، اي طوالني ي خميازه بالفاصله بعد و

 .  ظهر يک: هامون

  نرفته حمام زدم، دست بود شده خشک چوب مثل كه موهايم به و ماليدم را هايم چشم

 .  بود مانده باقي گيره همه آن با زده تافت موهايم و بودم

.   دادم يم عرق بوي كشيدم؛ بو كمي بود، تنم بر ديشب مانتوي هنوز شدم، بلند جايم از

 .  كشيدم عقب را سرم و كردم جمع را ام بينى

   ؟ حموم بري خواي مي: هامون

   ؟ كرد مي سوزي دل كردم، نگاهش و كردم ريز را هايم چشم
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   ؟ آوردن برام لباس اينا مامانم: يانار

 .  نيومدن:  گفت مكث با و گذاشت ميز روي را اش نصفه چايي ليوان هامون

  و گذاشتم هم روي را هايم پلک سختي و درد با شدند، خشک موهايم بين هايم دست

  يعني!  نيامدند مادرم و پدر گفت بهم هامون كه آمد سختم چقدر. دادم تكان سر

 .  يندبب كسي را ام سرشكستگي خواست نمي دلم... نداشتم؟يعني اهميتي برايشان

 . ميارم تون خونه از رو وسايلت رم مي منم حموم، برو خواي مي: هامون

 .  بياره برام زنم مي زنگ دانيال به يا ميارم رم مي خودم. خوام نمي نه: يانار

  اره؟بي برام رو زنم هاي لباس غريبه مرد يه بذارم چي؟ ديگه: گفت تشر با و كرد اخم

 !  بكنه كاري همچين بذارم كه باشم مرده بايد

.  نداشتم بحث و جر براي اي حوصله كه بود، گرفته ام خانواده خاطر به دلم قدر آن

  .برداشت ميز روي از را ماشينش سوييچ و كرد تن را كتش شد، بلند جايش از هامون

 . شد خارج خانه از و انداخت من به احساسي هر از خالي و خشک نگاه

  لبمق و كنم نگاه چيزي به كه اين بدون و شدم خوابشان اتاق وارد شدنش، خارج از بعد

  ار هايم لباس. شدم داخلش و كردم باز را اتاق درون حمام در بگيرد، درد اين از بيشتر

 .  انداختم حمام ،توي آوردم در

  در و اماستشم را زاد پري بوي ببينم، را اي زنانه انگشتان اثر توانستم مي حمام جاي همه

 . بكنم كردن گناه احساس هم كردن حمام حال

  آب سرماي به بعد اما لرزيدم خود به اول كردم، باز را سرد آب و رفتم دوش زير

  تيغه روي رو خورد مي سر سرم از سرد آب قطرات. پريد سرم از خواب و كردم عادت

 .  ريخت مي هايم لب روي آخر و شد مي جاري دماغم ي

 .  برم خونه اين از بايد كردم مي رو فكرش كه چيزي از زودتر كه اين مثل: زدم لب

  مي المپ سفيد نور زير كه خودم خيس صورت به حمام متوسط ي آيينه در و زدم لبخند

 .  شدم خيره درخشيد،

  از و كردم باز كمي را حمام در. بود برنگشته هنوز هامون كه اين مثل اما شد تمام كارم

  انداخته تخت روي را خودش تني و آبي ي حوله هامون. كردم نگاه را بيرون در، الي
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  ار،انزج و چندش حس با. بود رفته دوباره و بود برگشته خانه به كه دادم احتمال. بود

  برداشتم تخت روي از را حوله بيايم، بيرون حموم از كه اين بدون و كردم خم را خودم

  وازشن را پوستم حوله كه انگار و پيچيد دماغم در خوشايندي و عجيب بوي. كردم تنم و

 .  بست نقش لبم روي لبخند آگاه ناخود داشت، مي نگه گرم و كرد مي

 .   تمبرداش را گوشي شد، بلند تلفن زنگ صداي. زدم پا را تخت كنار ابري هاي دمپايي

   ؟ الو _

   عزيزم؟ يانار،خوبي سالم _

 .  فشردم محكم دستم در را گوشي مادرم صداي شنيدن با

   يانار؟: مامان

  نمك فكر زدي؟ زنگ من به كه گرفتي اجازه بابا از! شما هاي نگراني دل از خوبم،: يانار

 .  ها بشه ناراحت بايرامي جناب

 ...  نگو طوري اين: گفت خور دل مادر

 .   خنديدم تلخ

  نم به سري يه بيايد صبح كه بود سخت قدر اون يعني نگم؟ طوري اين رو چي: يانار

   ؟ نكشم خجالت و نشم افكنده سر هامون جلو قدر اون من تا بزنيد

 ...  خدا به: مامان

  باش مطمئن... گذشته شكايت و گله از وقته خيلي ما كار... بگي چيزي خواد نمي: يانار

 .  شم نمي پسرتون آقا و بايرامي آقاي و شما شريف وقت مزاحم ديگه

 .  دشمنت نه مادرتم من زني؟ مي حرف من با طوري اين چرا!  يانار: مامان

 .  گذاشتم خوري غذا ميز روي را دستم و نشستم صندلي روي

  انجام دختراشون براي مادرها كه كارهايي از كدوم هيچ چرا پس مادرمي؟ واقعا: يانار

  ي همه كه باشي اي خونه تو سخته چقدر دوني مي! مادر ندادي؟ انجام برام دن مي

 !  ندارم خودم از حوله يه خونه اين توي من ايه؟ ديگه زن مال وسايلش
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  لبمق درون بزرگي سنگ قلوه مانند ام نگفته هاي حرف... زدم پس را گلويم توي بغض

  و... مكن دفع را سنگ قلوه آن توانستم مي چطور دانستم نمي من و كرد مي سنگيني

 .  كردم مي حمل خودم با را آن كه بود سال ساليان

 .  شد بلند مادر ي گريه صداي

 .  نده خجالتم برم، قربونت نگو... جان مامان نگو... عزيزم يانار: مامان

  داخ جز كسي نده، نشون نگران رو خودت اما گم؛ نمي بازم و شم مي ساكت باشه،: يانار

  گيزند از حاال تا  من كه قسم سري باال همون به... كني تظاهر بخواي كه نيست جا اين

 .  نفهميدم هيچي

  چه خوردم، را هايم حرف دوباره و كردم مكث كه بدم ادامه زدنم حرف به خواستم

  من هواي وقت هيچ او كه اين با كنم؟ ناراحت اين از بيشتر را مادرم آمد مي دلم جوري

 .  چكيد چشمم از اشكي قطره. داشتم دوستش من اما نداشت را

 .  خداحافظ: يانار

  سمت. داد فشار را گلويم و كردم قطع را گوشي بگويد، چيزي مامان كه اين از قبل

  ستانمد خوردن آب موقعي سركشيدم، را آن و برداشتم آب ليوان يكي و رفتم آشپزخانه

 .  ريخت مي گردنم روي آب قطرات و لرزيد مي

  شد وارد كه مردي چرخاندم در سمت را سرم. آمد در داخل كليد چرخيدن صداي

 ..! نبود هامون

 .  شكست و افتاد زمين روي و خورد سر دستم از ليوان

 .   بست ببيند، را من نتواند ديگر كه طوري را در و رفت خانه از بيرون فوراا  مرد

 ! خوام مي عذر خيلي! ببخشيد: گفت در پشت از

   هستي؟ كي: يانار

  ماش كردم نمي فكر بزنم،  سر يه بيام داد بهم رو جا اين كليد خانم حاج! ببخشيد _

 .  باشيد خونه

 !  كشيدم آسوده نفسى شنيدم، كه را خانم حاج اسم

 !؟ شماييد هادي آقا: يانار
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 ...خانم يانار بله: هادي

  فت،ر پايم كف اي شيشه خورده كه كردم جا جابه را پايم كمي و كشيدم راحتي نفس

  هدرآورد را هايم دمپايى كه من به لعنت.  شيشه خورده از بود پر اطرافم كشيدم، جيغ

 .   بودم

   ؟ خانم يانار شد چي: هادي

 !   بريده رو پام شيشه: يانار

  و بردم االب كمي را بود رفته تويش شيشه كه پايي. كرد مي فكر داشت انگار شد، ساكت

  باعث اش خيسي و بود خيس كمي هنوز پايم. طرف آن پريدم ها شيشه خورده روي از

 .   زمين بيافتم محكم و بخورم ليز ها سراميک روي كه شد

   خانم؟ يانار: هادي

 .  بزنم حرفي نتوانم كه بود شده باعث كمرم درد طرفي از و پايم درد طرف از

 .  شد بلند در پشت هادي و هامون احوالپرسي و سالم صداي

   ؟ تو ري نمي چرا داداش: هامون

 ...  آخه: هادي

   ؟ اومده هادي كجايي يانار! يانار؟: هامون

  دستم يكي نآ. بكشم عميقي نفس بتواندم تا بردم باال را سرم كمي و گرفتم كابينت از

  هشيش كه گذاشتم زمين روي را پايم دو هر  و شدم بلند و كردم كابينت بند هم را

 .  كرد پاره بيشتر را پايم و رفت فرو پايم در بيشتر

 !  ؟ يانار: هامون

 ...  تو برو داداش _

  به شد، دادنم جواب از نااميد وقتى آخر در و زد صدا را نامم بار چند و آمد داخل هامون

 .  آمد خانه آشپز

   پريده؟ رنگت قدر اون چرا: هامون

  نگران را او شيشه، خورده با خوني ي آشپزخانه. رفت آشپزخانه كف سمت نگاهش

 .  كرد نگاه مرا نگران و متعجب. كرد
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 !شده؟ چي: هامون

  و گرفت پايم مچ دور به را دستش. انداخت پايم روى به را نگاهش من، جواب از قبل

  من جاي به و شد جمع صورتش شيشه، بريدگى جاى ديدن با. كشيد باال به را آن

 .  گفت "آخ"

   افتاده؟ اتفاقي داداش: هادي

 .نيست چيزي داداش، نه: گفت كالفه هامون

 .  ديگه برم من پس: هادي

 .  بروم راه بتوانم تا خودش روي انداخت را وزنم و انداخت گردنش دور را دستم هامون

 !كن صبر هادي، نه: هامون

  آب ليوان يه تو، بيا هادي: زد داد جا آن از و نشاند تخت روي و برد اتاق سمت را من

 .كن درست زحمت بي هم قند

 !  بود بلند خيلي صدايش. گذاشتم هايم گوش روي را دستم

 .  كشيد زخمم روي دست آرام

 .  باشه داشته بخيه به احتياج نكنم فكر _

  عميق خيلي بريدگي جاي اما داشت درد كه اين با كردم؛ مي را فكر همين هم خودم

  ديده من تا داد قرار در جلو را خودش و شد بلند هامون زد، را اتاق در هادي. نبود

 .  آمد من سمت به و گرفت هادي از را قند آب ليوان. نشوم

 .گرفت سمتم به را ليوان و نشست زمين روى زانو دو مقابلم

 . ندارى رو به رنگ بخور،: هامون

 .  كشيدم سر را آن از كمى و گرفتم دستش از را ليوان

 .كشيد عقب سريع كردم كه اي ناله با و گذاشت زخمم روى به را دستش

 .  كنم پانسمان بايد: هامون

  باال را مپاي و گذاشتم تخت پايين را ليوان شدم، خم. رفت بيرون به و شد بلند جايش از

 .دادم قرار پايم ران روى را پايم مچ.آوردم
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  ار جعبه و نشست پايم جلوى. شد اتاق وارد كوچک اى جعبه با هامون و شد باز اتاق در

 .  داد قرار زمين روى

  كردم مى حس ولى دانم نمى. بود شده متورم گرنش روى رگ و بود هم در هايش اخم

   باشد؟ داشته توانست مى دليلى چه عصبانيت براي اما عصبانيست،

 .  آورد بيرون استريل گاز اى بسته همراه به بتادين و كرد باز را جعبه

  وىر به بعد و ام سينه بازى روى به چشمانش. كرد بلند را سرش و چرخيد من سمت به

  تدس و كشاندم ام سينه روى به را حوله و شد بلند دستم خود به خود. نشست پاهايم

 .  كشاندم پايم روى بيشتر و بردم حوله پايين روى به را  ديگرم

   ؟ ديده وضع اين با رو تو هادى: گفت و شد تر غليظ اخمش

  شدت از من و ريخت زخمم روى به مستقيم را  بتادين. شدم او احساس ى متوجه تازه

  يمگلو در را جيغم و كوبيدم دهانم روى به دست با دادم، سر كوتاهي جيغ پايم سوزش

 .كردم خفه

  را بدنم تمام ضعف و فشردم هم روى را نشست،چشمانم سرد عرق ام پيشانى روى

 .  گرفت

 .   كنم نگاهش شد باعث صدايش

   نداشت؟ جواب سؤالم: هامون

 !  دانند نمى را پرسيدن سؤال زمان كه هايى آدم چنين از واي واي،

  كه ينىا نگران هستى؟ چى نگران دقيقاا االن تو: گفتم عصبانيت با و بردم جلو را سرم

   ببينه؟ رو من بدن ديگه يكى تو از قبل

  پوسيده افكار در غرق او و بودم درد در غرق من داشتم، حق اما! بود بود؟ درازى زبان

  باعث خانه، به آمدنش اجازه بى با كه نبود او احمق برادر تقصير مگر اصالا. خود ى

  كه كرد نمى درك مرا حال واقعاا او؟ يا باشم گو جواب بايد من االن شد؟ من ترسيدن

  هم زاد پرى اگر رسيد ذهنم به اما واقعاا، بود دار خنده كرد؟ مى فكر مسائلى چنين به

  اتنه و داد مي جايى آغوشش در را او نه كه يا كرد؟ مى برخورد او با گونه اين آيا بود،

   كرد؟ مى تالش او دادن دلدارى به
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  رفتگ مرا ى چانه شد، بلند زمين روى از حركت يک با. كوبيد زمين روى به را بتادين

 .  داد هل عقب به و

 .  شدم پرت تخت روى به و كنم كنترل را خود نتوانم شد باعث بدنيم ضعف

  اش سبابه و شصت انگشت دو با مرا ى چانه ديگر بارى و زد خيمه رويم به خشم با

 .   گرفت

 .  كني كوتاهش كه بگير ياد درازه، زبونت: گفت صورتم روى به خشمگين

 .   فشرد را ام چانه تر محكم كه بدهم تكان را صورتم خواستم

.  كنى سؤال بايد وقت چه بدون توام: گفتم و گرفتم دستش مچ رو به را دستم حرص با

  ونا نيستم من بده جواب بايد كه اونى. خودت براى بذار هم رو ت مسخره تصورات اين

 .  شه مي بقيه ى خونه وارد اجازه بى كه ادبته  برادر

  حوله بدون من چيه دونى مي اصالا: دادم ادامه و كشيدم هم روى هايم دندان حرص با

 !تو اومد كه بودم

  مى او به قهر و كردن ناز با پخته زنان مثل و كردم مى بيشتر را خشمش نبايد دانم مي

  مثل نم رفتار بخواهد كه بود بقيه مثل كجا ما ى رابطه ولى است؛ اشتباه كارش فهماندم

 !باشد ديگر سياست با زنان

 .   گرفت را گلويم كرد، رها را ام چانه و كرد نزديک صورتم به را سرش

 !  كردي غلط تو:  كرد پر را اتاق فريادش

  ودب اى عقده و بغض شايد دانم نمى. داشتم را خفگى حس من اما فشرد، نمى را دستش

  فريادم باعث و بود شده جمع من در گرفتنم ناديده زمان بيمارستان، در ديروز از كه

 .  شد

  رو غلط: گفتم صورتش روى به گريه و فرياد با و دادم قرار او دست روى به را دستانم

  هك كردى تو رو غلط. كردى ازدواج من با داشتى دوست رو زاد پرى وقتى كه كردى تو

  من ضورح با كه كردى تو رو غلط. داشتى نگه بيمارستان تو قبليت زن پاى رو عروست

 .   نذاره تنهات تا كشى مى نشون و خط اون براى
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  اش سينه ى قفسه روى به دست كف با. كردم جدا گلويم از را اش شده شل دست

 :زدم فرياد بلندتر و كوبيدم

  اساتاحس وجود با كه تويى يا من كرده، غلط كى ببين كن؛ فكر يكم برو عقب برو _

 .  كردى خيانت خودت به اون از تر مهم زن، اون به هم و من به هم قلبيت

  اخك تمام دانست مي چه او. چرخيدم پهلو به رفت، عقب. بود شده كم عصبانيتش از

  مي چه او. كرد ويران تمام نامردى با ديدگانم مقابل در ديروز را هايم اميد و آرزو

  بتواند تا است بستن اميد روى از تنها نباشد عشق روى از اگر ازدواج گاهى دانست

  از ىا روزنه اميدى نا تمام با دخترى بتواند تا برساند؛ حقيقت به را روياهايش دخترى

 .   كند پيدا اش، زندگي در دهنده يارى يک حضور با را اميد

 .داشت را حضورش از نشان همش پشت هاى نفس و صداى

  خشم با و رفت عقب بود شنيده را ما هاى حرف تمام مطمئنا كه برادرش صداى با

 !  لعنتي: گفت

  وجودم امتم با را تنهايى ديگرى زمان هر از بيشتر و شدم جمع خود در بيشتر رفتنش با 

 .  كردم حس

 . شد باز اتاق در كه بودم شده مچاله خود به تخت روى حالت همان در

   .كردم نگاه صورتش به و پريدم جايم از ناخودآگاه پايم روى به دستش برخورد با

 .  بياد بند خونش تا كنم پانسمانش خوام مى نترس: گفت و اورد باال را دستش

  الزم: گفتم و گرفتم را ام بينى آخر در و هايم اشک حوله، آستين با و نشستم جايم در

 .  دم مي انجام خودم نكرده،

  شيطالن لب زير كالفه و برد عقب را دستش كه بگيرم را استريل گاز دستش از خواستم

 .  كرد لعنت را

 .  شد خون از پر جا اين بگير، آروم دقيقه دو: گفت اخم با و زد پس را دستم

 .   پامى زخم نگران كردم فكر: گفتم آميز كنايه و زدم رويش به خندى نيش

  ادمي بچگى از: گفتم شدم، بلند جايم از و كشيدم را استريل گاز كردم، دراز را دستم

 .   بيام بر پسش از هم تنهايى. نيست تو به نيازى پس هام، زخم مرهم بشم خودم دادن
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 .   رمبگي آب را پايم تا رفتم دسشويى سمت به و رفتم اتاق در طرف به لنگان لنگ

  ود بين ما را سرش و بود نشسته ها مبل روى. برگشتم هال به پايم پانسمان از بعد

 .  بود گرفته دستش

  رىقد به. رفتم آشپزخانه كنار ساك سراغ به و گذشتم كنارش از او به توجه بدون

  دست ود با. كنم جا به جا هم متر سانتى يک حتى را آن توانستم نمى كه بود سنگين

  وىر به دستى باره يک به كه كشاندم زمين روى به را او و گرفتم را ساك هاى دسته

 .  گرفت قرار كمرم

  را ساك كردم؛ فراموش خانه آن در هم را هامون حضور حتى كه خوردم جا قدرى به

 .ايستادم صاف و كردم رها

 .ميارم من: گفت و كرد اى اشاره ساك به. برگشتم هامون روى به

 !ممنون باشه باشه،: گفتم و دادم تكان سرى و كردم نگاهش گيج

  هامون كه رفتم ديگر اتاق سمت به. شد جدا كمرم روى از هامون دست و رفتم عقب

   پس؟ رى مي كجا: گفت

 .   ديگه اتاق تو: كردم نگاهش و چرخيدم

 !رى مي اشتباه دارى: گفت و داد نشانم را زاد پرى اتاق در

  وجود اب بخواى نه، شايدم يا! بمونم؟ سابقت زن اتاق تو بخوام من كه ندارى توقع: يانار

   هان؟ كنى عشقت ياد من

 !  عقربه نيش... كه نيست زبون: گفت خشم با و كرد مشت را دستش

 .  شد اتاق وارد و گذشت كنارم از ساك همراه و گرفت من از را نگاهش

  تونى مى. كنم مى خالى رو خونه فردا تا: گفت و داد قرار اتاق ى گوشه را ساك هامون

 .  بيارن رو ات جهيزيه تا بزنى زنگ

  دنبو كار در اى جهيزيه چون شايد كردم؟ تصور گونه اين من يا داشت كنايه حرفش

 !  است رفته نشانه را غرورم دوباره كه كردم تصور گونه اين

  ليفمتك اول بذار نيست، الزم: گفتم حرص با و كردم نزديک ديگر يگ به را ابروهايم

 .  بعد بشه مشخص
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   تكليفى؟ چه! تكليف؟: پرسيد تعجب با و داد حركت طرفينش به را سرش

 ...رفتنى يا ام موندني كه اين:  گفتم و نشاندم لبانم روى به لبخندى

  براى راهى در به رسيدن با. برداشت جلو به قدمى هم باز. رفتم عقب من و آمد جلو

  در روى به را دستانش. كردم نگاه چشمانش به و كردم بلند را سرم نداشتم، رفتن عقب

  هب خوب: پرسيد و داشت نگاه صورتم نزديک كم اى فاصله در را صورتش و داد قرار

   رسى؟ مى دارى اى نتيجه چه

 .   نخورد تكان جايش از اما راندم عقب به را او و داد قرار اش سينه روى به را دستم

 !هامون عقب برو: يانار

 ...  برد باال را ابروهايش

   ؟ گرفتى قرار موقعيتى چه تو هنوز دونى نمى انگار _

 .  كنم كنترل را خشمم بتوانم تا كشيدم عميق نفسى

   هستم؟ موقعيتى چه تو... بگو تو نه: يانار

  سنتم چند هر كنى؟ مى بازى خاله كردى فكر: گفت و نشاند لبش ى گوشه به پوزخند

 !  ازدواج تا مياد بيشتر بازى خاله به

  ردفش محكم را دو هر رساند، هايم مچ به را دستانش كنترلم براى. دادم هلش ديگر بار

  بذار ات،سرج بشين آروم نيست؛ من كردن عصبانى وقت االن يانار: گفت عصبانيت با و

 !  كنه پيدا رو خودش راه چى همه

!  كنه؟ پيدا رو خودش راه چى همه كى قراره: گفتم تمسخر با و شدم صورتش نزديک

   برگشت؟ كه اين يا رفت زادت پرى كه زمانى

  براى بقيه همانند نيز من كه است شاهد خودش خدا اما بود شده مرگم چه دانم نمى

  دگىزن به بتواند تا نگيرد او از را جنگيدن توان خواستم و كردم دعا زن آن ماندن زنده

 .گردد باز

 .  خنديد هامون

 .  كردى مي وجب بيمارستان زاد پرى براى داشتى ديشب توكه! شد؟ چى! آخي _
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  كه حسى. ببرد بين از را انسانيت وجودش با تواند مى كه زنانه حس هرچى به لعنت اى

 .ببندد چيز همه روى بر را چشمانت و كند منطقى غير را تو تواند مى

 !   متنفرم ازت هامون: شدم خيره چشمانش به

 !خوب چه: داد نشان تفاوت بي را خودش بلند اى خنده با اما خورد جا

  دوستت منم: گفت اخم وبا كرد تمام را اش خنده. رفت عقب و كرد رها را دستانم

 .  ندارم

  و اميدهايت تمام با كه جايى كند؟ مى پيدا معنا كجا زن يک ماندگى در اوج دانيد مي

  ند،بگوي و بكوبند صورتت روى به بخشيدى-مى دلگرمى آن با را خود كه آنچه تمام

  را او همه كه هست زندگى همان اين شو، بيدار ات رويايى خواب از خفته، دختر آهاى

 ...آمدى خوش حقيقى زندگى به. كنند مى لعنتش حقايق با شدن رو به رو زمان در

  تاس هاي آدم دنياي اين. نيست اي افسانه و شيرين هاي بوسه از خبري زندگي اين در

  را شخصيتشان و صورت توي هاي حرف و زنند مي نقاب!  تظاهر به كردند عادت كه

 !   كنند مي پنهان را خفته، درونشان شومي جغد چه زنند مي داد كه

  مي ريا ها دست گويند، مي دروغ ها چشم ناباوري كمال در كه جايي! دنياست جا اين

 !كينه و نفرت از آكنده ها قلب و اند رشوه ها لب كنند،

  رىبهت توافق به تونيم مى جورى اين خوب چه: گفتم و زدم لبخند انتظارش برخالف

 .   برسيم

 !  توافقى؟ چه وقت اون! هومم،توافق: كرد جمع را لبانش و برد باال را ابروهايش

 .  بپوشم لباس خوام مى بيرون برو فعالا: كردم اشاره اتاق بيرون به دست با

  كند ماذيت دوباره بخواهد كه اين فكر از كرد، بلند را دستش. ايستاد مقابلم و آمد جلو

 .  كشيدم عقب را خود

 .  رساند ام حوله به را دستش و زد بلند پوزخندى

 ! بدونه نامحرم رو مردش زنى بودم نديده حال به تا خوبه _

 .  رفتم اتاق داخل به و زدم پس محكم را دستش
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  مى. مداري بيشترى هيجانى روزهاى بعد به االن از پس: گفتم تمسخر با و زدم لبخندى

 !كنى تجربه رو عمرت هاى نديده من، با زندگى تو تونى

  عقيده هم تو با منم جالبه: گفت خنده با و رفت اتاق بيرون به آوردم، جلو به را در

.  كنى تجربه رو عمرت هاى نديده تمام هامون، با زندگى تو تونى مي توام. هستم

 .  كنى گريه هيچ كه لبخند يادآوريش با بعدها كه چيزهايى

 !   جهنم به برو: زدم فرياد و كردم قفلش كوبيدم، ديگر يک به محكم را در حرص با 

 .دركوبيد روى به را مشتش 

 .  دى مي باد به رو سرت درازت، زبون اين سر آخر يانار _

  و است راه در بزرگي گردباد كه داد مي گواهي قلبم. نشستم زمين روى به در پشت 

  هك بروم جايي به و بردارم را ام زندگي يا و كنم مهار را گردباد يا كه داشتم دوراه من

  ار ها مسئله صورت تمامي وقت آن! نبودم "يانار" من كاش. نباشد گردبادها از خبري

  جنگيدن و ماندن صحنه در هميشه شايد كشيدم؛ مي عقب را خودم و كردم مي پاك

 ! دانم نمي داد، نمي جواب

  من و بودند نو ها لباس تمام.آورد بيرون را هايم لباس و كردم باز را هايم لباس ساك

  رونبي كه لباسى آخرين.باشد رفته ام خاله ى خانه به اصالا  هامون كردم نمى        باور

 .بود نامه يک. كردم باز را آن تاى و برادشتم را كاغذ ديدم، را اى برگه كشيدم،

  باسل تمام و كشيدم زحمت همين براى هات لباس دنبال مياي دونستم مي يانار، سالم _

  هاى باسل برات كلى رفتيم مامانم با نكن، دهنى بد! كن باباصبر ريختم، بيرون رو هات

 !باشه مباركت شد، اين بخند آهان. بشى نوار نو ت خونه تو تا خريديم خوشگل

 ...  دانيال طرف از

  هك كسانى تنها. بست نقش لبانم روى به لبخند و شد جارى نامه روى به هايم اشک

  ون هاى لباس ديدن با من دانستند مي. بودند خاله و دانيال بودند، فكرم به هميشه

  .باشم شاد تا بودند خريده را هايم خواسته كودكان همانند برايم شوم، مى خوشحال

 ...اما
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  بلوز و برگرداندم ساك داخل به را ها لباس. گذاشتم جايش سر و بوسيدم را نامه

 .  پوشيدم رنگ قرمز شلوارى

 .شوند خشک كامل تا گذاشتم باز طور همان و زدم شانه را موهايم

  هرفت حمام به فهميدم آب شنيدن صداى با. نبود حال درون هامون. رفتم بيرون اتاق از

  پيدا درش زيادى چيزِ . رفتم يخچال سمت به راست يک و شدم آشپزخانه وارد. است

  پيدا ونشدر زمانيست چه براى نبود معلوم كه پنير مقدارى و نان بسته يک تنها شد نمى

  آشپزخانه كوچک خوري ناهار ميز سمت به و آوردم بيرون يخچال از را دو هر. كردم

  سعك قاب به نگاهم بگذارم دهانم به خواستم تا و كردم درست را لقمه اولين.  رفتم

 .   افتاد تلويزيون كنار

  ديگر زنى زندگى و خانه سر بخواهم كه بودم دخترى من دادم؟ مي انجام كارى چه

   كنم؟ زندگى او لوازم با اينگونه من كه بود راضى زن اصالاآن بروم؟

  افذن انقدر زاد پري سياه چشمان رفتم عكس قاب سمت. كردم پرت ميز روى به را لقمه

  وير و كردم برعكس را عكس قاب! گناهكارم كردم، مي احساس نكرده گناه كه بودند

 .  كوبيدم ميز

  اشتمد نياز اما نداشتم رفتن براى جايى بود درست كشيدم، اي كالفه و حرص پر هووف

 .  بكشم نفس بتوانم تا شوم دور خانه اين از كمي تا

  اب. كشيدم بيرون رنگ مشكى شالى و مانتو معطلى بدون و رفتم اتاقم سمت به

  و مزد بيرون خانه از سريع آب شدن قطع شنيدن با و رفتم در سمت به پوشيدنشان

 .  كردم ترك را آنجا

 .   كشيدم عميق نفسى خيابان به آمدن با و كردم باز را ساختمان در

  فتنر راه توان ديگر خستگى از تا زدم قدم خيابان در قدر نداشتم؛آن رفتن براى جايى

 .نداشتم

 .  نشستم نيمكتى روى و رفتم آنجا به خيابان ديگر سمت در پاركى ديدن با

  رد وجود با را خانه آن توانم نمى دانم مي تنها. است شده مرگم چه دانم نمى خدايا"

  تىخاطرا خانه تمام كه شدم مى جايى وارد بود درست اصالا ".كنم تحمل ديگر زنى پاى
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!  باشم اضافي خواستم نمي ديگر من كرد؟ مي يادآورى هامون براى را زن آن وجود از

  مي شوهرم ي خانه در حاال و آمدم حساب به اضافي موجود پدرم ي خانه در سال هجده

 .  كنم تجربه را "نبودن اضافي" ي تازه حس بار اولين براي خواستم

  چهي به. بودم نشسته پارك درون نيمكت همان روى چنان هم من و بود شده ظهر از بعد

  از لبمق بار اين قطعاا گشتم مى بر اگر. نبودم هامون ى خانه به برگشت به حاضر عنوان

  زاد پري ياد با او! بود "زاد پري خاطرات"شوهرِ هامون،. ايستاد مي عذاب همه آن فشار

 !ودمنب هم سوم نفر حتي نفره دو ي رابطه اين در من و بود انداخته راه زناشويي زندگي

  گرفتم تاكسى رفتم، خيابان سمت به... شدم رفتن به مجبور من و شد تاريک هوا كم كم

  مادر رپد دانستم نمي. رفتم كردند، مى قبول باز آغوش با مرا كه جايى تنها سمت به و

  انرژي و اييتوان موقع آن الاقل بودند، برگشته خواستم مي دلم اما... نه يا تبريز برگشتند

 .  نداشتم را ها آن با شدن رو به رو

  برص كمى خواستم راننده از. ندارم پولى هيچ كه آمد يادم به تازه رسيدم كه در مقابل

  انهخ سمت به و شدم پياده تاكسى از.بياورم پول برايش و بروم خانه داخل به تا كند

  ناچار هب من و شد كشيده خشونت با بازويم بروم باال را اول ى پله كه اين از قبل. رفتم

 .  كردم برخورد كسى به و برگشتم عقب به

  قبل و كردم بلند را سرم. زد مي غريبه من براي عجيب كه آشنايى اما بود، آشنا عطرش

:  زد ريادف گوشم در كسى و خورد صورتم به سيلى. برسم صورتش به بتوانم كه اين   از

   شب؟ وقت اين تا بودى رفته گورى كدوم

 .  بود اش سينه شكافتن حال در قلبش هاى تپش و بود شده رگه دو صدايش

  شمخ شدت از صورتش تمام كردم؛ نگاه صورتش به ناباوري با و كردم باز را چشمانم

  اجازه خودش به كه بودم كرده رفتار چطور! كرد؟ بلند من روي دست. بود شده قرمز

  و افتادم اش خانواده و خاله ياد كه بزنم داد خودش مثل خواستم داد؟ كاري چنين ي

 .  دانستم آبرويشان حفظ به موظف را خودم

  من رو دست كه بود آخرت ي دفعه: گفتم حرص با و سابيدم هم روي را هايم دندان

 .بخوري يكي باش منتظر زدي يكي بعد ي دفعه كردي، بلند
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  پري :گفت حرص با و فشرد ام پيشانى روى به را اش پيشانى. نكرد توجهي حرفم به

 !  بشين ماشين تو برو ببند رو دهنت فقط! زاد

  ادهد ترجيح او به را ديگر كسى مردش كه باشد كرده درك مرا حال تواند مى زنى تنها

  پري را من خودش خيال در. كند تصاحب را ديگر زنى جاى من همانند كه زنى. باشد

  جايي هم بحث و جر و دعوا اين در يانار پس كرد، مي توبيخ را او و كرد مي تصور زاد

 !نداشت

  ونا تو! زاد پرى نه يانارم من: گفتم غضب با چشمانش در خيره و كشيدم عقب را خود

 !  كن ولم يانار؛ نه زاده پرى جاى هم خونه

  در. رفت ماشينش سمت به و كشيد را دستم گفتم، چه من كه نبود مهم برايش اصالا

  شبيه نزدم جا همين تا شو سوار: گفت و فشرد هم روى را هايش دندان كرد، باز را جلو

 !  نكردم زادت پرى

  د،بر در كنار به را دستش. بشوم ماشين سوار كرد مجبورم و داد هل محكم جلو به مرا

 .  كوبيد هم به را در بعد و  زد را كودك قفل

  رگردونىب رو من تونى مى كردى فكر لعنتى،: زدم فرياد و كوبيدم در به مشتى حرص با

 !  ترسم-نمي ازت من هامون!  خونه اون تو

  رهخي دقت با چنان آن و بود كرد پيدا رايگانى سينماى كه راننده مرد سمت به هامون

  را او اش هكراي پرداختن با و رفت كند؛ مي تماشا را سال فيلم بهترين انگار كه بود شده

 .كرد محروم اش عالقه مورد فيلم ي ادامه ديدن از

 .  كوبيد هم بر گالدياتور همانند را در شدن سوار از بعد و آمد ماشين سمت به

 .  كردم نگاه رخش نيم به

 .  نميام جايى تو با من _

  دست و كردم جمع را خود درد ترس از. آورد سمتم به زدن ى نشانه به را دستش پشت

 .  گرفتم صورتم مقابل را هايم

 .  افتاد راه به و شد روشن ماشين
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  دست هامون بود درست حدسم. نشستم درست جايم در و آوردم پايين آرام را دستانم

 !داشتم كم را يكي همين و شد نور علي نور داشت، زن به

 . بود انداخته جا صورتش در به اخمش خط كه بود هم در چنان آن هايش اخم

 !   نميام زاد پرى ى خونه تو با من: گفتم و كردم نزديک در به را خود

 .  كوبيد فرمان روى به مشت با و كوبيد ترمز روى به را پايش

  رو من خدا نه. گذاشتيد من دامن تو رو نون اين كه كنه لعنت رو همتون خدا اى _

 .   نشكنم مادر دل تا دادم م خانواده ى خواسته به تن كه كنه لعنت

  لعنت با رهبا يک به گونه اين آيا بود؟ زده ديگر كسى به كسى آيا اين از بدتر دهانى تو

  دنيا گونه اين كه بودم كرده گناهى چه من اصالا ايد؟ رسيده خاكستر به ديگران

  ، را وا گرچه داشت؟ مرا شخصيت كردن نابود قصد و بود كشيده رويم به را شمشيرش

 ...تا بودم فرصتي منتظر و بودم كرده انتخاب ناچار سر از و زوري هم من

 .كردم خيابان سمت به را رويم و دادم تكيه صندلى به

  خانه وارد همراهش بود ممكن محال. شد پياده ماشين از و داشت نگاه خانه در مقابل

 .   بودم گريخته جا آن از كه شوم اى

 .  پايين بيا: گفت اش رگه دو صداى با و كرد باز مرا سمت در

   زاد؟ پرى ى كجا؟خونه: گفتم تندى با كردم، نگاهش

  به كمى و پريدم جايم در ترس از. كوبيد سقف روى به محكم را دستش و آمد جلو

 .   رفتم عقب

  من ناريا: گفت كرد، فوت صورتم به كه پى در پى هاى نفس با شد، خم صورتم روى به

 ...  كه كنم كارى نذار م ديوونه

 : رفتم حرفش ميان

   بزنى؟ داد! كني بلند روم دست چى؟ كه نذارم _

  ى خونه تو من. وايميستم پاش بزنم حرف وقتى من! بزن خوب: بردم باال را هايم شانه

 . نميام زاد پرى

 .  زاد پرى نه منه، ى خونه اونجا يانار: كوبيد سقف روى به ديگر مشتى
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 .  زاد پرى هاى وسايل با تو ى خونه: يانار

 .  بيارى جهيزيه تا كنم مى جمع رو وسايالش گفتم: هامون

 .  ندارد چيزى برايم سرافكندگى جز كه اى گذشته يادآورى از امان واى

  حفظ در عىس ديگر حرفى گفتن با و كنيد پرخاش آبرويتان نرفتن براى شده حال به تا

   باشيد؟ داشته آبرويتان

 .   باشم جهيزيه فكر بخوام كه نيست معلوم موندنم گفتم منم: يانار

  هك زنى مي حرفى دارى يانار: گفت خشم با و شد جا به جا فكش هايش دندان فشار از

 .  پايي بيا نياوردى باال رو من روى اون تا پس. ندارم براش جوابى دهنى تو جز

  هك كردى زادت پرى خرج ها دهنى تو همين از نكنه چيه:  گفتم كنايه با و زدم پوزخند

  لندب زن رو دست كني؟ ثابت رو ت نداشته غيرت غيرتي، بي با خواي مي كرد؟ فرار

 ...  ح ازت كه كني مي

  ار دستانم. پيچيد دهانم در خون ى مزه و رفت سياهى چشمانم  كه  مانده ناتمام حرفم

 .   فشردم هم روى را چشمانم درد از و گذاشتم لبانم و بينى روى به

  لىو كنم آدم رو اون نتونستم شايد: گفت فرياد با و كرد ماشين داخل را سرش هامون

 .   كنم مى آدم رو يكى تو

  شدت از اما كردم باز را چشمانم. كشيد بيرون ماشين از و گرفت محكم را دستم مچ

 .  رفتم-مى هامون دنبال تنها و بستم هم باز درد

  چهي ها شما: زد فرياد ديگر بارى در بستن با و داد هل جلو به مرا و كرد باز را خانه در

 .  شد نمى اين من روزگار شد مى اگر كه شه نمى حاليتون حساب حرف كدوم

  ونخ از پر دست ديدن با. برداشتم ام بينى و دهان روى از را دستم و نشستم مبل روى

 .   بود شده خون از پر مانتويم باالى و شال تمام.  دادم هايم لباس به را نگاهم

  عصبانيت با را خود كار او! خطاكار را او من و دانست مى محق را خود او بود جالب

  ىآدم بود درست اين. دانستم مي خطاكار را او عصبانيت همان با من و كرد مى توجيح

  يزىچ خشم كنترل از آدم اين اصالا كند؟ آرام بازويش زور دادن نشان با را عصبانيتش

  گنجانده مردم اين ذهن پود و تار در را خود كه غلطي باورهاي از افسوس دانست؟ مي
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  نشيني خانه براي ها زن مگر يا كنند؟ مي رام لگد و مشت با را ها زن مگر! بودند

!  كند؟ آدم مرا خواست مي كه بود كسي چي خودش مگر هامون! اند؟ شده آفريده

  و باشد "گونه اين" روزگارش كه خواست مي خودش چون بود "گونه اين" او روزگار

 .  كرد نمي ايجاد تغييري عقايدش در

  او به اى توجه من اما كرد مى توجيح را خودش كار عصبانيت با و رفت مى راه هامون

  فتنمر راه به و كرد سكوت رفتم، سالن دسشويى سمت به و شدم بلند جايم از. نكردم

  كرد رفك اشتباه به مسيرم ديدن با هامون. بود ورودى در كنار سالن دسشويى. شد خيره

   نه؟ شى، نمى آدم تو  گفت اخم با و رساند در به را خود بروم؛ بيرون خواهم مى كه

 .  كردم صورتش ى روانه را تاسفم چشمانم با و ايستادم رويش به رو

 .  رفتم دسشويى سمت به و چرخاندم را رويم

  ار صورتم تمام. دادم قرار روشويى كنار شالم همراه به و آوردم بيرون تنم از را مانتويم

  ركانت مقابل هامون. آمدم بيرون دسشويى از و برداشتم را هايم لباس بعد و شستم

 .  بود دوخته من به را نگاهش و بود داده تكيه آشپزخانه

   جا اين به كه حال نبود، بازى لج بحث. بستم سرم پشت را در و رفتم اتاق سمت به

  ازنگاهب تصميم و كارم از مرا تواند نمى بازويش زور فهماندم مى او به بايد بوديم رسيده

  بار-اين و برداشتم ديگر شالى مانتو و رفتم هايم لباس ساك سراغ همين براى. دارد

 .   بردم اتاق بيرون به خود همراه نيز را ساكم

  سرم به را شالم و كردم تن به را مانتويم گذاشتم، زمين روى به را ساك در بيرون

 .   انداختم

    مبرداشت قدم در سمت به و برداشتم را ساكم. آمد سمتم به و شد جدا كانتر از هامون

  يمبازو درد از و چرخيدم رويش به. گرفت عصبانيت با را بازويم و رساند من به را خود

   بدى؟ نشونم رو بازوت زور خواى مى بازم: گفتم و نشاندم صورت به اخمى

 .  رمب خوام مى چون زودتر: گفتم لب بر خندى نيش با و انداختم زمين روى به را ساك

 .هستى سرتقى خيلى زن خدا به يانار:  گفت اى "اهلل الاله" لب زير و كشيد عميق نفسى
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  نه بود، زاد پرى منظورت دوباره البد. هستم دوشيزه هنوز من زن؟: بردم باال را ابروهايم

 !  ؟

   كردى؟ عقده كجا از تو: كرد رها را بازويم

  توجهى بى آيا كند؟ عقده مردش از تواند مى كجا از زن يک. شدم خيره چشمانش در

  نشانه هن كه يا كافيست؟ شمردنت ارزش-بى آيا عقده؟ اين براى كافيست حضورت به

   ت؟نيس كافى گرفتن كينه براى آيا كند خورد را غرورت وقتى! چى؟ غرورت گرفتن

 .   بره فرستم مى رو لوازمش بده زمان: هامون

  خود از او اصالا داشت؟ مرا ى جهزيه توقع هم بعد البد. خنديدم حرفش به دل در

  پدرت پرسيد، خود از نه يا رفتند؟ خداحافظى بدون چرا پدرم و مادر چرا كه پرسيد

   نكرده؟ ات خورده بهم جشن بازخواست مرا چرا

  مي ذابمع اين. هامون گرفتن نديده تا آورد مى فشار قلبم به بيشتر ام كسى بى درد من

 ...  باشم پدرم ي خانه به خوش دل توانستم نمي كه داد

  مونمب اينجا:  گفتم بود آمده در لرزه به بغض از كه صدايى با و انداختم پايين را سرم

 .كنم مي دق

  تا داشتم نياز هم ترحم به حتى من لحظه آن اما است وحشتناك عذابى و درد ترحم

 .دهد نجات جهنم آن از مرا هامون

 .  آورد بيرون را ماشينش سوئيچ و برد جيبش به را دستش

 . بيام تا ماشين تو برو _ 

  روي را خودم و كردم باز را ماشين در. رفتم ماشين سمت و كردم پا را هايم كفش

  يموها و خورد مي صورتم به باد. كشيدم پايين را ماشين ي شيشه. انداختم صندلي

  رد كه انگار بود، چراغاني شب آن آسمان. كشاند مي سو آن و سو اين به را پريشانم

 .خورد مي چشم به هميشه از تر كامل ماه قرص و بود پا به هلهله و جشن آسمان

  شالم. بودم داده قرار پنجره ي لبه را هايم دست. نشست و كرد باز را ماشين در هامون

 .  كردم باز را موهايم دور كش و برداشتم سرم از را
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  مي نوازش را صورتم كه خنكي باد حس از و رفتند مي بيرون پنجره از بلندم موهاي

  تانمدس در را باد پرشتاب حركت و بردم پنجره از بيرون را هايم دست. زدم  لبخند كرد

  بعضي و بروم خواهم مي كه جايي هر به باشم،آزادانه باد داشتم دوست. كردم لمس

  ميان و بپيچم اي بچه دختر فر بلند موهاي الي در يا...بريزم هم به را اوضاع اوقات

 !   كنم بازي موشک قايم گيسوهايش

  كشيده پشت از بلندم و دار حالت موهاي خرمن خشم با كه بودم غرق حالم و حس در

 .  شد

 .كشيد بيشتر را موهايم بود، فرمان به دستش يک كه حالي در هامون

 !داخل بكشون رو اينا: هامون

 . چرخيدم سمتش عصبانيت با. كرد رها را موهايم كردم، جمع را صورتم درد از

   داره؟ اشكالي چه باز؟ چته: يانار

 .  بپوش رو شالت! گفتم كه همين: هامون

  سر كرد، مي درد بود زده آن به كه مشتي از دهانم هنوز. سابيدم هم روي را هايم دندان

 .نشستم عقب صندلي رفتم زور به و ايستادم جايم

   يانار؟ كني مي چيكار: هامون

  دست رد را ماشين كنترل دوباره سريع بعد كه شد خارج دستش از ماشين كنترل كمي

 .  گرفت

  بدون بار اين و دادم كنار را ماشين ي شيشه. كرد متوقف را ماشين قرمز چراغ پشت

  رقغ افكارم در و گذاشتم پنجره ي لبه را دستم آزادانه موهايم، شدن كشيده از نگراني

 .  شدم

  اكپ دست پشت با را بود نشسته صورتم روي كه اشكي قطره. كردم باز را چشمانم

  و بود شده خيره من به ذوق با كوچيكي ي بچه. شدم خيره رو به رو ماشين به و كردم

  ادمد تكان دست برايش هم من. نشست هايم لب روي لبخند. داد مي تكان دست برايم

 .  درآوردم شكلک و
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  ودب گذاشته بوق روي را دستش هامون پراند، جا از را من ماشين بلند بوق صداي ناگهان

  اخم با و كردم خداحافظي بچه از كرد مي نگاه من به انگيزي رعب اخم با آيينه از و

 .  نشستم جايم سر و دادم باال را ماشين دودي ي شيشه

  رمس و برداشتم جلو صندلي از را شالم. داشت نگه را ماشين هامون. رسيديم هتلي به

  هاي گره كردن باز قصد رسيد مي نظر به و داشت صورتش روي را اخمش هنوز. كردم

  ودنب مجلل و زيبايي مجذوب كه من رفتيم، هتل پذيرش سمت هم با. ندارد را ابرويش

 .زدم چرخ هتل البي در هامون به توجه بي بودم شده هتل

 .باال بريم بيا: هامون

 .كرديم حركت اتاق سمت به. زديم را پنج ى طبقه و شديم آسانسور سوار چمدان با

.  دش شل عضالتم و كشيدم عميقي نفس اراده بي شديم، اتاق وارد و زد را كارت هامون

 !  نبود ديگري زن مال جا اين! داشتم خاطر تعلق جا اين

 .  كشيدم هم از را دستانم و كردم رها زمين روي را خودم

:  پرسيدم تعجب با كه شود خارج اتاق از خواست و كرد رها زمين روي را چمدان هامون

   كجا؟

 .  زاد پري پيش بيمارستان، رم مي _

.  داد حسرت و غم عميق ي چاله سياه به را جايش و رفت بين از قبلم ي لحظه خوشي

 ...تنگ نفسم و شد منقبض دوباره عضالتم

 .  ميام منم: رفتم جلو و گرفتم در به را دستم

   كجا؟: كرد نگاهم متعجب هامون

 .بيمارستان ميام _

 .   بيام تا تو برو... نكرده الزم: گفت ناراحتى با و رفت عقب

 ...  ولى _

 !رقصيدى خودت ساز به قدر اون بسه؛ امشب براى... ولي بى ولى: آمد حرفم ميان

 .فرستاد اتاق داخل به مرا و گذاشت بازويم روى به را دستش

 .   دم مي غذا سفارش برات پايين از بگيرى دوش يه تا _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 133 صفحه  

 

 .  بست را اتاق در و داد حركت طرفين به را سرش. آمدم اتاق داخل به و كردم اخم

  مى داخل از مرا داشت كم كم و بود كرده روشن را اش شعله وجودم در حسادت

 .  سوزاند

  پيدا نجات خود افكار از بايد.  كردم آب از پر را حمام داخل وان و رفتم حمام سمت به

 . بود خود كردن سرگرم راهش تنها و كردم مى

  ود ، آرايشش ميز تخت، يک با كه رنگى سفيد ى ساده اتاق انداختم، نگاه اتاق به

 .  بود شده چيده رنگ طالئى مبل ست نيم يک و تخت كنار پاتختى

  اب بود، سفيد حمام درون بزرگ وان. رفتم داخل به و درآوردم حمام بيرون را هايم لباس

  سپرنس حس و كشاند مى بيننده رخ به را زيبايش آنجا كف هاى سنگ طالئى رنگ

 .كرد مى القا من به را بودن

  كه روزى داشتم، اى كننده خسته روز. كشيدم دراز درونش و شدم گرم آب وان وارد

  آب روي دست با. چشيدم را هامون دست ضرب هم و بودم رفته راه حد از زياد هم

  كردند؛ مي همكاري هم با درونم آتش و درياي كه رسيد مي روزي... كردم ايجاد موج

  روز آن. كردم مي غرق خودم در را همه و انداختم مي راه به سيل كردم، مي طغيان من

 !  داشتم يقين آمد، مي

 .   بود رسيده آرامش زمان ديگر بود، كافى بودم كرده تحمل كه چه هر امروز براى

  رهايفشا برابر در!  اي لحظه آرامش. دادم تكيه وان ى لبه به را سرم و بستم را چشمانم

 !  هميشگي و متوالي عصبي

  به و بود نشسته وان ى لبه هامون. كردم باز را چشمانم موهايم، روى به دستى نوازش با

 .  بود دوخته چشم صورتم

  روبه به را نگاهش و شد بلند جايش از. بود خواب گيج هنوز من و بود برده خوابم

 .   دوخت رويش

 !   خوابيدى وان تو كه ساعته بيرون،دو بيا _

  مخ زانوهايم روى به را خود و نشستم جايم در شدم،سريع موقعيتم ى متوجه حرفش با

 .   كردم
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  آسوده نفسى در شدن بسته از قبل من و رفت بيرون حمام از خجالتم ديدن با هامون

 . كشيدم

  ممحك را بندش و كردم تن به را حمام در پشت پوش تن ى حوله گرفتن دوش از بعد

 .  بستم كمرم دور به

  پوشش مرا خوبى به زيرا بودم راضى اش بزرگي اين از من و بود بزرگ برايم زيادى

 .  بود داده

   .  ديدم خيابان به ها،رو مبل كنار قدى ى پنجره پشت را هامون و برگشتم اتاق به

 .   گذاشتم تخت روى به و برداشتم تخت كنار از را ساكم

   بود؟ طور چه حالش: يانار

 !  بيارى رد بازى براش بخواي كه نيست كسى االن يانار: گفت كنايه با و چرخيد رويم به

  لبش كنار خون ديدن با كه بدهم را جوابش تا دادم او به را نگاهم و كردم رها را ساك

 .  بگويم خواستم مى چه اصالا  كردم فراموش كل به اش پاره پيراهن و

  موهايم .برداشتم سر از را بود افتاده صورتم روى به كه اى حوله كاله و رفتم سمتش به

  صداي فقط لحظاتي براي. بود زمين روى كردن چكه حال در آبشان و ريختن بيرون

 .  شكست مي را اتاق سكوت زمين روي آب قطرات سقوط

  ،بود شده زخم كه جايى لبش كنار به و كردم بلند را دستم ايستادم، رويش به رو

 .  گذاشتم

   كردى؟ دعوا كى با وضعيه؟ چه اين: يانار

 .  نيست مهم: گفت و گرفت دستش در را دستم

  لبت گوشه هامون نيست؟ مهم چى: گفتم ناراحتى با و زدم گره هم در را ابروهايم

   تو؟ كردى دعوا كى با! پاره كه لباستم زخمه،

  ور موهات برو: گفت و كشاند موهايم روى به را ديگرش دست بحث كردن عوض براى

 .   خورى مى سرما كه كن خشک

 ....  يا بيمارستان بودى رفته تو هامون: كشيدم عقب را سرم

 !  شدى درگير باالخره پسره اون با كه نگو:پرسيدم و شد روشن ذهنم در اى جرقه
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   نگرانشى؟ قدر اون چرا تو: گفت غضب با و كرد پرت سمتم به را دستم

   اونم؟ نگران كجا من؟من: پرسيدم گيجى با و بردم باال را ابروهايم

  آرامش اينجا حداقل بذار خدا رو تو! يانار كن ول: گفت تشر با و گذشت كنارم از

 .  باشيم داشته

  ونا چرا تو اصالا داره؟ نسبتى چه زاد پرى با مرد اون هامون: گفتم و رفتم سمتش به

   كرده؟ چيكار مگه مياد، بدت ازش قدر

  در يكى هاى دكمه معطل من هاى حرف شنيدن با كه بود لباسش آوردن در حال در

 .   آورد بيرون تنش از خشم با و كرد باز هم از را لباس  هاى لبه ضرب با نشد، ميانش

  سرت رو ها اون ى عقده نذار كن تمومش يانار: گفت و كوبيد زمين روى به را لباس

 .   كنم خالى

  براى هك بود كه مرد آن: پرسيدم خود از و نشستم تخت ى لبه حمام داخل به رفتنش با

   شد؟ مى عصبانى هامون ديدن از و ريخت مى اشک زاد پرى

  ارششلو كه رنگ گلبهى شلوارى و بلوز هايم، لباس ساك از و شدم بلند تخت روى از 

  تن به و دمكشي بيرون بود، كوتاه آستين و گشاد كمى لباسش و پايم ى ماهيچه تا كوتاه

 .  كردم

  مرطوب كرم. زدم شانه داشتم ساك در كه برسى با را موهايم و ايستادم آينه مقابل

 .   كردم نگاه آينه در را خود ديگرى بارى و زدم دستانم به كننده

  نگرانش هم باز بود شده جدا زن آن از كه حالى اين با چرا ديد؟ نمى مرا چرا هامون

  گشتم مى بر بايد شود؟ مى چه شود پشيمان من با ازدواجش از هامون خدايا بود؟

  ،كردم مي تحمل را ياشار و پدرم بايد دوباره بودند؟ كرده سر به دست مرا كه جايى

  به و بود زيباتر من از زاد پري اصال آوردم؟ نمي زبان به حرفي و شدم مي خاموش

   كرد؟ نمي من به توجهي هامون دليل همين

  هب بلند موهايم عسلى، هاي رگه با اى قهوه رنگ به درشت گرد،چشمانى صورتى من

  بينى با كه كشيده و كوچک هاى لب و بود كمرم تا اش بلندي كه خرمايى رنگ
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  چهره ىكس هر شايد و بود من نظر اين البته. بود كرده ايجاد را زيبايى تركيب كوچكم

 ...  زن آن اما و كند توصيف زيبا گونه اين را خود ى

  موهايش و داشت مشكى رنگ به خمار اصطالح به يا كشيده چشمانى من خالف بر او

  توسطشم و گوشتى بينى با كه اى قلوه و كوچک هايى لب. بود زيتونى رنگ به كوتاه

 .  بود كرده خاص و دلنشين را اش چهره

  مسئله نتري مهم زندگى يک در صورت زيبايى اصالا نه يا بوديم؟ زيباتر كدام راستى به

  زناشويى زندگى در زن يک سياست و فكرات ذاتى، زيبايى كه اين يا است؟ آن ى

  تا و بودم شده زناشويى ى رابطه وارد تازه من دانم نمى! دارد؟ بيشترى اهميت و كاربرد

 .  داشتم زيادى راه جوابم به رسيدن

 .   چرخيدم سمتش وبه پريدم جا از ام شانه روى به هامون دست خورد بر با

  ارمد ساعته يک كنى، مى فكر چى به دارى چيه؟: گفت و داد حركت را سرش متعجب

 !  كنم مى صدات

  الااص دارد؟ اهميت چقدر زناشويى زندگى در مرد يک زيبايى كردم، نگاه صورتش به

  توانندب تا باشند داشته عمل زيبايى بايد رفتارهايشان در تنها مردان نه؟ يا دارد اهميت

 ...  اما داشتم نياز بيشترى زمان هم سؤال اين براى كنند؟ مديريت را رابطه يک

  دقت به ديگر بارى و آمدم بيرون افكارم از صورتم روى به هامون دست حركت با

 .   كردم نگاهش

  لب ،لخت و كوتاه موهايى مشكى، رنگ به زيبا و درشت چشمانى كشيده، صورتى هامون

  كه اين اب. بود كرده خاص را صورتش زيبايى كه متناسبى بينى همراه به برجسته هايى

  خوانى هم بلندش، قد با و داشت اى ورزيده بدن همچنان اما بود گذشته او از سنى

 .  آمد مى بيننده چشم به هيكلش

  چت! ىبود سالم رفتم وقتى دختر: گفت لبخند با و گذاشت ام گونه روى به را دستش

   االن؟ شد

  رو موهات برو خورى مى سرما: گفتم و كردم اشاره خيسش موهاى به و رفتم عقب

 .  كن خشک
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  جاهاى رو يادگيريت استعداد اين كاش اى: گفت تمسخر با و برد باال را ابروهايش

 .   بردى مى كار به هم ديگه

  وشگ حرف به منظورت مثالا : گفتم و نشاندم لبانم روى به مصنوعى و سريع لبخندى

   باشه؟ ايدب كى رفتاريم الگوى اينكه منظورم بگيرم؟ ياد كى از بايد دقيقاا خوب! كردنه

  تو هك نگو: كردم اشاره پايش تا سر به دست با و خنديدم بلند كردم، گرد را هايم چشم

 !   شوهر آقاى منى الگوى دقيقاا  االن ؟كه!الگوم بشى بايد

 .  دارد مي نگه خود در را اش خنده زور به بود مشخص صورتش ميميک از

  جمع را چشمانش و كشاند پايين به آرام را موهايم از ى دسته و كرد بلند را دستش

   !همسر خانوم درازه خيلى زبونت واقعاا  تو: گفت رنگ كم بسيار لبخندى با كرد،

   ؟ دونى مى همسرت رو من واقعاا تو: بردم باال ابروهايم با همراه را هايم شانه

 .  كرد نابود نيز را رنگش كم لبخند همان و برد عقب را دستش

   چيه؟ منظورت _

 .  داشتم وحشت جوابش از كه اندازم بي راه به بحثى خواستم نمى

  رد لباس برات بذار... نيست مهم: گفتم راه بين در و رفتم كوچكش چمدان سمت به

 .  خورى مى سرما بيارم

  رفت،كاله تخت سمت به. نگرفت را اش ادامه و بود بحث از خسته من همانند هم او

 .  كرد موهايش كردن خشک به شروع و كشيد موهايش روى به را اش حوله

  يرونب مشكى شلواركى همراه به سفيد تيشرتى بود، بسته خودش براى كه چمدانى از

 .   رفتم سمتش به ها آن روى به زيرش لباس دادن قرار با و آوردم

  يمبد سفارش چيزى هتل رستوران از بهتره: گفتم و دادم قرار كنارش را هايش لباس

 .   گرسنمه خيلى من

   .تلفنه كنار ها شماره بده، سفارش خواي مى چى هر: گفت و برداشت را هايش لباس

  هايش لباس. چرخيد هامون سمت به و دادم قرار سرجايش را تلفن غذا سفارش از بعد

 .  بود اتاق كنار لباسى جا روى به حوله كردن آويزان حال در و پوشيد را
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  را اش دكمه و كردم خالى درونش معدنى آب و رفتم ميز روى ساز چاى سمت به

 . كردم روشن

   .رفتم بود نشسته كاناپه روى كه هامون سمت به و برداشتم را چايى هاى فنجان 

 .   جان نوش: گفتم و دادم قرار ميز روى به مقابلش را چايى فنجان

  نگاه ايينپ به باال آن از و رفتم پنجره سمت به. كرد تشكر لب زير و كرد بلند را سرش

  مي يشان همه احتماال و بودند من پاهاي زير يشان همه... ها ماشين ها، آدم. كردم

  مدانست نمى واقعاا  من اما چيست زندگي در نقششان و اند ايستاده كجا كه دانستند

  من با ازدواج به حاضر چه براى اصالا  هامون دانستم نمى! دارم قرار زندگى اين كجاى

  وصلت اين به تن مادرش ى خواسته به كرد اعتراف عصبانيت در خود او چند هر. شد

  هك شرايطى به بنا هم من نبود، منطقى ام ناراحتي نظرم به اما بودم ناراحت. است داده

  مى فرارى راه را ازدواج اين تنها ما از كدام هر. .بودم شده ازدواج به مجبور داشتم

 .  كنيم قبول را آن توانستيم كه دانستيم

 .  كردم نگاهش و چرخاندم رويش به را صورتم ، كنارم در هامون گرفتن قرار با

  چرا وت يانار: گفت چايش نوشيدن كمى از بعد و گذاشت لبانش روى به را چايش فنجان

   كردى؟ ازدواج من با

   .بودم گرفته نظر در جواب برايش بارها امروز من كه پرسيد مى را سؤالى بود جالب

  هب حاضر داشتى عالقه زنت به هنوز وقتى چرا تو: پرسيدم و كردم خيابان به را رويم

   ؟ شدى ازدواج

  چون... ولي دن نمي جواب سؤال با رو سؤال:  گفت و فشرد دستش در را چايش فنجان

 .  بشه راحت من از خيالش مادرم خواستم مى

 .  زدم پوزخند

 !  واقعاا موجهى دليل چه _

 .  باشم صادق خواستم: هامون

 .  گم مي تبريک بودى، موفق _

   چى؟ تو: پرسيد و كرد نگاه را رخم نيم و چرخيد رويم به



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 139 صفحه  

 

  ادامه مانع و شد زده اتاق در كه بدهم را جوابش خواستم و چرخيدم رويش به او همانند

 .  شد حرفم ى

 . رم مي من كجا؟: گفت و گرفت را بازويم كه برم در سمت به خواستم

  بترطو از كمي هنوز. ريختم چپم ى شانه به و كردم جمع را نشستم،موهايم مبل روى به

  مي لذت موهايم توي شامپو بوي از كردم، بو دل ته از را بود،موهايم مانده باقي موهايم

 ...  بردم

!  كرش خدارو: گفتم پر نيمه دهان با و فرستادم جلو را غذا پشقاب غذايم كردن تمام با 

 .ممنون

  نظر زير مرا و بود كرده رها نصفه را غذايش هامون. دادم تكيه مبل به و رفتم  عقب

 .داشت

   كنى؟ مى نگام اونجورى چيه؟چرا: گفتم و خوردم كامل را غذايم

  مى تلف داشتى كنم فكر هيچى،: گفت خنده با و برداشت اش چانه زير از را دستش 

 . شدى

 . دقيقاا : گفتم و برداشتم را ام نوشابه قوطى ميز روى از

  خوردم،نون كه غذايى وعده آخرين دونى مي: گفتم و نوشيدم را ام نوشابه از مقدارى

  زىچي كتک جز بعدش به اون از. داد خوردم به زور به م خاله عقد صبح كه بود پنيرى

 . نخوردم

 ...ده نمي گوش حرف كه آدمى: گفت كنايه با و شد جدى صورتش

  دابآ اين شما سؤال؟ يه فقط. بشه آدم تا بزنيش بايد:  گفتم و خنديدم تمسخر با

  اج كردن صحبت يا خشم كنترل  از خبرى توش كه گرفتى ياد كجا از رو معاشرت

 نداره؟

  درازى زبون قدر اون يانار: داد قرار زانوهايش روى به را دستانش آرنج و آمد جلو به

 .نكن

 .دونيد مى درازى زبون رو خود از كردن دفاع شما خوبه،: خنديدم بلندتر
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  به دنز حرف تو با متأسفم: گفت و داد نشان تأسف عنوان به سرى و شد بلند جايش از

 .  شه نمى ختم جايى

 شه؟ مي خير به ختم بگيرم خون خفه من: يانار

  ارمد سرم كن باور!  كن بس امشب براى كن،حداقل بس: چرخيد رويم به عصبانيت با

   تركه مى

 ! مقصرشم من البد: زدم پوزخند

 . داشتيم بحث كافى ى اندازه به امروز ما. گذشته 12 از ساعت يانار _

  بايد بازم تنفس براى بعدش ولى كافيه دارى حق: گفتم بهش رو و شدم بلند جايم از

 .  بيمارستان برى

 .وردمخ اش سينه ى قفسه به سر با.  رساند مقابلم را خود كه بگذرم كنارش از خواستم

 .  سرم آي: گذاشتم ام پيشانى روى به را دستم و آمدم عقب

  رفىح اگر. مياد بدم دار كنايه هاى حرف از: گفت عصبانيت با و شد خم صورتم روى به

 .بگو كنده پوست و رك دارى

 شديد؟ جدا هم از كه وقتى مهمه برات زاد پرى قدر اون چرا _

 .  حاليته انسانيت تو _

  بيمارستان تا و كردم براش من كه بود كارى منظورت: زدم رويش به خندى نيش

  اىبر. نشدم درگير كسى با انسانيت براى اما دونم مى چيزايى يه آره بودم؟ همراهش

 !نكردم عالقه ابراز انسانيت

 م؟كرد عالقه ابراز بهش كى من: برد باال را ابروهايش و درشت را چشمانش.كرد تعجب

 .شود خرد غرورم بازهم تكرارشان با كه خاطراتى تجديد از متنفرم

:  رسيدپ حرص با و گرفت را بازوهايم كه كنم تمام را بحث تا بگذرم كنارش از خواستم

 !كردم؟ عالقه اظهار زن اون به كى من

  نمى جار رو عشق اوقات گاهى دونى مي: زدم رنگ كم لبخندى شدم خيره چشمانش به

  تر مهم و پريشونيت نگرانيت، با تو. زنن مى هوار رو اون ناخدآگاه رفتارشون با بلكه زنن

 .زنى مي هوار رو عشقت گذاشتى جا زاد پرى پيش كه حواسى تمام با اون از



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 141 صفحه  

 

  نم داشتى طاقت شد مى عوض جامون كن فكر: گفتم بغض با و كشيدم عقب را خود

 ...و شدم مى گير در همه با سابقم شوهر براى

  به ار دستم لبم، كنار داغ مايع كردن حس با. ماند نصفه حرفم او از خوردن دهانى تو با

  ندىپوزخ انگشتانم روى خون ديدن با. آوردم صورتم جلوى به و گذاشتم لبم ى گوشه

 ...نداشتى رو طاقتش:گرفتم هامون صورت مقابل را دستم و زدم عميق

  آمد مى جوش به خونش هم تصورش از او. زدم او به محكم اى تنه و شدم رد كنارش از

  اگر شايد چند هر. بودم كردن تحمل حال در هم هنوز كه بودم سختى جان چه من پس

 .   كردم نمى تحمل هم من بود مهيا برايم زندگى اين از نجاتى راه هم من

  به حواست: زدم داد جا همان از دهانم خون كردن خالي با و  رفتم دستشويى به

  تسر رو كارهات تک تک تالفي روزي يه مونم، نمي ساكت من! هامون باشه رفتارهات

 .  ميارم در

.  چكيد مي دهانم و چانه از خون كردم، تف شدت با را دهانم در شده جمع خون دوباره

  يدم،كش متاقطع خط دو آيينه روي ام خوني انگشت با و شدم خيره آيينه در صورتم به

 !نشان اين و خط اين

  با. خواباندم مي هامون دهان در سنگين دهني تو روزي كرد، نمي سكوت ديگر يانار 

  بودم،ن مطمئن گفتم مي كه چيزي از. نشستم زمين روى و شد جاري هايم اشک فكر اين

  يم ذهنش در كه زاد پري افكار تک تک و حركات تک تک با كه بود هامون اين فعال

 .  زد مي دهني تو من به چرخيد

  علقمت را است ديگر زنى پاى رد هايش گوشه تمام كه زندگى اين بايد چگونه خدايا"

  دهش تشكيل كوچک اى عالقه از حتى نه و عشق با نه از كه زندگى ؟ كردم مى يانار به

 "!بود

  نهايىت به خود باشم داشته كشى ناز آنكه بى ريختم اشک كه طوالنى دقايقى از بعد

  مي دلدارى خود به خود و ريختم اشک پدر ى خانه در كه تنهايى روزهاى تمام همانند

 .  شدم بلند زمين روى از و شدم آرام گرفتم، مى آرام نهايت در و دادم

 . رفتم بيرون دستشويى از و زدم آب صورتم به ديگر بارى
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  سمت به و بستم را دسشويى در. بود روشن پاتختى روى خواب چراغ و خاموش ها برق

  ذاشتهگ چشمانش و پيشانى روى به را دستش و بود خوابيده باز طاق هامون. رفتم تخت

 .   نمك برانگيخته را اش سوزي دل حس توانستم نمى حتى شكست،من دلم هم باز.بود

  مادربزرگم آمد يادم. گذشتم تخت كنار از حرص با و برداشتم را تخت روي بالشت

  اب اگه زن... كنه نمي ترك رو خوابش بستر وقت هيچ جون،زن ننه: گفت من به روزي

  هاي چشم نداره، نگه راضي رو شوهرش و كنه لوس رو خودش جا بي ناز و قهر

 .  كنه مي باز ديگه هاي زن روي رو شوهرش

  داشتم،ن دوست را شدن تحقير من ببيند؟ من با را شوهرم رفتار كه بود كجا مادربزرگم

  دماغم در ام شده له غرور بوي چون رفتم نمي سمتش و كردم مي ترك را خواب تخت

 .  كرد مي بد را حالم و پيچيد مي

   كجا؟:شد بلند هامون آلود خواب صداي كه رفتم مي كاناپه سمت داشتم

  خارج دستم از كنترلش داشت كم كم كه خشمي با و چرخاندم تخت سمت را سرم 

   ؟ مياريد تشريف قبرم، سر رم مي دارم: دادم جواب شد مي

 !قبرت سر بري؛حتي خواي مي كه گورستوني هر توني مي دادم اجازه بهت وقت هر _

 . ندارم نياز ت اجازه به _

 !  خواستي خودت...طور اين كه _ 

  ىم نظر به ترسناك هيبتش تاريكى آن در. آمد سمتم به و شد بلند تخت روى از

  چنگ ار بالشت. كرد مي وارد شوك آدم به الكتريسيته مانند اش مشكي نگاه آمد،برق

 .   برداشتم عقب به قدمى و زدم

 .  كشاند خود سمت به مرا و فشرد دستش در را بازويم آمد، جلو

 ...  اال و خوابى مى جات سر آدم ى  بچه مثل ميرى: هامون

  اصال باشي؟ نكرده كه مونده چيكار چى؟ اال و: گفتم عصبانيت با و چرخيدم رويش به

    داري؟ ها زن رو كردن بلند دست جز اي  ديگه توانايي

  بلدم،چيه شم ديگه چيزاى نه: گفت و زد صورتم به پوزخندى حرص پر من مثل هم او

   گردى؟ مى من هاى توانايى دنبال نكنه
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  را سرم. شد مى او به جوابم مانع ام دخترانه حياى و شرم خوردم، جا صريحش جواب از

  ذره يه بهتره اما گفت چى تو به بايد دونم نمى واقعاا: گفتم تأسف با و انداختم زير به

 !  بگيرى ياد احترام و ادب

   نيستى؟ زنم مگه تو چرا؟: گفت تمسخر با و داد قرار گوشم كنار را سرش

 . بود گرفته را گلويم بغض و بود آمده در لرزه به ناراحتى از بدنم تمام

  تو نه هست تو كنار كوفتى شناسنامه اون تو فقط كه زنى اما زنتم من چرا _

   اينجاييم؟ چرا اصالا كجاييم؟ ما كن، باز رو هات چشم!زندگيت

 .  شدند جارى هايم گونه روى به هايم اشک

!   برىب بين از رو قبلت زن ردپاى بخوايى حتى كه ندارم ارزشى هيچ تو براى من چون _

  تو ونچ! محرمته االن كه يانار فقط و نيست زادى پرى كنى قبول نتونستى هنوزم چون

  ىخداحافظ زاد  پرى حضور از بود پر تمامش كه اى خونه اون خاطرات با نتونستى حتى

  به دترپايبن كدوم نظرت به! يانار ت شناسنامه تو اما زاده پرى قلبت تو تو هامون! كنى

  با رگهب يک رو فقط كه كسى يا كرده خودش ماله رو قلبت تمام كه كسى زندگيه؟ اين

   كرده؟ پيدا نسبت تو با محرميت ى صيغه يه

  خوابمب گى مى: گفتم صورتش روى به هايم گريه هق هق با و كشيدم عقب به را بازويم

   جام؟ سر

  اونى اام جام سر خوابم مى باشه: كوبيدم تخت روى به را بالشت و رفتم تخت سمت به

 ! هست گرفته قرار ما بين كه زادى پرى نيستم، من تره نزديک تو به كه

 .  كشيدم دراز ديوار به رو و هامون به پشت تخت ى لبه و رفتم تخت روى به

 .   چرخيدم رويش به من نه و كرد حركت جايش از او نه دقايقى

 .  كشيد دراز جايش در و آمد تخت سمت به

  آغوشش در مرا آمد، مى سمتم به داشتم دوست اما!  برسم نظر به احمق شايد دانم، نمى

  خواند مى من توهم مرا هاى حرف تمام است شده  كه هم دروغ به حتى و داد مي جايى

  حرفى حتى آنكه بى. نكرد را كار اين او اما كردم، فراموش را زن آن من: گفت مى و

 .  بود كرده اسير خود در مرا عمرى كه تنهايى اين ماندم من و خوابيد بزند
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  ردم،ك باز را چشمانم. هستم شدن خفه حال در كردم احساس رويم به چيزى سنگينى با

 .   برگرداندم را رويم گردنم به نفسى برخورد با و نگريستم را سقف

.  بود گيج من همانند هم او. شود بيدار هامون شد باعث كه چرخيدم تخت روي كمي

 .  كردم نگاه خود به و چرخاندم را سرم

 .  ودب افتاده ام سينه ي قفسه روي راستش دست سنگيني و و سرم زير چپش دست

  هاي بل روي رنگي كم لبخندى و بود بسته را چشمانش كردم؛ نگاه صورتش به دوباره

  را خود. بود گرفته اش خنده من ى چهره ديدن از دانستم مي داشت، اش برجسته

 !  شم مي خفه دارم بردار، رو دستت: گفتم و دادم حركت

 ! كنيا مى استفاده فرصت از خوب: گفت خنده با و كرد باز را چشمانش

  البته اوه داشتم؟ ياد به را چيز همه خوب زيادى من يا داشت آلزايمر مرد اين خدايا

  ياد به اين گاهي و ماند مي خاطرم در چيز همه! بود همين هم بدم هاي خصلت از يكي

  حافظه در "ها آن" ي زننده و بد رفتار سال هجده تمام مثال. دادند مي آزارم ها ماندن

 .  كرد مي ضايع را ام خوشي ها وقت خيلي بود شده ثبت ام

  يانار: گفت و نگذاشت كه كنم بلند گردنم روى از خواستم و گرفتم را دستش

 .  شه مي شروع دعوا و جنگ بازم بشيم بيدار كن بخواب،باور

 !  بود دار خنده واقعاا  حلش راه گرفت، ام خنده

 .  شه نمى حل مشكلى هم خواب با: گفتم كنايه با و كشيدم باال را خود

  ور مشكالت اين بايد طورى چه خوب: شد خيز نيم جايش در و كشيد عقب را دستش

   كنيم؟ حل

 ...  كنى فراموش رو زاد پرى بتونى تو كه وقتى _

 .  چرخاند را رويش و كشيد بلند نفسى

 ! ندارم زن اون به اى عالقه من گم، مي هميشه براي بار يه يانار: هامون

 ...  ولى:يانار
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  هي وسط اين خوب ولى ندارم بعد به تاريخ يه از ولى داشتم زمانى يه. نداره ولى:هامون

  نه كس هيچ به ديگه كالا من اما بزنم حرف موردش در خوام نمى كه هست چيزايى

 . ندارم اعتماد نه و عالقه

 .  رفت اتاق سرويس به و شد بلند تخت روى از

  اج قلبش در عميق زخمى كه كشيد خواهد دست چنين اين باورهايش از كسى زمانى

  اش عالقه تمام وجود با كه باشد خورده توانست مى زخمى چه او اما باشند، گذاشته

   بكشد؟ او از دست

  فتكلي تا خونه ميرم من: گفت هامون خورديم، هتل رستوران در كه اى صبحانه از بعد

 .  بمون منتظرم تو كنم مشخص رو اونجا

 !  هامون ميره سر م حوصله من اما: گفتم و دادم قرار ميز روى را چايم فنجان

 .   بشه تموم خونه تا كن تحمل امروز يه: داد جواب و كرد نگاه چشمانم به

   مامانت؟ ى خونه برم خوب: يانار

 .   نكرده الزم: گفت و نشست ابروهايش به اخم كه نكشيد ثانيه به

   شه؟ مي چى مگه چرا؟: پرسيدم تعجب با و رفت باال ابروهايم

 .  گفتم كه همين: شد بلند جايش از

  كه كليدش دسته و سوئيچ سمت به. برگشتيم اتاق به همراهش و شدم بلند جايم از

 .  رفت داشت، قرار ميز روى

 .برم خودم مجبورم يا برى مى رو من يا هامون: يانار

 !   كن تمومش يانار: آمد سمتم به و زد چنگ را كليدهايش حرص با

 .   ايستادم در مقابل

 !  برى مى رو من كه اين يا گى مى رو دليلش يا هامون: يانار

 .  نمياد خوشم: گذاشت در روى به صورتم كنار و كرد بلند را راستش دست

 .  نباش نگران نبودم اومدى اگر پس باشه _

 !  سرتقى چقدر تو كه واي: هامون

 .  متنفرم تنهايى از من: يانار
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  يا دمونخو از اصالا پرسيدن ازت سؤالى اگر ولى باشه:  گفت كالفه و برداشت را دستش

 ...  پرى

 .دى نمي جواب: داد ادامه و رفت عقب كرد، قطع را حرفش

  اون كارهاى امروز كنم مى سعى من: گفت و كرد متوقف را ماشين يشان، خانه مقابل

 .  كنم تموم رو خونه

 ! شمك مى خجالت يكم من... راستش تو؟ نمياى تو: گرفتم در ى دستگيره به را دستم

   . شدم پياده ماشين از هم من و زدم لبخند. شد پياده ماشين از و كرد خاموش را ماشين

 .  كردم تشكر و ايستادم كنارش من و زد را در زنگ هامون

 ...  تو برو: گفت و رفت كنار داد، هل عقب به را در در، شدن باز با

  و گل و درخت از پر كه بزرگ حياطى با وياليى ي خانه. شدم يشان خانه حياط داخل

  لهپ سمت به هامون همراه. داشت قرار حياط انتهاى كه اى طبقه دو ساختمانى. بود گياه

  الماناستقب به و كرد باز را در ها پله به ما رسيدن از قبل مادرش و رفتيم ساختمان هاى

 .  آمد

  ورتشص به و كردم سالم آرام صدايى با ايستاديم، مادرش مقابل و رفتيم باال ها پله از

 .  ماند مادرش سالم جواب منتظر و كرد سالم من همانند هم هامون دوختم چشم

  اه عروس كه شده حال به تا كى از: گفت و سپرد من به بعد و هامون روى به را نگاهش

  رن مى و شوهرشون دست تو ذارن مي رو  دستشون خودشون و شدن سرخود قدر اون

   داماد؟ ى خونه تو

   بود؟ نياموخته را نوازى مهمان رسم او واقعاا يا بودم توقع پر من

  خوشم چون ام خونه بردم من رو يانار! خانم حاج: گفت مادرش به اعتراض با هامون

 .دبدي يادم زندگى رسم راه بايد هنوز كه ام ساله بيست پسرِ  من كنيد فكر نمياد

  ناو رو تو كه نگذره زن اون از خدا: گفت ناراحتى با و كوبيد صورتش روى به مادرش

  رو  زندگيت هم نحسش قدم با كه نگذره ازش خدا! ما جون به انداخت كرد عوض قدر

 ...  خدا. بشه تموم خوشى با دختر اين جشن نذاشت هم كرد جهنم

 !  كافيه مامان: خواند را مادرش نام فرياد با و فشرد هم روى به را چشمانش هامون
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  بلند ار دستم نيست خود كنترل به قادر آن از بعد دانستم مى كه فريادش از ناخوداگاه

 .  كردم خود حال ى متوجه را او و فشردم را بازويش كردم،

  دى،ز اونم ديگه كه بود مونده فريادت همين فقط: گفت هامون روى به تندى با مادرش

 !  اريكالب كنه؛ كارت ى متوجه رو تو بايد غريبه دختر كه رسيده جايى به كارمون آفرين

 .   رفت ها پله سمت به و كشيد را بازويش هامون

  سوهان شدى كه زن نگذره ازت خدا: گفت لب زير آرام و شكست را بغضش مادرش

 ...  بچه اين روح

  گشت رب وقتى بذاريد باشيد، آروم: گفتم و گرفتم دستانم در را دستش و رفتم جلو

 .  زنيد مى حرف باهاش

 .   كرده عوض رنگ كه وقته خيلى من هامون: گفت و زد صورتم به جان بى لبخندى

 .  دخترم اومدى خوش: گفت و برد خانه داخل به خود همراه مرا

 .  كردم تشكر بلندتري صداي با بار اين و آوردم بيرون پايم از را هايم كفش

 .  ميام االن بشين،: گفت و كرد اشاره ها مبل به

  خانه م؛كرد نگاه خانه به و نشستم مبل روى. رفتم راحتى هاى مبل سمت به رفتنش، با

  سمتىق و سلطنتى را خانه از قسمتى خوريش ناهار ميز و سلطنتى مبل با كه بزرگ اى

  ت،داش قرار ديوار كنار كه تلويزيونى ميز و راحتى مبل با بودم آنجا در من كه ديگر

 .  بود شده چيده

  مى بلندش ديوار از كه داشت قرار پوشيده اى آشپزخانه ورودى در روى به رو درست

 .  است بزرگ چقدر بزنم حدس توانستم

  يهآ قبيل اين از يا "يكاد ون" بافت خوش و زيبا هاي  فرش تابلو هم ديوارها اكثر روي

 .  داشتند گيري چشم زيبايي كدام هر كه بود شده نصب قرآني هاي

  اه پله كنار در يک و باال به رو هايى پله خورى ناهار ميز كنار سالن انتهاى همچنين،

 .  داشت قرار
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  پيش. نشست مقابلم و آمد بيرون آشپزخانه از دستانش در سينى همراه هامون مادر

  يزم روى به بشقاب كنار را قندان و چايى ليوان و داد قرار ميز روى را ميوه از پر دستى

 .  بود پر پسر اين از دلم ببخشيد... جان يانار اومدى خوش: گفت گذاشت،

 .   گفتم اي "نداره اشكالي" لب زير و زدم لبخندى

  خوب اما شدم پشيمان نماندم هتل در و نكردم گوش را هامون حرف كه اين از راستش

 .  كردم مى تحمل بايد و نبود برگشتى راه

 .  شد جويا را زاد پري حال و دوخت صورتم به را نگاهش هامون مادر

 .  نداشت خوبي حال شنيدم، ازش كه بارى آخرين من: گفتم و كردم نگاهش

 .  كرد نابود رو م بچه نگذره، ازش خدا: گفت و كوبيد پايش ران روى به را دستش

 .   نيست خوبى شرايط تو اون! نكنيد نفرينش جان مامان: يانار

  حرف من حرف رو كه هامونى. كرد نابود رو من هامون! نكنم؟ نفرينش: هامون مادر

   گذره؟ مى ازش خدا ولى نه، من. كرد جورى اين رو زد نمى

  زاد پرى چشم از رو همه شه نمى مقصرن، طرف دو هر جدايى تو بگم بايد خوب: يانار

 .  ديد

  مدونست مي اولشم از. كرد... خيا پسرم به زاد  پرى! دختر؟ چيه جدايى: گفت حرص با

 .  ادمي در آب از زرد تو آخرش بدزده پسرو يه قاپ بخواد دوستى ى رابطه با كه دخترى

...  يا...خ! شنيدم؟ چه. كرد كار درست هايم گوش نه و رسيد سرم به خون نه اى لحظه

 !  ؟

  تو مدام ميومد ما ى خونه وقتى. نميومد خوشم دختر اين از اولشم همون از: داد ادامه

  شرم ذره يه اصال. گرفت مى رو دستش و نشست-مى هامون كنار مدام بود؛ مردها جمع

  .نميام من كه زد مى ناكوك ساز خانم بريم خواستيم مى جا هر!  نبود زن اين وجود تو

  خوند مى گوشش تو مدام يا كرد مى جنگ پسر اين با يا نبود، بلد دارى شوهر رسم يكم

 !  نكنه اومد و رفت ما با

  ديگه!  رهب بخواد تنهايى مسافرت يه بود كافى:گرفت را حرفش ي دنباله و كشيد نفسي

  هامون از مدام! كارها؟ اين به چه رو زن آخه. كرد-مى هامون جيگر به خون... بود تموم
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  اينجور چرا كنى، نمى توجه من به چرا برى، نمى بيرون رو من چرا كه گرفت مى ايراد

 ...  ما زمان بابا... جور اون چرا

...  ياخ بود نگرانش آنقدر هامون روز آن كه زنى آن. نبودم صدايش شنيدن به قادر ديگر

  كه زادى پرى ولي.  بود برده سؤال زير را اش مردانگى گونه اين را هامون و بود كرده

  مى او كردن نظاره به بايد عقدش روز چرا بود داده ترجيح شوهرش به را ديگر مردى

   آمد؟

  مرد آن با يا رفت مى بيمارستان به بايد چرا بود خورده زخم او از كه هامونى اصالا

   شد؟ مى درگير

 .ايستادم جايم در ناخودآگاه

 !  بود داده ترجيح هامون به را او زاد پرى كه بود مردى هايش، حرف! مرد آن 

  وده،نب زمين كنم، بنا رويش را ام خانه داشتم قصد كه زميني كه شدم اين متوجه تازه

  وديز به كه داشتند آن از خبر شدند مي كوبيده ام خانه به كه امواجي!  بوده اقيانوس

 !   ياور و يار بي و غريب،تنها. شوم مي غرق اقيانوس اين در

  هب اما لنگد، مي قضيه جاي يک دانستم مي... هامون طبيعي غير و عادي غير رفتارهاي

 ...  لنگانده را قضيه "...خيا" اسم به چيزي كه رسيد نمي هم فكرم

   شد؟ خوبه؟چي حالت: پرسيد و داد تكان مرا هامون مادر

  مى و بود گرفته نشأت اش ه پوسيد افكار از كه هايى حرف بود؟ درست او هاى حرف

  به برت كه بوده هايي آدم از قطعا هم او. ماجراست وسط پايش يک نيز او بفهمى توانستى

 .  بود زده زاد پري و هامون زندگي ي ريشه

   كجاست؟ سرويستون ببخشيد: گفتم كه زد صدايم بارى چند

 !اوناهاش: گفت و داد نشان را ها پله كنار در سردرگمي با و برد باال به رو را لبانش

 .   رفتم دستشويى سمت به درنگ بى و گفتم ى"ممنون"

  مادرش و هامون هاى حرف ى متوجه حال. كردم نگاه خود به و ايستادم روشويى مقابل

 ! شدم مى ازدواج از قبل در
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  امر ها آن نداشتم، اهميتى ها آن براى اصالا من... شدم خود انتخاب دليل  ى متوجه تازه

  چون كردند انتخاب مرا ها آن. دانستند مى هامون ناجى مرا چون بودند كرده انتخاب

  هب كه كسى تنها روزها آن. شود تحمل به مجبور كه نداشت مرا شرايط ديگر كسى

  از مرا آخر بار كه بود او زيرا بود؛ هامون مادر خواهد، نمى مرا  پدرم دانست مي خوبى

  هب من، وجود با و دانست مى ياشار را فرزنش تنها كه پدرى. داد نجات پدرم دست زير

  من كام به و تلخ مادرم كام به را زندگى كه پدرى. داشت مشكل بودنم دختر خاطر

  زندفر اگر كه دختر نه بود؛ مى پسر بايد اول فرزند اقوامشان در چون بود، كرده زهرمار

  پدرم سال همان من، بد شانس از و گيرد مى را زندگى نحسى شد دختر اولت

 .   نويسد-مى من نحسى پاى به را كار در اش كاري ندانم و شود مى ورشكست

  براى پدرم و بود آمده ما همسايگى در اقوامشان به زدن سر براى هامون مادر كه روزى

  يا همسايه ى خانه به جانم ترس از من و بود افتاده من جان به كه كوچک اى مسئله

 ...  و ديد مرا آنجا هامون مادر و بردم پناه بهاره ام قديمى دوست

  تنها و ندارم برگشت براى راهى من دانست مي زيرا كرد پسند پسرش براى مرا او

  مى زاد پرى از دورى به مجبور من وجود با را هامون كه اين و هستم ساختن به مجبور

  نآ به را هامون وجودم با بايد كه!  داشتم را قير حكم زندگي اين در من يعني... كنند

 !  كردم مي دور زاد پري فكر از و بند پاي

  چيدند شطرنج يک هاى مهره همانند را ما راحت چه خورد، مى بهم يشان همه از حالم

  از ازير پسنديده پسرش براى مرا كردم مى فكر كه بودم خيال خوش چه! دادند بازى و

 ...  و! آمده رحم به دلش من وضعيت

  ها آن! بگيرد قرار درست مسير در خود ام زندگي نشد زمانى هيچ كه منى بر واى اى

  و نسوخت تنها من ى آينده بودند، مطمئن كه بودند كشانده آتش به مردى پاى به مرا

-مى حس تنم و جان با را كسى بى درد كه هزارميست بار براى خدايا". است ساختن

 ".كنم

  كردنش پايبند و ازدواج در را پسر يک زندگى شدن درست كه ها قديمى همانند ها آن

  و ومبش هيزم من تا ساختند برايم را زندگي اين دانستند، مي اى بچه آوردن دنيا به را
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  سياه خاطرات فكر به زندگيش سرماي از هامون كه كنم گرم را هامون زندگي ي خانه

 !  نيافتد قبليش زن

  را او هك خيانتى زمان گذر با و بيايد كنار خود با هامون تا گذاشتند مى شد مى چه مگر

   شد؟ مى ديگر زندگى يک وارد آن از بعد و كرد مى حل خود در بود برده سؤال زير

  مى تازه و بودم سوختن حال در شدنش زده پس و ش...خيا از هامون خشم آتش به من

  ختشس شرايط براى به گفتم مى بود بهتر نه، كه درك. كنم درك را او حال توانستم

 .   كردم مى ترحم

  كند رپ را دنيا تمام تواند مى اش پوسيدگى بوى كه افكارى با بايد كى به تا خدايا"

   "بسوزاند؟ ها زاد  پرى و يانارها ها، زندگى

  بودند، ساخته سر دو ديوى او از و دانستند مي كار خيانت را زاد پرى كه آنانى اصالا

   مام؟ت و كردند صادر را او قتل حكم تنها نه كه يا بوده؟ چه كارش دليل بودند پرسيده

...  اخي يک در تواند مى اما ندارد توجيحى هيچ... خيا كه است درست خواندم، كتابى در

  اشدب نفسى به اعتماد و عاطفه كمبود از پر ها-دليل آن كه باشد داشته وجود دليل هزار

  رس خيانت با بخواهد پوچى، ى نقطه به رسيدن با و ها آن كردن حس با خاطى فرد كه

  شدن خواسته كه كند وانمود خود خيال در و بزند خود هاى نقص تمام روى به پوشى

 .  ببرد بين از را او بد حس تواند مى

  مى در روى به را هايش مشت.  آمدم بيرون افكارم از هامون، مادر پى در پى صداى با

 .  زد مى صدايم نگرانى با و كوبيد

  با آب قطرات كوبيدم، صورتم به را آب از مشتى و بردم آب زير به را هايم دست

  به و بستم را آب شير. شدند آميخته خورد-مي ليز صورتم روي كه عرقي سرد قطرات

 .   رفتم دستشويى در سمت

  رو نم كه تو دختر: گفت پريده رنگ صورتى با و رفت عقب هامون مادر در، شدن باز با

 !  كردى جون نصفه
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  جا آن تحمل.  رفتم كيفم سمت به و گذشتم كنارش از حرف بى گرفتم، ازش را نگاهم

