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 راهي سفره؛ در شده چيده عسل کره از اي لقمه چند صرف و خواب از برخاستن براي اصرار کلي با را خواهرکم

 بود شده مزون ان که بود سالي دو. عروس لباسِ مزون به دربستي با همراه هم را خودم و کرده دبستاني پيش

... اش ديرينه تجارب اموختن در سخي و بود فن اهل ميانسالي صاحبش... تجربه کسب محل و درامد کسب محل

 طرح کشيدن.. گيپور هاي تور و سفيد هاي پارچه ان دوز و دوخت در تجربه بله،. بودم انها تشنه من که تجاربي

 .نواز چشم و شکيل هاي

 اب که نشين، باال مغازه اين در دوستان از يکي کمک با و فراگرفتم را عروس لباس دوخت فني، مراکز از يکي در

 تدس با زوجي تر کم که گفت بايد البته صد و کرد مي خود به خيره را جواني زوج هر چشم اش العاده فوق ديزاين

 روياهاي اهل خواهر و دود اهل پدر خرج ام ماهه هر حقوق با حاال و شده استخدام شد، مي خارج مغازه اين از پر

 جوار در زندگي عاشق من که چرا... شود نمي فرياد هم ام ناله.. ايد نمي در هم صدايم و پردازم مي را اش کودکانه

 فقط من بله،.. مادر اثر و رد از تهي و است ناقص مان خانواده بله. بوده کوچکم جان خواهر عاشق و ناقص خانواده

 .ندارد و نداشته عاشقانه حباب اين در سهمي اهلم نا پدر و هستم خواهرم عاشق

 .اومديد خوش خيلي. سالم -

 مشتش در را جوان مرد دست و زد وش اش رنگي چشمان قيمتي، هاي پارچه و تور ان ديدن با که جوان دختر

 !هست؟؟ نظرتون مد طرحي چه -. :تقاضا را ژورنالي و کرده "سالمي" وار زمزمه صدايي با مشت؛

 يکي تمام، سليقگي بد با اخر در و زد ورق را روغني هاي کاغذ ان ورق به ورق ام، دوستانه پرسش به توجه بدون

 اخمانش و زده دل نجومي قيمت ان با زندگي اول همين در را بيچاره داماد و گزينش را ساده بسيار هاي مدل ان از

 .را يافته شدت تدريج به بحث و جر ان ببينم تا نماندم کنارشان در ديگر من و فشرده را لبانش و درهم را

** 

 نفس و شده خانه وارد خندان لبي و بلند هايي قدم با و چرخانده را کليد و جا به جا دست در را رنگي مداد جعبه

 بخاري جوار در خانه، کنج ترين کنج در خانه، مرد ديدن با. را کوچک کاشانه ان مطبوع نا اما گرم هواي کشيدم

 با را رويم گشاده اما خسته چهره اطراف؛ و دور در پري نبودن و جادويي جعبه ان خاموشي ديدن با... باال شعله

 هاي لباس کشيدن تَن از و سرخوشانه جوابي گرفتن و لب زير سالمي از پس و بخشيده ظلمات غليظ اخمي

 خاموشه؟ چرا اين!!.. کجاست؟ پري پس -:اش ساله شش دختر از گرفتم خبر زمستاني؛

 و کودکانه هاي برنامه صداي از خبري و بوده خاموش شب از ساعت اين تلويزيون اينکه داشت؛ شگفتي جاي

 تيره روافو دستش، زير بالشتِ به لميده مرد. الونک اين در اشباع سکوت اين بود حيرت باعث اري،. نباشد فانتزي

 مک رو پدر بي اون صداي ميگم بهش هرچي سگ تخم -:ناليد و کشيد سر ولع با را نبات چاي و گذاشت کناري را

 !نميذاره محلم و نميشناسه رو من حاال نبودما؛ خونه اين تو روز دو... نميره خرجش به کن،
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 درحالي را پري و رسانده راهرو ته اتاق به را خودم شتاب با و افتاده ام هزاري دو اش، درمانده هاي اقرار شنيدن با

 اللم،ز نگاه و بينم مي بگذاشته؛ عروسکي بالشت روي سر و است پيچانده مچش دور به ناشيانه را ابي روسري که

 قبل نچندان اي لحظه از تر ارام نا ارامم، نا روان و شود مي فشرده نازکش، مچ روي کوچک دايره ان ديدن با حال

 !!بابا؟ اره! زاري؟ مي داغ بچه دختر يه به!.. کردي؟ چيکار تو بابا -:هوار صدايم و

 .بخواب بگير برو و بگير هم رو توله اين دست -:داغان و نئشه حالتي با ناليد و کشيد سر را چايش مانده ته

 !ندارم امشب رو بحث حوصله

 کوچکش دست و گذاشته زمين کمرم؛ دور به هم را پايش دو و است کرده حلقه گردنم دور به را دستانش که پري

 ان با و رفته سرخوش هميشه جانِ بابا جانب به و رها دارد، را دستم ميان شدن چفت در سعي حريصي با که را

 -:تهديد به شروع فرياد با و کرده کوچک حياط ان ميان در پخش سخاوت با را پهنش پالس و جول خصمانه نگاه

 !!مونم نمي ساکت ديگه بشه، بلند معصوم طفل اين رو دستتون ديگه بار يک اگه حسين امام به

 وگل در نشسته حسرت و کشيده پر حال و حس همان با و کرد بغل را اش برهنه بازوان و کشيد کنار پنجره قد از

 را او و خروشيدم تمام حقيقت و باکي بي با غرّشش، جواب در هم من و غريد اش؛ عيش به خوردن گند سبب به

 !!نگفتي نگي.. کشم مي اتيش به رو خونه اين و تو بنزين، پيت يه با -:مسکوت

 ار سوختگي کرم جو، و جست اندي از بعد و کشيده اغوش به ديگر بار براي را پري هايش؛ نفرين و اه به توجه بي

 و لحن با اما خواهرانه جمله چند و نازکشي کمي با و داده پوشش ضخيم اي اليه با را سطحي سوختگي ان و يافته

 ندچ همان با نبود؛ پيش کودکي که او و نشانده لبانش روي را لبخند و اش تقديم را پيچ کادو جعبه مادرانه؛ تُني

 هم اهرمي کاش اي و... را پدر مثال مرد ان دلخراش حرفاي و را ظريفش مچ در پيچيده درد برد ياد از رنگي، مداد

 ! کاش اي اري،.. شود دارم، لب روي تصنعي لبخند که مني فراموشي سبب تا بود مي

 

 

 

 

*** 

 و انداختم زمزمه؛ را چيزي لب زير و کشيد مي اتو را اش اي پارچه شلوار وسواس با که بابا به نگاهي چشمي زير

 قول که مجلسي مانتوي ان طراحي اتمام ديدن با و کشيده دست زير ورقه ان روي بر مايل خطي حين، همان در

 لبخندي و کرده حض ذاتي استعداد همه اين از و زده برقي چشمانم بودم؛ داده مان روبروي همسايه به را دوختش

 سوي به و جهيده بيرون سرخوش حال و حس ان از تا شد سبب و امد در صدا به زنگ که نشانده لب روي وسيع
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 تمام در من و باز نيمه تا را در و زد بيرون خانه از شتاب با و منع مرا و جنباند دست خودش بابا که دويده؛ دروازه

 دم؛دي از خارج شخص ان براي را کردنش تعظيم گفت است بهتر يا را شدنش راست و خم صحبت؛ دقيقه بيست ان

 اغوش در را زانوانم و رها طاقچه روي را دستم زير شاسي و اي چاپلوسانه حرکات اينچنين از خوردم حرص و ديده

 .ام کرده فوران کنجکاوي رفع و امدنش باال براي کشيدم انتظار و

 ..نميشه اين از بهتر زندگي!!.. زندگــي.. نميشه اين از بهتر زندگي -رضا

 !بخونه خروس کبکتون شد باعث بود هرکي!.. بود؟ کي -

 سرخابي دامن روي و شمرده را تومانش پنجاه حدود و داده تکاني هوا در را دستانش در شده مشت هزاري دو باند

 من و زد بيرون اش طبيعي نئشگي همان با خانه از دهد، را ام پي در پي هاي سوال جواب انکه بدون و پخش ام

 .پاسخ بي سوال هزار و ماندم

*** 

 همان با اخر در و رفته در زهوار کمد در انباشته قديمي و دِمُده هاي لباس ان کردم رو و زير چشمي، نگاه همان با

 که ودب مي بيستم بار اين شايد که دمپايي اي پارچه شلوار همراه به صورتي حرير بلوز خانمان، بي بغض و حسرت

 حال در و کرده دخترانه نچندان و ماهرانه بزکي به شروع و کشيده تن به کردم؛ مي سر ان با را ميهماني يک من

 با... اناسز و غرلند کلي با را کرده ويرا آرا من و امد در صدا به بلبلي زنگ که بودم رنگي مشکي مانتوي پوشيدن

 را درهم اخماني با الود گوشت مردي اهني، دروازه گشودن با و کرده درگاه راهي دار، پاشنه مخمل هاي کفش ان

 !بفرماييد؟. سالم -. :ديده

 !در دم بياد پا توک يه بگيد، کنيد لطف داشتم، کار رضا اقا با -نادر

 !شما؟ ببخشيد. نيست خونه پدرم -: و کشيدم پيشاني روي به را مشکي ساتن روسري و رها را در لنگِ

 رکا اونش با.. کن صداش فقط شما اشنا؛ صاحبکار،.. همکار -:گفت لودگي با و کشيد دهانش دور به دستي نادر

 !باش نداشته

 !ندارم ايشون از خبري که ميشه روزي چند يعني.. نيست خونه که؛ گفتم اما -

 داخل در که جواني مرد به خفيف اي اشاره و سر چرخش درجه چند با ندانست؛ بيش دروغي را حرفش که نادر

 مشکي مرد و نيست اش مفنگي پدر که فهماند او به گر؛ نظاره را صحنه اين و بود کرده جلوس مشکي ماشين

 زا درنده نگاهي و سنگين هايي قدم با و پياده قيمتي ان از مکث با و گرفت را مفهوم کوچک اشاره همان با پوش،

 فلزي در بين ما که را جوان دختر صورت برداشت، در را اش استخواني صورت از نيمي که مارک عينک ان وراي

 گام با حال و راضي زدن ديد ان از و زد ديد شرمي بي با رنگ، مشکي چارقد ان کردن سفت حال در و بود ايستاده

 از اي لحظه چند حرف، بدون و رسانده درگاه در نمايان گنجشکِ ان به البته صد و انها به را خودش تر بلند هايي
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 -:زمزمه دختر صداي و باز لبخند به لبي اختيار بي و اسکن را کاملش قرص نزديک العاده فوق نزديکي همان

 ..که گفتم ايشونم به من.. سالم

 با و تکيه دختر سر باالي طاق به را ديگر دست و برده فرو اي پارچه شلوار در مچ تا را دستش يک جوان مرد

 !دارم واجب کار بياد، بگو..کجاست؟ بابات -:زد لب بَم صدايي

 درهم اخمي با و پيش دفعه چند از تر سفت را المصّبش گره و کشيدم جلو بار چندمين براي را ليز روسري

 .نيست خونه!.. بگم؟ بار چند -:پاسخگو

 تُني هزار و سنگين هاي نگاه به توجه بدون و کشيده محکم را در و زده کناري به را دو ان و امدم بيرون دروازه از

 ار گوش و شده اکو محل کل در صدايشان که تقي تق هاي کفش ان با باريکمان، کوچه هاي ساختمان لبه از شان،

 قدم ان براي جشني و بود شده فارغ امروز که ام کودکي دوران دوست شيرين خانه سوي به کردم کج قدم ازار؛

 نگاه نيم چند با اما... کردم حرکت دعوت؛ بود، مي تر انور کوچه چند در مان خانه که را من و ترتيب اش نورسيده

 با. سست پايم و دست و زده باال تدريج به ام بيچاره قلب ضربان رنگ، مشکي قيمتيء همان ديدن و سر پشت به

 قدمي چند در و کرده حرکت به شروع شده؛ سست هاي گام ان به بخشيدن سرعت با.. ضعيف بازدم و دم چند

 ام الهن و اسفالت پخش زانو با و خورده پيچ چپم پاي لرزانم، پيکره در پيچيده ترس شدت از که بودم شيرين خانه

 !اوف.. اي. ازاره مردم هرچي به لعنت.. خدا اي اخ، -:هوار

 انسوي از که بود نگذشته اي لحظه و انداختم اتومبيل ان به هم نگاهي نيم ديده؛ اسيب مچ ان ماساژ حين در

 و برخاسته سختي با و را موجود هواي کردم تنفس اسودگي با من و محو ترسانم نگاه از کل به و زد بيرون کوچه

 با بخند بگو حال در مجلس ان در که زماني مدت تمام در ترس ان که افسوس اما. وارد و فشرده را اپارتمان زنگ

 و وادار تند کوبشِ همان به را ام مانده وا قلب و نکشيد پر دامانم از بودم؛ محل هاي بچه و دبيرستان دوران رفقاي

 از موذن صداي شنيدن با. شوم مرخص حضورشان از اسمان، غروب و تاريکي از قبل و سايرين تر زود شد سببي

 لبانم از را مايع رژ دستم، در مخمل کيف پشت جيب از دستمالي با و کشيده جلو را کذايي روسري محله، مسجد

 يلاتومب ان شوم سايه که بود نگذشته اي دقيقه هنوز و کردم حرکت به شروع استه استه و لنگان لنگان و زدوده

 و کرده ام شده سِر انگشتان ميان مشت را شانه از اويز کيف و زده اخر سيم به و حس ام متري چند در را مشکي

 شيشه هب اشاره انگشت پشت با اي ضربه ميليوني، صد چند قيمتي ان به رسيدن با و رفتم سويشان به شتاب با

 کلمهي حيايي بي با که مردي همان صورت و شد کشيده پايين عقب شيشه جايش به و کوبيدم راننده سمت دودي

 نييع!.. نيستي؟ بردار دست چرا اقا -:غرّش خشم با و ديده وسعت پر عينک ان نبدو اينبار را بود کرده برانداز را

 دنبالم؟؟ عصر از افتاديد چي

 !کجاست؟ بابات -:گفت و کرد کلفت صدايي

 !ايش.. گم نمي هم بدونم اصال.. دونم نمي -:زمزمه و خم بسويش و بگذاشته دودي اي شيشه ان لبه روي دستي

 !رسونمت مي باال بيا.. بگذريم. خالص و نميگم بگو حساب؛ حرف يه شد اين -:گفت و زد پوزخندي جاويد
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 سايه هب سايه به توجه بدون اينبار و بازگشتم را قبل مسير همان مفردش؛ لحن و شرمانه بي تقاضاي به توجه بدون

 شب تمام و خارج هايم شُش از سنگين نفسي ورودم با و خانه وارد شتاب با و طي را کذايي کوچه چند ان امدنش،

 در افرادي چنين وجود از اضطرابي و دلهوره با بودم، کشيده اغوش به سخت و سفت را پري که حالي در را

 مرق برايم را تري بد هاي شب چه و شد شبي بد چه شب ان که اخ و رساندم سحر به را سياه شب به بابا، پيرامون

 . زد

 پري و سوگند اقا، بله -رضا

 سالشونه؟ چند -

 سال6 هم پري ،12 سوگند -رضا

 .گرفت سيگارش از کامي و کرد زمزمه لب زير را چموش دختر ان اسم بار چند

 ...داره درازي زبون و جوابه حاظر -

 ..ميخواد کردن کوتاه -: زد عميقي پک اينبار

 حفاظت خودت از يجور بتوني زمونه اين تو بايد نباشه جسارت اما مزاجه، تند يکم اره خب خب، سوگند؟؟؟؟؟ -

 ...هم طفلي اون.. کني

 .اون خاطر واسه.. برگشت؟ بهت راجع نظرم چرا ميدوني کن، بس -

 !!سوگند؟؟؟ -رضا

 ميام خير امر واسه 7 ساعت( پوزخند با.. )کن راضيش -

 پشت هاي بشکن و وار ديوانه هاي خنده با و دربياورد بال بود مانده کم است؛ شده نئشه ديگر طور حاال که مردک

 ..داشت دنياست خبر بهترين بگويد توانست مي که خبر اين شنيدن از که انرژي، تخليه در سعي هم سر

 دنگ اين... شک بدون شماست مال االن از جوريشم همين اون نيست الزم خواستگاري اصال اصال، اقا، چشم -رضا

 خونه؟؟ برم من نيست امري اگه اقا.. چيه واسه فنگا و

 !برو.... متنفرم چقدر شنيدن "نه" از که بگو بهش وايسا،.. هي -

 !نادر! نادر -

 اقا؟ بله -نادر

 دهکر دود باهاش اگه خداست خدام بهش بگو بده، نکبت اين به پولي يه شد، پاره گلوم کري؟ مگه تو پسر!! اه -

 .ميفهمه خودش امشبه واسه بگو باشه،
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*** 

 اي هجربز با دختر دونستم مي ميده، نشون بهمون روشو داره خوشبختي که بيا کجايي؟؟؟ سوگند،.. سوگند -رضا

 !!بيا قربونت، بيا هستي،

 خبرته؟؟ چه بابا سالم، -

 بار يه با طرف که معلومه بردي ارث به بيامرزت خدا ننه اون از که رويي برو اين با اره اره، برم، قربونت سالم -

 اومده اومده،! ميشکنن دست و سر واسش دخترا که بزرگ خان جاويد! هه چي، پس کرده گير پيشت گلوش ديدن

 .شکر کرمتو شکر، کرمتو خدا! اي... شده رضا دختر عاشق

 شده؟؟؟ کي عاشق کي خوبه؟ حالت بابا -

 بيا. بياد خواد مي خواستگار واست امشب که که بکش روت سرو به دستي يه برو جون، بابا برو شو حاظر برو -رضا

 .کلَس فِرست هرچي از خريدم، امشب واسه هم رو پرتا و خرت اين

 هضمش کمي و کرده ام عصبي بدجور خوشبختي،..خواستگار دانم مي چه ربط؛ بي حرفاي اين هايش، خنده اين

 .بود دشوار

 بياد؟؟ قراره کي... بسه! بسه -

 باباجون؟؟؟ اره بردي، دلشو که دادي نشون روتو اين اونم واسه! هه.. ميزني داد چرا -

 دلبري و دادم نشان را است سگي روي نامش که رو اين زمان؛ چه و کسي چه براي... رو؟ کدام کجا؟ کي؟ که؟ براي

 کردم؟؟

. شهر اين پولداراي از يکي غفور، جاويد. جاويده اسمش!! خرپوله اون( خنده با) خونه در اومد ديروز که هموني -

 کيه؟؟؟ ميگم که پولدار دوني مي ها؟ چيه پول فهمي دخترمي

 د،دان مي بپرسي هم ساله سه بچه يک از. نداند را پولدار فرد و پول معني بود هم کسي مگر... نفهمم شد مي مگر

 رايشب را پول معني و بنشينم ها ساعت توانم مي. بياورم برايش تعريف و معني صدها توانم مي که من به برسد چه

 ايه فيلم مانند که انها از. تر احساسي تر، ملموس تعاريفي. دارم تري قشنگ تعاريف پولي بي براي اما. بگويم

 .اورد مي در را اشک هندي

 شده؟؟ من عاشق گفت بهت خودش سوال، يه اها... و اينجا مياد امشب مرتيکه اون ميگي داري االن.. خب؟-

 .ميشي خوشبخت داري که شو اماده برو کن ول رو حرفا اين! اره -

 کسش همه با کرده غلط بگو اشغال اون به بزنيد زنگ هستم؛ شما با بهش، بزن زنگ. جالبه خيلي! هه. جالبه -

 !!بابا.. گم مي خودم بگيريد، شمارشو نه! بزند زنگ ميکنيد؟ تماشا منو چرا..  شده عاشق
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 .نيست خبري مسخره لبخند ان از ديگر حاال. برداشت گام سويم به و زمين روي گذاشت را ميوه هاي پالستيک

( يکج دهن با) موضوع اين بابت بخوني شکر نماز رکعت پنجاه بري بايد ها؟ کردي، فکر چي خودت با تو دختر -

 ور چرنديات اين خوام نمي ديگه... خوشبختيت به بزني لگد ميخواي که ميکني تو غلطو. کرده غلط کرده غلط

 زا! هه کيه؟ اون اره؟؟ چرنده اينجا بذاره پاشو اون خوام نمي من اينکه بابا -: مياد هفت واسه شو حاظر برو بشنوم

 چرخي؟ مي خرپوال با تاحاال کي

 کار باشگاهش تو منم خب خب،. ميکنه عربي کشوراي با رو مسابقه اسباي واردات و داره سواري اسب باشگاه -

 .همين کنم، مي

 ميکني؟؟؟ رو واردات کار شما نکنه. دنبالت خونه در بياد ميشه مجبور صابکارت که کاري چه.. کاري؟ چه -

 .فهميد شود مي اش پيشاني عرق از را اين و نيست گفتن براي حرفي و دارد پنهانکاري در سعي که بود معلوم

 .بگو بهش راجع بازم ديگه؟ -

 .پيش ساله پنج. داده دست از تصادف يه تو زنشو. سالشه 12 خب، -

 و فک همه. رسيده اينجا به خودش بازويِ نون با که ساخته خود ادم يه بالغه، مرد يه اون. جان بابا سوگند -رضا

 باشه؟؟؟ نکنا لج... خودش و خودشه هستن، ور اون خونوادشم و فاميل

 ."نه" جوابم اما بياد بذار -

 !گفتم نکن لج اومد، خوشت ازش شايد حاال -رضا

 پاکت ان با متري بيست هال ان در بودم، پرانده ها حرف اين با را اش نشئگي حاال که را پدر ديگر؛ حرفي بدون

 کردم، دربرابرش که سرکشي همه ان با ادبي، بي ان با شود مي مگر. است سخت درکش. گذاشتم تنها ميوه هاي

 .مشکل ان، به خنديدن و بود طنز حقيقتي. سخت باورش و بود محض حقيقتي! شود عاشقم

*** 

 کردم مي مرور بار ششمين براي را حرفايم و کشيده ام شده مستتر هاي مو روي نشسته زرشکي شال به دستي

 .شد نواخته دروازه زنگ بالخره که

 !چشات اون قربون آ باشه؟؟ مياره جوش زود نگي؛ چيزي عزيزت جان. سوگند -رضا

 !جهنم به! اورد مي جوش. دهد قسم انرا جان ندارد حق است پري من عزيز

 تخته شتربي گفت شود نمي که مبل البته. نشستم پدر کناري مبل روي و کرده سالمي تک کنم، نگاهش انکه بدون

 .بود سخت و سفت اي
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 بفرماييد سالم، -جاويد

 اهنگ از ظاهرا که نشاندم؛ رخ روي لبخندي ها، گل ان ديدن با اختيار بي. گويم مي را زيبايش گل دست. سفيد رز

 و انداخته پا روي پايي و کرده جلوس سو ان مبلمان در جديت همان با حرفي بدون و نماند دور مرد ان خيره

 . کوچکمان الونک به گذرا نگاهي

 !ميکني؟؟ لطف چاي سيني يه دخترم! اقا اومديد خوش -رضا

 خوش مزاجشون به ها خونه اينجور چاي شايد! باشه ميلشون باب چاي مهمونمون نکنم فکر جون بابا!! چاي -

 نيست

 پا پاروي پرنسس يک مانند داشتم؛ ارامشي عجيب که من اما رفت اي غره چشم بود، شده سرخ خجالت از که رضا

 ار نگاهم بشقاب و کارد چيدن صداي با که کرده شمارش را قالي هاي گل الود، خشم نگاه ان به توجه بي و انداختم

 .حاکم جو گر نظاره و گرفته باال

 بفرماييد اقا، بفرماييد -رضا

 .بفرماييد شستمشون، تمييز. کنم مي خواهش بفرماييد -:و زدم لب به پوزخندي

 هميو ان به و انداختم باال را چپم ابروي و دادم کش را هايم لب فشار کلي با. انداخت اندامم به رعشه نگاهش واقعا

 .امد در صدايش که زده اي اشاره يک، درجه رنگه و اب خوش هاي

 .بذار تنها رو ما رضا -جاويد

 .اعتراض و کردم امتناع سبب همين به و داشته تنهايي به هم ان او، با ماندن از موحوش ترسي

 .باشيد هم شما خوام مي! بشين بابا نه نه، -

 .را گفتنش "اوف" همانطور شنيدم، را دارش کش هاي نفس صداي

. دعق از بعد هفته شنبه پنج مثال کنم، مي برگزار زودتر هرچه رو عروسي.. چطوره؟؟ شنبه پنج اين واسه -جاويد

 .بازيا مسخره اين و ازدواج قبل شناخت نامزدي، دوران اهان،! ميگن؟ چي بهش.. ها بازي لوس اون از متنفرم

 .تر اروم.. صبرکنيد -

 منظورتو؟ -جاويد

 بخ... که اينه منظورش سوگند يعني. اقا نه -:و زد تصنعي اي خنده داشتهغ اشکار لرزي صدايش که درحالي بابا

 ..هم رو اون نظر
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 -:اموخت را ادميّت رسم کمي مرد اين به بايد. ندادم را اتمامش اجازه و ربطش بي جمله وسط پريدم عصبانيت با

 بپرسيد؟؟ ازدواج اين به راجع منو نظر خوايد نمي شما

 .چرخاند سر و کرده نثارم ميزنند، مچکر خود از افراد که انها از نيشخندي نفهم مردک

 ظاهرا و نشده دير هم حاال اما... نذاشت بابا راستيتش اما بگيرم، تماس باهاتون عصري خواستم مي غفور اقاي -

 نم بگم بايد اما خوشبخت، و تامينه لحاظ همه از مسلما کنه ازدواج باشما هرکي ميگه بابا. هست بهترم رو در رو

 با ازدواج؛ چون مهمي مسئله درمورد دارم دوست و بالغم ادم يه خب..  و سال دو و بيست تو برم خوام مي االن

 ?به و بگيرم تصميم فکر

 فعال ؛بگم بايد تر مهم ازهمه و کنم توجه کمتر مسائل اينجور -:داشت مکافات هم نگفتنش اما بود سخت گفتنش

 .ندارم ازدواج به تصميم

 جاي و هست اخرم حرف اين و -:شود بيشتر کالمم تاثير تا خيره نافذش چشمان به و برخاسته الوار تکه ان از

 .ببخشيد! باشيد شده متوجه رو منظورمو اميدوارم... نداره برگشت

 با که پري ديدن با و کردم حرکت راهرو ته اتاق سمت به و گرفتم خويش رنگ هم چشمان مغناطيس از را نگاهم

 .کشيدمش اغوش به ارامش کمي کسب براي کرد؛ مي بازي اش صورتي پلنگ عروسک

 رفتند؟ -پري

 برد؟ مي بکار جمع صيغه دخترک که بودن نفر چند مگر

 .خوشگله پري بشم اروم بذار. هيش... ميره داره -

 ولـاـّه به نبود پري اگر و رفت مي اعصابم روي مغرور مرد ان از رضا جهت بي هاي عذرخواهي و ها التماس! پوف

 يبرزخ و گشوده شدت با را اتاقم در دقيقه، پانزده از بعد. درايم زيبايي به هردويشان خجالت از چطور دانستم مي

 .زودتر کمي اما بودم واکنش اين منتطر. خيره

 .لعنت احمق، دختره بهت لعنت! کنه لعنتت خدا-رضا

 .واي اِي.. کردي سرمون بر خاک که واي اِي -:ناليد و نشست در درانه همان در

 .ترسه مي بچه.. کن بس. بشنوم اشغال اون درمورد حرفي خوام نمي ديگه بسه -

 !ميکنه لهمون جاويد. بترسيم هممون بايد.. بترسه بايدم هِه -

 جواب مسخرش خواستگاري به نبود قرار. ميکنه غلط بابا؟ فهمي مي. ميکنه غلط.. هه.. نخندونم خدا رو تو -

 .بدم مثبت
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 مچش تو بخوني، رو اشهدت بايد هم حاال ندونستي؛ رو قدرش احمق تو که بود سعادت مرغ نبود، خواستگار اين -

 ...هم کردي بيچاره تو خود هم سفيد

 هک داشت عاقبتي چه گفتن "نه" يک مگر رفت؟؟ و کرد اشاره است، يافته استتار بغلم در که پري به چرا هم؟؟

 است؟؟ انداخته جانش به ترس انقدر

***** 

 رفتم مزون سمت دربست با و رسانده مدرسه تا را پري

 بخير صبحتون. خانم سالم -

 دارم کارت بشين اينجا بيا. سالم -خطيبي

 افتاده؟ اتفاقي -:زدم لب و داده لم چرم کاناپه روي هيستريکي لبخند با

 هنوز که اين با -:خون اوقات، تمام برالف را دلم و کرد ادا سرهم پشت را کلمات باصالبت و جدي هميشه سان به

 کار اينجا ديگه خوام نمي بگم بايد... داري نياز بهش دونم مي چون ميدم کامل رو ماهت اين حقوق ماهه، اول

 !! کني

 اپيد اخراجم علت شايد که کرده؛ مرور را گذشته هفته مدام تا شد سبب و کرد خانه گلويم در بغضي ناخوداگاه

 بود پاک پاکه حسابم.. هيچ هيچه اما شود

 اخه؟؟؟؟ چرا اخه،.. خانم -

 .باشي موفق..انشاا. برو سوالي هيچ بدون و بردار رو پاکت اين -خطيبي

 ناجوانمردانه اينقدر مجازاتش که ام کرده چه بازخواستي؟ هيچ بدون علت، بي.. کرد اخراج مرا جمله يک با! همين

 است؟؟؟؟

 .نميرم چرا، نگيد تا.. اما -

 ،شناسي مي که هم رو منو.. نميومد درستي ادم صحبتش لحن از که بود مردي يه اما؛ نگم، گفت راستش -خطيبي

 ..بخوام عذرتو خواست ازم گردم؛ نمي دردسر دنبال

 ضبغ ان فشاري، هر با و زده بيرون شده خراب ان از عصبانيت با و نداشتم را اش احمقانه دليل شنيدن تاب ديگر

 دستور بود واضح. نداشت کردن فکر به نياز. خفه نطفه، همان در را ام ناله و تحمل را دردش و دادم غورت را لعنتي

 .خودخواه سياهپوش همان.. ناجنسيست کدام

*** 
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 هک افسوس اما. گذرد مي گشتن، شرافتمندانه شغل يک دنبال به در به در و بيکاري شب، ان مراسم از هفته دو

 چند کشيدن با که خدا شکر اما. دهد کاري متناسب شمايل با دختر يک به خالي و خشک شود نمي حاظر کسي

 گدايي دست و ايم برمي ادم سه مخارج پس از داشته؛ شدن معروف براي جا که خياط يک به فروش و ناب طرح

 مطمئنا. ماه دي اوايل و است رسيده زمستان. نکرده دراز ميکشند، يدک را مسلمان اسم فقط که مردمي پيش

 ندمان پدر! خدا شکر. است مشخص کرده سفيدپوش را شهر که سنگين برف اين از است؛ پيش در سختي زمستان

 هم باز اما سابقه، بي و است عجيب سکوتش و ارامش اين. دارد را داغانم روز و حال مراعات و زند نمي غر اوايل

 ...خدا شکر

 !!بيا بازي، برف بريم بيا اجي -پري

 باشه؟ ميام، حتما فردا اما.. ميکنه درد خيلي شکمش اجي جون پري -

 !!قهرم،قهرِ باتو من اصال... االن االن، االن، همين نه نه -:ناليد بغض با لجباز دخترک

 سني دخترک کاش... بخرم جان به را دلم عزيز قهر و بغض بايد که است شکم درد اين و ماهيانه عادت تقصير

 .قليل ميزاني به شده کند مي درک بچه دختر کاش آري،..را بزرگش خواهر هاي درد کرد مي درک و داشت

 خترانهد محبت. نيست عالم اين در انگار اما را، چيز چه دانم نمي. کند مي تماشا را بيرون و نشسته بخاري کنار بابا

 گذاشته است، نشسته رويش که پتويي روي خشک، خرماي ظرفي با رنگ، خوش چاي فنجان يک و جوشيد ام

 !العجبا ديديم، روهم شما سکوت و نمرديم.. عجب چه رضا اقا -:و

 خيلي سوگند. خوابم اومد رفته، که سال سه اين تو بار اولين واسه ديشب اخه.. شده تنگ زهره واسه دلم -رضا

 !دونم نمي... ميکنه سنگيني قلبم رو چيزي يه چرا دونم نمي! روزگار إِي. بود خوشحال. دلتنگشم

 بارهدو حرف رضا انگار. داد سر گيري بهانه ناله و نشست بابا و من درکنار اينبار و برخاسته بغض با دوباره پري

 ها؟؟ بازي، برف بريم مياد کي -:کرد زمزمه سرخوشي با بترکد بغضش که ان از زودتر و خواند را دلش

 !جون اخ. من.. من -پري

 بچه دو ما هاي درخواست و کارها کل که رضايي کند؟ مي عوض را مرد يک خُلقيات خواب يک چطور چه؟؟ يعني

 ؟..!!حاال رساند مي پايان به جروبحث و فحش کلي با را

 جلوي انهم بسازند، کوچک برفي ادم يک بود قرار اخر..اند کرده دير کمي دهد مي نشان را ظهر دوازده ساعت

 ايد نمي دلم عزيز مستانه هاي خنده از صدايي هيچ و اند رفته که است دقيقه چهل و ساعت دو اکنون اما خانه،

 در.. برفي ادم به برسد چه نبود ادميزادي از خبري اما کشيده؛ سرک را کوچه از و سرکرده را مشکي شال و پالتو

 گذارم مي زمين روي محکم را جاپاهايم.. نبود خبري هيچ.. نه اما کشم، سرک هم را ديگر هاي کوچه تا کشيدم را

 که جمعيتي که رسيدم شيرين کوچه به. بدهد هم را ديگر هاي کوچه بررسي اجازه و شود دور پريشان افکار تا
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 بدجور که خون قطرات...شدم نزديک حلقه به و کرد گل ام فضولي. کرد جلب را ام توجه بودن زده حلقه وسط

...  ماا برسم، حلقه اول رديف به شده که زوري هر به و بزنم کنار را جمعيت تا کرد کنجکاوم بيشتر ميزد ذوق توي

 اسفالت کف که الود خون جسم دو از توانم نمي را نگاهم. است عمرم کابوس ترين تلخ و ترين عجيب!! اه.. اما.. اما

 ، ؟..خوبه حالتون خانم» گويند مي که شنوم مي توک و تک را جمعيت صداي بگيرم، اند افتاده پوش سفيد سرد

 .نيست کابوس نيست، خواب اما ميچرخانم، سر اطراف به.......« ميشناسي؟ شمام با خانم ؟هي.ميشناسيدشون»

 .است روزگار سنگين پتک تقدير، شومي نهايت بدبختي، زول است، درد

 هاا؟.. قهري اجي با هنوزم کوچولو پري.. جو پري.. پري.. پر -

  حرف چرا اما.. گرفتم اغوش به لزان تني با است خون غرق که را جانش بي جسم

 !برسيم کارمون به بزاريد بايد باشيد، اروم لطفا خانم خانم، -امبوالنس پزشک

. هميش بلند االن خستست يکم فقط پري دکتر.. کنيم بازي برف خوايم مي االن ما.. نشده چيزي چي؟؟؟ واسه -

 !!رو دستـت بکش نزن، خواهرم به دست( ناليدم صدا با) جان پري پري

 نيز من اشکاي جريان و کشيدند رويش را سفيد ملحفه. صدا بي هم او بود؛ افتاده تر انطرف قدم چند هم رضا

 روي را کوچکش و نحيف جسم که شد نمي چه؟ خواهرم پس اما نگذارم؛ و بروم خواستم مي. گرفت شدت همزمان

 گلگونش سينه روي را سرم. کنم رها اندازد مي ذوق ذوق به را زانويم کشکک استخوان دارد که برف متر نيم اين

 درحصار که سردش پيکره به تبدارم اشکاي و تن سوزان گرماي از هم نبينم، را سفيد روانداز ان هم تا گذاشتم

. يدسف.. سفيد... سفيد هاي روپوش با هستند مرد دو کنند، مي جدايش دارند اما ببخشم، گرما بود درگير بازوانم

 روز هفتمين در برف سفيد هاي دانه بگويم است بهتر اورد؛ نحسي برايم سفيد.. متنفرم است سفيد رنگ هرچه از

 !سفيد سفيد، اوردند؛ ارمغان به را نحسي خودشان با صدا بي و ارام ارام زمستان

. وننبرش اقا... پري پري،!. کني ول دستامو! کن ولم نبرش،.. ان زنده اونا نــه -:غريدم انرژي تمام با کشيدم فرياد

 !!ميارند در رو هفته چند اين تالفي دارن و قهرن من با فقط زندن اونا حسين امام به کنيد، ولم!! بـابـا

 لمس انگشت نوک با را تکشان تک و انداخته را خود ام، گوشه جگر خون هاي قطره روي امبوالنس، شدن دور با

 .است کرده بغض لحظه اين در هم خدا شايد کردم حس که ناليدم قلبم ژرفاي از چنان و کردم

 رفت رو ماشين جواد نکن، گريه خدا به رو تو! کردي يخ چقدر ببين شو بلند عزيزم جان، سوگند -خانم زينب

 زجريء چه اين الـاّـه يا! نگذره ازش خدا. رفت در و زد شده ذليل کنه، نابودش خدا.... بيمارستان ببريمت بياره

 !!!بکشه دختر اين بايد که

 اي قرهن پرايد در نشاندن و گرفتند را بغلم زير ها همسايه از ديگر نفر دو با ديوارمان، به ديوار همسايه خانم، زينب

 .جواد اقا
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 حرفا اين به گوشم من اما گفتند؛ مي است حق مرگ اينکه از و ريختند مي اشک من پاي به پا همسرش و زينب

 براي قسم خدا به اما است حق مرگ بله،.. ساله خردسال طفل يک براي نه اما حقيقت و است حق مرگ بله،. نبود

 اما هرچه اصال هرچه تلخ شيرين، باشد، هرچه خواهد مي زندگي؛ طعم هنوز که او براي کند، نمي صِدق من خواهر

 مي. است حقي نا پايان و اخر... کشيست ضعيف اخر نيست، حقيقت نيست، حق اذان وقت همين به نيست حق

 کفر و بدهي دست از را عزيزت دو روز يک در شود مي مگر! هه بگويم بذار خب خب، گويم، مي کفر که دانم

 .شود نمي شاهد سر باالي همان به شود؟ مي مگر نگويي؟؟

 !!ميکنيما گمشون االن باشه حواستون نکنيد، گريه خدا رو تو جواد اقا -

 !هست حواسم نترس، دخترم نه نه، -جواد اقا

  !نيست جور اون با زياد اما پيششه بابا خب، اره. نيستم پيشش من ببينه ميترسه االن پري دونيد مي اخه -

 نگراني با ام عصبي هاي خنده و ها هذيان به دو هر و بود برگشته عقب روبه کمر تا هم خانم زينب و ايينه از جواد

 درمان بي هاي درد درمان گريه حاال، تا کِي از. نيست درمان را دردم ها اشک اين اما. ريختند مي اشک ارام و نگاه

 شود؟ مي زنده مرده گريه با چطور اخر است؟ شده

... ودب گفتن ازمن!! ميکنيما گمشون االن بگيد چيزي يه شما جون زينب کنيد؛ مي گريه داريد که بازم جواد اقا! إِ ـ

 تا ودنب کرده يکي به دست باهم کنم فکر. بود کشيده دراز برفا رو... گرفته شوخيش سرما اون تو انگار هم بابا! هه

 !همينه اره اره،. کنن اذيت منو

**** 

 هب دنيا تمام ديدمش تا نشد، اما ببينم؛ يخي اتاقک ان در را اش شده فريز جسم توانستم ضجه و اصرار کلي با

 که ار خانم زينب نجواهاي اما بود قوي مسکنش انکه با. بودم بستري ناچار را شب و شد خروار جانم بي پيکره روي

 اغوش من خواهم، مي را پري من نکرد، ارامم اما شنيدم مي وضوح به را خواند مي سرم باالي اش مفاتيح با

 مي/ را/ پري/ من. بود ام ارامش کسب براي درماني روش خوب اما بود کوچک انکه با که خواهم مي را خواهرم

 .خواهم

.. ندگذاشت بود برابرش دو که قبري در را پوشش کفن کوچک بدن. شد نمي کاش اما شد تمام نحس شب ان بالخره

 خود به بود توانم که جايي تا کردم محصور را سردش بدن بار اخرين براي. ديروزها به خوشا امد، نمي امروز کاش

 شمانشچ عسلي ثانيه يک فقط.. يکبار فقط.. ديگر يکبار فقط کند نفوذ جانش در هايم رگ گرماي شايد تا فشردم

 .ببينم را

 دوباره اما کردند جدايش انکه با که ديروز به خوشا امد، نمي امروز کاش. کردند جدايش ها وجدان بي ان بازهم اما

 ار خون گرماي. باشم داشته اغوشش به اميد که نيست فردايي ديگر. بود اخرين اين اما کشيدمش، اغوش در امروز
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 هم من بيايد ديروز تاشايد بيايند، ديروزها شايد تا زنم مي چنگ زمان و زمين به.. است صورتم از کنم؛ مي حس

 .خاک خروار خروار اين زير باشم کنارشان در حاال و بروم ان همراه

 !!رفت پريم!!. رفت عزيزم که واي اِ واي، اِي!!.. خدا -

 روحشون بذار بسّه، 2خانم سوگند -: کند مي نجوا گوشم زير که آشنا يک ايد، مي اشنا صداي يک حال دراين

 !!نکن خودت با کارو اين.. بگيره اروم

 جاويد خود.. بود خودش. ببينم را اشنا غريب ان تا سرچرخاندم اطراف به و کردم بلند خاک کپه از را سرم سريع

 و فراموش را غم اي لحظه براي است زده خاک به را انگشتش دو و نشسته پا دو رو روبرويم درست که بود غفور

 در يا بود تيره انقدر پوستش رنگ. جدي و اخم با لبخند، بدون هميشه مثل. شدم خود رنگ هم چشمان در خيره

 موهاي ترکيب، خوش چانه و فک از خبري.. ندارد زيبايي هيچ مرد اين هه،! امد؟ مي چشم به تيره انقدر افتاب اين

 دلت تا... است مردانه معمولي چهرش اجزاي همه... دارد مردانگي بخواهد دلت تا اما نيست؛ طاليي پرپشت

 مي دلت و گرفته بر در را دامانت عجيب ترسي و سرما کردن نگاه با ناخوداگاه که ازانها دارد؛ نافذ نگاه بخواهد

 . نشوي ذوب شکاک و ريزبين نگاه ان زير تا کني فرار کني؛ فرار فقط و بدوزدي را نگاهت خواهد

 بابات کو بابات پرسيدي مي همش اونروز نيست يادت مگه هاا؟ کجاست؟ بابام بدوني خواي مي خان جاويد -

 جاويد اقا اما( عصبي و باخنده) زيره اين االن و مرده اون... مرده اون( گريه بغض با) بگم بهت خوام مي حاال کو؟؟؟

 ...خوابيده کنارش اونم پري، اسمش خواهرمه کوچولو، پري نيست تنها

 روز اون.. گم مي راست حسين امام به خدا، به کنيد؟؟ مي نگام اينطور چرا -:شد سرازير تند تند اشکايم دوباره

 خاکا اين زير زيره، اين. ميگي دروغ گفتي تو اما گفتم راستشو هم

 ..ميگي راست تو اره اره،.. دونم مي -جاويد

.. .نميتونه... نميشه االن نميشه نه نه( بااخم) بپرس خودشون از بيا اصال اصال،.. نداريد باور منو حرف شما اما -

 ميگن همينو هم جواد اقا و خانم زينب... کردن تموم درجا گفت مردن، گفت.. گفت دکتره دکتر،

 خانم؟؟ زينب -:ناليدم و کردم پاک را اشکايم محکم دست پشت با -

 دخترم؟؟ بگو مادر بله -زينب

 مي يخ دارم من!! اوف مياد؛ برف داره بينيد مي که خودتون بشه، سردش پري ترسم مي اخه.. خوام مي پتو يه -

 بچه اين به برسه چه کنم

 اش تيره سوخته افتاب چهره ان به دوباره ام، شانه روي انداخت را اش مشکي دوخت خوش کت سياهپوش مرد

 ينا نگاه سنگيني و سرما با هيچ نشد که گرم وجودم.. داد را جوابم روح بي و جان کم لبخندي با که انداختم نگاه

 ..شد هم سرد سوخته سياه مرد
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 ..که نميشه جان، سوگند اما -زينب

 خواستم ازتون پتو يه ميشه سردش بچه گم مي.. هستيد ادمايي چطور شما -:غريدم ارام

 نشستم مسکوت مرد ان غرش با که بجنبانم دست خودم پاشم تا زدم زمين به را دستم

 نـادر نادر، نيست؟ پتو يه يعني -جاويد

 بله؟؟.. اومدم.. اقا بله -نادر

 کني مي نگاه منو بر و بر چرا يالـاـه... کن جور پتو يه سريع بپر -جاويد

 ..اينجا پتو اما -نادر

 و مات و برگشته ما سمت به قبرستان توي جمعيت تمام که کشيد دادي چنان و بزند را حرفش باقي نگذاشت

 را جو اين اش نعره با که کيست ديوانه مردک ان گفتند مي خود پيش حتم به و کردند مي تماشايمان مبهوت

 ..برگشت اي قهوه گلبافت پتو يک با بيچاره نادر دقيقه ده از بعد.... کرده متشنج

  کنم کمکت بذار بکش، خواهرت رو پتو اينم بگير بيا -جاويد

 سيل هر با اما شود خوب قلبم سوزش تا ريختم ريختمو اشک و کشيدم خاک کپه سرتاسر را پتو کمکش به

 جاويد و نادر جواد، زينب، فقط حاال و کرده رفتن عزم ديگر بودند همسايه تماما که جمعيت اندک... شد سوزانتر

 ..بود عجيب برايم نشده رفتن به حاظر سياهپوش مرد اين چرا اينکه. بوديم مزار برسر

 کن کمکش زينب بابا، شو بلند.. نيست اينجا ديگه هيچکس کن نگاه.. شده ظهر ديگه بلندشو دخترم -اقا جواد

 ..پاشه

.. باشم تنها خوام مي بريد،.. دادم بهتون زحمت خيلي بريد شما. بذارم روتنها بچه ميشه مگه.. خوام نمي نه، -

 بريد

 را اکبر..ال که موذن صداي باشنيدن.. بوديم قبرستان در نفر سه ما فقط حاال و نشدم راضي کردند اصرار هرچه

 چي واسه -..:ببينتم بيکس اينجور کسي خواهم نمي و رود مي باال هم هايم اشک سرعت گويد مي

 باشم تنها خوام مي.. لطفا..نميريد؟؟

 اب چرخند مي بينم، مي سياه و تار را جا همه افتاده، دوران به سرم. برود تا شد بلند حرفي هيچ بدون خداروشکر

 ته از نالم مي کند، مي بلند اراده بي را فغانم و آه کشد مي تير بشدت شکمم زير چرخند، مي هم سرعت اخرين

 آآي.. آآآي -:دلم

 اينبار و گرفت را حيايم و شرم المروت درد اين اما کنم، مي حس پايم ساق و ران ي کشاله روي را خون لزجي

 ااي کن، کمکم... آآي:ناليدم قبل از تر بلند
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 وگند،س.. بيار ماشينو بپر نــادر! کردي؟ چيکار خودت توبا دختر -..:سمتم ميدود که بينم مي تار شنيد را صدايم

 ...کن باز چشاتو باتوام، هي.. هي

 ..اااي.. جاوي.. ميرم مي دارم اااي -

 !!سـوگند بيمارستان، برمت مي االن کن باز چشاتو... نميشه هيچيت تو کني مي غلط -غريد حرص با جاويد

 نشنيد را مرد اين هاي دستور از کدام هيچ بود شده بيهوش او اما

 "خورم مي را غمت اجازه بي.. کن حالل"

 :بيمارستان

 چطوره؟؟ حالش دکتر خانم -جاويد

 همسرشون؟؟ همراهشونيد؟ شما -

 ..بماند دردسر بي کنارش در بتواند تا بزند جا همسرش را خودش خواست مي اما.. دهد جوابي چه دانست نمي

  شوهرشم؟ بله بله،.. ب -جاويد

 بله؟؟ داشتند زيادي روحي استرس و فشار ظاهرا -

 داده دست از تصادف يک توي رو خواهرش و پدر ديروز همين خب.. بله -

 واسه شده، پاره کيستاشون از يکي و ريخته بهم هورموناشون تنطيم باال اضطراب و روحي فشار همين بخاطر -

 درسته؟؟؟ نکرديد ازدواج هنوز شما فقط... شده کنترل از خارج خونريزي همين

 و زنانه هاي هورمون به راجع چيزي اما داشت اطراف در زيادي رنگارنگ دوستان و بود کرده ازدواج قبال انکه با

 گوش فقط زير به سر زنان دکتر نطق دربرابر و دانست نمي مسايل اينجور درمورد هرچه هرچه، کنترل و تنظيم

 غلط به ديگران ظاهر از هم باز نکرده شک دختر اين انتخاب در که شد مطمـئن دکتر سوال با حاال اما داد،

 بله؟؟؟ -..:است کرده قضاوت

 ..خب.. هستيد شوهرش نميگيد مگه -

 ..و هستن من نامزد هنوز ايشون اما.. چرا چرا، اهان -

 ..شدم متوجه -دکتر

 " نکن شک مني مال تو دختر... کنم متوجت چطور دونستم نمي وگرنه شدي متوجه خوبه... اوفف "

 ..هستم باشما.. اقا اقا، ببخشيد -پرستار
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 بفرماييد بله ببخشيد،.. بله.. ها؟؟ -

 نميتون ديگه ساعت نيم تا دارن سرم و زديم ارامبخش بهشون فعال ميکنم، صداتون دارم ساعته نيم -پرستار

 گرمکن شلوار و زير لباس بهداشتي، پد بسته يه... کنيد تهيه واسشون ايدب که دارند الزم چيزايي يه بشن، مرخص

 ..من اما!! بـله؟؟؟ -

 بگم شما به گفتن دکتر خانم نيستيد؟ همراهشون مگه -: و انداخت باال را ابرواش تا يک پرستار

 ..ميرم االن.. بله -

 رفت خروج در سمت به و شد اسانسور وارد سريع پرستار تيز نگاه از فرار براي

 " اين به تف.. دردسرن هردوشون دختر و پدر.. کردم غلطي چه! اه"

 و ازترس بود کرده روشن تازه که را دوم سيگار سريع او ديدن با کرد مي دود سيگار و زده تکيه ماشي به که نادر

 کرد له پا زير ناچار به

 اقا؟ بريم -نادر

 بمونيد؟؟؟ دختره اين پيش خوايد مي نکنه اقا.. ديگه خونه -نادر

 سوييچ -

 برمتون مي بخوايد هرجا خودم.. نوکرتم اقا -نادر

 سوييچ -

 :اي زنجيره فروشگاه

 کنم؟ کمکتون ميتونم من فرماييد، ب-فروشنده

 ..خانمم واسه خواستم مي گرم خيلي شلوار يه -

 نخواهد گستاخ دختر ان اگر حتي نبود کردنش انکار به حاظر و شيرين مالکيت حس اين برايش چقدر

 پشميه؟ ساپورت منطورتون -فروشنده

 باشه گرم خيلي يعني.. باشه گرم که شلواري يه.. نميدونم -

 خورد مي داشت را اش توجهي بي اين چوب حاال و نداشت توجهي و بود متنفر دختران همراه کردن خريد از او

 کرمي پالستيک داخل را بود پشمي داخل از که مشکي ساپورت خورد مي ساله 22-21 دخترکي که فروشنده

 همين؟ -:و گذاشت
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 هم زير لباس ست يه... نه که همين -:مِن مِن با ميکند درموردش فکري چه حاال دخترک داشت يقين که جاويد

 ...خواستم مي

 ..که کرد نگاه غليظ اخمي با و شد گشاد حرف ازاين دخترک چشمان

 ..فرستاد رو بيچاره من خب هه تونست نمي خودش چون متاسفانه و کردن زايمان تازه خانمم خب... هه هه -

 ساپورت ان کنار هم را رنگي بنفش ست خودش سليقه به بود کرده باور راحتي به را دروغش حاال که دخترک

 گذاشت

*** 

 بيصدا و ارام اينبار اما ريخت مي اشک و بود خيره سقف به کشيد، سرک در گوشه از

 سـالم -جاويد

  رمب بايد کنيد، صدا پرستارو ميشه -:و کردم پاک تند تند را اشکم شالم گوشه با سوخته سياه مرد ديدن با

 تازه ور سرمت! نميشه -: ايستاد من به پشت و رفت پنجره سمت به گذاشت بالشتم کنار را رنگ کرمي پالستيک

 !زدند

 چيه؟؟؟ ديگه پالستيک اين -

 .بگيرمشون برات تا خواست پرستار -جاويد

 احمق ان! من خداي.ريختم شکمم روي را بود داخلش انچه و گذاشته سينه قفسه روي را پالستيک چپ دست با

 افتاده شمارش به هايم نفس عصبانيت و خجالت از!! کند؟ خريداري را لوازم اين بود داده اجازه خودش به چطور

 !بيرون برو بيرون، برو... شما شما، -:الکن ام، شده سنگين زبان و بود

 نم واسه صداتو پس نشده؛ چيزي هم حاال. گفت پرستار -: کشيد عربده کالفگي با بود خورده جا جيغم از که او

 !!نکن بلند

 !پرستار پرستار،... بيرون برو -

 وتاهک پرستاري اي ثانيه از بعد. مرد اين برابر در ابرويي بي و شرم يا بود رضا و پري براي ها اشک اين دانستم نمي

 داري؟؟؟ درد شده؟ چي عـزيزم -:و شد وارد بود شده گشاد چشمانش هقم، هق و جيغ از هم او که قامت

 !بره بگيد خدا رو تو.. بيرون بره بگيد اقا اين به -

 !!!بمونه نيست مشکلي شوهرته، اون چرا؟ اما -
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 مچ تا را راستش دست که شدم؛ خيره گر استفاده سوء ان به شده ريز چشمان با بود؟؟ شوهرم کسي چه شوهر؟

 .نگاهم زل زل و کرده فرو اش مشکي اي پارچه شلوار داخل

 .بيار در رو سرم اين 2شمام با خانم... دربيارش رو سرُم اين -

 .پايينه فشارت هنوز تو! نميشه عزيزم اما -

 !پيشش برم بايد من خوابيده؛ خاک خروار زير پري!! برم خوام مي گفتم -:ناليدم فرياد با

 !بکنيد تر سريع الزمه هرکاري.. کنم مرخصش خوام مي -جاويد

 !بشه تر وخيم وضعشون ممکنه نشده؛ قطع خونريزيشون و دارند فشار افت هنوز غفور اقاي اما -

 قاتا خاز حرف بي و شد سرمم، اتمام از بعد ترخيص به راضي هردويمان، مصمم چهره تماشاي با که بيچاره پرستار

 من و گرفت ضرب پايش با و نشست رنگ سرخ کاناپه تک روي سينه به دست چي، استفاده سوء مردک. خارج

 نمي! هـه -: غريدم ام، شده خشک لبان گوشه در پوزخندي و حرص با و شوم خشمم فوران مانع نتوانستم گريان

 !!ميشم متذکر دارم رو بودنتون طلب فرصت دونستم،

 و منقبض نميشنيد، ميلش باب حرفي وقتي که خدادي برنزه چهره ان به کردن نگاه خواست مي جرعت ولـاّـه به

 . نداشتم هم چاره اما نداشته را جرعتش من.. بود سخت من براي اين و شد مي تر تيره

 يدجاو باشه بهتر شايد ضايعست، يکم اين نه نه... عزيزم همسر بگم بهتون ميتونم خان جاويد اوممم... شوهر؟؟ -

 !بزنم صداتون عشـقم... شايد يا عزيزم

 "..شده وحشي بوفالوي يه جفت نگا نگا کن، نگاه قيافشو ميکني؟ غلطي چه داري معلومه سوگند برمن، واي"

 دير نميذارم اما... نيست موقعش االن... اساسي اونم ميخواد کردن کوتاه زبونت -:و کشيد ريشش ته به دستي

 ...بشه

 مه يکبار براي هم هرکس بود ترسناک واقعا او. نيوفتم نگاهش ياد کردم سعي و امدم خودم به در کوبش صداي با

 .سرد و ترسناک... ميايد سرعت به که اي واژه تنها ذهنش در ببيند اورا شده

 ايستادنم به کمک براي را جاويد که کرد اصرار. کشيد را انژيوکت و امد پرستار که کشيد طول دقيقه 12حدود

 از مزخرف و چرت داليل با توانستم بالخره خراب حال ان با هم من و کند صدا

 هب رو پياده در شوم ماشينش سوار خواست که او به توجه بدون... شوم خالص بيمارستان ان و سمج پرستار ان شر

 نتوا اخرين با اختيار بي که اشاره انگشت با تبدارم و سرخ هاي گونه از را برف ريز هاي دانه حرص با و افتادم راه

 ماا ايستادم شد بلند گوشم بيخ درست که بلند ترمز صداي با اما کردم تند را هايم قدم.. کردم پاک ميلرزيد

 ...بود که ببينم برگردمو نتوانستم
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 باال بـيااا.. نيستم؟؟؟ تو با مگه -

 من است سرد... شوم گرم که بروم راه بايد بايد،... بايستم شرايط اين در خواهم نمي من و است سرد است، سرد

 من را اين قسم خدا به... است سرد... ميخواهد گرما دلش و شده سردش که است قلبم.. قلب... نميگويم را اين

 الش يک و خز پالتو يک به من و است سرد... اند کرده را گرم مشت يک هوس که است دستانم دستانم،.. نميگويم

 گاه تکيه يک به من، برفي هاي فردا و امروز هواي و حال اين هوا، اين نه... نه. ندارم احتياجي پشمي دستکش و

 هشدار که اوست... ميدهد هشدار دارد که است عقلم احساسم، نه ميگويد قلبم نه را اين... دارد نياز محکم و گرم

 ونيتدر اندک گرماي ان و نيست گرم قطع به اما باشد محکم شايد. نيست گرم گاه تکيه ان او نايست و برو که داد

 .نکن نگاه را سرت پشت و برو... نايست و برو برو،... ميکند خاموش و سرد پناه بي تو سمت به هرقدمش با هم را

 برداشتم کوتاه قدم دو شوم اش مشکي اتومبيل ان سوار خواست مي که خشنش و حرص پر صداي به توجه بدون

 برداشتم عقب به کوتاه قدم يک و شدم هول... امد صورتم جلو معلقي شي يک يهو که

 ..بگيرش داروهات، -جاويد

 رزيدهو درشت هيکل ان با که کردم برداشتن قدم قصد ديگر سمت از حرفي بدون گرفتم را پيمان پرو پالستيک

 پري؟؟؟؟ پيش يا اومم مامانت؟ بابات؟ کي؟؟ پيش و کجا بري قراره االن بپرسم ميتونم -:و شد مانع

 همشون اونا -:گفت بازهم و کرد نامردي اما.. شد ام لرزه متوجه اوهم... شد خلوار سرم روي که ديدم را دنيا تمام

 ..ميدي ازار اونو اشکات و لجبازي اين با داري تو و خوابيده راحت االن پري... نيستند زنده ديگه، مردن

 انگ نترس بگذار، تنهايم و باش مرد... ميشوي ازار ريختنم اشک از ازلجبازيم که بگو باش مرد تو؟ يا پري"

 "برو فقط.. نميزنم بهت نامردي

 نمرده پري... نمرده.. زندن اونا -:شد سرازير ارام داغم اشکاي و کردم زمزمه

 ..بخواي که هرجا ميرسونمت سوارشو.. ميکن نگامون دارن ملت ديـگه، بسه -

 روي پياده درهمان دوباره."نـه" کشيد فرياد بلند صداي با عقل اما کرد باز هم را من سمت در و سوارشد و رفت

 مه پاشيد هيکلم تمام به ماشينش هاي الستيک و گلگير سمت از سرعت با که هايي گل به شدم راهي کذايي

 رمب خواهم مي کشته؟.. نکشته را کسي که گل مشت چند باشد دور من از او فقط شوم گلي بذار... نکردم توجهي

 هب شدم خيال بي چه؟؟ بکشد عذاب روحشان مزارشان سر اشکايم و قراري بي با و باشد راست اگر اما زهرا بهشت

! !اوف! نشستم و کردم پاک برف از را نيمکت از گوشه دست کف با... رفتم بود راه چهار سمت ان که پارکي سمت

 و برف هرچه از است، سرما و برف اين بخاطر نحسي اين همه نه.. است برف بخاطر سرما اين همه.. است سرد

 را معزيزان که شد ان مسبب برفي ادم ساختن به تصميم. اورد نحسي برايم برف.. متنفرم برفي ادم هرچه از.. سرما

 سمت شانه رو دستي فشار و گرما..تاريک هوا و شده نارنجي اسمان اما است چند ساعت نميدانم....بدهم دست از

 ..مزاحم هميشه هاي خرمگس اين به لعنت اه... متمايل سمتش به را سرم و کردم حس چپم
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 هااا؟؟؟ ميکني چيکار پارک توي ساعت اين دخترخانم -گشت مامور

 نداشتم تکلم وقدرت بود کرده قفل دندانم سرما از نشد اما بگويم چيزي که کردم باز را دهنم

 ها؟؟؟ اللي و کر نکنه باتوام؟؟ -گشت

 از که بود معلوم.. شوم سفيد ون ان سوار تا زد اشاره زن مامور دو به سمتم از نديد واکنشي و حرف هيچ وقتي

 بودن جدي در سعي اما اند کرده تعجب کردم همراهيشان مظلوم اينطور نکردم خالصي براي تالشي هيچ اينکه

 که مامور خشن صداي با.. کشيدم جلو را ام مشکي شال کمي ام، نشسته ماموري دست کنار راهرو توي. دارند

 ..رفتم بود راهرو ته که اتاقي سمت به "شو بلند" گفت

 .بشين اينجا شما خانم... بري ميتوني -سروان

 ..نشستم و رفتم ميزش کنار چرم صندلي روي بود پايين سرم که درحالي اش چهره به نگاه بدون

 فاميل؟ و اسم -سروان

 کريمي.. سوگند -

  11 - سالته؟ چند -

 نشسته؟ پارک تو دخترشون شب 1ساعت دارن خبر خونوادتون کريمي سوگند خانم.. خب -

 ميشه؟ محسوب جرم مگه نشستن پارک توي.. بله -

 ميکشي؟ چي... پوففف

 تا کردم بلند را سرم حرص با خوردم جا چرندش سوال از ميکشم؟ چه و معتادم اينکه بود؟ اين من سوال جواب

 اش چهره مرتب، سبيل و ريش ساله، 32 شايدهم يا 33.. ببينم را اش گستاخانه سوال و سرد صداي اين صاحب

 را هايش سوال تمام جواب که ميکرد مجبورت که خشن و سرد نگاه ان منظورم... امد مي شغلش به و بود خوب

 ...کجا جاويد نگاه کجا مرد اين نگاه اما.. ترسناک سياهپوش مرد ان مثل درست... بدهي حسيني راست

 ..بخوايد چي تا بدبختي، سختي، رنج، -

 وارد ظاهرا که بخواند چشمانم از را دروغ و راست شايد تا کرد نگاهم اخم با اي ثانيه براي کرد تنگ را چشمايش

 ببرنت بيان بزن زنگ -:فهميد و بود

 !!کي؟؟ به -

 ببينم... مادرت پدرت، به اي؟ احمقانه سوال چه اين دختر... من به -:و کشيد محاسنش به دوباره دستي سروان

 داري؟ اصال
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 ..ندارم نه -:ميگم راست که بخواند نگاهم از اينبارهم کند خدا

 " ميگم راست دارم وجدان بي ميکني؟ نگام اينطور چرا اه "

 يخوايم نکنه دختر.. اکبر الـاـه... بزن زنگ سريعتر هرچه بيا شو بلند نکن بازي فيلم و نريز اشک الکي -سروان

 اره؟؟ بموني بازداشگاه تو شبو

 بود خاکسپاريش امروز همين پدرم.. ندارم... رو کسي من -

.. اره -:و داد را اش تکيه سينه به دست و انداخت را بيکش خودکار و شد بلند پوزخندش يعني اش خنده صداي

 رو جامعه دارن که ولگردي دخترا از رو مرده بابامون ننه که اين امثال و جمله اين نيست روزي من ببين اره،.. هه

 ...نشنوم ميکشن گه و گند به

 دارم بپرسيد، هامون همسايه از بريد.. ميگم راست خدا به -:و شد بلندتر هقم هق اش انصافي بي همه اين از

 ميگم راستشو

 ..بازداشتگاه ببر اينو بيا..... سرکار.. سرکار -سروان

 روغد نميشه باورتون بازهم بکشي هم قران رو دستتو اگه که شما مثل ادمي با ندارم اي عالقه اصال من ببينيد -

 .. همي.. هم همين،.. دادم دست از تصادف تو رو خواهرم و پدر هم رو مادرم هم من.. کنم قانعتون و بگم

 همان روي و گرفت را بازويم زير که دادم دست از را تعادلم و رفت سياهي چشمانم که ميزدم را حرفم باقي داشتم

 نشاند چرم صندلي

 زود.. بيار ابقند ليوان يه -سروان

 -:شنيدم دورتر را صدايش که دادم تکيه بود او به مخصوص که فلزي ميز روي را سرم و نوشيدم بزور جرعه چند

 نداري؟ دايي.. عمويي ميدونم چه.. فاميل يه تو يعني

 ..نه -

 بيمارستان. رضا گوشي.... شدم داخلش چيزي متوجه که کردم ام اي قهوه پالتوي جيب داخل را سردم دست

 ودمب ناچار اما... کند خالصم ميتوانست مخمصه اين از که بود کسي تنها او بله افتادم، جاويد ياد... بود داده تحويل

.. هست يکي چرا خب-...:ميکرد داغون و پريشان را ذهنم هم دروغش حتي که کنم معرفي کسي اورا دروغ به

 بهش؟ بزنم زنگ گوشيم با ميشه

 دوست؟ يه کي؟ به -

 بزنم زنگ ميشه حاال... نه.. نه -
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 ?از بعد بالخره. گرفتم را بود شده سيو "خان جاويد" که اورا شماره ها تماس داخل و نکردم اخمش به توجهي

 بفرماييد؟ بله -:دادند جواب کردن لطف اقا متوالي بوق

 (جاويد؟؟ کيه جاويد؟ کيه) ميکرد تکرار را سوالش همش و نميداد امان که امد مي هم دختر يک صداي

 «پدرش گور.. نميده صحبت امان که کيه عفريته اون که چه من به»

 جاويد... الو -

 خورد جا داشتم نامزد يک حد در اشنايي و صميميت در سعي که صدايم تن و لحن از که خورم مي قسم خورد، جا

 است ديگران شخصيت کردن خرد استاد او اخر کرد کنترل را صدايش را خودش اما

 افتاده؟ اتفاقي سوگند؟؟؟ -

 ) ( پاسگاه بياي ميشه.. ميگم برات بعداً -

 «کيه؟ عزيزم جاويد» خوبه؟ حالت فقط تو.. باشه باشه.. پاسگاه؟؟؟ -

 پردن عشوه با انقدر تا ميکندم تک تک را هايش گيس تمام تا بود دست جلو االن ايکبيري دختر ان کاش پوففف

 ..حرفم وسط

 برسون خودتو زودتر هرچه لطفا کنم، قطع بايد.. شدم مزاحمت که ببخش -

 نشان را بودنش اقامنش که داشت تن به دوخت خوش شلوار و کت هميشه مثل امد که کشيد طول ساعتي نيم

 يزيت نگاه سروان. خشن خيلي نوع از البته است؛ واقعي جنتلمن يک او که کند انکار توانست نمي کسي و ميداد

  بنشينيم که زد اشاره دست با و انداخت من و او به

 دارن؟؟ نسبتي چه شما با خانم -سروان

 قاتفا ديروز همين خونوادش براي که ناگواري تصادف با متاسفانه و نامزديم هنوز البته! اوم. هستم همسرشون -

 خوبه؟؟؟ حالت سوگندجان اومده؟؟؟ پيش مشکلي سروان جناب بمونيم، منتظر بايد بازم انگار افتاد؛

 

 عالف رو من ساعته يک چرا پس کريمي خانم -: و برگشت من سمت به جديت با بود کالفه ظاهرا که سروان

 ها؟؟؟ ميکنند، معرفي نامزدتون رو خودشون و اومدن ايشون حاال و نداريد رو کس هيچ که کردين

 يه البته! هه.. شده بحثمون يکم خانمم و من راستيتش -:گفت طنز از عاري لحني با و کرده ريزي خنده جاويد

 ما ميديد، رخصت اگر هم حاال! ميکنند بزرگ رو چيز همه شناسيد، مي خوب رو خانما که شما کوچيک؛ بحث

 کنيم؟ زحمت رفع ديگه
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 از حاال او و شده بيشتر او به نسبت ترديدم و ترس چرا دانم نمي بود؛ ريا و دروغ چاشني از پر که رسا نطق اين با

 اذبک را نامش نميتوان اصال که اش العاده فوق نفس به اعتماد با.. صدايش رسايي با.. ظاهرش با که فرديست نظرم

 از هرکاري اري،... کاري هر نبود، کم قطعا اما دانستم نمي را حدش هنوز که نفوذي و قدرت با همچنين و گذاشت

 .بخورم برايش هم سنگين قسمي حاظرم و ندارم شک را اين اميد؛ برمي دستش

 .داد خروج اجازه بالخره و چرخاند ما بين را اش ريزبين نگاه بار چندمين براي سروان

 و کردم نجوا ندارند؛ را شدن باز ناي خستگي از که بسته چشمان با و شده مشکي لوکس ماشين سوار حرف بدون

 .شدم هم شما مزاحم شرمنده، -: اقرار به شروع

 اوردي؟ ازکجا منو شماره حاال خواهش، -

 .رضا گوشي از -

 بريم؟ کجا -

 بلـه؟؟؟ -:حفظ را ام رفته فنا باد بر خونسردي کردم سعي و کرده باز حد اخرين تا را چشمانم مسخرش سوال از

 ببرمت؟؟ کجا ميگم -

 ..خونه معلومه، خب -

 ما؟؟ خونه -

 !!خودم خونه! نخـير -:خروشيدم و اش تقدم اي غره چشم

 منون؛م بازم -:کردم تشکر امشبش لطف خاطر به بار چندمين براي و بازگشته سويش به دوباره شدن پياده هنگام

 . بخير شبتون. کرديد بزرگي لطف

 .بخير شبت ديگه، برو. کني تشکر ازم مجبوري که نيست و نبود بار اخرين اين نيست؛ تشکر به نياز -

 که حرف اين... حرف ان درک و هضم شرايط اين در است سخت کنم چه خب را؛ حرفش نکردم درک و نفهميدم

 .مضمون پر و بود دار معني

 يم پخش کارتون ولوم اخرين با سال، شش اين تمام مثل بايد االن که تلويزيوني بودن خاموش خانه، مغموم هواي

 اري،.. جاري را اشکم و سوزاند مي را قلبم بود؛ نشسته خاک متري ميلي نيم و روز يک عرض در رويش اما کرد

 دارم من االن و بهترند ديروزها هم هنوز چرا دانم نمي ولي.. ولي بودم بهتر روزهاي امدن منتظر که سالهاست

 نه؟؟ ايد، مي حساب به ديروز.. را قبل ساعت هفت و سي حسرت خورم، مي را ديروز حسرت

*** 
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 و ميگذرد چگونه دانم نمي هم خودم که هرروزي هرروز، از تر پژمرده و تر تنها. گذرد مي حادثه ان از اي هفته سه

 نمي تحمل شايد را کسي بي همه اين نبود دلسوزمان هاي همسايه از نفر چند و خانم زينب هاي زدن سر اگر

 هم من چه؟ غرورم پس اما داشتم نياز واقعا که اجناس کلي با خانه دم فرستاد، را نادر باري چند جاويدخان. کردم

 در و را اش دريغش پر هاي کمک کردم رد و نفي پس نه؟؟ مگر، او مثل همه مثل دارم خود براي شخصيتي و غرور

 در و کرده راقبول اش مردانه هاي دلسوزي و ها کمک توانم نمي و ايد نمي خوشم مرد ان از که کردم اقرار دل

 .باشد شده که رسمي و راه هر به هم ان دارم را او از ماندن دور در سعي نتيجه؛

 کيه؟؟ -:کشيدم جار کرده سر را ام مشکي شال زنگ صداي با

 منم جان سوگند -خانم زينب

 در چهارچوب در بود شده تزيين نعنا؛ همچنين و کشک و داغ پياز با زيبا خيلي که اش، پُر سر چيني کاسه يک با

 يارمب تو واسه هم کاسه يه گفتم کردم درست آش بيا. مادر سالم -:دارد لب بر گرمي لبخند روز هر مثل و ايستاده

 .بگيري جون تا

 !!داخل بفرماييد. کرديد لطف خيلي -

 !بهت بدم هم خبري يه اومدم بعد؛ واسه بمونه نه، نه -

 خبر؟؟؟خيره؟؟ -

 منم.. ميگرده مجرب و ماهر خياط يه دنبال کرده، باز تازه خياطي يه خواهرم دوست گشتي؟ نمي کار دنبال مگه -

 بري؟؟ فردا بدم ادرسشو چيه نظرت حاال. سوگند افتادم تو ياد ماهر گفت تا

 رد خوش، خبر اين شنيدن با حاال و گشتم مي کار دنبال بايد و بود کشيده ته ختم مراسم براي اندازم پس تمام

 :زدم لب و شده خيره همسايه خانم گرم چهره به مسرور، هوايي و حال با و شکر را خدا دل

 کجاست؟؟ ادرسش حتما،.. حتما. کرديد خوشحالم چقدر دونيد نمي! خانم زينب واي -

 ! دخترم برم ديگه من. ميارم واست عصر -

 خانه از هشت ساعت.. شوم سوار تاکسي سري 3مجبورم و دور کمي انجا مسير.. است عصر7تا صبح2از کار ساعت

 2 حدود و بود ماکت و چرخ دورتادورش که بزرگي نسبتا سالن. رفتم انجا به ذوق و شوق کلي با و شدم خارج

 من به را چرخ از يکي که بود رو خوش سال33 خانم يک بود انجا صاحب که مريم... مشغول سالن در هم نفري

 را ام روحي حال محيط ان در کار و شرايط اين که گرفت مي هايي کمک طرح کشيدن در هرزگاهي و داد اختصاص

 .بود کرده بهتر کمي

 دکتر ببرم پسرمو بايد برم؟ زودتر يکم امروز ميتونم جون مريم -زهرا
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 !!!بديم تحويل رو ها مانتو اين فردا تا بايد و شلوغه سرمون چقدر که ميبيني جان زهرا اخه -مريم

 اين... بود سرماخورده پسرش قل که شد مي روزي چند و داشت قلو دو بچه دو که بود رويي سبزه دختر زهرا

 و گرفتيم مي را سفارشات بوديم مشغول انجا که نفري شش هر وقفه بي و داشت رونق خياطخانه کار اوضاع روزها

 بيمارش بچه و او سوخت، حالش به دلم ديدم که را زهرا اشکي چشمان. ميداديم مشتري تحويل شکل بهترين به

 من جان مريم -...:نميکند درک را اين که مادر فهمد، نمي را اين که مريض بچه.. است گرم کار اوضاع که کنند چه

 بره؟ ميتونه اون.. اخراشه ديگه خودم مال اخه ميدم انجام هم رو زهرا سفارشاي

 شه؟؟؟ تموم بايد امشب همين که ميدوني ميکني فداکاري داري که تو دختر -:و داد باال را ابرويش تاي مريم

 باشه خطرناک ممکنه و تبداره پسرش که ميببيني اما.. اوهومم -

*** 

 نيست خونه کسي انگار اقا -نادر

 اوففف.. نباشه خونه شب موقع اين ميشه مگه -جاويد

 !هه.. بياد بر مخارجش پس از بايد بالخره -: و زد نيشخندي نادر

 عوضي ها؟؟؟ زدي زري چه -:کوباند ماشين بدنه به و چسبيد را اش يقه اي درنده ببر مانند حرف اين شنيدن با

 ميشکنم فکتو وگرنه بگير گل دهنتو اون

 بخدا نداشتيم منظوري اقا، کردم غلط.. غلط.. اقا.. اق -:ناليد بود افتاده من من به ازترس که نادر

 ميدونه اون حتما بزن همسايشونو زنگ!! اَهه.. گذاشته کج پاشو بفهمم خداشاهده... شو خفه -جاويد

 هک خانم زينب دقيقه چند بعد و فشرد را بود دستشان بقل همسايه که زينب خانه زنگ و کرد مرتب را اش يقه

 بفرماييد بله -:کرد باز را دروازه بود چسبيده سفت را گلدارش رنگ بادمجاني چادر

 ميکنم عرض رو کريمي خانم نيستند؟ همسايتون اين.. بخير شبتون خانم حاج سالم -نادر

  شما؟؟ فرمايشتون؟ -:گفت طلبکارانه و کرد بيشتر را اخمش زينب

 غفور اقاي نه که من البته هه هه.. هستيم اشناهاشون از يکي ما خب -:و زد لبخندي نادر

 کرد سالمي مودبانه خيلي و زد کنار را نادر جاويد

 نيست؟؟ خونه سوگند مگه... نياوردم بجا ببخشيد واي شماييد؟ اِاِاِ -زينب

 ..خاموشن هم المپا و نست خبري زديم رو زنگ هرچي -جاويد
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 شده تموم که وقته خيلي کارش باشه اومده تاحاال بايد ولي!!.. .وااا -زينب

 اين اينم کاري چه کار؟ -:غريد رفت نادر پيش لحظه چند حرف سمت به فکرش کار لفظ شنيدن با که جاويد

 ساعت؟؟

 يستن ساعت اين تازه نگم، کسي به گفت سوگند اما پسرم ببخش -:گفت من منِ با کرد تر سفت را چادرش زينب

 عصر7ِتا صبح از

 21:22اعتس االن.. بگم تونم نمي خانم چي يعني -:غريد دوباره بيچاره پيرزن روبه عصبانيت با کرد بلند را صدايش

 نيومده دختر اين

 .داد را خياطي ادرس بود شده نگران اوهم جاويد حرف با که زينب

 برفي رو درپياده ام شده مجبور و است امده تاکسي قحطي چرا دانم نمي.. شود نمي باز خستگي از چشمانم**

 -:کندمي کالفه مرا واين نيست کن ول و افتاده دنبالم لوکسي رنگ سفيد ماشين راهي اول همان از... کنم گز پياده

 نشيد مزاحم لطفا.. گرفتيد اشتباه اقا

 اين سرما اين تو رو متشخص و خوشگل خانم يه ميده اجازه من مرام اخه مودبي، چقدرم جووون اي -مزاحم

 هااا؟؟؟ بزارم تنها ساعت

 سر ديگر بار. دهند مي او به را پيشنهاد اين باشد خيابان در ساعت اين هم هردختري بله.. است حقم بخدا

 ..امده قحطي که راستي به نه اما باشد تاکسي شايد تا و چرخاندم

 نکن ناز باال بيا.. تو به برسه کردم يخ ماشين تو من بابا شد؟ چي -مزاحم

 ..کن ول رو بدبخت من و برو عزيزت جون تورو اقا -

 يلشاتوموب سقف به و شد پياده ماشين از بعد و شد خيره نداشت شيطنت که حالت با ثانيه چند شد، چه دانم نمي

 مزاحمم من گفته کي اصال -:زد تکيه

 ..نيستم اوناش از من بريد پس نيستيد، اگه باشه خب -

 ..هاش مردونه ازاون قول.. قول... خونت برسونمت ميدم قول باال بيا برم؛ نميذاره که همينه اخه -

 زبان سر از سر حرفي بدون. امد مي چشم به مارکش هاي لباس و سردش مردانه عطر بوي هم فاصله ازهمين

 بودنش سمج از. بود شده پيم پا دوباره که امد زدنش استارت صداي... دوباره افتادم راه و دادم تکان اش نفهمي

 پاشنه يهو اما کردم تر بلند را هايم قدم ناچار به بياورد، سرم باليي خلوت خيبان ان در ترسيدم مي شدم هول

 همش.. آآي.. آآآي -شد بلند جيغم و شدم کور و سوت رو پياده نقش و رفت يخ اي تکه روي ايم قهوه هاي بوت

 احمق کارت پي برو.. تواِ تقصيره
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 شدي؟؟ اوخ حاال اخي.. نتيجش اينم روندي خودت از مردمو جوون.. خداست کار بيا -مزاحم

 کسي و ميشدن سرازير سرعت به که گويم مي را اشکايم بود؟ پناهي بي از بود؟ شدن مسخره از بود؟ درد از

 برو ازاينجا برو، -..:نبود جلودارشان

 يعني ميکني؟؟ گريه داري تو.. تو -:نداشته را گريه انتظار که بود معلوم صدايش لحن از

 را ارفر و شدن بلند توان بودم چسبيده زمين کف به انگار اما ايد مي سمتم به دارد که شنيدم مي را پايش صداي

 زمين روي نشستن به حاظر وعض و سر اين و ها لباس ان با چطور! چطور شود نمي باورم. نشست کنارم.... نداشتم

 !!است؟؟؟ شده

 مازيار -

 هااا؟؟ -

 ...بودم نشسته ماشين تو که من بود خودت تقصير. معذرت... مازيارِ.. اسمم -

 دبلن دادش که زدم صورتش به محکم کردم برف پراز را مشتم... بود اعصابم روي رفتن قصدش امشب واقعا او! اوف

 کردي کورم آآي.. آي -:شد

 « نه؟ مگه بود برف مشت يه امافقط بشه کور نکنه خدا واي »

 ببينم بذار شد؟ چي اقا.. اقا -:و گذاشتم بود گذاشته محکم راست چشم روي که دستش روي را دستم ترس با

 شد چت

 پام مچ. ديگه بسه -:و بردم باال را صدايم اراده بي ميکرد، بيداد و داد و بود چسبيده را چشمش محکمتر او اما

 اهه.. ميکني اينجور تو که نياوردم در شربازي اينقدر شده داغون

 کشيد مي فرياد انطور او و بود شده قرمز کمي فقط! اوف.. برداشت ارام را دستش

 نياري در بازي سمج خواستي مي. حقته سوسول، بچه ايشش.. شده قرمز يکم فقط بابا نترس -:و خنديدم

 نياورم رو به و نکنم اين از تر ضايع را خودم کردم سعي من اما خورديم، جا هردو شوخم و صميمي لحن از

 ميکنه؟؟ درد خيلي مچت -مازيار

 ..گيرم نمي خسارت ازتون نيست چيزي اما هه. ميکنه ذوق ذوق يکم. نه -

 تکيه او به بگيرم؟ را دستش داشت؟ انتظاري چه.. کرد دراز سمتم به را دستش و شد بلند و زد جذابي لبخند

 مرد به خداتومني، مشکي لوکس ماشين ان به خيابان، به هردويمان نگاه شد باعث بلندي ترمز صداي... کنم؟

 فشک پاشنه اما بخشيد التيام را اش سرخي جدول کنار نخورده دست برف که سيگاري به شلواري، کت شانه چهار
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 جاويد.. او.. او ميکند؟ برنداز مارا خصمانه انطور که کيست مرد ان کيست؟ او. شد کشيده شکاند؛ را کمرش مرد

.. باشد راهش سر که اي جنبنده هر هيچ، که برف هاي دانه نگاهش با برميدارد قدم باصالبت که او. است غفور

 مي هم هنوز او منم؟ مهم چيست؟ مهم... که است اين مهم.. ندارد فرقي باشد که هر خواهد مي هرکه هرکه،

 کند؟ عاشقي ادعاي خواهد

 رو؟ اون ميشناسي -مازيار

 ..بريد... بريد اينجا از سوالي هيچ بدون -

 من به فقط چرا. زد کمر به دست و ايستاد سرم باالي الموت ملک مانند.. است وحشتناک واقعا مرد اين اوففف

 چيکار شب موقع اين اينجا شما... اينجا.. شما سالم،.. س -...:است؟ من ذوب قصدش فقط چرا ميکند؟ نگاه

 ميکنيد؟؟؟

 بپرسم؟؟؟ تو از رو سوال اين نبايد من -

 مزخرف مردک. برگرداندم رو... غليظ را اخمم و کرد فريز را وجودم سرمايش و بود سرد لحنش

 ..کنم کمکت بذار. بريم شو بلند. عروسک بسه بازي برف ديگه.. سرده هوا عزيزم -مازيار

 دو به فقط اما کردم نگاه نکردم، نگاه... جاويد؟ يا بود من دادن حرص قصدش او بريم؟ بازي؟ برف عزيزم؟ هاااا؟

 قسم بخدا.. نميتوانم.. کنم نمي نگاه.. نکردم نگاه.. بود شده چراغاني شيطنت از که مازيار خاکستري چشم

 مزاحم اين کاش! ندارم خب. ندارم را لزران فک ان کرده، ورم رگ ان نشسته، خون به تيله دو ان ديدن شهامت

 ماشين تو بريم بيا سردته؟ زده، خشکت چرا اِاِاِعروسک؟ -..:ندارم شهامت من اخر ناليد؛ نمي ديگر و شد مي خفه

 هاا؟؟.. ميکنم گرمت خودم

 جوشيد، بالخره اما. کرد زمزمه بار سه را "عروسک" مضحک کلمه و شد بلند اش کشدارحرصي خنده صداي

 را کوچکش و بزرگ اسياب دندان 1 شيکستن صداي که کرد بيچاره مزاحم ان نثار سنگيني مشت کرد، پاره افسار

 شنيدم خودم هاي گوش با خودم،

 ....عوضي حرومزاده -

 نعره بزنم جيغ خواهم مي. ميکند حواله را برابرش 3 جاويد بزند تا دو او. است سرتر او اما اورد نمي کم هم او

 وردبخ نه، گون تيره مردک اين اما.. کند جانش نوش او بزند، او... مازيار نه.. کند تمامش بکشد، دست شايد بکشم

 است، واقعي مزاحم يک او. متنفرم اش افراطي تعصب از نقصش، بي هيکل از زمختش، مردانه چهره از. کند نوش و

 کنيد تموش. بسـه.. بسـه -..:شدم کنده جايم از زدم زمين به را دستم. حقيقي بختک يک

 صورت و سر است جالب. کشيد اش شده له لب گوشه را شصتش و زد کنار رويش از را جاويد حرص با مازيار

 دارن مهارت اينقدر يا بود بازي شامورتي اينها همه پس.. مازيار داغون لب همان بجز است سالم سالم هردويشان

http://www.negahdl.com/


 او هرهچ کجاي.. نميشود غفور شامل اين البته کنند؟ حفظ نقص بي را کششان دختر صورت و بزنند کجا بدانند که

 حالت در تغييري بدون. است مردانه که جد به اما ندارد؛ زيبايي چيز هيچ واقعا او.. است دلفريب و نقص بي

 ميزند اتش سيگاري و ميکند صاف را اش اي سورمه پيراهن يقه ابروانش

 دختري؟ اين چيکاره تو اصال اشغال مرتيکه -مازيار

 گم گورتو شو بلند دختر اين کار و کس همه. کاره همه -:و کرد براندازي را پايم نوک تا سر ازفرق و زد پوزخندي

 ..کن

 صيشخ حريم يک مانند اموالش، از يکي مانند ميکند، نگاه اش دارايي چشم به من به او.. بشنود ديوار گفت در به

 نمي من و هست هست؟ نيست، امکانش شود؟ مي مگر. ندارد وجه هيچ به را ان به شدن نزديک اجازه کسي که

 قانونيست؟ چنين منظورم دانم،

 هاا؟ برو نگفتم هاا؟ نشو مزاحم نگفتم -

 يکيه؟ يارو اين -مازيار

 تمرو ال. خيابان سمت کشيد و گرفت را کيفم بند وحشيانه و کنم روشن را خبر بي جا همه از مزاحم ان نگذاشت

 واقعا ؟بود که مازيار ميکند؟ درد مچم ببيني نمي و کوري مگر است، سردم بيني نمي مگر تر، ماليمت با تر، يواش

 هستم هم تو با عوضي هـي نيستم، کن ول من دختر -:ميکشد نعره پردرد انطور چرا بود اگر بود؟ مزاحم يک

 ..نيست کن ول مازيار

 سگ سرماي ان در و ميراند اتوبان در سرعت با! کشد مي نشان و خط و کند مي ادعا اينجور مزاحمي کدام اوفف

 زا فقط دانم نمي چهارم، شايدم يا سوم است؟ چندم سيگار. است کشيده پايين انتها تا را ها شيشه تمام کشي

 ساعت -..:چيست چاره اما بيزارم بِلَکش اسي سيگار بوي از بيزارم، ها کشيدن سرک اين از ام، کالفه ها اطوار اين

 چنده؟

 ??... بله؟؟ -

 نبود؟ ? تا کارت ساعت مگه -

 بمونم بيشتر شدم مجبور بود مونده کارام -

 تو و و بيرون بزني بيرون؟؟؟ بزني شده خراب اون از شب ??:??شدي مجبور که بود واجب خيلي کار اين بعد-

 اره؟ کني؟ بازي برف عوضي يه با و بيرون بزني بدي؟ جلون خيابون

 رمگ ببيني، و بودي مگر ديدي، ميکني؟مگر قضاوت سخت انطور چرا انصاف بي ميزني، بهتون چرا نشناس خدا

 ..اما..: بداني تا بگويم مجبورم
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 اوهوم؟؟.. ميکني قبول تو ميگم من ميدي، گوش تو ميزنم حرف من.. هيش -

 قبولش رد اجباري اما بشنوم... بشنوم بشنوم، بگويد تا بشنوم، و بگويد تا خيره رخش نيم به کردم ريز را چشمانم

 حساب يه. کني کار خوام نمي -..:ندارد وجود مرد اين کردار و حرف در خيري.. نه قبول؟ اما شنومم مي... نيست

 گي،ب خودم به ميتوني داشتي احتياج هرچي... کني کار خوام نمي سوگند پره؛ سر هميشه نترس. کنم مي باز برات

 باشه؟. کني کار خوام نمي باشه؛ ساعت ?کارش ساعت اصال.. اصال باشه، عالي باشه، زنونه کارت محيط خواد مي

 کيست او... بيزارم هم کردنش امر از من و ميکند امر او ميکند، امر او شدم؛ نمي عصبي اينقدر گفت مي ناسزا اگر

 گر؟ نظاره شده ريز چشمان با بيصدا من و ميکند امر که

 بشيد کوچه داخل خواد نمي. بسه -

 خستگي رفع براي بگذار اما ام خسته... بستم ارام را در و شدم پياده حرف بدون. هستم هم خسته اما ام عصبي

 از اخراج نرفته که يادتون.. .کرديد يکبار نکنيد، دخالت. بربيام مشکالتم ازپس ميتونم -:بروم و بگويم را اين اما

 ..برداريد سرم از دست و من زندگي تو نکنيد دخالت ميگم، رو مزون

 ...کني کار خوام نمي -

 و ندبدا تا را حدش بگويم بگويم، را نفرتم درجه تا نماند و رفت رفت، و گرفت را گازش که کردم مي فوران داشتم

 ..نماند ديگر

*** 

 شود مي باعث او اما است يکي او حرف... ميکند فکر چموش دختر ان به کشيده دراز اسپرتش تخت روي باز طاق

 لهک با دختر ان اما دهد مي سخاوتمندانه پيشنهاد و شود مي سخي يکبار او. کند تکرار بار چندين را اش جمله هر

 دارد، تاوان کرد؛ دک را او و داد منفي جواب دليل بدون، فيلم بدون عشوه، بدون راست، و رک و کرد رد شقي

 بايد بپردازد، بايد او دارد تاوان نيست؛ دارش جلو هيچکس است، اجبار... او هم خودش هم دهد مي تاوان

 ..بپردازد

 ..تو بيا -

 ..خانوم ناديا... شدم مزاحم ببخشيد اقا -نادر

 نميدي؟ جواب گوشيتو چرا. سالم... ببينم کنار بکش ااا -ناديا

 با چسبد مي را بازويش... نيست کن ول کرده بزک بلند مو دخترعمه ان انگار اما چرخد، مي پهلو به حرف بدون

 هووم؟؟ ناراحتي، اينقدر چرا جون، دايي پسر -:مينالد ناز
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 دک و تفاوتي بي اين انگار اما خوابيد، دمر و کشيد اش چنگکي تراش خوش هاي ناخن زير از ماليم را بازويش

 تولدت.. تولدت بگم اومدم فقط. رفتم.. باشه -:غريد اينجور که کرد وتلخ تنگ را پاره اتيش ان خلق کردنش

 باي.ما خونه يا اينجا حاال بگيريم، جشن يه خواستم مي. مبارک

 ..ناديا... ناديا. ترميگفتي زود اينو خوب. بابا وايسا تولد؟؟؟؟ -

 رود؟؟ مي و اندازد مي را سرش توجه بي اينقدر گرفت مي رعشه هم او ارام صداي از که او تاحاال ازکي

 باشگاه در تازه که ها همين تا ها قديمي از پسري و هردختر.. بود اماده سالگي ?? تولد جشن براي چيز همه***

 گارسي دقايقش اکثر مثل بود نشسته خانه جلوي مرمري اي پله روي جاويد. بودند دعوت بود شده اشنا بيليارد

 رو رضا دختر خوايد نمي...ميگم اقا -:گفت را بود مردد که را حرفي ارام شد نزديک قدمي چند نادر... ميکرد اتش

 کنيد؟ دعوت هم

 رو؟؟ کي -: و زد گره را ابروانش بچرخاند گردن اينکه بدون

 خانوم سوگند يعني نه نه،... سوگند -نادر

 ..ها مهموني اين به چه رو اون.. چرا؟ -:کورتر را گره و کرد تر غليظ

 رو سيک بيچاره دختر که حاال گفتم اما. شوماست با حق بله -:ناليد من من با بود کرده کپ غليظش اخم از که نادر

 همين.. واسش بشه تنوعي يه روزا اين تنهاست خيلي و نداره

 راغتف اوقات و تنهايي فکر به حاال تا کي از ببينم -: و شد خيره نادر قلنبه و گرد صورت به و کرد ريز را چشمانش

 هاااا؟؟ شدي دراز زبون دختره اون

 غلط ما خان جاويد نه،.. نه -:گفت پته تته با ارام نعره ان با بودن کردن خيس حال در که خيکي مردک اوففف

. موال به همين... داريد رو هواش شما بفهمه خواستم.. خوا... کرديم فک شما به ما. کنيم فکر مردم ناموس به کنيم

 ...باالشهر و پارتي به چه رو پاپتي اون! همون وللش، اصال

 هممر "داري رو هواش شما بفهمه خواستم" گفت نادر که همين پيشنهاد، همين انگار... بود پيشنهاد همين منتظر

 هرکس کرد، مي جلب را همه توجه که بود کسي او خواست، مي رو امدن چشم به اين او اري. بود اش بيقراري اين

 براي ديگري ثروتش، و پول براي يکي شد؛ مي راست و خم شکلي، هر به هدفي، هر با صورتي، هر به جلويش

 توجهات اين به بود کرده عادت او... اش مردانه و جذاب استايل براي شوهردار هاي زن حتي و دخترا اوباهتش،

 مرض موجب عادت ترک که اند گفته ازقديم بود؛ کرده عادت رياکارانه، افراطي، گاهي هاي شدن راست و وخم

 خارج ازتحملش بود، اور عذاب بود، سخت پاپتي نادر قول به دختر ان سوي و سمت از محلي کم برايش حاال است،

 ...بود
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 رنگ بادمجاني چادر کنم پرت پنجره لب تاقچه روي را 6ب مداد و شاسي تخته کرد مجبورم در زنگ صداي***

 اومدم.. اومدم کيه؟؟ -...:حياط سمت بدوم سر رو

 نادر ماييم، ابجي -نادر

 ...ندارم را ديدنش حوصله ابدا که کند بخير خدا اوفف بود؟؟ هم ان يعني ماييم؟؟

 بفرماييد... سالم -

 مهموني... اقااِ تولده شب فردا يعني فردا، بگم اومدم راستيتش.. سالم -:نجيب مثال و زير سربه هميشه مثل

 ميايد؟؟... کنم دعوت هم شمارو اومدم. گرفتن

 ونم،د نمي اما. بگيد تبريک بهشون -....:اي؟؟ افاده سياهپوش مردک ان تولد... تولد. نداشتم را اين انتظار.. تولد؟

 ..نميدم قول شايد

 بگيريدش.. جاويدخان منزل ادرس -...:سمتم گرفت و خارج اش اي قهوه راه راه پيراهن جيب از کوچک برگه

 در و شود اش خانه راهي که بود شده صميمي او با انقدر بعني. کرد مچاله مشتش در و گرفت اي ثانيه3مکثي با

 شرکت بودند؛ غفور اجتماعي سطح و قشر از هايي مهمان اي، افاده و مغرور ادم مشت يک جاي که تولدش جشن

 کند؟؟

 در خانه ان ادرس و کاغذ تکه ان به بند يه که شد مي ساعتي1. نداشتم را مانتويي طرح کشيدن حوصله ديگر

 بچه مانند و ببينم نزديک از را پزش و دک و بروم خواهد مي دلم هم هستم، دودل... بودم خيره شهر نقطه بهترين

 و مو ارايش لباسم، شمايلم، و شکل اينکه از نه، او شخص از ايندفعه... ترسم مي هم.. هم بخورم، حسرت ها

. رمبگي قرار تيزشان و تند زبان و ريشخند مورد و بفهمند را ام اجتماعي سطح اينکه شود، تحقيرم باعث صورتم

 سمت به همه اشاره انگشت چطور که ام ديده ها سريال و ها فيلم در نه، نزديک از ام ديده گويم؛ نمي که دروغ

 د؛باش کمبودي هرچه در باشتم، داشته کم هرچه از! هه... نيستم هم زبان بي نيستم، بچه... ميامد بيچاره دخترک

 ديکمبو است لب دو خنجره مثل که زباني سميرا بقول زبان؛ تيزي و تند از متاسفانه يا خوشبختانه دانم نمي

 ....ندارم

 اره.. هه هه هه. شنيده ردم جواب و( زد قهقه بلند) خواستگاريم اومده اون که هستم کسي من بالخره... ميرم -

 ميرم خوبم ميرم،

 هم خانه ان خدمتکار حتم به را کهنه افتاد ازمد هاي لباس ان اوفف. رفت رفته در زهوار کمد ان سروقت دوباره

 به تراس از و راست به چپ از را بود شلوار بلوز بيشتر که را هايش لباس رگال چندباري ازسرکالفگي. پوشيد نمي

 تا 111 همان داراييش تنها تومن، 111.. رفت اش حصيري اي سرمه پول کيف سروقت به تر کالفه... داد هول چپ

 چه؟ بعد روزهاي بگذرد هم فرداشب اما ماسيد، مي نداشت چيزي شر جز دلش ته که مجلس اين براي بايد که بود
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 کرد نت به کرم پشمي شال و کتان شلوار با همراه را اش اي سرمه پالتوي. بگيرد دست به گدايي کاسه که شد نمي

 فروشنده قول به که ها چکمه اين بابت را ماهش يک حقوق نصف که را اش اي قهوه جير هاي چکمه البته صد و

 شا مشکي جعبه درون استفاده هربار ارزشمند شي يک مانند و نبود پشيمان اما بود داده بود مارک باز زبان قرتي

 ....رفت مي اش عالي سليقه و ها چکمه صدقه قربان باري دو ميگذاشت

 نزديک اره؛ تر، نزديک هم شايد يا دوخواهر مانند... پيش سال دو به تا اش راهنمايي دوران يار و رفيق... سميرا

 دانشگاه قبولي براي وقتي. بودند خبردار هم پوک و جيک ازتمام که است اين مهم... داند نمي دوقلو، مثل تر،

 کستش کرد مي فکر بود غريبه و دانست نمي هرکي! هه کرد؛ تب کلي کرد، گريه کلي برود اصفهان به شد مجبور

 و قر اهل... توپ ماليشان وضع...نبود درس اهل اما!! اوف. نالد مي اتاق گوشه ناالن اينجور که است خورده عشقي

 حاال به تا کي از! هه... بود چرا الکل و سيگار اهل اما پسر، اهل نه دوست، اهل نه ها، تفريح ان نه بود؛ تفريح و فر

 درس بالخره قهر و اصرار کلي با است؟؟؟ شده حال و عشق و تفريح جز کبد کردن داغون شش، و ريه کردن سياه

 و دخل براي گرفت، نمي سخت که مردي داشت، بازار سراي در سري که مرتضي حاج بيزبان پول با کرد ول را

 افرد نکند، رسوايش نبرد، ابرو نرود، کج... داشت شروط داشت، شرط اما کرد نمي حسابرسي دخترش يگانه خرج

 شهر مبنا هاي برج از يکي در مجلسي لباس شيک بوتيک. نبود هم هرکي هرکي بالخره... برنگردد حرام توله يه با

 هک تراول چهار ان داشتن با امروز، اما زدن؛ گپ و ها خاطره تجديد براي فقط البته بود، رفته پارسال باري چند. زد

 ان توانست مي عمرا. لباس قرض براي گپ، براي نه... برود ديگر نيتي به بود مجبور ميگذراند را ماه روز سي بايد

 .بود قرض به ناچار نه نه،... بخرد قستي حتي را قيمت گران شده دوزي سنگ هاي لباس

 سمت به و راندم گوش پشت به لجبازي با را بود باز فرق از که ام مشکي لخت هاي مو شدم، پياده برقي پله از

 از ن،گرفت صدقه از اما نداشتم استرس... رفتم بود برقي پله روبروي درست که سميرا بزرگ برقدار و زرق بوتيک

 باالشهري هاي ميهمان ان جمع در شدن مسخره از اما... بودم متنفر هم بابا حتي هرکس؛ جلو کردن دراز دست

 سالم -....:بودم متنفر هم

 ادي را او هميشه که دلنشين صداي شنيدن با بود ايستاده دخل پشت و داشت دست در مشکي لباس که سميرا

 چشم دخترک بود، خودش. چرخيد صدا سمت به گرم لبخندي با اشنا صداي ان... انداخت مي سينما هاي دوبلر

 ..چرون چشم باتوام هي... ها واجبه سالم جواب -..:امد مي اندامش به اي سورمه عجيب که مشکي ابرو

 زشت فکر بياد يکي ارومتر...کردي خفم سميرا-...:رفت سمتش به لبخند با انداخت رگال روي را پيراهن

 وحشييي ي هوي..ميکنه

 هاا؟ بودي، گوري کدوم بيشعور... نامردي خيلي سوگند -

 ..ميگذره سخت... گذشت سخت... گذشت سخت سميرا -

 چطوره؟ پري( خنده با) خوبه حالت..شده چي سوگند؟؟ -
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 نبود راحت! نه. نميداند گفت چطور... شد خيره سبزش چشمان به کرد بلند سر سريع عزيزش اسم شنيدن با

 سميرا رضا، با... کرد تصادف -..:خواهرش عين همان خواهرش، همان بود، سميرا او اما گفتن زبان به صريح اينقدر

 ميگذره اما.. ميگذره سخت... گذشت سخت سخته،... تنهام که هفتست چهار من. رفتن که هفتست 3 اونا

 ريختن اشک حوصله فعال بگيرد، هدف را مطلب اصل داد ترجيح و نداد را کردن تاسف اظهار و ريختن اشک اجازه

 بي االن تونيم مي که زياده اينقدر( داد بيرون بلند را نفسش) زياده وقت... بعد واسه بزار سميرا -..:فعال نداشت،

 هومم؟؟... بشيم خيالش

 يالخ بي فعال شد هم دوستش اندوه غم بخاطر داد غورت را بغضش و گرفت سبابه انگشت پشت با را اشکش قطره

 ...عوض را بحث سر تکان با و شد

( شد لوس) نيارم کم خوام مي... شهريا باال ازاون مهمه، خيلي سميرا... شب فردا دعوتم، مهموني يه. سمير -

 هاا؟... بشم ناز بشم، خوشگل

 ميخواي ترسناکا، هيجاني ازاون مفصل، اونم... داره قصه البته -:شد سرد لحنش جاويد خشن چهره اوردن ياد با

 ..بگم واست

 ان براي سميرا لوچه لب اب اينجور اينکه از اوفف. گفت برايش شيرين زايمان حمام جشن روز همان روز، همان از

 بازي بيجنبه ديگه يبار کنم مي خفت سميرا اِاِاِ -..:بگيرد اش گريه بود مانده کم شد کفري بود افتاده راه دراکوال

 ...جونوريه چه که دوني نمي تو اه... بياري در

 جفت چيه، چسب نه دوقلو، چسب مثل بودم تو جاي من جون احمق... داري شانس چقدر تو! واي -سميرا

 ...شدم نمي هم کنش ول چسبيدمو مي سيريش

 داري؟ بساطت و بند تو چي حاال..وللش... نداره درستي اعصاب اصال عجيبيه، موجود يه بابا!! عمرا -

 لو بگيرد جدي بايد يا الکيست دانست نمي که اي دلشوره مگر اما امد مي خوابش بود، نخوابيده را ديشب***

 روز مد و بهترين نوع از انهم کفش و کيف و لباس نظر از. داشت وقت شدن اماده براي ساعت3حاال... بود؟ کنش

 ار دبيرستانش دوستان هاي شوخي گاهي.. بود بلند موهايش... چه؟؟؟ صورتش و مو ارايش اما بود، اکي اکي ترين

 ريشه و رگ يک نکند که کرد، مي بررسي را چهره جزجز ايينه در شده هم دقيقه چند و گرفت مي جدي خيال در

 اندام و قد اين تر مشکوک همه از مشکي، پرپشت موهاي کشيده هاي چشم ان اخر دانسته، نمي و داشته عرب

 وقت اندام تناسب هاي کالس و ها باشگاه انواع در هفته روز هر نداند که هر که پر حال عين در و بلند

 ني مهم... شايد هه هه.. شايد _...:ميگذارد

**** 

 جاست؟ همين خانم -راننده
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 عرق براثر که شده مچاله ورقه دوباره و کرد برانداز را رنگ اجري سانتي3اجر وياليي خانه و کرد خم را سرش

 کرايتون؟؟ شد چقدر... بله بله، -:انداخت نگاهي را بود شده پاتي قاطي جوهرش دستش

 زرشکي هاي کفش ان با سريع و بزند متراژ را حياط نتوانست خانه سردر مشعلي هاي چراغ همان با تاريکي ان در

. سالم -...:کوبيد بار1 را اي قهوه در دستگيره. گذشت بود اي حرفه هاي زن کار انها با برداشتن قدم که دار پاشنه

 بله؟؟ غفور اقاي منزل

 غشلو! اوفففف. گرفت در ابتدا همان را شالم و پالتو و کرد هدايتم داخل به رويي گشاده با ساله 21 حدودا خانمي

 هک بود خوب انقدر اما نه هندي هاي فيلم مانند اشرافي انقدر نه بود مجللي و شيک خانه بود، شلوغ خيلي بود،

 معروف بقول تودار؛ انقدر اما داشتم استرس... خوردم حسرت ها بچه مانند و ماند ثابت نگاهم اي دقيقه چند

 ....بگذارم پرهياهو گردِ سالن ان در قدم افراشته سري با و ندهم نشان که بودم مغرور

  شما؟؟ و ناديام من... اومدي خوش. سالم -

 رغفو جناب با پدرم. کريمي سوگند... سوگند ممنون،... سالم -:و فشردم را دستش شيک و ارام خيلي لبخند با

 در و دونستن اليق رو من و کردن لطف هم جاويدخان... دوستان از( دادم کش ارام را لبانم) دارند دوري اشنايي

 کردند دعوت جشنشون

 تا بفرماييد بفرماييد، هستم، جاويد عموي دختر. امديد خوش خيلي هرحال به هومم... شدم متوجه بله -ناديا

 ...بشه پذيرايي ازتون

 خود از خبري شد مي مگر... نبود... گذراند ازنظر را خانه ديگر بار نشست سالن گوشه کرمي کاناپه تک روي

 از همينطور چهره، و تيپ از هرکدام که را ها پسر دختر و شد بلند ارکستر شاد صداي نباشد؟؟ مجلس صاحب

 خداروشکر. کرد مي دعوت مجلس کردن گرم و رقص براي وسط به نداشتند کم چيزي صورت و سر ارايش و لباس

 پيراهن. مجلس صاحب خود مانند درست بودند نفس به اعتماد خداي همه و نبود تعارف اهل جمع ان در کسي

 يدد معرض در خوب را پاچه و پر ان و بود چسبان و تنگ بسيار بسيار گفت توانست مي يقين با که را اش سورمه

 مکک به شده لخت البته اش؛ شده لخت موهاي در دستي تصنعي و شيک خيلي و کرد مرتب را بود گذاشته عموم

 سر جمع خيره هاي نگاه و ارکستر خواننده صداي با اما داد، گردن به قري و کشيد شان همسايه دختر مو اتو

 چرخواند

 همراهيتون خودم بديد اجازه اگه خانم پرنسس... تنهاست زيادي و غريبه يکم جمع اين تو يکي انگار -خوانده

 .کنم

 خوشمزگي از ريزي خنده بودند تماشاچي من مثل درست که انها چه دادند مي قر وسط در که انها چه جمع

 ..نيستم بلد رقص من ممنون،. نه( لبخند با) -:کردند نام سيامک شخصي
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 خودش هوومم... چرخيد ها پله سمت به و کنده من از سيامک شيطان نگاه حتي ها نگاه تمام که شد چه دانم نمي

 ها پله از و بود گرفته سفت را بازويش زير ناديا که حدي به بود؛ شنگول زيادي انگار اوفف... ملعونش خود بود،

 اب بالخره که گفت مي خوشامد ها ميهمان تمام با شخصيت با خيلي بود ملنگ مستِ انکه با... شدند مي سرازير

 نيمه بازدم و مرتب استرس روي از کمي بود زانو باالي تا که را پيراهنم... رسيد زده فلک من به چرخش دور نيم

 ميگم تبريک... سالم -:و کردم اي

 چه اخر. ترس از نه،... هيجان از نه... سوزاند که انقدر خيلي بود، تيز خيلي برقش... ديدم چشمانش در را برق

 ازب هم از مستي حالت همان با پيش دقيقه يک تا که خورده گره ابروهاي ان با همراه نگاه برق اين از ميتوان چيزي

 کرد؟؟؟ درک و خواند فهميد، و خواند شده گره مشت ان يا بود

 ..تووپ ميزونم،ِ  ميزون نترس... بري ميتوني تو ناديا -جاويد

 خدا بود، کرده نوش را درصدش چند داند مي خدا. بود الکل اثر... ميکشيد را کلمات و بود دار کش صدايش

 !خدا ميداند؛

 کنم کمکت بزار. کردي روي زياده خيلي جان، جاويد -ناديا

 مهمونا به برو خوبم که گفتم -: و زد بازويش دور به ناديا شده حلقه انگشتان روي به ارام باري چند را دستش

 . سيامک سيا،.... برو... عزيز عمه دختر برو. برس

 اقا؟؟ بله -سيا

 شاد خيلي... بخون شاد موزيک يه -

 ..اها اها وسطف بفرماييد اقايون و خانما.... شماست شب امشب کنف امر فقط شما.. چـشم -سيا

 ".. چابلوس... خوار پاچه مردک"

 مه خودش بنشينم تا خواست دست اشاره با و شد دور نداشت هم ايستادن تعادل حتي که جاويد از اکراه با ناديا

 و تدس روي بيشتر نگاهش سنگيني اينکه مخصوصا ميداد، ازارم اش خيره نگاه. نشست دستم کنار کاناپه روي

 که دمنبو کسي من اما کردم، مي انتخاب تري پوشيده لباس بايد و بود خودم تقصير شايد بود؛ افتاده لختم پاي

 احساساتي که دختري همينطور و بودم لباس طراح يک چون.. نه بگذارم، نمايش معرض در را خودم نيت و بقصد

 ..لحاظ هر از ازاد ازاد،... باشد ازاد لحاظ هر از داشت دوست و کرد نمي منع خود براي را چيز هيچ و نبود

 کنيد؟؟؟ مستفيض نگاهتون از رو اونا و برسيد هم مهموناتون بقيه به نيست بهتر -

 ..بروم نشستن براي را ديگر جاي تا شدم بلند و نشدم جوابش منتظر

 نوشيدني؟؟ خانم -گارسون
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 بود بقه از سرپرتر هم کمي که را يکي اما نبودم، اهلش ميشود؛ سرو که است شراب گيالس دانستم مي