  يرىم جايى: پرسيد دارم مي بر را كيف كه ديد وقتي هامون مادر. بود ممكن غير برايم

   جان؟ يانار

 !  د؟بشو جانت كنى مى استفاده سوء كه كسى از شد مى مگر بود؛ جالب! جان يانار هه،

  مى نم دونم نمى: گفتم برگردم رويش به آنكه بى و انداختم ام شانه روى به را كيف

  ي خونه وت درسته باشيد؛ داشته خاطر به من از هميشه رو اين ولى نه، يا ببخشمتون تونم

  راىب بخوايد كه نداشتين حق شما اما بودن، زده پيشونيم رو بودن اضافي حكم پدرم

 .  كنيد خودتون دست ى وسيله رو من زنش از هامون نجات

  شرايط شما: دادم ادامه هم باز اما بود، كرده سخت را نفسم و گرفت را گلويم بغض

  اىپ به بسوزم بايد و ندارم برگشتى راه كه دونستى مى دونستى، مى رو من زندگى

  در يک حتى كه كردي مردى پاسوز رو من بازم اما زادشه پرى عاشق هنوزم كه پسرى

  غلط باورهاى و خودخواهى فداى زندگيم تمام. داشت نخواهم قلبش تو جايى هم صد

 ...شما نامردى  و خودخواهى فداى عمرم باقيه شد پدرم

  ىنم زاد پرى كار به فقط... خيا: كردم نگاه اش برزخى چشمان به و چرخيدم رويش به

  به رو كلمه اين معنى شما حال و داره رو خودش معنى جاها از خيلى تو كلمه اين.  گن

  به اين از كه اي زندگى. كرديد...  خيا من زندگى حق در چون خريديد خودتون جون

  مى شما از خدا ولى نه، كه من. داشت خواهد همراه به رو سوختن من براى تنها بعدش

   گذره؟

   هكوچ به را خود و رفتم در سمت به دهد جوابى كه اين از قبل و نماندم جوابش منتظر

 . رساند

  نه اي و دادم مى را بودم نشده مرتكب گاه هيچ كه گناهى تاوان آيا دنيا اين در دانم نمى

  مراهه به را كشيدن شعله و سوختن نيز نامش خود كه است دخترى تقدير تنها ها اين

 : خواندم كتابى در. دارد

  ىنيك به را فرزندانتان نام دارند،پس ها آدم شخصيت بر بزرگى پذيرى اثر ها نام" 

   ".كنيد انتخاب
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  ود؟ب زده رقم برايم را كذايى سرنوشت اين نامم آيا بود؛ سوختن معنى به يانار، من نام

  لحظات تا شوم آب و بسوزم كه بود اين ام پيشاني حكم و آمدم دنيا به شمع من آيا

 !  كنم؟ دار معنا را ديگران ي عاشقانه

  ينا ديدن با پدر ام، خاله ى گفته به كه زمانى. بود كرده انتخاب برايم را اسمم مادرم

  ىم او به تركى به و زند مى اش شده فارغ تازه زن پاى ران به لگدى هستم دختر كه

 (  ؟ زن آوردى دنيا به دختر من براى) ارواد؟ سَن دوغوب گيز مَنى سَن: گويد

  نحسى از نشان اول دختر دانست مي و بود خبر با ها آن خاندان پوچ عقايد از كه مادرم

  گيزينن بو اهلل سَن:  گويد مى التماس با و كشد مى آغوش در مرا پدرم، براى است

 !(  باش نداشته كارى دختر اين با خدا رو تو! ) اوالماسين ايشين

  مشت به را مادرم من، جاى دانست مي نحسى آن از بدتر و بد خبرى را من كه پدرم اما

  اشک همراه مادرم و كرد تشكر او از من آوردن دنيا به براى گونه اين و گرفت هايش

 .ناميد سوختن يعنى يانار مرا نام هايش

  دخترى من نه يا شد من بر نام اين خواندن باعث ام زندگى از  مادرم حس دانم نمي

 !  بودم خودسوخته

  راه و فتمر سمتشان به زاد، پرى بيمارستان مقصد به ها اتوبوس ديدن با و كردم بلند سر

 .  گرفتم پيش در را بيمارستان

  يمارستانب پرسنل دادن گير بدون شد، مالقاتي زمان با برابر بيمارستان به رسيدنم زمان

  و آرامي به سرش باالي شدم؛ وارد و نبود كسي خوشبختانه. شدم زاد پري اتاق راهي

 .ايستادم متفكر

  وصل دهانش به كه اي لوله به و زدم كنار رنگش زرد صورت روي از را زاد پري موهاي

 .  شدم خيره بود

   دي؟ مي رو چي تقاص تو: يانار

  الغر و جان بي دست نشستم، آن روي و كشيدم زمين روي حال بي را ديوار كنار صندلي

 .  كشيدم آن روي را انگشتانم و گرفتم دستم در را زاد پري
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  در جورى اين باشه شوهرش عاشق كه زنى كنم باور تونم نمى زاد؟ پري دوني مي _

  ونمت نمي راستش كه بزرگه خودم مشكالت قدر اون دونم نمى! كنه نامردى عشقش حق

 .  كنم فكر زياد تو به

 ..  .داشتند را چشمانم حصار پشت از خودشان كردن آزاد قصد هايم اشک گزيدم، را لبم

  اين زنيم،چون چون ما و كنن مي استفاده ازمون اشياء عين!  بدبختيم خيلي ماها _

  دستمون از كه جايي اون تا كردن گريه با و كنيم سكوت بايد شديم آفريده جوري

  ام به زورشون با كنن مى سعى بزنيم، حرف كه هم اگر. كنيم آروم رو خودمون برمياد

 .  نيستيم هيچى كه كنن ثابت

 .  گرفت شدت ام گريه و بردم زاد پري ي شده چرب موهاي در را دستم

 ؟ كنه مى دل و درد شوهرش قبلى همسر براى زنى دنيا، كجاي _ 

   كنند؟ مى معنى چگونه را درماندگى حس پس نيست، اين درماندگى حس

  پر را اش گرفته بتادين بوي فضاي و پيچيد بيمارستان روح بي و سفيد اتاق در هقم هق

 .  كرد

  يشب من... نيست معمولي هاي تنهايي شبيه اصال! زاد پري داره دم و شاخ تنهاييم من _

  من غربت حس از بيش. درندشت تهران اين تو شدم غريب حد از بيش... تنهام حد از

  به مبيار پناه شدم مجبور و نداشتم موندن براى جايى خودمم شهر تو چند هر! گرفته رو

 .  شه نمى حالم كمک كس هيچ كه شهرى

  با و دادم فرو را بغضم. ديدم را هامون و چرخاندم را صورتم آمد، كسي زدن در صداي 

  داشت سعي كه هامون هاي نفس صداي. كردم پاك را خيسم صورت مانتوام آستين

 .  خورد مي گوشم به وضوح به كند كنترل را ريتمشان

   دنبالت؟ بيام خودم تا واينستادي چرا: هامون

 .   زد مي حرف خشونت بدون بار اولين براي شدم،او بلند جايم از

:  يدمغر و ايستادم هامون جلوي ستبر اي سينه با و زدم كنار را پشتم صندلي حرص با

   دارم؟ اهميتي مگه! دنبالم؟ بياي چي براي

 .  شد چشمانم ى خستگي،خيره و تعجب با هامون
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 !   شم نمي متوجه رو منظورت: هامون

 :  پرسيدم تمسخر با

 !بيمارستانم؟ فهميدي كجا از _

 .  كردم اشاره زاد پري به و بردم باال را دستم

 ! شدم؟ سبز جا اين علف عين  منم ديدي يهو بعد بزني سر زنت به اومدي _

 :   كردم اضافه تلخي ي خنده با

 !   كرده...... خي نيست؛چون شما زن ديگه ايشون خوام مي معذرت اوه  _

 . شدند مشت دستانش و نشست خون به ثانيه صدم در هامون چشمان 

  چرا تو مثل اي تعصبي ي ديده... خي مرد يه! مياد پيش برام اينجا سؤال يه فقط: يانار

  اچر نشد ننگ اين تحمل به حاضر كه مردى! كنه؟ مي ولز و جلز زن اين براي قدر اون

   بياد؟ نظر به تاب بى قدر اون بايد

  معصوميت با كه سياهش خونين چادر آن با زاد، پري مانند زني كه داد مي گواه دلم

  يدهشن به دانم نمى خدايا. نيست گويند مي او از كه طور آن بود، افتاده زمين روي تمام

 !داشت پاكى از نشان كه او معصوم ى چهره يا كنم اعتماد هايم

  و زدي بزرگي تهمت همچين زاد پري به خانوادت و تو! كنم مي اشتباه من هم شايد _

 !  كشتت مي داره وجدانت عذاب حاال

 :   گفتم بيشتر عصبانيت با

  ناي! ست شده تحميل يانار! نيست يانار براي جايي هيچ بازم... اوصاف اين تمام با _

  ثلم. نخواسته كس هيچ رو يانار هميشه مثل... نيست يانار مال ست، بقيه مال زندگي

 ...  هميشه مثل. سوزه مى فقط يانار هميشه

   خانم؟ حاج زده؟ بهت رو ها حرف اين كي: هامون 

  چرا... سوزونده رو من بدجوري كه مطلبه خود مهم نيست، مطلب ي گوينده مهم: يانار

  ازدواجم دليل من فهميدى كه دونم مى كني؟ ازدواج من با كه كردي قبول چرا هامون؟

  رو من راز باشه بوده پسرش دار راز نتونسته كه مادرى شه مى مگه اصالا. بوده چى تو با

    داره؟ نگه ش سينه تو
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 .  لرزيد مي صدايم عصبانيت و خشم شدت از

  الخي به نحسى چون نخواست پدرم رو ؟من چرا شدم،تو مجبور و بود سياه بختم من _

  رو هاش ستون بايد فقط كه كردي اي زندگي وارد رو من چي براي! داشتم پوچش

  بولق رو من ست ديگه زنى مشغول شب و روز فكرت تمام وقتى چى براى! كنم؟ محكم

  ى لهب اميد تمام با كه دخترى تقديرش، از خسته دختر يه زندگى با بازى اگر كردى؟

  چيه؟ پس نيست،... خي بسته تو به رو اميدش تنها كه دخترى آورده، زبون به رو عقدش

  پرى از دورى براى مامانت. داديد بازى رو من خودتون نفع به كدوم هر شماها هامون

  من مادر پدرو و ش خانواده آرامش براى پدرت مادرت، كردن خوش دل براى تو زاد،

 ...  هم

:  دادم ادامه و كردم پاك بود كرده تار را ديدگانم كه مزاحمى هاى اشک دست با

  بله تو به ازآرامش پر روزهاى اميد به فقط من اما داديد بازى رو من تون همه شماها

 .    بسوزم فقط كه تقديرم شد اين اما گفتم

 !   بيمارستانه جا اين كنيم، مي صحبت باهم بيرون بريم بيا يانار: هامون

  زادش پري بلندم صداي كه كرد اشاره نامحسوس! بود بيمارستان در پريزاد اتاق جا اين

  هم روي را هايم چشم قلبم، روي شديدي فشارهاي سنگيني با. كند مي ناراحت را

  هچ: گفتم خود به و كردم مشت دستم در را كيفم بند... بستم را دهانم و گذاشتم

  منطقى يانار احمقانه چه. كردم حسادت زن اين به او دادن دست از ترس براى احمقانه

  سوختن تنها واقعيت در و نجات راه خيالش در كه زندگى و مردش حفظ براى آرام و

  هك بود داشته وا فكر به را او حسادت كه زنى به شدم تبديل و كردم فراموش را بود

 ...  كه! من؟ يا است زيباتر زاد پرى كه من؟ يا است برتر زاد پرى

  چيزي. رفتم مي راه آرام آرام سرش پشت بدي سردرد با من و رفت مي جلوتر هامون

  نبدتري به كه بدبختي احمق يک! هستم بدبخت احمقِ يک من كه گفت مي درونم

.  ستا گذشته كار از كار ديگر كه فهميده وقتي او و شده استفاده سوء او از ممكن حالت

  ودنب اضافى مهر هم باز كه اي زندگى! شدم مي زنداني ابد تا احتماال زندگي اين در من

 .  بودند كرده تحقيرم باز و بود خورده ام پيشانى بر
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 .  برگشت من سمت هامون رسيديم كه بيمارستان حياط به

 ...  بدوز و نبر خودت براي اما فهميدي رو فهميدي مي نبايد كه چيزي يانار _

  وردآ بيرون را رنگش طاليي دست خوش فندك و برد جيبش توي را دستش كشيد، آه

 .چرخاند انگشتانش بين و

  اب زاد پري وقتي اما كردم مي كاري همه براش بودم، زاد پري عاشق زماني يه درسته _

 ...  شدم متنفر ازش برد سؤال زير رو من غيرت و شعور كارهاش

 .  كردم نگاهش منتظر

  كه عقد روز از وجدانمه، عذاب خاطر به كنم مي طوري اين بيني مي كه االنم: هامون

  دوسش كه اين نه. جونم به افتاده خوره عين كرد تصادف و دويد دنبالمون زاد پري

  من به ور ديگه كسى اگر كه اين كنه، مى اذيتم داره مدام سؤال يه فقط ، نه باشم داشته

   كنه؟ فكر من به بازم بايد چرا داده ترجيح

  زدم، پوزخند اش زمينه پس حتي يا و زمينه پيش بدون هاي حرف و هامون به دلم در

  هم باز آيا داشت، حقيقت اصالا  گفت؟ مي چرا نبود بلد زباني چرب و گفتن دروغ وقتي

   كرد؟ مى ايجاد تغييرى من ى مسئله صورت در

  ديگر كه داشتم را خورده فريب آدم و تنهايى حس زندگى اين در قدرى به دانم نمى

 .  دبو غريبه هم من براى حتى رفتارهايش و يانار اين. بشناسم را خود توانستم نمى

.  ادمافت صندلي روي تقريبا و كردم باز حال بي را ماشين در رسيديم؛ هامون ماشين به

  را ماشين و گذاشت گاز روي را پايش بود، كشيده هم در را هايش اخم كه هم هامون

 .  داد حركت

 .  شدم پياده ماشين از رسيديم كه هتل به

 .  دارم كار جايي من باال، برو تو: هامون 

 .كوبيدم هم به را ماشين در حرف بي

  را دستم پي در پي و آوردم در تنم از حرص با را مانتو شدم، اتاق وارد و زدم را كارت

 . بردم پرپشتم موهاي الي
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  و نامردي وجود با من. خورد مي بهم سكوت و خفقان از حالم بودم، زار بي تحميل از من

  مهر عمرى هم باز توانستم نمي دادند، مي خوردم به لحظه به لحظه كه هايي دروغ

 .  بگيرم خفقان پدرى ى خانه همانند و زنم لب بر سكوت

  برم جاك خدايا: گفتم خدايم به و گرفتم سقف به را رويم كالفه و نشستم تخت روى به

  ياخدا. كن درمان برايم را ام ماندگى در خدايا نباشم؟ زندگى اين تحمل به مجبور كه

 .  يستن احمق قدرهام آن يانار كنم ثابت همه بر بتوانم نفس عزت با كه بده نشانم راهى

  رفتن و نداشتم ماندن براى هم جايى آن از بدتر اما نداشتم رفتن براى جايى بود درست

 .   خريدم مى جان به بايد كه بود اجبارى توفيق تنها من

  اما بود انداخته جانم به لرزه و بود كرده درگير خود به را وجودم تمام دلى دو حس

 .  گرفتم رفتن به تصميم شوند قطع كه آن از بيش هايم نفس

  آنجا زد مي سر او كه جايى اولين بود درست. بود خاله ى خانه همان رفتنم جاى تنها

  نجات ام زندگى اتفاقات از مرا هميشه دانيال. نداشتم ديگرى راه هم من خوب ولى بود

 .  بود نجاتم ى فرشته او تنها باز و داد مي

  ىم رخم به را هامون از ترس و استرس از نشان خود كه دستانى با و شدم بلند جايم از

 .  كردم تن به را بيرونم هاى لباس و بستم را ساكم كشيد،

  جلو به رو قدمى و كردم نگاه اتاق به. رفتم در سمت به و انداختم دوش به را ساكم

  خشمگين صورت و كردم بلند را سرم. كردم خورد بر محكم چيزى به كه برداشتم

 .  ديدم را هامون

   ري؟ مي جايي: هامون

  هدايت ام شانه روى ساك سمت را نگاهش هامون! بودم شده شوكه بود، آمده بند زبانم

 .  گرفت صورتم نزديک را صورتش و شد داغ هايش نفس. كرد

 .  شدم فرارتون مزاحم كنم مي فكر: هامون

  نمي آدم تو: زد داد و داد هل عقب به را من شدت با هامون كه بگويم چيزي خواستم 

 نه؟ شي،
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  كار حساب و موندم مي وگرنه دارم كار جايي كه حيف: داد ادامه غضبناك و آمد جلو

 .  آوردم مي دستت رو

  ار كارت سرعت با و زد پوزخند. شد خيره دستم درون اتاق كارت به او و ساك به من 

  را دستش شد مي رنگ پر صورتش در پوزخند آن كه حالي در و كشيد بيرون دستم از

 .  داد هل عقب به مرا ديگر بارى و امگذاشت سينه ى قفسه روى به

 .  كنن زندانيت بايد سركشي قدر اون وقتي: هامون

  وىر به مشتى. بست محكم را در من رسيدن از قبل او اما رفتم در سمت به سرعت با

 .   كوبيدم در

 !كني زنداني جا اين رو من توني نمي! هامون كن باز رو در: يانار

 :گفت در پشت از هامون

  رفتن از مجبورم ديگه وقت اون چون! نكن هم صدا و سر كردم، رو كار اين كه فعال _

 .  برسم حسابت به االن و كنم نظر صرف

  بانيتعص از. بود رفته كه اين مثل نگفت، چيزي كه كردم صدايش در پشت از بار چند

 .نداشتم صبر جز راهى و كردم طي را اتاق عرض و طول بار چند بودم، انفجار حال در

  هرىش به و ايستادم مى پنجره پشت حوصلگى بى از گاه و زدم مي قدم اتاق در كالفه 

  هيچ نه و خودم شهر در نه تقريبا من چند هر.  دوختم مى چشم نداشتم جايى آن در كه

  معده.  نبود هامون از خبرى هنوز و بود گذشته 10 از ساعت!  نداشتم جايي ديگر جاي

 .  بود انفجار حال در درد از سرم و كشيد مى تير گرسنگى از ام

  مرا هامون داد نخواهم اجازه هرگز شود چه هر اما شد، مي چه ام آينده دانستم نمى

  ندگىز اين از مرا تا گرفتم مى كمک ديگر بارى دانيال از فوقش فوق. كند فرض احمق

  باز هك جايى. رسيد نمي من به كسى هيچ دست كه رفتم مي جايى به بعد و دهد نجات

 .بمانيم تنها هم با تنهايى و من هم

  چنگ را آنان و بردم موهايم بين را دستانم و كردم باز را موهايم سرم، درد شدت از

 !  كشاند مي جنون به مرا خيال و فكر همه اين آخر. زدم

 .  گذاشتم هم روى را چشمانم و دادم تكيه مبل روى به را سرم نشستم، مبل روى
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 .  مكشيد بلند هينى ترس از و كردم باز را چشمانم ام گونه روى به دستى برخورد با

 :گفت و رفت عقب هامون

 !منم نترس، _

  و ومانت سمت به كنم نگاهش آنكه بى و شدم بلند جايم از كشيدم، هم در را هايم اخم

  هك چرخيدم در سمت به. انداختم سرم به را شال و كردم تنم به را مانتو. رفتم شالم

 .   ديدم خود مقابل را هامون

 :  كرد توقف چشمانم به رسيدن با و چرخاند را نگاهش صورتم در

   شقى؟ كله قدر اون چرا تو _

 :   نشاندم لب ى گوشه به پوزخندى

  اضافي احساس كه مونم نمى هم جايى اما ندارم برگشت براى جايى درسته هامون _

  اين خوام نمى رو بعدش به اين از كردم؛ زندگى حس اين با عمرى من.  كنم بودن

 .  كنم زندگى جورى

 :   گفت و گرفت را موهايم از قسمتمى و كرد بلند را دستش

  زندگيم هاى سال به تمام ماه چند ام، خسته قبليم زندگى از منم ام، خسته يانار _

  بار يه رو گذشته هاى سال تمام اتفاقاتش، هاش، لحظه هاش، ثانيه تمام به.  فكركردم

  نم ديگه زاد پرى شد چي كه اين گشتم، سؤال يه دنبال ش همه.  كردم زندگى ديگه

  نمى يانار كرد؟ طغيان طور اين بود، من مطيع هميشه كه زنى شد چي نخواست؟ رو

  عاشق كه زاد پرى و من عاقبت چرا دونم نمى! شد جورى اين كه بود چى مشكل دونم

.  نمك پيدا آرامش خوام مى فقط دونم؛ نمى ديگه هيچى واقعاا من يانار! شد اين بوديم هم

  ياب اما ندارم اى عالقه هيچ بهت هنوز درسته. بخوابم راحت بتونم ديشب مثل خوام-مى

 ...نشد اگر بكنيم رو مون سعى تمام بيا بديم، فرصت بهم

  اين واقعاا. انداختم پايين را سرم و فشردم هم روى را اشكم از پر چشمان سكوتش با

  مى حقيرت زد، مي فرياد بايست مى او االن من شناخت طبق! بود بينى پيش قابل غير آدم

  ودب كرده عمل من افكار خالف بر او اما زد؛ مى كتک قبل روزهاى همانند حتى يا و كرد

  دارد مرهم به نياز كه هايست زخم از پر مرد اين روح كه داشت آن از نشان تنها اين و
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  زمانه از نااميد مرد او. دهد نجات اش زندگى جهنم اين از را او كه دارد كسى به نياز و

  نآخري دنبال به روزگار بازى از خسته حال و است داده بازى سختى به را او كه ايست

  ار اش زندگى در افتاده آتش بتواند. كند عوض را تقديرش بتواند كه حليست راه

 !  ماند مي باقي زغال تكه چند او از جنبيد مي دير اگر كه آتشي. كند خاموش

 .  آورد باال را صورتم و گذاشت ام چانه زير به را دستش

  ونمت مى فقط. بدم بهت اميدى تونم مى حتى نه و آينده از قولى تونم مى نه من يانار _

  اين تو راستش.  بشه عوض چيز همه شدى زندگيم وارد تو كه حاال دارم دوست بگم

  يه رو من تونستى تو اما ، بودم زاد پرى زمان هامون همون من كه اين وجود با روز چند

  حاال. آورديم پناه بهم جورايى يه دو هر ما يانار. كنى نشينى عقب به مجبور جاهايى

  فقط مخوا مى يانار. كن فراموش رو كردن سوءاستفاده بوده، اجبار اينكه شده، چى اينكه

   هستى؟... كنم درمان رو شده شكسته من از كه كمرى بتونم تا باشى كنارم

  رفتهگ آرام نيز من و كشيد مى فرياد التماس نگاهش تمام در كردم، نگاه چشمانش به

  ام كودكانه هاى بازى لج تمام و زنانه هاى-حسادت تمام او توجه اندك همين با بودم،

 .   آرام و منطقى يانار همان به بودم برگشته و بود كرده فروكش

  را ديگر يک همراهى به نياز آن با مقابله براى كه بوديم اى زمانه از خسته دو هر ما

  با شتيمدا نياز. كنيم فرار آور عذاب هاى تنهايى از تا بمانيم هم با داشتيم نياز. داشتيم

  در را تهگذش هاى كاستى تمام بتوانيم كه بسازيم جديدى زندگى هم كنار تا بمانيم هم

 .  كنيم جبران زندگيمان

   يانار؟ هستى: هامون

 :  گفتم آرام چشمانم از قطره آخرين كردن رها با و فشردم هم روى را چشمانم

 .  هستم _

  شآت به را وجودم ام پيشانى روى اش بوسه گرميه و نشست صورتم روى هايش نفس

 .  كشاند

  كشتي توانند مي ها آن بود؛ خواهد زنانشان آرامش باعث مردان تنها دنيا تمام در

  و ندبرسان ساحل به نرم اي بوسه با ها اقيانوس تالطم پر امواج  ميان از را يشان زندگي
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  گرمشان و مردانه هاي دست ي معجزه به را ها آن همسرانشان كردن سرد دل جاي به

 !  كنند معتاد

  يتىامن را جايش و كشيد پر ام پناهى بى حس تمام هامون گرم آغوش در گرفتن قرار با

  دريغ من از توانش تمام با او اما گشتم پدرم وجود در آن دنبال به ها سال كه كرد پر

.  كردم پيدا اجبارى همسرى آغوش در را آن زندگى ها سال از بعد من حال و كرد

  كه بكند را خود سعى خواهد مى اما ندارد دوستم گفت صادقانه امشب كه همسرى

  هب را اميدش و زندگيست از خورده سر من خود همانند كه همسرى. باشد داشته دوستم

  اميد نكهآ بي گيرد پس باز را زندگيش از بازخورده حق بار اين بتواند تا بسته همسرش

 !  بزند كننده گرم دل هاي حرف يا بدهد

 :   گفت و كرد جدا خود از مرا هامون

  غذا تله رستوران ببينم تا پايين رم مي منم خونه، برگرديم كنى جمع رو ها وسايل تا _

 .  نه يا داره

 .  كردم خارج زبانم زير از اي"باشه " آرام و كردم بلند را سرم

 .   رفت و بوسيد را ام پيشانى ديگر بارى

  ساختن نه، كه سرنوشت راهى تا رفتيم ماشين سمت به حساب تسويه از بعد

 !  شويم سرنوشتمان

  و من ساك برداشتن با هامون و شديم پياده ماشين از پاركينگ در ماشين توقف با

 .رفت آسانسور سمت به خود كوچک ساك

  در امونه رسيدنش با. ماندم آسانسور رسيدن منتظر كنارش و افتادم راه به سرش پشت

 :   گفتم و كردم نگاهش متعجب. شد آسانسور سوار خود و كرد باز را

   ترن؟ مقدم ها خانوم كنى نمى فكر _

 .   برداره قدم مردش پشت بايد زن نخير: هامون

 :   گفتم خنده با و رفت باال ابروهايم

   وقت؟ اون بشه چى كه _

 !ديگه باشه زنش به حواسش مرد كه: هامون
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  يزن او و داشته اش زندگي در پدرش شايد كه داشت سر در افكارى او! شد جالب برايم

 . بود آموخته خود پدر از

   بوده؟ بزرگت بابا زمان ماله افكار اين كنى نمى فكر: يانار

 :  كرد اخم

 !  يانار _

 :   خنديدم

  اون هب حواست بايد چطور باشه ناموست به پشتت وقتى تو عاقل مرد آخه چى؟ يانار _

  در رو بعدش قدم يک بدونى خواهى مى كجا از باشى سرش پشت وقتى تو يا ؟ باشه

  تا سپاره مي دستش به دست زنش كنار مرد هامون نه؟ يا ذاره مى زمين روى امنيت

  هك عقايدى اين. داره همراه زن اين بده نشون مردم تمام به بتونه امنيت حس بر عالوه

  حتى زور به سريشون يک كه االن نه زدن مى بند رو ها زن كه بود زمانى ماله دارى تو

 !  كنن مى تن مانتو

  شمچ در به و ايستاد من كنار آمد، بيرون آسانسور از و داد تكان كالفه را سرش هامون

 : دوخت

 !  شيم؟ مى رد در اين از دو هر ما نظرت به _

 :  گفتم و خنديدم بلند صداى با

  وت بعد برم من اول بايد گيرى مى قرار شرايط اين تو وقتى خوب! هامون تو دست از _

 !  كنى پشتيبانى ازم كوه مثل

  درتما جون پس: گفت و خنديد بلند صداى با هم او و نكرد كنترل را اش خنده بار اين

 .  نشدم زمين پخش ها وسايل اين با تا كنم پشتيبانى ازت من بذار برو

  اول ى طبقه ى دكمه فشردن از بعد و شد سوار نيز هامون و رفتم آسانسور داخل به

 :گفت

 !  خورديم مى چايى داشتيم باال بوديم رفته ها پله از االن واال _

  بعق. بوديم رفته خانه اين از چرا آوردم ياد به تازه من و گرفتيم قرار در پشت دو هر

  ايمه اشک مهمان آنجا در را زندگيم اول شب كه افتاد هايى پله كنار به نگاهم و رفتم
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  خاك هاي كاشي روي را دستم مظلومانه كه دارم خاطر به را شب آن خوب. شدم

  از يزيچ كه نبود كسي و كشيدم مي بودند، شده من اشک قطرات سيبل كه اي گرفته

 !   بداند كه كند سعي را آن حتي يا و بپرسد دردم

  روى در كنار را چمدان و ساك. رفت داخل به و كرد باز را در من به توجه بى هامون

 .  ايستاد كنارم و آمد بيرون ها برق كردن روشن با و داد قرار زمين

 !بفرماييد خانوم يانار خوب: هامون

 !  خواند را فكرم كه بود جالب كردم، نگاه صورتش به

 ...  اومدى خوش!  زاد پرى نه هست، تو ى خونه جا اين: هامون

  كه را خشن مرد اين شب يک كه اي معجزه نه اما داشتم ايمان معجزه به من خدايا

 !  كند رو آن به رو اين از بود كرده ميخكوب اش پيشاني به را اخمش تابلو مانند

  را ذهنم توي افكار ي همه لحظه چند براي رفتنم داخل با و برداشتم قدم خانه طرف به

  باور اعجاز شد من تمام و شدند پاك بودند؛ كرده فرا را ذهنم عنكبوت تار مانند كه

 ...  زندگي نكردني

  از كه بودم زنى تنها من حال و نداشت را ديگر زنى هيچ از ردى اول نگاه در خانه تمام

 .  كردم مي پر ردپايم و خود تن عطر با را خانه اين بعد به اين

 .  مكرد نگاه خانه به و رفتم جلوتر شد مي لبريز وجودم از لحظه به لحظه كه ذوقى با

  و آبى رنگ كم ردهاى درش كه سفيد هاى ديوارى كاغذ با خانه سفيد ديوارهاى

  انهخ كف در هايى فرش و بود شده پوشانده بودند، كرده رقصانى رنگ روشن صورتى

  يوارهاد با زيبايى خوانى هم رنگش كم صورتى و آبى سفيد، هاى رنگ كه بود شده پهن

  و بود شده نصب ديوار روى به قبل تلويزيون جاى بزرگ تلويزيونى. بودند كرده ايجاد

  هشت خورى ناهار ميز آشپزخانه كانتر كنار و روشن آبى رنگ به مبلى هال وسط در

 .   بود شده چيده سفيد رنگ به اى نفره

  مراهه به رنگ سفد اى نفره دو تخت بود، مهمان براى كه اتاقى. رفتم ها اتاق سمت به 

  تنها و وسيله از خالى هامون و زاد پرى سابق اتاق و داشت قرار درونش آرايشش ميز

  قرار اب. كردم نگاه آشپزخانه به و بستم را اتاق در. بود پهن درونش رنگ كرم فرشى
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  رو جاآن هاى وسيله تمام هامون.  ببينم هم را جا آن توانستم آشپزخانه ورودى در گرفتن

 . بود كرده خريدارى را لوازمشان سليقه نهايت با و بود كرده عوض هم

 .   چرخيدم رويش به گوشم كنار از صدايش شنيدن با

   اومد؟ خوشت: هامون

 .  ..خيلى: دادم جواب خوشحالي با كوبيدم، هم به را دستانم و كردم درشت را چشمانم

 !  شكر خدارو: هامون

 !؟ بدى انجام رو كار همه اين تونستى چطور روزه يه: يانار

  ام دست كنار البته كرد؛ كمكم اون داره نگه رو هادى خدا: گفت و رفت حال سمت به

 .  كنيم تمومش برسيم تا كردند مى كار كارگر تا هفت يه هم

 .افتادم راه دنبالش

 !  دادى مي زمان بيشتر بود؟يكم اى عجله چه خوب _

 .چرخيد رويم به

  رو هات لباس برو حاال. كنه مى زده غربت رو آدم. نمياد خوشم موندم هتل از من _

 .كن دم هم چايى يه و عوض

 :   گفتم بودم زده كمرم به لبخند با را دستانم كه حالي در و رفتم سمتش به

  يشپ ميام بعدشم گيرم، مى دوش ،يه دارم مى بر رو لباسام ميرم، اتاق به من اجازه با _

    ؟ طوره چه...بخوريم رو هامون آقا دست چايى تا شما

 :  گفتم شدن وارد از قبل و رفتم اتاق سمت به و خنديدم

 .باشه پررنگ من براى راستى _

 پشت را حرفش و بستم را در كه كند ام حواله اى"پررو" خواست و كرد نگاهم هامون

 .  داشتم نگه در

  نو ازملو با كه آرايشى ميز در كنار اتاق پايين كوچک، ميز دو اتاق،كنارش باالى تخت

  را اتاق بود شده گرفته قرار كه رنگى سفيد بزرگ كمدى  كنارش و بود شده چيده

 .  بود داده زينت
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  ودب كشوها در كه هايى لباس و آويزان لباس دست چند ديدن با و كردم باز را كمد در

  ارافك با هنوز كه هامونى نه باشد داده انجام زنى تواند مى تنها كارها اين شدم، متوجه

 .كند مى زندگى پيش سال صد

  پوشيده جزو گفت شد مى كه اى حلقه تاپى و زانويم تا كوتاه شلوارك يک كه نو لباسى

 :  گفتم خود با و كردم انتخاب بودند ها لباس ترين

 .  بوده سليقه هم م خاله با درست كه كى هر ولى زن، اين بوده كى دونم نمى من _

  محما سمت به بود كترى كردن پر مشغول كه هامون ديدن با و آمدم بيرون اتاق در از

 :   گفتم دل در و رفتم

 .   بود اميدوار شه مي _

 .  شوند خشک تا گذاشتم باز را موهايم و پوشيدم را هايم لباس حمام از بعد

 .   رفتم هال به و كردم آويزان جالباسى روى به اتاق در پشت را حوله

 .  بود ها كانال كردن جا به جا مشغول و بود داده قرار ميز روى را چايى ليوان دو هامون

  ، چرخاند من به را رويش. نشستم كاناپه روى كنارش فاصله با و رفتم سمتش به

 !  رنگه خوش آفرين: گفتم و زدم چشمكى ، كردم اشاره ها چايى به و زدم لبخندى

 .   نمياد خوشم كارها اين از من بود؛ آخر بار اين بدون ولى! ديگه پررويى: هامون

  الى و نكنه مزه دهنم به كن دعا: گفتم شوخى به و برداشتم ميز روى از را چايى ليوان

 .   باشه آخرت بار تونه نمى

 .  نكنه هم مزه كه خورى نمى پس: گفت و گرفت دستم از را ليوان حركت يک با

  كمرم ورد به را دستش كه بگيرم دستش از را ليوان خواستم و برداشتم خيز سمتش به

  مى هم پشت هاى نفس ديگر يک رخ به رخ. كشيد خود سمت به نيز مرا و انداخت

  هك بكشم عقب خواستم. كرديم مى پخش هم صورت روى به را دمش باز و كشيديم

 :  گفت شوخى به و گرفت تر محكم را كمرم

   شدى؟ پشيمون _

 .  ريزم مى رم مي خودم: گفتم و كردم نگاه بارش شيطنت چشمان به

 .  كنه مى مزه ببين بخور نه: گفت و فشرد هايم لب روى به را ليوان
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  هب بيشتر را دستش هم باز كه بكشم عقب خواستم باز و نوشيدم را چايى از مقدارى

 !  بوئه خوش چه موهات شامپوى: گفت و فشرد كمرم

 : پرسيد خنده با و كرد رها را دستش. بود شده قرمز صورتم شرم از كه نداشتم شک

   كرد؟ مزه _

 .  شدم بلند و كوبيدم اش سينه روى به مشتى

 :  گفتم پررويى با

 !  تو با چايى فقط بعد به اين از اصالا _

 : گفتم ميز به برخورد با و رفتم عقب. آمد جلو و شد بلند

   ؟ بكشى رخم به رو قدت خواى مى چيه _

 !   اى؟ بامزه خيلى كه يانار دونستى مي: گفت و خنديد بلند صداى با

  هب تا چرخيدم موقعيت آن از فرار براى. بودم شده لبو شبيه خجالت از كنم مي فكر

  انكن زمزمه گوشم زير كرد، نزديک خود به مرا و گرفت را بازويم كه بروم اتاق سمت

 ...اومدى خوش من جهنمى زندگى به: گفت

  مى كه شدم مردى همراه و بستم را چشمانم تنها شرم از و گرفت گر وجودم تمام

  ردىم... برسد آرامش به تا است من حضور نيازمند سختى به اما ندارد دوستم دانستم

  كه مردى. بود اش كنوني جهنم از خود نجات خواهان وجودش تمام با امشب كه

  اليق مرا تا كردم مى تالش بايد نيز من و بود كرده ديگرى خرج را هايش عاشقانه

 .  بداند عشقش و احترام

  مى اش زندگي در مرا هم هامون كه حال اما دارم رو پيش سخت راهى  دانستم مي

  همان حرمت به كند ترميم را اش شكسته غرور شدنمان يكى با كه خواهد مي و خواهد

  اين نساخت براى را تالشم جانم تمام با و ماندم مي كنارش گفتم عقد سر در كه اى بله

 .كردم مي زندگى

  الي از كه خورشيد طاليي نور. كردم باز را هايم چشم آرام صورتم، به نور برخورد با

  و گرفتم نور مقابل را راستم دست. زد را چشمانم كشيد، مي سرك اتاق به پنجره

 .  كشيدم كوتاهي ي خميازه
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  تخت روي. نبود هامون از خبري چرخاندم؛ را سرم كردم، عادت اتاق روشنايي به وقتي

  پر هنوز كه اي كرختي با و شدم بلند جا از هايم-دست كشيدن از بعد و زدم غلت كمي

 .  شدم خارج خواب اتاق از داشت جريان بدنم در قوت

  يوقت سر آخر زدم، صدا را هامون بار چند و رفتم حال به صورتم و دست شستن از بعد

 .كرد پر را مشامم تازه و داغ نان بوي كه رفتم آشپزخانه به نشنيدم جوابي

  ساز چايي به را ام شده خمار و خسته چشمان تا شد باعث جوش آب قل قل صداي

 .  بدوزم

  هاي ربريب نان هامون. نشستم ميز پشت و كشيدم عقب را رضايتي،صندلي پر لبخند با

  يكارها اين. بود چيده ميز روي... و مربا پنير، با همراه و بود كرده تكه چند را كنجدي

  او يعنى! باشد شديدي تناقض در ديدم مي كه آنچه و او از ذهنيتم كه شد باعث هامون

  ختهناشنا با داشتم تازه من دانم نمى چيد؟ مى صبحانه ميز گونه اين هم زاد پرى براى

 !  شدم مى آشنا هامون شخيصت هاى

  لندب تلفن زنگ صداي كه كردم مي نگاه گلدان توي مصنوعي رز هاي گل به داشتم 

  متس به و شدم بلند جايم از سريع كجاست از دانستم نمى را منبعش كه ذوقى با.شد

 .  كردم پرواز تلفن

   الو؟: يانار

  ار هايم لب روي لبخند شيريني و ناب عطر مثل پيچيد مي گوشي در كه هامون صداي

 !كرد تر عميق

   شدي؟ بيدار! يانار هامونم: هامون

 .  بزن زنگ بعداا... بشم بيدار ديگه ساعت نيم يه احتماال نه،: يانار

 .  داشت درونش خنده از هايي رگه هم هامون صداي

   خوردي؟ رو ت صبحانه. م مغازه االن من!  حاال خب خيلي: هامون

  دستم به شوهرم پدر انتخاب به را ام حلقه كه اى مغازه همان يادآوردم به را مغازه

  درپ ى گفته به و سپردم خاك به را نگين تک ظريف ى حلقه آن آرزوى دل در و كردم

  رسم و ماس مبادا تا انداختم دستم به را بود نگين از پر كه بزرگى انگشتر اين شوهرم
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  كرف از هامون صداى با. برود سؤال زير عروسشان متفاوت ى سليقه با داديار ى ه خانواد

 .  آمدم بيرون

   كردى؟ قطع يانار: هامون

 .   هستم نه _

 .  بخوريم ناهار بيرون بريم دنبالت ميام باش، آماده دو ساعت براي: هامون

  هامون و من كه مشتركي زندگي كه باشم اميدوار شد مي! نبود بد شروع براي... خب

  به تک اميدم هاى ريسه دل در! نباشد اول هاي روز هاي بدي آن به كرديم آغاز باهم

  با ندگىز مشتاق مرا ام گرفته شكل اميدهاى و بودند ديگر يک به پيوستن حال در تک

 .كردند مى هامون

  بود، برده فرو خلسه در مرا ذهنم در خاطرات!  من نه كرد، مي قطع را تماس هامون نه

  پوست روي قبل شب همانند را منظمش و گرم هاي نفس صداي وضوح به توانستم مي

 !  كنم حس گردنم

  قلبم تپش صداي به را هايم گوش و كردم خداحافظي آرام شدم، خسته انتظار از

  كه داشت را پناهي بي و سرگرداني ي پروانه حس موقع آن در حتما قلبم. سپردم

  به شباهت بي حتي شايد قلبم صداي. كرده پيدا را هايش شب روشنايي چراغ باالخره

  گيآهن هميشه برعكس شد، مي پخش وجودم در مدام كه آهنگي اين و نبود پيانو صداي

 .بود زيبايي و ظرافت از پر كه بود شاد

  اليخ اوقات گرفتم تصميم و برگشتم خواب اتاق به صبحانه، ميز كردن جمع از بعد

 .كنم پر خانه وسايل برسي با را روزم

  آرايش لوازم و عطر از بود پر كشو اولين. رفتم توالت ميز كشوهاي سمت همه از اول

  خرآ كشوهاي از غير به بعدي  دركشوهاي. بودند شده چيده نظم و سليقه با كه زنانه

  ترين ارزش با شک بي آخر كشوي اما بودند؛ كرده خوش جا وسايل قبيل اين از هم

 ! بود داده جاي خود درون را خاطرات از سنگيني بار كوله چون بود كشو

 .  زدم ورق يكي يكي و برداشتم را عكس آلبوم

 !   كردم مي تماشا را هامون ى گذشته حال، زمان از داشتم
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  هزد باال را حالتش خوش موهاي. بود پيش سال پنج يا چهار مال احتماال عكسش اولين

  يک.بود كرده پر را رنگش گندمي صورت هايش ريش و داشت تن به سياه لباس بود،

.  بود شده خيره دوربين به خشک و جدي و انداخته هايش شانه روي هم بزرگ تبل

 .  كرد يم نمايي خود بلندش پيشاني روي هم پوستش رنگ با تضاد در حسين يا سربند

  جذابي و نما دندان لبخند با را هامون باالخره تا زدم ورق را آلبوم از دير برگ چند 

  چهارخانه و آبي پيراهن هاي آستين و بود زده اسپرت تيپ دفعه اين هامون!  ديدم

  يدست بغل مبل روي حاملگي لباس با كه خواهرش مهال به و داده باال آرنج تا را يشان

 .بود شده بود،خيره گرفته جا اش

  حاج و خانم حاج. بود خانوادگيشان عكس كردم دقت خوب آن به كه اي بعدي عكس

  مينز روي خانم حاج دست كنار روسري با هم مهال بودند؛ نشسته سلطنتي مبل روي آقا

  يشر ته بند دستش يک هامون. بودند گرفته قرار مبل پشت هادي و هامون و نشسته

  سبز هايش سبيل تازه قولي به كه هادي گردن دور دستش يكي آن و كوتاهش هاي

 .  بود انداخته بود، شده

  ينا در حاال. نشستم تخت روي و شدم بلند زمين روي از و فشردم دستانم در را آلبوم

  ي پاچه كه حالي در كرد مي نگاه دوربين به داري خنده اخم با كوچک هامون عكس

-مين باورم. بودند ريخته صورتش روي اش آشفته موهاي و بود باال راستش پاي شلوار

  و نخراشيده احساسات با هامون همين سعك توي بانمک و تخس پسرك آن كه شد

 !  باشد اش نتراشيده

  از چرا.بودم شده زده ذوق كه بود برو دل تو و بامزه هايش بچگي عكس قدر اون

  كردند، مي بازي آب خانه حوض در كوچكش برادر با وقتي اش كودكي معصوميت

   بود؟ نمانده چيزي

  در كه دارم عكس يک تنها من ما، خانوادگي هاي عكس آلبوم در كه آمد يادم ناگهان

  عكس ي بقيه! بود گرفته من از ام خاله هم را عكس اين البته هستم؛ ساله سه عكس آن

 !  است يكيشان منهاي چهار خانوادگي جمع و ياشار به مربوط ها
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  آن تپل صورت از ديد مي را آن كه كه هر و بود خواستني بسيار ام چهره عكس آن در

  مي كردند، مي دقت خوب اگر...اما شد مي آب دلش در قند و كرد مي تعريف ام موقع

 .  دبو كرده آشيان رنگم اي قهوه و درشت چشمان پستوي در موقع همان از غم كه ديدند

  كسع قاب چند جز به. گشتم بيشتر هاي عكس دنبال به كشو در و كشيدم عميقي آه

  از بايد!  بو مي بايد كه اين با نبود، كشو در ديگري چيز بزرگ تنبر آلبوم يک و خالي

  نظر به كه طور اين اما بود مى جا اين عكس چند الاقل عروسيشان و هامون و زاد پري

 !  بود كرده جمع من ديد جلوي از را همه هامون رسيد، مي

  يم نشان را دقيقه بيست و يک عدد كه شدم خيره ديواري ساعت به گشتن از نااميد

  يرنگ زرشكي مانتوي كردم شانه را بلندم موهاي كه اين از بعد و شدم بلند جا از. داد

  لوارش همرنگ بلند قواره شال و مشكي شلوار با همراه را بود هايم زانو تا اش بلندي كه

  رد. رفتم آرايشم لوازم سراغ به و زدم پا هم را زرشكي اسپرت هاي كتوني. پوشيدم

  ميز كشوي در گشتن از دست بود، حال بي هاي-رنگ با رژ رنگ سه دو فقط كشو

 .مرفت بود فرستاده برايم دانيال كه آرايشي لوازم كيف سراغ به و كشيدم توالت

  ايه مژه روي و كشيدم هايم لب روي بود چشم در كمي البته كه تيره زرشكي رژ يک

  درست قرار اولين در خواستم مي. كشيدم چشم خط را ها آن دور و زدم ريميل بلندم

 .برسم نظر به جذاب و خوب يمان، حسابي

 .  گذاشتم شال از بيرون را آن از قسمتي و بستم كش با باال را موهايم

  خوشحال آمدنش از و پريدم باال جايم در كودكانه من و آمد در صدا به اف اف زنگ

  كنم مى فكر. بودند تازه بسيار برايم كه كردم-مى تجربه را احساساتى داشتم من. شدم

  اين دمبو تنها هميشه و ام نكرده دريافت ام خانواده از محبتى هيچ كه منى باشد طبيعى

 !  بيايم ذوق سر هم كوچک هاى محبت همين با گونه

 !  پايين بيا: هامون

  زا خواستم رسيدم كه پاركينگ به.شدم خارج خانه از و برداشتم را ام مشكي كيف

  اين محض به و شد وارد لبخند با ساختمان در از هامون ديدم كه شوم خارج ساختمان
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  ريزي اخم بعد و تعجب پر هاي چشم به اول را جايش نقشش خوش لبخند ديد مرا كه

 .داد ابروهايش بين

  و آمد من نزديک نيست كسي شد مطمئن كه كرد،بعد نگاه طرف آن و طرف اين به

 :   گفت

 !  وضعشه؟ چه اين _ 

 .   كردم نگاه خود به تعجب با و شدم ميخكوب جايم سر

   كردي؟ درست خودت براي شكليه و سر چه اين پرسيدم: هامون

 !  ندنز هم ذوقم در كند نمي تعريف ظاهرم از اگر الاقل داشتم انتظار كردم، اخم متقابالا

   مگه؟ چشه: يانار

   پوشيدي؟ لباس جوري اين كه ريم مي عروسي مگه! نيست چش: هامون

  و موها به وقتي داد، ادامه بدنم روي هايش چشم مردمک چرخاندن به او و نگفتم چيزي

  رفتار هامون كه قدري آن آرايشم نوع و پوشش. كرد توقف بيشتر اندكي رسيد هايم لب

  يم... داشتم خبر تعصباتش دليل و الكي تعصبات از من اما نبود؛ زننده هم كرد مي

  تگرگ مثل ها آن و ندارد كنترلي هايش حرف و ها حركت بعضي روي كه دانستم

  ى احاطه به را او افكار تمام و. كند مي نازل هامون بدن بر را خود سهمگين و ناغافل

 .  آوردند مى در خود

  خود سخت نبردي براي انگار كه بود كرده مشت را آنها طوري انداختم، نگاه دستش به

  ار بياورم زبان به خواستم مي كه هايي حرف و كشيدم عميقي نفس. كند مي آماده را

 .  كردم مزه مزه

  يم كه جايي اون تا و رم مي نداره اشكالي من پوشش نوع كه اين با! خب خيلي: يانار

  رنگ بخواد من ي ساده ظاهر خاطر به كه هايى چشم بدون اما كنم مي درستش شه

  مشكل چون من؛ نه بندازن، مقنعه و چادر ها اون نگاه روي به بهتره بشه، عوض نگاهش

 !  هاست اون نگاه پوشش از
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  شده متوقف پاركينگ در كه آسانسور سمت و دادم تكان كمي ام شانه روي را كيف بند

  اشتمد كيف در كه مرطوبي دستمال با و ايستادم آسانسور آيينه به رو. افتادم راه بود

 .بردم شال زير بيشتر را موهايم و كردم رنگ كم را رژم

!  هن باشم، بوده كسى اساس و پايه بي هاي حرف و تعصبات غالم و مطيع من كه اين نه

  مال او هاي حرف كه فهماندم مي او به و زدم مي تلنگر هامون به آرام آرام بايد من

 .ببندد من روى به را هايش گوش نخواهد تا است صليبي جنگ ي دوره

  چند از بعد هامون. رفتم بيرون آسانسور از شدم مطمئن بودنم، مرتب و آراسته از وقتي

 :گفت نه، يا آيد مي خوش مزاجش به آيا كه ظاهرم كردن سنگين سبک دقيقه

 ! جيغه خيلي مانتوت رنگ _

 !  داشتن مشكلي هيچ و بود تيره مانتوام رنگ! كنم اخم يا بخندم دانستم نمي تعجب از

 !  مونم مي منتظر پايين من كن، عوض هم رو مانتوت برو: هامون

  عوض را مانتوام اگر كه دانستم مي حتي و بودم فهميده هامون به راجع چيزها خيلي 

  من هب و برگردد نبود بعيد و شوم مي هايم-كتاني كردن عوض به مجبور بعدش كنم

 !  بپوشان را صورتت روي قاجاري هاي زن مانند برو بگويد

  نماشي داخل و رفتم بيرون پاركينگ از و شدم رد كنارش از بگويم چيزي آنكه بي

  وهايشابر بين ما ريزي ي گره هنوز كه-اين با برگشت، هامون بعد دقيقه چند. نشستم

  خراب روزمان خواست نمى شايد... شد نمي ديده اش چهره در خشم از اثري اما بود

 .كرد نشينى عقب گونه اين كه شود

  صدايش بميِ چقدر كه كردم حس من و زديم حرف اي جمله چند هم با مسير طول در

 !  است جذاب و گيرا

  از دكورش در بود، زيبا و شكيل اغراق بدون رستوران فضاي كردم؛ جمع را هايم لب

 ! بودند كرده استفاده رنگ خوش البته و نگار و نقش خوش هاي چوب

  دهپيچي فضا در ماليم موزيک صداي و بود ها مشتري چشم روي به رو درست آشپزخانه

  كيي صندلي شدن كشيده صداي داشت، وجود كه كني خورد اعصاب چيز تنها البته بود
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  دست به حاضر جوره هيچ كه بود بچه يک توسط متوالي طور به زمين روي ميزها از

 ! نبود كار اين از برداشتن

  خوري؟ مي چي: هامون

  بي زندگي و فكري بي كاسه يه آرامش، ليوان يه خوشبختي، پرس دو لطفا: يانار

   ديگه؟... هوم...دغدغه

 .  زد صورتم به محوي لبخند هامون

  مي ها اين از اگه كنن؛ نمي سرو چيزها جور اين از جا اين محترم خانم متأسفم: هامون

  و ينامرد و مرض و درد بخواد دلت تا جا اين جاش به بهشت ببريد تشريف بايد خوايد

   ؟ خواي مي پرس چند! هست كثافظ

 ...كه شرطي به خرم مي جون به رو ش همه: يانار

 .   شد خيره من به منتظر و كرد ريز را هايش چشم اش هميشگي عادت مثل هامون

  داشته راستكي راست گرم هاي دست و مقاوم ي شونه جفت دو با واقعي مرد يه _

 !  باشم

  اي طره به جدي و بود داده دست از را محوش لبخند گرفت، ام ه خند آخرم ي جمله از

 .  بود دوخته چشم بود شده ريخته ام پيشاني روي كه ام گرفته حالت موهاي از

  رد را سرم. رفت ها آن يادداشت از بعد و پرسيد را آمد،سفارشاتمان ما سمت گارسون

  مي چشمانم جلوي از كه هايي آدم زندگي داستان به خيالم در و چرخاندم مي رستوران

 .  كردم مي فكر گذشتند،

 !نكن نگاه رو ور اون و ور اين قدر اون: هامون

 :  پرسيدم و زدم لبخند

   ؟ وقت اون چرا _ 

 :  گفت و فرستاد بيرون اي كالفه لحظه،نفس چند از بعد و كرد سكوت

 .   بكن خواي مي كاري هر اصال كن ولش _

   تسليمي؟ يعني اين: يانار
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  هامون صورت جلوي و زدم گره ميز روي ني به برداشتم را كاغذي دستمال. كرد اخم

 .دادم تكان

  نمي ييك من زبون حريف كه كن اعتراف...! هامون آقا بگو! سفيدت پرچم اينم بيا: يانار

 !   شي

  از را خودش خنده و نتوانست اما كند حفظ را خشنش ي قيافه داشت سعي كه آن با

 ! كرد پرتاب بيرون به اش بسته دهان ي پرده پشت

 !  بشم زبونت حريف خوام نمي كه كنم مي اعتراف: هامون

 .گرفت ام خنده ساده حرف يک براي مقاومتش و غرور از

  مي داشتي، گفتن براي حرفي اگه! خوره مي عمت شوهر درد به دروغي اعتراف: يانار

 ...  گفتي

 ...  زياده هات حرف تو جاش به ندارم، گفتن براي حرفي من اگه: هامون

 !نبود بد كردنش عوض بحث موضوع

  صحبت از كه بود گفته بهم قبال هامون. گذاشت ميز روي را سفارشاتمان گارسون

!  داند مي خدا بركت به احترامي بي طور يک را اين و آيد نمي خوشش غذا بين كردن

 .  شدم غذا خوردن مشغول و انداختم باال اي شانه

   يانار؟: هامون

  خارج زبانم زير از هم ي"هوم؟" كردم مي تميز را دهانم دور دستمال با كه همچنان 

 .كردم

  بريم اول خواي مي يا خونشون بريم االن از. كرده دعوتمون شام براي خانم حاج: هامون

   بعد؟ بكنيم، استراحتي يه خونه

  هايم دخترانگي و من به كه كسي همان خانم حاج. كردم مچاله دستم در را دستمال

  تكثير را قفل همان نيز خود ناچارى از كه زد قفلى پاهايم و دست به و كرد خيانت

 .  زدم زبانم به را ديگرش ى نمونه و كردم

 !   نه: يانار

   سؤالم؟ كدوم به نه: هامون
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 !  نميام يعني نه: يانار

 :  پرسيد و فرستاد بيرون حرص با را نفسش

 !  چرا؟ _

 !   خونديم هم گوش تو بار صد حاال تا چراهارو...چرا دوني مي خودت: يانار

 :   گفت و داد تكيه صندلي به جدي و خشک

 !  پرسم مي دارم باز كه نبوده منطقي چراهات حتماا _

  رو تازمون چندان نه هاي زخم كردن باز جز كه تكراري هاي بحث لطفا! هامون: يانار

 !  نكن خراب رو امروزمون و باز نداره

  اول همين از خواي مي عروسي، تازه مثالا تو! باش بين واقع يكم تو يانار نه: هامون

 ! وقت؟ اون بشه چي كه كني؟ دوري ازشون زندگي

 .  پيچاندم انگشتم دور را موهايم و كشيدم پوف كالفه

  نمي وجه هيچ به و حساسم م خانواده روي من كه كنم يادآوري دوباره الزمه: هامون

 .  بذارم كنار رو ها اون تونم

  آدم منتوانست شده كه هم بار يک براي و نداشتم انتخابي حق وقت هيچ كه بدبخت منِ

 .بگذارم كنار و كنم انتخاب را مفيد غير و اشتباهي هاي

  اب توني نمي شده كه چيزيه حال هر به كني، تمومش بايد هارو بازي بچه اين: هامون

 ...بجنگي قسمت و تقدير

  همونى شما: گفتم و كشيدم هم در را هايم اخم كردم، پرت ميز روى به را دستمال

   شدى؟ برعكس كه شده چى  حاال شون؟ خونه بردمش زور به من كه نبودى

  همه كه االن اما بفهمى چيزى خواستم نمى كه بود اين براى زمان اون. نشده چيزى _

 !نيست مشكلى شده حل چيز

  ستا اى سايه همانند خوشبختى و آرامش كه سياهم شانس اين به گند اى. زدم پورخند

  سايه همانند دو آن به نزديكى محض به و هستم آن از دورتر قدم يک هميشه من كه

 .  شوند مى ناپديد

   چيه؟ تو مشكل ترين بزرگ دونى مي: يانار
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!  هستى تىشخصي چند اينكه تو مشكل: گفتم و نشدم سؤالش پرسيدن منتظر نگاهش با

 !  ندارى شخصيتى ثبات جورايى يه

  زدن حرف به شروع كوتاه مكثى از بعد و دوخت هايم لب روى به را نگاهش هامون

  مى خودش گفته به و شده من ماله وجودش تمام كه زنى.منى زن االن تو يانار: كرد

 .كنم پشت خانوادم به تونمم نمى ولى كنم مجبورت خوام نمى من. باشه كنارم خواد

  و فشرد هم روى را چشمانش هامون چرا دانم نمى و كردم خيس را هايم لب زبانم با

 .گفت را خداوند از ذكرى لب زير

   هامون؟: يانار 

 .دوخت چشمانم به را نگاهش و كرد بلند را سرش

   جانم؟: هامون

   شدى؟ جورى اين چرا تو: گفتم خنده با و كردم درشت را چشمانم

  و شيدك بيرون بود، مقابلش كه اى جعبه از كاغذى دستمال و سپرد اطراف به را نگاهش

 .  شد خم جلو به

 ...  هك لبايى اين با اونم رژ رنگ اين: گفت اخم با و گذاشت لبانم روى به را دستمال

 .  انداخت ميز روى به را دستمال و كشيد عقب رژم كردن پاك با

   زنى؟ نمى حرف كامل چرا ؟پس...كه لبايى اين با اونم رژ رنگ اين: يانار

 .  گذاشت ميز روى به را دستانش آرنج و فرستاد بيرون را نفسش

 !   بدى تغيير هارو اون تونى نمى شبه يه تو كه دارم عقايدى من يانار: هامون

 !  ندارم كارى تو عقايد با من عقايدت؟: يانار

 ...  منظورم: هامون

  باشم روت به رو رژ رنگ اين با من كه كنى تحمل تونى نمى كه اين منظورت: يانار

  هم ديگه مردهاى بشه عوض ممكن احساسات تو كه طورى همون كنى مى فكر چون

 ...هم ها اون و درسته كنن، نگاه دقت همين با رو من تو مثل

 ! يانار؟: گفت لرزيد مى خشم از كه صدايش با

   جونم؟: گفتم كشيده لحنى با و بردم جلو به را لبانم
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 .  ها بازي جلف اين از نمياد خوشم: گفت و سپرد لبانم روى به را نگاهش هامون

    بود؟ بازى جلف حرفم يا من كار كجاى بازى؟ جلف. خوردم جا حرفش از

   كردم؟ رو كار اين زمانى چه دقيقاا بازى؟من جلف: يانار

 !  جونم گفتى وقتى: گفت غيظ با و آورد جلو را سرش

  با و كنم مهار را ام خنده نتوانستم آورد در مرا اداى وقتى واقعاا اما نبود خودم دسته

 .  خنديدم كرد جلب را بقيه توجه كه صدايى

  روىآب يا رو خودت جون قصد تو يانار: گفت و كرد نگاه اطرافش به هم باز و رفت عقب

   كردى؟ رو من

  با هك خودت تقصير: گفتم صورتم روى به اثرش ى مانده ته با و كردم مهار را ام خنده

 !  ميارى در رو من اداى گوشتى لباى     اون

  خوب خيلى: نشاند لبانش به داشت را اش خنده روى به خود كنترل از نشان كه لبخندى

 .بشم بچه علف نيم يه تو حريف تونم نمى چرا دونم نمى من بسه

 !   خواد مى شكالتى بزرگ پک آيس يه دلم:گفتم و شدم بلند جايم از

 .  انداخت پايين را سرش و خنديد بار اين

  از و رفتمگ را دستش بودند ما گر نظاره كه هايى آدم تمام به توجه بى و رفتم سمتش به

 .كردم بلندش صندلى روى

 !   ديگه پاشو: يانار

  با. مگرفت را دستش ديگر بارى من و آمديم بيرون رستوران از غذا ميز كردن حساب با

  لمسلو تمام در ديگر بارى خوشبختى حس و شد گرم وجودم تمام بدنش حرارت گرمى

 .شد جارى

   خونه؟ بريم: هامون

  رنگ همان نگاهش رنگ اما گذشت نمى ام زنانگى از چيزى.  كردم نگاه صورتش به

 .  بود ديشبش نگاه

 !  مامانت ى خونه بريم نه: يانار

 .  كرد جلب خود به را بقيه توجه بلندش ى خنده با كه بود او بار اين
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 .   كردم مى قبول زودتر كنم مى خوشحالت قدر اون دونستم مى اگر شد؟ چي: يانار

  زن وت: گرف گوشم كنار را سرش و كرد باز را در ماشين به رسيدن با و فشرد را دستم

  غذاى يه برابر در مقاومت مثل برابرت در مقاومت كه قدر اون هستى لوندى خيلى

  رو طعمش تونى نمى اما بشى مسمومش ممكن دونى مي هست؛ سمى ى خوشمزه

 !كنى فراموش

 ! هامون: سپردم چشمانش سياهى به را نگاهم

 !   جونم: گفت من همانند و زد لبخندى

  مي ذيونه دارى بريم، بهتره: گفتم رفتنش عقب با و گذاشتم اش سينه روى به را دستم

 . گى

 .  كردم رها هايش قهقهه در را هامون و بستم را در شدنم سوار با

   رى؟ مي كجا: پرسيدم ماشين افتادن راه محض به

 !   بخواي تو جا هر _

 .   گرفتم را پايش ران روى دست و زدم رويش به لبخندى

 .  خوشه تو دل كه جايى بريم _

 !   پس بريم بزن: گفت و دوخت صورتم به را نگاهش

 .  ردك اشاره سرم پشت به و برد باال را ابروهايش. كردم نگاه هامون به ماشين توقف با

 !بود؟ كرده هوس پک آيس بود كى: هامون

  هامون.كرد نگاه فروشى پک آيس ى مغازه به و چرخاندم را زدم،سرم هم بر را دستانم

  لوج اش صندلى رو نشستن محض به. برگشت كوتاهى زمان در و شد پياده ماشين از

  جيبى وت پول با هميشه. كردم خوردن به شروع ولع با و گرفتم را پكم آيس ليوان و رفتم

  مهر پر حضور آوردن ياد به براى من و خريديم مى پک آيس بهاره دوستم همراه هايم

.  كردم فكر اش نمكى صورت به و بستم را چشمانم ام هميشگى خوار غم و دوست

  ييك كرد مي نفوذ هايم دندان به كه پک آيس يخ طعم ي زمينه پس با بهاره صورت

 .  شد

 .  كردم نگاهش و كردم باز را چشمانم هامون صداى با
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 .مامانم ى خونه بريم بايد امشب يانار: هامون

 :   گفتم و آوردم پايين را ليوان

   خط؟ سر رفتى هامون _

 .نياد پيش مشكلى بشه درست خواد مى چى همه كه حاال خوام مى _

  ىا كينه قديم از نبايد ديگر شود درست چيز همه بود قرار كه حال.بود درست حرفش

 .  كردم قبول يمان زده جوانه تازه اميدهاى خاطر به اما بود سخت. ماند مى باقى

  يک و رفتم ها لباس كمد سراغ به گرم آب دوش گرفتن از بعد و برگشتيم خانه به

  يدسف مرواريدهاى با رنگ قرمز قلبى بلوزش روى كه رنگ سفيد شلوار و بلوز دست

 .  كردم تن به و كردم انتخاب داشت را رنگ

  ران ات كه بلوز بلندى با اما بود پايم مچ تا قدش و جذب شلوارش ايستادم، آينه مقابل

 .  نبود مشكلى بود پايم

  كه بلندم موهاي بافتن به شروع گوشم كنار از و ريختم ام شانه طرف يک به را موهايم

  آرايش سراغ به و بستم رنگ قرمز كشى آخر در و كردم رسيد مي كمرم پايين تا

  ملري با را دارم تاب هاى مژه و كشيدم چشمانم پشت باريک چشمى خط رفتم؛ صورتم

  اى قهوه رنگ به اى رژگونه. كردم درست چشمانم براى زيبايى قاب و كردم مشكى

 .   زدم لبانم به رنگ قرمز رژى آخر در و زدم

  شال همراه و برداشتم را سفيدم كوتاه مانتوى زد، مى صدا را نامم كه هامون صداى با

 .   رفتم اتاق بيرون به قرمزم

  مبل روى به را هايم لباس.بود اش مچى ساعت بستن مشغول من به پشت هامون

 :گفتم و كردم بغلش سر پشت از.رفتم سمتش به و انداختم

 .  ام آماده من _

 .  كشيد خود مقابل مرا و گذاشت دستم روى به را دستش ساعتش، بستن با

 :پرسيدم و نشاندم لبانم روى به عميق لبخندى مقابلش گرفتن قرار با

   شدم؟ خوب _

 :  كرد رهايم و داد هل عقب به مرا كشيد، هم در را هايش اخم
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 !كن عوض رو رژت رنگ اون برو _

 !  چرا؟: يانار

 :گفت و كشيد كوتاهش هاى ريش به دستى و زد پلک هم پشت بار چند

 !  كاره... خيا هاى زن ماله رژ رنگ اين چون _

  بينند يم كه هايي چشم! شوند مي تشكيل نيافته توسعه مغزهاي از نيافته توسعه جهان

  خوابشان اما اند كرده زمزمه گوششان در عشق الاليي ابتدا از كه هايي دل! كورند اما

  رژ کي سادگي به و كنند مي پيشه را منطقي بي اما دارند منطق كه هايي عقل!  برد نمي

 !  زنند مي ها زن به مختلف هاي قرمز،برچسب

 :   گفتم و بردم باال را ابروهايم

   هستن؟ كار... خيا كنن مى استفاده رنگ اين از كه هايى زن يعنى _

  با و تگذاش لبانم روى به را دستش كف خشم با و آمد نزديكم كشيد، حرص پر نفسى

  خودت به همه اين بايد چرا اصالا  تو: گفت نداشت فرياد از كمى دست كه صدايى

 ...  هادى براى نكنه برسى؟چيه

  يم برده سؤال زير به وقتى گونه اين هم زنان ى بقيه يا بودم گونه اين من دانم نمى

   كردند؟ مى داغ زدند مي بهشان تهمت و شدند

 :  گفتم و انداختم گره هم در را ابروهايم

  خواى مى وقتى دو،! يک زدى، دست من به ها وحشى مثل كه بود آخرى ى دفعه اين _

  خوادب كه نده كثافت مزه ببين كن ش مزه اول كنى پرتاب بيرون به رو  دهنت حرف

 !  كنم؟ انتخاب رژ رنگ هادى براى بايد چرا من سه،...بكشه لجن به رو دهنت

 :گفت و انداخت نگاهى پايم تا سر به و رفت عقب

   برسى؟ خودت به همه اين بايد چرا اصالا _

 :  گفتم گيجى با و كردم نگاه هامون به بعد و كردم نگاه خود به دور يک

  پدر ى خونه به كه هستش بارى اولين كه جايى اون از و مهمونى ريم مى داريم چون _

 .  باشم آراسته و زيبا خواستم رم مي شوهرم مادر و
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  و بازي ديگه نكنى آرايش رو چشمات تنگ، شلوار قرمز، رژ اگر يعنى جالبه آهان: هامون

 !نه؟ نيستى آراسته

  رىطو اين خانم يه درسته بگم بايد آينه سؤالت اگر ولى! هامون فهمت نمى واقعاا  من _

  كردن انكارد مرتب، لباس پوشيدن با كه مردها شما مثل كنه مي آراسته رو خودش

 .  كنيد مى خودتون كردن مرتب در سعى موهاتون به زدن ژل يا ها ريش

 :گفت خشمگين و رفت عقب

  تسر چادر بود قرار تو بعدشم بگرده جماعت بين طورى اين زنم نمياد خوشم من اما _

 !  بگيرى بازى به رو من آبروى شمايل و شكل اين با بخواى كه اين نه كنى

 :  گفتم و دادم حركت تاسفم از نشان به را سرم و زدم رويش به پوزخندى

  زده حرفى كسى هم اگر و ندادم رو بودنم چادرى قول كسى هيچ به من كه اين اول _

  دوست جورى اين تو كه اين دوم... بپرسى خودش از برى بهتره بوده، خودش قول از

  ياد به هم رو اين ضمن در. دارم دوست جورى اين( كردم اشاره خود به) من اما دارى

  اين هن بذارى اشتراك به رو عقايدت و تصميمات زندگى، كه گرفتى زن تو باش داشته

  قح نه من كه اين يعنى خواى مى من از تو كه اينى! هامون آقا كنى تحميل بخواهى كه

 .  دارم گيرى تصميم حق نه و زندگى

 :كشيد خود سمت به مرا و گذاشت ام شانه روى به را دستش

  رو ريخت  و سر اين رى مي االن همين يا شه نمى حاليم ها حرف اين من يانار ببين _

 ...  يا مياي پوشى مى لباس آدم مثل كنى مى عوضش

  اين يا:تمگف نشستم تلويزيون مقابل.رفتم ها مبل سمت به و كشيدم عقب محكم را خود

   نه؟ ريم نمى كه

 :دادم ادامه و كردم روشنش برداشتم، را تلويزيون كنترل

 .  نداشتم رفتن به اى عالقه زياد منم! بهتر چه _

 :  زد فرياد و زد كناريش مبل به لگدى هامون

   نه؟ فهمى مى رو لگد و مشت حرف فقط انگار تو  _

 !  رفتارنداشت تعادل واقعاا مرد اين خدايا



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 183 صفحه  

 

  يه با بهتره كنم مى فكر بهش االن كه دارى بزرگى مشكالت تو دونى مى: يانار

 !  من نه بزنى حرف روانشناس

  شد، خم صورتم روى به.شدم جمع خود درون ترس از ناخوداگاه من و آمد سمتم به

 :  گفت و كشيد هم روى به را هايش دندان

   آره؟ ام ديوونه من كه _

  به گردد برمي است ديوانه رود، مي روانشناس پيش كس هر كه هم باورش اين قطعا

  يک كن، مشورت مادرت با برو كه بودم گفته او به اگر حاال! ها عرب جهالت دوران

 ...  رفت مي اش صدقه قربان و كرد مي نطق مادرش محسنات به راجع ساعتي

  هب و داشتم دل در كه جوابى از شدم پشيمان صورتش ديدن با و كردم بلند را سرم

 :   گفتم و نشاندم لب به لبخندى جايش

 ...  ديوانه جون از دور: گفتم لب زير و انداختم پايين را سرم! چيه؟ ديوانه بابا نه _

 ...آدم مثل شى مى بلند: كشيد باال را صورتم و گذاشت ام چانه زير به را دستش

 .  دمش پشيمون رفتن از منم! نشد برخورد باهام آدم مثل ولى شدم آماده آدم مثل: يانار

 ...  زد صدا دار كش را نامم حرص از پر

 !يانار _

 :  گفتم و زدم آرامش از لبخندى

   ؟ جانم _

 : انداخت كناريم مبل روى به را خود و رفت عقب

 !  ره نمي كتم تو ها حرف اين من جون، دختر ببين _

 :  گفتم خودش لحن با و چرخيدم رويش به

 !داداش جون ره نمي كتم تو زور حرف خودت مثل منم فهمت مى _

 :  كرد ريز را چشمانش و شد دقيق صورتم در

 !ندازى؟ مي دست رو من دارى _

 :دادم تكيه ميل به

 !  كنى،همين درك بيشتر بلكه بگم خودت لحن به خواستم فقط نه _
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   بدى؟ گوش رو حرفام تا بزنم حرف بايد زبونى چه تو با من: هامون

 :  چرخيدم رويش به

  قاىآ. بشه داده گوش چرا و چون بى هات حرف بايد كنى مى فكر كه اينه تو مشكل _

  هستيم خودمون خاص هاى سليقه و عقايد با آدم تا دو ما درسته همسر، آقاى هامون،

  ترجيح مقابلمون طرف ى خاصه به رو خودمون ى خاصه كه شه نمى دليل اين ولى

  زير رو من بخواهى كه ندارى رو اين حق پسندى نمى رو چيزى من ظاهر تو اگر. بديم

  ندارى؟ دوست من ظاهر تو رو چيزى! كنى تحميل رو خودت ى خواسته يا ببرى سؤال

  يلىخ بيام، نظر به زيبا تو نظر تو اول دارم دوست من. باش نداشته دوست عزيزم باشه

  اين هن كنم؛ توجه ت خواسته و ت سليقه به كه بكن خواهش و بگو رو نظرت محترمانه

  وتر تو عقايدم از دفاع براى بخوام هم من و بشى من تحقير باعث رفتارت اين با كه

 !  بشم بلند

  مهاي حرف به دقت با و بود گذاشته مبل ى لبه روى به پشتم را دستش يک هامون

 .  داد مي گوش

 :  گفتم و دادم تكيه مبل به

  ىحت و مقاومت راه فقط صورت اين غير در چون كنى رفتار راهش از من با بگير ياد _

 !  دى مي نشون من به رو لجبازى

 :گفت زنانه لحنى با و آمد جلو به هامون

  حتى يا نكنى استفاده كالا  رو رژ رنگ اين دارم اهميت برات من اگر شه مى عزيزم _

 !  كنى؟ نابودش

 :   گفتم بود ناز و عشوه از پر كه صدايى با و خنديدم

  استفاده ازش  من كه دارى دوست رو رنگى چه شما كه اين فقط نه؟ كه چرا! حتماا _

   كنم؟

 :  گفت و شد خيره هايم لب به

  ولى! قرمزه و رنگ خوش خودشون هات لب كه بس از سفيد گفتم مى بود من به _

 .  نباشه جيغ و باشه ماليم كه رنگى( كرد نگاه چشمانم به) خب
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 :  گفتم راه در طور همان و رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جايم از

  ى دفعه اما گفتى چى هادى مورد در ره مي يادم رو  دفعه اين راستى! چشم روى به _

 ...  دى مي پس هم رو دفعه اين حساب بعد

  و ردمك رنگ قرمز رژ آن جانشين كردم، انتخاب كالباسى رنگ به رژى و رفتم اتاقم به

 .برگشتم هال به

 :  گفتم هامون به و انداختم سرم به را كردم،شالم تن به را مانتوام

 !  بريم _

  و شيدك سرم جلوى به بيشتر كمى را شالم. ايستاد مقابلم و شد بلند مبل روى از هامون

 : گفت و بوسيد را سرم روى

 .  مرسى _

  خانواده توسط كه مغزى در پوسيده عقايد كه جنگى! بود جنگ در هم خود با مرد اين

  هك حال و بود درآورده ديگر يک رخ به رخ اش عقالنى تفكرات با را بود شده پر اش

  و ندك تحليل تجزيه را هايم حرف خوبى به بود توانسته بودم زده او به را هايم حرف من

  رفمص تاريخ و محتوا بي عقايد. بگيرد  كار به را فهمش و درك خوبى به خود عقل با

  يمدت به آن ترك براي او و بودند كرده تزريق هايش رگ به مخدر مواد مثل را گذشته

  بي و غلط تفكري پوشش و حجاب كه اين نه! داشت نياز پوالدين ي اراده البته و زمان

  خودش فايده حجاب هر و دارد را خودش تعريف حجاب از كسي هر! نه باشد، ارزش

  کپزش تجويز بدون يا اشتباه را است درمان و سالمتي باعث كه دارو اگر حتي اما... را

 !  بود خواهد ضرر و زيان باعث كنيم، مصرف

 .  رفتيم در سمت به هم كنار و شديم پياده ماشين از دو هر خانه مقابل

 : گفت گرفت مرا دست بعد و فشرد را زنگ هامون

   خب؟ خورى، نمى تكون من كنار از امشب _

 : پرسيدم و كردم نگاهش متعجب

 !  چرا؟ _

 :داد جواب و چرخاند چشمى صورتم در
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 .   باشى چشم تو زياد خوام نمى كه چون _

  به خود دنبال به مرا در شدن باز با هامون و بدهم را جوابش نتوانستم مهال صداى با

 .برد داخل

   .كرد سالم رويى خوش با و آمد اسقبالمان به مادرش ساختمان در شدن باز محض به 

 .  داد جديت با را سالمش جواب و كشيد آغوش به را مادرش كرد، رها را دستم هامون

 :  گفت كنايه با و آمد من سمت به رفت، عقب مادرش

 !  خانم؟ عروس رفتى كه رفتى _

  كه مواقعى در توانستم نمى من راستش انداختم؛ پايين را سرم و گفتم كوتاه سالمى

  كه بفهمانم او به سكوت با دادم ترجيح همين براى كنم كنترل را زبانم هستم دلخور

  زندهگ و تلخ ناخودآگاه هم زبانم بكنند كه تلخم نيست، هم خودم تقصير. ندهد ادامه

 :   گفت و گذاشت كمرم پشت به را دستش هامون. شود-مي

 .  منتظرن بقيه كه داخل بريم _

  به هايمان كفش آوردن در از بعد هامون همراه. رفت كنار و كرد نگاهم دلخور مادرش

  از ما ديدن محض به و بودند نشسته سلطنتى هاى مبل روى هم دور همه. رفتيم داخل

 .دمكر سالم همه به او از تقليد به نيز من و داد سالم همه با هامون. شدند بلند جايشان

  اخمى با آخر دست و انداخت دقيق نگاهى صورتم به و آمد جلو( شوهرم پدر) آقا حاج

  گويي آمد خوش اش، ناراحتي يا بود فردش به منحصر نوازى مهمان سر از دانم نمى كه

 .  برگشت جايش سر به و گفت سردي

 :  گفت و كشيد آغوش در مرا محكم و گرفت را پدرش جاى مهال

 !عزيزم اومدى خوش خيلى! جان يانار شدى خوشگل چقدر واى _

  در را خودش جورى كه هادى نامزد بعد، نفر. آمدم بيرون آغوشش از و كردم تشكر

  روبوسى از بعد و آمد جلو.نبود مشخص زياد اش چهره كه بود كرده پنهان چادرش

  و ندبرگشت جايشان سر به ها آن رفتنم عقب با و كردم تشكر هم باز. گفت آمد خوش

  هك صدايى با هامون. نشستم سالن بزرگ ى كاناپه روى و رفتم هامون كنار به نيز من

 :   گفت شنيدم مى من تنها
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 !شد ناراحت خيلى تيپت از بابام يانار _

 :گفتم مصنوعى لبخندى با و چرخيدم رويش به 

  ودخ دين به عيسى مثال كنى نمى فكر! نيومد خوشم رفتارشون از هم من جالب چه _

   كنيم؟ يادى ازش كه جاشه جا اين خود دين به موسى

 : گفت و داد تكان اش هميشگى عادت به را سرش

 ! تو زبون اين دست از _

 .   دوختم او به و گرفتم هامون از را نگاهم مادرش صداى با

  حرف هم باز نخورديد تكون هم پيش از امروز تا كه شما باشه ماشاالتون: خانم حاج

 !  تر بزرگ تا چهار جلوى زشته آخه خونه رفتيد بذاريد داريد؛ يواشكى هاى

  به او كه اين يا زشته بزنم حرف شوهرم با من كه اين! زشته چيزى چه بپرسم خواستم

  با و گرفت را دستم هامون كه است؟ زشت كنند مداخله ما صبحت در وقاحت اين

 :  گفت من جاى خود و كرد منصرف كارم از مرا فشردنش

 .  بشه احترامى بى ترها بزرگ به كه نبود خاصى حرف _

 :  گفت آمد من سمت به و شد بلند جايش از محيط جو شدن آرام براى مهال

 .  برسن هم بقيه تا كن عوض رو  لباسات بريم بيا جان يانار _

 :  گفت كنايه با مادرش كه شدم بلند جايم از

   بشه؟ راحت ازشون بخواد كه مونده هم حجابش از چيزى مگه  _

  هك كارهايي دانست مي... كند نمي عزيز را خودش كنايه و نيش با كه دانست مي كاش

  دادن نظر حق هامون تنها خاص، موارد بعضي در و است مربوط خودم به كردم مى

 !داشت

 :   پرسيد اخم با هامون

   بياد؟ قراره كى _

 ! وحيد دايى با خاله: هادى

 :گفت و كرد نوچى هامون

 !  نباشن خاله و دايى اين بشيم جمع ما نشد _
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 : گفت دلخورى با و زد صورتش روى به مادرش

  گهب بد بهت ها اون از مدام كه نيست ت عفريته زن اون ديگه كه حاال بده مرگم خدا _

 !  زنى؟ مي حرف جورى اين بازم موردشون در چرا تو

 : گفت و كشيد را دستم مهال

 .كن عوض رو لباسات باال بريم بيا! شد شروع هميشگى بحث بيا _

  اجبار به و نشد اما شدم مى متوجه را هامون ناراحتى دليل تا ماندم مى داشتم دوست

 : گفت و داد نشانم را اتاقى در باال ى طبقه به رسيدن با. افتادم راه مهال دنبال

 !   اونجا بريم هامونه، سابق اتاق اين _

 .  ببينم را هامون مجردى زمان اتاق توانستم در شدن باز با و رفتم دنبالش به

  کي همراه ميز و داشت قرار پنجره زير اتاق ى گوشه مشكى رنگ به نفره يک تختى

 .بود ورودى در مقابل اتاق ي گوشه كامپيوتر، كامل سيستم

  به لقمتع كه عكسى تنها و نداشت را هامون شخصيت از نشانى كه اى ساده بسيار اتاق

  احساس هم آن در گذاشتن پا با كه روح بي اتاق اين كه بود اين يادآور بود هامون

 !  است هامون مال كني، مي سرما

 :گفت و برد اتاق داخل به مرا و كشيد را دستم مهال

 .  نداره تمومى خانواده اين بحث ببخشيد _

   داره؟ مشكلى چه ها اون با مگه؟هامون چرا: يانار

 :گفت و نشست تخت روى به مهال

  ارهد دختر يه هم خاله چرونه چشم خيلى يكيشون كه داره پسر دوتا دايى بابا، هيچى _

 !   شده نازل آسمون از كنه مى فكر كه

 :  داد ادامه تر آهسته

  ما ى خاله اين و بوده اش باخته دل مدتى يه م دخترخاله هم، هامون بد شانس از  _

  خونه از مارو بدبخت داداش باالخره تا بست هامون گردن به قدر اون  رو بندش

 .افتاد خبر بى خدا از زاد پرى اون گير آخرم دست داد؛ فراريش

 .برداشتم سرم از نيز را شالم و كردم خارج تنم از را مانتويم
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 !شده ست چشمات با انگار خوشگله؛ موهات رنگ چقدر يانار: مهال

 :  پرسيدم و كردم تشكر

   نگرفتن؟ نظر در هامون براى رو محترم ى خاله دختر من جاى چرا خوب _

 : گفت و شد بلند جايش از

  هامونم گذاشت، باال طاقچه خاله اما گفت مامانم كه بدون ولى كن ولش خيال، بى _

 .  گيرم نمى رو اى افاده دختر اين بميرمم گفت

 .  شد ظاهر در قاب در هامون شدنش باز با و چرخيديم در روى به دو هر در صداى با

 :  گفت و خنديد بلند صداى با مهال

  وصل تو به اون كه زاد پرى زمان باشى؟ دور زنت از نياوردى طاقت داداش خان چيه _

   شدى؟ ديگه يكى وصل تو حاال بود

 : گفت ساختگى اخمى با و آمد اتاق داخل هامون

 !  شد بيدار معصومه برو بيا نزن، حرف قدر اون دختر _

  را راهم هامون كه بروم دنبالش به خواستم نيز من و شد خارج اتاق از سرعت به مهال

 .بست مهال سر پشت را در و كرد سد

   سالمتى؟ به كجا: هامون

 :كردم نگاه چشمانش به و برگشتم عقب به قدمى

 !   ديگه پايين _

 :   كرد اشاره موهايم به

   شالت؟ كو _

  لبه هك شالم به برگشتم تخت سمت به نياوردم، خود روى به اما شدم متوجه را منظورش

 :گفتم مطمئني لحن با و كردم اشاره بودم گذاشته تخت ى

 .  نشه چروك كه گذاشتم جايى نباش نگران اوناهاش، _

  ندك كنترلش تا بود تالش در سخت كه اى خنده و تمسخر با و برد باال را ابروهايش

   جداا؟ اِ : گفت

 !كن باور... جداا : گفتم قهقه همان با و خنديدم
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 :  گفت و گرفت را موهايم از قسمتى و آمد سمتم به هامون

   كنى؟ مى سر رو روسريت اون ميرى خانمانه خودت يا كنيم دعوا بايد بازم _

 :كردم نوازش را اش گونه دستم پشت با و شدم نزديكش خودش همانند

 !  كنى بيانش چطور داره بستگى _

 :  گفت و بوسيد را ام پيشانى و شد خم صورتم روى به

  منه ماله كه زنى خوام نمى ديگه. يانار باشه من ماله فقط وجودت تمام خواد مى دلم _

 !  بدم دستش از

 .  نمك سكوت دادم ترجيح همين براى بدهم تسكينش تا بزنم حرفى چه دانستم نمى

 :   گفت و گذاشت سرم روى به را لبانش  و كشيد بو عميق را موهايم هامون

 !يانار شده من آرامش منبع موهات بوى با تنت بوى _

  بياورم؟ جا به را شكرش تنها كه اين جز بخواهم توانستم مى چه ديگر خدا از من

  جوان اي رودخانه مانند كه بودم من ذهنش تمام در تنها حال و بود شده من مرد هامون

  چند اين در كه اين از اما باشد بچگانه هم شايد و خودخواهانه.بودم جريان در زالل و

  گىزند  بتوانم كه روزهايى به اميدم و شد روشن قلبم بود، نكرده زاد پرى از يادى روز

 .  بود شده بيشتر بگيرم دست در را ام

   كنى؟ سر رو روسريت شه مي حاال: هامون

 :   گفتم شوخى به و كردم بلند رو سرم

 !  چادر بگو چيه؟تو روسرى  _

 :   گفتم و خنديدم بلندترى صداى با

 !  كنه سر كه كيه _

  روى و برداشت را ام برد،روسري تخت سمت به خود همراه مرا و گرفت را دستم مچ

 .  انداخت سرم

 .  مياد بهت بيشتر جورى اين: هامون

 : گفتم و زدم لبخندى

 !آره؟ كردى پيدا رو هات حرف گفتن راه كه اين مثل _
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 :  زد ام بينى به را اش بينى و كشيد را لپم

 ...منى ماله ديگه كه تو كنم، مى خودم ماله رو دنيا بخوام اگر من _

 !  دارى نگهش خودت ماله كه اينه مهم نيست؛ مهم كردن خود مال: يانار

 . شدم ابروهايش بين اخم باعث و بودم زده كنايه او به بخواهم آنكه بى

 ...منظو من هامون: يانار

 :گفت و گرفت من از را زدن حرف فرصت و رفت عقب

 ! بيا توام پايين، رم مي من _

  كممح را من،در رسيدن از قبل كه بروم دنبالش به خواستم. كردم ناراحتش ناخواسته

 .رفت و بست سرش پشت

  حرف از قدري به.رفتم پايين به و كردم مرتب سرم روى را شال خود حرف از كالفه

  دهش عصباني هامون شدن ناراحت از هم شايد البته نداشت؛ حد كه بودم عصباني خودم

 .بودم

  ار آخر پله.است شده اضافه جمعشان به كه شد متوجه شد مى پايين صداهاى و سر از

  دايى با كه همراه افتاده جا مردى. ديدم را رسيده راه از تازه هاى مهمان و رفتم پايين

  و بودند ايستاده هم داد،كنار مي نشان خود سن از تر جوان كه سال ميان زنى و وحيد

 .بودند پرسى احوال و سالم مشغول

  شوهرش و مهال كنار آرام و رفتم جلو. بودند ايستاده پسر دو سرشان پشت

  هك بود انداخته سر به شالى و مانتويى اش دايى زن هامون، ى خانواده برخالف.ايستادم

   :گفت لب زير و چرخاند من به را رويش آرام مهال. بود داده پوشش را سرش وسط تنها

 .  شم مي هالك چادر اين با دارم گرمه خيلي _

 :بردم گوشش كنار را سرم

 .  كنه سرت شال برو خوب _

  بره، مى رو سرم جون آقا طالقه، سه بهمن وقت اون: گفت و كرد درشت را چشمانش

 ! بيرون كنن مى پرتم هم هادى و هامونم

 .چرخيدم رويش به وحيد دايى صداى با
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 ! خانم دوباره ديدار مشتاق خانم، يانار به به: دايى

  رازد سمتم به را دستش و ايستاد كنارش همسرش.كردم سالم ادب سر از و زدم لبخند

 :  كرد

 !   خوشبختم هستم، هامون دايى زن ماهرخ من. جان يانار سالم _

  با.كردم خوشبختى اظهار بعد و سالم اول لبم روى لبخند همان با و فشردم را دستش

  شوخى به دايى. ديدم را هامون كه چرخاندم رويش به را سرم بازويم به كسى برخورد

 :گفت

   دايى؟ چطورى دوباره، داماد شاه به به _

 :  گفت و كرد سالم جدى صورت با هامون

 .ديگه ره مي داييش به زاده حالل بالخره جون، دايى ممنون _

  لهيك با بلند قد كه پسرها از يكى و كردن خنديدن به شروع هم با دايى زن و دايى

  هك انداختم پايم تا سر به بعد و صورت به نگاهى آمد، پدرش كنار داشت اى ورزيده

 :گفت و داد دست بهم لباسى بى احساس ناخودآگاه

  زيباتر يكى از يكى كه دايى با خواهرزاده اين شانسن خوش قدر اون ماشاهلل _

 .شه مي قسمتشون

  تمام هم، روى به هايش دندان فشار از كردم؛ نگاه هامون صورت به و چرخاندم را سرم

 .كرد مى حركت صورتش هاى عضله

 : گفت كنايه با و گرفت را پس آن بازوى مهال شوهر بهمن،

 ...بشى راه به سر اول بدى قول بايد اما كنه مى هم شما قسمت خدا _

   شه؟ مي مگه بشه؟ آدم ساميار: گفت سرشان پشت از هادى

  را هادى حرف ى دنباله بود، نشسته مبل روى آرام و ساكت اول همان از كه پسرى

 !   موافقم هادى با منم: گفت و گرفت

  جمع هب رو و برد باال را دستانش بودم فهيمده را اسمش تازه كه بلندي قد پسر ساميار،

 :گفت
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  حال وت بزاريد لطفاا بشم، آدم خوام مى كه اين نه خواستم زن نه باشه!تسليمم من آقا _

 !   باشم خودم

   كنى؟ مى نگاهش دقت قدربا اون شدى چى ميخ: گفت آهسته لب زير هامون

   گفتى؟ چى: گفتم و كردم نگاهش متعجب

  برات ور مهمونى اين تا بشينيم بريم بهتره: گفت فشرد محكم و گرفت را دستم مچ

 .  نكردم جهنم

   .بنشينم كاناپه روى كنارش و بروم دنبالش شدم مجبور دستم شدن كشيده با

  ببينم ات كردم بلند را سرم. كرد پرت پايم روى به را دستم و كرد فوت بيرون را نفسش

  ودب نشسته مبل روى كه اش دايى پسر چشمان در نگاهم......كه نه يا است ديده كسى

  ىنفس و بستم را چشمانم خود كنترل براى و انداختم زير به را سرم خجالت از.افتاد

 .   كشيدم عميق

   ت؟ مشاوره دفتر از خبر چه دانيار: هادى

  چشم هادى به و گرفت من از را نگاهش.كردم نگاه او به باز و كردم بلند را سرم

 :  گفت و دوخت

 !  افتاده راه نيست، بد خوبه اما كنيم پارو پول تونيم نمى شما مثل ما _

 :گفت و نشست رويم به رو برادرش كنار ساميار

 .  بشه شلوغ هم شما سر تا كنه زياد رو جامع مشكالت خدا _

 :  گفت دلخورى با و زد دستش روى به شوهرم مادر بگويم است بهتر يا خانم حاج

 !نكنه خدا! جون؟ عمه حرفيه چه اين اِ _

 :گفت و انداخت،نشست مبل ى دسته روى آورد در را مانتويش و شال دايى زن

 !   عزيزم كنه مى شوخى جان فاطمه _

 :  گفت و نشاند ابروهايش به اخمى مادرشوهرم

 ! دونم نمى من بشه، آدم خواد مى كى پسر اين  _

 :  گفت من به رو و شد بلند جايش از

 .  كن كمكم بريم بيا خانم عروس _
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   : گفت مادرش به رو و فشرد پايم روى به را دستش هامون كه بشم بلند خواستم

 !  مياد مهال االن مامان _

 :گفتم زدم كنار پايم روى از و گذاشتم دستش روى به را دستم

 .  مامان كمک رم مي من باشه، دخترش مراقب بهتره جون مهال _

  مىن لزومى من اما باشم كنارش خواهد مى ساميار روى به حساسيتش براى دانستم مى

 .كنم اذيت را خود ديگر كسى براى بخواهم ديدم

  به مادرش همراه و شدم بلند جايم از خيال بى كرد، نگاهم اش برزخى چشمان با هامون

 .  رفتم آشپزخانه

  روز آن قدري به اما بودم ديده محضر در عقدم روز را هامون هاى فاميل اكثريت تقريباا

 . نداشتم ياد به را كسى هيچ كه بود آشوب دلم

 .  آمد آشپزخانه به هادى نامزد نيز من سر پشت و شدم آشپزخانه وارد سرش پشت

 : گفت بود اش قلبى رضايت از نشان كه لبخندى با و شد من به رو مادرش

  حرف هزار نكرده خداي بچسپه؛ زياد شوهرش به جمع تو نبايد زن دخترم، آفرين _

 !زنن مى سرش پشت

  ازيچهب را تو هاست سال كه افكارى تغيير دانستم مى چون كنم سكوت دادم مي ترجيح

  روزه يک تواند نمى آورده در خود ى احاطه به را مغزت تمام و است كرده خود ى

 .  كند تغيير

 :  گفت و آمد جلو هادى نامزد

 !   ريزم مى رو ها چايى من جان مامان _

 .  عزيزم مرسى:  مادرشوهرم

  عدب ظرف تو بچين هارو اون مادر جان يانار: گفت و كرد اشاره ميز روى هاى شيريني به

 .كن تعارف ببر

  داخل دقت با را تمامشان و رفتم دايى توسط شده خريدارى هاى شيرينى سمت به

 .  رفتم هال به و برداشتم را شيرينى ظرف كنارش هاى دستى پيش همراه چيدم، ظرف
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  خيره فرش به اخم با و انداخته زير به را سرش هامون اما بودند زدن حرف مشغول همه

 .بود شده

  راه در بزرگ جنگى كه بزنى حدس توانستى مى اش چهره از "! كند خير به خدا"

  و شوهرم درپ به را ها شيرينى ترتيب به گرفتم؛ را شيرينى ظرف شوهرم پدر مقابل.است

 : گفت خنده با كردم، تعارف و رسيدم ساميار به كه كردم تعارف بقيه

 !  شكرت خدايا _

 :گفت و گرفت چشمانم مقابل و برداشت ظرف از شيرينى

 !هبرس من به تا برنداره كسى كه كردم مى نگاه شيرينى اين به داشتم اولش از _

 :  گفتم و زدم لبخندى تنها من اما خنديدن حرفش با بقيه

 .  جانتون نوش  _

  لخواهد شيرينى و گذاشتم ميز روى به برايش را آخر دستى پيش رفتم، هامون سمت به

 :  گفتم و گذاشتم دستى پيش درون را ناپلوئنى يعنى خودم

 !   منه ى عالقه مورد شيرينى اين _

 .   بود شده متورم گردنش روى رگ عصبانيت شدت كردم،از نگاه صورتش به

   شد؟ تموم دادنت قلوه و دل: گفت آرام و زد پوزخندى چشمانم ديدن محض به

  متس به بدهم دست از را رفتارم كنترل كه آن از قبل شد، مى تمام داشت تحملم واقعاا 

 .  دادم مريضش افكار به ناسزا هزار دل در و رفتم آشپزخانه

  را چايى سينى هم هادى نامزد و رفت بيرون آشپزخانه از هامون مادر اف اف صداى با

 .برد سالن به

  را بآ. رفتم شويى ظرف سين سمت به و شدم بلند جايم از. بود شده آتش وجودم تمام

  را آن يوانل شدن پر با و گرفتم آب زير برداشتم، سينگ كنار سبد از ليوانى و كردم باز

  بروم بيرون تا بستم؛چرخيدم را آب و گذاشتم اُپن روى را ليوان. كشيدم سر نفس يک

 :  گفت و زد لبخندى ديدنم با. شد آشپزخانه وارد ساميار كه

   بديد؟ آب ليوان يه منم به شه مى _

 .  حتماا بله: گفتم جدى بسيار لحنى با
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  ليوان شدن پر از بعد و كردم باز را آب برداشتم؛ ديگر ليوانى و چرخيدم سينک روى به

  مخورد جا.ديدمش سرم پشت درست كه چرخيدم سمتش به و بستم را آب شير آب، از

 .  گرفتم سمتش به را آب ليوان و نياوردم خود روى به اما

  از يكى روى و رفت آشپزخانه خورى ناهار ميز سمت به و گرفت دستم از را ليوان

 .  نشست هايش صندلى

  وعشر و چرخيدم سينک سمت به. نزنم حرف او با تا كنم سرگرم را خود كه اين براى

 .  كردم كثيف هاى ظرف شستن به

  تمام و نبود ساله سى پسر مناسب رفتارهايش اما داشت را سى به نزديک سنى ساميار

  گوشم به كه هايى نفس صداى با. داشت را درونش هاى ناپختگى از نشان كارهايش

  عقب را خود و كردم پرتاب ها ظرف روى به را دستم درون ترس،ليوان از خورد

 . كشيدم

  صدا بى قدر اون تويى؟چرا اِ : گفتم و كشيدم آسوده نفسى هامون ديدن با

 !اومدى؟ترسيدم

  اشمب من نداشتى توقع چرا؟ ترسيدى؟ آخي: گفت تمسخر با و كرد تر عميق را اخمش

   نه؟

 :  پرسيدم ناراحتى با و كردم پرت اُپن روى به را ها ظرف اسكاج

   شى؟ مي حرفات ى متوجه اصالا  تو _

  آشپزخانه در سمت به غره چشم با و داشت نگاه دهانش در را جوابش مهال ورود با

 .   رفت

 :  پرسيد نگرانى با و آمد سمتم به آشپزخانه درون حاكم جو ديدن با مهال

   شده؟ ناراحت ساميار رفتار خاطر به دوباره هامون افتاده؟ اتفاقى  _

  همين براى يعنى بوده؟ هم زاد پرى براى هامون رفتار اين كه اين يعنى اين دوباره؟

  تا بوده چسبيده هامون به مادرش، قول به و خورده نمى تكان هامون كنار از زاد پرى

   كند؟ بد فكر هامون مبادا

 :  زد صدايم و داد حركت چشمانم پيش را دستش مهال
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   كجاست؟ حواست يانار _

 :كردم نگاهش و آمدم خود به

 !  نبود حواسم ببخشيد جانم؟ _

 .كنه مى صدات داره مامان _

 .  كردم مرتب سرم روى را شالم ورودم از قبل و رفتم حال سمت به

  با ديدم را بودم شنيده مهال از را وصفش كه دخترى تک و همسرش همراه به خاله

  رو. آمد صورتم مقابل او ى چهره درست و آمد يادم به محضر روز دختر ى چهره ديدن

 .  بود دوخته صورتش به را نگاهش و ايستاد هامون روى به

  روي ديدنم محض به و چرخيد من سمت هم او. كرد حس را نگاهم سنگيني كه انگار

  از كيي تاج به را دستم. نشاند زيبا البته و عميق لبخندي رنگش سرخ باريک هاي لب

  را جمع سكوت كسي. شدم مرتبش و آراسته صورت تماشاي محو و زدم ها مبل

 ...  شكست

   جان؟ مهناز چطوري! جون خاله اومديد خوش خيلي _

  نمي محو صورتش روي از اي لحظه براي حتي هامون ي خاله دختر همان مهناز لبخند

 .  شد

 !  شكر جان، مهال ممنونم: مهناز

  بود ردهك درگير را فكرم مهناز آرامش و متانت با رفتار. افتاد راه به احوالپرسي داغ بازار

 .  خواند مي را نامم كه شنيدم را صدايي سرم پشت از. آمد مي نظر به ناملموس برايم و

   خانم؟ يانار _

  يبج توي را هايش دست از يكي دانيار. برگشتم صدا سمت و چرخيدم پا ي پاشنه روي

  قصن هيچ بي باشد، آمده بيرون بخار اتو زير از االن همين كه انگار و بود برده شلوارش

 .بود ايستاده سرم پشت هايش لباس روي چروكي خط و

   داريد؟ بله؟كاري: گفتم و زدم لبخند

 !بگيرم رو وقتتون يا لحظه چند خواستم مي نباشم مزاحم اگه: دانيار
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  نه بود ارداني بود، ايستاده مقابلم كه كردم،كسي فكر كمي و زدم گره هم در را انگشتانم

 .بياورد جوش يا و بشود ناراحت بخواهد هامون كه ساميار

 ...شنوم مي مراحميد، چيه؟ مزاحم نه: يانار

  متوقف من صورت روي را ها آن آخر در و چرخاند پذيرايي دور را هايش چشم دانيار

 .كرد

 ...بريم خوايد شلوغه،مي خيلي شه نمي كه جا اين: دانيار

  احوال و حال مشغول كه گرفت نشانه را هامون نگاهش، تير بار اين و خورد را حرفش

 .  بود اش خاله دختر و خاله با كردن

   آشپزخونه؟ تو بريم: دانيار

  از يا ترسد مي هامون از دانيار كه اين براي بود واضحي آشپزخانه،دليل پيشنهاد

  يكس كه آشپزخانه سمت به دانيار از جلوتر و دادم تكان سر.دارد خبر تعصباتش

 .افتادم راه به نبود داخلش

  وير را راستش دست جالبي، و خاص پرستيژ با دانيار و نشستم خوري غذا ميز پشت

  ام ي نفره دو جمع در سكوت مدتي. كرد تكيه ها آن به و گذاشت ها كابينت سنگ

 .كردم بازي انگشتانم با و انداختم پايين را سرم. بود فرما حكم

   ره؟ مي پيش خوب چيز همه: دانيار

  كجا زا زمينه پيش بدون و اي دفعه يک صميميت اين دانستم نمي كردم، نگاهش گيج

 !  خورد مي آب

   چيه؟ منظورتون: يانار

   خوبه؟...هامون با...مشتركتون زندگي كه بود اين منظورم ببخشيد: دانيار

 !  باشه؟ بد بود قرار مگه: يانار

  با كه حالي در و كشيد سر نفس يک را ليوان برداشت، آبي ليوان. كشيد پوفي دانيار

 .  نشست من مقابل صندلي روي كشيد، مي دست ليوان روي دستانش

  يحت شناسم مي رو روحياتش شدم بزرگ هامون با من! نباشه؟ بد شه مي مگه: دانيار

 .  بودم مخالف هم شما با ازدواجش با قبليش، زن ماجراي از بعد
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 :گفتم و گذاشتم ام چانه زير را دستم

   چرا؟ وقت اون! شد جالب _

  اي بود خجالت و شرم روي از حركتش اين كه دانم نمي انداخت،درست پايين را سرش

 .تمركز براي

  كنيم، يم صحبت داريم و نشستيم جا اين تا دو ما كه نباشه درست كنم مي فكر: دانيار

  داشتيد كمک به نياز يا اومد پيش مشكلي براتون اگه كه بگم خواستم مي صورت هر در

 !كنيد حساب من روي تونيد مي

 .  داد ُسر سمتم به را آن و گذاشت ميز روي و آورد در جيبش توي از كارتي

  هك كسي يا  بيمار براي وقت هيچ من. م شماره و من ي مشاوره دفتر آدرس اينم: دانيار

  مك سن وجود با اما دم، نمي هم پيشنهاد حتي و كنم نمي التماس داره مشاوره به نياز

  تر ويق رو شخصيتش منفي نكات و افتاده هامون براي مدت اين طي كه اتفاقاتي و شما

 .كنيد حساب من روي تونيد مي داريم باهم كه اي فاميلي نسبت حساب رو كرده

  كارت روي هاي نوشته خواندن مشغول و دادم تكان سر تفكر ي نشانه به دوباره

 .كرد جلب را شد،توجهم وارد خانه آشپز به كه كسي پاي صداي.شدم

  كرد فمخ مامان اين بابا بيرون بيا آشپزخونه؟  تو نشستي ها زن عين چيه دانيار: ساميار

 .  كجاست دانيار پرسيد كه بس

 .  زد لبخند افتاد من به كه نگاهش

 !  جمعه كه جمعتونم: ساميار

  وبيدك اش شانه روي محكم دانيار كه بشيند خواست و كشيد عقب را ها صندلي از يكى

  ضافها مياد خودشم بعد نشستي اينجا چرا گه-مي من به هي. بريم پاشو پاشو: گفت و

 !  خبره چه جا اين كنن مي فكر همه االن بريم بيا! شه مي

 :   گفت و زد لبخند من روي به دوباره و زد پس را دانيار دست خشم با ساميار

  يم داري اصرار خيلي هم تو نشسته، جا اين كي دونستم نمي كه بود وقتي مال اون _

 !  دارم كار جا اين من. بري توني

 .  كشيد عميقي نفس و بست حرص با را چشمانش دانيار



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 211 صفحه  

 

 .نكن درست شر بيرون، برو بيا ساميار: دانيار

  نم روي به رو جا اين زيبايي اين به "خير" يه كه شه مي درست وقتي "شر": ساميار

 .  نباشه

  قورت صدا و سر با را دهانش آب ساميار. شد بلند هامون هاي گفتن يانار يانار، صداي

 .   چرخيد او سمت ما ي سه هر خانه،نگاه آشپز به هامون ورود محض به و داد

 !؟ خبره چه جا اين: هامون

  دانيار.رفت بيرون آشپزخانه از و گفت اي "لعنت معركه مگس خر بر " لب زير ساميار

  و من به نامطمئني نگاه. زد مي صدا را او كه آمد مادرش صداي اما بزند حرفي خواست

 .شد خارج آشپزخانه از افتاده سري با و ناچار آخر در و انداخت هامون

 :   بود،گفت مشهود آن در خشم كه اي شده كنترل صداي با هامون

   كردي؟ مي غلطي چه جا اين _

 :  دادم جواب و ماندم اش بود،خيره شده گرد تعجب فرط از كه چشماني با

 !  ديگه كردم مي صحبت دانيار آقا با داشتم! كردم؟ مي غلطي چه _

 .سابيد هم روي محكم را هايش دندان

 ! كي؟ ي اجازه با: هامون

 ...م به اگه واال بگيرم؟ اجازه هم كردن صحبت براي كسي از بايد مگه: يانار

  هب محكم دست همان پشت با و ريخت دستش توي را عصبانيتش و حرص تمام هامون

 .  كردم نمي درك را چيزي و پريد سرم از هوش لحظاتي براي كه طوري كوبيد، دهانم

  با هامون. آمدم خود به شد مي خالي حلقم در زيادي حجم با كه خون شور مزه با

  ى خيره و كرد نگاه بود شده خون از پر كه سفيدم مانتوي و من دهان به ناباوري

 .شد بود آمده فرود هايم لب روي كه دستش

  اهر حتي.سوزاند مي و بود كرده پر را گلويم خون اما بزنم حرفي تا كردم باز را دهانم

  زدم عق شدت با را خون و گرفتم دهانم جلوي را لرزانم بود،دست بسته هم را ام تنفسي

 .  شود خارج دهانم از خون تا كوبيد مي كتفم به هامون. بيايد بيرون تا
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  شده جمع هايم چشم در درد،اشک از. گرفتم دهانم جلوي و آوردم در را شالم فوري 

 .شدند مي آغشته خون قطرات با ها آن از بعضي ريخت؛ مي صورتم روي به و بود

 ...!من يانار: هامون

  ام گىبيچار و خاري كسي خواستم نمي. زدم پسش و كوبيدم پهلويش به محكم آرنج با

  اخلد هاي پله سمت به. كردم پاك شد مي كه جايي تا شال همان با را صورتم ببيند، را

 .كردم تند پا شد، مي وصل هامون اتاق به كه هال

  پيدا ار دستشويي كنم، پيدا را دستشويي تا كردم مي باز را رو راه توي درهاي يكي يكي

  صورتم و گرداندم آب دهانم در بار چند و رفتم داخلش فوري...چرا را حمام اما نكردم

 .شستم را

 .   زد را حمام در كسي

 !  خوبه؟ حالتون يانارخانم خانم؟ يانار _

  صورتم به موهايم. نشود بلند هقم هق صداي تا گذاشتم دهانم روي محكم را دستم

  مدآ در پشت از هامون صداي بعد لحظه چند.بود نمانده صورتم به رنگ و بود چسبيده

 .  كرد مي بحث و جر بود پرسيده را حالم كه دانيار با كه

   فرمايش؟: هامون

   كني؟ مي بلند زن رو دست چرا مؤمن مرد...نيست رسمش اين هامون: دانيار

  شحال و مردم ناموس دنبال بيوفتم كه اينه رسمش و راه نكنه! مربوطه خودم به: هامون

   بپرسم؟ رو

.  كنم تصور در پشت از را خورد مي تكان تأسف ي نشانه به كه دانيار سر توانستم مي

 .  شد باز در و خورد تكان در ي دستگيره

   يانار؟ خوبي: هامون

 .  شد پديدار صورتم روي صاعقه مانند پوزخند

 ! خوبم شما لطف به: يانار

 ...باوركن يانار: هامون

 .كنار برو جلوم از بشنوم،فقط خوام نمي هيچي...! هيس: يانار
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 .كرد نگاهم شرمنده هامون

   خونه؟ ببرمت خواي مي: هامون

  ايخنك خواستم مي پاشيدم؛ صورتم به خنک آب مشتي و بردم شيرآب زير را دستم

 .  كند تر آرام كمي را خشمم نشدني مهار آتش آب،

 ...بشه باز دهنم نذار! هامون نباش چشمم جلوي...نباشي خوام مي فقط! نه: يانار

  قفلش و بست را حمام در آمد جلوتر كوبيد،كمي حمام سينک روي را مشتش هامون

 .  كرد

  يم آبرويي بي بگي؟ كه داري چي! بگي چي خواي مي ببينم بشه باز دهنت: هامون

  هم رو  خودشون كنترل كه مجرد مرد تا دو با جا اون باقيه؟ نيمتم و قورت كني،دو

  هك باشي تو تا! زدم كه كردم خوب! چيه؟ دوني مي اصال كردي؟ مي       چيكار ندارن

 !كني رفتار بايد چطوري بگيري ياد

 :گفتم و زدم كنار ام پيشاني از را موهايم

  اون. رهب كه بهتر همون بره بخواد خونت هم با كردن صحبت دقيقه پنج با كه آبرويي _

  هن كني؟ كنترل رو خودت خشم توني نمي حتي كه تو يا ندارن رو خودشون كنترل ها

  مه باز بخواي كه كني مي جا بي! كردي بلند من روي دست كه كردي جا بي تو! خير

  جا يب اعتمادي، بي هات دايي پسر به نسبت قدر اون اگه اصال كني، بلند من رو دست

 ...جا اين آوردي رو من كه كردي

  دن مي رو بهتون تا نداريد؛ رو محبت و آزادي لياقت! همينيد تون همه! شو خفه: هامون

  رو خودش لياقتي بي و ارزشي بي خوبي اون به كه زاد پري اون از اون! شيد مي هار

 !كني مي ثابت رو حرفام داري هات سركشي با كه تو از اينم كرد ثابت

 ! متأسفم برات كه بگم تونم مي فقط هامون: يانار

   داشت؟ قال و قيل قدر آن خودش اقوام با كردن صحبت دقيقه ده از كمتر يعني

  از ارب چند زاد پري يعني! خورد مي را عقلش انگار و بود افتاده جانش به آفت عين شک

  من و رسيده جا اين به كارش كه خورده ناروا و زشت هاي صفت و ها دهني تو اين

   شود؟ پاس خدا با ام ه نكرد گناه حساب تا بخورم بايد چقدر
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 .  آمد در پشت از اي زنانه نازك و زير صداي

 !  خانم؟ هامون؟يانار آقا _

 :گفت در پشت فرد به و برگرداند من از روي نفرت با هامون

   داري؟ چيكار چيه؟: هامون

  مزاحم اگه داشتم باهات كاري يه كنم، ناراحتت خواستم نمي هامون ببخشيد: مهناز

 .  بزنم حرف بهش راجع باهات خواستم نباشم

 .ميام االن...خانم مهناز باشه: هامون

 .  شد خارج حمام از و كرد نگاه من به ديگر بار

 .  افتادم زمين روي و شد سست پاهايم پيچيد، وجودم در كه بدي ضعف احساس با

  هك ياناري. شدم خيره كردند، مي تاب باز را عكسم كه ديوار روي سفيد هاي كاشي به

  به كرد؛ مي تماشا را شدنش ذليل و بود افتاده زمين روي خودش روي در رو حاال

  من بيايم، خودم به تا كردم را كار اين. كشيدم را ها آن محكم و انداختم چنگ موهايم

  اين در من!  نبرده بودم؛زن يانار من...نبودم كردن زاري و گريه و كشيدن پس پا زن

  يم آتش نامم مثل... هم شدم نمي اگر و شدم مي پيروز بايد زندگي ي ناعادالنه بازي

-مي نبايد خانواده خور سري تو ديگر يانار..! سوزاندم مي خود در را همه و گرفتم

    جالب خيلي و كرد مي  احاطه را جهانم بايد من هاي  شعله روشنايي...ماند

  نمي دود فقط تَري  ي كنده مانند و كنم مي عمل گويم مي چه هر به من كه است 

 ...!كنم

   جان؟ يانار يانار؟: مهال

   بله؟: گفتم اي گرفته صداي با

  برات خواي مي. نياوردي خودت با لباس شده، كثيف لباسات كه گفت هامون: مهال

   بيارم؟ لباس

 !كرد خود بي هامون

 .بيار برام رو كيفم شه مي اگه فقط. آوردم خودم با مهالجون نه: يانار

 .  ميارم برات االن بذار نياوردي، لباس خودت با دونم مي كه من نكن، تعارف: مهال
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  ورتمص به آب مشتي دوباره و شدم بلند جايم از سختي به. رفت مهال و گفتم اي باشه

 .پاشيدم

 !يانار بيا: مهال

  لندب مانتوي يک گرفتم، مهال از را ها لباس تشكر با و بردم بيرون را دستم در الي از

 .بود تنگ من به كمي كه اي سرمه

 .  شكننده هم كمي البته و بود الغر من از مهال كه داشتم پُري بدن اما نبودم الغر 

  اهايمپ ها، لباس پوشيدن از قبل. بلند قواره ي فيروزه روسري و اي سرمه لي شلوار يک

  زمين با كه طوري را شلوار مخصوصا ها لباس حساسيت و سختي با بعد و گرفتم آب را

  و شستم هم را ها آن بود، شده خوني هم موهايم از قسمت چند. پوشيدم نكند برخورد

  جل ارزش اما شد مى گرمم كه اين با. انداختم سرم روي را روسري ببندم كه اين بدون

  يفمك توي ام قبلي شلوار با همراه را ام خوني مانتوي و شال. داشت را هامون با لجبازى و

 .  نيست راهرو در كسي كه ديدم و چرخاندم را سرم. رفتم بيرون و انداختم

  شيدمك بيرون را قرمز رژ. كشيدم بيرون را آرايشم لوازم كيف و رفتم هامون اتاق به اول

  با بازي لج و لج...داشتم ترديد.گرفتم هايم لب جلوي را آن درش، درآوردن از بعد و

  كنترل گاهي دانم مي كه كسي مقابل در و بكنم غليظ آرايش كه ارزيد مي هامون

  را خودم و  گذاشتم  باز را پرپشتم و بلند موهاي شدم؟ مي ظاهر ندارد را نگاهش

 !  هامون با نه ام كرده لج خودم با طوري-اين! بياورم؟ در را هامون حرص تا دادم عذاب

  شك دور را گيسم و بافتم دوباره را موهايم و برداشتم سرم از را روسري دادم، تكان سر

  صورتم رنگ اما نداشتم كردن آرايش ي حوصله. كردم اي ساده آرايش. پيچاندم مويم

 .بود پريده خيلي

  روي آرام مشت با شد، گرد هايش چشم ناگهان مهناز. شد باز مهناز توسط اتاق در

 ! شدم وارد نزده در جون يانار ببخشيد آخ: گفت شرمسار و زد اش پيشاني

 .  دادم دست او با و رفتم جلو زدم، لبخند صورتش به

 .كنيم پرسي احوال نشد فرصت پايين ببخشيد، شما نه: يانار

 .كرديم پرسي احوال گرم و گرفت آغوش در را من و زد لبخند اوهم
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 .  ست آماده شام پايين، بيا جون يانار: مهناز

 .رسانيت اطالع از ممنون خيلي: يانار

 :  گفت و خنديد ريز

  شوهرت مادر اين گفتم نمي بهت اگه من بمونه، خودمون بين ولي... كنم مي خواهش _ 

 .موندي مي گشنه و آورد نمي هم خودش روي به

 :گفتم شوخي به و بردم باال را ابروهايم از يكي

 !  ذاري؟ مي منت _

 !   حرفا اين به چه رو من. بودم كش منت اولشم از! خودم جون به نه _

  وقعت اصال كنم اعتراف بايد. شديم خارج اتاق از هم با و انداخت كمرم پشت را دستش

 !  نداشتم مهناز از را رفتاري چنين

 .  بودند خوردن غذا مشغول سفره دور همه و چيدند را بلندي ي سفره

  ودب خودشان از كه مهناز براي نكردند، صبر بودم عروسشان كه من براي زدم، خند نيش

   چرا؟ ديگر

 .  كرد يخ غذا كه بشين بيا خانم عروس: ماهرخ دايي زن 

 !   نكنه يخ غذا بكن، دل آيينه اون از دقيقه دو خانم، عروس: خانم حاج

  و دانيار بين خالي جاي يک تنها و بود نشسته مادرش پيش مهناز چرخاندم؛ را سرم 

  هامون صداي كه بنشينم كه رفتم و انداختم باال اي شانه. بود مانده باقي من براي هامون

 :  درآمد

 ...نه،بذار جا اين يانار نه _

  ستشد بغل كه ساميار به نگاهش كه بنشينم او جاي من تا بشود بلند خودش خواست

 .  بود افتاده بود نشسته

 ! شيطون به لعنت: هامون

 :  گفت گونه اعتراض ماهرخ دايي زن

 !كني؟ مي طوري اين كه چشونه پسرام مگه! هامون؟ آقا وا _
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  و كدورت باعث هي چرا! داشت هم حق آمد،خب مي ابرو و چشم هامون براي هي مهال

   شد؟ مي دلخوري

 .  آنجا شد،نشستم ساكت و كوبيد پايش ران روي كرد؛ مشت را دستش هامون

   بكشم؟ برنج براتون يانارخانم،: دانيار

 .شم مي ممنون بله: يانار

 .  ردك خالي آن در ديگري از پس يكي را گيرها كف و برداشت را جلويم بشقاب دانيار

 .  مچكرم دانيار، آقا كافيه: يانار

 .گذاشت جلويم را بشقاب دانيار "كنم مي خواهش" ي جمله شنيدن از بعد 

  كه يگوي تلويزيون از خبر شنيدن با بود شده تلويزيون ي صفحه محو كه هامون دايي

 :كرد رها بشقاب در را قاشق ناگهان كند، مي تماشا را انگيزي هيجان چيز دارد

 !كنن مي بازي ها آدم زندگي و جون با چطور ببين! شرفا بي _

  کي. شد شروع و گرفت گرم بود كه كوفتي هر دانم مي چه و احتكار و اقتصاد بحث

  كشيد من جلوي از را غذا بشقاب هامون ديدم دفعه يک كه بود تلويزيون به چشمم

 .گذاشت رويم جلوي را ديگري بشقاب و كنار

   داشت؟ اي معني چه كارت اين االن هامون: يانار

   نفهميدي؟ خودت يعني: هامون

  و گير كف به دست نامحرم، مرد يه خواد  نمي دلت... فهميدم كنم فكر چرا: يانار

 .بكشه غذا براش و بزنه ناموست بشقاب

 !  همينه دقيقا آفرين: هامون

  رد  تقريبا و لرزيدند مي هايم شانه.خنده زير بگيرم،زدم را ام خنده جلوي نتوانستم

  تمتوانس نمي اما شوم، ساكت تا زد پهلويم به بار چند هامون. بودم رفته ويبره حالت

  را دهانم جلوي كه بود اين برآمد دستم از كه كاري تنها و بگيرم را ام خنده جلوي

 .نشود بلند اين از بيشتر ام خنده صداي تا بگيرم

 !بخنديم هم ما بگو خب هست، داري خنده چيزه اگه: ساميار
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  درونش خنده از هايي رگه صدايم هنوز البته شدم، ام خنده مهار به موفق باالخره 

 .  داشت

 !  باشه دار خنده شما براي نكنم فكر _

 .  زد خبيثي لبخند هم ساميار

 .  داره خنده خيلي يكي من براي مطمئنا پس: ساميار

  وردنخ مشغول و انداختم پايين را سرم. نماند پوشيده بقيه ديد از كه زد من به چشمكي

 .  شدم غذايم

 .  آمد سمتم مهال

  مهناز و( هادي نامزد)زينب رو ها ظرف كنيم؟ جمع رو سفره كني مي كمک جان يانار _

 .  شورن مي

 ...  حتما آره _

 :گفت مهال به رو و گرفت را دستم هامون كه شوم بلند جا از خواستم

 !  بشه راست دال نمياد خوشم تنگه؛ مانتوش نكرده، الزم _

 .داد تكان را سرش و زد آميزي شيطنت لبخند مهال

 .  شورم مي رو ها ظرف من پس خب: يانار

  و رفتم مهناز پيش زينب جاي به من و كند جمع را سفره تا زد صدا را زينب مهال

 .شدم ها ظرف شستن مشغول

   سالته؟ چند جون؟ يانار: مهناز

  چطور؟ سال، نوزده تو رم مي ديگه ماه دو: يانار

   بود؟ چي تحصيليت ي رشته...پرسيدم جوري همين هيچي: مهناز

 :   گفتم و كشيدم آهي

 ...تجربي رفتم ولي داشتم عالقه ادبيات و نوشته و شعر به خيلي كه اين با _

 .خوندم انساني خودم من چرا؟ خب: مهناز

 .دوختم ظرف توي شده جمع هاي كف به را بارم حسرت نگاه
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  متون مي كه ريسمانه يه اون به مربوط هاي رشته و تجربي كردم مي فكر چون: يانار

 ...دادن شوهرم و نشد فرصت كه بدم نجات رو خودم و بزنم چنگ بهش

  شد كشيده داشت راه هال به كه خانه آشپز كوچک ي پنجره سمت نگاهمان دو هر

  غم و اندوه اين اما داشت را غم و اندوه رنگ دويمان هر نگاه نشسته، مبل روي هامون

 ...!كجا آن و كجا

  تشكر مهناز از و كردم خشک حوله با را دستانم ها، ظرف شستن شدن تمام از بعد

  رب كه لبخندى ديدنش، با و رفتم آشپزخانه در ورودى طرف به هامون صداى با. كردم

 . بردم بين از را داشتم لب

   هامون؟ بله: يانار

 !بشين من پيش بريم، بيا: هامون

 !  دليلى؟ چه به وقت اون: يانار 

 :گفت و فرستاد بيرون حرص پر را نفسش

 ...كه كنى مى ديوانه جورى رو من دارى يانار _

  اين هك متأسفم بندازى؟ راه جديد آبروريزى يه كه اين يا دهنم تو بزنى چى؟ كه: يانار

 ...نيستم من كنه-مي ت ديوونه داره كه كسي اما گم مي رو

 :كردم كالمم ي ضميمه پوزخندي

 !   خودته ي بيهوده و پوچ تعصبات _

 :  داد ادامه عميقي نفس كشيدن از بعد و گفت اي"اهلل الي اله ال" خشم با هامون

 !نزن حرف من حرف رو قدر اون يانار _

 .   ايستادم كنارش و رفتم هامون سمت به مادرشوهرم صداى با

 :گفت و ايستاد رويمان به رو

  هك حاال بود دنبالت زن اون بود تا! بابا زشته زنتى؟ دنبال مدام مادر چيه جان هامون _

   اون؟ پاي جا ذاري مي رو پات داري تو كرده گم ما زندگى از رو گورش زنت اون

  دنبو نزديک به مجبور را زاد پرى كه بود هامون يا و بود هامون دنبال به زاد پرى واقعاا 

  چرا و چون بدون را هامون هاى حرف زاد پرى همانند هم من اگر! كرد؟ مى خود به
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  دين ظاهر به از! ندارد سؤال! دانستند؟ مى زاد پرى همانند هم را من دادم،آيا مي گوش

  يب االن آن از بدتر و بوده عروسشان زماني كه زني به زدن تهمت و غيبت از كه داراني

  وقعت يشان محكمه در شد نمي نداشتند، ابايي هيچ افتاده بيمارستان تخت روي جان

   دارند، قبول ها آن مثل هايي آدم كه اي علي عدالت! داشت را عادالنه و درست قضاوت

  اب خطاهايشان تک تک براي عكس و شود مي اجرا است نفعشان به كه وقتي فقط

 .  دوزند مي شرعي كاله ذكاوت البته و حوصله

 : گفت مادرش به همش در هاى اخم با و كشيد موهايش به دستى هامون

  نكنن زوم چرونت چشم هاى برادرزاده قدر اون كه باشه كنارم زنم خوام مى من مادر _

 !   من زن رو

 : گفت و زد اش گونه روى به دستى عادتش طبق

  نه،ك نمى نگاه كسى روى تو بره سرش كه دانيار مادر؟ چيه حرفا اين! بده مرگم خدا _

 ...نيست دلش تو چيزى ام بچه كه هم ساميار

 :گفت و نشاند لبانش بر پوزخندى هامون

 .گى مي درست شما اصالا من، مادر باشه _

 :گفت و گرفت مرا دست مچ كرد، بلند را دستش

 !  هست؟ نيست، گناه كه اين باشه كنارم زنم خوام مى من _

  هك زمانى و كشاند خود دنبال به مرا هامون بزنيم، حرفى مادرش يا من كه اين از قبل

  صورتم نزديک را صورتش و چرخيد رويم به خشم با. كشيدم عقب به را دستم

 :  گرفت،گفت

  يزلبر صبرم كافى ى اندازه به! بينى مى بد كه نيار در من واسه بازى چموش يانار _

 !شده

 :  گفت كه شنيدم سر پشت از را مهناز صداى

   بچرخونى؟ بقيه بين رو چاى سينى اين كني لطف شه مي جان هامون _
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  سمت به و كرد رها مرا سپس و زد لبخند. كرد نگاه سرم پشت به و گرفت فاصله من از

  اىه پله سمت به بزند حرفى كه اين از قبل و گرفت دستش از را رفت،سينى مهناز

 .رفتم سالن انتهاى

 !   كردم نمى تحمل نيز من داشت مرا آزار قصد او كه حال

  را هامون كه آمدم پايين ها پله از كيفم برداشتن با آخر در و كردم جمع را لوازمم

 .  ديدم سالن وسط دست به سينى

  و مدمآ پايين را پله آخرين.زدم رويش به لبخندى و بردم باال را ابروهايم كردم، نگاهش

 . رفتم سالن به

 :  گفت ديدنم با ماهرخ دايى زن

   رى؟ مي جايى جان يانار _

 . نشست دانيار صورت به چشمانم كه كنم نگاهش تا چرخاندم را سرم

  ى خيره نافذ نگاهى با. بود گذاشته پايش روى به و بود زده گره هم در را دستانش

 .  انداخت گير رنگش اى قهوه گوى دو در دقايقى مرا و شد چشمانم

  مادرش به رو و گرفتم او از بالفاصله را نگاهم و آمدم خود به دايى زن سؤال تكرار با

 :  گفتم

  يكم هامون( دادم ادامه و كردم نگاه هامون به)كنيم مى زحمت رفع تون اجازه با بله، _

 .  بشم آماده گفت نداره حال

 :  گفتم هامون به خطاب

   درسته؟ _

 :  داد جواب كنايه با و فشرد سينى روى به را دستاتش هامون

 !شم مي خوب نيست، مهم البته ندارم حال كمى بله _

 :  گفتم و زدم بود كجى دهن بيشتر كه لبخندى

 .   تممراقب خودم من نباش نگران شى مي خوب ولى زياده درمانش طول البته... انشاءاهلل _

 : گفت و خنديد بلند ساميار

 ! دلدارى تا بود تهديد هاى مايه تو چيز يه اين خودم جان _
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 :  گفت و گذاشت ميز روى را سينى هامون

 ! باشه خودت الك به سرت بهتره ساميار آقا _

  بازار اب و بوسيدم را رفتم،رويش دايى زن سمت به بگيره صورت بحثى كه اين از قبل

 .  انداختم راه به را خداحافظى گرمي

 .  داشت نگاه خود نزديک مرا و گرفت را بازويم خانه،هامون از آمدمان بيرون محض به

  ور دلت نكنه چيه شى؟ مى خيره عوضى ى پسره اون به جمع تو من واسه ديگه حاال _

   برده؟

  كردن برابر دو با هامون چون بودم، رفته عقب خود خيال به اما كشيدم عقب را خود

 .  شوم جا به جا هم مترى سانتى من بود نگذاشته زورش

  صورتش مقابل در و شدم بلند هايم پنجه روي كنم جدا او از را خود نتوانستم وقتى

 :  زدم فرياد

 !شو خفه _

  ازويمب.شد طوفانى ثانيه،هامون چند از بعد و مانديم خيره ديگر يک چشمان در اى ثانيه

  ردك باز را ماشين فشرد،در را دزدگير ريموت. برد ماشين سمت به مرا و برد عقب به را

  هك فريادى صورتم در و شد خم ماشين داخل به. فرستاد ماشين داخل به محكم مرا و

 :  زد درآورد صدا به را هايم گوش زنگ

  ى دختره شو خفه ميگى من به خبره؟ چه كردى فكر دادم رو بهت روز چند يه _

 !  دهاتى؟

 .  كوبيد هم روى به محكم در و رفت عقب

  زود چه كه بود اين از ام ناراحتي نبودم؛ ناراحت بود، كرده خطاب دهاتى مرا كه اين از

  اى.ديدم مى را او قبل از تر خشن ى چهره حال و بود شده تمام زفافم شب عسل ماه

 .  بچشم بيشتر را خوشبختى طعم تا داد مي زمان بيشتر كمى حداقل كاش

  حال در بيمارستان كنج در كه زادى پرى به نه، خود به و كردم خيابان به را رويم 

  بد و شَک درونش تنها كه شود مردى عاشق بود توانسته چگونه او. كردم فكر بود مرگ

  چگونه او است؟ همسرش شخصيت بردن سؤال زير حال در مدام و داشت جريان دلى
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  كس هر البد داشت؟ دوست بيشتر خود از را او و دانست هامون ى شده نابود را خود

  دوست خود از بيشتر را هامون زاد پرى دانى مي كجا از تو گويد، مى بشنود را من حرف

  را ودخ عشقش دادن دست از براى كه را زنى حال تواند مى زنى بگويم،تنها بايد داشت؛

 !  چه يعنى بفهمد داند مى شده نابود

  تبخ و اش زندگي به بيراه و بد خود با و كرد مى رانندگى خيابان در وار ديوانه هامون

 .  گفت مى   بدش

  به و شدم پياده ماشين از كنم نگاهش كه اين بدون.داشت نگه را ماشين خانه مقابل

 .   رفتم خانه سمت

  سرى رو و مانتو و شدم بودم، هامون هاى مهربانى در را ديشب كه مشتركى اتاق وارد

  باز را موهايم و پوشيدم تاپش همراه به شلوارك يک كمد داخل از. آوردم در را مهال

 .  دادم مي ماساژ وار دايره را سرم و بردم فرو موهايم در را هايم پنجه.كردم

 .  شد كوبيده ديوار به محكم و شد باز اتاق در باره يک به

 .آمد سراغم به راست يک و شد اتاق وارد خشم با هامون 

 :  گفت و ايستاد مقابلم

   آره؟ بشم خفه من كه _

 : گفتم و آوردم بيرون موهايم درون از را دستانم

 !نشده شروع بحثمون و جر دوباره تا برو هامون _

 :   گفت خنده با و زد حرص پر پوزخندى

   ترسونى؟ مى دعوا از دارى كيو تو كوچولو آخه _

 .  كنم كنترل را خود تا كشيدم عميق نفسى و فشردم هم روى را چشمانم 

   نداشتى؟ رو موندن طاقت بكنى رو چرونيت چشم نتونستى چيه _

  وشآغ قبل شب كه سختش و سفت ى سينه به دستم دو هر با و كردم باز را چشمانم

 :   فرياد عصبانيت با او همانند و بود،كوبيدم برايم امنى

  مروزا دونى مي. كرده پر بينى بد رو وجودت تمام تو. مريضه فكرت تمام تو! شو خفه _

   فهميدم؟ رو چى
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 :  زدم فرياد بلندتر كه بزند حرف خواست 

  اب كه بودى تو اين. كردى اذيت هات حرف اين با مدام رو زاد پرى كه بودى تو اين _

  يه وت دانيار قول به هامون. سرنوشتش بشه اين تا نذاشتى براش عقلى مغزش خوردن

 ...كه هستى واقعى مريض

  ار،و ديوانه هامون آن از بعد و افتادم زمين روى به خورد ام گونه روى به كه اى ضربه با

  با را اش آمدگوى خوش ديگر بارى كرد، نوازش لگدهايش و مشت زير ديگر بارى

 .  كرد ابراز اش اصلى شخصيت

  فرو از بعد هامون. كشاندم زمين روى به را خود توانم تمام با. كرد مى درد وجودم تمام

 :  زد فرياد قلبش درون خاموش هاى كينه تمام با و رفت عقب خشمش نشستن

  كرد...خيا زندگى سال چند از بعد بهم بود عاشقم كه اونى! كردى غلط زاد پرى با تو _ 

  شوهرت زور به كه تويى كنى؟... خيا كى قراره ندارى حسى من به كه تويى چى؟ تو

   بكنى؟ چيكار قراره دادن

  ادشفري شكستنش صداى با و آورد فرود ام آرايشي ميز روى ى آينه روى به را مشتش

 :  شد بلند هم

  ذاره مي هامون كردى فكر بديد؟ بازيش ها زن شما تا شينه مى هامون كردى فكر _

  از نه ؟كنى تحليل تجزيه رو من بشينى بخواى كه باشى آزاد قدر اون زاد پرى مثل توام

  كه كردم مى گوش رو حرفش زمانش به كاش اى كه مادرم قول به! نيست خبرا اين

  پر ور زن دامن قدر اون بايد بده،... فا زنى به رو حق بخواد كه بچه علف نيم تو به نرسم

 !  زيادى غلط به برسه چه باشه نداشته خاروندنم سر وقت كه كنى

  و ردك بلند مرا بازويم از. آمد سمتم به كنترلش از خارج حال همان با و بود شده ديوانه

 :  گفت تمسخر با و چسباند گوشم به را لبانش

 ! گرفت طال قاب رو ها قديمى دهن بايد ها وقت بعضى _

 .   دريافتم را او بيمارى اوج تازه من و داد هلم تخت روى به

 :  گفتم و زدم كنار را سرم روى به چسبيده موهايم

 !  ببخشى رو خودت تونى نمى وقت هيچ كه كنى مى رو كارى دارى.بسه هامون _
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 :  گفت حالت همان با و خنديد بلند

   ببخشم؟ _

  اباب اصالا ببخشم؟ بايد رو چى: گفت و رساند پيراهنش هاى دكمه روى به را دستانش

 !  خواد مى قد نيم و قد هاى بچه دلم من جون

 :  گفتم كنان التماس و شدم بلند تخت روى از

 !  بسه خدا رو تو هامون، _

 :  گفت پيراهنش كردن خارج با

  نابط نشن تا باشه بسته پاشون و دست زندگى تو بايد فقط ها زن يانار دونى مي _

 !شهب مردش دار طناب نتونه تا بكنه رو داريش-بچه بايد زن بابام، قول به پات؛ و دست

  زا ناخوداگاه سمتم به آمدن با. كردند مي خودنمايي پوستش روي عرق خيس قطرات 

  و شد كشيده در،،موهايم به نرسيده كه دويدم در سمت به و پريدم پايين تخت روى

 :  گفت و كوباند خود به مرا هامون

   زدى؟ شد؟جا چي! كردى مى سپر سينه االن داشتى كه تو كجا؟ _

  خود روى به مرا و كرد بيشتر را موهايم درون چنگ كه كنم جدا او از را خود خواستم 

 : گفت خنده با و برگرداند

 !  نفهميدى تو اما اومدى خوش من جهنمى زندگى به گفتم كه بهت _

  تماميِ  در نفرت كه وجودم تمام با كردم، تف صورتش به و كردم جمع را دهانم آب

 :  گفتم بود انداخته راه به عظيمى موج هايم حرف

  فقط وت نه مردى؟ كردى فكر! نازه مى قدرتش به فقط كه هستى بدبختى آدم يه تو _

 ! نبرده معرفت از بويى كه هستى بدبختى مرد يه

 .  داد قرار خود صورت نزديک را صورتم و كشيد محكم چنگش در را موهايم

 :گفت چشمانم در شدن خيره با بعد و دوخت را نگاهش هايم لب به

  السؤ زير رو  بودنم مرد نكنى جرات ديگه تا دم مي نشون رو بدبخت مرد بهت االن _

 !  ببرى

   كجاست؟ زن يک ماندگى در اوج دانى مي
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  را او احساست تمام با و كنى همسرت تقديم را خود وجودت تمام با تو كه جايى آن

  در ار ها عاشقانه ريزگردهاى عشق، در ناپختگى و خامى تمام با كه جايى. باشى پذيرا

  ار خود وجودت، هاى عاشقانه شدنت زن با ناخواسته و ببينى بينتان ى نفره دو هواى

  را جودتو تمام بلكه خود، تنها نه بدانى آنكه بى كه جايى. كنند خواستن حس از لبريز

  كه هست غرق اش مردانه احساسات در قدر آن او و كنى مى ات زندگي مرد تقديم

-زندگي هواي فهمي مي. شنود مى نه و بيند مى نه را محبتت و احساس تبلور از هيچى

  فتهگ مي تو به كه قلبت شناسي هوا و است تر آلوده كردي مي فكر كه آنچه از يتان

  هواي خود ما عشق هواي اصال... كرده مي اشتباه كامال است راه در اي آفتابي روزهاي

  واقع در! بودند شده عجين هوا اصلي هاي ملكول با جورايي يک ريزگردها و بود اهواز

  ببينى زندگيت مرد ى مايه دست را خود كه دهد مى نشان را خود زمانى زن درماندگى

 .  كنى دفاع بودنت زن حق از نتوانى و

  زير از را خودم توانستم شد، خسته هامون كه اين از بعد باالخره. كرد مي درد بدنم تمام

  فاصله او از و برداشتم را بود افتاده زمين روي كه لباسم. بدهم نجات هايش دست

  يرگ پايم زير چيزي آمدم، پايين تخت از كه اين از بعد زد، مي لنگ چپم پاي.گرفتم

  فك از طاقت ديگر. كردم بلند اى ناله درد شدت از. افتادم زمين روي به كله با و كرد

  كيهت آن به و رسيدم ديوار به تا كشيدم را خودم قدر آن و نشستم زمين بودم،روي داده

  اريكيت. شد شكسته بودم داشته نگه تازه و تر گلويم در موقع آن تا كه بغضي. دادم

  مي كه چقدر هر اصال كنم، گريه بلندتري صداي با تا داد مي جسارت من به اتاق

 !  بزنم زجه خواهم

  هريز تير مثل صدايش تير. زد صدا را نامم اي گرفته صداي با بعد،هامون دقيقه چند 

 .گرفت شدت بيشتر ام گريه خورد؛صداي قلبم به

   خوبي؟ يانار؟: هامون

  دش بيشتر و هايم شانه لرزش.گذاشتم بودم كرده جمع خود در كه پاهايى روي را سرم

 .  شد خاموش تپشم پر قلب و
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  يكله توانستم آمد،مي مي اتاق پنجره سمت از كه نور از كمي ي هاله با شد، بلند هامون

 .ببينم را بزرگش

 ! نكن گريه صدا با قدر اون خدا تورو يانار: هامون

  از بعد .برسد هايم ريه به اكسيژن كمي تا شد مي باعث ام منقطع و تكه تكه هاي نفس

  كرده رخنه هايش روزنه در كه غمي تشخيص كه صدايي با شدم آرام يكم كه اين

 :  گفتم آمد نمي حساب به سختي كار بود،اصال

 !يتيمم خيلي من _

 .  انداخت تخت روي آرام را خودش.ديدم را شد برده موهايش بين كه را هامون دست

 ...  برادر نه و خواهر... نه و مامان... نه داشتم، بابا نه: يانار

 .  خنده زير زدم تلخ كردنم گريه ميان 

 ...ندارم هم شوهر: يانار

 .شد آميخته ام گريه هق هق در ام خنده بار غم طنين و بردم موهايم توي را دستم

  الحا تا كه يتيمي با كه درست اين داره؟ خوردن يتيم حق...! آها گيد؟ مي چي شماها: 

   كني؟ تا طوري اين نديده محبت و نوازش رنگ

 !مرد بابا: زدم داد تمسخري پر لحن با كردم كلفت را صدايم

 .گفتم تاكيد پر را مردش

  چقدر! قدرتمندي تو چقدر! داري شستي ضربه عجب خان، هامون جمالت به گلي _

 !كني رفتار چطورى بايد ها زن كه بلدي خوب چقدر! مداري سياست

 .بود افتاده جانم به خفيفي لرز 

  نترلك توي تو اصال! ديدم كه هستي آدمي ترين متعادل تو! بودم اشتباه در كامال من _ 

 ...نداري حرف خشمت

 .شد بلند تخت روي از دوباره هامون كه ديدم

  مال خدا. داشت خدايي يه هم زاد پري...دارم خدايي هم من كه بدون رو اين ولي: يانار

 ...نترسي خشمش از و كني ظلم راحت قدر اون كه نيست تو

 :گفت داشت پشيماني از هاي رگه كه صدايي با هامون
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  عصباني هم من نكردي، اعتنا دادم هشدار بهت چي هر! بود خودت تقصير يانار _

 .دادم دست از رو كنترلم...شدم

     عقان دليل شدي؟عجب عصباني چون كردي كبود رو من و دادي دست از رو كنترلت _

 !اي كننده

  ارهدوب.كرد برخورد رنجورم تن به عظيم سنگي شهاب مثل درد خوردنم تكان كمي با

 .  كشيدم داد

   خوبه؟ حالت يانار؟: هامون

 :  دادم جواب لرزيد مي كه آرامي صداي با

 !  شم نمي بهتر اين از _ 

  چشمانم سريع. شد روشن اتاق چراغ و برد برق كليد سمت را دستش آمد، جلو هامون

  نداند به را لبش هامون. كنند عادت نور به هايم چشم تا كردم بازش كم كم و بستم را

  يرهخ من به بيايد بيرون حدقه از داشت امكان لحظه هر كه هايي چشم با و بود گرفته

 .بود شده

  از. گرداندنم بدنم روي را هايم چشم مردمک و كردم تعجب هم من هامون واكنش از

  رنگ و بود بنفش رنگ بود كه چه هر! نبود خبري ديگر گفت شد مي پوستم سفيدي

 ...!بود نامردي

 ...واقعاا من يانار: هامون

  ياد اشتباه به رو زندگى راه تو به كه مادرى همون قول به ولي! بخشم نمي كه من: يانار

 !  بخشه؟ مي داد،خدا

 ...خو تقصير: هامون 

  بنداز رو تقصير كردن خواهي عذر جاي به! ديگه؟ بگو هان؟ چي من تقصير: يانار

 ...ديگه آوردي گير غريب... من گردن

  لندب و گرفتم ديوار از بدبختي هزار با.شد خارج اتاق از و انداخت پايين را سرش هامون

  اما.گرفتم را دانيال ي شماره موبايل كليد صفحه لمس با و رفتم كيفم سمت شدم،
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  به هك هامونى گفتم؟ مى چه زدم مى زنگ گفتم، خود به و كردم قطع را تلفن بالفاصله

   كرد؟ مى رحم او به بود نكرده رحم من

  تالشىم ى الشه بتوانم تا نداشتم را شدن خم توان حتى نيز من و افتاد دستم از تلفن

 .كنم جمع را ام گوشى

  ىم انتخاب را چيزى چه بدانم آنكه بى و رساندم ها لباس كمد به را خود كشان كشان

 .   رفتم بيرون اتاق از و كردم انتخاب شلوار و بلوز دست يک كنم

  خرج برايم نامردى اش مردى جاى به كه را مردى چشمانم تا انداختم پايين را سرم

 .  نبينم را بود كرده

  وردبرخ از و كردم باز را گرم آب. شكستم را گلويم بغض ديگر بارى و شدم حمام وارد

 .  شد بلند ام ناله بدنم روى به آب فشار

  كه ار هامونى لباس كردم؛ تن به را سياهم شلوار سختى به آوردم، بيرون تنم از را حوله

  اسملب روى به را خيسم موهاى و كردم تن بر را بودم كشيده بيرون چوب از اشتباه به

 .   ريختم

  صورتش مقابل و رفتم جلو. ديدم مبل روى خواب در غرق را هامون حال به برگشت با

  را اش روانى و عصبى هاى حمله با مقابله توان حتى نيز خود و بود بيمار مرد اين.ايستادم

 .  دهد نجات اساسش بى و پوچ افكار از را خود توانست نمى و نداشت

  در نگرانى با و كرد باز را چشمانش صورش، روى به موهايم آب از اى قطره چكيدن با

 .نشست جايش

 .  افتادم راه اتاق سمت به و رفتم عقب

   خوبى؟ يانار: هامون

  ازب افتادم،اما دانيال ياد ديگر بارى ام گوشى ديدن با. شدم اتاق وارد و زدم خندى نيش

  جاى دادم مى توضيح برايش بايد كه چيزى اولين ديدم؛ فايده بى را او با تماس هم

  ىپرواي بى اين ى اجازه زنانگى حياى و شرم بود غيرممكن كه بود هايم زخم و كبودى

 .  داد مي من به را
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  به را چشمانم.كشيدم دراز آن ى لبه و رفتم تخت سمت به خيسم موهاى به توجه بى

  توانمب بلكه برگرداند را تنم از رفته جان بتواند آرام خوابى بلكه تا فشردم هم روى

 .بگيرم ام زندگى براى درست تصميمى

  هك چنگى و ديدنش با.ديدم خود سر باالى را او و كردم باز را چشمانم هامون صداى با

 .كردم اخم و آوردم خاطر به را قبل شب اتفاقات تمام بودم، انداخته صورتش در

 .  جا اين مياد داره مامانم شو، بلند يانار: هامون

 :  گفتم و زدم كنار صورتم از را موهايم.رفت عقب هامون و نشستم جايم در

 !نياد بگى بهتره ندارم شرايط اين تو رو كسى ى حوصله من  _

 :  كرد درشت را چشمانش و خورد جا هامون

   پسرش؟ ى خونه نياد بگم مامانم به چى؟ _

 :  گفتم و شدم بلند جايم از حرص با

  شپسر گل دسته(كردم اشاره خود به) كه پسرش گل ى خونه بياد خواد نياد،مى نه _

 .  ببينه رو

 !  بياى در روز اين به نخواهى كه كردى مى كوتاه رو زبونت. بود خودت تقصير _

 :  گفتم كنايه با و گذشتم كنارش از

 .  كنى مى توجيح خوب چه هم رو خودت خوبه، _

 !اعصابم رو رى مي دارى يانار _

 :  چرخيدم رويش به

  روى بره خواد مى حاال.ندارم رو كسى هيچ ى حوصله نه و تو ى حوصله نه امروز من _

 .نره يا اعصابت

 : گفت و رفت در سمت به در،هامون زنگ صداى با

 !  كنى رفتارى بد اگر حالت به واى _

 ترسيدم؟ نمى تهديد از ديگر من بفهمد خواست مى وقت چه او خدايا

  از هآين در خود ديدن با. شدم دستشويى وارد هامون ديدگان مقابل در و رفتم بيرون به

  زير و كبود صورتم چپ ى نيمه شدم؛ خيره خود به و ايستادم طور همان اى تعجب،ثانيه
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  هسيا وار دايره هم بود خورده تخت ى گوشه به كه ام پيشانى رفته،روى گود چشمان

 .بود شده

  رويشان به دستى. انداخت مى هامون وحشى خوى ياد مرا تنها و بود سياه هايم لب تمام

  از اى هالي زير صورتم بگويم بود بهتر شدم؛ لبم ى گوشه زخم ى متوجه تازه و كشيدم

 !  بود شده پنهان كبودى و سياهى

 .   كردم باز را ،آب دهم جواب آنكه بى و رفتم آب شير سمت به در صداى با

 .  رفتم بيرون و برداشتم را دسشويى ى حوله صورتم، شستن با

  زدن غر حال در كانتر مقابل مادرش و بود چايى كردن دم مشغول آشپزخانه در هامون

 .   بود

  هامون كنى؟ دم چايى واستى براش تو اونوقت بخوابه، بايد ظهر 11 ساعت تا آخه _

  ارهدوب دارى تو آشپزخونه؟ تو بياد مرد داره معنى چه! كنى مى زادش پرى شبيه دارى

   مادر؟ ده مي رو انقدر زنش به آدم آخ! رفتى قبليت زن با كه رى مى رو راهى

  زا نيمى بلكه نشدم ناراحت تنها نه من اما شد، مى ناراحت او از من جاى كسى هر شايد

 .  دانستم مى درست را هايش حرف

  مامت كه اين خيال با و بود گرفته پيش در را قبليش زندگى روش و راه درست هامون

 !زاد پرى نه بودم يانار من اما داد؛ مي ادامه را رفتارهايش هستند زاد پرى شبيه ها زن

 :گفت كالفه كرد، مى دم را چايى كه طور همان هامون

  مى چيكار دارم دونم مي خودم. نكن دخالت من زندگى تو قدر اون بسه، من مادر _

 !كنم

 :  گفتم كنايه با و زدم بلند پوزخندى

 .  كنن رفتار بايد چطور زن با دونن مي ايشون درسته _

  گونه روى به سيلى من، صورت ترس از عادتش طبق مادرش. چرخيدن رويم به دو هر

  دمكشي مي شعله كه ديدم چشمانش ني ني در را خودم رفتم جلوتر كه زد؛كمي خود ى

  مرا آتش تا جوشاند مي هايش چشم در را اشک او و سوختم مي هايش  روشن اي  در و
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  كترى روى به را قورى هامون. گرفت من از را نگاهش درد با مادرش. كند خاموش

 :گفتم و گذاشت

   شما؟ از گرفته؟ ياد كي از رو هنرها اين هامون خانم، حاج _

 :  زد صدا را نامم فرياد با و آمد بيرون آشپزخانه از خشم با هامون

 !   كني زبوني شيرين خواد نمي! كن تمومش! يانار _

 . رساند او مقابل را خود مادرش

 :گفتم مادرش به رو و نكردم اعتنايي بود زده هامون كه حرفي به

  كرف پسرتون رفتارهاى به زن يک نظر از كمى كمى،فقط اگر خانم؟ حاج دونيد مي _

 !  چى؟ يعنى مردى همچين با زندگى كنيد درك تونيد مى زمان اون كنيد

 .  ديدم غمگين را نگاهش رنگ واقعاا يا و كردم اشتباه من دانم نمى

 :آمد سمتم به و زد كنار را مادرش هامون

   نه؟ نشدى، آدم هنوز تو _

 .  ايستاد صورتم مقابل هامون. ايستادم خانه در به برخورد با و رفتم عقب

  زتا كتک چهارتا با بخوان كه زادن پرى شبيه همه كردى فكر چيه: گفتم او از قبل

   بشن؟ غرق كه تا برن خودشون تو قدر اون و بترسن

  جا نهمي بدى ادامه ديگه كلمه يه يانار: گفت خشمگين و گرفت گلويم به را دستش

 !  كنم مى ت خفه

  آروم مادر: گفت و گرفت را بود گلويم روى به كه را دستى و آمد سمتش به مادرش

 !  باش

  ينا كردم نگاه بود، نمانده باقى چيزى هيچ نفسش به اعتماد از كه زنى آن صورت يه

  رام بود كالمش در كه حمايتى و بود صدايش در كه لرزشى.بود كشيده ستم خود زن

  از مرا خواست مى او. است كرده تجربه را روزها اين من همانند هم او كه كرد روشن

 .  كرد متهم را من اشتباه به اما دهد نجات هامون

 : گفت و داد تكان صورتم روى به را اش اشاره انگشت و رفت عقب هامون

 .  ندارم رو كردنت اشتباه طاقت ديگه كه بدونى اميدوارم _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 222 صفحه  

 

  نعره همسرش همانند و ايستاده رويش به رو كه فردى تكرارى، دنياى از خسته زن

   ! جان مادر عقب برو. شد متوجه كرده، اشتباه مادر هامون: گفت انداخته راه به كشى

 :   گفتم متعجب و رفت باال ابروهايم

  مي و ده مي نشون رو گريش وحشى خوى داره اون بينى مى دارى وقتى شما مامان _

  حمايت اون مقابل در رو من كه خواى مى تر مهم همه از و كنه مى ظلم داره كه دونى

   بشه؟ آروم اون تا دى مي نشون مقصر رو من كنى،

 :گفت و داد جايى خودش سرد دستان در مرا دستان چرخيد، من روى به

 ...شي مي ناقص زنه مي نكرده خدايى عصبانيه االن اون... بسه مادر جان، يانار _

  پدر از او.شدم اش پيشانى رو عميق اش شكستگى ى متوجه كردم،تازه نگاه صورتش به

  زخمى خط. شد مى داده نشان شوهرش از تر مسن اما بود تر كوچک سال 15 هامون

  نهكه زخم روى به و كردم بلند را دستم. كرد مى نمايى خود اش پيشانى باالى عميق

  دخو كه ترسيد من از يا بود زنده برايش هم هنوز خاطرش و درد دانم نمى. گذاشتم اش

 .رفت عقب به و كرد جمع را

 :مكشيد اش گونه روى به دستى و برداشتم جلو به كرد،قدمى پر را هايم چشم اشک

  در هك بوديد زنى هزار از يكى هم شما نيستم، ولى دستتون از باشم ناراحت بايد االن _

  تحمل رو هاش رفتارى بد تمام اون از ترس با و كرديد سكوت شوهرتون مقابل

  نشان را هامون) كرديد گذشتگى خود از خودتون خيال به شما مامان اما... كرديد

  مامان. داديد جامع اين تحويل رو مرد همون مثل ديگه يكى پدرش تحمل با شما(دادم

  ىم يانارم، من رفت؛ فرو لجن تو خرخره تا كه زادى   پرى مثل نه هستم شما مثل نه من

 !   كنم نمى سكوت دنيا اين نامردى برابر در ديگه اما شم مي خاكستر سوزم،

.  تنساخ و سوختن يعنى زندگى: گفت و كرد كنترل را خود اما شد بارانى هم او چشمان

  يانم ناپاك هاى چشم تازه كه بابات ى خونه گوشه برى بايد يا بسازى بايد يا آخرش

 .سراغت
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  ديكته زمان اما كرد مى ديكته من براى را بودند داده خوردش به كه را هايى حرف

  فارسى تابك از هم را كبرى تصميم حتى! بود گذشته وقت كبرى،خيلى تصميم از گفتن

 ...!كردند حذف ها

 :  گفت مادرش به رو و آمد سمتمان به هامون

 .  شه مي ناراحت نباشى خونه. مياد االن بابا ظهر دمِ خونه برى بهتره جان مامان _

 :   گفت و انداخت پايين را سرش

 .  بشه كفرى نيومده جونت آقا تا برم بهتره درسته _

 :گفت و كشيد كنار مادرش مقابل از مرا و گرفت بازويم هامون

 .نزن مظلوميت به رو خودت قدر اون هم تو تو، برو بيا  _

  از نشان كه اش خميده هاى شانه به توانستم تازه من و انداخت سر به را چادرش

 .ببينم داد مي را اش زندگى از خستگى

 :  گفتم هامون به رو و كشيدم عقب محكم را خود در شدن بسته با

  چرا الااص كنى، بيرونش خواستى مى كه تو. نداشت حرف نوازيت مهمون نباشى، خسته _

   دادى؟ راهش

 :  گفت راه ميان در و رفت اتاق سمت گذشت،به كنارم از هامون

  مگفت من! كه باشى خوشحال بايد االن! چندى چند خودت با نيست معلوم خودت تو _

  ثلم همه كردى فكر باشه؛ خونه بايد حتماا مامانم گرده مى بر وقتى آقاجونم چون بره

    بيان؟ راه زنشون با كه منن

 !   جنتلمن بابا: گفتم كنايه با و خنديدم حرفش تمسخر به

 :  گفت كالفه و چرخيد رويم به برد پايين را اتاق در ى دستگيره

   شى؟ نمى آدم اخه چرا تو بابا. ننداز راه بحث قدر اون كن تمومش يانار _

 :گفتم بشنود كه صدايى با مشتركمان، اتاق به رفتن با

 !   كن باور الزمى، دكتر واقعاا تو _

 .  آمد بيرون و برداشت را اش حوله در پشت از و گرفت نشنيده را حرفم

 !  حموم دمِ  بذار اي خونه تو لباس دست يه: هامون
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 !  بكشم؟ نفس يه حداقل من تا نباشى ساعتى چند شه نمى اى؟ خونه امروز: يانار

 :آمد سمتم به

   دارى؟ دوست! هان بدم دهن به دهن نفس خواى مى _

  هايم لب روى به را دستم كرد، مى درد هم هنوز كه كبودى هاى لب يادآورى با

 :گفتم و گذاشتم

 !    ننداز هات گرى وحشى ياد منو قدر اون هامون برو _

 : گفت و گرفت ام چانه به را دستش خنديد، بلند

 !   خوردنى و لذيذ شى؟ مي بره گوشت شبيه شى مي مظلوم دونستى مى _

 :  گفتم حرص با و گذاشتم عقب به قدمى

 !  باشى هم شايد البته ساديستيک، بيمارهاى اين شبيه شدى هامون، برو _

 :  شد خم صورتم روى به و كرد اخم

   هستم؟ ساديسمي بيمار  من _

  نيست سالم بره مى لذت مقابلش طرف آزار از رابطه حين در كه تو؛كسى آره: يانار

 !  تو ديشب مثل درست

 !  كنم كوتاهش خواستم فقط من بود دراز زبونت ديشب: هامون

 :  زدم پوزخند

 !  شده؟ كوتاه نظرت به _

 !  كن تموش _

 .شد راهى حمام سمت به و رفت عقب خشم با

  ثابت مشكي ديواري ساعت روي را نگاهم. بودم انداخته نفره سه مبل روي را خود

.  بود شده كوفته و كرد مي درد بدنم. داد مي نشان را نيم و دوازده ساعت دقيق. كردم

 .  شدم كردن فكر مشغول و دادم فشار را دستم مچ

 .  برداشتم را گوشي و شدم آمد،بلند در خانه تلفن زنگ صداي

   الو؟: يانار

   دي؟ نمي جواب رو گوشيت ِلماذا حالِک؟ كيف! دخترخاله سالم الو،: دانيال
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  لمهك چند همين و! بود خنگ زبان يادگيري در تعارف بي دانيال بود، گرفته ام خنده

 ! ماند مي معجزه به شبيه بود، بلد هم كه اي عربي

   داري؟ كاري.بود خاموش ببخشيد: يانار

  راىب گفتم مى هم دروغ چند هر!نگفتم كه دروغ...ديگر بود شده خاموش و بود شكسته

 .  بود آبرويم حفظ

  گفت بود، كرده درست آش مامان. جا اون رسم مي ديگه ساعت نيم آره،يه: دانيال

 .  بيارم برات

  شده آماده آن روي ريختن براي كه نابي كشک و دادن لعاب حال در ي رشته آش بوي

  آش يزيباي به كه طاليي هاي داغ پياز آن با آش سيني ناخودآگاه و پيچيد دماغم بود،در

  نجمتش جو متوجه اي لحظه براي كه آنجايي تا كرد پر را ذهنم تمام بود، كرده مزين را

 .  نشدم اوضاعم و خانه

 !  خاله هاي آش براي ميرم مي من نكنه، درد دستش...كرد كاري خوب: يانار

 !  شناسم مي خوب خيلي رو شكمو توي من آره: دانيال

  يد،بهپيچ صورتم توي بدي درد فشار كمي با كه كشيدم صورتم روي را دستم هوا بي

  انيالد كه آمد يادم تازه! گزيدم را لبم.كنم بند چيزي به را دستم شدم مجبور كه قدري

 !   ديد مي وضعيت اين در مرا و آمد مي اينجا به نبايد

 ...چيزه دانيال نه: يانار

   يانار؟ چيه: دانيال

 ...چيزه: يانار

 .  فعال كنم، قطع بايد من ببخشيد يانار آخ! ديگه بگو دِ : دانيال

  حالي در پريشاني با. كرد قطع را تماس بدهم را اش خداحافظي جواب كه اين از قبل

  چه ندببي مرا دانيال اگر كه كردم فكر خود با رفتم مي ديگر سوي به اتاق سوي از كه

 !  شود مي

  خورد التتو ميز ي شيشه. كردم تند پا اتاق سمت به. گذشت كردنم فكر از دقيقه پنج

  فتج يک كمد توي از سريع بود؛ زمين روي شيشه هاي تكه هنوز و بود شده خاكشير و
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  متس احتياط با و درآوردم گشادي دمپايي شلوار و بلند آستين تونيک يک صندل،و

 .  رفتم آرايشم لوازم كشوهاي

  در ياد به. نبود مشخص بدنم از قسمتي هيچ ديگر حاال.كردم عوض را هايم لباس

  مى راه آبروريزى اش خواسته نشدن برآورده صورت در حتماا افتادم، هامون خواست

  و تمبرداش شلوار و تيشرت دست يک رفتم، هايش لباس كمد سمت به عجله با.انداخت

  روي هب رو برگشتم؛ اتاق به حمام در جلوى هايش لباس گذاشتن با.رفتم حمام سمت به

 .شدم صورتم به پودر كرم زدن مشغول و ايستادم ديواري كمد قدي ي آيينه

  بود شده كشيده آن روي ماله مانند كرم، انگار كه صورتي. بودم خيره خود به آيينه در

.  بودند شده خمار خستگي و درد از كه هايي-چشم آخر در و كبود اي قلوه هاي لب و

  بل روي هم رنگي پر رژ ناچار بودند، صورتم با اي مسخره تضاد در آرايشم بي هاي لب

 .  كشيدم هايم

  اتاق آن در پشت لباسي جا به زماني چه از دانم نمي كه را چروكم مدل اي سورمه شال

 .كردم سرم و برداشتم هم را بود آويزان

  مرفت در سمت عجله با. شد گم خانه زنگ صداي ميان در هامون هاي گفتن يانار صداي

 .داد سالم و انداخت باال را ابرويش تاي يک ديدنم محض به دانيال.كردم باز را در و

   ست؟ خونه هامون آقا يانار؟ خوبي:دانيال

  نگاه .رفتم كنار در جلوي از و كردم پايين و باال را زدم،سرم مي نفس نفس كه حالي در

 .  باخت نمي رنگ اي لحظه براي حتي دانيال سؤال پر و تعجب از پر

 !  هامون؟ آقا: دانيال

  كه را من اما كرد تعجب كمي ديد كه را دانيال.آمد بيرون اتاق از كه ديدم را هامون

 .  بودم نكرده  آرايش طوري اين حال به تا من آخر! كرد تعجب خيلي ديد،خيلي

 .داد دست آرام و كرد گرمي چندان نه پرسي احوال دانيال با و آمد جلو هامون

 :  گفت و خنديد رويى خوش با دانيال
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  و شما براي كه كرد مي اصرار بهم هي بود، كرده درست آش مامانم هامون، آقا واال _

  دوست رو پسرشم كه من داره دوست رو يانار اين مامانم كه قدر اون بيارم؛ هم يانار

 !  نداره

 .  داد دستم به و آورد جلو را آش ي قابلمه

 !   داغه باش، مواظب: دانيال

  لمهقاب هاي دسته از و پوشاندم را دستانم كف ها آن كشيدم،با جلو را لباسم آستين

  و دويدم خانه آشپز سمت سريع كه سوزاند مي را هايم دست داشت اش داغي. گرفتم

 .گذاشتم اپن روي را قابلمه

 !بده سرپا دانيال، آقا بشين بفرما: هامون

  ار دانيال بار هزار دلم نشست،در ها مبل از يكي روي لبخند با و كرد تشكر دانيال

 .كرد قبول زود خالي و خشک تعارف يک با چرا كه كردم مالمت

 ...بياري خواد نمي نكش،چيزي زحمت يانار: دانيال

  تگف را اين كه حاال اما ببرم چيزي خواستم نمي بزند، را حرف اين كه اين از قبل تا

  خانه آشپز زا و برداشتم را پرتقال شربت سيني. شدم چيزي شربتي آبي، بردن به مجبور

  كه كرد مي اذيتم دانيال و هامون واكنش و بود آشوب دلم در قدر آن.    رفتم بيرون

 !بودم برده ياد از را لذيذش طعم و آش پاك

  را ينيس توي هاي شربت از يكي)زحمت تو بيوفتي خوام نمي گفتم كه من يانار: دانيال

   چطوره؟ كاسبي و كار خبر؟ كن،چه تعريف هامون آقا خوب(برداشت

  از موجي هنوز شد، خم جلو به كمي و كوبيد پايش ران روي را هايش دست كف هامون

  راه به پتانسيل هامون، چشمان موج اما داشت جريان دويشان هر چمشان در ناباوري

  متري چند كه بود هايي موج آن از دانيال، هاي چشم موج و داشت را سونامي انداختن

 .  اند آرام نسبت به و برسند ساحل به مانده

   دانشجويي؟ هنوز يا شاغلي چطور؟ شما! نيست بد شكر خدارو خوبه: هامون

  يم كار برق ي اداره تو.گذشته خيلي ما نوشتن مشق و درس موقع از... ديگه نه: دانيال

 .  كنم
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  هاي ريتم با ما هاي كشيدن نفس صداي فقط دقايقي براي. گفت ي"آهان" هامون

 ...شكست مي را اتاق سكوت كه بود متفاوتشان

  به عدب و هامون به نگاهي نيم شده، خسته اتاق استمراري سكوت از بود معلوم كه دانيال

 :   پرسيد و انداخت من

 !  يانار؟ خوبي _

 .پرسيد مي را حالم كه بود باري دومين اين

   باشم؟ بد بايد _

 .  زد گره هم در را دستانش و انداخت پايين را سرش دانيال

 !  دونم نمي: دانيال

  روي را نگاهش مدام و كوبيد مي فرش روي را چپش پاي محسوسي كامال طور به هامون

 .  چرخاند مي خانه ديوار و در

   خوبي؟ مطمئني: دانيال

  كم...شناخت مي دستش كف مثل مرا او نيست؛ راه به رو و خوب اوضاعم كه بود فهميده

  رام كه بود كسى دانيال. بودم كرده دل و درد او با را ام تنهايى هاى سال تمام من نبود

 . بود برده ام آشفته حال به پى شک بى حال و شناخت مى خود از بهتر

 :گفت آرام و شد زند،بلند نمي حرفي كسي ديد كه دانيال

   كه؟ فهمي مي. نريز خودت توي رو چيزي يانار. رم مي ديگه من خب _

  تا را وا و شد بلند دانيال پاي به هم هامون. كردم پايين و باال مثبت ي نشانه به را سرم

 :  گفتم دانيال به خطاب كرد،بلند همراهي در دم

 !كن تشكر آش بابت خاله از _

  گر.كردم مى آماده هامون هاي تركش براي را خود.رفت و داد تكان برايم را دستش

 !ودمب پوشانده را هايم زخم ناشيانه فقط و نبود پيدا چهرم در اي زيبايي يا آراستگي چه

 .  داد تكيه آن به و بست را در هامون

   كني؟ مي دوزك بزك براش كه داري دوسش قدر اون يعني: هامون
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  مي پيش را حيايي بي و شرمي بي ي جاده راه كجا تا بدانم خواستم مي نزدم، حرفي

  انميد به تبديل را زندگى هامون بودم؛ شده خسته او از بخواهيد كه را گيرد،راستش

  انستد مي بوكسى كيسه همانند را من مشكل ترين كوچک مقابل در و بود كرده جنگ

 !دهد نشان را شصتش ضرب هايش مشت با بايد كه

 ...زود خيلي...يانار دادي لو رو خودت زود خيلي: هامون

 .كوبيد در روي را مشتش

  يم نفس شما كه هوايي تو كشيدن نفس حتي...خوره مي هم به تون همه از حالم: هامون

 ...شم مسوميد، شما...داره كراهت هم كشيد

 : زدم فرياد و ايستادم جلويش ها زده برق عين و پريدم جا از دفعه يک

   و؟ت ماليخوليايي تفكرات يا مسموميم ما! بگي چيزي خواد نمي ديگه! شو ساكت _

  لحظه آن اما آمد دردم آنكه با كشيدم، صورتم روي محكم و گرفتم را تونيكم پايين از

  صورتم لرزيدم، مي خود به عصبانيت از. بود تر مهم چيزي هر از برايم دادنش خجالت

 .  گرفتم هامون جلوي را آن شد پاك كه

  هك شدم مي ظاهر دانيال جلوي صورت اين با من! آوردي سرم باليي چه ببين! ببين _

  ذاشتم مي بايد چي براي! بمونم گاه قتل اين تو ثانيه يک براي حتي ذاشت نمي ديگه

  يم تهمت قشنگ قدر اون و دقيقي قدر اون كه تو تازه! بمونه؟ صورتم روي شاهكارت

  صورتم به رو ها آشغال و آت اين فقط من! باشم؟ كرده ويرا آرا من كه ديدي كى زني

 .  نشم زده خجالت دانيال جلوي همسر انتخاب خاطر به تا زدم

 :   زد داد من مثل هم هامون

 !   بابا برو _

 :  گفتم ناباوري با و بلند و زدم پوزخند

  قبات تيريش به زنم مي حق حرف دارم ديدي! بابا؟ برم(آوردم در را ادايش!)همين؟ _

  ونا پسر باشه، بايد طور اين دختر كردن مي كلت تو كه موقعي اون كاش!  برخورد؟

  هم رو زندگي ي  اوليه اصول هنوز تو! دادند مي ياد بهت هم كردن خواهي عذر طور؛

 !  نيستي بلد
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 !  ببند رو دهنت يانار: هامون

  بدنم مامت لطفت به خوبه! بكني خواي مي غلطي چه ببينم ببندم رو دهنم خوام نمي: يانار

  بلند روم دست توني نمي كه حاال بدونم خوام مي! بزنى بخواهى كه كبوده و سياه

 !كني؟ چيكار خواي كني،مي

  از حرف بي و برداشت كليدي جا روي از را سوييچ. كوبيد در روي را مشتش دوباره 

 .شد خارج خانه

 :  زدم داد

  متمقاو هي هم حق حرف برابر در...!نيستي هيچي عمل تو...بزني الف بلدي فقط! برو _

 !   درك به برو كني، مي

  عرض و شنيدم،طول مي درونم در را عصبانيت ي چشمه هاي زدن قل قل كه حالي در

  دبو قرار كي تا! چه؟ كه آخرش كه بودم فكر اين در و كردم طي بار چند را پذيرايي

  داشته خوشي هم روز نيم اعصاب، جنگ روز ده هر بين و كنيم دعوا باهم او و من

  چه دباي...نداشتم ام آينده از تصوري و اطمينان هيچ من! زندگي نشد كه اين ؟...باشيم

  يا دادم مي عادت زندگي ناماليم تكرار اين به را خودم! كردم؟ مي كار چه يا شد؟ مي

  ينا اساسي مشكل اما كردم مي انتخاب را جنگ من قطعا جنگيدم؟ مي بهتر روزي براي

 ...يا شوهرم ي هامون؟خودم؟خانواده! جنگيدم؟ مي كه با بايد كه بود

  ازني آن به االن من كه چيزي همان دقيقا بود روانشناس يک او دانيار،! شوهرم ي خانواده

  بلدي كار روانشناس او دانستم نمي. كنم پيدا نجات بالتكليفي و گيجي اين از تا داشتم

 ! نداشت ضرري كه كردنش امتحان اما نه يا است

  درست را صورتم بار اين و پوشيدم شكيلي و مناسب هاي لباس و رفتم اتاق سمت

  نياز شناس روان به كه نبودم رواني بيمار من. زدم عطر خودم به و كردم آرايش

  ظرن به طور همين خواست مى دلم پس...بودم ديگري رواني بيمار فشار تحت من...داشت

  هك زن بودن شلخته و هپلي داشت، جامعه در نقشي كه بودم خانوم يک من بيايم،حاال

  ي شماره و كردم پيدا كيفم توي از را كارتش! نيست او دامني پاك ي دهنده نشان

   .برداشت گرفتم را اش شماره كه دومي بار اما نداد جواب اول بار.گرفتم را موبايلش



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 231 صفحه  

 

   الو؟: دانيار

   مياريد؟ جا به.هستم يانار.....دانيار؟ سالم،آقا الو: يانار

 :  گفت كردن فكر لحظه چند از بعد دانيار

   خانم؟ يانار هستيد خوب...بله بله: دانيار

  تونم يم. گرفتم تماس باهاتون ديشبتون هاي حرف به راجع! نيستم نه...كه خوب: يانار

   ببينمتون؟

 .  تونم نمي دارم، قرار كسي با  من واجبه؟ كارتون! نه كه...االن: دانيار

 :  گفتم و كردم فوت بيرون به را نفسم نااميد

 .  باشه...ندارم اي عجله نه: يانار

   خوبه؟.منتظرتونم دفترم توي فردا پس: دانيار

  مي شدن،تماس آماده از قبل كاش.كردم قطع را گوشي خداحافظي و موافقت از بعد

  اين از باشم دور كمي و بروم بيرون خواست مي دلم انداختم باال را ام شانه! گرفتم

 .  بود خفقان سراسر كه خانه فضاي

  هر  به و گذشتم مي ها مغازه جلوي از زدم، مي قدم خانه به نزديک هاي كوچه در

  مي تكان دست ها بچه براي زدم؛ مي لبخند جوان يا كوچک،پير و بزرگ رهگذري

 ...داشتم دوست را بودن ديوانه اوج در عاقلي، حس اين. دادم

  تهفرش كه هستند خدا از اي تكه و ها،آيينه بچه.هستند خدا حضور از اي نشانه هم مردم

  و كوچک روزى شديم بزرگ كه ماهايى تمام چند هر. داده قرار زمين روي را ها آن ها

  كلش تغيير گونه اين را ما زندگى شدنمان بزرگ با و بوديم خدا از نشان كودك،همان

 .  داد

  جاري زندگي هنوز و است راه به رو بقيه اوضاع بدانم كه اين اما داشتم درد آنكه با 

  مردم سر بر آسمان پرچم هنوز...تابيد مي آفتاب هنوز. داد مي تسكين را است،دردم

.  ودب باقي خودش قوت به پرندگان رسالت و دادند مي شكوفه ها درخت.بود برافراشته

  ها نآ كه شرطي به دارد آسماني كتاب درختي هر و است بر پيام قاصدكي هر كه واقعا
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  بر پا ها"هنوز" هنوز كه چون بودم خوشحال ها اين ي همه خاطر به كنيم؛من درك را

 ... “بود خدا هنوز"                 همه از تر مهم و بودند مانده جا

  خانه به شد سرازير وجودم به كه اي سبكي حس و شهر در زدن گشت از بعد

  يصدا هم بعد و شنيدم را در صداي كه بودم هايم لباس كردن عوض مشغول.برگشتم

 .  شه مي سرد االن خريدم شام بيا يانار؟:   گفت مي كه را هامون

  است متنفر آش از هامون كه فهميدم روز كردم،آن باز را موهايم دور كش و زدم لبخند

 ! 