 ممنون _..:برداشتم

 ..دبو من مال اون... پوففف ميکنيد؟ چيکار... چي -...:گرفتش ازم کسي که بودم نگرفته دست در درست هنوز اما

 تسرخ لباي اون تلخه، تنده،...ايـن -: خف و کشيده باصدايي و کشيد سر الجرعه که بگيرمش پس کردم سعي

 هوووم؟؟.. ميشه جيز و سوزونه مي رو

 اره؟ تنده خيلي پس! اِ -...:منحرف فکري و بود حيا بي مرد اين که چقدر واي

 تند؟ خيلي... تند؟ -

 ....ميشه شيشه مثل بخوريد هم اينو اگه که تيزه و تند زبونتون اينقدر... ماشاا اخه. نخوريد بهتره پس -

 کاناپه روي بروم که برداشتم قدم چند... بشنوم جوابي تا نماندم بازهم اما شنيدم را اش کشيده خنده صداي

 بايد هالبت شمام، با بله... خانم پرنسس -..:کرد خطاب را من مايک پشت از سيامک که بشينم سالن گوشه سلطني

 بپرسم؟؟ رو شريفتون اسم تونم مي اما هستن جمع اين تو خوشگلي و زياد هاي پرنسس امشب بگم

 در ار قند کيلو کيلو و مينشست دل به چربش زبان و چابلوسي هم اينقدر چرا نميدانم بود بازي زبان پسر عجب

 .. سوگند -:ميکرد اب دلم

 اقايون نه مگه... زيباييه اسم واقعا گاد، ماي اوه -سيا

 لبخندي.. کرد يخ بدنم تمام کنم حسش توانستم مي هم چشم بدون که خشن نگاه ان و خجالت از من خداي

 ..نشستم و زدم ماليم

 ..بخواد سوگند هرچي... بخونم امشب درخواستي موزيک يه خوام مي بدي رخصت اگه جاويدخان -سيا

 را کشدارش و سرد صداي. شود من کن ول و ببندد را دهنش کاش! پيشوندي يا پسوند هيچ بدون سوگند؟؟

 کرد صادر را اجازه که شنيدم

 هووم؟ موزيکي؟ چه خب اکي، -سيا

 ؟.گمب غمگين يا شاد -...:کنم رفتار عادي و بيخيال خيلي و نشود منتشر ام حنجره به دستانم لرزش کردم سعي

 ..بدونيم رو مجلس صاب نظر بهتره هه هه.. دونم نمي هووم -سيا

 ..غمگـين -جاويد

 ..قميشي زده بارون باغ زده، بارون باغ -

 ..ايستاد مايک پشت نيست نمايشي بود معلوم که ژستي با و داد تحويلم گرمي لبخند سيامک

http://www.negahdl.com/


 ديدم زده بارون باغ چشات تو..رسيدم بارون غربت به تو گريه صداي از من "

 هکوچ عطر خاک و گل کاه بوي تو لبريز کهنه درد يه از من مثل.. پاييز غروب غربت تو باغه يه رنگه هم تو چشم

 وزهن من کوچيک شهر مثل تو...... ميشه زنده گالبدون و ترمه عطر بارون و خاک بوي تو با.. ميشه زنده نمناک باغ

 ... باغ چشات تو.. رسيدم بارون غربت به تو گريه صداي از من... نمازي معصوم قبله هنوزم سازي، خاطره برام

 کرد، دگرگون شده که هم دقيقه7براي را من هواي و حال عجيب و خواند زيبايش صداي با انتها تا را موزيک

 يکبار و خواند مي هم ديگر چيز يک کاش خواند، مي کاش. خبر بي اطراف از است مي مست که فردي مثل درست

 چهب دختر مثل درست جمع زدن کف صداي با. ميکرد رها اند گرفته محکم را گلويم که پريشان افکار از مرا ديگر

 کردم تشويقش دل ته از شدم بلند اند گرفته هديه که عروسکي از کرده ذوق هاي

 لطفا شام بفرماييد.. حاضره شام ميز بفرماييد دوستان -ناديا

 ..باقلوا شام، بفرماييد خانومم شام، بفرماييد جيگرم شام، بفرماييد عزيزم -سيا

 ...شام سرميز بفرما و بده استراحت فکت به کمي هم شما جان سيامک -ناديا

 سلف و خارجکي معروف بقول و بودند گذاشته طويلي شکل مستطيلي ميز روي بزرگي هاي ديس غذا هرنوع از

 و من از چشم که را جاويد همانطور کند باز را صحبت سر طوري دارد سعي که ديدم مي را سيامک بود، سرويس

 که بود وقت خيلي باشم، ممنون توناز بايد. داريد خوبي صداي واقعا سيامک اقا -...:دارد برنمي سيامک حرکات

 ممنون،... کردم مي مرور مدام رو بد هاي خاطره درحالي بودم؛ برده ياد از رو داشتم زندگي تو که خوشي خاطرات

 ...کنم مرورشون ديگه يکبار که کرديد کاري شده هم دقيقه چند واسه اينکه از ممنون

 دلبخن اما... بوديد خيره نقطه يه به خوندم مي داشتم وقتي که ديدم همينطور ديدم، رو چهرتون غم... ديدم -سيا

 خانم سوگند.. ببخشيد اوه سوگند،! هه. بود لبتون رو

 ..خوبه سوگند... باشيد راحت -

 هب( طنز و لبخند با) بودم داده جوابشو جدي اينطور من نه بود زده حرف باهام جدي اينقدر کسي نه حاال تا -سيا

 ..نميشه باورش کسي چون نگيد کسي

 ..قول نگم، کسي به ميدم قول باشه -:و کردم ريزي خنده. بود خوش مزاجم به و بودم راضي اش طبعي شوخ از

 هب خواستم بودم، راحتي ادم کال بودم، راحت سيامک با... بگيرد قول تا باال اورد را راستش دست کوچک انگشت

 يخفيف فشار و گذاشت سيامک شانه روي را دستش... شد ظاهر مزاحم مردک که بياورم باال را انگشتم او از تقليد

 هاا؟؟ بذاري، قرار و قول و بگي قصه براشون بخواي که هست هم اي ديگه پرنسساي اينجا گل پسر -..:کرد وارد

 ..داشتم فقط گفتم، نمي قصه من اما -سيا
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 هوممم؟؟.. ببرند بهره چربت زبون اين از هم بقيه بذار ميگم دونم، مي.. دونم مي -جاويد

 اقاي نه -..:دراورم را مردک حرص کمي تا شدم خيره سيامک شيطان چشمان به و نشاندم لب به معصوم لبخندي

.. هستند هم خوبي شنونده همينطور و دارند رو خانم يک با صحبت در زيادي مهارت سيامک اقا... ماشاا غفور،

 ..باشند راحت بذاريد

 بيش موشي جاويد هيکل برابر در که سيامک به اي اشاره سرخش چشمان با و کرد خارج عمودي را سيگارش دود

 ار مست موجود اين از دوري قصد و برداشتم را رنگ سفيد بشقاب... شد دور سريع هم بيچاره سيامک و کرد نبود

 اشهب داشته اينو مردي هيچ نکنم فکر که داده بهم ويژگي يه خدا -:رسيد گوشم الله نزديکي در صدايش که کردم

 اگه مخصوصا( زد پوزخندي) بخونم رو دخترا شما ذهن تونم مي اينکه( داد ادامه و زد صورتم به را سيگارش دود)

... ؟؟کردي مي باز نوشابه واسش اينجور که داشتي دوست اينقدر صداشو حاال بگذريم،... کنيد بازي فيلم بخوايد

  بخونم صبح خودِخود تا واست امشب ميخوام

 غذا زورگو مردک هاي نگاه زير شد مي مگر اما... کردم گرم غدايم بشقاب با را سرم و زدم پوزخندي حرصي

 اي نفره تک سلطنتي مبل روي دنج اي گوشه... بودم من کرد ترک را غدا ميز که نفري اولين!!..... نشود؟؟ کوفتت

 اب بلند هم خواننده شاد صداي و شد شلوغ قبل مثل سالن بعد اي لحظه که کردم مي وارسي را اطراف و نشستم

 دور چند از بعد. ميکرد کني گرم مجلس خوشصدا او همانند جوانکي ان جاي و نبود خبري سيا از که تفاوت اين

 و تف هرچه قيمت گران هداياي ان ديدن با... رو را ها کادو و کردند خلوت را وسط کيک ورود با ها مهمان رقص

 ظهلح در ديدم را چشمانش برق... تقابل را ارزشم کم کادو و رفتم جلو پشيمان و نادم و کردم خودم نثار بود لعنت

 !!سالست21پسر جاويد مگه عزيزم؟؟؟ وااا -....:ناديا حرف با اما اول

 ..بچست خيلي..ننداز نگاه ظاهرش به-....:اما داشتم را جانانه حمايت يک انتظار

 با که لوح ساده سوگند اي... بود اش طعنه چاشني که بقيه خنده با کرد خردم جمع درميان بد احمق؟ يا بچه

 ..ايستادم اي گوشه و گفتم تبريک را تولدش ارام حرفي بدون! کردي کوچک را خودت نابجايت حضوره

 بود جنبنده هر از خالي سالن که درحالي... برسانتم خودش تا بودم مانده اقا امر با و بود اتمام به رو مجلس***

 امد، بالخره... کشيدم مي انتظار و بودم زده تکيه خروجي در کنار ديوار به خدمتکار پيرمرد و پيرزن ان حتي

 را تفاوتم بي نگاه اخر پله به رسيدنش با... ميشد سرازير پله از تعادل بي انطور که بود کرده نوش بازهم ظاهرا

 چرا در اين -...:اما بيشتر فشار با چهارباره... چرخاندم باره سه و دوباره. چرخاندم را در دستگيره و گرفتم

 قفله؟؟؟؟

 مرد يک خانه در تنهايي اين در، بودن قفل اين پردازش در سعي اي دقيقه2 براي و زدم چوبي در به را ام پيشاني

 ضربان اين. داشت فکر به نياز ها ساعت نبود، کافي دقيقه2 اين اما کردم؛ مست ادم يک با تنهايي اين مجردف

 سووگندد -...:کردم لرزي کشدار انطور اسمم شنيدن با... داد نمي اجازه دستان لرزش و قلب
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 بله؟؟ -:ناليدم گفت را اسمم که فريادش با اما نداشتم جوابي

 دادي؟؟ رد جواب بهم چرا -

 کنم ازدواج خوام نمي -

 بود؟ جوابت نه همين هم بود ديگه کسي اگه... همين فقط -

 روند؟؟ مي دهان به دهان هم مست يک با مگر اما بود، نه ايد مي بدم تو از چون نه؛ بگويم خواستم

 .جوابشه نه بياد هم ديگه هرکس. اره -

 شي شدن شکسته صداي با اما ايد مي دور صدايش که مستقرست خانه سوي کدام در ببينم بودم برنگشته هنوز

 ههدي بود، بودند گذاشته هم شانه سربر پسري دختر که اي شيشه گوي همان بود، خودش... دويدم سمت ان به اي

 کرد؟؟؟ اش تکه هزار هزار خودم روي جلوي که ارزش کم انقدر يعني بود؟ شکستن ارزشش براستي... ارزشم کم

 لد در اما باشد، نداشته کارم به کاري که کردم مي التماس رفتم مي عقب قدمش باهر و کشيدم جيغ اختيار بي

 و شد امتم گريز راه. باشد نداشته بود چيز ترين مهم تنها من براي که حيثتم و ابرو به کاري که ميکردم التماسش

 هيسس..نيست خونه اين تو کسي... هيس -:و زد بيني به را اش اشاره انگشت. رسيدم سرم پشت سرد ديوار به

 .جيغات با شدم کر

 ..گفتم نه که همينه واسه... رواني يه... اي ديوونه يه تو -

 ...ميگويي دروغ نگويد کند خدا... نداشتم او ديوانگي از خبر االن به تا که من. بود دروغ

 ..شوو خفه نيستم، رواني من... شوو خفه -جاويد

 مي اشک حالم به زار زار بود هرکه که گفتم ملتمس و مظلومانه انقدر را حرفم اين...... ميترسوني منو داري -

 کشان کشان و گرفت را بازويم و کرد دراز دست تر، خشدار صدايش و شد تر گلگون چشمانش!! چه؟ او اما ريخت

 هم را ضجه و ريختن اشک چگونه ترس از حتي اساسي، بودم کرده تهي قالب... انداخت شومينه کنار کاناپه روي

 ..نميترسي ازم بگو -...:ميکردم نااشنا چهره ان به نگاه بربر و کرده فراموش کل به

 ..ميترسم... ميتر -

 ..باش زود ندارم، کاري باهات من ببين... نميترسي بگو گفتم -

 هييين... مياد بدم ازت... ميترسم ازت -..:هرچه.. مياوردم زبان به را داشتم ذهن در هرچه منگ ادمي مثل

 به پژواکش و شد اکو خانه اين در بيرحم اين امان بي فرياد و گفتنم هين صداي خوردم که محکمي دستي پشت با

 مي هايم اشک اسا سيل شد؟؟؟؟ خوب اره. شد خوب.. نميترسم... نميتر ازت ديگه.. ديگه -..:رسيد من گوش

 بخواهد حداقلش باشد متاسف رذالتش اين براي ميکردم فکر! هه. بود خلوت اين انداز طنين هقم هق و ريختند
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 اش اي نقره فندک شدن بسته و باز صداي... بودم گرفته دستم کف دو حصار پشت را صورتم. ببخشمش که

 ..رسونمت مي شو بلند -:شد امرش با همزمان

 زا انداخته زير به سري با زياد، فاصله با اندازم بي نگاهي رفت مي ازمن جلوتر که نحسش قامت به انکه بدون

 . شد خراب اين زودتر تا گذشتم کنارش

 ..افتاد راه به کند باز برايم را در داشتم انتظار انکه با من از تر جلو

 !بود تر سنگين پوشيدي نمي -جاويد

 شکالتي دار پاشنه هاي بوت ان بود اندامم چسب کامال اما زانو روي تا که اي سورمه پالتوي به متحير چشمان با

 اندرب... گذشتم کنارش از خيال بي. باشم برجسته رگ و برزخي نگاه ان اليق که نبود موردي اما انداختم نگاهي

 دادم ار جوابش زيرلبي ممنونم با هم من و گشود برايم نيمه تا را در گيرا لبخندي و خوشرويي با بود جواني مرد که

 شناختيش؟؟ مي -...:نشستيم داشت قرار دنجي جاي سالن گوشه در که ميزي روي جاويد دست اشاره با و

 دربونه؟؟؟ اون -:غريد ارام پک دومين از بعد و کرد روشن را سيگارش... کردم نگاهش استفهامي

 بود؟؟ که مگر چرا دربان؟؟ ان

 نه.. دربون؟ -

 کار اينجا عوضي اون موقع همون از و اينجا ميام ساله2 من... احمقم خودت مثل من کردي فکر! هه اره؟ -جاويد

 ..ميکنه

 زد تو واسه که بود نزده لبخند مهموني هيچ به اونجور تاحاال اما -: و گرفت سرهم پشت کام3 و مانند نيمه حرفش

 هوم؟

 اطرافيان به ملتمس و خوردم تکاني ميز به ارامش ظاهر به مشت با اما دادم را ام تکيه راست و کردم پوفي کالفه

 لقب از تمامش و نبود مهم من انتخاب بود معلوم که غذا پيش با همراه گارسون امدن با شکر خدارو که کردم اشاره

 رفع لبخند ان موضوع ظاهر به و کرد چيدمان تملق و دقت نهايت با را کريستالي ظروف است شده ريزي برنامه

 ...شد

 متوقف بود دهانم امتداد در که قاشقي سومين بعديش ربط بي سوال با اما شده رفع واقعا موضوع کردم مي فکر

 -..:" شدي؟ اشنا باهاش اولش چطور ميشناسي؟؟ کي از رو عوضي اون" جواب در غريدم که بودم من اينبار و شد

 بيچاره؟؟ پسر اون و من به ميزني تهمت داري که هستي کي تو

 نهادم از اه دستم روي سوپ داغ کاسه برگشتن با اما سکوت، در کردم مي نگاهش خشم با..... بيچاااره؟؟ -جاويد

 اب حاظر جمع تمام. جهيد بيرون دردم از فشرده هاي لب بين از زجه شايدم يا بود ناله مانند که اصوات و شد بلند

 ردنمگ پشت که دستش سنگيني با... اطراف به بود ايستاده سرم باالي که درحالي او خود اما کردند مي نگاه بهت
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 هچ اين!! اقااا ميکنم خواهش غفور اقاي -:شد بلند رستوران رييس صداي که شدم بلند بلندي "اي" با گرفت را

 ..لطفا بفرماييد... وضعي

 درب روبه ازاد حصارش از را گردنم گربه بچه مانند دهد را مردک گستاخي جواب داشت سعي که اي لحظه در

 مانند که هاي نفس با ميدويد، دويدم، مي يخ و برف از پوشيده ليزِ هاي سنگفرش روي امان بي... گريختم خروج

 و و مانند مي نيتروژن دکمه يک مانند درست ها تهديد اين بداند که بدون ميکرد؛ تهديد بود بسته يخ رو پياده

 با را کرد مي نفوذ استخوانش تا سرد هواي برخورد با که اش سوختگي دردِ... افزايش را سوگند انرژي و شتاب

 ادي از کرده پيدا گفتن "نه" براي منطقي دليل يک و شده خالص مضحک خواستگاري اين مخمصه از حاال اينکه

: يگويمم صاف گلويي با باال، هم را ام ابرو تاي يک ميبرم، باال انتها تا را سرم نه؛ چرا بپرسد اگر اينبار... بود برده

 از سرعت به بود قرمز هم چراغ شکر رو خدا و بودم رسيده چهارراه به... "بـس و است نه ديوانه يک جواب"

 يا پله از خبري بد شانس از... شدم بود نبش سر خيابان سمت ان که بزرگي خريد مرکز داخل گذشتم ميانشان

... کرد مي عميق بازدم و دم بود ايستاده کمر به دست که درحالي انداختم، سر پشت به نگاهي نيم. نبود برقي

.. .کرده را ماليم روي پياده يک که است کسي مانند ايم، دويده ليز برفي زمين روي کلي که انگار نه انگار! هـه

 گرفتُ را مطلب اصل بايد کرم کتان شلوار و اي سورمه پيراهن ان زير مستور عضالت ان و ورزيده هيکل ازاين

 کشيدم باال شد مي که کندني جان باهر بود فروشگاه وسط در که اريب اي پله از زدم مي کنار را جمعيت... رفت

 ..اااخ -....:اما

 ..اومم.. لعنتي.. ااي -...:داشتم کم را کاري زخم اين فقط! اوففف... خون شور و تلخ طمع

 خيالي يک هيچ و نبود ظاهرا جالبي صحنه هيچ گذشتند مي کنارم از ارامش با که رهگذرهايي براي!!! بود جالب

 پله گرد هلب به را دستم يک. نينداختم هم نگاه نيم حتي را سرم پشت اينبار... نداشتند پناه بي يک به کمک براي

 شده هرز واشرش که شيري مثل که خونم پر دهن روي را دستم کف... کندم جايم از و نرده از را ديگري و زدم

 ارت کامال را ديدگانم که کسي بي درد براي تبدار تبدار، هاي اشک اين با حاال و بودم گرفته کرد مي چکه چکه

 ارانگ که دويدم مي باشم داشته اي توجه زدم مي درد بي مرفعان اين به که هايي تنه به انکه بدون بودند کرده

 کـــوري؟؟ مگه.. هــي -....:کرد رنگ شيري براق موزاييکاي پخش را کسي و بود کاري ام تنه اينبار

 شده خم زانو دو روي... کن رحم خودت خدايا. بريزد شلوغ جاي اين در را حيثتم تمام و برسد باال که بود االن

 .. حالت.. تـوو؟؟ -...:کردم راست را ام شکسته کمر اشنا صدايي با که ريختم مي اشک عجله با اما ارام و بودم

 ار نه يا است خوب حالم ايا که؛ ربطش بي سوال نذاشتم. ميکشيد نعره انشب که ادعا پر مزاحم همان بود، خودش

 مي را احوالم که برايت نيست اشکار ملتهب دست اين لجباز، اشکاي اين خورده، جر لثه اين اخر بپرسد؛

 ..مياد االن اقا.. کن کمکم عزيزت جون اقا، -:ناليدم مظلوميت نهايت و ناله با... پرسي؟؟

 ثلم که ظاهري و شده ريز چشمان با و کرد دنبال مرا نگاه مسير هم او... رسيد بالخره! واي... برگشتم پله سمت به

 که مرد دو اين... ميکرد نگاه جاويد به منقبض فکي با حاال نداشت؛ تعجب و خونسردي از ردي پيش لحظه چند
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 دوباره... کردند مي دوئل نگاهشان با بود شده روشن برايم ديگر جنبه کدام هر از وحاال نبودند اشنا برايم هيچ

 ...ميکشه منو اون... اقا -:ناليدم

 و باره چند را نگاهش بود؟؟ حرفم از يا صورتم سمت چرخاند را گردنش باحرص اينجور که باخت را دوئل نميدانم

 -..:کرد مکث بود سرازير طرفش دو از که خروشاني اما باريک جوي و لب روي و چرخاند صورتم در باره چند

 شوهرته؟؟

 مهابا يب و کند قبول را تمنايم که بود سر اشاره با شده حتي "نه" همين منتطر يعني گفتم، را "نه" سر تکان با

 باشد زمخت انجور ايد نمي اش اراسته و سوسول ظاهر به که اش مردانه مشت ميان در پرقدرت را سالمم دست

  را گرما اين من شد، منتشر سرعت به ام پي و رگ در گرما احساس.. بگيرد؟؟؟

 چهره ان به من نگاه و شده ميخ خورده گره مشت اين روي جاويد نگاه. نميکند ارام مرا گرما اين خواستم؛ نمي را

 مرز در حتم به حاال که سالمم دست بر حمايتگر مزاحم اين که را فشار اين تواند مي هم نگاهش با ايا خروشان،

 ..مازيار. نشو درگير باهاش خدا رو تو... اي... دستم -:ناليدم ارام.. بسنجد؟؟؟ است شدن خرد

 هپل يه سر پشت -..:لبم کنج دو روان جوي قبلي، نقطه همان به رسيد و کردُ وجب را صورتم نگاهش با ديگر بار

 ..بدو 3 گفتم. اضطراريه

 با که بود کار در اي سه اصال گفت؟؟ کي را 3اما اما،... شنوم مي دقت کمي با هم را اش دو شنيدم، واضح را يک

 هاي وتب باريک پاشنه مدام و ايد نمي باال نفسم اوففف... ميکنيم؟ رد يکي تا دو را ها پله شتاب با اينجور گفتنش

 مکمر بدور دستش کردن گره با که است حمايتگر مزاحم اين و کند مي گير باريک هاي پله ان درز در ام مجلسي

 مي را اب اي قطره تمناي که ماهي جفت. پيمايد مي را پله21 ان بالخره اش عضالني سينه تخت به چسباندنم و

 با ومش سيراب و شود باز تنفسي راه اين شايد تا شوم مي پايين و باال و ام زده تکيه محوطه کنار باغچه به کند؛

 باش، اروم دختر. بکش نفس... اروم.. اروم -...:مولکول يک از دريغ روزنه، يک از دريغ اما اکسيژن، مولکول چند

 ..ميشي خوب داري همينه، اره!! هيش

 رمش عرق اين و ميشد خوب زودتر حالم بيشتر را اش ايمني فاصله و کرد مي گشادتر را بازوانش گره کمي اگر اما

 شده جزغاله دسته همان با و دور اش سينه روي از را سرم و کردم مي بازدم دمُ ارام ارام... شد نمي قوز باال قوز هم

 کرد مجبورم سپس و زد حرصي هاي قهقهه اي ثانيه چند...... سمج خواستگار يه... خواستگاره -...:زدم کنارش

 نکرد قبول خانه، در تا کند ساپورت مرا او خواهم نمي که کردم اصرار هرچه. شوم رنگش مسي لوکس ماشين سوار

. "بدترم ام يارو اون از تا صد از که بدم نشونت رومو اون نذار"گفت و شد متوسل خصمانه تهديدي به اخر در و

 تر پايين کوچه چند ان جاي به و ندادم را خانه دقيق نشان اما شدم سوار حرف بدون و ترسيدم چرا دروغ

 . دارد نگه خواستم

 !!کن معرفي يه رو؟؟ اسمت -
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 .بخير شبتون -بستم ارام را در و کرده تر کپ را شالم

 چندسالته؟ اصال چيه؟ اسمت بخير؟؟؟ شب چيو چي! هِي هِي -

 !ديروقته بريد، بهتره. 11 -

 لپدا وجود تمام با سپس و کرد مکث اي دقيقه چند که ديدم. شدم پنهان کوچه پيچ در و ندانسته جايز را ماندن

 .کرد سرويس را بيچاره ماشين ان دهن و فشرده را گاز

 کف زرشکي هاي سراميک تقديم ضرب با را بود نمانده اش ته بيشدر قطره چند که کريستالي بطري**** 

 مرد ان شده، گره دستان ان به مسير تمام در. درامد حرکت به تلوخوران تلو خروجي در سمت به و کرد اشپزخانه

 در تمح به حاال و نداشت بيشتر سال بيست شايد که جوان دربان ان لبخند به.. ميزد اشنا عجيب که همان غريبه؛

 دست در دست بقيه با و فرار او از که چهره دو دختر ان به.. داد مي جان صبح تا لگد، و مشت همه ان با پل، ان زير

 ات که رفت مي فريبکار دخترک همان خانه سمت به. رسيد جنون و ديووانگي شرف به و کرد فکر؛ ميزد تيک و

 دکر اتش سومي ان با هم را چهارم سيگار. نکند عمرش پايان تا را ديگر نارويي و فرار هوس تا بکوبتش دارد جان

 اساسي حالگيري به قادر و شده کوک کوک( الکلي نوشيدني نوعي) درصد سه و چهل chivaz ان با که بود حاال و

 اساسي خاموش، هاي المپ و کور و سوت خانه ان اما فشرد بار چندين را زنگ. بود اش حسابي سرخوشي اين با

 .زد مي ذوقش توي

*** 

 سميرا؟؟!! واي اِي( ميناليد و گرفت قاب را صورتش دست دو با) سميرا ميکنه بيچارم!!... خودشه سميرا -

 !انداز بي خودت به نگاه يه.. ها؟؟ نده، جواب -سميرا

 پيچ باند دست. بود اشک رد تماما صورتش. کرد هدايت خانه راهرو کنج قدي ايينه ان سمت به کشيد را دستش

 خراش گوش صداي با اما کرد، لمس را داغانش دهان و لب ديگرش، دست انگشت چهار با و گرفت باال را اش شده

 نگران صورت و گوشي بين نگاهي تکاند را اندامش لرز بود، شده قطع که بود مي اي دقيقه سه که اش گوشي

 !!در دم بيا -: لمس را سبز دکمه و کرده بدل و رد سميرا

 -:ردک مي هوا طلب گفت، است بهتر يا رد؛ ميک تنفس بازش نيمچه دهان با و بود شده فيکس دهانش کف به زبان

 !!ميرم زود دارم، کارت پا؛ توکه يه در دم بيا! توام با بيرون؟؟ بريزم رو ها همسايه خواي مي

 !برو اونجا از برو، _

 !!ديگه دارم برنمي بوق رو از رو دستم بعد شمرم مي سه تا -

 !! دوستمم خونه نيستم، خونه -:ناله و زدم لب هراس با پس امد؛ برمي او از عقلي هربي و بود مست
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 شدي؟؟ الل چرا اره؟ عوضي؟؟ اون با -:کرد منتشر وجودم بر را ريشتري پنج لرزي و غريد قدرتش تمام با

 انس به و قاپيد را رنگ سفيد گوشي عصبانيت با و شد سوالش شاهد هم سميرا که بود باال صدايش ولوم انقدر

 !ميکني؟؟؟ پارسم حاال کردي ناکار رو مردم دختر زدي! عوضي کن گوش خوب الو الو، -:غريد فطرتش پست خود

 !!خودش به بده رو گوشي -جاويد

 !طرفي بامن وگرنه بردار سرش از دست. افتضاحه حالش فهمي مي. نيست خوش حالش -سميرا

 چشمان به زدو زانو اي قهوه کرم هاي پارکت روي رويم؛ روبه و قطع را نامبارک تماس بيراه و بد کلي و باحرص

 !زدي مي حرف باهاش نبايد. اينجا اومدم کردم اشتباه -:خيره ريزم اشک

 هوم؟؟ شناختيش، زودتر که باشي خوشحال بايد حرفا اين بجاي!!.. ميگي؟ چي فهمي مي! سوگند؟ -سميرا

 در ممحک را دستانش) ازش گفتم اد، نمي خوشم ازش گفتم نداره، تعادل ادم اين گفتم بهت هم بوتيک تو اونروز -

 نداره عيبي.. نه؟؟ ترسم، مي ازش چقدر که نگفتم اينو روز اون نه سميرا( شد خيره چشمانش به و گرفت دست

 !!زياد خيلي ترسم مي ازش خيلي( کرد زمزمه ارام) گم مي حاال

***** 

 .بيوفتيم راه بايد شو بلند جان سوگند سوگند؟ -سميرا

 با و ودب نشسته توالت ميز جلوي. شدم خيز نيم و کرده باز را ام کرده پف پلکاي الي خستگي با اش بري جمله با

 ميري؟ جايي افتاده؟ اتفاقي -:کرد مي رايش را زيبايش رخ وسواس، بي و عجله

 کلي بايد حاالشم که شو حاظر شو بلند چيه؟ رامسر با نظرت سفر؛ ميريم -:و کرد نثارم نمکين چشمکي ايينه از

 ..بمونيم ترافيک تو

 !!شمال؟ ميره برف اين تو سال موقع اين کي کودن، اخه شدي؟ خل رامسر؟؟ -

 کنار که اي چهارخانه متوسط سايز چمدان به چشمانم کردم؛ مي مرتب را رنگ سرخابي روتختي که حالي در

 گِرد صورت به رو و گذاشته اش شانه روي را دستانم و چرخيده سميرا سمت به تعجب با و افتاد بود، پاتختي

 ي؟هان اُکي کنيم، تجربش بيا فتم،نر شمال زمستون حاال تا من ميشه؟ چي مگه چيه؟؟ -:و شدم خم الودش گوشت

 در و بوديم سميرا مشکي زانتياي داخل حاال و نبود بدهکار گوشش اوردمغ استنباط و دليل و کردم غرغر هرچه

 .شهر از خروج حال

 .پرسيدم هم همسايه از اقا، بله. نيست خونه ظاهرا جاويدخان الو الو، -نادر****

 نبود هم اونجا رفتم هم کارش محل -نادر.....  -
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 . کن کم رو ضبط اون سميرا -***

 !ساعت اين تا هنوز نرفتم خونه که گرفته امارمو حتما واي!! تواما؟؟ با سميرا اِ، -

 باال اهميتي بي را اش شانه کرد، مي زمزمه را شد مي پخش سيستم از که قديمي اهنگ زيرلب داشت که حالي در

 .کن خاموش گوشيتو! توِ؟ وصي وکيل مگه باشه، -: و انداخت

 اگه حاال... حاال داشت، رو هوام دور دورا که بود ادم همين بودم تنها من که روزا اون جان؛ سميرا اما توِ، با حق -

 !خوره مي بدردم که اونه شه لنگ کارم جايي باز

 ازتو که مجرده مرد يه اون. کنه بازي تو واسه رو خوانده پدر يک نقش خواد نمي مرد اين جان سوگند -سميرا

 !اومده خوشش

 را ضبط و کردمه دراز دست باحرص. زد چشمک صفحه روي نامش دوباره که بودم خيره مانده بجا کال ميس به

 يم دامانم بر نشسته ترس سبب به اش سردي که سرد لحني با و فشرده را دکمه خدا، ذکر زدن لب با با و خاموش

 بفرماييد الو -:زدم لب بود،

 !!خونه؟؟ برنگشتي هنوز چرا -جاويد

 !مونم مي دوستم پيش روزي چند -:شده پاسخگو ام هميشگي ادب از دور

 يکيش؟ کدوم دوستت؟ -

 خبر خودم که اينطور -:بداند؟ را مشخصاتش خواست مي او حاال که داشتم دوست چند دنيا دار در من مگر واا؟؟

 .ندارم بيشتر دوست يدونه من دارم

 دوستت؟؟ کدوم -جاويد

 ..کنم قطع خوام مي -

 .. کج داري بفهمم اگه دختر -

 -:کردم زمزمه شده، ريز چشماني با و کرده قطع را تماس و نداده را اش کورکورانه تهديد رساندن پايان به اجازه

 !کني زياد صداشو اخر تا توني مي

 به شروع "هايده" با نفس هم خودش و برده باال اي درجه چند را ولومش و کرده ام تقديم بامزه شکلکي سميرا

 .خوش اندک، لحظاتي براي را رسوايم دل و کرد خواندن

 :سواري اسب باشگاه****

 اومدن؟؟ مهمونا نادر -جاويد
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 !اوردن خودشون با ام رخشايي چه دونيد نمي. اقا بله -نادر

 روي از ورودش با شلواري کت مرد سه. شد دفتر وارد اش ذاتي غرور با و کرد نزديک را اش مشکي کت طرف دو

 واسه قهوه تا سه نادر... اومديد خوش خيلي بفرماييد، -.:کرده دراز سويش به دستي و برخاسته چرم هاي مبلمان

 !اقايون

 راهي ديگري، نقد به دست معامله براي سود؛ پر معامله اين اتمام با حاال و کرده معامله را کُرد نژاد اسب دو

  بيام؟ باهاتون منم خوايد مي افتيد؟ مي راه کي اقا -:شد مي کشور شمال در باشگاهي

 وردستت بيان بگو هم موسي و حبيب به. کن بست و چفت رو درا خوب خواد، نمي. افتم مي راه ديگه االن -

 !!!ها خوابيده پول باشگاه اين تو نادر( کوبيد نادر سينه به را اش اشاره انگشت)

 ونوردستت اينجا ساله ده من خوبه بابا اولمونه، دفعه انگار گيد مي چنان اقا -:و چرخاند سر تصنعي قهري با نادر

 !!نکنه درد شما دست کنم؛ مي شاگردي

 !بدمصبت اون تو بذار پولم اين بيا! مياد غَميش من واسه گنده خرس حاال خوبه خوبه -

 نادر اقا -: داد هشدار درهم اي چهره با و اورد بيرون شيشه از را سرش دوباره انداخت؛ مي جا را دنده که درحالي

 !!نگفتي نگي! باشه برپا نوش و عيش بساط ببينم نيام

*** 

 تياراخ غليظش لحجه ان با ميانسال پيرمردي از ساحل، لب نخورده، تا تراول يک البته و ايه و قسم کلي با پالژي

 از گردي دريا. رفتيم جوارش به طوفانيستف دريا انکه با و کرده کاله و شال استراحت؛ اندکي از بعد حاال و کرديم

 مند گله ناالن اينجور که اورد، مي در بازي هم او با مگر هايش؟ بازي و روزگار دست از هست؟ شاکي اينقدر چه

 است؟؟

 !باش رو اونجا سوگند -سميرا

 مي پيمايي ساحل که سرخشي جوان چهار به گردن، هاي مهره چرخش کمي با و گرفته اب کِشش از را نگاهم

 سگ ان چرا.. چرا اما شوم؛ ميخشان که نکرده جلب را نظرم بي نظر خاصي چيز اما انداخته؛ نگاهي کردند

 کانيت را دستم کف تا شد سبب و کرد نمايان ام خورده رژ لبان بر لبخندي بود کنارشان در که فنچولي پشمالوي

 دورش سوگند!! اِاِ -:کج خودم، سوي به را قدمش و هوار را پارسش و خويش متوجه را خاکستري پشمالوي و داده

 !حيوون برو کن،

 يک با من اما داد، اش بيني به چيني و کرده جمع شکم در وسواس با را پاهايش باشد؛ ديده ببر که انگار سميرا

 انمدست ميان از که بود نگذشته اي ثانيه چند نوازشکه را نمک با موجود ان و پريده پايين سنگ تخته از حرکت
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 نا از يکي که جوان پسر خشن نگاه با نگاهم و کشيده باال سري و کرده درهم ابرواني تا شد موجب و شد کشيده

 !داريد اي بامزه سگ -: خورد گره بود، مي سرخوش چهار

 بودن ادب مبادي در سعي هميشه که من براي اين و بود ادبي بي نهايت. برود تا کشيد را راهش حرفي بدون

 داشتم فقط... که نخوردمش -:کشم عربده و انداخته سر پس به را صدايم تا شد اهرمي و بود سنگين داشتم

 !!کردم مي بازي باهاش

 بند اندازه به ماهيء گوش و شده خم حرص با. برسد دوستانش به تا پيمود مي را راهش بلند هاي قدم با هم باز

 .برخورد کلفتش گردن به که پرتاپ؛ سمتش به رابرداشته انگشت

 !کن ولش سوگند، -سميرا

 وت چته؟؟ هِي -:غريد ارام صوتي، با اما تند لحني با و بازگشت را رفته راه و ايستاد حرکت از حرص با جوان پسر

 !زوده واست اين بازي، عروسک بري بايد هنوز

 تيوق متاسفانه يا خوشبختانه که گشتم مي اش اندازه و حد در پاسخي جوي و جست در و بسته محکم را چشمانم

 اب بازي که داشت اظهار گستاخ مردک که فنچ پشمالوي ان از نه.. بود خودش از نه ردي و بود رفته گشودم؛ چشم

 !!بهتر عروسک، و بوده زود برايم ان

 خوش شب ان گذران از بعد اکنون و گذرانديم پيرمرد ساعت به دم تذکرات و بودن خوش الکي کلي با را شب

 ليزنبي و کرده را بزکش دقت با که ديده را خانوم و شوم مي خيز نيم شده، وارد شکمم به که اي ضربه با خوشانه؛

 کردي؟ نگاه رو ساعت -:است گذاشته المينيومي دروازه تِک را حاويست را صبحانه وسايل يقينا که

 پاشي؟؟ خواستي مي زودتر چرا؟. صبحه7 اره -سميرا

 .بخوابم يکم بذار استراحت، اومديم سرمون خير مثال دختر بروبابا؛ -

 باشدن پيدا درشت هاي سوراخ ان الي از ابادم ناکجا که کرده تن مشکي، تاپي همراهي با را زرشکي بافتني تونيک

 بانگ و داده قراره مخاطب را کرد مي مي معطر دارچين چوب تکه چند با را جوش اب حاوي فالکس که سميرايي و

 !!پوشيدما من رو ات مشکي شال اين سميرا -:زدم

 .. کند حس را دلچسبش گرماي تا فشرد دست در تر محکم را چاي استگان**

 

 

 ندچ تا زد؛ چرخي نيم کرد مي نزديک بهم را ميرسيد زانو روي تا که کاپشنش لبه دو ديگرش دست با که درحالي

 گر نظاره سکوت در هم ان که سميرا و خودش جز بود، کرده نگاهي سکوت ان و اطراف به ذوق با که پيش دقيقه
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 يک شان متري ده در شايد اي، فاصله در حاال اما بود نديده مسکوت ساحل ان در را ديگر کسي بود متالطم امواج

 اسمان اين تقديم را اش سمي دودهاي و کشيد مي هم سيگاري کرد نمي اشتباه اگر بود؛ ايستاده دريا روبه مرد

 و نکشيده کم روزگار اين دست از هم او که دهد نشان دريا به خواست مي ديگر دقيقه پنج براي حتم به که ابري

 زا پوش نيم هاي شن روي بود نيمه که را چايش ليوان. کرد مي دارد، برف و بوران به تصميم او طوفانيست او اگر

 ود،ب هيجان بدون يکنواختِ زندگي يک داشتن و ارامش بدنبال هميشه برعکس نبود، شيطنت اهل کرد؛ فرو برف

 داد و گرفت دهانش طرفين خم، را انگشتانش و کرد گل اش دخترانه شيطنت سرما اين در شد چه داند نمي

 شمام با عمو... اقاهه هي -:کشيد

 ان که بود فهميده تيزش چشمان ان با که سوگند..بود شده عمو ان متوجه تازه هم او..گرفت را ردش هم سميرا

 سيگار،... جان عمو شمام با اره...کن خاموش سيگارتو عـمـو:زد داد دوباره خنده با باشد جوان مردي بايد عمو

 کن خاموش گم مي رو دستت تو سيگار

 داييص با اما حاال و نشده پيرامونش متوجه که بود درگير ذهنش انقدر... کند خلوت خود با کمي تا بود امده انجا به

 به گويد؟ مي چه اوففف... ديد مي اش متري هشت هفت در را جوان دختر دو و چرخيد حيرت با مانند داد

 بود؟؟ مُفتش مگر انداخت؛ نظري بود اتمام به رو که سيگارش

 داري؟ چيکارش ديوونه! هي -سميرا

 ..کن خاموشش... حاجـي نيستم تو با مگه -:بيشتر شوقي با کشيد؛ فرياد دوباره دوستش به توجه بي

 چند و کرد اش طوسي کاپشن جيب در را دستانش گذاشت، لب وسط و کرد اتش ديگر يکي و کرد له را سيگار

 ديگه؟؟ يکي هستي، کي ديگه تو... وااا -...:برداشت خواست مي شيطاني دلش که مزاحم ان به قدمي

 ار سيگارش نمايشي حالتي با دراورد را صدايش باز انکه براي و کرد ريز را چشمانش. زد مي اشنا عجيب صدا اين

 ؟؟!داشتيم حاجي -..:زد لب دوباره و برد ارتفاع به انگشت دو با

 عدبُ اين امروز به تا سميرا... خنديدند صدا با مانندش عشوه و ناز لحن به باهم و انداخت نگاهي سميرا روبه سوگند

 ليوان لبه به را اش چانه که حالي در نمايش اين بقيه به ذوق با حاال و بود نديده را ارام و منزوي دخترک اين از

 هس در شايد کرمي کتان شلوار و طوسي کاپشن ان با عجيب مردِ ان حال... کرد مي نگاه، بود زده زردش سراميکي

 را چشمانش... اما... اما "!! جيگري چه واي... واي -:گفت لب زير و امد بنظرش خوشتيپ بسيار و بود اش متري

.. .شده رو دستش که داشت را مجرمي حس. بود خودش نه. باشد ديده اشتباه شايد تا کرد باز ارام اما بست، سريع

 به و کشيد اطرافش ريخته لخت موهاي به را لرزانش و يخ دستي نشود، تابلو که اش سعي تمام با کرد عقبگرد

 .. بده انجام بازي تابلو و سوال بدون گم مي هرچي -:رفت بود خيره او به باز نيش با که سميرا سمت
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 ار ليوان دلهره با و چرخاند ميامد جلو ترديد با که جوان مرد ان و ترسيده سوگند بين را نگاهش بيچاره دختره

 ..سوگند..:شد بلند و گذاشت حصير روي

 ..بدو فقط و من بده دستتو..هيششش-

 بلند نچندان صداي با و کشيد دست در خشن را دستش!چرا؟ اخر بگويد و دهد نشان العملي عکس نذاشت

 سميرا بدو..بـدو:

 باحرص..پراند رنگ اش خونسردي بسرعت...اوست خود که رسيد يقين به شکش فرار اين با حاال..بود خودش

 زا بعد انکه با هـه..راسخ..بلند هاي قدم با..دويد بسويشان کوچک موش دو ان از تبعيت به و لگدمال را سيگار

 صيد را انها بلند گام چند با داشت او هم باز اما بودند گرفته فاصله او از ظاهر به که مکث؛طوري لحظه چند

 ..ميکرد

 نمي..  سوگند..نميتونم:ناليد..کند شل را دستش گره کرد سعي بود افتاده خس خس به اش سينه که سميرا

 ديگه نميتونم

 و تنميگذاش جواب بي را زباندرازي هيچ و بود تالفي اهل او,ميکرد تلخي هم سميرا با بحتم..نميتوانست..نميشد

 ساحل اين در را ان بود محال و گفته گون تيره مرد اين جدُاباد به بود امده دهانش از هرچه پريشب سميرا حاال

 شمشت که حالي در دوزانو روي سميرا..شد باز هم از دستانشان کشيد دستش روي که ريزي چنگ با...بگذارد تنها

 با...است اسير چنگالش در بردارد ديگر پاي دو..ميرسيد داشت..افتاد ميزد سرفه و بود گذاشته اش سينه روي را

 و نديد جايز را شفيق رفيق اين کنار در شدن،ماندن کيفر براي نماندن و مخمصه ان از فرار و شب ان خشونت ياد

 کي..افتاد خروشان درياي به نگاهش دويدن حين در...داد فرارش ادامه به پا لبي زير"باش خودت مراقب"گفتن با

 کج قدم ميرسيد او به دستش عمرا که راستش؛جايي سمت به خيابان سمت به فرار بجاي گرفت تصميم ان

 ان يک در که کرد کج را قدمش...ميکردند طلب را او روح و جسم امواج اين..ميزد صدايش داشت دريا..اري..کند

 ..کشيد عقب رحمي بي با را او و نشست کتفش بر سنگين دستي

 يپا که تولد شب مثل..باشد گوشش بيخ خطر که ضروري مواقع در مگر..نبود التماس و ريختن اشک اهل*****

 ان اب ميکرد فکر...ها شعله به زد وضُل کرد رويي و زير را شومينه اتش فلزي سيخ با ديگر بار...بود ميان در حيثت

 مجتمعي در واحد يک در حاال اما...باشد داشته کشور شمال در اشرافي خيلي خصوصي ويالي يک پرش جيب

 کند داخ پوففف..مجازات منتظر..بود نشسته زانو درخت،دو تنه بشکل اي شومينه روبروي مدرني ديزاين با طبقه2

 ودب گفته او به!! واي..ساحل لب ابلهانه هاي بازي لوس ان بخاطر بود شرمگين بيشتر ترس بجاي...نباشد سخت

 .....بود کرده ادا را ها واژه اين ناز با چقدرهم ايشش..حاجي..عمو

 ...خيسه دربيار رو کاپشنت-جاويد

 ..برم ميخوام..اينجام؟؟ االن چرا...:برخاست و نداد سفيد هاي کاشي ان شدن سياه به توجهي.. انداخت را سيخ
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 با و دادُ اليپرتق کاناپه به لمي..کوبيد سنگي اپن به حرص با بود نيمه که را قهوه ايستک..کند راندگي شب بود قرار

 باونش-...:ميگشت سردرد بدنبال..ميخواست دلش لجبازي خانوم نه اما...بنشيند روبرويش اوهم تا خواست اشاره

 به اپ خانوم اما(کشيد سر را ايستک از قلپي...)کنم خواستگاري و رفتار باهات محترم دوشيزه يه مثل ميخواستم

 ..گذاشت فرار

 را دهنش تا خواست اش امده باال دست کف و اخم با..بود؟؟ شد فراري الکي مگر!!ميگفت؟ چه..داشت اعتراض او

 هه..دادن،دادم جولون فرصت بهت کافي انذازه به ماه1 اين..بگذريم..يشه تموم حرفم تا باش خفه-..:ببندد کامال

 اون جفت هم تو با-:غريد(..کوبيد کاناپه دسته روي و کرد مشت را دستش..)نداري رو نرمش ظرفيت فهميدم اما

 هک اينه شما مثل هاي بيچاره بدبخت ي ترکه تخمُ..نيست شما تقصير نه...کرد رفتار بايد پدرسگت بابايِ

 .....باشه سرتون باال زور بايـد، ميگم..بايد

 به...نبود همين بدنبال مرد اين مگر اما..بود محيا انفجار يک براي چيز همه..ميشد منفجر تحقير درد از داشت

 پيدا غفور يه که کن شکر رو خدا برو و نيار بهونه ببين...ميکنيم ازدواج باهم باشه..:ميگزيد لب و خيره چشمانش

 اوهووممم؟؟؟..ميکنه لطف پاپتي تو به..بهت داره شده

 ورغف يه مثل که نميخواي: مشمئزانه لحني با اينبار اما..شود بسته دهنش شايد تا ماند خيره و گزيد لب هم باز

 .. اباارب اين مثل گفتم اي کلمه عجب!..مالک؟؟(زد قهقهه تمسخر با..)بشم؟؟ مالکت عقدي و خطبه هيچ بدون اصيل

 

 

 به کند مي تلخي کرده، قلدري شناسمش نمي هم من خود که کسي براي ديشب دختر اين... توانم نمي هم من

 رديگ گام دو با که است االن... افتاد ها شن روي زانو با و شد شل دستانمان کشيد، دستم روي که چنگي با. حتم

 کشيد، دريا سمت به تارم نگاه دويدن درحين... ادامه را فرارم و گفتم واري زمزمه "باش مراقب" شوم صيدش

 ،اري. رسيد مي من به دستش عمرا ديگر انجا کنم، کج را راهم سمت ان به خيابان جاي به که بود اين راه بهترين

 دستي آن يک در اما کردم کج قدم راستم سمت به... کنند مي طلب مرا، جسم و روح شدن ارام براي امواج اين

 ...کشيد عقب به رو رحمي بي با و نشست کتفم روي سنگين

**** 

 وير روبه حاال اما داشتم؛ را دريا روبه رويايي خيلي خصوصي ويالي يک انتظار! هـه... کردم بيشتر باز را اش شعله

 نرمي و بزرگ بالشتک روي داشت شيکي ديزاين که واحدي2 اپارتماني در درخت، تنه شکل به اي شومينه

 !!...ميداند خدا جرم؟ کدامين به هستم؛ ام کيفري حد انتطار به و نشسته

 زن چشمک ويسکي شيشه ان بجاي تشنگي رفع براي را قهوه ايستک ميل بي باشد، فرمان پشت را شب بود قرار

 داد لم پرتقالي مبل روي او روبه و کشيد سر قلپي
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 کرده خطاب حاجي و عمو را او که اش شيطاني و صدايش ناز ان ياد به! اوف... داشت شرم ترس، بنام حسي بجاي

 ..کشيد پايين را شومينه شعله و برد دست شرم گرماي از و افتاد بود

 ....دادم ميدون بهت زياد هم اول از -جاويد

 يب پدرسگت باباي اون مثل! هه... کنم رفتار باهات دوشيزه يه مثل شب اون بود قرار -:کشيد سر ديگر قلپي دو

 ...بودي ظرفيت

 تيسرع با که لحظاتي ان برعکس که سرتاپايش به نفرت با صفت و لحن اين با هم اين بيچاره ان اسم اوردن با

 ماش يِ ترکه تخمُ... نيست تو تقصير -..:انداخت نگاهي بود، ريلکس خيلي راند، مي بوران و برف ان در اور سرسام

 باال زور تا( شد خم سمتش به و کوبيد عسلي روي محکم را ايستک خالي شيشه) يکيه همه ها بيچاره بدبخت

 .....شيد نمي رام نباشه سرتون

 مداشت يواش يواش ديگه که منم واسه. باشه -...:بگيرم اللماني تا خواست نگاهش با که بدم را جوابش خواستم

 هوممم؟؟... محضرها بهترين از يکي تو فردا ميکنيم، ازدواج... شد بهتر شدم مي کالفه

 خطرناک و اخرين بنظر اين اما داشتم ترديد بياورم زبان به خواستم مي که چيزي از نشدم، زده حيرت و عصباني

 را برف سفيدپوست نحس هاي دانه و ايستادم شيشه پشت کردم، ميزان سرم روي را شالم... بود بهانه ترين

 ..ندارم دوسش... دارم دوست رو ديگه کسي من -..:نگاه

 عاشقشم -!! :فجيح... بود شده ترسناک فجيح بزنم؛ ديدي هم را اش چهره تا برگشتم

 شده ام ناجي انشب و گرفت مشت به را دستم که بود مردک همان امد ذهنش در االن که کيسي اولين شک بدون

 مجازي فردي پرستمش مي و عاشقمُ بلکه هيچ ندارم دوسش که کس ان ربط، بي حرف اين بود، اشتباه اما بود،

 ..فعال شايد بود؛

 شنيدن با... کشيدم مي انتظار گرفته مه شيشه اين پشت از و دادم درشت هاي دانه ان به دوباره را سردم نگاه

 غرق حاال که مشت، در را قهوه خوش طعم با ايستک شکسته شيشه کردم، نگاهش تفاوت بي هم باز شکستن

 قرتيه؟؟ بچه اون منظورت -...:کرد مي نگاهم خيره خورده خنجر پشت از که مردي مانند و گرفته بود خون

 من با صميمي انجور که داشته وجود امروز به تا هم ديگري مرد مگر اخر. کردم مي شک پرسيد مي را اين غير

 وبخ و داشت محکمي دستان المصب ننداز، نگاه هفتش يقه نازک بافت ان و مو به بگويم خواستم کند؟؟ رفتار

 ه،اشناهامون از يکي... نـه نـه -:گفتم هول بياورد خبر بي خدا از مازيار سر باليي ترسيدم مي!!.. پناه براي اغوشي

 ...اشناهاست از يکي فاميل يعني

 هي تا. گمشو -:گذاشت باز انتها تا و رفت خروجي در سمت به و انداخت خائن دختر اين به نگاه بيزاري با جاويد

 ..شو گور و گم هميشه واسه چشمام جلو از نياوردم امشب همين فاميلت و فک خودتُ سر باليي

http://www.negahdl.com/


 درست... رفت بود ايستاده درانه در که عصبي صاحبخانه سمت به ارام ارام کرده هنگ ذهني و گشاد چشماني با

 با و ردک بودند کفش به چسبيده رنگ تيره هاي شيشه که بازش مشت به نگاهش کرد، مکثي اش سينه به سينه

 هم هنوز عريض لبخندي با و زد بيرون خانه از دويد، پله راه سمت به اشک و حرف بي اش "شو گم" بلند فرياد

 هم ناراحت اما نبود خوشحال... دويد مي فقط تاريکي ان در اما دود، مي چرا اصال و کجاست دانست نمي. دويد مي

 امروز عجيب! هه هه.داشت را سوزاني مي را فرد يک اخر تا جمله يک با که وقتي مثل عجيب حس يک نبود،

 از زودي اين به و باور را دروغش تيزهوش مرد ان کرد مي را فکرش عمرا!!!.. ها خودش براي زد مي شيطان

 !..عـمرا بود؟؟ باورکردني... بزند جا عشقش

 !!مطمئني؟؟ تو جان سوگند -سميرا*****

 نه-

 چي؟؟ پس -سميرا

 چي؟؟ پس چي -

 بود؟؟ وهم تو و بود کرده مصرف چيزي شايد اصال... نبود؟ مست -سميرا

 .ميکنه اثر داره مسکنه بخوابم، خوام مي... نگو چرند خواهشا خانوم سميرا پوفف -

 دقيقه21 عرض در بود وايساد در پشت همين انگار که اوهم و بودم گرفته تماس سميرا با عابران از يکي موبايل با

 از ار ساعت سه دو ان قضيه که بود خواسته مدام رسيده بودم منتظرش که اتوبوسي ايستگاه به لغزندگي ان در

 .کنم تعريف دوباره

******** 

 خانوم سميرا تعجب کمال در. نيست خبر هيچ غفور جاويد از. افتاده اي منتظره غير اتفاقات هفته دو اين طي در

 مسخره نمايش به که هنگام همان در خانوم کشيدم مي استرس رواني مرد ان خانه در من که ساعت چند ان در

 مي الو بود فنچول ان صاحب که ادبي بي ياروِ همان امير، با دقيقه چند از بعد بوده خيره جاويد و من بدو بدو

 اصال اما دروغ چرا... بروند خواستگاري مراسم براي اصفهان به اش خانواده با بود قرار هفته اين طي در و ترکاندند

 به که بود اين سوم اتفاق... بود دهنده ازار امد مي بوتيک به وقتي اش زننده نگاه و امد نمي خوشم امير از

 بکر هايي طرح و داشتم سري سرُ هم پيک شيکُ مزون چند با اما کردم مي کمکش بوتيک در سميرا پيشنهاد

 ...عالي بسيار حقوقي با البته تقديمشان؛

**** 

 تو بيا -جاويد

 و.اومده عروسي کارت... اقا سالم -نادر
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 !!عروسي؟؟ -جاويد

 دهنش اصالح صورت به دستي.. بود داده انجام نادر يا تلفن با يا را کارهايش نزده، بيرون خانه از هفته دو اين کل

 اتاق زيرُبم در شده پخش سيگارهاي ته و خالي هاي بطري به نگاهي نادر... زد تکيه تخت تاج به و کشيده اش

 اقا بفرما -..:داد اش شده دراز دست به را کارت و انداخت

 کيه؟؟ عروسي حاال -: برداشت را پيراهنش پاتختي روي از و شد خم

 .نادياخانم دخترعمتون، -نادر

 !!!کي؟؟ عروسي -:تکرار را اش سوال دوبار و کرد ريز را اش کرده پف چشمان

 و لودگي با باري دو. باز را زرشکي دعوت کارت سريع و کرد پرت اولش جاي به را پيراهن و نماند جواب منتظر

 ..خواند مدرسه سرود گروه مانند بلند بلند را داماد عروس اسم و کارت شعر خنده

 !هه هه... شد کم سرم از شرش بالخره داداش نادر -

 .بگيد تبريک بزنيد زنگي يه حاال خب -نادر

 ! گوشيم؟؟ نادر گوشي؟؟ اين کو( سرچرخاند اطراف به) رو موبايل اون من بده... اره ره ا-

 

 

 

 دهدا لم تخت روي جاويد... شود پيدا کذايي موبايل ان تا که کشيد مي طول ربعي سه حداقلش اتاق شلوغي ان در

 ...خنديد مي و کرد مي زيرُرو را بيچاره دعوت کارت ان بار چندمين براي بود

 ازب حساب تو چي رو من! پوففف... کني پيدا نتونستي نادر رو گوشي يه پسر، بياد در جونت اه( کجي دهن با) -

 ؟؟!!کنم

... خواب تخت رنگ اي سورمه هاي ملحفه زير هم ان ريختن عرق و شنيدن غرغر کلي از بعد شد پيدا بالخره

 شد عرض سالم... خانوم عمه الـو -:گفت باز نيش با و گرفت را پريوش عمه خانه شماره

 !!جاويد اقا... به به -:گفت جدي و خشک انطور که بود پر خيلي توپش ظاهرا اش عمه او برعکس

 ..ميکنم عرض رو عزيز داماد... ميگم تبريک -

 ؟؟!!ميگي تبريکم حاال دادي دست از رو گلم دسته دختر... بريز زبون کم خبِ خبِ -عمه
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 ارک کيه؟؟ دوماد حاال قربونت بگذريم... خشن من حساس ناديا شناسي، مي همه از بيشتر منو که تو خانوم عمه اِ -

 چيه؟ کاسبيش و

 ماا خوبيه، پسر بانکه، کارمند... جان عمه باشه داري، جواب يه استينت هر تو هميشه مثل سوخته، پدر باشه -عمه

 !!مذهبيانا اون از جاويد

 بعد حتما! هـه! مذهبي؟؟؟ -:اورد ياد به را اش قرتي عمه دختر ان ظاهر و تيپ و زد تعجب روي از پوزخندي

 کنه؟ سر چادر خواد مي عروسي

 سر يه اينجا بيا... کنم دخالت کاراشون تو خوام نمي و اومد خوشم ازشون که من والـاـه دونم مي چه اوفف -عمه

 شده تنگ برات عمت دل عزيزم ببينمت،

 برسون سالم احمد به... شلوغه سرم يکم برم قربونتون اما..همينطور منم -

 اخالق بتواند که نبود کسي او چون نشد او دلداده و نسپرد گوش مادرش حرف به هم اول از ناديا که بود خوشحال

 ..حساسش روحيه ان با هم ان کند تحمل اورا متغير و سرد

 نادر... نادر -

 بگيرم دوشي يه کن اماده رو حموم اين -:شد وارد و زد در به تقي

 يشار اين پوففف... شدم الغر نادر -:انداخت سرُشکلش به نگاهي اتاقش قدي ايينه جلوي و شدُ بلند تخت روي از

 ...دراومدن زود چه

 يعني قبل؛ مثل اتاق درامدنش با و بود گرفته را ابگرمش دوش.... کشيد مشکي هاي ريش ان و صورت به دستي

 کرد مي ميزان کمرش روي را چرمش کمربند که حالي در..بود شده ومرتب تميز بود گذشته که اي هفته مثل

  کجاست؟؟ افاق محمود -..:خارج اتاق از و برداشت را اي قهوه کت کردُ دراز دست

 

 

 

 اقا اينجام -:داد صدا اشپزخانه از افاق

 کسي تنها امد، مي حساب به او دايه بودُ انها پيش بچگي همان از او اخر نبود، هم يجورايي اما بود خدمتکار افاق

... بخير ظهرتون اقا سالم -...:بود مهربان ساله22 پيرزن همين مانده امان در امروز به تا تخمش اخمُ و زبان تيزي از

 ..بگيريد قوّت تا قلمه با اينم پختم سوپ براتون بفرماييد

 باشه؟؟؟ دومم بار اين که خوردم سوپ کِي من جان افاق -:ناليد و گرفت خود به مظلومي قيافه
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 ..ديگه نخوريد رو سوپ اين اگه بچّم جان به اقا -

 اشک... کرد دهانش در را پر قاشق سريع و کند اثبات را اش نگراني باحرارت انجور مادر از تر مهربان ان نگذاشت

 منّت بدون ماهگي6 از خودش که ساله31مرد اين صدقه قربان زيرلب و گرفت اش روسري پر با را چشمش گوشه

 ايد؟ خونه شام واسه -...:رفت بود کرده بزرگش

 ..خونم اره -

... .واگذاشت خود حال به را سوپ از پر ظرف ان سريع و برداشت صندلي لبه از را کت کرد را پشتش پيرزن وقتي

 ي؟؟چ ما اما ميکنن، تب واستون همه بحالتون، خوش اقا -:گفت طنز و لبخند با و کرد باز نيمه تا را ماشين در نادر

 ..چطوره حالت نادر اق بگه ني يکي

 چطوره؟؟ حالت نادر اق -:و انداخت او به نگاهي نيم

 را دنده داشت نادر... پديدار اخمانش و محو لبانش از لبخند دفعه يک اما کردند خنده به شروع هردو همزمان

 که اوني اما -:غريد زد مي حرف خودش با داشت که انگار کرد، جمع را اش خنده اش چهره ديدن با کرد مي عوض

 ..گزه نمي ام ککِش کنه تب بايد

 :بوتيک****

 ..ميان انزلي از خونوادش شنبه چهار واسه گفت..بود امير سوگند -سميرا

 مثل! هه... دهد اجاره و کند جمع را بوتيک داشت تصميم ازدواجش و عقد مراسم از بعد. کردم نگاهش لبخندي با

 !!بـس و باشد شوهرش و خانه اختيار در دربست فقط و کند داري خانه کدبانو زن يک

 ..نيستا خوب حالت صبح از سوگند -سميرا

 خونه؟؟ برم ميتونم من -

 ..دختر معلومه -سميرا

 را دل چرا دانم نمي اما کرختي احساس و ميکرد درد سرم... شدم خارج پاساژ از و دخل پشت از برداشتم را کيفم

 جمله ياد با هم ان کردم گز پياده بود هم زيادي مسافت که خانه خودِخود سمت به سرما ان در و زدم دريا به

 ..داشتم ياد به دبيرستان خوش دوران ادبيات کتاب از که "است سرد ناجوانمردانه بس هوا" ثالث اخوان

 نادر؟ -جاويد

 اقا؟ بله -

 داري؟؟ خبري ازش -
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 !!خبـر؟؟؟ -:پرسيد گيجي با و نفهميد را خبر اما ميگويد را که دانست مي

 ميکنه؟ کارا چه اد؟ مي کي با ميره؟ کي با ميره؟ کجا.. زني؟؟ مي گيج امروز چرا تو پسر! اهه -:زد داد کالفه جاويد

 هووم؟؟

 . ميارم در امارشو امروز چشم اما... خوب؟ نخواستيد که شما اما... اهان اهان -

 

 

 

 انجا اخر بروم؛ خاموش کلنگي خانه ان به خواهم نمي را، نفره چهار خانواده يک را، رضا خواهد، مي را پري دلم

 روي و رقصند مي ارام ارام... ايد مي برف گويند؟ مي چه ها اشک اين اوفف. کشد نمي را من انتظار کسي

 شوم ها دانه اين خواهم، نمي. نشينند مي من نارنجي شال روي رنگارنگ؛ هاي چتر درختان، ها، سنگفرش

 مي تبدارم هاي گونه از هم را اشکايم همزمان ، بريزند برفا تا تکانم مي را سرم حرص با... بداقبالند هستند،

 ..نيست شکي است، شديد سرماخوردگي يک قاصد هم تب اين دارم؛ تب من وايِ... گيرم

 نکرده رحم هم فسقلي حياط اين به رف ب...شدم حياط وارد و چرخاندم قفل در را کليد که بود عصر پنج نزديک

... گرم هم است سردم هم. کشيدم دراز بخاري کنار سستي با.... شده سفيدپوش دست يک هم را درزها تمام و

 بکشد، جانم بي تن اين روي پتو يک تا بود کسي کاش. ريزم مي عرق شرشر و شده جمع خود در جنيني مثل

 ناي امدن پايين براي را معراج دعاي و بگذارد کوره عين پيشاني اين روي را شفابخشش دست تا بود مامان کاش

 همين ها، کاش اي همين با. بود مامان کاش اي... کاش اي. کند رهايم کمي فقط کمي، شايد تا بخواند سوز جان تب

 ..استامينوفني هيچ کدئيني، هيچ بدون. خوابيدم پدردرار، لرز اين سوزان، تب همين ها، حسرت

 دقيقه21 واسه باشه دنبالتون؟؟ بيام... ني خونه زدم المصبو زنگ اين بار71 جاويدخان بابا... درشونم جلو -نادر

 .اونجام ديگه

 ارسو و رفت جلو ماشين نورافکن افتادن و بوق صداي با که ميزد ضربه باشگاه جلوي هاي سنگريز روي عصبي

 داري مگه -..:مقاومت جور يک نه که انکار کرد؛ مي انکار و دانست مي را دليلش پريشان، و بود عصبي. شد

 .نيست خوش حالم بده گاز بري، مي عروس

 هم حاال همين دانست؛ مي را عاداتش تمام اگاه، خلقياتش تمام از و بودُ کارکرده مرد اين کناردست سالگي22 از

 مال باشد کرده حساب دقيق اگر درست نيست؛ روز دو و روز يک مال که عصبانيت اين منشا دانست مي خوب

 و سوزانده را دل دهد، نمي دل و برده را دل که بدغلق دختر ان جز نيست کسي منشا ان و... هست پيش روز27

 ..نيست سوختن به حاظر
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 دکتر؟؟ برم خوايد مي اقا -نادر

 ..برو بنداز وکوچه پس کوچه از ندارم ترافيک حوصله. خونه برو نه -

 اَبسولت ليوان يک را خراب حال اين... گذاشت قرمزش چشمان روي را ساعدش و کرده خم کمي را اش صندلي

 و بود زياد احتمالش اما خوب خوبه نه کرد؛ مي خوب اي مزه هيچ بدون يخ، تکه چند با( الکلي نوشيدني نوعي)

 ..چاره تنها

 آقا؟ -:گفت بالخره اما کرد مزه مزه را حرفش کمي نادر

 ..پايين بده يکم منو سمت شيشه اين هوممم؟ -

 يشپ هستش،)(  پاساژ تو بوتيکه... بوتيک توي -:گفت فشرد مي اورا سمت شيشه دکمه ارنجش با که حال همان

 رو شما که امروز -..:بسته هم چشمانش و بود قبل وضعيت همان در اما انداخت او به نگاهي نيم.... ميره دوسش

 .....خونه رفته نبوده خوب اصال حالش گفت دوستش. نبود خودش... گرفتم خبر ازش رفتم رسوندم

 خونشم رفتم -..:بوده جهت بي داشت خپل مرد اين که دلهره همه ان ظاهرا بود نداده حالتش در تغييري هم هنوز

 ..نبود کسي اما

 !!خوب؟؟؟ -

 اومده؟ ببينم خونشون سمت رو فرمون بشکنم االن خوايد مي -نادر

.. ماند مي حرفش هر پاي هم مرد و است مرد او اما خواهد، مي وجودش تمام نه که دل خواهد؛ مي دلش که بله

 ..خونه برو نکرده الزم -..:نه؟؟ مگر

 ..بهش سري يه بهتره تنهاست، اون اخه اقا -نادر

.... ندارم کاري من اون مثل نشناسي نمک اشغاالي با... گم مي جهنم به حاليته..جـهنـم بـه -:کشيد فرياد

 نرسيديم؟؟

 براي اي شي دنبال به و نبود خودش دست انگار انشب... شد وارد و خالي زبانش بي ماشين در سر را حرصش تمام

 و پيرمرد دو، اين نگران هاي چهره به استفهامي لوسترها؛ تمام بودن روشن با حاال و بود داغونش اعصاب تخليه

 عروسيه؟؟ محمود -..:شد خيره پيرزن

 !!اقا؟؟ فرموديد چي... چي-:و کرد اي پته تته محمود

  کرد چراغاني ي لوسترها به اي اشاره ابرو چشمُ با
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 مي بهانه، نبايد و هاست شب ان از امشب که فهميد بود ايستاده او پشت فاصله با که نادر اشاره با زودتر که افاق

 رو شام ميز اقا سالم -..:کند کم را ها المپ تا زد محمود اقا به اي سقلمه داد؛ مرد اين به باشد جزئي خيلي خواهد

 بچينم؟

 .ديگه بري تونيد مي شما( ميرفت باال ها پله از. )اره -

 ....و کنم مي جمع رو ميز کرديد، ميل که رو شامتون -افاق

 ...فردا واسه بذار... خواد نمي افاق -

 ..بفرماييد ايد خسته هم شما... پکره يکم -:گفت ارام و رفت نگران دل افاقِ کنار به نادر

 در چفت. کشيد ابش خيسِ گردن به دستي و کرد باز را چشمانش رسيد گوش به که تقي صداي و سرد سوز با***

 نياز. نبود دوايش هم قرص دانه چند و شد نمي دک خود خودبه تب اين مکيده، داخل به برف سوز و بود شده باز

 بدون همراهي، هيچ بدون تنها، و تک سرما، و برف اين در شب، از ساعت اين در هم اين داشت، دکترُدرمانگاه به

 را مادر بوي خانه است، خوب خانه است، اميد مامان است، خوب خانه بگويد؛ توانست مي هم او کاش. قوّتي و نيرو

 هرماه نيست الزم... نيستم مستاجر و هست خودم مال که جهت ان از خوب است، خوب خانه!! دريغ اما... دهد مي

 اميد من... دهد نمي که شود مي سالي چند را مادر بوي نقلي ي خانه اين نيستف مادر اما... بکشم را اجاره استرس

 الو -....:گرفت را سميرا شماره و نشست پنجره تاقچه ي لبه.... هست هم سرد اما است کوچک خانه اين ندارم؛

 جان؟ سوگند

 وتيکي؟ ب...سالم -

 شد؟؟ بهتر حالت... اومديم شام واسه. اميرم با... عزيزم نه -سميرا

 -:گفت بجايش اما " کاکو؟؟ کاري کجايِ موتم درحال!! خوب؟ "بگويد نيامد دلش داشت صدا در که شعفي ان با

 ..برسون سالم هم اقا امير به سرماخوردمف... دارم تب يکم. بهترم جان سميرا اره

 نداري؟ کاري... رسونه مي سالم اميرم. باشه -

 .خدافظ نه-...:روش هم اينبار بود رسان سالم زيرزيرکي هميشه که پررو پسرک ان

 يناول اين... شد نمي اينطور نـه... تکيه شيشه به را سرش و کشيد گوشش کنار پريشان موهاي در را هايش پنجه

 سگ و اراده هرچه خدايِ هم من که داشت اراده کمي به نياز فقط بود، کسي بي و تنهايي اين با مدارا براي امتحان

 ...بودم جاني
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 شستهن شام ميز پشت و پوشيده بود، شروعش تازه که فصلي به توجه بدون مشکي شلوارکي با رنگ ابي رکابي

 شود، مي کشيده ذهنش ميپرد، فکرش اما است لذيذ شام ان خوردن نشستن ميز اين پشت از اش نيت... است

 که نيست کنترل قابل اما خواهد نمي... چروک اش پيشاني و خورد مي گره ابروانش زند، مي کند قلبش ضربان

 حرف گرفت، را خشونتش جواب اما کرد خشونت نديد، جوابي اما کرد محبت کند؛ مي تا بد او با دختر ان. نيست

 اين و رسيده عشق به داشتن دوست از احساسش درجه و کرده طلب را ديگر مردي گفت زد، عاشقي و عشق از

 به است حاظر خواهد؛ مي... شود خيالش بي تواند نمي نيست، خودش دست... او مثل ادمي براي عذاب يعني

 الکل خوردن در روي زياده اهل او. کشد مي جنون به اورا دارد که بسوزد عشق پدر اما بخورد قسم مقدساتش

 پسته و خيار ماست بدون اش، مزه سيني بدون کشد، مي سر اب جاي دردناک؛ اعتراف ان از بعد حاال اما نبود

 ... کند مي دود را پاکتش يک روزي حاال کشيد نمي بيشتر سيگار بسته يک هفته در او... يک يکِ درجه

 حاظل از پرُپيمان هميشه مثل! پوفف... شود اماده ام نسخه تا منتظر ام نشسته روزي شبانه داروخانه در: کلينيک

 فيش... نکرده اکتفا رحم بي هاي سرنگ ان به فقط و است داده قرص هم اي بسته دو که دارد شکر جاي نه امپول؛

 ..کشيدم دراز دو شماره تخت روي دمر و دادم پرستار دست به را ام تزريق

 .شي بلند توني مي... شد تموم -پرستار

 بکشه؟ پايين رو تبم تا ميکشه طول -

 ...ذاره مي رو اثرش ديگه ساعت نيم واسه. نه -پرستار

 هک را پسري کردم، بلند سر... ايد مي کسي ناله صداي. شدم رو راه وارد تشکري با و کردم سفت را پالتويم کمر

 دهد، مي را حسابي درست دعواي يک گواه اش پاره و خوني پيراهن که داغون سرُوعضي با شکسته سرش ظاهرا

 او شبيه... انداختم اش چهره به گذرا نگاهي کردند ردش کنارم از وقتي... بردند اتاقک همان داخل برانکارد روي

 داشت پسر ان به قوي شباهت هم باز اما بود خون لکه و کبودي جاي صورتش که ان با. بود

 بود؟ همراهش شناسايي کارت دکتر -پرستار

 افشار مازيار اوممم... افشار بنويس... هست مليش کارت پولش کيف تو اره -دکتر

.. .پرحادثه شبِ ان ناجي است، خودش که فهميدم امبوالنس دکتر و پذيرش بين ما گو و گفت از نامش شنيدن با

 ففاوف... رفتم بودند مداوايش حال در که تختي سمت به تزريقم جايِ درد به توجه بدون بلند هايي قدم با دوباره

 هگذاشت سرش را درمانگاه که هم اش ناله بخيه، درحال دکتر و بود شکافته کوچک انگشت بند اندازه سرش فرق

 شيکسته؟ جاييش... خوبه؟؟ حالش دکتر اقاي -..:بود

 همراهشي؟ -:کرد نگاهم و کشيد سوزن و نخ از دست بود جوان مردي که دکتر

 ..همسايمونه... شناسمش مي اما نه -
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 امشب بهتره اما... نشده خاکشير بوده محکم( پوزخند با) استخوناش اما کرده جان نوش زياد لگد و مشت -دکتر

 .. بده خبر خونوادش به بشه، بستري اينجا

 

 دندي با حاال هيچ نشده که کم تبش درجه رسيد مي نظر به که دختر ان به عينکش باالي از ديگر نگاهي دکتر

 با زدن فک حال در پيشخوان پشت که پرستاري دختر به رو و کرد است رفته هم باالتر جوان پسر اين وضيت

 اميني؟ خانوم -:گفت بود موبايلش گوشي

 دکتر اقاي بله... زنم مي زنگ بهت خودم بعدا کن قطع -اميني

 ..بياريد تشريف -دکتر

 دکتر؟ بله -:بردارد تخت تا را قدم2 اين تا ميداد لفتش دختر ان چقدر اوففف

 ..باشه پايين هم فشارش مياد بنظر کنيد، تزريق خانوم اين به ديگه بُر تب يه -

 رس داند مي خدا که پسر اين والش اش جوارح بين مدام نگاهم.. نبود لوس پرستار ان دکترو بين بحث به حواسم

 باال شد؛ مي سرازير گردنم و ها شقيقه روي که سردي عرق از هم خودم و چرخيد مي امده، سرش بال اين چه

 رخيدچ دکتر و او بين نگاهش دختر لوس ان توسط دستش شدن گرفته با... کردم مي حس را لعنتي تب اين رفتن

 را بالشت که درحالي بار اين اما تخت همان سمت به دوباره بود، تجويزش قبول از نشان که دکتر ريز اخم با و

 ....کشيد دراز دمر گذاشت، مي چيش دقيقه،21 جهت مخالف

 به که شد مي اي دقيقه 11 و بودند کرده تزريقش لگد و مشت اثار و ها کبودي ان درد تسکين براي بخشي ارام

 صندلي روي لعنتي سردرد اين و نزارش حال با حاال بود، کرده حساب را شدنش بستري پول همراه عنوان

 پلک و داد نشان واکنش سريع شد بازويش به که تکاني و فشار با.... زد مي چرت نشسته رنگ سفيد پالستيکي

 ميکني؟ چيکار اينجا تو -...:کرد باز انتها تا را اش سنگين هاي

 مثل خونسرد لحني با اينجور که کند مالقات کلينيک اين در امشب است قرار اورا که دانست مي قبل از انگار

 ..کرديد؟ دعوا... سالم -!!!..:پرسيد پسرخاله حد از بيش هميشه

 اشتمد وقتي -:گفتم جديت با ريختم مرطوبم پيشاني بر اخمي... خواست مي را طلبش انگار کرد مي نگاهش چنان

 رو حالتون دکتر از کرد گل کنجکاويم حس... آوردنتون ناجوري وضعيت با برانکارت رو شدم، مي خارج اينجا از

 حاال خب... حاال کرديد کمکم که شب اون جبران به دونستم خودم وظيفه هم حاال اوفف... پرسيدمُ

 بلندشم کن کمک خونه برم خوام مي -مازيار

 بخيه اون و صورتتون به نگاه يه بدم ايينه خوايد مي کجا؟ چي؟؟؟ -:و شدم جا جابه صندلي روي تعجب با

 هوم؟؟ بندازيد؟؟ سانتيتون21
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 انبه با بود اتاق سمت ان در که کوچکي يخچال از شدم بلند نباشد او با کرد دعا که زيرلبش غرلند به توجه بدون

 و چين از.. کرد مي نجوا را چيزي لب زير و بود بسته را چشمانش... ريختم سرپُر مصرفي بار يک ليوان درون را

 تونبالشت کمي بذاريد -:کند مي تحمل را زيادي درد است واضح داده لبش طرف دو و کبود پيشاني به که شکني

 ...کرديد که جنگي اين با شده خشک حتما گلوتون... بفرماييد( کشيد باال را بالشت) بيارم باال رو

 نزني؟؟ حرف کتابي بامن اينقدر ميشه -:و انداخت خشني نگاه... کنم کنترل را ام خنده کردم سعي

 رو ابميوتون. نـه -: قاطعيت با کردم جمع را ام بيني کمي.. داشت من از خان پررو اين جايي بي انتظار چه! ايش

 ..افشار اقاي بفرماييد ميل

 بعد اوففف... رفت خروجي در سمت به و شد خارج اش تيرس از او و نداد پسرک به امان اش گوشي زنگ صداي

 الو _!!!....کند رحم خودش خدا... شد مي پيدا اش حوالي در مرد اين از اثري دوباره که بود شده چه روز27

 ..بفرماييد

 تصور هر به بود، اماده شان محله سمت به برف ان در کند، دور را اش ماليخوليايي افکار بود نتوانسته که جاويد

 ديدن با حاال کرده رد بود کرده سخت را مرور و عبور که برف ان با انهم باريک نسبتا کوچه از را اش ماشين شده

 چشمانش با و کرده حفظ را گوشي ديگرش دست با و گرفته ضرب فرمان روي که حالي در عصبي خانه؛ خاموشي

 اشناي فاميل، باشد؛ هرکه خواهد مي... عوضي يک با که درحالي را او مچ بزنگاه سر که زند مي ديد را سرکوچه

 ...سالم -...:دهد حسابي درسي را هردويشان و بگيرد باشد، هرکه اصال دوست، فاميل،

 ...سالم -

 شدي؟؟ مريض... گرفته صدات -

 ؟؟..داشتيد کاري شب موقع اين غفور اقاي اوممم.... ام کلينيک هم االن سرماخوردم، بله -

 رد؟ميک باور را اين بايد بود؟ کلينيک در واقعا شب؟ موقع اين. کند باز سر از سريعا اورا ميخواهد که کرد حس چرا

 ...دنبالت ميام بگو رو ادرسش -

 کنم قطع بايد من. نيست الزم نه... خواد نمي... نه نه -

 کرد يم دلنشينش هم خيلي که شيطنت با انروز مثل و بود دريا لب در هم باز نکند. ترسيده و بود شده دستپاچه

 را وا امشب افکار اين.... کند؟؟ رفتار ناز با انجور و کرده پيدا را ديگر کسي بود؛ کرد خطابش حاجي و عمو که انگاه

 شمارش حرص با.... انداخت طنين گوشش مجراي در ممتد بوق و قطع تماس امد خود به وقتي اما ميکرد، ديووانه

 بود کرده خاموش گستاخ ان اما گرفت را
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 ان در را اي دقيقه چند... دادم مي فشار محکم لرزيد؛ مي صدايش شنيدن با که دستانم در را خاموش گوشي

 کجا؟؟!! اِاِاِ -...:بودم همراهش ناسالمتي رفتم، مازيار اتاق سمت به بعد و نشستم ورودي هاي پله ي لبه سرد هواي

 ....نشيد بلند بکشيد دراز

 ..گور هم يا کن کمک بيا يا خونه برم بايد من دخترجون... بري توني مي -:گفت تندي لحن با

 ..هم من... کنم مرخصتون سرخود تونم نمي که من... بمونيد اينجا رو امشب بايد گفت دکترتون. ساکت -

 ..جلو بيا -..:کردم نگاهش سوالي حالت با سمتم، به دراز را دستش و کرد ريز را چشمانش

 ... چرا چي؟؟؟؟ -

 به چسب جلو، رفتم... شود جا جابه کنم کمکش ميخواهد و دارد درد شايد کردم فکر کرد تقديمم که اخمي ان با

 ..بل -..:تختش

 ماست اين براي اخم با کرد، سوزانتر را ملتهبم پيشاني اش زبري ان و بود ام خراشيده که دستش کف برخورد با اما

 من واسه اينجا و داره درجه 31تب خانوم نگو... شدن خمار اينقدر چشا اين چرا ميگم -..:کشيدم عقب دستش

 بگير منو ترخيص برگه اون برو من جون( کرد ريزي خنده) نکش خجالت حاال خب..... زنه مي چه چه معلما مثل

 ..چشايِ اون قربون... بريم

 تشنج پسر اين صميميت و لحن اين با هم حاال و جاويد صداي شنيدن با بکشد پايين بخواهد هم تب اين!! نـه

 ..بعد حالتونه اين چرا بگيد اول اما... کنم مي کمکتون باشه -!!..:است تعجب بسي جايِ نکنم

 ..نفر3 ناکِسا اون نفر يه من... کردم دعوا نامردم رفيقايِ از چندتا با معلومه سواله؟؟ اينم عروسک اخه -مازيار

 چشم اما باشيد، دعوا اهل رسه نمي نظر به ورافتادي؟؟؟ دربيوفتي همه با خواستي فرديني فکرکردي هه هه -

 ...بمونيد اينجا که ميگه سليم عقل گرچه

**** 

... نکرد ول کجا را ماشين دونم نمي نامردا -..:گرفتم اقا براي که هستيم اژانسي منتظر هردو حاال گرفتمو را برگه

 داري؟؟ گوشي... اه

 تماس سابقه سميرا؟؟... داشتم سميرا از تا1 و غفور طرف از کال ميس3 کردنش روشن با. دراوردم پالتو جيب از

 انهم گوشي خوردن زنگ همانا دادن اين اما دادم دستش در را گوشي. بود ام سرماخوردگي براي حتم به... نداشت

 همين سوگند الو -...:زد را تماس دکمه عميقي اخم با پررو ان اما برندار، بگويم کردم باز دهن... همانا غفور ازطرف

  جنابعالي؟؟ الو؟ -مازيار....... الو... الو.. ميدم نشونت امشب همين رو سگيم روي اون وگرنه کجايي ميگي االن
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 کرد، بدبخت را من هم خودش هم درازش زبان اين با اخر پسر اين... بلند بلند هم ان بخوانم را ام فاتحه بايد واي

 که گفت چه خط پشت او دانم نمي. واي اي.. واي اي... هستم پسرباز دروغگوِ دخترکي جاويدخان نظر در من حاال

 اپيدموق دستش از تندي با شود اين از خرابتر نگذاشتم بود، بس اما کند بارش نااليق که کرد باز دهن عصبي انجور

 دارم کارت وايسا.... وايسا سوگند... سوگند -...:شدم دور ديگر سمتي به او از عجله، با

 "باشد فراري راه شايد دورشو... کردي صادر را هردويمان قتل دستور که شو خفه... شو دور" بزنم داد بشود کاش

 هصفح به نگاهي نيم بود؟ خودش... رفت ويبره دستم در دوباره گوشي که کردم، تندتر را هايم قدم و نگفتم ما

 جان سميرا الو -...:نيست من کن ول چرا امشب دختر اين اوففف بود؛ سميرا... انداختم

 ..خونت ميام دارم.. اي؟ خونه سوگند -:گفت ايد مي چاه ته از انگار که اي گرفته صداي با

 امشب حاال نگذاشتي محله و خانه ان در پا رفاقتمان چندسال اين در حال به تا که تو شده؟ چه بپرسم نگذاشت

 يا رفت فضول جنگي مجروح ان بدانم تا نينداختم نگاهي تر انطرف متر چند سرم پشت به!!... عجله اين با هم ان

 ..گرفتم دربستي تاکسي. ماند

 شنيدن با اما باشد، مزاحمي شايد ترسيدم... ديدم ام نزديکي در را اي سايه که ميشدم رد داشتم را کوچه پيچ

 سکويِ روي به گچ رنگي با که ديدم را سميرا بودم گذاشته قلبم سقف روي را دستم ترس از که درحالي اسمم،

 شده؟ چي!!! سميـرا؟؟ -...:زده تکيه ها همسايه از يکي خانه

 ناله و گفت مي هذيان فقط او اما پرسيدم مي را اش حال مدام... دادم تکيه خود به و انداختم بازويش زير دست

 وجل درست ماند مي تانک عينهو که جاويد شاسي ماشين... داشتم کم را کشيشکچي اين فقط خدايا،... رد ميک

 پيچانده فرمان دور سخت سفتُ که دستانش برروي را سرش کرکسي مانند هم خودش و بود شده پارک در دروازهِ

 مي هم را سميرا داشتم برمي قدم برفي اسفالت روي حالت ترين ارام با.... بود پنهان صورتش و گذاشته بود

 بيشتر قدم3 خانه در تا ماشين فاصله... شوم ام کاشانه وارد سالمت سري با بتوانم من و نشود بيدار او تا کشاندم

 روي از کردم بلند را سرش تا اما دراورم ام دستي کيف از را کليد تا جا جابه را سميرا کمي و کردم مکثي نبود،

 محکم و دادم دست از را اختيارم سقوط، حال در اشکم و بودم کرده هول... رفت حال از و کرد خفيفي ناله ام شانه

 نشود بيدار فضول اي همسايه نکرده خدايِ تا ارام صدايي تن با و زدم ضربه جاويد ماشين بدنه و کاپوت به

 را سميرا هنوز و کرد مي نگاه جوشان هاي اشک ان و من به اول تعجب با... کردم صدا را اسمش و ناليدم ملتمس

 شخو حالش... کن کمکش -: و پريد بيرون ماشين از بسرعت... بود نديده بودم داده تکيه ديوار به زمين روي که

 ..کن يکاري خدا رو تو نيست،

 پشت صندلي روي انداخت زانوانش زير دست نابجا سوالي و حرف بدون و کرد رفتار اقامنشانه هميشه مثل

 مي خودش خدا... ريختم مي اشک بودم چرخيده سميرا سمت به مسير کل در... شدم سوار درنگ بدون خواباند،

 را برف بارش که شدي خرافاتي تو بگويد من به هرکه حاال. است روزش حالُ اين که نحس امشب شده چه داند
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 حال بيني؟؟ نمي را اطرافيانم حال... نميبيني؟؟" غرم مي و کنم مي باز دهن خشم با بيني، مي نحس خود براي

 روي نشستن هربار باريدن، بار باهر سپيد منجمد نيمه هاي دانه اين بيني؟؟ نمي هم را اين چه، را خودم خراب

 حالم از که هرکس و کند مي سنگيني دوشم روي برف اين بار کند، مي له مرا شان سنگيني من، زندگي سقف

 " کند مي خم راهم او گيرد مي خبري

 انگشت با که درحالي... هستند اش هشت روي فشار بردن باال در سعي نمکي سرم با و اند زده مسکن سميرا به

 در اما کردم حس کنارم را حضورش... نشينم مي راهرو هاي صندلي روي مالم مي را چشمانم ام سبابه و شصت

 اب -...:بگويم چه دانم نمي من و بود که مرد ان بپرسد خواهد مي... مانم مي ام بسته چشمان با زير سربه حال همان

 بيمارستان؟ بودي اومده اون

 ..ديدمش بيمارستان تو... نه -

 مي فکر -...:دادم را ام شده پيشبيني سوال جواب قبل وضعيت همان با لحن ارامترين با ندارم، را بحث حوصله

 !!باشيد داشته برخوردي باهام خوايد نمي ديگه کردم

 ..کن نگاه بهم -جاويد

 ان زا که حياط تاريک گوشه نيمکتي روي رفتم بيمارستان حياط سمت به گرفتم؛ ناديده را اش خراشيده صداي

 و نشود سفيدپوش تا شده مستتر برگ پرشاخُ کهنسال درخت سايه زير و بود برده در به سالم جان بارش

 ردک يخ هايم سلول مام لرزيدم، بود، سرد فلزش اما نشستم، باشد؛ من همانند اي درمانده افراد براي نشيمنگاهي

 ردک جور اي بهانه تنم دور به تنيده هاي شانه روي اصلش امريکايي کاپشن انداختن با حاال... او بازهم اوففف... اما

 کار فرار! چشم... بدهد را اش بازجويي ادامه و کند خوش جا کنارم مجاني گرما اين ازاي به بگذارم تا خود براي

 ..تاس داشتن شجاعت مهم زنانه، يا مردانه شويم روبرو زندگي وقايع تمام با است بهتر نيست، زندگي در درستي

 ..جدي خيلي. بزنيم حرف باهم بايد -جاويد

 اش شده جمع مشت به نگاهي) خودم هم حرفام هم... بودم جدي خيلي که من... زديم رو حرفامون پيش روز 27-

 ..ونم نميد رو شما( کردم

 کنم مي قطع داوطلبانه خودم وگرنه کني، قطع خودت رو هست زندگيت تو کي هر پايِ نفعته به -جاويد

 ..نکن تهديد -..:شدم بلند و انداختم پايش روي برداشتم دوشم از را کاپشن

 !!داشته رو سختي شب انگار! هـه... دختره همين حتي -جاويد

 تگف دکتر -...:بگويد ديگر طوري را حرفش تا کردم نگاهش اخم با برگشتم، بودم برداشته که را سستي قدم

 جديت با و نبود پوزخندش از خبري گفت؛ چه نفهميدم اخر کردم، نگاهش هم باز....... کرده رو ازارش قصد کسي

  تو... کبوديه و زخم جايِ بدنش تمام -:بنالد تا بودم ايستاده چشمش در چشم ايستاد، رويم روبه شد بلند
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 !باش اروم عزيزم سوگند؟؟ لرزي؟؟ مي اينقدر چرا هِي. بار سه يکبار؛ نه اونم شده، تعدّي بهش!!!. چرا؟؟؟ نميدوني

 يا فتنه چه ديگر اين ياخدا. يکبار نه انهم... کرد له را زندگيم خوش دوران تمام رفيق امشب چيز همه بي امير ان

 تالفي خوايد مي.. نه؟؟ مگه دروغـه( کشيدم فرياد) دروغه بگيد -: انداختم بازويش به چنگ حرص با.. بود

 ..خان جاويد... کردم غلط خان جاويد داريد؟ برمي سرم از دست کردم غلط بگم اره؟ کنيد؟؟

 کند کم را اش سايه که نکنم تمنّايش اينقدر تا نکنم، التماسش تا نکشم، فرياد تا نلرزم، تا کند، ارامم داشت سعي

 ان خودم خيس چشمان با بايد. دويدم سميرا اتاق سمت به... شود دور تا کوبيدم اش سينه به دست کف با. سرم از

 !!!خـودم زدم؛ مي حرف دکترش با بايد خودم ديدم، مي را ها کبودي

 .بشيد داخل تونيد نمي خوابيدن، مسکن با بيمار االن -پرستار

 درهم اي چهره با. داد را ورود اجازه و فشرد بهم تعلّل با را لبهايش بالخره که کردم نگاه چشمانش به حرفي بدون

 هاي المپ نور فقط که تاريکي همان در کنم روشن را المپ انکه بدون. ببينمش نور در خواستم نمي. بود خواب

 يدم،کش صورتش به را جانم بي دستان رفتم، سرش باالي بود؛ داده اتاق به ميش و گرگ حالتي بيمارستان حياط

 هايش سرشانه و گردن روي!! من؟؟ خداي. کردم باز گردنش از را شال. اش خورده چاک چاک و متورم هاي لب به

 من و بود سنگين شوکش... رفيقم بود، خواهرم عين او بود؛ بزرگي شوک... بود رنگ بنفش و مرده خون تماما

 گذاشتم اش سينه روي را سرم. باال بااليِ باال، خيلي بود، باالتر طاقتم گنجايش از جورايي يک نه که کم کم، طاقتم

 .رفتم احوال و حال از وضع درهمان که باريدم انقدر باريدم، و

 وضعي چه دچار ديديد که خودتون هم خبر اين شنيدن با و بود باال خيلي تبشون همسرتون غفور جناب -دکتر

 فراوان مايعات و سوپ از بهتره.. ميشند بهترم داروهاشون مصرف با و اومده پايين تب ديگه االن اما شدن،

 هب جسميشون وضعيت بگم بايد... خانوم اون درمورد اما( کرد جا جابه را عينکش) اي هفته يک تا کنن استفاده

 ،نيستم روانپزشک بنده کنيم؛ نمي درک خيلي رو اين آقايون ما. خواد مي زمان روحيشون اما ميشه؛ بهتر مراتب

 !!داره وجود خودکشي احتمال کنيد، رجوع متخصص يک به حتما کنم مي توصيه اما

 چه امشب خدايا 2اوف -:غرلند به شروع و کرد اتومبيلش بر سوار را هردويشان پخش پرستاران از يکي کمک با

 !شانس اين به تف بکنم؟ غلطي چه نفله دوتا اين با من حاال.. کردم گيري

 هک اي نفره دو تخت روي و برد باال طبقه به را دويشان هر نوبتي و کرد پارک حياط گوشه پارکينگ در را ماشين

 مي تازه نفسي و بود ايستاده دو هر سر باالي کمر به دست و گذاشت داشت تعلق ميهمان به که ها اتاق از يکي در

 منزل به را دو اين که داشت اجازه او اصال خـير، يا دراورد را شالشان و پالتو که دارد را اجازه اين دانست نمي. کرد

 مي ااينج به را انها و کرد مي استفاده سو شان بيهوشي از نبايد و نکرده درستي کار گفت مي منطق بياورد؟؟ خود
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 هاي بوت و رفت جلو جديّت و اخم با!!... چه؟؟ جوان دختران اين به نسبت مسئوليت حس و مردانگي پس اما اورد؛

 .ارجخ اتاق از و باال سينه روي تا را پتو بخورد؛ انگشتش پوششان ديگر به انکه بدون و کشيد پا از را شان چرمي

 بدنم دماي اما بودم عرق خيس 2اوف. کشيدم صورتم به دستي شده خيز نيم جايم در هول ديدم که کابوسي با

 ااينج واي نه، هم خودمان خانه نبود، که بيمارستان... بياورم ياد به را غريب محيط اين تا سرچرخاندم. بود ميزان

 شيدمک بيرون از کرختي با را تنم پالتوي. داشتم عطش بسيار حال عين در و بود گرم اتاق فضاي.. بود؟؟؟ او منزل

 باز سرم از هم را نارنجي پشمي شال. تماشا کردف مي جاني بي هاي ناله هم اي ثانيه و بود خواب که را سميرا و

 در وسايل ي همه. زدم بزرگ اتاق ان در سرکي بزنم، را المپ اينکه بدون. را موهايم دور کش همينطور و کرده

 دکم اتاق، وسط بزرگي نفره دو تختخواب... است اجناس ترين مرغوب و بهترين از بود مشخص هم تاريکي همين

 سادگي عين در ساده همين،... بود شده علم ديوار کنج در طاليي دور بزرگ قديِ ايينه با روبريش هم ديواري

 تپوس پوست هاي لب به عريضي لبخند خودم جانانه تعبير از.. جذاب حال عين در سياه و زشت غفور، مثل... زيبا

 رسمت مي کنم، مي فکر خنک اب ليوان يک به و هستم تشنه.... نشستم تخت لبه و نشاندم تشنگي فرط از شده

 ذاشتهگ اثر مغزم روي پيش دقيقهِ چند تب اثرات و تشنگي.... کند جينم سين هايش سوال با دوباره و بروم پايين

 اجازه و است بسته مردم براي را اب راه که کردم تصور يزيد مثل را جاويد بود، انداخته راه را تخيلم ي قوه و

 سمت به ها پله از حالت ارامترين با رفتم، در سمت به و خنديدم ريز ريز... دهد نمي را اب اي قطره به دسترسي

 رب سالم" و کشيدم سر نشود بلند ها کابينت تق تق صداي تا ليوان بدون را اب بطري شدم، روانه اشپزخانه

 اويزان هکاناپ لبه از که ديدم را پوشش کفش پاي.... گفتم زيرلب بااليي بلند "خاندانش و يزيد بر لعنت و حسين

 راحت جوابش و سوال از و ببنديم را فلنگ بداند انکه بدون ترسيد مي نکند!.. بود؟؟ خوابيده انجا چرا... است

 دراز شکالتي مبل ان روي بزور پيکر غول جثه ان با که خوابيدنش وضع به نگاهي حتي و او به توجه بدون.... شويم

 به هفته اخر اين نبود قرار مگر. کردم فکرد نامرد امير به ايستادم؛ بسته يخ پنجره به پشت بود کشيده

 شيشه به را سرم... بود؟؟ صفت حيوان و پست انقدر بود؟؟ طاقت کم و هول انقدر يعني برود؟؟ اش خواستگاري

 در... .باشد داشته دوست نميتوانستم جوري هيچ به را مرد اين من....انداختم نگاهي دور از او ي چهره به و زدم

... باشه پولدار بايد من شوهر -"ميگفتم قيدي بي با من افتاد، مي شوهر از حرف دوستان جمع در که دبيرستان

 وارد که کمي... "والسّالم باشه داشته رو پول فقط اما باشه، کچل اصال. هستش شکلي چه نيست مهم واسم

 مهمترين عشق"گفتم خودم با شد، پيدا برايم جامعه مختلف هاي قشر از خواستگاراني کله سرو و شدم اجتماع

 اين جلوي امشب همين حاال... امشب همين حاال حاال، اما"....کنم ازدواج بعد بشم عاشق اول خوام مي من... چيزه

 است، آسايش است، ارامش مالک ترين مهم من براي شد، عوض نظرم... کند مي عاشقي ادعاي که پولدار مرد

 کم را امنيت حس ندارم، ارامش کنارش در بسته هم چشمانش و است خواب او که حاال حتي من است؛ امنيت

... چه؟؟؟؟ خاطر ارامش و امنيت ان اما..يافت و کرد جو و جست شود مي هم ازدواج از بعد را عشق... بينم مي رنگ

  دهني و اشکيم چشمان با هم من نشست، و شد بلند هول جاويد امد، مي باال از که بلندي گريه و جيغ صداي با
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 ها؟؟.. خبره چه شده؟ چي -...:شد قفل هم در نگاهمان اي لحظه براي که بودم ايستاده مانده باز حيرت و ترس از

 و جيغ و بودم گرفته را سرش زير بالشت طرف دو سميرا... دويدم باال طبقه سمت به دهم را جوابش انکه بدون

 ماهيچه تمام و ميزد هق فقط او اما کنم بيدازش داشتم سعي خزيدم سمتش به تخت روي.... کرد مي التماس

 ..سميرا. گلم نترس پيشت من سميرا... کن باز چشماتو عزيزم جان، سميرا -.. : بود کرده منقبض را هايش

 گذشت اي ثانيه... کند چه دانست نمي هم او اما کردم نگاه بود زده تکيه در چهارچوب به که جاويد به ملتمسانه

! هيس -..:سوزناکتر ارامتر، اينبار اما زد هق و کشيد لرزانم اغوش در را خود شتاب با و کرد باز را چشمانش که

 هيس... برسونه ازار تو به کسي ذارم نمي

 خودت حال کسي باش مواظب خانم سرکار... داري احتياج يکي به خودت تو هـه -:و زد صداداري پوزخند مردک

 ...نگيره رو

 وضع ان در را خود اي لحظه و ترسيدم بود هرچه... تهديد يا بود طعنه دانم نمي. رفت بيرون اتاق از خنده با

 بدون فکر، بدون زدم، مي خودکشي به دست درنگ بي بودم سميرا جاي اگر حتم به من نه نـه،نه... کردم تجسم

 يازن و بودم کالفه... رويش نيمه تا را پتو و گذاشتم بالشت روي را سرش بود، گرفته ارام اغوشم درهمان!!!... تعلل

 بدون و بافتم نرم پايين از را موهايم نشسته، هال در و است هوشيار حاال که شخصي به انکه بدون. ازاد هواي به

 خواب ظاهرا و بود تاريک خانه فضاي. رفتم پايين کوتايم استين نارنجي بافت همان با کنم سر را شالم انکه

 ..اينجا بيا -:شد بلند اش گرفته صداي که رفتم چوبي در سمت به... داشت تشريف

 ..اايـنجـ بيا! بودم تو با -..: يا بروم که بودم مردد حاال و بود زده صدايم که بودم ايستاده خروجي در قدمي درچند

 پنجره لب ديوار به ديدم، را اش سايه رفتم، صدايش سمت به جديت با کشيدم؛ صورتم در دست حرص با دوبار

 وبيخ نشانه اين و ديدم مي دستش در هم را الکل پر نيمه کريستالي ليوان ان حاال. شدم نزديکتر... بود زده تکيه

 اشنا؟؟ کرده؟؟ باهاش کارو اين کي -!!....:اصال... نبود

 با هفته اخر اين بود قرار -...:مست نيمه مرد ان از زياد فاصله با اما چسبيدم پنجره به و دادم غورت را دهنم اب

 ....ولي... بشن محرم موقع همون شد اگرم خواستگاري، بيان خونوادش

 ...اما جلو ميان ازدواج نيت به( زد بلندي پوزخندي) ميشه؟ پيدا حيوونايي چه بيني مي -جاويد

 فقط که روبرو هاي ساختمان و درختان سايه از را نگاهم اما بود سنجش قابل هم فاصله اين از نگاهش سنگيني

 ه،وج هيچ به نشدم؛ ناراحت اما بود، ملموس اش طعنه.... نگرفتم بود مشخص شب نيمه تاريکي اين در هيبتشان

 لماتک با نظر جلب اول... بود همين که براستي گفت؟؟ مي کارکُشته مرد اين که نبود هميني مگر است؟ دروغ مگر
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 و مرد ميکرد صدق نامرد افراد براي مراحل اين البته!! رسوايي و ترک سواستفاده، ازدواج، قول احساسي، اعمال و

 ....اند کرده پيچ فيتيله و بسته پشت از را شيطان دست فريب در که هايي زن بسا چه ندارند؛ هم زن

 ..بوديد پشتم برادر يه مثل هم باز.. .ممنونم... کرديد دوستم و من به امشب که کمکي بابت -

 دادي؟؟؟ رو برادر لفظ اونم به... کرد کمکت خيلي اونم -..:گفتم قصد از را برادرش

 !!نفهميدم؟ رو منظورتون -

 افشار؟؟ مازيـار جنـاب -..:فاصله ان از هم باز کردم، مي نگاه سرخش چشمان به اينبار

 مهم برايم... دراورده انورترش پشت هفت تا را پسرک ان فاميل و فک تمام امار درصد صد کيست؟ ديگر او خدايا

 ..نگفتم نه -..:بوده تصادفي مازيار با من هاي برخورد تمام نبود،

 قدم3 و بلند گام دو با هم ان کرده؛ پر را فاصله اين او حاال. امد سمتم به و دراورد را گيالس ته کوچک قلپ يک با

 چرا؟؟ -..:کوتاه

 چي؟ چرا -

 نيست؟ برادرت اون -جاويد

 نه -

 برادرتم؟؟.. چي؟ من -جاويد

 ..ميده نشون اينو که کاراتون -: بود گردنش دور طاليي زنجير روي نگاهم

 بهش حسم چرا دونم نمي اما... نداره باهام خوني نسبت که برادر يه مثل درست -:دادم ادامه و خيره چشمانش به

 ...برادرانست

 هخف گلو همان در را خنده ان توانستم و بود ستودني ام سعي که نزنم؛ هم لبخند حداقلش نخندم، داشتم سعي

 تا ندمنما... کند تکه صد را کلفت شيشهِ ليوان ان خواست مي مشتش و بود منقبض فکش.... حفظ را جديتم و کنم

 با قاتا سمت به و زياد را فاصله ارامي بخير شب با. کرد مي خرد هم مرا حتم به که شکستي ببينم، را شکستش

 ..رفتم نشدني وصف ارامشي

**** 

 اروم عزيزم اخ... جان سميرا -...:خوردم تخت در غلتي کنارم شخصي ي گريه صداي و چشمانم به نور خوردن با

 ..هومم؟؟ رو؟؟ چيز همه کني تعريف واسم خواي نمي( بودمش گرفته اغوش در! )هيس. باش
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 سکوت و بود سخت اش حيواني عمل و کثافت ان به راجع حرف برايش... بس و ريخت مي اشک فقط سکوتش در

 درستي کار ديگر ماندن و بود شده صبح. انداختم اتاق به نگاهي بودم کرده بغل را او که وضع درهمان... الزم

 ...بريم بايد شو اماده شو بلند -....:نبود

 خودم، خونه ميريم... بابا نترس -..:کرد مي نگاهم حاال و امد بيرون اغوشم از ميزد موج ان در ترس که چشماني با

 ...نيست بنده منزل احيانا اينجا که ميشي متوجه بندازي اتاق اين به نگاهي يه

 ميانسال زني و بود روشن خانه.... کردم تن را هايم لباس هم خودم و دادم دستش به را سبزش پالتوي و شال

 خان جاويد سالم -...:امد جلو غليظ اخمي با انداخت عسلي روي را دستمال ديد را ما تا گردگيري؛ درحال

 نيستن؟؟

 ..بمونيد جا همين ناهارم واسه کردن عرض... کنم اماده سوپ واستون گفتن! نخـير -افاق

 اجازتون با اما سوپ؛ بابت کشيديد، زحمت ممنون خيلي -..:دادم هول ارام جلو به و زدم سميرا کمر به را دستم

 ..بريم بايد دوستم منو

 داشتيد؟؟؟ تشريـف شب يه واسه فقط يعني -:گفت وتحقيرانه خشن لحن با

 در جوان دختر دو ديدن با بود هم هرکس کند؛ قضاوت انجور داشت هم حق اما زيادي بود، تلخ زيادي حرفش

 مهرباني با.... .اند داده غورت رو حيا و شرم همه که زمانه دراين هم اين کرد، مي را قضاوت اين مجرد مردي خانه

 وايسا توام با... خانم دختر وايسا -...:شدم خارج در از خداحافظي حتي حرفي بدون و کردم نگاهش

 رويم روبه اخم همان با پيرزن. ايستاد مي ايستادمم مي ميرفت ميرفتم من و بود مرده مثل که سميرا. ايستادم

 باشيد اينجا رو ناهار بايد... ميرن در کوره از نيستيد ببينند بياد آقا اگه -:و ايستاد

 اينجا يکشب براي فقط ما محترم خانم بله -: و کردم اخمي... مرد ان جانب از هم ان بودم، متنفر "بايـد" لفظ از

 ..خدانگهدارتون( گذشتيم کنارش از) نيست کار در بايدي هم حاال بوديم

*** 

 رفب از سفيدپوش پارک از دنجي گوشه در چوبي نيمکتي روي هردو حاال و کرديم ميل شاپي کافي در را صبحانه

 -:!!..بس و است هايشان الستيک زير الي و گل شدن پخش و ها ماشين عبور صداي فقط... سکوت در ايم، نشسته

 ..بخوريم شام فقط شيک رستوران يه تو بود قرار

 ازيب زمين وسط کوچکي برفي ادم به که همانطور و ندادم تغيير را وضعيتم... شکست ما از يکي را سکوت بالخره

 ولقب کرد، اصرار نرفتم،...... بخوريم اونجا رو شام خونش، بريم گفت... نرفت اما -...:سپردم او به گوش بودم، خيره

 و يدچرخ سمتم به) خونش رفتم من سوگند..... کرد بازي اعصابم با. ترسويي داهاتيِ دختر يه... املّي گفت نکردم،
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 مدار ميشه؛ باورت نبود مست... عادي خيلي نيود، مستم اون. نبود کار در شامي سوگند( انداخت چنگ بازويم به

  روي... بود عادي حالت تو ميگم

 

 

 ...خورم نمي اورد چيزي نوشيدني اي ابميوه اگه گفتم خودم پيش... اشپزخونه تو اون بودم؛ نشسته کاناپه

 اذيتم اون سوگند -...:ريزيم مي اشک من اما نيستم، خودم درحال هم من ريخت؛ نمي اشک نبود، خودش درحال

 اون... ساعت نيم عرض در کرد شکنجه منو اون سوگند. دوشش رو گرفت منو پشت از خبر بي... کرد

 ..ک شکايت ازش پاسگاه بريم بايد! کن تمومش توروخدا... بسه سميرا -

 هستم که اين از تر بيچاره خواي مي سوگند هيسس -..:بود؟؟ چش او. گذاشت دهنم روي را دستش کف محکم

 ..بفهمه کسي نبايد!! بشم؟؟

 تقاص حرومزاده اون بايد. هرته شهر مگه!! حرفيه؟؟ چه اين -:گفتم پرخاش با و زدم کنار را دستش حرص با

 ..ريم مي االن همين شو بلند... بده رو پستيش

 سوگند... شهرمون برگردم خوام مي -..:ناليد و زد تکيه نيمکت پشتي به را سرش... شد روان هايش اشک اينبار

 هيچکي به حسين امام به رو تو بگيره؛ هم رو خونوادم دامن ابرويي بي اين خوام نمي ميکنه، دق بفهمه اقاجونم

 ..بخور قسم... نگو هيچي

 ...بايد تو دختر. نميشه اما.. اما -

****** 

... نيست و نبود خوش حالم نبود، خوش حالش... شد اصفهان راهي و کردم اتوبوسش سوار پيش ساعت نيم همان

.. چه؟ عدالت چه؟ حق پس شود؟ مي مگر اخر نشود؛ مطلع رسوايي اين از ديگر کسي تا گرفت قول من از او

 شد؟ ويران راحتي همين به ساله13 دختر يک زندگي

 نمکدان با و نشستم پالستيکي صندلي روي... رفتم بود دبيرستانم مسير در که فالفلي سمت به بود ظهر21 ساعت

 افاق مگه -..:زنم مي را سبز نگاه بدون... خورد مي زنگ ام گوشي که کنم مي بازي تميز نچندان ميز روي فلزي

 بموني؟ ناهار نگفت بهت

 ..نموندم اما گفت....سالم -

 خونه؟ کجايي؟ االن -جاويد

 ..خيابون تو نه، -
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 ..اينجا بيا االن همين بحث بدون لطفا... برسي تا افاق نميچينه رو ميز -جاويد