  قدم آشپزخانه به و نياوردم خود روى به بودم دلخور او از كه اين با و رفتم بيرون

 .  گذاشتم

  براى خورى مى چى نستم دو نمى: گفت و داد قرار ميز روى به را غذاها پرس هامون

 .  گرفتم چلوكباب برات خودم مثل همين

  هك سؤالى اولين خواستگارى در كنم مى فكر.زدم همسرم انتخاب و خود به پوزخندى

  رفتيم، زدن حرف براى كه اتاقى در ما اما است، ديگر يک عاليق از شود مى پرسيده

  ما ى آينده زمان آن كه امروزى به و كرديم نگاه را پايمان زير فرش سكوت در تنها

  مهر تنها هامون براى و نجات راه و ترسناك من براى كه اى آينده. كرديم فكر بود،

 .   بود اش خانواده دهان بر سكوت

  به حرف ىب و شدم بلند ميز پشت از بخورم نتوانستم بيشتر لقمه چند كه شامى از بعد

 .  رفتم اتاق

  از كه آرامشى. خواست مى آرامش دلم. بستم را چشمانم و كشيدم دراز تخت روى به

  .كرد رها دنيا هاى آشفتگى در مرا و برگرداند روى آمدنم دنيا به ى لحظه همان در من

  قورمه نيفتادن جا همان ام نگرانى ها،تنها عروس تازه تمام همانند خواست مى دلم

 ...دلم.باشم ام سبزي

  من و باشد زياد ام خواسته شايد دانم نمى دانى، مى همه از بيشتر تو را دلم حرف خدايا

  بش يانارى، زندگى دوستانم از يكى قول به!بس و باشد سوختن ام زندگى حكم تنها

 ...يانارى سوختن و يانارى
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  ودخ سمت به مرا كه كسى بعد و كردم احساس خود دور به را دستى رفتنم خواب به با

  ار خود خواستم. دادم قرار دستش روى به را دستم و كردم باز كمى را چشمانم. كشاند

 : گفت داغش هاى نفس حرم با و كرد نزديک گوشم به را لبانش كه كنم دور ازش

 !بخوابم تو آرامش با رو امشب خواد مى دلم. بخواب يانار  _

 .بستم را چشمانم باز و شدم حركت بى

 ... گويم مى هم باز نيست مهم اما گفتم، زياد ها دانى مي اين از دانى مي

  روز تمام اگر حتى شود مى خالصه همسرش آغوش در تنها زن آرامش تمام دانى، مي

  را ها زن شايد. نيست خوش او به دلم بگويند زبان به و باشند كرده نابود را ديگر هم

  ها نآ نيستند، پيچيده ها زن: گويم مى هستم جنس همين از كه منى اما بدانند پيچيده

  اىپ زنانه كنند، يشان زندگي هاى كاستى تمام جايگزين توانند مى را محبت تنها

  بازو ورز تمام جاى به است كافى.بچرخانند را زندگى نيز آنان همانند و بمانند مردانشان

  با نهات زنان ببينيد تا كنيد محبت خود، همسر يا و زن به فريادها و داد يا و ها دادن نشان

 !  شد خواهند زندگيشان همراه وجودشان و شوند مى صالح خلع كه هستند محبت،

  آرامش با و كردم فراموش را نفرتم از پر قبل شب حتى كه گرفتم آرام قدرى به

 .بستم را چشمانم

  آغوش كه بود اى معجزه چه دانم نمى اما داشتم گله كارش از و دلگير او از بود درست

  وحشى افكار هجوم از مانع بود، كرده طلب را آرامش من از كه مهرى پر دستان و گرم

  داشت را رفتنش خواب به از نشان كه نواختى يک هاى نفس با و شد مى او هاى گرى

 .   رفتم خواب به

  در كوه از سر تازه آفتاب عاشق من. بود خواب هنوز هامون شدم، بلند تخت روي از

 !بودم  صبح ي آورده

  را رقه كه اين براي فقط نبودم، بلد را زنانه هاي شيوه كه اين براي نه كردم، نمي قهر

  را يچيز تنها نه قهر ام، زندگي سامان به نا اوضاع اين در البته و دانستم مي بازي بچه

  شده تر آرام كمي هامون وجود درياي ديروز تازه. كرد مي هم بدتر بلكه كرد نمي حل
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  امانج براي صورتم، و دست شستن از بعد بزرگش نسبتاا تحول اين پاس به و بود

 .  شدم صبحانه كردن آماده مشغول و رفتم خانه آشپز به اوليه كارهاي

 .شد خانه آشپز وارد هامون

   دراومده؟ ور كدوم از آفتاب به به: هامون

 .گرفتم را بود انداخته من به كه متلكي

 ...يببين تونستي نمي شما ولي بود دلت ور آفتاب نيومده، در جايي از آفتاب: يانار

  لبش زير از هم اي "اوهوع" نشست مي ميز پشت داشت كه وقتي و خنديد هامون

 .  گفت

 !نداره جواب كه هم حساب حرف: يانار

 .گرفتم لقمه خودم براي و نشستم ميز پشت هم من

   ري؟ نمي كه جايي امروز: هامون

  هالبت بزند؟ تشر من به خواست مي يعني!  نبود؟ خطا پرسيد، مي و دانست مي چون

  حبتص  كه ديدم اما روم مي كجا بگويم خواستم! بروم دانيار دفتر به خواستم مي امروز

 !  است تر صرفه به قضيه اين به راجع نكردن

  بزنم، بهش سري يه هم بدم پس رو ظرفش هم ام، خاله ي خونه برم خوام مي چرا: يانار

   سركار؟ ري نمي تو! نگرفتم ازش سراغي وقته خيلي االن خالمه ناسالمتي

 !  رم مي ديگه ساعت يه چرا. ري نمي ات خاله ي خونه ـ

   شه؟ مي چي ها حرف اين و رحم صله آهان گن؟ مي چي بهش! برم؟ نبايد چرا: يانار

  گم،منب بهت زبوني چه به بابا... نباشه اونجا نامحرم يه كه خوبه وقتي رحم صله: هامون

 !  خواهشاا كن درك بري؟ راه راست راست ها نامحرم جلوي نمياد خوشم

 .است دانيال دردش دانستم مي كرد مخالفت كه هم اول همان از

  لقب سركاره، االن! شاغله... پرسيدي ازش ديروز خودت كه دانيال! هامون؟ بابا اي: يانار

 ! گردم مي بر  تاريكى از

  صداي كه بزند حرفي تا كرد باز لب و گذاشت هم روي محكم را هايش چشم هامون

 .  نداد او به را اجازه اين اش گوشي
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  ود،ازب گوشي پشت كه اول دقيقه چند تا كه شدم هامون هاي لب به خيره كنجكاوي با

 .  خوردند نمي تكان هم

 !  چي؟: هامون

 .  پريدم باال داد، مي نشان خودش درون را حيرت كه هامون داد با

 !  زاد؟ پري: هامون

  اب و كرد خاموش را گوشي هامون. شدم بلند ميز پشت از هم من زاد پري نام شنيدن با

 .  رفت ماشينش سوئيچ و كت دنبال عجله

 ! خبره؟ چه هامون: يانار

 :گفتم دبلن صداي با آخر نگفت چيزي كه كردم تكرار را حرفم بار نشنيدنم،چند جوابي

   خالم؟ ي خونه برم اما نده دي، نمي جواب باشه _

 ...برو...بابا برو: هامون

 .  كوبيد هم به را در و شد خارج خانه از هم بعد

  را رمس بود، كرده پيدا جريان ذهنم در كه منفى افكار با و برگشتم ام صندلى روى به

  زاد پرى خدايا: خواستم خدا از و چرخاندم داد مي نشان را آسمان كه اى پنجره روبه

 ...خدايا. كن رحم مادرش به خدايا! نشه چيزيش

  ها آن اما كردم مى حسادت او به و دانستم مى خود رقيب را او قبل روزهاى دانم مى

  ماا كند درك را شرايط توانست مى نه و دانست نمى كه بود ام ريخته برهم روح براى

  كاش اى بود؛ دلسوزى و ترحم حس داشتم، زاد پرى به كه حسى تنها ديگر واقعاا االن

  از يكى هم هامون شايد چند هر. نكند خود دار داغ گونه اين را مادرش و بماند زنده

  نبودم مرگش به راضى من اما آمد مى حساب به زاد پرى مرگ مصيبت هاى ديده داغ

 !   بودم او ى دوباره زندگى خواهان و

 !زاد پري

  بايد.. .بود برافراشته علم ها خيلي زندگي روي كه بود هولناكي ي سايه شايد زاد پري

  يشدن انكار تماس آن از بعد هامون تشويش از پر و نگران نگاه كه كردم مي اعتراف

  پري از خواست مي هامون عقل.بود كرده رخنه هامون وجود و قلب در زاد پري...! نبود



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 236 صفحه  

 

  نگاه مرتب و تميز تر خودش درون را زاد پري جاي هنوز قلبش...اما باشد متنفر زاد

 !  شود نمي تمام زاد پري كه كرد مي    زمزمه من گوش در حسي و بود داشته

  با عشق هامون، با زندگي در دانستم مي اما دارد طعمي چه عشق دانستم نمي درست

 ... دهد-مي هم را زاد پري طعم ِشكَر بي يا شِكَر

  زا اول كنم؛ مرتب را خانه اول خواستم  مي داشتم، وقت يازده ساعت تا شدم بلند جا از

  سرجايشان هنوز كه را زمين روي هاي  خورده شيشه و كردم شروع مشتركمان اتاق

 .كردم جمع را بودند مانده باقي

  اشتمبرد قهوه مقداري. رسيد آشپزخانه كردن تميز به نوبت باالخره ساعت، يک از بعد

  با .شدم ها كابينت كشيدن دستمال مشغول قهوه، شدن آماده تا و ريختم جوش قهوه در

  االب خانه ى باره يک به شكست از من و شد شكسته خانه سكوت تلفن، زنگ صداي

 .  گذاشتم قلبم روي را دستم و پريدم

  م،ا پدري خانه ي شماره و تبريز كد ديدن با و كردم نگاه را شماره رفتم، تلفن سمت

  دلم بعد اما ندهم جواب خواستم اولش. كرد النه ام پيشاني روي ريزي اخم

  تو ىبرا دلى دانستى مى اگر حتى شود، نمي اش حالي حساب حرف كه دلتنگي...نيامد

 !شد نخواهد تنگ

   الو؟: يانار

 !سالم الو _

 :  گفتم تعجب آمد؛با مي غريبه نظرم به بدجور صدا

   شما؟! سالم _

 !ياشار...يانار آبجي ديگه منم! سالم _

  رمبراد صداي مهربان و كودكانه صداي زدم،اين كشيدم؛لبخندي صورتم روي را دستم

  يدم،د را ديگر هم كه باري آخرين نداشتم؛ را صدايش شنيدن انتظار اصال! بود؟ ياشار

  او اب حتي رفتنش قبل! سردتر من به او نگاه و سرد او به من نگاه بود، من عقد شب

 .بودم نكرده هم خداحافظي

   وبي؟...خ... ياشار سالم: يانار
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  تلنبار هاي دلتنگي من، بغض. بفهمد و كند درك مرا توانست نمي كس هيچ كردم بغض

  ايشبر توانستم مى كه برادرى. نداشتمش اما داشتم كه برادري بود؛ ام سال ده ي شده

  به ما نزديكى با مبادا تا گذاشتند اش بزرگى روزهاى گر نظاره مرا تنها اما كنم خواهرى

 .دهم باد بر را اش زندگى روزهاى او

 !بود شده تنگ برات دلم خوبي؟ تو آبجي، خوبم: ياشار

  بي اين! خنديدم شد، مي جاري هايم چشم از اختيار بي اشک قطرات كه حالي در

  خودم به راجع كسي از حال به تا كه بود دلتنگي به اعتراف ترين صادقانه و ترين آاليش

  شبراي خانه در ام تنهايى روزهاى كه بود اى برادرانه دلتنگى اولين اين! بودم شنيده

  آن وجود امتم با توانستم من كه شد گفته ريا بى چنان آن كه دلتنگى. ريختم مى اشک

 .  شوم دلتنگ ياشار همانند و كنم لمس را

   است؟ خونه بابا( كردم مكث) شده تنگ دلم برات منم: يانار

 !   آبجي نيست نه: ياشار

  رادرب بزند، زنگ من به و شود تنگ برايم دلش كردم مي فكر كه كسي آخرين احتماال

  رأتج ياشار نبوده، خانه پدر چون دانستم مى! پدرم از بعد البته بود، ياشار ام ساله ده

  به را كار اين ى اجازه بود ممكن محال بود اگر زيرا كرده؛ پيدا را من به زدن زنگ

  هب پس زين و بودند شده خالص خود نحس كودك از تازه نبود،آنان كم. داد مى ياشار

 .بودند كرده پهن قبل از تر بزرگ  اى سفره شان رزق پر روزهاى انتظار

   مدرسه؟ ري مي ؟ كني مي چيكار: يانار

 ...آرشه يكيشون اسم كردم، پيدا جديد دوست تا دو تازه... آره: ياشار

 :داد ادامه اي زده هيجان صداي با

 !  بياره در حباب دماغش از بلده آبجي، _

  اين هاي حباب درگير و شدم نمي بزرگ وقت هيچ هم من كاش...شد بلند ام قهقه

 !  ماندم مي چنيني

  يه به حتما كنه تالش بيشتر اگه بگو و برسون دوستت به رو من سالم! خوبه خيلي: يانار

 !خوبه؟ مامان...راستي...رسه مي جايي
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 ...  بيرونه االن! خوبه: ياشار

 .  كردم مي اي نشدني وصف سبكي احساس تماس كردن قطع از بعد

  گرفتم،شستن دوش يک اول و رفتم حمام به سريع بود؛ شده ده به ربع يک ساعت

  ها وقت بعضي كه دشوار قدر آن بود سختي كار واقعا ها آن كشيدن آب و بلندم موهاي

 .  كنم كوتاهشان ته از و بروم زد مي سرم به

  هب شالى همراه به و برداشتم را آن كيف و كفش ست و اي سورمه بلند مانتوي يک

 .  زدم عطر خودم به و كردم هم ماليمي آرايش. پوشيدم رنگ همان

 .   كردم ماشين خواست در و زدم زنگ آژانس به شدم، راضي تيپم و ظاهر از وقتي

  بيرون را كنم آماده ظهر براي خواستم مي كه اي ماكاروني مواد ماشين، رسيدن تا

 .  گذاشتم

  ساختمان گرفتم؛ باال را سرم داشت، قرار آن در دانيار مطب كه ساختماني ديدن با

  ازيس محكم و ساختمان طراحي در آن مهندس كه نيستم مطمئن اما بود زيبايي و نوساز

  لىخي زندگى مثل درست باشد؛ بوده داده خرج به دقت ساختمان ي نما ي اندازه  آن،به

  هب زندگيشان و ها دل است، يشان زندگى درون از زيباتر زندگيشان طاهر كه ها آدم از

 ...  وندش مي نابود باد يک راحتي به و لغزند مي نسيمي با زيبايي به! است بند بادي

  گآهن به و دادم فشار را آسانسور ي دكمه. بود ساختمان پنجم ي طبقه در دانيار مطب

 .دادم فرا شد،گوش مي پخش آسانسور از كه ماليمي

  يداشتند،رو قرار هم مقابل در دو. رفتم بيرون به و كردم باز را در طبقه به رسيدن با

 !  مظاهري دانيار دكتر: بود شده نوشته ها آن از يكي

  مليح دخترى كه آنجا منشي ورودم محض به شدم، وارد و برداشتم گام در آن سمت به

 .  ادمد سالم و زدم لبخند متقابال. زد لبخند و شد بلند پايم بود،به ساده پوششي با

 !  اومديد خوش خيلي سالم: منشي

 !  ببينم رو دكتر آقاي خواستم مي ممنون،: يانار

   داريد؟ قبلي وقت: منشي

 !مدهاو يانار بگيد و بگيريد تماس باهاشون لطفا اند، جريان در خودشون نه،ولي: يانار
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 :  افتادند چال هايش لپ و نشاند لبش روي به لبخند دوباره

 !  البته _

 .بگيرد تماس منشي تا ماندم منتظر

 ...داخل بفرماييد بله: منشي

 !  مچكرم:يانار

  نگير كرم و اي قهوه فضاي اتاق.بود نشسته ميزش پشت شدم،دانيار اتاق وارد و زدم در

  آدم به و هستند اي خنثي هاي رنگ كرم و اي قهوه رنگ كه بودم خوانده جايي داشت،

 .  كنند مي القا را امنيت احساس

 :  پرسيد دانيار احوالپرسي و سالم از نشستم؛بعد اتاق چرمي هاي صندلي روي

   قهوه؟ يا چايى _

 :  گذاشتم كنارم به را كيفم

 !  لطفاا چايى _

 :گفت چايى دو سفارش از بعد و برداشت را ميزش روى تلفن دانيار

 ! ببخشيد بايد بودم درگير خيلى من ديروز راستش. اومديد خوش خيلى _

 !شدم مزاحم من ببخشيد بايد شما كنم؛ مى خواهش: يانار

  دو همراه به افتاده جا مردى شدن وارد با.چرخانديم سر در روبه دو هر در صداى با

 . كردم تشكر صميمانه و زدم چايى،لبخند فنجان

.  نشست چشمانش در نگاهم كه رفت دانيار سمت به و گفت ى"كنم مى خواهش" مرد

 !  داشتم لب بر كه لبخندى يا بود سؤال جاى تشكرم دانم نمى

  دق نظر از.شد بلند ميزش پشت از و برداشت را اش چايى فنجان دانيار مرد رفتن با

 .   بود او از تر عضالنى كمى هامون هيكل نظر از اما بود بلندتر هامون از كمى

 .  دوختم ميز روى به و گرفتم او از را نگاهم رويم به رو در نشستن با

 :  گفت و گذاشت ميز روى را فنجان

   كردم؟ معذبتون _

 : شدم جا به جا جايم در و كردم بلند را سرم سريع
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 !  اصالا نه، _

 .نشاند لبانش روى به لبخندى و برد باال را ابروهايش

   چطوره؟ هامون با زندگي! خانم يانار خب _

 !  اومدم نمي شما پيش كه بود خوب اگه: يانار

 !شنوم مي... خب. گيد مي درست: دانيار

  رفك بندي سازمان در كنم؛ شروع كجا از بايد دانستم نمي درست كردم، فكر كمي

 .داشتم مشكل پريشانم

   ؟...يا هامون ي زننده رفتارهاي از! كنم؟ شروع كجا از: يانار

  اجعر باخبرم؛بعدا هيستيريكيش هاي خشونت و هامون رفتارهاي از... خب خيلي: دانيار

  اب كه كرديد قبول چرا كنيد،اصال شروع خودتون از...بذاريد...زنيم مي حرف ها اون به

  باعث واقعا اين و نكشيد طولى عقدتون تا شما نامزدي مراسم كنيد؟ ازدواج هامون

 !  شد من تعجب

 :  دادم جواب اي طوالني نسبتا مكث از بعد و رفتم فرو فكر به و انداختم پايين را سرم

 !بمونم پدريم ي خونه تو تونستم نمي ديگه چون _

 :  پرسيد و گرفت خودش به متفكري ي قيافه دانيار

   داشتي؟ مشكلي چه اونجا مگه! چرا؟ _

 !  ميومدم حساب به نحس من اونجا: يانار

 .بزنم را حرفم ي ادامه تا ماند منتظر نخورده، جا بود مشخص كه دانيار

  التماس و خواهش كلي گرفتم كه هم ديپلمي همين براي اما بود خوب درسم: يانار

  تدس از خواستن مي همه خواست، نمي رو يانار كسي...نبود يانار به نيازي اونجا! كردم

  همين خاطر به... بشه راحت ها اون ي همه دست از خواست مي يانار و بشن راحت يانار

  اين و بشم عموم پسر زن شدم مى مجبور كردم نمى اگر كه ديدم نجات راه رو هامون

 .بود پوسيده افكارشان كه اى خانواده آن در ماندن هم باز يعنى

   پدرت؟ يا بود؟مادرت كي با مشكلت ت، خانواده تو دقيقا: دانيار

 ...برادرم با...مادرم پدرم،با با: يانار
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 :  دادم ادامه و كشيدم عميقي نفس

  ارياش نزديک خيلي من ذاشت نمي بابام دونيد؟ مي بود؛ زده زنگ بهم داداشم امروز _

  مي عذاب رو من داشت، گيره مي هم رو اون من نحسي كه اين توهمه! ديگه فكر...بشم

 !داد

 .  غلتيد ام گونه روي اشكي قطره

  من ونهخ آوردنش وقتي بود؛ بامزه و تپل و كوچولو خيلي اومد، دنيا به ياشار وقتي: يانار

  دويدم سمتش بلندش؛ هاي مژه و بزرگ هاي-لپ اون با شد آب دلم تو قند ديدنش با

  تو زد و كرد جدا اون از رو من بابام نرمش، پوست به زدم دست كه اين محض به و

  من نحسي ترسيد مي! بود سالم ده فقط من كه وقتي اونم... آدم همه اون جلو! گوشم

  الييال براش يا بگيرم بغلم رو داداشم كه اين حسرت...بگيره هم رو ش كرده عزيز پسر

  و وزهس-مي دلم ميوفتم، ماجرا اين ياد وقتي هنوز. دلم رو گذاشت رحمي بي با رو بخونم

 ! گيره مي آتش  جيگرم

  مرا تنها و بود كرده سكوت. بودم شده پر فقدان حس و حسرت از كودكي اوج در من

 .كرد مى نظاره

  ونما باشه، خوب درست و باشي اول شاگرد هميشه تو كه دردناكه چقدر دوني مي: يانار

  مرهن اگه دوني مي اينكه براي فقط داري، دوست خيلي رو خوندن درس كه اين براي نه

  ايبر و نيست مهم براشون كه دوني مي تو ولي خوان مي رو بابات و مامان بگيري كم

 ...خوني مي درس  نكشي خجالت كه اين

 :  پرسيد وار زمزمه و كرد فوت بيرون كالفه را نفسش هم دانيار

   جايي؟ اين دونه مي كجاست؟ هامون االن _

  و زدن تلفن بهش اما فروشيشون طال ي مغازه بره خواست مي. دونه نمي نه: يانار

  بود؛بعد كرده گم رو پاش و دست حسابي هم هامون گفتن، زاد پري به راجع چيزهايي

 ! كجاست دقيقاا  دونم نمي بيرون، رفت خونه از هم

  طوري اين قبليش زن از خبر يه شنيدن با هامون كه اين از االن! زاد پري هوم: دانيار

  داري؟ حسي چه كرده، پيدا رو حال اين و شده
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 :گفتم و شدم خيره شد مي بلند آن از بخار كه دانيار ميز روي فنجان به

  هك اين وجود با و امروز اما كردم مي حسادت بهش نسبت شايد ديروز تا...دونم  نمي _

  رو راهى زندگيشون تو... سوزه مي براش دلم دونم، مي رو مادرش و زاد پري وضعيت

 .   كردن گم رو رفتن مى بايد كه

   چى؟ يعنى: دانيار

  رو نخودشو راه كدوم هر و باشن هم همراه نتونستن كه اين يعنى: كشيدم عميق نفسى

 .  رفتن

   جوريه؟ اين نفر دو اين طالق از تو استنباط يعنى _

  طرف يک از تنها چون نداره، گفتن شدم متوجه من كه چيزى راستش دونم نمى: يانار

 .  شنيد كه شه نمي رو ديگه طرف هاى حرف و شنيدم

  احساسى چه و كردى برداشت چيزى چه اتفاقات اين تمام از. نيست مهم: دانيار

   داشتى؟

  را سرم. زدم مى حرف صادقانه بايد پس بگيرم كمک كه بودم آمده. كردم فكر كمى

 :   گفتم چشمانش در نگاه با و كردم بلند

  تالشش تمام با هامون كه اين و كرده خيانت هامون به زاد پرى كه دونستم نمى من _

 .    دونم نمى رو بود چى اون واقعى دليل حاال نفهمم من كه خواست مى

 .  بگو عقدتون روز از... باشه: دانيار

  بدونم خواستم نمى حتى ديدم، زمين روى خون در غرق رو زاد پرى وقتى عقد روز _

  و ايستادم هامون اعتراض مقابل در همين براى بودم، موندنش زنده فكر به فقط كيه؛

  مرگ حال در هام چشم جلوى كسى كه اين از واقعاا . رفتم بيمارستان به زاد پرى همراه

 ! كشيدم مي عذاب خيلي بدم انجام كارى تونستم نمى من و بود

   خب؟: دانيار

  تو همچنان زاد پرى فهميدم زمان اون كه بودم ناراحت و كالفه قدرى به هامون: يانار

  اگه ممكنه؟ چطور كه داشت تعجب جاى برام فقط نبودم ناراحت زمان اون. قلبشه

  به دوباره وقتى شب درآورده؟ عقدش به رو من و شده جدا اون از چرا داشت دوستش
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  و يرهبم تونه نمى اون گفت، زاد پرى مادر به من حضور در هامون و برگشتم بيمارستان

  ه،گفت رو اين شوهرم چون كنيد فكر كه اين نه. شدم ناراحت واقعاا نداره كارو اين حق

  گفت؛ رو حرفش راحتى به و نكرد هم رو من حضور مراعات حتى چون شدم ناراحت نه

 .  شد ثبت هامون با زندگى تو من سياه ى نقطه اولين اين

 :   گفت و برداشت را اش چايى فنجان شد خم دانيار

 !   خب _

  شانپري حتى و رفتناش بيمارستان هامون، رفتارهاى تمام رو بعد به روز اون از من: يانار

  اون به حتى و مقايسه خود با را زاد پرى مدام خود به خود و گرفتم كينه هاش حالى

 ...  هم

 :گرفتم ديگر نفسى

  كرد مجبور رو من حتى و گرفت مى ناديده رو من هامون بود، سخت. كردم حسادت _

  از رپ شب يک و بذارم قدم بود توش قبليش همسر حضور ردپاى تمام كه زندگى تو

  راهى چون و شدم پشيمون ازدواجم از وجود تمام با من كه شبى. بمونم اونجا رو عذاب

 .  شكستم خودم تو بيشتر نداشتم برگشت براى

  اون با دارى هم باز دونى مى زاد پرى به نسبت  رو هامون احساسات وقتى چرا: دانيار

  اين كه(كرد اشاره صورتم به و كرد بلند را دستش)وقتى اون از بدتر كنى؟ مى زندگى

   كنه؟ مى اذيت رو شما جورى

 :  زدم خند نيش

  ات بمونم خواست ازم خواهش با هامون كه اين و ندارم برگشت براى راهى كه اين اول _

 .بسازه رو زندگيش كنم كمكش ديگه بار يک

  رو به رو واقعى هامون با شما و رفت بين از اثرش زود خيلى خواهش اين مطمئناا و: دانيار

   درسته؟! شديد

 :  دادم حركت را سرم

  ارهدوب رسيد خواستش به كه شب اون از بعد( انداختم پايين را سرم) هامون. درسته _

 .برگشت گريش وحشى خوى
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   كرده؟ خيانت چرا و چيه هامون به زاد پرى عشق به نسبت شما نظر: دانيار

 : كردم نگاهش

  شبيان خودم به حتى بخواهم كه اين از راستش اما كردم فكر ها سؤال اين به خيلى _

 .   ترسيدم كنم

 .  نيست حسادت حس شما حس اون نترس: دانيار

   نبود؟! بود ماهر كارش در واقعاا 

 !بگو همسرته هامون كنى فكر كه اين بدون: دانيار

 :   گفتم انگشتانم با كردن بازى با و دادم قرار هم روى به را دستانم

  داد مي نشون رو اين اومد هامون عقد به وقتى حتى بود، كرده عاشقى اداعاى زاد پرى _

  كه كسى شه مي مگه. كنه مى درگير مدام رو من سؤال يه اما هامونه عاشق واقعاا كه

  رو سىك كوتاه مدتى براى حتى و كنه خيانت بهش باشه داشته دوست رو كسى عاشقانه

  لمث تونه مى كه داره هايى دلى بد و رفتارها مونها درسته بكنه؟ عشقش جايگزين

  خيانت تونه نمى باشه عاشق طرف اگر اما كنه نابودت و بخوره رو وجودت تمام خوره

  مدام ذهنم تو ميارم ياد به عقدم روز رو زاد پرى   صورت وقتى ولى چرا دونم نمى. كنه

  و ريزه مى اشک اش رفته دست از عروسک دنبال به كه شه مي زنده اى بچه دختر

 !  هست عروسكش برگشت خواهان

  عااواق تصادف روز در زاد پرى مظلوم صورت از واقعاا اما بودم نگفته خود به حتى را اين

  از كودك همان براى ام دلسوزى بيشتر شايد و بست مى نقش ذهنم در ذهنيت اين

 !   كار....خيا زاد پرى نه سوخت مى عروسكش ى رفته دست

 .بگيد هامون رفتارهاى از خوب: دانيار

 :   گفتم و كردم آزاد را گردنم دور شال كردم،كمى بلند را دستم

  ركشد تونم نمى واقعاا من و وحشتناكه بودنش شكاك و بينى بد مخصوصاا  رفتارهاش _

  جورى اين كه اول از زاد پرى شدم متوجه من كه جورى اون اما ديده... خيا درسته. كنم

  من كنار بايد گفت مى مدام و داد نشون رو اصليش روى هامون مهمونى، روز. نبوده

  كنار از رفته مى مادرشوهرم ى خونه زاد پرى چرا شدم متوجه تازه دونيد مي. باشى



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 245 صفحه  

 

  نمى تكون كنارش از مردش هاى تهمت ترس از زن اون. خورده نمى تكون هامون

 !  بگيره قرار تهمت مورد بخواد مبادا كه خورده

   كرديد؟ مخالفت هامون مقابل و نكرديد رفتار اون مثل چرا شما خب: دانيار

 :   بردم باال را هايم شانه

.  بود هامون افكار از مشكل بگيره؛ ايراد من از مدام بخواد اون كه نداشتم ايرادى من _

  كنم؟ دور آرامش با زندگى يک از رو خودم و كنم گوش رو هاش حرف بايد چقدر

  هم رو اون هاى حرف اگر من نه، بود؟ كافى نشستم مى كنارش اگر كنيد مى فكر

  شاهد خودتونم كه سفره سره مثل داد؛ مي ادامه رفتارهاش به هامون دادم مي گوش

  دارين ونهام از كاملى شناخت شما آقادانيار ببينيد. نيست من تعريف به نيازى و بوديد

  وضيحت من هست نيازى كنيد مى فكر بازم دونيد، مى كامالا رو زندگيش شرايط تمام و

   بدم؟

   كني؟ تالش زندگيت براى خواي مى كه اين و بگو برام خودت احساسات از...باشه _

  شخص دوم جاي به حاال و بود شده عوض زمينه پيش بدون و اي دفعه يک خيلي لحنش

 .  كرد-مي استفاده مفرد شخص دوم از جمع

  هنوز كه اين از اما گيرم نمى خورده قبليشه همسر نگران هامون كه اين از من: يانار

  بلد محبت كه اين از. ناراحتم كرده زندگيش وارد رو من وجود اين با و داره دوستش

.  متنفرم بزنش دست خصوصاا  و آميزش توهين رفتارهاى از اما نيستم دلخور نيست

 ...  راستش

  و ودب انداخته گردنم دور به محكمي افسار زندگي بود، شده سخت برايم گرفتن نفس

  ها الس كه بغضى. كرد مي تر تنگ گردنم دور را طناب كشيد، مي عشقش كه وقت هر

  فرو اب تنها من رفت، مي فروپاشي به رو بيشتر  لحظه هر بودم كرده پنهان گلويم در

  و بماند باقى مهر به سر بغضم هم باز تا راندم مى عقب به را آن دهانم آب فرستادن

 .  شود حفظ ام مانده باقى غرور اندك

 :   گفت و زد لبخندى سكوتم با دانيار
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  هك نزن رو حرفى تا كنن مى مقاومت خيلى اولش ميان اينجا كه هايى آدم وقتى يانار _

.  هاست اون اشتباه تفكر تنها اين كه بشه شكسته غرورشون يا و سؤال زير شخصيتشون

  غرورش داره كه آدمى شى مي دارى كم كم اما كردى شروع خوب اومدى، خودت تو

  گوش من و بزنى حرف تو تا اينجام من ببين. كنه مى نزدنش حرف براى اى بهانه رو

  ها مآد از خيلى هستي، دلت در شده جمع هاى عقده و مشكالت منبع تو نكن فكر كنم؛

  راه هنتيج در و زنن مي حرف مشكالت از راحتى به كه هستند تو از بهتر يا تو از بدتر

  سيرم تو رو زندگيت هم همكارى با بذار باش راحت. كنن مى پيدا رو مشكالتشون حل

 !بديم قرار درستش

  ىتنهاي ها سال بغض آمد، چشمانم از كه اشكى قطره دومين با و فشردم روى را چشمانم

 .  شكست كسى حضور در بار اين

  به تا ماندم دل به حسرت عمرى كه قلبم در شده تلنبار هاى حرف هايم اشک همراه

 :   گفتم را بزنم پدرم

  عشقش، اولين شه مي پدرش. پدرش هاى محبت از شه مي پر دختر يک وجود تمام _

  شآيند شوهر اينكه همسرش به ديدش تمام دختر يه حتى زندگيش مرد اولين شه مي

  نوازش از پدرانه،خالى محبت از خالى هام حس اين تمام از خالى من. بشه پدرش شبيه

  رو بابام جاى داره هامون حاال و ببينم پدرم از مهربونى هيچ نتونستم وقت هيچ هاش؛من

  و داشتمن زندگيم تو دريافتى عشق هيچ چون هستم اى-جنبه بى خيلى آدم من گيره، مى

  ىحت كرده، تعرض زور به زده مرگ حد سر تا رو من قبلش كه حالى اين با هامون وقتى

  رمن مقابلش، در آميزش محبت حرف يک با تنها برده سؤال زير رو من شخصيت تمام

 .   برم مى پناه آغوشش به باشه خودم دست كه اين بدون و شم مي

 :   گرفت شدت ام گريه

.  ده مي جاى خودش در رو من كه هست جايى اولين چون دارم دوست رو آغوشش _

  مى لبغ عشق با رو ياشار كه بودم؛زمانى پدرم هاى كردن بغل حسرت تو كودكيم تمام

  :بگم بهش و بغلش بپرم خواستم مى وجود تمام با افتاد مى من به نگاهش و كرد

  ارياش براى كه شب هر من جون بابا. دارم دوست كوچيكم دنياى تمام قدر به باباجون
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  جاى رو دستم پشت و بندم مى رو چشمام بعد كنم، مى گوش آخرش تا گى مي قصه

  ايدب خندهات ديدن براى مياى كار سر از وقتى دونم مى من باباجون. بوسم مى ت گونه

  هك دلم روى حسرت شد عمر يک كه لبخندهايى ديدن براى روز هر من ببينى رو ياشار

  نمهربو صورت حداقل تا فرستم مى در جلوى زور به رو ياشار نيستم مخاطبش من چرا

 !  ببينم رو ت خنده و

  عاشقش من اما نداشت دوست رو من درسته شده، تنگ بابام براى همه از بيشتر دلم

  رو خود تنها من و شد مى باز ياشار ديدن با كه آلودش اخم ابروهاى براي دلم.بودم

  مى روزى يه منم به" گفتم مى م كودكانه ذهن در و كردم مى تصور برادرم جاى

 !  شه مي تنگ "خنده

  مى مگر.كرد پاره را كالمم ي رشته بود، وجودم عمق عمقِ اش سرچشمه كه هقي هق

  غرق ىنخواه و ببينى را پدر صورت توان مى مگر نداشت؟ عشق پدر به و بود دختر توان

  تو هاى-رگ در خونش كه پدرى از را جودت و شود مى مگر كنى؟ اش بوسه در

   بدانى؟ جدا جاريست

  از ربيشت و هستم كرد پر نبودش با برايم را بودنش عمرى كه پدرى عاشق هم هنوز من

  زبان به وقتى را دل هاى حسرت گاهى. خواهم مي ام زندگي در را گرمش حضور همه،

  مي كه كنى مى گله چيزهايى از گاهى. بس و هستند حسرت تنها دانى مى آورى؛ مى

  دردناك هم گفتنش بدانى تا گويى مى اما كند نمى دوا را دردى هم گفتنش دانى

  مي زخمي را قلبت خنجري مانند شوند مي جاري زبانت از كه حروفي تک تک.است

 ...بيايند در جمله قالب در ها آن تا كشي مي درد تو و كنند

  کي كه زمانى.داد ادامه را سكوتش و گرفت سمتم به را كاغذى دستمال ى جعبه دانيار

 :  گفتم و شدم بلند جايم از شدم آرام كمى و ريختم اشک سير دل

   بشورم؟ رو صورتم تونم مى _

  اننش را بود گرفته قرار اتاقش ى گوشه كه كوچكى در و شد باند جايش از هم دانيار

 .  داد

 ...بفرما اونجاست _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 248 صفحه  

 

  اتاق هب صورتم شستن از بعد و شدم بهتر كمى ملتهبم پوست به سرد آب برخورد با

  بى هك چيزهايى كردن ياداشت مشغول و بود نشسته كارش ميز پشت دانيار. برگشتم

 .  بود شدند، مي من به مربوط شک

  اب من همانند كه چايى.شدم خيره ام نخورده دست چايى به و برگشتم جايم سر آرام

  يخ چاي اين مثل من كاش اما گرفت؛ آرام و سرد مدتى از بعد و سوزان و داغ ورودش

 ...شدم نمي سرد و خاموش سكوت در و صدا و سر بي قدر آن  وقت، هيچ زده

 .  نشست رويم به رو دوباره و آمد من سمت به و شد بلند ميز پشت از دانيار

   بهترى؟ _

 :   گفتم و زدم رنگي كم لبخندى

 !بهترم _

 !   شكر خدارو: دانيار

   بدم؟ نجات رفتارهاش اين از رو هامون تا كنى كمكم تونى مى: يانار

 :  كرد نگاه چشمانم در و آمد جلو

  وت همراه تونم مى من كه يعنى اين و هستى من ى كننده مراجعه االن تو يانار ببين _

  تمام .بزنه حرف بار يک زندگيش مورد در حتى نخواسته حال به تا كه هامونى نه باشم

 !باشه زور به كه اين نه بخوايم خودمون كه كنيم خوب رو حالمون تونيم مى وقتى ما

   كنم؟ چيكار من پس: يانار

 :   داد تكيه مبل به

  تونه نمى كه بكنى اين ى متوجه رو هامون تونى مى رفتارهات با تو كه اين و زندگى؛ _

 !  شه مي رو به رو تو واكنش با بكنه رو كار اين بخواد اگر و بزنه حرف ناحق هميشه

  كه اين چرا، تو به اما بكنم بهش كمكى تونم نمى نخواد هامون كه زمانى تا من ببين

  توهين رفتارهاى و هاش بزن دست هاش واكنش مقابل در كه اين كنى؛ رفتار چطور

  راه براى رو خودت بهتره كه اين و باشه كارهاش مواظب كه كنى رفتارى چه آميزش

 !  كنى آماده دارى رو پيش كه سختى

   كنه؟ تعيير تونه مى يعنى: يانار
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 !   دارن رو فرصت يک حق هميشه ها آدم تمام: دانيار

   كنم؟ چيكار بايد االن من خب: يانار

  كه دارى زندگيت در زيادى محبت هاى خأل و سختى دوران تو يانار ببين: يانار

  وت. كرده قوى بسيار آدم هم و احساسى كامالا  آدم يک به تبديل هم رو تو ناخواسته

  خودت نفس عزت وقت هيچ اما داشتى دوست رو پدرت وجود تمام با كه هستى دخترى

  مونه با رو آدم اون و نبردى سؤال زير كنه محبت بهت تا پدرت به كردن التماس با رو

  ناي و دارى قبول رفتارهاش همين با رو هامون كه االن مثل داشتى،دقيقاا دوست رفتار

  رو تو دهكر اشتباه هامون كه اين. زندگيت شرايط به نسبت شما باورپذيريه حس يعنى

  وت كه داره،اين بزن دست كه اين داشته، قبلش همسر با عاطفى درگيرى كه زمانى

  تو حكاكى صورت به رو مادرش و پدر هاى-حرف كه اين داره؛ ساديستيک رابطه

  هب تا كه چيزهايى خيلى و كنه مى زندگى ها اون مشق و خط با و كرده داد قلم ذهنش

  مه زمانى حتى چون خودت به بزرگيه خيلى كمک كرد قبول طور همين و فهميدى حال

 !  بمونى پا سر هم باز تونى مى نرسى دلخواهت ى نتيجه به كه

 .  شدم دانيار هاي حرف تحليل و تجزيه مشغول و زدم گره هم در را هايم دست

  باهاش زاد پرى مثل هم تو اگر كه زياده قدرى به زندگيش اشتباهات هامون: دانيار

 !خوريد مى شكست دو هر هم باز بشى همراه

  يطىشرا از خواسته تنها شما مثل تقريباا و نبوده هامون واقعى عاشق زاد پرى يانارخانم،

  ومدها خواستگاريش به كه نظرى مورد كيس اولين با بشه، رها بوده آور عذاب براش كه

  ونهام هاى-محبت ى بسته دل كرده دريافت محبت زيبايش و هاش زنانگى مقابل در و

  روزهاى كه بود آورده پناه مردى به تنهايش و عاطفي كمبودهاى تمام با زاد پرى.شده

  شناختهنا براش كه هايى محبت بيشتر و زاد پرى به حواسش تمام نامزديشون و آشنايى

.  ينهبب رو هامون نامناسب رفتارهاى نتونسته همين براى كرده، دريافت هامون از رو بوده

  داره، دوسم چون كه اين فكر با ايشون گرفت مى ايراد زاد پرى از كه زمانى هامون

  در. كرده دور واقعيت از رو خودش... و بشه جلب من به كسى توجه خواد نمى چون

  اين يم،باش داشته كننده قانع دليل دادمون بروز رفتارهاى تمام براى بايد ما كه صورتى
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  بشه جلب من زن هاى لب به توجهش ديگه مردى ممكن و زنه مى قرمز رژ زن كه

  بودن خاطى بر دليل زنه مى حرف مردى با داره زنم چون كه اين. نيست من زن از ايراد

 !نيست زنم

  بر اما دارند كثيفي هاي ذهن هايشان همجنس كه دادند مي خودشان مردها" شرحي به

   ".بدهند را تاوانش بايد ها زن كه باورند اين

  رهاىرفتا تونن مى كنند توجه مسائل اين به هاشون زندگى اوايل در ها خانم اگر: دانيار

.  دبگيرن درستى تصميم شروع از قبل و كنن بررسى رو شون آينده همسر نامناسب

  جلو با و كرد انتخاب رو هامون خودش، بد روحى شرايط وجود با زاد پرى متأسفانه

  كه اين جاى به و شد روشن براش هامون رفتارهاى واقعيت كم كم زندگيش در رفتنش

  درنتيجه دونست؛ مى مقصر رو خودش نيست، درست اون افكار كنه متقاعد رو هامون

  با و شد خسته تا داد ادامه رو سكوت اين قدر اون و اومدن راه هامون با كرد شروع

  نبود هامون عاشق زاد پرى. گذاشت كنار رو هامون ديگه كسى سمت از محبت اولين

  داشت چون زاد پرى گفتيد كه شما تصور مثل درست. بود اون ى وابسته فقط

  ونا از بهتر بازى هم بود نتونسته كه اين و داد مي دست از رو بازيش هم يا عروسكش

  زا شكستش حس و اعتقاداتش بين چون زاد پرى. بود كشيدن عذاب حال در كنه پيدا

  زاد پرى گم نمى من.بود ممكن غير براش چى همه قبول بود نابودى حال در زندگى

  اين! نه عاشق اما داشته دوست خيلى رو هامون زاد، پرى. نداشته،نه دوست رو هامون

  مى رو بوده همراهش و بازيش هم كه عروسكى اولين همون يعنى هامون چون زن

 .   شده تحمل قابل غير همسرش جايگزين فرد اون حضور ديگه و خواسته

   هست؟ و بوده زاد پرى عاشق هامون اما: يانار

  حرف تمام كه بود دخترى زاد پرى چون داشت دوست خيلى رو زاد هامون،پرى: دانيار

  عاطفى و وابستگى احساس نبود مخالفش چون واقع در و داد مي گوش رو هامون هاى

  يا و داره دوست رو زاد پرى كه اين وجود با هامون. بوده كرده پيدا بهش شديدى

  و زن در چه كالا....خيا من. داده مي آزار و اذيت مدام رو زاد پرى رفتارهاش با داشته؛اما

  متما جاى كار اين زشتي چون كنم قبول تونم نمى رو دليلى هيچ براش رو مرد در چه



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 251 صفحه  

 

  صد مقصر رو اون ما و بده انجام رو كار اين نفر يک كه اين اما گيره مى رو حق از دفاع

  شه يم مرتكب رو عمل اين كه كسى. هست منطقى غير و اشتباه بسيار بدونيم، صد در

  ناو پشت آدم و دليل هزاران و شه مي رها فقط كه مونه مى خالصى تير همون مثل تنها

  و بوده مقصر چقدر هامون كه اين رسيد عمل اين به زاد پرى چرا كه اين. هست رهايى

.  داره نياز موضوع اين بررسى براى زيادى زمان قطعاا داشتند تاثيرى چه ها خانواده

  تصميمات هم شناخت و كمک با برن، مشاوره به زوج دو ازدواج از قبل كه خوبه چقدر

 !  بگيرن بهترى

  ت،نيس گلوله تقصير گلوگه، توسط آدم يک شدن كشته"بود، درست هايش حرف

  تنگ وجود با هامون  "!كرده شليک را آن و كشيده را ماشه كه است كسي تقصير

  شپي زاد پرى قدرى به و كرده تشديد را او بد حال زاد، پرى به زندگى ى عرصه كردن

 .  بود نكرده پيدا نجات براى راهى كردنش باز چشم با كه رفته

 !شده بدتر حالش كار اين با اون چى؟ هامون: يانار

  تنباشكس گرفته، شدت اش بدبينى واقع در همسرش از ضربه اين با هامون درسته، _

.   كرده پيدا بدترى حال زاد، پرى به اش نصفه باورهاى شكست اون از بدتر و غرورش

  دليل زا يكى داره بدترى رفتار شما با و كنه كنترل رو خودش تونه نمى االن اگر واقع در

  رانبح اين از بتونه تا داره كمک به نياز واقعاا  هامون. باشه تونه مى اين رفتاريش هاى

  ازدواج با من واقع در كرد؛ رد رو من اون اما باشم همراهش خواستم من. بشه رد

  و رفته دست از غرور درگير هنوزم هامون چون بودم صد در صد مخالف مجددش

  دست از رو مخالف جنس به اعتمادش اون از تر مهم و خودشه شكست هاى عاطفه

  شروع با تا شد مي حل اون در ها اين بايد مجدد ى رابطه ايجاد از قبل همين براى داده،

  شد و ندادن گوش رو من حرف متأسفانه كه نكنه پيدا بدترى حال ديگه فرد با زندگى

 .شد مي نبايد كه اونچه

   كنم؟ چيكار بايد من االن: يانار

 :گفت و رفت ميزش سمت به و شد بلند جايش از



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 252 صفحه  

 

  از سرى يک بگم بايد و بود هامون با شما رفتار به حواسم تمام شب اون من ببين _

  براى هم اين كه اومد مى حساب به لجبازى كمى هم سرى يک و درست رفتارهاتون

  رد كن سعى. هست طبيعى داريد وجودتون در زيادى عاطفى هاى خأل خودت كه شمايى

  مياد شمار به نامعقول و شه مي شدنت خاطر آزرده باعث كه رفتارهايى تمام مقابل

  هشب داره رو شما روى به كردن بلند دست قصد كه زمانى و باشى داشته منطقى رفتار

  رفتارهاى سرى يک. ده مي دست از رو تو كارش تكرار صورت در كه بديد هشدار

  ىخيل و بخونى دقت با كه خوام مى و نوشتم برات كه شه مي تو به مربوط هم ديگه

 ! كنى فكر بهشون خوب

 :  وگفت داد دستم به را برگه.آمد من سمت به و برداشت ميزش روى از اى برگه

  به بعد و كنى درمان رو خودت بايد اول باشى هامون براى خوبى كمک بخواهى اگر _

 !  باشى هامون به كمک فكر

 .   گذاشتم كيفم داخل كردم تا و گرفتم دستش از را برگه

 :  گفت و زد لبخندى

  و هستم كنارتون من بخواهى كه زمانى تا بدون اما دارى سختى راه كه دونم مى يانار _

  بدونى بهتره. دارم دوستش واقعاا  رو هامون من چون كنى حساب من برادرى رو تونى مى

  وناشتباهاتش هاشون خأل و مشكالت وجود با كه نبودن بيمارانى تنها زاد پرى يا هامون

  اوتقض نبايد اصالا كه بدونى بايد باشى خوبى همراه خواهى مى اگر.  شدن مرتكب رو

  اون به افراد كه هستش بيمارى نوع يک هم...خيا خود كه اين و نيست ما كار چون كنى

 .شن مي دچار

 :  گفتم كيفم برداشتن با و شدم بلند جايم از

 .   گرفتم خيلى رو وقتتون بخشيد...ممنون خيلي _

  حرف بازم تا بياى كن سعى بار يک حداقل هفته هر حتماا. كنم مى خواهش: دانيار

 !  بزنيم

 :   فتمگ و ايستادم منشى ميز مقابل.آمدم بيرون دفترش از خداحافظى با و كردم تشكر

   كنم؟ تقديم بايد چقدر من _
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 : گفت سرم پشت از دانيار

 !  نشده ديرت تا برو فاميليم؛ باهم مثال ما زشته، ها حرف اين يانارجان برو _

 .آمدم بيرون مطب از و كردم تشكر بود كرده كه لطفى از هم باز كردم، نگاهش

  هزاران... خيا و عشق براي بودم؛ شده گم ها مفهوم در راستش...بود پيچيده چقدر

  ريپ به هامون عشق... كردند نمي راضي مرا كدام هيچ كه حالي در بودم شنيده تعريف

  مقابل يا هست...خيا تضاد در عشق آيا! چه؟ يعني عشق اصال هامون؟ به زاد پري يا زاد

  ياآ ورزيم مي عشق آن به و كنيم مي رسيدگي آن به كه گلي بدانم خواستم مي! آن؟

  لجه كه بود اين هم سؤالم تريم بزرگ و! ؟ يانه كند مي فرو دستت درون را خارهايش

 !؟ بروند پيش توانند مي كجا تا  دقيقا انساني ي خرده فرو هاي عقده و

  امتم ساعت دو حدود.كردم تندتر را هايم قدم و گفتم لب زير ى"واي" ساعت ديدن با

  هامون آمدن تا!بودم نشده زمان گذر ى-متوجه اصالا و بودم زده حرف دانيار با من

  ىتاكس گرفتن با. رساندم مى خانه به را خود زودتر چه هر بايد من و بود نمانده چيزى

  با. است رفته بيمارستان به بلكه و نرفته مغازه به امروز هامون كه آوردم ياد به تازه

  زاد رىپ به تاكسى حركت دادم؛با را بيمارستان گرفتم،آدرس كه اى دفعه يک تصميم

  هر  و توضيحات تمام جاى و بود آويخته خود گردن به را...خيا ننگ كه كردم،زنى فكر

  ىم عقب را خود تحملش شدن تمام با اگر نبود بهتر گرفت؛ را خود حق از دفايع گونه

   شد؟ مى جدا هامون از و كشيد

  تبازگش راه خداوند وقتى درسته دارند، را فرصت يک لياقت ها آدم تمام گفت دانيار

  وبهت فرصت بخواهيم كه هستيم كسى چه ما است؛ بازگذاشته ها انسان تمام براى را

   بگيريم؟ آن از را كردن وزندگي

  ى رايهك پرداخت از بعد و انداختم شانه روى به را خود كيف بيمارستان تابلوى ديدن با

 .  شدم پياده ماشين

  ىب كه بود گذاشته را زيادى پول مبلغ آرايشم ميز كشوى داخل در هامون شكر را خدا

 .باشم نياز
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  ياطح هامون كردن پيدا براى. شدم بيمارستان حياط وارد و كشيدم جلوتر را شالم كمى

  داخل به شدن وارد با. بود "او از خالى" اما "آدم از بود پر "كه كردم نگاه را

  از كسى ستا بخش كدام زاد پرى بپرسم خواستم تا و رفتم نگهبانى سمت به بيمارستان

 .  زد سرصدايم پشت

 !  يانار _

  راه به غوغا درونش ناراحتى و خستگى كه را هامون صورت صدا، سمت به چرخش با

 :  پرسيدم سالم بى و خوردم بودند،جا انداخته

   چطوره؟ حالش _

  اب و شدم راهى دنبالش به رفت، بيمارستان ورودى سمت به و چرخاند را رويش هامون

  در و فتمر مقابلش توقفش، با. گرفتم را بازويش و كردم بلند را دستم حياط به رسيدن

 .   شدم خيره بود كرده خوش جاى درونش غم كه چشمانش

   شده؟ چي _

  درون غم و درماندگى براى دلم. ندارد درستى حواس بود پيدا روزش و حال از

  كودكى از تر مظلوم حال كه مغرورى و سخت سر مرد هامون. درآمد لرزه به چشمانش

   . گذاشتم اش گونه روى به و كردم بلند را دستم. بود هميشه از تر غمگين و نوپا

   خوبى؟ هامون: يانار

  شانه روي را سرش و داد قرار گردنم روي شالم، زير از و برداشت رمق بي را دستش

 .  كردم نگاهش حيران و لرزيدم خود به بزرگش دستان سرماي از گذاشت، هايم

 ...يانار: هامون

 .  بشنوم را آمدند مي در چاه ته از انگار كه را هايش حرف تا كردم تيز را هايم گوش

 ! گردوندنن برش شوك با كرد تموم زاد پرى:ـ 

  هاي نفس تكه تكه و جان بي و بود برده فرو گردنم گودي در را سرش عجز با هامون

  با كه نفر چند ي خيره نگاه. خوردند مي سر ام كرده عرق گردن روي داغش، نيمه

  هم چقدر هر اما كنم شرم احساس كمي تا شد باعث بودند، دوخته  چشم ما به تعجب
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  هشدار او به و كنم خراب را هامون حال توانستم كرد،نمي مي اذيتم هايشان نگاه كه

 .  گذاشتم هامون كمر گودي روي و بردم باال ترديد با را دستم دهم؛

  و تن روي از جنگي تانک يک شدن رد مثل احساسي كردم، مي ناتواني و درد احساس

  سح. گرفت مي را زدنم جيغ جلوي و گذاشت دهانم جلوي را دستش انگار كسي بدنم،

  شهاي شانه ديگري زن براي عذاب،شوهرم با شده عجين سراسر حسي...بود وحشتناكي

  مجنون اما نيست عاشقش كه گفت مي! لرزاند مي مرا هاي شانه همانطور و لرزيد مي

  گشت، مي وفايش بي ليلي از ردي بدنبال تاريكش دل هاي كوچه پس كوچه در وار

  رابطه ميمتر به اميد كسي و بود بينشان فاصله كيلومترها اما هم مجنون بود؛ اينجا ليلي

  نقش... كرد مي ايفا را زخم چسب به شبيه نقشي يانار! بود هم يانار. نداشت يشان

  و باشم رپذي مسئوليت بايد كه كنم مي حس دانيار با صحبت از بعد اما نبود اي شاعرانه

  ماا خواسته نا چند هر اجبارى، چند هر من.كنم ايفا دل و جان با را نقش اين مدتي براي

  گشته انهرو من بر مسئوليت هزار آن پشت كه گفتم را اى بله زندگى اين تشكيل براى

 .است

  خمز به شبيه چيزهايي كردم نگاه كه چشمانش در كرد، بلند را سرش باالخره هامون

  ينچن اين كه بود نشسته تماشا به را خراشي دل ي صحنه چه هامون يعني... ديدم چاقو

  مي روايي فرمان هايش چشم وحشي مشكي جايش به و رفته باد به ها آن معصوميت

   ؟ كردند

   اونور؟ بريم مياي هامون: يانار

 :گفتم كه كرد نگاهم سؤالي

  التح يكم تا بگيرم آبميوه برات اونور فروشي آبميوه از بريم بيا...پريده رنگت _

 .بياد سرجاش

 .  آمد دنبالم به كند تاييد را رفتمان آنكه بي

  نداختها پايين را سرش بود، نشسته نيمكت يک روي. برگشتم آناناس آب ليوان دو با

  چند تم،گرف رويش به را  ليوان و نشستم كنارش.كرد-مي بازي پايش زير سنگ با و بود
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  خيره تمدس توي ليوان به ام گرفته جلويش غريبي عجيب چيز كه انگار حرف بي ثانيه

 .  زدم صدا را نامش و دادم تكان رويش به را دستم چندبار. بود مانده

 !  هوم؟: گفت گنگ

 ! افتاد دستم از ديگه، بگيرش: گفتم و كردم اشاره دستم درون ليوان به

  سر كه كردم مي را تالشم تمام داشتم. گرفت دستم از را آن و آورد جلو را دستش

  از ار هامون كمي بتواند و بخورد ما شرايط به كه اي جمله هيچ ولي كنم باز را صحبت

  نجات كشيد، مي فرو خود درون بيشتر را هامون لحظه هر كه احساساتش باتالق آن

 !  نكردم بدهد،پيدا

  ي پرده پشت انگار كه صدايي با بودم بلد كه را شماري انگشت شعر چند از يكي

 :  خواندم شد مي شنيده مه از غليظي

  مرگ خبر كه زمان آن/ ؟ گويد مي كس چه تو با مرا مرگ انديشم؛خبر مي گاه _

 ...ديدم مي كاشكي/ را تو روي شنوي مي كسي از/مرا

  ون،هام ي شده فشرده مشت بين ما ليوان شكستن صداي كه بودم شعر خواندن حال در

  آن از را هامون نگاه طرف آن چيزي اما بود شده خوني دستش. كرد جلب را توجهم

  جوان مرد آن كردم، دنبال را نگاهش رد. كشيد مي خود سمت به را آن و كرد مي خود

  سمت به عجله با نداشت حسابي درست وضع و سر كه آشفته موهاي با خميده

  دش اي بهانه هامون ي برجسته رگ... بود مازيار اسمش كنم گمان.رفت مي بيمارستان

 :  دادم ادامه شعرم خواندن به صدايم، واضح لرزش براي

  ادند تكان و/ زياد نيست مهم/ كه دستت دادن تكان و/ قيد بي را زدنت باال شانه _

 !  ديدم مي كاشكي!/ افسوس/ مرد؟ عاقبت! عجب/ كه را سر

  به او كه ديدم بعد گرفت، را ديدم جلوي هامون بزرگ شد،هيكل بلند جا از هامون

 .  رفت  مرد آن سمت

  خاكستر تو عشق آتش/ مرا جان جنگل/ كرد؟ باور كسي چه:گويم مي خود به من _

 ...كرد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 257 صفحه  

 

  جلوي هامون كه ديدم مي فاصله اين از. داشتم ترديد شدنش شنيده از اما خواندم من

  پاك را بود نشسته ام گونه روي كه اشكي  قطره شالم، پايين با وقتي. گرفت را مرد آن

  درون درد از شعرى كسى چه براى من.رفتم مازيار و هامون سمت و شدم بلند كردم

 !   ؟ خواندم را قلبم

   نشه؟ پيدات اينورها ديگه نگفتم بهت مگه نفهم ي مرتيكه: هامون

  او و انگيخت مي بر را من هم تر حسابي وضعش و سر آن با كه مازيار ي شكسته صداي

 .لرزيد-داد،مي مي نشان تر چاره بي      را

 ...كنم مي خواهش...كنار برو هامون: مازيار

  بود لختهش كه اين با شدم، دقيق مازيار صورت در بيشتر كرد؛ متعجبم كردنش، التماس

  خود با...كرد مي داد بي جوانش صورت درون جذابيت هنوز اما داشت پريشاني ظاهر و

  باشد هشد كشيده او سمت به مازيار ي قيافه براي زاد پري شود مي يعني كه كردم فكر

   شده؟ نمي تامين خوبي به هامون طرف از كه حالي در

 .  گرفت را اش يقه و ايستاد مازيار جلوي دوباره هامون

 !  بفهم...بدي كشيش من زن اتاق در جلو ثانيه به دم خوام نمي! االغ _

  و خوردند مي هم به كه من هاي لب با شد همزمان "زنم" ي كلمه از مازيار پوزخند

 .  انداخت جانم به رعشه

  مي رو ملت جلوي حقي چه به تو اصال. ندارم دعوا ي شوهر،حوصله آقاي: مازيار

 !برم داخل خوام مي خواهرم بخاطر من گيرى؟شايد

 !  گفت غيظ با را "شوهر آقاي"

 ...بقيه ناموس به كه چيه خواهر دونستي مي و داشتي مادر خواهر تو اگه دِ : هامون

  سرخ گوي دو صورتش در كرد، باز را ها آن وقتي و بست را چشمانش. خورد را حرفش

 .  كردند-مي نمايي خود خشمگين رنگ اناري

 !  مكن آلوده كثيفت خون به رو دستم نكن كاري يه كنار، برو چشمم جلوي از: هامون

  دهش لبريز صبرش ي كاسه كه بود زماني درست داد، هل جلو به را هامون محكم مازيار

 :كشيد وحشتناكي داد چون بود
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  وونيحي چه تو دونم مي من...نشناستت كه كسي پيش ببر رو هات زني الف اين برو _

  نم اعصاب رو... بره بذاره كنه ولت هم زنت يكي اين تا بشه وا دهنم نذار هامون، هستي

 !  نيستم صبور قدر اون هميشه من نرو؛ راه

  و باز را خونينش دست چندبار هامون. داد ادامه راهش به و زد هامون به محكم اي طعنه

  را او ات رفتم سمتش. شد نمي ها شيشه خورده متوجه و بود داغ دستش كرد،انگار بسته

  گام دچن با را خودش هامون كنم كاري يا بزنم حرفي كه اين از قبل كنم، دستش متوجه

  او يد،كش را مازيار پيرهن پشت از و رساند بود جلوتر ما از متري چند كه مازيار به بلند

 :   زد داد صورتش توي و كرد خم خودش سمت را

 !  كن تكرار زدي كه رو هايي حرف ديگه بار يه داري جرأت _

  ها آن به را خود و دويدم گيرد، مي صورت ها آن بين شديد دعواي االن كه دانستم مي

 .  رساندم

  ياقتتل كه هستي حيووني يه تو! گم مي هم ديگه بار صد بخواي سهله، كه بار يه: مازيار

 !  كرد باهات زاد پري كه رفتاريه همين

  قدرت با و گرفت را آن مازيار كه بيايد فرود مازيار دهن در خواست هامون اول مشت

 .  پيچاند

 ...  داري رو قلدريش فقط كه هم مردي از: مازيار 

  جدا براي من هاي جيغ صداي و دو آن هاي نعره صداي كه نكشيد طولي

  مه از را مازيار و هامون زور با و آمدند نگهبان دو. كرد پر را بيمارستان كردنشان،حياط

  خيره اش زخمي دست و زخمي صورت به و رفتم هامون سمت كردند،سراسيمه جدا

 .  شدم

 .  مانديم تاكسى منتظر سكوت در و بردم بيرون بيمارستان حياط از را او زور با

  هامون با درسآ گفتن با ايستاد وقتي و بايستد تا كردم بلند تاكسي يک براي را دستم

 .  رفتيم خانه سمت به و شديم سوار
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  دتش هامون دست خونريزى. رفتيم خانه سمت به و شديم پياده دو هر ماشين توقف با

  نبيرو را خانه كليد كيفم از عجله با شدم، هول كمى ديدنش با من و بود كرده پيدا

 .  كردم باز را در و آوردم

  هب و كردم عوض را هايم لباس زمان از كسرى در رفتم، اتاق سمت به. شديم خانه وارد

  شمقابل. بود شده خيره سقف به و بود كشيده دراز كاناپه روى به هامون. آمدم بيرون

  دبن باعث بزرگش برش اما نبود عميقى زخم. كشدم خم دستش روى به و ايستادم

  گير غافل نگاهش با كه بردم صورتش روى به را چشمانم.بود شده زخم نيامدن

  و مرفت عقب حرف بى بود؛ غمگين نگاهش طور آن كه بود فكرى چه در دانم نمى.شدم

 .  افتادم راه آشپزخانه سمت به

  غولمش بين اين در و بيايد جوش به تا گذاشتم شعله روي و كردم آب از پر را قابلمه

  اب هامون گرفتم باال را كارم،سرم شدن تمام از بعد. شدم هامون دست كردن پانسمان

 :پرسيدم خنده با و نشستم مبل روي كنارش. كرد مي نگاه را من اي خسته لبخند

 !  چيه؟ _

   !شي؟ مي معصوم چقدر بندي مي رو چشمات وقتي گفته بهت كسي حاال تا: هامون

 :  داد ادامه اي خنده تک با كه كردم نگاهش منتظر

 !  نه؟ جالبيه، تضاد... شي مي وحشي! بازه چشمات كه وقتي برعكس _

 :پرسيدم

   كنم؟ مي باز يا بندم مي رو چشمام وقتي بهتره؟ كدومش حاال _

 .  كرد فكر كمي

   "! نيست خوب هم هميشه معصوميت اما....دارم دوست بيشتر رو معصوميت من":هامون

 !  داري دوست رو باشن مطيعت كه اين نداري، دوست رو معصوميت: يانار

 :   گفت بود، نشنيده را حرفم كه انگار 

 ...  هميشه...داشت هاش چشم توي رو معصوميت هميشه زاد تو،پري برعكس _
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  هايش دست با را صورتش. كرد گير گلويش در كمي خورد،حرف را حرفش

  به نم هم كرد، مي فكر و بود خود در كمي او هم رفتم، آشپزخانه به و شدم پوشاند؛بلند

 !رسيدم مي ام ماكاروني كردن درست و آشپزخانه كارهاي

  سختى راه دانيار،من قول به ولى شدم مى ناراحت او از دانيار هاى حرف از قبل شايد

 .  بود نخواهد چيزى هامون رفتارهاى اين كه داشتم رو پيش

  و كردم درست شربت ليواني جوش، آب در ماكاروني ريختن و مواد كردن سرخ از بعد

 .   گذاشتم رويش به رو عسلي روي را ليوان. رفتم هامون سمت

  پري حال كه هم االن شده؛ رفع خطر شكر نكن،خدارو اذيت رو خودت قدر اون: يانار

 !خوبه زاد

 .  كشيد عميقي نفس و داد تكان را سرش

 .  نشستم مبل روي دوباره و انداختم گردنش دور را دستم

  گفت هايش توصيه در دانيار بودم؛ متنفر حالمان و حس اين از بود، بد دويمان هر حال

  و ويمش مي نزديک هم به بيشتر هم باشد، ما براي تواند مي مناسبي ي گزينه سفر كه

  اين هامون. شود مي روحيمان تغيير باعث سفر كه اين شناسيم، مي بهتر را هم خلقيات

 .  شد مي ريخته هم به خيلى روحش و حال قطعاا رفت مى پيش گونه

 !   ده مي دست بهم خونه اين تو پوسيدگي حس داره كم كم: يانار

 !  چي؟ كه خب: هامون

   ؟كني كاري هيچ خواي نداره؟نمي تو براي اهميتي هيچ من شدن پوسيده يعني: يانار

 !  بگيرم؟ رو پوسيدگي جلوي بتونم كه فلورايدم من مگه: هامون

  بمبكو ديوار كدام به را سرم بايد كه دانستم نمي واقعا بود زده كه اي مسخره حرف از

  نشانمب لب روى به را لبخند ترين عميق و كنم باز را دهانم حرفش تمسخر از نشان به يا

 ! نمكدون بابا هه بگويم، و

 !  بزن واضح رو حرفت يانار: هامون

 :گفتم تري آرام صداي با و كردم كج را ام قيافه

   اين؟ از تر واضح! مسافرت برم خواد مي دلم _
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 .  ندارم رو سفر ي حوصله و حال اصال من! بگو پس آهان: هامون

  ليعس ماه يه رو من نبايد منى، اولين تو اما بشم حساب تو دوم زن شايد من! چرا؟: يانار

   ببري؟ چيزي

   ! داريم كم فقط رو فرقه يه همين...عاليه و عسلي خيلي زندگيمون االن كه نه: هامون

 .بردم ام چانه زير را دستم

   هوم؟... كنيم كم تلخيش از تونيم مي ولي _

  را ها آن رسيد هايم چشم به وقتي و چرخاند صورتم روي را مردمكش خنديد، هامون

 .  داشت نگه ثابت

  فكر بهش راجع تر راحت تونيم مي موقع اون شديم كه سير بيار، رو ناهار پاشو تو حاال _

 .  كنيم

 .رفتم آشپزخانه به و شدم بلند جا از ناچار 

  طرف به خود و زدم صدا را هامون داشتم، كه اى سليقه تمام با هم آن ميز چيدن از بعد

  و برداشتم را بودم كرده درست محلى دالل و ماست با كه دوغى ظرف. رفتم آشپزخانه

  با كه باشد داشته دوست من مثل هم هامون شايد گفتم، خودم پيش. برگشتم سالن به

 ...بخورد ماست غذايش

  نارك صندلى روى به و گذاشتم ميز روى را ظرف. بود ميز پشت نشستن حال در هامون

 .  نشستم هامون

 !  شه مي چى مسافرت اين ببينم كه شما براى خوشمزه ناهار يه اينم خوب: يانار

  ردهام جون، ننه: گفت مي كه افتادم مادربزرگم حرف ياد ناخودآگاه جمله اين گفتن با

 .  رسب خوب شكمشون به اول كني كاريشون يه به راضي خواستي! شكمشونن ي بنده

  هب مجبور تا نشود خنديدنم متوجه هامون تا خنديدم، و گذاشتم دهانم جلوي را دستم

 ! نباشم قضيه دادن توضيح

 : گفت و گرفت سمتم به را غذايش ظرف هامون

 .  رفتم مغازه كم خيلى مدت اين تو هم طورى همين من بريم؟ بعداا  شه نمي حاال _
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  هاى زنانه چقدر كه كردم فكر اين به كشيدم مي غذا برايش ظرف در داشتم وقتي

  سبهمحا آنكه بى را وقتش ديگري زنى براى همسرم وقتى! شكسته مدت اين در وجودم

  اش نداده انجام كارهاى ياد تازه رسد مى من به كه زمانى و كرد مى خرج كند،برايش

 .   افتد مي

  ستشد به و بودم كرده پر كه را غذايش ظرف و كشيدم عميق نفسى خود، كنترل براى

 .دادم

 !   مسافرت برم خواد مى دلم من اما: يانار

 .   گم مي بابا پيش رم مي امروز باشه: گفت و كرد غذايش درون را چنگالش

  آها آها...يا كرمان يا شيراز ببري منو شه مي: گفتم و كردم غذايم خوردن به شروع

   ؟...يا همدان

 :  گفت و خنديد ام كودكانه ذوق از هامون

   همدان؟ چرا حاال! خبره؟ چه! باشه _

  مى عيد سال هر و كرد مى زندگى اونجا كه داشت عمه يه دوستم بهار دوني، مي آخه _

  مى دلم هميشه گفت؛ مى اونجا از كلى من براى گشت مى بر هم همدان،وقتى رفتن

 .ببينم رو ديدنيش جاهاى همه و هگمتانه صدر، على غار برم خواست

  بخندل همراه و كشيد را لپم كرد بلند را دستش و گذاشت بشقابش روى به را قاشقش

 :گفت هايش لب روى عميق

  به رفتن ذوق جورى اين وقتى. دارم دوست خيلى رو ت بچگونه هاى كردن ذوق اين _

 ...برمت-مى. بگم نه نمياد دلم دارى رو جايى

  اين كند برطرف را ام كودكى آرزوهاى خواست مى كه يا بود تعريفش از دانم نمى

  دور به را رفتم،دستانم اش صندلى پشت شدم،به بلند جايم از و كردم ذوق گونه

 .   كردم هايم بوسه در غرق را صورتش و انداختم گردنش

 : گفت و خنديد  بلند صداى با هامون

 .  كنه مى خوب رو آدم حال بودنت زنده سر اين! اى بچه واقعاا تو يانار _
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  هم  هامون. كردم نگاه هايش چشم به رخش نيم از و بردم صورتش كنار را سرم 

  روى به توقف با و چرخاند صورتم تمام در را نگاهش بعد و ماند خيره هايم درچشم

 :گفت لبانم

  جور همين هميشه دارم دوست. كنه مى ديوونه رو من كه دارى خاصى معصوميت تو _

  اريان...كني عوض گذشت،رنگ سال چند وقتي خواد-نمى دلم باشى؛ رنگ يه و معصوم

 !باش هستى كه جورى همين

  از هگون اين كه مردم براى دلم. فشرد نيرويش تمام با و گرفت دست در را دلم كسى 

  من از هايش خواسته با هامون گرفت؛ درد زند مى حرف گونه التماس هايش خواسته

-زندگي از زمانى مدت از بعد چرا كه كرد مى گاليه قلبش درون زاد پرى از واقع در

 !  كرد عوض رنگ اش

  ودخ نرفتن سؤال زير و نكردن ناراحت براى كه زادى پرى بودند؟ مقصر كدامشان واقعاا 

  اشك اى گفت؟ زاد پرى به نه و من به را اش خواسته كه هامونى يا بود؟ كرده سكوت

  يردرگ خود به را ما ذهن كه سؤال يک پرسيدن تنها مشترك زندگى در گاهى بدانيم

 ...اما باشد؛ نيامده راه از مشكالت كليد تواند كند،مى مى

 :  گفتم چشمانم در شدن خيره و نگاهش آمدن باال با

 !   يانارم همين هم من باشى، من هامون تو كه وقتى تا  _

  دارى دوست را سوختن اين تو و سوزى مى دارد؛گاهى مختلفي انواع آتش، هاي شعله

  هك محبتى و احساسات بازى اين از تو كنند؛-مى درگير احساست تمام با را تو زيرا

   .فهمى-نمى را وجودت كشيدن شعله و شوى مى آرامش در غرق كنند، مى خرج برايت

  نگاهم در غرق محبت با كه كردم باز مردى به رو را چشمانم و كشيدم عقب را سرم

 .بود

 .  زنى مى هم به رو من معادالت تمام دارى يانار: هامون

  را بارمان اولين بود درست. برگشتم جايم سر به و كردم رها گردنش دور از را دستانم

  اشتك اولين من براى بودم، كرده احساس كه شيرينى طعم اين اما بوديم كرده تجربه

 .   بود قلبم در هامون محبت بذر
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 :  گفت خود دستان در گرفتن با و برداشت پايم روى از را ام زده يخ دست هامون

  هرا نبود، مشكلي و كرد قبول بابا اگه فردا ايشاال كن، جمع رو وسايلت كم كم _

 .  ميوفتيم

 :  گفتم و نشاندم كامش از شده شيرين سرخ هاى لب روى به بزرگ لبخندى

 .  بود نشده قائل ارزش حرفم براى اينجورى كسى حال به تا ، مرسى واقعاا  _

 :   گفت و نشاند موهايم روى به اى بوسه و كشيد خود سمت به مرا هامون

 ...  اما كنم اذيتت خوام نمى واقعاا يانار _

  انزم اين ى شده شيرين كام دورمان چندان نه ى گذشته از يادآورى با نداشتم دوست

  وردنخ غذا به شروع و برگشتم جايم سر حرفش، به توجه بى همين براى.  كنم تلخ را

 :  گفتم و كردم

 .   دارم كار كلى كه بخور رو غذات باش زود_

  سراغ بعد و كردم جمع را غذا ميز نيز من و رفت اتاقش به هامون غذايمان شدن تمام با

 .  باشيم سفر ى آماده تا رفتم هايمان لباس

 .  دادم مي قرار رنگ اي سرمه بزرگ چمدان در و كردم مي تا يكي يكي را هايم لباس

  برم مي رو ماشين هم بعد بزنم، حرف بابا با مغازه رم مي من يانار يانار؟: هامون

   ؟ نداري كاري... كنن چک تا نمايندگى

 .  خداحافظ نه: يانار 

  عضالت كردم سعي و پريدم تخت روي شنيدم، را در شدن بسته صداي اينكه از بعد

 .  كردم فكر هايم دخترانگي دوران به. كنم رها را ام شده منقبض

  زمان آن كه بزرگم مادر  ي خانه به بهار با و كرد مي گل شيطنتم حس گاه كه زمان 

  نآ با دوان دوان دسته، حركت شروع هنگام خير، به يادش. رفتيم مي داشتند هيئت

  يچه ما و دادند مي نشان چلفتي پا و دست بيشتر را ما كه گلي گل ي تيره هاي چادر

  سينه و دسته ي خيره و رفتيم مي بام پشت باالي به نشديم، بلد را كردنشان جمع وقت

 .   بافتيم مى را خود ى دخترانه هاى رويا و شديم مي پوشي سيه زنان
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  اما... اما كرد فرق روياهايمان ي شاهزاده هاي معيار و چهره شديم، تر بزرگ كه كمي

  ودب هيكلي قوي و شانه چهار مرد آن شبيه دقيقا هامون ديدم مي كردم، مي فكر كه حاال

  روياهاي شبيه هامون كرد؛ مي جا جابه و داشت برمي را رنگ قرمز و بزرگ َعلَم كه

  هنوز من كنم مي حس!  گذشت زود چقدر!   ظاهر نظر از البته بود، ام كودكي زمان

  مايسر از داريم كه حالي در و بنشينم بام پشت روي بهار با و باشد سالم ده-نه بايد

  طبل و زنجير ريتم، با و آهنگين صداي به لرزيم، مي سال آن هاي زمستان سوز جان

 .  كنيم فوت ديگر يک صورت روي را دهانمان بخار و دهيم فرا گوش

  و برداشتم كاغذ و دفتر يک شدم، بلند تخت روي از رفت، در ام خستگي كه وقتي

 .  بنويسم كاغذ در كه كردم سعي را بود آمده در جوشش به وجودم در كه چيزي

 !   قلبم سردار ترين تنها اي "

 ...  بگذار چشمانت روي و ببوس را ها "شدن" و بجنگ ها "نشدن" با

   بست توان نمي را مردم دهان

 .  آموخت حيا توان نمي  ها گربه به و

 ...  اما

 !   باش مرد تو 

 ...  بزن سيلي زندگي مشكالت به و بياور طاقت

 .  ديد خواهي مرا قطعاا بياندازي نگاه را پشتت اگر

   ام شده پنهان پهنت هاي شانه پشت كه است درست 

 ...  بخواهي اگر اما

  و خودت روش به تو جنگيم، مي هم با و كنم مي نوازش را موهايت برايت، شوم مي كوه

 .  گيسوانم كردن افشان و نوازش با من

 ...  خستگي هنگام به و نبرد از بعد چاي، ريختن براي سرباز يک و سردار يک

   "؟ خواهي مي

  من بايد كه بود سرداري هامون اما بودم، پذيرفته قلبم در سردار يک عنوان به را هامون

 ! كردم-مي آماده خودش با نبرد براي را او
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 . شدم مانده باقي هاي كار باقي دادن انجام مشغول و دادم تكان سري

  كيفم درون ى برگه آن ياد به كه بودم خود وسايل كردن جمع حال در طور همين

  كيفم از را نامه. شدم بلند جايم از و كردم رها زمين روى را دستم درون لباس. افتادم

 .   كردم باز را آن مبل روى به نشستن با و كشيدم بيرون

 :  بود نوشته برايم دانيار

  عاطفى هاى خأل از باشن پر خود كودكى دوران تو گذشته، در تونن مى ها آدم تمام _

 .  گيره مى رو ها آدم وجود سراسر كم كم و بزرگ هم ها اون شدنشون بزرگتر با كه

  و كنه نمى شخص اون به كارى گيرى مى دلت به رو ها اون تو كه زمانى ها، آدم بدى

  ررىض هيچ و شه مى تو قلب شدن سياه باعث تنها كه كنه مى خودش درگير رو تو تنها

 .  نداره كنى وارد خودت به كه اين جز

  جز يدهپوس راه اين. نكن اسير گذشته تو رو خودت گذشته، كه روزهايى به فكر با يانار

 !  نداره امنيتى هيچ كردى وصل اون به ذهنت در تو كه اى پوسيده طناب همون

  تا داره پينه وصله هزار به نياز كارى اول همين از كه كردى شروع رو جديدى زندگى تو

  تا ىبش رها گذشته از بگيرى ياد هم تو بايد اما. بگذارى روش رو زندگى يه اسم بشه

 .   كني تمركز هامون با زندگى روي وجودت تمام با بتونى

  اما باشه تونست مى كه پدرى نبودهاى از وجودت درون شده جمع غم و درد تمام

 .  شده تو احساسات تمام از پنهانى هاى عقده باعث ، كرد دريغ تو از رو خودش

  تو تقصير كنى مى حسادت زاد پرى به احساساتش براى هامون به دارى كه زمانى

  وت جان يانار.  كنه مى پدرش به داره ما كوچولوى دختر رو حسادت اين واقع در. نيست

  يهشب رو هامون بلكه! كنى نمى نگاه هامون به بازى هم چشم به هامون به زاد پرى مثل

  خودت تا شده داده تو به مرقعيت اين كه حاال دارى دوست و كنى مى تصور پدرت

  اين كه زمانى و كنه حمايت تو از پدرت مثل قدرتمندى فرد باشى، زندگى يک صاحب

  ىم تو شدن منقلب باعث ناخودآگاه كنه مى ديگه كسى به هامون رو محبت و حمايت

 .   شه
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  لتد تو ها سال كه ايى حرف تمام و بزنى حرف پدرت با شده كه هم يكبار براى بهتره

  سر در افكارى چه موردش در دخترش بدونه هم اون تا بيارى زبون به رو داشتى نگه

 .  داره

  طرف تا بزنن حرف بايد شن مى ناراحت چيزى از كه زمانى ها آدم تمام ، ببين

  طور هچ نكنيم رو اينكار اگر. داده طرفشون به رو حسى چه رفتارش با بدونه مقابلشون

  هست؟ وقوع حال در اتفاقاى چه بدونه طرف اون بايد

  ناراحتى صورت در گرفتن مى ياد هم ها اون اگر! زاد پرى و هامون زندگى مثل درست

 .  رسيدن نمى زندگيشون از نقطه اين به االن شايد نكنن، سكوت و بزنن حرف هم از

  تخود خوام مى. دارى بااليى بسيار شعور و درك كه هستى دخترى تو. كن فكر خوب

 .  كنى انتخاب رو درست راه و باشى زندگيت ى گيرنده تصميم

   سازى؟ نمي رو زندگيت تر راحت نباشى چيزى هيچ وبند باشى رها وقتى نظرت به

  فكر دانيار هاى حرف به و آوردم پايين چشمانم پيش از را برگه نامه شدن تمام با

 .  كردم

  و دانستم مى خود پدر به شبيه را هامون من. بود فهميده مرا احساسات تمام خوب چه

  كه آدمى. كنم پدرم جايگزين را او بتوانم كه بودم قوى و محكم فردى دنبال به درواقع

  ىب كه كودكى همانند و ببندم را چشمانم ومن كند باز سرم روى به را حمايتش چتر

  قدهع ها سال من. بردارد قدم و بسپارد او به را خود باشد، داشته خود پدر از ترسى آنكه

 .    تمگش مى برايش جايگزينى دنبال به بودم جدا او از كه حال و داشتم را پدر حمايت ى

  ى حمله درصورت كه داشت نازكى دل بسيار و مهربان قلب ظاهرش خالف بر هامون

  دفر كه بود زمانى تا ها اين اما.  باشد من روياهاى فرد توانست، مى كثيف افكار آن

 .  خواهدگشت بر هم هامون روى باشد اگر كه نباشد مذكر مخصوصاا سومى

.  بود عصر هفت حدود ساعت كه آمدم خود به زمانى و بود ريخته هم بر افكارم تمام

.  گيرمب دوش تا رفتم حمام به بعد و رفتم كارها باقيِ سراغ به و شدم بلند جايم از سريع

  انهش از بعد و پوشيدم سفيدي شلوارك همراه به رنگي ارغواني بندي تاب آن، از بعد
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  صورتم به هم دستي. گذاشتم آزاد را دارم حالت موهاي خرمن. مرطوبم موهاي كردن

 .  كردم تكميل را ظاهرم ماليمي آرايش با و كشيدم

  وردمآ بيرون را بودم گذاشته فر در كه را اي وانيلي كيک و كردم درست دارچين چايي

 .  شود خنک تا گذاشتم يخچال در و

  به و نشاندم هايم لب روي رنگي پر لبخند. آمد خانه قفل در كليد چرخيدن صداي

 !  بود كشيدن بو كرد، كه كاري اولين و شد خانه وارد هامون. رفتم در سمت

  او و بست آرام را چشمانش برد، فرو اش بينى داخل را خانه هواي از مشتي اينكه از بعد

 .  زد عميقي لبخند هم

 ! ديدم رو روز اين و نمردم شكرت، خدايا! به به: هامون

.  گرفت آغوش در را مان خانه اش مردانه ي خنده صداي كردم؛ بازويش ي حواله مشتي

 .  شد خيره من به دويد مي ها آن در آرامش نسيم كه هايي چشم با

   ؟ بينم نمي كه خواب: هامون

  مي رويا داري كه باش مطمئن هست يانار تا!  چرا رويا... ولي نيست؛ كه خواب: يانار

 ...  بيني

.  دمبر داد مي كننده نرم بوي هنوز كه موهايم الي را دستم و كردم نازك برايش چشمي

  ردك دنبال مرا راه هم او رفتم، آشپزخانه سمت و گرفتم دستش از را ها خريد ي كيسه

 .  گذاشت اپن روي را هايش دست ساعد و

   ؟ دارچينه چاي بوي يانار: هامون

 .  گفتم ي"اوهوم" و گذاشتم هم روي را هايم پلک

 !  عاشقشم من: هامون

 .  كشيدم عميقي نفس

  مي صحبت باهم بعداا  بشور، هم رو هات دست كن، عوض رو هات لباس برو باشه: يانار

 .  كنيم
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  بيرون را محمدي گل مرباي همراهش و زدم برش آوردم، بيرون يخچال از را كيک

  مربا با را كيک داشتم دوست خودم اما نه، يا دارد دوست هامون دانستم نمي آوردم،

 .  بخورم

  .برگشت آشپزخانه به گرمكن، دست يک با هايش لباس كردن عوض از بعد هامون

  منسي گذاشتم، باز كمي را پنجره الي و ريختم دار گل چيني هاي فنجان توي را چاي

 .  بود بهتر چرخيد، مي خانه در كمي اگر پاييزي خنک

 .  نشستم آن پشت هم خود و گذاشتم ميز روي را ها چيز ي بقيه و فنجان

   ريم؟ مي شد؟ چي خب: يانار

 !  نه؟ بگه شه مي روش آدم مگه گذاشتي، تموم سنگ اينطوري ديگه: هامون

   نكرد؟ مخالفت بابات. بگو جدي نه: يانار

  هتل نمك نمي فكر هم پاييزه وسط چون. بيوفتيم راه تونيم مي هم صبح فردا نه،: هامون

 .  هست جا باشه، شلوغ ها

   :گفتم هامون به شده درشت و شاد هاي چشم با. كوبيدم هم به ذوق با را هايم دست

 !  بريم؟ كجاها خب خب _

  و خورد چاي از قلوپ يک همراهش و گذاشت دهانش داخل را كيک از تكه يک هامون

 .  داد تكان سر و بست را هايش چشم لذت با

 !  ست خوشمزه چقدر يانار اوم: هامون

 !؟ بريم كجاها نگفتي ولي! ممنون: يانار

 ...بري داري دوست هم نزديكه هم همدان، ريم مي! كجاها! خبره؟ چه: هامون

 !  بريم؟ هم ديگه جا يه شه نمي: يانار

 :  گفت لب زير و كرد دور خودش از دست با را آن و كرد نگاه مربا ي كاسه به هامون

 .  ندارم دوست محمدي گل مرباي _

 :داد جواب باشد شنيده مرا پيش ي دقيقه چند حرف تازه كه انگار بعد

  چهار. ريم مي هم ديگه جا چند عيد شاءاهلل ان حاال خبره؟ چه! ها نشد يانار بابا اي _ 

 .  گرديم برمي همدان ريم مي روز
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 .كردم قبول اما بود كم سفرمان مدت آنكه با

 !  نداريم؟ شام ديگه يعني دادي، رو ها اين يانار حاال: هامون

 . كردم نگاهش تعجب با

 !  ؟ كردي فكر چي! بابا نه: يانار

 .  شد خيره من به اي رفته وا ي قيافه با هامون

 !  كه نكرد سيرمون ، خورديم عصرونه عنوان به! شام نشد كه اينا: يانار

 :  خنديد هامون

  مي هي كه بودي ها زن اين از اگه يانار خدا به! هميم مثل عقيده هم تا دو مياد خوشم _

 .  دادم مي طالقت حرفا اين و رژيمم گفت

 :   گفتم شوخي به

  اگه هم تو. ندارم حرفا اين و رژيم به نيازي هيكلم خوش و خوشتيپ ذاتاا من نه _

 .  نمياد پيش مشكلي كه من براي خودته ضرر به نكني، رعايت

 !  جالبه خيلي: هامون

 .  كردم جمع را ميز و دادم تكان تأييد ي نشانه به را سرم

 .  شديم سفر وسايل ي همه كردن جمع مشغول هامون با عصرانه خوردن از بعد

 .  گرفت قرار بازويم روي دستي

 .  بيوفتيم راه خنكه و تاريک هوا تا ، شه مي دير شو، بيدار يانار! يانار _

 :  گفتم آلودي خواب صداي با. نشستم جايم در و دادم ماساژ را سرم

 ...شم مي بلند االن باشه _

  از كه اييه لباس بعد و رفتم دستشويي به ناتمام خواب از ناشي خستگي و رقمي بي با

  ينا بدون و گذاشتم كيفم در را آرايشم وسايل. پوشيدم را بودم كرده آماده قبل شب

 .  افتادم راه در سمت به باشم، كرده آرايش كه

 !  برداشتي؟ رو سبد هامون: يانار

 !   ديگه بدو آره: هامون

   بستي؟ چي؟ رو آب: يانار
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 .بريم بيا... كردم چک رو چيز همه بابا آره _

  رد آن زير از هامون تا شدم منتظر و ايستادم وردي در چوب چهار در برداشتم، را قرآن

 .  شود

 ...الرحيم الرحمن اهلل بسم: هامون

  آن زير از هم من. گرفت را قرآن  برايم شد، رد و بوسيد را قران هامون كه اين از بعد

 ...رفت مكه به بزرگ مادر كه موقعي مثل درست بوسيدم؛ را آن و شدم رد

 

 .  بخوريم صبحونه دار نگه رسيدى، خوبي جاي يه به هامون؟: يانار

 !  باشه: هامون 

  كه جاني نيمه آفتاب و ما جز!  بودم شده خيره هرچيزي، از برهنه و لخت ي جاده به 

   از سر

  كالغ گاهي گه و بود ميش و گرگ هنوز هوا... نبود چيزي آورد، مي بيرون كوه فراز

 .  شد مي رد ما ماشين باالي از سياهي

    

   ؟ نرفتي دانشگاه چرا تو هامون گم مي: يانار

.  ودمب گرفته ياد بودم، كرده كار بابام دست ور بچگي از! برم كه نديدم نيازي: هامون

  درس ديگه چرا هست، هم سرمايه بدم، ادامه رو بابام شغل خوام مي كه من ديدم

   كنم؟ تلف رو خودم وقت بخونم،

  اين پس از ما آيا كه آمد پيش سؤال برايم. شدم خيره جاده به و بردم جلو را هايم لب 

  مي تلف آهني ماشين اين در را عمرمان ما! ما؟ پس از جاده يا گذشتيم مي جاده

 !   بود؟ كردن تلف حال در را ما همواره، عمر يا كرديم

   ذاري؟ مي آهنگ هامون: يانار

 !  ندارم: هامون

 !شه؟ مي مگه! نداري؟ آهنگ چي؟ يعني: يانار

 !  شده كه فعال: هامون
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 .  دادم تكيه پنجره به را سرم و بردم ام چانه زير را چپم دست

   چطور؟ گوشيت تو: يانار

  و برد جيبش داخل را ديگرش دست بود، فرمان به دستش يک كه حالي در هامون

  من سمت را اش گوشي بعد و انداخت آن به كوتاهي نگاه. آورد بيرون را اش گوشي

 .  گرفت

 ...  بذار خواي مي دارم، مداحي فقط: هامون

  ماشين كاپوت روي را اش گوشي و فرستادم بيرون را نفسم  شد، آويزان هايم لب

 :  گفتم و گذاشتم

 ! خونم مي خودم اصال _ 

 :داد جواب و انداخت باال را هايش ابرو از يكي هامون

 !  صدات؟ خوره مى نفست به اعتماد به ببينم بخون_

 .  شدم جا جابه صندلي در و كردم صاف را صدايم كمي

   پناهيم شيرين خسرو دلشدگان ما: يانار

   كالهيم خورشيد رخ مه آن كشته ما

 !  نخواهيم عشق اي تو غير جهان، دو از ما

  به و بستم را هايم چشم لبخند با. بردم مي لذت ماشين، در صدايم تاب و پيچ از

 :  دادم ادامه خواندنم

   ما با جان تب و تاب ما، با نهان شور صد _

    

   ما با جهان هاي غم سامان، بي سر اين در

 !گرفت من روي را حيرتش از پر نگاه و برگشت من سمت اي لحظه هامون

 !كني؟ مي نگاه اينجوري چرا چيه؟: يانار

 :   گفت و انداخت باال را اش شانه

 !هيچي _

 :   پرسيدم خنده با
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 !  خوبه؟ انقدر صدام شد حسوديت چيه _

  هي( كرد اشاره پايم زير سبد به) گذشته كردن حسودي از من سن: زد لبخندى هامون

   بهم؟ دي مي چايي ليوان

  زرگب حسادت كه كردم فكر خودم با داشتم، برمي را چاي فالسک داشتم كه حالي در

!   هم ديگر هاي خيلي... كرد مي حسادت هم او كردم، مي حسادت من! ندارد كوچک

  و غل بي و تميز حسادت ها بچه است اين در ها بچه با ها بزرگ آدم حسادت فرق تنها

  از امان اما زند؛ نمي آسيب كسي به آنها حسادت كه است اين منظورم! دارند غش

  چيزي كه شود مي ساكت وقتي تنها ها بزرگ آدم ما حسادت! ها بزرگ آدم حسادت

 !برسانيم هالكت به را كسي يا كنيم نابود را

 .دادم دستش به را چاي ليوان

 ! بخون هم تو هامون: يانار

 ...آتشه شب يک اونم بلدم شعر يه فقط من: هامون

 !ديگه بخون! چيه؟ اشكالش خب: يانار

 :كرد خواندن به شروع هامون كه زماني تا شديم ساكت دو هر لحظاتي براي

   فتاد نيستاني در آتش شب يک آتش شب يک: هامون

   فتاد جاني بر كه عشقي چون سوخت

   شد خويش كار سرگرم تا شعله

   شد خويش مزار شمع اي ني هر

  كند، خودت بي خود از كه نبود ها صدا آن از صدايش جنس داشت، خوبي و گرم صداي

  هيچ حال به تا كه منى براى حداقل...دهد گوش آن به كه خواست مي دلش آدم اما

 .  كند تداعى برايم را عشق رنگ توانست مى بودم، نكرده تجربه را اى عاشقانه

 :   كردم زمزمه آرام و شدم صدا هم او با هم من

    

   چيست؟ آشوب كاين: گفت آتش به ني_

   چيست؟ مطلوب سوختن زين را تو مر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 274 صفحه  

 

   نفروختم سبب بي آتش گفت

   سوختم را ات معني بي دعوي

  آمد مي كه آبي صداي و ها درخت سبزي كشيد، پايين را پنجره هاي شيشه هامون

    .بكنم شادابي و تازگي احساس روح، بي و خالي ي جاده همه آن از بعد كه شد؛ باعث

 ...  باشه چشمه اينجا كنم فكر: هامون

 .گرفت قاب را صورتم هوا، خنک مه بردم، بيرون ماشين ي پنجره از را سرم

   وايميستي؟ جا همين هامون: يانار

  مناسب، پارك جاي كردن پيدا از بعد و زديم چرخ كمي داد، تكان را سرش هامون

 .  كرد پارك را ماشين هامون

 .شدم پياده ماشين از و برداشتم را سبد

 !هوايي عجب به به: هامون

  رنگين هاي برگ روي كه اي صبحگاهي هاي شبنم آفتاب، هاي اشعه ضعيف تاللؤ

 .درخشاند-مي الماسي مانند را بودند افتاده درختان

  هامون به و رفتم رنگ، نارنجي و سرخ هاي برگ از شده پوشيده چنار درخت سمت

 :گفتم

 .  بنداريم جا اين رو انداز زير بيا _

  گنجشكان جيک جيک به سپردن گوش و مطلوب هواي آن در صبحانه خوردن از بعد

 .يمافتاد راه به دوباره و شديم ماشين سوار بودند، كرده گم را راه كه ساماني و سر بي

   رسيم؟ مي كي گرفت؛ درد كمرم! هامون آخ: يانار

  در هايش قولنج شكستن تروق ترق صداي كه گذاشت گردنش روي دست هم هامون

 .  آمد

 .  رسيم مي ديگه ساعت نيم يه_

  ار تعريفش بهار كه اي آمده در تنور از تازه و گرم كماج بوي جا همين از توانستم مي

 ...  خورد مي گوشم به آبشار وار الاليي صداي و كنم استشمام كرد، مي
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  لكه،ب! نبود درمانش سفر تنها حسرت، آن فهميدن با حال كه داشتم دل به را حسرتى

  هاى مسافرت در اش خانواده با بهار خوش روزهاى قلبم، درون حسرت درمان

  مى سازى رويا خود براى بهار هاى توصيف با تنها من كه چيزى. بود شان خانوادگى

 .  دانستم مى تصور از دور را آن هميشه و كردم

    

  قيانوسا به شباهت بي كه دوختم كراني بي آسمان به را هايم چشم برسيم، همدان به تا

  جا اين از داشتند كه بودند هايي پرنده هايش موج كه بود آرامي اقيانوس آسمان! نبود

...  بود خدا قلب من نظر از آسمان! كردم لمس را آسمان روزي شايد. كردند مي كوچ

 .  مهربان و زالل همانقدر... پاك همانقدر

  ماشين ي شيشه از را سرم. گرفت باريدن ابر و لرزاند را قلبم آسمان غرش صداي

 ...زدند مي بوسه ها آن به و ريختند مي هايم گونه روي باران قطرات. بردم بيرون

  دانم نمي است، آسمان تو ي خانه كه دارم باور ام كودكي عادت به هنوز من خدايا"

  است قبول قابل بينم، مي نيافتني دست را تو كه اين نيستم مطمئن... نه يا است خوب اين

  ليخي هايت دست گرفتن شايد باشم؛ تر نزديک آسمان به خواهد مي دلم فقط... نه يا

   "؟ نه نود،ش مي بيشتر را تو بوي پرستو... بودم پرستو كاش... كند مي جلوه برايم سخت

 !رسيديم: هامون

 :شدم خيره شهر ورودي به اي نشده مهار لبخند با

 !  آمديد خوش ايران تمدن و تاريخ شهر به

    

  بود قرار واقع در. باشيم شهر اين در بود قرار را ماه اين از روز چهار... رسيديم باالخره

 .بنويسيم را زندگيمان از صفحه چهار

  يزت شمشيري مثل كه را شهر اين ظهر گرماي حتي سپردم، مي خاطر به بايد را چيز همه

  هاي روز با بود قرار روز چهار اين... سپردم مي خاطر به را چيز همه. شود مي برنده و

 ...  باشد داشته تفاوت هامون با زندگيم قبلي

 !  خداروشكر: يانار
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   خوبه؟ بگيريم، تحويل رو ها اتاق  هتل بريم اول: هامون

 .  باشه: يانار

 .كردم روشن را راديو و بردم ضبط سمت را دستم

 ...  استاد صداي با شنويد مي را مجنون دل تصنيف عزيز، شنودگان _

  تهوع حالت خري؟ مي چيزي اي نوشابه اي آبميوه من براي مغازهه اين از هامون: يانار

 .دارم

  وقتي. شد پياده و داشت نگه اي مغازه جلوي. انداخت من به اي سري سر نگاه هامون

 .داد مي دست بهم حالت همين نشستم، مي ماشين در اي طوالني مدت

  مرطوب خاك بوي و بود آمده بند زود خيلي باران دادم، پايين را خودم سمت ي شيشه

 .شد مي شنيده

  در.  داد دستم به را خريدش ي كيسه و شد ماشين سوار و برگشت دوباره هامون

 .  نوشيدم اي جرعه و كردم، باز را نوشابه

 .دوره خيلي شهر مركز از گرفتي كه هتله اين: يانار

   پرسي؟ مي چي براي خيلي، نه: هامون

   ديگه؟ گرفتي شب سه و روز چهار. همينطوري... هيچي: يانار

  شب، سه و روز چهار دقيقاا  آره، ولي پرسيدي مي ديشب بايد رو ها سؤال اين: هامون

   شد؟ راحت خيالت

 .زدم ام سينه به را هايم دست و دادم تكيه صندلي به با سرم

  صندوق از را وسايل تا كردم كمک هامون به و شدم پياده ماشين از رسيديم، هتل به

  زمين روي را آن و كشيد بيرون را چمدان ي دسته هامون. بياورد بيرون ماشين عقب

 .گذاشت

   گرفتي؟ چند ي طبقه: يانار

 .آخر: هامون

  كنيم، فادهاست آسانسور از نتونستيم و رفت برق شايد! گرفتي؟ اتاق باال انقد چرا: يانار

   بريم؟ باال رو طبقه چند بايد دوني مي
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  در ماشن داشبورد از را اش دودي عينک باريد، مي رويش و سر از خستگي كه هامون

 .گذاشت هايش چشم روي و آورد

  رداف پس فردا، اكثرا ها اتاق ي بقيه بود، خالي باالش ي طبقه هاي اتاق. نباش نگران_

 .گذاشتن مواقع اينطور براى هم رو اضطرارى برق ضمن، در. شدن مي خالي

  و بود جذابى مرد واقعاا  هامون. كرد مي فرق آسمان تا زمين دودي عينک با اش چهره

 .كند جذب خود به را خود مخالف جنس از بيشمارى نگاه توانست مى

  و اه شناسنامه دادن نشان از بعد و كرد صحبت پذيرش با هامون. شديم هتل البي وارد

 .گرفت را اتاق كليد هايمان، ملي كارت

  و شديم آسانسور سوار. كشيد مي را آن و بود انداخته هايش چرخ روي را چمدان وزن

 .داد فشار را آخر ي طبقه كليد هامون

  الييط اتاق تم. شد باز در و كشيد را كليد همان يا كارت هامون اتاق، كردن پيدا از بعد

  سمت زا كه اتاق بزرگ ي پنجره كنار شكوهي با و بزرگ سلطنتي تخت بود، سفيد و

  گسن. بودند تيره اي قهوه و توري ها پرده. داشت قرار بود، شده كشيده چپ تا راست

 . بود بازي دل بسيار و گير نور اتاق اتاق، كل در و بودند كاراملي رنگ به اتاق كف هاي

 !نيومده خوشم باشم، هتل تو كه اين از وقت هيچ اه: هامون

 !چرا؟: يانار

  يجاي به كه انگار ندارم اي خونه وقتي و ندارم اي خونه انگار هتلم تو وقتي آخه: هامون

 !  ندارم تعلق

  پيرهنش هاي دكمه با رفتن ور مشغول و گذاشت اتاق از اي گوشه را چمدان هامون

 .شد

 !هامون؟ كني مي چيكار اِ: يانار

 .بكنيم استراحتي يه كنم، مي عوض رو لباسام: هامون

 ...  موندي مي خونه تو بايد كني استراحت خواستي مي چي؟ استراحت: يانار

 .گرفتم بازويش از و رفتم انداخت، تخت روي را خودش هامون

 !  بخوابي؟ ساعتم چند بخواي كه جاييم اين چقدر ش همه مگه! هامون ديگه شو بلند _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 278 صفحه  

 

 .كشيد بيرون دستم از را بازويش هامون

 .م خسته خدا به كنم استراحت ذره يه بذار! يانار بابا اي: هامون

 !پاشو... زياده خواب براي وقت: يانار

  و كرديم عوض را هايمان لباس شد، بلند جايش از باالخره زدن، غر كلي با هامون

 .شويم خارج هتل از تا گرفتيم تصميم

 : پرسيدم خيابان به رفتن با

   ريم؟ نمى خودمون ماشين با _

  احتر تاكسى با. كشه مى طول خيلى كنيم پيدا رو جا يه بخواهيم جورى اين نه،: هامون

 .  ريم مى جا همه

 .كرد بلند اي تاكسي براي دست هامون

 .  شو سوار بيا: هامون

 .شدم تاكسي سوار

 : گفت راننده به خطاب هامون

 .  باباطاهر ميدان ريم مي _

  رويم مي كه جاهايي اولين شد قرار و بوديم كرده ريزي برنامه امروز براي هامون با

  امهگنجن آبشار به خواستيم مي هم ظهر از بعد باشد، سينا بوعلي و طاهر بابا آرامگاه

 .برويم

  و مردم و شهر فضاي به خيره من و كرد مي عبور شهر مختلف هاي خيابان از تاكسي

  اما تر؛ خلوت ها خيابان و بود تهران هواي از تر پاك بسيار هوا. بودم آمدشان و رفت

 .داشت جريان تهران در كه بود جوشي و جنب همان مردم جوش و جنب

   راهه؟ كيلومتر چند عليصدر غار تا جا اين از آقا، حاج: هامون

   مسافريد؟ هست، كيلومتري هفتاد شصت يه: تاكسي ي راننده

 آره؟ بريم، تونيم مي هم ظهر از بعد نيست، دور خيلي پس، خب: هامون
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  هم بليط صف كه بريد صبح از... نداره فايده نريد، ظهر از بعد: تاكسي ي راننده

  شينما با بخوايد اگه البته نيست، پارك جاي اصال ها ظهر از بعد نشده، شلوغ اونطوري

   .بدم نشونتون هم اطراف اون ذره يه برسونمتون، تونم مي هم خودم من نريد، شخصي

 .نداشتم خاصي نظر كردم، كج را هايم لب انداخت، من به نگاهي آيينه از هامون

   شيم؟ مى هماهنگ شما با پس باشه،: هامون

  صحبت كرد، عوض را دنده و گذاشت دنده روي را اش خورده ترك دست راننده

  را ثبح موضوع بعد به آن از شد؛ مي سفر به مربوط كه كردم دنبال جايي تا را هايشان

 !شدند سياست و اقتصاد ي مقوله وارد و كردند عوض

  اماكن اينجور و دلپذير هوا. رفتيم باباطاهر آرامگاه به بعد و بوعلي آرامگاه به اول

  توانستيم تمام آرامش و راحت خيال با ما و نبود شلوغ اصال سال وقت اين در عمومي

 .ببريم لذت و بگريم

 .بود شده ظهر بعد نيم دو ساعت انداختم نگاهي ساعتم به

   نيست؟ ت گشنه: هامون

 !خيلي چرا،: يانار

  تورانرس به هم با من، موافقت از بعد و داد را اي سنتي رستوران به رفتن پيشنهاد هامون

 .  رفتيم

 :پرسيد هامون ها، صندلى روى به نشست محض به

   خوري؟ مي چي _

 .  كردم مي نگاه را غذا منوي داشتم

 !  كوفته: يانار

   دن؟ مي تبريزي كوفته هم جا اين مگه: هامون

 .گرفت دستم از را منو

 !  داره كوفته هم همدان ولي نه،: يانار

 .  زد صدا را گارسون و داد تكان را سرش

 :   پرسيدم مقدمه بي و ناگهاني خيلي گارسون، آمدن از قبل
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   شه؟ مي چي تهش نظرت به هامون _

 :  گفت و كرد نگاهم تعجب با هامون

   چي؟ ته _

   مياد؟ پيش چي زندگيمون و ما ته نظرت به! ما؟ ته: يانار

 !  ميريم مي: هامون

 !  ميريم مي راحتي؛ همين به گرفت، ام خنده اش اي دفعه يک و صريح جواب از

 ...بميريم كه اين از قبل! نه: يانار

 .  كرد فكر كمي هامون

 !شيم مي پير: هامون

 .  كشيدم شالم از بيرون موهاي به دستي

 !  باهم؟: يانار

 .  داره خودت به بستگي: هامون

  كه كرد اشاره و انداخت برش و دور به نگاهي بعد دوخت، موهايم به را نگاهش هم او

 .  بريزم داخل را موهايم

 ! نيست بيرون كه خيلي چرا؟: يانار

  شيم،ب پير باهم نكنم فكر كني، افشون رو موهات و برى پيش بخواي جوري اين: هامون

 !  كنم مي سكته من قبلش حتماا

 :   پرسيدم و كشيدم جلوتر را شالم كمي

 !شد؟ خوب _

 :گفت داري كش لحن با و كرد كج را اش قيافه

 !   كنى سر چادر بهتره نظرم به ولى نشد بد _

  كه اونى چون شد تموم نشده شروع بار يک بحث اين! نكن شروع خدا رو تو هامون _

 !  نشه تلخ سفرمون بذار خواهشاا پس نبودم، من داده رو قولش

  چشم كند، پيدا ادامه بحث كه اين از قبل و برد باال را اش رفته هم در ابروهاى هامون

 :  پرسيدم اي گونه نجوا صداي با ها آن كردن باز از بعد و فشردم هم روي را هايم
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   چيه؟ من به راجع حست هامون _

 :  گفت ترديد با هامون

 !  حسم؟ _

 ! پرسيدم؟ عجيبي سؤال آره،: يانار

 !عجيب خيلي...آره _هامون

  اين تمام كه بشنوم چيزي خواست نمي دلم دوختم، هامون هاي لب به چشم مشتاقانه

 .كند مار زهر كامم به را مسافرت روز چند

  زنگ صداي كه رفتم جلوتر كمي ناخودآگاه بزند، حرفي كه كرد باز را دهانش هامون

 .  كرد پاره را دويمان هر افكار ي رشته هامون گوشي

 : گفت و شد خيره اش گوشي ي صفحه به هامون

 !  هاديه _

 .داد جواب و كرد وصل را تماس

   داداش؟ چطوري هادي، آقا به به _

_   ... 