 جور بهانه... شدن طوفاني براي ام بهانه يک دنبال خواهم، مي طوفان. خواهم نمي را ارامش اين اما ارامم، امروز من

 برم، مي زندگيم جاي جاي از هميشه براي را پايش رد حتي و مرد اين پاي و کنم مي پا به طوفان امروز همين شد؛

 ..بمونيد منتظرم جاويدخان. گرسنم خيلي نخوردم، ناهار.... اونجام ديگه دقيقه21 واسه -...:ميکنم پاک

 اماده و طبخ را نظر هر از کثيف هاي فالفل ان داشت که ساله 22پسرک زحمت به توجه بدون و زدم را تماس رد

 ...شهر شمال سمت به گرفتم دربستي کرد مي

 خواهد ارتفاع ساعت2 عرض در است معلوم و بود سنگين برفش قبل روز مثل کرده؛ بارش به شروع برف دوباره

 بنص مابينشان که رنگي سفيد تاپ و بلند کاج دو ميان از.. شدم وارد بفرماييد يک با فشردم را زنگ... گرفت

 شدم وارد که اينبار... متر211،211شايد بود؛ کوچک حياطش خانه، ساختمان برخالف. گذشتم احتياط با شده

 گيردب را خيسم شال پالتو تا امد جلو خوشرويي با نيست، پيرزن اين جانب از تند لحن ان و غليظ اخم ان از خبري

 ذرع خيلي صبح بابت جان خانم -....:شدم سالن وارد خود؛ شمايل همان با کردم تشکري جان بي لبخند يک با اما

 ..ميخوا

 مي خواهش -:و رفتم اغوشش به اختيار بي بگويم است بهتر يا کشيدمش اغوش به اختيار بي که شد چه دانم نمي

 خوام مي معذرت شما از من نزنيد، حرفو اين کنم

 گفت شايد يا ارادي، غير انعکاس اين از شده شوک فهميدم دستانش کشيدن باال در اش طوالني مکث از

 طولي اما کرد حلقه بيجانم تن دور را بود پيري هاي چروک شرف در که دستانش هم او بالخره اما غيرعادي؛

 ..بچيني توني مي رو ميز خانم افاق... اومدي خوش -...:شد شل او زمخت صداي با که نکشيد

 ..اره؟؟.. کنم کمکتون خوايد مي -

 ..بري توني مي. خوريم مي ناهار از بعد رو قهوه -جاويد

 لنگرت يک اماده و نشستم پذيرايي وسط هاي پله روي لبي زير سالم با!!... کن دک را بيچاره زن غيرمستقيم! باشد

 ..ظاهرا خيسه دربيار رو پالتوت -....:شدم فنّي و جانانه بحثي انداختن براه براي

 ..راحتم -

 ناراحتم من اما -جاويد

 !!داريد طلب ازم رو پدرتون ارث نکنه نکنيد، نگاه بهم اينجورم.... خودتونه مشکل-

 بخ اما کنم، مي رفتار دارم ناشيانه بسيار دانستم مي... تکيه زانوانم روي را سرم و کردم جمع بغلم در را پاهايم

 را سرم ها کاشي روي دمپايي صداي با. ام نداشته را نيت و محوا اين با مشاجره يا دعوا يک ي تجربه تابحال من

 با. مکک منظور به رفتم سمتش به لبخند با امد، مي نهارخوري ميز سمت به بدست سيني که بود افاق کردم؛ بلند
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 را ميز و ندادم اهميتي اما بکشم، کار از دست تا زد مي اشاره کرد مي دود را سيگارش داشت که او به ابرو و چشم

  21 ميز ان نقظه باالترين در او حضور به توجه بدون.... چيدم

 

 

 ينسنگ... خوردن به شروع و کشيدم بادام خالل خورشت قاشق چند با پلو کفگير يک و نشستم کنارش در نفره

 ..خيال بي توجه، بي من اما ميکرد نگاه

 شو بلند درار، تنت از رو خيس پالتوي و شال اون شو بلند جروبحث بدون -جاويد

 ...کنم مي خشکشون خودم برداشت نم اگه هاتون کاشي نترسيد -

 يک با و نکردم رها را خيالي بي موضع اما خوردم تکاني اش چيني بشقاب در چنگال و قاش شدن پرت صداي از

 ..بخور غذاتو بشين کجا؟ -...:شدم بلند جايم از بردم دهان در که ديگر سرپُر قاشق

 شدم سير ممنون -

 ..بخور اخر تا غذاتو بشـين -جاويد

 خورم نمي خورم، نمي -:غريدم شدم خم سمتش به ميز روي حرص با

 خانم ممنون -..:بودند ناهارشان کردن ميل حال در اي نفره3 ميز روي پيرمردي و افاق. رفتم اشپزخانه سمت به

 ..بود طمع خوش غذاتون خيلي

 ..دخترم جان نـوش -:و زد اي حقيقي لبخند افاق

 تا باال ببر رو خانم شد تموم ناهارت اگه افاق -..:کردم حس سرم پشت را وجودش که بگويم چيزي خواستم

 ..خستس حتما شده بلند زود صبح... کنن استراحت

 از بعد و نبود برگشتم تا اما "کنم خستگي رفع او ي خانه در اينجا من که داشته سابقه کي" بگويم تا برگشتم

 شديد، بلند زود صبح ميگن راست اقا خانم -...:شد بلند حياط از ماشين هاي الستيک صداي هم ثانيه چند

 ...سرخه چشماتونم

 اتاق همان سمت به خانم ان همراه حرفي بدون!!.. آوردم نمي سردر دوستانه هاي دستور و صميميت همه اين از

 ههم و بود دلبازي اتاق کردم؛ بازرسي را اطراف خوب بار سومين براي و نشستم تخت لبه. رفتيم ديشبي خواب

 اين... ميزد موج دلهره و نگراني يکجور حرکاتش و چهره در کردم، نگاه افاق به... اي سرمه و ياسي رنگ به وسايل

 من... نبود ماجرا اين ختم و دعوا يک اغاز براي خوبي نشانه اين و شد مي منتقل هم من به يواش يواش اضطراب
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 چيزي خانم -...:داشتند بارش عزم هايم اشک نَمنَمکان که حال مثل نه بودم مي محکم مرد ان برابر در بايد

 بگيد؟ چيزي خوايد مي انگار.. شده؟

 ام مکييخ دستان و نشست کنارم امد سرعت به بشکند؛ را زبانش قفل که بود سوالم همين منتظر انگار که پيرزن

 کنيد؟ مي گريه چرا شده؟؟ چيزي -..:گرفت را

  داريد؟ دوسش چي؟ شما( کردم تاکيد سر با) داره؟ دوستون خيلي اقا دونيد مي خانم -افاق

 

 

 حسابي درستُ نميدانستم که او به نداشت لزومي..نشد اما"ندارم دوسش..نه"بگويم و باشم صادق ميخواستم

 خوبه؟ شده؟حالتون چيزي-...:بداند؛بگويم را دلم حرف تا است هول اينگونه چرا و است خانه اين ي چکاره

 حرکات از..بود عاشق مرد ان..دسش کف مانند را خانه اقايِ اما..نميشناخت را دختر اين..گرفت را اشکش نم

 که نداشت دست رو اش مادرانه حس...بود شنيده..بود شدنش؛ديده پاتيل هنگام هاي هذيان و ها اخيرش،زمزمه

 ..بود؟اصال سُريده اوهم چه؟؟دل دختر اين اما..."پسرکت دل سُريد بالخره افاق"ميگفت

 !!ميترسونيدا هم منو داريد بخدا...نريزيد اشک اينجور عزيزتون جون تورو!خانم افاق-

 ..شماست پيشه دلش جاويدخان-افاق

 ..مطلب اصل سر بريد خواهشا..خب؟؟-

 خانه اين در کُلفتي سال32 از بعد اخراجي به منجر بود ممکن که راز اين گفتن ريسک و فشرد محکمتر را دستش

 واسه..داريد محضر قرار..نه يا ميخوايد رو اقا هم شما نميدونم-..:خريد جان به ماهه يک طفل يک بخاطر را باشد

 ..روز همين عصر2

 بپاشم هم از..ساده دوستي يک نداشت؛حتي وجود هم چيزي اصل در که را چيز همه تا بودم امده من...لرزيد قلبم

 .. بعد بزنم رو حرفم اول بذاريد..باشيد اروم جان خانم-..:او..حاال..حاال..کنم گم را گورم و

 ارهد کم کم که حرفي اون االن همين بهتره-:گفتم بلند صداي با اختيار بي و دهد لفتش اين از بيش نگذاشتم

 ...ميرم خونه اين از االن همين وگرنه..بگيد رو ميکنه لبم به جون

 ..باشيد وممعص طفل اون ناجي ميتونيد شما خانم...نيستيد عاشقش اگه حتي...بمونيد اقا با ابوالفضل به رو تو-افاق

 !!بود؟..نبود ساله31 مرد ان به که منظورش..معصوم؟ هم ان..!طفل کدامين!!ميگفت؟ چه داشت او
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 اش حاشيه در بنفش ريز هاي گل که اي قهوه روسري پر با تند تند و بودند شده شديدتر هايش اشک اينبار

 وت گذاشت رو بچه حرفي بدون..بغل به بچه يه با..اينجا اومد دختري يه پيش هفته چند-..:ميگرفت را انها داشت

 ...شد غيب و منو بغل

 يدراز روده اين شنيدن براي اعصابي...است طفل يک واقعا معصوم طفل ان بودم فهميده که حاال..ميلرزيد صدايم

 اقاست؟؟... ي بچه اون خانم...مطلب اصل گفتم:غريدم ارام..نداشتم را ها

 انج خانم اما..کشيد شکايتم به کار حتي..کرد پا به جنجال اقا-...:کرد تاييد سر تکان با ريزش ضجه با همزمان

 تا زدن حرف اقا با شدن؛کلي خبردار خانم شهال...خانِ جاويد خون و گوشت از بچه اون که کردن تاييد ازمايشا

 بيش..مياد بدشون خيلي ها بچه از اقا جان خانم(پچ پچ مانند کرد قبل از ارامتر را صدايش تن..)کردن راضيشون

 ..بگيرن شناسنامه بچه براي خودشون اسم به شدن راضي بالخره...اندازه از

 را اين که بود خواسته جاويد نکند..نميديدم دانستنشان براي علتي که مگو هاي حرفاي اين به بودم سپرده گوش

 دوست نميدانستم که کسي يک از ام اينده همسر که موضوع اين با مشکلي من ايا دارد،و بچه يک او که بدانم

 با کنم توجهي افاق هاي اشک به انکه بدون...؟!!شده؛ دار بچه خياباني دختر يکجور يا..معشوقه..بوده دخترش

 دختر؟؟ يا پسره..بچه اون افاق-:پرسيدم ناخواسته لبخندي و هيجان

 خرگوشي موهاي ان با ها بچه دختر از..ميامد خوشم پسر نوزاد از من اخر خوب...باشد پسر خواستم خدا از دل در

 مشکي موهاي با بچه پسر عاشـــق اما..ميامد ميزدن؛بدم سر به که تر مسخره فانتزي هاي گيره و مسخره

 پسر-: و زد دلي ته از لبخند گريه حين در افاق...ميداشتم دوس هم را حدشان از بيش شيطنت حتي..بودم

 ..سامي اسمش..عسل قنــدِ بگو پسر نه اونم..خانم

 نه که او براي..بود نامشروع رابطه يک حاصل که سامي براي..خودم براي نه..ميريختم اشک هم من ديگر حاال اما

 ؟..خونه اين تو(چشم گوشه با زدم اشاره بيرون به)کجاست؟ االن اون افاق-...:پدر نه خواسته را او مادرش

 براش شناسنامه داد قول اقا..اقا..:ميشد راست و چپ به لَندويي مانند و ميخورد هم تکان گريه با حاال افاق

 ..شيرخوا االن اون خانم...تا ميريزه شيرخوارگاه حساب به پولي هرماه اما..بگيره

 چهب ان شکلگيري در مقصر را خود هم درصد يک اصال..بود؟ که ديگر او...ميشدم منفجر داشتم عصبانيت فرط از

 شيرهِ از محروم سامي االن..شيرخوارگاه؟..کرده؟؟ رفتار نوزادِپسر ان با پدرُمادر بي يک مانند حاال که دانسته

 منت بي هم ان نوزاد ان نثار مادري محبت که هست کسي انجا است؟؟ايا شيرخوارگاه در مهرش و مادر وجود

 خالصانه مادر محبتِ مانند محبتي هيچ که قسم ولـاـه به..نميشود مادر هيچکس که قسم کند؟؟؟بخدا

 ميزنند فرياد هايم نورون تمام که را سوال اين جواب که بود کسي بود؟کاش که مرد ان..بود؟ که مرد ان.....نيست

 بود؟؟ که مرد ان که...دهد پاسخ را
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 راه به و نميکنم پيدا اي چاره راه...ام چاره راه دنبال....ميکشيدم صورتم در دست تند تند و ميزدم قدم اتاق در

 ازدواج...است راه ترين مسخره...ميکنم فکر خبردارست افرادش و خانه اين پوک جيکُ تمام از که پيرزن اين چاره

 به درامدن غفور جاويد دائم عقد به...ماهه؟ يک پسر نوزادِ يک دارد؛بخاطر برايم را ديو يک نماد حاال که مردي با

 از شناسنامه؛بلکه جلد يک با تنها نه را بچه ان انکه شرط به خان جاويد با ازدواج....نامشروعش؟ کودکِ خاطر

 شبراي بشود ژرفي و عمق حال که باشد کار در اصال قلبي داشتم حتم نه که داشتم،شک شک که..قلبش ژرفاي

 ار بودنش مسخره لعنتي، قلب اين به ميکنم سعي هرچه اما است مسخره..است مسخره!!.....کند کرد؛قبول معين

 بقل اين چرا نميدانم اما ام نديده را بچه ان.. پسندد نمي...نميکند قبول..نميکند هضم..نميکند درک بفهمانم

 بندري و گرفته عروسي خودش براي هـــه...ميزند گامپ گامپ پرهيجان و گرفته جان هم نديده الکِردار

 . االن همين..برم بايد من خانم افاق...:ميرقصد

-:ناليد ملتمس..گرفته را نَمدارم پالتوي استين مضطرب حاال و درامد غصه از اش چهره حالت چطور که ديدم

 گفتم بهتون رو اينا من بدونه نبايد اقا خانم..کجا؟

 ؟..بود راز يک اين واقعا يعني!!چه؟ يعني

 ...برم حاال همين بايد نميگم؛اما باشه(شدم خارج اتاق از.....)؟..بچه اون خاطر واسه فقط...گفتيد؟ چرا-

 شمال ويالي از که زماني مثل درست....دويدم خروجي در سمت به و ندادم گوش ماندن براي هايش التماس به

 نييع..ميامد چشمم جلو مان همسايه شيرين پسرِ نوزاد تصوير مدام...ميدويدم شب ان مثل ؛حال بيرون کرد پرتم

 ..غفور سامي..سامي..سامي-...:بود بانمک و کپل انطور اوهم

 نمي دهنم از"سامي"اسم هم لحظه يک اما بخورم ليز بود مانده کم و خوردم سکندري سرکوچه تا چندباري

 ؟؟...شوم ديوانه عصبي فشار همه اين از نکند..افتاد

 دربست؟ اقا-

 کجا؟ واسه-راننده

 )(شيرخوارگاه...شيرخوارگاه-

**** 

 ..ببينمش لحظه يک من بذاريد ميکنم خواهش خانم-

 داريد؟؟ نوزاد اين با نسبتي چه اخه شما...محترم خانم نميشه-شيرخوارگاه مدير

 ..ثانيه يک..ميگم بعد ببينمش لحظه يک بذاريد توروخدا خانم-:و شدم خم جلويش چوبي ميز روي ملتمسانه
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 نا زمان نميفهمد،چطور را بالغ انسان يک زبان که او...ميکردم نفهم زبان محجبه زن اين اصرار که بود ساعت نيم

 بوده توجه بي هم من سامي به نکند واي..؟!!ميفهمد را هستند توجه کمي محتاج که گير بهانه هاي بچه

 سالن به بود هم نامي"محمدي" که زن ان همراه..!!..من سامي شد سامي زود چه دار به نه باره به نه هه..؟...باشند

 از نگذاشت نامرد...شوم داخل نگذاشت...رفتيم ميامد نوزادان گريه صداي هم فاصله همان از که راهرو ته بزرگ

 اين زا را بود سفيد گربه بچه چند عکس که رنگي ابي گلبافت در که را اش نيمرخ..ديدمش...کنم لمسش نزديک

 تسخ اينجور ندارد هم قلبي ناراحتي که سالم فرد يک مگر...کشيد تير قلبم..لرزيد دلم و ديدم؛ديدمو فاصله

 و بسته چشم معصوم هايش،اينجور همدرد...هايش رَده هم گريه انهمه ميان در چطور....ميکشد؟؟ تير قلبش

 را اش زندگي اطرافيانش و اطراف به توجه بي و بيخيال که رفته پدرش به اخالقش اين..؟..ميکند ناز خواب

 متس به و گرفتم لرزان لرزان را شد گرفته صورتم جلوي که دستمالي...؟..ميزنم حرف پدر کدام از!!پدر.؟..ميکند

 راه اگر!باشد...شود داغان وجدان بي دو ان انگاري سهل بخاطر پسر اين زندگي نميگذارم من نه..رفتم خروجي در

 مغرور او نه..مرد ان غرور تسليم...شوم تسليم حاظرم من..چَشم روي به..هستم ،من سامي شدن دار خانواده

 به اهميت بي و تندخو مرد يک او...نيست برايش درستي لفظ مغرور اما..هست خشن..هست جدي..نيست

 را اش شماره ترديدي سوزن نوک قدر و درنگ بدون و نشستم محوطه کنار جدول روي.....است بقيه احساسات

 اما يکنمم قبول..قبوله..:اما رفت باال قلبم تپش گفت مانندي فرياد"الو" و برداشت بوق دو از بعد که انجور..گرفتم

 دارم شرط

 خانم؟؟ سرکار کجايي..ميکني؟ قبول رو چي-:غريد تحقير و کجي دهن با

 شرط يک با اما ميکنم قبول رو ازدواجتون پيشنهاد-

 صدايِ که ميداد را اجازه اين کور و سوت محوطه اين سکوت و بينمان ما سکوت..ميشنيدم را هايش نفس صداي

 هستيد؟؟...پيشنهادتون سر هنوز...:بشنومم هم را قلبش ضربان

 االن؟ هستي کجا-جاويد

 نه؟ يايد م)(..شيرخوارگاه..شير)(..خيابون-

 وزادن اين سرنوشت کردن نابود با را ها گفتن"نه" ان تالفي بخواهد ؟نکند..باشد نداشته قبول نکند..کرد قطع

 مادرش عنوان به مرا شد بالغ و بزرگ وقتي پسر ان باشم؟نکند بازيچه من فقط بازي اين در نکند..بکند؟

 بنده ،نه خودت..بده تسکين را ناآرامم قلب اين خودت..کن کمکم خودت خدايا..؟؟..باشد نداشته دوست..نخواهد

 ديگرش فرياد با...ميداد نشان را ظهر بعداز3 انداختم ام مچي ساعت به نگاهي..پراندم جا از فريادش صدايِ.....ات

 را پايين و باال هاي آرواره سايش صداي اوففف..کنم اناليز را هميشه از تر تيره چهره اين تا کردم بلند سر

 هک است انرژي سبب به هم شايد ؟؟يا..است شده عرق خيس اينجور که عصبانيت يا سرماست خاط به...ميشنومم

 .. پشت گفتم که همينطور-....:ميکنند وارد بهم ارواره دو

 چيه؟ بدونم ميخوام را شرط اون..شرط-جاويد
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 که....بياد عمل به تحقيق يکسري بايد ازدواج واسه بالخره..:سپر سينه و کردم دوطرفم هاي جيب داخل را دستانم

 ..ميده انجام اقوام از يکي يا دختر پدرِ کارو اين

 ..بود الزم..زندگيه عمر يه قضيه...شدم بکار دست خودم نبود کسي چون:و کردم ها را داهنم بخار

 و نکردم اي توجه..چيني مقدمه يکجور نه که صحبت..ميکنم صحبت دارم ميکند؟ناسالمتي براندازم انطور چرا

 .....مطلب اصل سر ميرم باشه..:دادم ادامه

 ..بشه بزرگ ما پيش هم اون بايد..سامي..:ماند دهانم به خيره و کرد ريز را چشمانش

 هوممم؟..تحقيق؟ رفتي کي پيش-...:شد قبل از تر اخمو بخواهد دلت تا اما نخورد جا..نخورد جا

  تحقيق؟؟ رفتي کي پيش!.......:؟.داريد ازدواج نيتِ هنوزم اصال...داريد؟ قبول رو شرطم-

 

 

 هر پيش..:بود کرد؛محال مي صرفش او که نيرويي همه ان با اما بکشم انگشتانش الي البه از را بازويم کردم سعي

 ..بود الزم که کي

 اياجز به خيره اينجور وقتي نميسوزد چشمانش چطور..ايستادم اش سينه به سينه حاال و فشرد قبل از بيشتر

 مرد اين نکند...دارم ها رويا...دارم ارزوها..دارم ها برنامه بچه ان اينده براي من!!!...نميزند؟ هم پلکي و است صورتم

 ساختمان اين در را اش کودکي شيرين دوران تمام بچه ان نکند..؟.بپاشد فرو را خياالت ان همه گون تيره

 مردانه چهره اجزاي تک تک کم فاصله اين در که هستم من اين حاال....بگذراند؟؟ حوصله بي مربي چند زيرِدست

 پايه هنوزم....کنم تکيه يکي به ميخوام..:صدا تُن چاشني زنانگي کمي و ميکنم وجب چشمانم با را زمختش

 ؟..هستيد حرفتون

 تحقيق؟؟ رفتي..کي..پيش-جاويد

 داره؟؟ وجود هم اي عالقه وسط اين-

 برادري؟ حس يا...عشقه؟ منطورت-جاويد

 من-:و نياوردم کم اما....تپد نمي ستبرش سينه در قلبي که براستي..بود نشدني رام مرد اين من خدايِ! اوفف

 فقط نه...کنم تکيه بهش بخوام که هست يکي...ميکنم حس..اما...باشم داشته حسي بهش که ندارم برادري

 ..هم پسرش بلکه..من

 ..کرد تند پا شيرخوارگاه ساختمان سمت به و زد کنارم خشونت با و بدهم ادامه نگذاشت

 اوديد خوش خيلي....بشينيد بفرماييد..غفور جناب سالم-محمدي
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 ..ببرمش اينجا از ميخوام...کنيد تنظيم رو بچه اون مدارک-

 ؟..کجا؟؟نکند به اما..برد خواهد را سامي که ميشنومم خودم هاي گوش با حاال و ايستادم در پشت..نميشد باورم

 االن همين چشم چشم..خيرخواهانتون عمل اين واسه ميگم تبريک بهتون واقعا غفور جناب-محمدي

 چه حاال.نسپرده؟ شما به اورا خود تصميم با خودش مگر..نيست؟ خودش بچه مگر..زَنَک؟ خيرخواهانه عمل کدام

 ...ندارد جنايت يک از کمي دستِ کار ميگويي؟اين

 ...ميبريمش ميايم فرداصبح(کشيد دهانش دور به دستي..)فردا..بکنيد رو هست الزم هرکاري امروز همين-جاويد

 خيره اشکم خيس چشمان به اي ثانيه چند..زد بيرون متري2 اتاق از دهد ادامه را اش وراجي نگذاشت

 يفداکار اخر..او به من نه ميداد تحويل من به او بايد را لبخند اين شايد..دادم تحويلش ناخواسته لبخندي...ماند

 يا، بشنود را تصميم اين هرکه...ندارد؛ميشود تضميني اش شيريني که زندگي يک ساختن به منجر که است من

 طوالني را عمر..اورد نمي سالمتي که انها از...بدترست گريه از که ها خنده ان از..ميخندد يا....يا ميريزد اشک

 غيرممکن غيرممکن، ميگويم من اما..است غيرممکن ميگويد بشنود هرکه... مياورد دق بلکه..نميکند

 و فداکار ميشود پيدا کم آري...ندارد وجود محاالت...ندارد وجود غيرممکني..زمانه اين در..امروزه ميگويم...است

 بيش ماه يک که سامي زندگي نجات براي..کردم فداکاري امروز..ساله13..سوگند من....ميشود پيدا اما...فداکاري

 شلوغ خيابان اين در..مرد اين لوکس ماشين در حاال اما..ميريختم اشک او براي پيش دقيقه چند..ندارد

 زنگ صداي..…ميريزم اشک خودم خودمُ براي ميشود پخش سيستمش از که اليتي موزيک با همراه..پلوغ

 اشم...سالم-...:ميشود گوش وجودم تمام..بيايد حاال همين ميگويد و باشد محمدي شايد..ميشود بلند موبايلش

 .نيست مشکلي نه نه....ميرسيم ديگه دقيقه21 باشه،واسه خُب...رسيديد؟

 آه را نفسم...ميکشيد را انتظارمان محضر در که بود نادر...اجباري توفيق اين براي است جور چيز همه!نخــير

 بضن محضرخانه تابلوي ديدن با وجودم تمام..ميسوزد تنم...تکيه بخارگرفته شيشه به را سرم و دادم بيرون مانند

 ارام و اورم مي ياد به را سفيد هاي گربه بچه ان ميان خورده پيچ نوزاد ان نيمرخ من اما...ميگيرد

 ..نخوري ليز باش مواظب...شو پياده..:من....ميشوم

 مه قرارست که امروز بود؟؟يا خوردنم ليز مراقب هميشه..ميکنم نگاه اش عصبي نيمرخ به پريده باال هاي ابرو با

 پله21 از...ميرويم شيشه تمام ساختمان سمت به دوشش به دوش..ميکند؟؟ خرجم تذکر پدر؛اينجور هم شود داماد

 نمايان دارد کم کم که اش واقعي ذات هم اين..من سپس ميشود وارد او اول..213 شماره خانه محضر..باال

 يه صدمن حرفاي اجازه من ميکند،اما بغلم و ميايد اشکوار ديدنم با افاق..!!نيستم هم تنها انگار! هـه..ميشود

 اقا حاج جناب مبل روي به رو رنگ کرم راحتي سمت به..ميزنم کنار را اغوشش از و نميدهم گوشم زير در را غازش

 چند که او به نگاهي چشمي زير..مينشيند رق و شق ديگر مبل روي دستم کنار هم او بعد لحظه چند....ميروم

 باريک و کمرنگ خيلي خطوط با اي سورمه شلوار و کت....شد،ميکنم خواهد من به هرکس از تر محرم ديگر دقيقه

 حيرت از چشمانم که نبود امروز خاصي چيز..هميشه مثل..بود اي سورمه کرم اي چهارخانه هم پيراهنش..طوسي
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 حمايت..ميزند حرف..ميپوشد ساله؛لباس31 جاافتاده مرد عين که ساله12 مرديست او..شود باز

 رفقا از ديگرهم سال21 تا بود او جايِ هرکس!!..پدري ديگر روز و ازدواج هم حاال و..ميکند خواستگاري..ميکند

 از را عشق بوي من که اجباري ازدواج اين فکر به..نميشد نبودند،جدا بردارش دست که رنگارنگي ودختران

 هب و ميشود وارد است مسن مردي که عاقد...افتاد کنم؛نمي استنشاقش حتي است قرار زور با و ميشنوم جانبش

 يک درخور خانم عروس پوشش و چهره که دراورده هم عقد به را زوج چند مگر!است جالب..نيمخيز احترامش

 کعين ان پشت تيزبينش چشمان جلوي اماده و حاظر تجربه با فردي مانند داماد بالعکس،اقا و نبوده عقد مراسم

 حوصله ما مثل که ميکند؟؟؟؟او باز را دستکش دفتر جوابي سوال و نگاه بدون است؛که نشسته مشکي فرم

 حوصله او عين درست هم من و اول بار براي..ميشود خوانده خطبه...ميکند کار به شروع..ندارد را پوشالي تعرفات

  خانم عروس...:ندااارم گرفتن لفظي زير و اوردن گالب و چيدن گل

 

 

 خود به فکر بدون..پسرش به فـقط و فـقط دادن عشق اماده هم من و است عاشق او اينکه خيال به...........وکيلم؟

 ..بـله:او،ميگويم

 سفيد هاي گربه ميان پسر خيال و فکر با انهم..باشد شده هيپنوتيزم که کسي مانند..هيچکس اجازه بدون

 خوشبختيمان براي صلوات,بود محمود نامش که پيرمردي و افاق و نادر شامل که انجا انجمع و بله پشمي،گفتم

 هم باز من و کرد خوش جا چپم دست چهارم انگشت زيبا،روي بسيار حال عين در و درشت اي حلقه و فرستادند

 ان جاي چند زدم داشت،امضا رقم اين براي خاصي دليل نميدانم که سکه 2711 مهريه با..ديدم خيال در را پسربچه

 من و بوسيد را صورتم طرف هردو افاق...درامدم غفور جاويد دائم عقد به و را دستم جلو امضاي و اسم پر دفتر

 پايين پله21 ان از همراهشان....نثارش جانتري کم لبخند گفت،من تبريک و خنديد نادر..نثارش جاني کم لبخند

 درحال من اما است سرد...نشستم و رفتم است شده برفي تماما که مشکي شاسي ان سمت به و امدم

 مونيسيس از بياورند را سامي فردا اگر ميکنم فکر بعد،اما ساعت چند به..کنم فکر اينده به دارم دوست...سوختن

 نشده زن که هيجان اين از تبدار و خوشحال من و ريخته سرم روي کار چقدر اوففف...کند چه بايد او و نيست خبر

 دارم؟ احتياج لوازم کنيد؟؟يکسري پياده همينجا رو من ميشه....:شدم مادر

 ..ميدم سفارش واست رو همش کني ليست ميتوني باشه-جاويد

 ..نگهداريد جا همين لطفا...بگردم حوصله با بايد رو بخرم ميخوام که چيزي-

 اما نيست کاربلد که زن يک نگاه برابر در اما گرفت سر از را مشکوک نگاه اين و تخم و اخم الـاـه بسم اول

 لبخند...زد استپ)( امد و پررفت خيابان کنار در زد نکرده،راهنما خاصي مقاومت دارد اوردن ناز در خاصي استعداد

 ..خدافظ:شدم پياده و زدم واقي
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**** 

 فقط و ميگردم وسواس با را ها فروش سيسموني که است دقيقه31 و ساعت3 درست من و شده شب نه ساعت

 هخان وارد....اما..بخرم را جايش تعويض و استحمام لوازم با فصل اين مخصوص سرهمي و لباس دست چند توانستم

 اقا..و شما اتاق يعني..اتاقتونه اينجا جان خانم..:ببرم باال را وسايل تا کرد کمک امد سمتم به افاق..شدم

 پرهيجان من به رو اتاقتون لفظ و دادن گوش اجازه گرفتم برايش که اي سورمه هاي جوراب با يشمي سرهمي ان

 ياب جون افاق..:مينشينم زانو چهار و ميپرم تخت روي بياندازم نگاهي اتاق به انکه بدون پر دستان با و نميدهد

 ببين اينو..خريدم چيا ببين

 ....کرد زيرُرو همراهش را رنگارنگ اجناس ان و نشست دستش کنار خوشحالي با شده کوک کيفش که هم افاق

 يدص سالمتي به...ميبرد،نوشيد را اش حوصله داشت يواش يواش که بازي اين در برد سالمتي به امشب*******

 نوز نازو بدون..غرغر و اشک بدون..الکي فنگ و دنگ هيچ رسا،بدون"بله"ان سالمتي به...ماهي،نوشيد شاه يک

 يويسک ليوان سرهم پشت خود، براي فقط..نوشيد و گرفت جشن خودش با...نوشــيد..بود خريدني هم عجيب که

 حاال پاتيل و مست و نوشيد..."نباشه غم که اونجا بره"سالمتي به.. رفت باال الجرعه مزه بدون و کرد پر را اش

 لوستر تک اين..بودن کور و سوت اين اما..بيايد استقبالش به نوعروسش تا منتظر و ايستاده هال وسط

 ..افاااق...افاااق-:کشيد داد...ميکند تنگ دارد را خلقش..روشن

 مست امشب او اوففف..شد هال وارد سراسيمه فريادش با ميکرد جا جابه را شده شسته هاي ظرف داشت که افاق

-...:شدمي پا کلهِ حتم به ميشد خم ديگر کمي اگر و بايستد پايش دو روي که نداشت تعادل بود،حتي هميشه از تر

 ..کنم؟؟ گرم رو شامتون..اومديد خوش..اقا سالم..سال

 اُکي؟؟؟..رمانتيک دوتايي(برد باال را انگشتش دو) شـــام يه...شام يه افاق...کن گرم..رو.شــاممون-جاويد

 و حال تويِ و نميخورد شام دختر ان که بگويد تا..شد نزديک او به کمي و گفت زيرلبي"کنه رحم خدا" افاق

 ...برده،است را جانش و دل که قندعسل ان و خودش احوال

 روي و کردم صاف هايم سرشانه روي را سفيدم تاب بند دو و پيچيدم خيسم موهاي دور را بنفش کوچک حوله

 با اي گلبهه روتختي با تختخوابي!!!بود اتاقي عجب...دادم لم بود شده مقرر پنجره زير که مخملي اي سورمه کاناپه

 هم نرم کاناپه اين جلوي..مرمري هاي موزاييک روي ، اتاق وسط درست پررنگتر، برجستهِ درشتِ هاي شکوفه

 چيز همه..داماد و عروس تازه اتاق يک براي ديگر معمول چيزهاي و بود شده پهن همرنگش پرزدار اي قاليچه

 موهايِ اب ديگر بار دست، دو با...لعاب و رنگ بدون و ساده خيلي نه بود شده تنوع در اغراق خيلي نه..بود عالي

 که اييه لباس لباس؛کنار از پر ديواري کمد داخل که فانتزي رنگ سفيد صفر سايزِ هاي لباس به و گرفتم را خيسم

 نصدمي براي و بروم خواستم و کردم بود؛فکر شده چيدمان نظم به و خريداري کسي چه سليقه به و کِي نميدانم

 هااااا؟؟..االن؟؟ تا بودي کجا....:و شد باز ناهنجاري صداي با اتاق در که بزنم قهقهه دل ته از و کنم نگاهشان بار
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 تمام مثل..هميشه مثل..ميلرزاند را تنم اش نعره..ميرسيد مشامم به هم فاصله اين از نفسش بويِ..بود مست

 اون اب..بودي؟ کي با-..:و زد نعره..کردم بغض من زد نعره..لرزيدم من و زد نعره گوشي پشت يا مستقيم که وقتايي

 توام؟؟؟؟؟ با...عوضي؟

 يمرو جلو حاال و است مست..ميشد پايين و باال ترس از ام سينه و ميکردم جا جابه انگشت در را ام حلقه تند تند

 ..باال بگير رو سرت..:گرفته را بازويم هردو و ايستاده

 ...رفتم من...من-: و کردمو باال سر سريع اولش نعره با

 درمان درست زبان دستور با جمله يک ساختن در سعي مِنکنان من،مِن و بود لختم گردن و ها سرشانه به نگاهش

 کن ولم..ااي..اآآآي..:با اما..بودم او کردن قانع برايِ

 مه گازي نيش همراهش و ميمکيد ولع با که ام شانه گوشت از را هايش دندان تا ميکوبيدم اش سينه به مشت با

-...:کرد پرت رنگ مرواريد تختخواب ان روي و کرد بلندم حرکت يک با برداشت را سرش تا اما...کنم ميزد،جدا

  جاويـــد(...گرفت باال هقم هق صداي...)کن ول توروخدا..اخخ...کن ولم

 

 

 !!!رواني حــــيوونِ-:زدم جيغ امان بي پيچيد، ام شانه و گردن ناحيه در که دردي با

 مدردناک گردن از شعاعي روي دستي. نشست تخت لبه و و برخاسته ام تنه نيم روي از سريع که شد چه دانم نمي

 !!مريضي ادم يه جاويد.. تو!! آي اخ،: ناليدم و کشيده

 يا ثانيه و نگاه ها اشک رد به اي لحظه الکل؛ از خمار چشمان با و چرخاند سمتم به را گردنش لفظف اين گفتن با

 !!کن تکرار ديگه يبار ديگه، بار يه -:زد نعره و کرده بلندم گري وحشي با بعد

 است، پرخون قدحي مانند حاال که عسلي چشم دو ان به اشک پرده پشت از. دهنده هشدار و بود دستوري لحنش

 دوال ان کردن خارج در سعي و برد چرمش کمربند به دست من، گرد عقب ديدن با. رفتم عقب و کرده نگاهي

 شام... بودي؟؟؟ گوري کدوم شب هشت ساعت تا.. هستم؟؟هومم؟ چي من گفتي -:داشت شلوارش درز از چرمي

 خورديد؟؟ هم با رو

 را اصل چرم کمربند ان اگر.. بردارد ديگر قدم چند اگر.. اگر. کرده گم ترس از را صدايم اما خورند مي جُم لبهايم

 !!مَن.. م... آخ -:من.. من ببرد؛ باال را، است درآورده شلوارش درزهاي از کامال حاال که

 گرفت؟؟ رو دستت.. خورديد مي شام وقتي -جاويد

 !!نه نه، -:را انگشتانش ميان پيچانده چرم ان اورد؛ فرود پهلويم روي اينبار و برد باال دوباره
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 گرفت؟؟ رو دستت! لعنــتي اره -جاويد

 جاي جاي روي بر زمخت کمري ان فرود به شروع تنفس بي و فاصله پهلويش از را ساعدش مولکول، پر دمي با

 هق هق فقط من... زدم هق سرش پشت و "اخ"گفتم فقط من.. زدم هق فقط من و کرد ام شده مچاله يِ پيکره

 من. زد هق شده قفل لعنتيِ در ان پشت از عاجزانه هم او و کوبيد در به افاق و دادم سر فغان... زد تهمت او و کردم

 زن دو ما هاي ضجه و ناله تمام جواب در خانه اقاي اما "نزنش حسين امام به رو تو اقا"گفت افاق.. "اخ" گفتم

 گرفت؟ رو دستت لعنتي بودي؟ اون با -:گفت

 حاال هک افاق هاي ضربه. شد مي پايين و باال فنر مانند عصبانيت شدت از اش سينه قفسه و بود پريده اش مستي

 ميز کنار ديوار، گوشه از که منقطع هاي ناله ان و کشيد مي خط اعصابش روي شد، مي کوبيده در روي تر جان کم

 اندي از بعد را کمربند. داغان را روانش و کرد مي متورم را دست و گردن رگ انداخت؛ مي طنين اتاق در ارايش،

 ها پله از و ميزد اتش سيگاري که حالي در و خارج لعنتي اتاق ان از و کرد رها اي گوشه حرص با کردن، جا جابه

 !!کنيد گوش حرفام به لحظه يه اقا اقا، -:ناليد و امد سمتش به ترسان ترسان افاق ميامد؛ پايين

 !بسه. بشنوم حرفي خوام نمي -

 اتش سيگار سرهم پشت مردک ان و گفت... گفت را، گفت مي بايد که را انچه سريع و نداد رفتن مجال پيرزن اما

 اش پي و کرد اجدادش و خودش نثار"من به لعنت" او و گفت.. کشيد صورت روي محکم را دستش کف و زد

 !مسموميّت در غرق را هايش ريه و کشيد اتش به هم را پنجمي سيگار

*** 

 اتاق راست گوشه در که حمام سمت به سالنه سالنه و برخاسته سرد هاي موزاييک از شده که هم مصيبتي هر با

 نده رويش اکنون سرخي هاي لکه که رنگ سفيد تاب همان با و پيچاندم فشار اخرين تا را گرم اب. رفتم بود مي

 روي که قرمز هاي راه راه ان تمام سوخت،. رفتم دوش زير رنگ، ياسي راحتي شلوار همان با.. کردتد مي کجي

 کمربند ان باريک و سرخ هاي رد از بيشتر... کردد فرياد را ام ناله و سوخت شدت با بود، مي ساقم و ران و پهلو

 هر با که دار کنگره هاي دايره همان.. برد مي را امانم که است ام شانه و گردن زير کبوده هاي دايره مشکي؛ چرم

 از ايد؛ مي بدم خودم از. سبب را اشک اي قطره چند بارش هم جِز هر همراه و کند مي جِز جِز گرم اب برخورده

. نبودم سهيچک با من لعنتي" بگويم و کنم تر لب نتوانستم که اين از ام، کسي بي اينهمه از... ام سستي از.. ضعفم

. منتوانست هم من و نشد نشد، اما.  "شب هشت تا بودم کجا ببين خودت چشماي با و کن باز رو کمد اون در لعنتي

 و انهش دوطرف عميق دواير انگشت، نوک با و کشيده دست گرفته بخار ايينه روي دست کف با و بسته را شيراب

 که کسي نبود. داشت درد شنيدن، تهمت همه ان.. گويم نمي را بدشکل هاي زخم داشت؛ درد. لمس را گردنم

 حالي در و کرده تن را رنگ صورتي ربدوشامبر. داشت درد کسي بي اري، هايش؛ ضربه آماج برابر در کند حمايتم

 -:اما امده، بيرون حمام از بود، شده پوشانده نمدارم موهايِ با صورتم نصف و بودم گرفته را پهلويم درد، از که

 !!هـــيـع
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 يشرو که سفيد رکابي و بود ايستاده کمد جلوي. گرفتم مشت در تر محکم را حوله طرف دو و ترسيدم ديدنش با

.. خاص حالت يک با و بود گرفته دست در را داشتندد؛ دست در خاکستري شمشيري که نارنجي موش بچه سه

 نيستم؛ مشاجره و بحث هل.. نيستم دعوا اهل. کرد مي براندازم ديدم؛ مي وضوح به را ندامت ان در من که حالتي

 دادن نشان براي گشتن جمله بدنبال از.. نامرد اين به دادن توضيح از حاال اما بيزارم کشي منّت بعدش و قهر از

 پهلوي سمت به خم کمري با سالنه سالنه زنم، حرفي اننکه بدون و اختيار را سکوت و شده بيزار هم اش، نامردي

 جمع وار جنين و زده کنار را روتختي او، حضور به توجه بدون و برداشته قدم تخت سوي به چپم، سمت دردناکِ

 خدا. کند مي خس خس هم اش سينه شنوم؛ مي را کشدارش هاي نفس صدايِ. بستم درد از هم را چشمانم و شده

 لرزاند کمي ديواري، کمد چوبي در کوبش صداي. اتش سيگار نخ چند و است کرده نوش الکل درصد چند داند مي

 دو و کرده غوغا ام بيچاره قلب تپش کنم؛ مي حس تخت کنار درست سرم، باالي که را حضورش هم حاال و را تنم

 منم خب.. منم خُب نخوردي؛ شام گفت افاق! کن خشک رو موهات شو بلند -:فشرده مشتم ميان در حوله طرف

 !سوگند؟؟.. بخوريم باهم بيام تا نخوردم شام

 گوشه سمت به داشتم پهلو در که دردي همان با سريع، اش؛ دوباره شدن اهل نا ترسِ از من و شد مخيز ني رويم

 لرزان لرزان کردم، مي نزديک بهم سرسختي با را ربدوشامبر کمر طرف دو که حال همان و کشيده را خودم تخت

 !!نبودم کسي با من.. مَ من،! نشو نزديک من به -:زدم لب و ايستاده اش، موازي تخت، ديگر سمت

 بالمسبک اندکي ميزان به اريف.. کرد سبکم کمي اما اورم زبان بر دردي هر با را جمله اين توانستم چطور دانم نمي

 !!بخور رو شامت بيا -:کرد

... بيزارم شخصيتي چند ادماي از( غريدم دندان اليِ از و کشيده را هايم اخم!! )نخوردم؟؟ مگه -: زدم پوزخندي

 !!! داشتي برمي رو نقابت بعد و کني صبر اي هفته يک تونستي مي. بذاري تنهام بهتره. بيزار

 فرار ان..رستوران در شب ان...ديدم را اش شخصيت از اي چشمه تولد شب همان از من!نه...نبود منطقانه حرفم

 خياالتم شده؛در مسخ موجودي مانندي فقط و فقط و ام بسته حقيقت بروي را چشمانم من که براستي....احمقانه

 امشب حتي...ديگري چيز نه...ميکنم تجسم را سفيد گربه بچه چند ميان نوزادي براي کردن مادري صحيح روش

 فرشته امدن براي شوق ذره اينکه از..باشم دلخور اش گري وحشي و شصتش ضرب از انکه از بيش هم

 مال امده گلويِ اين..پُر دلِ اين اصال..است؟ پر دلم که؟اينهمه چه؟از از من خدايا واي....اينکه از..کوچکش،ندارد

 !برفي؟؟ روز همان..است قبل اي خورده و ماه2 مال است؟يا امشب است؟مال امروز

 صبح...خونه؟ اين تو نيومدي اون خاطر واسه مگه-:محزون و بود رگه دو صدايش..نشستم او به پشت تخت لبه

 ..ميارمش

 زورگو و روراست..نبود دروغ اهل او..بخوانم هم نگاهش از را کالمش صحت تا چرخيدم سمتش به سريع

 ...مياري کم جلوش حال اين با..باشه ها پدرسوخته اون از ممکنه-..:پريشان وعضش و سر..بود خشن چهرش...بود

 کردي؟ بارونم شالق همين واسه-
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 با ار گلش دسته تا کردم تر شل را ام يقه دوطرف کمي اينبار..انداخت گردنم روي بعد و چشمانم در را سردش نگاه

 حرفش با اما..گرم خيلي نميگويم..داشتم را خواهي عذر يک انتظار...ببرد پي اش ديوانگي خوي به و ببيند تر دقت

 ...بود الزم-....:کردم کشف هم را ديگري چيز

 مثل..دارد استنباطي بودن پاتيل و مست اوج در حتي کارش هر براي و هست هم وجدان بي ديکتاتورِ يک او که

 اگه-....:نيست وارد اعتراضي و بوده واجبات و الزمات از حجله در انهم کُشون گربه مراسم اين نظرش از که امشب

 ..نميموندم دخمه اين تو هم لحظه نبود،يک پدرسوخته همون بخاطر

 تو!..تو:خودش سمت بعد و گرفت من سمت به اول را اش اشاره انگشت و زد لحظه چند براي هيستريک اي قهقهه

 ..حرومزاده بچه يه با اونم..ميترسوني منو ميکني؟؟داري تهديد رو غفور جاويد!..منو داري

 رو پسرت نداري حق تو:کشيدم ايستادم؛فرياد اش سينه به سينه و زدم دور را تخت بسرعت عصبانيت با

 ..نميذارم من...کني خطاب حرومزاده

 تر مهربون دايه بشي داري؟ميخواي دوسش:غريد امان بي يکدستش هاي دندان ميان از و چسبيد سفت را کمرم

 !شدي؟ الل چرا ها..نَنَش؟ از

 ..وجودش بي يِ نَنَه اون و وجدان بي تو از مهربونتر دايه بشم اومدم...کسِش همه بشم که اومدم اره..اره-

 کِزکِز سرخ هاي خطي خط ان تمام ؛ ميشد وارد پوستم به که کششي و دستش برخورد از و کرد تنگتر را حلقه

 او به نسبت حسي و عالقه هيچ که ميدانم ديگر زمان هر از بيشتر حاال....بياورم کم نميخواستم من و ميکرد

 .. که حيـــف..حـــيف-جاويد......کينه حتي و..نفرت حتي..تنفر حتي...ندارم

 

 

 براي...شد خارج اتاق از و کرد پرتم تخت روي حرص با سپس و چرخاند صورتم در بار چندمين براي را چشمانش

 ميزدم ضجه دستش زير پيشم؛وقتي دقيقه چند حال به دلم هم اي لحظه براي اما..سوزاندم حالش به دل اي لحظه

 فکر من و وجودم در شده روشن تازه اتش اين ميشود گداخته...،ميسوزد.فرونشاند تنم روي را چرم ان ديگر که

 !!بـــس و است ماهه يک پسرک ان لمس و گرفتن اغوش به اش خاموشي راه تنها ميکنم

**** 

 پيچش و همانا زدنم غلت اما..ميزنم غلتي کالفه و ميخورد صورتم روي مخملي هاي پرده درز از نوري ي باريکه

 ..ي اي...اخ-!!..:همانا هم پهلويم درد

 يک!...دميبر باال ارام ارام را قلبم ضربان عجيب اما..خفيف خيلي..ميرسيد گوش به پايين طبقه از خفيفي صدايِ اما

 بدون..تنم رنگ صورتي حوله همان به توجه بدون شتاب با....مثلِ.. صداي مثل..جيغ اما نازک صدايي...اشنا صدايِ
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 ات ميکنم کم سرعتم از رسيدم ها راهپله به که حاال...جهيدم در قفل سمت به تخت روي از..پريشانم ظاهر به توجه

 رَکب که خوشحالم چقدر که اخ...بريزم را شوقم اشک کسي حضور بدون و بشنوم را زيبا اواي اين تر دقت با

 بودنش راست رو و قولي خوش اين باشد داشته بد ويژگي هزار اگر که الحق...ماند شرطم و قولش سر او و نخوردم

 ازشان ماندن دور در سعي که هيجاناتي و جريانات..جريانات اين وارد و کردم ريسک که مني براي..من براي

 زا صدايش بر عالوه بتوانم تا ميشوم چوبي هايِ نرده اويزان و ميکنم خم را گردنم.... دارد ارزش دنيا داشتم؛دنيا

 امان بي يِ گريه ميان در هم افاق گفتن هيس هيس صدايِ...نميشود!نخير اما..ببينم هم را اش فاصله،چهره اين

 يينپا سمت به و ميگيرم را دردناکم پهلويِ....ندارم را فاصله اين در ماندن طاقت ديگر من و ميشود شنيده پسرک

 ...افاق...افاق-.....:ميدوم

 بدون دلبخن با..بگيرد ارام کمي شايد تا ميدهد تکانش تکان و نشسته شومينه نزديک بالشتک روي دوزانو افاق

 لرزش و ضعف اين با مبادا ارامي؛که به را متحرک گوشتِ تکه ان و دهم،ميروم را احوالش و حال و سالم جواب انکه

 بوي..ميدهد بهشت بوي که قسم وَلـاّـه به..ميدهد بهشت بوي...ميکشم اغوش شود؛به زمين نقش پايم و دست

 افاق....باشد اور سرگيجه و بزند را دل انکه نه..شيرين شيرين،شيرينِ بوي يک..سادگي بوي..خاص بوي يک..پاکي

 متنهاي فرشته ان با و نشاندم نرم بالشتک روي مادرانه و ارامش با انجور که کرد درک و ديد را خرابم حال انگار هم

 من که بست چشم و امد بند هايش اشک شد؟کِي ارام کِي!!هــه..ميکنم نگاه اش چهره به دقت با....گذاشت

 هاي اش،پلک بسته چشمان روي..گرفت؟ من از هم او،او از کردم کسب من که ارامشي ان هم او ايا..نشدم؟ متوجه

 لب...بوده پناهي چنين بدنبال هاست مدت انگار که بسته چشم ارامش با چنان...ميشوم زوم اش افتاده هم روي

 که اخ...ميگيرم هم را اشکم شده مشت هاي دست همان با و ميفشارم چروکش و کوچک دست دو روي را هايم

 ماهه يک اين و من قلب ضربان شدن يکي اين زيباست چه که اخ!!فرزندي و مادر اغوشي هم اين دارد لذتي چه

 يا رفته بچه اين کار بدنبال خودش بدانم دارم دوست و ميدهد نشان را 21 سالن گوشه بزرگ ساعت... فسقلي

 ملوس هاي پيشي با اي سورمه گلبافت ان هم هنوز..ميرم اتاقم سمت به و ميشوم بلند جايم سر از ارام...نادر

 رويش را ام اجبار،خريده سر از نه!..عشق با خودم که گلبافتي دارم دوست من و شده پيچيده بدورش رنگ سفيد

 ارب سومين براي و ميگذارمش تخت وسط لبي زير"الـاـه بسم"وبا ميکنم باز پا نوک با را در ارامي به....بندازم

 ... ميبوسم را دستانش

 

 

 

 برداشتم اش اخري به يکي طبقه از را رنگ اجري پتوي و رفتم کمد سمت به عقب بود،عقب او زوم نگاهم حالي در

 در را خودم و چرخاندمو سر اي ميکردم،لحظه تماشا را کوچکش جثه لبخند با... کردم پهن عسل قند ان رويِ و

 لبخند همان با..افتاد هايم سرشانه روي نگاهم و شدم عميقم لبخند مبهوت...ديدم رنگ مرواريد ارايش ميز ايينه
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 را شجاي و ميشود محو ها،لبخندم کبودي اين دوباره ديدن با حاال....نشستم روبرواش و رفتم ايينه سمت به عميق

 ....ميگيرد دردناک پوزخندي

***** 

 بودن...نميکشم دست او از اي لحظه و ميکنم سر داشتني دوست نوزاد اين با را شب و روز تمام که است روز پنج

 ذتل برايم عجيب...ميمکد را اش شيشه سر الستيک تقال با که زماني کردن نگاه..گرفتنش اغوش به..کنارش در

 راه راه و ها زخم ديدن بار هر با البته که..بپردازم هنگفت بهايي ها ثانيه اين تمام براي حاظرم من و است بخش

 در...."نپرداختم؟؟ مگر"ميگويم دستم طاليي حلقه ديدن بار هر با.."نپرداختم؟؟ مگر"ميگويم خود تنم،با هاي

 حداقلش که اتاقش،ميفهمم در کردن باز شنيدن با فقط و نداشتم برخوردي جاويد با هم يکبار روز پنج اين کل

 رد،ز بلند استين اسکي يقه بلوز......ندارد پسرکم و من براي اهميتي هيچ اين و ميکند سپري خود خانه در را شب

 روي افاق..ميروم اشپزخانه سمت به....ميکنم جمع باال از هم را موهايم و ميپوشم رنگي ياسي کتان شلوار با

 مياد؟ شام واسه...سالم-..:ميکند پاک برنج سراصبري با و نشسته بلندي پايه صندلي

 ..اومدن ميشه ساعتي يک اقا..خانم سالم-افاق

 برايم اين و باشد خانه شب21از قبل که نداشت سابقه او..بود؟ شب نيمه از موقع چه!!..ساعت يک..ميخورم جا

 چنده؟ ساعت مگه..خونست؟؟!!..:است عجيب

 چه در من پيش ساعت يک ميکنم فکر من و ميدادند نشان را2 ها کردم،عقربه کج گردن و نماندم جوابش منتظر

 واست؟ بکشم..امادست شما شام دخترم-!!...:نشنيدم را بقلي اتاق در کوبش صداي که بودم عالمي

 را بش يک که حاال داشتم انتظار چرا نميدانم..گذاشتم سينک باالي و چرخاندم اب شير زير ديگر يکبار را ليوان

 نميخورن؟ شام-!..:بس و بود بيهوده انتظار يک اين انگار اما کند ميل پسرکش و منو همراه را شام امده زود

 يرو دست کف با..)خوردن چيزي يه بيرون گفتن..نه:چرخيد سمتم به و داد برنج از مملو سيني به تکاني افاق

 يسين اين دخترم...کردم فراموش..ببرم قهوه واسشون بودن گفته!!..واي اِي(گرفت دندان زير را لبش و زد صورتش

 ..ببينم بگير رو

 حواسش و خودش اينجور که کرده فراموش را مهمي کار چه نداند،انگار که هر که بود گرفته اي دلهره چنان افاق

 رامشا لبخند با را جوش قهوه و گذاشتم اپن روي را برنج ديدم،سيني که را اش دستپاچگي...گرفته ناسزا باد به را

 سيني وسط را رنگ شيري فنجان............ميکنم امادش من برسيد کارتون به شما-..:گرفتم دستش از بخشي

 کنار هم را نقره کوچک سرازير،قاشق فنجان درون را رنگ تيره غليظ مايع جرعه جرعه و گذاشتم سيلور

 ونبد...نبود باغ در معروف قول به و بود خودش کارهاي سرگرم که انداختم بيچاره پيرزن به نگاهي نيم...دستش

 جوابي..زدم در به اي تقه...برداشتم قدم اتاقش سمت به و گرفتم دست در را سيني بگويم او به انکه

 راهرو انتها اتاق در زدم حدس...نبود انجا کسي!!نــوچ...شدم وارد و کشيدم پايين را دستگيره..نشنيدم
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 صدايش...شدم وارد و چرخاندمو را دستگيره شتاب با کنم طلب اي واجازه بزنم در بار اين اينکه بدون..باشد

 ..مگه افاق-:شد بلندش

 مناسب ارايشي و چهره با بدست چه؛سيني هم ان..نداشت را من ديدن انتظار انگار و خورد جا شدت به..خورد جا

 بنفش خورده رژ لب گوشه...باريد؛نبود مي رويش و سر از درماندگي و درد که قبل ي هفته دخترک از خبر که

 يک از! اوفف...گذاشتم کارش ميز روي دستش جلو را فنجان و رفتم جلو سالمي بدون و گرفتم دندان زير را رنگم

 ارشيتکتي, مهندسي نداند که هر!!..؟..نميدانم من و دارد ميزکار و کار اتاق دار اصطبل فروشِ اسب مردک حاال تا

 غبار از پر که الوده هواي اين در و شده نصب هم ،موازي کتاب از پر قفسه دو اتاق طرف دو..نداريم خبر و هست

 اهشنگ اما و ميکنم حس را نگاهش سنگيني....کتابها اين نام ديدن برسد چه نميبيند را چشم چشم است سيگار

 رد نميتوانم اما..ميروم است سرش پشت درست که ضخيم مخمل پرده زير مستور پنجره سمت به نميکنمو

 لبه هب را دستم...شود جا جابه بايد حتما و گذاشته پرده مياني درز چسب ميليمتري فاصله با را اش صندلي..شوم

 ار پرده بتوانم بروم،شايد نزديکش و بزنم دور انکه بدون فاصله اين از تا ميشوم خم کمي و ميدهم تکيه ميز

 سمت ميکشد و ميگيرد شدت با را ام شده دراز دست مچ ان يک اما ميشوم خم بيشتر کمي...بکشم

 ..اخ-:ميشوم ميز روي پهن ميگويم "آخي"..خودش

 لعنتي ميز ان روي شده دمر بدن روي گرفته مشت در را مُچم که حال همان در ميشود بلند اش صندلي روي از

 پهلويم روي را ديگرش دست)وقتي يا...بشيد؟ جايي وارد داشتيد اجازه وقتي که ندادن ياد شما به-..:ميشود خم

 سه با خفيفي فشار...بود دراورده را دمارم دردش روز، چند اين که ديده ضرب نقطه ان روي درست!لعنتي..گذاشت

 هومم؟؟...کنيد سالم اول ميشيد جايي وارد(...:کردم خفيفي ناله..کرد وارد انگشتش

 ديگر لحظه يک اگر برود،اخر کنار بود ام سينه زير درست که خودکاري شايد تا شوم جا جابه کمي کردم سعي

 .. ميکشيدم جيغ حتم به ميبود انجا

 

 

 

 مبکش جيغ خواستم و امد سر طاقتم ديگر..ماند حرکت بي پهلويم روي انگشتانش فشار.......جـــاويد-: ناليدم

 نه؟؟ خشونتي عاشق!!که واقعا-:و کردم نگاهش برزخي چشمان با...کرد بلند و گرفت کمرم از ان يک در که

 هب و شد کور کتابها قفسه تک تک بازديد و اتاق اين در ماندن براي ذوقم گذشتم،ديگر کنارش از و زدم کنارش

 ببر هم رو قهوه فنجون بمون..:رفتم در سمت
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 ترهنيست،به هم تو پسر...نيست من پسر اون(:پريد حرفم ميان تندي با)ميگم افاق به..ميشه بلند االن پسرت-

 ور امونت دوريش بعد و بره يهو ممکنه(دادم را ام تکيه روبرو ديوار به و سمتش برگشتم..)نشي وابستش زياد

 !!ببُرّه

 هيچ اون..کني پدري واسش بايد..خونته از..پسرته نخواي بخواي-:کردم نگاهش بيزاري با و دادم ام بيني به چيني

 ...نميره جا

 حاال و بودمش نديده بود ساعت نيم...رفتم اتاقم سمت به سنگين هاي قدم با و دادم تکان تاسف روي از سري

 خانه اين از و مانم نمي هم من..اورم نمي امان شک بي...برود که نياورد را انروز شدم؛خدا دلتنگش انطور

 و بود ناميزان روتختي و ملحفه و بود ريخته بهم تخت سمت يک....شدم اتاق وارد و گشودم ارامي به را در...ميروم

 با ها ساعت و ميماندم بيدار همراهش هم من ميشد بيدار او هروقت....بودم گذاشته سمت همان هم را سامي

 حالي در دستش کنار هم من ميخوابيد که ميرفتم؛او اش قواره قدُ تمام صدقه قربان و ميکردم نگاهش دلخوشي

 او اما و بودم شده بيدار من که بود ساعتي يک حاال..ميگذاشتم هم روي ميگرفتم،پلک دست در را دستش که

 پاورچين...ام شده دلتنگش شديدا من و است ،خواب ميخوابم من که سمتي تخت،همان روي همانجا هنوز

 اش تنه نيم از فاصله با تخت روي را هايم ارنج و تخت کنار مينشينم دوزانو روي..ميروم سمتش به پاورچين

 امار انگشت نوک با...شده پنهان تخت رنگ سرخابي ملحفه بين نيمرخش و خورده نيمچرخي عسلکم...ميگذارم

 خوابدمي وقتي کنم سعي هميشه بود گفته ميکنم؛افاق راست را سرش اي "الـاـه بسم" با و ميزنم کنار را ملحفه

 اب و افتد مي چين ام پيشاني..است سرد تَنش ميکنم حس اما...بگيرد فُرم شکل همان تا بگذارم راست را سرش

 فسن هر با کوچولو بنفش خرس سه ان...نميرود پايين و باال اش سينه قفسه..ميزنم خيمه رويش شده ريز چشمان

 يمهن دهان به را گوشم و ميروم ميسوزند،جلوتر حاال که شده ريز چشمان همان با...نميجهن پايين و باال کشيدنش

 هـــيع..سا..سامي؟...نفس..نف-...:نميکشد نفــس....نميکشد...ميکنم نزديک بازش

 ..اافـــاق...افــــــاق-:ميکشم جيغ و ميدوم پله راه سمت به ترس با

 هم من..ميدود باال به ها پله از دارد که ميشنوم را افاق حسين امام يا صداي..ميکشم جيغ و ميشم خم زانوانم روي

 !!!شده؟ چي سوگند!!؟..سوگند...:ميگويم را "حسين يا" لفظ و ميکشم جيغ او از تقليد به

 نشان را اتاق انگشت با ميزنم ضجه و ام شده خم زانو دو روي که وضع همان در و ميچسبم جاويد بازوي به

 ...دويد خواب اتاق سمت به بسرعت.. ميدهم

 شده؟؟ چي بشم فدات جان ؟؟خانم!!خانم...حسين يا-افاق

 ماا کند راست را کمرم کرد سعي افاق...ميزدم فرياد وجود تمام با را"حسين يا"فقط و ميکشيدم عصبي هاي جيغ

 هرفت نفسش رنگ، سرخابي هاي ملحفه ان ميان در...بود مرده ام ماهه يک نوزاد..نميشد راست ديگر کمرم..نميشد

 روي در، چهارچوب در که جاويد سمت به و شده کنده بازويم از افاق دست که کردم حس..بود رفته خواب در..بود

 اما..نديدم را آمدنش...ديدم را مرگش اما..نديدم را تولدش..ديدم را پسرکم مرگ..ديدمش...رفت بود نشسته دوپا
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 و دادم را ام تکيه ها نرده به که حال..حال اما..امدنش بدنيا روز در نديدم را مرد اين خوشحالي...ديدم را رفتنش

 هم را غمش..نميبينم را تاسفش..مينالم و ميکشم فرياد جيگر بن از..ميزنم هق..ميزنم زار..ميزنم ضجه

 اشکي و نشسته لعنتي اتاق ان چهارچوب در..نميريزد اشکي سنگدل ان..همينطور هم را اشکش..نميبينم

 سرم دور جا همه شدم بلند تا اما بدرم را صورتش تمام هايم ناخن با بروم سمتش به که شدم نيمخيز...نميريزد

 ... افتادم و خورد چرخي

 

 

 

 سرخابي ي ملحفه همان کنار در کردمف نگاهش وجود تمام با بار اخرين که همانجا تخت؛ کنار که است روز هشت

 خوابانده پيش روز هشت که تخت از شعاعي همان به و ام نشسته کند؛ مرتبش افاق دهم اجازه انکه بدون رنگ،

 هشد خفه گفت دکتر. دارم برنمي چشم و ام زده زل گرفت، را نفسش که لعنتي تخت اين از ناحيه همان.. بودمش

 مي خواب هنگام به خود دست کنار را خود نوزادان که است ان تجربه، بي و جوان مادران اشتباهات از و است

 درصد ان من اما ميرند، مي خفگي سبب به سبب، همين به نوزادان از درصد چند اينکه گفت، را درصدش. گذارند

 مامان و رضا قبر سر.. ام نرفته هم جانم خواهرم مزار سر. نشدم مزارش سر رفتن به حاظر. ندارم ياد را مزخرف

 را خود ابد تا خواهم مي. ندارم را قبرشان سنگ ديدن طاقت من.. روم نمي ام؛ نرفته ماهيست چند هم زهره

 يک ام بليط و کنم مي سر انها از نهايت بي مسافتي در اينکه و بوده بعيد عزيزانم از که کنم فرض مسافري

 را ايام خيال، اين با من اما است سخت نميکشند را انتظارم چشم هم انها سفر، در و مسافرم من اينکه.. طرفست

 .کنم نمي شکايت و گله کريم اوس ان از و اورم مي طاقت که است پوچ روياي همين با... نم ميک سر

 دم اوهم.. نداشته دار داغ من از کمي دست هم او. تماشا را افاق و چرخانده گردن ام، شانه روي دستي نشستن با

 مگ را گورش. ندارم خبري سنگدل ان از. کند ارام مرا حتي که دهد نمي امانش گريه و کند مي گريه خون دقيقه به

 زا. نيوفتد فروغش بي چشمان به چشمم تا شود نيست به سر که خواهم مي وجودم تمام با. نيست و است کرده

 اتاقش در شب همان اينکه از عشق؛ با نه.. پدرانه نه ساده اغوش يک حتي نگرفتش، اغوش در هم يکبار اينکه

 و شوم مي داغ دانست؛ نمي خود وجود از اي تکه را معصوم فرشته ان را؛ او انکه... نشوم اش وابسته تا خواست

 !.دارد دردي چه کشيدن فرزند داغ بفهمد تا.. بچشد را ديدگي داغ تا بگذارم جانش و دل به داغ خواهد مي دلم

 زنمب زنگ نادر به خواي مي اصال. پايين بريم بيا. ميکني نابود خودتو داري بشم فدات! جان سوگند دخترم، -افاق

 پيشش،هـا؟؟ ببرتمون بياد

 مبچ واسه دلم افاق کبابه، واسش دلم افاق... خوام نمي! نــــه -:ناليدم و گرفتم مشت در را رنگش قرمز سرهمي

 !کبابه
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 و ريزي اشک به شروع من با صدا هم بگذاشت اش سينه روي را سرم و کشيد اغوش به مرا محکم و نشست کنارم

 مادرش. کجا؟؟؟ من داغ و کجا او داغ بود؛ ديده داغ هم او. بود گرفته جنگ را پسرش بود، مادر هم او. کرد شيون

 بيداري شب هم من اما نبود؛ ام گوشه جگر نبودم، مادرش... کردم مادري برايش اي هفته يک خوب اما نبودم

 دل.. تر جانسوز... بيشتر مادرش از حاال و رفتم تصدّقش بهتر مادر از.. کردم خطابش پسرم هم من... کشيدم

 بويمش مي و گيرم مي اشکم خيس صورت روي را سرهمي. کنم مي سوگواري ام ماهه يک نوزاد براي تر، خراش

 ارت در را تنش خوشبو عطر و بود پوشانده روز ان را لطيفش بدن انکه.. بود تنش روز اولين که است سرهمي همان

 مي مويه ضجه افاق. شيرين بوي. سادگي بوي.. بهشت بوي هد، ميد را بو همان هنوزم... است کرده، حبس پودش و

.. بزند بگذار. زند مي زار اش ساله22 پسر براي دارد او افتاده پايش که حاال شايد زمزمه؛ زيرلب نجواهايي و کند

 خود حال در هردو...ام گونه روي هم را سرهمي و ام گذاشته افاق سينه روي را سرم!! نيست؟ همين مگر مادري

 ساکت ديدنش با افاق....ايستاده رويمان جلو کمر به دست حاال سنگدل ان و ميشود باز يکباره در که هستيم

 که مادر يک...ميخواهم را اش مادرانه اغوش من...نميخواهم..رود بيرون و کند جدا خود از مرا دارد سعي و ميشود

 ...سالم..س!اقا-...:ميکند درک را غمم..را دردم و کشيده درد خودش

 !!انداختيد؟؟ راه خوني نوحه...خبره؟؟ چه اينجا-جاويد

 اماج دباي حاال که ميسوزد بيچاره پيرزن به دلم...باشم ارام که ميگويد گوشم زير و ميکند بلندم دست دو با افاق

 ترک را اتاق ببخشيدي با سريع هم او...ميگيرم فاصله او از و ميکنم بلند را سرم..شود نسيبش چرندياتش

 حرف خودش بجاي انها با و ام کرده پهن ريخته بهم تخت همان روي را وسايلش و ها لباس تمام......ميکند

 و ميکنم پهن بقيه دست کنار را قرمز سرهمي...ميکشم بو دل ته از خودش بجاي را رنگارنگ هاي لباس ان..ميزنم

 از ار نگاهم من اما خورد تکاني نشستنش با تخت ديگر نيمه....ميکنم تماشايشان و تکيه دستم مچ به را سرم

 که نريختي اشک اينجور هم خواهرت واسه...کني؟ تمومش نميخواي-....:برنميدارم وسايل ان با شده اشغال شعاع

 !!!ميکني زاري ناله اينجور غريبه يه واسه داري

 زمختش دستان از تا شدم نيمخيز پرخاش با..ميدهد تکان تکان هوا در و برميدارد را اش پشمي هاي لباس از يکي

 !!مـــن به بدش..:بگيرم بود نکرده لمس را نرمش پوست ان هم يکبار براي که

 نــه؟؟ بشه تموم بازي مسخره اين بايد بالخره!!هيششش...:زد نيشخندي و داد فاصله دستم از را دستش

 و تگرف سفت را مچم ازادش دست با که بگيرم ازش را لباس خواستم...رفتم سمتش به و شدم بلند جا از نفرت با

 بايد بازي اين...باتوئه حق اره-:غريدم زيرلب و شدم سردش چشمان در خيره انزجار با...شد بلند تخت روي از

 ...لباسو اون من بده..اما بود مسخره تو واسه بازي اين بدون اما...بشه تموم

 بگي ميخواي!..ها؟؟ چي تو واسه..:گرفت را بازويم هردو و کرد پرت اتاق کف سنگهاي روي عصبانيت با را لباس

 اره بگــــوو(کشيد فرياد!!)؟ اره..شوهرت؟؟ از نامشروع توله يه رفتن صدقه قربون ميداد مزه..داد؟ مزه بهت

 ـو بگـــــــــــــ..شـــــکمت تو بريزم دنـــدوناتــو تـــا

http://www.negahdl.com/


 و بريزند ميخواهند...ندارم کردنشان زنداني براي قدرتي و ميکنم حس ام کرده پوف چشمان در را اشک سوزش

 ...شده تنگ واسـش دلــم-:ناليدم جان بي...نميگيرم را جلويشان هم من

 شده ولو تخت روي هرچه و انداخت دست شده کبود صورتي با و کرد پرتم تخت روي خرابم حال به توجه بدون

 يهاي لباس تک تک به..ميکردم نگاه حرکاتش به حيرت با و کردم جور و جمع را خودم..کرد بقل پرخاش با را بود

 جــاويد...نبرشون خدا رو تو!جاويد!!!..ميکنــي؟؟ چيکار دااري:کشيدم داد..برميداشت دستم کنار از داشت که

 دتن قدم بيرون سمت به ريخت بود اتاق گوشه در چرکا رخت مال که حصيري سبد درون را همه.......نبرشون ميگم

 کجا...:دويدم کند چکار ميخواهد نميدانم که بيرحم ان سمت به و پريدم تخت روي از شتاب با...کرد

 .. من بـــده...نبرتشون بگو..افاق..افاق...ميبري؟؟؟

 

 

 

 تکه چند کردم،ان التماس و زدم زانو سالن وسط ريزان اشک من و کشيد را دستش اما انداختم بازويش به چنگ

 و امام تمام به که ميديدم اشک پرده پس از هم را افاق....نبرد را است روزهايم اين دلخوشي تنها که را لباس

 وک..رئوف؟ قلب يک کو..شنوا؟ گوش کو اما.. نکند را چيست ام فهميده حاال که کار، ان تا ميدهد قسمش پيغمبر

 رنگارنگي کوچک کپه...رفتم حياط سمت به تلوخوران تلو و گرفتم ديوار از را دستانم.....قدرشناسي؟ ذره يک

 خالي رويشان را بود گرفته بغلش زير که بنزيني پيت از قطره چند داشت و بود کرده درست سوم پله روي

 قنديل را صورتم روي هاي اشک و ميرفت فرو هايم استخوان در خصمانه ديشب سنگين برفِ سوز...ميکرد

 تمام با...کشيدم فرياد...کشيد ها لباس کپه روي يکدفعه و برد باال نمايشي ژستي با را اش نقره فندک...ميبست

 ..آآآي...بسوزن نذار قران به رو تو افاق!...نــــــــــه...:کردم ناله قوايم

 ومس پله سمت به و زدم کنارش..توانستم..کنم خاموش را اتش تا بزنم کنار را افاق ام انرژي مانده ته با کردم سعي

 پيشاني روي عميق هاي چروک با..اش شده جمع چشمان با و کرد سد را راهم دوم پله روي نامرد ان اما..دويدم

 گردن اش شانه کنار از...دهم انجام او خالف کاري مبادا که..کشيد نشان و خط اش،برايم شده مشت دست با...اش

 و دود به تبديل دقيقه ده عرض در پود و تار همه ان..بود نمانده خاکستر مشت چند جز چيزي ديگر!!نه...کردم کج

 نهاا..نه..نبودند چيزي ها لباس تکه ان...باشم دلخوش زندگي و خانه اين چيز چه به ديگر من و شدند خاک مشتي

 لوج که بيرحم اين..کرد چه ناجوانمرد اين اما.بودن عزيز برايم خاطر همين به!..بــس و ميداند را نوزادم بوي فقط

-:بگويم که کرد کاري و کرد خاکشير و خرد انصافي بي نهايت با را دلم...کرد چه کرده علم قد رويم

 خرگوشي خواب از قشنگ منو..کردي کاري خوب...نيست من جاي ديگه خونه اين که ميفهمم حاال..باشه...باشه

 ...کردي بيدار
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 زده حيرت چشمانش..کردم صاف را کتش يقه ام زده خشکه هاي لب کنج تلخ لبخندي با و کردم دراز دست

 نزديک را سرم بود نشسته اش يقه روي دستانم که حال همان در..ميکرد تجزيه را حرفم داشت شک بدون..بود

 .ممنون...گذشت اما..گذشت سخت-:کردم زمزمه صوت کمترين با و کردم گوشش الله

 نکها بدون ازقبل تلختر لبخندي با..امدم کوتاه..داد فاصله لبهايم از را سرش و شد منقبض بدنش که کردم حس

 و بودن ککب بود بس ديگر...بود بس ديگر....رفتم اتاقم سمت به ببينم را اتش اخر هاي نفس و کنم کج گردن ديگر

 سوگ ويژه که را ام مشکي هاي لباس و کردمو پاک را اشکايم دست پشت با...حرمتي بي همه اين به بستن چشم

 يالخ بي و کردم خالي سرم روي بار سومين براي را شامپو...رفتم ابگرم دوش زير و بودم،کندمو کرده تن پسرکش

 تن به ار رنگ نيلي حوله اندازم بي حمام گرفته بخار ايينه به نگاهي انکه بدون...موهايم تار تار ميان انداختم چنگ

 حرارت درجه باالترين با را سشوار و کشيدم سرم از را کوچک حوله....نشستم رنگ مرواريد توالت ميز جلوي و

 خوب ميخواست...گذشت برايم هفته چند اين هرچه به اهميت بي..عار بي..خيال بي هم باز...گرفتم موهايم ميان

 اين هک..بود او با حق...گفت راست...ندارد برايم اهميتي ديگر...هرچه...تلخ يا..باشد شيرين ميخواست...بد يا..باشد

 و کشيدم ام عسلي چشمان در مهارت با را چشم خط...کرد کن ريشه..کرد تمام زودتر هرچه بايد را بازي مسخره

 اي مزه چه که واي...خيالي بي اينهمه داشت خوبي مزه..ميداد لذت.....هايم مژه روي بار چندين وسواس با را ريمل

 که من نميدانم...وسواس با هم باز..کشيدم سرم روي را درشت دندانه شانه....زدن تلخ هاي پوزخند ميداد

 !! ميکنم حرکاتم تمام خرج وسواس اينهمه حاال که شده چه نبودم وسواسي

 

 

 

 هنوز و بود سردم...رفتم ديواري کمد سمت به و کشيدم بودم کرده ترش زبان با که هايم لب روي را لب برق......

 افتب يک با سير، ابي جين شلوار کمد ته از و شدم خم.. بود بود،درنيامده رفته تنم در پيش دقيقه چند که سوزي

 جارکلن خودم با باز من و کشيد تير قلبم...لرزيد ديدنش با دلم..بچرخوانم را سرم خواستم تا اما..دراوردم طاليي

 تگلباف و کردم دراز دست..؟!!ماهيچه تکه ان ميکشيد تير امان بي اينجور که دارم قلبي مشکل نکند که رفتم

 واژه لذت شايد يا..لذت با و داشتم اش نگه معلق دست دو با.. برداشتم کمد مياني طبقه از را کوچک اي سورمه

 کردن شدر قصد کم کم که را بغضم داشتم سعي و کردم نگاه ولع با را سفيد هاي پيشي دلتنگي با..نباشد درستي

 توپ اين پشم ميان در را زيبايش نيمرخ بار اولين که اي لحظه ان ياد ميشد مگر..ميشد؟ مگر اما..دهم غورت داشت

 اين وقت به...نميشود قسم محمد قران به...نکنم کرده،بغض ام کالفه نبودش که حاال..نيست که حاال و باشم ديده

 .....برگرداندم اش قبلي جاي به و زدم ان به تايي و گرفتم پتو از را محزونم نگاه سرسختي با....نميشود قسم اذان

 و صبر محتوايِ با هم جمله چند و زد سرم به مادرانه اي بوسه و بود خورده جا جديدم ظاهر ديدن از که افاق

 شير فنجان!!!..چه به خبر بي جا همه از اين و بودم فکري چه به من اما...گفت برايم مزخرفات اين از و فراموشي
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 لبخند با..)جــوون افاق..:دادم صندلي پشتي به را ام تکيه خونسردي با و زدم لب به را داغ

 ..ميکنيد تعريف واسم...بدونم اينجا قبي خانوم به راجع ميخوام(نوشيدم ديگر قلپي....)ميخوام(سرچرخاند

 يبرا بود مردد و پريد کمي رنگش...کردم جمع شکم درون را پايم يک و گذاشتم مربعي ميز وسط را خالي فنجان

 افاق...بشينيم اينجا بيايد!!...:بس و بودم مطلب اصل دنبال فقط هميشه مثل و نبودم بيا کوتاه من اما.. تعريف

 !!!هستما شما با خانوم

 و کند باز دهن خواست....نشست روبرويم بالخره و انگشتش رور چرخاند دوري نيم را اش مشکي روسري ي پره

 ...برگ و شاخ بدون البته...سانسور بدون.. بگيد رو چيز همه..ميکنم خواهش-:گفتم که

 بارش به حاظر هايم اشک..امد نمي ام گريه من.......کرد شروع و داد تکان حرفم تاييد به سري ارامي به

 حق در که ظلمي بخاطر ميريخت اشک...ميريخت اشک مدام و ميگفت مدام رويم جلو پيرزن اما..نميشدند

 که دختر ان شدن واقع مظلوم بخاطر ميريخت اشک..ميزد..غفور جاويد شده فوت البته..سابق همسر"مژده"

 جمع چشمان با من ميريخت اشک او...ستودني و بود تعريفي.نجابتش؛ و سکوت..منشش..رفتارش..اش زيبايي

 چيز همه همسر به نسبت مرد ان هاي خلقي بد و ها ناسازگاري ،علت ذهن در ميکردم آناليز غليظ اخمي و شده

 ردانم تمام و است خوب اينکه...نبود مطيع و مهربان مگر..نيست معيار که باشد؛زيبايي...نبود زيبا مگر..را تمامش

 گردي...نبود حيا و شرم با و نجيب مگر..چرا؟ پس..خودراي و لجباز نه..سرکش نه..اند مانند بره و مطيع زن دوستدار

 دخترک ان واسه ميکرد خواني مرثيه او که انجور..ميريخت اشک و ميگفت افاق که انطور..بهتر اين از!!..چرا؟؟ پس

 و دعواها علت نداشت؛پس حرفي ديگر بود نامي"فرشته"اگر بود نامناسب برايش نظرم از"مژده" اسم که

 ان با مگر...بود؟ چه غفور جناب مجردي تفريحات و نوش و عيش..ها نيامدن شب علت..بود؟ چه هايشان مشاجره

 چهارپا حيواني مگر..نه..؟؟...ميکند را مجردي تفريحات مجال مردي ديگر ميکند خانه خدمتکار که توصيفاتي

 انروز شادي ياد به لبخندي...)بيمارستان برديمش!!....:باشد گرفته گاز نيش و پيش هاي دندان با را مغزش

 سرخوش همه.. بوديم خوشحال همه.... حاملست اينکه...گفت رو هاش تهوع..هاش سرگيجه علت(..زد

 خونه شب ديگه...کميابش هاي خنده اون از...ميخنديد هم اقا حتي..جان سوگند ميشه باورت..اقا حتي...بوديم

 همه...شه بد حالش خانم مبادا تا نميکشيد اصال که سيگار...نميزد عرق به لب...شد تموم ها مهموني..ها نيومدن

 اي شده خوار کدوم...کرد چشمشون اي شده ذليل کدوم نميدونم(..گرفت شدت اشکش)نميدونم...بود خوب چيز

 خدا..خانم مژده پدر...شد ويرون ساعت 3 عرض در چيز همه.....کرد چشمشون و ببينه رو شاديشون نتونست

 شد راست و چپ به....)بزنه دخترش به سري فرنگ از اومد وقت هر ممکنه و داره عمو پسر يه که گفت..بيامرزتش

 رفته اقا..ابان2...بود عصر 6..رو اونروز چيز همه...يادمه هم رو ساعتش...يادمه رو تاريخش هنوزم(..ريخت اشک و

 شکا واي اي..زدن رو زنگ...بشه معاملشون قراره ها اجنبي اون با ميگفت نادر..مياد دير بود گفته..معامله سر بود

 وقتي خانوم مژده..بود همايون اسمش...بهش ميزد اقايي پسر....کنم باز نميرفتم و ميشکست پام جان خانم

 خيلي همايون اقا....پريد رنگش اما شدم متوجه اينطور من شايدم..کرد گم رو پاش و دست چرا ديدش،نميدونم
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 خانوم اما...بيارم شربت براشون رفتم...کرد رفتار نديده رو قومش ساله چندين که کسي مثل جلو رفتن گرم

 ........شد چي نميدونم

 ادب امان بي غيرتشون رگ...متعصبن خيلي...ميشناسيد که رو جاويدخان....:کنجکاوتر من و شد طوالني مکثش

 و ياب تو...بده زندگيت دست کار غيرتش که نکن کاري..باش اين مواظب(کرد پچ پچ گونه نصيحت ارام....)ميکنه

 اقا وضع ديدن با خانوم معصوم طفل...رفت در کوره از و ديده بش و خوش تو رو دوتا اون......کن حفظ رو زندگيت

 نرده به خورد خانم...اونروز شد قيامت... اما.....رفت خونه از اقا نگاه يه همون با همايون...ميلرزيدن گنجشک مثل

 برداشت خون رو جا همه...(داد نشونم رو بود خورده که اونجايي دست اشاره با و شد خم افاق..)ها

 ....شد سقط اونم روح..مرد خانمم بچه اون مردن با..شد سقط..مرد ماهش3 بچه.......خانم...سرش

 1 که پسرم نوزاد براي..خودم ماه يک طفل براي..او ماه 3 طفل براي نه..او براي نه...ميريختم اشک هم من حاال

 بايد زندگي اين انگار اما...بودن بستري اي هفته يک..:است کرده قبلم از تر کس بي و گذاشته تنهايم ميشد روزي

 ادرج بيچاره دختر....کردن تصادف ترانزيت ماشين يه با اتوبان تو برگشت راه تو...جا يه از ميشد قطع يجوري

 ...هم اقا و کرد تموم

 مهم شد چه ظالم ان اينکه...نبود مهم اش قصه بقيه برايم...نداشتم را مکافات همه ان شنيدن طاقت ديگر

 گرفته را بيگناه نفر1 جان ميان اين در فقط!..است اش زندگي و کار سر مُرگنده و سُر و است سالم او که حاال..نبود

 .. دردناک قصه ان پايان شنيدن دارد اهميتي چه....همين و

 

 

 

 و دهم يم بازي بازي انگشتانم بين دوباره را است شده کليد دسته به تبديل کليد دو با فقط که کليدي دسته

 اوقات نروم، بمانم، کرد التماس و اصرار ازبس دراورد مو زبانش بيچاره افاق... دوم کليد ان از استفاده براي مرددم

 ينا... گيري تصميم براي است الزم نماندن و رفتن اين رفتم؛ نماندم، اما... نکنم زهر اين از بيش را اقايش و خودم

 ديوانه ،شود مي ديوانه اقايش نماندنم و رفتن با که گفت افاق... ابدي ماندن و نرفتن براي است الزم نماندن و رفتن

 داص بي من و ريخت اشک صدا بي... رود مي بيراهه به راه اين و کنم مي گزينش دارم را راه بدترين گفت. کند مي

 االيب ان از بلند صداي با او... کردم تن را ام مشکي تخت هاي بوت و پشمي شال با زانويي روي رنگ نيلي کاپشن

 افاق که اي بيراهه ان در نکند رهايم خواستم سرشاهد باالي ان از دل در صدا، بي من و خواست کمک سرشاهد

 چهار از بعد اش کشي سگ سرماي و هوا تاريکي متوجه و کنم مي جا جابه را ام شانه روي مشکي کيف. گفت مي

 .شوم مي شهر؛ نقطه نقطه گرديِ خيابان گفت است بهتر يا روي پياده ساعت

 هست؟ خدمتتون ساعت خانم، ببخشيد -
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 يتفاوت بي با... چرخاندم صدا منبع طرف به مکث با را بود زير به ساعت چند اين تمام در که ام شده خشک گردن

 نه -...:کشيدم اخم و ماندم زوم بيشتر پوشش ساعت مچ روي اما کردم اش چهره به گذرايي نگاه

 ريدهخ برايش که هايي لباس ان تمام. ايستادم فروشي سيسموني مغازه جلوي و انداختم کيف ته در را کليد دست

 و بودن بازار در مدل ترين جديد و مارک بهترين از شان همه اخر امدند؛ مي چشم به مغازه اين ويترين پشت بودم

 مسل احساس با که کند انقدر زند، مي کند و کشد مي تير مهابا بي شدم تکه تکه قلب شان دوباره ديدن با حاال

 .دترسان مي مرا اين و ادامه خود نواختن کند به باز هم روشنم جينِ شلوار کمر از تر پايين کمي کمرم، پشت شدن

 داري؟ دوست رو ها ني ني -مزاحم

 دارم دوست! اوهوم -:گفتم ذوق با اما ارام نبودم، اطراف اين در انگار

 ..ماده چه باشه نر چه... متنفرم ازشون من اما -مزاحم

 ربعيم کاغذ اين اورد، زبان بر نفرت نهايت با که اش جمله اين بود، قبلي ناحيه از تر پايين کمي که دستش فشار

 و رداندگ باز را قلبم شدتي ضربان سفيد؛ سياه گوسفند چند با مزين رنگ ابي رکابي روي درست رويم جلو شکل

 منم -: ايستادم بدشکلش رخِ در رخ درست و زدم کنار کمرم از نرم را دستش... خارجم کوره از شکل بدترين به

 طرفين به سري و کرد جمع را صورتش متنفرم تو مثل صفتي بي خر نره هرچي از من تو؛ برعکس اما... متنفرم

 گردهمايي اين مسبب من بلند صداي مسلما و بودند شده جمع نفري نه هشت حدودا نفر، چند! اوف... چرخاند

 اما ماندم خيره گرفت مي نشانه را ام گونه داشت که دستش به درهم هاي اخم همان با... بود شده مزخرف

 وامد رفت ام زندگي در مدتي چه گذري، چه که مزاحمي مردان تمام مثل هم شصتش ضربه و بود سريع حرکتش

 ...کي با ميکنم حاليت... اشغال هرزه-... :شد ام شده سِر بيني از شدن باز خون به منجر و بود سنگين اند؛ کرده

 درد با من کند، مي نگاه را سمت ان استرس با او حاال و شد محو پليس الگانس زن چشمک اژير ميان در تهديدش

 فتيدگر معرکه کنار، بکشيد... خبره؟ چه اينجا-....:را او ترسان رخ نيم دردناکم؛ بيني و گونه روي دستي و بغض و

 سينه به سينه دارد بر قدم از قدم خواست تا اما کرد، مي جو و جست فراري راه و اساسي بود کرده هول مردک

 !تئاتره خبره؟ چه -...:درامد نظامي پوش يشمي مرد

 نابج -...:بود فروشي سيسموني مغازه کوتاه پله زوم و بود شده کنده او از او، رفتن تر جلو قدم چند با حاال نگاهم

 کرد رم يهو پرسيديم ساعت دختره اين از فقط ما... ما سروان،

 ميگه دروغ داره -: رفت ازاد سقوط دستم پشت هم انجا از و افتاد کاپشنم يقه روي غليط خون ديگر اي قطره

 باال بگير سرتو ببينم، نزديک بيا -سروان
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 زوم غليط اخمي با و خورد جا... گرفتم باال سر و رفتم جلو قدمي دو. زد مي اشنا بمش صداي... زد مي اشنا صدا

 جبو سرسختانه انجور و برکنم نگاهش از نگاه نتوانم که انقدر نه اما خوردم جا هم من... شد دردناکم گونه و بيني

 ...سروان جناب من... ميگه دروغ پتياره اين -....:کنم وجبش به

 .کن سوار اينو بــيا. احمدي -: مرگ جوان ترس از دستم کنار لش تن ان هم شد متفرق جمعيت هم فريادش با

 ما دستي کنار پته تته با اما شود، مي هم من شامل "اينو" بفهمم پاييد مي مرا هم هنوز که نگاهش از کردم سعي

 هر و پليس هرچه از که مرا مرا، "اينو" که فهماند شدن؛ الگانس ان سوار و خوردن بند دست هايش، التماس و

 .گرفت برنمي در داشتم خوف شد مي دولتي نهاد ان به مربوط انچه

 شد مي مزاحمم داشت( کردم مغازه ويترين به اشاره انگشت با) کردم مي نگاه رو اينا داشتم من. سالم-

 تپاس و کردن بلند سر با اما نگاهش بر عالوه دستانش با رفت مي هرز روشن روز مالعام، در داشت بگويم خواستم

  کجاست؟ محترمتون شوهر. ساله دو و بيست کريمي، خانم -....:نکردم جرعت وارش عقاب چشمان روي

 

 

 

 -سروان خونه از بيرون زدم که بودم من اين شد، دعوامون هميشه مثل -: و گفت فراوان تشديد با را "محترم"

 .برم تونم مي... بود سنگين خيلي نامرد دستش - اشغاله؟ اون کار اد، مي خون داره دماغتون

 و پارک يا... يا خونتون! کــجا؟ -:شد تر نزديک قدمي هم خودش و کرد نزديک بهم را کتش يقه دستش با

 .رنج و درد کشيدن

 لوج االن حتما جاويد... دوستم خونه -: و گرفتم ام بيني زير و دراوردم کيف پشت از را تمييز اما چروک دستمالي

 .برم تونم مي... نشسته بس خونمون در

 و کردمي ام کالفه داشت هم او ديگر. کرد پمپاژ ثانيه دو از بعد و ايستاد قلبم اي لحظه که "نه" گفت محکم چنان

 نگاهش غليظ اخمي با. رفت مي تحليل به رو ام جسمي قواي و نداشتم ديگر هم را او مثل ادمي گنجايش من

 !!بديد؟ رخصت شما حتما رفتنم واسه بايد... هست؟ مشکلي -...:کردم

 شيد سوار بريد -سروان

 ...جناب -...:نشوم هستم که اين از تر هول کردم سعي من و زد اشاره را جدول کنار الگانس سر با

 شيد سوار بريد همتي، راد... هستم راد -سروان

 زدم بيرون خونه از دعوا با که کردم جرم کردم؟ کاري چي؟ واسه اخه-
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 .کند مي نگاهم سنگين انقدر چه براي! ام کرده دعوا مردک ان با من بداند که داشت لزومي چه اصال! اه

 تونفشار حتم به اد مي که خوني اين با( زد اشاره ام بيني به انگشت با) درمونگاه ميريم... نکرديد جرمي نه، -راد

 .افتاده

 برم؟ تونم مي -...:کردم "ها" را نفسم و چرخاندم چشم حوصلگي بي با

 نمي او اما داشته مردانه؛ جوان نگراني اين بخاطر را دخترانه ناز و عشوه يک انتظار که فهميدم متحيرش چهره از

 غمزه و ناز حوصله و حال و رفته فنا اش ماهه يک فرزند که پژمرده دختريست ايستاده، رويش به رو انکه دانست

 .غريبه پشت صد ريشو اين به برسد چه ندارد؛ را خودي يک براي

... شو خيال بي جدت سر رو ما حاجي! حاجـي -:کشيد داد و کرده بيرون پنجره از نيمه تا را سرش مزاحم پسر ان

 سروان؟ جناب

... ودهب نگاهي چطور نگاه ان فهميدم بودم، ايستاده پشتش انکه با من که نگاه يک با و چرخيد سمتش به خشم با

 با هستم، اب فوت را ها نگاه اين من اخر دهد؛ نمي ديگر حرفي مجال و شده فريز يکباره به تنت تمام که انها از

 چشم بازي و ها کردن برانداز خصمانه اين شود مي اشنا و عادي برايت ديگر زندگيت در نام جاويد مردي داشتن

  ها

 

 

 

 و پايين سري با مزاحم موجود ان انکه با پليس الگانس به هم هنوز. ايستادم دوشش دوشا و رفتم جلو قدمي

 ديگر دليلي اش پيله و اخم اين بودم مطمئن من و کرد مي خيره نگاه بود، نشسته سيخ انتها؛ تا رفته باال شيشه

 داشته برخوردي باشه، تصادفي خواد مي باهم؛ ديگه يکبار اگه... کريمي خانم بدونيد هشدار يه اينو -...:دارد

 نکنيد شک اينو... دفعه اون نيستم بردارتون دست تصادفي؛ حتي گم مي دارم... باشيم

 چه هشدار خودش قول به يا تهديد اين... گفت مي چه. بود من به هنوز رخش نيم او اما چرخيدم سمتش به

 -....:دارد؟ بود؛ تر ويران و تر کوتاه ديواري هر از ديوارم که مني با کشتگي پدر چه مرد اين اصال دارد؟ مضموني

 داريد؟ من با مشکلي شما همتي، اقاي... جناب

 نه -راد

 !سمتم بچرخيد کنيد لطف ميشه... اقا؟؟ -
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 همون يا تهديد اين سزاوار که کردم کاري -:چرخيد سمتم کمرش پشت کرده گره دستان و اخم همان با

 !اقا هستم شما با!!... هستم؟ هشدارتون

 !نـه-

 امحتو بي مزخرفِ تهديد ان بهت در مرا و رفت کش اژير ماشين سمت به بلند هاي گام با و گفت را محکمش "نه"

 .گذاشت تنها

**** 

 .دنبالشم در به در روزه دو االن... ميره؟ کجا نگفت -:کشيد فرياد

 ايبر و باشد تواند مي کجا دختر ان داند نمي که خورد قسم عزيزانش جان تمام به بار صدمين براي گريه با افاق

 .دارد را شوهرش و خانه ترک قصد روز چند

 کن پُرش کلّه تا احمق، توام با! هــوي... کن پُرش -جاويد

 نفس کي قيدي بي با او و گذاشت دستش جلو پُر سر ليواني و کرد باز را( الکلي نوشيدني) اَبسولُت پلمپ شيشه

 اين. رفت باال ريخت؛ مي اش معده در ناهار و شام جاي دختر ان از خبري بي روز دو اين طي در که را زهرماري ان

 حک او شناسنامه در را نامش شرعا و رسما او حاال. نبود بود؛ گرفته فاصله دختر ان از که روزي هفده ان مثل بار

 که دخترک ان جانب از خيانتي را روانش مدام ساعت 31 اين تمام در. دانست مي هويتش مالک را خود و کرده

 اب هم بود خودش به مختص که شب ان حتي او. کرد مي پريشان بود؛ نخورده او به هم انگشتش نوک شب ان بغير

 باز د؛بو بود، بسته خودش خيک به که شنگولي اب هرچه از سرخوش که ان با بود، پاتيل که ان با بود، مست که ان

 وا به دستش احدي اگر حاال اما. نشد قبل از تر سرخوش و نگرفت مزه لبانش از هم باز... نگرفت جان لبانش از هم

 مرگ محمد خدايِ از امشب او... شود مي ديوانه امشب او! واي... باشد شده کالم هم او با نفري اگر باشد، خورده

 پيداش... نادر؟. کن پيداش! نادر هاا؟... شناسـي؟؟ مي چقدر... چقـدر منو نـــادر، -....:کند مي طلب را خودش

 ...کردي

 بلند هپاي صندلي روي دستش کنار که نادر سمت به دست پشت با را خالي ليوان و کشيد باال را اش بيني صدا با

 واستون اقا -..:رود باال عاشقيست و عشق هرچه سالمتي به هم را اش دومي تا داد هول بود؛ نشسته اپن لب

 بفرماييد... کنم؟ حاظر خيار ماست

 و ننه گور به سري يه حتما نادر... نه -...:کرد نگاه سرخش و خسته چهره به نگراني با و گذاشت جلويش را ليوان

 هم را ديگر نصفه) مــن بجز.. بج بده، جون حاظره همه واسه( داد ادامه و زد اي قهقهه) پدرسگ... ميزنه باباش

 ...حرومزاده اون واسه حتي( رفت باال
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 مي تلو تلو هم باز بود داده لم اپن سنگ روي صندلي، روي که حال همان در اش شده خشدار و کشيده صدايِ با

 بشه ديوونه خواست مي!! هيس -:چرخيد نادر سمت به و گذاشت بيني روي يکباره به را اش اشاره انگشت خورد،

 شده گشاد چشمان با) حرو اون دادايِ من! ميگي هم تو! هيس... کردم مي صدا رو بچه اون حرومزاده وقتي... وقتي

 منه؟؟ بچه پسر اون نه، نه! هيس( گذاشت اش بيني روي انگشت دوباره

 برابر در کرد، مي انکار کرد، نمي قبول جاويد اما بود مشخص که جواب دهد؛ جوابي چه دانست نمي تپل مردک

 دکر مي مقاومت بوده؛ بچه ان بزرگتر خودش از سال دخترپنج ان با اش خوابگي هم ثمره مستي هنگام در که اين

 ادزي اتاقتون، ببرمتون بهتره اقا -.:دانست مي اشتباه ان با اش همخوني با رابطه در هم را پزشکي دانش و علم و

 !ها ميشه بد حالتون نکرده خدايي خورديد

 !!باتوام عوضــي( کشيد فرياد) منه؟ پسره اون ميگي هم تو ميگم نادر،-

 -:فتگ قاطع و کرد نگاه بود بزرگتر هم سالي سه او از انکه با حتي اقايش چشمان به جسارت با بار اولين براي نادر

 ... خان جاويد... شده فوت ميشه روزي چند اخه بياريد جوش خواد نمي اما... بود پسرشما اون اقا بله! بلـه

 کشيد و گرفت حرص با را اش يقه و شد خم گذاشت، زمين صندلي لبه از را پايش يک و دهد ادامه نگذاشت

 !!لعنتي... بشم بابا موقع هيچ خوام نمي من نبودم، اون بابايِ من -:سمتش

 برم و دور نکردي پيداش وقتي تا -:کشيد عربده و ايستاد راه نيمه در. رفت باال ها پله از سالنه سالنه و داد هولش

 !!نبينمت

**** 

 رو گذاشتن خونه از بيرون پا کرده ممنوع بابا اما بودم پيشت داشتم دوست!! دلم عزيزِ -سميرا

  فهميده؟ مگه-

 

 

 

 ...و ميزدي زار قبرم سر بايد االن که بود فهميده اگه! بابا نه -سميرا

 رو خونت که همين اما بودي پيشم داشتم دوست منم گلم، نداره اشکال!! جون از دور -:و پريدم حرفش ميان به

 ...مديونتم کلي کردم اِشغال

 چيکار خواي مي بگو حاال تو، نه منم مديونه بهت اونکه... حرفيه چه اين!! سوگند -:پريد حرفم ميان او اينبار

 داري؟ وظايفي و متاهلي زن يه االن تو دوني مي اصال کني؟
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 نيست، من ال ايده مرد اون. باشم فراري ازش ابد تا خوام مي... خوامش نمي من سميرا... واجبه دوري اين اما اره-

 باشه هم تونه نمي و نيست

 تمام در من و گذشت مي روز چهار. زدم زل پايم جلو خاک و گرد از پر ميز به و کردم تمام را ام ساعتي نيم مکالمه

 هک سنگيني تصميم به پيش روز سه از تر کالفه و تر ناالن حاال و نبسته را چشمانم هم ساعت يک روز چند اين

 اين که دانستم مي کامال اما. شدم مي قبل از تر مصمم لحظه هر و کردم مي فکر داشتم را کردنش عملي قصد

 همين و رسيد نمي مخيلم به حلي راه هيچ کردنش دوطرفه براي و است يکطرفه درخواست اين حس، اين تصميم،

 را تلفن گوشي!... نداشت که نداشت را گرداندنش باز قصد حاالها حاال و تصاحب را روزم و شب خواب که بود

 مي بد گواه دليل بي دلم. بود انتظار از دور اين و داشت برنمي کسي... گرفتم را خانه شماره دودلي با و برداشتم

 .گرفتم غفور منزل مقصد به اژانسي اندازم بي نظري پريشانم ظاهر به اينکه بدون. داد

 .کرايتون اقا، بفرماييد-

 در سينه به هم ديگرم دست با و فشردم ديگر بار دو. فشردم را ايفون دکمه و کردم حساب را کرايه تومان شش

 کيه؟؟... اومدم اومدم، -...:کوبيدم فلزي

 !شب؟ ساعت اين شما؟ خانم، سالم -:گفت حيرت با و گشود را در سراسيمه محمود

 اش طلبکارانه لحن و فضول پيرمرد سوال از. داد مي نشان را شب نه! اوف کردم؛ چک را ام مچي ساعت اخم با

 ها؟ خوره؟ مي زنگ ساعتِ يک نميده جواب رو گوشي کسي چرا -:غريدم و شدم جري

 ...حالشون اقا خانم -محمود

 شده؟ چي اقا؟ -:گفتم نگراني با

 ...نادر اقا و کردن روي زياده ديگه خيلي... خورد بهم حالشون بيمارستان، بردنشون -محمود

 بيمارستان؟ کدوم -:پريدم نطقش ميان ترس با

 نبود مشخص چيزي زدم، ديد را داخل در بازِ نيمه از و اتاق همان سمت به دويدم راهرو اين ته ،211 اتاق -پرستار

 هردو)  خوبه؟ حالش نادر اقا!.. چطوره؟ حالش -..:بودند افاق و نادر. شد باز کامل در بياورم باال را سرم خواستم تا و

 (شدم داخل و زدم کنار را

 خوابه دادن، شو و شست رو معدش تازه. بذاريد تنهاش بهتره -..:شد کشيده کيفم که بروم جلو خواستم

 رنگ و بودند زده سرُم دستش هردو پشت به. رفتم تختش سمت به و کشيدم انگشتانش ميان از ارام را کيفم

 نفس کشيدم؛ پريشانش موهاي تار تار ميان و بردم جلو اختيار بي را لرزانم دستان. بود پريده کامال اش چهره

 ظهلح و دادم حرکت را انگشتانم همانطور و راستم دست کف تر ماليم اينبار ديگر، بار و کردم ازاد را ام شده حبس
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 و شده قهار خوري عرق خشمش تسکين براي که مرد اين حال به دل... سوزاندم خودش و خودم حال به دل اي

 .سوزاندم افتاده؛ رو و رنگ اين و روز اين به حال

 الح بگو تو بگو، تو... ميديم؟ پس رو چي تاوان داريم -: و کردم جدا را دستم جدي اي چهره با نگاهش سنگيني با

 چيه؟ واسه روزامون اين

 من -:شدم خم درهمش چهره سمت جلو، به و نشستم دستش کنار کشيدم، را کرمي پالستيکي صندلي تندي با

 جاويد... رو موندن غريب رو، بودن غريب تقاص دم، مي پس رو کسيم بي تقاص دارم خودم ميگم يکي من... بگم؟

 !سخته اينقدر اينا تاوان يعني

 عاشق تاوان داري تو... تو اما -:کردم باز دهن و دوختم او به چشم دوباره و کشيدم صورتم روي دست هردو کف با

 بود مژده اما... نيستم عاشق من شدي، عاشق اشتباهي جاويد. ميدي پس رو شدن

 زدم پوزخندي!! )هستم چي من چي؟ من اما بود، مادر مژده... بود عاشق مژده -...:جمع فکش و شد ريز چشمانش

 فتها مي نفس نفس به زدن بار هر با... ميزنه کند تازگيا ميکنه، درد( گذاشتم قلبم روي را اش خورده سرُم دست و

 تمنيس شاکي تو از قسم خدا کالم به. نه تو دست از... خستم من جاويد( فشردم قلبم به محکمتر را دستش کف)

 ...اما

 هبوس! هـه... بوسيد و گرفت دندان به خشونت با را ام شده خشک لبان و شد خيز نيم سرعتي و خشن حرکتي با

 رد بگذار... کنم نمي هم تقاليي نکردم، اش همراهي. بود کرده ورم اش ديوانگي رگ گذاشت؛ شود نمي را نامش که

 قهدقي چند از بعد! باشد مان بوسه اخرين و اولين اين شايد. کند خالي را خودش اينگونه بگذار باشد، خودش حال

 -...:کرد ول تخت روي را خودش شدت با و کشيد دست اش وحشيانه عمل از گذشت عمر يه من براي که اي

 ميزنه؟ کند هنوزم

 چه است؛ سرد هم هيجان اوج در تن اين زند، مي کند هم هيجان اوج در قلب اين... است کرده راجبم فکري چه

 !کرده؟ زندگي اين تعلقات هرنوع از مايوس منِ به راجع فکري

 !بود؟ بارت اولين-

 ارتب اولين اد نمي بهت -!! چي؟ -:کرد نگاهي استفهامي اخم با و گرفت را لبش خيسي شصتش انگشت پشت با

 -:ورم اش پيشاني رگ و شد تر غليظ اخمش دفعست؟ اولين نگفتي،!!... باشي داشته رو کسي بوسيدن قصد باشه

 !نـه؟ ديگه، دفعست اولين چي؟ تو

 نا اما بود، بوسه اولين که است معلوم! بس و بشنود "اره" فقط و فقط خواهد مي که طوريست سوالش بيان لحن

 دخترايي بيچاره!! هــه -( :زدم بلندي پوزخند! )ندارد نام بوسه که سرهم پشت هاي گاز نيش ان بازي، وحشي

 ...و باهاشوني که
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! وگندس... کني تحمل رو ديوونگيام و منو بايد عمرت اخر تا که تويي بيچاره تو، بيچاره -:پريد حرفم ميان غيض با

 که بوسه اين از بعد جا، همين االن، همين کني؛ عملي رو ميرن رژه مغزت تو که اي احمقانه فکراي بخواي که اين

... ميکنه خراب بد رو خوبم حال که کن پاک خواهشا هم رو مسخره اشکاي اون.. بيرون بريز چسبيد؛ بهم عجيبم

 !اوفف

 -...:ايستادم خواست مي مفصل زاري و گريه فصل يک دلم که حالي در گرفته مه پنجره پشت و گرفتم رو غيض با

 !کي؟ پيش بودي رفته بپرسم بهتره يا... بودي؟ کجا

 ..دوستام از يکي خونه-

 زدين قبرستونم به سري حتي که گذشت خوش خيلي بهت انگار روز چند اين! هـه نبودي، که بابات خونه -جاويد

 ...و

 ...و بودم رفيقام از يکي خونه که گفتم -:گفتم شده کليد هاي دندان با

 !هستش کي نواز مهمون رفيق اون نگفتي اما -جاويد

 هواپيمايش پيش هفته يک که داشت را امارش بود؛ راحت عياش قرتي پسرک افشار، خان مازيار بابت از خيالش

 -...:رفت نمي او به شکش پس و برنگشته بود، کرده چک که هم امروز همين تا و شده بلند مالزي مقصد به

 !بودي؟ حفظ رو شمارش

 چيه؟ منظورت!... شماره؟ -:و چرخيدم سمتش به خورده چين بيني و فشرده لبهاي با

 !اره؟!... خونش رفتي يکراست بگيري تماس اينکه بدون نکنه بود، مونده پاتختي رو که گوشيت -جاويد

 اتاقي در ماندن رفتم؛ در سمت به حرفي بدون. مرا ترساند مي اش دهنده هشدار لحن گفت؟ مي را کسي چه خانه

 که -:دش بلند صدايش بچرخانم خواستم که را دستگيره. بود کننده کالفه ماند مي برايم بازجويي اتاق عين که

 سمتش به اخم با! )راستي... بوده ادمي چطور دوست اون ميشه معلوم فردا. باشه باشه،!!... بودي دوستت خونه

  نکن فراموش اينو نبودم، بابا زمان هيچ هم من... نبود عاشق وقت هيچ مژده( چرخيدم

 

 

 

 ارب دو امروز به تا تو بگويم... ناجنس تو و بود عاشق زن ان سگ، عين گويي مي دروغ "بگويم که کردم باز دهن

 لبان بر را خاموشي مهره بسته؛ چشمان همان روي ساعدش گذاشتن و چشمانش بستن با اما ".اي شده پدر

 .زدم بيرون اور خفقان اتاقکِ از شتاب با و زد ام خورده چاک و متورم
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 يبيزار با ديدنم با نادر... ديدم راهرو سوي دو رنگ نفتي هاي نيمکت روي را نادر و افاق و کردم بلند سر خروجم با

 فاقا کنار صندلي يک فاصله با و رفتم جلو انها به توجه بدون. کشيد زير به سر دلخوري با افاق و برگرداند رو

 مين... بياد باال هم جگرش بود مونده کم معصومم طفل -...:دادم تکيه گرانيتي و سرد ديوار به را سرم و نشستم

 !!خورد بهم دلش چطور يهو دونيد

 ام پيشاني روي سردي عرق ديگر؛ کسي مصداق اينبار اما افاق، دهان از هم باز "معصوم طفل "لفظ شنيدن با

 همرثي و نشسته دستم کنار که هميني پيرزن، اين نثار ايد مي در دهنم از هرچه و بمانم ارام کردم سعي. نشست

 اساس و ريشه از را احساساتم گردبادي مانند که حرفايي با حرفايش؛ با مرا زندگي که هميني انداخته، راه خواني

 و وانج پرستاري. کنم تخليه را خشمم بود انفجار مرز در که دردناکم دهان و لب به کوبيدن مشت با و نکنم تکاند؛

 متس به سراسيمه نادر. کردند را اتاق به دخول قصد ما به گذرايي نگاه با و شدند نزديک کشيک پزشک با همراه

 .کنم صحبت تنها خودش با مايلم... بمونيد منتظر بيرون بهتر شما -: اما شود وارد او همراه تا رفت دکتر

 ...اگه!... نکرده؟ خدايي هست مشکلي دکتر، اقاي -:و کرد ريز را چشمانش نادر

 فاقِا به)مادرتون پيش بشينيد بفرماييد بهتره! اقا مشکلي چه. نه نه، -:و گذاشت نادر بازوي روي دستي دکتر

 (کرد اشاره کنان ضجه

 نظرم از که اش وحشيانه بوسه سمت به ذهنم بخواهم اينکه بدون ناخوداگاه،. فشردم هم روي محکم را چشمانم

 با. ازارد مي مرا بشدت اين و رفت مي داشت؛ اثبات قصد را مالکيت حس يکجور بلکه نبود؛ احساسي جنسش

 !اره؟ ديگه، برگرديد قراره جان خانم -..:نگاه را افاق سرد و کردم باز چشم ام شانه روي دستي تکان

 مي ديگر مِتُدي مگر... غصه؟ اين کردن تمام براي هست هم ديگر راهي مگر... برگردم است قرار که است معلوم

 ...اره -: برساند؟ مرا هدف به که شناسم

 رو امشب من نظر از -..:بود دروغ حرفي اساسا که حرفم ادامه براي شد مانعي همراهش پرستار و دکتر خروج

 کنيد راضيشون تونستيد اگه اما خودتونه ميل حاال... مرخصشن که هستن مصر غفور جناب اما بمونند، اينجا

 ..باشن ما مهمون امشب

 که اي چهره با افاق. شديم اتاق وارد افاق لب زير "الـاـه بسم "با و کرديم نگاه هم چهره به سه هر. رفت و گفت

 با خوني برادري مانند هم نادر و رفتن صدقه قربان به شروع و رفت جلو کرد مي فوران ان از مادرانه اندوه و غم

 درست طلبکار، فردي مانند من و کرد مي نگاهشان سينه به دست لب؛ روي به گرم لبخندي اما درهم اي چهره

 و زده تکيه ديوار به را دستم دو هر کف که حالي در "خواي مي رو بابات ارثه مگه "طنزدارِ جمله همان اليق

 جون رو تو اقا -..:کردم مي تماشا را شان هرسه کاري؛ اما غليط نچندان اخمي با داده، تکيه دستانم به هم خودم

 !کنيد استراحت بايد زخمه معدتون دراوردن، شلنگارو اون تازه... نکنيد لج عزيزتون
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 تر زبان با را پايينش لب حيايي بي با و دوخت من به چشم حريصانه چطور "عزيزت جون"قسم با که شدم متوجه

 گردن بيزاري و خورده چين بيني با داشت؛ را اش ديوانگي خوي ان ياداوري قصد فقط و فقط که حرکتش از. کرد

 اخمي هم فضول خيکي اين لياقت... شدم مواجه کرد مي نگاه بيني ريز با را ما که نادر دقيق نگاه با و چرخاندم

 و جمع را خودش سريع که کردم تقديمش را ام مشدي داش هاي اخم ان از دانه يک سخاوتمندي با که نبود، بيش

 .رفت پنجره سمت به

 !...افاق داديا، قسم رو عزيزم جون چون فقط -جاويد

 تا خودم امشب اقا -..:دادم نشان مشغول رنگم نيلي کاپشن زيپ با را خودم اما کرده حس را نگاهش سنگيني

 بگيد خودم به داشتيد چيزي دردي، اگه الل زبونم... مونم مي سرتون باال صبح

 ...تو خواد نمي -جاويد

 ااق -:و رفتم قدمي چند نادر سمت به تلخ زباني و سرد چهره با و خواندم را حرفش باقي و بودم تيز هميشه مثل

 .بريده رو امونم سردرد... خونه برسونيد رو من هست امکانش اگه! نادر

 موندن اينجا داره، کار خيلي صبح فردا... خونه برسون رو خانم نادر -...:داد اقايش به و گرفت من از را نگاهش نادر

 .ميکنه خستش

 -:گفتم بود شده سخت اش چهره که او به رو رفتم مي در سمت عقب عقب که حالي در مصنوعي لبخندي با

 بخير شب. کني استراحت بهتره... کنم مي رو پرستاريت دربست خودم فردا! خان جاويد شرمنده

 هاي جيب داخل انتها تا را دستانم. داد تکان برايم و اورد باال نيمه تا را اش خورده سرم دست و زد پوزخندي

 درست هم ان ماشين افتضاح پارک. رفتم خروج برقي در سمت به نادر از کاشي چند فاصله با و کردم کاپشن

 قابل جد به اين و داد مي داشته؛ اقايش رساندن براي نادر که شتابي و عجله از نشان خروج و ورود در روبروي

 رس اشاره با و گشود برايم انتها تا را عقب در و شد پيشقدم نادر که کنم باز را شاگرد در خواستم. بود تحسين

 .باشن داشته کاري جاويد اقا شايد... بيمارستان برگردم زود بايد کنيد، عجله: بنشينم تا خواست

 با. مزخرفش خلقات تمام با است اشنا و دارد را اقايش هواي نظره همه جوره، همه است معلوم... امد خوشم! نـه

 نا با چشمم، جلو از سرعت با که بيرون مناظر به و دادم تکيه گرفته بخار و سرد شيشه به را سرم تفوتي بي

  کردم مي ترسيم چپم اشاره انگشت با شيشه روي نامفهمي خطوط و نگاه راند مي نادر که بااليي سرعت
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 -:کرد من روبه و شد اشپزخانه وارد صبحانه پر نيمه سيني با افاق که کشيدم سر هم را شيرينم چاي اخر قلوپ

 جايي بريد قراره شيد اماده گفتن جاويد اقا خانم، سوگند

 !کجا؟ ندونستي-

 !ظاهرا دارن عجله. نکنيد معطل گفتن فقط نه، -افاق

 شده مرخص هشت ساعت صبح، امروز همين و نديدمش ديگر ديشب از. رفتم باال ها پله از و انداختم باال اي شانه

 رنگ کرم شال!!... تايي مدت،دو اين در بار اولين براي انهم برويم است قرار کجا نزارش حال ان با دانم نمي حاال و

 پايين ها پله از اماده و حاظر و کردم تن هم را ام سوخته اي قهوه بازِ جلو پانچوي هم اخر در و انداختم سر روي را

.. سالم -..:داد مي تکان تکان را سوييچش و بود ايستاده خروجي درب کنار درهم هميشه مثل اي چهره با. رفتم

 !!بريم؟ قراره کجا

 داخل را کمربند. سرش پشت اردکي جوجه مانند هم من و شد خارج خانه از و بندازد من به نگاهي انکه بدون

 شده؟ بهتره حالت -..:کشيدم پايين نيمه تا را پنجره و کردم فيکس قالبش

 باال بکش رو شيشه -جاويد

 بله! خبري بي روز چهار اين بخاطر هم شايد يا... است ناراحت ديشب نماندن بابت شايد. بزند حرف خواست نمي

 خيره، جلو به و کشيدم باال انتها تا را شيشه. جهنم به اصال! باشد. است روز چند اين تالفي رفتار اين که حتم به

 جلوي سکوت در هم ان رانندگي دقيقه 12 از بعد.... مسکوت مسکوتِ پاسخي؛ و پرسش گونه هيچ بدون

 انهش به شانه. شوم پياده تا خواست و کرد پارک بود؛ پزشکي مجتمع يک ظاهرا که اي شيشه نماي با ساختماني

 نپروي ". کردم نگاه چوبي درب سردر کوچک تابلوي به. ايستاد دوم طبقه در اسانسور و شديم ساختمان وارد اش

 از و ظاهريست بود معلوم که خونسردش چهره به و کشيدم باال را ابرويم تاي "زايمان و زنان متخصص ملکي،

 ..شديم مطب وارد و گرفتم او از نگاه کمرم رو دستش فشار با. زدم زل است متشوش درون

 هستن؟ دکتر خانم -جاويد

 خانم؟... داشتيد؟ قبلي وقت بله، -منشي

 .غفور سوگند غفور،.. بله -:شد پيشقدم اقا که بدهم را جوابش من تا بود من به نگاهش جوان منشي

 هک مني من، نام بدنبال و کرد باز مراجعين؛ وقت ثبت براي بود دفتري همان ظاهرا که را قطورش سالنامه دخترک

 ديگه روز دو براي شما وقت اما غفور جناب -. :گشت پيک؛ و شيک مطب اين در حضورم علت از دانم نمي هيچ

 ..داشتيد وقت چهاردهم شنبه سه براي! بله( انداخت دفتر تاريخ به نگاهي) ميشه يعني.. است

 همين امروز، همين خوام مي من اما دونم مي!! بله -:غريد حرص با اما ارام و شد خم ميز سمت به کمي جاويد

 ماا احترام با و چرخاند او و من بين را سردرگمش نگاه بيچاره منشي! هست؟ مشکلي... بشه ويزيت خانمم تاريخ
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 شهب ويزيت امروز تونه نمي شما خانم غفور اقاي اما -:ماند ثابت بيهوده بحث اين از حوصله بي جاويدِ به رو خشک

 .بشيد داخل تونيد نمي شما و منتظرند همه که، بينيد مي( داد نشان را بودند مطب در که زوجي چند دست با) 

 نم -:کوبيد سالنامه روي دست کف با ارام نچندان اي ضربه و شد خم فلزي ميز روي بيشتر اينبار اما ديگر، بار

 !!...کنم مي خراب دکترت خانم و تو سر رو مطبو اين يا داخل ميفرستي رو ما االن همين!! نيست حاليم حرفا اين

 هومم؟

 ملتمس را جاويد بازوي و انداختم خورد نمي بيش سال نوزده هجده که دخترک پريده رنگ چهره به نگاهي

 جان؟ جاويد!... جاويد -:چسبيدم

 بود ارب نخستين براي هم "جان"اين بله... بود بار اولين! هه. کرد نگاهم شده کج سري با و ايستاد سيخ يکباره به

 اين خودم من بشين بفرما شما جان جاويد -.:مفيد و بود کارساز خدايي انگار اما. شد خارج دهانم از او مصداق که

 !!باشه؟..کنم مي قانع رو خانم

 عقان بايد را سرتق منشي اين منظوري چه به براستي حاال. نشست خالي هاي صندلي از يکي روي و زد پوزخندي

 دخول؟ براي کند مي عجله چرا و هستيم اينجا ما چرا اصال چه؟ بگويد کردم؟ مي

 مي منظورم متوجه بندازيد جمعيت به نگاه يه خدا رو تو... نميشه گفتم، هم شوهرتون به که من خانم -منشي

 !شيد

 (کردم تماشايش مظلومانه) جوشي و عصبيه يکم کن، کاريش يه خواهشا اما... شماست با حق عزيزم -

 بفرماييد... کردم کاريش يه شايد بشينيد بفرماييد!! پوفف-

 خر زود که بهش گفتي چي -. :نشستم بود ما به حواسش مدت تمام که اخمو مردک دست کنار و زدم لبخندي

 !شد؟

 !!باتوام... گرفتي؟ وقت چرا اينجاييم؟ چرا-

 .خودت فهمي مي تو رفتيم وقتي -جاويد

 بگو باش زود. بفهمم االن خوام مي-

 کت بازوي به شده گره دست به نگاهي... ماندم خيره دهان به منتظر و چسبيدم اش بازوي به اي دختربچه مانند

 افشار؟ مازيار بودي؟ کي پيش روز چند اين -:گفت و انداخت پوشش

 و ننداز راه بحث الکي خواهشا... مازيار؟ -...:خير يا است ارتباط در او با زنش بداند تا اورد را خان قرتي نام قصد از

 اينجاييم؟ چرا!!... نپيچون
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 مطب اين در حضورمان علت... شکستم و فهميدم را علت. افتاد ام هزاري دو... کردم نگاهش و ريز را چشمانم

 و کردم جدا بازويش از ارام را دستم. شده اشباع گلويم نقطه نقطه در بغض و ام دانسته حاال را رنگ و اب خوش

 هنگا جوان منشي کاش... ترکاندم مي را بغضم تا بود جور موقعيتش کاش. پوشاندم دستانم با را صورتم تمام

 متس به باشتاب و دادم بيرون بلند را نفسم. کنم ازاد را سوزانم اشکاي توانستم مي تا گرفت مي را کنجکاوش

 وارد بميرمم من -...:شد مانع و گرفت را دستم عريض هاي پله نيمه در لعنتي که برداشتم گام خروجي راهروي

 !!برم بذار... نميشم مطب اون

 ...خودم يا ميکنه معاينت دکتر اون ميري مياي ادم مثل -:غريد وار زمزمه و داد تکان را ام شانه ديگرش دست با

 و گرفت راه نيمه در را مچم که کنم تخليه را خودم و دهنش در بکوبم تا بردم باال و کردم جدا انزجار با را دستم

 مِن با پوزيشن ان با ما، روبه و شد بلند منشي شديم وارد تا... برد شده خراب مطب سمت به کشان کشان و فشرد

 .داخل بفرماييد... نوبتِ غفور، جناب... ج -:گفت مِن

 باالي از زد؛ مي ساله اي خورده و چهل زني که دکتر. شد وارد و زد در به تقي کند ول را بازويم و مچ انکه بدون

 و کنيد ازاد رو خانم دست هستم، باشما!! اقا... بشينيد بفرماييد -:و انداخت ما به نگاهي کرمش فرم عينک

 (زد اشاره ميزش جلوي رنگ فُسفوري مبلمان به) اينجا بفرماييد

 .نشستم بود شده هم تر کهنه حاال که بغض همان با و کشيدم چنگالش از محکم را دستم

 چيه؟ مشکلتون! خب -دکتر

 ...ميخو من... من -

 ...سالمت برگه و کنيم ازدواج قراره -جاويد

 ماليمت با و رفت را حرف ته تا خودش و اورد باال بگير؛ خون خفه همان يا سکوت نشانه به را دستش کف دکتر

 دهپر پشت دلهره و اکراه با. بروم بود شده محاصره رنگ ليمويي اي پرده با تختي که اتاق سوي ان به تا خواست

 .نشستم تخت لبه و رفتم

 ...من دکتر خانم -

 .بکش دراز... پايين بده و کن باز شلوارتو دکمه! هيس -: و زد باالتر را عينکش اشاره انگشت با

 رقغ هايم "کاش اي" در نگذاشت اعصاب بي دکتر...کاش گشتم، برنمي ديشب اصال کاش. کنم فرار خواستم مي

 کن عجله!... لرزي؟ مي چرا! وا اها،... اينجا بذار رو پات تا دو -..:شوم کش دراز تر سريع هرچه تا خواست و شوم
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 که جايگاهي روي را پايم دو کرد کمک و شد کار به دست خودش که بود جان بدون و لرزيد مي پايم هردو انقدر

 و ختمري اشک ريز ريز باشد رسيده نکنم فکر هم دقيقه ده به که اي دقيقه چند تمام در. بگذارم بود تخت انتها در

 بخاطر تعللم و دلهره اين کرد مي فکر اول که دکتر. هق هق بدون صوت، بدون صدا، بي اما ازاد؛ را بغض نَمنَمک

 با هم اخر در و کرد عوض رنگ بعد ثانيه چند بعد، اما و کرد مي ام معاينه اخم با بود؛ شد مي نبايد که انچه از ترس

 با و کردم پاک را خيسم هاي گونه شالم پره با. شوم بلند ديگر تا خواست و دراورد را هايش دستکش گرم لبخندي

. کشيدم را پرده و بستم را دکمه و نزديک بهم را شلوارم کمر طرف دو جانم نيمه و سرد دستان با شده، زوري هر

 يگرد بود کجا غرورم. نتوانستم نشد، اما... شوم چشمانش خيره نفرت با و بگيرم باال را سرم غرور با داشتم دوست

. ..بگيرم؟ باال انتها تا را سرم ان با که بود مانده برايم هم تواني ديگر اصال... دهم؟ حرص را مردک ان؛ با حاال که

 به و شگرفتم سريع من بگيرتش و کند دراز دست امد تا گرفت؛ جاويد سمت به را برگه ماليمتر لبخندي با دکتر

 داد چشمانش زد، مي حرف چشمانش زد، مي برق چشمانش اما اما،... جدي بود و سرد اش چهره. چرخيدم سمتش

 وت بزن کن قاب بيا، -: و کوبيدم اش سينه تخت به محکم اندازم بي گواهي محتواي به نگاهي انکه بدون. زد مي

 .نيستم کني مي فکر تو که اوني من که مغزت تو کن حک رو خطش به خط... اتاقت

 

 

 

 تر شکسته کمري با مجهز ساختمان ان از مطب، ان ااز اتاق، ان از و کنم مي تر مشت هست قلبم روي که را مشتم

 ومر مي ماشين سمت به ماه يک نوزاد ان رفتن فنا روز از تر شکسته... رضا و پري مرگ روز از تر شکسته... قبل از

 کم سرعتي با اينبار امدن؛ برعکس. کشم مي دراز تپش کم قلبي با و کرده خم اخر تا را صندلي او به توجه بدون و

 اظهار حتي اينکه سکوت، همين... ارامش اين و راند مي زنم مي حدس را تا61 ام بسته چشمان همان با من که

 اما ندارد جايگاهي مرد اين مرام در "ببخشيد"واژه همچنين و تاسف و پشيماني گرچه کند؛ نمي هم پشيماني

 .شاکرم را خدا من و کند مي محيا برايم را ارامش اکسيري مانند فعال

 !شو بيدار سوگند رسيديم،... سوگند -:شنوم مي را وارش زمزمه صداي

 هم خيلي... کنم مي حس بناگوشم روي هم را هايش نفس گرماي... شنوم مي هم واضح... شنوم مي را صدايش

 ندارد سازگاري دستم داغ پوست با اما کنم، مي حس هم را نشيند مي دستم روي که سردي دست... است ملموس

 ...باش اروم عزيزم! باش اروم -...:لرزاند مي يکباره به را وجودم تمام و

 کرد ازشنو مرا که کس ان ببينم و کنم هم بازشان نيمه توانم نمي حتي که سنگين انقدر. است سنگين هايم پلک

 يم مکيده ماشين داخل به باز نيمه در از حاال که سوزي حتي که است داغ تنم انقدر... کيست کرد خطاب عزيزم و

 فضا، در بودن معلق بله،... کنم مي حسش!! ندارد که ندارد سوزان و جان بي پيکره اين کاهش به کمکي هم شود

 و ندک مي وارد بدنم به بود؛ مي تر ماليم کمي داشتم دوست من که محکمي فشار گردنش، دور دستانم کردن قالب
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 مي گردنم زير به بود مي تر نرم و ارام داشتم دوست من هم باز که اي بوسه... کنم مي حس را کشتم مي اغوش در

 اصال... تر يواش مردک!! هي"ناليدم مي تا داشتم جان کاش. نفسش دهد مي الکل بوي اوفف... کنم مي حس را زند

 اول پله زنم مي حدس که پله، روي را خوردنش سکندري! هــه... قوّت؟ کو جان؟ کو اما "نخواستم هم را بوست

 فحش... افــاق!! افاق -... :خشن مردک اين نکرد زمينمان پخش که دل در کنم مي شکر را خدا و حس باشد هم

 اين با زند مي صدا را افاق و کشد مي که هايي نعره... دهد مي ازارم اما کيست نثار دانم نمي من و دهد مي رکيکي

 از مرا فقط... نخواستم کمک "بگويم تا هستم انرژي اي ذره دنبال به من و کند مي اذيت را گوشم نزديکي همه

 "عزيزت جان شو دور من از خودت اصال نه يا... کن دور خودت

... است چرنديات... است هذيان! گويم؟ مي چه... بود؟ رنگ چه امروز ام روتختي! اومم... هست خودم خواب تخت

 نجواگونه و گذاشت ام پيشاني روي را سردش دست. خورده تاب مغزم که حتم به اوفف... است؟ شده چم من اصال

 سشنف... )ميشي؟ راضي کردم غلط بگم... بگم دختر سوگند،... کن باز چشاتو عزيزت جون رو تو -:کند مي صدايم

 !کن باز چشاتو سوگند، باتوام هي. ببينم کن باز چشاتو( دهد مي بيرون عميق را

 دور!... کند مي زوربارانش و دارد جنگ حسابش طرف با هم مرگ و مريضي حال در حتي که ادميست چه ديگر او

 .سپارم مي عميق خوابي به را خودم و کنم مي حس را شدنش

*** 

 نيبيمارستا ببريمش گفت نادر. نبود زن پزشک اما بود هم فراوان بود؛... نبود دکتراما دنبال به فرستاد را نادر

 نطق و شده دکتر برايش خيکي مردک نادر،. باالست خيلي تبش لعنتي اخر کند؛ اش معاينه دکتر تا درمانگاهي

. ايد مي بدش بيمارستان از نکرده، الزم... نه گفت. ها حرف اين و دارد تشنج امکان و خطرناکست که کند مي

 مي اجدادشان؛ و خودشانند خر! هــه. معاينه عنوان به بکشند تنش روي دست مرد پزشکان ان خواهد نمي دلش

 بازي عوضي اين پايان و اخر... کارهاست اين اِند خودش او! بـس و است مالي دست او نظر از اما معاينه گويند

 اجازه بدون و دراورده دم برايش هم افاق. شناس اشغال... شناس ادم... شناس جنس و است مرد خودش هاست؛

 دکر پرت کوچک تشت داخل را دستمال!... پيرزن نکرده حساب هم ادم را او و رفته داهاتش به نادر به گفتن با او،

 پزشک ان اخر. اش قطره يه براي زند مي له له او و کرده منع را الکل دکتر. کشيد سر ته تا را اش اسالمي ابجو و

 هاي ويسکي ان براق، هاي بطري ان دردش، دواي وقتي چيست الکلي ادم يک روز و حال که داند مي چه نفهم

 درک قهار خور عرق يک را اوضاع اين... داشت خواهد بيريختي اوضاع چه طرف کند مي منع را اصل قيمت گران

 و شال و نشيند مي تخت لبه. است بيريخت هم او اوضاع. کند مي عرق خيس دخترک به نگاهي. بس و کند مي

 بدتر را بدنش دماي و چسبيده تنش به افتد؛ مي رنگش طوسي اسکي يقه به نگاهش. اورد درمي را اش پانچوي

 ...کند مي را لباس قيدي بي با و کشد مي باال را اش بيني صدا با. برد مي باال

 امد، خوشمان.. بابا نه!! اوففف -جاويد
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 باال دوباره را اش بيني دست پشت با که طور همان و کشد مي اش سينه باالي تا را ملحفه و کند مي ريزي خنده

 . زند مي اتش هم سيگاري دهد مي

 

 

 

 مي باشد هم گرم حتي شده.. سرپُر ليوان يک دلش خواهد، مي الکل دلش... اَه کند؛ نمي خوش را حالش سيگار! نه

 .ماند مي ثابت او لبان روي اش خسته نگاه و کشد مي موهايش ميان دست باري چند. خواهد

 واک مغزش در مدام بود عصبانيت از مملو صدايش که درحالي پرسيد، او از ديشب که سوالي اين "بارته؟ اولين"

 از حال به تا يعني... بدهد را سوال اين جواب خودش و کند باز چشم که کند مي شماري ثانيه فقط او و شود مي

 انتظار نکند... باشد گرفته کام لبانش از عوضي ارافش ان نکند... داده؟ اي بوسه کسي به... گرفته؟ اي بوسه کسي

 مي نپايي و باال عصبانيت شدت از اش سينه قفسه... داشته را کرده امتحانش قبال انکه مانند اي بوسه بوس، يک

 را در اندازد بي سوگند بودن خواب غرق به اي توجه اينکه بدون. جوند مي را مخش موريانه مانند افکار ان و جهد

 مي تاس الکل از پر کلّه تا اشپزخانه، کنج که اي شيشه بوفه سمت به سرعت با و کوبد مي قدرت با رشس پشت

 کوچک، استکاني با را( نوشيدني نوعي) ودکا رنگِ بي بطري نهايت شيشه، چند کردن جا جابه از بعد و رود

. گريت و سرد ابي با هم را ديگرش نيمه و پر را استکان نيمه تا و ميکوبد کانتر روي اصلش ودکاي همين مخصوص

 خوب نارنگي يا پرتغال! اومم.. ميوه اي تکه يا مرغ گوشت اي تکه مثل طلبد، مي مزه... باال درصدش و تلخست

 نثار رکيک نچندان فحشي بار اولين براي. دارد را کردن محيا مرغ و کردن قارچ ميوه حوصله و حال کي اما... است

 و کند مي است شده پروار او وجود شيره از و بوده اش دايه که زني همان نثار مادر، از تر مهربان همان نثار افاق،

 اين که دارد اميد فقط اما.. کشد مي رنگ پر نشاني و خط گردد برمي کوره داهات ان از که فردايي براي ذهنش در

 يک به حتي و مانده هشيش ته ديگر خرده يک فقط که حاال همين باشد، حاال همين مخصوص ها نشان و خط

 دارد؛ بااليي طبقه دختر ان براي هم هايي فکر اخر بپرد؛ سرش از فردا تا کند خدا... رسد نمي هم نيمه استکان

 لپاتي و است مست که حاال... است داده لب و گرفته لب نفر چند از امروز به تا که بفهمد بايد. گويد مي را زنش

 همسر گويد، مي را زنش.. دختر ان به نسبت گماني بد و کشد مي نشان و خط اش زندگي ادماي تک تک براي

 است شاهد خودش خدا اما؛ ندارد ارتباطي کسي با است مطمئن امروز به تا که او... گويد مي را اش شرعي و عقدي

 ول و هرسيد خود اوج به حاال بطري شدن خالي و کردن نوش با که هستند لعنتي افکار اين... نيست تقصيرکار که

 يک هوس هم باز و دهد مي تکيه شده عمود اپن سنگ روي که اش مچ به را سرش!!... نيستند که نيستند کنش

 به تا چرخد مي و ها زهرماري ان کردن نوش براي اش دلِگي همه اين بابت کند مي ريزي خنده. دارد را ديگر پيک

 مي ها سراميک پخش تکه هزار و خورد مي "نجس "افاق قول به استکان به ارنجش که برود اي شيشه بوفه سمت

 بودنش چلفتي پا و دست همان يا نبودن جمع حواس خاطر به اينبار بلند اي قهقهه به تبديل ريزش خنده و شود
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 هم و هستند ريز خيلي هم که ها شيشه خرده کردن جمع مشغول باز نيش همان با و نشيند مي پا دو رو. است

 با... دهد مي بازي بازي را روانش و اعصاب و اورد مي توهّم برايش... سازد نمي او به ست،ا طور همين ودکا... تيز

 شود مي اوري جمع مشغول هم باز اما اند بريده بشدت جا چند از دستش دو کف همانطور و انگشتش 21 نوک انکه

 استکان ان هاي شيشه هخرد انزجار با دستانش شدن رنگين ديدن با... دردناکشان سوزش بخاطر گزد مي لب و

. شود مي روان زنش خواب اتاق سمت به و زرشکي هاي سراميک همان روي اولشان، جاي سر تکاند مي را لعنتي

 و ارام هم خيلي برعکس نيست، عرق خيس و درهم اش چهره پيش ساعت نيم مثل ديگر اينبار هست؛ خواب

 کشنزدي نزديکِ تخت، لبه و رود مي جلو گرفته فضا در بدنش از فاصله با را دستش دو که همانطور... است معصوم

 بي اراده، بي و کند مي براندازش است ليتري يک شيشه ان باالي مصرف بخاطر که درماندگي با و نشيند مي

 خواب غرق اصال باشد، خواب... است خواب در غرق و شود نمي بيدار اما... زند مي صدايش گونه نجوا ابتدا اختيار،

 کننده ديوانه هاي سوال تک تک جواب ايد، مي بهتر نظر به که حالش همان با حاال همين بايد اما باشد؛ دخواه مي

 مي صدا درپي پي را نامش و برد مي باالتر کمي را صدايش تن. بخوابد خواست که زمان هر تا بعد و بدهد را اش

 ...زند

. است سوال تا چند فقط گويد مي... شوم بيدار لحظه يک براي خواهد مي و زند مي صدايم مدام که است خودش

 خمارِ چشمان مشقت با... داري؟ پرسش قصد تو و هستم خواب غرق من انصاف بي اخر... توانم نمي شود، نمي اما

 .کنم مي خطر احساس و است مِي مست که فهمم مي بودنم الود خواب همان با و کنم بازمي را خوابم

 !!نه؟ بود، بارت اولين من جانِ سوگند... سوگند -جاويد

 رازد برهنه تنه نيم با!!! من خدايِ... اما... شوم مي خيز نيم و ميزنم کنار را ناکم نم پيشاني به چسبيده موهاي تار

 ...که مشوّش جاويد به سوالي و اخم با... ام کشيده

 ..دستات؟! جاويد -

 است کرده را تنم لباس کندن زحمت مطمئنا که او خودِ او؛ جلوي در بودنم پوشش بدون به توجهم انکه بدون

 مي رب خيز تن، يک و است سنگين سرم انکه با و ميشوم زوم خونش سرخِ و رنگين دستان کف به حيرت با بکنم،

 مي نگاه خمارش چشمان به)  خودت با کردي چيکار -:و ميگيرم دست در دلشوره با را دستانش و سمتش دارم

 !..باتوام لعنتي!... بريده؟ شيشه با( دستانش به دوباره و کنم

 سوگند؟... ندارم باک گفتنش از ترسم، نمي... ندارم باکي -جاويد

 ادامه کند نمي حس دستش دردناک دردِ از انگار هم دردي و است سرخوش که او و گويم مي "جانمي" اختيار بي

 جلو االن که مني! مــن واســه... من واسه تو دختر،... گم مي رو ها قطره اين... بيني مي رو خون اين -:دهد مي

 دل اين حرف اوردن زبون به از... حرفا اين گفتن از ندارم باکي من! ببين. موني مي رگام تو خون مثل نشستم؛ روت

 صدايش و کند مي ريزي خنده)  درارم بازي هندي اينکه از ترسم نمي من سوگند... ميکنه خرابم داره که لعنتيم
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. اخري هم بود اولي هم بود، شعله اسمش! اها... اومم ديدم، که هندي فيلم اولين(.. شود مي خشدارتر و تر کشدار

 .بازيا قرتي اين به چه منو اخه نديدم؛ ديگه

 ...جاو!... کني ضدعفوني دستاتو بايد جاويد -

 من و کشد مي لختم پشت روي را خورده چاک دستان همان کف و کشيد اغوشش در وحشيانه هم باز و محکم

 (کتف پشت،) ام گُرده جاي جاي روي دستانش، کف رفتن پايين و باال هر با مانده جا سرخ هاي قطره کنم مي حس

 ابراز وعض چه اين اخر... بود شده عجين و اميخته گري وحشي و خشونت با احساساتش ابراز انگار مرد اين. را

 يم تشديد تنش؛ سيگارِ و الکل تند بوي کشيدن مشام به و سخت و سفت اغوشِ اين از دردم سر!... است؟ محبت

  کن تمومش ميکنه، درد سرم... کن ولم! بسه -:رهايي براي نالم مي من و شود

 

 

 

 خس خس اش سينه هم هنوز اما نيست تند ديگر هايش نفس شده، متوقف دستانش حرکت که بود اي لحظه چند

 اغوش در را خودم کمي... کنم بيدار را مست مردِ اين که نيست جايز و رفته خواب به اغوشم در ظاهرا. کند مي

... عميق عميقِ خوابي؛ عجب هم ان است خواب! اوفف... شوم مي ازاد حصارش از بالخره و کرده جا جابه محکمش

 جان يب دستان نيروي به نيازي اينکه بدون. کند تواند نمي بيدارش هم توپ صداي و است بيهوش گفت است بهتر

 و افتد مي شکم روي دمَر، طبيعي؛ غير غلتِ چندين از بعد بالخره و تخت وسط کند مي پرت را خودش باشد من

 داغ هم من تن.... گذارد مي است سوزان ماه مرداد ظهرِ عينهو که داغش تن حايل هم را اش زخمي دست دو

 موهاي. است پيش ربع يک همين و پيش ساعت چند عصبي فشار از ناشي عالئم اين و کند مي درد سرم است،

 وبارهد کنم مي خم که سر برم، مي ام کله نقطه ترين باال به است پاتختي روي که کليپسي با تماما را پريشانم

 ومش مي عصبي شرم جاي به من و شود مي زوم گيپوراش هاي گل با ام مشکي سوتين و برهنه تنه نيم به نگاهم

 که مستي هنگام خودش مثل لحن با "بيشعوري" و مست خدا يِ هميشه خشنِ مردِ اين راحتي همه اين بخاطر

 .روم مي ها لباس کمد سمت به و گويم مي کشد؛ مي متري چند را حروف تمام

 دمخو دماي... گذارم مي سرپوش رويشان هم زخمي چسب با و تميز را زخمانش بتادين به اغشته پنبه با تند تند

 به نوبت و کنَم مي پا از را هايش جوراب با همراه مشکي براق هاي کفش... ترست داغ او تن اما باالست هم

 ان مثل درست و شود بيدار ترسم مي اما... عميقست بسيار خوابش گرچه است، خواب گرچه. رسد مي پيراهنش

 اين کمر، به دست من مقاومت برابر در و بزند حرکتي و شود ديوانه... گويم مي را عروسيمان شب! هــه شب؛

 پناه و پشت بي هم من ترسو، هم من شود؛ نمي سرش احساسات و ماليمت که او اخر... شود براقش ديزل کمربند

 از نامحسوس خيلي و باز را هايش دکمه يکي يکي. هاست احمق مثل زاري و گريه ازم ايد مي بر که کاري تنها

 ان ياد به... افتم مي مطب ان و صبح ياد به... دهم مي بيرون قدرت با را ام شده حبس نفس و اورم مي در تنش
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 است بيرون پيراهنش روي جيب از اش گوشه که سفيدي کاغذ نيمه به نگاهم... دارد من به که اعتمادي بي همه

 و پاکم کند مي حکم که اي برگه همان... کذاييست گواهي همان دانم مي کنم هم بازش اينکه بدون من و افتد مي

 مي اثبات را حرفا خيلي خط چند در چيزهاست، خيلي گواه!... جالبيست گواهي. نخورده تنم به احدي دست

 زن و نديده مهتاب افتاب... حيا با نخورده، دست پاک، نجيب، گيرد؛ مي تعلق طرف ان به صفات خيلي... کند

 خدا به! هــه شود؛ مرد ان فرزندان براي مادرخوبي و بچرخاند را زندگي يک تواند مي که کس همان... زندگي

 که اينجاست ترش جالب!... ام نديده که من! است؟ ديده معني پر و محتوا پر کاغذ همچين کسي حال به تا قسم

 همسر پسر، دوستِ نه است نامزد نه! ديگر؟ است شوهرم... من شوهر و گيرند مي ازدواج قبل را گواهي اين همه

 و عقد از بعد و شده برعکس ما مال.. ازدواج از قبل همه گفتم، مي داشتم است؛ ام محضري و اي شناسنامه

 تاداف جانم به کمربندش با که روزي همان از بود شکسته قلب اين گرچه... شکست کارش اين با را قلبم. عروسي

 خمز بلدم، شکستن دل هم من... بلدم هم من اما. تپش کم تکه تکه قلب اين به نشاند بدي زخم هم عملش اين اما

 مالي قدرت و پول سر حرف... ضعيف بسيار من و است قَدر حريفم قدرتم، کم و ناشي اما هستم بلد... بلدم زدن

 دل يک داشتن من حرف نيست؛ داشتن حامي و پشت سر اينجا حرف! نه... نيست داشتن ادم سر حرف... نيست

 و ودش مي پيدا کم کسي چنين اين... شود مي پيدا کم. است بودن کلفت پوست و سنگي قلب يک... است رحم بي

 همين و نيستم قسم ولـاّـه به بودن جان سگ و بودن کلفت پوست ادم من... نيستم من اما اند فراوان هم شايد

 عاطفه، از سرشار احساسات، از سرشار هستم دختري من. سخت جان مردِ اين با جدال در اورم مي کم که هست

 است، دندان و گاز با هم اش بوسه يک است، خشونت با هم اش ساده گرفتن اغوش به يک حتي که او... چه؟ او اما

 رابطه يک حاللش و هستم زنش که مني... من از من، از محبت با هم اش بدي همه اين با مرد اين اگر... چه؟ او

 اورم نمي که نه قسم خواهرم خاک به باشد همراه اش خواسته اين محبت و احساس با که شرطي به... کند طلب

 و بيان از ندارم هراسي هم من شديد، ام احساساتي من... کنم مي محيا برايش هم را ساعات بهترين بلکه هيچ،

 وخ و خلق اين بتواند ديگر کسي شايد... ندارد مرا محبت و مهر شاستگي او... نيست اليقش او اما هايم حس ابراز

 لکيشن و عشقي هاي فيلم عاشق من. بار مشقت و است سخت اسفندي من براي... من براي اما کند تحمل را اش

 شرط اما هستم همسرم با بازي عشق پايه من... هندي هاي فيلم قرص پا و پر طرفدار... هستم رمانتيکش هاي

 که انکس هاي معيار خشن، و خشک مرد غفور، جاويد. نيست جاويد... اليقش و باشد اهلش هم انطرف اينکه دارد؛

 او... نيست مردانگي به حاظر او اما شوم زندگي اين زن هستم حاظر من!... ندارد که ندارد را دارم رويا و ذهن در

 او. اهلش با طرفش، با اما ميل کمالِ با هستم عاشقي و عشق پايه اما نيستم عاشق من. است مجنون نيست؛ عاشق

 عاشق من... شدن بابا از متنفر او شدن، مامان عشق من... متنفر او هستم بچه عشق من. نيست من زندگي مردِ

 بحث و بحث طرفدار او يکنواختي، و ارامش عاشق من... شربازيست و بازي ديوانه يِ ديوانه او بودنم، منطقي

 از. ندارم را هايش بازي مسخره و حرفا اين حوصله من... نيستم ساختن و سوختن و ماندن به حاظر من. انداختن

 لذت و مستيست هنگام وجود ابراز و نوشيدني عاشق او. دارم وحشت بودنش مست از و بيزارم الکلي مرد و الکل

 دمر اين همراه عمر گذران به حاظر من نيستم، مرد اين زندگي در ماندن به حاظر من.... لبالبش پيک هر با برد مي

 ! شد نخواهم و نيستم
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 !هاا؟..گفتم تو به که من پسرم،! نادر -افاق

 !رمابف کنم، مي يکاريش من کارت سر بفرما شما حاال.. نگفتيد اون به چرا که کرده پيله.. والـاـه بگم چي -نادر

 بودم، خوابيده زياد اخر تاِ  شومينه مجاور راحتي، روي که حال همان در و کشيدم صورت روي بيشتر را ملحفه

 بدون... هايش عقربه و ساعت ديدن براي شدم خيز نيم و دادم هم ام شده خشک عضالت و کمر به قوسي و کش

 خود دور پيش از بيش را نازک ملحفه و فشردم هم روي محکم را چشمانم دوباره ساعت بودن نه به توجه

 اسانهر من و شد بلند مطبخ نزديک شايد.. سالن ديگر سمت از صدايي و سر که بود نگذشته دقيقه ده. پيچاندم

 .دويدم صدا سمت به ستش، مشکي خانگي شلوار و گشاد اديداس شرت تي وعض، و سر همان با

 !!مرده صاحابش.. نداره صاحاب ديگه خونه اين -جاويد

 دهد را اش ادامه نگذاشت... زهرا فاطمه به جاويدخان، شد؛ خبرکي بي خدا به... گفتم نادر به که من اقا،.. اقا -افاق

 و درهم خودم مثل درست وعضي سرو و چهره با باشد شده سرد کمي اتشش امد مي نظر به که حالي در و

 ..تو؟ -..:انداخت باال ابرويي ديدنم با که شد خارج کرد اپن سنگ نثار که محکمي مشت از بعد پريشان،

 هم باز.. ؟!صبحي اول کرد مي انطور چرا... هال سمت به کشيد را بازويم و انداخت سرش پشت به نگاهي

 (زد اشاره راحتي روي بالشت و ملحفه به) خوابيدي؟ اينجا ديشب -..:خشونت؟

 اوهوم -

 !چرا؟ وقت، اون -جاويد

 !!داديا گير صبحي اول... چرا؟ چي يعني -

 دوش سمت به مست مرتيکه هاي بازي مسخره ان و ديشب تبِ و خوابي بي از خراب اعصابي با و کشيدم را دستم

 در را روز کل..... گذراندم گرمش دوش و حمام همان در را ساعتي نيم و رفتم يافت؛ مي سوق داغي به که گرم اب

 فکر فقط و نديده را خانه اعضاي از کدام هيچ.. ام کرده فکر و نزده غذا و اب به لب.. ام کرده فکر و ام مانده اتاق

 روتختي برجسته زرد هاي گل دست کف با و گذاشته شکمم در شده جمع زانوان روي را ام چانه... ام کرده

 در و حل راه يک به... ام رسيده نتيجه يک به فقط و ام کرده فکر.. فکر.. فکر همش و کرده لمس را ام خاکستري

 اج به حريف روي بايد را "فينيشِر"کارها کج کشتي قول به.. حل راه ترين سخت... حل راه ترين تنها کالم يک
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 ضرر به اش همه اما... اما ام کرده فکر هم هايش جنبه تمام به... کنم خالص پدردَرار جدال اين از را خودم و بياورم

 کم طاقتم من اما. اندازد مي تاريک و عميق چاهي در و اورتم مي در چاله از بلکه هيچ، ندارد که فايده و است من

 لعنت گويي کس هر به!!... عاصي ام، عاصي اش زندگي خانه و مرد اين از من. ديگر دهم ادامه خواهم نمي و است

 و خدمه.. عاشقي اين به شوهري خوبي، اين به زندگي و خانه... نانت؟ يا است کم ابت جان دختر که کنتم مي

 چه طرف ان جواب در بايد من!!.. بختت؟ و زندگي اين از خواهي مي چه ديگر شده ذليل پس دستت؛ بغل راننده

 خواهم، مي اعتماد من گويم.. وفور به انهم ارامش بلکه کم، نه.. خواهم مي ارامش فقط من که بگويم... گويم؟

 نه خواهم، مي متعادل پيشه عاشق مرد من گويم... بازي مجنون و ديوانگي نه تعلق، حس نه.. خواهم مي اطمينان

 ت،نيس تعصب.. نيست غيرت ها بازي ديوانه اين اسم! قسم علي به که مردانه تعصب و غيرت در گر افراط مرد يک

 ،وار قيچي را پايم دو و خوابم مي شکم روي. شک و است افراط فقط! نيست که نيست گردن و ساعد کرده باد رگ

 از غمگين اما مهربان اي چهره با افاق و نيمه تا شود مي باز گرفتن اجازه از بعد در که دهم مي حرکت سرم باالي

 هماني... ام ماهه يک کودک مرگ از بعد ايد؛ مي بدم ديگر هم پيرزن اين از... شود مي وارد صبح سر الکي بحث

 او... بيزارم اش خالصانه و مادرانه هاي لبخند از و ايد مي بدم ام، گذاشته زندگي و خانه اين در پا او واسطه به که

 راهي را من و نرم را دلم تمناهايش و التماس با نبودند، تمساح اشک اگرچه که مشکش دم هاي اشک ان با که بود

 براي کرد؛ نرم را کردن مادري و بچه عشق منِ و گرفت هدف مرا احساسات که بود او. کرد فرجام بي جاده اين

 هاي گل و چرخاندم ديگر سمتي به را سرم غيظ با اوست؛ تقصير همش! اوفف.. خود پاي با هم ان شدن بدبخت

 !غيظ با کردم، لمس را روتختي

 باال؟ بيارم و سيني تو رو شام بذارم يا پايين ايد مي -افاق

  اشتمگذ باالييه کابينت تو که تلخا شکالت اون از خوام، مي شکالت با نسکافه بزرگ ماگِ يه... خورم نمي شام -

 

 

 

 پشت را مانده وا در ان انکه بدون حتي حرفي، بدون.. ندارد مرا هاي کردن نازک چشم پشت حوصله انگار هم او

 و شده قبل از تر پررنگ ام تنهايي حس روزا اين چقدر. گذاشت تنها عجيب دردي سر با من و رفت.. ببند سرش

 يکس اولين. بيزارم است کرده اشنا من با را غفور جاويد گفت توان مي يا.. اشنا مرد اين با مرا که کساني تمام از

 هنوزه که هم هنوز اصال و داشت او با سرّي و سر چه دانم نمي که رضايي.. بود رضا زد؛ را اشنايي اين استارت که

 چرا تيراس به.. بود چه بدانم که نرفته نشانم و نام بي پدر با ام زندگي سرشناس مرد اشنايي اين ريشه دنبال به

 شناسي اسب و اسب در اي سررشته که من بابايِ!!... خانه؟ دم خود، پايِ با هم ان امد، رضا دنبال به انروز

.. داشت علم و تجربه بخواهد دلت تا ترياک و گرد در چرا،! چرا.. نداشت سررشته چيز هيچ در او اصال! هـه..ندارد
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 مي تعريف قيرگون ذره ان با حولش و حال از کشيد، مي سر که نبات چاي هر بين ما چنان کردنشان دود حين در

 !!!سنپر و نگو که لولش، يک کشيدن براي رفت مي ضعف دلش چنان بود بديد نديد و دانست نمي که هر که کرد

 اتاق در نه و خوابش اتاق در نه.. نبود... جاويد اتاق سمت به پريدم پايين تخت از باشدش، گرفته برق که کسي مثل

 نجاا صبح تا هم را شب که کجاست! چه يعني. نيايد شايد هم شب گفت پرسيدم؛ که هم حوصله بي افاق از.. کارش

 و بودن زن در که زني.. باشد دلفريب و زيبا بسيار هوويِ يک کاش پوففف،.. هوويم؟ خانه! هه.. کند مي سپري

 يِ خنده با لب زير.. کند دور نهايت بي تا دل خسته منِ از را شکاک هميشه عجيبِ مردِ اين و باشد تک لوندي

 و نسکافه ان گرفتن براي روم مي مطبخ سمت به دوباره و گويم مي بااليي بلند "امين الهي "باري شيطنت

 فاقِا سينه به سينه که شوم وارد خواستم.. بود نشده خبري االن تا و بودم خواسته پيش ساعت نيم که شکالتي

 !افاق؟ -...:رفت خروجي در به رو ببخشيدي با و کرد ميزان سرش رو را چادرش.. امدم در کرده کاله و شال

 شده؟ چيزي -..:برگشت سمتم به درمانده اي چهره با

 هب اقا.. کنيد قفل سرم پشت زحمت بي( زد اشاره سالن درچوبي به) درو اين ميرم دارم که من جان، خانم نه -افاق

 ... و کنيد استراحت راحت خيال با نياد،شما شب زياد احتمال

 !پکري؟ اينجور صبح بيداد و داد خاطر به... شده؟ چيزي پرسيدم!! افاق -

 واسه!.. بيامرز خدا بود جوون شد، فوت اقواممون از يکي... حرفيه چه اين! خانم بابا اِي -: و زد مصنوعي لبخند

 ويجل کرختي با و قفله سه را در سرش پشت و گفتم بيامرزي خدا! بخير شبتون.. برم ديگه من خب،... اونه خاطر

 کار در مه اي صبحانه و بيايد صبح اگر البته.. صبحانه ميز سر را حرفم صبح فردا بايد... دادم لم باال ولوم تلوزيونِ

 زا ترسم، مي. مجبورم اما است زياد شدنش ديوانه احتمال دانم مي.. شود مي عصبي دانم مي. خالص و بگويم باشد

 قصد هم باز و ترسم مي کند، مي رفتار اش حميّت و تعصب با و زند مي کنار را منطقش و عقل که هنگام ان

 احساس سر از او مثل خواهم نمي ديگر من اما... خرديست بي عقليست، بي. دارم را ام نداشته شانس امتحان

 ديگران احساس گر تخريب و ويرانگر او عين من.. کنم ويران را دارند انتخاب و اختيار حق که نفر دو زندگي

 نمي خوشبخت را همديگر من نه و او، نه.. دارد شدن خوشبخت و خوشبختي حق.. دارد زندگي حق هم او نيستم؛

 ايه گيري تصميم در.. بودنم اسفندي تمام عين در هميشه، مثل من.. بگويم دروغ توانم نمي که خودم به.. کنيم

 حادثه خود دارم دوست من... کنم نمي ام خورده رقم تقدير قرباني را خودم و روم مي پيش منطقم و عقل با بزرگ

 امتم بگذارد کند خدا! اوف. ايم نشده ساخته هم براي تا دو ما! ديگري زندگي ساز حادثه نه باشم؛ خود زندگي ساز

 و سردرد صبح تا نکند روي زياده امشب خواهم مي خدا از... شود خارج کوره از بعد و بگويم را حرفايم و ها دليل

 و شکل بهترين به... کند رويايي برايش را امشب هوويم کاش... شود ام جدي حرفاي و من نصيب اش خلقي بد

 هماهران با را، صورت مو ارايش بهترين کاش... کند پذيرايي او از لباسش ترين رنگ خوش و زيباترين با شمايل،

 اب پيک بدون حتي کند مستش مست و باشد اوقات تمام از تر پرفکت تا کند اعمال خودش رو روش ترين

 ميز سر صبح، تا کرد مي له غفور پيش مرا خواست مي دلش تا و شناخت مي مرا زن ان کاش... اش شنگولي
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 من و باشد واقعي ها "کاش اي" اين تمام کاش!! آه.. اينده هفته براي بگويد... کلمه يک گفتن بدون حتي صبحانه،

 سه پيش، ساعت سه از تر کرخت و فشارم مي را کنترل پاور دکمه... کند ازاد تر سريع هرچه الهي عذاب اين از را

 بدون روم مي باال ديدم؛ کابوس بيداري و هوشياري حال در زنده، زنده و بافتم رويا و کردم فکر تماما که ساعتي

 .. کنم جان نوش را بااليي کابينت شکالت و نسکافه ماگ ان هم اخرش انکه

 

 

 

 باز او ماا ساخت نمي بدنش به هيچگاه که ودکايي اثر بود، ديشب الکل اثر! لعنتي...  بريده را امانش سردرد صبح از

 انکه با.... شد مي دانگ شش مست و بست مي خيکش به ساعت نيم عرض در را اش شيشه يک و کرد مي لجبازي

 کرده کرج در عصر شش حوالي امروز که توپي معامله خوردن جوش با اما زد نمي دل به چنگي هم اش معده حال

 .کرده اش نئشه ديگر جوري و خنثي را اش معده اسيد جوشش و سردرد کل به بود؛

 ..خودت تو...  نيستي کسي هيچ مثه تو... بيستي نمره خودت تو -

 سمت به و انداخت عشقش اتاقِ بسته در به نگاهي نيم کرد مي زمزمه سرخوشي با را موزيکي که حال همان در

! بـس و داشت را خودش حوصله فقط و فقط امشب نداشت، خوردي اعصاب و بحث حوصله امشب. رفت خود اتاق

 چسب رويِ نگاهش که کند باز را پيراهنش اي سرمه هاي دکمه تا برد دست و انداخت تخت لبه را اش مشکي کت

 که دباش صدمش بارِ صبح از شايد بود، چندم بار داند نمي.. افتاد انگشتانش؛ بند ده دور به شده پيچيده هاي زخم

 خاطر به گذاشت نمي الکل انهمه!!... لعنتي ودکايِ! اوفف... يادِ به ديشبش، ديوانگي ياد به ها چسب ديدن بار هر با

 چشمانش در نگراني که هنگام ان است؛ يادش اما...  بسته را زخمانش چطور ظريفش دستان با که زمان ان بياورد

 صدم بار براي و حبس نفسش زمان ان در دخترک نگراني اوري ياد با. "!دستات؟!.. جاويد "پرسيد که زد مي موج

 با را خودش و داد سر جانانه اي قهقهه اتشينش، قلب تاپ تاپ همان با لحظه ان ياداوري و ها زخم ديدن از بعد

 دارد، دوست را قلبش ريتم امشب چقدر... امشب دارد خوبي حس چه. کرد پرت خنکش تختخواب وسط شتاپ

 که زماني خنکي، حس... است روان هايش رگ در دلپذيري و خنکي حس يک برعکس،! نه.. کند نمي گرما حس

 کرد؛ مي استفاده معطرش و بو خوش خميردندان از وقتي يا... انداخت مي دهان در سيگارش بعدِ نعنايي ادامس

 نه ، بيستي نمره خودت تو.. نيستي کسي هيچ مثه تو... بيستي نمره خودت تو -... :عالي است، عالي امشب! اوفف

 ...نيستي کسي هيچ مثه

 جيب از ديگرش دست با را خورده تا کاغذ کرد مي باز را کمربند سگک که همانطور و کند را اش اي سرمه پيراهن

 انتها مهرِ تا برگه بااليِ تاريخ همان از.. را اش پايين تا باال از... خواند و اورد در اي پارچه دوخت خوش شلوار پشت

 و خواند دارد؛ را اش روخواني قصد و ديده را برگه ان است بارش اولين که کسي مثل ريزبيني، و وسواس با را ورقه

 در و گرم.. دارچيني ادامس يک مثل درست شد معطر و گرم نفسش... گرفت ارام عضالتش... گرفت قوّت عشقش
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 هک انداخت اش سوييچ کنار پاتختي روي کرده تا و فشرد را گواهي قلبش روي اي لحظه چند. تيز و تند حال عين

 اب رابطه در خواسته نا افکارش که زمان هر و باشد داشته جيب در خود با فرداها تمام بماند يادش که... نرود يادش

 و مخش از را سوگند عشقش، دخترک، و بخواند... بگيرد ارام و بخواند شد کشيده بيراهه به پاکش گل مانند همسر

 مي شدن رواني مرز به و شود مي مسموم ذهنش يکهو نيست؛ خودش دست. کند حفظ اش ارادي غير ديوانگي

 براي روزي چند بدهد را نهايي جواب اش معامله طرف که اگر فردا!!! نيست که خودش دست... کند؟ چه... رسد

 خودش رفتن به نيازي. رود مي سفر به داده سفارش قديمش رفقاي از يکي که ماديان تعدادي خريد و سفارش

 بهتر يا.. ارمنستان در هم ان عياشي، هم کمي! هـه... ارامش يکم... خواهد مي تفريح و تنوع کمي دلش اما نيست،

 رفقايش از تا چند با که اول بار همان در... بود گذاشته ارمنستان براي را نام ان خودش. "عرقستان" گفت است

 شراب از.. امد مي دستشان دم که هرچي از خرخره تا اقامت، روز دوازده تمام نفرشان پنج هر و بود رفته انجا

 و ودب نوشيدني نوع هر مرکز و منبع انجا اخر. بود گذاشته بودند؛ خورده ها قوطي ترين پست تا گرفته ساله هفتاد

 تا. نبود دانشگاه و درس اهل هم اول از. سال 26 فقط!... بود؟ سالشان چند مگر! هه... تجربه کم و جنبه بي هم انها

 مادرش و بود بازاري پدرش. امد مي حساب به ردي ديپلم يک و نگرفت هم را ديپلمش حتي خواند زور به ديپلم

... مدرسه و درس جز کرد مي کار خوب چيزا تمام براي ذهنش ابتدا همان از... نوجوان و کودک مجله نويسنده

 و جمع بزند ماشين به را ها حساب پدرش تا هوا در بود، قوي حسابش اما. بود متنفر دفتر کتاب و مدرسه از اصال

 تفريحي هر پايه!... اساسي بود رفيق و دوست اهل.. بود مردعمل بود، کار اهل. گفت مي سوته سه و زد مي تفريق

 وجود ترس نام به چيزي چشمانش در و داشت پول... بزرگ دلي و داشت پول... نترس سري و داشت پول بود،

! بود جالب... زد سيگار به لب که نداشت بيشتر سال 23. زد مي برق زد، مي موج پروازي بلند و باکي بي نداشت،

 گرفت امک بجهد؛ گلويش به و باشد اولش بار انکه با حتي انکه بدون عميق، و گرفت وينستون سيگار کمر از چنان

 خانواده از!. چرا چيز، همه اهل اما نبودند بار بند بي... نبودند نااهل هايش رفيق. کرد خارج را دود وار نمايش و

 بدتر... کرد نمي منعشان خانواده اعضاي از کسي اما تکشان تک بودند پدرش مثل درست سرشناسي، هاي

 همه دوستان جمع در. زدند نمي چيز هيچ سينه به رد دست خواسته خدا از هم انها و کرد مي هم تشويق

 از جدا دار، اب و نون کاري دنبال به حسرت جاي به او و شدند قبول اما تاپي؛ هايِ رشته در نه گرچه دانشگاه،

 درپ به چه هر بچگي از که نجيب حيوان ان داشتن يعني اش، ديرينه رويايِ دنبال به اخر در و بود پدر بازارِ دکان

 عنوان به اي سوله خود جربزه و پدرش سرمايه با سالگي 21 در حاال او و نخريد بخرد را اش کره يک تا کرد اصرار

 ....... اورد رو صادرات به و بست را خود سال شش عرض در و شروع تاجيک و کُرد اسب پنج واز زد اصطبل

 

 

 

 کل که اش قهقهه صداي که رفتم مي پايين ها پله از داشتم... شدم خارج اتاق از و زدم صورتم و دست به ابي

 در را اميد اما چيست، بابت صبحش 1 سرخوشي همه ان بدانم نبودم کنجکاو. کرد متعجبم بود کرده پُر را راهرو
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 اش منشا... دانم مي گذرانده که روياي شب سويِ از را خانه در شده پُر هاي خنده اين همه من و کرد محکم دلم

 و است ديروقت ايد مي هم اگر يا نيايد منزل به يا را اوقات اکثر که مردي. است رو برو خوش هووي همان مطمئنا

... نشستم صبحانه اور اشتها ميز پشت افاق به سرد سالمي با و انداختم باال اي شانه!!... دارد؟ چه از نشان پاتيل

... کنم مي همراهي را او صبحانه در صبح 1 بار اولين... شوم مي بيدار صبح 7 که بار اولين بود، ها اولين از هم اين

 مانيچش با رفته، باال چپ ابرويِ تايِ با و نشست ميز پشت کرد مي صحبت اش گوشي با بلند بلند که حال همان

 ستا بهتر يا سرخوشي با دوباره و برانداز را بود مشخص کانتر پشت از فقط که ام تنه نيم تا سر فرق از شده ريز

 ويِر ليز و جامد نيمه کره ماليدن به شروع بند نيم لبخندي با من و گرفت سَر از را اش مکالمه تر سرخوش گفت

 چرندش مکالمه ان تا کشيد طول اي دقيقه ده. کردن شروع چگونه بود سخت برايم.... شدم ام بربري نون تکه

 .تمام سخت بحث اين شروع براي ام جمله اولين انتخاب برايِ زمانم هم من و شود تمام

 !بخير صبح... سالم -

 اول!... خالي؟ معده با -...:کشيد سر نيمه تا را چايش و داد پاسخ حرارت با را سالمم جواب و کرد کج را گردنش

 بکش سر رو تلخ چاي اون بعد بگير لقمه

 را من و نگاهم ليزر مثل تر، دقت با و نشاند ابروان ميان اخمي صورتش در حيرت جاي به و نکرد ظاهرا تعجبي

 همعلوم که اينجور -:گفتم جديت با و انداختم خط ام پيشاني به هم من و نياوردم کم اما کرد قبل از تر مضطرب

 وارد هک چيزايي به بيشتر بايد... باشه بايد اونا( کردم اشاره چانه با اي شيشه بوفه به) اثرات!! هـه... حساسه معدت

 ...کني دقت کني، مي بيچارت معده اون

 !عزيزم توئه با حق اره،!... اوهوم -

 !!منه با حق که معلومه -:و زدم لبخندي

 .موقع هيچ نه بگم، بهتره يا!... چيز همه تو نه -: داد تکان سري و شد خم جلو به کمي

 نخواهي و اي نبوده اي کاره موقع هيچ تو که گفت زباني بي زبان با. خورد بهم حرفش اين از حالم و خوردم جا

 نزن اضافي حرف و ندارد ارزشي برايم.. شوم قربانت دلم، عزيز تو هاي نصيحت و حرف گويد مي دارد... شد

 باز ار دهانش بود يکديگر ميخ چشمانمان که ان با و بردم دهانش سمت را بودم گرفته که مَالتي پُر لقمه!... خواهشا

 رفح باهات بايد -...:زد تکيه صندلي پشتي به و کشيد انگشتم سه ميان از هايش دندان با شتاب با را لقمه و

. ..بده نشون واکنش موقع اون شد؛ تموم حرفام وقتي لطفا!! پوفف... که اينه دارم خواهش يه و مهمه حرفام... بزنم

 !کنم مي خواهش ازت دارم

 اب و جوييد مي ارامش با را اش لقمه کند تاييدي انکه جاي به امامردک دادم تکان او از تاييد گرفتن براي را سرم

 شدي؟ متوجه جاويد، -...:کرد مي بازي بازي ميز روِ شکردان

 روز؟ 23،22 مثال! اومم بيشتر، کمي شايدم... نيستم اي هقته يک تا امروز از -جاويد
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! چه من پس اخر. شود گور و گم است قرار گوري کدام! چه يعني... روز؟ 22 روز؟ 23.. هفته؟ يک. بست يخ بدنم

 مي او حاال اما يابد قاعله موضوع اين بعد هفته تا حداکثرش تا بگويم امروز خواستم من... چه من مهم حرفه

 ....گويد

 !!کجا؟... کُ -

 ورج خبرِ نادر پيش دقيقه چند همين( زد عميق لبخندي) کردم هنگفتي معامله ديشب. ارمنستان... سفر -جاويد

 ...هم و کاري هم سفرم.... داد رو شدنش

 العمل عکس حرفش باقي از بعد خواهد مي انگار. داد من به و گرفت کرد مي نگاه که نامعلومي نقطه از را نگاهش

 !!بري؟ بايد حتما يعني خُب،... واجبه -..:ببيند هم مرا

 غضب اين ام، امده گلويِ روي گذاشتن براي يخ اي تکيه به... محتاجم خنک اب ليواني به. عصبي و هستم سردرگم

 بهم دارد معادالتم تمام که بگير را جانم خدايا بکشد، مرا خدا. کند لعنت را مرد اين خدا... کند مي ام خفه دارد

 !سوگند -!!! :خــدا اي...ريزد مي

 نهک خدا... رو مهم حرفه اون بگو.. تو حاال -:گرفت سمتم به را اش اشاره انگشت که کردم نگاهش نظم بي نفسي با

 !ميکنه ازم خواهش داره خانم که باشه مهمه اونقدر

 زخممان مرهم. است دردمان درمان. است چاره. است واجب نه، که مهم... است مهم خودم جان به. است مهم

 براي مانعي... انداختي فاصله. ريختي بهمش تو که واي! واي... است انفجارم به رو اعصاب براي ارامبخشي. است

 ...هيچي -!..:ببين و بيا.. نه گويي مي کني؛ مي دارالمجانين راهي مرا اخر تو که واي! واي. شدي روانم زودتر درمان

 ...خوام مي يعني،

 تيره مخمل پرده. شدم دور سالن سمت به کوفتي صبحانه ان و ميز از سرعت با و دادم تکان هوا در را دستم کف

 مي کند باز قلبم. کرد روشن را هال تمام و گذشت جداره دو هاي شيشه از قدرت با نور و کشيدم انتها تا را رنگ

 گناه!... است؟ زهرمار و کوفت و کاري سفر و معامله موقعه چه اخر. مانده وا قلب ضربان و قلب اين به لعنت! اَه زند،

 هم شايد يا... ديگر؟ روز 23 ديگر؟ هفته يک.. کن؟ خالصم و بده مرا ازادي حکم که بگويم کي پس... چيست؟ من

 زند مي کند قلبم که من وايِ اي! من وايِ اي... چه؟ ندهد را حکم هم ديگر سال صد تا اگر.. اگر!. ديگر؟ روز بيست

 . است گرفته نبض سرم پشت و
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 تمام که کنم مي را ام خورده رژ لبهاي پوست تند تند و است روبرو وياليي و مدرن هاي ساختمان ميخ نگاهم

 .افاق به سپس و نگاه رويم جلو کشيده سراسر پرده به شده گشاد چشمان با... گيرد مي کدر اي پارچه را ديدم

 با را مخمل پرده اجازه بدون و امده او حاال که رسيد نمي عقلم خودم من مگر.. دهد؟ مي معني چه کار اين

 !بکشش باش زود!.. کشيدي؟ رو پرده چي واسه -...:؟!کشد مي انتها تا سراصبري

 شخوش اقا... فرمودن اقا جان خانم -:گويد مي شده کج گردني با و اندازد مي ها پله پيچ به نگاهي نگراني با افاق

 .بکشيم رو پرده اد نمي

 خوشش پس چه از داني مي خود سرور و اقا که را مرد اين اخر ايد، نمي خوشش اقا گويد مي!!... ايد نمي خوشش

 باري چند!... ايد؟ بي خوشش و ندهد پيچ سه گير ان به اقا جناب که است موجود دنيا اين در چيزي چه ايد؟ مي

 از را ام خواسته و بروم االن همين گويد مي شيطانِ. انداختم ام کناري مبل روي را خود و کردم بازدم و دم عميق

 فرار م؛ه بسته پايي و دست با شده ماتمکده، اين از باشد اميدي حتي قبولش به انکه بدون و بزنم فرياد جگر بن

 و خاطر ارامش با ازادي يک خواهم؛ مي رسمي ازادي يک من... شود نمي اما. نياندازم نگاه را سرم پشت و کنم

 مگر! کنم چه اما است، محال ارزويي... دارم نياز را مرد ان فکري روشن و گرايي واقع کمي. هيجان و استرس بدون

 راه از شايد اصال. تر طوالني را سفرش مدت و کند لج است ممکن. نيست موقعش االن!.. است؟ جُرم هم کردن ارزو

 انونق از که من. شوم کوفتي زندگي اين پايبندِ دارم جان تا و ببند را پايم و دست و کند مدت اين در کاري قانوني

 نمي بر که ها کار چه پولش پر جيبِ و غفور جاويد از دانم مي خوب اما ندارم اي سررشته چنان مسائل اينجور و

 مي گل را ها خيلي دهان پول با... دارد برو جا همه حرفش باشد داشته پول روزگار اين در که هرکس اصال. ايد

 ...باز را ها خيلي زبان و گيرد

 ميره؟ داره کِي -

 بي چرا خانم! واي -..:شده مشت اش سينه روي دستش و کرده هول. گردد برمي چارچوب سمت هول افاق

 واي اي!!... خبرکي؟

 -..:ترسانم بدجور را بيچاره زن بکشد، مرا خدا.. دهم مي لرزانش دست به و کنم مي اب پر ليواني سايد مخزن از

 .بياد جا نفستون بشينيد يکم... ببخشيد

 هم نادر... کنه مي حرکت ظهر واسه -..:چرخاند "نيست چيزي " نشانه به سري و گذاشت سينک داخل را ليوان

 بريزم؟ يکي واستون! ميره باهاش

 .ميشم ممنون -...:کرده هم هوس اما است تلقين فقط اين گرچه دهد؛ تسکين کمي را اعصابش چاي شايد

 يک محتوايش مايع و استکان داغي به توجه بدون..... نيست؟ خوش حالت!.. پريده؟ رنگت چرا! جان سوگند -افاق

 و گونه روي را سردم دست و کنم نمي توجهي اما گيرد، مي اتش حلقم انتها تا و کشم مي سر را داغ چاي نفس

 .دارد ام پريده رنگ نشان و افاق حرف گواه تنم بودنِ يخ اين... کشم مي دستم دو با دما هم پيشاني
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 جا هيچ روز ده از بيشتر اقا... کنه اذيتت حتما خواسته مي -:گويد مي شيطنت با و کند مي ريزي خنده افاق

 ...باشي شما که خانمش وجود با اينبار، حاال( شد تر وسيع لبخندش)  قبال اورد نمي طاقت

 جک را گردنم. شد صبحانه ظروف به زدن کف به شروع و داد تکان تکان اميز شينطنت سري حرفش ادامه جاي به

 ..نکند؟!! وا... بفهمم لبخند و صورتش از را حرفش منظور تا شدم خم و کردم

 !!جـــون افاق -..:شدم خم امروز شده موزمار افاق سمت به و زدم تکيه سينک به شتاب با

 !بشه باورم عمرا که نيست اقا رفتن واسه روزت و حال اين که نگو جون خانم -افاق

 افاق؟ ها!.. نيستم؟ همينجور هرروز من مگه اصال... فقط!.. نخــيرم -:کردم زمزمه حرص با

 خواهم نمي. گيرد مي حرصم. کند مي "نچي نوچ "و ريزد مي رنگ نارنجي مايع اي قطره چند اسکاچ روي دوباره

 از که انها اخر دراوردتم؛ حال اين به اش روزه چند فراق غصه کند فکر مردک که باشد طوري شمايلم و شکل

 با و تر بلند اينبار ديگري "نخيرم" دوباره.. هستم چه دار غصه من که دانند مي چه. ندارند خبر من دل حرف

 يم افاق از بلند راه بين در و برم مي هجوم باال به ام درمانده ظاهر به سامان سرو براي و گويم مي بيشتري کشش

 .کند محيا را خانگي هويج کيک يک پختن لوازم که خواهم

** 

 ارب چند از بعد را کننده حجيم ريمل. گردانم مي باز رنگش بنفش جعبه به دوباره و کشم مي پيريز از را مو اتو

 انرژي هم لجبازي براي حتي اصال. دادم خاتمه قرمز رژي با را ام ساده ارايش و کردم پرت کشو داخل کشيدن

 کلفتي و پشمي شلواري جوراب با همراه داشت درشتي هاي سوراخ که گشادي کرم بافت با مشکي تاپي... ندارم

. شدم خارج اتاق از ابري هاي روفرشي پوشيدن حتي و دادن خرج وسواس بدون و کردم تن به بافت همرنگ

 بدون يعني... است رفته کردم فکر لحظه يک و بود فرما حکم سکوت انداختم، او اتاق و راهرو به نگاهي

 نسال به نگاهي.. رفتم پايين سمت به سرعت با. کشم مي را انتظارش که هشدارهايي و تذکر بدون.. خداحافظي

 حس. خبر بي انهم.. است رفته حتما بله است، رفته.. زند مي را اول حرف سکوت هم اينجا! نه.. انداختم هم

 تا ار ولوم پيچ... فشارم مي را پاور و روم مي سالن گوشه پخش سيستم سمت به خشم با و کند مي گل ام لجبازي

 اندي صداي و درد مي را است حاکم ساختمان اين بر که ازاردهنده سکوت هرچه شاد موزيک و چرخانم مي انتها

 که تو.. درياااا مثله پاکي که تو.. ماهي که تو.. خوبي که تو ".... شود مي غالب بوقش؛ عهد سازِ خاطره اهنگ ان با

 "...خوااام مي رو تو من ميرم، مي تو بي.. تنهام روزه چند.. رفتي روزه چند... روياااا مثله نوازي دل نازي

 وکيلي خدا بااليش ولوم و خز اهنگ ان صداي.. دهد مي تکان را راستش پاي تند تند و نشسته سيخ کاناپه روي

 و شود مي خم پشت از..... شده ان غرق انجور که امده خوش عصباني خانمِ مذاق به انگار اما است خراش گوش

 و گرفتي مي بغل غم زانوي اينجور بعد ميگذشت، روز دو ذاشتي مي حاال -:برد مي گوشش نزديک را سرش

 !!دادي مي گوش حالت وصف موزيکي
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 پونگ پينگ توپ اندازه اش شده ارايش چشمان! هه... چرخد مي سمتش هول و ترس از کند مي شديدي لرز

 همه اين از ان يک اما خوردنشان براي شود مي وسوسه.... باز نيمه گلي، ماهي مانند سرخش هاي لب و شده گشاد

 کرده؟ بزک انجور که براي. شود مي عصبي اراستگي

 !!بودي؟ خونه تو... مگه -

 کرمي درزهاي ان ميان از تنش رنگ چرا... کنندست وسوسه انقدر عطرش بوي چرا.. کرده ارايش چه براي

... کشد مي برق از را ماسماسک ان حرص با روند مي رژه مغزش در سواالت اين که حال همان در... است مشخص

 جايي!... بياد؟ قراره کسي -...:کردي قطعش چرا که کند مي اعتراض. شود مي بلند رويش جلو اراسته زن صدايِ

 !!!باتوام.. بري؟ قراره

 ؟!است سخت هايش سوال جواب انقدر پرسيد، سوال يک فقط.. چرا؟ کند مي نگاهش استفهامي

 !ببينم کنار برو.. کردي؟ خاموش رو ضبط چرا -

 مي تقال... کشدش مي اغوش در محک پشت از که بزند برق به را مربوطه سيم تا شود مي خم و زند مي کنارش

 !دهد مي ادامه را اش بيهوده تالش باز چرا پس است؟ فايده بي تقال که داند نمي مگر کند،

 خريدي؟ تازه.. نداشتي قبال دارم، دوست رو عطرت.. هاا؟..کردي؟ ارايش کي واسه -جاويد

 پوزيشن همان با هنوز اما اند ايستاده بزرگ دي اي ال روبروي هردو حرکت بي حاال و گيرد مي پايان تقاليش

 !بردار رو دستت... کنم؟ ارايش بايد کسي واسه حتما مگه -...:قبلي

 ادکلنِ اين نگفتي،!... من خاطر واس قط.. ف!.. من واسه فقط -:غرد مي و گيرد مي دندان زير را گوشش الله

 تازست؟

 !ديگه کسي خاطر واس نه زدم مي اينو خودم خاطر واسه فقط اما داشتمش،!.. نخــير -

 گرفتنش فاصله و او عضالت شدن شل اش نتيجه که گفت تاکيد با و مشدي داش او مانند را "خاطرش واس"

 و کت. کردم نگاه زد مي اتش سيگار که او به انزجار با و دادم ماساژ انگشت دو با را ام شده قرمز بازوي... بود

 باز دهانم که نبود خاصي چيز.. بود هميشه مثل. داشت تن به سوخته قهوه پيراهني با مات اي سورمه شلواري

 خوش از خبري و است کوتاه هايش مو گرچه.. است مردانه و معمولي اش چهره گرچه بروم، ضعف و غش و بماند

 رگي کشتي اندام مانند درست... اي عضله هاي کول و پهن هايي شانه... است هيکل اخر هيکلش اما نيست حالتي

 زهمبار يک براي اما خورد نمي وجه هيچ به مدلينگ درد به.. کارها کج کشتي اندام کُپ گفتم است بهتر! نه يا ها

 ويس به سريع و زدم پهن لبخندي کردم تيپش به راجع که چرندياتي و افکار از!... دهد مي جان بدنش تن به تن

  برداشتم گام مطبخ
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 جزيره روي حاظر و حي را کيک پخت لوازم تمام.. دهد خير را اش زنده و مرده خدا اما نيست، افاق از خبري..... 

 دوباره. نيست است، الزم انچه کردن محيا براي سردرگمي به احتياجي ديگر و است گذاشته اشپزخانه وسط

 خاموش همان ميگذاشت اگر نظرم از که پايين بسيار ولوم با اينبار اما شکند مي را سکوت قبلي موزيک صداي

 مي داري حرص پوف!.... شنيدنش اي ذره براي است سمک به نياز! ولوميست؟ چه اين اخر.. بود تر سنگين بماند

 دست در دستکشي نيست قرار شويم؛ مي را دستانم وسواس نهايت با مايع، با و کنم مي باز را ولرم اب و کشم

 را يکي اين اما هستم وسواسي ادم گرچه.. ايد نمي خوشم دراوردن تميزي ادايِ و پوشيدن کش دست از.. کنم

 !...انجامم بي خودم شده ضدعفوني پوست با دهم مي ترجيح

 !!نيست؟ امروز که من تولده -جاويد

 و نخوردم تکان بَمش صدايِ شنيدن با پس بود، داده ورودش از نشان بود کرده پر را فضا کل که سيگارش بوي

 دلم گرچه.. پرچرب شير پيمانه يک و مرغ تخم با کردم ميکسش و خالي گود اي شيشه کاسه داخل را ارد دوباره

! کرد ميشه چه اما اورد، مي صبح هرروز مان سرکوچه بندي ماست که انها از.. باشد محلي شيرش خواست مي

 خوشي خواهد مي... چيست؟ قصدش اشتها، خوش چه!! "تولد"...اندازد مي راه را کارم و است خوب هم همين

 !بود پيش ماه يک.. گذشت که تو تولده -!... :دهد؟ نسبت خودش به را ام مصنوعي

 !بعده؟ ماهه يک که هم تو تولده -جاويد

 رايشب کردم مي فکر!... است؟ يادش مرا تولد تاريخ او يعني کردم؛ نگاهش شده کج گردني با رفته، باال ابروهاي با

 ..!حاال اما.. دانستنش باشد نداشته اهميتي

 !مياد بدم خيلي تولد جشن از -جاويد

 حرف اين حاال پس.. گرفت؟ خانه اين در جمعيت همه ان با جشني اينچنين که نبود او مگر.. چيست؟ منظورش

 الکي ولخرجيايِ اين از عمرا من وگرنه... ديد تدارک واسم ناديا عمّم، دختر جشنم اون -!!...:گفت که چيست چرند

 !کنم

 همان... پرسيد غفور جاويد با را اش اشنايي سالن، به ورودش ضمن که مهرباني و خاکي دخترک همان! اها... ناديا؟

.. کرد مي هدايت سالن سمت به را مست مردکِ احتياط با و بود پوشيده دوختي خوش رنگِ نارنجي ماکسي که

 دختر اين از دوجين يه همه کاش!... مهربوني؟؟ دخترعمه عجب -...:ندارم ياد به خوب را اش چهره اما امد يادم

 !نه؟ مگه!... داشتن ها عمه

http://www.negahdl.com/


 مي دلش. ماند خيره فقط... نگفت چيزي و کرد له کفش پاشنه با زرشکي هاي کاشي روي را سيگارش فيلتر

 همه اين نه... بشاش همه اين نه حوصله، بي و ژوليده ظاهرش و باشد زده غمبرک اتاقش داخل او االن خواست

 اهل! هن.... بگذارد نمايش به را تنش پوست که کند تن لباسي کند، ارايش انهمه هيچ براي خواست نمي دلش... زيبا

 دبگوي بايد!! واي.... ديدش اي سورمه دوختِ خوش لباس ان با که گويد مي را تولد روز موقع، ان حتي.. نبود تعصب

 بپوشد،... گويد مي را تولد شب... انشب بود شده غوغا که بگويد. ايد مي بهش عجيب اي سورمه رنگ که او به

 خواهد مي دلش که رنگي هر بپوشد،... داشت حضور او که جايي... بود او وقتي اما بپوشد خواهد مي دلش هرچه

!... است؟ کرده خفه عطر با را خودش چرا. ارايد بي همسرش براي را خودش فقط... شوهرش براي فقط اما بپوشد

 !!مناسبته؟ چه به اينا -!...:ماالنده؟ لبانش بر اتشين رژ و شده بو خوش انقدر که براي

 ...کردم خونگي کيک هوس -:زدن هم به شروع دوباره و کردم خالي را کيک پودر

 را حواسم و روان را اعصابم کمي ها کردن ميکس و ها زدن هم اين شايد و شوم مي ديوانه دارم که بگويم خواستم

 .کند مي ام رواني هم فکرش! اوففف... و کند لج شايد اما کند؛ پرت

... کرده هم را انها هوس چيست؟ پس عطر و ارايش اين اما... بود چرا، هم کيک يعني... نبود کيک منظورش که او

 باز نيست که روز چند ان طي در نکند. ببرد لذت زندگي از را اي دوهفته و برود است قرار او که امروز امروز؟ انهم

 ساعت و کشيد نمدارش موهاي تار تار ميان دستي کالفه! بيزار بيزارست، اش مسخره هوس اين از... کند هوس هم

 و خانه اين در ديگر دقيقه چند اگر. داشت پرواز "ايروان" مقصد به ديگر نيم و ساعت يک کرد؛ چک را اش مچي

 ستد از را کنترلش... بود کرده اشباع را مولکولش به مولکول او عطر که اشپزخانه اين در.. ماند مي شاد فضاي اين

 گرفت؛ مي ناسزا و فحش باد به لزومش بدون همچنين و موقع بي اراستگي اينهمه براي را ابادش و جد و داد مي

 خبرش نادر عصر ديروز که موضوعي که بود برنداشته بيشتر گام چند... شد خارج انجا از حرف بدون و نماند پس

!... گرفتما رو ناموس بي اون رد!!... راستي -:گرفت خطاب را سوگند بلند صداي با و اورد ياد به يکهو بود داده را

 !ميکنه عياشي استانبول تو داره االن

 نشنيده؛ شايد... اي شيشه ظرف ان يِ ديواره به قاشق هاي ضربه کن خرد اعصاب صداي حتي نيامد، صدايي هيچ

 به چيز يک يکهو که شود داخل خواست و برگشت بود برداشته که را کاشي3 همان!!.... گفت؟ بلند که او اما

 چشم جفت اينبار و شوک شدت از شد حبس اي لحظه نفسش. اويزان گردنش از و کرد برخورد محکم شکمش

 زا تند تند و بود چسبيده را گردنش سخت و سفت انجور که کسي به. بود شده پونگ پينگ توپ عين خودش

 هب را پيش لحظه چند خشم تمام و کرد نگاه کند مي اي خنده هم اش بين ما و زند مي نفس نفس خوشحالي فرط

 تنش از سرخوش اي بچه دختر مانند اينجور حرف ان شنيدن با دانست مي اگر! بود احمق چقدر... سپرد فراموشي

 ....گفت مي تر زود خداقسم به شود، مي اويز

 احساسات به اهميت بي مرد اين غفور، جاويد که گنجيد نمي هم ام مخيله در هرگز هرگز،!! بود؟ که ديگر او

 کيخبر بي شدن پيگير اين... اطالع بدون شدن پيگر اين کار، اين! بله... دهد انجام را بزرگي کار همچين ديگران
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 ترين عظيم... است کار ترين بزرگ شناختمش، ديگر طوري و ندارم مرد اين از شناختي هيچ که مني من، براي

 اخر کيست؛ منظورش فهميدم "ناموس بي" ان گفت تا!!.... کيست؟ او بگويد من به بيايد يکي فقط... است کمک

 يخ تنم تمام گفت وقتي. دانم نمي اش برازنده ان جز را صفتي هيچ و دانم مي ناموس بي را او ذهنم در هم خودم

 گريز ياد... تنش جاي جاي هايِ مردگي خون و ها کبودي ان ياد... افتادم شب ان در سميرا خراب حال ياد و کرد

 اين هايِ ثانيه تک تک از و بود کرده پا و دست خودش براي بزرگ شهر اين در که زندگي و خانه از اش اجباري

 بزرگ مگر. درامدم پرواز به مرد بزرگ ان سمت به اراده بي چطور ندانستم و افتادم برد، مي لذت بودن مستقل

 اين سبب به فقط نه است، مرد بزرگ که راستي به او... کرد مي را کار اين کسي چه اخر! ايد؟ نمي حساب به مرد

 زهر دستش اما، داشتيم هم با را بسياري تنهايي هايِ ثانيه انکه با هم بار يک او که چرا! نه... اش خيرخواهانه عمل

 اش مردانگي اين دوستدار من و است مرد او. نشد هرزه نشد، حريص نگاهش حالت... نرفت هرز فکرش... نرفت

 .هستم

 ..من... مَ!!... جاويد -

 خودم دست. کرده قفل هم در گردنش، پشت محکم را انگشتانم و بودم گذاشته اش سينه قفسه روي را صورتم

 برنگرفته در مرا او دستان اما... ام چسبيده او به حريصانه و کند فرار است قرار کنم مي حس ها؛ واکنش اين نبود

 شدن سفيد و سرخ و خجالت اهل. جدا او از گشاد لبخند همان با و کنم مي ريزي خنده... است اويزان طرفش دو و

 اين است جرم مگر!! ها؟... باشد من نوبت هم يکبار خُب گيرد؟ مي اغوش مرا خبرکي بي گهگاهي او چرا.. نيستم

 سرپ!! واي -:گفتم خنده با و کردم نگاه اش شده ريز چشمان به خوشحالي با.... حواس؟؟ بي و اختيار بي کردن بغل

 !!هااا؟.. دقيقا؟ کجاست شرف بي اون االن جاويد... جاويد؟... ايول بابا، ايول!!... هستي؟ کي ديگه تو

 اصال حاجي!! نميذاره حاجي جاويد -:پرسيدم دوباره و گرفتم دست در را اش مردانه دست و کردم دراز دست

 ..شايد بدم، خبر بهش بايد حتما واي( کشيدم بنفشي جيغ... ) سميرا... شده چي نميدونه

 انزب به را حرفش ديگر موقع هيچ و همانجا کنند دفن را قضيه اين بود خواسته که دوستش هاي التماس ياد با اما

 چي -..:گرفت باال را ام چانه و داد تکاني را دستم مچ جاويد. شد درهم صورتم و کشيد ته لبخندم نياورند

 کيه؟ ديگه حاجي!!... شدي؟

 رو سرش بيخ تا بيخ... اومده دخترش يدونه سر به باليي چه بفهمه اگه! تعصبياست اون از... سميرا اقاجون -

 .نکن شک!! ها ميبرّه واقعا ميبرّه ميگم ميشه، باورت جاويد!! واي!... ميبرّه

 !!ميشد چي نبود تعصبي کرده، تربيت دختري همچين و بوده تعصبي حاال -: زد پوزخندي

 دختري را او افتاد، او براي که اتفاقي ان با باشد هم هرکس اما نبود سبک و جلف سميرا. شدم ناراحت حرفش از

 با دوباره و نياوردم خود روي به اما شدم ناراحت... کرد مي نثارش پوزخندي همچنين و دانست مي بار و بند بي

 هميشه؟ يا اونجاست االن مسافرت واسه -:دوختم او به چشم لبخند
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 خالش خونه... اينجاست وحال عشق و مسافرت واسه نه،... بامداد2 واسه... داشته بليط شب همون واسه -جاويد

 کنم يم پستش بسته کت( کرد بلندي خنده) ايران بکشمش تونم مي خواد مي اگه بده، خبر رفيقت به... مونه مي

 (کرد اي دوباره خنده) چطوره؟؟ هوم؟.. بندازه نظر يه رو شازده تا تعصبي حاجي خونه

 اين من جون!!... نــه -:ناليدم ملتمس و چسبيم جاويد بازوي به سريع و شد سيخ تنم به مو هم فکرش از! اوفف

  ترسونتم مي شوخيشم حتي! واي... حاجي!! نکنيا کارو

 

 

 

 ار بازويش. شد ديوانه داد، قسم غليظ را جانش انطور اينکه از... را او ترساند انجور اش مسخره شوخي با که اين از

 منم! حقشه... ببرّه خُب بذار!! ميدي قسم رو جونت اينجور ميکني غلط تو -:کشيد فرياد صورتش در و چسبيد

 کشيدم مي اتيش به فهمي؟ مي... زدم مي اتيشش نه نه،.... کردم مي باهاش کارو همين بود منم دختر... بودم

 !!رو هردوشون

 رگ و شده کبود رنگ ان با که است االن کردم حس و ترسيدم دارش جان و نفرت پُر لحن ان از... صدايش تن از

 !باشه... باش اروم خدا رو تو -:ناليدم و فشردم هايش گونه روي را دستم کف دو سريع. بزند اي سکته برامده هاي

 !!باش اروم جاويد... باتوِ حق اره

 کت يقه همچنين و اش آردي صورت ديدن با بخندم يا بريزم اشک و بترسم فريادش از دانم نمي حاال!... من خدايِ

 خداي تا فشارم مي بهم محکم را هايم لب.... کند مي کجي دهن آرد رنگ سفيد گرد تماما که پيراهنش سينه و

 چند را سرش و زند مي نفس نفس عصبانيت شدت از هم هنوز شود، جوشي ديوانه مردکِ ان يک و نخندم نکرده

 يکهو که تکاندم مي پيراهنش سينه از را سفيد گرد انگشتانم نوک با ارام.... گرداند مي طرفين به يکبار ثانيه

 گاهمن خاص حالتي و رفته باال ابروان با کوتاه مکثي از بعد و گرفت لباسش آردي سينه روي پايين، به رو را سرش

 اخر سيم به هم من ديگر که نيندازد راه قال و داد الکي اهميت بي و جزئي امر اين بخاطر کردم مي خدا خدا. کرد

 !زدم مي

 ...نگران خودتو جاويد،... ميارم دستمال يه ميرم االن وايسا ببين،... چيزِ -

 پارچه يک جو و جست براي و شدم اشپزخانه وارد سريع و زدم اي مسخره لبخند نداشتم، را اش خيره نگاه طاقت

 ان ودب گذاشته کجا افاق اين پس... نيست!! واي.... بگردم بودم، زده هيکلش به که گندي ان کردن پاک براي تميز

 باز دايص که ميگشتم و کردم مي باز سرعت نهايت با يکي يکي را ها کابينت و کشو تمام... را؟؟ پارچه از پر کيسه

 ياطح در که بود االن! رفت مي داشت... باز نيمه دهاني با بودم ايستاده اشپزخانه وسط سيخ. شد بلند دروازه شدن
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 را بود وصل اپن زير رادياتور به که پشمي کيسه! ديدم.... و برود روز 22 هم شايد روز، 23 براي و شود کيپ محکم

 ..نامرد اي... ؟!!خدافظي بدون -...:گذاشت مي کيسه ان در را ها دستمال و ها پارچه تمام افاق. ديدم

. شد مي باز نمه نمه هم در و گرفت مي عقب دنده داشت. دويدم حياط سمت به دو با و گفتم بلند را "نامرد اي"

 بعد و گرفتم پله لب ستون به را دستم محکم که شوم زمين پخش بود مانده کم هوا، به سر هم من و بود ليز ها پله

 گرا نبود باغ در انگار و بود گرفته او که ژستي ان با. دويدم اش مشکي پا سرتا ماشين سمت به کوتاه مکثي از

 سر هب را دستم دو که مرا اخم با..... بيايستد و ببينتم بود محال کردم نمي صدا را نامش سرخوشانه و بلند اننجور

 به همدر هاي اخم اين مثال االن،"بپرسم دارم دوست. کند مي نگاه کشيدم مي نفس تند تند و بودم گرفته زانوانم

 که زنم، مي بار چندين او سمت شيشه به انگشت سر با و روم مي جلو خميده همانطور "ها؟.. است؟؟ خاطر چه

 هااا؟؟ -...:فشارد مي بر پايين کليد روي را اش اشاره انگشت و کند مي لطف باال بلند مکثي از بعد جناب

 !! چيه؟ واسه اخما اين االن ميگم -...:کند مي نگاهم سوالي چهره همان با

 

 

 

 من االن!! هوم... دارم پرواز سرم خيرِ -:گويد مي شده کليد هاي دندان با و گيرد مي صورتم جلو را چرمش ساعت

 ...خانم که بودم مي فرودگاه بايد

 مدل تازه انگار. اندازد مي نظري ام سينه باز درزهاي و ها شانه سر به خروشان چشماني و کرده کج کمي گردني با

 خودم شخيص شخص نثار "سري بر خاک" دل در دارم من و است شده ترسناک خدايي!! واي... ديده را لباسم

 ظاهر عصباني هميشه اين جلوي اخري دم که داشتم مرض مگر اخر سويش؛ به دويدن اين بخاطر کنم مي

 ماشين از خواهد مي اندازد، مي خلوت کوچه و باز نيمه در به تمام بيني ريز با نگاهي هم بغل ايينه از!!.... شوم؟؟

 مواظب... مواظب -..:کنم مي سازي جمله گيري نفس بدون سرهم پشت و کنم مي باز دهن سريع که شود پياده

 ...بخاطر ممنون بازم اها،.. اها!! اومم.... نکن روي زياده زدي، اگرم و نزن الکل به لب خواهشا. باش معدت

 ملهج ان از... بگويم ديگر اي جمله که دانستم بهتر اما کنم تشکر ناموس بي ان کردن پيدا بابت دوباره خواستم

 بدون خجالت، بدون خودش که ها همان از... است شنيدنشان محتاج چقدر که ام دانسته يعني دانم، مي که هايي

 مي بيشتر غلظتش شود مي مست که جمالتي همان از. گويد مي مهابا بي.... شدن هول و لکنت کمي بدون غرور،

 هوشياري با هم شدنش پاتيل... است مردانه هم کردنش مست لعنتي،!! هـه. نشيند مي دل به بيشتر و شود

 به عميق کمي اگر اما نيستم عاشق من. ريا بي و است خشن... است غرور بي و پُرقدرت هم عشقش ابراز... است

 ناخالصي نفرت که داشتني دوست يک... دارم دوست را ديوانه مرد اين که بينم مي کنم، رجوع قلبم تهاي ته ان

 دوست همان..... تر سبک و است کمتر ان، به اميخته نفرتِ ان به نسبت جِرمش که داشتني دوست... است ان
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 23 خُب. برگرد زود... باش خودت مواظب -:گويم مي چشمانش به خيره با و دهد مي قدرتي اندک اندک، داشتن

 !!....نه؟؟ زياده، خيلي روز

 از. زنم مي زبرش گونه روي اي بوسه و شوم مي خم اراده با اينبار که کند مي نگاهم همانطور و دهد نمي جوابي

 اينکه از... شوم نمي سفيد و سرخ ساله 21 دختران مثل... ها عروس تازه مانند اينکه از... متعجّبم ارامشم همه اين

 لوج برهنه تنه نيم با وقتي... کنم مي تَر را اش گونه من وقتي... کشتم مي اغوش در وقتي بوستم، مي او وقتي

 ست؛ا ارام ارام بلکه و زند نمي ريتميک قلبم... شوم نمي رنگ به رنگ... شوم نمي سفيد و سرخ نشينم؛ مي رويش

 !!يابم نمي که يابم نمي جويم مي که هرجور را علت و ام زده حيرت

 ديلبخن با بلکه... اندازد نمي هم نگاهي نيم بقل، ايينه به چشم گوشه از و است من به فقط اش توجه ديگر حاال

 ماليم لبخندي با شده مزيّن "بخير سفر "با را اش لبخند جواب. را ام شده ارايش صورت کند مي وجب محوهم،

 بوسه ان جواب نه و را بچگانه سرهمِ پشت هاي نصيحت ان جواب نه. نداد را جوابم.... کنم مي گرد عقب و دهم مي

 مامت جواب اش، خبرکي بي پيگيري ان با... داد پيش دقيقه چند که خبري با کارش، ان با او... ندهد!.... را اراده با يِ

 انگار ژست؛ بدون و ارام اينبار... گيرد مي عقب دنده هم او روم مي عقب عقب که همانطور. داد را هايم مهري بي

 در!......... پيش دقيقه سه همين... بود زده داشتنش عجله و پرواز از حرف و کرد مي رو من براي ساعت که انگار نه

 بعجي است؛ عجيب حسم!! اوفف... پهنايِ به پهن، لبخندي با... کوبِش ترين ارام با بندم، مي سرم پشت را چوبي

 به بودم، دنبالش به که است حسي است؛ روتين و معمول هم خيلي اتفاقا نيست، عجيبي حس چون... نه که

 پشت چوبي در به که حاال همين حاال، که معمولي حس اين و ارامش اين داشتن خاطر به اصال... هستم دنبالش

... هستم ارامش دنبال به من... ام گرفته را تصميم ان کرده، پُر را صورتم بزرگي لبخند و ام زده تکيه سرم

 همين اما! کمــي ام، شده مردد کمي!! دروغ چرا. گردم مي دنبالش به در به در و دارم مي دوست را يکنواختي

 زمان به شدن پرت براي تلنگريست اين و شود مي نجوا گوشم مجراي در دارد "طوفان از قبل ارامش"اصالح

 لبخند و نشانم مي پيشاني به خطي... قهار بافي خيال هستم، اسفندي من بافي، رويا و اوهام از شدن پرت... حال

 سکوت و تنهايي اين از کنم مي خوف اي لحظه و اندازم مي روبرويم فضاي کل به نگاهي جور، و جمع هم را

 اين و هستم اشنا تنهايي به گرچه که مني هم ان نفر، يک براي اما نيست درندشتي خيلي ي خانه. سنگين

 يم مرتعش را تنم کمي و کند مي اذيتم حاال چرا دانم نمي خُب،... خُب اما نيست، غريب برايم فضا بودن مسکوت

 و روم مي بودم کرده رها نيمه نصفِ که خميري مايع سمت به و گويم مي "افاقي نکنه چيکارت بگم خدا"... سازد

 و پخش سيستم سمت به کردم کج قدم بشويم، رنگ نارنجي شويي ظرف مايع با را دستانم دوباره انکه از قبل

 . کنم مي پِلِي را هشت و شيش موزيکي
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 مقوّي رنگِ ابُ و خوش خانگي کيک يک از نشاني هيچ و شد ديگ ته بگويم است بهتر سوخت، ام بيچاره کيک

 ار هايم زحمت رفتن فنا به و سوختگي اين مسبب من و شد پيدايَش جاويد رفتن از بعد ساعت يک افاق!! ندارد

 تک روي و کردم پرتاپ خواب تخت روي را خود هميشه مثل... بردم پناه اتاقم به دلخوري با و خالي زن، ان سر

 کيک يک خاطر به دلخوري اين!... را تايشان 32 هر کردم نوازش و کشيدم دست برجسته هاي شکوفه ان تک

 فتنر هدر به براي است؟ ام ساعته يک تنهايي و کيک سوختن براي گلويم در نشسته بغض اين... است؟ فسقلي

 را هوارم هوار ان علت کردم پرسش خودم از رنگ، بنفش اي پارچه هاي گلبرگ نوازش بار هر با!.... است؟ تالشم

 خميده سري با را او و کردم خالي ناجوانمردانه گذاشت، مطبخ درگاه داخل را پايش تا که ساله 21 پيرزن سر بر که

 هب لبخندهايي و داده تکيه چوبي در به که هنگام همان را علت. کنم مي انکارش اما جُستم را علت. گذاشتم تنها

 اگر... داد نمي انجام را خيرخواهانه کار ان غفور جاويد اگر... کردم انکارش و جُستم زدم، مي صورت عرض

 يا.... کرد نمي پيدا را اجدادش و اش زندگي محل تا و گشت نمي لقمه حرام مردک ان دنبال به غفور جاويدخان

 کي نوزاد اگر... اول شب همان کرد نمي لگدمال را قلبم غفور جاويد اگر بگويم؛ که باشد تر قشنگ اينجور شايد

 ساعت دو مثل و رفتم نمي رژه دوراهي سر در حاال کردم، نمي جهنمي زندگي اين وارد و برد نمي را دلم اش ماهه

 هايند ام، اينده براي را ديشب تمام که مني... خوردم نمي هم جُم و ماندم مي قدم ثابت تصميمم حرفم، سر بر قبل

 و تفحص نتيجه شنيدن با حاال... بودم کرده ها خنده... بودم بافته ها رويا... بودم چيده ها برنامه غفور بدون اي

 ان براي است سوخته دلم.... ام سوزانده دل اما ام نباخته دل محوش لبخند ان با. ام شده سست اش امارگيري

 .تلخ حال عين در و است سرد هميشه که زباني شدن خوش درک مهرباني، درک براي تعللش همه

 بن به کنم مي جستجو راه هرچه و برانگيزام چالش دوراهي ان سر هم هنوز من و گذرد مي رفتنش از روز چند

 عليکي نه و سالمي نه روز چند اين تمام در اخر داده؛ ترجيح را سکوت و قهر انگار هم افاق. رسم نمي بيش بستي

 هشد تنگ پري براي دلم!.... سردرگم منِ نه و کند مي مصاحبت براي تالشي او نه... است نشده بدل و رد بينمان

 سالگي13سِن در و کرده بغل زانو پُرگداز شومينه جلويِ است روز پنج که خواهرکش کنار بود، اينجا کاش... است

 به رديگ ساعتي و اتش هاي شعله به بماني خيره ساعتي اينکه!.. نيست؟ افسردگي مگر. افسردگيست شُرف در

!! ــهه!... گويند؟ نمي نشوي صحبت هم کسي، با که اين به افسردگي مگر برفي؟ هاي گربه بچه و اي سورمه پتوي

 کسي هـا؟ باشد؟ پايت هم هم، بزني حرف بخوايي تو اگر که هست هم کسي ماتمکده اين در مگر دخترخوب اخر

... ترساند مي مرا اين و زند مي تند روزها اين قلبم... ترساند مي مرا اين و هستم افسردگي شرف در من!... هست؟

 علومم که غذايي از خوردن بيشتر قاشق دو براي کند نمي اصراري هوايم، و حال تعويض براي کند نمي تالشي افاق

 مشغول اشپزي و روب و رُفت با را خود افاق... نيست اش چاشني اي مادرانه عشقِ هيچ و شده طبخ سرسري است

 و بود مي اينجا... سردم اغوش در بود، اينجا حاال همين پري کاش!.... "سامي"يادگارِ تنها با را خود من و کند مي

 ...شکست مي را همراهش سکوت و اور وهم خلوتِ اين شايد تا برد مي باال انتها تا را بزرگ تلويزيون ان صداي

 !!افاق؟ -
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 يک ساميِ پتوي!.... اما زدم، صدايش قبل از بلندتر ديگر، بار. دهد نمي جوابي که نشنيد را صدايم حتما!... نشنيد

 او، هميشگي جايگاه سمت به کردم تند قدم و انداختم پا توک را ام روفرشي هاي دمپايي. کردم چهارال را ماهه

. ار تکشان تک چيد برمي ساقه از تند تند و بود گذاشته دستش جلو را خوردن سبزي از پر اي مجمعه. اشپزخانه

 !!افاق؟ -:

 محکم را ديگري و انداخت سيني داخل را ساقه حرصي و نشاند پيشاني بر که اخمي از!... شنيده را صدايم پس

 انرژي و حوصله کمي فقط کمي، اگر! نداده جوابي و شنيده هم را قبلي هاي گفتن "افاق"که فهميدم چيد،

 گاهمن. نشستم ميز پشت و رفتم تر جلو... دادم مي نشانش خوبي به را قصد روي از ناشنوايي اين داشتم، مضاعف

 رب ها سبزي کپه ميان از را جعفري دسته چند و دارم برمي چانه زير از را دستم... گويد مي ذکر لب زير و کند نمي

 به مرا يا گويد مي ذکر واقعا! زنيست عجب... پايم مي را او چشمي زير. چينم برمي را شان ساقه يکجا و دارم مي

. کند مي نثارم و گويد مي هرچه باشد حاللش باشد،!! اوفف کنم؛ نمي حاللش باشد اينطور اگر.... گرفته؟ ناسزا باد

 .خبرم بي خودم و شکاندم را قلبش هم مُدل بد انگار و بردم باال برايش بد را صدايم پيش روز2 دارد، حق

 !ببخشيد خب،!! اوم.. ميگم!... خانم افاق -

 ببخشم؟ رو چي... رو؟ چي -افاق

 ...يعني... خب ببخشيد، رو اينبار حاال ميشه!... رو کشيدم داد سرتون که اونروز -

 اي چهره با. انداخت سيني داخل و کشيد بيرون جانم کم انگشتان ميان از را بودم کرده جدا که اي تازه دسته

 اينکه... رو حالتون فهميدم -:و کرد نگاهم نيافتم، اما گشتم بدنبالش روز چند اين هرچه که اي چهره... مهربان

 داريد؟ دوست بذارم، جو سوپ خوام مي!... ساکتم و نميگم چيزي همين واسه.. نداريد حوصله روزا اين

 !!داري دوس -:گرفتم سردم دستان ميان را دستش و زدم لبخندي

 !!بله؟ -افاق

 دخترتون، عين منم مونيد مي مامانم مثل شما!... داري دوس سوپ دخترم بگيد! نه داريد دوست جون، افاق -

 !هوم؟

 !!ريه؟کا چه اين -:گفتم دلخوري با و کشيدم را دستم سريع که زد دستم روي بوسه و داد تحويلم مادرانه لبخندي

 ..بوسن؟ نمي رو هاشون بچه دست مادرا -افاق

 دلم ميشه، باورت!... شده تنگ همشون واسه دلم افاق،..... بزنه بوسه مادرش دست رو بايد که اوالدِ اين نه،! نه -

 از خواستم مي داشتم، واسش ها برنامه کلي گذاشت؛ تنهام زود خيلي... شده تنگ مساوي نوزاد اون و پري واسه

 افاق! هــه بوکس؛ بفرستمش داشتم دوست( کردم اي خنده! )شنا کالس... زبان کالس بفرستمش سالگي سه
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 نظر به افاق؟ نه(... ريزانش اشک ميان در کرد اي خنده هم افاق)خورد مي بوکس درد به بود، جاويد مثل دماغش

 !خورد؟ نمي بوکس درد به هم تو

 !!بود مصيبتي چه اين! خدا اِي.... دونم نمي جان، سوگند دونم نمي -افاق

 و بودم کرده کج گردن من. ريخت مي اشک و کرد مي تکرار لب زير را "بود مصيبتي چه اين" پي در پي افاق

 همه اين براي خدا از کردم مي شِکوه... کردم مي دلتنگي ابراز فريادگونه... ميدام بروز را ام دلتنگي ريزان اشک

 قلبم دوباره. بود کرده من نصيب را است کمرشکن مصيبت چه هر که کريم اوس ان از کردم مي شِکوه. مصيبت

 اين.... کند کندِ کردن، غش شُرف در که زمان ان و زند مي تند ارامم که هنگام ان! است شده برعکس... ميزند کند

 مي شکني سنت هم ماهيچه تکه اين... رقصد مي و زند مي خودش براي و کرده فراموش را تپيدن رسم هم قلب

 .کشد مي تير و زند مي کند. کند مي شکني قانون.... کند

 زهرا؟؟ بهشت بريم بگيرم اژانس يه ازظهر بعد خواي مي -افاق

 ات بديم واسشون فاتحه يه بريم، سر يه!... نشده؟ تنگ واسشون دلت مگه نه؟ چي واسه -..:انداختم باال را ام چانه

 بريم؟!... هــا؟؟ بشي، اروم

 باهام کاري اگه ام پذيرايي تو( شدم بلند ميز پشت از و کشيدم بيرون دستش از را دستم) خوبم من!... نه -

 !داشتيد

 ! جان خانم اما -افاق

 

 

 

***** 

 عمطي اين کند، مي داشتني دوست برايش را اسب اين که چيزي... کشد مي گردنش و کتف هاي عضله به دستي

 ات احتماال و کرده ريس راست را کارها. است حدش از بيش بودن نجيب و بودن فرمان به گوش اين... است بودنش

 بَروبچ همان از. رسد مي دبيرستانش دوران هاي بچه همان از يکي پور، خاني طاهر،طاهر بدست ظهر از بعد فردا

 بايستي غلطي چه داند نمي زيادي پول از و چرخاند مي را اقاجانش مبلمان نمايشگاه که باز، حقه حريفِ فن همه

 هيبت که رنگ مشکي قدِ متر1 شاپر اين ديدن با حاال پريد مي باال دومتر ديد مي ماشيني جوجه که او... بکند

 نمي او مثل هايي احمق... کند هضم خواهد مي چگونه را است بودنش انگليسي و اصالت از نشان اش عضالني

 بدهد خودش همانند هايي کودن به را هيبتي اين پُز خواهد مي حتم به عوضي مردک! هــه!... چيست اسب دانند

 او مثل افرادي که باشد خدايش از بايد و معاملست او کار گرچه... کند مي عصبي را او که چيزهاست اين و
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 ندارد، لياقت که هرکسي اخر... اما شوند مي او با معامله وارد و کنند مي تقابل را هنگفتي هاي پول اينچنين

 کالس اين بلکه نيست مهم انچنان پول او نظر از.... ندارد را بودن دار مايه بچه و داشتن پول لياقت که هرکسي

 ستاره2 هتلي خيکي نادرِ! پوفف. اندازد مي هتل در سر براق ستاره سه به نگاهي. دارد اهميت که داشتنست پول

 بوده شاهد خودش است خوب بريزد؛ ارمني مشت يک دهان در را او زبان بي پول خواست مي و بود کرده رزرو را

 و کس هزار با... است ريخته عرق... است کرده پاره گلو... است کشيده زحمت ها اسکناس ان تک تک براي که

 رزرو ستاره 2 هتلي سفر روز چند براي خواست مي او حاال است؛ شده حساب طرف و رفته زبان به زبان ناکِس

.. .بود هتل ان بهتراز مرتبه صد خودش خانه اتاق که بود بو خوش و لوکس اتاقي در ماندن به قرار اگر! هـه.. کند؟

 تک تک حساب که مرديست او.... بود اصل که خودش تخت تشک.... بود ها ترين لوکس از که اش خانه وسايل

 الکلش اصل هاي شيشه پول اي خرده و ميليون يک اي هفته داند مي که است کسي دارد، را زندگيش مخارج

 در هميشگي بار به قبل شب 22 تمام مثل....... و است "بلکش اسي" هايِ پاکت تومان 31 اي هفته... است

 قبلي؛ هاي شب همانند انجا، صاحب اريک،. رود مي ندارد هتل با فاصله اي دقيقه 21 که "جمهوري"ميدان

 امتم مثل درست حرفي بدون و کرد پُر پلمبي، "هِنسي" ي شيشه و کوچک گيالسي با را رويش جلو پيشخوان

 و برگشت دستش اشاره با که بگذارد تنها نداشت را احدي با صحبتي هم به تمايلي که را او خواست شب 22

 شراب نوشيدن هوس امشب.... داشت کبودش لبان کنج سيگاري و بود زده تکيه ارنجش به که او جلويِ ايستاد

 بود، همين کرد غدقن برايش که چيزي تنها پدرش. شد مي بارش دومين اين نوشيد مي هم امشب اگر. بود کرده

 مين انها به شراب نوشيدن که بود گفته هميشه پدر... کوچکش قلوپ يه شده حتي شراب، نوشيدن همان يعني

 همراه به برايشان را اقبالي بد شک بدون بزنند نجس نوشيدني ان به لب اگر اورد، نمي راست را کارشان ساز،

 را بشرا هم خدا که بود گفته پدرش اما نيستند و نبودند پايبند هم انچنان اما نداشت ايمان بي يِ خوانواده... دارد

 نزول... مصيبت... بداقبالي! هـه... نزنند حرامي مايع ان به لب که بود خواسته و کرده فرض حرام محمدش قران در

 خواري شراب و شده جمع دوستانش با فهميد که زمان ان برايش پدرش، يوسف اقا که بود صفاتي اين عذاب؛

 منزلشان از خارج را پايش اگر مبادا که شان خانه چهارديواري در شد حبس هفته دو تا و کرد رديف اند کرده

 نکرد سقوط فرقش بر بود شده متذکر پدر که مصيبتي ان سال همان.... و شود نازل سرش فرق بر مصيبتي بگذارد

 ان. کرد خم را مادرش مرضيه و يوسف اقا کمر... شکست را کمرش بودکه مصيبتي چنان!!... چرا بعدش سال سه اما

 و زمين به شکاک مردِ همين شد. سال ده از بعد هست حاال که اين شد و زد هَم را روانش که بود سهمناک چنان

 نيست، ادم عين هم شدنش عاشق که جاويدي همين... است ادميزاد برخالف کارش همه که مردي همين... زمان

 کند همسرش به درمان درست عشقي ابراز تواند نمي که جواني مرد... نيست همگان مانند هم اش عاشقي و عشق

 صاحب از داشتن، بچه از فاميلش و جامعه مردان تمام خالف بر که غفوري جاويد. او به نه دارد، اعتماد خود به نه و

 در وقتي... شود مي عصبي ايد مي بچه اسم وقتي. بيزارست دارد، نفرت شنيدن "بابا" لفظ از... شدن فرزند

 و شود مي ديوانه ايد، مي کودکي گريه يا خنده صداي دست بغل ماشين از و کرده استُپ ترافيک پشت چهارراه

 .برسد گوشش به کودک ان پدر هاي صدقه قربان نکند که برد مي باال دارد جا که جايي تا را ضبط صداي
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 درک. نشيند مي او به خيره پيشخوان بلند پايه صندلي روي و پرکرد نيمه تا را اش خوري شراب گيالس اريک

 ان از ايد، مي توداري جوان نظرش به. را قبلي شب 22 هاي خوردن هِنسي و امشبش خوردن شراب اين کند نمي

 اش لحجه و ظاهري چهره از اول شب همان. دراوردنشان حرف به و ازشان کشيدن حرف است سخت که هايي مرد

 تنها او هک کند باز را اشنايي باب خواست که بود سوم شب. فهميد را بودنش ايراني کردن بلغور انگليسي هنگام به

 و اورد جا به را او هاي اُردِر است بهتر و ندارد شدن اشنا و زدن گپ به تمايلي که فهماند شغلش و نام گفتن با

 خواهد مي و کند مي پر قبلي اندازه همان به را گيالسش دوباره و گيرد مي او از نگاه دستش تکان با!! بــس

 اشند،ب گذاشته دنبالش که کسي مانند و گيرد مي او به رو سکوت نشان به را دستش کف جاويد که بگويد چيزي

 رس بر که ها کابوي رنگ حنايي کالي ان با گنده، شکم ارمني مرد و رود مي باال را سرهم پشت پيک دو نفس يک

 تسکو در!............. کند مي خفه شمار بي سواالتي با را اند شده بسته زور به هايش دکمه که مشکي پيراهن و دارد

 کرده شدن خود بي خود از و رقص به وادار را بار در موجود جمعيت تمام که شاد ارمني موزيک به توجه بدون و

 مثل اما زد مي منگ و بود شده خود بي خود از ساله، سي خودش، سن هم شراب شيشه يک کردن خالي با او بود؛

 دامن که مشکي مو دخترک که زمان ان و گذرد مي ها چه اطرافش در دانست مي بود؛ هوشيار اوقات تمام

 پول کيف تا برد دست عشوه کمي از بعد و نشست پاهايش روي و رسيد مي باسنش زير تا زور به اش سرخابي

 اريک اگر که طوري پيچاند قدرت با را دستش مچ کند؛ تصاحب اش يشمي کتان شلوار پشتي جيب از را چرمش

 شايد يا بيمارستان در دزد دخترک ان بايد االن کرد نمي مهار را خشمش و بود نگذاشته دستش روي دست

 دلتنگ امشبش خراب حال اوج در او حاال و پريد سرش از بود خورده چه هران تمام!! لعنتي... بود مي گورستان

 ظهر از بعد1 جاي به پروازش کاش يا و بود مي او پيش ساعت همين کاش که کرد ارزو دلش در و است شده يار

 . بود شب از ساعت همين فردا،

 

 يوقت که کودکي ي برنامه يک تلويزيوني مجري ياد را او که بَمش و زير ان... است تنگ صدايش براي دلش! اوف..