   خوبن؟ همگي خانم، زينب بابا، و مامان _

_ ... 

 .  رسيديم كه شه مي ساعتي چند يه ماهم! هيچي _

 :   پرسيد و انداخت من به گذرايي نگاه باشد، داشته قصدي كه اين بدون هامون

 !بيمارستان؟ اومده هم پسره اون زدي؟ سر چطوره؟بهش زاد پري حال _

  ود،ب نگذشته سفرمان از ساعتي چند هنوز. فشردم و زدم چنگ دستانم در را ميزي رو

 !  پرسيد مي را حالش مقدمه بي چه شد؛ مي نگران زود چه

 _   ... 

 !   شكر خدارو خب: هامون

_ ... 

 !  رسونه مي سالم خوبه، هم يانار _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 282 صفحه  

 

  رستوران ديوار و در در شده نصب تابلوهاي به را غمگينم نگاه و چرخاندم را سرم

  ناتوان هم هايت خواستن وجود با اوقات گاهى اما كنم دركش خواستم مى شايد. دوختم

  وا بودم چشمانش پيش من و بود من با تنها صبح از كه حالى اين با هامون. شد خواهى

  ادشز پرى به تا كرد رها من از را خود و شكست مرا اى شيشه حباب تلنگر يک با تنها

 .برسد

  ىم رفتن را راه تنها رسواييم، از جلوگيرى براى من و انداحت مى چنگ را گلويم بغض

 .  دانستم

  بايد. شدم دور هامون از و شدم بلند جايم از بود زمين روى به نگاهم كه طور همان

  جمع ودخ در را بود گفته برايم دانيار كه تحملى بتوانم كه اين براى گرفتم مى نفس

 .  كنم

  با هك برداشتم قدم سرعت با بياورم باال را نگاهم آنكه بى و كردم باز را رستوران در

  حال در و خورد ترك بيشتر بغضم اى شيشه ديوار. كردم برخورد سخت و سفت مانعى

  از نومبش حرفى كه اين از قبل كردم، خواهى عذر و كردم بلند را دستم كه بود شكستن

 .رساندم خيابان به را خود بلند هاى قدم با و گذشتم مرد كنار

  گرفته ناديده تلنگر يک با هايم تالش تمام كه اين از اما كنم تلخ را سفر خواستم نمى

 .  برداشت خدشه غرورم بگيرد، ناديده مرا هم باز راحت خيلى هامون و شود

  چشمانم .بازگشت جانم به آرامش قلبم ضربان شدن كمتر با و كشيدم عميق نفس چند

  دلخور نيز من او، هاى اخم و چشمانم كردن باز با. شنيدم را هامون صداى كه بستم را

 :  گفتم و انداختم پايين را سرم

 !    شدم مى خفه داشتم لحظه يه _

 :پرسيد و شد رنگ كم اخمش هامون

   دكتر؟ بريم خواى بهتره؟مى حالت _

 .  نه: گفتم لب زير و چرخيدم رستوران طرف به

  به ار نگاهم و كردم سكوت قبل ثانيه چند عكس بر بار اين و نشستم ام صندلى روى

 .  دوختم زمين روى
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  ونهام. نداشتم غذا به ميلى ديگر و پركشيد ام گرسنگي حس تمام غذاها رسيدن با

 :  پرسيد بودم، نشسته حركت بى كه من ديدن با و كرد غذايش خوردن به شروع

   ندارى؟ دوست _

 :  گفتم و انداختم مقابلم غذاى به گذرا نگاهى

 .   ندارم اه كوفته اين به ميلى ديگه من اما كرد مى تعريف خيلى ها كوفته اين از بهاره _

  ثلم توام. بدونم منم بگو كرده ناراحتت چيزى اگه! نيار در بازى بچه خواهشاا يانار _

 !  نكن ديونه رو من سكوتت با زاد پرى

 :    گفتم شدم خيره چشمانش به و كردم اخم

   باشه؟ تونه مى چى ناراحتى اوج دونى مي هامون _

 :   دادم ادامه سكوتش با

  چته وت دونه مى طرفت شه، مي ريز سر آتشفشان يه مثل كه هست زمانى ناراحتى اوج _

 !   كنه بازى غرورت با داره دوست اما

 :   گفتم كنايه با و شدم بلند جايم از

 .   منتظرم بيرون شدم؛ سير من جان، نوش _

 .   آمدم بيرون رستوران از و نشدم زدنش حرف منتظر

  جاى در طور همان. كردم نگاه هامون به و چرخاندم را سرم در به رسيدن محض به

 .   بود نشسته خود

 :   گفتم دل در و زدم پوزخند

 !   باش راحت _

    . كردم فكر خود كار به و نشستم رستوران مقابل ى شده كارى گل ى باغچه كنار

  خيلى و نيستم زاد پرى من بفهمد هامون بايد گفت، دانيار اما باشم رفته تند كمى شايد

   . كنم تحمل را اش نگراني نتوانستم واقعاا هم االن كنم؛ نمى تحمل را رفتارهايش از

 .    دوختم چشم هامون صورت به و آمد باال نگاهم رستوران در شدن باز با

  هب را سرم و شدم بلند جايم از آمد، طرفم به و گذاشت اش بينى روى به را عينكش

 .  چرخاندم او از مخالف جهت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 284 صفحه  

 

 :   گفت و ايستاد مقابلم 

 !   كنيم استراحت كمى هتل بريم _

 . افتادم راه خيابان سمت به و دادم تكان را سرم

 .   شدم ناراحت از بيشتر من و نشست راننده كنار جلو بار اين گرفت، تاكسى

  از را اتاق كارت.  رفت داخل به و شده پياده ماشين از سريع هتل مقابل رسيدن با

 .   رفتم باال به و گرفتم رزوشن

  قدم اتاق داخل حمام سمت به و كردم باز را اتاق در نبينم را هامون كه اين براى

  از كه طور همان را هايم لباس و كردم آب از پر را حمام درون وان حرص با.برداشتم

  هامون از من. كردم مى لعنت را خود و كوبيدم مى زمين روى به آوردم مى بيرون تنم

  دانستم مى و شناختم مى را او خوبى به كه حالى در بودم؟ متوقع قدر آن چرا واقعاا 

 !ببخشيد توست با حق گويد، نمى هرگز

  گرمى آب وان از گرفتم آرام كه مدتى از بعد و كردم طوالنى را حمامم ممكن حد تا

  و كردم تن به را در پشت در شده آويزان تنى ى حوله و آمدم بيرون بود، شده سرد كه

 .  بود شستهن داشت، قرار تلويزيون مقابل كه ستى نيم مبل روى به هامون.  رفتم بيرون به

  با و كردم انتخاب بلند لباسى. كردم بازش و رفتم اتاق ى گوشه چمدان طرف به

  ىهامون به چرخشم با. شدم بلند زمين روى از و بستم را چمدان لوازمم باقيِ برداشتن

   : گفتم و كردم بلند را سرم حرص با. كردم برخورد بود، ايستاده سرم پشت كه

   بايستى؟ تو نبود ديگه جاى _

 :   گفت خنده با و رفت باال ابروهايش

 !   كنى؟ مى التيش چرا _

 :گفت و بست را راهم كه بگذرم كنارش از خواستم

   نه؟ نشه، تلخ مسافرتمون شد قرار _

 :  تمسخرگفتم با و زدم كمرم به را دستم

 !  نداريم عادت شيرينى به ما آخه باشه تلخ بايد مسافرت اين شد، عوض حرفم _

 :   گفت كشاند خود دنبال به مرا و گرفت را بازويم هامون
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 !  نرو اعصابم رو يانار _

  خم يزم سمت به و نشست كنارم نيز خود نشاند، مبلم روى زور به ها مبل به رسيدن با

  در حرف بود، كردنش باز درحال هامون كه غذايى ظرف و ميز روى به نگاه با.شد

 .   ماند دهانم

 :  گفت و كرد باز را غذا ظرف هامون

 !من نه توئه تقصير ديگه شده سرد ها كوفته اين اگر_

 .چرخيد رويم به و گرفت نان درون را كوفته از اى لقمه

 !كن باز رو دهنت يانار:هامون

  دلم اش مردانه رسم اين از من و كرد مى عذرخواهى خود زبان با كه بود مردى هامون

 .   رفت ضعف

 !   كنى مى ضعف نخوردى، چيزى صبح از دختر بخور: هامون

  مى را غذايش راحت خيال با و شده من خيال بى كردم مى تصور من كه زمانى پس

 ! بوده من براى ها كوفته شدن آماده منتظر خورد،

 :   گفت و گذاشت هايم لب روى به را لقمه هامون

  جانانه كتک يه روزى برن تو به هامون بچه كن باور! بازى؟ لج قدر اون چرا تو آخه  _

 !  دارن من از

  ردك تصور هايش بچه خودش قول به مادر مرا كه اين از شدم، خيره زيبايش چشمان به

 .  درآورد خود ى محاصره به را قلبم خوشحالى

  ار انگشتش خود، سبک به منتها او از تشكر براى من و كرد دهانم وارد زور به را لقمه

 :   مگفت خنده همان با و خنديدم بلند دستش، كشيدن و فرياد با گرفتم گاز محكم

 !  ست خوشمزه هوم،خيلى _

 :    گفت و گرفت گاز را پايينش لب كرد، ريز را چشمانش هامون

 !  هستى من خوشمزگى به توام ببينم بذار طوره اين كه حاال باشه، _

  هب و گرفت محكم را دستم ديگرش دست با و گرفت خود آغوش به مرا دست يک با

 .   برد هايش دندان سمت
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 :   گفتم مى وار التماس و بود شده بلند اختيار بى هايم خنده ترس شدت از

 ! خدا رو تو سفيده؛ پوستم شم، مي سياه زود من هامون! خدا رو تو كن ولم هامون _

  به شروع و گرفت تر محكم خود آغوش در  مرا و زد دستم به كوچک گازى هامون

 .    كرد دادنم قلقک

  مي بيشتر ام خرابكارى امكان لحظه هر بود، آمده دلم به كه فشارى و خنده شدت از

 .  كرد رهايم و داشت نگاه دست بودم، داده قسم را خود  جان كه التماسم آخرين با. شد

 :   گفتم و گرفتم فاصله سريع

 !  كن باور اى، ديوونه _

  وجود متما با و فشردم هم روى به را چشمانم كه بيايد سمتم به دوباره كه برداشت خيز

 :  گفتم

 !  كردم غلط _

 : شد،گفت بلند جايش از و خنديد بلند صداى با

  ديگه ات بدم نشونت رو سند اين شد دراز زبونت وقتى تا كرد ثبت بايد رو لحظه اين _

 .   نكنى زبونى بلبل

  كنم رارف حمام به تا شدم بلند جايم از. برگشت  سمتم به موبايلش برداشتن با هامون

  ام شانه روى به را اش چانه و چسباند خود به مرا گرفت، را كمرم دست يک با كه

 :   گفت تمسخر با و گرفت مقابلمان را موبايل گذاشت،

 !  سيب بگو _

 .بردم باال را ابروهايم و آوردم بيرون را زبانم سيب، جاى به

 .  شد ثبت ما دوى هر براى لحظه اين و شد گرفته عكس

 :  گفت و برگرداند خود روى به مرا هامون

   كنى،آره؟ مى درازى زبون كه _

 .  كشيدم محكم و گرفتم هم با زمان هم را هايش گوش كردم، بلند را دستانم

 !   رن نمي زور حرف بار زير وقت هيچ هام ترك. تركيم ما نره يادت: يانار
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  اش شانه روى به و كرد بلندم كمر از كرد، پرت تخت روى به را موبايلش هامون

 :   گفت انداخت

 !  شه مي معلوم االن _

  من ترس باعث اين و آمد مى بر كارى هر او از اما دارد سر در اى نقشه چه دانستم نمى

 .  بود شده

 !  كن ولم هامون: يانار

 :   گفت و كرد باز را سرد آب رفت، دوش زير به راست يک كرد، باز را حمام در هامون

 !تنبيه فقط ادب بى ى بچه جواب _

  زير به راست يک آورد، پايين اش شانه روى از مرا بدهم را جوابش كه اين از قبل

 : گفت  خنده با و برد سرد آب دوش

   خورد؟ موش رو زبونت! شد؟ چي _

  روى به هايم دندان و شد حس بى سرما شدت از سرم تمام كه بود سرد آب قدرى به

 !خورد مى هم

  بازوهاى روى به كردم بلند را جانم بى دستان بريزم، او به را خود زهر كه اين براى

  هايم لب لرز همان با و آوردم دوش زير به نيز را او حركت يک با و گذاشتم هامون

 :   گفتم

 .  زونه...سو...مى... روهم... يه...بق  زه...بسو تى...وق. نه...اي  ر...نا...يا _

 :  گفت آب كردن گرم با و برد آب شير سمت به را دستش هامون

 !   درخدمتتون نيست،هستيم مهم باشه _

  به را هامون تن بوى يانار افتد مى اتفاق اين كه بار هر و شدم حل وجودش در بازهم

  براى جايى ديگر زاد پرى و بگيرد خود به مرا تن بوى هم او كاش اى و گيرد مى خود

 .باشد نداشته من مرد احساسات به دادن رنگ

  از هامون هاي گونه كردم، باز هم از را هايم چشم بدنم، روي آب جريان شدن قطع با

 !  بود گرفته رنگ كمي آب سرماي

 !  مردي كردم...فكر: هامون
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 .شد مي وصل و قطع كه اي خنده البته خنديدم،

   بميرم؟...ستي...خوا مي...م: يانار

 .  كرد  پر را او و من صورت ي فاصله هايش نفس بخار كشيد، عميقي نفس هامون

 !  بستم...رو آب شير...كه...بميري م...خواست مي...ن: هامون

 .  كردم "ها" ها آن در و آوردم باال را هايم دست

   بياريم؟ رو هامون لباس و حوله بريم جوري چه حاال هوف: هامون

  صورت و سر از آب! پريدم باال ناگهان باشند، كرده وصل من به برق جريان كه انگار

  آوري چندش وضعيت شد؛ خارج حمام از شد نمي وضع اين با و چكيد مي هامون و من

  سخي بدن با اما شوم خشک تا بايستم حمام در جور همين ساعت چند بودم حاضر! بود

 !   نكشم گند به را اتاق و نشوم خارج

 !   خدا كنم؟آي چيكار حاال!تو دست هامون،از: يانار

 ...كنيم مي فكري يه كن نرسيده؛صبر آخر به كه دنيا حاال باشه: هامون

  بلند هاي مژه از آب زد،قطرات كنار را ها آن و برد شبش رنگ به موهاي الي را دستش

 !لغزيدند مي اش پيشاني روي نرمش موهاي طره و ريخت مي فرو اش مشكي و

 .  رفت حمام انتهاي تا و زد كنار مرا

 !ها بيرون نري طوري اين! كني؟ مي چيكار: يانار

  را آن و آورد در تنش از حركت يک با را خيسش لباس كند، توجه من به كه اين بدون

  حمام نزديک كه تخت روي از سختي با و شد خم كمي.كرد پرت حمام از اي گوشه

 .  گرفتم را آن فورا من و كرد پرت من سمت را مالفه. برداشت را مالفه بود،

 !  بيار لباس هم من براي بيرون خودت،برو دور بپيچ بگير: هامون

 :  گفتم بعد و كردم فكر كمي

 !   اونور كن رو روت باشه _

 :   گفت اي شده ريز هاي چشم با و خنديد

   دليل؟ چه به _

   !برگردون رو روت. چكه مي آب ازشون خيسن، خيس لباسام!  ديگه نشو لوس: يانار
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 .   داد تكان "نه " معناي به را سرش هامون

 !   ديگه چيه ها بازي بچه اين: يانار

  نمي بشري بني هيچ لج، ي دنده روي برود وقتي كه دانستم مي. انداخت باال را اش شانه

   دورم به را مالفه و دادم وفق حاكم شرايط بر را خود سختي كند،به رامش تواند

  و رفتم آيينه سمت لباس، دست يک پوشيدن از بعد و شدم خارج حمام پيچيدم؛از

 .  شدم موهايم به زدن شانه مشغول

   كوشن؟ پس من هاي لباس پس؟ شدي چي يانار؟: هامون

 ! بردار بيا داده،خودت سالم پاي و دست جفت دو بهت خدا شكر خدارو: يانار

   چي؟ يعني ها بازي بچه اين دوني؟ نمي رو من وضعيت: هامون

 .  بود رسيده من حرف به خنديدم، بلند

 .  بدن رو جوابت بازي بچه با تا باش منتظر مياري در بازي بچه وقتي: يانار

 .  شدم خيره بلندم موهاي و خودم به آيينه در عميقي لبخند با و

 !كنم مي خشک رو خودم تخته، رو كه مانتوئه اين با من پس باشه: هامون

 !چرخيدم بود دستش كه ايم سرمه بلند مانتوي و او سمت جيغ با

 !  كنم مي ت بيچاره بيافته، مانتوم به لک يه خدا به هامون! نه: يانار

 :   گفت و خنديد خودم مثل هم هامون

  ور اين هنوز خانم، يانار است بسيار دست باالي دست كني؟ چيكار خواي مي مثال _

   نشدي؟ متوجه

  برايم هامون پيش روز چند كه را ام گوشي و گرنداندم اتاق در را چشمم سراسيمه

  را آن و زدم را آن قفل نامحسوسي طور به و رفتم سمتش آرام ديدم، را بود خريده

 : گفتم تكه تكه بود مشهود آن در خنده كه صدايي با بعد. كردم پنهان پشتم

 !  آرم...نمي...لباس...برات...من _

 !  بيرون ميام مانتوت با منم باشه: هامون

  رونبي حمام از هامون تا شدم منتظر آماده و رفتم گوشي دوربين رد و نزدم حرفي ديگر

 .گرفتم ازش عكس تا شش پنج آمدنش، بيرون محض به و بيايد
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 !   سيب بگو: يانار

 :   زد داد بعد و شد خيره دستم توي گوشي و من به شده گرد هاي چشم با هامون

 !  يانار _

  من و كرد مي نگاه چپ چپ من به آيينه از گاهي از هر هامون بوديم، نشسته تاكسي در

  را ام گوشي هامون و شد خراب مانتوام كه اين با نداشتم، را ام خنده كنترل توان واقعا

  مر در را ها عكس بشكند، را گوشي كه اين از قبل چون بودم خوشحال من اما شكست

  مي استفاده آن از حتما مناسب موقع در. گذاشتم يبمج داخل را رم و كردم منتقل

  را ام گوشي!  بود شده دلربا و زيبا بسيار لطيف و زناننه مانتوي آن در هامون كردم،

  ريبزرگت اهداف به من اما كند كنترل را عصبانيتش نتوانست باز و شكست هامون

 !  است بسيار دست باالس دست: خودش قول به!  بودم رسيده

  شه؟ مي چقدر. آقا نكنه درد شما دست: هامون

  ترلكن هاي خنده اين با دانستم خنديدم،مي ريز و گذاشتم دهانم جلوي دوباره را دستم

  ماشين در و داد را تاكسي راننده ي كرايه هامون. دهم مي لو را چيز همه آخر ام، نشده

  پياده دادم، قورت را ام خنده سختي به كه اين از بعد هم من. شد پياده و كرد باز را

 .  كرد مي نگاه من به اخم با هم هنوز هامون. شدم

  چون كنم فراموش را پيش ساعت چند اتفاقات و هامون پاك كه شد باعث هوا سرماي

 .  انداخت مي اندامم به لرز و بود سرد خيلي هوا داشتيم، فاصله زمين سطح از

  هكتيب بعد و مغازه چند بعد و بود باغ چند اول نامه گنج ورودي در چرخاندم، را چشمانم

 :   دادم نشان هامون به را ها آن و رفتم ها آن سمت ذوق با. داريوش و كوروش ي

 !  هان كتيبه ها اين هامون _

  مشغول تنهايي به خودم و شدم پشيمان ام گفته از كه كرد نگاه بد را من قدر اون

 .  شدم رويش عجيب خط و كتيبه تماشاي

  را سرم و رفتم باال ها پله از كردم نگاه كتيبه جاي همه به خوب كه اين از بعد

  و بستم را هايم چشم لحظاتي براي. ديدم راحتي به را زاللش آبي و چرخاندم،آبشار

 !ببينم را آبشار هايم گوش با كه كردم سعي
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  شكوه با و طبيعي اي حماسه و كرد مي ايجاد من در را خروش حس آب، شرشر صداي

  اه فروش دست برگرداندم، چپ به كمي را سرم و كردم باز را چشمانم. بود آفريده را

  يدست چرخ و بود شده آميخته هم در بالل و لبو بوي. بودند مشغول اي طوالني صف در

  بل به كه سرخي لبوهاي گرماي چون بود شده پوشانده كه از اي حاله در فروشان لبو

 .  بود هوا سرماي با تنگاتنگي تضاد رد زدند مي بوسه ها

  رخوردب بود ايستاده سرم پشت كه هاموني به كه برداشتم عقب به قدم يک اختيار بي

 .  كردم

   عذرخواهيه؟ جديد ي شيوه: هامون

  ام شيگو شما كه ببخشيد گفتم مي بايد! عجب! گرفت ام خنده اش طلبكارانه لحن از

   داديد؟ جر بزرگتان هيكل با را مانتوام و شكستيد را

 !كنم عذرخواهي بخوام كه نكردم كاري: يانار

 ...كار: هامون

  ينا هامون با بحث از تري جالب و تر مهيج چيزهاي فعال بزند، كامل را حرفش نذاشتم

 .  داشت وجود جا

 !گي مي درست تو ندارم،اصال كردن بحث ي حوصله! هامون كن ولش: يانار

  هب تا شدم رد بزرگ هاي سنگ روي از و كردم حركت آبشار سمت بلندي هاي گام با

  يم صورتم به وقتي يخ آب قطرات. برسم ها سنگ بريدگي از آب سقوط محل و آبشار

 .  بيايم وجد به و بيايد در جيغم صداي تا شدند مي باعث خوردند

 ! بود بخش لذت واقعا بردم، فرو آب در را دستم حالي خوش با و شدم خم

 !يانار؟: هامون

 .  برگشتم سمتش تعجب با و شدم بلند

 !  خنكه خيلي آبه هامون واي چيه؟: يانار

 :   گفت لب زير و بود شده خيره رو روبه به وحشتناكي اخم با هامون

 !  كوتاست خيلي مانتوت _

 :  دادم جواب و كشيدم رنگم نخودي مانتوي به دستي
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 .  نيست كوتاه خيلي! خوبه! نه _

 .  گرفت بازويم از كه شوم خم دوباره خواستم

 !   شه مي تاريک هوا داره ديگه بريم، بيا: هامون

  مگ الوند بلند هاي كوه پشت خورشيد نور دوختم، صورتش به را ام شده گرد هاي چشم

 !  شد مي رفتن دليل كه اين اما، دلگير و تاريک هوا خورشيد حضور بي و شد مي

 !   بشه تاريک خب! اومديم تازه كه ما گي؟ مي چي!  وا: يانار

  جل جدت رو تو بريم بيا بودم، بيدار صبح چهار ساعت از م خسته خيلي يانار: هامون

 .  نكن بازي

 ...!  آخه: يانار

 !يانار: هامون

  درست بود، نخوابيده حسابي درست هم صبح چهار ساعت از و بود خسته كه اين

   !بود زود خيلي رفتن براي هنوز! بمانم خواستم مي من چه؟ من دل تكليف پس...اما

  او.شدم خيره بود معلوم بيشتر برقشان تاريكي در حاال كه سياهش هاي چشم به غمگين

  لب زير و بست را ها آن بعد اما كرد مي نگاه من هاي چشم به را اي لحظه چند هم

 .  گفت اي "استغفراهلل"

 !  م خسته خيلي خدا به ديگه، صدر علي بريم خوايم مي هم فردا! يانار: هامون

!  كنم مظل توانستم نمي كه شوهرم حق در شدم، هتل به او با برگشت به راضي انجام سر

 .  بودند اش خستگي گواه خمارش هاي چشم

  زا بعد و گرفت وضو و رفت شويي دست به هركاري از اول هامون رسيديم، كه هتل به

 .   شد تلويزيون تماشاي مشغول و انداخت تخت روي را خودش نمازش، خواندن

  مشغول ها آن كردن مرتب با را خودم و رفتم هايم لباس چمدان سمت حوصله بي

 .  كردم

   بخرم؟ چي شام نيست؟ ت گشنه يانار؟: هامون

  الاص و بودم رفته فرو فكر در كه بود مدت چه مگر چرخاندم، او سمت را متعجبم نگاه

   نشدم؟ زمان گذر متوجه
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 !  ؟ چنده ساعت مگه: يانار

 .  نه: هامون

  وگرنه داد نجات افكارم منجالب از را من هامون شد خوب كشيدم، صورتم به دستي

 !كشيد مي بيرون را من و شد مي نجاتم غريق كسي چه و كي نبود معلوم

   بخرم؟ چي! نگفتي: هامون

 .  بخر هم من براي داري دوست خودت چي هر: يانار

  بود تاقا در شدن بسته شنيدن صداي اين بعد و كرد اكتفا اي "باشه" گفتن به هامون

 .  كرد پر را اتاق كه

  جيبي شعر ديوان گرفتم تصميم! بكنم كار چه بايد دانستم نمي و بود رفته سر ام حوصله

 .  ددبرگر هامون كه وقتي تا بخوانم را شعرهايش از يكي و بياورم در كيفم از  را موالنا

   ام كرده گم را پيمانه عاشقـان اي عاشقــان اي"

   ام كرده گم را ام،خمخــــانه مــــانده ويران دركنج

   خاكيان اسيــر من باالئيــــان،هم پي در هم

   "ام كرده گم را خــانه ام،هم همخــــانه پي در هم

  اشعارش در چيزي چه! است شده گرفته بازي به موالنا توسط روحم كردم مي احساس

   كرد؟ مي خودش مدهوش و مجذوب مرا هميشه

 .  شد خاك بر روان اشكــــم شد برافالك چو آهـــــم"

   ام كرده گم را نيستم،كاشـــــانه اينجا از آخـــــر

  شدم سرگردان است عمري خاكيان اين قالب در

  "ام كرده گم را شد،جانانه اسيرحبس جان چون

 :   دادم ادامه شعر خواندن به و كشيدم عميقي نفس

  ام بسته پر مرغكي چون ام خسته دنيا حبس از"

  "ام كرده گم را سامانه ، شد سير تن اين از جانم

 ...!شد سير تن اين از جانم

   كني؟ مي چيكار يانار؟: هامون
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 !  زندگي: يانار

 !؟ نيستي كردن زندگي حال در هميشه مگه!  وا: هامون

 !  نيستم مطمئن: يانار

  فكر خيلي نكن، فكر هم قدر اون شه، مي سرد االن بخور رو شامت بيا پاشو: هامون

 !  نيست خوب هم كردن

 !   نيست خوب اصال گاهي كردن فكر زياد بودم، موافق حرفش اين با

 .  بود خريده كباب چلو رفتم، سمتش و شدم بلند جا از

   نه؟ داري، دوست خيلي كباب: يانار

  مگه؟ چطور آره: هامون

  غولمش و برگشتم او پيش هايم، دست شستن از بعد و انداختم باال را هايم شانه يانار

  در و گرفته خيلي هامون. شد طي برانگيزي حزن سكوت در شام صرف. شدم خوردن

 ! گفت نمي چيزي و زد نمي حرفي چون كرد مي اذيت مرا اين و بود فكر

   نداري؟ دوست غذايي چه تو گم مي هامون:يانار

 :   كرد زمزمه بود انداخته ابروهايش به ظريفي ي گره كه حالي در هامون

 !  آره آره _

  هامون كردم؛ جمع را وسايل و آشغال! ديگريست عالم در! نه كه شدم متوجه من و

  خالي را خودش و بزند حرفي كه اين براي زد، مي حرفي خودش خواست مي اگر امشب

  و ييتنها در را مدتي تا دارد احتياج مردي هر ضمن در! كردم مي التماس نبايد كه بكند

  به را دلش هاي حرف و كرد باز لب فردا پس شايد فردا ببرد، سر به خودش خلوت

 .  دادم مي او به را سكوت اين ي اجازه بايد من موقع آن تا آورد زبان

   خوابي؟ نمي هامون: يانار

 :گفت لحظه چند از بعد هامون

   هوم؟ _

 :  زدم لب و دوختم تخت به را نگاهم

 !   هيچي _
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  رايب برگشتم، اتاق به زدن مسواك از بعد و رفتم دستشويي سمت سست هايي قدم با

 .  بودم خسته خيلي اما بود زود كمي خوابيدن

  حرف به كنم جايم در حركتى آنكه بى و شدم بيدار خواب از هامون پچ پچ صداى با

 .  دادم گوش هايش

   خوبه؟ زاد پري حال االن: هامون

  و بود تاريک هوا چرخاندم، اتاق در را سرم گيجي با و كردم باز را هايم چشم آرام

  هاي پرده ميان هامون و آمد مي اتاق به پنجره طرف از سردي باد. خاموش ها چراغ

 .  نمود مي خميده كمي اش مردانه هيكل و بود شده پنهان شب در كه رقصاني

 !  شكرت خدايا! شكرت خدايا آخ: هامون

  ارهدوب را حرفش شادابي خيلي صداي با و برد صورتش روي را راستش دست كه ديدم

 .  كرد تكرار

  و ادش صداي اين چرا فشرد، را گلويم و افتاد تنم روي بختک مثل چيزي كه كردم حس

   شد؟ نمي من سهم شكرگذار

  هامون. شد توليد صدايي و كرد برخورد چيزي به دستم كه كنم بلند خواستم را دستم

 . ديدم نمي روشنش و گيرا برق آن جز صورتش از چيزي چرخيد، من طرف

   يانار؟: هامون

 .  فشردم هايم دست در را آن و كشيدم صورتم روي بيشتر را پتو ندادم، جواب

 .  شنيدم اشتباه كنم فكر داداش، هيچي: هامون

  رمتحي عشق عجب كرد، خيس و نمناك را بالشتي رو و چكيد صورتم از اشكي قطره

  هامون لرزان صداي و پريشان حالي با شب نيمه! داشتند زاد پري و هامون اي كننده

 ...شد مي جويا را عشقش حال و بود ايستاده پنجره پشت

 !كرد رحم خدا آره: هامون

  كه دمكر گريه چقدر دانم نمي. برندارد ترك قلبم اين از بيش تا گرفتم را هايم گوش

  انهزب آتش هاي شعله مثل كه رقصاني ي پرده آن از خبري خواب در ديگر و برد خوابم

 .  نبود كشيد مي
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 !   ها شه مي ديرمون شي؟ نمي بيدار يانار: هامون

 :   پرسيدم اي گرفته صداي با و كردم باز را هايم چشم

   چنده؟ ساعت _

 .   هفت: هامون

  تيمش. كردم حركت دستشويي طرف به كشيدم كمي را هايم دست و شدم بلند جا از

  نآ به دستي. شدم رنگم بي صورت ي-خيره آيينه در و پاشيدم صورتم به سرد آب

  با. مدانست مي را دليلش خوبي به من و بود كرده پف كمي هايم چشم        زير كشيدم،

  با و كنم فراموش را شب نيمه ماجراي كردم سعي صورتم به آب دوم مشت پاشيدن

  و منشاند صورتم روي به لبخندي. نكنم خراب را امروزم گذشته ي نتيجه بي خاطرات

 .   شدم خارج دستشويي از زدن مسواك از بعد

 ...بعد بخوريم صبحونه اول بيا كني؟ مي چيكار هامون؟: يانار

 .  خوريم مي رو صبحونه محوطه تو اونجا شو شو،آماده بلند نه: هامون

  ستد دو. پوشيدم همرنگش شال با و برداشتم خاكستري مانتوي يک و كردم موافقت

  رايشيآ مختصر را صورتم و زدم پا را ام يخي آبي لي شلوار بودم، نياورده بيشتر شلوار

   .بيايم در رنگي بي اين از هم و نباشد معلوم خيلي هايم چشم زير پف هم تا كردم

 . كردم چک را داخلش لوازم و برداشتم را كيفم

   اومدي؟ يانار: هامون

 !  اومدم بابا آره: يانار

 .  كرديم حركت آسانسور سمت و شديم خارج اتاق از هايمان كفش پوشيدن از بعد

   بريم؟ خودمون ماشين با يا بگيري ماشين خواي مي: يانار

 . تريم راحت بريم خودمون ماشين با نه: هامون

  با آسانسور و زد را آسانسور همكف ي طبقه ي دكمه حرف اين گفتن از بعد هامون

 .  كرد آغاز را خودش حركت ماليمي آهنگ پخش

 !   همكف ي طبقه _
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  خارج هتل از و افتاد راه من از جلوتر هامون شد، باز آسانسور در جمله اين شنيدن با

  روشن از بعد كه كاري اولين هامون و شديم ماشين سوار. دنبالش به هم من و شد

 .  بود ضبط ي دكمه زدن كرد، ماشين كردن

  كنيم،مي مي آغاز( ص) اكرم پيامبر از حديث يک با رو روزمون: راديو ي گوينده

  زود و آيند خشم به دير كه هستند كسانى ها انسان بهترين كه بدانيد: كه فرمايند

 ...  شوند راضى

 .  باشد هامون براي تلنگري حديث اين كاش اي كه كردم دعا

   راهه؟ ساعت هامون؟چند: يانار

 .  ساعت يک حوش و حول: هامون

 .  بده ماشين داشپورت تو از رو نقشه اون يانار: هامون

 .  بستم را هايم چشم آرام و دادم تكيه پنجره به را سرم هامون به نقشه دادن از بعد

   سالشه؟ چند داداشت يانار: هامون

 :   گفتم كنم نگاه او به آنكه بي

 .سالش ده _

  داري؟ دوستش: هامون

 .  دارم دوستش بيشتر ديگه چيزهاي بعضي از آره: يانار

 .  كرد عوض را دنده هامون

   چيزها؟ بعضي از فقط: هامون

 .دادم تكان "آره" معناي به آرام را سرم

 !  چيزها؟ بعضي فقط چرا: هامون

 !دونم نمي واقعاا ! دونم نمي: يانار

  يچيز خواست مي كه اين با هم هامون بستم، را هايم چشم و خواباندم را ماشين صندلي

 .  ندارم را زمينه اين در بحث ي حوصله كه شد متوجه شايد نگفت اما بگويد

  نماشي روي روبه ي پنچره از اشتياق با و كردم خداروشكر دل ته از! رسيديم باالخره

 .  كرد پارك را ماشين هامون. گذراندم نظرم زير از را جا همه
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 ! رسيديم جون آخ: يانار

 .  لرزيدم خودم به كه بود سرد انقدر هوا شدم، پياده ماشين از

   .خوري مي سرما سرده خيلي هوا بردار، ماشين توي از رو سوييشرتت بيا يانار: هامون

  هوا در هايم نفس بخار با كردم مي سعي كه حالي در و ماليدم هم به را هايم دستم

  ار سوييشرتم عقبش صندلي از و رفتم ماشين سمت كنم درست اي تازه هاي شكل

 .  پوشيدم و برداشتم

  سمتي آن،در كردن قفل از بعد و برداشت ماشين عقب صندوق از را انداز زير هم هامون

 .  بود آن پهن براي مناسبي جاي گشتن مشغول و كرد حركت

 .  انداختيم درختي كنار را انداز زير و كرديم پيدا را دنجي و خوبي جاي باالخره

 .  بمون جا همين تو بخرم عسل و پنير مغازه اين از رم مي من: هامون

  خرب باگت هم نداشت بهتر؛ چه كه داشت محلي نون اگه بخر، هم نون... برو باشه: يانار

 .  نيست اي چاره  ديگه

    لفص و پاييز هم ها بوته حتي كه غار اطراف سبز سر فضاي در صبحانه خوردن از بعد

  به ممچش ناگهان كه كرديم جمع را صبحانه وسايل كشيدند، مي فرياد را يشان عاشقانه

  خنده طنين و رفتند مي راه هاي درخت ميان در هم دست در دست كه افتاد جواني زوج

  اام بود پر ام شناسنامه كردم، نگاه هايم دست به. شد مي شنيده دور از حتي يشان

 .  شد مي بهتر هم هامون و من ي رابطه زودتر چه هر كاش! نه هايم دست

 .  بخريم بليط بريم بيا: هامون

 .  ميام االن آشغال سطل بندازم هارو آشغال اين من وايسا، صف توي برو تو: يانار

 :  ردك اشاره ديد را من كه اين محض به هامون رفتم، بليط صف سمت كارم اتمام از بعد

   قديمي؟ يا بگيرم رو جديد ورودي _

 !   دانستم نمي كه كردم،من كج را هايم لب

 .   دوني مي خودت جور هر دونم، نمي _

 .  داد تكان هوا در دانم نمي معني به را هايش دست هم او

 ! بگير رو جديده...خوب _
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  تعداد شكر خدارو.شد خيره دستش درون ي برگه به و داد تكان را سرش هامون

  شديم، غار وارد و نمانديم منتظر صف در را زيادي مدت ما و بود كم كنندگان بازديد

  هاي جليقه! داد مي دست هم به زدگي يخ احساس! بود سوز استخوان واقعا غار سرماي

  تا كرديم طي پياده را متري چند گرفتيم را دادند مي غار وردي در كه را مشكي و سبز

   "غار ورودي ": بود نوشته درش سر كه رسيديم جايي به

   "اه قنديل تاالر":  بود نوشته آن در سر كه بود هم فرعي راه يک ورودي كنار البته 

  و دبو رنگي هاي چراغ از پر تاالر شدم، خيره اطرافم و دور به حيرت با شديم، تاالر وارد 

  آيينه ،بودند آيينه ها قنديل تک تک بگويم توانم مي جرعت به قنديل؛ از پر طور همين

  هاي قنديل روي نورها مختلف هاي رنگ! كردند مي تاب باز را خدا من براي كه اي

 .  بود جالب بسيار غار در صدا اكوي و رفتند مي اسكي

  و عجيب هاي حكاكي از پر ما اطراف شديم غار تاالر وارد ها قنديل تاالر بازديد از بعد 

  هم وا كردم، نگاه او به و زدم هامون بازوي به را دستم بود؛ ها سنگ روي برانگيز تعجب

 .  بود آمده وجد به ناپذيرش وصف شكوه و غار اين از من مثل انگار

   يانار؟: هامون

  مي وشمگ به تر لطفات پر و زيباتر بار هر و پيچيد غار در بار چندين هامون گفتن يانار و

 . داشتم دوست بود شده گفته هامون زبان از وقتي را نامم اكوي خورد،

   جانم؟: يانار

 "... جانم؟ جانم؟جانم؟"

 :   شد خم گوشم سمت هامون آوردم، تر پايين را صدايم و زدم لبخند

  يم غار تو هات گفتن جونم و هات خنده صداي دوني مي وقتي ولي بال بي جونت: هامون

 ! نگو و نخند پس پيچيده،

 :   گفتم گوشش در هم من و گرفتم دهانم جلوي را دست كردم، اخم

   كردي؟ شروع باز _

  چجوري و ذاري مي ها آدم روي تاثيري چه خنديدنت صداي دونستي مي اگه _

 !  خنديدي نمي ديگه كنه، مي گرفتارشون
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 .  كرد مي خوش جا صورتم روي بيشتر لحظه هر لبخند

  خيره نم به مردي ما از جلوتر متر چند گرفتم، باال را سرم نگاهي سنگيني كردن حس با

  ديگر سمت را نگاهم تا كردم سعي اي پاچه-دست و كمرنگ لبخند با. بود شده

  رويم از را كرد مي سنگينى من روي كه را اش خيره نگاه هم او تا كنم معطوف

 .  شد مرد آن متوجه هم هامون  بردارد،انگار

 !  كثافت: هامون

 :گذاشتم بازويش روي را دستم ديدم، را هامون شده مشت هاي دست وقتي

 !  كن كنترل رو خودت هامون _

 .  زد كنار بازويش روي از را دستم

 .  كن ولش! ننداز راه شر كنم مي خواهش هامون _

 .  نباش نگران: هامون

  لكنتر را آن داشت سعي كه صدايي با و رساند مرد آن به را خودش بلندي هاي قدم با

 :   گفت كند

   نداري؟ مادر خواهر، شما محترم آقاي _

  سيبل و كرد نگاه هامون به گيجي با داشت زيبايي عسلي هاي چشم كه مرد آن

 :داد تاب را اش چخماقي

-what ?   

  پشت مرد سمت و برداشت را سرش روي كاله است، توريست مرد آن كه شدم متوجه

 :   چرخيد اش سري

-what i s he saying?  

 : گفت و انداخت باال را اش شانه است، توريست آن مترجم بود، مشخص كه مرد

-i  have no i dea   ! 

  باال را خودش و من دست برد، مرد آن سمت و كشيد را من دست عصبانيت با هامون

 : كرد اشاره دستمان توي هاي حلقه به و گرفت

 !   ماي!  زن ماي آندرستند؟ يو كن! زن ماي ايز شي! ِسر هي ـ
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  ردم روبه و زد لبخندي مترجم! نلرزانند را غار ام قهقه صداي تا گرفتم گاز را هايم لب

 :   برگشت كرد مي نگاه ما به تعجب با كه

-she i s his wife he dose not l i ke to l ooking her  ! 

 :  داد دست هامون با و آورد باال را دستش زد، لبخندي هم توريست مرد

-sorry,  i  did  not want to make you sad  

   زنه؟ مي زري چه: هامون

 :   گفتم كنم جمعش توانستم نيم جوره هيچ كه لبخندي و آرامش با

 .   هكن خواهي عذر خواد مي فهميدم كه جايي تا ولي نيست خوب انگليسيم خيلي من _

  مهه شكر را خدا و فشرد بيشتر را توريست مرد دست و زد اي زوركي لبخند هم هامون

 !  شد خير به ختم چيز

 .  كردم فوت بيرون به را نفسم

  به كرد شروع و ايستاد همه جلوي بود، عادي اي چهره و متوسط قد با مردي كه راهنما

 :آن ي تاريخچه و غار توضيح

  غار به راجع براتون چيزهارو سري يک دونم مي الزم عزيز، بازديدكنندگان خوب _

 ???? احدود صدر علي غار. بشيد آشنا اون هاي شگفتي با بيشتر شما تا بدم توضيح

  عنوان به غار از زمان اون مردم. شده كشف قبل سال 3500 كه داره قدمت سال هزار

  و  كنه مي پيدا وسعت غار خان محمد آقا زمان در كه كردند مي استفاده يخدان

  اريك كنده از بعضي ذكره به الزم البته كه شه مي پيدا آن نگارهاي و نقش باالخره

  ها اون تعداد البته شده، انجام قاجاري هنرمندهاي و افراد توسط غار هاي ديواره روي

 .  كمتره خيلي خيلي نقوش ي بقيه به نسبت

  اندهپوش رنگي هاي نور با كه غار سياهي كردم؛ گوش هايش حرف به بيشتري دقت با

 .  بود كرده ايجاد را بخشي لذت و دلپذير فضاي بود، شده

  ايه كانال از استفاده سهولت كه جهانه آبي غار زيباترين و ترين بزرگ صدر علي غار

 .  كنه مي متمايز جهان آبي غارهاي  ي بقيه از رو اون اون، آبي
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  وارس بايد كه قسمتي به راهنما هاي حرف به سپردن گوش و روي پياده مدتي از بعد 

 .  رسيديم شديم، مي قايق

 .  پوشيدم را جليقه و شدم قايق سوار هامون كمک با 

  سري يک جديد مسير در كه گفت راهنما بوديم، خريده را غار جديد مسير بليط ما

 .  بودم ها آن ديدن مشتاق صبرانه-بي من و شده پيدا تصويري خط به نوشته

  شكل به تاالر آن سقف بود؛ سليمان كشتي بخش اول تاالر داشت، تاالر ? جديد مسير

  چون شتمدا دوست بيشتر ها تاالر بيشتر از را تاالر اين من بود، بزرگ خيلي كشتي يه

  رد فقط كه اورشليم شهر بوي و وزد مي مقدس بادي كشتي سوي از كه كردم مي حس

  ينا سوار تصوراتم در توانستم مي كردم، مي استشمام را بودم شنيده را نامش فيلم

 .  دمبو كرده تصور را آنها ام كودكي در اكثرا كه بروم جاهايي به شوم خيالي كشتي

 !   اهلل اال اهلل ال: هامون

 .  بود جالب و عجيب برايم حاالتش چرخيدم،اين سمتش نمايي دندان لبخند با

  كاري كنده راهبه يه عكس غار ي ديواره روي كه انگار آنجا. بود راهبه تاالر دوم، تاالر

  هشد پر ها ديوار حتي و سقف كه بود مهاجر پرندگان تاالر هم سوم تاالر و باشه شده

  شده وصل ديوار به و بودند پرواز حال در كه بود پرنده كوچک هاي مجسمه از بود

 .  بودند

 .  شدند كاري كنده و تهيه قاجار ي دوره در همگي ها مجسمه اين: راهنما

  اي كردم آرزو بار چندمين براي من و بود رهايي و آزادي تاالر من نظر از سوم تاالر

 !  شدم مي پرنده را روزي چند كاش

  از بودند پر ديوارها گفتند مي راست بود، تصويري خط هاي نگاره تاالر بعدي، تاالر 

 .  بودند شده نگارش اي تصويري خط با انگار كه هايي نوشته

  دكنن معني را ها نوشته كردند مي سعي همه بوديم مشغول تاالر  در كه مدتي در همه 

 !  نرسيديم اي نتيجه هيچ به هم فكري هم با كه هامون و من جمله از

  جنگ هنگام گفت مي راهنما كه بودند تاالرهايي  هم هفتم و ششم پنجم، تاالرهاي

 .  كردند-مي جا به جا مهمات آنجا هاي لوله از تحميلي
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  بازارچه غار ي محوطه در. باشيد برده رو لذت و استفاده كمال اميدوارم خوب: راهنما

  از تونيد مي شما كه داره وجود متعددي...و سوغاتي خريد هاي مغازه و بازي شهر ها،

  همين خاطر به نگم؛ نمياد دلم كه هست جا اين نكته يه اما كنيد ديدن هم ها اون

  غار يونسكو، جهاني سازمان شدن، ايجاد غار ي محوطه در كه...و شهربازي ها، بازارچه

  صدر علي غار نظرها خيلي از كه اين با كنه، نمي ثبت جهاني ميراث جزو رو عليصدر

  فكري يه مسئوالن اميدواريم حال هر به.داره جهان آبي غارهاي تمام بين رو اول ي رتبه

 .  ماست،بكنند براي طبيعت ميراث كه بهايي گران و ارزشمند ميراث اين براي

  بعد و كرديم طي بودن بزرگ بسيار كه رو قنديل تاالرهاي مسير و شديم پياده قايق  از

 .   شديم خارج غار از

 !   داشتم دوستش خيلي! بود باشكوه چقدر هامون واي: يانار

 ! خيلي آره: هامون

  بچرخيم؟ هم رو ش بازارچه دور يه بريم: يانار

 !  ندارم گردي بازار ي حوصله اصال من! يانار نه: هامون

 !  بازي شهر بريم پس داري؟ رو چي ي حوصله تو هامون بابا اي: يانار

 .   گذاشت اش سينه روي را هايش دست و كرد ريز را هايش چشم هامون

   كني؟ انرژي ي تخليه هم اونجا خواي مي حتما: هامون

 : دادم جواب داري كش لحن با

 !   خب آره _

 .  بازارگردي ميريم همون نكرده الزم: هامون

 !   است ميدان پيروز هميشه يانار: يانار

 .  ندازي مي راه رو كارات ي همه غدي و لجبازي با ديگه آره: هامون

  را بانمز نكند، باد غيرتش رگ دوباره و نبيند كسي تا گرفتم دهانم طرف دو را دستم

 .  آوردم در برايش

  تند را هايم گام لبخند با افتادم، راه به من از جلوتر و كند كنترل را اش خنده نتوانست

 .  بزنم قدم او ي شانه به شانه تا كردم،
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  آنجا سوغات و دستي صنايع و بود غرفه يک شهري هر از تقريبا گشتيم، را بازارچه كل

   .نكردم پيدا را باشد نظرم مد كه چيزي من اما گشتيم را جا همه! رفت مي فروش به

  ،شو ما خيال بي داري دوست كي هر جون تورو! ميافتم پا از دارم ديگه يانار واي: هامون

 !  افتادم نفس از

 :   گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

   بشيم؟ بازار خيال بي خواي نمي كه ته گشنه چون احياناا  _

 . زد بزرگ لبخند هامون

 !   خوندي رو ذهنم _

  بلند اش ىگوش زنگ صداي كه بگردم بيشتر كمى خواهم مى بگويم تا ايستادم مقابلش

 .  كرد ساكت را من و شد

 :  گفت شماره ديدن با و كشيد بيرون جيبش از را موبايلش هامون

 !كنه خير به خدا _  

 .  كرد وصل را تماس و رفت عقب من به توجه بى

 .  بفرماييد ـ

  الح در و بود من به پشتش. شدم هامون نزديک و شد كشيده آشوب به دلم ناخودآگاه

 .  كشيد فرياد ناگهان. بود خط پشت فرد هاى صحبت به كردن گوش

   گيد؟ مي جدي! هاشم بني قمر يا _

_ ... 

 .  تهران رسونم مى رو خودم شب تا من! خداروشكر _

 :گفت و كشيد آغوش در مرا محكم و چرخيد رويم به تماس قطع با

 !  يانار اومد هوش به زاد پرى _

  ودمب خوشحال واقعاا  شود، پيروز را اش زندگى نبرد ترين بزرگ بود توانسته كه اين از

  كننده قانع دليل هزار او شايد دانم نمى. گرفت هامون شادى از دلم ها اين تمام با اما

  مردش وقتى كه بفهمد را من درد توانست مى زن يک تنها اما  داشت اش شادى براى
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  مى خوشحال چنين اين را او كه هست بارى اولين تو و شود مى شاد ديگر زنى براى

 .  كردم پيدا حالى چه لبش روى لبخند ديدن از من كه فهمد مى بينى؛

 :  وگفت كشيد عقب را خود هامون

 !  تهران برگرديم بايد _

  دشاي حتي و نداشت فرقى برايش كردم مى هم مخالفت اگر كه بود خوشحال چنان آن

 .  گشت مى بر تنها هم

  هرانت در دانم نمى.نوشت خواهى برايم تو كه بود خواهد تقديرى سرنوشتم تمام خدايا"

  برايم بار اين عمرم هاى سال تمام برخالف تو اما كشيد خواهد را انتظارم چيزى چه

  ".كنم لمس را خوشبختى هم من تا بنويس خوش

  كه بود غرق خود در قدر آن هامون. افتادم راه ماشين سمت به و رفتم عقب حرف بى

 .  شد-نمى متوجه رفت، مى هم من بى اگر حتى

 .  رفت ها چمدان سمت به هامون و آمديم اتاق به راست يک هتل، به رسيدن با

 .  برسيم شب تا كه كن جمع رو هات وسايل زود يانار _

  ههم اين تاب تا كن هديه هم من به را زنند مى مثال ازش همه كه را ايوبى صبر خدايا"

 ".بياورم را شوهرم مهرى بى

 .  نشستم زمين روى مقابلش و رفتم سمتش به

 :   گفتم و گرفتم دستش از رو ها لباس

 .  كنم مى جمع رو وسايال كن،من حساب تسويه پايين برو _

 :گفت و كشيد باال را ،صورتم داد قرار ام چانه زير به را دستش

   شدى؟ ناراحت چيزى از يانار _

  هب را خود چشمانش سياهى در بار اولين براى كه شادى برق كردم، نگاه چشمانش به

  روزها من مرد كنم؛ ذايل را اش خوشى خواستم-نمى. لرزاند را دلم كشيد، مى من رخ

 .  نداشتم را كردنش غمگين دل بود شاد چنين اين كه حال و بود خبر اين منتظر

  ردمك خرج را توانم تمام كه صدايى با و زدم جان بى لبخندى كشيدم، عقب را صورتم

 :  گفتم نيايد، در لرزه به دلم همانند تا
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 .  برگرده زندگيش به تونسته زاد پرى خوشحالم برعكس نه _

 :  پرسيد و كرد كج را سرش

   تونى؟ مى باشى، كنارم خوام مى زمانى هر از بيشتر يانار _

  دانستم نمى حتى كه ديدم مى كم و ناچيز زندگى اين در را خود قدرى به دانم نمى

 .  كنم همراهى نيز را او كه اين به برسد چه كجاست، دقيق االن جايگاهم

 .  آورد باال را سرم و گذاشت ام چانه زير به را دستش هم باز هامون

 .   شم مي ديوونه بذاره تنهام كسى كه اين از يانار _

  بسح هاى اشک تا فشردم هم روى را چشمانم. باشم خوددار اين از بيشتر توانستم نمى

 .  نكند رسوايم شده

 !مرگمه چه دونم نمى خودمم باوركن يانار: هامون

 .  كرد تار را ديدگانم هايم اشک و كردم باز را چشمانم

 ...اما خوشحالم برگشته زاد پرى كه اين از كه شاهد خودش خدا: يانار

 .  گذاشت ام پيشانى روى به را سرش و فشرد هايم لب روى به را دستش  هامون

  بده زمان نذار، تنهام االن بده؛ زمان اما كنم مى بد حقت در دارم دونم مي يانار: هامون

 .  برى كه خوام-مى ازت خودم كنم خوشبختت نتونستم

  هم هامون اگر كه بود شده مرگم چه دانم نمى. كرد خيس را صورتم تمام هايم اشک

.  بود شده هامون دادن دست از ترسم تمام و نداشتم را رفتن دل بروم خواست مى

.  بود كرده جدا ام دخترانه دنياى از مرا و كرد خود آن از را وجودم تمام كه هامونى

 .  بودم او با زندگى ى ادامه خواهان هم باز بدش رفتارهاى تمام وجود با كه هامونى

  تصميمات تمام كه احساساتى شود؛ مردى درگير كه زنى احساسات از امان! احساسات

   . كند قلبت هاى تپش صداى مطيع را تو و كند همراه خود با تواند مى را تو عقالنى

  مى را هامون آغوش قلبم. شود آغاز عقلش و قلبش بين جنگ زنى كه روزى از امان

 .  بگيرد را اش زندگي قطعى تصميم هامون تا كن دورى گفت مى عقلم و خواست

 :پرسيد و كشيد عقب را خود هامون

   ذارى؟ نمى تنهام يانار _
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  مى من از و ببيند تنها را خود توانست نمى من نرمال غير و گر پرخاش مغرور، مرد

 .  باشم كنارش شد، خواهد آزارم باعث قطعاا كه اين وجود با خواست

  ردم هامون دادم، مي نشان العملى عكس چه يا و حرفى چه بايد مقابلش در دانستم نمى

  باز تلخش روزهاى خاطرات  تمام جا، به نا واكنش ترين كوچک با و بود خورده زخم

  متوانست-نمى هم طرفى از بياورد؛ در پاى از را او بود ممكن و گرفت مى جان برايش هم

  گيرد،ب ناديده مرا و باشد نداشته من به نسبت نگرانى ديگر تا كنم راحت را خيالش

  وا از و كنم مشورت دانيار با حرفى هر از قبل دادم ترجيح و كردم سكوت همين براى

 .كند كمكم تا بخواهم

 :گفتم و كشيدم عقب را سرم

 . كنم فكر بايد هامون، دونم نمى _

  را اتاق حرف بى و شد بلند جايش از رفت، عقب نداشت؛ را حرف اين شنيدن توقع

 .كرد ترك

  يفمك كوچک زيپ تو را دانيار كارت.رفتم كيفم سراغ به و شدم بلند جايم از سريع

 .بگيرم تماس او با الزم مواقع در تا بودم كرده مخفى

 . كردم گرفتن شماره به شروع و برداشتم را هتل تلفن كارت، كردن پيدا با

 .پيچيد گوشى در دانيار صداى بوق دومين با

 جانم؟ _

 :گفتم آرام صدايى با و كردم صاف را گلويم

 خوبيد؟... دانيار آقا هستم يانار سالم، _

 :گفت ثانيه چند از بعد و كرد مكث كمى دانيار

 افتاده؟ اتفاقى جان،خوبى؟ يانار سالم _

 .رفتم مطلب اصل سر راست يک همين براى نداشتم، پرسى احوال براى زمانى

 ! خوام مى گرده،كمک مى بر هامون االن ندارم وقت دانيار آقا: يانار

 :گفت است رفتن راه حال در بود مشخص صدايش كه دانيار

 خوبه؟ شده؟حالت چي _
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 :گفتم و فرستادم فرو دهانم آب زور با را گلويم در شده جمع بغض

  مى برق چشماش زاد پرى خاطر به خوشحاله؛ خيلى هامون. اومده هوش به زاد پرى _

  براى دلش كه ها اين  تمام با و شه مي جاده راهي شبونه زاد پرى ديدن براى داره. زد

  نداره كردن ترك طاقت چون نذارم تنهاش خواد مى من از كشه، مى پر زاد پرى ديدن

! 

  را هايم اشک ريزش جلوى تا باشد توانم در آنكه بى و زدم حرف نفس يک

  امروز هك بود نسوخته دلم خود براى گونه اين زندگى اين در حال به تا. بگيرم،گريستم

 .سوخت ام زندگى در خود وضعيت ديدن با

  ىم زبان بر تنها درست بندى جمله بدون را هايم حرف داد؛ مي گوش سكوت در دانيار

 .گرفتم آرام بود قلبم در كه آنچه هر گفتن با و آوردم

  از دورى تونم نمى هم طرفى از و كنم تحمل رو زاد پرى حضور تونم نمى من دانيار: يانار

  بيشتر هايم اشک ى خود،چشمه بزرگ ضعف براى و گرفت شدت ام گريه... )رو هامون

  به ىنحس مهر ديگه بار يه كه اين از ترسم، مى تهران برگردم كه اين از دانيار(خروشيد

 ! نمك چيكار بايد دونم نمى واقعاا  من كن؛ كمكم دانيار. ترسم مى بخوره پيشونيم روى

 :وگفت كشيد عميق نفسى دانيار سكوتم با

   .كنى فكر درست بتونى تا بشه بهتر وضعيت كمى بذار! باش آروم جان يانار _

   " خواهد؟ مي درست شرايط كردن فكر درست" كه دانست نمي دانيار آيا

  عميق نفس چند. ريزه مي هم به هم من تمركز كني گريه جوري خانم،اين يانار: دانيار

 .  كن حفظ رو خودت آرامش و بكش

  دمكشي عميق نفس چند كردم، پاك را هايم اشک و گذاشتم صورتم روي لرزانم دست

  را بود شده آميخته كردنم سِكسِكه صداي با كه را هايم هق هق صداي كردم سعي و

 .  كنم كنترل

  با نهمتأسفا و شده دوگانگى چار دو احساسش تمام ذهنش واقعاا هامون يانار، ببين: دانيار

  و زاد پرى عشق تصورش در چون شه مي بدتر داره حالش تو به بستن دل و تو حضور

  وجود با هامون اما بشى ناراحت شايد جان يانار. داره خودش به رو تو محبت واقعيت در
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  زمانى چون زادِ؛ پرى با زندگى در غرق هم هنوز اما شه مي تو ى دلبسته داره كه اين

  گىدوگان دچار حضورت با زاد پرى نبود فهميدن از قبل و نداشته خاطراتش ترك براى

  با رو واكنشش بايد كه چرا دادى هامون به رو جواب ترين درست و. شده فكرى هاى

  نقشى چه زندگيش تو زاد پرى كه شه مي مشخص زمان اون و ببينيم زاد پرى ديدن

 .داره

 :گفتم عجز با و نشستم زانوهايم روي

 .بشم زده پس دوم بار براى تونم نمى من. كنم تحمل رو ها اين تونم نمى من _

  تازه ما  .كني تحمل تونى مى گفتى تو و دارى روت پيش سختى راه گفتم يانار: دانيار

  حرف ات مطب بيا فرصت اولين تو و تهران بيا. داريم راه كلى پايانش تا و هستيم راه اول

 .بزنيم

 :گفتم آرام بسيار صدايى با و شدم بلند زانوهايم روى از  سريع در، صداى با

 !اومد هامون _

 :گفت بالفاصله دانيار

  يدهپيچ رو اوضاع ناخواسته تا نزنى حرف ممكن حد تا راه تو كن سعى ولى برو باشه _

 .نكنى تر

  پاك را ورتمص مانتويم آستين با. دهم قرار جايش سر را تلفن و باشه بگويم توانستم تنها

 .رفتم در سمت به و كردم

 .برگشتم اتاق وسط باز نيمه چمدان سمت به و چرخيدم در كردن باز محض به

 .  فتمر دستشويى به صورتم و دست شستن براى و كردم جمع را ها لباس سريع حرف بى

  مداد شدم خود روى به هامون ى خيره هاى نگاه ى متوجه تازه آينه در خود ديدن با

  انچشم و بود ريخته چشمانم زير به بودم كشيده چشمانم داخل به صبح كه سياهى

 .داشت را هايم ضجه از نشان سرخم

  به را او توانست نمى و داشت همراه به را نگاهش تنها ها اين وقتى داشت اهميتى چه

 !بياورد؟ خود
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  اومدم نبيرو دسشويى از صورتم شستن با. كردم باز را آب شير و بردم باال را هايم شانه

 .انداختم سر به و برداشتم را زمين روى بر شده رها شال و

 .ام آماده من بريم، تونيم مى: يانار

 .كردم مانتويم هاى دكمه بستن مشغول را خود و انداختم پايين را سرم

  راغس حرف بى. شد بلند جايش از خشم با و كرد فوت بيرون به را نفسش كالفه هامون

 .افتاد راه در سمت به و رفت چمدان

  تمسرنوش هاى ناشناخته براى را خود ام، زندگى در ديگر بارى و افتادم راه دنبالش به

 .  كردم آماده

  ابانخي به و دادم تكيه ام صندلي به را سرم هميشه از تر غمگين من و افتاد راه ماشين

  مداشت حمايت براى اى خانواده يا و رفتن براى جايى كاش اى. دوختم چشم رويم پيش

  اى-خانواده نه و جايى نه اما. نبودم بار خفت وضع اين تحمل به مجبور گونه اين تا

 .  دهند پناه مرا تا داشتم

  ىدنيا در و بود دوخته مقابلش به را چشمانش نگريستم، هامون به و چرخاندم را سرم

  خود نامعلوم راه به او همانند و چرخاندم را سرم و كشيدم عميق نفسى. بود غرق خود

 .شدم خيره

  به برگشت با مساوى او دادن دست از زيرا بدهم دست از را هامون خواست نمى دلم

  مهر همانند را آن ام خانواده كه نامى با هم آن من، برگشت. بود مى او از قبل دنياى

  راهى رديگ و كرد مى نابود را اميدهايم تمام ديگر دانستند، مى بودن مطلقه يعنى وفات

  من با كه هامون كردند لعنت را او همه و كرد بد هامون با زاد پرى. نداشتم مردن جز

  را محرمش زنش، گونه اين كه مردى! گويند؟-مى چه او كند،به مى رفتار گونه اين

 گفت؟ چه او به بايد دهد مى عذاب

  از قبل هبقي رفتار به كنيم، توجه خود رفتار به كه اين از قبل گرفتيم ياد ها آدم ما چرا

 كنيم؟ توجه خود

.  نزدم حرف و دوختم چشم جاده به غمگين آمدنمان، عكس درست را راه طول تمام

  ناخوش ى مايه دست مرا زندگى راحتى به كه مردى نداشت، حرفى هم او بود جالب
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  نمى. نداشت زدن براى حرفى و بود نشسته آرام و ساكت بود كرده خود هاي احوالي

  از پر وجودش تمام كه زن يک عنوان به من اما نداشت هم داشت،شايد حق شايد دانم

  را اميد از اى ذره حتى و كند آرام مرا او كه خواستم مى است؛ آينده از اندوه و نگرانى

  رد مردن احساس شويم، مى نزديک تهران به كه اى لحظه هر با تا كند روشن قلبم در

 . نشود جارى هايم سلول تک تک

  ات فشردم هم روى به را  چشمانم. نداشتم تحمل طاقت ديگر من و "كيلومتر 5 تهران"

 .ندهم جان بيچارگى از دم در تهران به رسيدن

  قبع من شدن بيدار با. ديدم صورتم مقابل را هامون و كردم باز چشم صورتم نوازش با

 .نشست جايش در و كشيد

 ! رسيديم: هامون

 .بود نخواهد من متعلق ديگر هامون دانستم مى لحظه همين از و بوديم خانه در مقابل

  در و آمد دنبالم به هامون. افتادم راه در سمت به او به توجه بى و شدم پياده ماشين از

  . رفتم باال ها پله از و گذشتم كنارش از حضورش به توجه بدون هم باز كرد، باز را

 .   آمد دنبالم به بعد ثانيه چند هامون

  رد. كردم خارج تن از را مانتويم و رفتم اتاق داخل به راست يک خانه به شدن وارد با

 .داد من حركات به را نگاهش رد و گرفت قرار در چهارچوب

  مانتويم كنار و برداشتم موهايم روى از را شال و كردم رها تخت روى به را مانتويم

 .دادم ماساژ را سرم و كردم موهايم بين را دستانم كردم، باز را موهايم كش. انداختم

  نه و ببينمش نه حال آن در خواستم نمى. شنيدم سرم پشت از را هايش قدم صداى

  را معمر زاد پرى همانند تا زدم مي حرف دانيار با بايد كردم، مى فكر بايد. بزنم حرفى

  بلند را دستش و بست راهم كه بروم هال به كنارش از تا چرخيدم! نمانم حسرت در

 .كرد نوازش را موهايم تا كرد

 دلخوري؟: هامون

  يا دانست نمى واقعاا كرد؟ مى تلقى ناراحتى خود براى مرا حال او. زدم پوزخند دل در

 است؟ ام زندگى زدن آتش حال در فهميد نمى
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 . نگرفتم پاهايش روى از را نگاهم و كشيدم عقب را سرم

  به بدن عذاب خوان مى كه يخ تيكه يه شدم گذشته؛ دلخورى از ما روز و حال: يانار

  رهبگي دما يخ اين خواد مى تا اما سرما به اميدواركنن خوان مى كنن، مى نزديک آتيش

  ناي وصف براى نظرت به االن. آتيش سمت برن مى دوباره كنه، حفظ رو شكلش كه

 داره؟ معنا دلخورى حال،

 .نكن فلسفيش: هامون

 : نشاندم ام باخته رنگ لبان روى به خندى نيش

 ! باشى داشته رو دركش قدرت كه شرطى به اما قشنگه فلسفه _

 .زخم روى نمکِ  نشو ديگه تو گيره در ذهنم حسابى خودم من يانار _

 م؟كن تحمل و دهم جان گونه اين بخواهم كه بودم كه من مگر اما كنم؛ سكوت خواستم

 :گفتم انزجار با و رفت باال صدايم

  ماا زندگيم اميد بشى تا شدم تو زندگى وارد ناخواسته كه منى زخمم؟ روى نمک من _

  زن بودن زنده از من جلوى دارى تو وقتى زخمم روى نمک من يانار؟ آتيش شدى

  زن سمر اين زنى مى پيغمبر و خدا از دم كه تويى كنى؟ پرواز تا شى مي پروانه قبليت

 داديار؟ مهدى حاج پسر دارى

  ارب اين كه بزند مهر دهانم بر تا برد باال را دستش گرفت، را وجودش تمام خشم هامون

  ادبردم،فري جلو را صورتم و كردم باز بستن جاى به را چشمانم قبل دفعات خالف بر

 :زدم

  زادى پرى عاشق هنوزم ندارى قبول كه تويى زندگى اين زخم رو نمک شده كه اونى _

  كه ور مردى كنه نياز بى  تنها تا تو، مردونگى هاى شب ى مايه دست شده فقط يانار و

 !  كنه مى تصور زادش پرى جاى لحظات اون تو رو من شايدم

  توقفم باال همان كه كند تمام قدرتش با را موضوع هميشه همانند تا كرد بلند را دستش

 .كرد مشت را دستش و

 !  شيطون به لعنت _
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  وبيدمك زمين روى به مشتى حرص با و نشستم زمين روى رفتنش با. رفت بيرون در از و

 :گفتم و

 ! ست وارونه بخت چى هر به لعنت _

  او زيرا باشد توانست نمى هامون. آمدم خود به اف اف زنگ صداى با بعد دقيقه چند

  ادرم ديدن با. رفتم در سمت به و شدم بلند جايم از. بود دانيال هم شايد داشت، كليد

  بيرون فكر از بعد زنگ با كرد؟ مى چه جا اين او شدم؛ ميخكوب جايم در زاد پرى

 .رفتم خانه در سمت به و فشردم را در شدن باز ى دكمه دهم، جواب آنكه بى و آمدم

 .  ايستادم چوب چهار در و كردم باز را در پايش صداى شنيدن با

 :پرسيد تندى با مقابلم رسيدن با و رفت هم در بيشتر هايش اخم ديدنم با

 !بياد نشناس نمک هامون اون بگو برو _

  ار دخترش جان او از كه را هامونى گونه اين كه بود افتاده اتفاقى بودم،چه شده شوكه

 زد؟ مي صدا باشد، قلبش تسكين او خواست مى و كرد مى طلب

  ام ينهس تخته به بود دفترى آن درون كه دستش با. نكرد تحمل كه دهم جواب خواستم

 .  رفت داخل به و زد كنار راهش جلوى از مرا و كوبيد

 .رفتم داخل به دنبالش به و كردم سكوت ولى بود گرفته درد ام سينه ى قفسه

 :گفت بندش پشت و خواند را نامش باز و رفت سالن وسط به

  هتب رو ديگه يكى چرا زاد پرى بدونى تا آوردم دلنوشته برات كه نامرد بيرون بيا _

  هي يكى چرا كه بدونى تا( داد ادامه كنان ضجه و نشست زانوهايش روي به)  داد ترجيح

  ىب درد از پر دخترم بدونى تا كشيد؛ آتيش به رو مادر منِ كه كرد رو گناهى م دونه

  ها حرف كه كجايى. نزد حرف و سوخت عمر يه  عشق بى و مادرى محبت بى پدرى،

  دست بفهمى كه كجايى! بوده؟ نادرست تو قسم و راست قسمش بفهمى تا بخونى رو ش

 !نكرده؟...    زِن من دختر و گذاشتى خطا به قرآن روى به

 :بود،گفتم نشسته گلويم در او درد و عذاب از كه بغضى با و نشستم كنارش

 .بيمارستان رفته هامون _

 .كرد رها زمين روى به را دفتر و شد بلند جايش از عصبانيت با
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  اون ديگه ذارم نمى هم بميرم. زادم پرى عزرائيل بشه بازم خواد مى كه كرده غلط _ 

 .بشه دخترم نزديک نامرد

 .بيارم آب ليوان يه براتون باشيد؛بذاريد آروم يكم _

 : گفت داد هل عقب به مرا و گرفت شدت اش خانه،گريه به نگاهش با

  ناي خانم شدى من دختر ى خونه تو اومدى كردى فكر! گر فتنه ى دختره عقب برو _

  د،نهبو زاد پرى اونم كه داشت خانم يه فقط خونه اين! نه،نشدى( كشيد فرياد! ) خونه؟

 .شديد زادم پرى عذاب باعث كه كنه لعنت رو تون همه خدا. تو

 . گذاشت تنها حال همان در مرا و رفت در سمت به

  نحزي و خسته مردابي مانند پيش روز چند تا كه او تا شد باعث چيزي چه راستي به

   بكشد؟ فرياد و كند طغيان طوري اين دفعه بود،يک

  ي چهصندوق حكم دفتر اين. شد كشيده بود، افتاده زمين روي كه دفتري سمت نگاهم

  زاد پري هاي حرف و ها نوشته دل فهميدم، من كه چيزي بر بنا و داشت را اسرار

  كمتر شد مي اش، سينه درون رازهاي شدن فاش و او هاي حرف خواندن با بود؛حاال

  بتوانى درست  تا دانست نيز را او هاى حرف حداقل و رفت "قاضي به طرفه يک"

 .  كنى قضاوت

 (  دفترچه خواندن از بعد)

  مامت امروز به تا و خواندم را دفتر تمام. گذاشتم ميز روى را بسته دفتر و آمدم خود به

 .  كرد گردانى رقص چشمانم پيش فيلم، همانند اتفاقات

  كه روزهايى ترين شيرين همراه به را غمش و تنهايى روزهاى تک به تک زاد پرى

  وانستمت را تمامش من و بود نوشته امروز به تا را بود زندگيش اوايل و آشنايى به مربوط

 !كردم زندگي را خاطراتش او با من گفت شود مي كنم، مجسم خود ذهن در

  را اش عاطفى كمبودهاى و حسرت از پر و تنها زاد پرى توانستم مى و هستم زن يک من

.   بودم كس بى مادر، و پدر وجود با و تنها عمرى او همانند هم من كنم،چون درك

  كرده زندگى هاى حسرت و عاطفى خألهاى از پر مرا قلبم هاى زخم و دردها او همانند

  با ،دلش در اميدهاى با سرزمينم دختران تمام مثل يا من همانند كه بود دخترى او.بودند
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  زندگى از بهتر اى آينده توقع هامون حضور با و كرد ازدواج اش رويايى آرزوهاى

 .  بود گفته هامون به قلبش در زده جوانه تازه اميد هزار با را "بله"اش

  ودهب واقعي و كامل عاشق يک گرفتيم، نتيجه دانيار با كه چيزي آن عكس زاد پري اما

 .بود هامون از تصوراتش عاشق نبود، هامون عاشق او كه جاست اين نكته اما

  درست. خواند كار... زِن زنى را او و كرده قضاوت اشتباه به اش ديده با تنها كه هامونى

...  زِن عمل او اما كرده خيانت واقعاا  و شده كالم هم غريبه مردى با زاد پرى كه است

  از پر و سياه راه يک وارد اشتباه به اش زندگى در درگمى سر براى تنها و نشده مرتكب

  و لقبو را گناهش تمام و بازگشته سياهى از خدايش لطف به راه ابتداى از شد؛ تباهى

  داخ از كه ايم نشده مرتكب گناهى حال به تا ما از كدام هيچ واقعاا آيا.است شده متوجه

  مك هم هامون اما خواست مى بخشش براى بزرگى قلب دانم مى كنيم؟ بخشش طلب

  بوده مقصر جايش به نا هاى سكوت تمام براى هم زاد پرى آن از بدتر و نبوده مقصر

 !نبخشيم؟ كه هستيم كسى چه ما بخشد-مى خداوند وقتى اما. است

 .خواندم را زاد پرى ى نوشته آخرين و كردم باز را دفتر ديگر بارى

 ".ماهى نفس براى رفتم ماهى؛ مرگ براى نه رفتم،"

 .   بود نهفته حرف هزاران جمله يک اين در

  ودش بيان ها عاشقانه هزار با توانست مى شان زندگي هاى سال در شايد كه هايى حرف

 ...اما كرد مى پر را كلمه اين جاى و

  افتادن اب. افتاد زمين روى به دستم از ناخوداگاه كه بگذارم ميز روى به را دفتر خواستم

 .  شتمبردا دفتر همراه را نامه. افتاد بيرون هايش برگ بين از اى نامه زمين روى به دفتر

 .كردم بازش همين بود،براى نشده نوشته چيزى نامه روى و پشت

 .بود نوشته كه بود زاد پرى خط

  حترجي اما شه؛ مي حساب گناه هم اين نه يا برات بنويسم نامه بايد اصالا  دونم نمى "

 . پشيمونم چقدر كه بنويسم برات كنم دق كه اين از قبل دم مي

  تمام و شد دير خيلى كه اومدم خودم به زمانى ولى چرا، دونم نمى واقعاا من مازيار

  تو حضور من خواستم، نمى رو تو هاى-عاشقانه من. بود شده كشيده آتيش به زندگيم
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.  كردم تصور هامون جاى رو تو هاى گفتن عاشقانه صداى فقط خواستم؛من نمى رو

  هيچ. ازهبس خونه ديگه كسى هاى ويرانه رو نتونسته كس هيچ بگم تونم مى فقط مازيار

  از بدتر وت و كردم گناه من. كنه فرار هاش گناه تقاص بار زير از حال به تا نتونسته كس

  تقاص من مثل هم تو اما جورى چه قراره دونم نمى. سوختى گناه اين آتيش تو من

 ...كنى توبه نشده دير تا كاش اى دى؛ مي رو كارت

 . گذاشتم دفتر بين را نامه و كشيدم عميق نفسى

  مثل اش جمله هر و حرف هر بين در هايش تنهايي كه بود زاد پرى هاى نوشته هم باز

  رد هامون كه زمانى اش تنهايي. كشيد مي داخل به را من نامنتهي و عميق اي چاله سياه

  هم زبا اما بوده خانه در حتى كه اين يا بود، رفته بيرون دوستانش همراه يا بوده سفر

  دانستم مى هم من كه حسى اين از فرار راه تنها و كرده احساس تنها را خود زاد پرى

  هادام توان ديگر من اما. بود كرده انتخاب را بكشد،نوشتن جنون به را آدم تواند مى

 .رفتم عقب و دادم قرار ميز روى به را دفتر و نداشتم دادن

  زاد پري به كه هامونى ى توجه از روزها من. بود كرده خود درگير هم مرا وجدان عذاب

  ار حقش زاد پرى. كردم گله حتى و كردم حسادت بود، ها حرف اين از بدهكارتر خيلى

  هر كرد؛-مى دين اداى داشت هامون حال و بود نگرفته خود به هامون هاى محبت از

  تنها هرفت روزهاى و بازگردد جايش سر توانست نمى چيز هيچ و بود فايده بى و دير چند

  ماهي كه وقتي ولي، گردد مي باز جوي به رفته آب شاعري قول تمام،به و است رفته

 ...است مرده

  اين در من جايگاه اصالا و كردم مى كار چه بايد واقعاا دانم نمى نشستم، مبل روى به

   رفتم؟ مى كه يا بودم مى بايد من اصالا بود؟ كجا زندگى

  باز را چشمانش زاد پرى. رساند را خود همدان از او براى هامون آمد، هوش به زاد پرى

  باال بغض با را خود هامون. بود خواهد هامون قطعاا خواند مى كه نامى اولين و كند مي

  يک ديدن از دو هر گويد، مى شكر را خدا بازش چشمان ديدن از و رود مى سرش

 .كرد خواهند فراموش را چيز همه و زنند مى لبخند ديگر
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  حفظ براى من جنگيدن و ماندن واقعاا آيا داشت؟ خواهم حضور قصه اين كجاى در من

   داشتم؟ بودن اضافى حكم تنها نه كه يا داشت هم اثرى زندگى اين

  سرنوشت اين كجاى در من شنوى؟ مى را صدايم خدايا بينى؟ مى را حالم خدايا "

  ايدب من كند زندگى زاد پرى با خواهد-مى بگويد و بيايد هامون اگر خدايا ؟ ام ايستاده

 "كنم؟ چه

  رسيد تهران به تا اما باشم كنارش خواست هامون! جواب بى هاى سؤال از بود پر ذهنم

  مى كجا در مرا همراهى واقعاا او. رفت بيمارستان به تنها خود و كرد رها خانه در مرا

  مى دوباره شدن زده پس از كه اين يا خواست مى مرا همراهى او اصالا  خواست؟

   ترسيد؟

  خوشش او با كردن بازي از كسي كرد مي حس كه بود اي بچه پسر شايد هم هامون

  سعي اي گونه و نحو هر به را آمدم مي حساب به او بازي هم تنها كه من و آيد نمي

 .دارد نگه خود كنار در داشت

  من ديدن با.ديدم در چوب چهار در را هامون و چرخاندم را سرم در كليد صداى با

  ىكفش جا در و آورد بيرون پايش از را هايش-كفش حرف بى و انداخت پايين را سرش

 .داد جاى

  دهش پاره پيراهنش ى يقه دوباره. نمانده باقى چيز هيچ قبلش ساعت چند مرتب ظاهر از

  ى دلداده كه مازيارى. بود كرده دعوا مازيار با هم باز قطعاا  بود؛ سرخ چشمانش و بود

 ...!كه هامونى و بود هامون ى دلداده كه زادى پرى و بود زاد پرى

 . بودم گير پا و دست تنها و نداشتم نقشى هيچ چرخش اين در من هم باز 

  هب وادار را تو و كند اميد نا زندگى از را آدم تواند مى كه هست حسى بودن اضافه حس

 .بكند نشينى عقب

  وقت هيچ و بود ما ى رابطه شاهد تنها كه مشتركى اتاق به حرف بى و شدم بلند جايم از

 .نبود،رفتم كار در عاشقى كه زيرا نشنيد را ما ى عاشقانه نجواهاى

 . شنيدم رو هامون بغض پر صداى كه بردم پايين را در ى دستگيره
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  تيكه يه شده.داره حركت قدرت حتى نه و يادشه چيزى نه اما اومده بهوش زاد پرى _ 

 .داره خاطرش به رو من تنها و تخت روى افتاده كه گوشت

 :داد ادامه و شكست بغضش

  گفت مى. رسوندم جا اين به من رو زاد پرى گفت مى مقصرم؛ من گفت، مى مادرش _

 . بودم عاشقش هميشه من اما( شد بلند هقش هق) شدم شدنش فلج باعث من

  ودب داده قرار زانوهايش روى به را هايش آرنج بود، نشسته مبل روى. چرخيدم رويش به

  صداي آهنگ و طنين گرفت؛ مي آتش و سوخت-مي جگرم من ريخت، مى اشک و

  و بار غم تراژدي اشكش مرواريدهاي ي دانه به دانه و لرزاند مي را قلبم اش گريه

 .بود خودش براي  سوزناكي

 :گفت عصبانيت با و برد فرو موهايش بين را راستش دست

  عاشقى ادعاى اونم و بودم عاشقش من كه زنى. كرد...خيا من به خونه همين اون،تو اما _

 .  ردك حرمت بى بوديم ساخته كه رو چى هر و عشقمون پيوند ى خونه همين تو كرد مى

  يم هايش ضجه براى دلم. ندارد كارى درستى به كه دل اما نه، يا بود درست دانم نمى

 .سوخت

 :گفت چشمانم در نگاه با و كرد بلند را سرش

  هر ىول كنم شروع اول از تو با خوام مى يانار! كنم چيكار بايد دونم نمى واقعاا من يانار _

  همدان تو من. داد نشون جورى يه رو خودش زاد-پرى گرفتم، رو تصميم اين كه بارى

.  كشوند-مى خودش سمت به رو من خاطراتش تمام اما كنم شروع دوباره تا خواستم

  از كارى هيچ اما كنم مى بازى زندگيم با دارم كنم، مى بازى زندگيت با دارم يانار

  عذاب چون هستم خوردم دادگاه تو كه قسمى فكر تو ش همه چون نمياد بر دستم

  بىش تنها.بينم مي كابوس همش ها شب كنه، نمي ول رو من ثانيه يه براي حتي وجدانم

  قتىو دارم آرامش هستى وقتى. خوابيدى كنارم تو كه بود شبى همون خوابيدم راحت كه

  ونمت نمى خودمم احساسات ديگه حتى من. كنه مى نابود رو من زاد پرى فكر نباشى هم

 !كنم درك



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 319 صفحه  

 

  ابعذ و احساس از سرگشته هامون. كنم درك را هايش حرف توانستم تازه سكوتش با

  مى عذاب داد مي بازى گونه اين مرا كه اين از او. بود خود با جنگ حال در وجدانش

  چهي ى اراده و توان اما. كشيد مى عذاب بود گفته نيز دادگاه در كه دروغى از كشيد،او

  به اگر و بود درونش هاى سلول بند بند از پاشى فرو حال در واقعاا  او.نداشت را كارى

  نمي خود عالم در شده رها فردى جز چيز هيچ هامون از رسيدم نمي فريادش به موقع

 .  ماند

  و دادم جايى آغوشم در را اش زندگى هاى سختى از شكسته مرد و رفتم سمتش به

 :  گفتم بود،آرام گلويم در كه بغضى همراه

 ...كنه نمى گريه مرد كه گن مى كن،دروغ گريه _

  همانند درست كرد؛ رها را اش گريه هق هق و گذاشت ام سينه روى به را سرش هامون

 .  ريزد مى اشک همه از دور و كند مى رها را خود مادرش آغوش در كه كودكى

  در مدام خود كه زيرا باشم دردش دواى تا دهم انجام كارى چه بايد دانستم نمى واقعاا 

  ورط به اول بايد. گشتم مى باز هايم حرف از گاه و شدم مى تناقص دچار هايم تصميم

  چند هر بازگردانم؛ زندگى به را هامون توانستم مي تا كردم مى درمان را خود جدى

  راپذي و درك براى درستى سن و شرايط خود كه زيرا داشت توان نمى من از هم توقعى

 .  نداشتم را اتفاقات همه اين بودن

 .  كرد پاك هايش دست با را صورتش و رفت عقب هامون

  بايد. زنى مى پا و دست دارى زندگيت بحران تو! دارى نياز كمک به تو هامون: يانار

 ...تا مشاور پيش برى

 . كرد هم در را هايش اخم و كرد قطع را حرفم 

   العقلم؟ ناقص يا ام ديوانه من مگه مشاوره؟ _

  رن مي مشاوره، پيش رن نمي كه ها العقل ناقص تو قول به يا ها ديوانه هامون: يانار

  گفتم من. بشه حل مشكلشون كاوى روان و دارو طريق از كه پزشک روان       پيش

.  بده ارك نداريم،راه چاره راه تو و من كه مشكالتى براى تونه مى كه كسى يعنى مشاوره؛

 ... كه كسى
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 :  گفت خشم با و شد بلند جايش از

 .  بدى نشون  ديوونه رو من تونى مى نكن فكر كردم گريه پيشت چون بسه،حاال _

 .  ايستادم مقابلش و شدم بلند جايم از كالفه 

  كمک بهت شرايط اين تو يكى خوام مى فقط من كنى؛ مى اشتباه دارى هامون _

 .  دانيار مثل يكى.كنه

 :پرسيد عصبانيت با و برد باال را صدايش و كرد مشت را دستش

  ونىد مى كه شدى كالم هم اون با كى اصالا دانيار؟تو شد دانيار آقا كه چيشد دانيار؟ _

 ...روانشناس اون

  شدبك عقب خواست كه گرفتم را مشتش و كردم بلند را دستم كنم، آرامش خواستم

 :گفتم كردم نوازشش بعد و گرفتم را دستش تر محكم ولي

  ايشون كه فهميدم بقيه هاى صحبت از مهمونى تو شب اون من عزيزم، جان، هامون _

  نده اجازه افكارت اون به خدا رو تو. كنه كمک ما دوى هر به تونه مى و روانشناسه

  از زندگيمون خواد مى دلم باوركن تو، محرم تو؛ يانارم،زن من. كنه مسموم رو فكرت

 .  كنه كمكت تونه مى و توئه دايى پسر دانيار. بشه رها اتفاقات اين

 :  گفت و كشيد عقب محكم را خود

  آروم مك يه. بخوره ديوانگى انگ پيشونيم رو فردا كه ندارم كسى كمک به نياز من _

  نارمك فقط باشى حال كمک خواى مى واقعاا  اگه توام.كنم فكر درست تونم مى بگيرم

 .  بشه آروم چى همه تا باش

  ردنشك دل و درد از تا كنم سكوت دادم ترجيح! بود فايده بى او با بحث! بود فايده بى

 .  نشود پشيمان

 :  گفت راه در و رفت آشپزخانه سمت به هامون

  آتو دستى دو خودم وقت اون ببينن رو من نابودى بخوان كه منه به چشمشون همه _

 !  بقيه؟ دست بدم

  زبان از توانست مى تنها كه زد مي هايى حرف او. زدم پوزخند هايش حرف به دل در

  گرا داشت،كه داشت؟ اثر ما زندگى در مردم افكار واقعاا  آيا. باشد شنيده پدرش و مادر
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  مىن فكر ديگران به خود جاى گونه اين مشكالتش از شدن رها براى االن هامون نداشت

 !كرد

  گاهن آن به تعجب با و بود دستش درون زاد پرى دفتر. چرخيدم سمتش به صدايش با

   كنه؟ مى چيكار جا اين دفتر اين _. كرد مى

  باشد،آن تهداش تعادل رفتارهايش رو بتواند كه اين از قبل نبايد او. ايستاد تپيدن از قلبم

 .  خواند مى را دفتر

  و فتر عقب كه بكشم بيرون دستش از را دفتر خواستم و رفتم سمتش به سرعت به

 :  گفت و داد تكان هوا روى را دفتر خشمگين

 !كنه؟ مى چيكار جا اين دفتر اين گم مى بهت _

 .  دم مي توضيح برات بعداا من، به بده رو دفتر اون هامون: يانار

   كنه؟ مى چيكار جا اين زاد پرى خاطرات دفتر _

 :  گفتم و رفتم عقب

 !   تو براى آورد مادرش _

 !  من؟چرا؟ براى _

 .  بود دير كارى پنهان براى ديگر

 .   بودى مقصر توام كنه ثابت بهت كه اين براى: يانار

  قبل كاش اى. نشستم رويش به رو و رفتم ها مبل سمت به. كرد باز را دفتر سكوت در

  او ادز پرى هاى نوشته و ها حرف كردم؛قطعاا مى پنهان را آن ببيند، را دفتر او كه اين  از

 .  شد مى تر حال پريشان هامون و ريخت مى هم به بيشتر را

 .   رفت در سمت به و بست محكم را دفتر خاطراتش از برگ اولين خواندن با

  را تنهايى بودم  هم من اگر كردم؛ مى درك را او حال.باشد تنها خواست مى مطمئناا

 .  كردم مى انتخاب

  شپاسخ منتظر و گرفتم را موبايلش ى شماره. زدم مى حرف دانيار با بايد اما بود دير

 .   ماندم
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  جواب آلود خواب صدايى با كه كنم قطع را تلفن خواستم بوق، آخرين شنيدن با نااميد

 .  داد

 :  گفتم و كردم تعريف را اتفاقات تمام خواهى معذرت كلى از بعد و كردم سالم

 .  بخونه رو دفترچه تا رفته هامون _

 :  گفت و كشيد عميق نفسى مكث با

  هك زمانى تا برگشت وقتى.شده كه كارى اما خوند نمى رو دفتر اون االن بود بهتر _

  و باش صادق خودت با لطفاا يانار. باشه كننده شروع اون بزار و نزن حرفى نزد، حرف

  با ونا ست؛ ديگه وقت چند از بهتر خيلى بذارى تنها رو هامون االن. بگير رو تصميمت

  ينا از تر پيچيده رو زندگيش شرايط و ريزه مي هم به خيلى مطمئناا  دفتر اون خوندن

 .  باشى كنارش خواى مى كه اگر بذار كنار رو هات دوگانگى اين لطفاا . كنه مي

  را دستم حدش بى دردهاى كاستن براى من و كشيد مى تير مدام درد شدت از سرم 

 .  فشردم محكم و گذاشتم ام پيشانى به

  تو قدر اون بخوام كه سالمه چند مگه من  آخه. ميارم كم خودمم هايى وقت به دانيار _

  منم. مبپذير رو ها اين راحت بتونم حاال كه نداشتم مشكل كم زندگيم تو باشم؟ عذاب

 ...  اما باشم داشته آرامش بتونم بلكه شدم هامون زن آرزو و اميد كلى با

 :  گفت كه بودم كرده سكوت

 .   باشى شده درمان خودت كه كنى كمک هامون به تونى مى زمانى گفتم، بهت _

 .  كنم فراموش رو گذشته خوام مى _

  به ور مشكالتت با و هات ترس با بايد. مونه مى كردن فرار همون مثل كردن فراموش _

  با اصالا نه، يا بزنى حرف كسى با پدرت مورد در كردى سعى حال به تا اصالا . بشى رو

   زدى؟ حرف خودش

   بزنم؟ حرف او با بتوانم كه داد مي مرا جواب اصالا  مگر او خودش؟ با

 ...!  نه _
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  كستهش بتش تا كنى مقابله ده مي عذاب رو تو كه چه اون تمام با كنى سعى بايد: دانيار

  براى رو اون بتونه واقعاا  كه شه مى رها چيزى از زمانى تنها كسى هر اما سخته يانار. بشه

 .  كنه پاك رو مسئله صورت فقط كه اين نه كنه حل خودش

 .  نداشتم را شرايطش واقعاا  االن اما كردم  مى را كار اين روزى شايد

 .  كن فكر بهش كنى كمک خودتون به خواى مى اگر يانار؛ كن فكر بهش: دانيار

 .  باشه _

 .   بزنى حرف مشاور با رابطه در نخواسته خودش كه زمانى تا نداره لزومى ديگه _

 .  بزنه زنگ خونه به شايد كنم، قطع بهتره. باشه _

 .   كردم قطع را تلفن دانيار از خداحافظى با

  را آن آب از ليوانى با و برداشتم بخشي آرام قرص رفتم، دارو هاى جعبه سمت به

  تخت روى و رفتم اتاق سمت به خيال بى  اما رفت مى ضعف گرسنگى از دلم. خوردم

 .  كشيدم دراز

  دزا پرى هامون، براى دلم. باشد تنها تا رفت او اما بودم مى هامون كنار خواست مى دلم

     حتى و

  اى هگذشت. هستيم آينده در گذشته شدگان گرفتار تنها ما كه زيرا سوخت مى خودم

   با كه

  ها ناخالصى آن از حال و كرده گير زمين حالمان و آينده در را ما هايش ناخالصى

 .  نداريم رهايى

 .   مدوخت چشم هايم تنهايى تمام رفيق آسمان، به و دوختم اتاق ى پنجره به را چشمانم

 !  سپردمش تو به خدايا بگير؛ خودت پناه در رو هامون خدايا _

 .  شوم آرام كمى تا بستم هم روى به را چشمانم

  مواجه هامون خالى جاى با ولى چرخاندم را سرم. شدم بيدار خواب از اذان صداى با

  را شموبايل ى شماره و رفتم تلفن سمت به بودم؛ شده نگران. شدم بلند جايم از. شدم

  ما شوره دل باشد، مى خاموش نظر مورد تلفن كرد اعالم خط پشت زن وقتى گرفتم،

 .   كردم زدن قدم به شروع خانه در نگرانى با و شد بيشتر
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  هب شايد كه كردم فكر خودم با. شد تمام طاقتم نيز من و بود شده صبح شش ساعت

  تن به و تمبرداش مانتويى و شال رفتم، كمد سمت به معطلى بدون. باشد رفته بيمارستان

  ايينپ به زدن زنگ بعد و كردم پيدا را آژانس ى شماره ميز كنار تلفن دفتر از. كردم

 .   رفتم

 .   شدم پياده عجله با و گذاشتم صندلى روى به پول مقدارى ماشين، توقف با

  تا دو را اه پله و كردم استفاده فرصت از. نبود جايش سر نگهبان و بود خلوت بيمارستان

 .   برسانم زاد پرى اتاق به را خود بتوانم تا رفتم باال يكى

  به. باشد جا آن هامون تا زدم مى صدا را خدا مدام دل در اتاقش به شدن نزديک با 

  سرم و ايستادم اتاق باز نيمه در كنار شنيدم؛ را صدايش اتاق در به شدن نزديک محض

  ىم برايش بغض با دفتر روى از و بود نشسته زاد پرى تخت كنار هامون. بردم جلو را

 .  سپردم گوش او به و رساندم در كنار به را خود. خواند

  وقته چند دونى مى. شده تنگ خوبمون روزهاى اون تموم براى دلم هامون، گرفته دلم"

  و سالم همون شده ما بين حرف فقط كه شده وقت چند دونى مي! نكردى؟ صدام نفسم

   گيم؟ مي اجبار به اونم كه خداحافظى

  دارى منه به پشتت كه االن خواد مى دلم چقدر بدونى اگر تنهام، خيلى من هامون

  خيلى ماا نمياي؟ چرا پس كجايى بگى بگردى دنبالم برگردى كنى، مى نگاه تلويزيون

  تو چى هر كه من جا؟ اين به رسيديم كه شد چى. شه نمى تنگ برام دلتم حتى كه وقته

  جاش سر چى هيچ بازم چرا پس! خواي مى تو كه اونى شدم كه من كردم، گوش گفتى

 !  تنهام؟ هنوزم من چرا آوردم،پس پناه تو به تنهايى درد از من هامون نيست؟

  دونى مي متنفرم، دفتر اين از كه گم مي دلم ته از دفتر؟ اين با موندم من بازم چرا

  ارهذ نمى كه شده طلسم انگار! لعنتيه دفتر اين همدمم تنها كه شده عمر يه چون چرا؟

 .  "بشينه هام حرف پاى خودش از غير كسى

  باز و رفت جلوتر برگ چند هامون ديدم و بردم جلو را سرم صدايش شدن قطع با

 :كرد خواندن به شروع
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  زدم مى بوسه ها آن روى به نشست، بدنم روى به كه هايى مشت تمام كاش اى"

  خيانت دارم قبول. نكردم...زِن زندگيه اين تو من شاهد تنها كه خدايى همون به هامون.