 اگر ندارد باکي و پرستد مي را وجودش تمام صدايش، بر عالوه او حاال... انداخت مي پرسيديتش، مي بود ساله 1

! واي. "پرستم مي را تو من!!... دختر اهاي "که خط ور ان از بزند فرياد و بگيرد شب وقتِ اين را خانه شماره حال

 از پر و خمار را چشمانش... کرده گداز پُر کوره عينهو را تنش... کرده گرم را دلش ساله سي معجون اين عجيب

 سبب به هايش پلک بودن نم اين... اش قرنيه روي زالل هاي حلقه اين! نه... نيست زاري و گريه اهل. کرده اشک

 بهانه که کودکي مانند. کند مي عشق طلب که است نفسش گرماي... است قلبش گرماي... است عشقش گرماي

 و دور به خمارش چشمان با نگاهي. يار گيرِ بهانه و شده دلتنگ ساله سي شراب خوردن با هم او است، مادر گير

 اسير را خام جوانکي و ايستاده بار نقطه ترين کنج در که دزد مومشکيِ دخترک ان ديدن با... اندازد مي اطراف

 دارد مي بر قدم خروج درب طرف به همزمان و زند مي بلند اي قهقهه کرده، گرش چپاول دستان و مکارش نگاه

... امد خواهد بارش به هم فرداشب ايا که پرسد مي است؛ اريک... نشيند مي اش شانه روي سنگين دستي که

 است بس... ديگر بخندم اجدادم گور به من. "نه" گويد مي سر تکان با و دارد مي بر اش شانه روي از را دستش

 مي قهر وقتي... ندارد دوست را اخمش... خواهد مي را لبانش گرماي... خواهد مي را عشقش او. يار از دوري اينهمه
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 تمام با کرد؛ مي شب نوزاد ان با را روز تمام و زد نمي حرف او با وقتي... کند خرد را فکش خواهد مي دلش کند،

 پاره... نبود خودش خون از که پسرک ان براي داشت لزومي چه. بزند اتش را دويشان هر و برود خواست مي وجود

 فقط اه بوسه ان... بزند بوسه تنش جاي جاي به لبانش ان با بکشد، بيداري شب و تحجّد بسوزاند، دل نبود جگرش

 و خورده هرچه که باشد، بار پنجمين شايد اين.... نوزاد ان نه غفورست جاويد انها مالک اوست، به متعلق فقط و

 از بار کنار خلوت کوچه در و بود زده سيماني ديوار به را دستش.... اورد مي باال روز پنج طي در را بود نخورده

 انقدر. شد فاضالب جوي راهي اش همه! هوف.. بود داده بطري ان بابت که پول انهمه حيف.. زد مي عق دلش اعماق

 لحظه بدون درنگ، بي و بودند يافته رهايي براي مجالي اش قرنيه زالل هاي حلقه که داشت شدت هايش زدن عق

 نمي شوند، جاري انها خواست نمي دلش که خسته مردِ اين به اي توجه و شدند مي سرازير شُرشُر مکث اي

 اجازه که که بود اش غصه کدام... شوند مي سرريز دردش کدام خاطر واسه دانست نمي را ها اشک اين... کردند

 اين چندباري ماه در... کرد مي استفراغ خوري عرق از بعد که نبود بارش اولين... بود؟ کرده صادر را خروجشان

 نرسيده استکان دومين به رفت، باال استکان يک که بار اولين. اش سالگي شانزده همان از.. امد مي پيش وضع

 ارب اولين ان از که سالي چهارده تمام. کرد اسکورتش درمانگاه تا که بود فرامرز دوستش و امد باال جيگرش تمام

 را او که اخري اين... اخري اين اما اما،... امد مي در حال اين به باري سه هم شايد يا.. ماه در بار دو گذشت، مي

... دهد هشدار او به را موضوعي خواست و امد سرش باال دکتر که اخري اين... کرد کشي شلنگ و بيمارستان راهي

 گرچه "گفت سرش خفيف تکان با وار، زمزمه ارام، اش جمله اخر در... گفت اما ممنوع برايش را الکل که اخري اين

 ويران را اش زندگي و امد فرود سرش بر پتکي مانند حالش شدن خراب اخرين اين اري،... "گذشته کار از کار

 کمي کمرش... لرزيد اش زندگي پايه و ستون... شد سست پاهايش و دست که کرد حس وجود تمام با اما نکرد

 زد مي دودو چشمانش... شد هتل راهي تلوخوران تلو و چسباند سيماني ديوار به تر محکم را دستش. شد خميده

 تا و شد اتاقش وارد انجا کارکنان از يکي کمک با شده، فالکتي هر به. کرد نمي رهايش اي لحظه سرگيجه و

 را ها اشک توانست زور به و اورد باال را رقيقي رنگِ زرد مايع اينبار و زد عق دوباره شود دمَر تشک روي خواست

 درو فنا به اش مردانه حيثيت و نريزد اشک کرد مي نگاهش ترس با که جواني خدمه روي جلو مبادا تا کند حبس

 

 

 شايد يا.. اي اضافه سخن و حرف هيچ بدون رو داستانم اول، از.. نيستم زدن حرف اهل زياد!.. هستم ترديد..سالم

 اينجا که حاال اما.. پست همين تا زدم استارت توضيحي هيچ بدون بگم بهتر! اوم..نباشه درستي واژه "اضافه"

 هک بگم اطمينان و تاسف نهايت با بايد و اومده پايين شديدا نفسم به اعتماد... شدم سرخورده يکمي رسيدم

 هيچ بدون... حرفي هيچ بدون اما ميکني دنبال داري رو داستان که هستي عزيزي مهمان يا کاربر شما علتش

 من،!... نگي؟ داستان روند به راجع رو نظرت اينکه!... عادالنست؟ اين!... انصافه؟ اين اخه!.. نقدي هيچ... نظري

 و ظراتن به شدت به کنم، مي تايپش دارم که هستش داستانم اولين "صبورم قلب تسليت"که ترديد من... ترديد

.... !!!!.توضيح غيرقابل شديد، اساسي، نياز اونم... دارم نياز اخرش، تا ميکني همراهيم داري که دل عزيزِ شما نقداي
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! تشکر با "........کنيد ترميم رو روزام اين خراب حال و ارسال پروفايلم به داشتيد حرفي هر خوام مي ازتون

 "ترديد

**** 

 وکن و دست در که کمي انرژي با را بود کشيده گلويم بيخ تا اصرار و نصيحت هزار با افاق که اي اليه چند لحافِ

 و کترد به رفتن براي را رضايتم صبح امروز افاق بالخره... نشينم مي تخت لبه و کشم مي پايين هست انگشتانم

 فشار هرچه از تا کرد توصيه و دانست اعصاب از را خرابم حال ريشه پزشک هميشه مثل.... گرفت شدن ويزيت

 مگفت جنبيد مي کمي هم گوشش و سر که جوان پزشک به رو دل در. کنم دوري توانم مي تا زاست تنش و عصبي

 مي مگر!... کني؟؟ ريلکسيشن تو و باشد معلق اينگونه ات زندگي اوضاع شود مي مگر!... شود؟ مي مگر! هـه"

 "شود؟

 هک پشمي ژاکت به توجه بدون و مرتب حوصلگي بي با را بود شده لول زانو روي تا که ساتني خواب لباس شلوار

 وارِشل ستِ بنده دو تاپ همان با کنم، تن شوم مي خارج اتاق از وقتي تا بود گذاشته پاتختي روي بيچاره پيرزن

 شده عادت دوبار ماه، يک در و بود ريخته بهم هايم هورمون تنظيم دوباره. رفتم پايين کورمال کورمال.. خوابم

 مي توجهي بي تنم تمام شدن مور مور به و داشتم برمي قدم خانه سرد هاي سراميک روي برهنه پاهاي با. بودم

 اب لعنتي قرص کشيدم، سر رويش را اب بطري و خارج روکش از بود کرده تجويزش زنان دکتر که قرصي... کردم

 سراميک روي اي شي شدن کشيدن و در شدن باز صداي با که رفت مي پايين ام کرده ورم گلو از داشت مشقت

 دادم، غورت شدت با را دهانم اب. ايستاد گلويم راه نيمه در... شد مي تر نزديک مطبخ درگاه به ام لحظه هر که ها

 ورود بابت از را هردويمان خيال و کرد مي قفل دقت با را در افاق هرشب. باز را گلويم راه و رفت پايين بالخره!.. اخ

 شومي هفته دو تمام از تر کرخت کرختم پاي و دست و زد مي تند تند قلبم... حاال اما... راحت احدي، هر دزدکي

 شدن کشيدن صداي..... داد نمي بدست اب بطري کوتاهِ گام چند بجز حرکتي هيچ مجال و بود شده گذشت، که

 شخص ان قامت و روشن اشپزخانه مجاور راهروي سقفي لوستر همزمان و شد قطع کذايي شي ان هاي چرخ

 تماما که روزي شانزده... گذشت سال شانزده که روزي شانزده... روز شانزده از بعد ديدنش... ديدنش.... شد اشکار

 ويمر روبه شخص اين حضور بدون ام اينده به که لعنتي روز شانزده... تصميمم گفتن براي رفتم کلنجار خودم با

 با بطري که شد سبب بودم؛ نرسيده نتيجه هيچ به لعنتي، روز شانزده از بعد اخر، در... اخر در و بودم کرده فکر

 مبدّل برنده تکهِ هزار هزاران به اش بلوري هاي شيشه از تکه يک هر و کند سقوط زرشکي هاي کاشي روي

 ....شود

 !!سوگند؟؟ -جاويد

 !!نشيا من نزديک!!.. نشيا نزديک -

 رد شده پخش هاي شيشه به توجه بي تدافعي، حالت با سريع که امد جلو قدمي چند.. کرد مي براندازم حيرت با

 کف.... شد يکصدا من بلند "آخ" با غرّشش که رفتم عقب مطبخ، محوطه داخل همچنين و درگاه جاي جاي تمام
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 کمي اگر گفتم... نشود من نزديک... نيايد جلو که خواستم مي و بودم کرده دراز او به رو ام تنه از فاصله با را دستم

 ...جلو به رو او... عقب روبه برداشتم، قدم هم من... برداشت قدم و نکرد توجهي... کشم مي جيغ بيايد جلو ديگر

 کف بر عالوه.... ام پاره تکه الشِ و اش پاهاي کف با رفتم عقب قدم يک... رفتم عقب قدم يک امد جلو که قدم هر

!!... مياري؟ در بازي کولي چرا اِاِاِ!!... هيس -... :کند مي پمپاژ را خون توان اخرين با و دارد سوزش هم قلبم پايم، دو

 !!!سوگند( کشيد فرياد)

... وبيدمک و برنداشتم پوشش کت هاي شانه و پهن و پت سينهِ به کوبيدن مشت و تقال از دست هم مهيبش فرياد با

 تگرف دست يک با را دستم مچ دو... کرد مي تقال هم او... گذاشت نمي لعنتي ان اما... شود خالي حرصم تا کوبيدم

 سمت به بلند گام چند با و انداخت هايش شانه روي را هيکلم و زانوانم دور انداخت دست ديگر، دست با و

 وبهر وحشي يوزي مانند تهاجمي حالت با... عصبي... کمر به دست و انداخت نفره سه کاناپه روي شدت با پذيرايي،

 .ايستاد رويم

 ياغي بخواد که کسي اون دهن من!.... اره؟ پري، مي من به وحشيا مثل!... اره؟ شدي، ياغي نبودم روز دو -جاويد

 !!کنم مي سرويس(  داد تکان تکان و گرفت اش پنجه ميان را فکم) رو دهنش... کنم مي سرويس رو کنه گري

 به نياز و بود شديد سوزششان... پايم دو کف رو شد زوم و کرد دور را دستش مکث، با که گفتم جاني کم "اخ"

 او زا را خودم کردم دور و شدم خيز نيم شتاب با پايم مچ دور انگشتانش شدن پيچيده با... داشت پانسمان و مرهم

 بجنبم خودم به تا شدت، با و مبل روي شد خم سريع طوالني مکثي با درهم، هاي اخم با... کاناپه ديگر سمت به

 سياهي به رو تنت تمام و شم ديونه نکن کاري يه -..:قبلي سمت همان کشيد و انداخت پايم دو هر مچ دور دست

 !..بردار رو دستت!!.... بکشونم

 ..!خودتو کنار بکش.. بخوره دستت بهم خوام نمي -

 خاصي کسِ!.. هومم؟!! بخوره؟ بهشون کي دست خواد مي خانم پس -:غريد ارام و داد باال را ابرويش تاي

  ؟...هست مدنظرشون

 

 

 

 نمي بند هايم اشک. شد بلند سپس و اورد مچم به اي ثانيه چند فشاري... کردم نگاهش نمناک چشمان همان با

 و وشنر دراورده، کتش بغل جيب از که کبريتي با بار اين را سيگارش شده کج سري با و ايستاده رويم روبه... ايند

 تاقا تاريکي در.... سرم پشت اي نقطه روي شود مي ثابت هايش مردمک بگيرد را اولش کام که کند مي بلند سر تا

 شده پررنگ رنگ نه صورتم، شده رنگ بي رنگ نه... من نگاه رنگ نه و او نگاه رنگ نه... نيست مشخص چيزي
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 تکه دو دارم سعي و شوم مي خم... رود مي سمت ان به بلند هاي گام با و نزده لب را سيگارش هنوز.... صورتش

 دهد مي تکانم فريادش که کنم جدا را است متصل چپم پاي پاشنه به که بزرگي نسبتا شيشه

 !آفـــاق؟؟!.... بودن؟؟ کنار ايناهمش -

 ...زند مي صدا را افاق همزمان و کشد مي کپ تا کپ را ها پرده انزجار با

 .....خوابيده زود نبود، خوش حالش افاق!!... پايين بيار صداتو -

 -:کردم صدايش که افتاد راه بود پله زير سالن، کنج در که کوچکي اتاقک سمت به و شود تمام حرفم نگذاشت

 ...جاو... کن ول رو بيچاره اون

 ..بره؟؟ کنار من نبود تو بايد چرا ها پرده... کنم مي روشن رو تکليفش امشب..... خوابه که جهنم به -

 کذايي روز دو و هفته دو از بعد.. نبودن روز شانزده از بعد شب، يازده ساعت...بود ايستاده رويم روبه درست حاال

 چه که.. هستند؟ کنار ها پرده چرا که را چرندش سوال نداشتم، درماني درست حال بيچاره من هم روزش يک که

 تو.. تو!... سوگند؟ -....:است؟ انصاف سوالش اين اخر است؟ سوال هم اين اخر... پرسد مي زده، کنار را انها کسي

 و برگشت حرص با که برود پله زير اتاق سمت به خواست دوباره!...) اصال.. ؟!رفتي؟ نمي پنجره جلو اينجوري که

 پسره اون واسه سوگند... اره؟!!... رفتي؟؟ مي پنجره اين جلو روز هر برهنه هاي شونه اين با(... کرد اسير را ام چانه

 !!ميومدي؟؟ شو شکل، و سر اين با

 -.... :کردم جدا را لعنتي شيشه بالخره.... جواب شنيدن براي منتظر و ايستاد دور که زدم کنار را دستش حرص با

 داري؟؟ هم رو ها اون امار چي؟ رو دختراش امار!!... داري خوب رو محله پسراي امار!.. خوبه

 اين بينم؛ بگو حاال.... شوهردارش چه رو، مجردش چه!!... رو تکشون تک -..:رويم شد خيمه و زد محکم پُک دو

 بار؟ چند!.. دادي؟؟ جولون پنجره اون جلو بار چند بودن؟ کنار کي از پدرا سگ

.. داشت؟ وقت چند اين در را من روز و حال امار.. داشت؟ هم را من امار... داشت را محله افراد تک تک امار که او

.. دارد؟ را امارم.. خانه؟ اين سوزان هميشه شومينه حوالي در کرده کز يا بودم، اتاق در يا را شب و روز تمام اينکه

 شب نيم و هشت تا که انروز که دارد مرا امار.. نگذاشتم؟ بيرون هم را پايم خانه اين از که است مدت چه اينکه

 ار همسرش امار انصاف بي اين اخر... ام نرفته بيرون عشق با پياده، تنها، ديگر کردم؛ خريد پسرش، سامي، براي

 ..... است؟ اش محله پسران و دختران به حواسش فقط يا دارد
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 تا کِپ. !.تخت خيالت خان جاويد -:گفتم کشيدم مي بيرون هم را بود قبلي شيشه تِک که ديگري تکه که حالي در

 هم چسب همش!! هــه..!...رفتن کنار حاال شده چي دونم نمي... نداديمشون تکون اينچم يک... بودن کشيده کِپ

 ....شدنم کنده واسه شه اهرم نيست کسي و ديواري چهار اين به چسبيدم که من مثل بودن،

 ونمد مي!.. اتاقم ببرم -...:کلفتش گردن دور کردم حلقه را دستم دو و گذاشتم مبل پايه کنار اي گوشه را شيشه

 !هستي؟؟ چي معطل!! باش زود... وعضمو که بيني مي اما اي خسته که

 و اهميتي بي اين بابت حرص با که برود خواست دوباره.. راست را کمرش و کرد خارج دستانم حلقه از را خودش

 ..من پس!... کــجا؟؟ -:زدم داد زدنش پس

 !!ااافاق( کشيد داد.. )کنه زخما اين واسه کاري بايد... کنم صدا رو افاق برم بذار -

!!... ميکني؟ غلطي چه -...:برداشت خيز سمتم شتاب با هم او و شد بلند "اخم" که بياستم پاهايم روي کردم سعي

 ...تا وايسا

 مي بتادين روش و شورمشون مي ابگرم با.. خوام نمي -..:شدم اويزانش و اسير دستانم حلقه با را سرش دوباره

 ...باال برم کن کمک! زودباش.... ريزم

 رزي انداخت دستي خشونت با و گذاشت لب کنج را سيگارش مرددش، چشمان و سمتم به شده خم گردني همان با

 را چشمانم هايم زخم درد از.... سردش اغوش در مرا کشيد باال و چسبيد را کمرم سفت، ديگر، دست با و زانوانم

 !!بردار سيگارو اين -:گفت لب زير که تکيه اش سينه نيمه به را سرم و بودم کرده جمع

 ..بردار لبم از سيگارو اين -..:کردم نگاهش گيجي حالت با

 -..:دستم به زد اشاره و داد بيرون را دودش عميق... کردم دور لبش کنج از را سيگار انگشت نوک با و بردم دست

 !!هووم؟؟

 دوباره رو المصب اون ميگم!!.. سوگند؟!... کرده درست واسم امشب مکافاتي چه ببين.. اولش جا سر بذار!!... اهه -

 !دهنم کنج بذار

 انهمزم و کرد نگاهم تعجب با. نگاهش اخم با و کردم حفظ انگشت دو بين را سيگار جناب، دستورِ به توجه بدون

 با که بگيرد پس را سيگارش نخ تا شد خم و مرا نشاند تخت لبه.... شد وارد و زد اتاق باز نيمه در به اي تنه

 !...کن اش له کفشت ته با -: و انداختمش اتاق کف سراميک روي سخاوت

 بلند شُرف در ام ناله و اه و بريد مي داشت نَمَک نم را امانم سوزش.... شدم تخت تختخوابم وسط و گرفتم او از رو

 و بودن عصبي!... اوردم مي در بازي کولي جاويد قول به و بودم دراورده را بازي ديوانه ان چرا دانم نمي... بود شدن

 بسوزم بايد حاال و کرده تخليه ام زده فلک خودِ سر دراورم، انصاف بي اين سر که ان جاي به را روز چند اين حرص
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 صداي ديگر که بود گذشته اي دقيقه چند. بود خفه اب صداي.. امد مي اب شر شر صداي حمام از...!... بخاطرش

 .بينم مي ام تنه باالي خودم، نزديکي در را او حاال و شده قطع اب هاي قطره

 !شو بلند.. بشوري پاهاتو بايد -جاويد

 دنبال هب دوباره خواست مي... نشستم اب پرِ نيمه تا واني لبه کمکش با و گرفتم سمتم بود کرده دراز که را دستش

 زابراهش من به کمک براي و برود بود، رفته اتاقکش به شب همه از زودتر زانوانش درد از که بيچاره پيرزن ان

 که شده مجبور اهميتش بي خود حاال و شدم مانعش دلخورم نگاه همچنين و صدايم در خشونت کمي با که... کند

 شدن اسير با دوباره هم بعداش و کند ضدعفوني را خراش هر روي دقت با و بزند چمباتمه پاهايم، جلو حمام، وسط

 و بگذارد طالييست گيپوري با مشکي اش روتختي امروز که تخت روي من، امشب زورگويِ دستان توسط گردنش

 درهم اي چهره با بزند، را برق پريز ان و دهد زحمتي خودش به انکه بدون حتي تذکري، و حرفي هيچ بدون سپس

 !کوفت را در و زد بيرون اتاق از

 ،تخت لبه که مسکني!... نداشت که نداشت بازگشت قصد و بود پريده سرم از خواب.. ام بسته فقط را چشمانم

 و ودمب انداخته باال بود شده گرم گرم که ابي ليوان با پيش دقيقه چند را بود ژاکت، همان دست کنار.. پاتختي روي

.... نبود پيش ربع چند ذوق ذوق و سوز ان از خبري هيچ و بود پرانده را هايم زخم درد که بود هم قوي انقدر ظاهرا

 هم ان.. شب وقت ان امدنش و غفور جاويد به کردن فکر و افکار در زدن غلط ساعت نيم از بعد کم، کم هايم پلک

 رت عجيب ان از و بودم دلتنگش عجيب که کنم اقرار بايد... نخواهم چه بخواهم چه اينکه به کردن فکر خبر؛ بي

 شايد که سردش اغوش در امشب... گردنش دور به دستانم کردن اويز با امشب... اش دوباره ديدن با امشب، اينکه

 اش خيره نگاه از من و شد رجوع و رفع ام دلتنگي... باشد نگرفته زمان بيشتر هم ثانيه سي سرمايش و اغوش اين

 هم را او تنگ دلِ شدن دلتنگ کشيد؛ مي انگشت ها بريدگي تک تک روي که هنگام ان دستانش گرماي از و

 مهمان دوباره از را هراس و سست مرا پاي و دست باز طرفه دو دلتنگي اين... ترساند مي دوباره مرا اين و احساس

... کردم مي حس... ديدم مي را تشعشعاتش هردويمان سوي از امشب که جانبه دو دلتنگي اين.... کند مي دلم

 فرق هم غفور.... هردوتايمان کسي بي همه اين بخاطر سوزم مي من و لرزاند مي مرا دلتنگ دلِ کردم؛ مي لمس

 جواني براي مونسي هم او حوالي در.... شود نمي ديده همدمي واطرافش دور در هم او. ندارد من با انچناني

 گذشتهن ساعتي نيم! بله.... خود براي مونسي داشتن به نياز و پيري ايام و پيري به برسد چه بينم، نمي حااليش

 کرده چه خودش با او... گذراندم نظر از را پايش تا سر.... مشخص درگاه در قامتش و شد باز انتها تا در که بود

 چشمانش سفيدي.. زد مي زردي به صورتش تيره پوست... ؟!ساخته خودش براي که بود رويي رنگ چه اين!.. بوئ؟

 من و امد جلو... امد جلو و داد فشار فشار را گردنش کمي دستش با. زدند زرديمي به هم انها.. همينطور هم،

 ......نشست زانوانم کنار درست لبه، و امد جلوتر... زدم تکيه تخت تاج به من و امد جلوتر.... شدم نيمخيز

 مياره در سر اون خُب.. خَب.... پيشت بياد پا توک يه کنم بيدار رو افاق برم بذار يعني... اگه!... داري؟؟ درد -جاويد

  دکتر؟ پي بفرستم رو نادر ميخواي!.. نخوابيدي؟؟ چرا اصال سوگند،.... چيز همه از
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 اراسته ظاهر اين! نه.. اش اشفته ظاهر اين. بود خبري يک... کردم نگاه را اش چهره اجزاي تک تک نگراني با

 ..زند مي مشکوک عجيب نزارش رنگ و چهره روي بر گذاشته سرپوش نقابي، مانند که اش نمايشي

 اره؟!!... کردي؟ روي زياده بازم -

 !!اره -جاويد

 نمي ترجيح بودن حسيني راستِ به را دروغ جنسانش هم تمام مثل شده هم يکبار چرا ؟..گفت محکم انقدر چرا

 همسرانشان هاي فضولي و ها سوال از خالصي براي که متاهل مردان تمام مثل شده هم يکبار براي چرا ؟..دهد

 ديگر سمت به و کشيدم کنار سانت چند اندازه به.... گويد؟ نمي دروغ هم او گويند، مي خوردن اب مانند را دروغ

 !مياي خسته نظر به.. اينجا بده رو ات تکيه بيا -..:رفتم تخت

 رکنا همش که ها پرده اين.. بگو رو راستش! سوگند -:و داد فشار هايش پنجه با را گردنش دوباره از. نکرد توجهي

 !نه؟؟ نبودند،

. .بيزارم کل کل از که بودم گفته.. بودم خسته... بود خسته... بودم دلتنگ هم موردش بي هايِ حساسيت براي

 نگاه در خيره و رفتم سمتش به کشان کشان زانو، روي. دادم ترجيح را راستگويي خودش مانند هم من!... نه؟

 که بخورم قسم اون خاک به اره؟.. خوبه؟ پري، خواهرم،... بگو؟ تو هوم،.. بخورم؟ قسم کي جون به -..:شدم زردش

 !!خوبه؟؟.. نرفتن کنار زمان هيچ ها پرده که.. نشدم هم پنجره اون نزديک حاال تا

 چيزي جاويد، -... :انداخت تخت ميان را خودش و داد تکان تکان شده راضي حاال که اي بچه مانند را سرش

 !اره؟ کردي، کم وزن انگاري... شده؟

 اصال... زد نمي دل به چنگي اش جسماني وضع و درامده فُرم از اندامش که نبود مهم برايش اصال.. دانست مي چه

 خانه به انکه از قبال و بود شده اغاز نو از هايش زدن عق پرواز، ميان هواپيما، در هم امروز که نبود مهم برايش

 متخصص يک پيش که بود خواسته پزشک که نبود مهم برايش اصال... بودش رسانده درمانگاه به نادر.. برسد

 درگاه از هم را پايش او نبود در همسرش چرا بداند که بود مهم برايش چرا، اما... شود کامل چکاپ و برود گوارشي

 و دنکن درنگ هم لحظه يک دختر ان نباشد، اگر حاال که بود کرده فکر خود پيش در که او... نگذاشته بيرون خانه

 هم آخر و بود داده پناه روز3 او به که نوازش مهمان دوستِ همان منظورش.. دوستش با ها خيابان در شب تا صبح

 با هم ار نادر که بود گفته.. بار يک از دريغ اما... کند شيطنت و دهد جوالن کيست، وفا با دوست ان بفمد نتوانست

 بجز که بود گفته نادر... دهد کيشيک خانه جلو را روز ساعت 13 تمام که خواست او از... نبرد اما.. برد مي خود
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 و شده خارج نه اي جنبنده ديواري چهار اين از ديگر بودند، رفته درمانگاه به که ظهر از بعد 2 ساعت حوالي امروز

 .شد چه کرد، نمي فکرها چه!.. بود عجيب.. وارد نه

 هيچ؟؟ نزدي خونوادت مزارِ به سري -جاويد

 تههف دو يه... برگشتي؟ دير اينقدر چرا تو اصال( پرسيدنش براي بودم دودل و کردم مي مِن مِن کمي... )اصال.. نه -

 !!موندي مي هم ديگه

 !..منظور؟ حاال... داشتم کار -.. :کرد سرش گاه تکيه را ارنجش و چرخيد سمتم پهلو به

 را مطلب اصل خواست مي زرنگ مردک. کمر روي تخت، اما شدم درازکش خودش مانند و زدم حرصي پوزخند

 گفت؟ نمي را اصل خودش چرا اصال... بشنود را مطلب اصل خواست مي... بگويم

 هيکبار به رسايش صداي با هميشه مثل و گرفت هايش پنجه ميان در بودم گذاشته شکمم روي که را چپم دست

... بود ديشب اوجش اوجِ.. بود شده تنگ واست دلم خيلي اره،.. شدم دلتنگت بدوني خواي مي اگه اره، -:گفت

 ...تمومه کارم گفتم خودم پيش لحظه يه... نبود خوش خيلي حالم ديشب( کردم نگاه درهمش چهره به.. ) ديشب

 روي هم را خودش دست کف.. گذاشت سردش پيشاني روي هم را دستم و کشيد دراز کمر روي من مانند هم او

 تعريفي ديشب هم من حال که گفتم مي بايد من حاال.. بود من نوبت حاال.. دهد ادامه نگذاشتم.. دستم همان

 ..بود من نوبت حال اري،.. بود تر داغان قبلي شب شانزده تمام از ديشب هم من حال.. نداشت

 ..نبود خوش ديشب منم حال... بود شده تنگ واست منم دل خُب -

 !!..مياد بدم دروغ از.. ميگي دروغ داري -..:رويم شد خيز نيم و و کرده وارد چپم دست همان به زيادي فشاري

 وت مثل من، دل که بگم.... که بگم خواستم فقط من.. من.. گم مي دروغ کن فکر -: کردم نگاهش حوصلگي بي با

 ...که بگم... نيست سنگي

 اتاق از شتاب با و انداخت خشونت با شکمم روي سمتم، را دستم ها ديوانه مثل... احمق مزخرفِ... وحشي مردک

 !! سنگيِ  ديوانه... بکند لوال از است االن گفتم که سرش پشت کوبيد را در چنان.. زد بيرون

 

 

 

 ان. !.چه؟ يعني..... نگذاشته سالن در را پايش هفته چند اين در اصال خانه خانم که.. بوده خودش کار که گفت افاق

 چه پايِ را بود اورده پناه اغوشش به خود پايِ با.. گذاشت؟ مي چه پايِ را ديشبش ديوانگي.. بود؟ چش دختر

 حس ددرص يک اگر.. کرد مي باور چگونه بايد را اين!!.. بود؟ چه ديگر دلتنگي ابراز ان اصال يا.. ميگذاشت؟ بايستي
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 افتاد مي جانش به چنان.. گرفت مي را اش گويي دروغ تاوان گرفت، مي را جوابش.. باشد گفته دروغ که کرد مي

 اسيحو بي با کنارکش لعنتي هاي پرده ان که فهميد بود، خورده افاق که قسمي از ديگر حاال. امده کجا از نداند که

 همسايه آمار بود فرستاده را نادر پيش دقيقه چند..... ندارد ديوانه دخترک ان به دخلي و اند رفته کنار پيرزن

 را بود اش ساکن اي ساله چهل مجردِ مرد و داشت ديد اش خانه ساختمان به که روبرويي واحدِ همان روبرو،

 را حرامزاده ان خوب او نشناسدش، هرکه و بود کرده اباد را محله نصف هايش پريدن هرز با عوضي مردک... بگيرد

 براي و کرده عفت بي را مجتمعشان دختران از يکي رسيد گوشش به که بود پيش ماه چند همين... شناخت مي

 و حريم از"بود گفته خودش پيش... شد پشيمان که بدهد او به حسابي درس خواست چندباري. زد جيم هم مدتي

 کمي شده؛ گور گم مدتيست که دراورد، را تواش ته نادر که حاال... "جهنم به بقيه ناموس.. باشد دور من ناموس

 .رفت بود کرده پاس خوبي به را امتحانش که ديوانه دخترک ان صدقه قربان دلش در و شد اسوده خيالش

 جوان منشي. بود مي مرتب محاسن با مردي سرتِق، و کرده بزک دخترکي جاي به اش منشي که بود مطبي اولين

 به ماحترا با او خود مانند هم او... شود تمام کارش قبلي بيمار تا بکشد انتظار دقيقه چند تا خواست رويي خوش با

 ده براي انداخت پا روي پا مطب رنگِ بنفش مبلمان روي و سپرد گوش بود ادب و احترام کمال در که دستوراش

 .دقيقه

 .بفرما بشين، بفرما!.. شديا سهيل ستاره اقا... غفور جناب!!.. بــَه،بَـه -دکتر

 يلورس سيني وسط که ابي فنجان بهنود هوشنگِ. داد لم فسفوري نفرهِ تک راحتي روي و فشرد گرمي با را دستش

 فنجان اين بپرسد نبود نيازي. نشست روبرويش ديگر، سمت راحتي روي هم خودش و گذاشت رويش جلو را بود

 داد، مي گل مزه که طعمش از او که چايي همان. سبز چاي هميشه مثل! اوف.. گرميست نوشيدني چه محتوي ابي

 "چرزتي" فقط... خودش هاي نوشيدني فقط نوشيدني... بود بيزار هم قهوه حتي نوشيدني هر از اصوال.... بود متنفر

 امان اما.. شان قطره يک براي زد مي له له. خودش خانه اشپزخانه کنج بار اورجينال هاي "ويسکي".. خودش هاي

 !!امــان.. روزها اين او با امد نمي راه که مصب سگ يِ روده و دل اين از

 !شد خودم خودِ مال... شدم صاحابش بالخره -

 !عرب؟؟ يا فارسه.. هست؟ چي نژادش حاال! اِ -هوشنگ

 ...به راجع دارم!!.. دکتر؟ -..:زد مي حرف چه از!.. نژادش؟.. شد خيره دکتر دهان به شده گشاد چشمان با

 خودش بود، بسته درمانش به کمر خودش. شناخت مي اش نوجواني از را جوان مرد ان. دانست مي خوب خودش

 ان به راجع دارد که دانست مي. شد رسوايش خانواده او حال کمک و بود کرده راست را اش خميده کمر که بود

 اصالح را همسرش به راجع صحبت لحن بايد اما. زند مي حرف گفت، برايش او از و بود امده پيش ماه دو که دختر

 عاطفه و حس از سرشار که زن جنس از انساني هم ان انسان، يک ي درباره دارد که فهميد مي بايد... کرد مي

 !!زن هم ان.. ادم يک بلکه... حيوان يک نه.. کاال يک نه.. کند مي صحبت است،
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 حميدرضا واسه يکي ميشه ماهي چند.. پسندم مي خيلي رو عرب اسبايِ اصوال که من!.. نگفتي؟ -هوشنگ

 من و شد يهويي.. نيومدم خودت پيش که ببخش( خورد مي حرص دارد چگونه جاويد که بود متوجه) خريدم

 ..اما.... بخرم اون از و برم اشناها از يکي پيش شدم مجبور

 دز لب را چايش ارامش با و برداشت اش کننده ديوانه هاي صحبت از دست دکتر کشيد، که ارامي نچندان عربده با

 .را اش زهرماري چايِ ان کند ميل هم او که زد اشاره رويش جلو عصباني مرد به هم فنجانش بااليِ از و

 ذارب!.. نيست جاش اينجا -..:کرد نگاهش جديت با دکتر که.. دراورد را سيگار پاکت کتش بغل جيب از برد دست

 .!...بعد واسه

 ثانيه چند عرض در و زد سيگارش نخ به عميق هاي پک درهمش هاي اخم و نگاه همان با. زد اتش و نداد اهميتي

 . کرد يکسان زا سرطان و سمي دودهاي با را رنگ ابي اتاقِ پاک و مطبوع هواي

 

 

 

 دوباره از خواست مي. داد تکان ندانستن به سري بهنود هوشنگِ!!...... اره؟ دارم، بهش حسي چه بودم گفته -

 اخري همين... اخري حسِ اين به برسد اخر در تا بگويد اول از خواست مي اما... را حسش دانست مي خوب بشنود،

 اه مدت از بعد اينجا به درامده؛ ريش ته... شده کبود لبان شده، زرد روي و رنگ با اشفته، امروز کرده مجبورش که

 .بزند سر

 !!گفتم رو چيز همه واست که من دکتر!.. بودم؟ گفته -: و کرد ريز را چشمانش

 !بگو واسم دوباره از جاويد... بگو بازم -هوشنگ

 دونم مي!.. نکن سياه منو.. بود اولي همون به مزش.. نميشه! نــه -:گفت کالمش در تمسخر با و کرد ريزي خنده

 با) دکتر... گفتم خودشم رويِ جلو گفتم، خودشم به هوشنگ... عاشقشم دوني مي که دونم مي.. دوني مي که

 ...وقتي نيست، خودم دست( کرد له سيلور سيني ميان را سيگارش فيلتر خشم

 !!حده؟ چه در رابطتون -:رفت مي و امد مي سنگين هايش نفس نبود، عادي حالتش. پريد حرفش ميان به

 االن خاطر اين واسه مگه! هوم؟ بشن، حل مشکالتت بايد!.. جاويد -: مشت را دستش و بست محکم را چشمانش

 ...رابطتـ بگي، خوام مي!.. نيستي؟ اينجا

 .هيچي هم هميشه واسه!.. هيچي -:غريد ارام بسته، چشمان همان با
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 اشقع!.. گفت؟ مي چه پس... اما کرده تجربه را زن يک با رابطه بار چندين که بود گفته برايش... بود بعيد غفور از

 ...!!همسرش با و بود

 ...بعدش اينکه از ترسم، مي... تونم نمي -:و گذاشت کبودش لبان ميان را دوم سيگار

 خان يوسف که مصيبتي همان ياد. افتاد مي پيش سالِ چند ياد... شده نفرين واژه ان گفتن بود سخت برايش

 رسوا ياد. ريخت مي حلقش در را نجس مايع ان که زمان ان امد قهرش خدا گفت. دانست شراب را علتش

( زد تکيه مبل پشتي به را سرش!) کنه خيانت..خي و بره -....:اش خانواده اجباري مهاجرت ياد... افتاد شدنشان

 وانج گوشم تو چيزي يه همش چون باشم داشته رابطه زنم با تونم نمي من دکتر.. بخورم دست رو بازم ترسم مي

 قتيو.. بميرم خوام مي ميکنه ارايش وقتي دکتر... ميره راه سرم تو چيزايي يه( کرد گونه پچ پچ را صدايش) ميشه

 شده، تنگ واسم دلش گفت ديشب وقتي هوشنگ،... بزنم اتيشش خواد مي دلم خوره، مي مشامم به عطرش بوي

 مي ديوونه داشتم واي،! واي( دهانش روي کوبيد چندباري محکم مشت با)  نه يا کنم باور خوام مي گفت وقتي

 .ذاشت نمي... شد نمي اما کنم باور خواستم مي... شدم

 رد زمستاني سرد هواي.. گشود نيمه تا را پنجره و رفت اي سرمه هاي کرکره زير مستور هاي پنجره سمت به دکتر

 مي رو داروهات -:نشست مبل دسته روي و کرد جا جابه بيني روي را عينکش. يافت جريان دود سراسر اتاق

 کني؟ مي لج کي با داري!!.. نه؟ خوري نمي( زد پوزخندي..)توام؟ با! جاويد!.. خوري؟

 بيشتر حواسش اون يکمي اگه. نيست نيازي اونا به -:گفت دردناک خشکِ سرفه چند از بعد و دار خش صداي با

 خودش بدم تذکر بهش من اينکه بدون خوام مي...ندارم دوا مُشت مُشت اون به نيازي من... خوبم باشه، جمع

 مي ازش اينکه!... زياديه؟ چيزايِ اينا دکتر.. نزنه عطر نکنه، ارايش نيستم خونه وقتي خوام مي!.. ها؟.. بفهمتم

 !...زياديه؟ درخواست نره؛ پنجره جلو نکشه، کنار رو صاحاب بي هاي پرده خوام

 ان از هايش خواسته حوالي در انقدر حواسش.. فشارد مي دستش پشت را ملتهب سيگار دارد که نيست حواسش

 !ودش مي نمايان بزرگي دايره چگونه و دستش پشت سيگار سر شود مي خاموش فهميد نمي که بود بيچاره دختر

 متس به کشان کشان و کشيد انگشتانش نوک ميان از انزجار با را شده مچاله سيگار و برداشت خيز سمتش به

 ؟..کردي چيکار خودت با ببين اوف،!.. شير زير بگير رو دستت -...:برد اتاق گوشه روشويي

 کاري اول شبه همون -:ناليد.. سرپُر بطري يک اتمام از بعد بود ملنگ ملنگ که زماني مثل نبود، خودش حال در

 به.. خوبم.. هوشنگ خوبم من! اخ....شده پيداش خونه شب نه هشت ساعت لعنتي،... کنم بلند روش دست کرد

 رويش جلو هم را نسکافه بزرگِ ماگ دقيقه، چند از بعد و کرد هدايتش قبلي رنگ فسفوري مبل همان سمت

 بغل جيب از شود، ارام کمي تا بکشد سر را بزرگ ماگ ان انکه جاي به.. خوردنش از کرد مي مقاوت... گذاشت

 !تو؟؟ پسر!!.. جاويد -:کشيد سر کوچک قلوپ دو با و خارج را کوچکي خيلي باريک بطري کتش
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 براي که الکليست فرد يک او! بود؟ کرده چه خودش با او..! مخصوصِ فقط جيبي هاي بطري اين... شد نمي باورش

 را خونش تمام که بود کسي روبرواش جوان مرد اين!.. کند؟ مي استفاده ها شيشه اين از خودش کردن سيراب

 هاي قرص مصرف جاي به.. قهوه فنجاني نوشيدن جاي به اش، اشفتگي درمان براي حاال و بود کرده تسخير الکل

 اورده؟؟ روي جيبي الکل به خواب، ساعتي چند جاي به.. بود کرده تجويز که ارامبخشي

 طرف اينکه بود، الکل اثرات از.. باز نطقش و شد منگ دوباره... کرد دردناک لحظات ان زدن شخم به شروع دوباره

 خودم دست لعنتي! هــه.. جونش افتادم کمربند با -.. :اورد مي زبان به دارد ذهن در هرچه و شود مي پرحرف

 از اگه.. کرد مي زِر زِر در پشت از همش بود، افاقم تقصير... زدم مي تر دار جون کرد مي ناله بيشتر هرچي.. نبود

 به اما (کشيد باال را اش بيني دست پشت با و کرد بغض) اما... کردم نمي سياهش جور اين رفته کجا بود گفته اول

.. نکنه شکايت زدم اتيششم حتي.. نزنه دم کردم باهاش هم هرکاري خوام مي دکتر!.. پرستمش مي محمّد، خداِ

 ..دارم من اخه... دارم دوسش من اخه

 را سرد اب. نگذاشت ديگر هايش هذيان ادامه براي مجالي چيست از نشان نبود معلوم که دارش خلط هاي سرفه

 چه داغان مردِ اين با بايد دانست نمي که بهنود هوشنگ.. اش مشکي کتِ به زد چنگ و کرد قِل قِل دهان در

 و مشاوره اهل.. زد نمي لب را وهايشدار و قرص... کرد مي مقاومت او بود، سخت اما دانست مي يعني... کند

 اوايس..! بشيني رُل پشت خواي مي حال اين با!.. کجا؟ -:گرفت را بازويش و رفت سمتش به نبود؛ ها روش اينجور

 خلطي اي سرفه دوباره از) پس... هست نادر -...:کشيد را بازويش و زد مسخره لبخندي.. بزنم زنگ اژانس يه

 (کرد سرفه دوباره..)نگ چرا رو خيکي اون.. س..پ(..کرد

 يِ خميده هاي شانه با که حالي در بلند هاي گام با و نداد مهلت که کمک براي برود سمتش به خواست هوشنگ

 . برداشت گام خروج راهرو و خروجي در سمت به خشکش، هاي سرفه سبب به لرزان

 

 

 

 چه داد نمي او به کشيدن نفس مجال گرفت، مي اتش اش سينه کُفِّشان کُفِّ بار هر با که خشک هاي سرفه اين

 دوباره شروع با اما خيز، نيم ابتدا ديدنش با جوان منشي. برگشت مطب داخل به دوباره... زدن حرف به برسد

 !!جناب؟ خوبه حالتون! غفور اقاي -..:برداشت سمتش به قدمي و شد راست کامال اش سرفه

 يليوان و دويد ابدارخانه سمت به سرعت با. يافت مي سوق کبودي به داشت باريکش لبان عين اش چهره کم کم

 دهش چِفت گلو بيخ را هايش دکمه که رنگ کرمي پيراهن تمام که بود ترسيده بيچاره مرد انقدر... اورد را خنک اب

 بهنود هوشنگ که رفت مي باال تدريج به داشت ها سرفه شدت انقدر.. بود اب کوچک و بزرگ هاي قطره از پر بود،
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 جلوي احمد... زد بيرون اتاق از نداشت؛ هم خوشي احوال و حال که اش کننده مراجعه به توجه بدون هراسان هم

 !احمد؟ شده خبر چه -:گفت بلند صداي با.. دهيد تشخيص را اش چهره توانست نمي و بود ايستاده يارو ان

 غفور اويدج دستش با و کشيد کنار پريده رنگي با باشد ديده اميد نور که کسي مانند دکتر، صداي شنيدن با احمد

 قشرم بي تن و رفت جلو سراسيمه بهنود هوشنگ. زد اشاره کرد، مي کُفِّ کُفِّ پيوسته و زده تکيه در درگاه به که

 !!!وايسادي؟ چرا پسر.. مبل رو بشينه کن کمکش... احمد!!.. جاويد؟ -..:زد تکيه خود به را

 ودب بلد که زباني هر با بهنود هوشنگ... خواباندند بنفش مبلمان روي کشان کشان و گرفتند را بازويش دو زير

 هب پوستش رنگ حاال که غفور سمت به و مرخص را بود حاد نچندان رواني مشکالت با دختري که کننده مراجعه

 يه فقط! اره.. فقط... خوبم من هوشنگ،!.. کتِ بغلِ جيب گوشيم... نادر به بزن زنگ يه -..:رفت زد مي زردي

 ...و بود سرد هوا ارمنستان( زد خسته لبخندي...) کوچيکه سرماخوردگي

... ردهک چه اش جواني با که بپرسد... بکشد فرياد سرش خواست مي. گرفت او به رو سکوت نشانه به را دستش کف

 اين در هم ان او ديدن با حاال... نداشت دوست پسرش از کم را جوان مرد اين. غفور يوسف بود، پدرش رفقاي از

 کدام که سرش بکشد فرياد خواست مي. خورد مي تاسف ندارد، پيش ها ماه مرد با انچناني شباهت که شمايل

 کرد فکر!.. بياوري؟ باال هم خون همراهش که سرماخوردگيست از ناشي يِ سرفه کدام بگويد که!... سرماخوردگي؟

 مردانه مشتِ ميان شده مشت دستمال با سرعتي و امد هايش سرفه ميان هم خون کوچکِ لخته چند که نفهميد

 تکاني اش مردانه غرور اينکه از که دانست مي.. نياورد رو به خودش مانند و فهميد! ؟...کرد پنهان نظر از را ان اش

 .نگفت هيچ و کرد سکوت پس... است متنفر بخورد،

*** 

 ...اخر تا گرفتم تماس گوشيت با بار پنج!.. حاال؟ تا بودي گوري کدوم -:غريد

 وتسک ديدن با نادر... کرد قطع را حرفش ميگذاشت کتش بغل جيب هميشه که سيگارش پاکت نکردن پيدا با

 گرديد؟ مي چيزي دنبال! اقا -: و انداخت نگاهي نيم اش عصبي رخ نيم به نعره، همه ان از بعد اش يکباره

 !.بهنود مطبِ سمت فرمونو بشکن -: و کشيد نامرتبش ريش ته ميان دستي فرجام نا تجسّس از کالفه

 مينه انها اخر... هستند بزرگراه در هم ان فرمان پشت اينکه به توجه بدون شد متمايل سمتش به کامال اينبار نادر

 !..چي؟ واس اقا -..:او حاال بودند، انجا پيش دقيقه ده

 يک خاطر به انهم را راه انهمه! برگرد... ميزش رو موند جا سيگارم بسته!!... اهــه -:کشيد اي عربده دوباره از

 .نداد را سخني و حرف هيچ اجازه درهمش چهره که کند اعتراض خواست! ؟..بازگردد نيمه سيگارِ پاکت
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 براي خاصي احترام که مرد ان براي ناگوار اتفاقي است ممکن انکه از ترس غفور، جاويد نوچه دوباره ديدن با احمد

 خدا مشکلي نادر اقا.. سالم..س -:گفت احتياط با... پرستيد مي را بودنش منش اقا جورهايي يک و بود قائل او

 ..نک

 چهب ان به رو.. ارزش بي پاکتي براي هم ان ترافيک گذاشتن سر پشت از بعد بود نمانده برايش اعصابي که نادر

.. يارب سيگارو بسته اون دکتر ميز رو از بپَّر دستت، قربون... مشکلي چه بابا، نه -:گفت حوصلگي بي با مثبت

 !ياالـلّـه

 !!..سيگار؟ بسته -:پرسيد حيرت با

 !! ها؟ ميشه جوشي خان جاويد االن بيار رو بسته اون برو.. نيار در بازي منگ اينقدر جون، احمد -نادر

 

 

 

 .دهد را مزدش خواست نمي... کرد تن را کتش و بست کالفگي با هم را اخري يِ دکمه***

 نا کنار پيش ربع چند که تخت نيمهِ ان روي را پنجايي تراول انزجار با.. نبود راضي اصال... دانست نمي حقش.. 

 بار اولين براي.... زد بيرون داد، مي تعفن بوي اجرهايش تمام که لعنتي اپارتمانِ ان از و انداخت بود، داده لم غربتي

 اغوش در اپارتمان، ان در را شبش اينکه از کرد، پيدا تنفر خودش خودِ از... کرد تهوع احساس خودش وجودِ از

 کرد، باز چيز همه بي ان براي را اغوشش شب تمام اينکه از بگويد بايد... است اشتباه "ان اغوش" نـه،...! ان

 بود، شده صبح که حاال... داد سرويس را شب تمام که بود او کند، راضي را او زنک ان انکه بجاي. است بد حالش

 الهس چهل زن يک با... است کرده بزرگي غلط چه فهميد مي بود؛ پريده ديشب( الکلي نوشيدني) راکي اثر که حاال

 بِش ان احمقانه، هوس ان نتيجه حاال و بود کرده نرم پنجه و دست کارکشته يک با... بود رسانده صبح به را شب

 باشي متاهل اينکه... است دردناک! هـــه. خونآلود هاي سرفه و خيابان جوبِ لب هاي زدن عق بود شده مستانه،

... است دردناک. شوي يارت قرارِ بي شوي، عشقت دلتنگ بعدش صبح اينکه... است دردناک. غير اغوش در و

 رسيبت اينکه...باشد جمع خاطر بودنش بکر از هميشه براي خيالت خواهي مي چون باشي؛ محرمت با بترسي اينکه

 ريديگ به را خودش و برود حاال است؛ رفته فنا به خودت بدست بودنش بکر ديگر که بعد فرداهاي... بعد فرداهاي

 رهجو هيچ به تو و شود متصل عشقت روح و جسم به ديگري. نفهمي وقت ان تو و شود ملحق ديگري به... بسپارد

...! کشيده درد يک جز کند، درک تواند مي که را درد اين. است دردناک قسم خدا به... نباشي تشخيص به قادر

 اورد کم... اورد کم و کشيد را درد اين غفور جاويد ؟..نياورد کم و شود متحمل را دردي اينچنين که مرديست کدام

 .مردي اينچنين شد و
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 با همزمان.. بکشد چنگ زمان و زمين به درد از خواست مي دلش... امد مي باال داشت انگاري اش روده و دل تمام

 در. باشد اخري اينبار کرد مي خدا خدا... شد خم جوب در نيمه تا و زد چنگ ماشينش الستيک به ديگر زدني عق

 شنيد؛ را صدايش خدا... کرد مي تاپ تاپ پاک دخترِ ان براي امان بي دلش... بود بسته فحش باد به را خود دلش

 حرفِ البته.. افتاد دکتر حرف ياد واگير هاگير اين در. اورش عذاب هاي اوردن باال هم کشيد ته ها سرفه هم

 اهل ما نترس بگو، اقات به برو" است گفته و کوبيده اش سينه تخت را پاکت گفت نادر. نادر زبان از بهنود هوشنگ

 يچ.. زنت بيچاره بگو، بهش.. ؟..کشيدي نمي هم رو نخ تا چند اين و ميمردي حاال بگو بهش.. نيستيم چيزا اين

 هايي خنده هم ميانش و کرد مي بازدم و دم جان بي "!!؟..غفور تو کشيده فلک به سر خساستِ دست از ميکشه

 خودِ است سخت. گذراند ديگري بستر در را شب شوهرش که دختر ان بيچاره... زنش بيچاره که راستي به. ريز

 داشته هم اعتراض و کني اعتراف خودت گناه به خودت و باشي مرد است سخت... کند اعتراف جرمش به مرد

 ميل خربزه گويد مي... کشد مي فرياد امان بي دارد که است المروّت عقل اين را اين..! نيست وارد اعتراض. باشي

 پست خود بر هم عالم نفرين و لعن تمام و کردي خودت گويد مي...! بنشين خواهشا هم لرزش پاي پس اي فرموده

 ندک مي جا جابه را خودش کمي. است کرده دراز خستگي با هم را پاهايش و داده تکيه ماشين تاير به..! باد فطرتت

 اب را برگه گوشه.. شده حس بي انگشتانش نوک... کشد مي بيرون شلوارش پشتي جيب از را خورده تا برگه و

 شپايين امضاي و مهر تا صفحه باالي تاريخ از هم باز... کند مي باز را تايش ديگرش دست کمک با و گرد مي دندان

 انرژي و شود مي گرم گرمِ اش زده يخ تن... گردد مي بر دستانش به حس. شود مي خوشي غرق و خواند مي را

 فِّکُ کُفِّ و زدن عق همه ان از بعد اينکه!... ديگر؟؟ باورنکردنيست... شود مي تزريق پيکرش کلِ به باورنکردني

 !!؟...شوي سرخوش و شود خوش احواالتت اينچنين خصمانه هاي

 را راهم بالخره مختلف؛ هاي تصميم با جدل و درگيري خود ها مدت از بعد. نگذاشتم چشم روي چشم ديشب کل

 پا مانمب اما نشد ريزي پي خودم دستانِ با که زندگي سر... ام زندگي سر بمانم اينکه. گرفتم را تصميم و کردم پيدا

 خانه ندمان و دهم سامان و سر را خرابه اين ام شکيبايي و صبر ارتقا با تدريج، به خودم و بمانم... ببينم را گرفتنش

 ..!نشد اما... کنم بزکش نوعروس يک

 روس ربع يک از بعد و داشتم تن به را بود اندامم فيت کامال و پا قوزک تا اش بلندي که رنگي اي فيروزه پيراهن

 و نفره دو شديدي طرز به را شام ميز بودم خواسته افاق از. رفتم پذيرايي به... صورتم مو ارايش با زدن کله

 .دهم خاتمه احمقانه دوري اين به ديگر خواستم مي. داشتم خانه مرد براي ها برنامه انشب اخر... بچيند عاشقانه

 و بودم او زن من... شد روشن امدم در اش عقد به که روز همان از... بود روشن تکليفم که من... دهد خاتمه او البته

 را هايمان اتاق شدن يکي بحث شام ميز سر داشتم قصد. نباشد لقب و اسم يک فقط بودن زن اين خواستم مي

 اردبگذ پا من پناهگاه به که باشد او کردم مي خدا خدا دل در گرچه... من که يا بيايد من مقرِّ به او يا.. بکشم وسط

 بوي البته صد و بود تاريک بسيار او اتاق اخر... بکشد يدک هميشه براي را مشترک اتاقِ لقب که باشد انجا و

 چه اما. ساخت مي دگرگون را حالت بعد ثانيه چند براي مسموميت حس و کرد مي گيجت گيجِ الکل و سيگار

 بد چه...! گرفت را حالم بودند ايستاده دروازه درگاه در که جاويد، نوچه نادر، و افاق هاي صحبت شنيدن يکهويي

 از اعصبانيتم نتوانستم!.. بود؟ موقع چه داني مي بدترش اما. ايد نمي منزل را شب که شنيدم وقتي بود ضدحالي
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.. .گرفتم مي را رندش شماره که بود مرتبه دومين اين.. کنم کنترل ايد، نمي را شب که مانده گوري کدام اينکه

 ايصد... خودش نه اما شد، پاسخگو بالخره متوالي بوق چند با. بار دومين هم حاال پاسگاه در شوم انشبِ بار اولين

 خيلي اخه نموني؛ تماسش منتظرِ بهتره...بگيره دوش رفته اما هستشا يعني.. نيستش عزيزم"..بود زن يک

! ؟..نه بود، بد خيلي.. بود زمان ان بدترش! اري. "گلم باي!.. باشه داشته زدن فک حوصله نکنم فکر و خستست

 است بد ؟..بکشد تير هم رحمي با و بتپد صدا بي و کند قلبت اينکه.. يخ؟ دستانت و بزنند زنگ هايت گوش اينکه

 به ار باورهايت تمام و بيايد يکي اينکه... بود فاجعه نه، که بد.. بود بد سر در رويا هزاران با زن منِ براي!.. نه؟ ديگر

 براي... ريختم فرو بار چندمين براي من ديشب. است سخت خيلي.. برود "گلم"يک با اخر در و بکشد لجن

 حاال.. زند مي را چشم نورش و کرده طلوع افتاب که حاال و شد خاکشير و خرد نو از ام شکسته قلب بار چندمين

 دوباره از هايم اشک و کند مي درد من الکردارِ قلب گذرد مي شنيدن "گلم" و تلفن ان از کامل روز يک که

 . سرازير

 

 

 

. روم مي حمام داخل روشويي سمت به سريع. ايد مي ماشينش موتور شدن خاموش و دروازه شدن باز صداي

 که زيبا پيراهن ان. شويم مي را صابون کف با شده مخلوط هاي سياهي و پاشم مي نزارم چهره به اب مشت مشت

 هک فطرت پست ان سمت به و کرده جايگزين معمولي شلواري بلوز با را بودم کرده تن وسواس کلي و عشق با

 .شوم مي روان ايد، مي پايين طبقه از صدايش

 هب خواهد مي سرم رود، مي باال دارد فشارخونم.. کشد مي سر را ابش ديگر نيمه و دهد مي سالم گرمي به ديدنم با

 ..!بزنيم حرف هم با بايد -..:بزنم استارت را بحث خواهم مي اما بلرزند خواهند مي پايم و دست بيوفتد، دوران

 به لرزان هاي قدم با و دهم مي چيني ام پيشاني و بيني به.. ايد مي سمتم به و کند مي رها اپن روي را اب ليوان

 بدون چون نشد متوجه را ام زيرکانه فرار اين ظاهرا. شود مماس تنم به تنش مبادا تا دارم برمي گام ديگر سمتي

 ...تونيم مي... بيرون بريم ناهار واسه شو اماده سوگند، -:رفت ها پله سمت به و شده رد کنارم از العملي عکس

 ..طـلـ خوام مي من -:غريدم مرتعش صدايي تن با

 هنوز و داشت لب روي لبخند که جاويد روبه و گذاشت دهانم روي را دستش کف شتاب با افاق دهم ادامه امدم تا

 !!هـا؟.. بگيد ناهار از بعد نبود قرار مگه جان خانم اِ.. اقا نه -:کرد بود، نبرده پي عصبانيتم عمق به

 شده گرد چشمان با.. بود منجمد من دستان عين هم او چروک دستان... لرزيد مي من مانند صدايش هم او

 دهانم روي از را دستش کف شود، محو باال راهرويِ و پله پيچ از کامال جاويد که زمان ان تا او و کردم مي نگاهش

 .قفل سرش پشت هم را در و برد پله زير اتاق به کشان کشان پوزيشن، همان با... برنداشت
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 ؟..بگم بهش نذاشتي چرا!.. بود؟ کاري چه اين!! افـاق -:ناليدم مي و کشيدم مي نفس تند تند

 ..!دختر کن بيرون سرت از رو فکر اون خدا به رو تو!!.. ها ميشنوه مياد بخدا!! هيش -افاق

 با دارم.. کن؟ بيرون رو چي چي -:زدم تشر پايين صدايي اما خشم با.. شد نمي تر گشاد حد ان از ديگر چشمانم

 که اين... سازم مي بودنش انصاف بي همه با دارم افاق.. کشيدنش سيگار خوريش، عرق با سازم؛ مي چيزش همه

 اصال... سازم مي توهيناش و حرمتيا بي همه با دارم من افاق.. داره شک بهم همش اينکه.. اد نمي خونه شبا خيلي

 !..بود؟ کجا ديشب دوني مي هم تو!!.. امـا بودم کرده سازگار رو خودم

 ماا.. خواستم مي بسازم، زندگي يه خواستم مي افاق -:ناليدم کالفگي با اهلم؛ نا قلب روي کردم مشت را دستم

 و چرخاندم را کليد... )نشده دير هنوزم اما بچسبونم داغه تا ذاشتي مي بايد.. گرفتي مي رو جلوم نبايد! نشد

 به.. دونم مي جان خانم -:گرفت را دستم پر چشمان با شوم خارج چهارچوب از امدم تا( کشدم پايين را دستگيره

 رو حرف اون نيست وقتش االن.. نيست وقتش االن اما کشي؛ مي زجري چه فهمم مي و دونم مي حسين امام

 ...بزار. بزني

 صدا را نامم و بود کرده بلند را صدايش.. رفتم اتاق سمت به سرعت با و کشيدم بيرون لرزانش دستان از را دستم

 !!زني؟ مي داد خبره چه.. چيه؟ -:گفتم اخم با و کردم بيرون در ميان از را سرم. زد مي

 !!منتظرتم ماشين تو شو اماده زود ميگم،!!.. مياري؟ جوش چرا! بابا هيچي -:گفت وسيع لبخندي با

 شده چه امروز پس.. ندارد داشتن، لب بر هميشگي لبخندِ و خنديدن سابقه که او.. ميزند؟ لبخند انقدر چرا

 و کرده رويايي زنک ان و خودش براي را ديشب نکند! ؟..لبخند قالب در باشند هايي پوزخند انها نکند!... ؟..است

 اولين براي! ؟..خندد مي مدام حيـا؛ با منِ ديدن با بگويم کاش! هــه... پناه و پشت بي منِ ساده، منِ ديدن با حال

 او به ندا يک تا که... داشتم برادر يک کاش اي که کنم؛ مي ارزو دل در... خواهم مي خدا از دل در ام زندگي در بار

 پسرعمو يک کاش الاقل نبود، هم برادري اگر... بگيرد مردک اين از را ساده منِ شده پايمال حق و بيايد دادم،

 نجابتشان، که پسراني همان از پسرعمه، يک هم شايد... خورند مي قسم سرشان رو که انها از... داشتم

 رد پشتيبان مردانِ اين از کدام هيچ از خبري نيست،... ندارم اما!... مجلسست نقل مدام و ستودنيست... غيرتشان

 يانتخ... همسرشم که من به صبح نهايتِ تا ديشب شوهرم بگويم که به بروم! هه... نيست سوگند تخلل پر زندگي

 !!؟..کند معرفي زن، منِ به را غيرت خوش شخص ان که هست کسي! کرد

 تمام براي را امروز اصال... گيرم مي عزا خودم براي را امروز... بگيرم عزا خواهم مي اخر کنم؛ مي تن مشکي پا سرتا

 گرا شايد.... کشم مي تن به سياه و کنم مي سوگواري کنند، مي خطابشان "زن" که انهايي نيتِ به... همانند زنانِ

 شده مال لگد قلبِ براي کنم مي تن به سياه و دهم مي خيرات امروز اري،..! بدهم هم خيرات يک بود هم مهلتي

 .بريزم اشک ميتپد خودش خودِ براي و شده سرخور است وقت خيلي که قانونم بي قلبِ براي خواهم مي.. ام
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!! اه ماشينِ درِ -.:رود مي باال صدايش و کوبم مي منفورش، شخصِ اتومبيلِ در نشستنم از بعد را در قدرت نهايت با

 !!؟..کردي مي داغونش اينجور بود هم اقاجونت مالِ

 ..!!ندارم غذا به ميلي من... بگم حرفامو جا همين بهتره -

 ردب باال را سيستمش صداي بگويم چيزي خواستم بار هر. دراورد بال کذايي رستورانِ ان روبه و فشرد را گاز پدال

 مي "ساده" اسمم کاش. گرفت ساده منِ به رو سکوت نشانه به هم را دستش و کرد زمزمه خوانند، با همزمان و

 خلوتِ در هرزگاهي ساده بجايِ ما و بود ساده هم ام راهنمايي دوره دوستان از يکي نام نکنيد، تعجبي... گذاشتند

 همان نه، "احمق"... کرديم مي اتشي شديدي طرز به را دختر ان و داديم مي قرار مخاطب "احمق" را او خودمان

 اينکه ؟..!ديگر احمقم... شد مي هم من شامل و داشت خود مترادف هم را بودن احمق چون بود خوب "ساده"

 .احمقانست بزني؛ فرياد را شکاييت چگونه نداني اينکه.. بگويي شخص ان به را اعتراضت چطور نداني

 ختت رديفي چند که صفا با سنتي رستورانِ ان داخل هم شانه به شانه تا کند اسير دستانش در را دستم خواست

 با اما... برويم کند، مي خودنمايي مرکزش در هم متوسطي ورنگ اب خوش حوض و شده چيدمان چوبي هاي

 قديممت لبخندي باره چند از بلکه نشد، عصباني... برداشتم قدم او از جلوتر و کردم نگاه دستانش به مشمئز حالتي

 . گذاشت وا خودم احواالت به مرا و کرد

 

 

 

 تِکِّ بروم، کنارش به هم من تا خواست ابرو و چشم اشاره با و نشست بود کناري در که تختي روي حرکت يک با

 يم نشان تار چرا دانم نمي که چشماني با و نشستم تخت لبه دراورم، را هايم کفش انکه بدون.. نرفتم... خودش

 دهخانوا اکثرا... غلغله رستوران و بود تعطيل روزِ. کاويدم مي را رستوران دلنشين فضاي بود، ديدم در انچه هر داد

 هايِ تخت تمام بين که مشترکي چيز يک اما... دوستان با و مجردي هم توکي و تک عيال؛ و عهد همراه و بودند

 کي هر زيباي هاي لبخند بود؛ يکديگر همنشيني از بردن لذت و دوستي... بود صفا... امد مي چشم به شده رديف

 هم به موجود شوهرهاي و زن گرم هاي نگاه... کرد مي مچاله را قلبم انصافي بي با محيط اين در حاظر افراد از

 با ،امد سر طاقتم... پيش اي ثانيه از تر تار را ديدگانم و کرد مي سرد را تنم ناجوانمردانه فرزندانشان، به و ديگر

 دود را قليانش و بود داده لم سفتي بالشتک رويِ که او به رو داشتم داشتنش نگه پايين در سعي زور به که صدايي

 ...!شيم جدا هم از بايد -:کردم کرد، مي

 ابانتخ درستي جمله شايد ؟..بياورم زبان به حرفي توانم نمي ديگر من چرا ؟..گويد نمي هيچي چرا!.. نه؟ نفهميد،

 .ترست شفاف و رسانَد مي را مفهوم تر سريع جمله اين اري،.. "بده طالقم" گفتم مي بايد.. نکردم

 !خوام مي طالق... طالق من جاويد... بحث بدونِ بيا -
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 از و دارد دهان در را مسموم شلنگ ان سر هم هنوز اما... ندارد را پيش ثانيه صدم چند گرمايِ ان ديگر چشمانش

 ...بروم هم را اش ادامه بهترست ام زده را استارت که حاال. دهد مي طرفين به را دود لبش گوشه درز

 ...من جاويد... کنم نمي قبول که نه، نگو خوام؛ مي طالق... بدم ادامه تونم نمي من -

 يبلند "خدا يا" داشت داغ نانِ و دوغ از مملو سيني که جواني پسرک که کوبيد دهانم روي دستش پشتِ با چنان

 -... :باشد ديده را فاجعه اين کسي مبادا که انداختم نگاه را اطراف شتاب با و کردم شرم درد، جاي به من و گفت

 !!..وايسادي بز مثلِ اونجا چرا

 داخل اجزاي و کرد پهن را شده دوزي ترمه پارچه سراسيمه هم او و کرد صدا را جوان گارسون که بود جاويد

 .چيدمان هم را استيلش سيني

 از... ميشد روان اشک داشت چشمانم از... غلتيد مي خون داشت دهانم چاک از... شکست مي داشت صدايم بغض

 تيدس کوچک کيفِ. است شده سخت برايم فشار اين تحمل ديگر که دانستم من و رفت مي هوا ناله داشت گلويم

 زمين را پايم يک تا... بروم تا ايستادم و کردم مچاله مشتم دو ميان در داشت هم پذيري انعطاف چرمِ که ام

 عالممون رسواي و بشم سگ جمعيت اين بين که خواي نمي!... کجــا؟ -:گرفت را مچم و برداشت خيز گذاشتم

 !کنم؟

 هرطور..! خوام مي طالق من -:موجود جمعيت به توجه بدون غريدم، و زدم کنار را دستش تشر با... نبود مهم برايم

 ...رسوايي تا کن ول دستمو.. گيرم مي طالق شده

 فراموشي به ديگر خواستم مي را دستانش سنگيني... متورمم لبان روي کوفت ديگر دانه يک کوبيد؛ هم باز

 ورانِرست در که بود حوض لبِ هاي بچه شيرين غوغايِ تنها و برگرفت در را فضا بدي سکوتِ... نگذاشت اما بسپارم

 يشيطان به سرشان گذشت، مي اطرافشان در انچه به توجه بي که بودند کودک چند ان تنها... شد مي اکو سنتي

 ديدن با... بودم کرده فراموش را دردم... کردند مي پرتاب همديگر به هيجان با را اب قطرات و بود گرم خودشان

 ردهب ياد از را قلبم دردِ کرد، مي خالي پوش صورتي بچه دختر يقه در را ابش از پر مشتِ تخسي با که اي بچه پسر

 وردخ ليز پايش کند، پر ديگر مشتي و برود امد تا پسرک.... اما شنيدم مي را چوبي تختِ هر پچ پچ صدايِ... بودم

 تا نريزد اشک داشت سعي که او روبه شتاب با... نبودم خودم حال در شد، چه ندانستم... شد ها موزاييک پخش و

 زانوانِ روي و گرفتم را زانويش زير و کردم تند قدم ببرند؛ سوال زير را اش مردانگي لوس دخترک سه ان مبادا

 ..!کني گريه توني مي.. اومده دردت اگه! ها؟.. کن گريه خواي مي اگه!.. داري؟ درد! هيش -....:نشاندم لرزانم

 صدايي تُنِ با داد، نمي را غريبم اغوش از فرار اجازه زانويش درد اما کرد مي غريبي احساس که کوچک پسرک

 ...خوام مي من اما... کنه گريه نبايد مرد ميگه بابا -:کرد ناله گوشم زير کودکانه و ارام

 اروم عزيزم،!! هيش -... :نگذاشت اتمامش براي مجالي اشک سوزش و درد يعني... کند تمام را حرفش نتوانست

 ... باش
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 شد نمي غنچه و بود شده نجس خون از دهانم... نشد که بنشانم اي بوسه اش خرمايي مجعدِ موهاي رويِ خواستم

 به گانلن لنگان سمتش به ديدش تا پسرک که چادري خانم روبه و گرفتم را اشکم دست پشت با... زدن بوسه براي

 قبع و اوردم ياد به را دردم کودکانه، و دلنشين انگونه انهم "مادر" لفظ شنيدن با دوباره از و نگريستم افتاد راه

 و امد جلو پسرکش يا است من براي محزونش نگاه دانستم نمي که محجّبه زنِ... رفتم خروجي سمت به عقب

 ونصورتت به آبي يه کنم کمکتون خوايد مي نيست؛ مساعد انگار حالتون!... خانم -:نشاند ام شانه روي را دستش

 ..آخـه... بزنيد

... پسرتون پدر -:پرسيدم وار زمزمه بود، غفور جاويد خُفناکِ نگاه قفلِ نگاهم که حالي در و بردم جلو را سرم

 !هستن؟ کدوم

 به ار اش اشاره انگشت... نگرفتم زندگيم مردِ نگاه عسلي از را نگاهم اما کردم حس را چادرپوش زنِ نگاه سنگيني

 شکا خواست وقت هر بچه بزاره بگو، اقاتون به -:گفتم بياندازم نگاهي سمت ان به انکه بدون من و گرفت سمتي

 ...کردن گريه نيست؛ حاليش جنسيت ريختن اشک بگو پدرش به... بريزه

 گم را پايم و دست که درحالي کرد، پا به را اش اي سورمه هاي کفش و امد پايين کامال تخت روي از ديدم وقتي

 مي صدايي کنجي و گوشه هر از و بود شده شکسته ديگر سکوت... دويدم... داد نمي فرار جز فرماني مغزم و کرده

 هب آن يک... کرده پارک را ماشينش که انجا خالف سمتي به دويدم و گرفتم ناديده را گفتنش "سوگند"... امد

 خانه جز اي خانه در سحر تا او را ديشب... شده مرتکب او را جرم... شوم فراري بايد من چرا اينکه امدم، خودم

 هستم، ام حق انچه از فرار به پا باز که هستم من چرا پس است؛ کرده سپري زنش اغوش جز اغوشي در اش،

 !من نه.. نيايد در هم اخش و بخورد دهني تو بايد که است مرد اين... باشد شرمگين بايد که اوست... ام گذاشته

 داخل افراد از معدودي... رسيد مي داشت ديگر جهشي قدم چند با که او روبه ايستادم و کردم سفت را پايم جا

 يک هب فقط ظاهرا و بودند ايستاده کنان پچ پچ انجا درگاه در بود ديگران از تر قوي فضوليشان حس که رستوران

 هم شناا نيمه چشم جفت يک بين ان در... بودند نيازمند تعطيلشان روز تفريح شدن کامل براي ژاپني تخمه کيسه

 :کردم باز دهن و گرفتم اندک توده ان از نگاه خودم احساسات فوران و جاويد رسيدن با اما ديدم،

 !...بشه تموم امروز همين بايد جريان اين.. خوام مي طالق -

 چرا خودت پس زني مي بودن روراست از حرف که تو لعنتي -:کردم ناله ارام که کند اسير را بازويم خواست

 ..نبودي؟ چرا ؟...نيستي
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 !بيا..! کنم روشن خونه بريم رو تکليفت تا ماشين تو برو بيــا -جاويد

 عاشق مگه... زدي نمي عاشقي از حرف مگه! چرا؟ ديگه تو -:گفتم حرص با و بردم گوشش نزديک را سرم

 بودي؟ کي با ديشب تو جاويد!!.. نيستي؟

 او جايِ هم هرکس... کرد مي شرم هم بود هرکه... بود شرمش سبب به نگاهش برق... بود نادم ديگر چشمانش حال

 يم خيانت من اگه -..:کرد مي نگاهت اويزان لباني با اينگونه حاال زد؛ مي بودن مجنون و عشق از حرف انطور و بود

 ..بودم چي اليق! چي؟ کردم

 حال و وضع اين به زد بيرون دهانم از جمله اين که دقيقه دو عرض در شد، کبود چهرش... زد باال گردنش رگ

 اب پشت، صندلي روي و برد ماشين سمت به کشان کشان ام، پي در پي هاي التماس و ناله به توجه بدون و افتاد

 گفتم من... "باش خفه" که کشيد نعره او زدم، جدايي و ترک از حرف من مسير کل در.. کرد پرتابم ديوانگي

 کفن خودش شده اما ام نگذاشته پا اش خانه به سفيد لباس با شايد گفت او... "طالق و مرگ " زد عربده او طالق،

 راحتم و بُکش پس" گفتم جوابش در من... ببندم رخت اش زندگي و خانه از مُردنم با بايد که بايد کند، پوشم

 ..."زنم مي اتيشت بگي جدايي و مردن از حرف اگر " گفت دار بغض صدايي با ؛"کن

 رهدوبا از... کشيد داخل دنبالش به هم مرا و زد بيرون ديوانگان عينهو ببرد، حياط داخل را اتومبيلش انکه بدون

 اسيري برسد خانه ان به پايم اگر دانستم مي... رفت مي ساختمان سمت کنان تهديد هم او و کرديم مي بحث

 را خودم و زدم فرياد. نيست که نيست جدايي و ازادي براي راهي ديگر بيايد هم فلک اگر که... حتميست ام دائمي

 متنفرم، ازت لعنتي.. بشم جدا تو واسه هرچي از خوام مي... ذارم نمي خونه اون تو پامو من -:انداختم زمين روي

 ...کردي جهنم واسم رو زندگي

 -..:زده زانو منِ روي زد سايه طمانينه با و گرفت جاندار کام چند... زد مي اتش کبريت با را سيگارش ها تازگي

 (کشيد فرياد) هـــا؟!! ميگم؟ چي فهمي مي.. زني مي امضا خودت دستاي با داري رو مرگت حکم

 و گرفت را چپم مچ بود، نشسته زانو دو زمين روي که حال همان در و کرد له کهنه هاي برف روي را سيگارش

 مي غلطي چه داري جاويد -..:برد ديدمش مي بود بار اولين که نقلي حياط ان نقطه ترين کنج در ديگر، سمتي

 !آآي... کني؟

 دهش کور و کر... بود شده رواني او اما.. زد باال فغانم و شد مماس مسير در کره يخ سنگي از تيزي گوشه به زانويم

 بودم مطمئن اما نبود مشخص زياد هم مخاطبش... گفت مي امد مي چه هر و کرد مي کار قشنگ زبانش اما... بود

 ..اورد زبان به را مرحومش همسر نام باري چند که

**** 

 حرف غذاهايش گفت مي... بودند امده خانه سفره اين به او ميهمان را تعطيلي روز سابقش همکاران از يکي با

 حوصله هم اتم يک اندازه به او بداند انکه بدون... کرد سخنراني رستوران منو کل به راجع ربع سه تا و ندارند
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 با عقدش مراسم ديگر هفته دو تا بود قرار. بودند نگذاشته حوصله برايش يعني... ندارد را چرنديات اين شنيدن

.. .نبود بدهکار گوشش کسي ندارد شدن مزدوج قصد گفت هرچه... شود برگزار ديوارشان به ديوار همسايه اشنايِ

 داري بچه اعصاب و خواهد نمي را خودش از کوچکتر سال دوازده دخترِ ان او که نداشت باور را حرفش کسي

 .اوف..! سال دوازده! ديگر؟ است بچه... ندارد

... کرد خالص رفيقش پرچانگي از شده هم اي دقيقه چند براي را او و رسيد دادش به گوشي زنگ صداي بالخره

 قبول براي اش گوش کردن بدهکار براي بود شده اجير مادرش جانب از هم او يعني. بود اش عمه سمت از تماس

 نشده پارک خوبي جاي هم ماشين چون و سپرد گوش خانم عمه نصايح به ساعتي نيم حدود.. اجباري زندگي اين

 دو هوار هوار شد، مي داخل رستوران سنتي و چوبي چهارچوب از داشت که حالي در... کرد جا به جا هم را ان بود،

 که هم زن ان فشان خون دهان و لب از و بود دعوا ظاهرا... کرد کنجکاوش بودند ايستاده تر پايين کمي که نفري

 را بودنش فجيح شد، مي بسته و باز ماهي مانند اش خورده چاک لبان و اورد مي زبان به را چيزهايي تند تند

 چند. تيز چشمانش و شد راست سو، ان از اشنا نام دو شنيدن با اما... شود وارد تا کرد خم را گردنش و سر. فهميد

 شوهرش هم عصبي مرد ان!... ساله 11 کريمي، سوگند بود؛ خودش... زد کنار را بودند ماجرا تماشاچي که نفري

... بزند پرسه کوچه پس کوچه در شب، هم ان ها خيابان در دعوا يک با زنش داد مي اجازه هربار که هماني... بود

 به زخمي هميشه دخترکِ ان ديدن هربار از خوبي حس برعکس و امد مي بدش مرد ان از انقدر چرا داند نمي

 جلو قدمي خواست تا اما کند داغان را مردک ان دهان و نزديک برود خواست مي دلش. شد مي تزريق روحش

 خيابان سمت ان به سرعت با و نکرد معطل.... انداخت جا را دنده و انداخت ماشين داخل را کريمي سوگند رود،

 .راند کرد، مي عبور راهش سر خودروِ هر ميان از برق مانند که لوکسش ماشين سر پشت وار تعقيب و رفت

 

  

 

 ام پي هم خودش... انداخت متروک انباري ان به مرا حرکت يک با و کرد باز را داغون دربِ چوبي در لگد چند با

 از را ادرارم کنترل بود مانده کم سرما، و ترس از و بودم شده جمع اي گوشه. کرد کِپ بود زوري هر با را در و امد

 به سياهي جز اي توده و بود ظلمات جا همه گشت؛ مي چيزي دنبال به داشت گوشه در ديوانه ان اما... بدهم دست

 مي غلطي چه داري -...:است شئ دنبالِ به که فهميدم مي ها پرت و خرت خوردن بهم صدايِ از اما امد نمي چشم

 ...کن تمومش و بيا خدا رو تو!!.. کني؟

 !کنم مي تمومش و ميام... ميام االن -:شد بلند دور و خفه صدايش

 هچ کند، مي تمامش و ايد مي گفت... ترسيدم شد مي نزديک داشت که براقش هاي کفش کف صداي با ترسيدم،

 درمانده که اوست با زندگي از اما ام، شده خسته زندگي از اري.. ام خسته من.. کرده؟ را جانم قصد نکند!.. را؟ چيز

 !آآآخ -...:خواهم مي من.. ام
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.. تاس دردناک بد هست هرچه تلويزيون؛ هم شايد يا جاروبرقي... چيست سيمِ دانم نمي. افتاد جانم به سيم يک با

 کسي و برد مي باال خدا عرش تا را دادم و جيغ عجيب... کند مي الش و اش را تنم بدجور ايست وسيله هر سيمِ

 مي نگاه صاف صاف من چشماي تو.. زني؟ مي طالق از حرف -...:استفاده بال انباري اين کنج در نيست حالم کمک

 !!!طلـــاق؟ ميگي و کني

 اراينب صورتم، روي عربده يک با و انگشتانش دور تاباند و برد باال را غبار و گرد و خون به اغشته سيم دوباره

 پيش حتما هــه،.. است بيشتر هم اصل ديزلِ چرم کمربند ان از دردش لعنتي... دارد دردي چه که اخ... نشاند

 ...!کند مي مرا کوبش هوس بار هر که دارد، ملسي خور کتک عجب که گفته خودش

 لو را شما اصال.. بگويد چه شما، پرسيدند اگر.. بفشارد را وياليي خانه ان زنگ و برود منظوري چه با دانست نمي

 مي او به حسي يک. رفت مي رژه مرتب فلزي در جلوي ربعي يک!... ؟...بگويد چه خواهي مي چه بپرسند اگر کن،

 مدام او و باشد خطر در شوهرش خشم انهمه با است ممکن دختر ان جان که... خبرهاييست خانه دراين که گفت

 ازدمب يک با و کشيد موهايش تارِ ميان دستي... شود انجا وارد دليلي چه به و چگونه که خودش با رفت مي کلنجار

. .بفرماييد -:رسيد گوش به ايفون پشت از مسن ظاهرا زني نگران صداي.... فشرد را زنگ و کرد دراز دست عميق

 برِخ يک انهم.. خبريست که کرد پيدا يقين زن ان صداي در اشکار لرزش و نگراني انهمه از!... داشتيد؟ کار کي با

 !ناگوار

 !هستم کريمي خانم هاي اشنا از يکي اوم،!... در؟ دم بياريد تشريف لحظه چند ميشه -راد

 .ميام االن باشه خُب،... خُب!... اشنا؟ -افاق

 ساررخ به رنگ که پيرزن ان روبه جديت با.. شد گشوده رويش فلزي در بالخره تا کرد رفتن رژه به شروع دوباره از

 !نيستند؟ کريمي خانم... خانم سالم -:کرد نداشت

 توانست مي که کاري تنها و نداشت رفتن جلو براي جرعتي اما خبرست چه حياط سوي ان دانست مي که افاق

 ...االن اما... هستند خونه خانم سوگند -:گفت مرتعش صدايي با بود؛ فرستادن صلوات بکند

 و تگف بلندي "زهرا فاطمه يا" افاق. انداخت طنين حياط کل در مرد يک تر بلند فرياد و زن يک بلند جيغ صداي

 اام رسيد نمي گوش به سوگند صداي.... دويد کنان خس خس کذايي انبار ان سمت به جوان، مرد ان به توجه بدون

 لگد يک با و گرفت سبقت افاق از راد.... اورد مي زبان به را زنش نام تضرع با و زد مي داد!... چرا جاويد فرياد

 ساعت افتابِ سمت از که نوري پرتوهاي با حاال اما بود؛ تاريک اتاقک ان... کرد نيمه دو وسط از را اويزان در محکم

 پشت از که حالي در زمين، کف که خراب حال و چهره با دختري توانست مي يافت، مي تشعشع ظهر از بعد دو

 که حالي در پيچانده دستش دور به ضخيم سيمي که مردي همچنين... ببيند جاريست، خون اي باريکه سرش

 .دهد مي اواز وار ناله را "سوگند"و کوبد مي سيماني ديوار به را سرش مدام ديوانگان مانند
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 نمي.. ؟.شد مي مگر اما.... اورد مي زبان به چيزي داشت سعي و داد قرار مخاطب را هردويشان پته تته با افاق

 کهمل دوباره از خورده زخم مرد اين ببيند توانست نمي... باشد مرد اين ديگر خانمِ مرگ شاهد ديگر يکبار خواست

 بلند را چيزي اش کردي غليظ لهجه با و بود نشسته زانو روي... بسپارد خاک به خودش دستان با را اش زندگي

 ار پيرزن بسته يخ پايي و دست با راد... رفت مي شده لگدمال سوگندِ سمت به زانو زانو همزمان و خواند مي بلند

 ...بيرون دويد و کشيد اغوش به را شده زيلي و زخم دختر و زد کنار

 !بشه دير ممکنه کنيد عجله هستم، باشما! هــِي... بياد باهام هم شما بهتره!.. خانم -:غريد

... حاال اما اورد باال را داشت معده در انچه باري چند... زد مي عق سرهم پشت و بود افتاده خل و خاک ميان در

 فک و ريزند مي بيرون به دهانش از که رنگيست سرخ غليظِ هاي لخته نمانده، محفظه ان در ديگر چيزي که حاال

 و بيا.. اينجام من که بکشد عربده خواهد مي... ايد مي گفتني "خان جاويد "صداي... کند مي رنگين را دستانش

 ...نداشت نايي و بود شده اش مزه تلخ دهانِ فيکس زبانش اما... بده نجات لجنزار اين از مرا

 اقات به از...سهمناک واقعه ان از که ساعتي يک از بعد بود؛ ديده و دانست مي هرچه و بود گرفته تماس نادر با افاق

 بدون او و گفت برايش گذشت؛ مي شدنش سرحال کمي و اش قندي سرُم شدن تمام از... دختر ان رفتن عمل

 و خون غرق صورتش اطراف شعاع تمام که درحالي افتاده، انباري ان کف روي.... راند غفور جاويد سراغ به درنگ

 در... فشُردند قدرت با و گرفتند را قلبش از جايي کرد حس حال و وضع اين در هم ان ديدنش با... بود استفراغ

!!.. کردي؟ چه خودت با دادا -....:زد زانو کنارش و رفت جلو شد مي سرازير هايش اشک داشت که حالي

 ..!!جاويد اقا.... درمونگاه بريم شو بلند! اوستا شم فدات جاويدخان،

 سمت به انداخت، دوشش روي سرعتي حال عين در و احتياط با. بود رفته هوش از ظاهرا اما زد صدايش چندباري

 . درامد پرواز به درمانگاه ترين نزديک

 

 يزچ همه اما شده رفع خطر و بوده حياتي ناحيه از باالتر کمي ضربه که کرده رحم اش جواني به خدا که گفت دکتر

 داخ بلند بلند افاق... شود مي ميسر اتي روز چند تا احتماال هم هوشياري ان که شود مي معلوم شدنش هوشيار با

 شده حساب درسي دادن براي اجازه کسب و دختر ان امدن هوش به اش دغدغه فقط هم جوان مرد و بود شاکر را

 ..شد مي قضا داشت کم کم نمازش! اوف.. انداخت ساعتش صفحه به نگاهي... بود خبر بي خدا از يِ ديوانه ان به

 !...خانم -راد

 نگاه را دارد، سوگند با اشنايي چه بود نفهميده هم هنوز که مرموز مرد اين و کشيد کنار صورت روي از را چادرش

 .فعال هستم من چون نشيد، نگران موقع يک گفتم...! کشه نمي طول خيلي... نمازخونه تا ميرم من -..:کرد

 هاي استين... گذاشت جيبش داخل و کرد باز مچ از را ساعتش رفت؛ مي راهرو انتهاي سوي به که حال همان در

 را ها ان و کرد گلوله را هايش جوراب و شد بهداشتي سرويس وارد. کرد تا ارنج باالي تا هم را روشنش ابي پيراهنِ
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 نجاست، به هيکلش تمام امد يادش تازه که کند اب از پر را مشتش خواست... انداخت ديگرش جيب در هم

 کرده فراموش کل به ديد، نمي اش سينه تخت روي را خون اي قطره چند اگر... بود شده کشيده پيش ساعاتي

 با را اب شير... مانده جاي به تنش لباس روي هم دخترک ان ادرار از هايي رده.. خون هاي قطره بر عالوه که بود،

 در است، ديده را کريمي سوگند که بار هر... نشاند فرو روبرويش سَکّوي روي را مشتش و کرد سفت عصبانيت

 و ها اشک ديدن بار هر با! نه ديدنش، بار هر با.. کرد مي خودنمايي صورتش بر تازه زخمي و بود ريختن اشک حال

 انتها تا انداخته، وضع اين به را او که را کس ان پدر خواست مي و شد مي عصبي انقدر چرا داند نمي.. هايش زخم

 نا به انکه بدون... باشد داشته غير ناموس به چشم که نبود کسي هم او و بود چقر دخترک... شد نمي اما... اورد در

 مي اش اشفته وعض و سر به ساماني بايد.. شکاند را فرمان منزل سوي و رفت ماشين سمت به دهد خبري پيرزن

 تمام جوان زنِ ان کشيدن اغوش به از بعد که افکاري ان شايد تا شد؛ مي راست و خم خالقش مقابل در بايد... داد

 سال دوازده رعنايِ و ديگر هفته دو عقدِ مراسم به هم کمي و شود فرستاده درک به کرده مسموم را ذهنش

... داد مي نجات گناه از را او و بود مي موثر شايد ساله بيست دختر ان به کردن فکر اين... کرد مي فکر کوچکتر

 ...کرد مي نرمال را ريتمش و کشيد مي پايين را قلبش ضربان شايد

 !!باشه؟ ديگه هفته دو نبود قرار مگه -راد

 رويش اي ضربه چند و گذاشت پارچه وسط را قند کله و نکرد محتوايش بي غرغرهاي به توجهي خانم حاج

 ...کوبيد

 دانشگاهم، و درس مخالف من که گفتيد بهشون.. ؟..بده ادامه رو درسش بخواد دختره شايد خانم، حاج -راد

 !!خانم؟ حاج... ديگه؟

 تک... انداخت مي دستش جلو گودِ شيشه داخل و کرد مي مربع مربع را درشت هاي تکه و نکرد توجهي هم باز

 و شده باز درازش زبان بودند؛ گذاشته را مدارها قرار تمام که وقت همه اين از بعد حاال و بود شده ديوانه پسرش

 ديگر اما... بگيرد مهلت کمي خواست مي و گرفت مي بهانه بود، امده خانه به اشفته ظاهري با که زماني از مدام

 يانرژ کانِ دختر ان... است رأيش خود پسر تک براي گزينه بهترين دانست مي و شناخت مي بچگي از را رعنا!.. نه

 مادر او اگر... بود مي زندگي و ارامش از موجي مانند بود، شغلش و خودش در غرق که مردي اينچنين براي و بود

 .دانست مي خوب هم را اش بچه صالح پس بود

 فقط و کرديد رو کاراتون يِ همه که هم شما... گيريم مي رو مراسم پنجشنبه، همين!!... رفت سرم -خانم حاج

!! کافيه بره زيارتي سفر يه بجاش خواد نمي عروسي جشن گفته خانومِ بس از که هم رعنا..! جشن اين مونده

 ..؟..دردت چيه ديگه! هــا؟

 و درد تمام... ديده را کريمي سوگند که وقتي از امان.. گذاشت رويش را درد نام شد نمي اما داشت... نداشت دردي

 مادرش... نيست حالش کمک کسي اندازد مي چنگ هم سويي و سمت هر به و اند ريخته رويش عالم هاي مرض

 دختر ان از... را اش بهانه.. را حرفش فهميد نمي... ندارد سفر و جشن و مراسم با مشکلي او که نيست متوجه
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 اما... بود راضي عقايدش صحبتش، لحن حجابش، از.. نبود ميلش بابِ اما متين هم بود، زيبا هم.. امد نمي خوشش

 ااينه و نواخت مي هم ممکن صورت ترين کند به بلکه هيچ؛ زد نمي که تند ديدنش بار هر با صاحاب بي دلِ اين

 .ساخت مي مرددش که بود

 هب سري که دانست بهتر... نبود او کار بدغلق مادرِ اين با صحبت... کرد تن را کتش و کشيد سرش روي را برس

 .شود اخيرش دردهاي مسبب احوالِ جويايِ و زند بيمارستان

**** 

 مي خوردم به که تکه هر... رود مي تصدقم مادرانه و ميگذارد دهانم داخل را اناناس ريز هايِ تکه ذره ذره افاق

 بخيه جاي... خوبه زخم خوردن جوش واسه اناناس "اينکه گيرد، مي سر از را اش تکراري حرفاي دوباره از دهد

 شده هم زوري و را صحبتش کردم مي تاييد هايم پلک گذاشتن هم روي با هم من... "...کنه مي خوب زود رو هات

... است انتظارم در عاقبتي چه دانم نمي و شوم مرخص روز شش از بعد است قرار امروز.... دادم مي غورت رو ها ان

 بيمارستان تا مرا و رسيد دادم به ساعت ان در است، کرده معرفي من اشناي را خود که يکي که گفت افاق

 هم دقيقه به دم گويد مي... پر دستِ با هم ان امده مالقتم به را هرروز روز، چند اين طي در گفت... کرد اسکورت

 ...بود کرده کالفه را همه و شده مي جويا را حالم بخش پرستارِ و دکتر از

 نيومد؟ چرا!.. کو؟ پس افاق -

 اومدي جون تو که حاال بودا، اينجا روز هر حاال!.. دونم مي چه -:و گذاشت کوچک يخچال داخل را کمپوت باقي

 ..!زده غيبش

 مراقبش بايد و بود امده در جا از هايم دنده از يکي که گفت... رفت و داد را الزم تذکرات و امد سرم باالي دکتر

 مکمر دورم را پشمي شالي نصيحت، کلي از بعد شده، مصيبتي هر با افاق... کنم حفظش فشار و سرما از و باشم

 .کرد تنم هم را سازش دست ژاکت همان و پيچيد

 !بپوشم؟؟ بايد هم رو پالتو اون!.. خبره؟ چه! واي.. انداختم بچه ميکنه فکر ندونه هرکي افاق -

 هچ ببين بيرون برو..!... جونت از دور!! اِ -:گفت تشر با و گرفت دندان زير را لبش گوشه و کرد گرد را چشمانش

 .منتظره پايين نادر بيوفت راه..!.. مياره در پا از رو ادم سرمايش و سوز اما ها، باره نمي برف.. اد مي سوزي

 ؟..است چطور او حال.. ؟..اورد نمي غفور جاويد از اسمي هيچ افاق چرا... نيست او از خبري چرا اصال!... چه؟ او پس

 و سوز اين از را تنش تا است بافته نرمي و گرم ژاکت اينچنين هم او براي.. سوزاند مي دل اينجور هم او براي

 !...افاق؟ -..:دارد نگه محفوظ کشي سگ سرماي

 !دلم؟ جان -افاق

 ..االن اون افاق... اون -
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 ..زد بيرون اتاق از بياورد خودش روي به انکه بدون و گرفت دست در را دستم

 دکر مجبورم مردي، با افاق گرمِ پرسي احوال صداي با که شديم مي رد بيمارستان طويل راهروهاي از سالنه سالنه

 نيم ردک مي براندازش لبخند با که افاق به!.. کرد؟ مي چه انجا او... بگيرم باال کرد مي سنگيني تنم به که را سرم

 ...نکند.. شناخت مي کجا از را او افاق انداختم؛ نگاهي

 ..بگيرم رو وقتتون دقيقه چند هست امکانش اگه اما، نيست مناسبي زمان االن دونم مي... سالم -راد

. .گفتم واست که بودن اقا همين جان، خانم -:گفت لبخند همان با و کشيد بازويم روي نرمي به را دستش افاق

 !!..شناختي؟

 سرخسي مانند او نداشتم، درماني درست حال که بار هر! اوف!... ندارم؟ خوشي دل اصال بودم گفته مرد اين از

 ماشين تو ما" اينکه گفتن با و دادم تکان افاق براي سري حوصلگي بي با... کرد مي علم قد رويم جلو مزاحم

 ..ندارم ياد رو شريفتون فاميلي ببخشيد اوف،... اقاي -...:گذاشت تنهايم خلوت راهروي ان در و رفت "منتظريم

 .همتي راد... همتي!.. کنيد مي فراموش زود چه -:گفت رسا اما ارام و کرد کج را گردنش کمي

 مي را مفاهيمي خراشيده صدايي با خط سوي ان از کسي و کرد مي خرخر دائما داشت دست در که بيسيم گوشي

 اش مشکي چشمان به و شدم رد کالمش نيش از... کرد مي خطي خط بدي طرز به مرا نداشته اعصاب و گفت

 !!نـه؟ ديگه، بوده تصادفي!.. ؟...شم نمي متوجه روز چند اين و اونروز رو حضورتون علت -..:خيره

 که االن نه اما مهمه.. يعني... نيست مهم حرفا اين فعال.. بگذريم!... شايد -:و دوخت نگاهم من به را اش جدي نگاه

 ..بايد که هست مهمتري مسائل

 -:تمگف عصبي... بود کرده ام حوصله بي و داد مي کش را حرفش خيلي.. داشت نبض سرم پشت و بود کوفته بدنم

 و بگيد نه يا باشه مهم خواد مي رو حرفتون.. ندارم خوشي احوال زياد من..!.. اقا کنم مي خواهش!.. همتي اقاي

 ...کنيد خالص رو هردومون

 لحظه چند اخمو حال عين در و حيرت با چون.. بود سويم از خوش لحني و حرکت يک منتظر هردفعه انگار

 !منتظرم... سروان جناب -:کردم باز دهن حرص با اينبار که کرد تماشايم

 يم االن بدونم خواستم مي... باشه.. باشه( داد بيرون محکم را نفسش... )اينجام االن که خودتون بخاطر فقط -راد

 !غفور؟ جاويد همسرتونه، با منظورم ؟..کنيد چيکار خوايد

 !...فهمم؟ نمي رو منظورتون -... :ببرد مرد ان از هم نامي که ام حوالي در شد پيدا نفري که عجب چه.. عجب چه

 !موجوده پزشکيشون مدارک!.. هستند؟ بيمار همسرتون دونستيد مي -:و کشيد گردنش به دستي

 ...نيستم خبردار من هست چي هر نه،!.. بيماري؟ چه -:گفتم اهميت بي
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 با توني مي شما اما.. نکردند بازگو رو مسئله اين غفور اقاي خود.. نه يا بگم رو اين دارم اجازه من دونم نمي -راد

 هنباش گستاخي... بگيريد رو طالقتون راحتي به دادگاه به پزشکي مدارکِ اون دادن نشون و درمان طول گرفتن

 ...بياد بر کمکي هر که هست اين منظورم... کنيد کمکتون تونم مي منم.. اما

 ..!کجاست االن اصال!... چيه؟ بيماريش -:گفتم گرفته صدايي با

 ..!بهش راجع بعدا تونم مي شرمنده؛.. کنم باز رو حرف که نبود مناسبي وقت انگار -راد

 چيه؟ مريضيش!!.. کجاست؟ -:گفتم بلند صدايي با

 مي و ميده شما به رو حق قاضي راحتي به که بيماري يک.. خواهشا پايين بياريد رو صداتون! کريمي خانم -راد

 ...جداشيد تونيد

 -:کردم فضول مرد ان روبه ام پيشاني روي عميق چيني و درهم هاي اخم با و گذاشتم سرم پس را راستم دست

 راحتي حرفِ شما چيه، جاويد مريضي پرسم مي!!.. کنيد؟ مي طالق طالق مدام بگيرم طالق خوام مي من گفته کي

 !!ناعالجه؟ مريضيش همتي اقاي.. نا... بيماريش!!!... زنيد مي قاضي و طالق

 روحي مشکل يک دانستم مي. نکردم تعجبي... داد را جوابم بالخره.. گذارم مي ام شقيقه روي را ديگرم دست

 االن که هست اين من حرفم اما... هايش دادن گير و ها واکنش اين با شد مي متوجه هم بچه يک... دارد رواني

 کردم ناله هرچه که مردي ان سر به شدم، بييمارستان راهي من انکه از بعد... بوده کجا وقت چند اين... کجاست

 ازدر را دستم... يافت بيش هم قوّتش و نکرد تمام کن، تمامش که کردم فغان هرچه... نکرد توجهي و کوبيد.. نزن

 به سرم پشت که بود زمان ان و داد هولم حرکت يک با اما بکشم دستش از را شده لعنت سيمِ ان شايد تا کردم

 !امده؟ چه شد؛ کدر سياهِ رنگش رويم به دنيا و کرد اصابت بود چه دانم نمي که سخت جايي

 سعي زدم، داخل را بودند زده بيرون ام مشکي شالِ هاي لبه از که پريشاني تارهاي و کردم بازدم و دم باري چند

 ستني قرار -..:کنم نگاهش بگيرد خودش به ام چهره توانست مي که حالتي سردترين و ترين اهميت بي با کردم

 ...باشيم چيزا اين فکر که نيستيم شرايطي تو اون، نه و من نه... جداشيم

 با البته صد و نظامي مرد اين مالقاتِ بار چند با... گذشتم کنارش از و زدم گرانيتي هاي سنگ روي را دستم

 روي بهترست و اورد در ما زندگي کار از سر خواهد مي دلش بدجور که فهميدم خوبي به االنش هاي حرف شنيدن

 و است خوب ام زندگي نابسامان اوضاع دهم نشان هم، دروغ به حتي شده و ندهم نشان رو خشک ان به خوشي

 .نداريم ريشوخان ان کمک به نيازي.. شود هم تر خوب است قرار

 هک بود امده پيش کم خيلي... امد مي پيش کم. کرد محلش سگ و شکست را غرورش بد... کرد يخش رو سنگ بد

. بود خانم حاج مادرش، کرد مي گاهي اينگونه که فردي تنها... ندهد را محبتش جواب و کند دکش اينگونه کسي

 سحر خودِ تا ديشب... تيکه ان به هم را عرقش خيس پيشاني و نشاند رويش پيش سنگي ديوار روي را مشتش

 بشقل که است کسي همان کريمي سوگند دختر، ان اينکه... را دلش حرف بود دانسته خوب... کرد فکر و کرد فکر
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 شرطي ديشب و بود امده خوشش او از... کند مي وادار تپيدن وار ديوانه به را ان ديدنش بار هر با و گرفته بازي را

 طالقش که پذيرفت و داد خوش روي به را جوابش چموش دختر هايش صحبت اتمام با اگر... گذاشت خودش براي

 زا بعد ديشب تمام... نه اگر اما... گرفت را بله جوابِ که زمان هر تا شود مي اش پي پا که بگيرد مرد ديوانه ان از را

 داختان مي نظري ليوان خالي نيمه به رنگي، روياي انهمه از بعد اخر در و گذراند مي او از بله گرفتن با که روياهايي

 اب قلبش و شد مي ديوانه االن همين مثل... شد مي حااليش مثل درست حالش... باشد جوابش "نه" اگر اينکه به و

 اانج اور خفقان فضاي از سرعت با و کوبيد خاکستري گرانيت روي ديگر مشتي. کرد مي قفل رحمي بي نهايت

 .زد بيرون

. ..روم مي خروج درب روبروي لوکس ماشين سمت به سنگين هاي گام با و کنم مي نزديک هم به را پالتو طرف دو

... نيست... ببينم اطراف و دور در را نامرد مردِ ان شايد تا گردانم مي چشم مدام سو، ان به برداشتن قدم حين در

 مشو تعطيلِ ظهر از بعد ان ياد... نيست خودم دست اشوب اين و اشوبم دل باشم، مسرور انکه جاي به من و نيست

 پايش زير به که اين نبود خيالش عين و کشاند مي کبودي به را تنم که زمان ان... متروک انباري ان... ميوفتم

 خود ازدواج و عقد به خودش، جانب از داشتني دوست شرطي با که زنيست همان... اشناست يک افتاده

 که کرد ادعا زباني، بي و زبان با و رسيد دختر فرياد به نياز موقع که است هماني برد ياد از مرد ان... دراوردش

 فرشته زنِ لب زير که ديدم وخيمم، وضع همان در. شناخت نمي مرا انگار زمان ان... خواهد مي عشق و عاشقست

 مردِ ان اثر بر ها چه نام مژده زنکِ ان داند مي خودش خدا. کرد مي تجسم ان جاي به مرا و داد مي اواز را خوأش

 که چيز هر و کس هر و ايد مي سراغش به ته و سر بي جنوني آن يک در اينگونه، که است اورده خسته دل

 را علت که جان خسته منِ!. شاهد و است عالم خودش خدا... گيرد مي کتک و ناسزا بادِ به را باشد مسببش

 او گويدب شود پيدا يکي فقط،... فقط بدانم خواهم نمي اصال ندارم؛ را دانستنش قصد هم فعال... دانم نمي و ندانستم

 بود مانده کم که غفور خان جاويد... بود کرده را جانم قصد که غفور جاويد بگويد احمق يِ ساده منِ به... کجاست

 !!نشاند؟ نمي سرجايش را الکردار دلِ اين و شود نمي ديده چرا!.. کجاست؟ حاال کند ناآشنايم ديارِ ان راهي

 منو خواهشا نادر اقا -:گفتم داد را سالمم سرد خيلي خيلي که نادر به وقفه بي و شدم سوار لب زير سالمي با

 خودمون يِ خونه برسونيد

 مکرد باز چشم پايم روي دستي هاي تکان با..... لرزانم مشت در هم را دستش و گذاشتم افاق نحيف شانه روي سر

 !شيد پياده بفرماييد... رسيديم جان، خانم -..:

 ديگر انها.. شوند مي پياده نادر همراه به هم افاق من؛ از قبل ديدم که شوم پياده خواستم و کردم ميزان را شالم

!.. !نبود؟ خودمان محله که انجا.... پريدم پايين قيمتي شاسي ان از و کردم تر را شده پوست پوست لبان!.. کجا؟

 ...!به متعلق دار لعاب و رنگ فلزي در اين نشين، باال محله اين

 سمتم به و زد بغل زير را اش مشکي چادر مهرباني اي اليه با اما اشکار اخمي با افاق... شما به که من!!... نادر اقا -

 و تک شده زرد روي رنگ و حال اين با خواي مي... خودمون؟؟ خونه که چي يعني!! دخترجون نباشه حرف -...:امد
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 نادر به رو..! )کنه فراهمش که نيست کسي باشه هم اگه نيست؛ خوراک و خورد که هم اونجا! ؟..کني چيکار تنها

 !بيا.. مادرجون تو بريم بيا... کن باز رو در پسرم،( کرد

 ..دوني مي بهتر که تو افاق!... کن نگاه منو افاق... افاق -

 دست از تندي با را دستم... کردم خالي و پر را هايم ريه... شديم ساختمان وارد و کشيد را دستم و نداد مهلت

 کل که است بويي چه اين!!... بينم؟ مي چه. گر نظاره را اطراف و چرخيدم.... شدم سالن وارد و کشيدم بيرون افاق

 اين.... دهد مي مرگ بوي خانه اين!.. بوييست؟ چه مرگ داند مي کسي... گرفته؟ بر در را غفور خانه سردِ فضاي

 ينا و دهد مي ياس و مرگ بوي اند يافته استتار سفيد دست يک هايي ملحفه زير تماما که وسايلش و گِرد سالن

 شان همه نامتعادل رفتاري با و روم مي شده پوشيده هاي مبلمان سمت به شتاب با.. دهد مي ازار بدجور را مشامم

 و نشسته زمين روي که پيرزن ان روبه بلند صدايي با... کنم مي خالص يوم بدِ  سفيد هاي پارچه ان دست از را

!!... شده؟ خبر چه اينجا -:گويم مي کند، مي پاکشان اش مشکي چادر پر با هم اش پي و ريزد مي اشک تند تند

 ؟؟...شده اينطوري اينجا چرا... وضعشه چه اين!!... گفتم چي نشنيدي افاق

 و نشسته غليظ خاک و گرد سانتي چند کدام هر روي! اوف.. کشيدم انگشت مبل هر کنار عسلي و ها دکوري روي

 خاطر واسه زاري گريه اين االن بپرسم ميشه افاق -..:اند نشده نظافت اثاثيه اين است مدت چه از نبود معلوم

 چيه؟

 فکري خطور با لحظه يک و گذاشتم ام کرده ورم بيني روي زده خيمه ها، چشم سوي دو را شصتم و اشاره انگشت

 هک بزرگي قرانِ سستي با.... شد اوار کبودم چشمان ديگر سوي از هم گرم ي قطره دو و لرزيد تنم تمام گفتني؛ نا

 از که صدايي با و انداختم زانوانش جلوي را خودم.... شدم روان او سمت به و برداشتم را بود خاموش شومينه روي

 ..!بگو رو راستش ميدم قسمت الـاـه کالم اين به -..:گفتم شد مي بلند چاه قعر

 رويش را ريز اشک زنِ ان چروکيده دست و زدم بوسه اش تيره اي قهوه جلد روي نشسته خاک و گرد همان روي

 چي روز چند اين تو بگو بيا اره، اگه... داري باور قران به خانوم،!! هــا؟!.. داري؟ اعتقاد که اين به -..:نشاندم

 ؟...گذشته

 اب و زدم اي بوسه بود پنهان اش خاکستري مانتوي و چادر زير که اش شانه روي و کشيدم را خودم تر نزديک کمي

 هرفت باز نکنه!!.. اره؟..! اتاقشه تو افاق!.. نــه؟ زندست، افاق -:پرسيدم دوباره از اوايم و لحن در اشکار التماسي

 مونه؟ مي روز چند گفته.. روز؟ چند.. سفر

 اون از قيافش شايد زد؛ نمي جوون که صداش افاق.. رفته زنه اون با حتما -: کردم هيستريک و عصبي اي خنده

 !!نــه؟..! برده رو دلش که لونداست

 نمي حاللش افاق -..:دادم مي تکان را خودم جلو عقب وار لندو و گذاشتم دستم در قران جلد روي را ام پيشاني

 ...خواهرم خاک به بازم، باشه رفته اون با اگه... کنم
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 هاگ... کنم نمي حاللش پري خاک به -:کرد اشباع را فضا تمام بااليم بلند هاي هق هق صداي و گرفت اوج ام گريه

 !!..کجاست؟ االن بگو( کردم ناله... )ميشم ديوونه "گلم" گفت بهم بشنوم بازم

 بس رو فيلما اين ميدم قسمتون قران همون به!... کنيد تمومش -:کردم بلند سر نادر سرد و خشک صدايِ با

 که شمايي... شوماست خاطر واس همش!... کنيد

 داره؟ دختر اين به دخلي چه!!... نادر کن بس -:گفت تشر با افاق

 راهرو در کمر به دست که نادر سمت به سخت اي چهره با و گرفتم را اشک هاي قطره ريزش جلوي سماجت با

 تپس اون هست، گوري کدوم بگي خواد نمي اصال گرفتي؟ اللموني چرا!!.. چي؟ که مني -:بردم هجوم بود، ايستاده

 ..که بگم بهش بگم،... مريزاد دست بگم بهش و ببينمش خواستم مي فقط فطرت؛

 و کرد لبريز را طاقتم امده، سر طاقتم. رفتم خروجي سمت به و کشيدم پيشاني روي را ام کرده عرق دست کف

 نادر هيکل شدن نزديک که روم مي پايين ها پله از. کند ارامم دل و بدهد را طاقتي بي اين جواب که نيست حاال

 کنيد؟ شکايت جاويد اقا از خوايد مي -:کند مي متوقفم جهد مي بيرون دهانش از که حرفي و سرم وراي از

 .گيرم مي سر از دوباره را راه و دهم نمي را جوابش

 نه؟ يا اره!!.. کلوم يک -:برد مي باال را صدايش

 و چرخيدم سمتش خصمانه. کرد مي بازگو را اش سوال او مانند و بود گرفته را مردک ان خصلت و خو هم او

 !!منيست بده رضايت برسون گوشش به برو. دم نمي رضايت!.. نــه رضايت؟ واسه فرستاده اقات!.. چـيه؟ -:غريدم

 اهشنگ حالت در هم و بيانش لحن در هم که التماسي با و دويد بودم ايستاده کاج دو بين که من سوي به شتاب با

 مک ابوالفضل به.... استخون پوست شده نيست؛ خوش اقام احوال خانم، سوگند! بيايد کوتاه -:گفت بود عيان

 !!اورده

 !راسته؟ مريضه؛ شنيدم -:ناليدم وار زمزمه

 داره؟ عالج مرضي؟ چه -:امدم را حرف ادامه من و کرد تاييد سر تکان با

 !بفرماييد... کنه روشنتون که يکي پيش برمتون مي شيد، سوار بريد -نادر

 مسير در. نکردم توجهي هم تخمش و اخم به و نشستم جلو صندلي در اينبار و رفتم دنبالش به حرفي بدون

 ايه لب روي قفلي. کر و بود شده الل اما پرسيدم رئيسش وضعيت به راجع نفوذ؛ غيرقابل نوچه اين از چندباري

 !خز مردک... داد نمي را جوابم و بود زده اش فرماني هاي سبيل زير شده پنهان

 منتظر ماشين تو من بهنود؛ هوشنگ دکتر... سوم طبقه -:کرد ترمز زيبا نمايي با تجاري ساختماني روي به رو

 !بفرماييد هستم،
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 !حاال؟؟ هست چي دکتر -

 کردم تماشايش اي ثانيه چند غليظ اخمي با من و کرد باز انتها تا را سمتم در و پريد پايين سوالم به پاسخ جاي به

 روي از حاال که بهنود هوشنگ مطب سمت به... سوم طبقه سمت به... ساختمان ان سمت به ديگر حرفي بدون و

 همسر عنوان به نفره سه مبلماني روي حاال و رفتم است؛ روان و اعصاب متخصص ام فهميده درش سر تابلوي

 شا پرکالغي موهاي رستنگاه تا پرپشتش ابروان غفور همسر لفظ شنيدن با که منشي مردِ روي روبه غفور جاويد

 رهخي ام مشکي جيرِ هاي بوت به بخواهد دلت تا اما نيانداخت، هم نگاهي نيمچه صورتم به هم يکبار اما پريد باال

 ه؛يافت سوق زردي به هايش کبودي که را کبودم گردنِ و پيشاني روي نشسته سرد قطرات روي و ام نشسته است

 .کشم مي دستمال

 خارج جوان منشي از سرسري تشکري با جوان دختري با همراه ميانسال مردي و شد باز بالخره مجاور اتاق درب

 .شدند

 .بفرماييد شماست، نوبت!... غفور خانمِ -منشي

 احوال که حال همان در وار اسکن. وارد بهنود هوشنگ اجازه با و کوبيدم عسلي اف-دي-ام يِ سينه به اي تقه

 يتک يِ کاناپه روي تا خواست و گذراند نظر از را هايم بوت نوک تا سر فرق از کرد، مي را اش دوستانه و گرم پرسي

 .بنشينم بود پنجره زير درست که

 !ه؟؟قهو..!! سليقست خوش بسيار معايبش، تمام با غفور جاويد که الحق اما خانم؛ سرکار نباشه گستاخي -دکتر

 اينکه رو جاويد -:چرخاندم بيرون نمايِ و کنارکشيده هاي پرده سمت به را صورتم و ندادم اهميتي تعريفش به

 !لطفـا... اب ليوان يک! داره تاکيد خيلي باشند، کشيده بايد حتما ها پرده

 و پنجاه به سنش اگر. سينه به دست انهم.. نشست روبرويم کند، تقابل را ام درخواستي اب ليوان انکه بدون

 برداشت ديگر چيزي را رنگش بي لبان روي محو لبخندِ و ليزري هاي نگاه اين يقينا خورد نمي ها ساله اي خورده

 .گذاشتم مي السير سريع فراري به پا بخش، ارامش اتاقک اين در ماندن جاي به و کردم مي

 !االن؟ فقط يا زنيد نمي بهش لب هيچوقت -دکتر

 !چي؟ به -: و انداختم باال را ابرويم دم

 ...ميده ترجيح! زنه نمي بهش لب جاويد کنم، مي عرض رو قهوه -:و کشيد اش بيني زير انگشت

 سيگار پاکت يه کردن دود همينطور... ميده ترجيح رو خودش هاي نوشيدني -:پريدم حوصله بي حرفش ميان به

 کردم مي فکر( دادم لم کمي و کشيدم ارام ام ضخمي دنده روي دستي! ) بگذريم ندارم، دوست رو طعمش نه،!! رو

 !نباشه خيالش عين

 !اره؟ هست، منظورتون اومدن اعصاب دکتر اهل -:پريد ميان که بود او اينبار
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 ليواني درون را کوچکي معدني اب بطري امد، مي را حرفش ادامه که حالي در او و کردم تاييد سر تکان با

 ادو اهل متاسفانه اما هست اومدن اهل -:نشست دوباره از روبرويم و گذاشت دستي پيش درون و خالي کريستالي

 !!عنوان هيچ به.. درمون

 خيسم و تر پيشاني روي را شده چروک دستمال دوباره از و ريختم فرو حلق در را تگري ليوان ان از قلوپي چند

 .کشيدم

 !کرده؟ رجوع شما به اون مدته چه از که هستش اين منظورم!!.. هستيد؟ جاويد پزشک کي از شما -

 مي اگه. سابقش همسر فوت از بعد ماهي چند. خواهرش البته و خودم خواست به اما ميشناسمش؛ بچگي از -دکتر

 !گفته واسم رو درشتش و ريز بگم بايد خير، يا خبرم با اخير ماجراهاي از بدونيد خوايد

 لوندک ان با را سحر تا شب و گرفت ناديده مرا که شبي همان... گفته را شب ان قصه بپرسم، او از بشود کاش

 درست شايد -:پرسم مي را الود شرم سوال اين و زنم مي دريا به را دلم!! پرسيد؟ را اين شود مي. کرد سپري

 گفته؟؟ هم اونشبش خيانت به راجع.. اون! مجبورم اما... بپرسم رو اين نباشه

 شپرس سبب به ريختم شرم عرق اينبار من و انداخت پايين بود نشسته سينه به دست که حال همان در را سرش

 !ببخشيد ببخشيد،.. پرسيدم مي نبايد انگاري -:باشم رنجانده را رويم روبه پزشک نکند که سوال اين

 مي نگاهم محو لبخندي با دارد که ديدم دادم، او به و گرفتم روبرو هاي ساختمان نماي از دوباره که را نگاهم

 !نه مطمئنا!... بده؟ توضيح واستون خواستيد! خواستيد؟ توضيح ازش -:کند

 مداواش واسه جاويد که دکتري کاش!.. توضيح؟ -:گفتم شده سرخ اي چهره با و کردم نثارش دردناک پوزخندي

 مرد اون با اشنايي موقع از که مني.. من جاي به رو خودش لحظه چند واسه شايد تا بود زن يک بود کرده انتخاب

... زد نمي توضيح از حرف خونسردي با شما مثل حاال و کرد مي درک نشدم؛ متحمل عصبي فشار جز چيزي

 !کــاش

 قياتا در خودم حضور به توجه بدون و کشيدم سر تهش تا را برسد هم نيمه تا بود مانده حاال که دستم جلو ليوان

 اين و است مرد هم او. دادم تکيه سرم پشت بالشتک به را سرم و بسته را چشمانم دارد؛ حضور هم غريبه يک که

 مرفه مرد ان از هستند؛ قوماش يک از اللجمعين کل... داند نمي خالف و مشکل مردش خود براي مسلماً را ها چيز

 برداشته منو کجاست، االن پرسم مي نادر از -. :چيست زنانگي و زن داند مي چه که دهاتي ان تا بگير عياشش

 !داريد؟ خبري ازش شما... شما پيش اورده

 نفره ود مبل روي اينبار و برگشت کوچکي معدني اب بطري با و رفت بود اتاق کنج در که کوچکي يخچال سمت به

 به هم اونشب از قبل 2ميگم رو طالق!.. هستيد؟ حرفتون رو هم هنوز -:نشست بينمان حصيري ميز ديگر سمت

 !بوديد؟ کرده فکر شدن جدا
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 يا اعصاب!!... ننوشتن اشتباه رو سردرتون تابلوي احيانا -:پرسيدم شده باريک چشمان با و شدم خم جلو به

 روانپزشک؟

 غفور جاويدخان االن بدونيد خوايد نمي بديد؟ جواب سوالم به خوايد نمي!.. روان؟ و اعصاب -:و کرد نخودي خنده

 عشقش ابراز تو گذشتش، خاطر واسه و شده عاشق اينکه!!... حاليه؟ و وضع چه تو االن شناسه، شهر همه واسه که

... کنيد خالص زندگيش و مرد اين با درگيري از رو خودتون طالق مهر يک با خواي مي شما خانم!! مشکله؟ دچار

 ..جون دختر بزنم حرف باهات تر راحت بذار

 مي کارا خيلي بگم بهت االن اگه کني؟ چيکار خواي مي وجدانش عذاب با -:و شد خم سمتم به من مانند هم او

 !بده رو جوابم!!.. ميگي؟ چي نکردي و نرسه حادي اين به اون وضع تا کني تونستي

 واسم اي ذره شب اون از قبل تا! نيست مهم واسم ديگه -:برخاستم کالفگي با و دادم تکان طرفين به را سرم

 !جونش نوش حاللش، اورد، سرم بال چي هر بگيد بهش اصال. اعتراض نه دارم شکايت نه... نه ديگه اما داشت ارزش

 کسي يعني.. نفهميد کسي و اوردم کم وقته خيلي بگو بهش نه نه،... اوردم کم ديگه من بگو ديديش اگه دکتر اقاي

 ..بفهمه بخواد که نبود

 دهدا دست از را ارامشش نافرجام بحثي شروع با حاال که ارام اتاقِ اين از تا رفتم رنگ عسلي درِ سمت به شتاب با

 بگم رو خودمونيش بهتر يا.. "پارانوئيد" -:شد خروجم مانع دژي، مانند و انداخت در جلوي را خودش که بروم بود

 !هوم؟ اد؟ نمي اشنا!!.. چيه؟ اصالحات و ها واژه اين به راجع نظرتون! "بدبيني" ،"شک" ميشه که

 شود مي مگر!! شکاک؟ هم و باشد بدبين هم که باشي کرده سپري مردي با را ماهي چند شود مي مگر بود؛ اشنا

 !!نباشد؟ اشنا "دوبيني و شک" واژه گوشَت به حاال و باشي ديده را قرار اين از رفتارهايي خودت چشم با علناً،

 گوش تامصحب به دقت با هم ربع يک واسه شده و بديد خرج به صبوري يکم بهتره.. بشينيد بفرماييد خانم، -دکتر

 !خواهشا بفرماييد.. کنيد

 و زد حرف او. کردم عمود عرقم غرقِ پيشاني به وار نيزه را انگشتم ده سرِ و دادم قرار هم مماس را دستم کف دو

 او... بودم خود افکار و او سخنان در غرق پريشاني با من و کرد مي را اش وراجي خونسردي با او... سپردم گوش من

 قصه او... اخري همين تا کردم مرور اول بار همان از را هايش ديوانگي لحظه لحظه من و داد مي العمل دستور

 تباب خوردم تاسف سيرتي؛ چنين داشتن بابت خوردم تاسف من و گفت... گفت سابقش زن با را جاويد اشنايي

 سرنوشت به پا ديگر دياري از که اي فرشته مانند را او و ريخت مي سيرت بد زنک ان براي افاق که هايي اشک

 مي سراغش به هم تر دردناک مرگي اگر که فهمم مي حاال که دردناکش مرگ براي.. ستود مي بود، گذاشته غفور

 ان با هک گفت... دادم مي تکان باوري نا با را ام شده سنگين سرِ و بودم کرده بغض بود، مي اليقش که راستي به امد

 و نبوده شوم هم هيچ من نظر از که شوم روز همان صبح و داشته پنهاني و عميق اي رابطه اش فرنگي پسرعموي

 نابودي و جنون مرز تا را او و رسانده دستش به را هايي عکس رفقايش از يکي است؛ بوده مبارک هم بسيار بلکه

 اندوه جاي به ديگر من اما گفت، و گفت. است شده گناه بي منِ نصيب که بددلي و بدخو مردِ اينچنين شد و کشاند
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 روح و جسم براي کردن بغض جاي به... خودم شده لگدمال دل براي ريختن اشک جاي به... خودم براي خوردن

 کشي گردن ام شناسنامه در نامش که مردي براي کردم سخت و سفت بغضي و ريختم اشک و خوردم اندوه خودم؛

 نطقِ و صحبت اينکه از بعد ساعت، اين از بعد دانم نمي من و. سنگيني ام زندگي تمام روي اش سايه و کند مي

 دمش خارج انگيز دل مطبِ اين از اينکه از بعد... رسيد پايان به تجربه، با ميانسالِ دکتر بهنود، هوشنگ گيراي

 او از مکن شِکوه و باشم خودم که سوگندي قيرگون بخت براي بخورم افسوس يا گسترده سايه اين از باشم خرسند

 و امن نا سايه چنين اين و نبود يار پناه بي منِ با شانس چرا که دارد؛ نظر تحت را بندگانش همه باال ان از که

 !است شده نثارم کبودي

 !!نيست ساخته من از کاري! تونم نمي من... من -

. افتمشت بيرون به اتاقک ان از سستي با و بياورم زبان به توانستم درنگ بي و ارتجاالً که بود اي جمله تنها اين

 و لرزيدم خود به عرقم خيس تماماً صورتِ به سرد باد برخورد و مجتمع ان از خروج با و پيمودم را ها پله يکي دوتا

 راما کرد، مي دود را سيگارش و بود زده تکيه ماشين بدنه به که نادر به اهميت بدون و خودم کشيدن اغوش به با

 در شدن غرق و راهي پيمودن فقط هدف و نبود مشخص مقصد... رفتم و گرفتم را راهم رو پياده گوشه از ارام

 به مرا ريز ريز برفي، سردِ هواي اين در و زدند مي پرسه سرم در بهنود هوشنگ حرفايِ شنيدن با که نو افکاري

 روي که قدمي هر با حال و سپردم فراموشي به گويم، مي را حالم را، خودم! بس و بود رساندند؛ مي ديوانگي مرز

 ان جاي را خود.... ديد خيانت چطور که انديشم مي جاويد به دارم؛ برمي برف از پوشيده روِ پياده هاي فرش سنگ

 اين اما.. اورد طاقت عظيم فشار ان زير که بود جسمش ان اما کند تحمل خواست مردانگي با که گذارم مي مرد

 روحش اما... فجيح فاجعه ان برابر در کرد علم قد که بود اش مردانه جسم فقط اين... بود قضيه ظاهر فقط

 با داشت سعي و شکست ابد تا را بدبياري اين مسبب گردن و شد شق کله... کرد لجبازي روحش... کرد ناسازگاري

 اخد به "گويم مي دل ته از و فرد ان دهان بر کوبم مي مشت من.. بود ناجوانمردانه بگويد هم که هر که عملش اين

. ...کنم تحليل را او اعمال و بنشانم غفور جاويد جاي به را خودم داشتم سعي را راه تمام... "انصاف و بود حق قسم

 مي نگل بدجور... بود مي همسرم، کريمي، سوگند روبرويم کراکتِر که انجاهايي اما کنم جاگيري نقشم در توانستم

 مرد ان کنار در ماندن که بود ها انجا... گريست مي و سوخت مي دختر ان حال به دلم عجيب که بود ها انجا زدم؛

 راريق بي بدمصّب ماهيچه تکّه ان. بود عقل جانب از فقط تاييدي حکم اين اما کردم؛ نمي تاييد را رسيده جنون به

 ار،الکرد. بگيرم ناديده را سليم عقل و بسپارم جان گوشِ او به که کرد مي تمنا... داد مي خرج به لجاجت و کرد مي

 قسم، پدرم خاک به... کند مي قبل از تر دلتنگ مرا هم ميانش در يکي هر با و زند مي گامپ گامپ ميان در يکي

 پزشک ان هاي اصرار خواهم مي قسم مقدساتم تمام به... فهمم نمي را دلتنگي اين علت فهمم؛ نمي را حرفش

... بودنش خاکشير و خرد تمام با.. شدنش لگدمال تمام با کوبش کم قلبِ اين اما کنم واصل درک به را خاطر اسوده

 !کند مي طلب را او و کرده مرد ديوانه ان ياد هم باز بودنش والش اش تمام با

 شبانه از زمان چه االن. انداختم اسمان تاريکي و اطراف دور به نگاهي و کشيدم ام خورده ضرب دنده روي دستي

 سرعت را نامش شد نمي که سرعتي با!.. کلّي من.. من! شد؟ مي تعطيل ساعتي چه پزشکي مجتمع ان! بود؟ روز
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 دباي که داشتم سوال کلي. برسم مطب ان به زودتر چه هر تا زدم مي کنار را روبرويم جمعيت و دويدم مي گذاشت؛

 !!چه؟ حاال تا باشد رفته او اگر. ميشد سازي شفاف بايد که بود چيزها خيلي... داد مي پاسخ انها به بهنود

 ام ديده اسيب دنده انکه با.. خميده خميده کردم، مي خارج را نفسم مشقت با و شده خم زانوانم روي که حالي در

 .رفتم مجتمع داخل محوطه سمت به کشيد مي تير بشدت

 !!لعنتي... اهه -

 رزي. بود انجا تعطيلي از گواه هم ساختمان بودن کور و سوت و خاموشي و بودند بسته اي نرده با را پله راه جلوي

 !غفور خانم -:داد اواز را نامم کسي که کردم مي غرولند لب

 ! غفور خانم -:نبود کسي اما ببينم، را شخص ان تا چرخاندم را گردنم اي درجه چند

 

 

 کرده باريک را چشمانم که حالي در و نبود مشخص چيزي تاريکي ان در. امد مي باريک خيابان انسوي از صدا

 روشن و تاريک در را اش چهره حاال و امد جلو هم شخص ان خود بالخره که رفتم جلو کشي جدول ي لبه تا بودم؛

 !رفتيد؟ کجا يهو شما... سالم -:ايد مي اشنا و بينم مي خلوت خيابان اين

 مرد اين و دهد ياري ام حافظه شايد تا بگذرانم نظر از کامال را اش استخواني چهره تا کردم کج را گردنم کمي

 لوج به را تسبيحش تيره ابي هاي دانه تند تند و بود کرده فرو گريبان در را سرش او اما بياورم؛ خاطر به را جوان

 !!شما؟ -:کرد مي هدايت

 !بهنود دکتر... دکترم اقاي منشي -

 هواهم مونث جنس يک ديدگان به نگاه و گردنش و سر گرفتن باال از ظاهرا که است زير به سر منشي ان پس! اهان

 .دارد

 رفتند؟ وقته خيلي دکتر اقاي... شناختمتون حاال بله، -

 و ميومد رو شما سراغ مدام نادر اقا. ميشه ساعتي يک -:و کرد جا جابه کمي اش شانه روي را اش کيف بلند بند

 !افتاد؟ اتفاقي! اوم. رفتيد يکدفعه شما اما نباشه، جسارت.. ساعت يک اين تو گرفت مي

 دبيرستاني دختران مانند دهم را جوابش انکه بدون. بس و داشتم کم را سرپايين ريشويِ مردک اين فقط!... پوف

 قضيه از اينجور که شوهرم؛ خانه سمت به گرفته سر از را راهم و کردم نثارش بلندي و کشيده "ايش" سرتق

 .ندارم خبر و باشد اخرم و اول خانه است قرار پيداست؛
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 اشد،ب بوده بد هم اگر و بود نپرسيده بدي سوال که او. گرفت باال انتها تا را سرش و امد سر طاقتش او شدن دور با

 مه خيابان اين انتها به ديگر که حاال که بااليش بلند "ايش" اين دليل پس.. پس بود؛ کرده عذرخواهي قبلش

 چند! حرصي؟؟ واژه ان بود نواز گوش انقدر چرا اصال و بود چه شود، مي اکو حوالي اين در اش صوتي امواج رسيده

 همان... "است بهشت بهاي "بود فرموده رسولش که عبارتي همان کرد؛ زمزمه را "الـاـه الّا اله ال" عبارت باري

 او همانند پرمحتوايي اي کلمه بزرگ، خداي جز احدي هيچ و بود اسالم بناي اساس و پايه که کوتاهي عبارت

 فتهر تحليل کمي ادبش ها تازگي که نادر هوار و داد و دختر ان ااسير سريع رفتن به ديگر انکه بدون و بود نگفته

 و کرد شوت ذهنش توي و ته به را شب از ساعت اين هم ان مطب، اين به اش دوباره از بازگشت همچنين و بود

 .شد داشت، حضور ان در اندکي جمعيت که واحدي خط سوار

 اب لب زير و رود مي رژه پرپشتش هاي سبيل به دست بزرگ هال وسط که ديدم را نادر.. سالن در گذاشتن قدم با

 جون نصف منو که شوما بابا -:و امد سويم به شده گرد چشمان با کرد حس را حضورم تا... زند مي حرف خودش

 ..نگفتم مگه!.. زد؟ غيبتون کجا يهو!... کردي؟

 !باشه؟..  "نه؟ يا اره.. کلوم يک" خودت قول به پرسم مي سوال( دادم غلظت را اخمم.. )کن تموم!.. بسه -

 !اشه؟؟ب گفتم -:گفتم پرخاشگونه و بلند صدايي با که نزد حرفم تاييد براي حرکتي و شکست را گردنش غلنج

.. بود نفوذناپذير و نچسب انقدر که بودند برداشته اي شده خراب کدام از را مرد اين وجود خاک نبود معلوم

 را خودم ديگر انکه بدون پس دهد؛ نمي اهميتي حرفش و جماعت زن به که مردانيست دسته ان از که دانستم

 شهره؟ همين تو االن اقات -:امدم را اش ادامه کنم اين از تر خسته

 بودند جا همين مدت تمام.. اره -نادر

 ..يا روحي نظر از فقط.. فقط نيست؛ خوش حالش گفتي اينکه بدونم خوام مي -

 جسمي نظر از يا است خراب روحش فقط بدانم خواستم مي که را سوالم جواب انکه بدون و کرد ريز را چشمانش

 پزشک بريد خوايد مي! کنيد؟ شکايت ازش خوايد مي -:پرسيد را خودش سوال.. بدهد را؛ است احوال خراب هم

 ...ديو...اون کمک با منظورم! بگيريد؟؟ درمان طول بريد قرار مرتيکه اون با.. قانوني

 بلندي صداي با کنم نگاهش انکه بدون رفتم مي باال داشتم پله از که حالي در من و خورد را زشت واژه ان ادامه

.. .خونه برگرده بگي بهش بهتره بد؛ يا باشه خوب خواد مي.. هست جا هر -:کردم امر بگويم است بهتر يا.. گفتم

 !!اون نه منم شخص اون نباشه اينجا کسي قرار اگر و اونه خونه اينجا

 ! فردا همين... گردون برش هست هرجا -:و چرخيدم سمتش به اخر پله روي گذاشتن پا با
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 *** 

... منفورش خود نه و است صاحبخانه از خبري نه حاال بازگرداند؛ اش خانه به را مرد ان بودم خواسته پيش روز دو

 بود قرار من داند مي چه زيردست مرد ان.. ارزيد؟ نمي پشيزي به من امر... نداشت؟ ارزشي من حرف!.. چه؟ يعني

 !چيست؟؟ قصدم.. چيست نيتم که نفهميد احمق ان.. کنم کمک اوستايش به

 ندازما مي کابينت زير سطلي زباله داخل را زند مي خاکستري به رويش نشسته وغبار گرد از که سفيدي دستمال

 !نباشيد خسته -..:روم مي است افتاده کف هاي سراميک جان به که که افاق سوي به رنگ کم چاي فنجان دو با و

 !خانم خوشگل نباشي خسته تو... روزمِ هر کاره عمره يه.. کردم عادت که من -:زند مي جان بي لبخندي

 هايم سوال جوابگوي هم او... دهانش داخل را کوچک قندي حبه و اندازد مي اي گوشه را پالستيکي هاي دستکش

 اوف،..! اما... ندارد خبري و گويد مي راست کنم مي فکر گاهي... دهد نمي پس نم کجاست، پرسم مي هرچه. نيست

 .اند کرده سرم جويدن به شروع و امدند سراغم به اگرها و اما هم باز

 و زن دادِ به خدا!!.. نديدم نادر مزخرفي به ادمي حاال تا( گفتم حرصي و انزجار با.. )نداري؟؟ نادر از خبري افاق، -

 !پوففف.. برسه بچش

 !نگـو.. باشن عاصي ازش بچه و زن که اونجور نه اما هست بداخالق يکم!... دختر نگو -افاق

 انکه بدون!!.. گويد؟ مي برايم گنده شکم ان اخالق از پيرزن اين.. برسم غفور به که اندازم مي حرف. باش را من

 توجهي هم موذي پيرزن ان "خانم سوگند شده چي" به و باال سمت به کردم تند پا بردارم، را نيمه هاي فنجان

 کوبيدم سر پشت قدرت نهايت با را در و نکردم

*** 

 تک به و کند مي قفل قالبگونه سر پشت را دستش هردو کف و کشد مي اش شده پشت پر هاي ريش به دستي

 نتري تلخ و بدترين ياداورِ تماما که خانه اين به پا شود مي ساعتي يک.. شود مي خيره سر باالي روشن لوستر

 يک... را ريز اشک افاق وهم کرده، مرخص را نادر که شود مي ساعتي يک... است گذاشته بوده، اش زندگي لحظات

 اين از کدام هر چقدر و است چندم پاکت داند نمي و ندارد را امارشان امروزها که سيگاري به لب شود مي ساعتي

 ...نزده خورد، مي اب برايش براق، سياه هايِ پاکت

 برمي خيز است شده رگه دو امروزش؛ ساعته چند خواب حاال و خوابي بي فرط از که شورانگيزش صداي شنيدن با

 روي دوباره از کندن جان با و افتد مي کرده خودش با که حکمي و اش روزه چند تصميم ياد به ان يک اما.. دارد

 .نشيند مي شده چروک چرمِ مبلمان

 !افاق؟( زد مطبخ در سرکي.. )؟..زد غيبت بازم شما خانم افاق واي!... افاق -
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 سالن وارد زده، غيبش کجا باز نبود معلوم که زن ان جستجوي براي و زدم ام شده وز موهاي ميان چنگي ناخن با

 ار دلم تهاي ته ان زد مي ذوق توي بدجور شکل، دايره سالنِ گوشه لوستر تک حال عين در و خانه تاريکي.. شدم

 به اما.... دادم اواز را افاق وار زمزمه و بازگرداندم ام شانه سر به را رنگ سرخ تاب اويزان هاي بند... کرد مي خالي

 يک هايِ ريش زير پوزش و دک از نيمي که کبود رويي و رنگ با مردي ساله، پنجاه پيرزن ان کردن پيدا جاي

 رپ هايي قدم با بدهم نگاهم برقي و چهره به گرما کمي انکه بدون و يافتم... يافتم را بود پنهان اش مشکي دست

 رزانمل دست و کردم نثارش "عباسي شاه"معروف قول به و نکشيده اب سيلي تام اراده با و رفتم سويش به شتاب

 .رنگش مشکي رکابي چفت را

 کناردست مبل تک روي و کرد جدا تپيد، مي بخار اسب هزاران با که قلبش روي از را ام شده مشت دست ارامي به

 دهانش از را پشيماني و ندامت من تا بزند حرف... کند عذرخواهي.. کند صحبت به شروع خواست مي دلم... داد لم

 صدايش جنسِ از خواهم مي... جانش پر هاي تپش از نه... اش خسته هاي نفس از نه... نگاهش رنگ از نه بشنوم؛

 همان را؛ شبش ان سرسپردگي علت بگويد و کند باز دهن خوام مي وجود تمام با.. را دردناک اعتراف ان بخوانم

 هر از و داشتم تن به زد مي را چشم درخشش و رسيد مي پا غوزک تا اش بلندي که اي فيروزه لباسي که شبي

 و بگويد را هرشب از تر سياه انشبِ نامردي علت و کند مردانگي... بگويد بودم؛ اراسته او براي را خود لحاظ

 قسم، عزيزم خاک به... هايش تهمت هايش، کتک هايش، توهين تمام از... گذرم مي چيزش همه از... خالص

 ...بگويد را خيانت ان علت و بيايد فقط کنم، مي و کردم حاللش

 هب کوتاه چرخش دور چند از بعد و کردم رسيد مي کمر گودي نزديکي تا که پريشاني موهاي داخل را هايم چنگال

 ..نشاندم اش اي عضله هايِ ران روي را لرزانم دست و پوشش شلوارک پاهايِ جلوي زدم زانو.. خود دورِ

 ...خواد مي دلم من.. شمام؟؟ با.. ؟..کنيم بحث هم با حاظري جاويدخان!... کنيم؟ هوار و داد!... بزنيم؟ حرف -

 بند دو تا که اش برزخي چشمان به و نشاندم بود، زده چمبره دورش به سمي ماري انگاري که گلويم روي دستي

 .ماندم خيره بود رفته گود زيرشان انگشت

 

 تانيدس با و باز را پلمب پاکت و شد خم شتاب با. نداشت را سيگار نخي کردن دود براي ميلش کنترل توان ديگر

 حاظر... زد اتش بودند، کرده اشکار لرزشي به شروع قلبش همراهي با گذشت؛ که نحسي يِ هفته طي در مدام که

 را اجباري ارامشي حکمِ غبارش غبار... بيني هاي سوراخ از نه و کند خارج دهان از نه را دود معلق ذرات نبود

 روبه زن شده مشت دست خشونت با و فرستاد شده کبود هايِ ريه قعر به را سمّي مه ان تمام... داشت برايش

 شپي زيبايِ زنِ دستان حرارت با گرمايش که تني.. بود کرده گرفتن گر به شروع کمَک کم که تني از را رويش

 ...شد تر لميده کمي و زد کنار رساند؛ مي قانون بي جنوني به را او تدريج به و شده ميکس روي،

 زا کامال. داد مي بيرون لب کنج شيار از را غليظ مه طوالني، هايي مکث با و مانده خيره سر باالي لوستر تک به

... فرصت فقط خواست؛ نمي هم سکوت دلش. شنيدن حرف نه.. دارد زدن حرف حوصله نه که باريد مي وجناتش

http://www.negahdl.com/


 مي مه خالص و شود مي خالص که است انگاه و بدهد اشفتگي اين به ساماني و سر نم نم بتواند تا کوتاه فرصتي

... تلخ و اجباري پاياني.... يابد پايان است قرار چيز همه دهد مجال کنارش در زده زانو زنِ اين کمي اگر... کند

 با که زني حضور گرماي و زودرس پايان ان اوردن ياد به از. او هم شايد و خودش براي نشدني فراموش پاياني

 به بشکو پر قلبش... افتاد جوشش به هيکلش تمام نشسته؛ زانو به کنارش پرحرف، حال عين در و فروغ بي نگاهي

 .انقباض قدرت با شاهرگش و کوبيد اش سينه جدار

 با و کشيد مي را سيگارش شده کبود لباني با و بود داده لم خونسردي نهايت با که بود پيش لحظه چند همين

 را رُخم تمام ياغي، يک مانند حاال اما هدايت؛ نورفشان، لوستر سوي به را دودش اي ثانيه چند از بعد هم حسرت

 ازار، را، چشم رنگ سرخ اي اشعه مانند هم مرکزش سياهي و زند مي سرخي به سفيديشان که چشماني ان با

 کمي ناخوداگاه و امدم خود به عجيبش هاي واکنش اين با همزمان. کرد مايل کمي را قطورش گردن. کند مي وجبم

 !نامحسوس خيلي.. کشيده عقب به ها موزاييک روي را خود

 به حرکت به شروع پا و دست چهار و کشيد پايين ارامي به چرم مبلمان روي از را خود شکار اماده يوزي مانند

 حال به تا. کرد کشيد؛ مي عقب را خود آسه آسه هم او او، حرکت شروع با که روبرويش پوش سرخ دخترک سوي

 مدل دباش گفته که ندارد ياد... باشد گفته ندارد ياد زمان هيچ نه،!!.. است؟ تر زيبا ارايش بدون که بود گفته او به

 و کهنه شرابي... دهند مي را سال کهن شراب يک طعم درست... را طعمشان همچنين دارد؛ دوست را هايش لب

 خدا، عرشِ به روحت و شوند مي گرم ات سوماتيکي هاي سلول تک به تک اش قطره يک با که انها از... پخته

 .سوق

 ...به راجع. بزنيم حرف مردونه و مرد.. امشب بيا -

 درشتش، هيبت شدن نزديک لحظه هر با هايم چشم اشک و زند مي تلخي به دهانم... اورم نمي خاطر به را ها واژه

 بود گفته اش همه. هستم بهنود هوشنگ سخنان ميان از اي چاره راه دنبالِ به من و است شدن ريز سر حال در

 اش دخترعمه و عمه درد به انگيزش مالل وراجي و ابکي هايِ روش. تحمل و طاقت ارتقاي... صبوري... صبر... مدارا

 عقب و او امدن جلو اين اتمام با دانستم مي تا بود؛ برده پيشگو يک حضور به مرا نادر کاش!.. بس و خورد مي

 ...!کاش... دهد رخ است قرار اصال ها چه و شد خواهد چه کرده، خوف منِ رفتن

 ويس به ديگر قدم دو از بعد هم او... شدم کنده زمين از لرز و پريشاني با و زده سر پشت گچي ستون به را دستم

 عزمِ و داده قرض پايم دو به را انرژي و قوّت تمام... امد سويم به و برخاست برهنه هاي موزاييک از بسته، قامت من

 چيگ ستون يِ سينه تخت به قدرت با و درامد پرواز به سويم به شتاب با و شد اگاه را نيتم و قصد اما کردم؛ فرار

 ..! اخ -:کرده فيکسم
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 که ديدمش اشک، شفاف هاي قطره وراي از چشماني با. کرد يکديگر چسب و برد سرم باالي به را دست دو هر مچ

 هب مار مانند ام ديده اسيب يِ دنده دردِ از و کرده است گوشم کنار که بازويي چسب را سرم که مني به نگراني با

 !!داري؟؟ درد... درد -: کند مي نگاه پيچم؛ مي خود

 صداي که بود؛ هفته چند و روز چند بود، زماني چه از!.. بود؟ نکرده دخول گوشم مجراي به صدايش بود مدت چه

 ان يک که پاييد مي را پايينم و باال درهم، اي چهره با!!.. ؟..دارد تازگي برايم حاال که بودم نشنيده را دارش خش

 تنه باال جاي جاي شده رنگ کم هاي کبودي ديدن با حاال و زد باال شکم روي از گري وحشي با را رنگم سرخ تاپ

 و شد عرق درشت قطرات از مملو آن يک به گونش تيره پوست ديده؛ ضرب اي دنده استخوان ان البته صد و ام

 تکاني رويم پيش از اما کرد ازاد را هايم مچ بالخره ام؛ تنه نيم روي مکثي با. خاموش هم سرخش چشمان برق

 .نبود که نبود خوف ان از خبري و بودم بلعيده را پيش دقيقه چند ترس ان اما اسير، حصارش در هم هنوز. نخورد

 وهّمت تو بذار.. بود روت پيش ديگه کسي موقع اون کنم فکر هميشه واسه بذار. نگيم چيزي روز اون به راجع بيا -

 ...بلکه کردي نمي پار لت منو که بخورم غلت خودم

 شتاب با ديوانگان مانند و نخورد تکاني اما زنم؛ کنارش تا بگذاشتم اش برهنه بازوهاي روي دست پرخاش با

 کوره مانند که عرقش خيس صورت برخورد از. کرده ام پيشاني با مماس را اش پيشاني و کشيد جلوتر را خودش

.. کردي خستم ديگه.!!! رو ها بازي ديوونه اين کن تموم -:غريدم و شده چندشم کرد، مي ساطع خودش از گرما

 !!خسته

 از. دکشي طرفين به ام پيشاني روي را اش پيشاني زياد، فشار با و کرد تعبيه هايم پهلو روي را دستش دو هر کف

 نمي درک تو. دارم دوست خيلي!... دارم دوست خيلي -..:کالفه و بودم انفجار به رو فشار و نزديکي همه اين

 ...تــو! نشناسيت نمک و فطرت پست تون همه زنا شما... کني

 همين و پرستيدم مي را مرد اين شخصيتي ويژگي دو. ارام هم قلبش تپش و بود باز چشمانش. بود خودش حال در

 ان و بودن حسيني و راست يکي!... نرم را ام ديوانه قلبِ تحتاني نقاط ان و کرد سست را پايم که بود مورد دو

... دلش حرف بيان در... احساساتش بيان در بودن رک همين... بودنش رک همين هم ديگري و بود نابش صداقت

 هيچ بدون انهم مقابلش؛ طرف به کند احساسات ابراز اينگونه مردي ايد مي پيش کم قسم خدا به. عقلش حرف

 بدون همين که قسم باورهايم به. باشد دونفره تخت و اغوشي هم ختم که ريزي برنامه هيچ بدون... داشتي چشم

 جدال، و جنگ هر از بعد.. فرار هر از بعد..  بار هر که است زدنش دل حرف و شدن نزديک مردانه يِ غريزه و هوس

 شيريني عجب شنيدن راست حرف.. ؟!دارد کششي عجب خدايا،.کند مي باز خانه و محله اين به دوباره از را پايم

 !...دارد؟ دلپذيري

 بود؛ کثيفي وجودش همه... نکرد پاتيلم اما خورديم هم با رو بطري تا دو... نبودم مست روز اون سوگند -جاويد

 اون تو اومدم که روز اون به نفرين زندگيم؟؟ تو اومدي چرا لعنتي( غريد و کرد مکثي...)اما..داد مي تعفن بوي

 ...که بهت لعنت... بردي کوچه تو روز اون دلمو که تو به نفرين... شده خراب
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 نناگها که است بعيد نچندان فاصله کردن کم حال در. گرفت هدف را لبنم نمناکش چشمان با و کرد جدا را سرش

 -:خروشد مي امان بي و کشيده درهم چهره و کند مي اشکم خيس چشمان ميخ و جدا لرزانم لبان از را چشمانش

 ..اروم شدم، اروم زنونست مجلس شنيدم وقتي... دراوردم رو مجتمع اون کل امار بيرون بياي خونه اون از تا

 ...خوام مي من من، -: کرده ام پيشاني فيکس را اش پيشاني دوباره از و کاشت لبانم کنار نرم اي بوسه

 هب تلوخوران تلو و زد چنگ پيشخوري روي از را سيگارش بسته سرعت با. کشيد کنار و گذاشت نيمه را حرفش

 .رفت ها پله سمت

 اين پايان تا من زد مي تشکر هم نفر يک اگر قسم خودم جون به اما کمه خيلي خيلي تشکرا گرچه!! راستي

 از نويسم مي که خطي هر و هستم نوشتن عاشق منم خواد؛ مي عشق هرچيزي اخه!..تنها و تک.. رفتم مي داستان

 ......  و گيرم مي ياري احساساتم

 

 کرده يرتسخ را تنش الکل انقدر.. نبود شدني اصال... بود نشده اما کنند؛ تصفيه الکل از را خونش بودند کرده سعي

... است خطر در جانش که بود فهميده دکتر هاي صحبت با هم خودش حتي. امد نمي بر پزشکان از کاري که بود

 رگم از ترس جاي به او و است کرده ثبت را مرگش حکم کند تر لبي اگر که بود داده هشدار بدخلق ميانسالِ دکتر

 کرده وحشت... جواني در انهم شود بيوه او اينکه از... بود کرده وهم عشقش از شدن جدا از دادن؛ پس حساب و

.. سرش باال سايه عنوان به او نبود در... ضامنش سپرش، همسرش، عنوان به او نبود در او؛ نبود در اينکه از بود

 بگذارند جلو قدم و ديده را اش زيبايي... کنند تيز طمع و آز دندان و ديده را اش تنهايي خو درنده صفتان گرگ

 .کشندب نجاست به را اش پاکي و تنهايي و بيايند جلو درندگي و باکي بي با اينکه از*... شهوت با... منّت با هم ان

 ميشهه مانندِ کتش بغل جيب که را کوچک کريستالي بطري درنگ، بدون او جلوي دکتر، سخنان يافتن پايان با

 را زهرماري ان نفس يک تجربه، با پيرمردِ ان متاسفِ و خشمگين چشمان روي پيش و کرده خارج بود؛ حافظش

 يعما ان که بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز و رفت باال روحش و جسم نابودي اش، نابودي براي پلي بود شده که

 روي عميق بازدم يک و شکمي هاي ماهيچه انقباض با که رفت مي پايين نايش مجراي از داشت سوزان و تلخ

 بستري هم اي هفته براي و اورد باال را معده محتويات اعصاب بي و بدخلق پزشک اتاقک يشمي هاي کاشي

 گوش.. شد گرفتند؛ مي شده خراب ان در ماندن براي تومن خدا بود معلوم که خصوصي اتاقي و مجهز بيمارستان

 زمان ان و بريدند مي اي؛ تهويه سيستم و اتاق گوشه در کوچک يخچال يک و چرم مبلمان جهت به را شخص ان

 بود گرفته ناسزا و فحش باد به را نادر که بود دوم روز... "برسد ندارد که کسي داد به خدا "گفت خود پيش که بود

 بيماري سبب به حاال که بود اورده آب جوي را هايش اسکناس مگر... کند خارج بيمارستان و اتاق اين از را او که

 بيدادي و داد با... کند پر را سيرشان شکم و بريزد پرست پول خلق اين دهان به ندارد درماني هم بخواهد اگر که

 و کرده ديگرش جايي حواله اردنگي با که بود انجا حراست رفت، نمي هم خودش اگر بود انداخت راه به او که

 .گرداندند مي باز خصوصي بيمارستان به را نسبي ارامش
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 پليس ان مداوم امد و رفت امار.. داشت را عشقش امار بود بستري دولتي بيمارستان ان در که مدتي ان تمام در

 محله از دختري فهميد که کرد رحم خودش خدا... او همسر براي بودنش گير پي و نگراني دل امار... جوان

 کنانشان عقد مراسم زودي به است قرار و کشد مي يدک را "همتي راد" نام و است اش خورده شيريني خودشان

 ات بشکند را شاخش و کند يکسان خاک با را هيکلش تمام صورت چه به دانست مي خوب وگرنه شود برگزار هم

 زا قصدش نبود معلوم عوضي مردک هــه،..! نياورد عمل به تحقيقات و نکشد بيداري ديگري ناموسِ براي ديگر

 حاال که بود راحت خيالش هم بود هرچه..! بوده چه سوگند براي کردنش بازگو و اش پزشکي پرونده اورن بيرون

 .بعيد و بود دور عشقش و او حوالي از و کرد مي سنگيني شان محله شهري پايين دختر ان روي اش سايه

 گرفته نشات دل از هاي حرف کردن فراموش براي و تکاند اتاق کف هاي سراميک روي را سيگارش سر خاکستر

 ودب کرده فروکش را ان سختي به که امشبش گرفته اوج غريزه با اميخته هاي حرکت بردن ياد از براي... امشبش

 با ار ويسکي استکاني ته رويش؛ روبه جوان دختر سالمت برگه و نام عفريت زنک ان خيانت ياداوري سبب به انهم

 و برد باال ار ارتفاع اينبار... کرد نمي کفايت فراموشي براي ميزان اين به انهم استکان يک! نه. رفت باال سرسپردگي

 اي يمهن روي و زد کنار را سفيد روتختي.... متوقف دستانش لرزش و رفت باال بدنش گرماي... کشيد سر نفس دو با

 کبودي و ها زخم ياد... افتاد دارد دوسش بود گفته که هنگام ان سوگند اشکي نگاه ياد. شد درازکش تخت از

 و گرفت نبض هايش شقيقه... شد ديوانه و افتاد هايش دنده حاشيه و سينه زير عميق هاي شيار ان ياد... هايش

 را نابشان طعم.. را فرم خوش لبانِ ان طرح بايد.. او هم و خودش هم کرد؛ مي فراموش بايد. يکديگر قفل ها ارواره

 !...بس و بود ويسکي پر سر يِ شيشه اختياري و اجباري الزايمرِ اين براي درمان و کرد مي فراموش

 ار بيايد باال بود قرار چه هر و و گذاشت نازکش لبان ميان را شيشه دهانه که بزند باال تهوعش خواست باري چند

 به تکيه زمين، روي....کرد سرکوب را تارش و تيره کبد و گوارشي جوارح درد رحمي بي با و فرستاد قعر به

 گذاشته انها ميان را تهي تراش خوش بطري و بود کرده دراز هم از فاصله با را دوپايش هر که حالي در تختواب،

 و نشسته شد؛ مي پايين و باال الودش زخم معده هک هک بار هر با که دردناکي هاي سکسکه سرهم پشت و بود

 . بود دهد، نمي ازارش امشب قراري بي اوري ياد ديگر اينکه از سرخوش

 

 ارامي به را در... رفت بغلي اتاق سمت به تعادل بي و تلوتلوخوران و داد قِل کف هاي سراميک روي را خالي بطري

 رسيد ودب کرده اِشغال را اتاق فضاي نصف که بزرگي تختخواب به تا رفت جلو بزند را برق پريز انکه بدون و گشود

... .داشت عشقش به اختصاص تنها که تختي ان جاي جاي کشيد دست کند لمس را اباژور کليد انکه بدون باز و

 ساعت اين... فضا اين بودن تهي همين و نبود تخت ان روي و اتاق ان در سوگند از خبري... نبود او از خبري... نبود

 جگرش و خون به اخر قطره تا را الکل درصد 31 بطري يک انکه با که بود کافي امشب؛ اتفاقات از بعد... شب از

 گارروز بهترين که کند فراموش شايد تا اش، قبلي هاي شب و امشب ديوانگي کند فراموش شايد تا کرده تزريق

 کره مني شيار به شيار دوباره از گذشت؛ بطالت و بيچارگي به اورد، بار به وجدان بي زنک ان که اي فاجعه با جواني

 از نشان هيکلش تمام هاي عضله انقباض و قلب رفته باال ضربان اين و کرد اشغال مسموم افکار را مخش هاي
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 و عصبانيت اوج به را مست مرد اين و فرستاد کرده ورم مخ ان هاي کره نيم به ليمبيک دستگاه که بود دستوري

 .کشاند خروش و جوش

 به مشقت با و کرد برهنه هاي سراميک پخش را رنگ صدفي اباژور خشونت با و کشيد دست کورمانه کورمانه

 جثه ديدن با حاال اما بود جوشش حال در ديگي مانند سرش و سوخت مي اش سينه... شد روان پايين طبقه سمت

 تهنشس انتظار به رويش شود؛ بيدار او که زماني تا بازگشت خانه به که ساعت ان از که چرم مبل همان روي که اش

 اشکش. افتاد جوشيدن و سوزش از بود؛ پيچانده تنش دور به هم را عورش و لخت بازوان و خوابيده ارامي به بود؛

 براي تواني او و چکيد وار مجنون و وار ديوانه... چکيد عاشقانه هايش اشک... چکيد مردانه هايش اشک... چکيد

 زا نداشت پيش ماهه چند دخترک ان از نشاني که رنجورش بدن ديدن با قلبش..! نداشت که نداشت کنترلشان

 و دلداده فلزي رفته رو و رنگ در چارچوب در انروز او، ديدن با که را خودش کرد نفرين دوباره از و لرزيد دوباره

 سوگند ديدن با است هنوز که هم هنوز و شود نمي سرش منطق بدکردار صاحبِ بي دل اين. بود شده شيدايش

 مي و کوبد مي... کوبد مي و لرزد مي موقعيتي؛ هر در... خويي و خلق هر در... شمايلي و شکل هر در کريمي

 اما بسوزاند فقط را خودش عاشقانه... بسازد وجود تمام با است قرار... بسازد است قرار حاال و سوزد مي... سوزد

 شکستِ اينهمه کند مي کفايت ديگر... ديگر است بس. شد نخواهد بود، نخواهد سوزاندن دل مردِ ديگر... بسازد

 شکانده، هاست ماه که هم جوان دختر اين دل و است شکسته سالهاست که خودش مذهب و دين بي دلِ... دل

 ...دهد خودسوزي به تن و اورد جا به را جوانمردي رسم خواهد مي اينبار پس

 کشيد اغوش در حرارت و ارامي به هميشه؛ برخالف و رفت جلو مستانه کند پاک را تبدارش هاي اشک انکه بدون

 رد و برد است؛ گرفته انس الکل عطر و تاريکي با و چشيده را تنهايي طعم سالهاست که خودش اتاق سمت به و

 انو،ز دو کنارش، در و خواباند کالغي پر مشکي روتختي با تختوابه ميان نشاند مي اي بوسه سرش روي که حالي

 بِچس رکابي روي از مصّبش بي قلب امان بي کوبش و ضربان... نشاند لب کنج را ملتهبش سيگارِ نخِ و نشست

 زا را اش رکابي حرکت يک با و گذاشت لب درزِ دو ميان را رسيده نيمه تا سيگار...! اشکار و بود مشخص هم تنش

 بود وشج خود ماهيچه تکه ان عايق که پهنش و پت سينه از اي ناحيه به بيني ريز با و کشيد بيرون تابش بي تنِ

 مجاورش معصوم زن بسته نگاه و قرارش بي چپ سمت روي به نگاهش حاال... شد درهم هايش اخم و نگريست

 به شبِ اين که کند کاري بايد... طوفاني و مشوّش روانش... پريشان حالش... خراب حالش و است حرکت در مدام

 هناجوانمردان عملي براي پشيماني... پشيماني بدون و سالمت به هم ان کند؛ طي هم را ديگرش نيمه رسيده، نيمه

 که داند مي... شود خارج صبحگاه تنش از امان بي تب اين اگر که داند مي اما است مرد اين مسلم حقِّ گرچه که

 شب در زن اين پاکي به تعرّض براي شود مي پشيمان و نادم شود؛ دفع وجودش از لعنتي الکل اين سحرگاه اگر

 جلودارش ديشب کسي چرا که باشد دستش دمِ که را هرکس و خودش کند مي ديوانه و شود مي ديوانه... قبل

 به محکم را شصتش و اشاره انگشت بين نرمه و کند مي مشت را اتمام شرفِ در سيگارِ از خالي دست... نبود

 شده اشباع اتاق اين و او از دوري حتي... نيست راهش اين... شود نمي! نــه... بگيرد ارام شايد تا کشد مي دندان

 به کمي سوزشش از او و نشيند مي فرو دستش پشت سيگار سر نشسته خاکسترِ... نيست راهش هم او وجود از

 !!اي لحظه... شود مي فراموش دستي کنار ان قرار و ياد اندک اي لحظه و لرزد مي خود به کمي... لرزد مي خود
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 است سوزان و سرخ که را رنگ سفيد نخِ ان سرِ شتاب با لحظه يک در و فشارد مي هم روي فشار با را چشمانش

 رنگش کبود لبان چسباندن با را فغانش و اه و فشارد مي نسناس قلب ان سقف روي درست چپش، سينه روي

 از بعد اش سينه روي سوختگي درد کشيدن با بالخره و کند مي مسکوت و خاموش همسرش گرم دستِ پشت

 هنيم و رود مي خواب به هست؛ زندانبانشان سوگند نرم پوست که لبانش پشت شده حبس هاي ناله دقيقه چند

 . کند مي سپري هم را ارام طوفاني شب اين

 *** 

 و ندت بويي... کنم باز را ام کرده پف چشمان انکه بدون کشم؛ مي باال ام چانه زير تا را ساتن ملحفه و ميزنم غلتي

 دهنده ازار بوي اين کشيدن مشام به باري چند با و دهد مي ازار را ام بويايي هاي گيرنده تلخ حال عين در تيز

 اين مردِ اتاقِ در بودن از گواه که را پيرامون فضاي کش، دراز پوزيشنِ همان در و کرده باز انتها تا را چشمانم

 با را رنگ شب ملحفه و دارم برمي خيز سرعت به شُرشُرش و اب لوله صداي شنيدن با و پايم مي دارد؛ کاشانه

 مسکوتش اتاقخواب به مرا و کرده ها ناپرهيزي اين از غفور که است نداشته سابقه! اوف... زنم مي کنار کالفگي

 !!؟..اجازه بدون و نااگاهانه دعوت يک هم ان... کند دعوت

 شايد تا کشم مي ام شده وز و کرک موهاي تار تار ميان ماليم چنگي و ايستم مي اتاق کنج قدي ايينه روبروي

 ساعتي تا که ديشب که امروزم نشده ريزي برنامه هاي برنامه اجراي براي من و شود مي که... شود مرتب کمي

 رد سمت به بزنم؛ را کلنگش صبح فردا که کردم قصد بودم نشسته چرم مبل تک روي خاموش، شومينه جلوي

 و بود خروجي در نزديک که دري بکشم پايين را دستگيره خواستم تا اما... بروم خود مقعر به تا رفتم خروجي

 قهوه اي حوله که او درشت هيبت و شد باز ميانه تا گرفت مي نشات انجا ان از هم اب موزون نا هاي قطره صداي

 ديگر بخواهم انکه بدون من و شد نمايان در چهارچوب در بود پيچانده اش تنه پايين و کمر دور به اي سوخته اي

 وير پيش به يکباره و رفتم جلو صدا بي پا، پنجه روي شوم خارج سيگار دود و الکل بوي از شده اشباع اتاقِ ان از

 استخوان روي درست دارد؛ دست به اسلحه انگار که کسي مانند را دستانم و پريدم بود من به پشتش که او

 !!يالّا.. باال دستا -:گفتم بلند صداي با و گذاشتم بود اب سرد هاي قطره از خيس که جناغش

 و هارموني اش تيره اندازه بي و سياه پوست با که تيره اي قهوه حوله ان زير شده مستور پاهاي انکه بدون

 باال را ابروانش و کشيد عقب را عريانش فرمِ خوش تنه باال سانتي چند دهد تکان داشت؛ خاصي هماهنگي

 ...انداخت

 !؟..باال ببر رو دستات ياال!... کني؟؟ مي نگاه منو بربر چرا -

 را نازدارم و سرخوش لحن هم قبال او... بودم کشيده رخش به را ام وجودي اندک شيطنت از اي چشمه هم قبال من

 اين از من مانند هم او نفهميدم و دادم اوازش "حاجي" و "عمو" که دريا، لب زمان، همان بله،.. بود شنيده

 روي از را دستي اسلحه ان انکه بدون. ..!!.بس و کرديم سميرا و خودم را کيفش فقط يا شد سرخوش شيطنت

 وير به اساسي که نامرتبش هاي سيبيل و ريش کرده جمع بيني و اخم با و رفتم تر جلو قدمي بردارم، اش سينه
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 هاي گره انکه بدون و انداختم نظر از را بود، بخشيده او به خشن ظاهري و کرد مي کجي دهن گونش تيره صورت

 هولش باز نيمه در ان سمت به عقب، به اش سينه با مماس گونِ اسلحه انگشتان فشار با کنم جدا هم از را اخمم

 به منِ سمت به هم کمي بلکه نخورد جم پايش زير سراميک تک روي از هم اي نيمچه درشت هيبتي ان اما... دادم

 ...شد متمايل عصبي ظاهر

 ..!!تو برو دارم، کار باهات!!... تو برو -

... وّشمش اعصابش و شد مي کاسته خونش نيکوتين که زماني عادتِ... بود عادتش... کشيد باال را اش بيني صدا با

 ضعمو از بايد انگاري... است کرده سلب صالبت با مرد اين از را ارامش که زهرمار و کوفت و نيکوتين اين به لعنت

 ار محبت... عاصي و است بيزار کشيده درهم ابرو و خلق بد زنان از بود معلوم... کردم مي نفوذ درونش به ديگري

 .طلبيد مي و داشت قبول بيشتر

 نقطه همان روي گونه زيگزاگ را ام اشاره انگشت و برداشتم اش سينه فالت دو ميان استخوان روي از را ها اسلحه

 نگِر سياه ي دايره روي شيطنتم پر نگاه شدن ثابت با اما دادم؛ حرکت بود نشسته رويش اسلحه دهانه که قبلي

 ار فجيح سوختگي اين علت او از انکه بدون و شد اب از پر لبالب چشمانم... چپش سينه عضله روي درست گودي،

 !!ديگه باش زود... حموم تو برو -:گفتم بود شده دار خش بغض از که صدايي با بپرسم

 و دمکشي پا به را بود سايزم برابر دو که را رنگ سفيد انگشتي هاي دمپايي و کردم هايم پنجول اسير را بازويش

 بدون هم ان بنشيند رنگ شيري وانِ لبه تا خواستم ابرو و چشم اشاره با... شدم گرفته بخار حمام وارد او همراه

 ودش ريز سر مشکم دم هاي اشک انکه بدون بتوانم تا نشود دردناک سوختگي ان ميخ نگاهم داشتم سعي... حرفي

 نگاه هب توجه بدون و فلزي دستي تراش خود ان در کنم تعبيه را تيز لب دو تيغ بيوفتند، لرزه به داغم دستان و

 و بکشم صورتش سوي دو رنگ مشکي و زخيم موهاي روي خشک خشکِ... ريش کف از استفاده بدون او، ناراضي

 محيط اين در موجود اواي تنها که موزي گونه خِش خِش صداي و تيغ برنده لبه کردن پايين و باال دور چند از بعد

 دلت به داغ چي واسه -:ناليدم ارام بود شده اشنا نا کرده ورم بغضِ فرط از که صدايي با بود اور خفقان مرطوب

 ؟..نداري رو طاقتش ديگه که تو!!... گذاشتي؟

 قلب رو ذاشتي مي -:کردم نزديک اش مو پر صورت به دوباره از و تکاندم روشويي لبه را دست خوش تراش خود

 داغاي شايد تا ميذاشتي من سينه رو هم رو اينبار ميومدي خب... خب گذاشتنه؛ من دل به داغ کارت که تو... من

 ...بشه فراموشم قبلي

 حرکت از دستم هم هنوز اما چکيد؛ مي اش درامده جهش به پايين و باال سينه روي چشمم ويران هاي قطره

 هاي سيبيل به دستي انکه بدون... زدودم مي مويي ضخيم تار هر از را اش چهره قبل از تر تند و بود نيايستاده

 را فلزي تراش خود و رفتم روشويي سمت به امد مي اش ابروان و صورت فرم به هم عجيب که بکشم فرمش خوش

 ايدب... انداختم کالفگي با اي گوشه به را ان و جدا را شده کُند تيغ سرش، پيچاندن با و گرفتم سرد اب شير زير

 به را دستانم کف... ماليم هم را قلبم درد و کند ميزان را خراب حال سرد اب دوش يک شايد تا برود ديگر بگويم
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 هب سرش چرخاندن و اش چانه گرفتن با و بود ايستاده رويم پيش که سمتش به و زدم رنگ شيري سينک لبه

 از هست اجازه -:گفتم رنگ کم لبخندي با و چرخيدم پاييد؛ مي را پرپشتش شده دست يک سيبيل طرفين

 !کنم؟ استفاده حمومت

 !بيرون بيا و بشور دستاتو!... نه -:گفت بردارد لبش پشت موهاي و روبرو ايينه از را نگاهش انکه بدون

 هم مبارکش خيال عين و کرد بيرون نور پر تمامِ چيز همه حمام اين از مرا خوش زبان با...گفت چه او!.. هان؟؟

 ..!!جانوريست چه ديگر او من، خداي!.. نيامد؟؟

 ينپاي را تاپم هاي بند بود گرم نظاره اخم با که او به توجه بدون شتاب با و ساييدم هم روي حرص با را هايم دندان

 شدن که باز ابرانش گره که او روبه متوسط صدايي با و کندم ام زخمي تنِ از وار ديوانه را رنگ سرخ تاپ و انداختم

!.. داداش نترس( گفتم کجي دهن با...)بگيرم دوش خوام مي بيرون برو -:غريدم شد؛ هم تر فشرده بلکه.. هيچ

 ..خورم نمي رو حمومت

 طوالني دار کش نفس چند از بعد و ايستاد حرکت از هايش قدم نيمه در اما امد جلو کمي و کرد مشت را دستانش

 .کوبيد سرش پشت قدرت با را در و رفت بيرون عصبانيت با

 هم ان گرم اب حمام يک گرفتن نظرم به ديوانه مردِ اين مسخره رفتارهاي با اما بود؛ سرد اب با کردن حمام قصدم 

 .کند مي ارام را ارامم نا اعصاب و چسبيده بيشتر لوکس، حمام اين در

 به دادن نرمش براي ام سعي تمام اي، حوله هر از خالي رختي جا به نگاهي با و پيچاندم انتها تا را گرم اب شير

 و گشودم کمي را در!. ؟..کنم برطرف تميز و تر حوله يک به را احتياجم چگونه دانم نمي حاال و رفت هدر به روانم،

 انجا اينکه از رسيدن يقين با.. چرخاندم اتاق بودن خالي ديدن براي را چشمم کاسه بود امکانش که جايي تا

 !!!جــاويـد -: کشيده جار بلند را نامش نيست،

 احدي امدن از که اي دقيقه از بعد او جاي به و نشد خبري اما زده بانگ را نامش صدايم تُن اخرين با باري چند

 .بياورد را پوشم تن حوله تا خواستم او از و شنيدم را افاق "خانم بله" صداي بودم شده نااميد

** 

 ظاهر در و پيچيده امضاي و کرده خارج کت بغل از را خودنويس همزمان و انداخت پايين ديگر پاي روي از را پايش

 خشک و سرد خداحافظي با و نشاند شهر؛ باالي نسبت به اي منطقه در واقع متري 211 خانه سند پاي را اش ساده

 و اداعتم او به ميشد ماهي يک که جواني وکيلِ با کوتاه گويي و گفت اتمام با. زد بيرون امالک بنگاه از نادر همراه

 بوي رنگ هم اولش از که اي خانه سوي به بود؛ کرده اشنا بگيرد بود قرار و داشت که هايي تصميم و امورات از را او

 اين از ندامت اظهار ثانيه هر با و راند نداشت؛ دارند، را ارزويش ايراني مردان تمام که ايراني کاشانه و خانه يک

 هب اش قديمي رفقاي از يکي که سازي دست عرقِ قلوپي داد؛ را اش خاتمه امروز هفته چند از بعد بالخره که نيّتي

 .کرد چفت هم روي را هايش پلک و گرفت ارام و رفت باال بود، رسانده دستش
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 ؟!نادر -

 !اقا؟؟ جونم -نادر

 و رچمِ چندباري با و ريخت دهانش حفره داخل را رنگش بي محتويات فاصله با و گرفت باال را شيشه قطرِ کم دهانه

 !!ها باشه تَر شيرينيش... بخر خوب شيريني کيلو دو هم قنادي از راه سر -:گفت خَف صدايي با کردن، مورچ

 !جاويد اقا چشم رو -نادر

 ان و کرد نمي اجرا را دستورش حرارت با انطور وگرنه خواهد؛ مي قصدي چه به را شيريني کيلو دو ان که ندانست

 براي گاز پدال روي پا و خريد نمي را داشت مستي شرفِ در مردِ اين براي را هالهل زهر يک مصداق که شيريني

 هب خانه، ان افراد کام کردن شيرين و شيريني اين مناسبت دانست مي اگر... گذاشت نمي خانه، به رسيدن زودتر

 هب رسيدن تا. بلعيد نمي و خريد نمي را شرنگ از تر تلخ شيريني ان قسم اش جواني به چيست؛ جوان زن ان ويژه

 در هم دردناکش معده و بود داشت، قرار شاگرد چرم صندلي روي که بزرگي شيريني جعبه فيکسِ نگاهش خانه

 .المروّت سگي عرق ان با جدال و جنگ حال

 مي جمع من... اومد -:کردم بود ناهار ميز کردن جمع حال در که افاق به رو و کشيدم ماشين شدن داخل با را پرده

 !کنيد گرم رو جاويد غذاي شما کنم،

 براشون ناهار واسه چيزي گفت رفت مي داشت که صبح اقا اما -:و گذاشت سينک داخل را ماکاراني چربِ بشقاب

 !نکنم اماده

 من کن، جمع رو ميز تو!!... ظهره صالةِ وقت اجازت با االن گفت، که بود صبح اون -:و انداختم باال را ابرويم دم

 .برم مي واسش سيني يه خودم

 داخل را پيچي ماکاراني سليقگي بي با بگويم است بهتر يا عجله با و نکردم توجهي افاق افتاده چين پيشاني به

 لهپ روي. انداختم دست روي را سيني و گذاشته بيور ترشي اي کاسه هم کنارش در و ريخته دار گل چيني بشقابِ

 تواند مي کسي چه.. شد پِلي خانه، زنگ امدن در صدا به با همزمان باال طبقه از موزيکي صدايِ که بودم اول يِ

 که زنگ صداي از انکه از بيش اما باشد؛ تواند نمي بيش اي غريبه بود که هر داشت؛ را درب کليدِ که نادر!.. باشد؟

 از و فوقاني طبقه از هم ان موزيکي، شدن پخش از شوم، زده درايد؛حيرت صدا به امروز به تا است نداشته سابقه

 ماش با و است چي پست" گفت که افاق به رفته باال ابروهاي با و شدم متعجب رسيد مي گوش به خانه، اقاي اتاق

 2کردم مي نگاه "دارد کار

 !من؟ با!!.. مطمئني؟ -

 مبل دسته روي که افاق درشت گل چادر شتاب با و گذاشت حواسي بي با نخست پله همان روي را فلزي سيني

 داشتيد؟؟ کار کي با.. بفرماييد سالم، -:شدم روان دروازه سمت به و کرده سر به را بود شده رها
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 !هستيد؟ کريمي خانم شما غفور؟ منزل -

 !کريمي سوگند هستم، خودم! بله -

 !کنيد امضا رو جا اين لطفا... شماست براي اين -:و گرفت سمتم به را پاکتي

 اين -:پرسيدم کالفگي با و زده شد، گرفته مقابلم که دفتر ان در امضايي و گرفتم ترديد با را رنگ سفيد پاکت

 !هست؟ کي طرف از!.. چيه؟ نامه

 باال را نگاهش انکه بدون قيدي بي با و گذاشت بود انداخته دوشش روي که کيفي داخل را دفترش جوان مردِ

 اينچنين شنيدنِ از کردم شک... کردم شک و شنيدم را جوابش... رفت و داد را جوابم... داد را جوابم بگيرد

 و رک که کذايي برگه ان خواندن و رنگ سفيد پاکت کردن پاره با اما و کردم شک هايم گوش سالمت به... جوابي

 ايمه گوش جفت که فهميدم بود؛ کرده بيان را چيز همه قاطعيت با... رودربايستي بدون... زياد و کم بدون... راست

 !سالمتند و صحيح

 بود؛ مانده باقي برايم که انرژي و قدرت نهايت با و داشته نگاه ام شانه سر روي را گلدار چادر بسته يخ دستاني با

 ندهچرخا را دستگيره دلي دو با و رفتم بود، کرده پر را راهرو فضاي کل غمگين موزيکي صداي که اتاقش سمت به

 موزيک ان و زد لب را سيگارش ديدنم با. رفتم جلو و ديدم بود، ايستاده پنجره به پشت که حالي در را او و

 مي زمزمه خواننده با همراه بلند صداي با که همانطور...  پلي دوباره، از را بود حرف هزاران ابستنِ که دلنشيني

 يچشمان با بخورم، تکاني جايم از انکه بدون من و امد مي سمتم به سنگين حال عين در کوتاه هايي قدم با کرد،

 ..نگريستم مي را او و بودم زده چنگ محکم هايم شانه سر روي هنوز را چادر پرِ مغموم، و ريز اشک

 شدم دود و سوختم خودم تو/ سيگار مثلِ تو دستاي تو من "

 شدم نابود رابطه اين تو من/ اما هستم و بودم عاشقت

 بودي رويا و قصه مثه تو/ دلم تو شيرين حسرتِ يه مثلِ

 بودي زيبا معجزه مثه تو/ خدا سمتِ از حادثه يه مثلِ

 خون خاک به اين از بيش را دلم و شود خفه گرمش صداي ان با خواننده ان هم و خودش هم کاش... کند تمام کاش

 مي زمزمه دارش خش صداي ان با هم هنوز. ندهد بازي بازي را ايمانم و دل اين از بيش و ببند را دهنش... نکشد

 باز دهن عصبي و دار بغض صدايي با. زد مي لب را سيگارش و بود ايستاده ام سانتي چند فاصله در حاال و کرد

 !!لعنتي؟ هستي، کي کردي فکر تو!! هستي کي کردي فکر -:و کردم

. !.کني؟ مي چيکار من با داري تو -:رسيد مي گوشش به آزادانه ام خشي خش صداي حاال و رسيد پايان به موزيک

 !!گذرم نمي فطرت پست تو از من!.. نميگذرم ازت غفور؛ جاويدِ تو به لعنت... تو به لعنت

 !کنم مي تموم دارم رو چيز همه... کنم تمومش خوام مي -:غريد پايين تُنِ و بَم صدايي با
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... يادته -:غريدم حرصي پوزخندي با و گرفته را هايم گونه خيسي و کشيده چشم زير به را چادر گوشه محکم

 !يادته؟ گذاشتي، جگرم به خون چطوري يادته!... ؟.سرم رو شدي اوار چطوري طالق، گفتم يادته

 !نگو هيچي!.. سوگند ببند دهنتو -جاويد

 ناله) بدي بازي منو نداري حق تو لعنتي نميشم؛ جدا... هردومون دل به ميذارم داغ... جونت بالي ميشم -:زدم جار

 ...من( کردم

 !کنم مي خرد رو فکت وگرنه ببند دهنتو -:غريد خشم با

 ...ديگه من -:و شد روان دوباره از هايم اشک سيل

 تا و گرفت چنگال در را ام شده کليپس موهاي و برد سرم پسِ به را دستش شتاب با حال عين در و پرخاش با

 مثلِ و کرد گذاري جا سوزانم؛ هاي اشک سقوط از شده تر هاي لب روي را تارش و سياه لبانِ کنم، باز دهان امدم

 .سپرد نابودي دست به مرا مذهب و گرفت نفسگير و وقفه با هايي بوسه رحمي بي و صالبت با هميشه

 حاظر... بدهد دست از را است اش زندگي تمام که را زن اين نيست حاظر که زدند مي فرياد هايش سلول تمام

 نقض به حاظر و بود داد مردانه قول خودش به... بود خورده قسم اما کند؛ رها را دارد تعلق او به که زن اين نيست

 !نبود که نبود اش مردانه قولِ و قسم

 *** 

 درگيرم تو يادِ با هنوزم من/ وجودمي يِ همه هنوزم تو

 ميرم مي تو واسه هنوزم من/ دلتنگم تو واسه هنوزم من

 قرارتم بي همه اين که منو/ بزن صدا خلوتت تو اسممو

 کنارتم کنم مي حس هنوزم/ عاشقتم وار ديوونه هنوزم

 ايبر زندگي ديگر بله،. اش حقيقي معناي به تمام... اش واقعي معنايِ به تمام... تمام و دادند را حکم امروز بالخره

 دز مي ضجه که پناه بي دخترکِ ان با درگيري هفته يک از بعد هم ان طالق، حکمِ دادن با رسيد پايان به مرد اين

 داده صيقل هاي پله روي کرد مي شيون... شود بازيچه خواهد نمي که زد مي ضجه... نيست جدايي به حاظر که

 متحمل او به که عذابي اينهمه خاطر به که داد سر ناله و شيون... کرده واگذار خدا خودِ به را او که دادگاه شده

 .کند نمي حاللش هرگز است، شده

 و جوان زنِ ان ازادي حکم بالخره نفري چند سيبيل کردن چرب با معروف قول به و زدن در ان و در اين کلي با

 جان و حال بي و کرده تن مشکي پا سرتا که او به توجهي انکه بدون حاال و گرفت امروز را خودش ابدي مرگ حکم

 در که اسالمي کشوري و اطراف به اهميت بي و داد ادامه خود راه به است؛ افتاده خانه قضاوت مياني هاي پله روي
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 سمتِ به نداشت؛ تعريفي هم او حالِ که نادر کمک با و کشيد سر را رنگ مشکي قمقمه الجرعه کند؛ مي حيات ان

 .شد روان اش ماتمکده

 ردم ان احوال تا برداشت قدم چوبي در سمت به سرعت با و ديد را امدنش اشپزخانه گرفته نم شيشه پشت از افاق

 !اومديد خوش اقا، سالم -:گفت لرزان صدايي با و گشود انتها تا را در. شود ارام کمي و ببيند را دل خونين

 خرم و خوش امروز من افاق... اومدم خوش که معلومه -:تکان هوا در را دستش و داد سر اي قهقهه مستانه

 !!هستش خوشانم خوش ديگه امروز از... اومدم

 ميک با و رفت شد مي ديده ان در بطري چند فقط که اي بوفه سمت به و گرفت را چشمش زير نم اشاره انگشت با

 رت لبي يه هم با امروز بيا نادر -:داد اواز دار کش و بلند صدايي با را نادر و کشيد بيرون را "ودکا" شيشه مکث

 !چسبه نمي بهم امروز تنهايي.. کنيم

 رخيا ماست کاسه يه و استکان تا دو بپّر -: و نشست برهنه، و سرد هاي سراميک روي پذيرايي، وسط پله دو روي

 ..!سحر خودِ خودِ تا بنوشيم قديما يادِ به خوايم مي که بيار

 مرد اين و برگردد ها قديم شد مي کاش که کرد فکر خودش با نادر!!.. بس؟؟ و داشت ياد به را همين فقط قديم از

 نمي او و کشند مي پهلويش به خنجر انگار ديدنش با حاال که نبيند... نبيند خورده شکست و ديده زخم اينگونه را

 ردم اين روي به رو اي دقيقه از بعد و کند مي مهيّا خواسته که را انچه ميلي بي و اکراه با. بگريزد ها کجا به داند

 .سرد ابي با هم، را ديگر نيمه و کرده پر نيمه تا را استکانش و نشيند مي مست؛ نخورده تنهايِ

 حرف به شروع زمخت صدايي با که است دومي اوايل حاال و کشيدند سر اخر قطره تا هم همکاري با را بطري يک

 از رو هيچي اون. ندارم گردنش به ديني هيچ... هيچ!! خلــاص خالص، و دادم شو مهريه کمال و تمام -:کند مي

 اون... دادم دست از رو داشتم که هرچي من( زد ضربه چپش سينه روي انگشت با! )چي؟؟ من اما نداد، دست

 مماس نادر استکان با را استکانش)  باشه الکردار دلِ اين جوابگوي که نيست حاال و کرد خودش ديوونه منو لعنتي

 !سالمــتي به.. عاشقه هرچي سالمتي به( کرد

 تو نظر به -:صحبت به شروع دوباره از و رفت باال "است عشق هرچي" سالمتي به هم را بعدي شات هم با همزمان

 !هوووم؟!.. مطلقه؟؟ يه يا بهتره باشي بيوه يه

. گذاشت اش شانه روي را اش شده کج گردن و کشيد سر خالي و خشک را استکانش دهد، جوابي انکه بدون نادر

 حکم فقط حکم،.. خودش حرف فقط حرف،.. خودش نظر فقط نظر،!... چيست وفا با نوچه اين نظر نبود مهم برايش

 نپيرامونشا درندگان طعمه وفور به مطلقه زنان که چرا است؛ بودن مطلقه از بهتر بودن بيوه گفت مي که خودش

 ها اين همه... گفت مي منطق را اين اما است؛ مرده دل يِ بيوه يک از تر اسان بسا چه انها به دسترسي و شوند مي

 پايانِ تا.. اش جواني رفتن فنا به پايان تا کار و کس بي دخترِ ان خواست؛ نمي طريقي هيچ به اما دانست مي را

 ياس، يا محبت با... عشق يا نفرت با خواهد مي باشد؛ جوارش در اش؛ سوزي خود پايانِ تا... کمرش شکستن
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 خدا م،قس الـلّـه کالم به و شد مي سخت بسيار برايش زودرس نابودي اين بود؛ مي اگر اينگونه که ببيند را دردش

 .امد نمي خوش را

 خبر و گفت مي برادر از تر نزديک رفيق اين به را دلش هاي حرف داشت هنوز و بود انداخته پايين را سرش

 هب گوش و است رفته سنگين، خوابي به روي زياد و مستي فرط از چاق، مرد اين که گذرد مي اي دقيقه که نداشت

 غم...را او دل شکست سپارد گوش انها به که هر که هايي حرف... ندارد مرد اين ي مرده دلِ سنگينه هاي حرف

 مي مردانه و شکند مي او همانند و کند مي حس خون و گوشت با را او کشيده فلک به سر جنونِ... را او وجود

 و گريد مي مردانه بشنود را گرفته نشات دل از حرفاي اين اگر اما باشد، زن شنونده ان حتي خواهد مي گريد؛

 انها به و باشي مرد بايد.. کند مي طلب مرد حسيني و راست سخنانِ اين شنيدن اخر... زند مي ضجه هم مردانه

 !گداز جان و افکنست مرد حرارت، پر هاي حرف اين اخر... بسپاري گوش

 قطرات صداي. رود مي خروج درب به رو و کند مي باز صبري بي با يکي يکي را اش مشکي پيراهن هاي دکمه

 از تر سنگين را دلش غم کند؛ عوض را هوايش و حال انکه جاي به و رسد مي گوش به ماه بهمن اواخر در باران

 که اي ناحيه همان دوم، ي پله روي زمستاني، سرد هواي ان در. رساند مي اوج به هم را تنش گرماي و کرده پيش

 دسر هاي قطره که سرش باالي ناودان زير کشيد، اتش به بنزين اي قطره چند با را رنگي صفره سايز هاي لباس

 با خودش حالِ به و نشيند مي روند؛ مي شيرجه لرزانش يِ افتاده هاي شانه و سر روي انجا از درشت درشت باران،

 بود، ايستادگي و مقاوت مظهر هميشه که را او کسي که کند مي شکر رو خدا و گريد مي... گريد مي ارام صدايي

 .شود همراه سوگواري اين در او با و ببيند را او که نيست انجا اکنون سوگند، که است شاکر را خدا... بيند نمي

 را روزش ان خيانت دليل که نيست حوالي اين در عشقش که ريختن غم اشک اندکي از بعد ريزد مي شوق اشک

 مردِ يک او که باشد وهم اين در ابد تا بگذار... بدهد را اور شرم عملِ ان جواب که نخواهد و نداند او و بپرسد

 با بودن توان او که نداند بگذار اري،.. بس و هستند ها خياباني ان فقط و فقط لياقتش که عوضيست عياشِ

 داغ مرد، اين که چرا بماند؛ باقي نخورده دست و پاک دختري او نظرش در ابد تا خواست مي و نداشت را همسرش

 و ازدواج معني خواست تا او و کردند اجباري ازدواجي به مجبور را مرد اين که چرا... خورده زخم و بود ديده،

 !شد کشانيده ظلمات و سياهي به افکارش و شد اشکار محرمش خيانت بفهمد، را تاهل و مشترک زندگي

 حال در هاي موزاييک روي پايش، جلويِ به و کشيد تن از را سياه لباس قراري بي با و کند هم را اخري دکمه

 يِ هتن شيار به شيار تمام اي لحظه در. گرفت اسمان به رو را عريانش تنه باال و انداخته باران، نزول از شو و شست

 جوارح تمام شامل شدن برطرف اين اما... برطرف اش گرفتگي گر و شدند درشت قطرات از مملو سختش و سفت

 به و گرفت نمي ارام هم نشاند مي رويش هم يخ تکه اگر و بود گرفتن اتش حال در ماهيچه تکه ان شد؛ نمي اش

 ناخن و نشاند چپ سينه روي را راستش دست لرزان انگشتان. شود خاکستر تا داد مي ادامه خروخش و جوش

 !!شده تنگ واست دلم... شده تنگ واست دلم -.:نشاند فرو ان در را کوتاهش هاي

 اش خسته دل و بسته را چشمانش و کشيد عقب را تنش اورد؛ مي زبان به هم سر پشت را جمله اين که همانطور

 !دعوت ارامش به را
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 حال به و ام کرده بغل بيچارگي زانوي خاموش بخاري چسبِ سرد، فضاي و غبار و گرد همه ان ميان در زده ماتم

 آه و خورم مي افسوس نرفت؛ جلو و نخورد رقم خودم عشق و ميل به هيچگونه که ام تيره سرنوشت اين و خودم

 به و کشيده ام زده خشکه لبان روي را ام شده سوزن سوزن انگشت چهار سر اراده بي... دهم مي سر دل عمق از

 ان ياد... ايد مي در سوزش به ام کرده پف چشمان و افتاده بود گرفته لبانم از که خشني و گرم ي بوسه ان ياد

 "ام" به انکه بدون... برسد شدن يکي به انکه بدون و بود اساس و بُن بي ي رابطه اين ختام حسنِ که اي بوسه

 نا ناگهاني، و عميق ي بوسه ان... سوزاند را جگرم و کرد پيدا ختم يکديگر ترک و جدايي به شود، تبديل شدمان

 جاري بينمان که هم محوي رشته تک دهد، قدرت را مان نداشته رابطه انکه جاي به دلنشين و حرارت پر ي بوسه

 حکم داشت که قدرتي و وسيله هر با و کرد دادگاه راهي تهديد و زور با که بود ان فرداي دو و گسست هم از را بود

 .کرد ام پدري خانه راهي مرا کذايي مهريه ان دادن با و بريد را

 مين که کنم نمي حاللش هم قيامت خودِ تا که کشيدم فرياد سرش انزجار با ديدمش که بار هر هفته، يک اين تمام

 گلوي از خوش اب روز، يک فقط.. روز يک نگذاشت و شد گرم شکنجه اشنايي اول همان از که را او... کنم

 نا به خيره و کرده باز را ام شناسنامه!... ديگر دنيايي چه و دنيا اين چه کنم، نمي حالل را رود پايين ام خشکيده

 مبدل زالل هايي اشک به ها چشم سوزش ان بالخره و شوم مي کند، مي درازي زبان رويم به که خورده خط نام

 نصايح به بود قرار. شود مي کشيده اتش به قلبم و بارند مي تاريکي رنگ به يِ خورده خط نام ان روي و شده

 متشخص و ديده دنيا پزشک ان کجاست حاال اما شوم؛ شوهرم حال کمک و بپوشانم عمل جامع بهنود هوشنگ

 سرِپ تکدانه غفور، جاويد که ببيند کجاست... زد ام سينه به رد دست و ندانست را کمکم قدر بيمارش که ببيند

 ناي نحيف پيکر تمام به نفي و رد دست هست، و بود مي اش جاني جان رفقاي از که مردي همان پسر غفور، يوسف

 چند اين جزاي و کرد بيرون اش، حريم از... اش شناسنامه از... اش زندگي از تهديد و قساوت با را او و کوبيد زن

 سکه تمام دادن و خوب اي منطقه در متري 211 خانه يک سند زدن نام به با هم را طاقتش و صبر و شکيبايي ماه

 لباسِ همان با... ساکي و چمدان هيچ بدون... سخني و حرف هيچ بدون و داد بود، مي صِداقش جزو که هايي

 اش نداشته بابايِ خانه راهي سياهي، سرتاسر لباس همان با باراني، روز ان در بود گذاشته اش خانه به پا که سياهي

 همه ان بين مالعام، در الجرعه و امان بي را اش شنگولي اب بطري و خنديد ابادش و جد گور به دلش در و کرد

 اب همراه و کشيد سر مايعيست؛ چه محتوي کذايي يِ قمقه ان نداشتند خبر و دانستند نمي که تفاوت بي چشم

 مي اصال... نفهمد را دردت هم، کسي و خوري دست رو است سخت. شد او از دور جايي راهي دلش، سنگ نوچه

 توِ به بگويم است بهتر نه يا خورده رودست توِ به که نباشد ات حوالي در کسي اينکه!..کجاست؟ سخت داني

 اين در بودن تنها است سخت قسم علي موال به..! ناچيز و کوچک کمکي حتي شده کند؛ کمکي خورده شکست

 گيتي اين..! گردون چرخ مردانه ناجوان هاي بازي با کردن نرم پنجه و دست تنهايي است سخت.. کارزار

 باشد راهش سر که را چه هر کند طلب اگر... شناسد نمي پولدار و فقير... شناسد نمي زن و مرد( ناجوانمرد)الفتي

http://www.negahdl.com/


 روزگار اين از رخت زودتر چه هر که انها احوال به خوشا! هــه..!..سپري را رويش به رو مسير و کند مي بر ريشه از

.. روزشان و حال به خوش... خميد کمرشان و کشيدند را روزگار مهلک خنجر درد کمتر کمي و بستند المروّت

... را خودم هم و کنم مي پرت اي گوشه به را او هم و کشم مي خورده خط شناسنامه قرمز جلد دستروي!! خوش

 در ارامبخشي، و قرص هيچ بدون خوري، خود و خوابي بي روزي چند از بعد و گذارم مي غبار از پر فرش روي سر

 شده و روم مي لذت بدون و عميق نچندان خوابي به ندارم عادت انجا در بودن به ديگر که کوچکي يِ خانه اين

 ! متزلزلم روح بلکه جسمم، نه... شوم مي جدا ام کنوني مکان و زمان از هم کوتاه مدتي براي

 

 

 

 و بود کرده اشغال عشقش انشب که شعاعي همان خودش، خانه تخته روي بيماري بستر در است روز سه***

 کش دراز قوت کم و جان بي بدني با نشست، کنارش سيگارش، خاکستري غبار ميانِ در دم سپيده تا هم خودش

 مي را اش قانوني همسر خواهد، مي را زنش او... کند مي او جانب از محبتي طلب... کند مي عشق طلب و شده

 نام تواند نمي اما.. اما!.. بس و هست تنها دختر ان حضور فقط و فقط او درد درمان... پرستار و پزشک نه خواهد؛

 نمي ريشخند!.. ؟..خندند نمي ريشش به مردم انگاه.. ؟..شود مي چه اش مردانه قول پس... بزند جار را درمانش

 به را پير پزشک ان شده مکافاتي هر با. "!؟..را هوايش حاال و کردي طردش خودت!.. ديوانه مردک هي" که زنند

 با کشيده؛ سرتاسر مخملِ هاي پرده با روشن نيمه اتاق ان در او حاال و کرده مرخص همراهش پرستاره همراه

 هک او به و مانده تنها اند، نگرفته هم اي فاصله نيمچه هم از روز چند اين تمام در ابروانش گره که بهنود هوشنگ

 خيره زنند، مي فرياد دستي تهي با را پدرانه غم و نگراني اش اقيانوسي چشمان هم باز کند تخم و اخم هم هرچه

 مکنت و مال جز چيزي که کسي براي... ديگر فايدست بي... اش فايده بي نصايح شروع براي است منتظر و شده

 خورد مي تلويزيوني هاي برنامه درد به و نيست ساز چاره غاز، يه من صد هاي حرف اين ندارد، دادن دست از براي

 !بس و

 ..خوره نمي من مثل ادمي درد به اينا که نگو..!.. نگو واسم، بگي حديث خواي مي اگه -جاويد

 تجربه با پزشک روان اين دستان!.. اورند نمي بهانه ديگر که حق حرف براي... ندارد جواب که راست حرف

 داند مي خوب که سرش تواند مي نه... شکايت نه و دهد دلداري تواند مي نه. ندارد گفتن براي چيزي و خاليست

 که مدتي تمام در که ديده دنيا مرد اين... دهد سر برايش پدرانه الاليي نه و بکشد فرياد بَشوييست، بل چه ان در

 خواستند مي گفت؛ مي و گفت مي... داشت زياد گفت براي حرف امروز به تا است گذاشته حرفه و فنّ اين به پا

 ناخوش احوال ديدن با امروزها که عجبا... است ساکت گرفت؛ مي را پولش و کرد مي را کارش او.. نه يا دهند گوش

 واکنشي چه داند نمي... بگويد چه داند نمي نشست، فرو قلبش بر خنجري بد جواني اوج در که جوان مرد اين

 غربت راهي و سپردند او به را جاويد مرضيه و يوسف اخر... را خودش هم و کند ارام را او هم که دهد نشان
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 در بفهمند اگر حاال و سپرد او به را ديده اسيب درون از مردِ اين خواهش و تمنا با شهال خواهرش اخر... شدند

.. .کند چه دراورده، را اش معده هاي جداره و کبد جدِّ پدر الکل که بفهمند اگر... کند چه العالجست، بيماري بستر

 غريب و غربت ديار ان در است، خوابيده جان بي و نزار اينچنين پسرش يگانه که بفهمد خان يوسف اگر! خدا يا

 خدا... کنار به اصال شهال و يوسف کنار، به اينها!... ؟..امد برخواهد دستش از ها چه و يابد مي حالي چه نشيني

 به را المداوا مرضِ اين اش مردانه دستان با اش گوشه جگر که برسد مرضيه گوش به وقتي اما! کند رحم خودش

 پهناور، ايالت ان در کردن سر طاقت... دارد را شنيدنش طاقت اصال!.. ؟..وضعشان شود مي چگونه بست، خود ريش

 !!؟..کرد خواهد اش همراهي هم او يا دارد ديگر را اش تتغاري از دور

 ناي اما!... دکتر تو مثل( زد پوزخندي..) کنه تماشام اينطور که نيست اينجا االن خوبه.. نه؟ دادم، طالقش خوبه -

 ..کرده هواشو مدل بد الکردار.. نيست کن ول هنوزم لعنتي دلِ

 براي مجالي گذاشتند، مي جا بر داشتند را اثرشان آسه آسه که قوي هاي مسکن و خون به اغشته هاي سرفه

 . افتاد هم روي به هايش پلک و ندادند اش شده تلنبار هاي حرف ادامه

 

 

 دستکش انکه بدون... کرده باز رويشان به را سرد اب شير و گذاشتم سيني داخل را مرغ درشت هاي تکه***

 به اغشته هاي تکه جانِ به هم؛ روي شده کليد هاي دندان و افتاده چين بيني با کنم، دست را پالستيکي هاي

 شيار و حفره داخل را انگشتم سر هاي بند خشم با... شستمشان مي ، سرد اب زير يکي يکي و بودم افتاده خون

 خوني اش، برّنده و ظريف هاي استخوان به کشيدن انگشت بار هر با که نبود حواسم و کشيدم مي تيزش هاي

 ...شده خورد مرغ هاي تکه و سيني در موجود هاي خوناب به شود مي اضافه

 دست در که راني ي تکه انزجار با فشانم، خون چشم دو و انگشت ده سر افتادن سوزش و اوهام از امدن بيرون با

 روي پا خردسال، دخترکاني عينهو و سردادم ناله کالفگي با و انداخته مرغ دو ان اجزاي بقيه روي به را داشتم

 بود؛ پريشان اوضاعم... بود پريشان حالم!...کردم روان اشک زالل يِ قطره هم چِک چِکّه و کوفتم مطبخ سرد زمين

 را سکوتش و غفور خانه هواي دلم. نداشتم را پريشاني اين تحمل من و بود پريشان چيز همه امروزها اصال

 اش ابي و سرخ هاي شعله به دوختن چشم و سوزان اوقات اکثر شومينه ان حوالي در نشستن هواي دلم... داشت

 عادت وسايلش با کردن سر و جا اين در بودن به ديگر. امد مي بدم اش اثاثيه و کوچک خانه اين از... داشت را

 متعلق را خودم ديگر من اما گذراندم؛ روزگار باالنشين محله ان و لوکس خانه ان در ماهي چند فقط اري،.. نداشتم

 مروز و شب کردن سپري و پدري خانه از. نداشتم انسي لوازمش و پدري خانه اين با ديگر من.. دانستم مي انجا به

 نگت خانه اين براي دلم نه من که شود نمي باورتان!.. نه؟؟ شود نمي باورتان!.. تنفر و داشتم واهمه تنهايي در انهم

 پدري خانه براي دلش حاال که هست سينه اين در دلي مگر ؟..است مانده هم دلي مگر اخر!.. ؟..صاحبش نه و شده

 شود مي باورش کسي چه... فهمد مي را فرسايم طاقت روزهاي اين پريشان حال کسي چه!.. ؟...شود تنگ پدرش و
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 مرد ان بفهمد که کسيست چه!.. ؟..ام گذاشته جا درندشت شهري باال خانه ان در را ايمانم و دل سوگند، منِ که

 خودش خدا!.. ؟..ايمان و دل بي مرا و کرد مايملکش جزؤِ را ام نارنجي نازک و کوچک دل خدانشناس استثمارگرِ

 نشود؛ باورش احدي که نيست عجيب هم انقدر... نيست باورنکردني هم انقدرها گويم که اينها که است شاهد

 رس رسوايي اين براي اي ناله و ريخت مي اشک زير، به خميده گردني و زانوان با من همانند اينچنين بود هم هرکه

 جا به خانه ان در که دلي براي دارم من که ايد مي حساب به رسوايي اين بله!!.. ؟..ديگر رسواييست... ميداد

 تدس امدم تا اما بزنم قولنامه جو ستيزه ان دل به را دلم خواستم مي که است رسوايي اين... گريم مي ام گذاشته

 يکرخت با دوباره از و کشم مي باال صدا پر را ام بيني.... سرم فرق بر کوباند و کرد خيس را جدايي مهر بجنبانم،

 .کرده مرغ هاي تکه شو و شست به شروع

 رفتش؟؟ -جاويد

 .مطب رسوندمشون خودم.. اقا بله -:و انداخت سراميکي داني زباله داخل را سيگار خالي پاکت سه

 ..ندارم رو هيچکس حوصله!... بپيچونش يجوري گرفت سراغمو اينجا اومد باز اگه نادر، -

 سيگار فيلترهاي و تهي کريستالي هاي بطري کردن جمع به و داد قورت را اش بغض ناشيانه بامعرفت، نوچه

 چرا.. ؟..کرد تر بد را وضع چرا!.. چرا؟ بپرسد و بکشد فرياد دردارش رئيسِ سر بر خواست مي دلش.. شد مشغول

 اه حرمت شکستن نگران و بلرزد صدايش انکه بدون و بچسبد را اش يقه خواهد مي!!... کند؟ مي هم ترش بد دارد

 هانک جاي به مصرفش ميزان چرا... دارد نمي بر کوفتي هاي بطري اين سر از دست هم هنوز چرا که بزند نعره باشد؛

 -: و گرفت باال را سرش جاويد صداي با!.. ؟..کند مي غرق لعنتي منجالب اين در را خودش دارد و زده باال شود، کم

 !!گفتيد؟ چيزي!.. اقا؟ بله

 کم!.. دهد؟ مي را جوابش بغض با چرا ديگر او.. ريزد مي اشک صدا بي دارد چرا ديگر خپل مرد اين!.. چرا؟ ديگر او

 هايي اخم با و کند مي ميزان را سرش زير بالشت!.. ؟..کرده پادويي و شنيده نهي و امر کم ، کشيده او دست از

 نشده؟ جا جابه هنوز -:پرسد مي است روب و رفت حال در که او روبه درهم

 دست از کشد مي مرد اين هرچه که غربتي دختر ان وجود تمام به نفرين.. شوم دخترک ان به خدا نفرين و لعنت

 و عاشق اينچنين را او و کرد نمي خود آن از را اوستايش دل کلنگي خانه ان درگاهه در انروز اگر!.. بس و است او

 اين مسبب که بگويد که به.. نبود که قسم محمّد قران به.. نبود اينگونه مشدي اين اوضاع حاال بود؛ نکرده شيدا

 !زن ان به نفرين... زن ان به لعنت!.. ؟..است بدقدم زنک ان عشق روزهايش اين غم و درد و روزانه مستي

 !بودما شما با نادر، اقا -:غريد خشدار صدايي با

 !نرفته جايي هنوز و چپيده مرغدوني همون تو.. نرفته -نادر

 !؟..کشيدن باال دماغتو شده کارت يا گرفتي؛ رو محله امار -
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... برايش ريختن اشک و بيمار مردِ اين حوالي در زدن پرسه بود شده کارش وقت چند اين تمام.. گفت مي راست

 شفايش براي دعايي بخواهد است مقيم روستايشان در که سيّدي از که بود خواسته مادرش از. برايش نياز و راز

 و رفت در شهر و روستا راه در مدام که اش، زاده خواهر اکبر، که بود عصر ديروز همين و نوشت که بنويسد،

 نام خوش خطي با که شکل مثلثي شده اليه چند کاغذ تکه معطلي بدون هم او و رساند بدستش امدست؛

 نوشته دعاي اهسته شد مطمئن ان بودن خواب از وقتي و برد اقايش اتاق به را بود شده نوشته رويش "جاويد"

 ودشخ را تر نزديک برادر از اين تا خواست اباعبدالـاّـه اقا از استيضاع و تمنا با و گذاشت او بالشت زير به را شده

 !بس و دهد شفا

 همسايه همون همه اکثرا -:و کرد باز دهن حوصلگي بي با کرد حاصل اطمينان اتاق تميزي از وقتي و چرخاند سر

 واسه که صبح امروز از بغير بوده خونه تو روز چند اين تمام.. نشده اضافه محل به جديدي خانوار و اند قديمي هاي

 !زد بيرون لونش از ساعتي نيم خريد

 به ؛بشکند بودنشان رفيق حرمت که نگويد چيزي داشت سعي و اورد نمي در سر نادر بيان لحن در نفرت اينهمه از

 ار سيگار دود... کند گم تر سريع هرچه را گورش تا خواست دست اشاره با و نشاند لب کنج سيگاري خاطر همين

 سرکوب را رسيد مي اوج به داشت هم باز که اش دلتنگي احساس کرد تالش و داد بيرون اش بيني هاي سوراخ از

 با زورازمايي تحمل مرد اين چقدر ديگر.. ؟..داشت شدن سرکوب طاقت دل اين چقدر ديگر.. شد نمي اما.. کند

 !؟..داشت را اش سرکش هاي حس

 اب را بود، کرده محيا برايش غرلند هزار با افاق ديشب که اي مزه سيني و الکل هاي لکه که رنگ کرمي روتختي

 .گرفت پيش را سرد اب دوش و حمام راه سالنه سالنه و کرد پرت کناري به انزجار

 

 

 يب پسران همانند که او به هم نگاهي نيم و کرد مي عبور انجا، از رهگذري يکبار اي دقيقه که باريک کوچه ان در

 راقب هاي خطي خط با که رنگي اي نقره فندک و زده تکيه سرش پشت سيماني ديوار به را پايش يک که پا و سر

 کبودش لبان به را سيگار نخي هم ديگرش دست با و چرخاند مي انگشتانش ميان در را است شده مزين مشکي

 تن به را يشمي اسکي يقه پيراهن و مارک مدادي نوک شلوار و کت ان اگر و انداخت مي کرد؛ مي نزديک و دور

 را اطرافش شعاع تمام تيزش و تند عطر بوي اگر... زد نمي را چشم اش خورده واکس هاي کفش برق اگر... نداشت

 شدت به کشي اژير و پليس براي تنشان که فضول هاي همسايه و عابران اين از يکي که يقين به کرد؛ نمي اشباع

 از که را شهري باال يِ اراسته مردک اين و بيايند که شناس وظيفه ماموران ان به کرد مي رساني اطالع خارد مي

 نبدو و خيره نگاه اين تکليف و ببرند را ايستاده انجا ان در دهد مي نشان را شب ده ساعت که حاال همين تا عصر

 ...کنند مشخص را دارد اش سيماني طاق و کلنگي خانه ان به که تحرکي

http://www.negahdl.com/


 فيلتر به نخِ چند... نيست او از خبري اما کشيده؛ سر اش قمقمه از هم قلوپي چند و کرده دود را پاکتي نصف

 بدون درون از هم کمي و کرده بغض کمي... نيست او از خبري اما کرده؛ له تميزش و تر هاي پاشنه زير را رسيده

 همسرش شمايل و شکل به شخصي از خبري... نيست او از خبري اما ناليده؛ بريزد بهم نوارش نو مردانه ظاهر انکه

 دروازه به خيره که شود مي ساعتي شش حدوداً... نيست کشد، مي يدک را مطلقه يک نام روزيست چند حاال که

 قلبش ريتم و ببيند را زيبايش چهره دقيقه يک براي شده و شود فرجي شايد تا است اش خانه روي و رنگ بي

 سينه به مشت با و برود تا برداشت قدم از قدم و کرد جزم را عزمش باري چند... نيست او از خبري اما شود؛ ميزان

 درداشنا اي غريبه شده روزيست چند که مردي اين تا بيايد پا توک يک تا بخواهد و بکوبد زده، زنگ درِ ان يِ

 و قد که ترسيد ترسيد؛ اخر.. نتوانست... نتوانست و نشد اما.... بگريد صدا بي اش سرنوشت حال به و ببينتش

 جفت يک ان را، ريزش اشک هميشه چشمان ان ترسيد قسم خدا به... دهد جان و ببيند را دل غم يارِ ان قامت

 هر هاي رويا زن روي جلو جا همان... لحظه همان... جا همان و ببيند را خودش فروغ بي چشمان همرنگ چشم

 نهمي گرچه... ديوانه و طاقتست بي هم حاال همين گرچه... شود لبريز طاقتش و ببازد نو از را ايمانش و دين شبش

 مي بازگشت اش پي بازدمي و رود مي دمي... آيد مي باز و رود مي نفسش اما حال؛ شوريده و شيدايست هم دم

 اين برآمدن و رفتن فرو نمايان؛ زيبايش رخ و شود باز چهارطاق خانه اين درِ اگر که داند مي خودش خدا اما کند؛

 که اخ... شود گردان روي و برچيند دامن است محال... باشد برگشتني و رفت است محال گداز و سوز پر نفس

 چشم... بودن عزيز يک راه به چشم انهم راهي؛ به چشم است مشکل چقدر.. انتظاري چشم است سخت قدر چقدر

 و جدايي اين تحمل که رود او قربان به مرد اين جان... ببازي جان و دهي جان برايش حاظري که تَني يک انتظار

 همان برود، ديده رنج زنِ ان قربان به جان خسته مردِ اين جان... کرده وادارش روز و حال اين به کردن خانه ترک

 !!!زن ان قربان به مرد اين جان... بازدش مي دستي دستي دارد که جاني

.. الو -..:زند مي چشمک گوشي صفحه روي مدام دارد، شهرت براي جا که استخدامي تازه جوان وکيل ي شماره

 !غفور جناب

 !شماست با گوشم-

 ..نبوديد اما زدم منزل به سري غروب دم.. شدم مزاحمتون موقع بد شرمنده!.. شريف؟ احوال -

 ؟..کرديد تنظيم رو مدارک -:پريد حوصله بي حرفش ميان به

 واسه بودند، نقد به دست که هم نفري چند با و امادست مدارک تمام.. گرفتم تماس خاطر همين به.. بله بله -

 روبه کارها همه که دادند اطالع بهنود جناب همچنين و... بگيرند تماس فردا قراره و شده صحبت خونه فروش

 ...!معالجتون براي راست

 که زني اين شناسنامه در را خودش نام نو از شود مي مگر..! دارد عالجي هم درمان بي درد اين مگر!!.. معالجه؟

 ديگه روز دو براي غفور جناب -... :ندارد درمان که نه... شود نمي که نه نه،!!.. بزند؟ دارد، فاصله او با قدمي چند

 ..کنم محيا نداريد سکونت کشور در که مدتي براي رو عوامل همه کنم مي سعي من و داريد پرواز بامداد 1 ساعت
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 اقايِ... کنه مکان نقل نامشه به که خونه اون به که کني قانع رو سابقم همسر کن سعي -:و گرفت سيگارش از کامي

 بخرمش؛ خوام مي خودم اصال... کن جور مشتري يه خونشون واسه... باشه پدريش محله تو خوام نمي وکيل

 !حرفمو؟ شِنُفتي... خريدار نامِ به جلو برو خودت

 لحن اينچنين و دارش خش صداي تُن شنيدن با حاال برد، مي حساب خشن مرد اين از عجيب که جوان وکيل

 ونا کردن قانع.. بفرماييد شما چي هر.. بله بله -:کرد دستورش تاييد به شروع درنگ بي و تندي به اي، آمرانه

 !چشم روي به.. باشه مشکلي کار نکنم فکر خانم

 !شدي؟؟ مرغا قاطي -:کند مي زمزمه محکم اما ارام صدايي با.. مشت مشتش و خورند مي گره ديگر بهم ابروانش

 تصنعي اي خنده تک با نداشت، اي هشداردهنده و مرموز لحن چنين با انهم سوالي چنين انتظار که جوان پسرک

 !ميشه سالي چهار.. بله -:گفت

 هم خوش سيمايي که جوان مرد اينکه از راحت.. شد راحت خيالش... گشوده هم مردانه مشت و شد باز هم از گره

 هم او از جدا اگر حتي که تنها دخترک ان زندگي روي به شدن بختک امکان و دارد عيال و اهل خودش داشت

 کاش.. کالفه و بود شد خسته گو و گفت اين از ديگر.... ممکن غير و شد بعيد است، خان جاويد حريم جزو باشد

 !مونده؟ اي ديگه حرف -..:واگذارد خود حال به را او و کند قطع

 !بخير شبتون نيست؛ حرفي... دادم نادر اقا دست به رو پروازتون بليط من اينکه فقط.. نه -

 و کرد زده، زنگ در ان براي حصاري بود شده که روبرو سيماني طاق ميخ بازهم نگاهش و کرد قطع را تماس

 و بست را چشمانش... برداشت روبرواش قدم چند سوي به بلند گامي و کرد جزم را عزمش... گرفت را تصميمش

 ... نشاند فرو داده پوسته فلزي سينه تختِ روي به را اش زده يخ مشت

 

 

 

 به شود مي کشيده من نگاه و رسد مي گوش به دروازه درامدن صدا به با همزمان باران درشت قطرات صداي

 باشد تواند مي کسي چه من، خداي... دهد مي نشان را شب نيمه دقيقه ده و ده دارد که طاقچه روي کوکي ساعت

 !!!شب؟ از ساعت اين انهم

 لخت پريشان موهاي و درهم ظاهر به توجهي انکه بدون در، پشت شخص ان هاي کوبش دوباره از گرفتن جان با

 مي سر به برد، مي را دل عجيب رنگش صورتي هاي شکوفه که سفيدي نماز چادر کنم؛ هايم، شانه روي به شده

 ..!اومدم باش داشته صبر!!... کــيه؟ -... :شود کنده لوال از است مانده کم که دروازه سمت به تند پا و کنم
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 واژه تک تک با اميخته ناز همين. خواهد مي را صدايش خوش طنين همين خواهد؛ مي را همين.. است خودش

 سر باالي طاق به را دستش يک گيرد؛ مي را انروز فيگور و ژست همان درست... خواهد مي ريا بي دل اين را هايش

 نيم و شده باز نيمه تا خراش گوش قژي صداي با در... کرده فرو شلوارش جيب در مچ تا هم را ديگرش دست و زده

 به کرده علم قد تر ور ان خانه چند که برقي چراغ تير نور تا کرده کج را گردنش کمي.. اشکار چادرپوشش تنه

 کي با!.. بفرماييد -..:مشخص گلي گل سفيد چادر ان در معصومش چهره و اندازد بي روشن سايه زيبايش رخ روي

 !داشتيد؟ کار

 اب.. برد مي نزديک را سرش و شود مي تر خميده!!.. پيوست خاطرات به سريع انقدر... شد فراموش زود انقدر يعني

 !رفتم ياد از زود چه -:نالد مي بَم و خَف صدايي

 !!اباالفضل يا -

 ما شکوفه از پُر چادر به است شده منتشر ام پيکره تمام به که اي رعشه با و اورم مي زبان به ناخوداگاه لفظ اين

 سراغم به چرا ديگر.. چرا ديگر!.. ؟..کند مي چه شب از ساعت اين انجا، او... دارم مي بر عقب به قدمي و زده چنگ

 !امده؟

 .ببرمش اومدم داشتم پيشت امانتي يه!.. نترس -جاويد

 !امشب؟ او گويد مي چه پس برنداشتم، خانه ان از هم کبريت چوب يک که من... زند مي حرف امانتي کدام از

 !!عزيزت جون برو!.. برو اينجا از.. از -

 عزيزمو جون!.. نده قسم -:غرد مي و شود مي مايل او سمت به اندکي دهد، تغيير را ايستادنش فيگور انکه بدون

 ..بدم جون واسش خوام مي!.. عزيزه خيلي واسم جونش اخه نده؛ قسم

 ي گوشه کهنه، بغض عظيم حجم از کرده ورم گلويي با دهم؛ اهميتي مانندش هذيان هاي حرف به انکه بدون

 را بلندش قامت نبينم تا بکوبم صورتش روي به خواهم مي و گيرم مي حسم بي انگشتان ميان به را فلزي دروازه

 بي فلز ان ميان به را اش قدرتي مشت اما جزئياتش؛ از نيست مشخص چيزي و غرقست سياهي از انبوهي در که

 مي خانما خانم!.. دراوردي دُم -:کشد مي صوت کم اي عربده خراش گوش خسي خس با و کوبد مي لعاب و رنگ

 ميبندي؟؟ در من رو داري.. ؟!هـــا!.. کنه؟ فراموش منو خواد

 هديگ که برو اينجا از!.. شدي فراموش ديگه که برو.. برو اينجا از -:نالم مي دار غصه و محزون لحني با او، برعکس

 !شدي تموم برام

 زاونرو که حسي اون.. بده پس بهم اونو -:گفت وار پچ پچ و نشاند فرو پوسيده دروازه ان فرق بر دوباره را مشتش

. .لرزيد واست اونروز که قلبي اون.. بده پسش رو دادي بهم.. دادم بهت ايستادي؛ که.. ايستادم که نقطه همين تو

 ..بده پسش رو ميلرزه داره
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 زير درست که سرم روي به اش شده بلند موهاي از هم اش چک چک و درشتش باالي و قد روي به باران شر شر

 نرم سقوطي عريانم گردن و چانه زير به و ميکس هايم اشک بلوري هاي قطره با و ريخت مي داشت، قرار اش چانه

 شب اين امده چه دنبال به... ها ممکن غير دنبال به... محاالت دنبال به است امده ؟..خواهد مي چه او.... رفته

 چه.. چيزها چي!!.. ؟..امده گرفتش، پس هم وار ديوانه و کرد نثارم وار جنون که عشقي دنبال به نکند.. باراني

 هک اهريمنيست چه ديگر او!.. امد راست من به که کيست ديگر شرف بي اين من خداي!.. ها گستاخي چه.. جسارتا

 هپل سر.. روز همون دادم؛ پسش -:نالم مي مستانه هقي هق با و شکند مي صدايم بغض. ؟....گذاشتي من روي پيش