  رگردب گناهت از تو نگفته خدا مگه نيست؟ گناهانش از نادم براى توبه مگه اما كردم

  طلب خدا از من. برگشتم گناهم از من من، دل عزيز هامون، بخشم؟ مى رو تو من

  چهي تو جز كه قسم واهلل به هامون! ببخشى تا بخوام تو از ندارم رو اما كردم بخشش

  اخط گم مى ولى نه كنم، رنگ كم رو گناهم خوام نمى. نديده حجاب بدون رو من كسى

.  ىشكست رو من قسمت با دادگاه تو امروز. نبود... زِن من خطاي اما ايستادم پاشم كردم،

.  دمش نابود بشم جدا تو از بايد و ندارم تو به برگشتى راه هيچ ديدم كه اين از امروز

  ىرفت نمى قاضى به طرفه يک ها سال اين تمام خالف بر بار يک حداقل كاش اى هامون

   "... كاش اى كردى مى گوش رو هام حرف و

  اشک اش تنهايى و زاد پرى براى كه هامون همراه و بودم نشسته در كنار زمين روى به

 .  گريستم ريخت مى

  نهايت در و فرارى آن از وجود تمام با دو هر كه بود مشتركى درد او و من تنهايى چقدر

 .  بوديم گرفتارش

  هايش هق هق با و بود شديدتر اش گريه بار اين. كرد شروع باز و زد مى برگه هامون

 :  خواند مى

  ات بود مانده روز دو تنها. بدهم دست از هميشه براى را هامون تا بود مانده روز دو تنها"

  وا بى شد مي مگر ماند؟ زنده هامون بى شد مي مگر كنم، تسليم آفرين جان به جان

  و پر پر گلي مانند او بي من و بود من حيات ي مايه هامون! بدهم؟ ادامه را زندگى

   ".ريخت مي ام مانده باقي هاي گلبرگ و خشكيدم مي پژمرده

  ىم تار را ديدگانش اش پشيمانى روى از شک بي كه هايى اشک با باز و زد ورق هم باز

 :  خواند كرد

  اين در من. نبود سوختن راهش تنها و داشت برگشتى راه ها، گناه تمام كاش اى"

  من و دسوزان را بقيه كه هايى شعله. رساندم بقيه به نيز را هايم شعله و سوختم زندگى
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  ظلمات در من سوي سو. شدم مي خاموش داشتم هميشه براي حاال. كرد خاكستر نيز را

 .  "كشيد مي را هايش نفس آخرين اشتباهاتم،

  كه هامونى. كردم تصور خود ذهن در را هامون و ايستادم پنجره كنار صبح خود تا"

  اى لحظه بتواند تا دوخت مى پنجره اين به را نگاهش ها ساعت ديدنم دقيقه يک براى

  با خرآ در و بود ايستاده باران زير روز شبانه يک قهرم يک براى كه هامونى. ببيند مرا

  من از را خود تنها و نزد زخم خوردنش زخم با كه هامونى. داد رفتن به دل من لبخند

 ".زد رقم برايم را دنيا عذاب بدترين كه تنبيهى. گرفت

  روزى ده و ماه سه شد، تمام. شدند جارى هايم اشک ديدنش با من و آمد باال آفتاب"

 .  شد بودم،تمام مانده زنده شدن انتظاربخشيده به من كه

  دل خدايا كردى؛ خاموش را من دل روشنايى اما دادى نشان را روزت روشنايى خدايا

  نبخشيدى؟ نگذشتى؟ خدايا.گرفت خواهند عزا برايش ها مرده دل كه شدم اى مرده

   كردى؟ تنبيه مرا گونه اين كه نپذيرفتى را ام توبه

  مرده واقع به اما بكشم نفس و باشم زنده ظاهر به شايد. بود خواهد من مرگ روز امروز،

 .  ماند نخواهم بيش اى

  ازاتممج ترين بزرگ را هامونم! كردى تنبيه! نكردى قبول را ام توبه! نگذشتى خدايا

  خوراك سوختن. آموختم كودكى همان از نيز را سوختن من نيست مهم! دادى؟ قرار

  ،تنها نيست؛ مهم هم اين اما شدم نابود من. بود اتاق اين در ام كودكي روزهاى تنهايى

  اب حداقل بچشد، نتوانست كه من با را خوشبختى طعم خواهم مى كه است هامون مهم

  د،ببخش هم را من بتواند روزى كه كن خوشبختش قدر آن خدايا. بفهمد ديگر دخترى

  ديدم مى خود چشمان با بايد من و بود عشقم عقد روز امروز. گرفتم آرام روز آن شايد

  ".كنم باور را آن نبود تا

  من ردم ديگه كه كنم حسش و باوركنم بدونم، تا ميام. عشقم مبارك ت دوباره پيوند"

.  بودمن لبخندت اليق كنم باور كه ببينم رو داماديت خودم چشماى با خوام مى.  نيستى

   "!دير خيلى...فهميدم دير رو عشقت كه خودم از نه، تو از! شكسته دلم

 .  " ماهى نفس براى ماهى؛رفتم مرگ براى نه رفتم"
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  خود جاى در ريختن اشک جز من و ريخت مى اشک مهابا بى هامون و شد بسته دفتر

  ى متوجه زاد پرى خاطرات دفتر خواندن با من مرد. آمد نمى بر دستم از كارى او براى

 .  زند مى ضجه ندارد، برگشتى راه زاد پرى همانند كه حال و شد هايش كاستى تمام

  نتونستم هنوزم من نامرد آخه دِ! نزدى؟ حرف مدت همه اين چرا زاد،آخه پرى: هامون

  سن با كه يانارى هم طرفى از تو عشق طرفى از شم؛ مي ديونه دارم. كنم فراموشت

  اى زاد پرى. دم مي عذابش قبل از بيشتر روز هر دارم من و آورده پناه من به كمش

  اين از زودتر خيلى تا كردى مى گاليه و ناله قدر اون كاش اى زدى، مي حرف كاش

  ور تخت رو افتادى من خاطر به كه تويى كنم؟ چيكار بايد االن. بيام خودم به موقع

   كنم؟ چيكارش منه زن حاال كه يانارى كنم؟ چيكار

  لقف زاد پرى نگاه در چشمانم كه كنم نگاه را ام درمانده و تنها مرد تا چرخاندم را سرم

 .  شد

  هامون. بود شده خيره من صورت به و بود چشمانش هاى اشک از خيس صورتش هم او

  اين تمام عكس هايش اشک و ها چشم آن اما كرده فراموش را چيز همه او بود گفته

 !كرد مى ثابت را ها حرف

  فاصله اتاق از و شدم بلند جايم از سريع نكند، من ى متوجه را هامون كه اين ترس از

 .  گرفتم

  بايد يكس... گذاشت مي و گذشت مي بايد بين اين در كسي شايد  ايثار... ايثار... ايثار

  نوشيد مي زهر بايد نفر يک شود، چيره نفر چند زندگي بر نتواند تاريكي تا شد مي شمع

 .  ندهد آزار اين از بيش را بقيه كام تلخي تا

  وير ديدن حق من اي قهوه هاي تيله از بيشتر زاد، پري سياه ي تيله دو شايد دانم، نمي

 ! داشتند را زندگي خوش

  ايبر را نفره سه اي زندگي بايد ماندم مي اگر. شوم تحميل هامون به خواستم نمي من

 .   كردم مي تجربه هميشه

  پري و ماند مي هامون رفتم مي اگر... حضورش با يانار يا و يادش با زاد پري هامون،

 ...خطاكارش مجنون و ماند مي ليلي زاد،
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 ...  اما خواست، مي هم را يانار هامون

  سرم داشتم، مي بر قدم خروجي درب سمت بيمارستان روي راه در اشكي هاي چشم با

  ورني شكف جفت دو كه رسيدم بيمارستان خروجي در به تقريبا بودم، انداخته پايين را

  پاك را اشكم و كشيدم چشمانم به را دستم. ايستاد من جلوي كه ديدم را اي قهوه

 .  ايستاده رويم روبه كسي چه ببينم تا كردم بلند را كردم،سرم

   اتاقه؟ داخل هامون: مازيار

  تيوق. گذاشتم هم روي مثبت ي نشانه به را هايم پلک و دادم بيرون را بارم حسرت آه

 :   گفتم اي گرفته صداي با رود نمي كنار در  جلوي از ديدم

   كنار؟ بريد شه مي ببخشيد _

  يدهد كه قبل ي دفعه عكس برد، مرتبش موهاي الي دستي. نشنيد را حرفم كه انگار

 .  بود آراسته را خود دفعه اين و بودمش

 !  دروغه عشقش: مازيار

 !نيست نه،: دادم جواب قبل از تر آرام بار اين و كردم فكر كمي

  ور درست كار چه اگر گشت، نمي واقعي عشق پي زاد پري نبود اگه هست، چرا: مازيار

 .  داد انجام اون

 .  زدم ام چانه به دستي

  شي يم كسي زنداني اگه گيره؛ مي ازت رو آزادي كه نشو كسي پابند برو، هم تو: مازيار

  يه و هقفس يه اسير هم خودش كه كسي نه بلده باني زندان كه شو كسي زنداني حداقل

 .   همدم يه نه خواد مي بند هم

  رو، راه انتهاي اتاق كه هايش چشم برق نشاند، هايش لب ي گوشه پوزخندي مازيار

 .  لرزاند-مي را دلم بود، رفته نشانه را زاد پري اتاق

  بي با را آن تصادف از قبل آخر روزهاي زاد، پري كه بود آلودي گناه خلوص عشقش 

 .  كند قبول بود نتوانسته را اش شده زده پس عشق هنوز او اما زد مي پس چارگي

  آن به شده بسته اي قهوه مچي ساعت به را نگاهش و آورد باال را چپش دست مازيار

 :  گفت عصبي و انداخت
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   بيرون؟ نمياد چرا پس شه، مي تموم مالقات وقت االن _

  كنار راهش سر از و شدم كار به دست خودم كشد، نمي كنار را خودش او ديدم وقتي

 .   رفتم

 :   گفت وار زمزمه و انداخت من به نگاهي نيم

 ...  نيستي زاد پري شبيه اصال تو _

 :داد ادامه و كشيد اش شده اصالح صورت به دستي

  ثلم يكي بود، اگه چون باشه واقعي زاد پري به هامون عشق باش نداشته انتظار پس _

 .  كرد مي انتخاب خودش براي رو اون

 .  شدم خارج بيمارستان از رفت، كنار در جلوي از بعد

  تمگرف تاكسي... اندوه از پر و شک از پر من، دل آسمان مثل درست... بود ابري آسمان 

  اما ببرم پناه آن به تا داشتم امني مامن به نياز هم من. دادم را ام خاله ي خانه آدرس و

 .  ودب شده بسته من روي به شوهرم، پناهگاه جمله از ها پناهگاه بيشتر درب كه حيف

  و شدم پياده آن از تاكسي ي كرايه كردن حساب از بعد رسيدم، كه ام خاله ي خانه به

  جان بي و دادم تكيه سرد، در به را سرم عجز با. كردم توقف خانه فلزي درب جلوي

 .   دادم فشار زنگ روي را دستم

   كيه؟ _

 :   گفتم بغض با

 .  آوردم برات شده آورده پس يانار،جنس خاله منم _

  رهگذر بدون و خلوت ي كوچه در هقم هق صداي و شكست بغضم جمله اين گفتن با

 .  شد انداز طنين

  و بود هزد پا كه تايي تابه هاي دمپايي با و عجله با بود، شنيده را صدايم انگار كه خاله

  رد را من نگراني با و آمد در بود،سمت سرانداخته به برعكس كه گلي گل چادر يک

 .  گرفت آغوش

 !  كني؟ مي گريه چرا جان؟ خاله شده چي يانار يانار؟ _
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  لپش روي محكم صورتم، سرماي كردن حس با و گذاشت صورتم روي را گرمش دست

 :  كوبيد

   سردي؟ قدر اون چرا تو سرم به خاك _

 .  كرد هدايت داخل به را من و گذاشت كمرم پشت را دستش يكى آن

 !اومده سرت باليي چه ببينم تو بيا تو، بيا _

.  كرد مي پاك را هايم اشک چادرش ي گوشه با گذشتيم، خانه حياط از كه حالي در

  با درتضاد كه گرمي هواي شدم؛موج خانه داخل و آوردم در پايم از را هايم كفش

 .  كرد بهتر را حالم كمي و خورد صورتم به بود خانه از بيرون سرماي

  لحظه چند دويد، خانه آشپز سمت و آورد در سرش از سرعت با را چادرش زهره خاله

 .  پيچيد گوشم در اي شيشه ليوان ي لبه با قاشق برخورد صداي بعد

  را سرم و نشستم در جلوي جا همان و دادم تكيه ديوار به نداشتم رفتن راه براي جاني

 .  گرفتم هايم دست بين در

 .   بياد جا حالت ذره يه بخور رو شربت اين بيا يانار يانار؟ _

  و اشتمگذ ليوان ي لبه را لبم. گرفتم دستش از را ليوان و بردم باال كندي به را دستم

 .  فرستادم گلويم به را درونش شيرين مايع جرعه جرعه

  ديگه اعتس نيم يه بشين مبل روي برو شو بلند سرده، نشين در جلوي برم، قربونت بيا _

 .  ميان هم آقا محمود و دانيال

 .  بنشينم مبل روي تا شوم بلند كرد كمک و گرفت را پهلويم

   بزني؟ حرف خواي مي بهتري؟ عزيزم؟ _

 .  دادم تكان طرفين به را سرم بود، شده بسته گلويم راه

   شده؟ دعوات هامون با آخه؟ چرا _

 !   بود زندگيمان ي لحظه يک براي دعوا

 !  نگو خب خيلي _

 .  برداشت دستم جلوي از را خالي ليوان

   ؟ بيارم ناهار برات نيست؟ ت گشنه _
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 .  گفتم آرامي و كوتاه ي "نه"

 :  گفت حرص با و كالفه

   بزني؟ حرف باهاش بزنم زنگ مامانت به خواي مي چي؟ پس _

  اي منطقي حرف فهميد كه هم خودش شدم، خيره گردش صورت به گرد هاي چشم با

 :  داد ادامه حرص با و كرد نوچي نزده،

  اون تقصير همش نه... شدي تودار قدر اون تو كه مامانته اون تقصير همش اصال _

 ...  باباته

  خودم در مبل روي  بدهم، گوش هايش حرف ي ادامه به كه بودم آن از تر حال بي

 .  رفتم خواب به كي نفهميدم و گذاشتم مبل ي دسته روي را سرم و شدم جمع

 .نباشي خسته محمود، سالم _

 ...خانم زهره سالم _

  را هايم چشم شدم، بيدار خواب از خاله با اش احوالپرسي و آقا محمود ورود صداي با

 .  كردم مرتب سرم روي را شال و ماليدم

 !ميرم مي گشنگي از دارم داريم؟ چي ناهار مامان واي: دانيال

   كني؟ سالم نگرفتي ياد هنوز سالته سي نزديک االن كو؟ سالمت پس: زهره خاله

.  ددي نمي مرا كسي بودم، خانه آشپز به رو ها آن به پشت من و بود شكل  L يشان خانه

  نگاهش كه طور همان و آمد خانه اشپز سمت به داد كه جانى كم سالم از بعد دانيال

 .  شد متوقف من روي چرخيد، مي خانه توي وسايل و اجاق روي هاي قابلمه بين

 !  يانار؟: دانيال

 .  شد نمي جدا دانيال روي از اي لحظه ام خيره نگاه

 !خوبي؟: دانيال

  دادم، سالم و شدم بلند جايم از سختي به. آمد ما سمت هم آقا محمود دانيال صداي با

  .پرسيد را حالم و داد گرمي با را سالمم جواب و كرد تعجب دانيال مانند هم آقا محمود

   : گفت و آمد ستم دانيال كرد، مي اشاره دانيال با ابرو و چشم با زهره خاله كه ديدم

   بزنيم؟ حرف بريم خواي مي _
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 .  بخور رو غذات برو نه: يانار

 .  بخوريد هم با بريد سيني تو ذارم مي كشم، مي رو غذاتون جون، خاله نه: زهره خاله

 ! خوبيه فكر: دانيال

  ينيس در دوغ و ترشي و ماست با همراه پلو لوبيا بشقاب دو رفت، ها قابلمه سمت خاله

 .  داد دانيال دست به و گذاشت

 .  بريم پاشو: دانيال

  بودم، رفته جا آن از آخر شب كه اتاقي همان سمت دانيال و شدم بلند مبل روي از

  روي و شدم اتاق وارد شوم، وارد من اول تا رفت كنار و كرد باز را اتاق در پا با. رفت

 .  نشستم تخت

 .  گذاشت خودش جلوي را سيني و نشست زمين روي دانيال

 .  كنه نمي كار درست فكرمون گشنه شكم با بخور رو غذات اول بيا: دانيال

 .  ندارم اشتها خورم، نمي: يانار

  نكالمو كني لوس رو خودت بخواي داري، اشتها هميشه تو دونم مي كه من يانار: دانيال

 !  هما تو ميره

 :   گفتم و دوختم هايش چشم به را هايم چشم خشم با

 !   خورم نمي يعني خورم نمي گفتم _

 .   برد باال را هايش دست

 .  خورم مي خودم نخور،!  بابا خب خيلي: دانيال

  مامت غذايش تا ماندم منتظر و شدم خيره اتاق سفيد سقف به و كشيدم دراز تخت روي

 .  شود

 .  آمد بشقاب در قاشق و چنگال افتادن صداي

 .  شكرت خدايا آخيش،: دانيال

 .  نشست صندلي روي و شد بلند جايش از دانيال

 !  بگو يانار خب: دانيال

   چي؟ از: يانار
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 .  كشونده جا اين به ماه چند از بعد رو تو كه چيزي اون از: دانيال

 .  گذاشتم صورتم روي را هايم دست كف

 .  برگردم وقتشه ديگه كنم مي فكر _

   كجا؟: دانيال

  بود نگن كه بودن دختر البته بابام و مامان پيش تبريز؛ بودم، اومده ازش كه جايي: يانار

 .  ندن رام اصال كنم فكر و شه مي جمع قبلي ننگ با بودن مطلقه حاال اما

   برگردي؟ بايد چرا: دانيال

  مدونست مي كرد، تصادف هامون قبلي زن كه اول روز همون! سياهه بختم كه بس: يانار

 .  مبود مي بين خوش بايد و برگردم تونستم-نمي اما لنگه مي زندگي اين هاي پايه

 :  گفت و انداخت پايش يكي آن روي را پايش دانيال

   يانار؟ شده چي _

  تمام سختي به و درد با و كشيدم عميقي نفس شد، جاري هايم چشم از اشک دوباره

 .  دادم توضيح برايش را وقت چند اين اتفاقات

 ...رفتن براي جايي دارم،نه موندن براي جايي نه حاال: يانار

 :  گفت و كرد فكر اي دقيقه چند داد، بيرون را نفسش عميق دانيال

   بپرسي؟ حل راه اومدي _

   داره؟ حل راه مشكلم نظرت به: يانار

 ...اما داره: دانيال

 :  كردم نگاهش و شدم بلند جايم از

 !  چيه؟ حلش راه  چي؟ اما _

 .   كني ازدواج من با بگيري طالق هامون از _

 .  كردم پرت سمتش و برداشتم را تخت روي بالشت خشم با

 ! پرسيدم جدي شعور، بي _

  اما تمنيس موافق باهاش خيلي منم البته ديگه، حله راه يه اينم گفتم جدى منم: دانيال

  مي رو امشب رسه نمي ذهنم به چيزي فعال حال، هر به. كنم خودگذشتي از حاضرم
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  پيدا چاره راه تا بديد فرصت بهم يكم باشه تنها هم هامون بذار بمون، جا اين خواي

 .  كنيم

 .  گذاشتم هايم چشم روي را راستم دست ساعد و دادم تكان را سرم

  را ذاغ سينى كه شدم بلند تخت روي از بود آمده در شكمم قور و قار صداي گشنگي از

  ميك غذا بود،گرچه مانده سيني توي نخورده دست مخلفاتش با غذا ديدم، پايم جلوي

  يک ايدب دادم؛ تكيه تخت به و نشستم زمين روي. بود چيز هيچ از بهتر اما بود شده سرد

 .  گرفتم مي زندگيم براي اساسي تصميم

  راگ كه كردم فكر اين به و گذاشتم دهانم توي را رنگ خوش پلوي لوبيا اول قاشق

  ينا به نه و دارم اي حسابي درست تحصيالت نه شدم، هامون از گرفتن طالق به مجبور

  اتاق اهخوابگ در و بروم دانشگاه به توانم مي نه و كنم پيدا كار توانم مي         ها سادگي

 .  بگيرم

  زن براي كردن كار گذاشتم؛ دهانم در پيش ي لحظه چند از نااميدتر را دوم قاشق

  مي. رسيد مي نظر به بعيد كمي گرفت زور به هم ديپلمش و بود مطلقه كه جواني

  وبال توانستم نمي هم و شدم مي معذب بايد هم اما بمانم خاله ي خانه توانستم

 .  بخوابم و بخورم فقط و بشوم گردنشان

  و سر كه زندگي اين از حالم خورد، مي هم به خودم از حالم... نرسيدم سوم قاشق به

  از را سيني دست با! خورد مي هم به بود خورده گره پدرم ي خانه و تبريز به تهش

  حكم پذيرفت؟ مي دوباره را من پدرم شد مي مشخص اول بايد اصال كردم، دور خودم

 ! هيچ ديگر كه حاال بود، نحسي تولدم بدو از كه من پيشاني

  در بايد! پدر؟ ي خانه كدام كرد، كردن بازي به شروع هايم لب روي تلخي پوزخند

  يكس كه بودم آن از تنهاتر من ريختم، مي سرم به خاكي يک و ماندم مي تهران همين

 .  بدهد پناه من به بخواهد

  هامون هك اي گوشي گشتم، ام اي دكمه گوشي دنبال به و رفتم كيفم سمت ناخودآگاه 

  شمبا كارم متوجه كه اين بدون كنم، سر آن با فعال تا داد من به را آن و داشت خانه در

  كردم پايين باال را صفحه بار چند و نبود گشتم، هامون ي شماره دنبال تماس ليست در
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  و كردم روشن خاموش را گوشي.است گوشي از مشكل شايد گفتم خودم به نبود؛ اما

  گرمي دل! باطل خيال زهي اما دادم قرار داخلش و آوردم در بار يک را كارتش سيم

  حتي او شناسي مي را يانار پرسيدند مي ازش اگر اصال شايد بود، آمده هوش به هامون

  غذا نيسي و شدم بلند جايم از. داد مي تكان منفي معني به را سرش و كرد مي نگاه گيج

 .  ببرم آشپزخانه به تا برداشتم را

   شده؟ بهتر حالت خوردي؟ رو غذات يانارجان: زهره خاله

 :دادم جواب كوتاه و كردم صاف را صدايم كمي

 .  خوبم _

 !  بود نشسته تلويزيون روي به طرف،رو آن هاي مبل روي دانيال

 .  نكن فكر بهش اصال... اصال نكن، اذيت رو خودت قدر اون يانار: دانيال

 .  نبود آنجا محمود آقا چرخاندم، چشم

   افتادم؟ گير وسطش كه چيزي به نكنم؟ فكر چي به: يانار

 .  شد  خيره بهم و كرد تمام را تلويزيون كنترل با رفتن ور دانيال

 ...شه نمي درست كاري كه خوردن حرص با. گم مي خودت خاطر به _

 .  آمد من سمت و شد بلند مبل روي از

          شي؛ مي ضعيف بموني، جوري اين تو بكنه كاري يه بخواد هامون وقتي تا كه شه نمي _

   بخوني؟ بدم بهت كتاب يه بياي در خيال و فكر از كه اين براي خواي مي

 :  گفتم ناباوري با و خنديدم تلخ

  كتاب بيا گي مي تو وقت اون بعد هواست رو هامون و من مشترك زندگي دانيال ـ

  درك قدرت وضعيت اين تو ذهنم نكنم فكر بخوام خودمم ممنونم، خيلي نه بخون؟

 .  نداره رو كلماتش

 :   كرد فكر كمي و برد اش اي قهوه موهاي بين را دستش دانيال

 .بيرون بريم بيا پس _

 !ندارم حوصله خوام، نمي _
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  اي هفيروز تيشرت يک مانتوام زير. افتادم راه اتاقم سمت و كردم دانيال به را پشتم

  روي داشتم پا به كه جيني شلوار همان با و آوردم در سرم از را شالم و مانتو داشتم،

  شدم،خوابم غرق ترسناكم و آور عذاب فكرهاي منجالب در كه آن از بعد و افتادم تخت

 .برد

 .  كشاند بيرون خواب از را من دستي شدن كوبيده در به صداي

 ! زدن زنگ تون خونه از شو، بيدار يانار يانار؟ _

 :پرسيدم گرفت مي اوج كم كم كه صدايي با و خاراندم را سرم آلود خواب

   هامون؟ _

 ...نه: دانيال

 .شد قطع لحظاتي براي دانيال صداي 

 !   مامانته: دانيال

   .كردم باز را اتاق در و انداختم بازوهايم و سر روي برداشتم تخت ي گوشه از را شالم

   كيه؟ گفتي: يانار 

 ...  مامانت: دانيال

  گوشي و كشيدم صورتم روي را سردم دست. شد بيشتر ام سينه به قلبم كوبش صداي

 :  گفتم و كشيدم عميقي نفس گرفتم، دانيال از را

   الو؟ _

 !  خوبي؟ مادر؟ چطوره حالت يانارم؟ سالم الو: مامان 

 :گفتم بغض با

   باشم؟ بد شه مي مگه... خوب خيلي... خوب _

 : شد تبر و پيچيد گوشم در مادر ي گريه صداي

 ..  .گوشمي جگر تو نباشه، راه به رو اوضات اگه كنم مي دق من يانار، برم قربونت _

 .   داديد فراريش كه اي گوشه جگر دونم، مي: يانار

  بخو حالت كه گفت بهم خواهر! نكن خون رو دلم اين از بيشتر يانارم خدا رو تو: مامان

   شده؟ چيزي... عزيزم شدم نگرانت خونه؛ برگشتي وضعي چه با و نيست
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.  كرد مي باز را ام كهنه هاي زخم بود، شده آميخته تركي لحجه با كه مادرم صداي

 .  نشستم زار حالي با زمين روي و شدم بلند تخت از زدم تيشرتم به چنگي

  ون،پيشت برگردم بايد ديگه وقت چند تا كنم مي فكر فقط نشده، خاصي چيز نه _

   نيستي؟ كه ناراحت

 .  شنيدم وضوح به را صورتش به مادرم دست كوبيدن صداي

  يم پا به خون بشنوه بابات! ها نزني ديگه رو حرف اين يانار، بده مرگم خدا واي: مامان

 .كنه

 !  ها؟ نگفتي رو ها حرف اين كه اي ديگه كس به عزيزم يانار

 .  خورد سر پايين به و لغزيد ام گونه از اشكي قطره و بستم درد با را هايم چشم

   نداري؟ كاري...زنم نمي حرف ديگه شم، مي خفه چشم: يانار

  اون رو كوچيک مشكل يه هم تو دخترم زنم، نمي رو حرف اين هم بابات به من: مامان

   عزيزم؟ باشه زندگيت، خونه سر برگرد نكن؛ بزرگش قدر

  خداحافظي با و گفتم آرامي ي  باشه شد، بيشتر ايم قهوه هاي چشم ابرهاي بارش

 !  خوردم بازگشت نرفته ام؛ خانواده و تبريز از هم اين. كردم قطع را گوشي سردي

  آرام دمز مي حرف كه او با.بروم دانيار مطب به و بپوشم را هايم لباس كه گرفتم تصميم

 .  كنم فكر بهتر توانستم مي و شدم مي

 .   برداشتم اتاق اي گوشه از را كيفم

   بهتري؟ جون؟ خاله ميري جايي: خاله

 .  گردم مي بر ديگه ساعت دو يكي و بيرون رم مي سر يه. خاله خوبم: يانار

 .برسونتت كنم، صدا رو دانيال بذار: خاله

 .  رم مي خودم...نه: يانار

  يتاكس دانيار مطب سمت به و رفتم كوچه سر به. بستم آرام را در و شدم خارج خانه از

 .  گرفتم

  كردم، اهنگ كيفم به رسيدم، مي كرد مي كار آن در دانيار كه ساختماني به داشتم ديگر

  آن زا بيش ديگر اما بود مانده باقي تاكسي ي كرايه براي پول تومني چند كيفم ته
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  ار راننده پول رسيدم كه ساختمان به. رفت مي تاريكي به رو كم كم هم هوا. نداشتم

  اكسيت بايد پولي چه با برگشتني كه اين فكر كردم سعي. شدم پياده و كردم حساب

  ود،ب باز دانيار مطب در. رفتم باال ساختمان هاي پله از و كنم دور خودم از را گرفتم مي

 :  شد بلند پايم به منشي. شدم اتاق وارد و زدم رد به ضربه چند

   داشتيد؟ كاري. اومديد خوش سالم، _

 :  گفتم و چرخاندم مطب بر رو دو را نگاهم

 .  نگرفتم قبلي وقت البته داشتم، كار دكتر با بله _

 .  نيستن دكتر آقاي اما ديدمتون بار چند دونم، مي بله: منشي

 .  كردم نگاه آمد، مي درونش كه صداهايي و دانيار اتاق ي بسته در به تعجب با

 ؟...پس: يانار

  امشن سختي به كه ساميار دانيار، برادر توسط اتاق در شود تمام حرفم كه اين از قبل

 .  شد باز آمد، يادم

   :گفت منشي به رو و داد نقش لبانش بر تعجبي از پر لبخندي ديد مرا كه وقتي

(  ردك اي اشاره من به چشم با)بري توني مي برداشتم رو مداركش من نباشي، خسته _

   ايستاده؟ سرپا چرا داره؟ كاري جا اين ايشون

 .نيستن گفتم بهشون من كه ببين رو دكتر آقاي بودن اومده بله: منشي

 .گرفت من به رو را دستش و آمد جلو ساميار

   چطوره؟ حالت! بودن اومده من داداش خان جمال ديدن براي خانم يانار پس _

 :گفتم سرد خيلي و شدم خيره اش گرفته باال دست به

 !خداحافظ رم، مي من پس نيستن دانيار آقا كه حاال... خوبم _

  را منام ساميار كه داشتم مي بر گام در سمت شنيدم، را منشي گفتن خداحافظ صداي

 :  زد صدا

   يانار؟ _

  برگردم كه اين بدون آمد، نمي خوشم زد مي حرف صميمي قدر آن من با كه اين از

 .  گفتم اي "بله؟"
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 ! دارم كارت بمون: ساميار

 :  گفت منشي به رو بعد

 .  نباشي خسته بري، توني مي كه گفتم _

 .  شد خارج مطب از و برداشت ميز روي از را كيفش منشي

  جيبش در را كليد و كرد قفل را مطب در و زد جلو من از آمد، من سمت ساميار

  مشخص لحنم در ترسم كه كردم سعي كردم، نگاه هايش چشم به ترس با. انداخت

 .  نباشد

   كني؟ مي چيكار: يانار

  ي هلب روي را دستش نشست، مطب رنگ قرمز  ي كاناپه روي و زد پهني لبخند ساميار

  و دهش گرد هاي چشم با. بنشينم كنارش كه كرد اشاره كنارش به و كرد دراز آن بااليي

 :  دادم جواب شد مي ورتر شلعه لحظه هر كه خشمي با

 !  كن باز رو در اين _

 :  داد تكان را سرش و خنديد ساميار

 . باشي ها حرف اين از جسورتر كردم مي فكر _

 .  مكن بازش تا زدم زور و كردم پايينش و باال بار چند و افتادم در دستگيره جان به

 .  رو در اين كن باز گفتم بهت: يانار

 .  خورد را اش خنده ساميار

  خواستم مي اگر من بيرون؟ رفت مطب از االن همين منشي نديدي ترسي؟ مي چي از _

 .نشه خبر با الناسي و احد كه ببرمت جايي كه فهميدم مي قدر اون بكنم كاري

 :غريدم ها آن بين از و كشيدم هم روي را هايم دندان

   كردي؟ قفلش چرا پس _

 .بري و كني باز رو در يهو هام حرف وسط مياد بدم چون _

 .كردم مشت را دستم و شدم عصباني بودم شده زنداني كه اين از دادم تكيه در به

 .  نيستم آدمي همچين من: يانار
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  ور رفتار اين كه كنه مجبورت زنم مي كه هايي حرف شايد اما نباشي شايد: ساميار

 .بكني

 .  گذاشتم ام پيشاني روي را دستم

 !بزن رو حرفت زودتر پس: يانار

  بر ديگه ساعت چند هامون چون ات خونه بري خواي مي داري؟ اي عجله چه: ساميار

   باشي؟ كرده حاضر شام براش بايد تو و گرده مي

 :  زد زنگ گوشم در و پيچيد اتاق در اش خنده صداي كه شدم دهانش ي خيره تعجب با

   كني؟ ورگل گل تر  واسش رو خودت بري خواي مي هم شايد يا _

      نشاند،جدي اش پيشاني روي اخمي بعد و شد ساكت لحظه چند كرد، ام حواله چشمكي

 :گفت

  وت كنم نمي فكر نمادينت؟ و تظاهري زندگي براي كني؟ مي عجله چيزي چه براي _

  !كجاست؟ االن هامون باشي، نفهميده زاد پري به نسبت رو حسش هنوز وقت چند اين

  و اومده هوش به اولش عشق چون چرا؟... بيمارستان دوني مي خودت كه طور همون

 !  كرده باز چشم

 .  دادم فشار مشتم در را كيفم ي دسته

  رو عمرت هاي سال بهترين داري هنوز كه باشي احمق قدر اون خورد نمي بهت: ساميار

  يم  فرياد و كنه مي بلند زن رو دست دوم و بيست قرن تو كه سوزوني مي كسي پاي

  اب زودتر كه كرد مجبورش عمه ولي داشت دوست يا خواست مي رو تو كاش تازه! كشه

 !بودي وت هم برگشته بخت دختر اون كه بياد بيرون زاد پري فكر از تا كنه ازدواج يكي

 :گفتم عصبي كردم بازشان وقتي و فشردم هم روي يا لحظه براي را هايم چشم

 !  برسي؟ چي به خواي مي چيه؟ ها حرف اين از منظورت _

 .  ودب افتاده سرش پشت ديوار روي اش سايه و داشت بلندي قد شد، بلند مبل روي از

  تو از اما نيستم اي ازدواجي آدم اصال من يانار ببين مطلب؛ اصل سر رم مي يهو: ساميار

  وقت چند بفهمه كسي كه اين بدون تو و من بعد بگير طالق هامون از اومده، خوشم

 !  نه؟ خوبيه پيشنهاد ور، اون ريم مي ديگه
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  دايص با افتاد، دستم از كيفم و شد شل دستم بود داده كه اي شرمانه بي پيشنهاد از

 :  گفتم بلند

 !  شو خفه _

  و دكشي بو و برد دماغش نزديک و گرفت دستش در را شالم ي گوشه آمد، جلو ساميار

 :كرد نجوا

 ...يانار اومده خوشم ازت خيلي من _

 .  بيرون كشيدم دستش از را شالم

 !   شو خفه كثافت، شو خفه _

 .  بست را هايش چشم آرام و گذاشت صورتم روي را دستش

  داره يدار زيبايي و جووني جوري اين االن بستي؟ سگيت زندگي اين چي به دل: ساميار

  كه سني برابر دو كه داد حرصت قدر اون وقتي ديگه سال ده كنه، مي تا طور اين باهات

 !  نداره رو لياقتت هامون يانار. گم مي چي فهمي مي رسيدي، نظر به داري

 :گفتم صورتش در داد با زدم، پس ام گونه روي از را دستش خشم با

 .  بكش رو دستت _

  كند تعجب كه اين بدون. كوبيدم صورتش در محكم و كردم بلند را راستم دست

 .  نشست آن روي و كرد حركت كاناپه سمت گذاشت، سيلي جاي روي را دستش

  كردم لعنت را خودم دل در و گذاشتم قلبم روي را لرزانم دستم زدم، مي نفس نفس

  زبان به را حرفي همچين بدهد اجازه خودش به او كه بودم كرده رفتار جوري كه چون

 :  زدم داد دوباره. بياورد

 !  بيرون برم خوام مي من، بده رو اتاق كليد _

  چند و آورد در جيبش از را رفت،كليد مي سرخي به رو چشمش سفيدي كه حالي در

 :  گفت پوزخند با و كرد پرت خودش از ورتر آن متر سانتي

 .  دار ورش بيا _

  خرد را من خواست مي حركت اين با او شده قرمز صورتم كه كنم حس توانستم مي

 .  شوم خم او پاي جلوي تا كند
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 !  شعور بي: يانار

  آن وير را پايم محكم و رفتم كليد سمت دانستم نمي جايز اين از بيشتر را ماندن چون

 .گذاشتم

 !يريبم بري بايد فقط فقيري، و بدبخت قدر اون فرهنگ سطح نظر از كه وقتي: يانار

  را كليد شدم، خم او از دور در نزديک و كشيدم ها سراميک روي پايم با را كليد

 .كردم باز را در قفل و برداشتم

  بزنم يحرف عصبانيت از ترسيدم اما بزنم، او به ديگري حرف رفتنم از قبل خواستم مي

  چون و كوبيدم هم به را در تنها جايش به ببرم، سؤال زير را خودم شخصيت كه

 .رفتم پايين ساختمان هاي پله از سرعت به بود كرده گير بااليي هاي طبقه در آسانسور

  صورتم روي را دستم. بود شده تاريک حسابي هوا و دادند مي را مغرب اذان داشتند

  درست ساميار هاي حرف از بعضي. شدند جاري هايم اشک و لرزيد هايم شانه گذاشتم،

  ودخ كه شدم مي كسي پير بايد جواني اوج در من رفت، مي پيش هامون با زندگى بود؛

  به رو و سر پشت پلي نه باشم دلگرم آن به كه دارم اي خانواده نه! ديگريست كس پير

  با ماندن بودم، ماندن به مجبور تنها بروم؛ پيش يا برگردم آن از بخواهم كه مانده رويم

  داد مي اجازه خود به راحتي اين به اش دايي پسر كه بود كرده رفتار طوري كه مردي

 .ببرد سؤال زير را ام زنانگي و نجابت و كند تحقير مرا

  پولي .كنم پاك را هايم اشک شالم  ي گوشه با شدم مجبور نداشتم، دستمال كيفم در

  خاله، هخان به رسيدنم از بعد بودم اميدوار كردم، بلند تاكسي براي دست اما نداشتم هم

 .  بگيرم قرض را تاكسي ي كرايه او از بتوانم تا باشد خانه دانيال

  باز را وجل در رمقي بي با بود، خالي جلو صندلي تنها كرد، توقف پايم جلوي اي تاكسي

 .  دادم را خاله ي خانه آدرس و نشستم كردم،

 .  رسيديم خانم خانم؟: تاكسي ي راننده

  از بلق. بوديم شدم،رسيده خيره برم و دور به و كردم بلند كيفم روي از را سرم حال بي

 :  گفتم راننده به رو شوم پياده كه اين
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  زا برم نيست همرام پول من باشيد داشته تشريف جا اين لحظه چند شما لطفا آقا _

 .  بيارم داخل

  ار مردي كه برداشتم قدم چند و شدم پياده ماشين از. داد تكان را سرش اخم با راننده

  يک و داشت تن به اي آبي دار لک پيراهن كه مردي ديدم، خاله ي خانه در جلوي

  را پشتم نه آمد مي در پشتم نه كه مردي. بود زده ديوار به را اش شده مشت دست

  ملهج سادگي به من اما كرد مي تكذيت را انيتشحق دنيا تمام كه مردي. كرد مي خالي

 !   داشتم دوستش "دارم دوستت" ي

 :   گفتم بغض با 

   هامون؟ _

 :   داد جواب بغض با

   ؟ جانم _

  توانست نمي او لرزيد برايش دلم جسمش؛ هم حالش هم! بود خراب. چرخيد سمتم به

 !باشد بد هم قدرها آن

   غيرته؟ بي هامون نگن كه اومدي: يانار

 .  نيومدم شنيدن سركوفت براى اومدم چي هر براي دونم مى دونم،فقط نمي: هامون

 !   ست نيست،گله سركوفت كه اين: يانار

   بگم؟ كي به رو هام گله من: هامون 

 ...  رفتم جلوتر قدم چند

  داري؟ گله چي از: يانار

 ...از: هامون

  قلبم روي را دستم من و ماند ناتمام هامون زد،حرف تاكسي ي راننده كه بوقي با

 .  گذاشتم

   خواد؟ مي چي اين: هامون

 .  بدم بهش نداشتم... رو ش كرايه: يانار

 .  ردك حساب را اش كرايه و رفت تاكسي سمت خميدگي با كرد، جيبش توي را دستش
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 .  زدم را خاله ي خانه زنگ

   كيه؟: زهره خاله

 !  يانار خاله، منم: يانار

 !  داخل جون يانار بيا: زهره خاله

  هامون كه ببندم را در خواستم و شدم خانه داخل شد، باز در  ي "چيک" صداي با

 .  دوختم چشم صورتش به و كشيدم باال را سرم. گذاشت فلزي در بين را پايش

   نداري؟ خونه خودت مگه ري؟ مي كجا: هامون

 !نيست من واسه جايي ديگه برگشته، اصلي ي خونه صاحب: يانار

   نذاري؟ تنهام و باشي همراهم نبود قرار مگه: هامون

 ! ندارم همراهي براي جوني: يانار

 .  انداخت پايين را سرش 

   نه؟ يعني اين: هامون

  تبرداش در بين از را پايش آرام گذاشتم، هم روي را هايم پلک و انداختم پايين را سرم

 . دادم تكيه آن به و بستم را فلزي در فوري من و

  در زا را ام تكيه. كردم پاك دست پشت با چكيد، ام گونه روي كه را اشكي قطره چند

  ار خانه هامون داد صداي كه برداشتم قدمي چند خانه ورودي در سمت و برداشتم فلزي

 .  لرزاند

  از من ،ات خونه بياي بايد نميام، كنار تونمت نمي با من! نيست حاليم شه نمي و نه من _

 .  بيام كنار باهاشون بخوام كه نديدم خيري هيچ ها"نه"

  مي طوري اين چرا هامون چرخاندم، در سمت را سرم شتاب با و گرفتم گاز را لبم

 .  برد مي يشان محله در را ام خاله آبروي داشت كرد؟

  مچش از ديدي چي هر وگرنه باشي در جلوي بايد شمارم مي ده تا يانار؟ شنيدي: هامون

 !  ديدي خودت

  نيالدا ديدم كه كردم تند خانه ورودي در سمت را هايم قدم گرفتم، گاز بيشتر را لبم

   .پوشد مي را افتاده در جلوي كه هايي دمپايي و آيد مي بيرون خانه از دارد زده حيرت
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   يانار؟ شده چي: دانيال

 :   گفتم ترس و اندوه با و انداختم پايين را سرم

 !  دونم نمي _

 !كرد آغاز را شمارشش فرياد، با در پشت از هامون

 !  دو...يک _

 :پرسيد و ماند خيره صورتم در دانيال

   خواد؟ مي جونت از چي _

 ...دوني مي كه تو دانيال...خونه اون تو برگردم كه خواد مي _

 !  چهار...سه: هامون

  خانه از دمپايي بدون و برهنه پايِ  با كوبيد مي صورتش به كه حالي در چادرش با خاله

 .  آمد ما پيش حياط داخل و شد خارج

 !   رفت آبرومون گه؟ مي داره چي روانيت شوهر اين خاله جان يانار واي: خاله

 .  كنم زندگي ديگه زن يه با تونم نمي! ببره رو من نذاريد خدا رو تو جون خاله-يانار

  شيدك صورتش به دستي داينال. شد خيره چشمانم به بهت با شنيد، را حرف اين تا خاله

 :گفت و

   هرته؟ شهر كرده،مگه غلط _

 ...!هفت... شيش: هامون

  چشم هامون با و كرد باز شدت با را در و رفت خانه خروجي در سمت عصباني دانيال

 .  شد چشم در

  رو صدات بايد حتما بزني؟ حرف آدم مثل توني نمي كني؟ مي داد بي و داد چرا: دانيال

 !  سرت؟ باال بندازي

  حرف آدم مثل هم من كه كرد گوش شوهرش حرف به آدم مثل من زن مگه: هامون

   بزنم؟

 :رفت جلوتر كمي دانيال

 ! كن صحبت درست يانار به راجع هوي _
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 .  زنم مي حرف بهش راجع بخوام كه جور هر خودمه، زنِ : هامون

  سملبا آستين از بعد لحظه چند. چرخاند و كرد هدايت باال سمت به را هايش چشم خاله

 :داد نشان را باال و كشيد

 !بكن كاري يه كنن، مي نگاه پنجره از دارن ها همسايه همه ببين خاله، يانار _

 .  زدم گره هم در را هايم انگشت استرس با

  يپ برو كني؟ مي مالكيت احساس بهش نسبت قدر اون كه بردته زنت مگه: دانيال

  سنف تونه نمي لحظه يه كه اي شده خراب اون به برگرده بايد چرا يانار! جون آقا كارت

   بكشه؟ راحت

  كنترل ديگر دانستم مي زد، مي سرخي به صورتش رنگ عصبانيت فرط از هامون

  طوري كوبيد دانيال ي سينه تخت محكم و آمد جلو قدم يک داده؛ دست از را خودش

 .  خورد ديوار به و شد پرتاب عقب به دانيال كه

 !  پررو؟ بچه گي مي چي ديگه تو _

  و رفت سمتش به خاله برود هامون سمت خواست تا و كرد جدا ديوار از را خود دانيال

 :  گفت التماس با

 !كن ولش باش، آروم مادر دانيال _

 :   كشيد فرياد عصبانيت با و برگشت من سمت به هامون

 !بكشم رو اين نشدم مجبور تا بريم بيا هستى؟ چى منتظر _

  پوزخند با و شد خيره صورتش در.رساند هامون به را خود و زد كنار را خاله دانيال،

 :   گفت

  دح در زورشون همه كنى مى فكر كنى مى بلند زنت رو دست كه تو غيرت بى اخه دِ _

   ياناره؟

  ورتص در تا كرد مشت را دستش جواب جاى و فرستاد بيرون را نفسش عصبانى هامون

 :  دز فرياد و كوبيد هامون شكم به لگد با و رفت عقب دانيال كه بياورد فرود دانيال

 !  باشه داشته درد تونه مى چقدر خوردن كتک بدونى تا زدمت _
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  در ديگر لگدى با و نداد امان دانيال كه شود بلند جايش از دوباره خواست هامون

 :  گفت و زد پهلويش

  تالفى دىز يانار به كه سيلى يه فقط شايد تا بزنمت اينجا قدر اون بايد بود، كمت اين _

 .  بشه

  اش سينه پدرم جاى به گونه اين كه بود كسى اولين او شد؛ جمع چشمانم در اشک

  لهمچا درد از كه هامون صورت به. گرفت-مى پس را حقم داشت و بود كرده سپر برايم

-اين كه ام سينه در زده جوانه تازه عشق يا بود خريت دانم نمى.  كردم بود،نگاه شده

 .  شد ام رحمى دل باعث و كشاند آتش به را قلبم طور

  بلند جايش از توانست هامون و كشيدن عقب را دانيال ها همسايه از تن چند و خاله

  شدت دعوايشان و كرد حمله دانيال سمت به جايش از شدن بلند محض به. شود

  دكشي مى را دانيال پيراهن خود و خواست مى كمک همسايه از زنان فرياد خاله. گرفت

 .   كند جدا هامون از را او تا

.  داد نمي را كارى فرمان مغزم. بودم ايستاده جايم سر سست و بود كرده قفل بدنم تمام

 :  وگفت ايستاد مقابلم بود خيس هايش،-اشک از كه صورتى با و آمد سمتم به خاله

  .كشن مى رو ديگر هم دارن. زندگيت سر برو بردار رو شوهرت برو خدا رو تو يانار _

 !    كشه مى رو دانيالم داره

 .   كردم نگاه بودن هم كردن پاره تكه حال در كه دو آن به

  ناي نگه هيچى ما خاطر به نيست بابات اين! دختر؟ كنى مى نگاه چى به دارى: خاله

  من هب آخه زندگيت، سر برو بيا بابا. كشه مى رو من دانيالِ نبره خودش با رو تو وحشى

  تو تهنتونس اون كه دارى ايرادى تو حتماا بيايى؟ بر شوهرت پس از تونى نمى تو كه چه

  خانواده شپي برو دارى مشكل نيا؛ هم ديگه برو بيا. قبليش زن دنبال رفته كنه قبول رو

 !  كنم پر پر تو خاطر به رو پسرم تونم نمى كه من ت،

  مى سرم روى به را نوازشش دست كه بود اى خاله همان اين كردم، نگاه چشمانش در

   كرد؟ مى خطاب دخترش مرا و كشيد

   كرد؟ مى خرج مادرانه محبت و مهر برايم و مادرتم من گفت مى كه بود زنى همان اين
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  ىم بايد هم شايد. كند حمايت من از خواستم مي كه بود حد از بيش من توقع هم شايد

  سپ از خود بايد تنها و ندارم بردن پناه براى را كس هيچ و هستم تنها من كه فهميدم

 .آمدم مى بر خود

    . بدانى و ببينى كس بى و تنها را خود اما باشى داشته خانواده وقتى است سخت

:  فتمگ بود، انداخته لرزش به را صدايم كه بغضى با و ريختن صورتم روى به هايم اشک

 !اومدم اشتباه رو راهم من شماست؛ با حق

  شده اجد دانيال از غريبه مرد چند ى وسيله به كه هامونى سمت به و گرفتم فاصله او از

 .   رفتم بود،

  اىپ و بود كرده ريزى خون به شروع بود زده او به دانيال كه مشتى خاطر به اش بينى

 . بود شده كبود چشمش

  هب خون كه هايى لب و بينى روى به را لباسش آستين كرد، بلند را دستش هامون

 : زد فرياد عصبانيت با كشيد؛ بود ريخته رويشان

    بمونى؟ اينجا خواى مى بازم يا كنى مى گم رو گورت _

 :   گفتم و كردم پاك را هايم اشک

 .   شدم سياهم بخت ى آماده من بريم، _

 .   بود،رفتم خاله كنار سرم پشت كه ماشينش سمت به

 :   غريد ديدم، نمى من كه كسانى به رو دانيال

 !  كنيد ولم _

 .  چرخيدم رويش به و ايستادم.زد صدايم

 .  ببينتت ديگه حتى ذارم نمى كنارتم من نترس،. كنم تمومش بذار نرو، _

  نياىد گفتم، مى و كشيدم مى فرياد خواست مى دلم. آورد مى بند را نفسم داشت بغض

  از بدتر نرم اگر كه بروم بايد. ببيند خودش به تواند نمى را تنهايى،كسى و يانار جز من

 .  شنوم مى را ام شنيده هاى حرف
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  و تنها زن من. خورد خواهد ام پيشانى روى به بدترى هاى ننگ نرم اگر كه بروم بايد

  هم هك كسى از بايد توقعى چه پس بودند، كرده رهايم ام خانواده كه بودم بختى سياه

 باشم؟ داشته   نيست من خون

 :گفتم بلند صداى با و آورد در خود ى احاطه به را صورتم هايم اشک

  حداقل خوام مى. بشنوم هم باز شنيدم كه رو هايى حرف بدتر خوام نمى چون رم مي _

  اب اين،دلم از بيشتر خوام نمى. نكنم خراب ذهنم تو و خونه اين تو رو خوبم هاى خاطره

  داشتم، دوست مادرم از بيشتر حتى رو اون من و مادرتم گفت مى كه كسى هاى حرف

 !نداره رو كسي هيچ ديگه يانار. بشكنه

 .   رفتم ماشين سمت به و چرخيدم سرعت با

 .  شنيدم را دانيال صداى كه آمد مى راه سرم پشت هامون

  سما ديگه رفتى! شنوى؟ مى نميارم، رو اسمت برى. نيستى خواهرم ديگه برى يانار _

 ! نيار رو دانيال

  آخرين مثل درست و چرخيدم رويش به. كردم باز را ماشين در و رسيدم ماشين به

  هايم اشک در غرق هاى چشم با كه پدرم همانند بود، عقدم شب فردايش كه شبى

 : گفتم لب زير و شدم خيره صورتش به كردم نگاهش

 .   كردم عادت تنهايى به من _

 .  كرد باز را در و گرفت قرار سرم پشت هامون

 .   ديگه بشين _

  را پدرم و مادرم برادرم، جاى هميشه كه كسى تنها از و فشردم هم روى به را چشمانم

 .  شدم ماشين سوار و كردم خداحافظى كرد، مي پر برايم

  چيز چهي كه اى آينده با ماندم من ببندم؛ اميد او به تا نداشتم را كسى حتى ديگر حال

 .  نبود مشخص درش

 .   افتاد راه به كردنش روشن با و شد ماشين سوار هامون
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  نارشك  ديوار به و كرد مشت را دستش ديوار به پشتش رسيدن با و رفت عقب دانيال

  ودخ كه بود كسى تنها او. آوردم در حال اين به را او كه كردم لعنت را خود من و كوبيد

 .   كرد مى من سپر هميشه را

 ...چرخيدم رويش به كوبيد، بازويم به كه مشتى و هامون فرياد با

  شكسته ار بغضم عمر ي شيشه كسي كه انگار بعد و انداختم او به كوتاهي نگاه نفرت با

 .  كرد خيس را صورتم هايم اشک باشد،

  م،ا گريه صداي كه نداشت اهميتي. است نشسته اينجا هامون نبود مهم برايم ديگر 

  با كه روحم مرگ براي بايد من آزارد؛ مي را هامون هاى گوش و كرده پر را ماشين

  ساعت همين و دقيقه همين از واقعي تنهايي. كردم مي عزاداري بود، خورده گره دانيال

 .  بود شده شروع

  مي تنهايي كه كردم فكر خود با شدند مي جاري  صورتم از هايم اشک كه حالي در

 ! كند ضعيف را او يا ببخشد قدرت انسان به تواند

  قفس در اي پرنده مانند آن در كه غريبي ديار سوغات كه كردم مي انتخاب بايد من 

   قدرت؟ يا است؟ ضعف بودم، شده زنداني

  اين بود، كرده پر را هايم گوش هامون رفتار از هايم كردن گي گله و ها ناله صداي

  اقعيو معناي به بايد حاال. كردم مي حس رفتارم به راجع كه بود چيزي انگيزترين رقت

  نارك چيز همه با اما كردم نمي افسارگيسختگي يا زدم نمي غر بودم، مي جنگجو كلمه

 .  رفت مي سؤال زير انسانيتم حقوق كنار، به بودنم زن حقوق وقتي آمدم نمي هم

 ! نكن گريه يانار: هامون

  ياد ار آن تو به كسي وقتي. دادم ادامه پرواز براي كردنم گريه به او حرف به اعتنا بي

 .  است سبكي داري نياز آن به كه چيز اولين داني، نمي را آن رسم و راه تو و نداده

  زن يک الحس تنهاترين تقريبا و اولين اين كنم؛ سبک را خود گريه با كه داشتم نياز من

  تهفرش كه اين براي نه اند شده آفريده بال بي ها زن. است مشكالت با مقابله براي

  آن داخ اما كردند مي زخمي را هايشان بال داشتند، بال اگر كه اين براي بلكه نيستند
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  بي ينا حال. بگيرند اوج ها كرانه بي در  و بپرند بال بي بتوانند كه آفريد طوري را ها

 ...  يا و باشد مادري آسمان يا علم آسمان يا هستند نيلگون آسمان يا ها كرانه

   يانار؟: هامون

  ندچ ماشين، داشپورت روي كاغذي دستمال ي جعبه از و برداشتم كيفم روي از را سرم

 .  كردم پاك آن با را هايم اشک و برداشتم ورق

   بله؟: يانار

 :   گفت لحظه چند از بعد و انداخت من به نگاهي نيم هامون

   خوبه؟ حالت _

   كني؟ مي فكر چي خودت: يانار

 :   كوبيد ماشين فرمان روي را راستش دست محكم هامون

 ...  فقط بشه آبروريزي جوري اون خواستم نمي يانار خدا به _

 :گفتم سرد

   چي؟ فقط _

  از ور كنترلم يهو شه، مي چي دونم نمي... شم مي عصبي كه ها وقت بعضي فقط: هامون

 ...  و دم مي دست

 !شكني مي: يانار

 :پرسيد و انداخت باال را ابروهايش از يكي هامون

   ؟ رو چي _

...  و خودت و ها آدم شخصيت و نفس عزت غرور، دل، ظرف، مثل چيزها خيلي: يانار

 .  ديگه هاي چيز خيلي

  در راحتي به بود انداخته جا اش پيشاني روي ذغال مثل كه شرمندگي از غليظي رد

 .  شد مي ديده صورتش

   شكستم؟ هم رو تو: هامون

   نفهميدي؟ هنوز! رو زاد پري هم شكستي رو من هم: يانار
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  هامون گلوي در هايش خورده و شد شكسته بيايد، در دهانش از اينكه از قبل حرف

 .   برد فرو سختي به دهانش آب با را ها آن او و ريخت

  هبند آن جواب و بياورد در را اش گوشي تا برد رنگش اي قهوه پالتوي جيب در دست

 .  بدهد را زد مي زنگ او به وقفه بي و سره يک كه خدايي

   الو؟: هامون

_ ... 

  هيچ هامون صورت اجزاي در گفت، هامون به چيزي خط پشت فرد كه اين از بعد

  از كوهي پشت از كه صبحي دم آفتاب مثل كه هايش چشم در جز نشد ايجاد تغييري

 . بود قوت پر و درخشان آيد، مي بيرون نااميدي

 !  االن؟ همين كي؟: هامون

_   ... 

 !  خداروشكر _

 .  شنيدم را زد مي حرف خط پشت كه كسي داد صداي

 .  اونجا ميام االن خودم: هامون

_ ... 

 .  جا اون ميام خودم كه گفتم _

 .  زد دور سريع گذاشت، گاز پدال روي را پايش و انداخت جيبش در را گوشي بعد

 .  شه مي مرخص داره زاد پري: هامون

 .  شكر خدارو _يانار

 :  پرسيد و شد خيره من به را تري طوالني لحظات بار اين هامون

 !  واقعا؟ _

   داري؟ شک! معلومه: يانار

 .  بشي ناراحت كردم مي فكر: هامون

  حرف و شخصيتي ثباتي بي از من شم، نمي ناراحت كسي بودن سالمت و سالم از من _

 .  شم مي ناراحت غاز يه من صد هاي
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  هايش ريش ته بود، شده لخته لبش پشت تا دماغ از خون كردم، نگاه صورتش به

  پارادوكس. بود خورده گره هم در هميشه مثل سياهش پرپشت ابروهاي و بود درآمده

-وحشي هم و بود داده جاي خودش در را معصوميت هم داشت، اش چهره در عجيبي

  هب بستگي برسد نظر به چطور اش چهره كه اين هم شايد كشيد؛ مي رخ به را گري

  اش چهره در روحش، ساماني و سر بي هم شايد و بود او به نسبت من ي لحظه آن حس

  خودش به دست با هامون. داد مي نشان صورت اين به را آن و بود شده سرازير هم

 :  كرد اشاره

   منم؟ منظورت االن _

 !   دقيقاا : يانار

  كه ار اي پوستي زير شعف و شادي توانستم مي اما نزد حرفي ديگر و شد ساكت هامون

 .  كنم حس وجود تمام با را داشت زاد پري شدن مرخص از

  هم كمي و غافلگيرانه كمي هامون. رسيديم بيمارستان به و گذشتيم خيابان چند از

 .  گذاشت ترمز روي را پايش ناشيانه

 .  نشو پياده نداري دوست اگه: هامون

  را ماشين در او مثل هم من بست، را در و شد پياده ماشين از پاسخم، ماندن منتظر بدون

  بش و خوش براي حتي نه و هامون با بازي لج براى نه شدم؛ پياده آن از و كردم باز

  به دارد؛ شاهد چند به نياز شدني مجازات هر و جنايتي هر مادرش، و زاد پري   با كردن

  پري ي خانواده اعضاي از يكي و هست خدا يكي گرفته، قرار جرم مورد و مجرم از غير

  شدم نمي حساب هامون ي خانواده جزو خودم نظر از كه بودم شاهدي من... من و زاد

  حتماالا! بدهم شهادت كسي نفع به خواستم نمى اصال نباشد،من قبول مورد شهادتم كه

  هنديد عدالت كه اين با كه داشتم را اي خورده شكست قاضي حكم محكمه اين در من

 .  كرد مي اجاره را آن بايد اما بود نكرده لمس را آن و بود

  ! او عالم در من و بود خود عالم در او. گذاشتيم مي قدم بيمارستان سمت به هامون با

  كه عصباني آلود اخم مرد اين ذهن در بدانم  خواستم-مي دل ته از واقعا ها وقت گاهي

   گذرد؟-مي چه شود، مي نيز خودش رنجش باعث و رنجاند مي خود از را ها خيلي
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  انبيمارست فضاي و بودند آور مالل بوهاي  همان بوها گذشتيم، بيمارستان ورودي در از

  هم نباشد مريض اگر حتي گيرد مي قرار آن در آدم وقتي كه دلگيري فضاي همان

  يپ در پي را كساني نام كه آمد مي پيجري صداي همان دقيقا كند، مي بيماري احساس

.  رنددا پايان بي هايي شدني تكرار دردها، و اند  انتها بي ها مريض كه انگار. زد مي صدا

  مي هك دقايقي و ها انسان ارزش كه نيست شكي بود، نكرده تغييري هم ها شيون صداي

 .  آن قبل نه و شود مي معلوم ها آن مرگ از بعد بگذرانند، هم با توانستند

  نم كردم؛ نمي دقت جزئيات به خيلي موقع آن من كرديم، عبور بيمارستان راهروي از

  ذشتمگ مي بيمارستان روي راه از وقتي واقع در نبودند، كه كردم مي توجه كلياتي به

  فقط و نداشت را چيزهايي چه دقيقا بيمارستان كه ديدم مي را ليوان خالي ي نيمه فقط

  ادز پري بردم، باال را سرم. كرد توقف او كه وقتي تا شدم مي كشيده هامون دنبال به

  سدشنا نمي را ها آن انگار كه كرد مي نگاه طوري چيز همه به و بود نشسته ويلچر روي

  هاي حرف از نشان اش بسته دهان و داشت را قبل گيرايي همان سياهش هاي چشم اما

 .  داد مي را زيادش هاى نگفته

  زد، كه حرفي اولين. شد پديدار هايم چشم قاب در كه نكشيد طولي هم زاد پري مادر

 .  پرسي احوال نه و بود سالم نه

   آوردي؟ خودت با چي براي ديگه رو دختره اين _

  رگي زمين داخل وقتي است،اما آسان گود بيرون از هميشه قضاوت. كردم نگاهش سرد

  را شخود دختر مشكالت فقط او كند؛ مى فرق آسمان تا  زمين برايت ماجرا باشي كرده

  بداند را اين خواست مي فقط او. دانست نمي ام زندگي و من از زيادي چيز و ديد مي

    نه؟ يا ام كرده تصاحب را دخترش جاي من كه

 !زنمه دختره، اين: هامون

  جايي دخترم زندگي تو اصال! اي اضافي هم خودت تو گي؛ مي درست: زاد پري مادر

  مي كه روز اون رو دخترم ي دفترچه بگو فقط بيمارستان؛ اومدي زور به كه نداري

   گذاشتي؟ كجا كني بستريش خواستي

 : گفت اطمينان با هامون
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   چطور؟ خودمه، پيش هنوز _

  ترخيص رو دخترم برم خوام مي بهم بدش خودمه؟ پيش هنوز چي يعني: زاد پري مادر

 !   كنم

 .  دم مي انجامش خودم باشه: هامون

 :  برد باال را صدايش و كشيد پوفى خشم با زاد پري مادر

 !بدى انجام رو دخترم كار بخواى تو كه نمردم هنوز خان هامون _

  و،ا به كردن نگاه با و نشست زاد پرى مقابل در به و برداشت جلو به قدم يک هامون

 :   گفت مادرش به خطاب

 .   زديم حرف چى همه مورد در بار يه ما باشيد آروم بهتره _  

 :داد ادامه و شد بلند جايش از

  تونه ىم كه كسى تنها داد، نشون واكنش من به چون گفت دكتر نرفته؟ كه يادتون _

  مي انجام رو ترخيصش كارهاى من االن پس. هستم من برگردونه رو ش حافظه زودتر

 ! ش خونه برگرده تا كنيد ش آماده هم شما و دم

  ودب بار تأسف حالم قدر آن نه كه يا زدم مي حرف ام شكسته قلب يا و حال از بايد آيا

  در مرا بودن پوچ هامون حرف از توانست مى كسى هر نداشت، زدن حرف به نيازى كه

   يابد؟

   ؟ كجا اما! رفتم مى بايد

   كسى؟ چه سر بر اما زدم؟ مى فرياد بايد

  اين ديدن به وادار مرا كه پدرى نه، يا و بود ام آينده كردن تباه حال در كه هامونى

   بود؟ كرده ام زندگى روزهاى

  مى جاداي برايم سؤال يک تنها رفتم؛ مى حتى يا و كردم مى شكايت زدم، مى فرياد اصالا

  سىك وقتى نداشتم؟ ماندن براى جايى ساعت يک براى حتى وقتى رفتم مى كجا! شد

 !  بروم؟ كه داشتم را كجا اصال خواست، نمى مرا

  خود ناي از بيشتر تا زدم تكيه رو راه كنار ديوار به و رفتم عقب ام تنهايى از خورده سر

 .   نكنم كوچک و حقير را
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 :چرخاند اطراف در را نگاهش هامون

   كوش؟ پسره اون _

   مازيار؟ كيه؟ منظورت: زاد ي پر مادر

 :گفت و كرد كج را صورتش انزجار با هامون

 .  همون آره... نيار من جلو رو اسمش _

 .  نيومده هنوز: زاد پري مادر

 :آورد پايين را صدايش كمي و كشيد هايش ريش ته به دستي هامون

  اما گرفتيم طالق هم از زاد پري منو كه بزنيم،درسته حرف باهم بايد نيومده، تا پس _

 .   برگرده ش حافظه كه زمانى تا من ي خونه مياد

 !  گي؟ مي داري چي: زاد پري مادر

  ش حافظه. بشينه بايد صندلى اين رو عمرش آخر تا كه دختر اين گم مى دارم: هامون

  قتىو تا كنيم آمادش بتونيم هست كه مدتى اين تو بذاريد حداقل. داده دست از كه هم

  مى من پيش هم اون از بعد چند هر. حقيقيت با بياد كنار بتونه آورد ياد به رو چى همه

 !  مونه

   آره؟ دارى وجدان عذاب: زاد پرى مادر

  زبان به را وجودش حقيقت كه كسى چشمان در كه هامونى به و كردم بلند را سرم

 .  كردم نگاه بود، شده آورد،خيره

   نيست؟ حرفى ديگه آره بگم: هامون

  همه به رو بودن تو كنار زادم پرى. داريم برگشت راه ها آدم ما ى همه چون نيست نه _

 !   تو كنار فقط اما ده مي ترجيح چيز

  يک در ار تو تواند مى كه لعنتى هاى حس بدترين از يكى. برگشتند من سمت به دو هر

  اضافى حس ببازى، را وجودت ثانيه از كسرى در تو و كند خاكستر زدن هم بر چشم

 .  است مكان آن در ماندن آن از بدتر و بودن

  براى ور شرايط بتونيم هم با تا كنيد قبولش بهتره مونه مى منم زن منه، زن يانار: هامون

 .   كنيم آماده زاد پرى
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 .   كشه مى عذاب اون وجود با زاد پرى _

  وانعن به رو يانار زمانم اون تا. كنم مى فكرى يه برگرده ش حافظه كه زمانى تا: هامون

 .   كنيم مى معرفى پرستارش

  لحظه هر كه كردم زندگى هايى آدم بين در جايى ها سال من. شد تمام طاقتم ديگر

  گىزند ديگر هايى آدم با شرايط همان با هم باز بايد حال گرفتن تصميم برايم را اش

 !  كردم؟ مى

  هر و بوديم هم ي خيره زاد پري و من كردن مي بحث و جر هم با دو آن كه حالي در

 !رساند هم به بود، دور و جدا هم از خيلي كه را ما راه تقدير چطور دانستيم نمي دو

  ها پله سمت به و چرخاندم را رويم نشدشان، جارى براى و كرد پر را اشک،چشمانم

 .   دويدم

  وجهت خواند مى را نامم كه هامون فريادهاى به و رفتم مى پايين تار چشمانى با ها پله از

 . كردم نمى اى

  خواست مى چه حال.بود انداخته گير برزخ در مرا گونه اين كه بود او پدرم از بدتر

 بگويد؟

 ؟ بزند تا داشت هم حرفى اصالا

  از مرا شدنش، قطع با ، حياط به رسيدن محض به و بود افتاده شماره به هايم نفس

.   شدم خم زانوهايم روى ديوار كنار و رساندم اى گوشه به را خود.  داشت نگاه حركت

 . كردم پاك را هايم اشک از خيس صورت و كشيدم عميق نفس چند

 .كشيد باال مرا و گرفت را بازوهايم حرص با و ايستاد مقابلم هامون

 . شكست بغضم هم باز و كردم نگاه قرمزش چشمان به او، با شدن رو به رو محض به

  حقم در اين از بيشتر بخواهد كه ديد آنى از تر بيچاره مرا يا آمد رحم به دلش دانم نمى

 :گفت چشمانم در خيره و كرد آزادتر كمى را دستانش حرف بى كند؛ ظلم

 برى؟ خواي مى كجا _

 . كردم رها را بغضم و فشردم هم روى را چشمانم حرفش شنيدن با
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  اصالا دونم نمى كنم؛ مى غلطى چه دارم دونم نمى! شم مي ديوونه دارم يانار: هامون

 ...فقط درسته كارم كدوم

  مى هايش اشک با حال كه گويى دو به خيره و كردم باز را چشمانم سكوتش با

  شده دار خدشه گلويش بغض از و لرزيد مى چشمانش همانند صدايش. درخشيد،شدم

 .بود

  فتنگ وقتى. نشسته صندلى اون روى من خاطر به  اون. كنم ولش تونم نمى يانار: هامون

 ...اما دادن مي رو مرگش خبر كه خواست-مى دلم شده نخاع قطع هميشه براى

 :داد ادامه و شد شروع هايش اشک باران من همانند چشمانش هم او

  ناموسم عشقم، روزى يه زن اون اما بشه جورى اين خواستم نمى كه كن باور يانار _

 .   مباش خيال بى تونم نمى باشه حال اين تو عمر آخر تا بايد من خاطر به كه االن بوده

 :بگويد خورد مى روزها را جانش خوره همانند كه حرفى تا فشرد را بازوهايم

 !كنه مى نابود رو من داره وجدانش عذاب يانار _

 :گفت اش مردانه هاى هق هق با و گذاشت ام پيشانى روى به را سرش

  بدم، تدست از تونم نمى توئه؛ با دلم من ولى نامرديه اين يانار! كنم ولش تونم نمى من _

 ! نه يا بيارم طاقت تونم مى كه دونم نمى واقعاا  برى اگر

  حداقل يا و حل راه گفتن، براى چيزى كه زند مي حرف كسى اما زدم مى حرف بايد

 . داشت رفتن براى جايى

  ورتمص در را نگاهش تمام به هامون. بزنم حرف گفتنش براى كه نداشتم چيزى هيچ من

 :پرسيد و چرخاند

 بگى؟ چيزى خواي نمى _

  باال را هايم شانه. كرد،زدم زهراگين را قلبم تمام بلكه را كامم تنها نه كه زهرخندى

 :  گفتم و بردم

 ! ندارم اى چاره راه چون ندارم حرفى _

 . زيرانداختم به سر و كشيدم عقب را خود

 !  خونه رم مي: يانار
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  آمد مى رنظ به كجى دهن شبيه بيشتر هايم اشک با كه لبخندى با و كردم بلند را سرم

 :  گفتم

 . ندارم اى خونه كه من... زاد پرى ى خونه ببخشيد _

  رد سمت به و گذشتم كنارش از شكستنش از قبل. گرفت را گلويم بغض هم باز

 . افتادم راه بيمارستان

  بيرون كيفم از را كليد. ديدم در مقابل را خود اما رسيدم خانه به چگونه دانم نمى

  جلب را توجهم خواند مى را نامم كه كسى صداى قفل در انداختن محض به و آوردم

 .كرد

  را رويم و كردم هم در را هايم اخم دانيار ديدن با و كردم نگاه خود سر پشت به

 . كردم مى خالى او سر را ام دلي و دق داشتم شايد دانم نمى. چرخاندم

 :گفت و رساند من به را خود كه كردم باز را در كرد، رد را خيابان

 گردونى؟ مى بر رو روت چرا يانار _

 .شدم خيره چشمانش در و چرخيدم رويش به عصبانيت با

 جا؟ اين اومدى چى براى: يانار

 ! شدم نگران نيومدى دفتر، بياى بود قرار خوبه؟ حالت: گفت متعجب دانيار

  كرده، استقبال ازم رويى چه با اومدم نگفت محترم داداش خان پس آهان: زدم پوزخند

 نه؟

 ؟ نزده حرفى من به نه _

 ...  ايستادم مقابلش و كردم رها را در

   بياره؟ زبون به رو شرميش بى خواسته مى رويى چه با اصالا .داشته حقم _

 !شده چى ببينم بزن حرف واضح يانار _

 :  گفتم و فرستادم بيرون حرص با را نفسم

   زن روى چشم مردونگى و مرام كدوم با و چطور كه بپرسى خودش از برى تونى مى _

 .ده مي رو خودش از تر كثيف پيشنهاد شرمى بى با و داره خودش ى عمه پسر

 .شد مشت دستانش و درشت چشمانش دانيار
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 . دم مي احمق اون به درست درس يه باش مطمئن ولى دونستم نمى من يانار _

  متس به. كردم مى خالى او سر را حرصم داشتم اما ندارد تقصير او دانستم مي راستش

 . برگشتم در

 !خدافظ... باشه _

 !نگرانم من يانار: دانيار

 ! ندارم كمک به نيازى ديگه گذشته؛ نگرانى از ما كار _

 :  گفت و گذاشت در روى به را دستش كه ببندم را در خواستم و رفتم داخل به

 !نيستى؟ خوب _

  مى ام ديگه روز چند به نسبت من حال. كنى معنى  چطورى رو بودن خوب تا! خوب؟ _

 . باشه عالى تونه

 ! كنى مى گيجم ،دارى بزن حرف: دانيار

 ...  زدم لبخند و بردم باال را سرم

 . نشدى غرق يانار باتالق تو تا برس زندگيت به برو دانيار _

  در شدن وارد محض به و رفتم ها پله سمت به ببندم آنكه بى را در و رفتم عقب

 .گذاشتم در پشت را او و رابستم خانه،در

 : گفتم بلند صدايى با و شدم در نزديک

  ه؛باش نجاتش براى راهى كه كسيه ماله حرف. بزنم حرف خوام نمى ديگه دانيار برو _

 . نبوده سوختن جز چيزى تولدم بدو از راهم كه منى نه

  را او داىص در بستن با و رفتم اتاق داخل به. نداشت اهميتى برايم اما شنيدم را صدايش

  به سردى آب ريختن با تا رفتم حمام به هايم-لباس همان با و كردم قطع خود براى

 .كنم خاموش را درونم آتش سرم روى

  درق آن درونم آتش دانم نمى. نشستم زمين روى دوش، زير سرم به سرد آب برخورد با

  آنى از تر حس بى من نه كه يا شدم نمى متوجه آب سردى از چيزى من كه بود زياد

 .بفهمم را سرمايش از چيزى كه بودم
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  را سرم و بستم را چشمانم بيشتر آرامش براى من و بود كرده گزگز به شروع سرم تمام

 . دادم تكيه پشتم ديوار به

  را دارد خاطره هامون با را اش گوشه به گوشه كه اى خانه اين در بايد زادى پرى با من

  شايد و زور با تنها و نداشتم جايى خانه اين در من هم اول همان از كردم؛ مى زندگى

 .   شدم داده جاى خانه اين در هامون ترحم هم

  امعن را ناموس به غيرت من براى و ببيند را خود از رانده دختر حال كه بود كجا پدرم

 باشم؟ اش تفاوتى بى شاهد من هم باز و ببيند حال اين در مرا كه بود كجا كند؟

  پدرشان به آخرشان و اول اميد كه ديگر دختران همانند خواست مى دلم چقدر... پدر

 .بردم مى پناه او به احوالم و اوضاع اين با و بودم است،

 !پدر؟

 .دبو نمانده برايم خوردن تكان براى جانى و بود كرده حس بى را بدنم تمام سرد آب

  افسارگسيخته قلب اين و آمد رحم به دلش خدا شايد تا گذاشتم هم روى را چشمانم

 .تداش مى نگاه باز تپيدن از را بود گرفته خود به ديگر هوايى و حال تازگى به كه

  هامون ديدن با و كردم باز را چشمانم ميداد آزار را گوشم كه كسى فرياد صداى با

 . كردم تعجب

 ...  شد خم من روى به عصبانيت با و بست را آب هامون

 ! ميرى نمي جورى اين كنى، خودكشى خواى مى _

  را او با بحث و جر ى حوصله. بشوم متوجه را هايش حرف كه بودم آنى از تر گيج

 . كردم نمى باز را چشمانم ديگر و خوابيدم مى ابد تا داشتم دوست. نداشتم

  يدد مرا حالى بى وقتى و كرد بلند جا از ضرب با مرا و گرفت دست در را بازويم هامون

 :گفت و كرد نزديک من به را خود

   يانار؟ كنى مى چيكار كوفتى زندگى اين و من با دارى _

  رد سمت به نگاهم اتاق در گرفتن قرار محض به و آمدم بيرون حمام از او بر تكيه با

  به ار نگاهش و بود نشسته اش صندلى روى به اتاق در روى به رو زاد پرى. شد كشيده

 .بود دوخته هامون دستان
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  نشناخت را كسى شد مى مگر! باشد داده دست از را اش حافظه توانست نمى زن اين

 !كرد؟ نگاه را او حرص با اما

 .  ماند ثابت چشمانم در و آمد باال نگاهش حمام در شدن بسته با

  کي تنها شايد كه چشمانى با و كرد حركت اما نرفت درهم كه حالى اين با هايش اخم

  دوباره جريان هايم رگ در خون. كرد نگاهم كند، درك را او حسادت توانست مى زن

 .برگرداند خود حال به مرا و گرفت خود به اى

  رو و زدم پس را او ناراحتى با كه دهد حركتم خواست و چسباند خود به مرا باز هامون

 ! تونم مى خودم بزنى، دست من به نيست الزم: گفتم زاد پرى  به

  ىم نگاهم نفرت با و بود نشسته مبل روى زاد پرى مادر كردم، حركت اتاق سمت به

 . رفتم اتاقم به و چرخاندم را رويم او به توجه بى. كرد

 .شد اتاق وارد من سر پشت زور با و نگذاشت هامون كه ببندم را در خواستم

 .ختماندا زمين روى به شالم همراه و كشيدم بيرون تنم از را خيسم مانتوى و رفتم عقب

 .ايستاد سرم پشت و شد نزديكم هامون

 .كنى تحمل بايد كنم پيدا خونه يه برات كه مدتى يه تا اما ناراحتى دونم مي _

 زد؟ مي حرف گونه اين كه كرد مى فكرى چه خود با او. چرخيدم رويش به خشم با

  من ردد تنها كردى فكر كه كنى مى فكرى چه خودت با تو: گفتم انزجار با و كردم اخم

 هست؟ كنى مى تقسيم دارى زاد پرى و من براى  تو كه اى خرابه خونه اين

 :  زدم فرياد بيشتر

  مي پس دارى نامردى با رو زندگيت هاى زن حق كه كنى مى حسابى چه خودت با تو _

 دى؟

 .  كوبيدم اش سينه تخت به زورم تمام با و كردم بلند را دستانم

  اى اجازه چه به پدرم يا تو اصالا كنى؟ مى حقير رو من قدر اون كه هستى كى مگه تو _

  رو من راحت اونقدر جورى، اين كه هستيد كى شماها مگه گيريد؟ مى تصميم من براى

 !  ديد؟ مي عذاب
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  مى نگاه من به متعجب هامون. ريختم مى بيرون را هايم عقده تمام و بودم شده ديوانه

 .داشت عالقه بيشتر من سكوت به و نداشت مرا طغيان توقع كرد،انگار

  من مال كه هايى خونه از! بيزارم عذابيد برام فقط كه بابام و تو از! بيزارم تون همه از _

 !متنفرم داشتم رو بودن اضافى نقش توشون هميشه من و نيست

 : كوبيدم ديوار روى به را مشتم و رفتم ديوار سمت به

  قتو هيچ چون متنفرم؛ كنه مى سنگينى قلبم رو داره كه سقفى اين از ديوار، اين از _

 .  باشه آرامش از سرپناهى من براى نتونست

 . بود گرفته را صدايم راه بعض و نميامد باال نفسم

 . كوبيدم زمين روى به ديگر مشتى و نشستم زمين روى به

 !باشم تنها خوام مى بيرون، برو _

  با و كردم بلند سر باره يک به كه شود نزديكم خواست و گذاشت جلو به قدمى هامون

 :گفتم خشم

  واستمخ اشتباه به و بودم محتاجشون عمر يه كه هايى نوازش با چقدر هر بسه! نيا جلو _

  هاى سح همين با چقدر هر بسه. گرفتى بازى به رو احساساتم كنم رفع رو كمبودم تو با

  حقيرت اين از بيشتر خوام نمى نشو، نزديكم حتى من به ديگه. كردى درگيرم مسخره

 ! بشم

 :گفت ناراحتى با و برگشت عقب به را اش آمده جلو قدم هامون

 متنفرى؟ من از حد اين تا يعنى _

  بى هاى محبت و نگاه همين با را قلبم در زده جوانه تازه اميدهاى كه چشمانى در

 :  مگفت و زدم سوازند را لبانم آتشش كه خندى نيش و شدم خيره بود، كاشته گاهش

 ! متنفرم _

  ىگوي مى دروغ. گويى مى دروغ است شده نابود حتى كه آنچه ماندن براى اوقات گاهى

  فسن هم باز بتوانى تا باشد، برايت هم باز ات-شده له غرور و شخصيت ى مانده ته تا

  را خصيتش و نابود را قلبت تواند مى كه دروغى بيايى؛ بيرون خودكشى فكر از و بكشى

  براى بعد و آورى مي زبان به او از دورى و خودت حفظ براى كه دروغى.كند حفظ
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  مى درهم را بغض،گلويت و كند مى خيس را صورتت اجازه بدون هايت اشک دردش

 .شكند

 :  گفت لب بر پوزخندى با و رفت باال ابروهايش هامون

 . برى تونى نمى جايى نخوام من تا بدون اما! خواى مى تو كه جور هر _

 :گفتم لب زير و نبيند را ام درماندگى از  گريه شدت تا انداختم پايين را سرم

 .نداشتم رفتن براى جايى برم كه خواستى مى اگرم _

 . داد را رفتنش از خبر آن كوبيدن با و برگشت در سمت به خشم با هامون

  جايى ات و فشردم لبانم روى به را دستم كردنش خفه براى و شد شكسته گلويم بغض

  کاش خود براى تنها بار اين و كشيدم جيغ ام بسته هاى لب پشت توانستم مى كه

 .   ريختم

  ات خواستم مي بر گور از ها سال از پس انگار كه طوري كردم باز آرام خيلي را چشمانم

  وحر پيش از بيش و انداخت مي طنين گوشم در اسرافيل شيپور صداي. شوم محاكمه

 .  شكست مي تنم در را  حالم پريشان

  و شدم مي مجازت را ام زندگي روز هر من. كردم پيدا زمين روي ديوار، كنار را خود

  از مبدن تمام. كردم مي را تصورش ابتدا كه بود چيزي همان من پايان كه دانستم نمي

  اريكيت در اتاق. نشستم جايم در و شدم خيز نيم  سختي با بود؛ شده خشک حركتي بي

   يشترب آن هر خستگي داشتم كه اي طوالني نسبتاا خواب وجود با و بود رفته فرو محض

 . كرد مي رخنه وجودم در بيشتر

  خواهد من به سري كردم مي فكر حداقل. بود زياد كمي هامون، از من هم توقع شايد

  و بود آماده هامون زاد پري. بودم كرده اشتباه كه بودم من هم باز هميشه همانند زد،اما

  قناعتم ي اندازه به كه بودم توقع پر يک من... آري داشت؟ يانار به نيازي چه او  حال

 !   شد مي داده من به

  نمناك هنوز هايم لباس. شدم بلند جايم از زور به و گذاشتم زمين روي به را دستم

  هب و برداشتم حوله يک شلوارش، همراه به بلوز دست يک رفتم، كمد سمت به.بود

 .  افتادم راه در سمت
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  ههم شدن روشن با و رفتم برق كليد سمت به كورمال كورمال بود، تاريک هم سالن

  هآشفت من اما بود زود خيلي شدن بيدار براي. انداختم ديوار روي ساعت به را جا،نگاهم

 .   كنم توجه ساعت به كه بودم آني از تر

  كليد.شدم اتاق وارد و بردم پايين را در ي دستگيره. رفتم حمام سمت به دليل همين به

 .   آمدم خود به ديدم،تازه خود چشم جلوي در كه آنچه ديدن با و زدم را برق

  روي بر زمين روي هامون و بود خوابيده ديوار كنار ي نفره تک تخت روي بر زاد پري

 . بود برده خوابش تشک

   است؟ معنايي چه به شكستن راستي به

   است؟ چگونه قلب شكستن

  قح قلبش ببيند، ديگر زني كنار در را او اگر شود، مي مردش ي دلبسته كه زني آيا

    ندارد؟ ايستادن

  بتوانم تا بردم ديوار سمت به را دستم و فشردم هم روي را چشمانم رفت؛ گيج سرم

 .   كنم حفظ را تعادلم

  رديوا به را خود. بود شدن متوقف حال در قلبم و آمد مي باال ميان در يكي هايم نفس

 .   نشستم زمين روي به و چسباندم سرم پشت

  ايكج تا بود سوخته پدرش اشتباه باورهاي و ناعدالتي در عمري كه ياناري يانار، من، 

 !  زد؟ نمي دم و سوخت مي آتش در بايد خود عمر

  او به اميد و داد دوباره شانس او به هم باز همسرش هاي نامروتي تمام با كه ياناري

  و ديد نمي را اش زندگي حقايق تا بست-مي هم روي را ديدگانش كجا تا بست،بايد

   داشت؟ مي نگاه پا سر همچنان تهي و واهي اميدهاي با را خود

   نم؟ك نابود را خود و بمانم گونه اين بخواهم كه داشتم را جنگيدن توان چقدر من مگر

 .   كشيدم عميقي نفس و كردم باز را چشمانم

  زده او به امروز كه هايي حرف دانم نمي واقعا. افتاد هامون  به چشمانم ناخودآگاه

  ميان اين در كسي چه دانم نمي واقعا كردم؛ ناعدالتي حقش در كه يا بود بودم،حقش

  دادم؟ هامون با ازدواج به تن ام خانواده از فرار خاطر به خود كه مني! است مقصر
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  خود عقد به مرا زاد، پري به اش عالقه وجود با  اش خانواده از خالصي براي كه هاموني

  در بودنش با حال و كرد نابود را اش-زندگي اشتباه راهي با كه زاد پري يا آورد؟ در

   است؟ من از گرفتن جان حال

  جان به را  آتش ندانسته هم او ميدانستم كه چرخاندم زادي پري روي به را سرم

 .   است انداخته اش زندگي

 .   رفتم سمتش به و شدم بلند زمين روي از چشمانش برق ديدن با

  باالي و گذشتم هامون كنار از. كرد مي نگاه مرا و بود باز چشمانش بودم، نكرده اشتباه

 .   ايستادم صورتش مقابل درست سرش،

  ور چيز همه تو:  گفتم و شدم خم صورتش روي به. بود ناراحتي و خشم از مملو نگاهش

 !  درسته؟ مياد، يادت

  چشمانم به را اش خيره و هراسان نگاه و شد متوقف ش همه پشت هاي زدن پلک

 .  دوخت

 :   گفتم آرام بسيار صدايي با و بردم جلو به را سرم

  اومدي هم  حاال. رسيدي روز اين به آخرش شدي، زندگيت آتيش خرمن بار يک _

 !  بشه؟ چي آخرش كه شدي من زندگي آتيش خرمن

  شدم خيره كشيد مي فرياد خود در را نگراني كه چشماني در و بردم عقب را سرم

  احساسات جز نبود كس هيچ اسير خود و بود كرده خود اسير را مرد دو كه چشماني

 ...درونش ي كننده نابود

  گريه ريختي كه اشكي قطره هر با و خوندم رو خاطراتت تمام من دونستي مي: يانار

  نمي دروغ... كردم التماس خدا به بارها برگشتنت براي من اما نكني باور شايد! كردم؟

  زن به هم هنوز من وجود با كه اين و هامون عشق به هم هايي وقت يه كه درسته! گم

 .   نخواستم بد برات وقت هيچ اما كردم حسودي كنه مي فكر قبليش

 :   زد،گفتم مي موج درونش التماس كه صدايي با. كشيدم عميق و بلند نفسي

  يم خواهش. بهش بردن پناه براي كسي حتي نه و دارم رفتن براي جايي نه زاد پري _

 .   بشه خراب زندگي، گذاشتم رو اسمش من كه اي ويرونه همين نذار كنم
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 !   آخر؟ سنگ

  شايد تا كوبيدم اميدم ي خانه در به را آن توان تمام با و برداشتم كه آخري سنگ

  نم توان از بيشتر اش سنگيني اگر كه سنگي شود؛ قلبم روشنايي باعث نورش

 .   داشتم دادن ادامه براي جايي حتي نه و ماندن براي تواني نه باشد،ديگر

  خراب اين از بيش را ام زندگي كه كردم التماس خود، جنس هم از ام خواسته با من

  ار گرفت نخواهد خود به آبادي رنگ ديگر كه اي خرابه خانه همين رفتنش با و نكند

 .   بگذارد باقي برايم

 .  نشاند لبش ي گوشه رنگ كم پوزخندي آخر در و كرد نگاه مرا تنها او اما

  مه باز كه صورتي در جنگيد، مي هايش رفته دست از براي داشت حتما خود خيال در او

  من زندگي بلكه خود، زندگي تنها نه كردن ويران حال در هم باز تنها و كرد مي اشتباه

  كسي، زندگي از اي آواره روي بر شود مي كه كرد مي فكر خودش با او آيا. بود هم

  هم من البته... دانست نمي او اما كرد مي خودش با را فكر همين احتماال ساخت؟ زندگي

  با ارب يک وقت هرچند اي زلزله و... بود خيز زلزله منطقه اين كه دانستم نمي موقع ان تا

  فرو و شكافت-مي هم از را انداخت،آن مي زندگي اين آجر به آجر در را خود قدرت

  مقاومت زلزله با بتواند كه بود چيزي آن از كمتر خيلي ما دوي هر ريزاند؛قدرت مي

 .  كند

  ورين اما كوبيدم دلم ي خانه اميد به هم را آخر سنگ من بود؛ نمانده گفتن براي حرفي

  تر فايده بي هميشه عكس ماندن كه چرا... رفتم-مي بايد ناچار من و نيامد بيرون آن از

  اين وزپير جنگ بدون كه دانست مي او بود، نيامده جنگيدن براي زاد پري.  بود رفتن از

 .  بود نمانده باقي برايم تواني ديگر من است،چون ميدان

 :  گفتم جان بي لبخندي با و دوختم اش كينه پر نگاه به را چشمانم

  با تو! نه ،بزني كنار رو من تونستي و كردي انتخاب رو درستي راه موندنت با نكن فكر _

  فرو شدرون بيشتر روز هر كه كردي باتالقي به تبديل رو جا اين موندن براي انتخابت

  خوامب كه هستم اوني از تر خسته چون رم مي من. نيست برات نجاتي راه ديگه و ري مي

  خابانت اشتباه بازم كه نره يادت اما نيست؛ من به متعلق كه بجنگم چيزهايي براي
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  آسيب هامون و خودت به زمان اون كه اينه تو، ي موقعه اون با هم فرقش كردي،تنها

 .   داره برات تري سنگين تقاص اين و شدي منم زندگي آوار االن اما زدي

  نداشت اهميتي هيچ من براي اما داشت، را درونش خشم از نشان همش پشت هاي نفس

   . 