 يگهد جايي عشقتو خدا برو.. برو... دادم پسش بهت بندازي، نگاهي نيمچه سرتم پشت اينکه بدون که دادگاه هاي

 کنند؛ مي خيرات غم اينجاها.. نيست عاشقي و عشق از خبري واستادي، روش جلو اينکه پيش.. اينجا. کنه حواله

 ..صلواتي اونم

 پدري، خانه کوچک حياط وسط زمستاني، سرد باران درشت قطرات ان زير و بستم رويش به طومانينه با را در

.. کمي امد تا اما دلم خاک در زد مي جوانه داشت که عشقي از ناليدم زار زار... ريختم اشک زار زار و زدم چمباتمه

 کسي اما کردم؛ شکوه.. زدم زار... زد اش ريشه به تيشه موجود بي خدانشناسِ ان دهد، قد و شود سبز کمي فقط

 کم هاي شکوه و دروني هاي فرياد فريادِ به پدري، خانه کوچک حياط وسط در زمستاني، سرد باران اين زير در

 . زدم زار تنها و تک من و نرسيد قوتم

 

 نه،..ودش باز دوباره از رويش پيش در اين انکه براي نه کشيد؛ نعره صدا بي و کوبيد مشت قدرت نهايت با باري چند

 ونهاينگ اش کرده ورم بغض ترکيدن از جلوگيري براي... زد مي ضربه اينگونه اضطرابش و خشم تخليه براي فقط

 !زد مي ضربه

 ارام بايد امشب... خودش ارامگاه سوي به شالقي باران اين زير در کرد تند پا انفجار حال در مغزي و خراب حالي با

 اينکه از خيال ارامش کسبِ داشت؛ احتياج خيال ارامش زيادي ميزان به... کرد مي کسب ارامش بايد... گرفت مي

 واي؛.. واي نشود، تنظيم اگر... نشود ارام اگر. سپرد نخواهد فراموشي به... نسپرده فراموشي به را او ياغي زن ان

 زنِ بودن از تهي حاال که ارامگاهش در امشب اري،... ارامگاهش در امشب... رسد مي جنون به ولـاّـه به امشب

 شب است قرار... گرفت خواهد غريبان شام امشب... شود مي ديوانه خدا خدايي به است، سردردش از پُر هاي شب

 خدا... کند رحم خودش خدا... اند بسته او قتل به کمر که مسمومي هاي بطري کمک به انهم کند داري زنده

 ناي مشکالت حالل اصال توانست؛ مي يعني... کند نتوانست کاري که اش بنده برساند، خير به را امشب خودش

 بايد خدا خود فقط حاال و کرد شقي کلّه امشب خواستني زن ان اما.. است نامروّتش يِ بنده ان ديوانه مرد

 !نجات امداد و باشد فريادرس
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 هب موزون نا هايي گام با و ها پله سوي به دود مي پريشان وضعي با کند؛ قفل را گرانقيمتش ماشين انکه بدون

 گرانقيمت و رنگي هاي کريستال ان از يک هيچ از خبري... نيست... کند مي کج قدم مطبخ کنج بوفه سمت

 ؟!افــاق!.. نــادر -:زند مي نعره و ابش خيس موهاي ميان کشد مي چنگ خشم با... نيست

 افاق اي دقيقه از پس که دهد مي اواز را نامشان بيقراري با و کشد مي فرياد دوباره از!.. اند؟ رفته گوري کدام

 ميري و کني مي جمع رو پالست و جول فردا همين -: و شود مي ظاهر اشپزخانه درگاه در زنان نفس و سراسيمه

 (کشيد فرياد) گفتم؟ چي شنفتي!!.. مياي ازش که اي کوره داهات همون

 ابتدايِ همان از که مردي زبان از حرف اين شنيدن با حاال بود کرده هول هايش فرياد از پيش، اي ثانيه که پيرزن

 قطف و فقط حرفي بدون و شود مي اشکي لبالب چشمانش بوده؛ نگهدارش و حافظ مادرش از بيش امروز به تا تولد

 .شود مي خيره اش نشسته خون به چشمان به

 را همه جسم و روح خواهد مي... بدرد ايد مي دستش دم هرچه خواهد مي و درامده اي گرگينه قالب در امشب او

 را او عشقش.. نشينش غربت مادر خود اصال يا باشد مادر از تر مهربان دايه اين آنکس خواهد مي کند؛ تکه تکه

 امشب کند رحم خودش خدا... بسته رويش به را در و کرده فراموش را او عمرش... بسته رويش به را در و زده پس

 ...!.را

 !کرده؟؟ خالي کي رو بوفه اين -

 اب بهنود هوشنگ که ندارد خبر... گيرد مي را هايش بطري سراغ مدام و کند مي رو و زير را ها کابينت يکي يکي

 را هايش بطري و کرده خالي توالت چاه در است، داده پايشان پول خداتومن که را ها قيمتي ان تک تک نادر کمک

 ..خيابان سر باکس در هم

 و دکوبي زمين روي پا گيرند، مي را بازيشان وسيله بهانه که کودکاني مانند و زد اتش را سيگارش قراري بي با

 !!!افــاق؟!.. هومم؟.. حياط کنج انباري گذاشتي بردي نکنه!.. گذاشتيشون کجا بگو خانم، افاق!.. افاق -:ناليد

 ..رو همشون.. کردن جمع رو همه دکتر و نادر -..:چرا صاف را گلوش اما کند نمي پاک را هايش اشک

 مي هاندو و غم شايد يا ترس از که افاق سينه به سينه و ايد مي جلو ارام ارام رفته باال ابرواني و متحيّر چشماني با

 ...مادر چيزايِ همه بي او... کردن غلط ها لقمه حروم اون -:گويد مي وار زمزمه و ايستد مي لرزد،

 مدک اخر طبقه در نشسته "هنسي". دويد خوابش اتاق سمت به و زد کنار را افاق شتاب با و نيامد را حرفش باقي

. .کند استفاده بود، شده تعبيه بطري دهانه روي که شکلي مربعي ليوان از انکه بدون و برداشت را اش ديواري

 شدهان حفره در قلوپي چند قراري بي با و گرفت باال دهانش از دور کمي را شيشه سر زده، قحطي تشنگان همانند

 ناي مکرر تکرار باري چند با و کرد مزه مزه را تلخش و گس طعم اشتياق و ميل نهايت با و وجود تمام با و تخليه

 ادند فرو بار هر دنبال به هم سيگار نخ چند از گرفتن کام با البته... رفت فرو دلچسب و شيرين اي خلسه در عمل

 .سوزان و تلخ مايع ان
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 کف هاي مرمر روي را ضخيم شيشه حرکت يک با و شود مي حال اشفته هم باز ليتري يک بطري رسيدن پايان با

 به پا و دست چهار اتاق، کف جاي جاي در شده پراکنده هاي شيشه خرده به توجه بدون و کند مي خرد زمين

 وقت اي ثانيه فوت و معطلي بدون اينبار افاق.. زند مي صدا را افاق شده باز نيمه تا در ميان از و رود مي در سمت

 چهارچوب به زانو دو روي خراب حالي و خمار چشماني با که او سمت به اندک شهامتي با و رسد مي پيشگاهش به

 !بفرماييد؟!.. اقا بله -:رود مي داده تکه در

 اون به زنـگ يه.. ســيگارم هـم.. کشيد تـه عـرقم هـم -:گويد مي کشيده هايي واژه و خشي خش صدايي با

 را ارشسيگ خاکستر و کشيد باال را اش بيني... )زنم مي اتيشش بياد خالي دست گفت خان جاويد بگو بزن عوضي

 زيادي عُلوفش پدرسگ نادرِ اون.. گم مي بهش خودم بده رو گوشي اصال افاق(.. تکاند دوختش خوش شلوار روي

 ... !شده نانجيب کرده

 جاويدِ کناردست بدست گوشي بعد اي دقيقه اکراه با نداشت، خوش حالي دردسر پر شبِ اين وحشت از که افاق

 .نادر گفتن الو براي انتظار حال در و بود نشسته مست بد

 خانم افاق الو.. الو -نادر

 نگذاشت بود، شده برامده گردنش رگ و گشوده انتها تا بازش نيمه خمار چشمان نادر صداي شنيدن با که جاويد

 بي!!.. رناد -:کشيد فرياد باال تُني با و قاپيد لرزانش چروکِ دستان از را سيم بي گوشي شتاب با و دهد جوابي افاق

 !ميکني؟؟ دزدي من خونه از چيز همه

 است؛ علت چه به شدن خطاب "دزد" و پرخاشگري اين که بود فهميده کشدارش کلمات و مست لحن از که نادر

 !موال رو تو باش اروم فقط شما.. رسونم مي رو خودم االن جاويد اقا -:گفت خونسرد و ارام لحني با

 "بلک اسي" پاکت چند و ديگر بطري يک به فقط و فقط االن او!.. بيايد؟ خالي دست نکند.. رساند مي را خودش

 هم که بود محزون و ارام صدايش انقدر.. ناليد وار زمزمه کالفگي با و کرد فروکش صدايش تُن!.. بس و دارد نياز

 و بودند شده زده حيرت روان، را چشم اشک و کرد مي ريش را سنگ دل که لحني اينچنين از نادر هم و افاق

 ..پر دست فقط بيا.. بيا ميشم داغون دارم نادر پُر؛ دست اما!.. بيا عزيزت جون!.. داداش نادر... نادر -...:مغموم

 مي خوب نادر... خورد قل افاق و خودش بين هاي سراميک روي و شد شل سستش انگشتان ميان از گوشي

 خالي دست اگر شود مي پا بر غوغايي چه امشب دانست مي خوب... چيست "پر دست" لفظ از منظور دانست

 !کند رحم خودش خدا... نرود پر دست اگر شود مي پا بر اشوبي چه... برود

 از ريغد اما.. بطري يک دنبال به کرد مي بسته و باز يکي يکي را ها کابينت و کشو تعادل، ،بي زدگان جنون مانند

 .قطره يک از دريغ.. استکان يک

 مي دارم خدا آآي( ناليد امان بي... )پس موند اي درّه جهنم کدوم ببين وجود، بي اون به بزن زنگ يه!.. افاق -

 !!خدااا.. ميرم
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 بي و چسباند زرشکي هاي سراميک به را عرقش خيس پيشاني و انداخت را خودش زانو دو روي مطبخ، وسط

 نه.. .الکلي نه و بود سيگاري نه... نبود موجود برايش درماني و بود شده سلب ارامشش... کرد تابي بي... کرد قراري

.. .کند نثارش را زده غلمبه عشق اين که نبود کسي و بودند فوران حال در احساساتش... همسري نه و بود عشقي

 پر گيالسِ يک نشين غربت قلب اين خواست؛ مي سيگار نخي اش وامانده دل... خواست مي را سوگند دلش

 امشب خدانشناس ماهيچه تکه اين... اتاقش سرده هاي ملحفه روي خوابيدن دَمر صبح تا و خواست مي زهرماري

 تا نگذارد و بگيرد اغوش در را او خواست؛ مي را همسرش با بازي عشق دلش... خواست مي بازي عشق دلش

 را "بازي عشق" نام توان مي هم نهايت کم اغوشي هم اين به.. بخورد هم جُم نوازشگرش اغوش از خورشيد طلوع

 يم بنشاني؛ هايي بوسه سُربش بدون لبان روي و بگيري اغوش در را همسرت فقط و فقط که اين به!.. گذاشت؟؟

 مي مرد اين براي!.. ؟؟.گذاشت را "بازي عشق" نام توان مي ايا صالبت، با و خشن يا باشد ماليمت با و نرم خواهد

 داشته اغوش در را سوگند حاال همين خواهد مي دلش که او براي گذاشت؛ را بازي عشق نام ميشود او براي.. شود

 خودِ تا را زيبا زن ان بگذارد فراتر هم پايي توکِ کرده معين خودش براي که قرمزهايي خط از انکه بدون و باشد

 سخت... شود مي بدمد؛ بناگوشش روي را تيزش و تند نفس و کند حفظ اش مردانه بازوهاي ميان در صبح سپيده

 .نشود ديگر هم بخواهد اگر شايد و نيست باريک و قرمز خطوط ان کردن رد به حاظر او اما است

 در و پريده پايين موتورش ترک از تندي به است شده رها درب جلوي همانگونه که جاويد ماشين ديدن با نادر

 در را اتومبيل و گشوده انتها تا را حياط درب است؛ گذاشته شاگرد صندلي روي را رنگ مشکي مُشماي که حالي

 رفتهگ تماس وال و هول با پيش اي دقيقه افاق که را لعنتي کيسه ان ميلي بي با و کند مي پارک اش هميشگي جاي

 بهترين از هم اي شيشه چهار و سيگار پاکتي چند شامل که را درونش محتواي زودتر چه هر بود خواسته و بود

 و دکن خاکشير را منزل اثاثيه تمام مانده کم که... شود مي هالک دارد که برساند اقايش بدست را بود، نوع و مارک

 با انهم... رساند را خودش سرعتي اما اکراه با و گذاشت زمين به بود دستش اب هم او بزند؛ هم زني خود به دست

 !خالي از پر دستاني با نه پر، دستاني

 وابخ به حاال بود دراورده را اش ته پيش ساعتي که بطري کمک با کالفگي و قراري بي فرط از شايد انکه اميد به

 دکوري... ريخته بهم و بود مسکوت خانه... شد داخل پاورچين پاورچين و گشود ارامي به را چوبي در باشد؛ رفته

 به نظمي بي با سالن از اي گوشه هاي کاناپه... جا همه در پراکنده هم هايشان خرده و شده قطعه قطعه قيمتي هاي

 نزديکي در بود پذيرايي کنج دي اي ال زير جايگاهش هميشه که پخشي سيستم و بودند شده جا جابه طرفين

 اپن روي را کيسه شده گشاد چشماني با... کرد مي کجي دهان هم اش الشه و بود شده تکه تکه مبلمان، همان

 اشتبرد گام مطبخ درگاه به ترسان ترسان هايي، ناله رسيدن گوش به با که رود ها پله سمت به خواست و گذاشت

 و بود چسبانده کف هاي سراميک روي را سرش که حالي در را، عاشق مردستانِ مردِ ان... را مردستان مردِ ان و

 و برداشت خيز سويش به مردانه هايي اشک از مملو و زده غم چشماني با و ديد کرد؛ مي ناله گونه، خس خس

 يِتو ميدم جون اينجا دارم من..! اخه بگم چي پدرسگ توي به... نادر -...:کرد بلند و گرفت دستانش ميان را سرش

 .من.. نــادر..!.. موندي سگي لونه کدوم نيست معلوم نانجيب
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 مي من داره؛ فرق ديگه شبايِ همه با امشب -:داد سر ناله دوباره از و افتاد نادر ساعد روي اش شده شل گردن

 جان بي اي قهقهه.. )نفــر يک ياد به اونم بکشم سر "ويسکي" هم سر پشت خرخره تا.. بخورم خرخره تا خوام

 ور ديدنش چشم اصال تو دونم مي که نفر يک ياد به فقط( گرفت رفيقش چشمان جلوي را اش اشاره انگشت و زد

 ديدم... کني مي نطق بهش راجع وقتي صداتو لحن شنيدم.. کني مي نگاش چطور ديدم پدرسگ،! هــه.... نداري

 باهمين( کشيد راستش گوش روي دست) شنيدم... چشام همين با( کرد گشاد کمي زور به را خمارش چشمان)

 ؟؟..نادر... گوشام

 به هم را چشمانش اما نشد شرمسار اصال ندارد خوشي دل کن خراب خانه غربتي ان از که دانست مي اينکه از

 داده غم بوي سخنانِ به را گوشش زير به سر همانطور و نينداخت زدند، مي فرياد را عاشقي که أوستايش چشمان

 ..سپرد او يِ

 ..!کن بو نفسمو!.. هــا؟!!.. مستم؟ االن من ميگي تو نادر -

 فسن کشيدن مشام به به نيازي و بود مست.. پاتيل و بود مست.. کرد "ها" بيرون به را نفسش و کرد باز را دهانش

 هاي واژه تمام از حرکاتش، تمام از مستي اين اخر... باريد مي وجناتش تمام از مستي اين اخر نبود؛ تيزش و تند

 !!پرسش؟؟ اين براي دليلي چه و بود نفس اين به نيازي چه پس اشکار؛ و بود عيان دارش کش

 را بغلش زير که نادر کمک با و شد خيز نيم خنديد، مي داشت که حالي در و زد کف هاي زرشکي روي را دستش

 شک لبان همان با و کرد باريد، مي پايش تا سر از رفاقت و معرفت که گوشتي مرد ان روبه و برخاست بود گرفته

... نشدم وگرم نکردم پر رو خط هفت هنوز نيستم؛ مست مست اما هستما يعني.. نيستم مست من! نه -:گفت امده

 !ميگه؟؟ چي شاعر ميدوني نادر

.. رفت جلو و داد تکان تکان را سرش شنگولي و تمسخر با و کرد راست را گردنش اپن، روي سياه مشماي ديدن با

 کاريش سگي مانند را تيره کيسه ان سوي و سمت تمام... کشيد بو و کرده نزديک مشما به را اش بيني و رفته جلو

 خارج را کريستالي هاي بطري و برداشت بازي مسخره و نمايش از دست و شد لبريز طاقتش بالخره و کشيد بو

 ان در تازه خوني که برامده رگ يک و سفيد گردن يک که اشامي خون عينهو. کرد چيدمان رويش پيش و کرده

 و تند مايع و کرده ورم رگ يک عنوان به هم رنگ بي و رنگي هاي شيشه ان به باشد، ديده را دارد جريان

 خيس را انها تند تند و کشيده لب روي را زبانش و کرد مي نگاه طعم، خوش و تازه خوني همانند هم را سوزانش

 .نداشت توجهي هم يافت مي نشر نقاط تمام به هايش روده و شکم ناحيه از که دردي به و کرد مي

 ..االن.. فردا واسه بذاريد.. کافيه امشب واسه ميگم اقا، -:کشيد بازويش روي دست و امد جلو ارام لحني با نادر

 بر قدم پذيرايي سوي به و گرفت مي بغل زير به را ها بطري از تا دو که حالي در و زد سرخوشي با لبخندي

 تو بريزي عرق صبح نماز خود تا و ساقي بشي تو خوام مي امشب!!.. بذار فردا واسه رو چي چي -:گفت و ميداشت

 !پيشته؟؟ صاحبت بي گوشي اون نادر... حلقم
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 فدايش هم را جانش است حاظر که مرد اين نابودي به دست و شود ساقي امشب اينکه!... او از خواست مي چه

 و کن خدايي امشب بيا.. دار روا اوستايش و نوچه اين به را کرمت امشب بيا خدايا،!... الـاّـه االّ الـاه ال... بزند کند،

 !!نگذار خودت بيا... بيچاره و شوند کن شاد دشمن نگذار... شود پا به اشوب نگذار

 زا زپرتي موبايلِ گوشي همان سوي از خانه فضاي در بود پرستي مي و مستي سلطان خودش که خواننده ان صداي

 خش که صدايي با همراهش به کرد مي خفه را خودش خرخره تا داشت که هم جاويد و شد مي پخش افتاده مدل

 يشکربال سوغات تسبيحي با مادرانه و زده غمبرک پله، زير که افاق به اهميتي و کرد مي پاره حنجره بَم، و بود دار

 دباش اقايش به چشمش جمع حواس با تا نخورد هم استکان يک که نادري به... کند مي ختم صلوات و کند مي دعا

 يم مي خودش براي و نبود بيوفتد، کشي شلنگ و بيمارستان به دوباره از کارش و شود خراب اوضاعش مبادا تا

 ..:بود داده سر بود، اش اشفته اوضاع و حال مصداق هم عجيب که مستانه اواز و نوشيد

 منو درد ام مستي

 نميکنه دوا ديگه

 شده زاده من با غم

 نميکنه رها منو/ نميکنه رها منو

............. 

 بده گوش من حرفاي به مياد کي

 همه با هستم غريبه من اخه

 من چشم به مياد اشنا يکي

 غمه اينم بدم، بخت از ولي/ غمه اينم بدم، بخت از ولي

 باال را گيالسش دوباره از... شد همراه خواننده ملکوتي و خوش صداي با هم دوباره از و کرد پلي را اهنگ دوباره از

 ارت ديدگانش... منقطع نفسش و شد اشک از پر چشمانش بار چندمين براي... شد درد از پر قلبش دوباره از و رفت

 رپ هايش ريه... منقبض شکمي هاي ماهيچه و کشيد مي فرياد اش معده... سنگين و دردناک اش سينه قفسه و شد

 از اش حنجره تارهاي اما... رفت مي باال هم استکانش و زد مي باال فغانش و اه... متورم شکم سر و ميشد خالي و

 و بود نوشته او روزگار براي شاعر انگاري که را اش داشتني دوست اهنگ تر قدرت با و ايستادند نمي ارتعاش

 هفاصل در هم ديگري و بود نشسته نزديکش يک که عزيزي دو به و خواند مي بود، خوانده فقط او ويژه هم خواننده

 .بود خودش عيش و حال در و داد نمي اهميتي دور، نچندان اي
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 زير بزرگ بالشتک روي که غفور جاويد هاي هذيان و خرناس صداي تنها و بود شده قطع خواننده گرم صداي

 تسبيح پله، زير همانجا، افاق... ديگر چيزي نه امد مي داشت، دست در را بطري قطر کم سر و بود داده لم دستش

 ...بزرگ رنگ سبز بالشتک ان از ديگر اي گوشه روي هم نادر و بود اراميده بدست

 توليد اگرم و کوبيدند مي گيجگاه استخوان به باال ضربان با هايش شقيقه... سوزش حال در و بود تبدار تنش تمام

 درد به بگذريم هم اينها همه از. بود کرده جوشش حال در ديگ عينهو را اش جمجمه که گرمايي کردند؛ مي

 يم شده مبتال بدنش غده بزرگترين که مرضي و درد به...گوارشش دستگاه درد به... رسيم مي اش شکمي جوارح

 و الکل مصرف با پرست مِي مرد اين مرد، اين حاال و است اندام ترين پيچيده مغز از بعد که اي غده همان رسيم؛

 دارد ها، کبودي اين پااليش جاي به و کرده کبود و سياه را اش بيچاره کبد سيگار، هاي نخ پي در پي کردن دود

 !!نيست که نيست جلودارش هم کسي و کند مي تر وخيم را اوضاع

 جلوي را دستش کف... شود مي خيز نيم و کرده باز را چشمانش هول شکمش، زير پيچش و تهوع احساس با

 داشي براي... مستي براي تالشش همه و بياورد باال بسته خود ناف به که را انچه دوباره مبادا تا گيرد مي دهانش

 خاطرات به است قرار و شده تمام ديگر غفور جاويدِ بود گفته مطلقه زن ان اينکه کردن فراموش براي... شدن

 ونخ لخته چند چاشني با رنگ زرد غليظ مايع جلوي بشود که انست از تر خراب اوضاع اما... برود هدر به بپيوند،

 از و کشد مي چنگ ايد مي دستش جلو هرچه به و زند مي عوق شدت با... گرفت دست کف فشار با را رنگ سياه

 تيرگي انقدر که اي تيره پوست با عجيب هم انها که رنگش عسلي خمارِ چشمان شود؛ مي متحمل که دردي شدت

 قطرات از مملو دارد؛ تناسب و هارموني ناميدند، مي سوخته سياه را او هميشه دبيرستان دوستان که بود زياد اش

 و گلو زير به هم انجا از و گونه روي شدند روان وار سيل بعد، شدّتي هاي زدن عوق با و شد اشک زالل و گرم

 دو نا انکه براي او و افتادند فرو دارش رنج و شده منقبض يِ سينه فالت دو ميان به سرعت کم و شتاب کم سپس

 شب که امشب فقط اري،.. امشب را زاللت و بدبختي اين بودند اش حوالي در موجود هاي شخص تنها که شخصي

 تلو و گذاشت بود کرده ايجاد رويش جلو که باري نکبت وضع روي را دستانش کف سراسيمگي با نبينند؛ اوست،

 نا بجويد شايد تا هايش دوا پيمان و پر پالستيک سمت به برد هجوم و رفت باال ها پله از حواس بي و خوران تلو

 .اش خونريزي و معده درد براي اي دهنده تسکين و بود دردناک لحظات همين ويژه که قرصي

 پارچ و بلعيد دهد، مي خوردش به را انها افاق بود ديده هميشه که کوچک قرصي همراهي به را درشت کپسولي

 هميشه که قرصي دو ان قرص دو اين که نبود متوجه و کشيد سر کرد، مي خودنمايي تخت پايه کنار که هم را اب

 هشبي اين به لعنت... شوم شب اين به ولعنت شباهت اين به لعنت.... داشت شباهت فقط و نبود بود، خوراکش

 !شباهت اين به لعنت... بودن

... خورد مي پيچ خود دور به زهراگين ماري مانند بود، گذاشته شکمش راست ناحيه روي را مشتش که حالي در

 باز اما... کرد مي خالي و پر شفاف، سرعتي قطرات ان از را بارش اشک چشمان مدام و چرخيد مي طرفين به مدام

 و بود شده يار دلتنگ بود، شده عجين هايش سلول تک تک با درد که موقعيت اين در... بود کرده را يار هواي هم

 يِ جِلوه اي ثانيه ديدن براي انتظاري چشم و رفته در زهوار در ان به دوختن چشم و باريک کوچه ان هواي دلش
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 انکه جاي به شود مي سپري زمان هرچه که شيريني در شدن غرق و چشمانش عسلي ديدن براي... محجوبش رخ

 را هوسش جلوي تواند نمي هم باز و کرده را تر؛ انگيز دل و شود مي تر دلچسب عظيم، شيريني ان بزند را دل

 را دستش يک... بگيرد را پاييزي روز ان ژست همان و بکوبد را در اينکه کرده؛ را اش دوباره ديدن هوس... بگيرد

 هوس امشب مرد اين! من خدايِ... اش اي پارچه شلوار جيب در مچ تا هم را ديگرش دست و زده تکيه باال طاق به

 کند ناگسستني را پيوند ان انقدر و بپيوندد دختر ان به بار دومين براي اينکه... است کرده دوباره فراشي تجديد

 از ار شان ابدي ريسمان و کند جدا هم از را نفر دو ان نتواند بيايد هم خدا اگر استغفرالـاّـه که... استغفرالـاّـه که

 .بدرد هم

 فخروپ نادر پايِ ساق به ارام نچندان لگدي با و کشد مي پايين ها پله از مشقت با را اش شده سنگين و سرد تن

 ..!جايي بريم بايد بده، تکون رو لشت تنِ -:غرد مي و کرده بيدار خواب از را او کنان،

 مشدي داش خميازه چند از بعد و کند مي گشاد و تنگ را چشمانش نيامده هوش به حسابي درست هنوز که نادر

 لبغ زير به را کتش لب، زير الـاّـه بسم و وال و هول با ايستاده، خروج درب جلوي که جاويد بلند نچندان عربده و

 -..:شود زمين پخش است ممکن لحظه هر و دهد مي تکان را هيکلش زور به که جاويدي سوي به دود مي و زده

 بريد؟؟ مي تشريف کجا شب از ساعت اين! اقا

 برو -:گويد مي وار زمزمه و دهد مي را لمش عقب صندلي روي گشوده، برايش را شاگرد در که نادر به توجه بدون

 !اونجا سمت برو زيادي زر زر بدون... سوگند خونه دمِ

 پدرش، حتي نيست، مردساالر خان جاويد دار جلو کسي... ندارد اي چاره اما شود مي عصبي دستور اين شنيدن با

 کشد مي طول اي دقيقه بيست ربع يک..... بود معنا تمام به ساالر مرد يک و داشت سرا در سري که خان، يوسف

 از اما... برسند زن ان منزل به تا باال، فرعي کردن پيدا و رانندگي در مهارتت اگر و باشد خلوت ها خيابان اگر

 مسير انجا از عبور که هايي کوچه از يکي در زمستاني بارانِ و باد شدت از نادر، خوب شانس از و جاويد بد شانس

 وچکک نچندان ترافيکي و بود شده بسته مسير برق؛ کابل روي شدن کج و درختي شدن کنده با کرد، مي کوتاه را

 ....شده ايجاد

** 

 تهوع حالت که باالست دلم در شويي رخت و دلشوره اين وسعت انقدر... گرفته را دامنم اي دلشوره عجيب امشب

 هب بار چندمين براي را لرزانم تن و باالاورده حياط کنج باغچه در ام نخورده و خورده که را انچه باري دو و ام گرفته

 وار لندو و گذاشته زانويم دو کشکک روي نشسته هاي ساعد روي را سرم و کرده جمع را زانوانم. ام گرفته اغوش

 هم باز و کشم مي ام خورده قاچ لبان به را شصتم ناخن گوشه پوزيشن، همان در... جلو عقب و روم مي عقب جلو

 هم باز... کنم مي ابرويي بي و شوم مي رسوا هم باز... کنم مي را هوسش و ميوفتم اخري دردناک يِ بوسه ان ياد به

 خط را اعصابم طاقچه روي کوکي ساعت تيک تيک... عقب جلو و روم مي جلو عقب هم باز و دهم مي سر گريه

 مپدر يادگار که ساعتي ان کوبش با و سويش به ميدارم بر خيز وار؛ جنون و سريع حرکت يک در و کند مي خطي

http://www.negahdl.com/


 قطرات ان اما... ارام کمي و شوم مي تخليه کمي رويم پيش گچي ديوار سمت به شده، يکي خاک با مدتيست که

 من سهم... کنند مي تابي بي و روند مي ازاد سقوط مدام... کنند مي قراري بي مدام و ندارند قرار بدمصّب و تخس

 دار منگوله سند... بود چه شکاک مردِ ان با گذراندم روزگار که مدتي اين در من سهم!... چيست؟ زندگي اين از

 سهم پس من، خداي!.. ؟...بود صِداقم که طال هاي سکه ان ازاي به پُر سر حسابي و شهر نقطه بهترين در خانه يک

... ؟..کنم طلبش بايد که از و کجاست شده تنگ همسرش براي که دلي اين سهم ؟...شود مي چه تنگم دلِ اين

 کنند، خالي را ام غصه و غم از لبريز دل انکه جاي به و نيستند دردم مرهم که اشکي قطرات ريزم؛ مي اشک

 !همچنين هم را اش حجم و کرده سنگين را جرمش

 !!ترافيکه بينيد نمي مگه اقا -نادر

 خيابون يه بنداز!!... بري؟؟ شده خراب اين از مجبوري مگه! مرتيکه -:زد تشر و کوبيد اش شانه روي به مُشتي

 !اَهــه... ديگه

 رزي بود؛ کوچه ان و لعنتي محله ان شب، از ساعت اين هم مقصدشان اينکه و بود نشده سير خواب از هنوز که نادر

 اين به حواسش... نبود يابد، مي سوق سردي به تبدارش تنِ که مردي اين به حواسش و هوش و کرد مي غرغر لب

 نمي ساله چندين نوچه اين که اخ... نبود شد، مي وصل و قطع نفسش و شده سنگين هايش پلک که جاويدي

 جگرسوزش هاي ناله و پيچد مي خود به مدام و افتاده چرم هاي صندلي روي که سرشت نيک مردِ اين که دانست

 و بود مي اينجا حال نشينش مادرِغربت کاش که اخ. روزگاري چه و دارد احوالي چه کند، مي خفه نطفه همان در را

 گرفت مادر دعاي شايد... گرفت شايد کرد؛ مي طلب را شفاعش خدا از و گرفت مي اغوش در را اش گوشه جگر تنِ

 ...!يافت شفا و

 مي تر باز را اش بيني هاي سوراخ... شود باز نفسش راه شايد تا فشرد مي را جناغش استخوان انگشت، نوک با

 مي نناخ شکيلش اتومبيلِ صندلي به... دهد پس بازدمي و بگيرد دمي شايد تا شود، باز نفسش راه شايد تا کند

 و شود ساکت رسيده اوجش اوجِ به که دردي اين شايد تا گيرد مي گاز پيشش هاي دندان با را لبانش و کشد

 و مانند صفرا مايع ان با هم باز و شوند متوقف هستند ناي يِ ديواره از کشيدن باال حال در که اش معده محتويات

 و گوشت از را، تنش پاره تا بود مي اينجا پدرش کاش که اخ... نکشد نجاست به را جا همه سرخ، هاي لخته ان

 بند بند گرماي تا کشيد مي منجمدش سر روي وار حامي را اش مردانه دست و کرد مي باران بوسه را خودش خون

 ارزو و آمال از يکي که بود انگاه و کرد مي داغ را پيکرش تمام اش، گونه بابا هاي بوسه حرارت تا... انگشتانش

 .کاسته هايش، حسرت از کمي و شد مي براورده هايش

 صدايي با. ايستاد و رسيد زده زنگ در ان به تا گذشت باريک کوچه ان عرض از ارام و کرد کم را ماشين سرعت

 ..داداش رسيديم جاويد، اقا!.. اقا -:گفت جاويد روبه ارام و حرصي

 !بزن صداش بـرو.. بُ.. برو -:داد پاسخ صوت کم آوايي و سستي با
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 روازهد زنگ صداي... فشرد را زنگ و پريد پايين ماشين از کنان خميازه بندازد؛ نگاهي پشت صندلي به انکه بدون

 اب کرد نجوا لب زير.. هايش نفس برگشت و رفت براي معکوس شمارشي همانند.. ماند مي مرگي ناقوس به شان

 خدا.. خدا.. دارم..  دوست -...:گويم مي را عشقش سوگندش، با کرد زمزمه لب زير... با... خدايش با... خودش

 !...جونم به... به عشقم دردِ.. دردِ... جونم به دردش... داشتم دوستش.. دوست چقدر بگــو بهش.. بهش

 وانج هم باز او و گرفت راه بيرون به لرزشش حال در کبودِ لبانِ کنج از خون اي باريکه زد، که محکمي يِ سرفه با

 ....عاشقي ادعايِ و کرد

 

 

 رهاييشيا روي راستم دست انگشتان نوک با و بودم زده باال سينه زير تا را داشتم تن به که نازکي اي قهوه بافت

 خدا خواهر صورتي پلنگ عروسک ديگرم دست با و کشيدم مي دست شدن، محو براي داشتند زمان به نياز که

 .گذشت که ماهي چند ميخ خيالم و بود سقف ميخ نگاهم که حالي در دادم؛ مي بازي بازي را بيامرزم

 ...فشرد را زنگ ميلي بي با و کرد رويش پيش کلنگي خانه ساکنِ زن نثار مادردار پدر فحشي لب زير

 يقين... است مرد ان که دانستم مي اخر بودم؛ شده مضطرب و پاچه دست... رسيد مي گوش به دروازه زنگ صداي

 را خودش است رفته حتم به مردک... کند مي جا از را در پاشنه دارد دوباره شب از ساعت اين اوست که داشتم

 ..!شب نيمه دو نزديک!!.. موقع چه انهم امده؛ وقتم سر حاال تمام، سرمستي با و کرده کوک

 ندبما هوا در لِنگ انقدر باران و باد اين زير بگذار... بکوبد در و بزند زنگ هور طلوع خود تا بگذار... نروم خواهم مي

... من اخر... بايستد حرکت از و کند تشنج اش دوباره ديدن تب در من ابرويِ بي دل اين بگذار... ايد در جانش تا

 ....من اخر

 از و شوند مي پر اشک از سرخم چشمان سرهم پشتِ باري چند و ايد درمي صدا به زنگ سرهم پشتِ باري چند

 ميان به را بلندم هاي ناخن قدرت با و ام داشته نگه فضا در معلق همانگونه را صورتي پلنگ عروسک... خالي نو

 ؟؟..کند نمي کم سرم از را اش سايه چرا... رود نمي چرا! اَه.. نشانم مي فرو سرش پارچه

 تخت محکم دست کف با شوند؛ معترض ها همسايه است ممکن اينکه و ساعت به توجه بدون عصبانيت با نادر

 مهم اصال اوف،... شود جوشي و بشنود جاويد است ممکن که نبود مهم برايش... داد فحش و کوبيد دروازه سينه

 باز يارام به در که بود نگذشته اي ثانيه. شود ظاهر منحوس غربتي ان و شود باز در اين که بود اين فقط مهم.. نبود

 تهيب به غليظ اخمي با و کرد علم قد رويش پيش داشت سر به پراکنده هاي شکوفه با سفيد چادري که او و شد

 ..شد خيره نادر گوشتي

 !شب؟ وقت اين خبرتونه چه!!... هـــا؟؟ -
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 !واجــب کار( زد پوزخندي.. )داشت کار باهاتون جاويد اقا -:کرد باز دهان عصبي بندازد؛ نگاهي من به انکه بدون

 نجاا کسي اما انداختم؛ نظري بود کرده اشغال را کوچه پهناي کل تانک عينهو که ماشيني به و کردم کج را گردنم

 وشخ خيلي حالشون -:گفت دستورمآبانه و سرد لحني با چيست براي تعللم بود فهميده انگار که نادر.. نبود

 !بيوفتيد راه کشيده؛ دراز پشت... مقصريد شما همشم که کرده روي زياده باز.. نيست

 من مقصرش خرخره، تا انهم کرده خوري عرق.. اين؟؟ گويد مي چه... باال را ابرويم دم و کردم گشاد را چشمانم

 اين؟ گويد مي چه هــه،!.. هستم؟ من تقصيرکار و کرده مستي بد... هستم

 چسبيده را چادر هاي لبه دست دو هر با... فرو گريبانش ميان در را سرش و زد خانه سيماني ديوار به را اش تکيه

 ازب دهن ديگر يکبار اگر اينکه از ترسيدم مي... روم او سمت به ترسيدم مي... تکيه در از ناحيه به را سرم و بودم

 کشي جار هم من و برود کفم از طاقت بکشد، جار را احساساتش و دل حرف افاده بي و ريا بي هميشه مثل و کند

 ميشهه مثل او و کنم تاسف و دلتنگي ابراز دارند عارفانه و عاشقانه وزني و بار که جمالتي و کلمات با هم من... کنم

 ندنخواه و نيستند بيش دروغي ها حرف و حرکات اين و ندارد باور که بگويد هميشه مثل... کند طردم و بزند پسم

 شرشر زير احتياط با و گرفته دندان به را چادرم هاي لبه از يکي و خورم مي تکاني نادر، بلند خرناسه با.... بود

 ...رويم پيش تانک سمت به کنم مي تند قدم باران شدّتي

 کش دراز پهلو به... باز اخر تا را عقب در سستي با و کنم مي جا به جا را ام زده بغل زير به که چادرم ديگر گوشه

 مثل و برده خوابش عميق اينگونه چرا پس نداشت، واجب کار مگر... اويزان صندلي روي از سرش و است شده

 و رفته ماشين ديگر سمت به و بندم مي را در... ؟..دهد نمي سر هذيان و کند نمي ناله کرد؛ مي مست که هميشه

 جاويد؟... جا!.. شو بلند -...:شوم مي خم صورتش روي و کنم مي باز را در

 با يابد؛ مي راه گوشش مجراي به ها دست دور از که صدايي و بازواش از اي ناحيه روي گرمايي احساس با

 و بيند مي محو و تار ديدگاني با زده، خيمه رويش که را او سيماي و کند مي دور هم از را هايش پلک سرسختي

 و ارد غصه لحني با البته صد و مکافات با نيست، خوش مذاقش به که بگويد چيزي و کند باز دهن او انکه از قبل

 عشق و زند مي فرياد ان در حسرت که نوايي با... دهد مي شدن فنا و مرگ بوي که صدايي تن و لحن با... محزون

 ..جــونم به.. دردت.. درد -...:کند مي حرف به شروع داد؛ بي ان در

 سفيد چادر شده تر لبه... شود مي وِل بغلم زير از اش صورتي هاي شکوفه با رنگ سفيد چادر شده گوله گوشه

 و شده سست پايي و دست با من و شود مي رها هايم دندان و دهان ميان از اش صورتي هاي شکوفه با رنگ

 لرزاند؛ مي را ادم بدن و تن که اش گونه خس خس صداي لحن و تُن و خوابيدنش نوع اين ديدن از متحير چشماني

 !!شده؟؟ چي... چي!!... تو؟ چته -:نالم مي ناباورانه و کشم مي تر جلو را خودم

 ؟!!گريه.. گر چرا! اخ... گم مي من( زد اي سرفه.. )مَ!.. نگــو.. هيچ... بگم بذار -جاويد
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 کندن جان با اينگونه چرا... نشاندم اش گونه روي را دستم و افتادم هق هق به کنم مهار را هايم اشک انکه بدون

 شد، نمي سرد اينچنين تنش و اورد نمي کم نفس بار هيچ اما ديدم؛ را اش مستي بار ها صد من... زند مي حرف

 .باز طوطي، عينهو هم نطقش و شد مي گرم گرم برعکس

 اي سرفه و کرد گشاد و تنگ را چشمانش) کـــر ديوونم مدل بد دختـر،.. دخــ. عاشقتـــم.. عاشق -جاويد

 !کــردي( شديد

 قطرات خيس و سردست سرد که هايش شقيقه روي هم انجا از و پيشاني سمت به هايش گونه روي از را دستم

 ...زهرا فاطمه يا!.. زهرا فاطمه يا -:نالم مي گونه پچ پچ و دهم مي حرکت عرق،

 نادر اي، خفه جيغ با و کرده خارج ماشين از را ام تنه نيم شتاب با و دهم نمي مجالي که دهد ادامه باز خواهد مي

 زود -:زنم مي صدا زند، مي چرت مان خانه سيماني طاق زير در سردش، هواي و باران اين زير سرپا همانطور که را

 !! جاويد؟؟ نـــادر،!!... باش

 

 مي را گازش بيمارستان ترين نزديک سمت به طاليي، هاي ثانيه کشتن بدون و شود مي اوضاع متوجه فريادم با

 مکافاتي هر با را دستم کف و کرده سردش پيشاني با مماس را ام پيشاني و گذاشته پايم روي را سرش... گيرد

 شنيدنش که کند انقدر... زند مي کند. فيکس قلبش نقش روي و کرده رد پيراهنش، مياني دکمه دو درز از شده،

 ..وادار نواختن کند به هم را او و کرده اغفال هم مرا دردناک قلب که کند انقدر... دارد سمعک به نياز

 درد هرچي و بيا... من جونِ به بريز رو دردت و بيا -:کنم مي حرف به شروع دار غصّه نجوايي و شکسته بغضي با

 ضجه) اخ.. اخ... ندارم رو غمت طاقت ندارم؛ رو طاقتش من اخه!.. نبينمت اينطور شايد تا من جيگر تو بريز داري

 ..جاويد؟!!.. کني؟ وفايي بي خواي نمي که تو.. نميگي چيزي چرا!.. نميگي؟؟ چيزي چرا جونم، به دردت اخ( زدم

 هاي اشک اما بود بسته چشمانم... بود بسته چشمانم که حالي در کشيدم مي اش پيشاني روي ماليم را ام پيشاني

 که مردي منجمد صورت روي و داده خالصي تَرم هاي مژگان کنار و گوشه از را خودشان شده، راهي هر با رگباري

 يِ روضه اين بدهکار گوشش که نبود حواسم و کردم مي خواني مرثيه برايش و بودم کشيده اغوش در را سرش

 .شدند مي جاري نيست؛ سوز جگر

 عراج بايد البته( شد کودکانه لحنم) گذشته همون تو بمونه شد چي هر.. کنم فراموش خوام مي ديگه من جاويد -

 .!!بزنيما حرف مفصل گذاشتي قالم که شب اون به

 واد،خ نمي اصال -:ناليدم بار ديوانه هقي هق با و کشيدم چپش سينه عضله روي تر محکم را دستم عرق خيس کف

 ...شو خوب و بيا فقط تو لعنتي!.... شو خوب فقط جاويد... کردم غلط
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 اگاه هنوز.. است نمانده شدن خوب براي فرصتي ديگر که نداشت خبر هنوز... شود نمي ديگر که دانست نمي

 که نفهميده حتما اري، باخت؛ افرين جان به را جانش پيش لحظه چند همين که غفور خانِ جاويد حال از بود نشده

 بگشايد هم از را چشمانش که خواهد مي گاليه با و کوبد مي خاموشش قلبِ روي را قدرتش کم هاي مشت اينگونه

 دل هم و خودش داغداره دلِ روي هم کوبد، مي مشت مشت... بگويد شکاياتش و ها گاليه جواب در چيزي و

 عاشق زيردستي ان تپش بي قلبِ و خودش تپش کم قلبِ روي کوبد مي مشت مشت... دستي زير ان کشِ حسرت

 که اخ اخ،... داد جان و کرد ابراز را جوشانش محبّتِ و عشق داشت؛ چشم بي... غرور بي... ادعا بي اخر، لحظه تا که

 فاصله کمترين با را عشقت باختن جان و دادن جان حاال و باشي پيوسته عاشقان جرگه به تازه است سخت چه

 مرگِ دارِ تب هم تازه و باشي شده عشق دار تب تازه است سخت... است سخت قسم، خدا خداوندي به... ببيني

 !است سخت خدا، خداوندي به.. عشقت

 و خودم روي را ام شکوفه و گل از مملو نمازِ چادر که مني اندازه و حدّ بي هاي زاري و شيون رسيدن اوج به با

 به دستب برانکارد دکترِ و پرستار چندين اي، ثانيه از بعد و زند مي ترمز ماشين ام، گسترانده ام رفته فنا به عشق

 روي از سفيدم نماز چادر که لحظه ان... مردستانم مرد و من ديدار اخرين شود مي اين و شوند مي روانه سويمان

 که اغوش ميان از کشند مي بيرون را او که دستاني ميان در من و شود مي زده کنار به اش گچي و نزار چهره

 اب پريشانم نگاه شدن ميخ اين... شدن رخ در رخ اين و بينم مي را رخش مالکيّت؛ و کند مي دلتنگي نشده هيچي

 و شکسته دلي و درمان بي دردِ از باري کوله با زني شوم مي من و نگاه اخرين شود مي او، يِ بسته نگاه بي نگاه

 هب که نکند نصيب را بزرگي غمِ اينچنين عاشقي جماعت هيچ به خدا. پيکر در رنجور روحي و سينه در متشنج

 و افکنست روح که نکند نصيب اينچنين داغي هم دشمنش به خدا... افکن مرد و شکنست کمر قسم، حسين خونِ

 .... !شکن دل

 نام به اتاقکي در که گوري سوي به دهند مي اواز مدام را "الـاـه الـاّ اله ال" لفظ که حالي در جمعيت خيل****

 ميان از را نادر هاي فرياد توان مي صدايي هر از بيش ميان اين در و روند مي شده؛ کنده غفورهاست، خاندان

 مي مرد ان اخوي را خود که چرا... سوزيت اتش حال در او جگر که چرا داد؛ تمييز ريز اشک جمعيت انبوه صداي

 همسران از اکثرا که هم حاضر هاي زن اندک جمعيت ميان در.... برايش کند مي سوگواري دارد حاال و دانست

 گيپور هاي شال که حالي در بانوان همه... رسد مي گوش به نفر يک هاي مويه ضجه تنها هستند؛ اشنا و دوست

 با و کرده شان شده ويرا آرا يِ چهره فيکس را مارکشان هاي عينک دارند، تن به قيمتي هاي باراني و مشکي

 و خودش نحيف پيکر روي را اش مشکي چادر که شود مي ديده پيرزني تنها اختيار؛ سکوت تمام خونسردي

 مي صورتش و سر روي بر خاک مشت مشت و دهد مي سر زاري جگر بُن از و است کرده پهن گور نزديک شعاعي

 فرزند داغ که دوبار شود مي دفعه اين با و مادرست... فهمد نمي را دردش کسي و مادرست... ديگر مادرست. پاشد

 يايّام چند انکه با جوان وکيل... نالد مي و چشد مي را فرزند داغ زهراگين و تلخ طعم که دوبار شود مي... بيند مي

 شهاي شانه که بهنود هوشنگ شانه به شانه و است متاثّر قلب صميم از حاال اما شده، اشنا مرحوم اين با که نبود

 و هگرفت را تابوت ديگر گوشه شده، پاره تکه سينه زير تا اش مشکي پيراهن يقه که نادر و است لرزان و خميده

 ...لرزاند مي شانه انها همانند
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 طفل دو نام به غفور جاويد مرحوم اموال تمام داد مي نشان که مدارکي.. کرد منظّم را مدارک تمام پيش هفته يک

 زا غربت ديار در تصادف سانحه يک در را همسرش سالگي شش و سي سنِ در که شهاليي... است غفور شهال يتيم

 او اري،... شد شان خانه تتغاري بدبختي مسبب که شهاليي.... دارد يادگار به خردسال پسر دو او از و داد دست

 ار چيزي اگر که اويي... وصلت اين به راضي را خانواده تمام و کرد برادرش گردن وبال را مژده که بود او... بود مقصر

 پسرتخس وجود تمام و کرد پا به فتنه نرم و چرب زبان همين و بياورد "نه" بود محال خان يوسف خواست مي

 در شد قرار و رساند گوششان به تلفني تماسي با را مرگش خبر خود جوان وکيل.... رو و زير را غفور خاندان

 اشنا يک از نشاني هيچ چرخاند مي جمعيت انبوه ميان در چشم هرچه حاال اما کنند؛ شرکت دفنش و ختم مجلس

 .عاري بي و خيالي بي همه اين از است متعجب و بيند نمي خوني اي رابطه با

 خانه ان در غوغايي چه مرضيه. ؟..دارد حالي چه خان يوسف که داند مي چه رسيده دوران به تازه وکيل اين اما

 پيرمردِ اما.. کند شرکت اش جگرگوشه مراسم در بگذارند که داد سر هايي التماس و تمنا چه کرد؟ پا به وياليي

 حتما... ايد مي حساب به اموات جزو و مرده برايشان که سالهاست پسر ان داشت عقيده که چرا نگذاشت؛ پدر

 رِمردساال پيرِ يک بگذار.. پندارند خبيث را او همه بگذار اما..!.. رحمي بي دلِ چه.. خباثتي چه گوييد مي خود پيش

 فرزندش ديدن رويِ دست، به عصا پدر اين که بداند کسي خواهد نمي که چرا دختر، و مادر کنند خطابش سنگدل

 چشم و برود بايد که حاال به برسد چه نداشت؛ را حريفش فن همه پسر ان با شدن چشم در چشم روي.. نداشت را

 مرد، اين که شود خطاب سنگدل همان بگذاريد... شود رو روبه پوشش کفن هيکل با و برود... بدوزد اش جنازه به

 .ندارد که ندارد ولـاّـه به را اش تتغاري جنازه ديدن طاقت

 گور داخل که جواني پسرک همراه به و زد کنار گورگن پيرمرد بودند، انداخته برانکارد روي که را رنگي سبز پتوي

 مرشع سالگي بيست دهه تازه که مردي ابدي ارامگاه که قبري ميان و کرده بلند را پوش کفن جنازه بود، ايستاده

 جيغ و زد باال جمعيت همهمه همزمان و داده قرار بود، گذاشته اش زندگي زمستان امين سي در پا و کرده تمام را

 يقه و کشيد پيراهنش به چنگ دوباره از که نادر خراش گوش هاي عربده و زنان در افاق هاي شيون و ها

 ....امد مي چشم به بيشتر پوش سيه مردان در کرد؛ تر پوره پاره را جرواجرش

 ردهک تن به سياه پا سرتا که جوان زني ديدن با ايستاده؛ نادر دستور به جمعيت و اتاقک از اي فاصله در که رحمان

 حفظ سرش روي را اش مشکي چادر باران، قطرات امان بي شرشر و باد شديد وزش برابر در داشت سعي و بود

 نادر که مورديست همان بفهمد تا راست، و چپ را گردنش و کرده له هايش کتاني پاشنه با را سيگارش کند؛

 يرز به دستمال تند تند و بود کرده فرو گريبان در را سرش زن ان که انطور و باران اين زير.... خير يا داده نشاني

 چند و کشيد باال انتها تا را چرمش کاپشن زيپ رحمان... نبود مشخص چيزي يقينا کشيد، مي چالش و چشم

 ...برداشت شد، مي غفورها ارامگاه نزديک داشت که پوش سيه زن سوي به گامي

 !ميري؟؟؟ داري و انداختي سرتو کجا!!!.. خانـم هـــي -رحمان
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 جاويد سابق همسر... است خودش که افتاد اش هزاري دو جوان نوچه اش، چهره شدن عيان و سر کردن بلند با

 نهسي تخت هزاري باند يک... کند شرکت مراسم اين در ندارد حق صورتي هيچ به بود گفته نادر که ميليونر خان

 اين نگذارد امد زمين به هم اسمان اگر که مشتش، ميان در سه درجه ترياک انگشت بند قد و بود کوبانده اش

 !است الکاتبين کرام با حسابش وگرنه شود؛ قبرستان در موجود جمعيت وارد دختر

 راست را غوزش برداشت، قدم از قدم افتاده زير به سري با و کرد تنش فيکس را چادرش دوباره از که او ديدن با

 !!هــوي؟ -:شد راهش سد پا، و سر بي هاي الت همانند و کرده

 پيش زن خمار چشمان غرق که جُل اسمان پسرک... کرد نگاه او به سوزانش و سرخ چشمان همان با سوگند

!.. مخان خوشگل -:گفت و کرد برانداز را مشکي پارچه زير مستور سرتاپاي جلبانه نيشخندي با بود شده رويش

 !...ميري؟؟ و انداختي سرتو کجا ميگم

 نادر، برادرانه هاي نعره و افاق مادرانه هاي شيون شنيدن با که بدهد نشناس وقت مزاحم اين به جوابي خواست

 مي... ببيند را اش مردانه چهره بار اخرين براي است وقت تا خواست مي... شکست بغضش و شد پر چشمانش

 هب سالنه سالنه و زد کنار را رحمان حواسي بي با... لحظه يک براي فقط... ببيند را رخش لحظه يک فقط خواست

 .افتاد راه

 با دارد؛ فاصله جمعيت خيل و مقبره به رسيدن تا قدم چند فقط و پرد مي قفس از دارد مرغ ديد که رحمان

 هپت تته به که حالي در و دويد خاک، ذرات با شدن پر حال درِ قبرِ کنار بود زده چمباتمه که نادر سوي به سرعت

 .مياد داره زنيکه اون... اومد... نادر اقا... اق -:گفت اقايش گوش دم الکن زباني با بود، افتاده

 بيني هاي سوراخ و کرد گرد را چشمانش باشد، ديده سرخ اي پارچه که وحشي گاوي همانند خبر اين شنيدن با

 !کجاست؟!.. کــو؟ -...:بسته و باز را اش گوشتي

 نگاه داد امتداد نادر... داد نشان را بود ايستاده اتاق چهارچوب در که زني اشاره انگشت با و چرخاند را سرش

 کوبيد، مي اش سينه روي مشت قوّت و جان بي و ريخت مي اشک گوله گوله که منحوس بدقدم ان به و را ژيانش

 زا سر و ريختند مي اشک ريز ريز و بودند نشده چيزي متوجه هنوز که را وکيل و بهنود هوشنگ شتاب با و رسيد

 ...برداشت خيز سوگند سوي به و زد کنار چرخاندند، مي تاسف روي

 بلعيد، مي داشت را عاشقم مردِ که گودالي روي از نگاهم و خوردم تکاني خورد بازويم به که محکمي ضربه با

 صلهحو.... بود کرده دور اتاقک دروازه از را نحيفم تن و کوبيده بازويم روي قدرت با که بود نادر... بود نادر... گرفتم

 زير را چروکيده دستمال... نداشتم فهميد، شکلش و سر از وضوح به را غصّه و غم شد مي که مردي اين با بحث

 عشقم جنازه نزديک به را خود و زده کنار را جمعيت اينبار و شوم نزديک دوباره از خواستم و کشيده هايم چشم

 ..:نثارم نااليق و کرد باز دهن قيدي بي با و انداخت جلو را درشتش هيکل که بکشم،
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 از مگه.. ببيني؟ نزديک از کشتي که رو کسي جنازه اومدي.. تماشا؟ واسه اومدي خانم، عفريته!.. هــوي -نادر

 اغد بشي؛ رد اتاقم اين متري يه از نميذارم.... ببيني اقامو قبر بذارم که شي رد من نعش از مگه... شي رد من نعش

 اوردي، پسر اون سر به مال بال هرچي داغ... ذارم مي مصّبت سگ دلِ به واسشو ريختن اشک و قبرشو سر نشستن

 ...ذارم مي هيچ همه بي تو دله به

.... کشم مي رو حرومي تويِ خودم -:کشيد عربده و نشاند صورتم از اي نيمه روي چکي اخرش جمله با همزمان

 !!نحس وجودِ بي... کنم مي سَقطِت( گرفت صورتم جلوي را دستانش) دستام اين با خودم

 .شد جلودارش کسي که بگيرتم لگد و مشت زير خواست و کوفت قبلي ناحيه همان روي ديگري سيلي

 !!!ميکنه؟ بلند زن رو دست مردَم مگه برادر؛ کن شرم!!.. نادر اقا-

 حتص هم شان يکي که نااليق انهمه شنيدن از و افتاده بود، پيرزني مالکش که قبري سنگ نزديک نادر پايِ جلو

 از يا ناحيه روي را بود شده نرم باران بارش اثر در که زميني با تماس از شده گِلي دست و بودم کرده بغض نداشت

 ...کشيدم مي چشيده، را نادر شصت ضربه که صورتم

 را اش مردانگي يکجورهايي که اش جمله اين شنيدن با حاال بود؛ شده عصبي مرد ان جاي بي دخالت از که نادر

 شريز چشمان و کرد جمع را اش بيني... ايستاد اش سينه به سينه و چرخيد قلدري نهايت با بود؛ برده سوال زير

 !!خودش؟؟ واس کرد بلغور چي مون حاجي -:حدّش از تر ريز را

 !نيست و نبود جايز شما حرکت اين که، کردم عرض -

 !حرکت؟ کدوم.. عرضي؟ چه -:گفت کجي دهن با و امد تر جلو اي نَمه زد، کمر به را دستش

 نادر که ديد کرد، مي تن به داشت را اش مشکي کت که حالي در و مکافاتي هر با بود کرده پارک را اش ماشين

 سر صحنه اين ديدن با.. اورد فرود کند، حفط داشت سعي را چادرش که زني صورت روي و برد باال را دستش

 دو را سرش... اويزان اش بقيه و بود کرد کت استين داخل فقط را دستش يک که وضع همان در ايستاد جايش

 از که کند داخل کذايي کت ان استين در هم را ديگر دست خواست و گرداند راست و چپ به تاسف روي از باري

 اينهمه از... امد فرود چادري زن صورت روي نکشيده اب سيلي ديگر بار و شد تکرار بار تاسف صحنه ان دوباره

 به شتاب با و انداخت اي گوشه و کشيده بيرون اش تنه نيم از را کت و امد جوش به خونش مردک، سندگدلي

 ...کرد مالمتش و چسبيد سفت را کمرش بنشاند، زن پيکر روي را پايش نادر خواست تا و دويد انها سمت

 باز دهن دوباره از کرد وقصد کرد هدايت جلو به را بود کرده پنهان مشتش در که تسبيحي هاي مهره از اي مهره

 لب تا اما نيست؛ هنر عنوان هيچ به ضعيف جنس ان براي قلدري و کردن بلند زن روي دست که بگويد و کرده

 -.:.رفت عقب عقب تعادل بي و شد کوبانده اش چانه زير به نادر قدرتي مشت گرفت، فاصله هم از اش ذکرگو هاي

 ..!بدي ياد مردونگي درس نادر به که باشي کي تو! عوضي مفلس بچه
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 پايين گلوله زير تا را چادرش اطراف؛ و دور از حواس بي که زن ان چادر روي و شد رها مشتش ميان از اش تسبيح

 اشين غم از يا لرزد مي خود به زده سرما گنجشکي همانند اينچنين که هواست برودت از نبود معلوم و بود کشيده

 نادر -...:گفت حرص با و کرد راست کمر کشيد، اش ديده ضرب چانه روي دستي. افتاد عزا، و سوگ مجلس اين از

 ...نيست درست کارتون اين خان نادر!.. خان

 قفسه روي محکم دست کف با که حالي در نادر... رفت ازاد سقوط چپش گونه روي و شد مشت مشتش اينبار

 پسرک سمت به را سرش... کرد پهلويش نثار جانانه لگدي و رفت سوگند سمت به کوبيد مي خود يِ سينه

 غرضِ اين در کرد مي مداخله احدي نبايد که امروز حاال و بود گرم خودش کار به سرش هميشه که ريشويي

 و بيايد او تا و شمرده غنيمت را فرصت و چرخاند بيرون؛ الک از را سرش و بود اورده در دُم مومن بچه ان شخصي،

 نفغا و ناله و نشاند خانم غربتي ان تنه روي ديگر لگدي سه دو شود، شاخ دوباره از و برخيزد الي و گل ان روي از

 و دستش زير شده گل خاکِ به درد از که اويي بار امد دهانش از هرچه دوباره از و رساند خود اوج به را او سوزناک

 بود جمعيت از مملو که اتاقکي سوي به و شود دور قدمي امد تا و کرد انداخت؛ مي چنگ رويش پيش قبر سنگ

 ...افتاد زمين روي به و شد چسبيده احمد توسط اش يقه برود،

 هايم گوش که حالي در من و بود پيچيده قبرستان فضاي ميان در کرد، مي غوغا صدايش حزن که مداحي صداي

 و نفرت از پر چاکر ان سهمگين ضربات درد از پايم؛ زير خاک به هم را لرزانم تن و سپرده او مغموم صداي به را

 را خودم کمي..... فريادرس بي هاي فرياد و کشيدم مي خفه هاي جيغ... کردم مي فغان و ناليدم مي غرض؛

 و نشسته نادر سينه روي من به پشت که ديدم را مردي... دارد تن به مشکي پا تا سر که ديدم را مردي و چرخاندم

 و جد همه به خطاب درزش و چاک بي دهان از که رکيکي هاي فحش و خالصي براي او مقاومت به توجه بدون

 پهن هايش شانه چندان که ديدم را مردي... صورتش و سر روي کوبد مي مشت پي در پي شود، مي روانه آبادش

 و کردن حمايت خوب اما نبود؛ تن به تن مشاجره و دعوا اهل چندان... نبود قدرتي هايش مشت چندان... نبود

 وممظل ان حق و برسد پناه بي يک ياري به بايد چگونه دانست مي خوب... بود بر از را الـاـه خلق به رساندن ياري

 ...نمود مي اجرايش داشت خوب حاال و بود گرفته فرا را اصول اين خوب اري،....بستاند ظالم از را

 چهره ديدن با... بود سکوت در غرق که جاويد چهره ديدن با... زد کنار کمي را کفن پارچه و کرد دراز دست افاق

 ان چهره ديدن با بود، ايستاده قبر ديگر طرف در که هم هوشنگ... رفت حال از و نياورد طاقت بود؛ صامت که او

 هم او باشد؛ دردش از پر روزهاي حالِ کمک او خانواده، نبود در بود قرار... او پيش باشد امانت بود قرار که پسري

 باال انچنان اش شکسته بغض صداي داشت سعي که حالي در و زد کنار را جمعيت پرخاش با. شد لبريز طاقتش

 ار احمد چرخاند؛ سر تا که بگيرد فاصله داد مي عزا و مرگ بوي که حوالي ان از خواست و شتافت بيرون به نزند،

 ينب شده ايجاد الي و گل روي نفر دو ان قدمي چند در که ديد را کريمي سوگند... است شده گالويز نادر با که ديد

 و وضع اين ديدن با... گويد مي لب زير چيزي و کرده دراز نفر دو ان سوي به را دستش و است افتاده قبر سنگ دو

 ...بعد ساعاتي براي کرد اطراق گلويش در بشکند، داشت سعي که جديدي بغضِ و امد بند هايش اشک اوضاع
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 راستاي هاي بازاري از يکي پسر شناخت؛ مي خوب را احمد... چيست شدن يقه به دسته اين دليل دانست نمي

 سر جواب نه و کرد مي جوابي حاظر نه... دعوا نه بود، خلقي بد اهل نه... خود کار در سرش و بود ها فروش پارچه

 و دکن مي دورخيز را مشتش بار يک لحظه چند که باشد احمد اين که شد نمي باورش... شد نمي باورش اصال... باال

 رکيک هايي ناسزا و کرده باز را دهانش ضربات، ان به دادن جواب جاي به که نادر صورت جاي جاي روي سپس

 نه که اويي... را اش خوشحالي نه و ديده را اش عصبانيت نه امروز به تا که احمدي... اورد مي فرود کند، مي بارش

 ...است پنهان مرتبش، محاسن ان زير هميشه که هايي لب روي لبخند نه نشاند، مي اش جبين روي اخم

 سوي به و انداخت اش پالتو جيب داخل را شود ماليم داغانش اعصاب کمي تا کند روشن داشت قصد که سيگاري

 !!کنيد تمومش.. احمد!.. نادر -:غريد عصبانيت، با برسد ها ان به بود مانده گام چند که حالي در و دويد دو ان

 ويمپهل روي و اورده پايين را بودم کرده دراز سمتشان به که دستي... برداشتم تقال از دست دکتر، رسيدن سر با

 قايقيد چنين منتظر سالهاست انگار که را دو ان "کنيد بس خدا رو تو " گفتن با داشت سعي که دهاني و گذاشته

 .بستم هم را کند ارام درآيند، همديگر خجالت از که بودند

 بلندش نادر سينه روي از کرد سعي تشر با و انداخت زيرش به سر هميشه منشي يقه به چنگ بهنود هوشنگ

 .کن تموم ميگم.. توام با اَهــه،!... کن بس!.. احـــمد -..:کند

 با گرفت؛ مي شکل ديگر کسي او بين بود بار اولين که جدالي اين... جدال اين از بود شده افگنده هم خودش که او

 اب خيس هيکلش تمام و زد مي نفس نفس که حالي در برخاست؛ مردک ان تنه روي از کارش صاحب دست فشارِ

 ايتششک که نادر به اخم پر و زد مي نفس نفس... شد مي پايين و باال شتاب با اش سينه و زد مي نفس نفس... بود

 را ردخت ان و چرخاند سر سرعت به ضعيفي، ناله و گريه صداي شنيدن با اما... بود خيره کرد، مي دکتر به داشت را

 را دستش کف.... نيست حالش کمک کسي و پيچد مي خود به گل، هاي ذره و بود اب خيس که چادري با ديد

 نا سوي به کرد تند قدم و زد باال قدرت با را بودند افتاده پيشاني روي که را موهايي و کشيد صورت روي محکم

 ..شده مُچاله جسم

 !ديده؟؟ ضرب جاييتون.. خانم؟!.. نه؟؟ نيست، خوب حالتون... خانم -احمد

 حسين امام به رو تو -:کرد التماس به شروع درد پر البته صد و وار زمزمه شود، خارج پوزيشن ان از انکه بدون

 دلت هب.. دلت به رو مزارش سر نشستن داغ ميگه... نميذارم ميگه نادر... ببينمش ديگه باره يه... ببينمش بذاريد

 عزيزتون جونِ اقا... ببينمش بذاريد قسم، حسين امام به رو تو اقا بريزي؛ اشک واسش نميذارم ميگه... ميذارم

 !!ببينم اونو من بذاريد

 مي اش شده مچاله پيکره تمام اصال... لرزيد مي بود افتاده سرش طرف دو که دستانش... لرزيد مي هايش شانه

 اي پارچه عينهو که چادري اين زير از را عضالتش تمام رعشه توانستي مي که لرزيد مي شدّتي انقدر... لرزيد

 ...حرف بي... صدا بي انهم بلرزي درون از هم تو... بلرزي درون از هم تو و ببيني را بود زده خيمه رويش رنگ، سياه
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 که ار او و نلرزد شايد تا... نلرزد شايد تا کند ارامش حرف با کرد سعي و نشست کنارش زانو دو روي فاصله با احمد

 مشکي پارچه ان به که موجي هر با که چرا نکند؛ عصبي اين از بيش را نبود بازي شَر و رفتن در کوره از اهل اصال

 ورم جوان مرد اين حمايتگري حس شود؛ مي خارج بيچاره زن ان گلوي از که هقي هق صداي هر با... شود مي وارد

 را قساوتش و رحمي بي اين علت و شده گالويز پاداش، و اجر بي نوکر ان با دوباره از خواهد مي دلش و کند مي

 ؟..کريمي خانم.. اکبر الـاّـه اوف؛.. نديديد؟ که اسيب!.. بخوريد؟ تکون تونيد مي خانوم -:بفهمد

 جمع؛ اين در و روز اين در کند آبروداري کمي خواست مي و کرد مي مالمتش پي در پي که را بهنود هوشنگ نادر

 لحا در و بخورد تکاني جايش از نبود حاضر هم هنوز که سوگند سمت به ناموزون هايي قدم با و زد کنار پرخاش با

 ...نياوردم در پدرتو تا شو گم شو بلند!!.. هـــوي -:گفت زشت لحني با و رفت بود؛ خود هواي و

 !!داري؟ معصوم طفل اين به چکار... دار نگه رو مردم احترام!.. نادر -:پريد حرفش ميان تندي با دکتر

 اين تو و دار نگه احترام خودت و بيا دکتر!.. دکتر -:گفت تندي با خودش همانند و انداخت باال را اش ابرو تاي

 !ناکِس مومنِ بچه اين نه( گفت انگشت اشاره با بچرخد، احمد سمت به انکه بدون) خودت نه.. نکن دخالت ماجرا

 روي که ديد را رنگش ابي تسبيح ديگر؛ سمتي به چرخاند گردن وقتي و گرفت نادر از را نگاهش حرص با احمد

 دوست سوغاتي ان بکشد چنگ به تا کرد دراز دست... بود افتاده لرزانش دستان جُفت دختر، ان چادر گوشه

 بود؛ اندازه از بيش اش ظريفي که لرزان دست ان نشست؛ درشتش هاي مهره روي دستش تا که را داشتني

... کشيد را دستش سرعتي و شد باز انتها تا چشمانش برخورد اين با او و گرمش دست روي کرد جلوس همزمان

 هاي ابي ان در نهفته ارامش گذاشت... باشد سرد دست ان مالکش تسبيح ان گذاشت و کشيد را دستش

 هم ار ديگران دل و نلرزد ديگر شايد تا... نلرزد ديگر شايد تا کنند، نفوذ زن ان سست و يخي چنگال به خوشرنگ

 چرا کند؛ اختيار سکوت و ندهد سر ناله نوازش و ناز همه ان با ديگر تا... نلرزاند هايش هق هق با اميخته ناز ان با

 اين رد نامحرمي شايد که چرا... بگيرد تشنج و کند تب... بگيرد لرزه دلش و باشد حوالي اين در نامحرمي شايد که

 .باشد حوالي

 ...مياري بار به رسوايي داري فقط که تويي... کني دخالت نبايد که هستي تو اين -دکتر

 ...نداري گناهي هيچ دختر اين -:دهد مي ادامه همزمان و زند مي او شانه به محکم را اش اشاره انگشت

 ...کردي اينجا راهي اقامو اون... کشتش اون -:غرد مي جان کم صدايي با نادر که دهد ادامه خواهد مي

... شود نمي که شوم بلند خواهم مي... بشنُفم را چرندياتش خواهم نمي... دهم اراجيف اين به گوش خواهم نمي

 به توجه بدون. ندارم را پيچيده پهلويم دو و شکمم زير در که موذي درد اين با ايستادن توان ندارم؛ را توانش

 پا و چهاردست کودکي؛ همانند ندارم؛ هم را ديدنش قصد و نديده را اش چهره هنوز اويي نشسته، کنارم که مردي

 " به اهميتي نه و کنم مي شود، مي خلوت عظيم جمعيت ان از دارد کم کم که اتاقکي ان سمت به حرکت به شروع
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 ان هاي گفتن پرند و چرند به نه و دهم مي ايد، مي همراهم را قدمي چند زانو به زانو که مرد ان گفتن "خانم خانم

 ....خدانشناس نوچه

 محکم صدايي با رويش، پيش مردِ ابلهي از عصبانيت با دکتر.. ؟..زد مي ناحق حرف چرا!.. گفت؟ مي چه نادر

 ميفهمي... ميفهمي کشت؛ خورد بعدش که ارامبخشي.. کشت الکل رو پسر اون! مردک... گي؟ مي چي -:غريد

 ؟..رو اينا ميفهمي... شد ذره ذره جگرش.. شد چرخ جگرش!.. هــا؟؟...چيه سنگکوپ

 که کنم مي ميانسال روانپزشک ان التماس لب زير و ريزم مي اشک صدا با روم، مي زانو زانو که وضع همان در

 جان هايش حرف معني دانستن از خواهم مي من که نگويد... نبرد باال را دلم داغ و نگويد چيزي ديگر که.. نگويد

 ..هايش حرف معاني از دهم جان خواهم مي من که... دهم جان... دهم

 مي است؛ باز قيدي بي با که اي سينه روي قدرت با نشده؛ کاسته اش دروني جوشش از ها، حرف اين با که نادر

 اشاره ار سوگند انگشت با) کشت اون نکشت؛ قرص اقامو... نکشت الکل اقامو -:نالد مي شکسته بغضي با و کوبد

 ...کشت لعنتي اون عشق(... زند مي

 کم زانوانِ... شدند سست موجود، الي و گل روي بود عمود که هايي دست... ماندم ثابت اخرش حرف شنيدن با

 اام شده گشاد اخر تا بودند، شده باريک که چشمانم عدسي... شدند سست کردند، مي ام ياري اسه اسه که قوّتي

 نيم اين شنيدن با هم اشک قطرات شدن جاري سرعت و دارد ادامه هنوز کردن گريه... دارد ادامه هنوز ام گريه

 باز... ندهم اهميت باز خواهم مي من و اند رفته باال گويم، مي را "عشق" لعنتي؛ واژه ان شنيدن با... جمله بند

 هشاخ با اش قطعه قطعه که خاکي کپه سمت به نَمه نَمه و بزنم ناشنوايي به را خودم باز خواهم مي... نکنم توجه

 هک افاقي سوي به خواهم مي... بروم شده، پر مشکي، روبان با شده تزيين هاي گل دسته با... رنگ سفيد گل هاي

 سينه روي را سرم... کنم همراهيش و بروم برنداشته صورتش و سر به کشيدن چنگ و شيون از دست هم هنوز

 و شوم مي تر سست او بعدي پي در پي جمالت شنيدن با اما دهم؛ اش ياري عزا و سوگ اين در و بگذارم اش

 .تر غمگين و شوم مي تر دار داغ... تر خميده

 عربده) قرص نه عرق، نه گرفت، رو جونش اين عشق.. کشتش زن اين محمّد؛ خدايِ به محمّد، خدايِ به -نادر

 اين، بابا.. نداد دل خودش اما برد رو دلش... اون عـــشــق فقط( کوفت اش سينه عضله روي تر محکم و کشيد

 ..کشت اين اقامو موال به... بسوزه نشد حاضر خودش اما سوزوند اقامو

... شوم روانه سپيد، هاي گل با مزيّن خاکيه تپه ان سوي به خواهم نمي شوم؛ روانه خواهم نمي... خواهم نمي ديگر

 مي باشد، حق اش برامده دل از هاي عربده ان اينکه از... ترسم مي باشد، راست دلي هاي حرف ان اينکه از

 هرچه از... بيم و داشت خواهم پروا عاشقيست هرچه از... بترسم خواهم مي عشق از من... ترسم مي من... ترسم

 !!عشق از... ترسد مي کريمي سوگند.... فراري و شد خواهم گريزان عاشقيست

 دارد؛ نگه بسته شده مکافاتي هر با را اش يقه بازي داشت سعي که احمدي و جوان وکيل بينِ ما بهنود هوشنگ

 شگردن و سر جزئي تکان جز به و شنيد مي را داشتند حضور که افرادي تسليت عرض يکي يکي و بود ايستاده
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 ،کرده خوش جا گلويش در شود مي ساعتي نيم که بغضي شکست امکان که چرا نداشت؛ را ديگر واکنشي توان

 جواب نمايان؛ و است باز تماما هايش دکمه شدن کنده با که اي يقه چِفت را دستش که حالي در احمد. دارد وجود

 داغ چادري زن ان شايد تا چرخاند مي چشم نامحسوس هم يکبار اي ثانيه و دهد مي را حاظرين هاي تسليت

 مي چشم هرچه... نيست اما ببيند؛ را گذاشت فرار به پا شده زوري هر با نادر هاي عربده پايان با که را ديده

 شايد دهد حوالي اين در گوشي و سر دارد قصد او و دهند مي را جمعيت از گروه اخرين پاسخ... نيست گرداند،

 قدمي چند تا اما باشد؛ شده بيهوش گوشه در داشت او که روزي و حال ان با است ممکن که چرا بيابد؛ او از ردي

 ؟!احمد -:دهد مي اوازش دکتر دارد برمي

 -..:شود خارج گرفته غم اتاقک از تا دهد مدد را بيچاره پيرزن دارد سعي که دکتر سمت به چرخاند مي را سرش

 اقا؟ بله

 !برسوني؟؟ هم رو خانم حاج و من داري وسيله جان احمد -دکتر

 مخود -:گفت بکشد کار از دست انکه بدون سردي، با کرد، مي چِفت در اي ميله درزِ دو بين را قفل داشت که نادر

 !تمومه کارم کني صبر دقيقه يه خانم، افاق.. رسونم مي رو خانم افاق

 خما با و کرد جاگذاري را قفل بالخره بود، شکل اي ميله زندان، در عينهو که فلزي در کردنِ جلو عقب باري چند با

 پچ و خفه هايي ناله هم هنوز و نداشت برداشتن قدم از قدم و ايستادن براي نايي که افاق بازوي زير غليظ تخمي و

 !من به بديد رو تون تکيه... کنم کمکتون بذاريد -:گفت او روبه نرم لحني با و گرفت را کرد؛ مي زمزمه اي گونه پچ

 ديگر تا خواست اش، منشي به ابرو و چشم اشاره با نداشت را خرد بي مردِ ان با بحث و جر حوصله که دکتر

 صاحب سوي به پاييد، مي را غفور مقبره اطرافِ شعاع شده ريز چشماني و موشکافي با هم هنوز که احمد... بروند

 بود شده حاال که اتاقي ان و چرخاند مي سر دائما که افاقي و نادر به توجه بدون او دوشادوش و رفت کارش

 افتاد راه به کرد، مي ريز سر را اشک ريز ريز و پاييد مي را پسرکش جسم ابدي منزلگاه

 -:گفت و انداخت کرده، جدا است، باز اش سينه زير تا که اي يقه از را دستش حاال که او به نگاهي بهنود هوشنگ

 گردي؟؟ مي کسي دنبال

 !نيست ازش خبري -:گفت لب زير و چرخاند او سمت به حواسي بي با را سرش دکتر، صداي با

 !نيست حضورش به نيازي ديگه.. باشه نبايدم -:گفت کالفگي با کيست منظورش دانست مي خوب که او

 اتومبيل به بالخره تا پاييد را اطراف درهم هايي اخم با دوباره بود نفهميده حرفش از چيزي که منشي پسرک

 !بفرماييد -... :رسيدند اش امانتي

 ار در بود انداخته باال را ابرواش تا که حالي در دکتر... نشست رل پشت و کرده خارج شلوارش جيب از را سوييچ

 !باشه مبارک -:گفت و نشست کرد، مي وارسي را اطراف هم باز که احمد به رو و بست
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 رو و دور بغل ايينه داخلِ از داشت سعي خميده تنه باال با و بود پيچانده فرمان دور را دستش دو که وضع همان در

 !بله؟ -:پرسيد و نشست راست گيجي با بياندازد، نگاهي هم را

 

 !باشه مبارک.. ميگم رو ماشين -دکتر

 ..امانته دستم رو امروز!.. حاجيه ماشين -:داد پاسخ زير به سر و برد باال را لبش گوشه

** 

 بي يدل با... قبل از تر شکسته دلي با ها، ماه از بعد امروز من و شکست نگذاشتن عزيزان مزار به پا طلسم بالخره

... تاس احساسم و روح از تر خسته که بگويم جسمم از اينبار بگذار نزنيم؛ را دل حرف بگذار اصال... قبل از تر تاب

. ..را ام شده ويران قلب هاي خرده سنگيني هم و کند مي تحمل را هايم غصه بار سنگيني هم که بگويم جسمم از

.. .ندارد را وزنش تحمل ام سينه و است سنگين بسيار مانده جا به ام شده خرد قلب از که آوارهايي.. است سنگين

 که قبري سنگ روي را خود جا همه از حواس بي من و ندارند را ام پيکره داشتن نگاه پا سر قدرت بدنم ستون دو

 استخوان زير در موجود هاي خرابه از کمي و کرده رها اند کرده حکاکي رويش را ساله شش اي بچه دختر نام

 گنجايش خواهرکم نکنم فکر که دلي هايِ حرف با است، نسناس ماهيچه تکه ان محافط که را ام سينه قفسه

 هم کمي و خاطر اسوده کمي... خاطر اسوده کمي و کنم مي تخليه باشد؛ داشته را سخناني چينين درک و شنيدن

 يم حملشان اياميست چند که هايي حرف ان بار کرد؛ مي سنگيني بارشان... بودند سنگين... شوم مي بال سبک

 مه ان کردنشان بازگو با حاال و کرد مي سنگني دلم روي بياورمشان؛ زبان به که شد مجالي بالخره امروز و کنم

 ام تهگف هميشه که هايي حرف اين از کلمه بود محال بود، نشسته رويم پيش اکنون اگر که خردسال دخترکي براي

 لو پايينم به کمر از در، پيچيده دردِ اگر و ام گرفته ارام کمي حاال باشد؛ فهميده شنيدنشان، کند مي طلب مرد

 چکِکو گوشِ جفت يک براي کنم بازگو دل حرفِ و بنشينم اينجا صبح ي سپيده خودِ تا توانم مي شود، ماجرا کن

 ....مُفت

 تاريکي ديدن و گشودن چشم با و برداشته زانوانم روي از را سر قران، قرائت خوشِ صداي رسيدن گوش به با

 از ياندک بگويم بايد... ام ترسيده اندکي بگويم بايد باشم صادق بخواهم اگر و کرده هول محيط، خلوتي و اسمان

 اغوشم در باخته جان مردِ براي دلم که بگويم هم را اين بايد باشم، روراست خودم با اگر.... ام ترسيده ام تنهايي

 دلِ همينطور و کرده را بود دريغ هميشه که اغوشي هواي دلم.... دارد را هوايش بدجور دلم حال، و شده تنگ

 زمان ان... ام شده هايش ادعا دلتنگ من که اخ.. اخ... را اش پوستي زير هاي محبت ابراز شنيدن هواي الکردارم

 دلم زن، منِ... من... دوستدار و است عاشق که کشيد مي جار پروا بي و غرور بي و کرد مي تنم چِفت را تنش که

 تمام... اوست طلبکار وجودم تمام و ام کرده را سابقم همسر هواي و حال هوايِ مطلقه، من... است همسرم تنگ

 ديگر... را احتياج و نياز اين کند رجوع و رفع نيست ديگر او و اوست خواستار وجودم تمام... اوست محتاج وجودم

 تار و سياه برايم که روزگاري و من به گفت بدرود او... نيست ديگر غفور جاويد... را طلب اين کند وصول تا نيست
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... سرم بر اورد هرچه که حاللش خوش گويم مي و کردم حاللش من اما نطلبيد، حالليت انکه با و رفت او... کرد

 ! ..حاللش خوش

 بعد ماه چهار و سال دو/ پاييز

 

 نور پر يِ پله راه همان در را شوند مرگ جوان است مانده کم هيجان فرط از که جواني زوج کمک تشکري، بدون

 اريي قبول و عابرين کنجکاو هاي نگاه از شود عصبي انکه بدون... کند پاک را هايش اشک انکه بدون و کند مي رد

 در پراکنده بغض شدّت از سرخ حال عين در و پريده رويي و رنگ با مسير؛ سر فضول هاي پيرزن سويِ و سمت از

 و کند مي دويدن به شروع رو پياده وسط از دقتي، کم و حواسي بي با چشم، گوشهء از شده روان اشک و گلو

 ارفر... است فرار نيّتش فقط.... زند مي راهش سر رهگذران به که شتابي پر اما قدرت کم هاي تنه به ندارد توجهي

 از فرار... گرفت و شنيد را پاسخش امروز ازمايش؛ و درمان دوا ها ماه از بعد... امد و رفت ها ماه از بعد که جوابي از

 را امانش گريه که حال همان در... گذاشته دويدن به پا که حال همان در... است گيرش گريبان که درماني بي دردِ

 و شکايت درديست؛ بد... طلبد مي شِکوه درديست؛ بد... کند مي خدا خودِ به لب زير هم را شکايتش و گله بريده؛

 اعتراض بانگ هرچقدر.. دهي هوا گاليه هم هرچه که شکنست کمر درمان بي درد اين انقدر... طلبد مي اعتراض

 نفري تک که باالست حجمش انقدر غم اين که واي واي،... شوي نمي تخليه شوي، نمي خالي هم باز دهي؛ سر

 ...بر انرژي و است سنگين اخر کني؛ قسمت کسي با را غم حجمِ پر حجمِ اين بايد... اور مرگ و مشکلست حملش

 بايد که آنکس که بخت نگون زنِ اين شانس از امان اما،... لبريز طاقتش و اورد مي کم تنهايي به زن يک اخر

 امان،... نيست دلدارش دلِ با امدن راه اهل... نيست کار تقسيم و شراکت اهل باشد، درمان بي غصه اين شريک

 !درمان بي دردِ اين از امان... امان... است افتاد دل نازک زن اين گير کسي بد که بدشانسي، از امان

 

 گوشه در کوچک عکسي و او نام ديدن با. کشد مي دست دويدن از جينش، مانتوي جيب در گوشي لرزش با

... داردن شدن گو پاسخ شهامت... بند اي ثانيه براي اش گريه و ايستد مي حرکت از اي دقيقه براي قلبش نمايشگر،

 ماه که سوالي بشنود و بکشد را رنگ سبز ممتد خط انگشتش نوک با که بيند نمي خود در جرعتي و شهامت

 هر و شنود مي گذاشتن بيرون مطب از پا و شدن ويزيت بار هر از بعد مدام که سوالي... مانده جواب بي هاست

 اپ خبر بد هم باز کند مي شرم ديگر که برس؛ زن اين فرياد به خودت خدايا. بــس و است پاسخ سکوت هم بارش

 هشب چشماني و کرده ورم گلويي و گچي رويي و رنگ با هم باز اينکه از است خجل ولـاّـه به... بگذارد اش خانه در

 گل از امروز تا که شوهر محبت پر خاندان جواب و بگذارد تمام چيز همه زندگي خانه ان در پا خون؛ پر قدحي

 درد... دارد درد و دارد شرم... دارد شرم... بدهد را نيستند؛ صورتي هيچ به شکستن دل اهل و نگفته او به کمتر

 بي دردهاي از ناشي هاي غم از امان که اخ... نمکي ابي با دريا يک وسعت به غمي دارد، غم... دارد غم و دارد

 !امان.. درمان
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 هک چيزي اولين عنوان به هم را است جديدم اشپزخانه اي شيشه ظروف از سِتي شامل که شده بندي بسته کارتن

 اما بگذارم که روم مي شده؛ پالک شود مي اي هفته يک که صفري اتومبيل داخل خواهد، مي بزرگ اشپزخانه ان

 و بشقاب ان شدن خاکشير و خرد صداي هم بعد اي لحظه و بينم مي را دستانم حصار از شدن پرت لحظه يک در

 بود؟ اي فاجعه چه ديگر اين من، خداي... را خارجي طرح خوش هاي کاسه

 ..خوام مي معذرت.. معذرت.. خانم.. واي!!... هــيــن -

 وضعي و صدا با و است اندوه و اشک خيس اش خواستني ي چهره قرص تمام که بينم مي رويم پيش را زني

 اتومبيل و جدول به بود مانده قدمي چند که مني با برخوردش سبب به عذرخواهي و سازي جمله در سعي پريشان

 !کند؟؟؟ مي زاري اينچنين تصادفي اصابتِ اين براي يعني.... دارد برسم؛ ام شده پارک

 !!هــووم؟ ديگـه، بود تصادف... نداره اشکالي! عزيزم -

 !دم مي رو خسارتش باشه هرچقدر.. ميدم خسارت.. نبود حواسم... حواسم -

 دنش نزديک با و زنم مي خُرده چيني و شيشه از پر کارتن ان به اي ضربه ام روبسته دار پاشنه هاي کفش نوک با

!!.. هيش -..:دارم کردنش برقرار در سعي نرم لحني و لبخند با و گذاشته کتفش روي دست لرزان، خواستني ان به

 اشک؟ چرا گريه؟ چرا... دختر اروم

 اش گريه و اي دقيقه چند نکوبيدن به شروع هم او قلب و کند مي زدن زنگ به شروع رنگ سفيد گوشي دوباره

 انگشتان بندازد؛ صفحه کنار کوچک عکس و حرفي شش اسم ان به نگاهي انکه بدون... شدن قطع به شروع هم

 .کند مي ريجکت و کرده مانتو جيب داخل را حسش بي

 .. پريده خيلي رنگتون!.. نيست خوب ظاهرا حالتون.. خانم؟ -

 خوب گفت دکتر... نميشم خوب.. نيستم خوب نه نه، -:زمزمه حواسي بي با و چرخاند مي راست و چپ به را سرش

 نميشم؟؟ درمان بگم چطور ها؟.. بگم؟ بهش چطوري... نيستي شدني

 که پريشاني احوال براي نگران حال عين در و کنجکاو اي چهره و شده ريز چشماني با و فشردم را اش شانه دو هر

 !نميشم متوجه!... بده توضيح بيشتر -:گفتم وار زمزمه خودش همانند دارد، او

 مي و کرده آزاد دستانم حصار از را خودش را؛ "نميشم خوب" عبارت کند مي تکرار لب زير که حال همان در

 و کنم مي دراز دست. خورد مي سکندري پايمان، جلو بزرگ کارتن به برخورد با که بگيرد سر از را راهش خواهد

 ..بياد پيش واستون نکرده خدايي مشکلي ممکنه نيست، خوش حالتون!.. وايسيد -...:اسير را بازويش اينبار

http://www.negahdl.com/


 و سر رو ريخت رو پاکي اب امروز دکتر خانم... بشم خوب نيست قرار هم اصال نيستم؛ خوب يعني نه،... خوبم -

 ؟..بگم بهش بايد چي که واي واي،( داد سر ناله و کوبيد اشکش خيس صورت طرف دو محکم دست دو با... )صورتم

 ..واي اي.. واي اي..بگم؟؟ چي من بگو بگو، تو

 خيز بنشاند، فرو هم را بعدي خواست تا که متحير، چشمانم و بودم کرد خودش نثار که اولي ضربه ان شُک در

 .هيش هيش،.. دختر باش اروم!!.. ميکني؟؟ همچين چرا!.. واي اي -:گفتم گونه تشر و بلند صدايي با و برداشتم

 از اي گلّه و کردند مي نظري اظهار کدام هر قرار، بي زنِ اين زني خود ديدن با بودند عبور حال در که عابريني

 خيالم عين هم من.. شنيدند نمي چيزي هايش گوش.. نبود خيالش عين او اما... ناجور هايي تکّه هم عالف پسران

 و کشيدمش اغوش در محکم. کردند نمي صادر مغز به واکنش، براي پيامي اما شنيدند مي من هاي گوش.. نبود

 در دادم اواز "هيش هيش" درجه، اخرين با سشواري عينهو و کشيده نوازش دست اش گُرده و کتف روي ارام

 .طرحش خوش اي سرمه شال زير مستور هاي گوش نزديکي

 ...ميگه.. ميگه.. نميده جواب بدنت گفت... نيست راهي هيچ گفت -

 کشان کشان... هياهو پر روي پياده اين در و باال تُن اين با هم ان دهد ادامه را محتوايش بي هاي هذيان نگذاشتم

 هرچه تا شود؛ کيلومترم صفر ماشين سوار تا کردم متقاعدش ابرام و اصرار چندي از بعد و بردم جدول سمت

 .بعيد و شويم دور است؛ شده تنگ هيجان کمي براي دلش انگاري که محلّه اين و خيابان اين از زودتر

*** 

 شده چفت دستان سمت دهم مي سُرش و کرده يادداشت را خانه خياط ادرس و موبايل شماره کوچکي کاغذ روي

 خيره انهمه از بعد دهد مي قرض من شفاف نگاه به را زاللش اي قهوه هاي تيله... انها با کنم مي مماس و هم در

 -: ميگشايم هم از لب بگويد، چيزي و کند باز زبان بخواهد انکه از قبل و يشمي سبزِ چايي فنجان ان به شدن

 ...ممکنه بياري؛ کم تنهايي ممکنه چون چرا؟ ميپرسي... مجبوري که نکن گرد چشاتو اونجور! بهم ميزني زنگ

 خدا... بود خوردن ترک حال در بنفشم گردن شال زير نهفته بغض آخِر دهد، خيرش خدا.. دهم ادامه نگذاشت

 يصداي با نداشت، لبخند به شباهت هم هيچ که لبخندي با و شد پاليم و پخش جمله بين در سد که دهد خيرش

 وت... دارند نقاب اما رفيقن.. بگم عمرا... نميگم بهشون اما دارم زياد رفيق.. زنم مي زنگ -:گفت گرفته و دار خش

 .ميزنم زنگ زنم، مي زنگ اره،... روراستي اما نيستي رفيق

 و عاليق جزء است شده شود مي سالي يک که تلخي اسپرسوي و نزده لب سبزه چاي فنجان ان صورتحساب

 در ناعالض مرضِ اين سنگيني از هايش شانه که مرجان شانه به شانه و کرده پرداخت را ارامشم؛ منابع و اميال

 دهان در را زبانمان هردو. زنم مي بيرون دنج، و خلوت هميشه شاپ کافي ان از شدن؛ خم و است شکستن حال

 در سکوت در و رانم مي راننده منِ سکوت در و رفته کيلومتر صفر ماشين سمت به سکوت در و کرده اسير

 تسکو اين انکه بدون من نه و او نه و کشم؛ مي ترمز خاص، و ساخت تازه نمايي با بلند، نچندان برجي همسايگي
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 که همسري با رويي رويا انتظار او و کشم مي را تماسش و زنگ انتظار من و شده جدا هم از بشکنيم را مسکوت

 ... ترانه نه و است بهانه بدهکار نه گوشش

 

 

 در با گرفت باال را سرش وقتي و کرد باز ميشد، خارج اسانسور از که حال همان در را چرمش هاي کفش بند***

 به باشد، منزل روز از ساعت اين نداشت عادت که او. شد مواجه راک موزيکي گوشخراش صداي و خانه بازه نيمه

 پيش، لحظه چند همين که هايي اشک رد کند سعي انکه جاي به او و بود امده جويي دليل و مواخذه براي حتم

 ايشپ توک با هم را ديگر نيمه نزار، حالي و مرتعش بدني همان با کند؛ پاک را بود گذاشته جاي به اسانسور، داخل

 ضرب پايش جلو پيشخوري روي موزيک با همراه که ديد را او مقابلش، روي راه از گذشت از بعد و راند عقب

 انکه بدون پس! فعال شايد نداشت، را اور عذاب سوال ان به پاسخ حوصله... نداشت را اش حوصله. است گرفته

 قاب از پر راهروي پيچ از خواست تا و گرفت باال طبقه سوي به را راهش ديوار گوشه از باشد، کرده توجهي جلب

 با اش شده منقبض عضالت تمام... شد رها و شد اسير عشقش محکم بازوان حصار در شود؛ رد شکيل هاي عکس

 هار امکان بودش نچسبيده تر سفت مرد ان اگر و يافته انبساط اتشين، حال عين در و سفت عضالت ان برخورد

 !بودي؟ کجا -..:بود مي حتمي خوردنش زمين و شدن

 .ندارم جوابي ديگه که نپرس هيچي نپرس، هيچي!... شد تموم ديگه -

 اسمان و زمين ميان در چرخي و بخندد يعني است؛ منظورم نفهمي زبان به.. بزند نفهمي به را خودش خواست مي

... شود نمي اما.. "شد؟ تمام چيزي چه " بپرسد شيرين پوزخندي با و بزند دارد، اغوش در را دلدارش که حالي در

 مي هرچه... شود نمي شود؛ مبدل ريشخند و پوزخند هم شايد يا لبخند به اش شده خشک لبان کند مي کاري هر

 بزند؛ اطراف فضاي در چرخي و کرده تر محکم پريچهره اين کمر دور را اش دستان تاب و پيچ کمي بتواند کند

 سورمه شال ميخ نگاهش که حالي در و شده خارج اوهام از کند، مي مرجان که تقاليي با... شود نمي و تواند نمي

 عربده با ببرد، پناه خوابشان اتاق به انکه از قبل اما کند؛ مي رهايش است، اش پريده رنگ رخ نيم و سر روي اي

 کنيم، مي تالش دوباره!... نداره هم شدن تموم حق... نشده تموم -:کرده متوقف سرجايش را او جهنمي و بلند اي

 ..هم باز

... بود شده طاق طاقتش ديگر او اما چيست؛ خراش گوش نعره اين و جمله چند اين معني دانست مي خوب زن ان

 و حال به کند رهايش مدتي خواست مي فقط و بود شده ناشکيبا اش، خودخواهي و مرد اين بودن گرم همه اين از

 و بکشد دست اش هميشگي رويايِ و ارزو از بايد که رفت مي خرجش به عمرا. مدتي فقط.. برود و خودش احوال

 بکشد؛ را بود، داده اش روابط کردن قانوني و شرعي و ازدواج به تن همان خاطر به اصال که چيزي حسرت عمري

 خوب هم خودش که دختر اين از کشيدن دست البته، صد بود، تحمل قابل غير برايش کشي حسرت اين که چرا

 !داشت او به که محبتي و عشق ميزان دانست مي
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 را خودش او بچرخاند، را کليد هم اش پي و ببند را در امد تا اما شد داخل و چرخاند را دستگيره سرعت به مرجان

 با رفت، مي عقب عقب که حال همان در. کرد براندازش جدي اي قيافه و انداخته باال ابرواني با و انداخت داخل

 که منم گفت! نترس. تونيد نمي دوتا شما گفت دکتر... نميشه -:کرد مي هوا را اعتراضش هم سوزناک لحني

 تو.. باش خوش برو تو.. بکشم رو کردن مادري و شدن دار بچه حسرت عمر اخر تا بايد که منم.. دارم مشکل

 ...من اما.. نميکشي رو شدن پدر حسرت

 ديگر امروز... کشيد زير به را هقش هق و انداخت تخت لبه را خود نداشتند؛ مدد و ياري قدرت ديگر پايش دو

 اين او هم امروز ريخت، دستش روي را پاکي اب سال دو نزديک از بعد دکتر... شد اش هميشگي سوال گوي پاسخ

 کند مي دعا دعا و داد خالصي کشمکش همه ان از کند هم بازي جان عشقش گرماي سبب به حاظرست که را مرد

 که نکند، ثمر بي و نافرجام بازيي عشق به مجبور را او هم باز و نکند گل اش نفهمي زبان خوي باز و باشد فهميده

 .است گرفته فرا را سراپايش ياًس و نيست اميدي ديگر

 کردي غلط تو هم اصال!.. کرد غلط -:غريد و تختخواب کرده اشغال شعاع دور به زد چرخي خوفناک و بم صدايي با

 بيخ عمر اخره تا خوندي، کور دلم عزيزِ! هــه ميشم، تو کن ول حرفا اين با کردي فکر!... دزد دکترِ اون هم

 !..خالص ريشتم،

 براي عمل وارد ارام و صدا و سر بي که تمساحي همانند و امد تر جلو نَمه نَمه و گذاشت تخت ميان را زانويش يک

 اي تنه باال با که دلي خونين زنِ روي پشت از و کرد ديگري جفت هم را ديگرش زانويِ شود، مي شکارش صيد

 به توجه بدون و زند مي خيمه است؛ گذاشته اشک خطوط روي هم را دستش کف دو و کند مي هق هق خميده

 او سرانجام، بي و است نتيجه بي ها بازي عشق اين که کند رهايش که گويد مي مدام که او هاي التماس و جيغ

 از عدب که زني به توجهي و رود مي پيش انتهايش تا... رود مي پيش انتهايش تا و کشد مي تن از لباس يکي يکي

 زند، مي عشقش روان و روح تمام به که اي لطمه به توجهي... ندارد است، کرده اختيار سکوت تمنا و ناله انهمه

 ! رود مي پيش انتها تا فقط او... رود مي پيش انتها تا فقط و ندارد

 

 

 

 فته،ر حمام سمت به که همانطور و انداخته نظري کالفگي با ندارد، را اش برهنه تنه پايين پوشاندن قصد که او به

 شايد! هــه( زد پوزخندي!.. )دکتر؟ بريم نيست خوش حالت اگه!... بپوشون رو خودت -:برد مي باال را صدايش

 !ديدي؟؟ چي رو خدا شد، فرجي اينبار

 روي لب و گذاشته است مستور رنگش اي سرمه شال زير هم هنوز که هايش گوش جفت روي را دست دو هر کف

 با که دبيرستاني دختري حس... است گرفته قرار وحشيانه* تجاوزي مورد که دارد را کسي حس... فشارد مي هم
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 ودب تجاوز... نمانده باقي برايش برگشتي و تاسف جاي هيچ حاال و داده فنا به را حيثيتش جهالت و کاري ندانم

 ندچ!.. ديگر؟؟ دارد، نام تجاوز قساوت، و گري وحشي با انهم بگذارند؛ حريمت به پا رضا و ميل بدون اينکه.. ديگر؟

 در اي دقيقه براي نيم و سال دو اين طي در بار چند.. ؟؟..است کرده رفتار اينگونه او با امروز به تا بار چند.. بار

 سوي از چشمي گوشه و فرج شدن باز قصد به شد، عمل مرد بار چند... است؟ شده اسير عريانش ي تنه ميان

 زن اين به نکرد؛ نگاه خدا... نکرد تماشا را جوان زوج اين هم چشم يِ گوشه با حتي نکرد؛ نگاه خدا.. اما. خدا؟

 مي که شوهرش هاي سوال سيل با شدن مواجه و خانه به برگشت و زنان دکتر به مراجعه بار هر از بعد که جوان

 يروز و ميشد نو از روز هم باز که انگاه خير؛ يا داشته اي نتيجه پيششان هفته چند رابطه بار اين بداند خواست

 و نکرد نگاهي گرفت؛ مي قرار اش تشنه و برهنه اغوش در اسيري و حمله مورد بعدش اي دقيقه دوباره و نو از هم

 دارد؛ شدن پدر عشق که اويي... نکرد نگاهي هم جوان مرد اين به حتي خدا. نکرد نگاهي خدا... نکرد نگاهي

.. گذاشت ها پريدن هرز تمام روي پا که نيرومندست انچنان داشتن فرزند به عشقِ اين و دارد شدن بابا عشق

... زندگي مَرده شد و زد بود شرع غير و اهل نا هرچه يِ سينه روي رد دست و بست ها مجاز غير تمام روي چشم

 داشتن اقايي اينچنين ارزوي دارد، را شدن اش خانه عروس ارزوي بختي دم دختره هر که مرداني دسته ان از شد

 بنشاني، رويشان سر هم قيامت قيام تا اگر که اند داده وسعت و ورز انقدر را هايشان شانه که انها از... دارد را

 نگاهي هم مرد اين به خدا اري،... و نيست شدني تا کمرشان قيامت قيام تا... نيستند شدني سست و افتادني

 خيره نامعلوم اي نقطه به اشکي چشماني با حاال که دلدار، اين براي هم را جانش حاظرست که او به نيانداخت؛

 کهان.. شرط يک به... شرط يک به اما بدهد نيست؛ عريانش لرزانِ پيکرهء پوشاندن به حاظر و کند مي نگاه خيره

 باشد هردويشان گوشه جگر که اوالدي... دارد جريان عروقش در هردويشان خون که فرزندي دهد؛ او به فرزندي

 هن باشند مقصر هردويشان تن، پاره ان يِ نطفه تشکيل در خواهد مي او. نااشنا غريب يک از نه... غريب يک از نه

 خودش خون از که کودکي زندگي؛ تمام در چيز دو عاشق... است عاشق او. مرد اين فقط نه.. او فقط نه... نفر يک

 عاشق است، عاشق مرد اين... است دادن عشق و کردن عاشق عاشق است، عاشق او... کودک ان مادر و است

 عاشق... است ثمر پر بازيء عشق عاشق است، عاشق جوان مرد اين... است عشقش با بازي عشق و گرفتن عشق

 برکت وجودش با گويند مي که همان... زندگيست شيريني گويند مي که همان... است همسرش از عشقش يِ ميوه

 سوزانِ و داغ تنِ دارد سعي که مرد اين قسم خدا به... شود مي تر پايدار تان زندگي هاي پايه و بارد مي خانه به

 او فقط اما دهد در جان و بيازد جان حاظرست و است عاشق ندارد، را اش برهنه تنه پايين پوشاندن قصده که زني

 ...کند تقديمش را هست هردويشان از نيمي که اوالد يک

 

 به را کند مي تب عميق و لرزد مي خفيف و نالد مي خفيف که را مرجان حريصي با و انداخته تخت ميان را خودش

 مي عذر و خورد مي تکان و دهد مي تکان وار لندو و گرفته سردش اب دوش از مانده جا به قطرات خيس اغوش

 کند مي تنش از پرخاش با را جينش مانتويِ و کشد مي سرش از را اش اي سورمه شال... خواهد مي عذر و خواهد

 تکان و دهد مي تکان لندووار و گرفته سردش اب دوش از مانده جا به قطرات خيس اغوش به پشت از دوباره از و

 مي عذر بلند، فريادي با گفت است بهتر شايد يا بلند، صدايي با و گذارد مي داغش رخ نيم روي بوسه و خورد مي
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 ان از شدن رها براي تقاليي و دهد نمي را هايش عذرخواهي جواب. خواهد مي عذر و... خواهد مي عذر و خواهد

 ان به هم هنوز و نيست اش برهنه ي تنه پايين پوشاندن به حاظر هم هنوز و کند نمي اب قطرات خيس اغوش

 هميشه مثل جوابي نشاند مي هايش سرشانه و گردنش روي که گرمي هاي بوسه ان به و دارد چشم نامعلوم نقطه

 کند اعالم سردش اب دوش از بعد خواست مي که اي وحشيانه حمله از نادم و پشيمان حاال را مرد اين و دهد نمي

 ستا بهتر شايد يا بلند، فريادي با حاال او و کرده است، بوده شان داشته امروز به تا هاي رابطه بهترين از يکي که

 افتاده کردن غلط به نادم مردِ اين و... است افتاده کردن غلط به و است افتاده کردن غلط به بلند؛ اي نعره با بگويم

 .....است

 

 در رطوبت، از نشاني و لکه نبود از شدن مطمئن از بعد و ظروف يکي يکي روي کشم مي دستمال وسواس با***

 يم،گو مي را ها کابينت براق رنگ... قناري زرد. چينمشان مي دلباز خانهء اين خوشرنگه هاي کابينت طبقه طبقه

 کت تک بار هزارمين براي گشاد و گل لبخندي با... تماشايشان هر با دهند مي نوازش را چشم و هستند قناري زرد

 اين از کنم مي حض اري،... کنم مي حض بار هزارمين صد براي و گذرانم مي نظر از را خانه تکميل اثاثيه اسباب

 مي اشک درشت و ريز هاي حلقه از پر چشمانم... است گذاشته يادگار به خودش از مرد ان که رفاهي و اسايش

 و ديدن با ترکد مي بغضم... است گذاشته يادگار به خودش از مردستان مردِ ان که رفاهي و اسايش اين از شود

 ترکانم، مي بغض و ريزم مي اشک من بله،... است کرده اشباع را خانه اين فضاي تمام که رفاهي و ارامش چشيدن

 حس کند مي غوغا دارد... کند مي غوغا دارد نبودش در حاال اما ام نداشته گاه هيچ او وجود با که ارامشي لمسِ با

 اين يدند با قلب، اين است کرده پا به هياهويي بد قسم، خدا خدايي به... ام ديوانه قلبِ اليه اليه در نهفته دلتنگي

 دست... است کرده پا به هياهويي بد رفاه، و ارامش اين چشيدن با! هــه... اثاثيه اين از کردن حض با... اثاثيه

 دست... نيست خودش دست... گويم مي را ريختن اشک و کردن حض اين نيست؛ خودم دست... نيست خودش

 مثل... ديگر است من دلِ ديگر، است دل... گويم مي را ام کرده ورم بغض ترکاندن و کردن حض اين نيست؛ خودم

 و بود از که ماه چند اين يِ همه مثل... هميشه مثل ديگر، است من دلِ... ديوانه و نفهم زبان هميشه، مثل... هميشه

 عجب که اخ اخ،.. عاشقش معرفته بي يارِ دلتنگ... وفايش بي يار دلتنگ و است حال شوريده گذرد؛ مي نبودش

 هاي طرح کشيدن ساعت به دم و خانه خياط ان در خودم کردن خفه اينهمه از بعد که شده نصيبم الکرداري دل

 تا باز زندگي، گذران براي زدن دو سگ و خستگي انهمه از بعد که من احوال بر واي... کند مي ياد را او هم باز ناب،

 هرچه... نوشم مي تلخ اسپرسوي هرچه و کند مي طلب را مي مستِ هميشه مرد ان رسد مي بالشت به سرم

 در را حضورش هم باز کشم، مي سر را دارم، نفرت بويش و طعم از چقدر که بودم گفته هميشه که تلخي اسپرسوي

 است مطلقه من دل ديگر؛ است دل. کنم مي طلب را ام کرده حس اطرافم در که را حضورش و.. کرده حس اطراف

 ديوانه پيشنهاد اگر... گذاشتم نمي خانه اين به پا نبود؛ مان محلّه مردان ي الوده هاي نگاه اگر که مني... ديگر

 ترمدخ دخترم با اولش. گذاشتم نمي نشين باال محلّه اين به پا نبود؛ مان محلّه خير به دست منصور، حاج کننده

 بود، شده محلّه هاي کوچه پس کوچه زبانزد ام کسي بي و تنهايي که مني سوي به ياري و کمک دست و امد جلو

 جاي به و شد حاضر در درگاه در مريم، بوي و عطر از پر گلي دسته با عصر، دمِ که بود پيش ماه يک اما.. کرد دراز
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 مخود... شوم اش عيوني خانه خانم خواست و کرد خطابم خانم سوگند.. کرد خطابم "خانم سوگند" گفتن، دخترم

 يک هست، مان خانه از باالتر خانه چند که کلنگي خانه ان جز به که بودم شنيده خانم زينب از بودم؛ شنيده

 زينب از بله، نيست؛ چرخاندن تسبيح و ديپلمات يقه اهل که بودم شنيده خودم... دارد ها باال ان در هم را خوبش

 از رپ گلِ دسته انکه از بعد اگر گفتم؛ مي داشتم... تزوير و است ريا شان همه که بودم، شنيده را اين هم باز خانم

 هنگا را سرش پشت و بود رفته کوفتم؛ سيرتش بي خودِ روي هم را در و انداختم پايش جلو را مريمش بوي و عطر

 رارتک لب زير باره چند و دوباره را پيشنهادش و شد نمي سبز راهم سر دقيقه به دم و بود رفته اگر... کرد نمي هم

 حاال و نبودم تمام؛ چيز همه يِ مبله اپارتمان اين در گذاشتن قدم به حاظر که است شاهد خودش خدا کرد؛ نمي

 با هم را گلويم و کردم نمي اشکي را چالم و چشم موجود، اسبابه به شدن خيره و سر چرخاندن با ساعت به دم

 .ميهمان بغض،

 شلوارِ بلوز همان با عصبانيتم؛ نشدن تخليه و هق هق گرفتن اوج با و بندم مي را قناري زرد درهاي شدت با

 رها شکل دايره وان در موجود اب زياد حجم ميان در را خودم اي دقيقه از بعد و دوم مي دوش زير به ورزشي

 حاظر اما.. کنم مي حس حوالي اين در را حضورش بي حضور باز و بسته زده، موج رفاه و ارامش روي چشم و کرده

... خيرات را فردا و کنم واري سوگ را امروز نبودنش غم در خواهم مي و ندارم خودش همرنگ چشمان گشودن به

 کردنشان مهيا براي را شب از نيمي که هايي حلوا ان هميشه مثل... روم مي مزارش به حلوا از پر سيني با فردا

 مي خاموش اتاقک ان سوي به اتمامش با و چرخانم مي ام؛ داده سر هق هق را شب از ديگر نيمي و گذاشته وقت

 دانداز مي باراني انروز ياد به مرا و کند مي درازي زبان اش شده قفل قفلِ... است بسته رويم به هميشه مثل... روم