 :   گفتم كرد، تر را چشمانم كه اشكي قطره با و رفتم عقب

  اين به من رسيدن باعث كه هايي اون ي همه رو، تو تنها نه البته. خدا به سپردمت _

 ...خدا به سپردم شدن، نقطه

  به وقت هيچ شود، مي كشيده لجن به آدم به عشق آن بعد كه دانست مي اگر حوا

  يگر ناشي همه اين فرزندانش تا شمرد-مي تر محترم را فراغ و داد نمي رضايت وصال

 .  نياندازند عشق قداست بر بزرگي ننگ لكه و نكنند

  حسي اتنه اما بودم مي متنفر او از بايد. برگشتم هامون سمت به و رفتم عقب به قدمي 

 .   بود او از تنفر نداشت وجود درونم كه

 :   گفتم او به آرام و نشستم زمين روي به كنارش

  هك نخواستي تو اما كنيم مي شروع نو از زندگي يه و مونم مي كه گفتم دونم مي _

  كه اميدهايي وجود با كه داشتم ارزش با چيز يک كال زندگيم تو من هامون.  بشه شروع

  از و شنيدم سركوب عمري برايش كه دادم تو به اي دخترانه من.دادم ساختي،بهت برام

  ؛بود كنارم كه بودي آدمي تنها تو شدم زنت كه اين از بعد دوني مي. شدم دور پدرم

  تو شقعا وجودم بند بند كه هم حاال و شدم وابسته بهت بيشتر روز هر تنهايي سر از من

 .   بكشم عذاب بايد خوبم حس اين از حتي من و شده

 .   برگرفت در را صورتم هايم اشک و فشردم هم روي را چشمانم

  ليو نه يا درسته دونم نمي. ندارم دل به ازت اي كينه حتي كه دارم دوستت قدري به _

 .  ندارم رو حضورم كردن ثابت براي جنگيدن و موندن طاقت ديگه من

 .   كردم پاك را هايم اشک و گذاشتم صورتم روي به را دستانم

  قتو هيچ كه مهربون آخر در و خشن لجباز، جوري همون بودي، بابام شبيه ميدونستي _

  مه دومي بود، متنفر ازم اولي كه شدم مردي دو عاشق زندگيم تو.  نشد خرج من براي
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  از هديگ. بود كننده ناراحت براش دادن دست از فقط كه داشتم عروسک يه حكم براش

  مي نهمي براي شم، مي بقيه و تو آزار باعث بمونم اگر ميدونم شدم؛ خسته وضعيت اين

 .   نشم تو عذاب باعث هم و نشم خودم ي شرمنده خودم هم تا رم

   : گفتم شكست، باره يک به را خود كه بغضي با زاد پري به رو و چرخاندم را سرم

  و شد گرفته ازت كه آرامشي! ماهي آرامش براي رم مي ماهي، مرگ براي نه رم مي

 .   بشه برگردونده بهت اميدوارم االن

 :   گفتم زاد پري به خطاب

  دست از طاقت شدي باعث تو چون مياد، ميدونم كه دنبالم بياد خواست روزي اگر _

 .  شكنمش مي بيشتر من بياد اگر كه بياد نذار باشه، نداشته دادن

 :شدم،گفتم خم صورتش روي به و شدم بلند زانوهايم روي به

  شما گن مي راست كشن، مي عذاب  هميشه عاشقا گن مي. عاشقتونم عمر آخر تا _

 .  كرديد هديه من به رو دنيا عذاب داديد من به كه هايي عشق با مرد دوتا

  به برايش اي بوسه بار آخرين براي و شدم خم. ريخت صورتش روي به هايم اشک

 :   گفتم بشنود او تنها كه جوري آرام و گذاشتم يادگار

 .   دارم دوستت _

  خرآ نگاه در، مقابل. شدم بلند جايم از و كشيدم عقب را خود سريع ، خوردنش تكان با

 .  آمدم بيرون اتاق از و انداختم صورتش به

   چه؟ يعني شدن تهي كه داند مي چه كسي و

 !   بود حقم كه، هايي حق از شدم خالي من كه فهمد مي چه كسي

  هك شدم اي زندگي به زدن لگد به مجبور من و شد گرفته ازم ناحق به كه هايي حق

 ...بود كرده پاره افسار

  حكم جنگ هاي صحنه در كه هستم زني تنها من اسطوره، نه و قهرمانم حتي نه من

  نت روي را ها اسب سم شدن كوبيده و خورد مي لگد فقط كه داشت را ارزشي بي خاك

 .  كرد مي تحمل اش زده ترك
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  از بعد و كشيدم بيرون رنگ مشكي شالي همراه به مشكي مانتويي كمد، درون از

  دست يک تنها ها لباس آن تمام از. برداشتم كوچكي اي كوله هايم، لباس تعويض

  كه راهي به و گذاشتم آن در را بود مانده باقي كشو در كه هم را پولي مقدار و برداشتم

 .   رفتم كشاند، خواهد مرا كجا به دانستم-نمي

  اين از رام نتوانست هم او كه بختي شد؛ سياهم بخت عزادار قلبم تمام خانه، در بستن با

  كس كردم،هيچ مي عزاداري رنجورم قلب براي من فقط. دهد نجات ها ناحقي

  يا كردند اش زخمي يا آمدند شود،همه مرحم تا باشد كه نخواست كس هيچ...نبود

 ...شدند  آن روي نمک

  ضيبع حال بكوبند، را پناهگاهم تا كردند تالش همه باشد، پناهم سر نخواست كسي

  تريبيش گاه جوالن تا شود باز جا فقط خواستند هم ها بعضي بسازند، نو از خواستند

 .  باشند داشته

  كردند مي بازي رو همه! نكرد؟ بازي نمايش من براي كس هيچ چرا كه عجبم در من و

  شآت به بيشتر را روحم هايشان خنده نقش زدن خنجر هنگام تا زدند مي خنجر جلو از و

   نكرد؟ محبت شده كه هم ظاهر در كسي چرا بكشد،

  من هاي راه ي همه خورد، مي هم به بودند كرده دچارم كه انگيزي رقت اوضاع از حالم

 !   شد مي منتهي گندآب به

  مي ارك چه حتي يا رفتم مي كجا بايد. افتادم راه به و انداختم ام شانه روي به را ام كوله

 .   بروم بايد دانستم مي جا آن از شدن دور براي تنها! دانستم نمي هم را كردم؟

  خانه از خود بزرگ و كوچک هاي هدف با شهر مردمان و شد مي روشن كم كم هوا

    داشتم؟ مي بر را هايم قدم هدف كدام دنبال به من اما آمدند مي بيرون هايشان

  طاقت لحظات. هستم شهر اين كجاي در دانستم نمي حتي و زدم مي قدم ها ساعت

  ياربس بگذاري سرنوشت دست را دنيايت و خودت كمال و تمام كه اين بود، فرسايي

  هر وزيدن با و ندارد اختياري هيچ خودش از  كه داري را كاهي پر است؛حس هولناك

  مقاومتي خود از بخواهي كه آن بدون دهي مي جهت تغيير راحتي به كوچيكي نسيم

 .  دهي نشان
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  ولينا به رسيدن با. نبودم رفتن راه به قادر ديگر و بود داده دست از را خود توان پاهايم

 .   نشستم رنگ سبز نيمكتي روي و رفتم داخلش به پارك

  تا شلگدهاي و مشت زير آمدن دير دقيقه پنج براي كه را دختري ببيند بود كجا پدرم

  و است سرگردان بزرگ شهري درون غريب و تنها حال زد، مي كتک جان حد سر

  من از دبع دخترم كه نيستم غيرت بي من" بگويد كه بود ندارد؟كجا خواب براي جايي

   ".بياد خونه به

  من خلقت از اصال چيست؟ هدفت دهي مي عذاب چنين اين مرا كه اين از واقعا خدايا

    بود؟ چه هدفت

  خورده كه غذايي ي وعده آخرين اصال. شدم ام گرسنگي ي متوجه دلم رفتن ضعف با

 .   رفتم پارك كنار كوچک ماركت سوپر به و شدم بلند جايم از بود؟ كي ام

  پارك نيمكت همان سمت به خوراندم، خود به زور به كه شيري و كيک خوردن از بعد

 .   رفتم

  فردي نشستن با.نداشتم رفتن براي جايي همچنان من و شد مي تاريک هوا كم كم

 .   ديدم را داشت آشفته ظاهري كه را زني و چرخيدم رويش به كنارم

 : گفت و زد لبخندي رويم به

   چي؟ كه روت به رو شدي خيره نشستي كوله اين با جا اين ساعت چند _ 

 :  داد ادامه كه كردم نگاهش متعجب

 .   شتمبرنگ اآلنم تا بيرون زدم خونه از كه بودم تر كوچيک تو از يكم منم نيست مهم _

 : گفت عميق نفسي كشيدن با و چرخاند آسمان به را رويش

 ! گذره مي نترس؛ _

  ام كوله كه شوم بلند جايم از خواستم و گرفتم ازش را رويم هايش، حرف به توجه بي

 :   گفت اخم با و گرفت را

  راگ بدم پناه سر بهت خوام مي. آخه گرخيدي جور اين كه ندارم كاريت بابا نترس _

 .   نداري خوابيدن براي جايي شب
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  را ام كوله همين براي داشت؛ جالبي زدن حرف نه و موجه ظاهر نه بودم، ترسيده

 :  گفتم و كشيدم

 !   بخورم هوا يكم اومدم فقط نكردم، فرار من خانم كني مي اشتباه _

 .   ايستاد مقابلم و شد بلند جايش از

  مي منشست كنارت االن كه مني از تر وحشتناك خيلي بشه، شب كه وقتي شهر اين _

  جا همين برگردي من، تا ترسيدي شهر اين از بيشتر شب اگر كه بمونه يادت گفتم. شه

 .   بدم پناه بهت من تا

  آنكه يب و رفتم عقب سرعت به. كردم وحشت بيشتر ام، ترسيده بود فهميده كه اين از

 .  شدم دور او از و چرخيدم باشم زده حرفي

  نزديكي آن در كه ديگري پاركي به اجبار به بود، نمانده پاهايم در تواني ديگر كه وقتي

 .   نشستم نيمكت يک روي هم باز و رفتم بود،

  مي خارج توانم از داشت هايم اشک كردن مهار و انداخت مي چنگ گلويم در بغضي

  سح. كردم خفه كيفم توي را ام گريه هق هق صداي و گذاشتم كيفم روي را سرم شد،

  چشمان پيش ديگري وقت هر از بيش من و بود شده سلب من از بزرگ حقي كردم مي

  گرفته من از هم بودن انسان حق كه كردم مي حس. كردم مي حقارت احساس خودم

  هب برسد چه!  شد مي لبريز ريختي، مي دريا در اگر را تشويش و آشوب همه اين شده،

 ...  دويد مي بايد همواره كه بودم زن يک كه من

  مي چطور اما...جانش  اش، زندگي اش، آينده لباسش، درسش، دنبال به دويد مي بايد

   ؟چگونه؟ اند داده را پايش يک پا، دو از تو به تنها كه وقتي رسيد و دويد شود

  با ار صورتم و برداشتم كيفم روي از را سرم آمده، بند ام گريه شدم مطمئن كه وقتي

  شکخ گلويم. كردم پاك داشتم كيفم در كه اي نشده استفاده اي كاغذي هاي دستمال

  ساعتي چند. خريدم معدني آب يک بود اطراف آن كه اي دكه از و شدم بلند بود، شده

  يا كنم؟ چه روزم ي ادامه با بايد دانستم نمي واقعا من و گذشت مي ظهر از كه بود

  مي وقت هر تا بود ما دست زمان كنترل اگر شود مي چه عمرم؟ ي ادامه با حتي

   شد؟ مي تمام و رسيد مي پايان به خواستيم
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  مي بر رخت آسمان زمين از داشت رحمانه بي خورشيد كشيدم، سر نفس يک را آب

  مي تا رفت؟ نمي تا زدم مي داد بايد بلند چقدر اما گفت مي وداع را مردم با و بست

 !كرد؟ مي جلوگيري شب آمدن از و ماند

  سرگرداني هاي روح اگر شد مي خوب چه رفتند، مي رژه هايم چشم جلوي ها كابوس

 !   نبودند رحم بي زدند، مي پرسه شب در كه

 .  گرفتم آسمان به رو را سرم و نشستم قبلي نيمكت همان روي

   خوايد؟ مي فال خانم خانم؟ _

  مي اكپ را صورتش لباسش آستين با كه رويي خنده كوچيک ي بچه پسر به رو را سرم

  و ها محبت ي همه پدرم ي خانه در او كه است درست افتادم؛ ياشار ياد چرخاندم، كرد

  لبخند. لرزاند مي هميشه مرا دل اش ريا بي ي خنده اما بود گرفته خود به را ها توجه

 :گفتم و زدم لرزاني

    چند؟ فالي _

  و مكرد نيت و بستم را چشمانم كشيدم، جلو را خودم كمي گفت، كه را فال هر قيمت

  انمبخو را آن كه اين از قبل و برداشتم را ها-فال از يكي چرخاندم؛ ها فال بين را دستم

 :   شدم خواندن مشغول او رفتن از بعد و دادم را بچه پسر پول

 غريب اين بر كن رحم خوبان سلطان اي گفتم _

 غريب مسكين كند گم ره دل دنبال در گفت

 بدار معذورم گفت زماني مگذر گفتمش

 ...  غريب چندين غم آرد تاب چه پروردي خانه

 (  حافظ 14 ي شماره غزل)

  انگار لرزيد، مي دلم درون چيزي كردم مي فكر غزل ابيات تک تک معني به وقتي

  خداوند شكرگذار حال هر در و هميشه گفت مي و زد مي حرف من با داشت حافظ

  تو حامي و همراه حال همه در خداوند بدان اما كني مي تنهايي احساس گاهي باش؛

  سرگرداني از زودي به. بخواه هم ديگران براي پسندي مي خود براي چه آن. بود خواهد

  به يتوان مي ها آن با مشورت با و كنند مي كمكت دلسوز دوستان. كني مي پيدا نجات
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  به تانگش همه كه شوي مي نائل مقامي به زودي به باش، داشته صبر. برس خود مقصود

 !ماند خواهند دهان

  هب مشغول هم باز و كند كمكم كه خواستم خدا از دل ته از و بستم آرام را هايم چشم

  رسيده راه از شب آمدم، خودم به كه وقتي و شدم خودم براي شعر اين شرح و تفسير

  از هزد شتاب و كردم نگاه اطرافم به. كرد انداز طنين جانم در را وحشت تاريكي و بود

.  تادمفرس فرو بود شده خشک باز كه گلويم در را دهانم آب سختي به. شدم بلند جايم

  خانه سمت به كه بودم مردماني گر نظاره تنها من و شد مي خلوت پارك كم كم

 .   رفتند مي هايشان

  دتش تنهايي و تاريكي از من ترس باز و شد مي آدم از خالي تقريبا داشت ديگر پارك

 .  بود كرده پيدا بيشتري

  ها بوته پشت از و شدم بلند جايم از آرام. نداشتند خوبي حال كه پسري چند آمدن با

 .   رساندم اصلي خيابان به را خود

  راگ و است افتاده راه به قيامت دانستم مي. بودند شده من رفتن ي متوجه همه ديگر

  سرم زا را برگشت فكر دليل همين به بود؛ خواهد انتظارم در بدتري سرنوشت برگردم

  اهر به شروع شناختم نمي را جايش هيج كه شهري هاي خيابان در دوباره و كردم بيرون

 .   كردم رفتن

  ار شب نيمه كه زمان ديدن با و كردم نگاه را ديواركوبش ساعت مغازه، يک بيرون از

 .   ايستادم داد مي   نشان

  مرا و است مزاحم حتما كه اين فكر با. شد متوقف خيابان در سرم پشت ماشيني

  كه جاهايي از شب تمام. كردم رفتن راه به شروع و كردم جمع آرامي به را ديده،خود

 ...  االن اما. بودم كرده پنهان عابران تمام از را خود و بودم زده قدم بود تاريک

  هك كردم تندتر را هايم قدم. رسيد گوشم به نفر يک پاي صداي و شد باز ماشين در

 .   ترساند مرا بلندش صداي

 !   خانم كنيد صبر _

 :   گفت كه بودم دويدن فكر در. ايستادم جايم سر
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    كنيد؟ مي چيكار خيابون تو شب وقت اين _

  ينماش آژير صداي ولي كنم دويدن به شروع كه گرفتم ام كوله بند دو به را دستانم

 .   كرد پر را گوشم پليس

 .  رفت رويم از رنگ رويم به رو پليس مامور ديدن با و چرخيدم رويش به ناخودآگاه

 :  پرسيد من ترس ديدن با و آمد جلوتر مرد

    كنيد؟ مي چيكار خيابون تو شب وقت اين _

      اما ورچط دانم نمي. بود داده مرا گمشدن خبر و بود رفته كالنتري هامون االن به تا حتما

 .   گفتم اي دفعه يک

  تو كه بيرون اومديم شب سر از م، خاله ي خونه اومديم تبريز از مادرم و پدر با من _

 .  شدم گم ها خيابون

 .  كرد نگاهم دقت با و گرفت قرار رويم به رو مامور

 .گرفتيد مي تماس باهاشون خوب _

 .  بود خاموش كه زدم زنگ نفر يک گوشي با ولي ندارم موبايل _

    داريد؟ رو تون خاله ي خونه آدرس: مامور

  و ترس تمام با همين براي گرفت مي مرا نرفته سوم قدم قطعا كردم مي فرار اگر

 :  گفتم خوشحالي با ظاهر به و آوردم لب روي به لبخندي استرسم،

 !  دارم بله _

 :   گفت و داد نشانم را ماشين مامور

 !   رسونيم مي رو شما ما بفرماييد _

  عقب صندلي روي دو هر. افتادم راه ماشين سمت به همراهش و دادم تكان سري

 :  پرسيد ماشين حركت با و نشستيم

    بريم؟ كجا خوب _

 :  گفتم را ام خاله آدرس كنم، فكر آنكه بي

 .   قلهک _

 .   شدم مظطرب بيشتر من و داد حركت دستور فرمان پشت سرباز به مامور
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  اتفاق آن با قطعا رفتم مي آنجا اگر كنم، پيدا نجات مهلكه آن از چطور دانستم نمي واقعا

  تا گرفت مي تماس هامون با خودش ام خاله بود، افتاده دانيال و هامون بين كه هايي

 .   نگيرد را پسرش من،تک وجود شر دوباره

 :  گفت و چرخيد رويم به مامور

 .   بريم طرف كدوم از حاال قلهک رسيديم خوب _

  ابانخي او به اما شناختم را خيابانشان بنزين پمب ديدن با انداختم، اطراف به نگاهي

 :   گفت و انداخت چشمانم به نگاهي. دادم نشان را كناريش

 .   كرديد نگاه خيابون اون به شما ولي _

    گفتم لكنت با سريع

 .   كردم اشتباه اما خيابونه اون كردم فكر نه...ن _

 .   شود خيابان آن وارد تا كرد اشاره سرباز به رو و انداخت باال ابرويي

  طرفي و ديگر هاي كوچه طرفش يک كه بلوار يک وارد و رفت باال را خيابان سرباز

 .  داشت،شد را اتوبان از نمايي ديگرش

  نشسته عرق ام پيشاني روي. بايستد كار از بود ممكن آن هر كه ميزد تند قدري به قلبم

 .   بود زده چنگ را كيفم بند پايم روي حس بي دستانم و بود

  تدرس ام خاله ي كوچه كه چرا شديم مي نزديک اصلي خيابان به آن از بيشتر نبايد

  اگهانين تصميم يک سر من و بود گرفته سرعت ماشين. داشت قرار خيابان دو اين بين

 .   كردم پرتاب بيرون به را خود و كردم باز را ماشين در

  ردد شدت از. شدم كوبيده آسفالت روي به چپ دست با كه اين تا بودم معلق هوا روي

  رو و ردمك بلند را سرم پليس ماشين هاي الستيک جيغ شنيدن با اما بود آمده بند نفسم

 .   كردم نگاه را رويم به

 .  نندك رهايم نبود ممكن هستم كه من فهميدند نمي تا ماندم مي اگر كه رفتم مي بايد

  هب شروع و گرفتم آغوش به را چپم دست راستم، دست با و شدم بلند جايم از سريع

 .   نداشتم فرار جز راهي من اما داد مي ايست كه شنيدم را مأمور صداي. كردم دويدن
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  تپش من همانند مأمور و رفتم داخل را شود مي ختم كجا به دانستم نمي كه كوچه يک

  هشد تار ديدگانم و بود كرده جاري صورتم به را هايم اشک دستم، درد. دويد مي سرم

 .  برنگردانند بريدم يشان همه از كه آدماني نزد مرا تا دويدم مي هم باز اما بود

  وارد و مگذاراند را اتوبان و كردم بيشتر را سرعتم اتوبان و خيابان انتهاي به رسيدن با 

  مدميآ مأمور دويدن صداي. ايستادم حركت از نفسم گرفتن با و شدم ديگر اي كوچه

  تسم به همين براي نداشتم دوباره دويدن براي جاني. شد مي تر نزديک لحظه هر كه

 .   شدم پنهان جوب داخل ماشين يک پشت و رفتم شده پارك هاي ماشين

 .   دويد كوچه آخر سمت به مستقيم كند صبر آنكه بي و رسيد ماشين به مأمور

  كرشف كسي چه.شكست ام چارگي بي و درد از بغضم و كشيدم راحت نفسي رفتنش با

  را منتخبم هاي حلقه نگذاشتند حتي كه دادياري ي خانواده عروس تازه كرد مي را

  گونه ناي بود، كرده تلخ برايم را زندگي كه پدرم يا شود كم ابهتشان از مبادا تا بخرم

  نشدهندگا عذاب پيش به برگشت به مجبور مبادا بگيرد، پناه جوب زارهاي لجن درون

   شود؟

  نم مگر اصال شوم؟ مجازات ندانسته گونه اين بايد كه بودم كرده چه من مگر خدايا"

  واقعيت در را ام نديده خواب به روزهاي اين بايد كه بودم كرده خواهي زياده چه تو از

 " ؟ ديدم مي

  حتي من و بود بريده را  آمانم درد. ديدم را خونم در غرق دست و آوردم پايين را سرم

 .   نداشتم فرياد و ناله براي جايي

 .   بود شكسته بودم خورده زمين من كه ضربي آن با قطعا

  ي هپل روي و آمدم بيرون جوب از كردن پيدا اطمينان با مأمور، رفتن از كه بعد دقايقي

 .   نشستم اي خانه

 !  كجا؟ اما كردم مي پيدا رفتن براي جايي بايد

  تا نبود كسي كه هم او از غير. بزنم حرف نداشتم رويي كه زدم مي زنگ دانيال به اگر

  شيشه در را آنان خون االن تا حتما هامون اما كند حمايت من از دهد لو مرا آنكه بي

  انمد نمي واقعا كن؛ كمكم خودت خدايا. گرفت تماس دانيال با شد نمي بود،پس كرده
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  بود ارمكن هميشه كه كسي تنها. نداشتم را كسي هيچ شهر اين در من! كنم كار چه بايد

  ديبرخور بد آخر بار برادرش خاطر به كه كند كمكم خواست دانيار اون از بعد و دانيال

 .   كردم باهاش

  انيارد كند، گوش حرفايم به حداقل و كند كمک توانست مي كه كسي تنها بود؛ خودش

 .   گرفتم مي تماس او با بايد چگونه اما بودم حفظ را اش شماره. بود

  شد باز خانه در و رسيد راه از صبح كه كردم فكر و نشستم پله همان روي قدر آن

 .   شد بلند ام ناله دستم درد براي كه شدم بلند جايم از سريع.

 :   پرسيد نگراني با و ايستاد كنارم زني كه بودم شده خم دستم روي به

   اومده؟ پيش مشكلي براتون خانم _

 .   شد جاري هايم اشک و كردم اشاره دستم به زن ديدن با و كردم بلند را سرم

    زمين؟ خورديد: زن

  كستهش دستتون حتما: گفت نگرفت ازم جوابي وقتي كه بود شديد قدري به ام گريه

 !  اورژانس بزنم زنگ بزاريد

  تا مگوش دمِ بذاريد و بزنيد زنگ گم مي كه شماره اين به كنيد لطف فقط. خواد نمي _

 .   بزنم حرف

  را دانيار ي شماره من گفتن با و كشيد بيرون كيفش از را اش گوشي دستپاچه زن

 .   گرفت

 :   گفت و داد قرار گوشم زير را گوشي زن تماس، شدن وصل با

 !   خوره مي بوق داره _

   مگفت بغض و گريه با و ندادم مهلت من كه داد جواب آلود خواب دانيار زنگ، دومين با

: 

 !  يانار منم دانيار، _

 :  پرسيد بهت با كه نرسيد مغزش به خون انگار

    كي؟ _

 :   زدم فرياد حرص با 
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 !  يانارم لعنتي _

 .   شنيدم را جايش از شدن بلند صداي

 .   كن صبر لحظه يه _

 :   گفت در بستن با و شد جايي وارد

 !   آخه كردي ديوانه رو همه! كجايي؟ دختر _

  ور كسي هيچ دنيا اين تو حتي شهر اين تو. زدم زنگ من نگو خدا رو تو دانيار: يانار

  مسائلي ههم از قبل تو چون كنم اعتماد تو به تونستم فقط. بزنم زنگ بهش كه نداشتم

 .   دونستي مي رو من زندگي

 .   پيشت بيام تا كجايي بگو فقط. باش آروم يانار باشه: دانيار

  ام ريهگ بغض عميق نفسي كشيدن با من و كرد پاك را هايم اشک شالم ي گوشه با زن

 :   گفتم و دادم فرو را

 !  گي؟ نمي كسي به _

 :   گفت كالفه و عصبي

 !  همين كجايي؛ بگو فقط. يانار گم نمي _

 :  گفتم زن به رو

 !بديد؟ آدرس بهش شه مي _

 .   تنشس پاهايش روي زمين، روي به كنارم و كرد قطع را تلفن زن آدرس، گفتن از بعد

 ! نداري رو به رنگ.بيارم قند آب ليوان يه برات رم مي من: زن

 :   گفتم و كردم پاك را چشمانم سالمم دست با

 .   خوبم من نكشيد، زحمت _

  زور، با و برگشت قند آب ليوان همراه بعد دقايقي. رفت داخل به و كشيد سرم به دستي

 .    داد خوردم به را تمامش

  و انداخت دستم دور را بود آورده همراهش كه شالي و داد قرار كنارم را ليوان حرف بي

 .  كرد گره گردنم دور به را شال انتهاي
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  و وردآ بيرون سيگار بسته يک كيفش از. نشست كنارم حرف بي كارش اتمام از بعد

 .  كرد روشن خود براي را ها آن از يكي

 :   گفتم و كردم تشكر لزران صدايي با

 .   بريد خوايد مي اگه شم، نمي شما مزاحم. ممنونم _

 :   گفت سردي خون همان با و كرد صورتم تمام به نگاهي

 .   نيستي مزاحم _

 .   شدم خيره زمين به و چرخاندم را رويم

  و ردك مي نگاه رويش روبه به تنها. پرسيد مي سؤالي نه و زد مي حرف نه  او! بود جالب

  با كه انگار كه بود كرده تمركز و بود شده خيره جلو به قدر اون. كشيد مي را سيگارش

 !   كرد مي نقاشي هوا در را كسي نقش سيگار غليظ دود

  آمد و كرد پيدا را كوچه باالخره زن راهنمايي با و زد زنگ دوباره دانيار بعد، ساعت نيم

  . 

  هب نگاهش كه اين محض به شد؛ پياده ماشين از و گذاشت آپارتمان پل روي را ماشين

 !   تو؟ شدي جوري اين چرا! يانار واي: گفت بلند صداي با افتاد من روي

  ار دستم تا آورد را دستش و انداخت نگاهي دستم به و نشست پاهايش روي مقابلم،

 :   گفت و كشيد عقب سريع را دستش پوستم كردن لمس محض به اما بگيرد

 ! كردي يخ _

  زياد گرماي. بست من گردن دور و كرد باز گردنش دور از را اش طوسي گردن شال

  فسن تند تند دانيار. كنم فراموش را دستم درد تا شد باعث لحظاتي براي گردن شال

  كرده يخ قدر آن من اما شد مي بلند بخار هم گردنش و صورت از حتي و كشيد مي

 .   شدند مي ناپديد نيامده، در دهانم از هايم نفس بخار كه بودم

 :   گفت دانيار به بود من به رو نگاهش كه اين با زن

  دستش جا اون ات بيمارستان بيايد من با تونيد مي. بيمارستان بره بايد شكسته دستش _

 .   بگيرم گچ رو

 :   گفتم دانيار از قبل
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 .  نميام بيمارستان من _

  هشكست دستت گي؟ مي داري چي يانار: پرسيد دانيار و كردند نگاهم متعجب دو هر

 .  دختر بشي درمان تا جا اون بريم بايد

  گرن االن بود درونشان هميشه كه آرامشي برعكس دانيار ي كشيده اي قهوه هاي چشم

 .  بود گرفته خود به عجيبي نگراني

 ...  ممكنه بيام اگر اونجان، پليسا _

 :  گفت ناراحتي با و آمد حرفم ميان زن

 .   نمياد پيش مشكلي بيايد من با _

 :   گفت من به رو مهرباني با بعد و انداخت او به نگاهي دانيار

 .   كنارتم منم... نمياد پيش مشكلي شنيدي، يانار _

  كتحر يک با و كرد حلقه كتفم دور را دستش دانيار كه كنم اعتراض هم باز خواستم

  هم روي محكم را هايم چشم پيچيد، بدنم در ناگهان كه دردي از. كرد بلند جايم از مرا

 :   پرسيد دانيار غلتيد، صورتم از اختيار بي و ناگهان اشكي قطره و فشردم

   داري؟ درد خيلي _

  يرو احتياط با شد؛ خارج دهانم از نامشخصي صداي كنم مي فكر البته ندادم، جوابي

  داخت،ان دستم و صورت به كلي نگاه يک رفتن از قبل و گذاشت ماشين عقب صندلي

 .  نشست فرمان پشت خودش و بست را در بعد

   كمک اب من و كرد پارك را ماشين حياط در دانيار رسيديم، بيمارستان به كه اين از بعد

  شتپ بود فكر در عميق كه حالي در و آرام دانيار. رفتم بيمارستان پاركينگ به زن

  به راست يک بيمارستان پرسنل مخصوص آسانسور از زن همراه  ما و آمد مي سرمان

 .    رفتيم بيمارستان باالي طبقات

 .    ايستاد كنارم دانيار و نشستم تخت روي به اتاق به شدن وارد با

 :   گفت دانيار به رو و آمد بيرون هايش لباس تعويض از رفت،بعد كناري اتاق به زن

  كنيد، يم چيكار جا اين پرسيد ازتون كسي اگر. بگيريم عكس دستش از بريم بايد _

 .   هستيم رنجبر دكتر هاي فاميل از گيد مي
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    شناخت؟ نمي مرا اصال كه حالي در كرد مي كمک من به بايد چرا او

 :  پرسيدم زن به رو

    كنيد؟ مي كمكم داريد چرا _

 : گفت و چرخيد رويم به

 .   نداره خاصي دليل _

  با .آمدم پايين تخت روي از كمكش با و آمد سمتم به دانيار اتاق، از رفتن بيرون با

 .   مدندآ داخل ويلچر صندلي يک با بيمارستان ي خدمه و شد باز در قدم اولين برداشتن

  تر ينپاي يعني كرده خونريزي كه جايي از دستم كه شد مشخص گرفتن، عكس از بعد

  عمل ريزي خون از جلوگيري و آن انداختن جا براي بايد و دارد شكستگي آرنجم از

 . دهم انجام جراحي

 :گفت و شد بلند اش صندلي روي از كالفه دكتر هاي حرف شنيدن با دانيار

 .   كنيم بستري رو تو مدراك با بايد جوري اين اما _

 :   گفت است، "رنجبر" اش خانوادگي نام فهميدم كه زن

  فقط. مزن مي حرف بيمارستان رئيس با بعد دم، مي رو عمل ترتيب من نيست مشكلي _

  تا رينشبب بيمارستان از اومد بهوش كه اين بعد بايد نشه درست مشكلي كه اين   براي

 .   نياد پيش مشكلي

 :  گفت تعجب با و كرد تشكر دانيار

    كنيد؟ كمک يانار به قدر اين بايد چرا شما _

  و لرزيد روشنش چشمان در مردمكش ديدم و زد من به كوتاهي لبخند رنجبر خانوم

  ظرن به شكسته خيلي اي لحظه براي اش كشيده و سفيد صورت. جوشيد ها آن در آب

 :   آمد

 !ياناره اسمت پس _

  و انداخت پايين را سرش. شد نمي شنيده پرصالبتش صداي در لرزشي گونه هيچ اما

 :   گفت كوتاهي مكث از بعد
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  در و دش برگشت به مجبور فرار از بعد دختري كه اي گذشته. گذشته جبران شايد _

  ميمتص خودش بهتره و بشه خواهرم مثل هم يانار خوام نمي شايد. كرد خودكشي نتيجه

 .   بگيره

  وابيدمخ تخت روي به و كردم عوض بيمارستان لباس با را هايم لباس پرستار كمک به

 .   كنند وصل برايم سرم تا

    نبودند؟ اما بودند مي كنارم بايد كه هايي آن بودند كجا

 :   گفت كوچک لبخندي با و گرفت قرار كنارم دانيار 

 .   نكن فكر سالمتيت جز هيچي به _

 !   دانيار نه زد مي هامون بايد را حرف اين. شد اشک از پر چشمانم

  رمس زير بالشت ي روانه را هايم اشک و چرخاندم را صورتم عمل اتاق سمت به رفتن با

  بارتر تذل چيزي چه. نشوم بيدار ديگر من و بيوفتد اتفاقي يک تا خواستم خدا از كردم،

  کي جايش به و نبيني كنارت را مادرت نباشد، پدرت نباشد، شوهرت كه است اين از

    بدهد؟ روحيه تو به همسرت دايي پسر و بسوزاند دل برايت غريبه

  ودب دانيار و رنجبر خانم آميز محبت لبخند آمد، يادم به عمل از قبل كه چيزي آخرين

  كند تغيير چشمانم در ام ديده كه اي صحنه آخرين اين وقت هيچ خواستم نمي كه

  ها مدت از بعد باالخره كه بود مهرباني لبخند من اوج گرچه! مرد اوج در شد مي كاش.

 ...  ديگري چيز هيچ نه و بودند  زده من به

  تيح نه و! بودم نمرده و كردم باز سختي به را چشمانم كه بود گذشته چقدر دانم نمي

 !  بود دهش تمام خوشي و خوبي به چيز همه بدبختانه... بود گرفته را گريبانم عميقي خواب

 :   گفت مي سرم باالي كسي مدام و بود گرفته را دستم درد،تمام

   خوبي؟ داري؟ درد يانار _

  آن براي مسكن آمدترين كار و مؤثرترين نظرم به مرگ كه قدري به داشتم؛ درد

 :   گفت او به كسي. بود من لحظات

  بايد هدار ضعيفي خيلي ي بنيه. بشه انجام تزريق مسكن بايد بهش مدام روز چند تا _

 .   مكن باز رو دستش گچ تا بياريدش ماه دو از بعد. بشه پا رو زودتر تا برسي بهش
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  به و افتاد هم روي چشمانم ناخواسته كه كنم گوش را هايشان حرف ي ادامه خواستم

 .  رفتم خواب

  رام خود زنم، آن پايان به دست خود كه برساند جايي به مرا زندگي آنكه بي كاش اي

 .   گيرد خود پناه در مرا آرامش گونه اين شايد. زند خط روزگارش از

  سر باالي را مردي و كنم باز را چشمانم شد باعث شد، ايجاد دستم درون كه سوزشي

 .   ديدم آمپول تزريق حال در خود

 :   گفت دستم از آمپول كشيدن با همزمان و شد ام متوجه خوردم، كه تكاني با

 !  ديگه مرد رسماا  پسر اين بابا. برداشتي خوابيدن از دست باالخره پس به به _

 :   گفتم و كردم باز هم از زبانم ي وسيله به را ام شده خشک هاي لب

 !   تشنمه _

 :   گفت و شد بلند اش صندلي روي از مرد

 .   ميارم آب برات رم مي االن. خريد رفته دانيار _

  ودند،ب داده قرار شكمم روي به و بود شده گرفته گچ كه دستم به نگاهي رفتنش با

 .   برگرداندم بالشت روي به را سرم باز و انداختم

 .   درآورد را ام ناله كه قدري آن نه اما داشتم درد

 .   نوشمب آب مقداري كرد كمكم و گذاشت سرم زير به را دستش. برگشت ليواني با مرد

 :  گفت شادي از مملو صدايي با و رفت سالن سمت به مرد در، صداي با

 .   دارم خوب خبر كه بده مژده آقا _

 :   گفت كه شنيدم را دانيار صداي

  هم رو گوشتا اون. كن جا به جا رو خريدا اين. نزن حرف قدر اون باربد برو بيا _

 .  بيام تا پياز تو بخوابون

  اين ثلم بود، باربد نامش كه مردي شد، بيشتر پالستيكي هاي كيسه خش خش صداي

 :   گفت دانيار به زدن كنايه با و گرفت را خريد هاي كيسه كه

 ...  سياه نخود دنبال ريم مي ما بله _

 :   گفت و رفت حرفش ميان عصبانيت با دانيار



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 385 صفحه  

 

 .   حرفات اين از بكش خجالت دانيار _

.  فتر كجاست دانستم نمي من كه اي آشپزخانه سمت به و خنديد بلند صداي با باربد

 .   شد اتاق وارد گويان "استغفراهلل"  هم دانيار

 .   ببينمش تا چرخاندم راستم سمت به را سرم

  راه ي ميانه كه آورد جلو سرم نوازش براي را دستش و آمد سرم باالي به راست يک

 :   پرسيد و گذاشت تخت روي به كنارم و شد پشيمان

 !  داري؟ درد بهتري؟ _

 :   گفتم و زدم نقش لبانم روي بر جان بي لبخندي

 .   نيست زياد هم قدرها اون خوب اما ندارم، گفت شه نمي كه درد _

 : گفت دانيار كه شوم بلند تا شدم جا جابه جايم در كمي

 .   كني استراحت بايد فعال و كردي عمل تازه تو دختر، نكن عجله _

 .   بشينم خوام مي نه _

 .  دادم تكيه تخت تاج به و نشستم جايم در كمكش با آمد، جلو دانيار

   كجاست؟ جا اين: يانار

 :   گفت و نشست تخت لبهي دانيار

 .   ديديش كه باربده،هموني ي خونه جا اين _

   اومديم؟ جا اين چرا _

 :   گفت انداخت دستم بعد و صورتم به نگاهي

.  يانار گرده مي دنبالت داره جا همه ها ديوونه مثل هامون. نداشتم سراغ بهتري جاي _

  مي فكر من كه اوني از روحيش وضعيت. كرده پيدا شک خودشم مادر و پدر به حتي

  ردك مي فكر. گشت هم رو ما حمام تو تا ديشب شه نمي باورت. شده بدتر خيلي كردم

 ...  تو با من

  يم فكر من مورد در چگونه كه ناراحتي فشار از و گرفتم گاز محكم ناخودآگاه را لبم

    گفتم و فشردم هم روي به را چشمانم كند،

 .   نزن حرفي ازش كنم مي خواهش _
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  يامالت را روحم كه خوبي خبرهاي از بود خالي و ناخوشآيند خبرهاي از بود پر هايم گوش

  كشتي ات نشنوم ديگر كه دادم ترجيح نبود، راه در خوبي خبر كه آنجايي از پس بخشد؛

 .  نشكند اين از بيش ام زندگي ي نشسته گل به

 :  دادم ادامه من اما كرد، سكوت دانيار

 !نگرفته فراموشي زاد پري _

 :   گفت و چرخيد رويم به بهت با

   چي؟ _

 ...   زدم پوزخند

 .   نيست كار در اي فراموشي _

  به استخو نمي و كرد كار چه بود كرده فراموش تقريبا زاد پري بود، كه فراموشي البته

 !چيست انسانيت رسم كه بياورد ياد

 ؟ نگفتي هامون به چرا خوب: دانيار

 :  گفتم خود وضعيت از انزجار با و كردم نگاه چشمانش به

  رو ناي تونم نمي ديگه. متنفرم بمونم زور به جايي بخوام هميشه مثل كه اين از چون _

  بود، شده درست من براي كه اي خونه تو زادش پري آوردن با هامون. كنم تحمل

 .   كرد رو خودش انتخاب

 :   گفت و كوبيد ديگرش دست كف روي به را اش كرده گره مشت دانيار

.  نداره تعادل ديگه واقعاا اون. نداره خوبي حال هامون يانار! خرابه ذات هرچي به لعنت _

  ونهخ اون از تو اومدن بيرون با كني مي فكر خواد؛-مي چي نيست معلوم كه هم زاد پري

    شه؟ مي درست چي همه

 :  داد ادامه و چرخيد رويم به

  قابل اصالا  ديگه كه جوري. شه مي ها اين از بدتر خيلي حالش تو بدون هامون يانار، _

 .   بزنه آسيب بهت بينتت مي وقتي ممكن حتي. نباشه كنترل

 :   گفتم دانيار نه بود هامون مستحق كه فريادي و عصبانيت با
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  من عذاب باعث قدر اون وقتي چرا نيست؟ من فكر به كس هيچ چرا چي؟ من پس _

 !  آدمه( زدم فرياد وجود تمام با) هم يانار بابا بگه بهش نرفت تو مثل يكي شد

  مچشمان هميشگي مهمان روزها اين كه هاي اشک با و برداشتم تخت تاج از را ام تكيه

 : گفتم بود شده

  رخاط به بس از شدم خسته گرفتم؛ خون خفه ديگران خاطر به بس از شدم خسته _

  آروم ات باشم تنها خوام مي فقط كشم؛ نمي تونم، نمي ديگه. دادم شكنجه رو خودم بقيه

 .بگيرم

 :   گفت و شد اتاق وارد  عجله با باربد

   زنه؟ مي داد داره چرا كردي؟ چيكارش رو دختر اين دانيار _

 .   زنيم مي حرف بعدا باربد بيرون برو:  گفت و شد بلند جايش از خشم با دانيار

 :   گفت بلند صداي با و بست ضرب با را اتاق در دانيار باربد، رفتن با

   برسي؟ آرامش به بود قرار ديشب وضعيت با جوري اين آرامش؟ _

  سمتم هب سرعت با  دانيار. رفت هوا به ام ناله و كشيد تير دستم كه شدم بلند جايم از

 :گفت گرفت، را بازوهايم و آمد

 .  بكش دراز زنيم مي حرف بعداا  باشه، _

  زدن حرف براي تواني و سرد عرق از خيس تنم تمام كه بودم كرده ضعف قدري به

 .   رفت بيرون اتاق از و كشيد رويم به را پتو دانيار و خوابيدم جايم در آرام. نداشتم

  روز همان كه باربدي ي خانه در همچنان من و گذشت مي تلخ روز آن از روزي چند

  فهميدم كه دختري و دانيار مدت اين در. بودم مانده رفت، مسافرت به ما راحتي براي

 .   گرفتم اي دوباره جان واقعا كه بودند رسيده من به قدري به اوست دختر دوست

  بيشتر. كرد مي نگاهم نه و زد مي حرف من با نه ممكن حد تا بعد به روز آن از دانيار

  دانيار زا تر بزرگ اما زيبا بسيار دختري مينا. رسيد-مي من به او و بود كنارم مينا اوقات

  رفتار در من البته. نميدادند ازدواج ي اجازه دانيار ي خانواده مسئله، همين براي و بود

  به ار عشق رنگ چيز همه دانيار براي مينا كارهاي در ولي ديدم نمي عشق مينا به دانيار

 !  داشت سؤال جاي برايم كند ازدواج او با خواست مي چرا كه اين. گرفت مي خود
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  رفت پايين به رساندنش براي هم دانيار و شد رفتن ي آماده هميشه مثل مينا شام از بعد

  . 

.  مايستاد اتاق ي پنجره پشت و رفتم بودند داده من به كه اتاقي به ها، آن رفتن با

  دانم نمي باشد؟ زيبا ستاره بي صاف آسمان شد مي مگر. بود ستاره بي و صاف آسمان

  گله و دهند مي ادامه خود زندگي به تكامل بدون چيزها خيلي روزها اين. شد مي شايد

 .  ندارند هم از اي

  به رو و چرخاندم آسمان روي به را سرم. نشستم آن ي لبه به و كردم باز را پنجره

 :   گفتم بود زاد پري هاي تنهايي شاهد روزي كه آسماني

  كه شاهدي شدي توام. هستن تنها من مثل كه شده هايي آدام از پر شهر بيني، مي _

 .    بده شهادت تونه نمي و بينه مي فقط

  مثل مه من اگر نبود بعيد! خطرناكيست چيز واقعا تنهايي كردم فكر خود با اي لحظه 

  از را خود تا انداختم مي چنگ ريسماني هر به كشيدم، مي تنهايي همه آن زاد پري

  ينا آيا اما زدم مي چنگ... كشد مي خود درون بيشتر و بيشتر مرا كه تنهايي منجالب

    است؟ بقيه زندگي كردن خراب براي مناسبي توجيه

  يداپ نجات خواهد مي فقط و دهند مي كف از توان و اختيار آدم گاهي اما نيست كه البته

 .  قيمتي هر به شايد كند

  هم او بودم اميدوار  و بودم شده هامون نگران بود، گذشته ماجرا آن از كمي كه حال

  زور به ودش نمي را كس هيچ كه بقبوالند خود به را اين باشد توانسته و باشد گرفته آرام

 .   كرد خود بند هم

  كردم مي احساس وضوح به من اما زد نمي هامون از حرفي هيچ روز چند اين در دانيار

  خود شر از هم را او و كردم مي خود براي فكري بايد. است نگران و ناراحت بسيار كه

 .   كردم مي راحت

  آسمان سمت به دوباره دانيار ديدن با و چرخاندم در سمت را رويم خانه در صداي  با

 .  چرخيدم

 :   گفت غر با و آمد سمتم به دانيار



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 389 صفحه  

 

 !  ميوفتي پايين بيا پنجره اون از _  

 :  گفتم و كردم نگاهش

 ...بشن راحت همه جوري اين شايد نيست مهم _

  زور ميك با و گرفت را بازويم. آمد سمتم به كالفگي با و فشرد هم روي به را چشمانش

 . آورد پايين جايم از مرا

 :گفتم و انداختم ام شانه روي به محكم را شالم ي دنباله

 !نيستم ساله دو ي بچه من _

 :   گفت و كشيد را پرده خشم با و بست را پنجره دانيار

 ...  معلومه كارات از _

 :   گفت صورتم به كلي نگاهي با و چرخيد رويم به

 .   خطرناكه پنجره ي لبه نشستن فهمن مي حداقل ها بچه _

 :  گفتم و كشيدم هم روي را هايم دندان

  ،داري حقم اومدي؟ ستوه به شدم مزاحمت كه اين از نكنه چيه چته؟ معلومه اصال تو _

  مزاحم ببخشيد.  شي مي خسته معلومه!  روز پنج شده كه االن روز دو روز، يه مهمون

 .   كنم مي زحمت رفع االن همين شدم

  بود شده آويزان لباسي چوب به در پشت كه هايم لباس سمت به و گرفتم او از را رويم

 .   رفتم

 :   گفت و آمد دنبالم كنان غرولند دانيار

 ! ناراحتم چرا دوني مي خودت تو. يانار نگو چرت قدر اون _

  من و رفت عقب كرد؛ برخورد بهم نداشت را توقعش كه دانيار ايستادم، جايم سر

 :  گفتم و انداختم گره هم در را هايم اخم. برگشتم

  ارهد گردنت وبال شدم من كه اين و هستيد عزيزتون ي پسرخاله نگران ميدونم بله _

  يكس اون.  ممنونم هم خيلي برعكس نيستم، ناراحتم دوني مي! داري حق. ده مي عذابت

  ردي؛ك لطف من به فقط توام. نيستي و نبودي تو باشم داشته توقع بايد ازش من كه

 .   كني رسيدگي هامون به بتوني تا رم مي. ممنونم مدتم اين براي. همين
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    گفت و گرفت را سالمم دست بازوي كه برگردم خواستم

 .  كن تمومش رو مزخرفات اين گم؛ مي بار يه يانار _

 :   گفتم تمسخر با و بردم باال را ابروهايم

  هك من اال و نمياد؛ بهتون اصال خشونت كن باور ؟ چرا ديگه شما دكتر آقاي زشته _

 ! عاديه رفتارها اين برام

 :   گفت و كرد رها محكم را بازويم

  داغون رو چيز همه و جا همه منطق؛ بي آدم يه شده. ره مي بين از داره هامون يانار، _

  اگر .توئه عاشق واقعاا هامون يانار،. كنه پيدا رو تو تا ريخته هم به تبريزم حتي. كرده

 !  شه مي ديوانه نباشي

 :   گفتم و خنديدم بلندي صداي با

  پري خون رخت عروسي سفيد رخت جاي به كه هموني شد؟ چي زادش پري اِ؟پس _

  اش خونه هاي پله راه تو عروسيم اول شب شد باعث كه هموني زدن؟ نقش روش به زاد

  من گرفتم اميد تا كه هموني گرفت ازم رو خوش روز يه كه هموني كنم؟ صبح در پشت

   كشيد؟ آتيش به رو

 :  زدم فرياد بيشتر

  امپ و دست به هرز علف مثل كنم محكم رو زندگيم هاي ريشه خواستم تا كه هموني _

  تا كردم دعا براش روزها كه هموني. كرد خشک رو اميدم هاي ريشه تمام و پيچيد

 !  زندگيم طاعون بشه برگرده

 ...كردم اشاره خود پاي تا سر به و رفتم عقب

  هم توقع بخواهيد كه مونده من از چي اصال داريد؟ توقعي چه من از ديگه واقعاا  شماها _

    باشيد؟ داشته

 :   گفت تري آرام صداي با و كرد فوت بيرون را نفسش دانيار

  داري توام. شي مي نابود داري توام خوب اما كشيدي عذاب خيلي توام يانار، دونم مي _

 ...  ري مي بين از

 :   گفتم و زدم پوزخند
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 .    شده من نكردني ترك هاي عادت از يكي سوختن وقته خيلي _

  گفت مي و شده بيدار تو از بعد دقيقه چند اومدي بيرون خونه از كه شبي از: دانيار

  بياد تا هشد بلند وقتي اما ديده، مي خواب كرده فكر ولي داري دوستش گفتي كه شنيده

  تو مياد . نبوده خواب شنيده كه هايي حرف فهمه مي تازه نيستي بينه مي و بزنه سر بهت

  ره يم يكراست كنه مي عوض رو لباساش خونه گرده مي بر. كنه نمي پيدات اما خيابون

  و خودش پدر مادر ي خونه بعد و شه مي درگير دانيال با جا اون كه ات خاله ي خونه

  ريزتب بره تنها خواست. زنه مي قدم خيابون تو روز تمام! گشت هم رو من مطب حتي ما؛

  ردرگي هامون با شده چي فهمه مي بابات وقتي اونجا رفت، باهاش و نذاشت باباش كه

 .    تهران گردن مي بر هم با همه مكش كش كلي از بعد و شه مي

 :   گفت و دوخت صورتم به را نگاهش

  درست تصميم يه بذار برگرد نيست، راهش اين. پدرت حتي نگرانتن، همه يانار _

 .  بگيريد

  اهدنخو برايت جذابيتي وقت، هيچ بزني حدس تواني مي را آخرش تو كه هايي داستان

  خواهد تكرار برايت را چيز همه گذشته داني مي و آمدي راه همان از تو كه چرا داشت

 .  كرد

  شآت آشوب شهر به من كردم، مي شعف احساس دلم در كمي بگويم را راستش البته

  مي هم را بقيه سوخت، نمي خودش تنها بار اولين براي كه بودم شده تبديل گري

  وقت .بودم گرفته قدرت تازه بلكه كردم نمي ضعفي احساس هيچ من بار اين و سوزاند

  رخاكست به را يانار كه آتشي. كنند حس را يانار درون آتش هم بقيه بود رسيده آن

  نه بود آن ريزان هيزم مستحق كه آتشي. نگذاشت جا به چيزي او از ديگر و رساند

  ذابع تا سوختند مي بايد انداختند  ام زندگي در آتش هيزم كه آناني تمام حال. يانار

 .  ساختند يانار براي ها آن كه اي زندگي جهنم عذاب كنند، حس را جهنم

 .   دانيار نيست كار تو برگشتي: يانار

  راه ناي با خواي مي تو كه نشده حل فرار با مشكلي هيچ. يانار كني مي اشتباه داري _

 .   كني حلش كار
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 .    نشستم تخت روي به و گذشتم كنارش از

 .   پدرم با مخصوصاا ندارم، رو ها اون با شدن رو در رو شرايط االن من _ 

 : زدم خود حرف به بلند  صداي با پوزخندي 

  هب تقديم رو من دستي دو كنه، باز خودش سر از رو من كه اين براي كه كسي! پدر _

  يه لبخند يه تا شدم مي خيره صورتش به خونه اومد وقت هر سال همه اين. كرد هامون

  حاال. زد مي لبخند برادرم براي و داشت اخم من براي هميشه اما ببينم ازش مهربوني

  من  خاطر به بار يه حتي خورد هم به عروسيم وقتي!  داره خنده شده؟ نگران اومده

  برام روزش هر كه مدتي اين تو بود كجا ناراحتم؛ گه مي اومده حاال. نكرد اعتراض

  لباس وقتي بود كجا شدم؟ تحقير جهيزيه نداشتن خاطر به وقتي بوده كجا بوده؟ جهنم

  وقتي بود كجا! نداشتم؟ پدريم ي خونه از لباس دست يک حتي و بود عروس لباس تنم

 !   گرفت؟ لگدش و مشت زير منو بارها هامون

  در هم ار آدابش حتي بودن پدر از كه كسي بود،براي سنگيني بسيار نام و صفت پدر

 .  بود نكرده رعايت حقم

 :   پرسيد و داد تكيه پنجره به دانيار

    كني؟ چيكار خواي مي االن _

 : گفتم چشمانش در نگاه با و كردم بلند را سرم

  و بدي دستش از وقتي داره رو طال حكم زمان كه بدونن الزمه ها آدم ها وقت گاهي _

.  شده تموم چي همه چون نداره اي فايده ديگه باشي نداشته جبران براي زماني ديگه

 ! گردم نمي بر من شده؛ تموم اشتباه و خطا زمان اآلنم

 .   ايستادم مقابلش و شدم بلند جايم از

  تونستم رو خودم وقتي رم؛ مي اما دونم نمي رو كجاش. رم مي جا اين از صبح فردا: يانار

  خودم شر از رو هامون و دم مي رو طالقم خواست در فرصت اولين تو بدم سامون و سر

  نمک جاهايي يه هم و دادم زحمت هم مدت اين تو دونم مي راستش.  كنم مي رها

 .   ببخش بگم تونم مي فقط اما نشناسي
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  رهخي چشمانم در كمي. ايستاد ام قدمي يک در و برداشت پنجره از را اش تكيه دانيار

 :   گفت و كرد موهايش بين را دستش كالفه بعد و شد

   ؟ كني فكر بهشون بار يه خواي نمي مطمئني؟ گرفتي كه تصميماتي از _

 : گفتم و زدم لبخند

  مي كار اين از امروز تا كنم؛ مي حالجي ذهنم تو دارم كه وقته چند رو تصميم من _

  ستدر برام پدرم و هامون كه بود جهنمي اون به برگشت ترسم تنها ديگه اما ترسيدم

 .   كردن

  بورتمج تونمم نمي خوب اما برگردي بهتره. كني مي اشتباه داري من نظر از بازم: دانيار

  خودت به بتوني كه جا يه برمت مي خودم من بري، بخواي نيست الزم. برگردي كه كنم

 .  بگيري عاقالنه تصميم تونستي شايد. كني فكر بازم و بياي

 :  گفت و رفت اتاق در سمت به كه كنم مخالفت خواستم

 .   خيابون تو كنم ولت تونم نمي مني، فاميل هنوز تو _

 !   كردم تكرار را او حرف من و شد بسته در

 !    فاميل _

  نمانبود فاميل براي دانيار كه نشدن قائل ارزش نسبتم براي چنين اين شوهرم و پدر

 !  قائلشد ارزش

  دانيار نهات كه مقصدي به و رفتيم بيرون باربد ي خانه از دانيار ي گفته طبق صبح فردا

 .   افتاديم راه به كجاست دانست مي

 :پرسيدم كرديم طي را مسير كمي وقتي

    نيومد؟ چرا كجاست؟ مينا _

 :  گفت و كرد روشن را ماشين ضبط دانيار

 .   بياد نتونست همين براي بود شيفت امروز _

    شديد؟ آشنا هم با طوري چه راستي: يانار

 .   بود كرده تصادف داداشم كه وقتي بيمارستان تو _

 :   گفتم تعجب با و كردم نگاهش
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    تصادف؟ _

 .   بود ماك تو هفته يک كه داشت موتور با بد خيلي تصادف يه پيش سال چند اره: دانيار 

  ريش ته روي را دستش آرام دانيار كه شدم خيره اش كشيده صورت رخ نيم به كمي

 .   داد مي تكان اش آمده در تازه هاي

 !   خوبيه دختره _

    كي؟: دانيار

 .   مينا _

 .   خوبيه دختره آره  _

   داري؟ دوستش: يانار

 :   گفت و كرد نگاهم كالفه

    چيه؟ واسه ها سؤال اين _

 .  بدونم كه كنجكاوم جوري، همين: يانار

 :   گفت و گرفت ضرب ماشين فرمان روي به دستش با

 .   قائلم احترام بيشتر واسش _

 .    داره دوستت اون اما: يانار

 :  گفت و زد ماشينش فرمان روي به را دستش

    برسي؟ خواي مي چي به يانار _

 :   گفتم و بردم باال را هايم شانه

  نداره مقابلش طرف به اي عالقه وقتي كه كسي چرا بدونم خوام مي فقط هيچي _

 !    كنه مي خودش اسير رو اون و گيره مي ازش رو زندگيش فرصت

    هامون؟ يا بود من با منظورت االن: دانيار

  يک زندگي و زنن مي گول مسخره عقايد اين با رو خودشون كه هايي اون ي همه با _

 .   كنن مي خراب رو آدم سري

 .   ببرم پناه يكي به مدتي يه بودم مجبور: دانيار

 .  آوردم زبان به آرام صدايي تن با بزنم خواستم مي كه را حرفي و كردم سكوت
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    ؟ برسي بهش تونستي نمي اما بودي شده عاشق چرا _

 :   گفت و كرد متوقف خيابان كنار را ماشين سرعت با

  نكرد توجه بهش هامون اما شد هامون عاشق كه دختري عاشق اونم شدم، عاشق! آره _

 .   كرد ازدواج زاد پري  با و

 :  يدمپرس بهت با و افتادم يشان خاله دختر مهناز، ياد خود به خود هايش حرف شنيدن با

    مهنازي؟ عاشق تو _

  بود دهش لرزشش باعث ناراحتي كه صدايي با و زد فرمان به ديگر مشتي و كشيد پوفي

 : گفت

 .   بود هامون به اما منه به توجهش كردم مي فكر هميشه كه مهنازي! مهناز آره _

    نگفتي؟ بهش چرا: يانار

  االن حتي. من نه بود هامون عاشق اون. كنم قبول رو ترحمش نداشتم دوست چون _

 ...  هم

 :  گفتم و كردم كامل را حرفش

  خوش دور از شنيدن دهل و سازه صداي اما كنه، نمي ازدواج كه هامون عشق خاطر به _

 ! است

  وديمب كساني فكر در دو هر. بوديم فكر در دو هر. افتاديم راه به باز و شد روشن ماشين

 .  نبود ما آن از آنان عشق اما بوديم عاشقشان كه

  يک مقابل لواسان نام به اي محله در. شديم خارج شهر از و بوديم راه در ساعتي يک

 :   گفت و داشت نگاه را ماشين ويال

  كه رهن يادت اما كني، پيدا آرامش مدت يه بتوني تا هست تو براي جا بهترين جا اين _

 .   كنه حل رو تو مشكل تونه نمي فرار

 :   گفتم و انداختم اطراف به نگاهي

 !   دانيار وحشتناكه خيلي اينجا اما _

  رفتهگ را جا آن گريبان ناديدني رخوتي انگار اما بودند زنده سر هنوز درختان كه اين با

  با ماسر شد، نمي شكسته وجه هيچ به ماشين هاي الستيک صداي با جز سكوت و بود
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  يم برانگيز وهم هميشه از بيشتر سرد، درختان برگ شاخ در خورده تاب و پيچ رخوت

 .  نمود

 !داره نگهبان نترس: دانيار

   كجاست؟ اصال اينجا _

 .   مينا پدر باغ: دانيار

 .   رفت ورودي در زنگ سمت به و شد پياده ماشين از دانيار

 .   ديدم در جلوي را بزرگ ساختماني باغ، به ورود با

  شتگذ كنارش از بوقي تک زدن با دانيار و داد تكان دست برايمان در جلوي پيرمردي

  . 

  همه من بيرون، بري باغ از نيست الزم. زنيم مي سر بهت زود به زود مينا با: دانيار

  خودش بعدشم به اين از گذاشته، خريده صفا آقا گفتم رو داري الزم كه مايحتاجي

.  چيه ارك ترين درست ببيني تا كني فكر فقط كه جا اين آوردمت يانار.  كنه مي خريد

 .   نشي پشيمون تصميمات از زماني تا بسنج رو جوانب همهي تمام آرامش با لطفاا

  .شديم بود، خواب اتاق باال ي طبقه و سالن اول طبقه كه بزرگ ساختماني وارد دو هر

 .   بود كرده بخش آرامش را آن اش سادگي همين كه اي ساده اما زيبا ساختمان

 : گفت و داد نشانم را اتاقي باال ي طبقه در دانيار

 .   ميناست اتاق... شده آماده تو براي اتاق اين _

  و داشت قرار درونش تخت يک و آرايش ميز يک تنها كه اتاقي شدم، اتاق وارد

 .  بود گرفته قرار اتاق در پشت درست دستشويي و حمام سرويس

 :   گفت دانيار و نشستيم مبل روي. برگشتيم پايين به دانيار همراه

 .   بزني زنگ من به جا اين از توني مي داشتي كاري اگر يانار، برم بايد من _

 .   ممنونم چيز همه براي _

 .   بگيري تصميم درست فقط اميدوارم _

 :   گفت و شد بلند مبل روي از دانيار
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  آماده برات مينا گفتم كه هست ساك يه كمدم تو. ست آماده يخچال تو چيز همه _

 .   بفرسته كنه

 .   ممنونم واقعا _

 :   گفت آخر كالم در و كردم بدرقه در مقابل تا را او

 .   بزني زنگ كافيه فقط داشتي كاري. عزيزي من براي خواهر مثل تو _

  ردهك محبت من به بيشتر پدر از حتي و عزيزتر من براي برادر از كه دانست مي چه او

   است؟

  کي با ماندم من و رفت ماشينش سمت به كوتاه خداحافظي با كه بزنم حرف خواستم

 .  تنهايي دنيا

.  ودب شده درختانش و باغ اين من پناهگاه و گذشتند مي هم سر پشت روزها پي از روزها

  آمد مي كه باري هر دانيار و بودند زده سر من به بارها مينا همراه دانيار مدت اين در

 .  آورد مي زبان به دوباره را اش تكراري هاي حرف

  بار هر اما است؟ خانه همان در هم هنوز زاد پري آيا پرسيدم، مي او از داشتم دوست

 :   گفتم مي خود با و گرفتم را خود جلوي

  ام خانه و من حرمت آمدنش با كه بود اين مهم! نباشد؟ يا باشد كند مي فرقي چه _

 !است شكسته

  مگفت مي و كردم مي كنترل را خود هم باز كه پرسيدم مي را هامون حال داشتم دوست

: 

 .   بود كرده را خود انتخاب او! بد يا خوب كند؟ مي فرقي چه _

  تريبس بيمارستان در قلبش درمان براي صفا آقا و بودم تنها باغ درون من امشب ولي

  قول امين و دانيار. بودم برده پناه اتاق به ترس از من و آمد مي وحشتناكي باد. بود شده

 .  بودند كرده دير كه شد مي ساعتي چند اما بيايند كه بودند داده

  نداد وابج كه گرفتم باري چند. گرفتم را دانيار شماره و رفتم اتاق داخل تلفن سمت به

 :   گفتم دادن جواب محض به آخر بار و

 !   آخه؟ شدم نگران تو؟ كجايي _
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  گوشي هب تعجب با من و شد قطع تلفن كه بزنم ديگر حرفي خواستم و نشنيدم صداي 

  به هتيش ترس هم طرفي از و بود افتاده جانم به بدي ي دلشوره. ماندم خيره دستم درون

 .  كرد مي بيشتر و بيشتر من در را تشويش و زد مي جانم

 :  گفتم خود با و گذاشتم جايش سر را تلفن

 .  پرسم مي ازش بياد... بزنه حرف تونست نمي شايد _

  دوش کي مينا و دانيار آمدن تا گرفتم تصميم بيايم، بيرون خيال و فكر از كه اين براي

  دستم گچ تا بستم مخصوص هاي كيسه با را دستم هميشه مثل. بگيرم اي دقيقه چند

 .   رفتم حمام به بعد و نشود خيس

  ايه لباس از. بودم كرده پيدا بهتري حال و شد كم استرسم از قدري دوش گرفتن  با

  و ردمك انتخاب بلندي آستين بلوز همراه به مشكي شلواري بود، خريده برايم مينا كه

  و تدس به را اش كننده مرطوب كرم از كمي و ايستادم مينا آرايش ميز مقابل. پوشيدم

 .   زدم صورتم

  يبرا وار ديوانه قلبم چند هر بودم؛ گرفته جان كمي بودم، دور همه از كه مدتي اين در

   . بود شده بهتر ام بنيه هم باز داد، مي آزار مرا توانست مي تا و بود شده تنگ هامون

  كه دليلي تنها مدت اين در. بستم سختي به طرف يک از و كردم شانه را موهايم

  کي با واقعاا  ولي داشت دوست خيلي را ها آن هامون كه بود اين بودم نكرده كوتاهشان

 .   بود سخت كردنش بسته و باز دست

  حتماا . ودب دانيار ماشين. رفتم پنجره سمت به و گرفتم رو آيينه از ساختمان در صداي با

 .   بودند گذاشته جا قبل سري همانند را كليدهايشان

  از سرعت به دوباره زدن در با. انداختم سرم روي به و برداشتم تخت روي از را شالم

 .   رفتم در سمت به و شدم خارج اتاق

  خود و كردم باز را آن است، در پشت كسي چه بپرسم آنكه بي و گرفتم قرار در پشت

 ...  ايستادم در مقابل

 :   گفتم اخم با و رفتم عقب دانيار ديدن با

   كجاييد؟ معلومه هيچ _ 
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 .  شد داخل و گذشت كنارم از دانيار

 .   نيست مهم كن ولش بعدم سالم، اول _

 :  پرسيدم و كردم نگاه را سرش پشت

    ؟ كجاست مينا پس _

 :گفت و كرد رها مبل روي به را خود دانيار

 .  دنبالش برم نتونستم _

 .   نشستم رويش روبه مبل و رفتم سمتش به

   چرا؟: يانار

 .   شد مي دير خيلي ديگه جوري اون چون: دانيار

    بيارم؟ برات خوري مي چايي:  يانار

  تنگ را هايش چشم كرد، مي خودنمايي دانيار هاي چشم در شيطنت برق كه حالي در

 :   گفت و كرد

    آره؟ كني مي عادت دستت به داري كنم فكر ديگه _

 :  گفتم بردم باال را ابروهايم و زدم لبخندي

 !   تربيت بي چالقي، خودت بگم بايد چالقم، من اينه منظورت اگر _ 

 :   گفت فراوان اندوهي با بعد و خنديد من همراه هم او

   برگردي؟ خواي نمي كردي، رو فكرات يانار _

  و ادمد بيرون حسرت پر و طوالني را نفسم. شد خشک لبانم بروي بر لبخند حرفش با

 :تمگف كشيدم، مي مبل كاراملي ي پارچه روي را دستم كه حالي در نشستم، مبل روي

 .   گردم برنمي... گرفتم رو تصميم كه وقته خيلي من: يانار

 ...هامون اما: دانيار

 :   گفتم التماس با و بردم باال را دستم

  كنم مي فكر بهش بار هزار روزي هم طوري همين من! نگو چيزي هامون از خدا رو تو  _

  . 
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  كوبيد، مي سينه به وار ديوانه را خودش و سوخت مي قلبم بار هزار روزي همچنين و

  يمتصم خودم زندگيم براي بار اولين براي خواستم مي من شايد كه فهميد مي او چون

  من خود حتي و شد مي واقع مظلوم او هم هنوز اما باشم خودم بردن نفع فكر به و بگيرم

  مدانست مي اما بود پناه بي و پاك گرچه او عشق آخر  كردم؛ نمي توجهي عشقش به هم

 .  رساند مي كامل نابودي به تنها را من سرانجام كه

  لندب جايم از سريع ترس از. كرد قطع را حرفش در صداي كه بزند ديگر حرفي خواست

 .   كردم نگاه دانيار به و شدم

 .   داشت را آن شكستن قصد زدن لگد با و كوبيد مي در به مشت با كسي

 :  گفت نگراني با و آمد سمتم به دانيار

   زدي؟ زنگ كسي به من از غير تو _

 :   گفتم و كردم نگاهش

 .   اصالا  نه _

 :   گفت فرياد با و رفت در سمت به دانيار

 ...  شكني مي رو در داري خبره؟ چه _

  يم فرق هميشه با دفعه اين اما... است راه در بزرگ آشوبي كه دانستم مي قلبم ته از

  نهات شايد من و افتاد خواهد راه به كه عظيمي مرج و هرج كه دانستم مي تقريبا ، كرد

 .   هستم آن قرباني اولين قطعاا اما نباشم؛ فاجعه اين قرباني

  كهآن بي و شد خانه وارد پوش سياه مردي كه بزند ديگر حرفي خواست و كرد باز را در

 .   كوبيد صورتش به مشتي بدهد، دانيار به مهلتي

  سمتشان به و آمدم خود به دانيار خوردن كتک ديدن با. بود آمده بند زبانم ترس از

 :گفتم فرياد رفتم؛با

 !   كن ولش _

  رفح ديدنش با كه شوي مي مردم ي خانه وارد شبانه كه هستي كه تو بگويم خواستم

 .    ايستادم حركت بي جايم در و شد خشک دهانم در
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  پيش ار دنيا كه آسا برق سيليي ام شكسته دسته به توجه بدون و آورد هجوم سمتم به

  حال در و رفتم عقب دستش ضرب شدت از زد؛ صورتم به رساند، سياهي به چشمانم

  ياردان و من به رو فرياد با و كرد كمرم ي روانه لگدي كه بودم زمين روي به شدن پرت

 :   گفت

 .   لجن كثافتاي كشمتون مي _

  خود ي احاطه به را صورتم هايم اشک كمرم، درد شدت از و بود شده خون از پر دهانم

 .   بود درآورده

 :گفت فرياد با او همانند و شد بلند جايش از دانيار

 .   كني مي اشتباه داري _

  در من به نسبت اشتباهش تفكر با البته برايش، دور اي  گذشته.بود گرفته را او جنون

 .   شد مي تر ديوانه لحظه به لحظه او و بود تكرار حال

 .   گرفت او از را زدن حرف مجال و برگشت دانيار سمت به

  بخطا كار خيانت نامرد را دانيار و زد مي فرياد هامون.  بودند شده درگير يكديگر با

 .  داشت را او كردن آرام در سعي و زد مي را خود ي تبرئه فرياد هم دانيار ، كرد مي

  چرا دانستم نمي. بردم پناه ديوار ي گوشه به و كردم جمع را خود زمين روي از آرام

  يحت او اما افتاد مي دردسر به دانيار چنين-اين و كرد؟ مي پيدا مرا گونه اين     بايد

 .   نخواست  هم توضيح

  هب محكم را هامون و كرد استفاده فرصت از دانيار. شدند خسته ديگر يک از كم كم

  ديوار به برخورد با و رفت عقب به بود نمانده برايش جاني كه هم هامون. داد هل عقب

 .   نشست زمين روي و رفت پايين سمت به

 :گفت فرياد با و رفت مقابلش دانيار

 !   ندارم اي رابطه هيچ زنت با من. هامون كني مي اشتباه داري _

 :   گفت و زد فرياد همانندش هم هامون

 ...  بودي عزيزتر برام داداش از تو. متنفرم تون همه از _
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  اشک و شكست بغضم او همانند و دادم تكيه ديوار به بيشتر هم من بغضش شكستن با

 .   شدند جاري هايمان

 :   گفت گريه و بغض همان با و كوبيد زمين روي به پايش كنار مشتي هامون

  برات دلم از كه كردم اعتماد تو به فقط من. زدم حرف تو با فقط من نامرد آخه د _

 ! زدم حرف

 :   كشيد فرياد كنان ناله وجود تمام با و گرفت باال به رو را سرش

  ات  خنجرش بستم دل هركي به من چرا كرد؟ اعتماد كس هيچ به شه نمي چرا! خدايا _

  به در دارم دونستي مي تو دانيار بشم؟ خورد قدر اون بايد من چرا كرد؟ فرو قلبم تو ته

  من ريش به جا اين آورديش هم، رو ريختي من زن با وقت اون گردم؛ مي دنبالش در

 !  بخندي؟

 :   گفت تأسف با و داد تكان را سرش بود، نشسته رويش به رو كه دانيار

 .   بسه هامون _

 : گفت و كرد اي اشاره خود به و انداخت من به نگاهي هامون

 !  كنم مي گريه دارم كه رسيدم روزي چه به تو خاطر به رو؟ببين من بيني مي _

  به و نشست مقابلم زانوهايش روي.  آمد سمتم به و شد بلند زمين روي از باره يک به

  و شد مي سرازير سرم روي كه بود آتشي مانند هامون ي سايه. زد خيمه سرم روي

 .  كرد مي ذوب خود در را جانم

 .  گذاشتم سرم روي به و آوردم باال را سالمم دست ترس، از

 :   گفت و كشيد فرياد كنان ناله گوشم كنار هامون

  نمي انتخي و موني مي كنارم نگفتي مگه تو نيستي؟ زاد پري مثل نگفتي مگه تو _

    كردي؟ چيكار بودم خورده زخم كه مني با تو يانار كني؟

 :   گفتم هايم گريه هق هق همان با و كردم بلند را سرم

 !   داده پناه من به فقط دانيار. هامون كني مي اشتباه داري _

 :   گفت خشم با و كرد هم در را هايش اخم

 .    داده پناه من زن به كه خورده گه دانيار _
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 .   رفت او سمت به و شد بلند جايش از

    كثافت؟ مني زن با كي از: هامون

 :   گفت كردن تهديد با و ايستادم مقابلش دانيار

 !    نگو چرت هامون _

 .   گرفت را دانيار پيراهن ي يقه و كرد بلند را دستانش هامون

    توئه؟ پيشِ  وقته چند _

 :   گفت و داد قرار هامون دستان روي به را دستانش دانيار

 .   فرارش شب از _

  من سمت به و كرد رها را دانيار پيراهن ي يقه و كشيد فرياد هم باز وار ديوانه هامون

 .   كرد بلند كتفم از مرا دستم به توجه بي و آمد

 .    برد در سمت به مرا و نشنيد صدايي انگار هامون اما كرد پر را سالن جيغم درد، از

 :   گفتم او به رو كه بيايد جلو خواست دانيار

 .    جلو نيا _

 : گفتم را هست بهترين كردم مي فكر شايد كه اي كلمه تنها و

 .   ببخشيد _

  اي لحظه مرا هامون كه بگيرد را هامون جلوي تا آمد جلو و نداد گوش حرفم به او اما

 .   داد هل عقب به را او و كرد رها

  شد خون از پر زمين. افتاد زمين روي به سرش پشت با و داد دست از را كنترلش دانيار

  نزد جيغ به شروع هم پشت زمين روي خون ديدن با تنها كه بودم ترسيده قدري به. 

 .    كردم

 .    افتاد راه به و كرد بلند كتفم از مرا آمد؛دوباره من سمت به و چرخاند را رويش هامون

  و ريهگ با شدم؟ مي حريفش مگر اما بروم دنبالش به خواستم نمي. بودم دانيار نگران

 :   گفتم مي التماس

 .   بميره شايد... شد هوش بي دانيار هامون _
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  به رسيدن محض به. كرد مي دور خانه از مرا لحظه به لحظه و شنيد نمي اصال او اما

 .   كوبيد هم روي به را در و كرد پرت صندلي روي به مرا و كرد باز را در ماشين

  ممحك سرم پشت از را شالم و شد ماشين سوار هم او كه شوم پياده ماشين از خواستم

 .  كشيد

  باغ زا و افتاد راه به كند فكر دانيار به اي لحظه اينكه بدون هامون و شد روشن ماشين

 .  آمد بيرون

 .    بودم چسبانده ماشين در به را ترس،خود از من و راند مي سرعت با هامون

  در غرق صورت رخ نيم به و پريدم جايم از فريادش با من و زد فريادي ناگهان هامون

  فرياد با و كرد مي فرمان ي روانه را هايش  مشت نيرويش تمام با. شدم خيره خشمش

 :   گفت مي

  مي كردي فكر كشمت مي قسم واهلل به كردي؟ رو كار اين من با چرا! چرا؟ يانار _

    بشي؟ وجدانم عذاب باعث زاد پري مثل توام ذارم

  با مه باز و كوبيد صورتم روي به محكم دست پشت با و كرد بلند را راستش دست

 :   گفت خراش گوش فرياد

 .   ازمبس جديد زندگي يه تو با خواستم مي آشغال منِ. بستم دل تو به شعور بي منِ _

  دنيا آوردم، مي ايمان بيشتر عقلم تصميم به و فرستادم مي لعنت قلبم به بيشتر ثانيه هر

  مرگ جوان يا و بپوسم ديوانه يک كنار خواستم-نمي من اما بود كرده تا بد من با خيلي

   د؟كشان مي تباهي كام به را انسان منطق بي كه عشقيست چه اين راستي به! شوم

  را صورتم سالمم دست با و دادم مي فشار هم روي را چشمانم ام، گونه و بيني درد از

 .   بودم  گرفته

  ولش رو زاد پري چون كردي فكر كنم؟ مي تكرار دوبار رو اشتباه يه كردي فكر: هامون

   بكني؟ خواستي غلطي هر تا كنم ول هم رو تو قراره كردم

 :  زد فرياد وجود تمام با

 .   شرف بي خوندي كور _
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  هم نم اما.  نداشت ديوانگي كردن رد تا مرزي و شد مي عصباني بيشتر لحظه به لحظه

  در قدر آن او. نداشتم را هايش حرف تحمل و توان و تاب ديگر و بود شده تمام صبرم

    . نشد هم من ي شكسته دست ي متوجه حتي كه بود شده ور غوطه خود كثيف فكر

 ...  حروم اين با كي از: هامون

 :كردم رها را گلويم بغض و صدا توانم تمام و وجود تمام با

 !  شو خفه _

  پاك را ام بيني خون دست پشت با. چرخيد رويم به و شد ساكت باره يک به هامون

 :   گفتم صدا و لحن همان با هم باز. شدم جدا ام صندلي از و كردم

 !   شو خفه _

 .   چرخاندم خاكي سمت به و گرفتم را فرمان و رفتم جلو كه بزند حرف خواست

  ينم؟نب را آن چشمانم با من كه بود مانده زندگي اين در هم رنگي مگر سياهي از باالتر

  از  ونهگ اين كه رسيده لبم به جانم و است شده تمام تحملم من كه بود نفهميده واقعاا  او

  كه است كرده چه ام زندگي با كه فهميد نمي او. بودم كرده فرار كس همه و چيز همه

 !  ؟ بودم شده تركش به مجبور طوري اين

  را دستم هامون كه بود تعادلش دادن دست از حال در و بود شده خاكي وارد ماشين

 .   ادايست ماشين بالخره هامون كنترل و شديد ترمز با. گرفت محكم را فرمان و زد پس

 :گفت خشمگين و چرخيد رويم به هامون

 !دادي مي كشتنمون به داشتي! شدي؟ ديوونه  _

 :   زدم فرياد

 !  بميرم خوام مي فقط كه كردي م ديوونه قدر اون. شدم ديوونه آره _

 .  كردم باز را آن و رساندم در ي دستگيره به را دستم نماندم حرفش منتظر

 ...كرد مي مشكل را ديد و بود گرفته را جا همه خاك و گرد

  ار ماشين در و شدم پياده ماشين از او به توجه بي من اما زد مي صدايم فرياد با هامون

 .   بستم توان تمام با

 .   آمد سمتم به عصبانيت با و شد پياده ماشين از هم او
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  داشته نگاه روشن را آنجا فضاي كه نوري تنها و بود شده ور غوطه تاريكي در جا همه

 .   بود ماه جان كم نور و  ماشين هاي چراغ بود،

    فتمگ رفتارهايش از تنفر با و زدم فرياد سرش بر من او از قبل و برداشتم عقب به قدمي

  يوقت كه اين از متنفرم. كني مي قضاوت ندونسته كه خورده مي هم به اين از حالم _

  چي داري! خودتي دوني نمي مقصر كه رو كسي تنها كردي؛ خراب رو چي همه خودت

    دي؟ مي نسبت كي به رو

  تا كنم فرار خونه از خواستم مي اگه برم، خطا و خبط با رو راه خواستم مي اگه من

  به زور به خواست مي رو من پدرم كه دادم مي انجام زماني رو كار اين كنم؛ خيانت

  من از تر خورده زخم كه تويي به نه كردم مي پدرم حق در رو خيانت. بياره در تو عقد

 .    هستي

 :  شست،گفتم مي را صورتم كه هايي اشک با و زدم فرياد تر بلند

  جاي به بعد و بشيد عذابم باعث كي تا قرار! بيايد خودتون به بابا! بيا خودت به _

   بدونيد؟ مقصر رو من خودتون

 .    شدم خيره صورتش به و گذاشتم جلو به قدمي

  يدلتنگ و حالي پريشان از نشان ، اش نشده اصالح و مرتب نا هاي ريش با كه صورتي

  خيانت و نامردي از پناهش، بي و مظلوم چشمان اما بود وحشي كه صورتي. داشت را اش

 .    بود شده فروغ بي

  هامون.  آمد فرود هايم گونه روي به بزنم، پلک آنكه بي و. شد جمع چشمانم در اشک

 .   شدم چشمانش در شده جمع اشک ي متوجه تازه و آمد جلو به قدمي

  مي را دردش تنها كه بوديم شكسته را هايمان بغض دردهايي براي دو هر! بود جالب

 .  را درمانش نه دانستيم

 :  گفتم لرزان صدايي با و انداختم پايين را سرم

  دور همه از خوام مي برم، خوام مي. شدم خسته آدم و عالم ي همه از. ام خسته هامون _

  عذاب از خبري نه و بده بودن اضافي حس بهم كسي نه ديگه كه دور قدر اون. باشم

 .   باشه
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 .   كردم نگاه آبش پر چشمان به و كردم بلند را سرم

  پري مال تو قلب راه. نبود من مال بودم اومده من كه راهي. اومدم اشتباه رو راه من _

.  ودينب مقصر كم هم تو كه چند هر كرد، تبديل گنداب به رو همه گناهش با كه بود زاد

.  هبش كه خواستي نمي. شد نمي اما بسازيم، نو از تونيم مي تونم، مي كردم مي فكر

  باعث هميشه كه راهي. كردي انتخاب رو اول راه هميشه كه راه دو بين موندي هامون،

  ي ستاره کت تنها تو بازم اميديش، نا تمام با كه ياناري نه ببينم زاد پري كنار رو، تو شد

  خواستم بازم زاد پري حق در هات ناحقي تمام وجود با هامون. بودي اميدش آسمون

  زا شدم خسته من هامون... تو اما نيست كسي هيچ حق خيانت چون بدم فرصت بخت

  دمش خسته!  بفهم توجهي، بي از شدم خسته! كن درك كنم-مي خواهش بودن، اضافي

  (زدم ضجه فريادم همراه بار اين) نكرديد حسابم قت و هيچ اما ديديد رو من كه اين از

  سمق تو كه خدايي همون به كه كنم نمي خيانت من نكردم، خيانت من! بفهم خدا رو تو

  يم پدرم حق در پدري بي درد براي تو، با ازدواج از قبل بكنم خواستم مي اگه خوردي،

  نم اگر شايد تو اخالق وجود با چند هر. نداشت من به نسبت حقي وقت هيچ كه كردم

  تو رو عمرم باقيِ هم عشق همين با من هامون.  كردم مي خيانت بودم، زاد پري مثل هم

  من زا چيزي چون بسوزوني، بخواي رو من كه نباش اين دنبال ديگه تو. سوزم-مي آتيش

 !بزني آتيش بخواي كه نمونده

  عقب به قدمي اما برد باال سرم نوازش براي را دستش و شد جاري هايش اشک 

 .   چرخاند را رويش و گذاشت

  درد تسكين براي مردم آن، از بدتر و لرزيد مي تلخم هاي حرف از مردم هاي شانه

 .   نداشت گفتن براي حرفي دنيا، هاي نامردي از خسته روح و عشق

  را لبتق در انباشته هاي حرف وجود تمام با تو كه باشد بدتر اين از توانست مي چيز چه

  اين از بگويد، كه بخواهد را گرمي آغوش دلت و بياوري زبان به كندن جان با تک تک

  غوشآ جايت هميشه براي تو و خودم حتي برساند، آزار تو به كسي گذارم نمي    بعد به

  ار احساست و تو هم باز او كه باشي اين شاهد و ببيني هم باز اما. بود خواهد من امن پر

  اييج چشمانش قاب درون هم باز تو كه جايي بايستد؟ تو به پشت و بگيرد ناديده
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  وجودش در كه سياهي،چيزي تنها او كه جايي.اي مانده جا سرش پشت در و نداري

  كرد نابود جا همان و وارد را زاد پري كه جايي. كرد مي نظاره را بود كرده پيدا پرورش

  . 

    بود؟ يكي آن از بيش تقصيرش سهم كسي چه دو آن زندگي در راستي به

  تمخواس نمي ديگر. باشم اضافي خواستم نمي ديگر. كردم دور او از را خود و رفتم عقب

  وقتي دچن يانار... بود بريده يانار. كنم تجربه را نااميدي لحظه به لحظه محبت انتظار در

  حقم در كه را چه هر بود بس. بود كرده دل سنگ را او اش نااميدي هاي نفس كه بود

  رايب بود بس. كردن گذشت و بخشيدن براي بود بس. داشتند برگشت راه و كردند

 .   دانستند مي تو ي وظيفه را صبر و سكوت  كه هايي آدم

  و ردمك بلند را دستم كه بيايد جلو خواست بينمان ي فاصله ديدن با و چرخيد رويم به

 :گفتم خشم با

 !  نيا جلو _

 ...   تو بدون من يانار: هامون

 : غريدم خشمگين

  نه دبو زندگيت كابوس فهمي مي بعدها كه زادي پري. رسي مي زاد پري به من بدون _

  اين از و داشت دوست همه از بيشتر رو خودش فهمي مي ها بعد كه زادي پري.  عشق

  جاتن در سعي هميشه و دونست مي مقصر رو ديگران فقط گرفت سخت بهش دنيا كه

  تو عشق اسم با اما كرد نگاه ناجي چشم به تو به كه زادي پري. بقيه نه داشت خودش

  كنار اون از عشق با و اومدم زندگيت به ناجي حكم با من ولي. كرد خودش اسير رو

  اون اما بودم صادق تو و خودم با من كه بود اين تو زاد پري با من فرق. شدم گذاشته

  گم مي دونم، مي رو چيز همه كه االن هامون دوني مي. باشه صادق نتونست وقت هيچ

  رو زن اون مزخرفت هاي دلي بد همين و اشتباهت رفتارهاي با توام بدون رو اين

  رو ها خيلي آرامش چون نداري آرامش حق توام پس. كردي كار گناه و سرخورده

 .  كردي مختل

    ؟ چيه منظورت _
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 .    زدم پوزخند

  زيادي هاي گيري غافل اليق كم، مدت اين تو اونم تو با زندگي تو من كه قدر همون _

  چون ياين دنبالم ديگه كه باشه يادت ولي. هستي بزرگ گيري غافل يه اليق توام بودم،

  برات اي-ذره اگر اآلنم. موندي كنارش و كردي انتخاب رو زادت پري كه بودي تو اين

 ...   برو فقط.نيست و نبوده ياناري كن فكر هميشه براي و دارم،برو اهميت

 :گفت و كشاند آتش به را قلبم خندش نيش

    رفتن؟ به برسي كه گفتي رو اينا ي همه _

  ورديآ روزم به چه عشقت با بفهمي كه اين به برسم تا گفتم رو ها  اين همهي نه: يانار

  راه هب چشم هميشه مدت اين تو كه بفهمي. دادم ترجيح كنارم بودنت به رو سوختن كه

  حرمت وقتي كه بفهمي. شدم زاد پري به تو هاي محبت شاهد اما بودم تو هاي محبت

.  نداره زاد پري خيانت از كمي دستِ شكني مي ديگه زن يه ورود با رو زنت ي خونه

  گشتبر راه زاد پري مثل درست اشتباهات با تو اما كنم درمانت خواستم من كه بفهمي

 .    گرفتي خودت از رو

  و معني اين از بيشتر خيلي خيانت.  نيست ع  و ر ش م ا ن ي رابطه فقط خيانت هامون

 .   داره مفهموم

  پس بزنم، زخم بهت بخوام كه دو زاد پري نشم فقط كه بيرون اومدم زندگيت از من

  و ادز پري عاطفي كمبودهاي همون با زنم يه منم چون. برگردم كه نكني مجبورم بهتره

  كردن جهنم و مورد بي هاي شک دلي، بد با كه هستي زادي پري هامون همون توام

 .   گرفتي ازش رو خوب زندگي يه شانس زندگيش

 :  گفتم التماس با و كشيدم عميق نفسي

 .   برم،همين بذار فقط _

 .   كرد سكوت و دوخت چشمانم به را نگاهش

  هك بود تر خسته من از  او انگار.  ديدم مي آرام چنين اين را او كه بود باري اولين اين

  مجبور امر قدرتش و زور با هميشه همانند ، نبود اينطور اگر كه بود، گرفته آرام اينگونه

 .   كرد مي كردنش همراهي به
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 :   گفتم و شكستم را آن من كه شد طوالني سكوتش قدري به

  نم شايد نبودند دانيار و مينا اگر مدت اين تو. كرد كمک من به فقط دانيار هامون _

  رد نكن بد.  كرد نگهداري تو جاي ناموست از كه پسري به نكن بد. بودم مرده حتي

  داري شک هنوزم اگر نداري، باورم اگر. خوابيده سالمتيش اميد به االن كه مادرش حق

  قطف االن اما كني چک رو باغ هاي دوربين تمام توني مي. هست خيانتكاري آدم يانار كه

 .   باشه شده دير اآلنم همين شايد كه پسر اون داد به برس

  پايم تا سر به نگاهي و رفت عقب حرف بي آخر دست و داد ادامه را سكوتش هم باز

 :گفت و انداخت

  نمي .يانار گفتي رو دروغ ترين بزرگ تو. گذاشتي اما ذاري نمي تنهام بودي گفته _

 !  بخشمت

 .   رفت ماشين سمت به و نماند جواب منتظر

 :   گفت و كشيد فرياد ماشين درون نشستن با

 ...  شو سوار بيا _

  سابمح بار آخرين براي نشوم سوار اگر و گذارد نمي تنها بيابان اين در مرا او دانستم مي

 .   نشستم كنارش و رفتم ماشين سمت به همين براي. رسيد خواهد را

  وجود تمام با و كرد خواهم يادش حسرت تمام با عمر پايان تا كه بود دقايقي آخرين

  احساس مرز ترين نزديک از را هامون توانستم مي من ريخت، خواهم اشک برايش

  و من بين احساسي لحظات ترين صادقانه و ترين ريا بي اين شايد و كنم حس و ببويم

  هم با يحت ما كه اين وجود با. بود كرده بنا عشق از جديد تعريفي برايم كه بود مرد يک

 .   شد مي حس راحتي به ها تپش اما زديم نمي حرفي

  مشد خيره بار آخرين براي صورتش رخ نيم به. افتاد راه باغ سمت به و زد دور هامون 

  اب اما بود من حق كه نوازشي.برد خواهم گور به را نوازشش آرزوي كه صورتي رخ نيم.

 .   گرفتند من از نامردي
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  چقدر دانست مي اگر.  گرفت نديده يا نديد را ام شكسته دست هم باز او بود جالب

  مي آغوش به حرف بي مرا ام شكسته دسته وجود با بيند مي مرا وقتي خواست مي دلم

 ...  اما شد مي جويا را حالم بوسيدن با و كشيد

  رفتار گونه اين كه داشت حق هامون و بود زياد من انتظارات واقعا شايد دانم نمي

  هشد زنده برايش گيرش نفس روزهاي ديگر مردي كنار زنش ديدن با كه مردي.كند

  رفتارهاي با كه والديني كنار پرورش با كه مردي. بود آورده در پايي از را او و بود

  اش دگيزن در كند، قبول آنكه بي او و بودند كرده بيمار چنين اين را كودكشان اشتباه،

  كودك مقابل عملي يا حرفي كه آن از بيش كاش اي. شد مي متحمل را عذاب نهايت

  عمل يا حرف از او بپرسيم و كنيم نگاه خود طفل صورت به بار يک دهيم، انجام خود

  شكل اش زندگي در او براي اي زمينه پيش چه آينده در و كرد خواهد برداشتي چه من

 .  گرفت خواهد

  ات كردم مي پيدا فاصله او از بايد كه دانم مي را اين فقط... دانم نمي واقعاا دانم نمي

  هك دادنش دست از بهاي به حتي كنم درمان بعد و آشكار را وجودم در نهفته هاي عقده

  من از ممكن شكل بدترين ديگر وقت چند. شدم مي همراهش هم يانار همين با اگر

 .   شد مي خاطر رنجيده

  شده رخش نيم ميخِ من اما بود، شده خيره رويش به رو به تنها هامون مسير، درتمام

  ذهنم در را صورتش زيباي و برجسته خطوط و خط خود براي را آخر دقايق اين و بودم

 .   كردم مي ثبت

 .   كرد متوقف را ماشين ساختمان، مقابل راست يک هامون و بود باز طور همان باغ در

 .    رفتم داخل سمت به و شدم پياده ماشين از عجله با

 .  بود خالي دانيار جاي اما شد مي ديده زمين روي خون رد

 .   خواندم را نامش و زدم صدايش نگراني با

 !دانيار _
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  نزمي روي به كابينت، كنار دانيار. رسيدم آشپزخانه به كردم، دنبال كه را خون رد

  مقابلش و مرفت سمتش به.بود داده تكيه سرش پشت كابينت به را سرش و بود نشسته

 .   نشستم زمين روي

 !   دانيار _

  بود جاري ازش خون كه قسمتي روي به را دستش و كرد باز زور به را چشمانش

 .   گذاشت

   اومدي؟ يانار _

 :    داد ادامه بود رفته تحليل كمي كه صدايي با

 !   كو؟ هامون _

  و تمبرگش خود سر پشت به. نبود هامون به حواسم اصال كه بودم دانيار نگران قدري به

 :   بود،گفتم شده خيره من به و بود داده تكيه در چوب چهار به كه ديدنش با

 .اورژانس بزنم زنگ هال،تا تو ببرش كن بلندش بيا  _

 :  برد،گفت باال را ديگرش دست و كشيد جلو را خود دانيار

 .   دارم سرگيجه يكم فقط.خواد،خوبم نمي اورژانس _

 :   گفتم دانيار به رو و چرخاندم را هامون،صورتم حركت با

 .   شده زخم جوري چه سرت ببينم تا طرف اون بريم بلندشو فعال _

 .  برد هال به آرام و كرد بلند جايش از را دانيار و آمد جلو حرف بي هم باز هامون

  آب از پر را كوچكي سطل كردم، پيدا را اوليه هاي كمک ي جعبه ها كابينت درون از

 .   برگشتم ها آن پيش و كردم گرم

  ار باغ نماي كه اي پنجره به رو او، به پشت هامون و بود كشيده دراز مبل روي دانيار

  زد يم سيگارش به كه پكي هر با داشتم حتم. كشيد مي سيگار و بود ايستاده داشت

  و تهاان سمت به قدم يک خودش برود، شدن تمام به رو و بسوزد سيگار كه اين از بيش

 .  داشت مي بر پايان

  ودمب داشته نگاه ام چانه با كه را اوليه هاي كمک ساك و نشستم زمين روي دانيار كنار

 .   دادم قرار زمين روي آرام را گرم آب ي كاسه. انداختم زمين روي به را
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 : گفت دلداري با و كرد باز را چشمانش آرام دانيار

 .   نشده چيزي نباش نگران _

  استريل گاز و پد چند همراه به بتادين درونش از و كردم باز را ساك او، به توجه بي

 .   آوردم بيرون

  اب رو زخمت تا سرت زير بندازم رو پد اين خوام مي كن، بلند رو سرت كم يه دانيار _

 .   بشورم بتادين

  اههمر به استريل گاز چند با را زخمش اول.  انداختم سرش زير به را پد اش همكاري با

   : بود،گفتم شده ايجاد سرش پشت درست كه سطحي زخم ديدن با و كردم تميز آب

  زنم مي زنگ خاطر اطمينان براي ولي كنم مي پانسمانش خودم سطحيه، زخمت _

 .  اورژانس

 .    كردم پانسمانش دقت با آخر در و عفوني ضد بتادين با را زخم تمام

 :   گفتم گذاشتم ميز روي به و كردم جمع را ها وسايل

 .   بياد اورژانس تا بخواب _

 :   گفت ناراحتي با و كرد باز را چشمانش

 .   كني شلوغش خود بي نميخواد پس خوبم، يانار _

 :   گفتم راحت خيال با و بردم باال را هايم شانه

 !گذشت گوشمون بيخ از خطر.خوبي كه خدا شكر _

 .   ديدم را هامون و چرخيدم چيزي به برخورد با كه گذاشتم عقب به قدمي

 :  گفت كنايه با و كرد روانه صورتم به را خندش نيش

 !  هستي دوست انسان قدر اون كه خوبه _

 :   كردم،گفتم درهم را هايم اخم و چرخيدم رويش به كامل

  بخواد كه نده ادامه ديگه پس زديم رو هامون حرف تمام ما. بسه خدا رو تو هامون _

 .   بشه پا به شر دوباره

 :  گفت خشم با و داد سر عصبي ي خنده

 .   بريم بپوش لباس برو. توئه با حق باشه _
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 ...  گفتم كه من كجا؟ _

 : ،گفت خورد مي صورتم به كه تندي هاي نفس با و شد خم صورتم روي به

 .  پدرت پيش ري مي باشي من با نيست قرار كه حاال! بموني نكردم التماست _

 .   ياوردمن زبان به كالمي و كنم نگاهش توانستم تنها كه شدم شوكه قدري به حرفش با

 : گفت و شد بلند جايش از كندن جان با دانيار

 .   زنيم مي حرف بذار هامون _

 .   زد فرياد خشمگين و گذاشت بازويم روي به را دستش

  خوب اما .گشتم نمي بر وقت هيچ نبودي داييم پسر اگر واهلل به كه ببند رو دهنت تو _

 .   كنيم مي كتاب حساب هم با بعداا . بود تو با شانس بار اين

 :   زد فرياد و داد هلم ها پله سمت به و فشرد را بازويم

 .   نكردم خراب سرتون رو رو باغ اين تا بپوش لباس برو _

  وا به هم باز خواست. رفت سمتش به هامون كه بزند حرف خواست ديگر باري دانيار

  نزمي روي و برداشت محكم را سالن ميز روي گلدان و شد پشيمان كه برساند آسيب

 .  كوبيد

 !  شو خفه گفتم دانيار _

 :   گفتم نگراني با هامون به رو برساند، آسيب دانيار به كه اين ترس از

 !باش آروم ميام، االن باشه _

 !بود بودم،بس شده دانيار به آسيب حتي و ناراحتي باعث كه چقدر هر

  از را خود و رفتم ها پله سمت به همين براي بيايد پيش برايش اتفاقي خواستم نمي

 .   كردم مي بود،آماده برايم اسمش تنها ها  سال كه پدري با رو در رو براي حاال همين

  ام باسيل بي از مبادا تا بود داده من به كادو عنوان به و بود خريده برايم مينا كه مانتويي

  هشد هديه هاي كفش. انداختم سرم به را رنگش-هم شال و كردم تن به باشم، خور دل

  رايمب همه ام زندگي در من بود جالب.  رفتم بيرون اتاق از و پوشاندم پايم به را دانيار از

  ريپ اگر شايد چند هر.  بود همسرم كه هاموني اال بودند كرده خريد دلسوزيشان سر از
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  كردن سوزي دل فرصت  هم او كرد، مي پيدا كافي وقت و نبود اش زندگي در زادي

 .   خريد مي لباس برايم دلسوزي همان سر از هم او احتماالا  و داشت

  مي قرار بقيه ترحم مورد بايد گونه اين كه بود كسي چه يا چه از ايراد دانم نمي

 !   گرفتم؟

  نم به را اولش همسر كه همسري يا و گذاشت تنها مرا شمردنم حرمت بي با كه پدري

   داد؟ ترجيح

.   ودب ايستاده پرده بدون و بزرگ ي پنجره همان پشت باغ، به رو دانيار به پشت هامون

  لرزش لرزاند، مي را تنش ها طوفان كه شده بيدي به تبديل حاال او كه كردم مي حس

-مي. بود مشهود چروك نيمه مشكي پيراهن آن زير بدنش در پشت از او در خفيفي

  هايش درس و فهميده وجود تمام با را آشوب كه است هايي آدم معدود جزو او دانستم

    .بگيرد بهتري ي نمره را بار اين كند تالش كه آن بي.دهد مي پس بار چند روزي را

  ينم تنهايش بود من به اگر بودم، دانيار نگران. بود كشيده دراز مبل روي هم دانيار

 !   كند استراحت او گذاشت نمي هامون رفتم نمي اگر اما گذاشتم

  هايش مشت زير خشم با را سيگارش پاك هامون كه ديدم اي لحظه و رفتم سمتش به

  كم و حريري تصويري كه نبود حواسم اصال كرد، له بود زده بيرون آن هاي رگ كه

  يم تماشا را باغ هامون كه شدم ترديد دچار. افتد مي پنجره ي شيشه توي من از رنگ

   را؟ پنجره توي من تصوير يا كرده

 .   ايستادم دانيار سر باالي آرام و انداختم باال را ام شانه

    ؟ دانيار: يانار

  داص از تا شد باعث زد، كمرش به خشم پر و سريع خيلي را دستش يک هامون كه اين

.  ودش انداز طنين صدايم در خفيفي لرزشي و كنم گناه احساس اي ثانيه  دانيار نام زدن

  هك شد خيز نيم جايش در ديد، رفتن ي آماده مرا كه اين و دانيار چشمان شدن باز با

 .   برگرداندم جايش سر زور به و گرفتم را لباسش

 .   دانيار بخواب: يانار

 .   بزنم حرف باهاش بذار _
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 :  گفتم و كشيدم عميق نفسي

  زنمب زنگ خوام مي. ممنونم واقعا بگم تونم مي شدم،فقط مزاحمتون خيلي هم االن تا  _

 .   نموني تنها تا مينا

 .   ميام آژانس با من برو گفت شد دير وقتي. ميادش داره _

 :   گفتم و نشاندم لبانم روي به لبخند

  سيك زندگي نذاري درست انتخاب با توام اميدوارم هستي؛ خوبي آدم واقعا تو دانيار _

 .   بشه خراب

  دردي.  بچشد را تو درد ديگري كسي خواهد نمي كه اي زنانه احساسات اين از امان

  اييج دلش دانيار اما داشت دوست عاشقانه را دانيار مينا. بگيرد را جانت تواند مي كه

  تمام مينا ي گفته به او چند هر... مينا و دانيار داستان هامون يعني اين و بود ديگر

  باز من ظرن از اما بيايد كنار خود با تا بود خواسته او از و بود گفته مينا به را احساساتش

 .   شكست خواهد راه، اين با را دو هر دل باري غم تراژدي هم

  نا تا نهك وارد رو ديگه نفر يک بعد كنه پاك رو زندگيش آدم بايد گفتي يادته: يانار

 !  نيست حقش مينا نكن، ناحقي( كشيدم بلند نفسي) نشه حقي

 .   كردم خداحافظي لب زير و شدم بلند جايم از

  يب هامون كه كردم فكر خودم با. كرد مي نگاه مرا اخم با و بود ايستاده در مقابل هامون

  مي آن روي اي خورده ترك ي اليه ناباوري كمال در من كه بود پذير نفوذ مردي شک

  قلب و بود برداشته تبر كسي چه راستي به. داد مي نشان زحمت به را درونش كه ديدم

  به را عشقم من اما بود نخواهد من براي ديگر او كه اين با بود؟ كرده خرد را من مرد

  ها مشكل و ها سختي ميان در زحمت به را  آن كه عشقي سپارم، نمي ها مهلكه دست

  آن دونب عشقم نشست، نخواهد ثمر به وقت هيچ آن كه دانستم مي البته بودم پرورانده

  شبراي تنها من و بست مي يخ زمان خونين هاي دست ميان در بچشد را بزرگي طعم كه

 .   خورد خواهم غصه

 .    رفتم در سمت به و كردم ديگر يک نزديک را ابروهايم خودش همانند 

 .   نشستم ماشين داخل و رفتم ماشين سمت به باشم منتظرش آنكه بي
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  يرهخ من و برداشت قدم ماشين سمت به زمين روي به شدن خيره با.آمد پايين ها پله از

 :  گفتم خود با او به

  يه بودنت آخه؟ عذاب ي ملكه شدي چرا بكشم؟ راحت نفس يه ذاري نمي چرا _

 !  اومد كنار باهاش شه مي الاقل... كه تر بزرگ عذاب يه نبودنت عذابه

 .   شدم خيره بيرون به پنجره از و گرفتم را رويم  صندلي روي به نشستن با

  يمترس خود براي را پدرم ي قيافه تنها و كردم دور خودم از را فكرها تمام افتادن راه با

  اما كردم ظاهر چشمانش پيش را خود روز هر اش توجه براي ها سال كه پدري.  كردم

  مخواست-نمي را اش توجه ديگر ببينم خواستم مي را او كه حال. زد نديدن به را خود او

  !سوخت اسمش همانند يانار بداند تا بيارم زبان بر را دلم هاي حرف خواستم مي تنها

  اش تنهايي زندان در و ماند دل به حسرت چنان آن او مهري بي براي كه ياناري

 .    شد خودش جالد عاشق آخر دست كه كرد شب را روزهايش

  ايه كفش آن با زمان گذر بيشتر و بيشتر من و گذشت مي جاده از وقفه بي ماشين

  او مقابل در من و ماند مي تنم روي پاهايش رد كردم، مي حس را بدنم روي آهنينش

  به طوري اين من و. كنم خودخوري درون، از توانستم مي فقط و بودم ناتوان و عاجز

 !   رسيديم زود چه يا رسيدم چطور كه كردم درك راحتي

 :  مپرسيد ناراحتي با و برگشتم هامون روي به ام خاله ي خانه مقابل ماشين توقف با

    كنيم؟ مي چيكار جا اين _

 .   كرد نگاه صورتم به و كرد خاموش را ماشين

 .   اينجان ت خانواده _

  يم كه اين و.  انداخت پاهايم به لرز و كرد تسخير را وجودم همزمان دلتنگي و دلشوره

 .  كرد مي بدتر را حالم افتاد-مي اتفاق رويارويي اين باالخره دانستم

    . ببينم را پدرم حال خواست مي دلم بيشتر چرا دروغ بودند؟ من دلتنگ هم ها آن آيا

 .   آمد من سمت به و شد پياده ماشين از هامون

  ودب آمده جا اين به تا من كشيدن عقب از تصور به خود با كه خواندم مي چشمانش در

  نخواهم قدم ام خاله ي خانه به هرگز دارم، برگشت از ترس من كه اين فكر با و
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  توانست مي كه بود كرده چه يانار با مدت همين در كه دانست مي چه او اما گذاشت

   بكشاند؟ آتش به خود خشم با را دنيا

  به.  ديدم را خوردنش جا وضوح به.  شدم پياده او از قبل و كردم باز را ماشين در

  ندچ خانه به رسيدن با معطلي بي. افتادم راه خانه در سمت به و زدم پوزخندي  رويش

 .   ايستادم منتظر و زدم زنگ هم پشت باري

  دل اب و ببينم باز آغوش با را پدرم شود مي باز كه در خواست مي دلم بگويم بود الزم

  مي دنتنبو از داشت قلبم كه رفتي نيست؟كجا پدرش قلب مگه دختر ": بگويد خوري

   "؟ ايستاد

 ...  اما

  گيزند و شد نمي تبديل حقيقت به گاه هيچ كه بود من ذهن هاي ي فانتز تنها ها اين

  سنگين هايي حسرت تنها آرزوهايش كه زندگي! بود مضحكي و بار غم تراژدي چه من

 .  بودند

 :  گفتم خود به و فشردم هم روي به را چشمانم ياشار صداي شنيدن با

  هيچ.  دارم وجدان عذاب كردم حسادت تو به بابا عشق خاطر به كه اين از چقدر _

  موندم تنها وقتي كه بودي كسي تنها تو اما باشم داشته دوست قلبم ته از نتونستم وقت

 .    دلتنگي گفتي زدي زنگ

 :   گفتم و دادم فرو را گلويم بغض

 .   كوچولو داداش كن باز _

 .   شدم ناراحت بيشتر جيغش صداي با

  هدويد ورودي در تا برهنه پا آيفون، با در كردن باز جاي به كه بود شده هول قدري به

 .   كرد باز را در خوشحالي با و بود

  و پريد آغوشم به بدهد من به صورتش ديدن براي مجالي آنكه بي و نكرد معطل

  ياربس برادرم آغوش محبت از پر و لطيف گرماي. زد گره گردنم دور محكم را دستانش

 .  كند دور من از كمي را سرما توانست و بود خوشايند

 .   بردم فرو گردنش درون را سرم و كردم بغلش وجود تمام با
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 :  گفت بود كرده بغضش داشتن نگاه در سعي كه صدايي با

  همه من نيستي تو وقتي... برگشتي كه شكر خدارو شده، تنگ خيلي برات دلم آبجي _

 .   كنه مي دعوام هم بابا مونم مي خواب ش

  من اما بود سياه چشمانش كه اين شدم،با خيره چشمانش به. بردم عقب را صورتم

 .  ديدم مي آن درون را دريا هاي موج خروش و جوشش

   بشه؟ خوشحال ديدنت با بابا كه بشي بيدار بايد نگفتم بهت مگه: يانار

 .   گفتم حرفم ي ادامه دل در و

 .   كنه ذوق پدر لبخند ديدن از هم يانار تا _

 :  گفت خوري دل با و كرد اخم ياشار

 !  شه نمي خوشحال بينه مي رو من وقتي ديگه جون آقا اما _

 .    ايستادم جايم در و شدم دور ياشار از مادر صداي با

  اتنه كند مي تحمل را اش زندگي اگر و است ضعيفي زن مادرم كردم مي فكر گاهي

  شندهبخ روح تنها و نبود ضعيف او كه شوم مي متوجه حال اما است، بودنش ضعيف براي

  در كه روحي. ببخشد و بگذرد توانست مي جويي دل ترين كوچک با كه داشت اي

 .  نكرد گذشت به قادر حتي نه و بودم بخشنده نه ديگر و بود رفته بين از من وجود

  شيدمك طوالني نفسي. شدم ام دلتنگي ي متوجه عميقاا تازه مادر آغوش در گرفتن قرار با

  كه عطري.  داد مي ياس گل بوي هميشه مانند فرستادم، هايم ريه به را تنش بوي تمام و

 .   كرد مي پر را خانه پدرم آمدن ساعت به شدن نزديک هنگام

 :  گفت مي همش سر پشت هاي هق هق با و ريخت مي اشک مادرم

  چطور ور سرش پدرت نگفتي كنه؟ مي دق مادرت نگفتي آخه؟ بودي رفته كجا دختر ـ

   ؟ داره نگه باال تبريز تو

 :  رفت،گفتم مي تندي به رو كمي كه لحني با و كشيدم عقب را خود ناخودآگاه

 .   كردم فكر خودم به فقط روز چند اين تو بدونيد الزمه. نگفتم نه، _
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  روشن نيمه اي سايه. ديدم رو راه تاريكي در مادرم پشت را دانيال كه چرخاندم را رويم

  سنگينش ي سايه از حتي خوري دل بود، كرده النه رويي روبه ديوار روي او از مات و

 .  آمد مي چشم به هم

  همراه رفتن با من و آمد در من پشت كه بود كسي تنها او. نداشتم را ديدنش روي

 .   آوردم درد به را دلش هامون

  تگذاش ام شانه روي به را دستش صحنه اين ديدن با هامون كه انداختم پايين را سرم

 :   گفت فشردنش با و

 .   تو برو! شد تموم دلبري _

    گفتم خشم با و چرخاندم رويش به را سرم

 .   هامون شو گم،خفه مي بهت كه آخري بار براي _

 .   گذشتم مادر كنار از و زدم پس را دستش محكم دستم با

   . رفت باال ها پله برگشتن،از با و كشيد عقب را خود دانيال رو راه به شدن وارد با

  بقيه به كردن فكر براي جايي ديگر من اما! داشت هم حق خب بود، خور دل خيلي

.  همد نجات كرده، پر تحقير را سرتاسرش كه زندگي اين از را خود بايد تنها و نداشتم

  يدننكش عذاب فكر به و كنم فكر خود به فقط شده كه هم بار يک براي خواستم مي

 .   باشم خود

  ست،ا قرار بي چقدر دانست مي خدا تنها كه دلي با و آوردم بيرون پايم از را هايم كفش

 .   شدم خانه وارد

  دندي و هال در شدن وارد با اما  نيست خانه كسي كردم فكر كه بود سكوت قدري به

 .    شدم اشتباهم حدس ي متوجه بود، شده سرخ خشم از كه پدرم و ام خاله شوهر خاله،

.  رفت آشپزخانه به كند نگاهم آنكه بي و كرد هم در را هايش اخم ديدنم با ام خاله

 :گفت اش هميشگي لبخند با و شد بلند جايش از ام خاله شوهر

 !  اومدي دخترم،خوش سالم _

   . كرد نگاه را پايم تا سر خشم با و كرد بلند را سرش پدرم كه دهم جواب خواستم

 .   كردم سالم آرام زير به سر و داشتم نگاه لبانم پشت را حرفم
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  و كرد لندب را دستش كند معطل آنكه بي. آمد سمتم به و شد بلند جايش از عصبانيت با

 .   آورد فرود صورتم بر قدرت تمام با

  تنها و نخوردم تكان جايم از حتي كه بودم كرده واكنشش ي آماده را خود قدري به

 .    چرخيد صورتم

 .    كشيد مي تير سرم و بود افتاده سوزش به صورتم اش ضربه شدت از

 :  گفت پدرم به رو فرياد و گريه با كه كرد پر را خانه مادرم صداي

    آخه؟ رسيدي چي به زديش عمر يه.مرد،نزن نزن _

  من جاي تنش تا انداخت مي من مقابل را خود كه ها سال اين تمام مانند و آمد كنارم

 .   باشد،ايستاد پدرم هاي ضربه اصابت مورد

 :  زد فرياد خشم با پدرم

 .   كنم آدم رو اين من تا اينور برو بيا _

 :  گرفت،گفت را دستانم و آورد عقب به را دستانش مادر

  ردهك گناهي چه بچه اين. بزني كتكش ذارم نمي ديگه كني، اذيتش ذارم نمي ديگه _

  هر كه تخواس بابا يه فقط اون دنيا اين تو بفهمي تا كنه چيكار سنگه؟ از قلبت تو كه

  كه رسميه چه اين آخه كنه؟ گريه باباش پاي رو بذار رو سرش گرفت دلش وقت

  بشي؟ متنفر خودت دختر از حتي تو شده باعث

   . رفت مي سفيدي به رو رنگش لحظه به لحظه و كرد مي نگاه را مادرم متعجب پدرم

 :   گفت تري آرام صداي با و كرد اخم

 ...   نبودم متنفر ازش من _

 :   زد فرياد كرد، مي آب هم را سنگ دل كه هايي هق هق با مادرم

  كردي؟ نگاهش سرش پشت از رفت، برگردوند رو روش وقتي فقط عمر يه چرا پس _

  ايستاديو پنجره پشت فقط كرد  بازي نشست مي حياط ي گوشه عروسكش با وقتي چرا

  هر تيوق چرا جونم؟ نگفتي بهش بار يک بابا كرد مي صدات وقتي چرا كردي؟ نگاهش

  يم خدافظي پسرمون با فقط ت بدرقه ميومدن جاش از كرد مي بلند رو ياشار صبح روز

    كردي؟
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 :   گفت و شد من به رو

 ...  نبود وقتي گي نمي بهش چرا اينجاست؛ اآلنم ببين _

  راچ دانستم نمي من و ريخت اشک تنها و كرد رها نيمه را حرفش مادرم پدرم، فرياد با

!  م؟نيوفت تا كنم بند چيزي به را دستم شدم مي مجبور من و شود مي خالي هي زانوهايم

  درمپ بشنوم كه اين براي هم باز بود، شده دريغ من از ها سال كه محبتي همه اين با چرا

 !  ؟ آيم مي در تپش به قلبم و زدم مي له له بوده من دلتنگ

 :   گفت پدرم به رو و ايستاد كنارم هامون

 .  بديد عذابش يا بزنيد كتكش كه اينجا نياوردمش _

 :   گفتم دل در و زدم پوزخند زير به سر طور همان

  و مبش تحقير تا جا اين آورد   بخورم كتک تا جا اين نياورد منرو بابا، گه مي راست _

 ...  اما ندارم برگشت براي جايي كه بمونه يادم

 .   گذاشتم مادرم بازوي روي به را دستم و كردم بلند را سرم

 .   مامان كنار برو: يانار

 ... پدرم نگاه حتي.شد ثابت رويم به ها نگاه تمام

 .   ايستادم پدر مقابل و زدم كنار را مادرم

  زمان روزهاي قدري به. كردم نگاه چروكش و چين از پر صورت تمام به دقت با

  خطوط و خط تمام بگويم توانم مي جرات به كه شدم مي خيره صورتش به ام مجردي

  هك صورتي. گذشت روزهايم آمدنشان، وجود به شاهد حتي و بودم  حفظ از را صورتش

  پديد ياشار براي لبخندش خط جاي و كرد مي خودنمايي من براي تنها اخمش جاي

 .   بود آمده

 :گفت اخم همان با و كرد نگاه صورتم به پدر

   ؟ فراري دختر شدي _

  بلند ار شد،دستش عصباني بيشتر لبخندم ديدن با.  بردم باال را ابروهايم و زدم لبخند

 .  كرد موهايم بند و كرد

 !   سر؟ خيره ي دختره خندي مي من به _
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 :   گذاشت،گفت پدرم دست روي به را دستش و آمد جلو هامون

 !  كنيد ولش كنيد؟ مي چيكار داريد _

 :  پرسيد چشمانم به كردن نگاه با. ايستاد مقابلم هامون و رفت عقب پدر

   ؟ خوبي _

 : گفتم دل در و زدم لبخند هم باز

   نكردم؟ درك را آن من يا داشت هم معني من زندگي در بودن خوب اصال! خوب _

  مي نگاه مرا و بود داده تكيه ميز به.  ديدم اپن ميز مقابل را دانيال كه چرخاندم را سرم

  ادمايست مي حركت بي و ساكت گونه اين من زماني دانست مي شناخت، مي مرا او. كرد

 .   هستم نيرويم و ها حرف كردن جمع حال در كه

 :   گفت گوشم كنار آرام صدايي با هامون

   بريم؟ خواي مي _

 :   گفتم بود كجي دهان به شبيه بيشتر كه لبخندي با و رفتم عقب

 .    زاد پري كناري اتاق كجا؟ _

  باره يک به و شدم خيره نگاهش در. چرخيدم پدرم روي به و خنديدم بلند صداي با

 :   گفتم

 .   بشم جدا خوام مي _

 .   شد مي شنيده پدرم حرص پر صداي تنها و گرفت سكوت را خانه تمام

 .  آمد نزديكم پدرم و زد صورتش به اي سيلي( سرم به خاك) گفتن با مادر

 :   گفت لرزيد مي خشم از كه صدايي با و گرفت صورتم نزديک را صورتش

 !بكني؟ غلطي چه _

 :   گفتم خونسرد اي چهره با اما  دلهره از پر دلي با

 .   بشم جدا خوام مي _

  خواهد يورش من سمت به هم باز كه اين حدس با و آمد پدرم سمت به ام خاله شوهر

 :  گفت گوشش كنار و برد عقب را او آورد،

 .   زنيم مي حرف بذار! مرد باش آروم _



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 424 صفحه  

 

 :  گفت بهت با و چرخيد رويش به

  زده خوشي! بگيرم طالق خوام مي گه مي سر خيره ي دختره! ميزنيم؟ حرف رو چي _

  آقاييش از كرده تحمل رو تو هاي سري خيره قدر اون كه همين پسره اين ها؟ دلت زير

 !     اصالا نداري حسابي درست زندگي لياقت تو بوده؛

  به و داند نمي را چيز همه حتما او كه دادم اميدواري خودم به و كشيدم عميق نفسي

  دل براي تنها البته كه دهد مي قرار شماتت مورد را من همه اين كه است اين خاطر

  يجد و بلند صدايي با ام خاله شوهر از قبل پس. گفتم مي را ها اين خودم كردن خوش

 :   گفتم

  مي. كنن تحملم زور به بخوان كه ندارم رو اين تحمل ديگه چون بشم جدا خوام مي _

  مهم برام ديگه نه و ترسم مي نه چيز هيچ و كس هيچ از ديگه چون بشم جدا خوام

  اجد. وايسم پاش االن كه نخواستم رو نكبت زندگي اين من چون شم مي جدا.  هستن

 ! بشه خور دل كسي مبادا تا بگيرم خون خفه خوام نمي ديگه چون شم مي

 .   گرفت محكم را او محمود آقا كه كند حمله سمتم به خواست پدر

 !   كشمت مي خودم شدي؟ پررو قدر اون تو حال به تا كي از! كردي غلط تو: پدر

 : گفت بود شده همراه گلويش در بغض با كه عصبانيتي با و آمد جلو مادرم

 !  كن تمومش دي؟ مي عذاب هات حرف با رو دخترم چقدر!مرد بسه ديگه _

 .   تمانداخ زير به را سرم و بستم را چشمانم خنديدم، آرام من و گفت ي "اكبر اهلل" پدر

    ؟ ست زنده يانار االن كنيد مي فكر: يانار

 :گفت تشر با و آمد كنارم به هامون

  دارين برگشت براي جايي بفهمي خودت تا جا اين آوردمت من. بريم بيا كن تمومش _

! 

 :   گفتم بلند صداي با و ايستادم مقابلش

 !  برمب پناه بهش تا ندارم اي خانواده من كه بياد يادم و بشم تحقير كه جا اين آوردي _

 .   ايستادم پدرم و هامون بين و رفتم عقب
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  خرآ تا بايد و ندارم جايي هيج مرد تا دو شما زندگي تو ببينم من كه جا اين اومديم _

 .   باشم زندگيتون از گوشه يه عمر

 :   گفتم آرام چشمانش، در شدن خيره با و چرخيدم پدرم روي به

  تونم نمي فهميدم كه سني از. خوردم رو تو از دوري حسرت فقط زندگيم تمام تو _

  رفتمگ ياد. كنم نگاهت دور از گرفتم ياد شي مي عصباني ديدنم با چون باشم كنارت

  شيب متوجه روزي يه شايد تا بكنم محبت اما باشم نداشته ازت محبت توقع وقت هيچ

  اون هبش متوجه. خواست مي رو باباش لبخند دلش چقدر كه بود كوچولويي دختر يه كه

.  دنش كه باشه پدرش عشق خواست ولي باشه دختر كه نخواست خودش كوچولو دختر

  اشباب زبون از اسمش شنيدن بار يک حسرت تو دخترش ي ساله هجده عمر كه بفهمه

 .   بودم محروم اسمم زدن صدا يعني تو محبت ترين  كوچک از من بابا. گذشت

  از يسخ كه صورتي با و رفتم عقب كه بگيرد آغوش به مرا خواست و آمد سمتم به مادر

 :   بود،گفتم هايم اشک

  فرياد)كرد محبت بهم مامان تو جاي هميشه. كرد بغلم مامان تو، جاي هميشه _

  خترد گن مي شنيدي بودم؛ بابام انتظار چشم من اما بود مامان تو، جاي هميشه(كشيدم

  بابا يب دختر گن مي شنيدي است، دختر عشق اولين پدر عشق گن مي شنيدي باباييه؟

   درده؟ كوه

 : گفتم گلويم در شكسته هق هق با و كردم اشاره پايم تا سر به دست با

 .    حسرتم و درد از پر من بابا _

 :   گفتم سرم دادن تكان با و كردم نگاه ياشار صورت به

  ونچ رو من ببخش.  باشم داشته دوستت نتونستم وقت هيچ چون ببخش رو آبجي _

  اون هب صبح چرا كوچولو داداش دوني مي.  كردم سوءاستفاده خودم نفع به تو از هميشه

   ؟ حياط تو مياوردمت هفت ساعت شب هر چرا دوني مي كردم؟ مي بيدارت زودي

  كردن پاك اب و كشيدم صورتم به را دستانم.  گريستم بلند صداي با و بستم را چشمانم

 :  گفتم و كردم باز پدرم روي به را چشمانم هايم، اشک
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  ديدن با و خنديد مي هميشه تو ديدن با بابا چون. ببينم رو بابا لبخند خواستم مي چون _

 .    كرد مي اخم من

 .  زدم لبخند و رفتم جلو

  هيچ چرا... بابا نكردي؟ بغل وقت هيچ رو من چرا نداشتي؟ دوست رو من چرا بابا _

   باشي؟ بابام نخواستي وقت

  زد نمي حرفي و بود شده خيره فرش روي به تنها پدرم و ريخت مي اشک همراهم مادر

  . 

  مردي با. نداشت دوستم كه كنم ازدواج مردي با كردي مجبورم من از خالصي براي _

  ايدب تو كه كمبودهايي تمام براي كه مردي با. يانار نه بود زادش پري ذهنش تمام كه

 .    گذاشت منت كردي مي برآورده برام

  ايمه چشم در داشت را لياقتش كه نفرتي تمام كردم سعي و سپردم هامون به را نگاهم

  آب هب گدار بي هايم چشم نفرت نكند كه بودم نگران من و خورد تكاني هامون. بريزم

  درونم آتش با من كه عشقي. كند رو حساس لحظات اين در را ام مانده در عشق و بزند

 .  كرد نخواهم تحمل ديگر كنم ثابت همه به تا رساندم خاكستر به

  كم وقت هر جون؛ بابا بود خودت مثل درست كردي انتخاب من براي كه مردي اين _

  زنه مي حق حرف داره يانار ديد وقت هر. كرد آروم رو خودش يانار زدن با آورد

 .  كرد ش خفه زدنش كتک با نشد، خفه يانار. بگيره خون خفه تا كرد تحقيرش

 .   ايستادم مقابلش و چرخيدم پدرم روي به

  دوني مي! سابقش زن ي خونه برد رو من برد؟ كجا عروسيم اول شب رو من دوني مي _

 ...  خواست ازم وقتي

 .   شد هق هق به تبديل ام گريه هم باز و انداختم پايين را سرم

  حصب تا شدم مجبور كردي ولم رو من چون بابا. شد نزديک من به زادش پري ياد با _

  ون لوازم با من ي آينده براي كه اي خونه. نبود من براي كه بخوابم اي خونه در پشت

  هدونست-مي چون مادرشوهرم و كرده خيانت بهش زنش فهميدم وقتي. بود  نشده چيده

  ي دفترچه وقتي دوني مي! شدم؟ حالي چه اومده خواستگاري به دارم شرايطي چه من
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  تو ريختم؟ اشک همراهش چقدر خوند مي بيمارستان تو سرش باال رو زنش خاطرات

  پري هامون بود، كرده خوش رو دلش زندگي اميد به كه اي خونه تو يانار دوني مي

  ودب قرار اصال نداشت، ارزش باباش براي كه دختري بابا شدم؟ حالي چه آورد رو زادش

   باشه؟ داشته جايگاهي چه بقيه براي

  تتح روحم كه كردم مي احساس بيشتر هم من و شد مي بيشتر مادر هاي گريه صداي

 .    ندارد تحمل ديگر و است فشار

 :  گفتم و گذاشتم پدرم ي چانه زير به را دستم

  هچ كشيدم؟ چي مدت اين تو كه دوني مي چه تو اصالا؟ دوني مي چي يانار از تو بابا _

  ور اميدم تمام رحمي بي با بشم اميدوار اومدم تا و ريختم اشک روزش هر كه دوني مي

  و ودب كناري اتاق شوهرم سابق زن كه موندم مي اي خونه تو بايد من بابا بردن؟ بين از

 .   باشه خوابيده اتاق همون تو شوهرم

  لندب سر سقف به رو ام گريه ميان در. كردم گريه تنها و نداشتم زدن حرف توان ديگر

 : گفتم خدايم به رو فرياد با و كردم

  من مگه بسوزم؟ قراره كي تا گيرم؛ مي آتيش دارم. سوزم مي اسمم مثل دارم خدايا _

  كاري هر كه كردم گناهي چه! ناتمومه؟ دردهاي اين تاوانش كه دادم انجام گناهي چه

 باشه؟ پايانش سوختن بايد فقط كنم مي

 :گفت بود اش ناراحتي از نشان كه بمي صداي با و آمد كنارم هامون

 .   بريم بيا... كن تمومش يانار _

 :  زدم فرياد رويش به اخم با و كردم پاك دست با را هايم اشک

!  وزهبس دلتون كه نكردم گريه! كنين ترحم حقم در بازم بخوام كه نزدم رو م ها حرف _

.  دبودي زندگيم عذاب ي ملكه كه باشم شماهايي كنار بازم بخوام كه جا اين   نيومدم

  وگواريس ناپذير برگشت هاي مرگ تمام براي چون ريختم اشک براشون و گفتم رو اينا

  چون. كردم سوگواري هام كردن گريه و شماها به هام حرف   گفتن با منم.  كنن مي

  تونيدب كه نيست ياناري شما براي ديگه چون. نداريد من براي برگشتي جاي هيچ ديگه
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  دوشون هر كه شدم مردي دو عاشق زندگيم تو من هامون.  بديد عذابش لحظه هر

 !  نپرسيدن رو حالم بار يک اما زدن كتكم كردن، تحقيرم دادن، عذابم

 :  گفتم تمسخر با و دادم نشان را ام گرفته گچ دست

  كرديد فكر خودتون به فقط شماها! گچه تو دستت چرا يانار نپرسيديد كدومتون هيچ _

 .    كنيد بلند سر بقيه جلوي نتونيد كه كنه بد حقتون در يانار مبادا كه

 :   گفتم و رفتم عقب ديگر قدمي

  تو مرد دوتا شما! مرديد يانار براي هم شماها! مرد شماها براي يانار! شد تموم _

  رگم حد سر تا و خاكتون سره رم مي بگيره دلم وقت هر. شديد خاك قلبم قبرستون

  ساقط هستي از رو من چون هستيد؛ كه نميارم يادم به وقت هيچ اما كنم مي گريه

 .   كرديد

 .  كنم مي درستش برات بده فرصت. باش آروم تو كردم، اشتباه من باشه: هامون

 .   زدم لبخند

  اهتر چون نداري برگشتي راه ديگه نكردي، استفاده تو و دادم فرصت بهت بارها من _

  انتظار چشم االن چيدي من براي كه اي خونه تو اتاق تو زادت پري و كردي انتخاب رو

 .  هست تو اومدن

 .    مامانش ي خونه گردونم مي برش برگرده ش حافظه يانار: هامون

 :   گفتم و خنديدم هايم، اشک ميان

    ؟ سراغش بياد مازيار داري تحمل _

 :  زد فرياد ناخودآگاه

 !   من ضعف نقطه رو نذار دست _

 :  زدم فرياد هم من

  وت هامون؟من زني مي گول رو كي داري. بدي عذابم تا بشينم كه نخواه ديگه توام _

  ديگه كني مي فكر نوشتم؛ روش از بار  هزار رو دادي كه هاي مشق سر تمام مدت اين

   شم؟ مي آروم حرفات با

 :   ديدم هايش دست در را محسوسي لرزش من و آمد جلو كمي پدر
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 !كردي؟ چيكار تو گه؟ مي چي يانار هامون _

  يكم هامون شد، تر عميق و تر بزرگ قلبم هاي ترك خنده اين با و زدم تلخي لبخند

 .  نگفت چيز هيچ و انداخت پايين را سرش

   گه؟ مي راست يانار! بودم تو با: پدر

 : كردم پاك را هايم اشک و كشيدم صورتم روي به دستي

 !؟ مالكه غريبه يه تأييد نيست؟ مهم دخترت حرفاي _

 : انداختم باال را ام شانه

  تصح آوردن زبون به نيازي حتي نيست، تظاهر به نيازي نداره، اهميتي كه چند هر _

  هامون. ده مي لو رو چيز همه سكوتش كه چون نيست هامون طرف از منم حرفاي

 ! بگه دروغ تونه نمي و صالحست و مؤمن خيلي اون چون ساكته

 :پرسيد و داد تكان كالفگي با را سرش گزيد، را لبش هامون

 !   دقيقاا؟ بوده چي من از توقعتون كرديد ول رو دخترتون شما وقتي _

 .  دز حرفي نه و آمد نفسش صداي نه ديگر كه ريختن پدرم روي به خاك خروارها انگار

 : گفت و زد پوزخند هامون

  ي هخون تو بياد قراره يانار كه دونستيد مي. شدم جدا تازه و دارم زن من دونستيد مي _

  با هك دونستيد مي اينم حتي.  كرد مي زندگي قبليم زن كه اي خونه همون يعني من،

 .  نياورديد خودتون روي به اما كنم مي ازدواج دارم خانوادم اجبار

 :   گفتم و فشرد ديگر يک روي به را چشمانش

  وامبخ كه نبودم عادي آدم من آوردم يادتون اما كنم محكوم رو شما كه نگفتم رو اينا _

 .   كنم درست عادي زندگي

 : يدپرس بود انداخته اش پيشاني روي بزرگي اخم كه حالي در و كشيد بلند نفسي

   ؟ چيه آخرت حرف _ 

 : كردم نگاهش متعجب و خوردم جا پدرم صداي با

 !   طالق _

 :گفت هامون به خطاب و بود شده دوخته چشمانم به پدر نگاه
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  به خم نذار گفتم. شوهرش هم پدرش هم بشو نديد، محبت من از دختر اين گفتم من _

  مك خيلي دونم مي كه بودم گفته. بخنده نتونست من ي خونه تو چون بياد ابروش

 .   نداشت جبران براي زماني كه فهميدم دير خيلي اما گذاشتم

 :   گفت نفرت با و گذاشت نمايش به را خشمش هم باز هايش اخم

 .  كني جمع رو حواست بايد بدوني تا گفتم من هم رو اينا _

 :  گفت ناراحتي با و رفت پدرم سمت به هامون

  نمي منم و منه زن يانار. شده عوض چيز همه چون نيست گذشته يادآوري وقت االن  _

 .   بدم طالقش تونم

 :گفت و خنديد تلخ پدرم

  ورد،تونيا ابرو به خم كشيد رو دنيا عذاب من ي خونه تو سال بيست نزديک دختر اين _

  تمام كه شكستي رو دلش چطور كرده؟ طغيان جوري اين كه كردي چيكار مدت اين

   آورد؟ زبون به بچگيشم كمبودهاي

  به خود كه اين از قبل اما بودي آرزويش در عمري كه شنود مي را چيزهايي دلت گاهي

  هايم حرف تمام گفتن با من كه حال. بود شيرين تو براي بياوري،شنيدنش زبان

  داشت ارزش هامون هاي خواستن يا پدرم حمايت و ها حرف بودم، گفته را كمبودهايم

    ؟

 .   نميدم طالقش من اما: هامون

 :   گفتم پدر از قبل

  مي فكر اگر حاال كنم نمي زندگي تو با ديگه من اما. نيستم طالق دنبال من نيست مهم _

  حاال نبدو اما ندارم حرفي من نيستي خودت كه كني تصور جايي رو زنت توني مي كني

 .   كنيد پيدا برگشتي راه تونيد نمي ديگه باشيد، خوام نمي كه

 .   زد ديگرش دست روي به را مشتش ناراحت هامون و مند گله چشمانش  پدر

  دادم تفرص كه چه هر بود بس. بدهم فرصت و ببخشم كالمي با تنها خواستم نمي ديگر

  و بخشيدم نور را دلم در جوانه اميدهاي كالم چند با بار هر بود بس. ندانستند قدر و

  سك هيچ به را قلبم شكستن ي اجازه ديگر. كردند نابودش رحمي بي با آخر دست
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  تبيس بايد چرا كردم حرام خود به گونه اين را سال بيست من. داد نخواهم پدرم حتي

 !؟ كردم مي حرام خود بر روش اين با هم را ديگر سال

  ذراندمگ محبت و بخشش انتظار به گناه بي عمري چون نيست كار در بخشيدني ديگر

  و محبت هيچ به نيازي ديگر برافراشتم پرده قلبم هاي حرف از گونه اين كه حال

 .  نداشتم حمايتي

 :گفت فرياد با و آمد سمتم به خشمگين هامون

 !  باشي من از دور كه كني مي غلط تو _

  اناستخو كشيدن تير زور از.كرد نزديک خود به و گرفت را ام شكسته دست بازوي

 .   گرفتم گاز هايم دندان بين ما را لبم و فشردم هم روي را چشمانم دستم،

 : داد ادامه خشم با و گذاشت گوشم كنار را سرش هامون

  به جا يک هاش آدم همهي با رو خونه اين كه قسم خدا به بشي چموش بخواي يانار  _

 ...  بگيري تصميم توني مي كه تويي اين نكن فكر پس كشم، مي آتيش

  هيچ اما ترسيدم مي بايد. كردم نگاه خشمش از پر چشمان به و بردم عقب را سرم

 : شد بلند پدرم صداي كه بدهم را جوابش خواستم. كرد نمي پيدا راه من بر ترسي

 ! كن ول رو دستش _

 : چرخيد،گفت پدرم روي به و فشرد بيشتر را بازويم هامون

 !باشه كجا گم مي من منه، زن يانار _

  يک و  برد فرو شلوارش هاي جيب در را دستانش برداشت، اپن از را اش تكيه دانيال

 .   آمد جلو به قدم

  با و دايستا دانيال كنار و آمد بيرون آشپزخانه از سريع پسرش واكنش ديدن با ام خاله

 .   شد خيره او به اي دهنده هشدار حالت

  ادهخانو حمايت از و نرم دلش بود، گرفته قرار موقعيت اين در من از غير كسي هر شايد

  حمايت اين من.  بود مهم برايم حتي نه و شدم خوشحال نه من اما شد مي خشنود اش

  مين است شده نابود چيز همه كه ام زندگي از نقطه اين به كه داشتم احتياج زماني را ها

  كه قلبي خوردم، زخم برايش عمري كه اي دخترانه چيز همه من كه حال.  رسيدم
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  وجود ديگر كه ياناري حتي و سوخت مي فراق در عمر آخر تا بايد و بود شده عاشق

  حمايت من از االن كه داشت اهميتي چه ديگر بودم؛ داده دست از را نداشت خارجي

   ؟ نشود يا بشود

  و حال قطعا ميبود كنارم پدرم زمان آن اگر كه بودم گذارنده سر از را روزهايي من

  چه من از كردن حمايت بودم، باخته را ام هستي تمام من كه حال. نبود اين روزم

   داشت؟ اهميتي

  فهميدند نمي چرا! ميرد؟ مي آبي بي از دهي نجات دير را ماهي وقتي فهميدند نمي چرا

  هب ها آن گندد؟ مي گوشتش نشود، استفاده آن از و بشود گرفته آب از ماهي وقتي

  آماده تازه شروعي براي را خود است، تازه بگيري آب از وقت هر را ماهي كه اين تصور

  همرد آبي بي از و بود شده گرفته آب از ماهي اين كه بود وقت خيلي اما بودند كرده

 .   بود

 :   كنم،گفتم فكر او به اي لحظه آنكه بي و چرخاندم هامون به را رويم

  خراب رو زن تا دو زندگي كه هستي آدمي تو. ري مي اشتباه رو راهت داري بازم _

  اشک نشستم زاد پري تخت كنار اتاق تو اومدم كه روزي من براي تو هامون. كرد

  هم من بذار برو،... شدي تموم كه كن باور. شدي تموم كردم خداحافظي و ريختم

  من به كه حسي اون واقعا اگر هامون.  بگذرونم خودم دردهاي تو رو زندگيم ي-ادامه

  حتي و نداشتم آرامش احساس وقت هيچ كنارت من چون برو بذار عشقه اسمش داري

 .    داشت نخواهم هم بعد به اين از

  رنذا. ندارم باخت براي هيچي ديگه. گرفتي ازم هم رو قلبم حتي رو وجودم تمام هامون

 ...  برو كنم مي خواهش.  باشم مردن فكر به فقط كه جايي به برسم

  را هايش اشک چادرش ي گوشه  با كه حالي در كه ديدم را مادر چشم ي گوشه از

  به و بوديم كرده سكوت دو شد،هر مي خارج اتاق از خميده كمري با  و كرد مي پاك

  اگر هك داشت اي نگفته هاي حرف و معنا هزاران كه سكوتي. كرديم مي نگاه ديگر يک

 .   نداشت من براي فرقي هم شد،باز مي گفته
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  نشين خانه مردهاي ديگر و بود كنده دل پدرش از يانار بود، كنده دل هامونش از يانار

 .   خواست نمي را قلبش

 .   رفت عقب كمي و كرد رها را بازويم

 :گفت لرزان صدايي با و كرد مشت را دستش

  پري اب كه زماني درست اونم. فهميدم اما شده، بند نفست به نفسم كه فهميدم دير _

  زد خمز اگر زاد پري يانار.  بودي فكرم تو فقط تو اما خوابيدم هميشگيمون اتاق تو زاد

  ردمك تجربه رو آرامش از پر عشق تو وجود با من چون زدي آتيش رو قلبم رفتنت با تو

   . 

  كرد؛ باز را چشمانش كرد، پر را مابينمان ي فاصله و فشرد هم روي به را چشمانش

 :   گفت آهسته و چرخاند صورتم در را نگاهش

  كردم پيدا آرامش يانار تن عطر با اما شدم نزديكت زاد پري ياد با شب اون من _

  نز رسم فقط من شايد بدون اينم اما كردم خراب رو نفر دو زندگي من گفتي درست.

  ارث من به پدرم از فقط بودم نكرده انتخابش خودم كه رسمي. دونستم نمي رو داري

 .    بود رسيده

  رويش به را چشمانم شود جا زني دل در توانست مي كه اي رحمي بي تمام با و درد با

  ستشد دو با و فرستاد بيرون حسرت پر و طوالني را نفسش. كردم كج را سرم و بستم

 :گفت هم باز و گرفت آرام را بازوهايم

  ينيست زاد پري تو كه ميدونم چون بري خواستي جا هر آزادي اما نميدم طالق بميرمم _

  محواس بدون هميشه اما رم مي يانار. رسيدم نمي آرامش به عشقت با من بودي اگر كه

  يم رو جفتمون نفس خودم بشي اگر كه زاد پري مثل نشو زخم برام پس. هست بهت

  من كه اينه براي نميدم طالقتم اگر. شده بند نفسات به نفسم چون جفتمون گفتم. گيرم

  القط فكر و باش قانع آزاديت به فقط توام پس ام راضي اسمتم مالكيت "م" همون به

 ... كن بيرون سرت از رو

 .   شد خيره بودم، كرده بازشان حاال كه چشمانم در و برد عقب را سرش
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  هم باز هايت نخواستن تمام با كه است هايي كندن دل همان ها، جدايي ترين سخت

  عشق آتش در بيشتر را خود قدم هر با كه رفتني. باشي رفتن به مجبور و باشد گير دلت

.  داردن وجود تو براي جايي چون نيست، برايت برگشتي راه هيچ ولي سوزاني مي وجودت

  اشتباه اين زخم با عمري و كردي زخمي را خود تنها و نبود تو براي هم اول از كه جايي

 .  كني سر بايد

  دانست نمي او كه زيرا. باشد توانست نمي هم وقت هيچ و نبود من مرد وقت هيچ هامون

  دوست يا و ها عادت شايد و دارد نگاه خود در تواند مي را عشق يک تنها آدمي هر قلب

  عوض را دلت رنگ بار يک تنها عشق اما كنند خودنمايي عشق ظاهر به هايي داشتن

  شماري بي هاي حرمت كه كرد رونمايي آن از زماني هامون كه رنگي. كرد خواهد

  مي ار او ها آن ترك كه بودند كرده گيرش گريبان آنقدر ها عادت و بود شده شكسته

 . كشت

  اين در واقعا اما كرد دور هامون زندگي از را من و شد پيروز خود خيال با هم زاد پري 

    شد؟ برنده كسي چه زندگي

  از رست با و كرد سياه را قلبش هايش كينه با و نجنگيد هايش ترس با كه زادي پري

  و برد فرو منجالب در بيشتر را خود آخر در كه رقصيد سازهايش به هامون دادن دست

   انگيزد؟ مي بر راحتي به را كسي هر ترحم كه اي كننده منزجر آدم به شد تبديل

  يزندگ توانست مي دنيا به برگشت با و شد حالش شامل خداوند لطف كه زادي پري

  نهات نه داد مي آزارش كه آنچه و خشم نكردن كنترل با اما بزند رقم خود براي بهتري

.  يدد-مي مقصر خود سرنوشت در را بقيه آن از بدتر بلكه نشد خداوند لطف ي متوجه

  نتوا مي هم كاري برد مي فرو سياهي در بيشتر را خود گونه اين كه آدمي براي واقعاا 

  قصرم را اطرافيانش بيشتر اش زندگي طول در و نديد را خود اشتباهات كه آدمي كرد؟

 .    ديد

  بهترين اليق ها آدم تمام كه بيايد خودش به و ببيند روزي را فرصت اين كاش اي

  و بينندب را دنيا هاي خوبي بتوانند تا كه بخواهند خودشان تنها كافيه و هستند زندگي

 .  كنند جبران خود حق در حداقل را خود اشتباهات
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  رارق مادر آبروي ترس سر از هاي تحمل و پدر نادرست افكار تاثير تحت كه هاموني يا

  به تبديل را آن و انداخت اش زندگي به را آتش رسماا   هايش بدبيني با و گرفت

   ؟ كرد خاكستر

  لشمقاب طرف كه نفهميد اما كند جبران خواست و شد متوجه را اشتباهاتش كه هاموني

  وزشر و حال مقصر هامون كه كند فكر اشتباه به شايد و ندارد را بازنگري اين ظرفيت

 !هستيم؟ نويسمان تقدير و سرنوشت خود ما كه است اين از غير مگر اما!  است

   زخم تا گذاشت جاي را قلبش تنها و كرد رها خود حال به را همه و رفت كه ياناري يا و

   نخورد؟ رخم هم اين از بيشتر و نشود كسي ي زننده

  و رسم با چنان آن دنيا و آورد كم نفس هم باز اما داد ياد را عاشقي رسم كه ياناري

 !  دانست جايز خود براي را رفتن تنها كه كرد تنگ برايش را عرصه رسومش

  مي ايشج سر محكم بايد و است نبوده بيش حماقتي بگويند ها خيلي شايد كه رفتني

  جايش به من اگر بگويند، ها خيلي شايد كه رفتني. بگيرد پس را اش زندگي تا ايستاد

  زن آن به و ماند مي اگر اما. شدم نمي دور عشقم از اما كردم مي نابود را زاد پري بودم

  وشخ هم ها بعضي شايد كه داشت؟رفتني زاد پري به هم فرقي واقعاا  رساند مي آسيب

 .   كردم را ممكن كار ترين درست بگويند و كنند انصافي

  فهمندب شخصيتت و غرور تمام نابودي از بعد درست و نخواهند را تو كه زماني راستي به

  نارك بايد بودنت با هم باز كه ماندني است؟ جايز ماندنش شوند، مي نابود بروي اگر

    ؟ بود جايز بيايي، چشم به ديگر زني

  مبارز کي تا گرفتم مي ناديده را انسانيتم حتي و زنانگي حقوق اين از بيش بايد من آيا

   بيايم؟ نظر به واقعي

  مدت اين در كه هايي لحظه بگذراند؟ مرا هاي لحظه من جاي توانست مي كسي اصال

  و هامونم دلتنگ هميشه از بيشتر بار هر و كردم مي مرور بارها را اش لحظه به لحظه

  ام زندگي بخش روشنايي همچنان قلبم در ها سال كه اي ستاره دو. شدم مي پدرم

  دلم روي را ها آن زمان غبار گاه، هيچ و كشيدم نفس خاطرشان و ياد با من و بودند

 . نكرد نور كم و كمرنگ
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  شد متوجه بعد ماه يک تنها كه هاموني. نديدم را او ديگر من و رفت روز همان هامون

 .    است فلج حتي نه و داده دست از را اش حافظه نه زاد پري

  با كه بود او خود نهايت در اما بوده مقصر هم هامون زاد، پري خيانت در كه بود درست

  هم او كه كه اين با وجود تمام با و كرد خراب هميشه براي را اش زندگي اشتباه تصميم

  يا دوباره فرصت از توانست مي كه صورتي در كرد؛ آواره ام زندگي از بود،مرا زن يک

  حق در حداقل را اش زندگي هاي سال تمام و ببرد را استفاده نهايت شد داده او به كه

  ور دستش هم باز و نرسيد بيشتر ماه يک به اش دوباره خيانت اما كند، جبران خودش

  ديده من هاي لباس كمد سر را او و بود برگشته خانه به هامون كه زماني هم آن. شد

 .   بود

  ونچ سوخت، مي برايش دلم حتي كه بود جالب! نبودم ناراحت دستش از چرا دانم نمي

  رقرا اذيت و آزار مورد هم را اطرافيانش بلكه خود تنها نه اشتباه هاي تصميم با هم او

 .    كرد خيانت خود حق در بيشتر بلكه هامون و من حق در تنها نه او. بود داده

  رانجب را اشتباهاتش تمام و كرد خواهد تغيير كردند مي فكر همه قطعا كه زادي پري

 ...  اما كرد خواهد

 .   بداند را اش دوباره فرصت قدر و بيايد خود به كاش اي

  دانيار به تر خراب حالي با و بود شده من روز آخرين هاي حرف ي متوجه تازه هامون

  يک هيچ روز و حال قطعاا بود كرده را كار-اين اش جدايي از بعد اگر كه بود برده پناه

  از هامون جاي به و است من كنار برادر همانند هاست سال كه دانياري. نبود اين ما از

  كار اهم چند با و شوم كار به مشغول توانستم تالش كمي با چند هر. كند مي مراقبت من

  و كنم مكان نقل شوش ميدان ي خانه مسافر آن از درآمدم كردن انداز پس و كردن

  هب باعث اين و بود تالشم نتايج بود كه چه هر. كنم اجاره زمين زير در كوچک اي خانه

 . بود شده نفسم عزت ي دوباره آوردن دست

  بيدار از قبل هم صبح و ماندم ام خانواده كنار در كه شبي تنها بعد، به زمان آن از

  اش دلتنگي از برايم هم باز پدر شب آن. بود شب همان آمدم، بيرون خانه از شدنشان
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  گونه اين هم او شايد. رفت ديگر اتاقي به و گرفت رو من از اخم با هم باز و نگفت

 .   دهد تغيير را اش ساله بيست عادت توانست نمي ديگر و بود كرده عادت

  زنمب خندي نيش توانستم تنها من و شد مانع خالهام كه بزند حرف من با خواست دانيال

 .   بگذرم كنارشان از و

  يم لحظه همان بود من به اگر. نبود ماندن جاي واقعا و بود شده شكسته ها حرمت تمام

  ادرمبر بين ما را شب آخرين و رفتم اتاق به همين براي گذاشتند، نمي قطعا اما رفتم

 .   خوابيدم ماردم و ياشار

  نيز را مبرادر توانستم بعد به شب آن از و شد برايم خاطره ترين شيرين كه شبي تنها

  گله تمام با كه لبخندي.  نبود مهم برايم پدرم لبخند ديگر چون باشم، داشته دوست

 .   شد دريغ من از هم باز ها مندي

  مامت با او و خواستم كمک دانيار از تنها هم باز همين براي نداشتم رفتن براي جايي

  كردن دور با و بيايد وجود به ديگري هامون نگذاشت كه دانياري. كرد كمكم وجود

 .   كردند ازدواج باهم سال دو از بعد و كرد پيدا عالقه مينا به قلبش از مهناز عشق

  يک مبراي كه خواستم تنها او از و رفتم مسافرخانه به هم باز دانيار هاي مخالفت تمام با

  دوستش مطب منشي مرا خوري دل با او. بياورم در را خود خرج بتوانم تا كند پيدا كار

 .   دادند مي برابر دو مرا حقوق دانم نمي من كه كرد مي خيال و كرد

  قاب آن پشت تعطيل روزهاي كه بود اين من خوشي دل تنها چون بود سختي روزهاي

  با هك اي گذشته. كنم فكر گذشته به و بنشيم ام متري شش اتاق كوچک پنجرهي

  تاريكي كه اي گذشته. شد مي دور من از گريه با و رساند مي جنون به مرا دلتنگي

   .كرد مي خاطراتم تداعي به كمک بيشتر باراني روزهاي در كه آن نم و اتاق فضاي

  خواهش و ندادم اجازه كه بزند حرف برايم هامون با رابطه در خواست بار چندين دانيار

  بارها شايد كردنم هوايي وجود با چون نگيرد من از را خود هامون يادآوري با كه كردم

  ينآخر دانيار همين براي.  شد مي شدنم حقير باعث دلتنگي هم باز و بودم برگشته

  در هم هنوز. رفت نزدش مشاوره براي او كه بود اين گفت برايم هامون از كه چيزي
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  باالخره كه هاموني. ندارد من كردن پيدا براي ميلي اصال و كند مي زندگي خانه همان

 .   كند گاهن زندگي به بهتري ديد با بتواند بلكه بگيرد قرار درمان تحت بايد كرد قبول

  هامون از دانيار و رفتيم اش خانه به كه زماني گفت كه شنيدم مينا از را اين وقتي

 .   بشنوم او از حرفي نخواستم ديگر... نه كني،گفته پيدا را يانار داري دوست كه پرسيده

  مه باز بزنند پس را خود عشق كه هم وجود تمام با وقتي ها زن شكست، دلم راستش

 .    نخواهد را او طرفشان كه ندارند را اين توقع

  دنكر فراموش تا شد باعث خود غم اين و شد غم از پر قلبم و شكست دلم همين براي

 .  شود تر غيرممكن و تر سخت من براي هامون

 .    زنندب حرفي او از بگذارم حتي نه و بپرسم سؤالي نه ديگر بستم عهد خود با روز آن از

  مرفت مي خانه به زماني و كردم مي خسته را خود طوالني هاي روي پياده و كار با روز هر

 .   كنم فكر چيز، هيچ به نتوانم و بگذارم هم روي به را چشمانم فقط كه

  به ارهدوب جاني دانيار پيشنهاد با اما بودم افسردگي به رو  هم من ناخواسته كه روزهايي

  برايش عمري كه خواندني درس. كردم خواندن درس به شروع و دادم ام زندگي

  من رب پدر كه آرزويي. بود نيافتني دست آرزوي برايم تنها دانشگاه و كشيدم حسرت

  يدايمپ كه نخواستم من اما گشت را شهر من، رفتن فهميدن با كه پدري. ميدانست حرام

 .  بدانند مقصر را او مبادا تا نزد من رفتن از حرفي و برگشت آخر دست و كنند

  اما. نبود دوري حقشان دو آن چون نه، يا كندم برادرم و مادر از دل بود ناحقي دانم نمي

  مينه به كند؛ پيدايم پدر شد، مي باعث چون بگيرم ارتباط ها آن با كه شد نمي خوب

 .    كردم خودسازي به شروع و گذشتم هم ها آن از دليل

 .    برسم هايم حسرت به كه بود شده ايجاد برايم دروني جنگ يه انگار

  كنم؛ قسمت را ام خوشحالي او با نداشتم را كسي حتي ديدم، را كنكورم قبولي كه زماني

  شنج تنها هم باز من و بودند رفته سمينار يک به هم با مينا و دانيار من، كسان تنها

 .    گرفتم

  بود آمده در مينا و دانيار صداي كه بودم كرده كار و دانشگاه درگير را خود قدري به

  نماند تنها و كاري بي طاقت كه بود قرارم بي دل از فرار براي فقط من كارهاي اين اما
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  تصوير از پر را ذهنم و كرد مي هامون دلتنگ مرا تنهايي محض به كه دلي. نداشت را

  در تصويرش ها سال اين طي در كه آن با هم آن تجسم كه كرد مي زيبايش صورت

  يم هويدا من در بيشتر را نيازمندي و درماندگي حس اما بود شده رنگ كم كمي ذهنم

 .  ساخت

  كرد، مي گرداني رقص روياهايم در كه چه آن به رسيدن و ها سال گذشت از پس حال

  يرز از و بودم شده كار به مشغول دانيار دوست همان مطب در. بود شده بهتر ام زندگي

  هايي خانه. كردم صعود باالتري هاي طبقه به و مكان نقل قديمي هاي خانه هاي زمين

  بخش لذت من براي و بود كرده خوش جا ام بيني در نمشان هم،بوي بعد ها سال كه

  پيشرفت من ديگران نظر از شايد. ام رسيده كجا به كجا از آورد مي يادم كه بود،چرا

 . بود نيافتني دست آرزويي واقعا رشد اين من براي اما نداشتم خوري در

  باز ماا جنگيد، تنهايي به و ساختم ها كاستي تمام با كه بودم شده اي ساخته خود زن من

  خانه عشق يادآوري با قلبم كردم، مي را آرزويش روزي كه چه آن تمام وجود با هم

  نشين رخاكست ثانيه از كثري در و كشاند مي پايين به ها خوشي تمام اوج از مرا نشينش

  در هك عشقي با رسيدم مي فرش به نكرده تجربه را عرش من. كرد مي ام سوخته عشق

 .  بود سركش و جوان هنوز دلم

  دنش سپري و شد مي تر رسيده و تر قديمي شراب، مانند ها سال گذشت با كه عشقي

 ...داشت عكس ي نتيجه تنها آن روي زمان

 .    بود ديده تدارك رستوران يک در جشني برايش دانيار و مينا تولد روز امروز

  از پر چشمانم ناخواسته و كشيد مي تير قلبم گذشته ياد با مدام چرا صبح از دانم نمي

  رهمشاو مركز از خداحافظي بي كيفم، برداشتن با و شدم بلند جايم از. شد مي اشک

 .    آمدم بيرون

  مگر اما.  باشم مسلط خود بر كردم سعي و كشيدم عميق نفسي خيابان در گرفتن قرار با

  مي ام سينه ي قفسه به وار ديوانه را خود قدري به داشت؟ شدن رام قصد قلب اين

  حال اين به گاهي چند از هر كه بخشي آرام قرص از و نياوردم طاقت ديگر كه كوبيد
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  خيابان كنار جدول روي و بستم را آب بطري در بقيه به توجه بي. خوردم افتادم، مي

 .    نشستم

  و شدند يم خور دل قطعاا  رفتم نمي اگر اما. نداشتم را مينا تولد به رفتن براي تواني واقعا

 .    آمد مي شمار به ناحقي اين بود، كنارم هميشه كه دختري حق در

  قلبم شتپ از كمي. رساندم خانه به را خود تاكسي گرفتن با و شدم بلند جايم از زور به

 .    نداشتم خوشي حال هم باز اما بود شده كم

  خود به كمي ولرم آب دوش گرفتن با. رفتم حمام سمت به و آوردم در را هايم لباس

  نيم تا اگر من و بود هشت به نزديک كردم، نگاه ديوار روي ساعت به. شدم مسلط

 .   كرد مي شروع را زدنش زنگ قطعاا  دانيار شدم، نمي حاظر رستوران در ديگر ساعت

  جذب شلوار يک همراه مشكي تونيک يک و رفتم كمد سمت به سريع همين براي

 .   پوشيدم و برداشتم مشكي

  هميشه مثل خواستم. كشيدم سشوار را موهايم عادتم، طبق و ايستادم آينه مقابل

 .   كردم رها دورم به باز طور همان و شدم پشيمان كه ببافمشان

 .    بخشيدم رنگ را هايم لب به رنگ اي گلبه رژ با و دادم حالت را هايم مژه ريمل با

  همان تا داشت دوست را آنان هامون كه اين خاطر به را موهايم كردم، نگاه خود به

  را كرده رنگ موهاي او چون. بودم نكرده هم رنگ حتي و بودم كرده حفظ كمرم

  مي نشان تعصب او هاي نداشتن دوست و داشتن دوست روي هنوز من و نداشت دوست

 .  باشم آن متوجه خودم آنكه بي شمردم؛ مي محترم را ها آن  خفا در و دادم

  مگر ماا. بود شده بيشتر زيبايشان ريمل كمي با. كردم نگاه خود چشمان به آيينه در

  يحت و نبود ديگر كه بود ها سال ديد؛ مي زيباتر مرا بايد كه او داشت؟ هم اي فايده

 .   نديد مرا بود، كه هم زماني

  به را بود خريده تولدم براي مينا كه رنگي ياسي مانتوي و رفتم كمد سمت به هم باز

  خشيدهب شال به خاصي زيبايي رنگشان تركيب با كه رنگي مشكي و ياسي شال همراه

 .   انداختم سرم روي به را شال و كردم تن به را مانتو. برداشتم را بودند
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  جذب و رسيد مي پايم ران تا لباسم.  بود باز مانتو جلوي و رسيد مي پايم مچ تا مانتو قد

  شال زير از و  كردم جمع طرف يک به را موهايم. نداشت مشكلي همين براي و نبود

 .   انداختم بيرون

  ودمب كرده باز كج فرق كه را موهايم مقابل و انداختم چپم ي شانه به را شال طرف يک

 .    كردم مرتب شال زير را

  وچکك ي جعبه برداشتن با. كندم آينه از دل رضايت با و انداختم خود به كلي نگاهي

  اتاق از و رفتم ام مشكي دستي كوچک كيف سراغ بودم خريده مينا براي كه كادويي

  لندب ام گوشي زنگ همزمان كه كردم پايم به را بلندم پاشنه هاي كفش.  آمدم بيرون

  دير خيلي چون شنيدم مي غر رستوران خود تا بايد دهم جواب اگر دانستم مي. شد

  اهير رستوران سمت به ام گوشي پي در پي زنگ به توجه بي همين بودم،براي كرده

 .    شدم

  و آوردم بيرون كيفم از را ام گوشي حرص با.  بود كرده ام كفري ام گوشي مداوم زنگ

 .   كردم خاموشش

 .    زد مي زنگ گونه اين كه بودند آمده هايشان مهمان تمام حتما

 : گفتم آژانس راننده به.  ديدم را دانيار رسيديم، رستوران مقابل وقتي

 .   كنيد پياده رستوران اون مقابل رو من _

  يكنم،مرد حساب رو ماشين كرايه خواستم تا من و شد متوقف رستوران مقابل ماشين

 .    رفتند داخل به دو هر پرسي احوال و سالم از بعد و ايستاد دانيار مقابل

  غرهاش غر دست از حداقل شكر خدارو خوب: گفتم دل در و كشيدم آسوده نفسي

 .شدم راحت

 ...  شدم رد جوب از احتياط با و شدم ماشين،پياده كرايه كردن حساب از بعد

  هم به را مانتويم هاي لبه كردم، مرتب ديگر باري را شالم رستوران به ورود از قبل

 .   رفتم داخل و كردم نزديک
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  صحبت مشغول دو هر. كردم نگاه را مينا و دانيار رستوران آخر در و كردم بلند را سرم

  بشارآ با كه داشت سنتي فضاي رستوران انداختم، اطراف به نگاهي.  بودند ها مهمان با

    . بود ساخته انگيز دل و زيبا بسيار را آنجا بود، گرفته قرار آن وسط كه بزرگي

  ليصند و ميز مقابلش طرف و بود شده چيده بزرگ سنتي ها تخت رستوران طرف يک

 .  داشت قرار سنتي هاي

  و آرايي گل با كه بودند چيده مرتب ها صندلي و ميز سرتاسرش رستوران انتهاي

 .    بود شده تزيين زيبايي به رنگ سفيد هاي بادكنک

 : فتمگ گوشش زير تشر با و ايستادم بود صحبت حال در دوستش به رو كه دانيار كنار

 !   سالم _

  به و چرخاند را رويش سپس. داد را جوابم دستپاچگي با و چرخاند را رويش دانيار

 .   كرد نگاه ها مهمان

 :   پرسيدم متعجب

    شده؟ چي _

  به چرخيدند مي آن در سرگردان هايش چشم مردمک كه را ايش قهوه هاي چشم

 :گفت و داد سوق صورتم سمت

 .   گردم مي مينا دنبال هيچي _

 :   گفتم خنده با و بردم باال را ابروهايم

 .   ديوانه كنارته _

 .   زد صدا را مينا و زد مصنوعي لبخندي

    كجاست؟ كوچولو سپهر راستي: يانار

 :  خورد،گفت مي تاب ها مهمان ميان در نگاهش كه طور همان دانيار

 .   باشه راحت مينا امشب يه تا گذاشتم مامانم پيش _

  اشت،د حضور رستوران در االن اگر كه بود شيطنت از پر ي بچه پسر سپهر داشتند، حق

 .   بود خبري آويزان هاي كنک با نه و ميز روي هاي گل از نه قطعاا
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  رايشب قلب صميم از و كشيدمش آغوش به گفت، آمد خوش لبخند با و آمد كنارم مينا

  ايمه حرف به فقط هميشه كه بود كسي تنها مينا شايد. خواستم آرامش و خوشبختي

 .    كرد نمي نصيحت مرا وقت هيچ و كرد مي گوش

 :گفت شيطنت با و گذاشت كمرم روي به را دستش مينا

  خودت به قدر اون باشم،چرا ها خوشگل همه رأس بايد من امشب دختر هوي _

 !  رسيدي؟

 :   گفتم خنده با و كردم نگاهش

 !؟ كجا من كجا تو نزن، خود بي حرف _

  دورش هب ديگر يک كنار ها صندلي كه بزرگي شكل مستطيل  ميز سمت به مينا همراه

 .    نشستيم ها صندلي روي و رفتيم بودند شده چيده

  بودند، هغريب برايم اغلب چون اما باشم معذب كمتر تا برده خود پيش مرا مينا ميدانستم

 .   بودم معذب هم باز

  دانيار و مينا من، راست سمت. شدند پر ها صندلي و شدند تكميل ها مهمان كم كم

  كرده ست هم با را هايشان لباس رنگ كه مردي و زن چپم سمت در و بودند نشسته

  دواجاز هم با تازه كنم فكر: گفتم خود با و زدم لبخندي ناخواسته. نشستند بودند،

 ...كردند

    . كردم مي نگاه را بقيه سكوت، در تنها من و بودند خنديدن و گفتگو حال در همه

  دانستم نمي. بود كرده پر را وجودم تمام دلهره و بودم كرده پيدا قلب تپش هم باز

  و ردمك باز را كيفم! بود گرفته اش-بازي قلبم گونه اين كه بود شده مرگم چه امشب

  رمس بود، دانيار مقابل آب و گشتم ميز روي آب دنبال به كردم، باز ديگري قرص دانه

  لکپ هم پشت پريشاني با و بود رويش به رو به نگاهش.  كردم صدايش و بردم جلو را

 :پرسيد دستپاچگي همان با و چرخاند را صورتش كه كردم صدايش دوباره. زد مي

   داري؟ جانم؟كار _

 :گفتم و كردم درشت را چشمانم

    ؟ شدي مدلي اين امشب تو چرا دانيار؟ چته معلومه هيچ _
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 : گفتم حوصله بي كه بدهد را جوابم خواست

 .   بخورم رو قرصم تا بده من به رو معدني آب اون _

 .   گرفت سمتم به و برداشت مقابلش از را آب

    ؟ چي براي قرص: دانيار

 .   كردم باز را درآب

 .   كنه مي جوري اين داره امروز چرا دونم نمي.  دارم قلب تپش همش صبح از هيچي _

 .    كشيدم سر بطري همان با را آب و گذاشتم زبانم روي به را قرص

  و وردخ آب بطري به بازويش كه چرخيد رويم به بيهوا و كرد دنبال را دانيار نگاه مينا،

 .   شد هايم-لباس روي به آن شدن سريز باعث

 .   كردم نگاه خود به و آوردم پايين را آب بطري سريع

  و برداشت ميز روي از دستمال چند  زده شتاب مينا بود؛ شده آب خيس لباسم و موها 

 :گفت

 !   خدا به نبود حواسم اصال يانار ببخشيد آخ _

 :گفتم مهرباني با و گرفتم را دستش

  بر كنم، مي مرتب رو خودم و دستشويي رم مي االن هم من! باش ،آروم نيست مهم _

 .   گردم مي

 : گفتم اخم با كه بيايد همراهم تا شود بلند جايش از خواست مينا

  مضطرب قدر اون كه چتونه آخه دوتا شما امشب. زشته داري مهمون دختر، بشين _

   شديد؟

 .    گرفتم فاصله ام صندلي از و نماندم منتظر

  سر از را شالم و كردم آويزان ديوار لباسي چوب روي به را كيفم سرويس، داخل

  ام شانه روي به و بافتمشان راستم سمت همان از كردم، مرتب را موهايم.  برداشتم

  لباسايم به هم دستي آخر در و كردم خشک را صورتم كاغذي دستمال با.  انداختم

 .    كشيدم
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  با و بودند ايستاده مينا و دانيار. برگشتم سالن به و برداشتم را كيفم كارم شدن تمام با

 .    كردند مي پرسي احوال و سالم بود من به پشت كه قدي بلند مرد

 .    نشستم و رفتم ام صندلي سمت به مخالفشان طرف از آرام

 .   كردم بلند را سرم و دادم قرار ميز روي به را كيفم

   بود؟ هامون شبيه واقعا مرد آن كه يا بود شده توهمم باعث من خراب حال دانم نمي 

 .   كردم نگاه را ها آن ي سه هر و شدم بلند جايم از ناخودآگاه

  من هامون با عجيبي شباهت كه مرد آن اما نداشتند، رو به رنگ كه دانيار و مينا

 .    كرد مي نگاهم عادي داشت،تنها

  ديده ها آن در پريشاني از اي نشانه و بود زده شانه مرتب را كوتاهش موهاي كه مردي

  درچق كرد، مي خودنمايي سفيدهايش از كمتر اش مشكي رنگ كه موها آن در. شد نمي

  الفبرخ كشيده، اتو و مرتب رفت، هايش لباس روي به نگاهم! رسيد مي نظر به پخته

  يآب رنگ با پيراهني. بود پوشيده جين شلوار پوشيد، نمي جين وقت هيچ كه هامون

  رد  تيرگي و كرد مي منعكس صورتش در بهتر خيلي را نور كه داشت تن به روشن

 .  شد نمي ديده ديگر جاي هيچ در سياهش عميق هاي چشم

  هاتن شايد. نداشت شباهتي من هامون با اصال او و بود ريزتر كمي مرد اين از من هامون

 .   داشت هامون با عجيبي شباهت كه بود چهرهاش

 :پرسيد استرس از پر صداي با مينا

    يانار؟ خوبي _

  فتنگر قرار با و آمد سمتم به مينا كنار از دانيار كه گذاشتم عقب به قدمي حرف بي

 :  گفت و بست را مرد آن به را ديدم راه مقابلم

 .   بزنيم حرف بتونيم تا باش آروم يانار _

  مانمچش به نگاهش.  كردم نگاه مرد آن به باز و كشيدم كنار آرام را سرم او به توجه بي

  كردم احساس كرد، مي نگاهم بود هامونم مختص تنها كه اخمي با و بود شده دوخته

 .  ريخت فرو من درون چيزي
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  تنها او.  داشت عجيبي تفاوت بود ذهنم در من كه آنچه با كه هاموني اما! بود هامون

 .    بود هامون چهرهاش

  در سمت به و برداشتم را كيفم ها آن به توجه بي و كشيدم عميقي نفس ايستادم، صاف

 .   افتادم راه رستوران

    . نداشتم را سرم كشيدن تير تحمل من و بود پاشي فرو حال در مغزم هاي سلول تمام

  پشت ايه قدم با و رفتم چپ سمت به بدانم را مسير آنكه بي خيابان در گرفتن قرار با

  رفتن راه ناي پاهايم تنها كه ايستادم زماني. كردم طي پياده را زيادي مسافت هم

 .    كردند مي عنوان را خود اعتراض كشيدنشان تير با و نداشتند

 .  كردم نگاه اطرافم به تازه و كردم بلند را سرم

 .   بودم ايستاده طوالني و تاريک اي كوچه در من و بود شده تاريک هوا

 .   شدم ميخكوب جايم در صدايش با كه بردارم ديگري قدم خواستم

 .   خيابون به زني مي شي مي عصبي وقتي هنوزم _

  داشت، ار ام سينه شكافتن در سعي كه قلبي به توجه بي و ايستادم جايم سر طور همان

 .   دادم ادامه را سكوتم

 :  تگف عميق نفسي كشيدن با و گرفت قرار سرم پشت كه شنيدم را پايش صداي

  مثل تو اما كني مي مهمونم لبخند يه حداقل سال همه اين از بعد كردم مي فكر _

 ...  بودي بيني پيش غيرقابل بازم هميشه

  به ار آن تا بود كرده صرف وقت نقاشي ها سال انگار كه زد مليحي كرد،لبخند سكوت

  چشم رد بلكه شد، نمي ديده اخمي رد ديگر صورتش در. بكشاند تصوير به زيبايي اين

  با و بود كرده روشن را كوچه تاريک فضاي من نظر به كه بود نوري حاال هايش

  مسخ همچنان من اما بزنم حرف تا ماند منتظرم. شمرد مي حقير را مهتاب اش روشنايي

 .  داشتم خود به شدن مسلط در سعي و بودم ايستاده جايم در شده

 .  دآور زبان به را نامم لرزيد مي كه صدايي با و كرد فوت ام سري رو روي به را نفسش

 ...يانار _

    شود؟ دگرگون حالت و بلرزد اندامت تمام خودت اسم شنيدن از كه شده حال به تا
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  رت گرم لحظه هر كه لبخندي با و دقت با.  برد ام چانه زير به را دستش و آمد مقابلم

   . كردم نگاهش او همانند هم من و كرد نگاه تک به تک را صورتم اجزاي تمام شد؛ مي

    منه؟ رفتن به دلش كه هستي ياناري همون هنوزم _

    . كردم جاري صورتم روي به را چشمانم درون سمج اشک قطره آن و بستم را چشمانم

 .   گذاشت ام گونه روي به و داشت را اشكم كردن پاك قصد كه هايش لب گرمي با

  رسم مدت اين تو چون گذرم مي ازت بازم بخواي اگه. بدم عذابت بازم نيومدم يانار _

 .   كنم تحمل رو نبودنت تونستم تا كردم تمرين شب هر رو عاشقي

 .    شدم غرق بودم حسرتش در ها سال كه نگاهي در و كردم باز را هايم چشم

  د،نتوستي كه شماها ميگه غرور با شده بزرگ ياشار راهته، به چشم پدرت يانار: هامون

 ...كه نيومد؟من پرسه مي زنه مي زنگ روز هر مامانت. كنم مي پيدا رو يانار آبجي من

 : پرسيد و گذاشت بازوهايم روي به را دستانش

    گردي؟ نمي بر _

  هم را ديگر هاي سال بايد و نبود برگشتي جاي هم هنوز كه يا بود درست برگشت واقعا

   گذرانديم؟ مي هايمان حسرت در

.   كردم آماده باشه داشته رو لياقتت كه اي خونه اومدنت، براي خودم يانار: هامون

  ماا. نياي بازم داري حق ميدونم حتي. كردم بد حقت در ميدونم. كردم اشتباه ميدونم

    خوشه؟ دلت تنهايي با توام

    بود؟ خوش دلم تنهايي در من

  طاقت را دوري تا كردم زندگي و كار غرق را خود عزيزانم ياد از را روز هر كه مني

    بردم؟ مي لذت تنهايي از بياورم،

 .   بشنوم رو صدات سال همه اين از بعد بذار حداقل بزن، حرف: هامون

  هم نم و بود مشترك دردهايمان تمام وقتي گفتم؟ مي چه بايد واقعا. چرخيد نمي زبانم

   ديد؟ نمي خود به آرامش رنگ روزم هيچ و كشيدم عذاب را روزهايم دوريشان از

  فضاي هايم هق هق تنها و گرفت من از را زدن حرف مجال ام لعنتي هاي اشک هم باز

 .    كرد صدا از پر را بينمان
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  خود آغوش در مرا باره يک به و كرد بيشتر بازويم روي به را دستانش فشار هامون

 : گفت آرام صدايي با و چرخاند گوشم سمت به را سرش.  داد جاي

  ي ستاره خوام مي بار اين.  بدم بهت داري رو لياقتش كه اي زندگي خوام مي بار اين _

 ...  نه بشي م خونه

  حرف گذشته برخالف اش سختي تمام با اما بود سخت برايش من همانند زدن حرف

 .   خواست مي دوباره فرصتي و زد مي

  دليلش تنها نيومدم جلو اگه.  بودم همراهت دور از هميشه ها سال اين تو يانار: هامون

  كامل من و برسه زمانش بذارم بايد گفت،-مي و كرد مي مخالفت دانيار كه بود اين

  ره مني مال هنوزم كه اين اميد با اما كشيدم عذاب خيلي نبودت با يانار. بشم درمان

  نه سازه مي زندگي كه مردي بشم تا كردم اصالح رو خودم دانيار كمک با روزش

  سر ور من تونست تو برگشت اميد فقط ها سال اين تو. كنه مي خراب زندگي كه مردي

  ييرتغ من بشي مطمئن كه اين يا كني فكر تا خواي مي فرصت دونم مي. داره نگه پا

  ديگه بار يه فقط كنم، مي جلب رو اعتمادت بخواهي تو كه جوري هر كن باور. كردم

 .   بده فرصت

 :  گفت و فشرد آغوشش به تر محكم مرا

   بسازيم؟ رو باشه عشق و آرامش از پر كه اي خونه هم با تا گردي مي بر يانار _

 .    شد خيره چشمانم در و برد عقب را سرش

   بدهم؟ جبران فرصت او به كه داشتم را اين حق آيا

    دارد؟ را گرفتن فرصت حق كند اصالح را خود و شود خطايي مرتكب كسي اگر آيا

  به اي دوباره فرصت بودي، مي من جاي اي خوانده مرا سرنوشت كه تويي اگر آيا

  در هم هنوز اي شنيده ها آن از كه اي خانواده بلكه هامون، به تنها نه  دادي؟ مي هامون

    هستند؟ ديدنت انتظار

  به بازگشت قصد  و بود گردانده رو او از آرامش كه ياناري! يانار براي فرصتي هم شايد

 .  داشت را آن
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  است درست برگشت بگيريد تصميم و بدهد قرار من جاي را خود كسي هر خواهم مي

    است؟ جايز رفتن هم باز يا

   داشت؟ خواهد همراه به عذاب و حسرت تنها هم يانار خود براي كه رفتني

   آورد؟ نخواهد ارمغان به آرامشي هم يانار براي كه رفتني

  هك بگيريد را تصميم ترين درست خواهم مي شما تک به تک از يانار نويسنده بنده

  ينا از بعد كه آرامشي.  برسد آرامش به زندگي از افتاده نفس و خسته زن اين يانار،

 .   رسيد خواهد او به هامون كنار در تنها و است حقش سال همه

 .   گفت خواهد زبانش به را او قطعاا هم يانار كه تصميمي

  حال در آينه رخ در زندگي رمان و داليا تنهايي: است شده منتشر كه بنده هاي رمان

 .  تايپ

    

    پايان

  هفت و نود و سيصد و هزار سال ماه اسفند ششم

 !سرانجامي يه آغازي هر و داره پاياني يه شروعي هر

  همراهي لحظات ي همه تو كه داشتم رو اين سعادت و شد تموم هم يانار رمان خب

  به. مببري رو استفاده نهايت شما مفيد و سازنده نقدهاي از و باشيم داشته رو شما گرم

  شپي رو رمان و بگيريم ايده تونستيم شما زيباي كالم و نگاه گرمي از ما خدا لطف

  نقد آخرين بيان با هم باز لطفا. گذاشتيد يانار و ما اختيار در رو وقتتون كه ممنونم.ببريم

 .   نكنيد دريغ خود محبت از منو احساستون و

   حق يا

 .امينيان سمانه
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