 حلقه دو بين انداخت جا را لعنتي قفل ان و رساند بهم را ميله ميله فلزي در ان طرف دو شده زوري هر با نادر که

 دريپ براي نريختن اشک و خواهرکم قبر سر بر ريختن اشک ساعتي از بعد که ميوفتم انروز ياد به... خورده جوش

 نا يِ گرفته بخار هاي شيشه پشت. خاک کپه ان سوي به کردم کج راه نشد؛ نصيبم سويش از محبتي و مهر که

 مغ از پر و بود مشکي پارچه از پر که...گل يِ دسته و بود گل يِ شاخه از پر که.. فانوس و بود شمع از پر که اتاقک

 به مويه ضجه و ريختم اشک عمرم، همهء شد مي داشت و کسم همه بود شده که هم او براي و نشستم ماتم؛ و

 چه نفهميدم هم خودم و دادم اواز مفهوم بي و معني بي هايي نجوا لب زير افاق سانِ به و... دادم سر افاق سانِ

 خواهد مي دلم... کنم عزاداري ناکامم عشق براي را فرداشب هم و امشب هم دارم، قصد بله،... گفتم چه و گفت

 هک انقدر بکشم؛ ام عسلي چشمان پايين و باال باره چند و باره چند را مشکي مداد بپوشم، سياه لباسي امشب

 رژ يک کاش!! اوف.. کنم مي خالي کف هاي پارکت روي کالفگي با را ام ارايشي کيف... بزند را ذوق اش سياهي

 عزادار دارد دليلي چه... زنم نمي رژ اصال.. خيال بي کن، ولش!!... هست؟؟ رنگ ان رژي اصال... داشتم هم مشکي

 که مچم روي تا پيراهن و گذاشته وا خودشان روزِ و حال همان به را ابم خيس موهاي!!.. دهد؟ لعاب را لبانش

 جمعو و کج هاي خط کشيدن به شروع و کشم مي تن به حرکت يک با را است چسبان و تنگ بلندش هاي استين

... نيست مستقيم و راست که نيست، مرتب که جهنم به... کنم مي وفا بي ان همرنگِ چشمان ان دورِ در مشکي

 که معرفت بي مردان تمام.. وفا بي مردان تمام باباي گور اصال... نيست بساطم در مشکي رژي که پدرش گور

 نداشته بابايِ گور اصال... ندارند که ندارند داغانشان روزِ و حال از خبري و گذاشته جا مسير نيمه در را عشقشان
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 ؛کرده نصيبم را قلبي بد که خدايي ان به گله و هايم ناله و اه صداي به سپردن گوش جاي به خواهم مي که خودم

 و گالب حواسي بي با... دهم تفت حواسي بي و سرسپردگي با را شده الک آرد و بسپارم گوش هايده گرم صداي به

 و گذاشته رويم پيش بزرگي سيني حواس بي باز و حواس بي باز و دهم تفت و کرده اضافه را مابقي و شکر

 صداي به خورشيد طلوع خودِ تا حواس، بي باز و کرده چيدمان را دارند شکوفه شمايل و شکل که حلواهايي

 ...دهم در صوت کم و اوج کم صدايي با را هقم هق و بسپارم گوش هايده ملکوتي

 کوتاه اما پريشان، و هستم منگ... دهد مي نشان را صبح نه... است ساعت هاي عقربه ميخ ام کرده پوف چشمان

 سمت به بغل، سيني و کرده سر کرده، تن را ام مشکي شال و مشکي پانچوي سرسري؛ دوشي از بعد و نيامده

 مي بلند همراهم گوشي صداي که بچرخانم را سوييچ خواهم مي و روم مي ام شده پالک و قولنامه تازه ماشين

 الو، -: و برقرار را تماس گرفته صدايي و خورده چين پيشاني با... زند مي چشمک ناشناس اي شماره و شود

 !بفرماييد

 !!...سوگند-

 مي داد بي بغضش و دارد خش صدايش اينچنين که رسانده سحر به خيس بدني و تن با سحر تا را شب هم او نکند

 عزيزم؟ خودتي!.. مرجان -! :؟..کند

 !اره؟ نمياي، رو امروز گفت خانما از يکي کجايي؟.. هستم خياطي دم من -

 هاي دل و درد شنيدن و مان ناخواسته دوستي و مان تصادفي مالقت از گذشت مي روزي هشت... خياطي؟؟ دم

 شوهرش از... نيست شدني درمان و شدني خوب داشت عقيده که دردي همان.. بود گفته را دردش. سوزناکش

 انچنان خودش ريشه و رگ از موجود يک داشتن به اشتياقش و دارد را داشتن پدر عشق که شوهري بود؛ گفته

 دل به دادن دل به حاظر نه که رأيست خود انچنان... است کرده شيشه داخل را بيچاره دختر اين خون که باالست

 حجم به گوش و کردم کمکش انروز اينکه از ام، پشيمان... کشيدن دست و جدايي به حاظر نه اوست حساس

 که چرا هستم؛ نادم دادم دستش به سخاوت با را ادرسم و شماره اينکه از... پشيمانم سپردم، دردهايش عظيم

 خودم غم از کمي دسته غمش که غريبه يک براي شدن غمگين انهم ندارم؛ را شدن غمگين و ديدن غم حوصله

 جگر عجيب هم او مال اما خودش براي درياييست من غم گرچه... است بسيار وسعتش من مال گرچه... ندارد

 رحم خودش خدا... را تصادفي دوستي و اشنايي اين کند خير به خودش خدا.... درارست اشک عجيب سوزست،

 .کند

 و خستگي با دارم، عميقم خميازه کنترل در سعي که حالي در و انداخته دستم کنار پيمان و پر سيني به نگاهي

 ..و داشتم کار جايي يه من چون!.. افتاده؟؟ اتفاقي مرجان، -:پرسيدم اکراه

 مزاحمت نه،. شرمنده.. نه نه،! .. واي اي -:کرد خواهي عذر به شروع تند تند و پريد حرفم ميان به شتاب با

 !خدانگهدار ببخشيد، جان سوگند.. خدانگهدار... نميشم

http://www.negahdl.com/


 ن،م خداي... اصال کنم چه و بگويم چه ماندم من که قطع، را کالمش سپس و زد را حرفش نفس بي و وقفه بي انقدر

 همان از و اندازم مي دست روي را سيني....!. شود الل زبانم.. باشد کر شيطان گوش! اوف... دختر ان براي نکند

 .بخوانند سابقم همسر روح براي منّت بي اي فاتحه خواهم مي و گيرم مي ايد مي که کس هر روي پيش راه، ابتدايِ

 در مبين مي را پوش جين اي پسربچه که کنم گذر فواصلشان از کرده، لگدمال را قبرها سنگ انکه بدون دارم سعي

 چشمي زير و گذاشته خواهرش يا هست مادرش دانم نمي که زني زده غمبرک زانوان روي سر که ام، قدمي چند

 شده تشکيل تازه حلقه اين اگر و باشم نکرده اشتباه اگر و پايد مي را است حريرش شال حصار در که او صورت

 مي چگونه مرد داني مي... گريد مي هم مردانه... گريد مي گريان، زنِ هاي اشک ديدن با هم ريز ريز بگذارد؛

 لعنتي.. ديدنش براي باشي زرنگ بايد که ارام انقدر... مسکوت و صوت بي... هق هق بدون.. صدا بي... ارام.. گريد؟

 جيغ و زنند نمي ضجه زنان همانند! هــه... نيست گفتني که کنند، مي تخليه بغض و ريزند مي اشک زيبا انقدر ها

 افتاب و زخمت هاي گونه روي اشک يِ قطره نَمه نَمه بلکه کنند؛ نمي شيون و ناله ها لعنتي... دهند نمي سر داد و

 دتخو بايد که اندازند مي دام به را ناصبور هاي قطره کلفتشان انگشتان بند با ماهرانه و کرده روان شان سوخته

 بوي و رنگ هم، هايش واکنش تمام بايد و است مرد.. مــرد ميگويي خودت... کردن درک و ديدن براي باشي مرد

 با هم کودکي همان از ها المروّت... فيزيکي نه و اند يافته فکري بلوغ نه که ابتدا همان از حتي دهد؛ مردانگي

 ...تناقض و دارند تفاوت.. تفاوت و دارند تمايز جماعت زن لطيف جنس

 بردارم؟؟ يکي ميشه-

 اکنون و امده بيرون خيال و وهم از تا گذارم مي هم روي پلک باري چند زبان، شيرين و دلکش صدايي شنيدن با

 مي بلندي قد زوره به کمرم قوس تا که را کوچکش دستان که ديده خودم زانوان چسب را پوش جين فسقل همان

 .دارد ام، گذاشته وقت برايشان را شب تمام که هايي حلوا ان از يکي تقاضاي و گرفته باال رسد،

 !!بودما شما با خاله، -

 ينيس و کرده تعظيم کمر تا سخاوت با و زده گذاشت، برايشان را لبخند نام توان مي راستي به که انها از لبخندي

 ..عزيزم بفرما!!.. جونم -:گيرم مي رويش پيش داشتي چشم بدون را

 ان مفهميد من و نگرفت چنگال به بيش تا دو زبان شيرين پوش جين ان اما.. بردارد دوتا از تر بيش کردم مي فکر

 ..محزونش مادر براي دومي حلواي ان و هست مادرش محزون زن

... رسيد مي کور و سوت چهارديواري يک به که راهي... گرفتم پيش در را خود راه و گرفته فرزند و مادر از را نگاهم

 سهم... بس و بود اش اي ميله دروازه به زدن تکيه من سهم داشتم، يعني نداشتم؛ ان از سهمي من که چهارديواري

 بودن دسترس از دور و دوري همين به... بودم راضي. بس و بود کدرش شيشه روي ميزان نا خطوط کشيدن من

 ميله پشت همان از من داشت نمي بر چشمش ظاهرا... بود ناراضي بعيد عزاداريه اين از کسي انگار اما بودم؛ راضي

 و اتاقک درگاه جلوي است ايستاده حاال که نادري نادر؛ جز نبود کسي لعنتي ان. کنم سوگواري غفور براي هم ها

 رب خدا لعنت... او سياه دل بر خدا لعنت.. کشد مي مرا کشيک است معلوم... کشد مي را کسي کشيک است معلوم
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 و شدند مهار داشتم؛ کنترلشان در سعي ديشب از که اشکي هاي حلقه صحنه، ان ديدن با...!.. او حَجَرگون دل

 متنگ دلِ يِ سفره و نشسته در ان پشت سير دلِ يک خواستم مي و بود کرده را يارم تنگ دلم... جاري گوله گوله

 مدت، اينهمه از بعد اگر دانستم مي. نبود امکانش رو و چشم بي مردک ان حضور و وجود با حاال اما کنم؛ پهن را

 وقت ان و اورد مي بار به رسوايي... اورد مي بار به رسوايي و کرده گل اش ديوانگي هم باز شوم، چشمش در چشم

 که من... نيستم حاضرجوابي به حاضر که من... دهد را جوابش هست کسي نه کند، حمايتم هست کسي نه ديگر

 عاشق.. .يکنواختيست و ارامش عاشق سوگند که ام گفته بار پانصد.. که ام گفته نبودم؛ و نيستم مشاجره به حاظر

... ان دست هم و او دست هم کوتاهست؛ هم دستش و است شده عاشقش مردِ عاشق او اصال... مردابست و سکون

 شده عاشق که است مدتي من.. است خفته اتاقکي در تر، ور ان متر چند در که ام شده مردي عاشق سوگند، من،

 !مرده مَردِ يک.. مَرد يک عاشق ام،

 خواهم مي. هستم چرخاند، مي چشم و رود مي رژه که او به خيره و داده فشار هايم ران به محکم را خالي سيني

 من روي نادر شکاري نگاه ماندن ثابت با که کنم حرکت سو ان به برافراشته قامتي با و دهم خرج به شجاعت

 چم قصدش که او به توجه بي و کرده فروکش قليلم شهامتِ و شجاعت کوتاه؛ اي درختچه پشت در يافته استتار

 و وگس باباي گور اصال... اندازم نمي نگاه هم را سرم پشت حتي و گذاشته فرار به پا نبود؛ بيش ترساندني و گيري

 ... !!..هم بسته درهاي پشت از ريزي اشک و ورزي عشق باباي گور.. عزاداري

... بينم مي را مرجان که روم خيابان سوي ان به خواهم مي و کرده پارک خياطي جلوي درختي سايه زير را ماشين

 اب کردم مي فکر. پوشانده را فکش و دهان و بيني کل که است گذاشته صورت روي به بزرگ ماسکي که را مرجان

 شده و شود مي يکهويي مالقات اين خيال بي خودش، پي در پي هاي خواهي معذرت و من حوصله بي لحن ان

 کرد؟؟ مي چه اينجا او اما.. اما.. نگيرد من از سراغي هم ديگر حتي

 ؟..مگه!!.. مرجان -

 و هگرفت سردش دستان در را دستم کنم تکميل را ام سوالي جمله امدم تا و برگشت سويم به صدايم، شنيدن با

 !اره؟؟ مجردي، گفتي تو سوگند.. تو -:ناليد ملتمس

 يم چه... نشدم حرفات متوجه و نبودم خودم حال تو خيلي اونروز -..:دادم تکان مثبت يِ نشانه به سري گيجي با

 ...؟!مجردي؟ گفتي.. ؟..کردي ازدواج گفتي دونم؛

 بي هاي حرف بست، مي چشم و چرخاند مي سر همش که حالي در حواسي بي با و فشرد تر محکم را دستم

 !..کجاست؟ گفتي شوهرت -:داد ادامه را ربطش

 چيه مورد بي سواالت اين.. تو؟؟ ميگي چي -:کردم اسير را هايش بازو و کرده ازاد پرخاش با چنگالش از را دستم

 !!..بدوني منو زندگي پوک و جيک که بود، اين باهام امروز کارت نکنه!.. پرسي؟ مي
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 گفتي ديگه، اره -:کرد باز دهن و کرد بسته و باز چشم و چرخاند سر باز که چرا نشد، متوجه را هايم تشر انگار

 ..!..باشي نداشته شوهر کنه خدا واي! واي!.. اي؟ مطلقه

 هرچي!.. قبول بخواي هرچي -:خيره متحيرم چشمان به و گفت چيزي لب زير و برد باال دعاگونه را دستش دو هر

 !نيا نه از اصال.. نيار نه.. نگو نه عزيزت عزيزترين جون به رو تو!.. نگو نه فقط.. قبول بخواي

 ..داري تب ببينم!.. دختر منو ترسوني مي داري..مرجان؟ ميگي چي -

 ان رزي از بود اشکار که اش گونه از نصفي روي را ديگر دست و نشانده سردش پيشاني روي را دستانم از يکي کف

 عين در خوشرنگش چشمان زدم؛ زل تَرش ديدگانِ به. بود هم سرد بلکه هيچ، نبود که داغ. بزرگ ماسک

 تصادفي دوستي اين خودت! من خداي... بودند هم مخوف معصوميت، عين در... داشتند هم زننده برقي خاموشي

 ..بگذران خير به را

 همه که خواهشي.. دارم خواهش يک شما از من فقط جان سوگند! گم نمي هذيونم پس.. ندارم تبم بيني، مي -

! هــا؟؟.. بگم واست رو چيز همه ما خونه بريم بيا اصال..! من واسه هم تو واسه هم سوده، جوره همه.. سوده جوره

 ازهاند به امروز خودم من -:گفتم پرخاش با و گرفتم فاصله ديوانه زن اين از قدمي چند پنهان، وهمي و کالفگي با

 از برو فقط!.. نکن ترم مجنون من، نه فهمي مي خودت نه که چرندياتي اين با تو حاال رسيدم، جنون به کافي

 ..هم ديگه.. اينجا

 به و بيا خدا رو تو سوگند،! سوگند -:داد سر الوه و کرد پرتاب اغوشم به را خودش و دويد سويم به سراسيمه

 وزر چند اين کل!.. کن قبول بيا تو فقط کنم مي قبول بگي هرچي خدا به.. کن کمکم سوگند... بده گوش حرفام

 !..نکن نااميدم عزيزم،.. کرد قبول ديشب بالخره.. شوهرم کردن راضي شده کارم

 را او و داده تکاني را خودم هايش؛ ضجه پذيراي هايم گوش جفت و باشد لرزانش تنِ پذيراي اغوشم انکه جاي به

 !بفهمم بگو واضح.. واکنشات اين با ترسوني مي منو داري قران به -..:دور سختي به

 ود،ب سالي يک که دنجي کافه همان در شمايلش؛ و شکل رفتن صدقه قربان کلي از بعد... بفهمد تا گفت واضح

 خواهشش و حرف جوان، دختر ان نو عاليقِ جز بود شده تلخ اسپرسوي فنجاني چند چشيدن و کنجي در نشستن

 که طوري کرد، ناله و ضجه به شروع کردن تليت مغز و زدن فک همه ان از بعد دوباره از و اورد زبان به وضوح به را

 هتخلي ديگر جايي در را هايشان ابغوره و کرده ترک را محيط ان سريعتر هرچه تا خواست کالفگي با کافه صاحب

 کم قلبي با را زده حيرت دختر ان و اورد زبان به تام وقاحت و تمام شفافيت با را مربوطش نا خواهش..!.. کنند

 ار جوابش تا که چرا زمان؛ ان براي فقط اما گذاشت تنهايش... گذاشت تنها تاريک و خلوت روي پياده ان در تپش

 در بس نگيرد، را جوابش تا که بود گفته هق هق با رواني زنک مرجان،... نبود کردنش رها به حاظر گرفت نمي

 و نشيند مي بود؛ يافته رسمي و اسم سال چند اين در خوبش کار خاطر به که امد و رفت پر خانهء خياط ان جلوي

 هاي اپارتمان از يکي ارتفاعِ کم سکويِ روي عصر خودِ تا روزه هر او و شد هم گونه همين که.. خورد نمي هم جُم

 و ودش پيدايش بالخره تا نشست مي... نشست مي کار و کس بي و مطلقه زني کريمي، سوگند انتظار چشم مجاور،
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 هم حق... کرد پا به طوفان و شد بلند جان شوهر صداي بالخره تا کشيد انتظار و رفت انقدر. بدهد را جوابش

 جستن براي چشم و رود مي خياطي ان به مدام ايست هفته دو که همسرش روي صدا که داشت هم حق... داشت

 و جست و نيافت اخر که... چرخاند مي هست؛ مشکلشان درمان براي مورد و کيس بهترين بود گفته که دختري ان

 درگاه از پا هم اش روزانه خريد براي حتي مدت اين تمام در حال اشفته مطلقه زن که چرا ماند؛ سرانجام نا جويش

 بود نداده را منزلش ادرس گرچه.. شود رو به رو احمق نفهمِ زبان مرجانِ ان با مبادا تا نگذاشته بيرون اپارتمان ان

 بغل غم زانوي با دانست مي گرچه.. نشود دارش بر دست و بيابد را جا ان ها حرف اين و پول با که ترسيد مي اما

 يک نه کشد؛ مي را کشيکت مدام بود گفته مريم که چرا شود نمي درمان دردي هم خانه کنج در نشستن و کردن

 .شوم هفته دو اين تمام بلکه روز

 

 و انداخته سر روي را خاکستري شال و کرده اضافه کاملم ارايش مابقي به را نارنجي مات رژ و رنگ هلويي گونه رژ

 در را سابقم کار محل بگويم است بهتر يا کار، محل به ورود راه و خروج راه ناچيز نفسي به اعتماد با دست، به کيف

 نفس به اتکا ان با را من و کرده متوفقم گرفته صدايي بگذارم خياطي پله تک روي پا ايم مي تا اما گرفته؛ پيش

 االح که رويم پيش مرد اين غريبست اشناي عجب!.. غريبي اشناي عجب... گرداند مي سويش به ام افتاده پا پيش

 و ردهب ياد از را گذراندم و گذشت سختي به که اي هفته چند استرس اين تمام و است شکفته گلم از گل ديدنش با

 افشار؟ مازيار!.. مازيار -:چينم مي بر لب گشاد و گل لبخندي با

 بهترين که جواني دختر ان... گردد مي دنبالش به در به در همسرش که جواني دختر ان يعني... نه؟؟ من، خداي

 ميانه در برفي شب ان در او با بار اولين که سوگندي.. است؟؟ سوگند بود، خواهد شان مسئله حل براي انتخاب

 يک در دارد؛ ياد به خوب خيلي را ديدارشان دومين. شد اشنا اند؛ دوخته هم به چشم حاال که رويي پياده همين

 رفقايش از يکي از مالزي در ها بعد که سمجش خواستگار دست از دادنش فراري براي او به کمک... خريد مرکز

 .سرش سايه شد و کرد حک دخترک شناسنامه در را خود نام خواستگار، همان که شنيد

 همديگر که باري اخرين!... خوشحالم مجددتون ديدار از خيلي -:امد جلوتر کمي و داد وسعت را لبخندش سوگند

 ..بود قاراشميش هردومون اوضاع( کرد نخودي ي خنده.. )بود بيمارستان توي کرديم، مالقات رو

 روزيست سه که کسي همان او شايد... نباشد بزرگ خياطي اين مطلقه زن همان او شايد... کند مي اشتباه شايد

 که او اصال... نباشد زن اين کنجکاوي؛ رفع هم کرده، خالي سرش را حرصش هم تا بسته کردنش پيدا به کمر

 شده کلفت صدايي با و درهم را هايش اخم و کرد ريز را چشمانش! .. است غفور جاويد نام به که او.. است متاهل

 !متاهلي؟؟ هم هنوز -:پرسيد

 مي خيره بشاشش چهره به. را شنيدنش نه خواهد نمي که "نه" نگويد.. "نه" نگويد کند مي خدا خدا لب زير

 هک سال سه ميشه ديگه ماه شش -:زند مي لب اي محوشده لبخند با دخترک اما است مثبتش پاسخ منتظر و شود

 !چطور؟ شما... رفته خودشم و داده رو طالقم که سال سه ميشه ديگه ماه شش... رفته
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 کرده گزينش را زن اين مرجان چرا.. او؟ چرا. گرفت اتش قلبش و شد تر چسبنده ها سگرمه جوابش شنيدن با

 خدا... بود يافته او به اي عالقه نيمچه... بود برده را دلش اي نَمه ديدارشان سه دو همان با اوايل ان که اويي بود؛

 کشيد پشتش کم موهاي ميان دستي کالفگي با!. باشد؟؟ بايد رو زيبا زن اين مناسبش کيس چرا پس کند، لعنتش

 گرفتم، شايدم( کشيد دهان دور را انگشتانش... )گيرم نمي رو وقتت زياد.. بزنيم؟ باهم گپي يه داري وقت -: و

 ..دونم نمي چيزي اصال االن... دونم نمي

 که فرد يک چندي از بعد بالخره زده؛ هيجان و بودم متبسّم دور نچندان هاي سال چهره همان ديدن از ديدنش، از

 بود؛ن درست چيزي يک اما... زدگي هيجان و تبسّم اين بود طبيعي و بودم کرده مالقات را داشت ربط ام گذشته به

 از شيطنت که جواني مرد همان... نبود شناختم مي که سوسولي طبع شوخ پسرک همان افشار مازيار.. مازيار

 و کرده جور و جمع را خودم سردش، و خشک حالت ديدن با. نبود جوشيد، مي و باريد مي حرکاتش از چشمانش،

 دور خيلي شناسم، مي خوب کافه يک من!... نيست مشکلي -:هموار گلو و کشيدم هم در اخم او از تقليد به

 .خيابونه همين سر.. نيست

 به و چرخانم مي سر دائما که مني شانه به شانه رود، قيمتش گران ماشين سمت انکه بدون و داده تکان سري

 روي به رو حاال و شده رَه هم اندازم؛ مي نظري پيش، سال سه مرد ان از ردي کردن پيدا براي اش عصبي نيمرخ

 .ايم نشسته درهم؛ يِ شده قالب دستان ان به شده زوم چشماني با... هم در کرده قالب دستاني با هم

 داد؟ طالقت چرا -مازيار

 بود او که... کرد ترک مرا که بود او که کرد تحليلش خوب چه و دارد ياد به را ام جمله خط نيم ان درست چه

 ترجيح را سکوت پس نداشتم، هم دادن جواب براي دليلي... نداشتم برايش جوابي. شد جدايي و طالق خواستار

 !نميشيد؟ که دلخور شديد، پير خيلي بگم اگه -..:چرا را بحث کردن عوض اما نداده

 مغمونم خندانِ نگاه به و گرفت بالخره هم، در کرده قالب مردانه دستان ان از را نگاهش انداخته، باال ابرواني با

 !عصبي هم ميشم دلخور هم چرا، -..:انداخت

 بخوام اگر البته... شديد پير خيلي افشار اقاي! باشه -: و شدم زومش مغموم، خندانِ نگاه همان با حيرت بدون

 .شديد افتاده جا العاده فوق بگم، بايد رو ام جمله کنم اصالح

 خرج به شيطنت کمي خواست مي دلم. کرد پايين و باال تاييد معناي به سري و نشاند صورت روي مردانه لبخندي

 را قصدش نه انگار اما طويل؛ نچندان سالِ همه اين از بعد انهم تصادفي مالقات اين از خوشحالي ابراز کمي و دهد

 ..را دلش نه داشت

 خير؟ يا کرديد ازدواج اينکه نداديد، رو جوابم -

 !!نزني حرف باهام گويا کتاب مثل اينکه... نکردي؟ ترک هنوزم رو عادت اين -مازيار
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 شيدهک زير به را نگاهم محجوبانه و کشيدم خط ام شقيقه روي شصت ناخن گوشه با و انداختم باال ابرو پررويي با

 يک واسه مالزي، بودم رفته کردم؛ ازدواج -..:کرد سازي جمله به شروع و شده زمخت و سرد صدايش دوباره که

 خودشم( کرد اي خنده... )نگفتم دروغ ولـاّـه به شدم عاشقش نگاه يه با بگم اگه ديدمش، اونجا.. کوتاه مدت

 ...رو دلدادگيم نحوه گفتم واسش بار هزار حاال تا يعني ميدونه،

 از ته؛بس نقش لبانش روي بر زمان ان تداعي هنگام که لبخندي ديدن با.. رمانتيکش يِ مردانه هاي اقرار شنيدن با

 با کنسرت واسه -..:سپردم جان گوش او به چانه، زير به دست و کردم ظاهر را گشاد و گل لبخند ان دوباره

.. .شد دلبر بدجور.. بود دلبر بدجور لعنتي نفهميدم، کنسرت از هيچي( زد عميق لبخندي) بود اومده خونوادش

 !سوگند؟؟

 را کمرم بود؛ ور غوطه ان در گفتنشان با که هوايي و حال و جمالت ان از بعد يکباره، به اينچنين اسمم شنيدن با

 !مرجانم عاشق من -..:کردم نگاهش رفته باال ابروي تاي با و کرده راست

. است شده خراش گوش و ازاردهنده برايم لقب و لفظ اين چقدر... دارم تنفر نام اين از روزها اين چقدر!!.. مرجان؟

 را ام چهره و کرد خنثي را همه اسم، اين گفتن با بود، کرده نثارم که خوبي حال انهمه از بعد مازيار من، خداي

 ..همينطور هم مرجان -..:درهم

 اين به اي هفته چند من اما ها شرمنده... بياريد رو اسم اين کم خدا رو تو واي!! پوف -: و پريدم کالمش ميان به

 ..کردم پيدا حاد الرژي اسم

 من سوگند.. من خب.. خب آزاره؛ مردم منِ تقصيره همش يعني... نيست خودش دست -:و زد تلخ پوزخندي

 ..کنه براورده رو ارزوم تونه نمي مرجان اما شدنم پدر عاشق

 فقط و بود نرسيده اورد، مي زبان به شرمساري با رويش پيش مرد که جمالتي اين مفاهيم به هم هنوز جوان دختر

 همون همسر من -:شد خميده جلو به کمي و کرد تر تنگ را دستانش قالب. داد مي خرج به شنوايي حواسي بي با

 خارج اش لونه از خانم تا خونه خياط اون به دوخته چشم مدام... کشيده کشيک رو هفته دو اين مدام که مرجانيم

 ود همون تو اما اشناشيم باهم زياد نشد يعني!.. نبودي؟ شکستن دل اهل که تو!.. نبودي؟ ازار مردم که تو.. بشه

 ..هستي دختري چطور فهميدم ديدار سه

 عقب و برخاسته چوبي صندلي روي از وار ترسو و کشيده عقب را خود کرختي با مرگبارش جمالت شنيدن با

 و سفت را استينم کنم؛ قرار جاي به فراري امدم تا... بگويم چيزي امدم تا و برخاست متقابال که کردم نشيني

 و بيا پس نيستم؛ هم اَبروت و چشم عاشق نيستم، بردارت دست -:غريد گوشم زير و کشيده چنگال به سخت

 اهاتيمب ميگم باهاتم؛ نميگم.. باهاتيم اخرش تا! نترس. بيا راه بدبخت تا دو ما دل به و بيا.. بده خرج به مردونگي

 ..مرجان و من يعني
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 تو هب لعنت.. گمشيد و بريد هردوتون!.. گمشيد -:کردم زمزمه و کشيده اي خفه جيغ بدشگون، اسم ان شنيدن با

 ..خدا.. کنه لعنتون خدا ديوونت، زن اون و

 مي رو باشم داشته تو از که اي بچه اون.. خوامت مي سوگند -:گفت وحشي لحني با و فشرد را گردنم پشت از

 همب نميتونه عشقم.. نميتونه مرجان... خوام مي ازت بچه يه فقط من اخه نده، راه دلت به ترس لعنتي! نترس.. خوام

 ..بده بچه

 هب گردن روي از را دستش... خرابه را زمان و زمين و کند باز دهن بود مانده کم و کرد مي سنگيني سنگين، بغضي

 يا گوشه به و کرد اش هدايت بيرون به کند رها را اش مشکي مانتوي استين انکه بدون و برداشت اش افتاده زير

 !ديوونه کن نگاه چشمام تو سوگند،!.. باال بگير سرتو -..:کشاند

 کي تو مازيار.. کرديد فکر ها چي من به راجع!.. جونم؟ از ميخوايد چي -:خروشيدم و زدم کنارش پرخاش با

 ؟..منه دست بچتون مگه.. بچه؟ کدوم!.. نميفهمم اصال.. هستي؟

 وضيعت به توجه بدون. نبود فشار تحت کم هم خودش و بود کرده وارد جوان زن به را زيادي عصبي فشار

 مي.. بچه ازت.. خوام مي.. بود؟ کجا ما بچه.. بچه -:گفت خنده ميان در و داد سر وار جنون اي قهقهه پريشانش،

 !هه.. هه.. خوام

 

 هم روي دندان و کوباندم فراخش سينه روي مشت و حمله سمتش به عصبانيت با طبيعي، غير يِ خنده ان ديدن با

 ..شو خفه ميگم بهت.. شو خفه -...:ساييدم

 را جانش کم ضربتي هاي مشت و داد خاتمه را متعادلش نا يِ قهقهه يکباره به زنک، هاي کوباندن مشت ميان در

.. کارم مي وجودت تو که اي بچه مادر ميشي.. مردت ميشم زنم، ميشي سال يک واسه.. کنم مي عقدت -..:اسير

 ...رو نيستت و هست کنم ويرون تا بيار نه.. بيار نه داري رو شهامتش!. گوشم جگر تنم، پاره حافظ ميشي

 دم هاي اشک کرد؛ لگدکوب را شخصيتم االجمعين کل انها با که جمالتي از اش، وقيحانه جمالت از خوداگاه نا

 ام خورده رژ لبان و گشت مبدّل ها چهره ترين مظلومانه به پريشانم يِ چهره و لحن و شدند سقوط اماده مشکم

 مازيار.. ترسم مي دارم من.. شده؟ چي مازيار ترسم، مي دارم من مازيار.. مازيار؟ -..:شدن بسته و باز به شروع

 مي رو من داري تو.. ترسم مي دارم من مازيار.. ؟..کنم خالص رو خودم جاويد مثل اخر نکنه.. ؟..شَم رواني نکنه

 ..ترسوني

 رسوت نشده هيچي گريانِ اين بکشد بغل به تحکم با.. را دلربا يِ چهره خوش اين بکشد اغوش به خواست مي دلش

 که نکند، ها چه را مرجان خدا. بلورش شِبه هاي اشک ديدن با بود سوخته جگرش اما بود نلرزيده دلش که اخ،.. را

 بهت.. نترس -...:ديگر است اوالد عاشق ديگر، است عاشق... کرده رحمش بي عجيب.. کرده سردرگمش عجيب

 !کنه خونه دلت تو ترس ذارم نمي که نترس... باهاتيم اخرش تا باهاتيم، نترس گفتم
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 هب و انداختن تپش به و لرزاندن دل به حاظر که داشت تعهد نابش عشق به انقدر.. داشت عالقه همسرش به انقدر

 با و داد فزون را متغلِظَش اخمان يِ گره پس.. نبود بود؛ چشمانش به خيره رويش، روبه که اين کشيدن اغوش

 حيرون که رو ما.. کسب و کار خيال بي رو امروز!.. خونت ميرسونمت بيفت راه -:چرخاند زبان جهنمي تحکمي

 حرفا خيلي.. داريم حرفا خيلي.. خدمت ميرسم زنم با شب.. روش روزم يک حاال اي، هفته چند کردي خودت

 !داري

 يم بچه.. صيغه نه ميشم عقد نه من.. بگير فاصله برگشته بخت من از.. ازم شو دور. نميام کجا هيچ تو با من -

 ..برو.. پرورشگاه برو.. زايشگاه برو خواي،

 اب و نشانده فرو کُنَش، ريش دل حال عين در و اخمو صورت از اي نيمه روي را اش مردانه دست که نکشيد ثانيه به

 شنيدن با که مازيار. خورده رژ لب گوشه از شد جويبار غليظ خوني چهارمش؛ انگشت درخشان حلقه ان اصابت

 را عينش مرجان زبان از لفظ همين شنيدن با روز ان که سيلي همان همانند و شده پرخاشگر "پرورشگاه " واژه

 نيمه وير دست که او به رو بلند اي عربده با باشد، پشيمان انکه بدون و کرده هم سوگند نصيب بود؛ کرده نصيبش

 که يکي.. کنم؟ پروار و بيارم رو زاده حروم يه برم خواي مي -:کرد بود؛ گذاشته اش خورده شکاف لب و صورت

 تو واسه هم رو بارش يکمين و صد حاال گفتم بار صد فکرم بي زنِ اون به.. هاشه؟ رگ تو کي خون نيست معلوم

 تَرکه و تُخم از که يکي خوام مي من.. بگيرم بغل تو رو خودم ريشه و رگ از يکي خوام مي من ميگم؛ نفهم زبون

 ..يه نه.. رو حروم تخم يه نه.. حرومي يه نه بگيرم بغل تو رو خودمه

 ان، لمس با شب هر هم هنوز که گلبافتي پتوي و ماهه يک "سامي" ياد به شرمانه بي لفظ ان باره چند شنيدن با

 يم خطاب و دانست مي لقب و نام اين به را کودکاني اينچنين هم او که جاويدي ياد به.. رسانم مي سحر به را شب

 توجهي انکه بدون گذاشتم، فرار به پا و داده هولش عقب به محکم دست کف دو با و کرده اي قورچه دندان کرد؛

 بي هم مرجان -:گويد مي که شنوم مي را اش عربده صداي. کنم بود؛ ام هولکي هول فرار مات هم هنوز که او به

 !عمـــرا!.. کوچولو خانم بشه تو بردار دست عمرا مازيار شه، خيال

 از که چرا دهم؛ مي ادامه وارم ديوانه فراره به و کرده کيپ لرزانم عرقِ خيسِ دستانِ با را هايم گوش هردو

 بي و جدي ظاهر ان از که چرا... ترسم مي گسترانده برايم که دامي از که چرا... ترسم مي اورش شرم پيشنهاد

 زوري هر به وجودم در را زندگي چاشني ان اينکه خواهد؛ مي که شود همان ترسم مي و ترسم مي اش ريا و رنگ

 ؛اند دانسته مرا ضعف نقطه خوب ها لعنتي. شود بردارم دست و خيال بي اش درو از بعد ماه چند تا و کاشته شده

 براي حاظرم و است داشتن پسر فرزند شدنست، پسردار ارزويم.. شدنست مادر ارزويم من که دانند مي خوب

 با را ام ناله و سردرد از پر هاي شب تمام من اري،. بدهم هم داشتن سر باال اقا و ازدواج به تن کودک، يک داشتن

 به سرپ فرزنده يک داشتن روياي با را هرشب... رسانم مي اتمام به برفي هاي گربه با مزيّن پتوي ان لمس و بوييدن

 مردم ناموس براي و قلدر است شده که افشار خانِ مازيار سان به دارم شدن مادر عشقِ هم من.. رسانم مي سحر

 ..ديده اموزش خوب را ناموسي بي لعنتي کند؛ مي تهديد و کشد مي کشيک غير ناموسِ براي... کند مي قلدري

 پدري که بالخره خب.. ندارم ديگر مدتيست اما دارم يعني.. ندارم پدري!.. ديگر هستم يکي ناموس هم من بالخره
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 روزگاري که او خب.. سابقم شوهر البته هستم، هم شوهرم ناموس من اري،!.. ام بوده که پدر ان ناموس و داشته

 عمل اينچنين کرد؟ رفتار اينچنين فرومايه رذلِ مردک ان چرا اما... ام بوده هم او ناموس پس کرد؛ شوهري برايم

 و اورده پايين قِراني چند همخوابه يک ميزانِ به مرا شخصيت آن يک به جرعت چه به لعنتي ان.. صحبت؟ و کرد

 ده قدرتي من، خداي... ها تهديد ان تحمل براي ده صبري من، خداي!.. کرد؟؟ لگدمال را ام نداشته هيچگاه غرور

 قدرت و ايّوب صبر به نياز از بيشتر... قدرت و صبر از بيشتر من.. من خدا، داني مي اما... ها تهديد ان از فرار براي

 انها از.. داري؟ چنته در را سلحشورانت اين از يکي.. داري؟... محتاجم دريادل يک به... محتاجم حامي يک به بازو؛

 خدا.. ؟؟."نباشد غمت تو هستم من " گويند مي که رادمرداني ان.. "نباشد غمت تو هستم من" گويند مي که

 هست، راگ ؟..داري مالکيت در را باشند شمار انگشت نکنم فکر.. باشند کم نکنم فکر که مخلوقاتي اينچنين جان،

 ..!هست اگر البته... است نيازمندش اساسي سوگند

 با هک جواني سرباز ان و پاسگاه سردرِ به دوباره از و فشارم مي ام شده رنگ بي انگشتانِ ميان در را ام دستي کيف

 اهنگ کند، مي نگاه ساختمان؛ ان به ورود براي کنم مي دودلي مدام شود مي اي دقيقه بيست که مني به خيرگي

 .کنم مي

 شمام؟ با.. خانم؟ -سرباز

 جااون وگرنه بگو، داري کار!.. اونجا؟ وايسادي ساعته نيم چيه -..:تکانم مي سر کالم بي کنم، باز دهن انکه بدون

 !..واينستا

 مه شهرستاني سربازک ان لب زير غرلند به و بنا ان به کنم مي جلوگرد کوتاه بازدمي و دم از بعد معطلي، بي

.. زنند مي پرسه باريک راهروهاي ميان در زيادي جمعيّت و دهد مي نشان را صبح يازده ساعت. دهم نمي اهميتي

 و دکن مي سست را پايم و دست و پريشان را روانم شکل ترين بد به سالن انتهاي در زني شيون و گريه صداي اما

 "ام بچه ام، بچه" مدام که چادري زنک ان زاري و شيون صداي و رنگ بد هاي راهرو اين از خواهد مي دلم من

 نمي اما.. دهم سر هق هق اواز و برده پناه ام متري 211 تمامِ چيز همه اپارتمان ان به و شوم دور زند، مي بانگ

 ..گذارد نمي لرز و ترس يعني.. شود

 باال پوش چادري اميز تضرّع فرياد صداي ناگهان که روم مي ايستاده سالن از اي گوشه که نظامي مردک سوي به

 در؛ رهدستگي با پهلويم اصابت با و زده کناري به برسم، پوش يشمي ان به است مانده کم که مرا اي تنه با و رفته

 ..پر را چشمم کاسه و کشم مي اي خفه جيغ

 و اب صحنشو سال شش.. گرفتم رضا امام از من رو پسر اون.. کنيد پيداش خدا رو تو!.. بچّم سروان جناب -زن

 !!رضا امام يا.. کن کمک خودت رضا امام يا.. داد بهم اونو اخر تا زدم جارو

 زير زن، با صدا هم و بردم ياد از را خورده صدمه پهلوي درد که گفت سوزناک و بلند انچنان را "رضا امام يا " لفظ

 !..باشيد اروم خانم -..:دادم مالش را هايش شانه و رفتم سويش به کرختي با و کردم زمزمه را رضا امام يا لفظ لب

 ..بفرماييد.. بشينيد اينجا بيايد
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 قراري بي با و نشست پالستيکي نيمکتِ روي به بودم، کمک محتاج خودم که مني بر تکيه با و کرد شل را خودش

 کهکالس تو دلم عزيز بود، کالسکه تو.. ديدم مي رو فروشي سيسموني يه ويترين داشتم -..:کرد طلب را کودک

 هب چشم يه تو دزديد رو گوشم جگر... داشت برش رفت، حواسم تا خبر بي خدا از يه.... بود خوابيده ها فرشته مثل

 !رضــا امام يا!.. رضــا امام يا( کشيد صورت روي را چادرش و کوبيد اش سينه روي.. )زدن هم

 تير نواختن به شروع و کرد اهلي نا خودم الکردار قلب.. نداد مجال خودم خون پر دل که دهم دلداريش خواستم

 و کرد ديوانگي خودم ارام نا روان و روح که کنم اش ارام خواستم.. کرد نلرزيدن و لرزيدن به شروع.. کرد

 اچر داني مي.. نتوانستم.. شد؟ چه داني مي اما نلرزد، تا بچسبم سفت را لرزانش هاي شانه خواستم... پريشاني

 ات بنشيني کنارم بايد.. پوستي زير و دروني لرزي انهم لرزند مي.. لرزند مي خودم هاي شانه اخر... نتوانستم؟

 ..خونينم دلِ اين و خودم بيچارگي شود مشخص تا.. شود مشخص

 ..!داخلند سروان جناب!.. شيد بلد خانم -سرباز

 دو با. انفجار روبه سر يک و قرار بي دل يک و ماندم من و شد همراه سرباز با سالنه سالنه و برخاست درنگ با

 صحبت شنيدن براي و شده تيز هايم گوش اراده بي و هم چفت را زانوانم و گرفتم مشت ميان در را سرم دست

 هي ميگن.. ديدن رو ناجنس اون چهره نفر چند "..بودند ايستاده صاف کناري در که سربازکي دو گونه پچ پچ هاي

 "..نشناسيه خدا چه فهميد شد نمي شکل و سر از اصال گفت مي کسبه از يکي.. بوده زن

 صحبت ادامه منتظر شده؛ تيز هاي گوش و شده گرد چشمانِ با و گرفته باال کمي را دردناکم سر استيضاع با

 ماشين يه سوار سوت سه و قاپيده رو معصوم طفل ميگن.. باشه دار مايه خورده مي طرف به "..شدم هايشان

 يک.. بوده زن يک سارق شخص ان انکه شنيدن با.. ها اقرار اين شنيدن با... "..رفتيــم که بدو و شده خارجي

 ردخت ان چشمان غم افتادم؛ مازيار لوکسِ اتومبيل يادِ.. افتادم مرجان ياده اختيار بي بوده سوار لوکس داره مايع

 حاال و نرسيده بيش بستي بن به اما بودند رفته را بود راه هرچه که اورده؛ ياد به را مردش تمناگر نگاه و خواستني

 شهرستاني سرباز دو هاي کنجکاوي اين خواهم نمي من و اند شده کفن، به برسد ندارم گور که مني دامن به دست

 و کند مي جوشان را عواطفم که چرا.. کند مي نرم را قلبم که چرا دهم نسبت پرخواهش شوهره و زن ان به را

 بار چنديدن.. خواهد؟ مي مادري کمي دلم من که ام گفته اخر... اندازد مي قليان به را ام مادري خروش و جوش

 ..؟..خواهد مي را پسر نوزادي براي انهم کردن مادري خالص احساس دلم که ام گفته

 االب به دارد که فنر، عينهو اي سينه با و کشيده ناخن رنگ نارنجي رژ از شده پاک لبان کنج شده خشک زخم روي

 به کردم کج قدم.. خروجي سمت به کردم کج قدم و کدر هاي موزاييک روي کوبيدم پاشنه جهد؛ مي پايين و

 مردک ان دست از گريز به شروع که هياهويي کم خيابانِ همان به... بودم کرده فرار به شروع که خياباني همان

 قدرت روز يک که ادّعا پر ناجي ان با که برسد روزگاري کرد مي را فکرش که! هــه. بودم کرده اوالد يِ شيفته

 داشته برخوردي چنين داد؛ رهايي جاويد چنگال از شب يک براي شده مرا و شد ياور اش مردانه دستان

 احساس پوستي زير اما دادم مي را کالمش سالم رسمي گرچه که مازياري با کرد مي را فکرش که... ؟...باشم
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 همسري... است پرستشش حال در که کرده اختيار همسري که حالي در حاال داشتم؛ او با دلنشين صميميّتي

 خواسته و شوم رو به رو کند؛ تقديمش فرزند يک اما کرده، پيشکش برايش جان است حاظر که کرده اختيار

 از را گلويش سيبک شتاب کم حرکت و بشنوم را صدايش بغض و بشنوم را هايش خواسته... بشنوم را هايش

 يعصب که مني کرد مي را فکرش که... است؟؟ اش کرده مشت مشتِ گير دستم دو مچ که حالي در ببينم؛ نزديک

 ان هاي اقرار شنيدن با حاال مغرورش؛ خود رنگِ اي شيشه و خشک صداي و اش ديوانه زن نگاه التماس از شدم

 رام اينچنين.. امام يک رحمت و لطف به انهم شده نصيبش اي بچه ها سال از بعد گفت مي که پوش چادري

 به سالنه سالنه و لب بر لبخند اينطور مرفهين، طبقه از زني انهم بوده زن يک سارق ان اينکه شنيدن با.. ؟.شوم

 ميان در پيچيده کودکِ يک ياد با و بازگردم گويم؛ مي را ام تابانه بي فرار شروع محل همان.. قبلي جايگاه همان

 با ياغوش هم هنگام مادر يک لبخند وسعت به لبخندي برف؛ عين سفيده هاي پيشي با مزيّن اي سورمه گلبافتي

 نکرده اشتباه اگر که قامت و قد خوش مردي يافتن براي را اشکم خيس چشمان و بنشانم لب روي خردسالش

 و گردن و سر باز و نبينمش... نبينمش و بچرخانم چال و چشم داشت، تن به مدادي نوک تکپوش کت يک باشم

 لفظ و مکن تند پا باريک، کوچه طرفين به رسيده جنون به ديوانگان همانند و نيافته اثري هم باز اما بچرخانم چشم

 کوچه وسط... نيابمش هم باز اما زنم، صدا صوت پر صوتي با هم و صوت کم صوتي با هم پي، در پي را "مازيار"

 راست و چپ و پايين و باال که حالي در انداخته، را خود رنگ طلوعي زردِ هاي برگ پُره و باران نمِ خيس باريک

 طرف دو که نيرويم کم هاي مشت و پايم مي را باشد؛ مسکوت و عبور کم اينچنين امد مي پيش کم که اي کوچه

 را "مازيار " لفظ باز و کوبم مي طلوعي، زردِ هاي برگ پُره و باران نم خيسِ اسفالت روي را ام، کرده تعبيه زانوانم

 ينا ميان در گذاشته تنها مرا نشده هيچي لعنتي ان... نيست پيدايش لعنتي.... زنم مي بانگ جان کم هقي هق با

 پرورش را مادر پدر بي يک ندارد قصد گفت مي که فريادش و خواسته صداي ساعتي از بعد هم هنوز که کوچه

.. زند مي زنگ و پيچد مي و پيچد مي و رسد مي زيورم هر از خالي گوش جفت دو به هم اکويش و شده اکو دهد،

 دنشدي با که بينم مي دور از را لوکسي ماشين من و نوازد مي ام نرفته هرگز که کليسايي ناقوس به، شبيه زنگ

 به دوم مي و برخاسته شتاب با و ميوفتم است، گذاشته فرار به پا اي قيمتي اينچنين با هم سارق ان اينکه ياد

!... وايسا -...:نيست پايين کم هم سرعتش و راند مي باريک کوچه وسط از درست که رنگ مسي شاسي ان سوي

 !!عزيزت جون وايسا

 روي که اش خاکستري شال و گشوده انتها تا را دستش دو که بيند مي اش متري چند فاصله در را جواني زن

 بود نکرده توجهي اش شکل و سر به خيلي.. است خودش. خورد مي موج طرفين به هوا جريان با افتاده سرشانه

 جواب که نماند و گذاشت گريز به پا پيش ساعت يک که ايست چهره خوش دختر همان گويد مي نجوايي اما

 برايش باال مبلغي گرفتن و بچه يک اوردن مطمئنا که اي مطلقه زن همان... بدهد را اش ناجوانمردانه پيشنهاد

 ندهمان هنگفت پول ان با و انداخته پا روي پا خانم مثل تواند مي هم عمر اخر تا بلکه نداشته؛ هم منافاتي انچنان

 انکه بدون ببرد، بهره اش سرسبزي و جواني روزهاي تک تک از و کند را اش جواني.. کند را اش زندگي ها پرنسس

 قر چرخي پشت غروب تا و کند دوز و دوخت پارچه روي.. بکشد نگار و نقش کاغذ روي نمير بخور حقوق يک براي

 ندببي تا بدهد او به خودش، خونِ هم يک و بيايد فقط لعنتي ان.... کند نابود را چشمش سويِ و زده خيمه کنان قر
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 دنيا تا بدهد او به اش ريشه و رگ هم وجبي نيم يک فقط... ايد مي بر توانش پر دستان از ها چه و کيست مازيار

 ...کند تقديمش اسايش و باشد اش متشکّر دنيا دنيا تا... کند تقديمش مردانگي دنيا

 اش يقه و شده گشوده در شود؛ اوضاع متوجه بيايد تا و کشد مي ترمز بلند صدايي و شدّت با اش قدمي چند در

 مي رو مردم بچه که کشيده جايي به کارتون( کشيد فرياد!!...)اره؟؟ شماست کار -...:رود مي تاراج به

...!!!... دزده مي رو مردم معصوم طفل تو، دل اوردن بدست واسه که شده صفت بي اينقدر مرجان!!.. ؟؟؟؟..دزديد

 ...نداريد رو داشتن فرزند لياقت شما!... صفت سگ حيوونايِ!!.. حيوونا

 بابا اليق عوضي توي: برچيد لب بلند فريادي با و برد جلو مازيار خشم از شده کبود صورت نزديکي تا را صورتش

 تونستيد؟؟ چطور... نداري رو پدر کلمه لياقت... نيستي شدن

 باال بلند پوزخندي با و کوبيد خودش سينه به اشاره انگشت با و گرفت فاصله قدم چند و کرد ازاد را اش يقه

 ..!!بميرم حاظرم... باشم نداشته وجودم تو رو پدرســــگ تويِ توله اما بشم تيکه تيکه حاضرم -:غريد

 دانست نمي که افشاري کرده ورم قطور هاي رگ از مملوء منقبضِ صورت روي را بود گشوده که را دري قدرت با

 ،کوچه يِ ميانه از درست کوتاه و پيوسته هايي قدم با اينبار و کوبيد را؛ ها فريادش و ها زبان زخم مفهوم و معني

 پره و باران نمِ خيس اسفالت پخش که بود نشده دور روان و اعصاب بي مبهوتِ مردِ ان از کامال هنوز و افتاد راه به

 .شد رنگ طلوعي زرد هاي برگ

 رد را محله کوچه ان نام که هرکوچه نبش تابلوي به و خواند لب زير بار چندمين براي را کاغذ تکه کالفگي با

 وار شتپ سنگ سرعتي با بود؛ دنبالش به که انچه نيافتن حاصل با و انداخت مي نگاهي شده کج گردني با برداشت

 نماز چادر دوخت براي چادري پارچه طاق هشت که اي خانه خياط ان بالخره تا بعدي هاي کوچه سوي به راند مي

 ينا يافتن همچنين و ترافيک در شدن معطل کلي از بعد را بود داده سفارش دبستان، دو تکليف جشن مخصوص

. کرد خارج اسودگي سر از نفسي و يافت اورد؛ مي حاجي، شاگرد هاشم، را هايش سفارش هميشه که خانه خياط

 زا خواست و کوبيد را درش صدا با و پياده رنگ ابي وانت از سرعت به کند، نگاهي مچش بند ساعت به انکه بدون

 گردن تا که بسپارد خياطي صاحب دست به را رنگ سفيد هاي طاق ان يکي يکي و بکشد باال بار وانت اتاقک

 شاکي حاجي حتم به حاال!.. پوففف -... :برخاست نهادش از اه و شد مواجه انجا کشيده کرکره با کرد، راست

 !!ميشه

 اش يکالفگ از کمي که اي دقيقه از بعد و داد تکان پا و چرخاند تسبيح عجوالنه وانت، رنگ ابي بدنه به زده تکيه

 رس ترافيک دام در دوباره انکه براي و کرد حرکت به شروع ساکت خيابان ان در و نشست رل پشت شد؛ کاسته

 چند يدنچک با. خيابان نبش باريک يِ کوچه سمت به گرفت را گازش مستقيم بزند، دور انکه بدون نيوفتد خيابان

 از فتهر باال ابرواني با و زد محو لبخندي کشيده؛ پايين نصفه تا پنجره سوي از صورتش چپ نيمه روي باران قطره

 و نظيرش بي نعمت خاطر به شد شاکر را خدا لب زير و انداخت نگاهي را ابري اسمان و کرد خم سر ذوق، سر

 ستد يک با شده، نازل سرعتي قطرات خالف بر و کرد رنگش ياقوتي تسبيح با "الـاّـه يا" ذکر گفتن به شروع
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 باريک کوچه امتداد در اسه اسه و کرد عقب جلو را ياقوتي ريز هاي دانه ديگرش دست با و چسبيد شل را فرمان

 طاق اوردن ياد به با او و رسيد خود اوج به هم پاييزي باران شر شر که بود رسيده کوچه ميانه به بار وانت... راند

 که اي ژنده کِرمي پارچه و کشيد باال اتاقک پشت از شتاب با و کشيد ترمز بودند؛ خيسي شرف در که پارچه هاي

 هگذاشت لبه را پايش يک که حالي در و کشيده دقت با شده لول هاي پارچه روي را بود شده کپه ماشين سقف در

 او و کرد جلب را توجهش اب، پر باريک جوي لبه در شده مچاله جسمي بپرد؛ پايين داشت قصد کرده غوز و بود

 انچه متس به و پريد پايين سرعت با بود؛ افتاده انجا انچه تشخيص منظور به چشمانش کردن گشاد اي ثانيه از بعد

 ..؟..افتاده اتفاقي خانم.. ؟؟!!خانم -: و زد زانو کنارش هراس با و دويد است زن يک بود فهميده حاال که

 اب، خيس موهاي تار از انبوهي ميان در اش ديده درد صورت و خورد چرخي نيم صدايش شنيدن با جوان زن

 ...هستم شما با ؟..اورژانس بزنم زنگ خوايد مي.. ديديد؟ اسيب!.. شده؟؟ چي -...:شد نمايان

 اجازه شده مواج يِ چسبيده هم به هاي طرّه ان اما.. گزيد مي لب و کرد مي ناله چرندياتش به توجه بي جوان زن

 و نيش هاي دندان وسيله به مدام که اش کرده ورم هاي لب فقط فقط و داد نمي را اش چهره اجزاي شدن اشکار

 هاکرا با و گذاشت زن صورت کنار را اش ياقوتي تسبيح جوان مرد!... بـــس و بود اشکار شد، مي گزيده پيشش

 الـاّـه.. شنويد؟ مي رو صدام اصال!.. بگيد چيزي يه -..:داد تکانش و گرفته را او استين گوشه هراس پر اما

 !..کن رحم خودت خدايا.. اکبـــر

 طرفين به خفيف را گردنش گزيدن، لب با همراه و داد سر خس خس و ناله مرد، نگراني به پاسخ جاي به دوباره از

 دونب و خورد تکاني اشنايش رخ نيم ديدن با..زد بيرون رخش چپِ نيمه و رفته کنار مو تار چند بالخره تا چرخاند

 هديد را رخش تمام و زده کنار را موها تار ان بقيه و کرد دراز دست شتاب با ها؛ فلسفه اين و بودن نامحرم به توجه

 و زهرا بهشت در روز ان ياد و ايستاده اي دقيقه چند براي قلبش و مانده باز نيمه تا دهانش تعجب و حيرت از و

 يا... بگو چيزي يه خانم خانم،.. خان!... حسين امام يا -..:افتاد داشت، پوش چادر يک با غفور نوچه که خشونتي

 ..!کن رحم بهش خودت حسين امام

 شنا،ا مجروح اين به کمک براي احدي يافتن اميد به را سرسبز باغِ کوچه انتهاي و ابتدا و برخاست پاچگي دست با

 ددر ظاهر به جوانِ زن اين مگر نکرده گذري باغ کوچه اين از کسي که بود ها سال انگار.. نيافت را کسي اما زد ديد

 هنپيرا به نگاهي ابتدا مايوسانه کسي، نيافتن با. کند مي ناله و اه و شده جمع جنيني صورت به خود در که دار

 رفته کنار سرش روي حجاب که شده مچاله زن به سپس و انداخت بود شده تنش فيت حاال که اش اي قهوه گشاد

 چنگ شدت با باري سه. بود ريخته اش شده چروک درد از صورت اطراف و دور در رنگي خرمايي خرمن و بود

 يشگاهپ به دنيا حس بدترين داشتن و ميلي بي با بالخره و کشيد بلندش پيشاني روي شده ريخته هاي تار ميان

 عزيزت جونِ خانم،... شنوي مي صدامو که دونم مي -..:کشيد باال و گرفت را هايش شانه و رفت لخت سر جوان زن

 ..!الـاـه الـا الـه ال...!.. نکن گناهکار رو ما و بده نشون واکنشي يه
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 درد از... بودم نيفتاده نزار و حال بي اينچنين مجاورش هاي ماهچه و استخوان به خورده هاي کمربند درد از

 ادهنيفت پريده رنگ و زبان بي اينطور بود، نشانده پهلوهايم و کمر روي خلوت باغ کوچه اين در که هايي کمربند

 وارش ديوانه تهديد سبب به ميّتم عينهو رنگ و من زبان بي زبان شدن قفل.. من خراب حال.. من درد... بودم

 خيابان خيس اسفالت پخش مرا که هنگام ان... است گوشم مجراي نزديکي در چندشناکش زمزمه سبب به... است

 از را اش مشکي کمربند مجنونش؛ زن و خود به زدن دزدي تهمت و سرکشي خاطر به و اش سنگين تنه با کرد

 که اش مردانه دستان در نيرو و انرژي هنوز که زماني تا.. رسيد زورش تا... خواست دلش تا و کشيد بيرون غالف

 جاي جاي در افکند و برد پايين و باال را چرمش برفي؛ شب يک در ناجيم شد و کرد قفل کمرم قوس دور روزگاري

 محمد قران به کشيدم، رنج و درد من امروز که اينقدر اما... عروسيمان شب در غفور جاويد همانند درست تنم

 ماا..دارد وجود بين اين اي عالقه يک و دارد من با نسبيّتي يک مرد ان دانستم مي چراکه... نکشيدم انشب قسم،

 گفتم؛ مي داشتم.. ؟..نبود سرم سايه که او... نبود شوهرم که او.. کرد؟ الش و اش اينچنين مرا چرا او...چه؟ مازيار

 رنهوگ بيايم راه دلش به که گفت قدرتي اي زمزمه با که انگاه... است* تجاوزش به تهديد سبب به من درد و ترس

 تجاري مرکز ان در برفي روز ان شده ياور مازيار همان من گفت... نکنم حيرت گفت.. دهد مي باد به را حيثيتم

 بازي به دندانش توک با را گوشم الله... ام شده واقع عصبي فشار تحت کمي فقط.. ام شده ديوانه کمي فقط هستم

 ماا... پيش سال چند ياور و يار همان شوم... بودم که همان شوم تا تقديمم؛ بچه يک کن خانمي فقط گفت و گرفت

 بريده نفسم که مني به کمک و بماند انکه بدون اش؛ مردانگي از دور يِ شرمانه بي نجواهاي و ها تهديد از بعد

 ردانهم آوايِ شنيدن با حاال اما.... بيايد سراغم به ديگر فردايي تا رفت و گذاشت گاز روي پا کند امد، مي باال بريده

 بلند گفتن "اکبر و االـه" و کالفه صداي شنيدن با و داده تکان را ام شده خشک تنِ کمي ام نزديکي در اي

 مي را اند افتاده چِک چِک به پاييزي شر شر مددِ به که محاسني با جوان مردي و گشايم مي را چشمانم بااليش،

 ارزوي است امده و يافته کور و سوت محله اين در مفت گوشت يک شايد اينکه از وحشت و ترس با و بينم

 هتکي و برداشته خيز سرعت با بودنم خاکشير و خرد و جوارح دردِ همان با کند؛ مبدّل واقعيت به را مازيار فرداهاي

 توانم مي هم افتاده پايين سر همان با و ندارد من از کمي دست هم خودش که او به پيمان، و پر جوي لبهء بر

 اگه -:لکنت و پته تته با انهم ميچينم بر لب شده زوري هر با و کنم مي نگاه دهم؛ تشخيص را ترسش و هراس

 ...کشمت مي.. بخوره بهم دستت

 يکي ان پس از که تويي ؟..بکشي را جوانک اين خواهي مي چگونه جان دختر اخر.. اي مسخره يِ جمله چه

 و تحتاني نقاطِ تک تک در يافته انتشار دردِ اين با حاال شدي؛ واقع اش چرمي حمالت اماج مورد و برنيامدي

 ؟؟..دهي کشتن به را باران خيس زيرِ سربه اين خواهي مي چگونه ات؛ فوقاني

 رس همانطور محکم صدايي با شود؛ مواجه تنش چسب مانتوي و لخت سرِ با تا کرده بلند را سرش انکه بدون احمد

... مباش کرده کمکي خواستم افتاديد، هوا اين تو گوشه اين ديدم!... ندارم شما با کاري من -:گفت کرده فرو يقه در

 !!خودتونه ميل!.. درمونگاه ببرمتون تونم مي نيست، مساعد حالتون اگه هم حاال

http://www.negahdl.com/


!.. اخ -:زد باال قوّتم کم فغان و اه و افتاده دردم ياد و بست رخت وجناتم از ترس "درمانگاه" نام اوردن با

 ...!!خــــدا

 غرق رخ ميخ و کشيد باال انتها تا را گردنش و سر اختيار بي وار؛ حزن و سوزنده انطور انهم خدا نام شنيدن با

..!.. شيد بلند.. برمتون مي من درمونگاه، بريد بايد -:رفت سويش به زانو زانو و کشيد درهم اخم و شد رنجش

 !!شيد بلند و بگيد علي يا نکنيد، معطل

 ميخ را اشکم خيس چشمان و گرفت ارام قلبم درد فقط.. قلبم درد اش، شمرده کالم سرشار ارامش شنيدن با

.. بخورم تکون راحت تونم نمي.. ميکنه درد خيلي پهلوم -:ناليدم وار زمزمه و رويم پيش خانِ ريشو نگاه در کردم

 ..!اخ

 !بپوشونيد رو سرتون -احمد

 چي؟؟ -:پرسيدم و کردم نگاه اش کشيده زير به دوباره سر و خط پر جبين به گيجي با

 رو لختتون سر افتاده، که شالتون با ميگم.. شالتون -:غريد بکاهد، اندکي کالمش خشم از انکه بدون احمد

 !..درمونگاه رسونمتون مي... شيد بلند و بپوشونيد

 و شانه روي نصفش که ام خاکستري شال جان، کم دستاني با.. ؟..دادي قرار من راه سر کيست ديگر اين خدايا

 يتنومند درختِ از گرفتن کمک با درماندگي، و سستي با و کردم ميزان را بود افتاده زانوام روي هم ديگرش نصف

 هانک بدون و ايستاده پشم و ريش پر عصباني نجات امداد ان روبروي وار خميده و برخاستم بود، جوي سوي ان که

 بود دهش واقع کوچه وسط در که وانتي سوي به تلوخوران تلو و سالنه سالنه بمانم؛ هايش شانه به زدن تکيه منتظر

 .ولو شاگرد، صندلي در و رفتم

 

 

 چرمي با مزيّن فرمانِ دور به بود تابانده را دستانش قدرت با که حالي در روزي؛ شبانه کلينيک به رسيدن با

 ..!شيد پياده بفرماييد رسيديم،.. کريمي خانم -:زد صدايش ارامش با زمخت،

 مدانست مي که او به کنم نگاهي انکه بدون و گشوده را ام کرده پف چشمان دلکشش، اما مردانه صداي شنيدن با

 سوي به خميده خميده و کشيده پايين را دستگيره است؛ گريبان در بخت دمِ دختران همانند سرش هم باز

 ...کردم حرکت کلينيک

 دهش رنگ کبود و خونمرده کمرم قوس تا سينه زير از که دردناکم پهلوي از سونوگرافي تجويز ام، معاينه با دکتر

 از ات خواست جديت با بود جوان دختري که خودش ام؛ گرفته قرار شتم و ضرب مورد اينکه شنيدن با و کرد را بود
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 و گوشت در خورده رج رنگ سرخ و کبود هاي رد اين ديه و کرده شکايت وجود بي خدانشناسِ ان دست

 ...برايش عبرت درسي شود تا بگيرم را استخوانم

 با.. ندارد هم ابش خيس پاي تا سر به توجهي و اندازد مي تسبيح که بينم مي را خان ريشو امده؛ بيرون اتاق از

 و دهکشي پايين صدايي با و روم مي جلو کرده غوز و کمر نيمه به دست متشکّر، حالتي با حال عين در و شرمندگي

.!.. .ممنونتونم دنيا يه کرديد، بهم که کمکي بابت -:گويم مي زده، زل دارم پاشنه هاي کفش به که او به رو ماليم

 ..اخــه... زدم حرف تند باهاتون لحظه اون اگر شرمنده

 !!!؟..اورده سرتون رو بال اين کي بگيد شما فقط نيست؛ تشکر به نياز -:پريد حرفم ميان به

 بودم حاظر من که بداند را خوردن کتک اين علت خواست مي اصل در پس شناخت، نمي را افشار مازيار که او

 ايخد! اوف.. نياورم زبان به پشم و ريش پر کيپِ يقه اين براي را مازيار هاي تهديد و خواسته ان اما ببينم را مرگم

 ؟؟!!من

 که وا روبروي در گرفتن قرار با و برخاسته اي نقره نيمکت روي از صالبت با و گرفت مشت در را اش تسبيح احمد

 بود اين منظورم.. منظورم -:و ايستاد کند، حس را زخمش و درد توانست مي دوخت؛ نمي هم اش رخ به نگاه اگر

 ...خواستيد کمکي اگر که

 زلِ دوختن ياراي هم اول همان از اما.. اما کند مخاطبش نگاه ميخِ را نگاهش زدن حرف هنگام داشت عادت

 اب و افتاده سري با رويش پيش هميشه و نداشت را؛ نگاهش رنگ حتي دانست نمي که زن اين چشمان به نگاهش

 و ناز از مملو صداي شنيدن با بود اين او درد نه،.. رو کم و باشد خِجل اينکه نه... زد مي حرف زياد فشارِ و زور

 وشهت جِرم... شود گناه با... شود گناه پر رخش، به نگاه با ترسيد مي او و شد مي پريشان اندکي حالش اش کرشمه

 نديده زن واقعي معناي به که چرا نه، هوس؛ و هوا ي بنده و باشد عنصر سست اينکه نه... شود زياد و کم اخرتش

 جلودار نشود... شد جلودارش نشود که باشد هنگام ان و ببند اي ممنوعه به دل نگاه يک با داشت، خوف و بود

 ...شد اش نخورده دست و آکبند قلب

 ..البته.. کنيد حساب من رو -: و کشيد قطورش گردن روي دستي

 يخيل واسم شما.. ببخشيد -: و پريدم سرخوشانه اما عجوالنه سخنش ميان به و دادم خرج به ادبي بي من اينبار

 .. و بگيريد باال رو سرتون اگه البته( زدم جان کم پوزخندي) هستيد اشنا

 من که گذارد مي المصّبت صداي ناز اخر" که بغرد او به بشود کاش.. خواهد نمي او از که کارها چه دخترک! پوفف

 دادن نشاني به شروع داوطلبانه خودش کند، باال سر و قبول را پيشنهادش انکه بدون... "بگيرم؟؟ باال را سرم

 ...!بهنود جناب منشي هستم، احمد -:کرد
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 به فشار هرچه اما ام ديده را او روزي بودم فهميده ايستادنش پوزيشن روي از هم اول از البته... شناختمش! اهان

 نارک گوشه عميق زخم واسطه به دردناک لبخندي با... نرسيده که نرسيده اي نتيجه به کردم؛ وارد پريشانم ذهن

 ..!نديدمشون ديگه اتفاق اون از بعد.. خبر؟؟ چه دکتر از.. از.. شدم متوجه حاال!.. صحيح -:گفتم لبانم،

 شقلب در هم هنوز که عشقي سبب به يکي.. شد فشرده قلبشان دردناک، و ناگوار اتفاق ان ياداوري با هردويشان

 غفور، جاويد همسر با صحبتي هم علت به وجدان عذاب.. داشت که وجداني عذاب سبب به ديگري و بود اکنده

 منشي اين هم باز اما نداشت حقيقي وجود ديگر اصال گرچه.. نبود همسرش ديگر او گرچه... خودش نبود در انهم

 ..فشرده قلبش و داشت درد وجدان کشيد؛ نمي يدک را گري منشي سِمَت ديگر که جوان،

 لبخند همان با بودم؛ دوخته بود، اش مشکي هاي ريش و سبيل زير محصور که لبانش به چشم که همانطور

 رترانو صندلي سه در درنگ؛ پر اي ثانيه از بعد هم او که نشسته کندن جان با انورتر صندلي سه در محو و دردناک

 .اقوامش بقيه و ها بچه پيش رفت... رفت ايران از هميشه واسه ماجرا اون از بعد هفته يک دکتر -: و نشست

 ..شدم تجويزي سونوگرافي دادن براي زدنم صدا منتظر و داده تکان گردن و سر نرم و نکردم تعجبي

*** 

 به را سرش که ديد را او دور از و شد رد راه چها امتداد از داشت، دست در دارو نيمه تا مشمايي که حالي در

 بود؛ دهش اش سوغاتي تسبيح مالک انها با روز يک که ظريفش انگشتان ان نوک با و داده تکيه گرفته بخار شيشه

 يفکر چرت انکه براي اما بود رسيده رنگ، ابي وانت نزديک خيابان، انسوي به.. کند مي رسم محتوا بي خطوطي

 و ايستاد باريد، مي نم نم اکنون که باراني همان در بجهد؛ بيرون دارد، که هوايي و حال ان از و شود پاره مبادا زنک

 در شد غرق هم خودش و گفت ذکر هميشه مانند... گرداند تسبيح هميشه مانند.. چرخاند تسبيح هميشه مانند

 .ناخوشش هوايِ حال

 خان ريشو از خبري... پاييدم را اطراف شعاع شده، گشاد چشماني با و پريدم جا از واحد خط بلند بوق صداي با

 تا دماور بيرون نيمه تا را سرم و کشيده پايين را شيشه. بود رفته ها دارو گرفتن براي که است وقت خيلي. نبود

 اب باران زير که ديدم را او... ديدم وانت خيس و گلي بدنه به چسبيده را او و شد هم همينطور که.. ببينمش شايد

 نگاه امتداد واگر ايستاده ديگرش دست در رنگ، ياقوتي تسبيحي با و دستش يک در دارو از پر پالستيکي

 ..چرا -...:رسي مي کدرش مشکي هاي کفش نزديک در اب پر گودالي به بگيري را گريزانش

 تکميل را اش جمله انکه براي حاال... نخورد جُم بود ايستاده که اي نقطه از اما بود کرده حس را زن نگاه سنگيني

 ..کنه يم خيستون بارون تو، ببريد رو سرتون -:گفت تندي با نکرده؛ خداي نشود بيمارحال صدا، تُن ان با تا نکند

 دو که بگذارد داشبورد روي را مشما خواست و نشست رل پشت سرعت به و گفت را واجب نچندان تذکر اين

 .را ان کشيد چنگال به کرد، مي خودنمايي کبود و سرخ هايي رد رويش که ظريف دست

 .ممنون -
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 به ار بود ننشسته بانو يک جوار و نزديکي در اينچنين امروز به تا که مردي دل و گفت را "ممنون"... بس و همين

 خود هواي به و کرد تبدار را باکره يِ نديده زن اين دل نفسش، گرماي با و گفت را "ممنون"... برد خود هواي

 ..!رجيم شيطانِ سيه دل بر خدا لعنت!.. شيطان بر خدا لعنت... برد

 دنش دار تب و زده گرما سبب به کرد استغفار و فرستاد لعنت ابادش و جدّ و شيطان به لب زير و دل در بار چندين

 مي برايش لب زير داشت او که مقصدي سويِ به راندن به شروع و انداخت جا را دنده بالخره تا صاحبش؛ بي دلِ

 . کرد گفت،

 

 گام مأمنم سوي به و چسبيدم سفت را بيندازم؛مشما نگاهي هم را سرم پشت حتي يا بزنم حرفي انکه بدون

 تمام در پيچيده درد به توجه بدون و افتاده امروزم درمان دوا هزينه ياد بچرخانم، را کليد امدم تا اما... برداشتم

 -:تمگف دار خش صدايي با و کوبيدم بازش نيمه تا پنجره به کنان تق تق دويدم؛ سمتش به سرعت به ام؛ پيکره

 ..اقاي

 !شريفي احمد.. شريفي -احمد

 سرم.. کجا؟؟ و کي اما.. بودم شنيده جا، يک.. بار يک را هشدارگونه لحن اين.. را صدا اين... بود اشنا هم صدايش

 ود،ب انداخته پايين را سرش بزغاله مثل که او به کشيده درهم ابرواني با و چرخاندم هپروت از امدن بيرون براي را

 ...تا کرديد تقابل دارو و ويزيت بابت چقدر بگيد ميشه اگه شرمنده،! نبود حواسم اصال -:گفتم

 فردا -..:دپري مي صحبتم ميان به اينچنين که بود دوم بار براي!.. بــس و بود اليقش بزغاله صفت که هم راستي به

 ..کالنتري بريم تا ميام همراهتون... هستم خونتون دم ده، نيم و نه واسه

 ظهري از بعد چقدر بفرماييد شما.. نيست همراهيتون به احتياجي شريفي اقاي -:غريدم انزجار و کالفگي با

 ..!!کنم پرداخت من تا دراومد خرجتون

 چند... گذشت کنارم از ماليم و انداخت جا را دنده کند؛ هستم، اش ابي وانت چسب که مني به توجهي انکه بدون

 و کرد افزون را سرعتش کردن، گوش جاي به بزغاله اما بانگ؛ را نامش بلند صداي با و کوبيدم اتومبيل بدنه به بار

 .رفت و گرفت فاصله حرصم از شدهء گشاد چشمان و کشيده جلو دستان جلوي از

 بي تازه... شد فشرده ايفون زنگ که بودند کرده را خودشان کاره ها مسکن تازه و بود شده گرم چشمانم تازه

 ايفون زنگ باره سه و دوباره که بودم بسته ماليمت با را دردم خمار چشمانِ دوباره از تازه و بودم کرده توجهي

 يک از تازه که مردانه پيراهنِ همان با شده، بسته ماليم خمارِ چشمان و کرختي همان با من و شد فشرده تصويري

 شده؛ وز نمدارهء موهاي و برهنه انتها تا ران وسط از يِ کشيده پاهاي همان با... بودمش خريده فروشي اسپرت

 م؛ببين مانيتور در را شخص تصوير و کنم باز نيمه تا حتي شده را شده بسته ماليم خمار چشمان ان انکه بدون

 ..کيه؟ -:ناليدم و برداشته را گوشي
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 !بچّه بابايِ -

 کي؟ بابايِ!!.. هوممم؟؟ -

 کسب ساعتي يک از بعد حاال بود؛ گرفته خياطي صاحب از را منزلش ادرس بالخره صدي تراول چند با که مازيار

 مادرش بودند گذاشته قرار که کودکي اينده براي ريزي برنامه ديگر ساعتي يک و مرجانش اغوش در ارامش

 لوارهش و الجوردي پيراهني با.. پيرايش و عطر و پوشش بهترين با.. حال ترين سرحال با حاال باشد؛ کريمي سوگند

 ايفون پشت دست؛ در بنفش و سفيد ياس گلِ دسته يک و جيب ميان در مارک هديه يک با.. مشکي کتان

 و ايستاده بود، داده قرار او صداي و خودش ميان حايل را بنفش و سفيد هاي ياس که حالي در اش خانه تصويري

 اگر داردن باکي... بايستد بدست گل دسته در، دم صبح، تا اگر ندارد باکي و کند مي معرفي "بچّه باباي" را خودش

 اگر هک ندارد باکي... بگيرد کمربندش کوبنده ضربِ و کتک باد به را بيچاره زن و دهد اب به گل دسته ظهر همانند

 نوازش و اغوش به سخت و سفت زاللش، رنگ عسل چشمان ان از کرده جاري اشک و دراورده بازي چقر زنک

 يک همان با و اش رسيده جنون به همسر با اغوشي هم ساعت يک ان با که چرا دعوت؛ سکوت به و بکشدش

 رمن اجازه... بود گرفته را کريمي سوگند به نزديکي اجازه دلبندشان؛ فرزنده براي چيدن ها برنامه بعدي ساعته

 زنک ان کردن مادر اجازه... شدن بابا اجازه.. شدن فرزندار اجازه... بود گرفته شرط و قيد بي را جانش و دل کردن

 دستش دو هر پشت در حاال که.. برد مي سر به بيماري بستر در حاال که مرجانش از همسرش، از را نفهم زبان

 حاال بود امده در افشاره مازيار رسم و اسم به که دوراني تمام عصبي فشار واسطه به و است متصل نمکي سرمي

 ودب اپارتمان اين به دخول کسب منتظر فقط و بود گرفته کرد؛ مي دريافت ارامبخش قرص و کشيد مي رنج داشت

 ..!بــس و

 ..زديد اشتباهي رو زنگ -:رسيد گوش به حالش بي صداي

 از خواستم و گفتم را اين.. شد ساييده هم به مرد هاي دندان و گفت را اين... گذاشتم را گوشي و گفتم را اين

 ماليم خمار چشمان ديوانگي با اينبار و نواخته زنگ بار چهارمين براي که بروم ام دونفره تخت همان به دوباره

 -:خروشيدم بياندازم؛ نظري ياس، بنفش و سفيد هاي گل و مانيتور به انکه بدون و باز اخر تا را ام شده بسته

 ..!بفرماييد... بچه خودِ نه هست بچه باباي نه اينجا!.. اشتباه اشتباهه!.. اهــه

 ام هيکل تمام کوکش، کوکِ و شارژ صداي شنيدن با. شد بلند کوکش و شارژ صداي که بگذارم را گوشي خواستم

 و کبود هاي رد ان و شد لس ام برهنه پاي دو هر.. گرفت موج ام برهنه ران وسط تا يِ مردانه پيراهن.. گرفت لرز را

 رنج و ها درد عامل که چرا.. بود دروازه پشت االن مسببشان که چرا کردند؛ سوزش و گز گز به شروع خونمرده،

 پشت بس قهقهه، و خنده از پر صدايي با... بنفش و سفيد ياس از سرشار گلي دست با حاال امروزم کشنده هاي

 تا وايسا جا همون... همون مازيار -....:کرد مي معرفي "بچه باباي " را خود و بود ايستاده ام خانه داالن و دروازه

 ..مردي اگه... لعنتي وايسا جا همون مردي اگه مازيار... 221 به بزنم زنگ

http://www.negahdl.com/


 هتب خوام مي و مردم -:گفت بردارد؛ مانيتور روبروي از را رنگ دو گلِ دسته انکه بدون ريشخند شايدم يا خنده با

 باباي واسه رو در بده، خرج به زنيّت شومـــا حاال.. وايميسم ظهرم نامردي پاي و مردم... بدم نشون رو مردونگيم

 !..کن باز بچّه

 چه هر و دويده روشويي سمت به سراسيمگي با و شدم اشوب دل باره؛ چند براي انهم شرم پر لفظِ ان شنيدن با

 ناله جان و حال بي و رفتم بود اويزان هوا و زمين ميان که ايفون گوشي سمت به مشقّت با و اورده باال را نبود

 مزاحمتات واسه صبح ازت لعنتي.. شکايت واسه کالنتري ميرم صبح اول فردا -..:زدم هق جان و حال بي.. کردم

 ..کنم مي شکايت... شکايت نامرديت واسه.. کنم مي شکايت

 کن باز رو در -..:چسبش را گوشم اما گذاشته گوشي دهنه روي را دستم کدرم، هاي اشک و هق هق گرفتن اوج با

 !پشيمونم بخدا.. دارم حرف کلي بخدا.. بزنيم حرف تا

 پسر يک مثل نه بود، کوک کوک... داشت حرف نه بود، نادم نه.. داشت حرف نه بود، پشيمان نه... گفت مي دروغ

 مثل درست... رسيد مي اش انباشته هاي حسرت به داشت بالخره که کسي مانند بود خوشحال بلکه نوجوان؛

 بابا خبر شنيدن از کمي دست زرو، زر زنِ اين از مثبت جواب گرفتن... بود شنيده را شدنش پدر خبر که مردي

 کني؟؟ مي گريه داري سوگند -:کرد زمزمه انگيز دل لحني با!... ولـاّـه به نداشت شدن

 .!مازيار اره!!.. اوهووم -:شد جاري دهانش ابِ مردک که اي کرشمه پر تاييدِ چه انهم کرد، تاييد اختيار بي

 ..چشمايِ اون قربون!.. جــونــم -مازيار

 متوقف و نشست اش الجوردي پيراهن روي سنگين دستي که گفت مي را اش حقيقي صدقهء قربان ادامه داشت

 پيراهن که جواني مرد سوي به باز حد از بيش نيش همان با و داد فرو را اش شده شل بزاق مازيار... کرد اش

 جناب؟؟ فرمايش!!... جونم -:گفت سرخوشي و مستي از پر لحن همان با و چرخيد داشت تن به گشادي

 مازيار -:کردم صدايش جان کم هق هق همان با. ديدم مي را اش خنده پر نيمرخ... ديدم مي را مازيار نيمرخ

 ؟؟..مازيار.. پليس بزنم زنگ يا رفتي!.. رفتي؟

. .قربونت نه -:گفت کرده غنچه لباني با بود، رويش روبه سرد چشمان قفل خندانش چشمان که حالي در مازيار

 ..!نشـده تموم باهات کارم که هنوز

 اش خرده ترک هاي اليه صداي و شکست صدا پر اورش شرم صداي تُنِ با بود، شده تشکيل که اي تازه و تر بغض

 که احمدي گردنِ شاهرگ کردن باد براي شد سببي و رسيد بودند، شدن گالويز شرف در که مردي هردو گوش به

 ..!روب و بکش راهتو گفت.. نشنيدي؟؟ -...:ديوانه و بود شده حال شوريده ايفون پشت زن انچناني صداي شنيدن با

 الاص... سَنَنه؟ رو تو -:زد تشر و انداخت پايين اش شانه روي از پرخاش با را دستش و کرد سرعتي اخمي بچه باباي

 ؟..باشيد خانم کي شما
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 ونايف... هنگام؟؟ اين کند، مي چه ديگر او.. بود پايين سر خان ريشو صداي صدا.. بود زير به سر منشي صداي صدا

 که م؛بشتاب دروازه سمت به و بچرخانم را قفل خواستم و کشيدم باال صدا پر را ام بيني دست پشت با و گذاشته را

 با و رفته کمد سوي به اول و شده پشيمان ام برهنه نيمچه و پريشان شکل و سر به بلورم خيس چشمان افتادن با

 س،رفلک دروازه پشت از.... دويدم راهپله سوي به و کشيده تن به سرافوني با همراه بنفشي ساده دامن حواسي بي

 کرده پر را مشامم هم فاصله اين از عطرش بوي که مازياري ورزيده هيبت... ديدم مي را هردويشان درشت هيبت

 الجوردي به دوخته نگاه زل زل و گرفته باال را سرش غاز همانند که را شريفي احمد همچنين و.. ديدم مي را بود؛

 دارم مي بر قدم اسه اسه. نيست مشخص اش مردانه تنه باال بم و زير از چيزي هم گشاد و گل پيراهن ان با و پوش

 د،ران مي عقب به را او و کوبد مي شريفي احمد يِ سينه تخت به محکم دست کف با مازيار وقتي اما سويشان؛ به

 مي سر الوه و کشيده را در زبانه و دروازه سوي به دوم مي نگراني دل با ها؛ مسکن از حاصل کرختي به توجه بدون

 مي تمامم چيز همه اپارتمان مرمري درگاه همان در را خودم. خروش جاي به دهم مي سر ناله... غرش جاي به دهم

 هم کمي با همراه دهم؛ مي سر دارد هم ناله کمي که هقي هق... دهم مي سر دارد الوه هم که هقي هق و اندازم

 ..هيــع... نکنيد دعوا... هيــع.. دعوا.. دم مي قسمتون اذان وقت اين به!.. نه -: اش چاشني مويه ضجه

 پايين کوچه چند مسجد از موذن خوش صداي...رسد مي گوش به اذان خوشاهنگ بانگِ صداي اما است شهر باالي

 گوش به واضح بد هم شده غروب که حاال هم، حاال... رسد مي ساکنم ان در من که اپارتماني به واضح عجيب تر؛

 همين به... بندگي اوردن جا به وقت ينهم به را شخص دو اين دهم مي قسم هق، هق همان با من و رسد مي هايم

 گالويز و نکرده مشاجره مرده دل من براي... دلمرده من روي پيش که.. نشوند درگير من روي پيش که عزيز، وقتِ

 .. نيستم ادمش من.. نيستم اش اليق من مبارک وقت همين به.. وقت همين به که نشوند

 همرنگ دامن که سوگندي کنار و زد بود؛ کشيده پايين انتها تا را سرش باز که احمدي به تنه حواس بي مازيار

 ريخت؛ مي اشک بپوشاند، را دلفريبش صورت انکه بدون و بود کرده اطراف شعاع پخش را ها ياس از نيمي

 مقس وقت همين به.... نکنم بلند روت دست ديگه دم مي قول -:ناليد حقيقي ندامت يک با اينبار و زد چمباتمه

 لب روي و کرد مشت را انگشتانش) خودم خودِ فقط باهاتم، خودم.. نشي اذيت مثقالم نيم اخرش تا خورم مي

 !بابام خاک ارواح به ذارم نمي تنهات... شم مي ات سايه بخواي موقع هر تا( فشرد

 به بود ديوانگي و جنون هرچه انگار ناخوداگاه است ژيگول مردک همين ضارب بود فهميده حاال که کناري مرد

 ندبل فرد يک روي هم صدايش حتي ديگر قبرستان، در نادر با اش مشاجره از بعد که اويي و کردند تزريق وجودش

 مردم اخه -:گرفت چنگال به را اش صوف و صاف يقه بغل از و خان پوش شيک سمت به برد هجوم بود؛ نشده

 نکردي؟؟ شرم.. ؟...کنه مي بلند زن رو دست

 کردن باال با حاال و بودم شنيده يکباري را گونه تذکر عبارتِ اين شبيه و شکل... بودم شنيده يکبار را جمله اين

 ار او.. ديده ديگر باري را او که اورم مي ياد به پشت از ريشوخان شدن گير يقه و ايستادن پوزيشن به دقت و سر

 با اکنونش؛ حمايت اين از شوم مسرور انکه جاي به اما... ديده اش نوچه با جدال حال در عشقم خاکسپاري روز در

 روي دست و سمتشان به ميدارم بر خيز وار، خميده و دردناکم پهلوي گرفتن با و پايم مي را پايش تا سر نفرت
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 از..کنيد بحث ديگه يکجا بريد.! .. بکش رو دستت -..:غرم مي و گذارم مي فهم بي حمايتگره ان زمخت دستان

 ..اينجا

 قرص يکباره ديدن با شود مي مسخ... خود گداز پر دستان روي لطيفش سرمايي دست نشستن با شود مي مسخ

 اين از تَرش، لبالب عسلي ديدن با افتاب غروب اين وقت به شود مي مسخ.. جوار و نزديکي اين از انهم کاملش

 نهايت بي تا اش افتاده شلوار روي گشاده پيراهن ان وراي از اش تن گرماي رسيده جنون به مردک.. جوار و فاصله

 گرماي از ها کيلومتر تا دارد سعي... شود دور المروّتش چشمان و زن اين از نهايت بي تا دارد سعي و زند مي باال

 که اي ثانيه از بعد و کند مي را کار همين پس... نگردد هم باز و شود بعيد خيسش نگاه عسلي گرماي از و نفسش

 دويدن قصد و برداشته مازيار الجوردي يقه روي از و او دستان زير از قدرت با را دستش است؛ گلگونش رخِ جذب

 پخش زنک بجنبانند؛ دست برجا پا مردِ دو ان تا و خورد مي تلو دخترک که دارد را ها کيلومتر تا انهم شدن دور و

 خفه جيغ دروازه؛ پيشگاه مرمري يِ پله سه مورب لبه با کبودش دردناکِ پهلوي برخورد با و شده منزلش درگاه

 .اورده خود به را برجا پا مرد دو ان و زده وا سر اش

 موهاي در کرده قفل دستاني با واج و هاج همانطور مدد، و نزديکي جاي به پريشانش وضعيت از دلواپسي با مازيار

 تا انهم شدن دور و فرار قصد که مردي اما.. کند مي نجوا "خدا يا" لب زير و ايستاده اش شده پيرايش پشتِ کم

 تاندس تبدارش و بيمارگونه حال و حس به توجه بي و سمتش به کند مي تيز قدم صالبت با داشت را نهايت بي

 درد -:کند مي زمزمه اش گوشه زير و کشدش مي باال حرکت يک با و انداخته بازوانش دور را اش کوره عينهو

 .داري؟؟

 زير خودش همانند دغدغه بي و حواس بي است؛ سنگين و خمار چشمانش ها، مسکن زور با که بيچاره دختر

 !دارم درد من احمد... دارم درد -:کند مي زمزمه گوشش

 يرز او که انطور... داد اواز را نامش او که انطور.. رفت و کشيد پر ستبرش سينه و دستان صالبت... رفت صالبتش

 با و شد تخريب اش مقامتي دژ ديگر زد، لب هم را نامش ناچيز دم ان دادن پس باز ميان در و گرفت دم گوشش

 چنگال در همچنان را بازوانش از يکي ماهيچه اما داده فاصله خود از را او کالفگي و عصبانيت با اميخته نگاهي

 ..تونم نمي.. دارم درد... درد تونم، نمي.. ديوونه اروم -..:کشانتش مي باز نيمه در سوي به و دارد

 هب و کرد مي سازي واژه سختي به و بود شده سنگين زبانش قدرتي، هاي مسکن اثر و اش معده اجزاي باالاوردن با

 و برنداشت گفتن "توانم نمي" و ناله از دست اما... رسيد مي سردرگم ريشوخان گوش مجراي به اش ناله سختي

 همراه و ايستادن پا رو توان که احمد به کند حالي خالي؛ تو و کشيده کلمات همان با که داشت سعي همچنان

 و خواهد مي را زرشکي روتختي با مزيّن نفره دو تخت روي خوردن غلت فقط و فقط دلش و ندارد را او با شدن

 ..ولم احمد!!.. هــوي!... منــو کن.. ول -....:همين

 کنم مي خواهش -:گفت شمرده شمرده شده؛ بسته پرفشار چشماني با و برگشت سمتش به و ايستاد سيخ ناگهان

 !نيست درست.. نکنيد تکرار ديگه رو اسمم
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 همچنان را اش شده بسته چشمان اما... کرد باز اش بازو دور از را دستش.. کرد باز تنه با انتها تا را باز نيمه در

.. دوباره چي واس.. چي واسه -...:بگيرد ارام و شود پناهگاهش وارد زن تا کشيد کنار و داشت نگاه بسته

 !برگشتيد؟؟

 تونم نمي فردا بگم اومدم و اومد پيش واسم کاري يه -:گفت شده محبوس تازه نفس و بسته چشمان همان با

 ..اما... کالنتري تا کنم همراهيتون

 صدا پر.. طلبيد مي تازه هواي و بود درجه چهل بااليِ تنش گرماي... طلبيد مي نفس و بود طوالني اش جمله

 را اش ادامه شده کيپ چشمان همان با و کوباند رويش پيش زن صورت به را عميقش بازدم و کرد ازاد را نفسش

 ...!!منتظرم در دم هشت نه، جاي به صبح... ميام حتما وضع اين با حاال اما -:امد

 قرار خطاب را او بلند صداي با و گذشتم در چهارچوب از و دراورده جا همان را هايم دمپايي باال، بلند پوزخندي با

 هيچ شما... دونيد نمي قضيه از هيچي شما!.... نيندازيد زحمت به رو خودتون خواهشا شريفي اقاي -:دادم

 ..بيوفتيد زحمت به تا نداريد من قبال در مسئوليتي

 رمس که بودم من اينبار و سپردم اش کرده مشت دستان به بودم، گذاشته دستي پيش داخل که را خنک اب ليوان

 ..شما شرمنده من... من... شدم امروز هم شما خستگي و زحمت باعث -..:انداخته پايين گردن زير تا را

 ار کردنش فروکش ياراي هم يخ اب حتي که بااليي تب و کرده ورم رگ همان با و کشيد سر را خنک اب قلوپ يک

 !دنکني فراموش منتظرم، در جلو صبح هشت!!.. نفرماييد... شرمنده دشمنتون -:غريد شده بم صدايي با نداشت،

 ديتن با و گذاشت سراسيمه ميشد ختم پشتبام به که اي پله روي را اب قطره يک از خالي ليوان و دستي پيش

 .گريخت و کرد طي را رسيد مي خروجي به که را اي پله چند

 به تنم سرماي که حالي در بودم رفتنش گر نظاره روشن، مخمل هاي پرده پشت از و نکردم اعتراضي اينبار

 خمز هاي لب به قوسي و کش محو بسيار بسيار لبخندي.. محو لبخندي که حالي در.. بود شده مبدل اندک گرمايي

 .بود داده ام زيلي و

 کشيده بيداري و ام داشته جنگ مسکن اثرات با هنگام همين تا من و دهد مي نشان را صبح نيم و شش ساعت

 به را فوري قهوه از نيمي هنگام همين تا... ام کشيده تهجّد کرده، نورزدايي نمک نم افتاب که هنگام همين تا. ام

 به و گذشته رنگي سرخ و کبودي از که پهلويي روي و کرده داغ را لطيفي حوله و ريخته ام گوارشي مجراي

 همين تا هياهويي چه و ام نگذاشته هم روي پلک و گذاشته است؛ رسيده تباهي و سياهي به... رنگ باالترين

 و کشيده سالخي به را وجودم عجيبي حال چه. کند مي پايکوبي درونم در غوغايي چه. برجاست پا دلم در ساعت

... شود نمي اما شوم، اوت عجيب حال و غوغا اين از خواهم مي من. شوم خارج غوغا و هياهو اين از خواهم مي من

... اورد مي در بازي و شده ناجنس باز مادرم پدر بي دلِ. نيست من کار کار اخر نسيت؛ شدني اخر... توانم نمي اما
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 است، ديوانه من دل که ام گفته باري چند کنون تا ديگر، است من دل اورد؛ مي در فيلم و شده نفهم زبان

 !!!..نــه؟؟

 سرم قطهن ترين باال به را خيس پريشان تارهاي تمام فانتزي کليپسي با و پيچيده تن دور به را رنگ نارنجي حوله

 اي قهوه حاوي نخورده دست ماگ و گذارم مي قدم سفيد مرمرهاي روي برهنه پاهاي با هميشه مثل و برده

 يک که دارد اين از نشان که کنم مي ديوار ميخ ساعت به نظري چشمي زير و کشيده سر حرکت يک با را منجمد

 و ناجي نقش بار چندين که اي منشي با بايد ديگر ربع يک که دارد اين از نشان. باشم در دم بايد ديگر ربع

 که چرا... است بس برايم که چرا خواهم، نمي را اين من و شوم؛ رو روبه است، کرده ايفا ام زندگي در را فريادرس

 يِ اجازه ناجي يک به بار يک. اين شد و شدم همراه ناجي يک با يکبار چون است پر ظرفيتم است؛ پر ظرفيتم

 به... دارد را شدن اي اجاره مادرِ تقاضاي من از و امده سال سه از بعد که مازياري شد اين؛ شد و دادم را همراهي

 تکه کوباندن با هم او. کند مي رد مرا هم او و کنم مي رد را پيشنهادش... دهد مي را شدن همخواب پيشنهاد من

 را اجبار و زور با انهم حريمم، به شدن وارد به تهديد شدن رد عين در و شود مي رد من از دستش دور تابانده چرم

 و شدن همراه اجازه حمايتگري مردِ هيچ به که رساند نتيجه اين به مرا ديشب داري زنده شب پس. کند مي

 کس هيچ شانه روي سر و ندهم را بازويم و دست گرفتن يِ اجازه نري جنس هيچ به... ندهم را کردن همراهي

 پرداخت... برسد ات دين پرداخت وقت که باشد هنگام ان و زند چرخ مدل بد روزگار چرخ شايد که چرا نگذارم؛

 يپوست زير صميميّت سبب به ات دين پرداخت. گرمش دستان گرماي لمس و دست گرفتن همان خاطر به ات دين

 هک بدهي لعنت و تف شقت، کله دل اباد و جد به که باشد زمان ان تو و برسد دادن؛ تحويلش محو لبخند و داشتن

 خواهم نمي و است رسيده پايين خط به گنجايشم ديگر من اري،. دادي را شدن همراه و همراهي اجازه روزي چرا

 در جماعت مرد از خبري. نيست جماعت مرد از خبري که چرا نر گويم مي... نر گويم مي شوم؛ همراه نري هيچ با

 هم پدري محل ان در که چرا گويم؛ نمي فقط را شهر باال. نيست کنم مي حيات و سکونت ان در من که اي نقطه

 هب بار ششمين براي ام، خانه زنگ بگذار. شد مي پيدا نر نيمچه و نر بخواهد دلت تا و نبود مرد جمعيت از خبري

 زنگ، فشار هفتمين با است مشخص مانيتور صفحه از که انکس ارام چهره بگذار. دهد ادامه اش دينگ دينگ

 محاسن ميان در قدرت با انگشتانش بند بند کردن، دينگ دينگ هشتمين با بگذار... شود فسرده و فشرده

 همراه و شدن همراه ادم من.. نيستم شدني مطيع من نيستم، رفتني جلو من که چرا رود؛ فرو اش شده يکدست

 گرماي با يکبار... شد بس پشتم هفت براي امدم راه اش ماهه يک کودک و جاويد با يکبار. نيستم ديگر کردن

 .شد بس هم بعدم نسل براي شدم، همراه تجاري مجتمع يک در برفي، شب يک در افشار مازيار مردانه دستان

 به چسبيده را او حريرش گوشه از و رفته مخملي هاي پرده سوي به سالنه سالنه درهمش؛ چهره شدن ناپديد با

 مردم!!!... نميکني؟؟ گم رو گورت پس چرا -: دهم مي فرو سختي با را ام بغض و بينم مي ديروزي وانت همان بدنه

 !ازار
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 هايي قهقهه به شروع وار جنون و گيرد مي ام خنده يکباره به حرص؛ پر انچنان انهم "ازار مردم" گفتن با

 من اخالق و خو اليقِ صفتي چه پس!!. هستم؟؟ چه من پس است، "ازار مردم" او اگر! هــه.. کنم مي سوزناک

 !هه هه.. ازار مردم! هــه... ازار مردم -: است؟

 انداخته را خودم راحتي مبلمان روي پوشانده؛ را عريانم خيس تن از شعاعي زور به که نارنجي کوتاه حوله همان با

 هايم خنده بين با و دهم مي ادامه ام قهقهه و خنده به و کرده پرت لطيفش و نرم دسته روي را هايم لنگ و

 دندان به را شان تايي چند نوک و کرده جدا شده کرک تارهاي از را سرم فرق به چسبيده سخت و سفت کليپس

 .دهم مي اوج و ادامه وارم جنون خنده به باز و گيرم مي

 دش مي بسته و باز مدام که مشتش ميان در را مشکي هاي دانه با تسبيحي که حالي در پايين، همين از را وجودش

 و کرد مي حس بود چسبانده وانت کاپوت به را اش تنه باال که حالي در را حضورش. کرد مي حس داد؛ مي تکان

 الکرداش منطق و مغز جز سو، هر به را خون و شد مي بسته و باز چپش مشت از تقليد به هم قلبش هاي ماهيچه

 هيچ هم او مغز رساند؛ نمي سرانجام به خوبي به را کارش اندام ان نرسد، اندام يک به خون وقتي. داد مي سوق

 دلش تا... داده خون و خورده خون بخواهد دلش تا ماهيچه تکه ان اما است؛ نکرده دريافت ظهر ديروز از را خوني

 و لعنت را اش دسته و دار و شيطان ديشب از بخواهد دلش تا زبانش. اورده بار به رسوايي و کرده اهلي نا بخواهد

 مي درکش مگر اما بخشش؛ و کرده طلب استغفار خودش خداي از است، داشته توان که جايي تا و فرستاده کفر

 غير و ها نشدني جزوء... است ها ممنوعه جزوء زن اين به نزديکي و زن اين که رود مي خرجش به مگر. شود؟

 !!است ها ممکن

 زا را رنگش پر حضور او و شود نمي خبري اما فشارد؛ مي را زنگ هم سر پشت و رفته ايفون سوي به ديگر بار يک

 دل و نگران دل چشماني با و افتاده زير به سري با و کند مي حس دادن دود و سوختن حال در ايفون اين وراي

 وردخ تکان اي نمه هايش پرده امد نظرش به که اي پنجره به و گردد مي باز اش قبلي جاي به و کشيده کنار واپس

 .اندازد مي نظر

 بي و کشيده ام تنه نيم دور از حوله شتاب با و زنم مي فرياد اي خنده و لبخند هيچ بدون اينبار را ازار مردم واژه

 سمت به برم مي هجوم و کرده سر را ام خاکستري دستي دم چادر و پوشم مي راحتي شلواري بلوز وسواس

 .بام پشت به شده ختم هاي پله همان در مانده جا به دارِ دسته ليوان و دستي پيش ان به توجه بدون راهپله؛

 دست، دو هر با که حالي در سيخ و برداشت را اش تکيه زن، ان خشمگين چهره شدن نمايان و دروازه شدن باز با

 يدنکش طولي اما. کرد سالم فاصله ان از و ايستاد بود؛ دوخته مشکي هاي مهره به هم را نگاهش و گرفته را تسبيح

 خودش دار حرص صداي و شد اکو محله صبح اول سکوت ميان در اش انگشتي هاي دمپايي شلپ شلپ صداي که

 .ندارم شکايت بيام، خوام نمي!.. نميام -:بلند هم

 نمي ارام نا را، ارام هميشه مرد اين و کرد مي انتخاب صبحشان شروع براي را ديگر اي جمله کاش. گفت نمي کاش

 .مونم مي منتظر جا همين من شيد، اماده بريد -:گفت شمرده هميشگي، عادت به. کرد
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 قصد ديگه ميگم اقاجون!!!... وا -:گفتم قبل از تر عصبي حالتي با و کردم تر کيپ چانه زير را چادرم سوي دو

 ..ديگه. ندارم شکايت

 

 ارام و شمرده همانطور کشيده، زير به و شده کج گردني با و کرد پايين و باال مشتش ميان را تسبيح کالفگي با

 ..مونم مي منتظر جا همين من شيد، اماده بريد -:کرد تکرار را اش قبلي جمله

 و نشست تر انسو کمي باغچه لبه روي اش، مانده باز نيمه تا دهن و زن عصبي چهره به توجه بدون و گفت را اين

 .داد بازي بازي را تسبيح

 هم مکک و کنم تخليه رويش سخاوت با را ام عصبي فشار تمام که او مانند شخصي به بودم؛ محتاج همين به انگار

 را روزهايم اين جوش و حرص تا خواستم مي عالف مرد اين شبه به زيري به سر و نفهم زبان شخصِ من اري. نگزد

 هب امروز که تسبيحي و بکشد زير به را سرش عروسان، تازه مانند هم او و دهم تحويلش دراز زباني و باز اغوشي با

 سويش به و کرده شل ام چانه زير از را خاکستري چادر طرف دو. دهد تکان تکان را است دردناکم پهلوي رنگ

 ..کنم مي قانعش زنم؛ مي حرف باهاش خودم -:غريدم زبر صدايي تن با و برده هجوم

 و شرم و بود زده اخر سيم به ام بيچاره قلب اخر. خوردن شکاف حال در ام سينه قفسه و بود داغ کوره عينهو تنم

 متورم و خورده چاک لبان. فراموش را حيا و شرم و بود نشسته سياه خاک به دارم کمبود قلب اخر. فراموش را حيا

 -:گفتم بود، نداده اش چهره و نشستن حالت در تغييري هيچ که او به رو لرزان فکّي با و کشيدم دندان زير به را

 !بهش ميگم و زنم مي حرف باهاش خودم. بشم دار بچه ازش خوام نمي... رو بچّش خوام نمي ميگم بهش

 هبست را اش کرده ورم چشمان. نبود بود، ميخش خشم پر اما متحيّر که مردي به حواسش و بود بسته را چشمانش

 تسبيح به. نبود بود، انفجار حال در عصبانيت زور از که مردي به حواسش و باز انتها تا را زخمش پر دهان و بود و

 و زد مي حرف فقط و نبود بودند، حرکت حال در کوچه سراشيبي سوي به که اي شده ريخته هاي دانه و بريده

 .زد مي حرف

 فهميدن، حتما. دارم دوست بچه چقدر من دونند مي لعنتيا!!... سننه منو نميشه؛ باردار زنش که جهنم به اصال -

 !!من چرا خيابون، تو دختر اينهمه. وقتم سر اومدن که

 با احمد، بار مالمت و سرد نگاه به توجه بدون شده؛ ريز سر آب زه ان با و گشود را نگاهش عسلي يکباره به

 مي بچه دلم من فهميدن حتما.. نه؟ مگه -:ناليد و کرد هم نزديک را چادر طرف دو فراوان، مظلوميت و درماندگي

 نه؟ مگه! خواد

 مي هرچي و گذاشته اثر هم پايينش فک هاي ماهيچه روي دما ان و بود تدريجي صعود حال در زنک بدن دماي

 با طرفين به را سرش احمد. اورد مي زبان به غريبه؛ نامحرمه مرد اين به توجه بدون. شرم بدون فکر، بدون امد

 دست رسيده جنون به زن اما گرفت؛ اب پر ديدگان ان از را سردش نگاه زل شده زوري هر با و داد تکان تاسف
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 واي. خواد مي شدن دار بچه دلم چقدر من فهميده البد مازيار -:اورد مي زبان به را نبايد که هايي چيز و نبود بردار

 احمد؟... فهميده؟ کجا از( ناليد و کشيد هايش گونه و پيشاني روي را چادر زير مستور دست! )خدا

 يميگ شما -:گفت "بله " لب زير و فرستاد حلق به فشار با را اش شده رقيق بزاق اختيار بي نامش شنيدن با

 کنم؟؟ کمکش

 رينت خصوصي بيان اين، به نه. گفتنش "شما" اين به نه پسوندي، و پيشوند بدون انهم گفتن احمد اين به نه

 ياب وانت سوي به و چرخاند طرفين به دوباره از را سرش حرص با!!!. گفتنش "شما" اين به نه آمالش، و ها خواسته

 !خدمتم در شد عوض نظرتون اگه مونم؛ مي منتظر ديگه ساعت نيم تا -:نشست رل پشت و رفت رنگ

*** 

 خودم خيال، بي اصال! واي دارم؟ شکايت چي از بگم اصال.. بگم؟ چي پرسيدند، رو کارش محل و خونه ادرس اگه -

 ..حرف

 و ببريد رو قانوني پزشک نامه الزمه فقط شما -:گفت کند، اشکار را اش کالفگي انکه بدون و گذشت راه چهار از

 کنند؟ مي حل رو باقيش خودشون اونا بگيد؛ رو طرفم فاميل و اسم

 با او و کنم تر جري را مازيار اينکه از شود؛ باز دادگاه و پاسگاه به پايم اينکه از. بود ام ابرويي بي از من ترس اما

 که مومن مردک اين. شود ابرويم قاتل که باشد هنگام ان و شود خالص ام مسخره شکايت از فاميل، و اشنا کمک

 سمتش به ماليم و دلجويانه لحني با. نداشت قرارم بي دل هاي اشوب از خبر که او... مرا هاي ترس دانست نمي

 پيداش ايندفعه اگه اصال! شيم خيال بي رو امروز نميشه حاال -:زدم لب درهم، کرده قفل دستاني با و چرخيدم

 ...شد

 شما، نشستن طرز اين با االن -:گلو ميهمان را کوچک بغضي و خوردم تکاني ترس از بلندش نيمچه، صداي با

 !!اکبر الـاّـه. ميکنه جريمه پليس

 و درد بلکه نبود؛ پليس سوي از شدن مالمت او درد. نبود شدن جريمه او درد که دانست مي چه زن اين اما

 را روانش و روح حد؛ از بيش بودن نزديک اين با که بسته، سر اتاقک اين در که بود الکردارش صداي ان مرضش

 العالج تب از دانست مي چي ترسان يِ کرده بغض زنِ اين که اخ. کرد مي متشنج را جانش و روح. کرد مي مريض

 ؟!!مرد اين

 داييص با و بگيرم را اشک قطرات چِکه چِکه جلوي نتوانستم بلندش، صداي تن ان و شدن گرفته ناديده انطور با

 !دار نگه! شم پياده خوام مي دار نگه!.. کنار بزن -:ناليدم شکننده
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 هرطور ميشد؛ دار بر دست عمرا و است چه ژيگول مردک ان قصد فهميد. است قرار چه از موضوع بود فهميده

 -:بود عالم نامرد وگرنه... نبود احمد نامش وگرنه کرد؛ مي زوج ان از شدن شاکي و شکايت به مجبور را او شده

 .رسيديم ديگه دقيقه ده يه! باشيد اروم

 !رو لگن اين دار نگه!.. نميام نفهم زبون توء با کجا هيچ من -:ناليدم خراشيده صدايي با

 بدمصّب دل به هم هايش توهين لعنتي. داشت کرشمه و ناز هم بودن اعصاب بي و کشيدن فرياد هنگام در المصّب

 مهجري االن بشينيد درست -:تر تشنه و کرد مي ترش بيمار کردنش، عصبي جاي به و نشسد مي بدحال مردِ اين

 !ميشيم

 خفه جيغي با و کوبيد اش بازو روي قدرت، کم مشتي با و رفت در گدازش پر يِ کوره از زنک گفت، که را اين

 !رو ماشين کنار بزن احمد. درک به!... جهنم به -:غريد

 يمارب را بيمارمان و کوبيد اش گرفته نبض و شده منقبض بازوي روي به نامش، کردن صدا هنگام ديگر مشت يک

 ..االن.. اال! کنيد بــس.. بس -:برچيد لب پريشاني و پته تته با. کرد ترش قبل و قبل از تر

 هک کند اويزان را پوشش کفش پاي خواست و کشيد پايين را در دستگيره ناقصش، نطق به توجه بدون سوگند

 هچ اين -:لرزاند را هيکلش اش، راننده عربده صداي و شد کشيده کناري به خراش، گوش و بلند ترمزي با ماشين

 !ببنديد رو ماشين در. ؟؟!شديد سير جونتون از نکنه... بود؟؟ کاري

 هاي ستون اما. گرفت فاصله اش لگن و او از شده تند هايي قدم با و گشود انتها تا را گشوده نيمه در او به توجه بي

 جدول روي. نداشتند را گريز و رفتن ياراي پاي دو غوزک... نداشتند را روي پيش مسير دادن ادامه توان زخمي

. بست شنق دستانش روي اي، سورمه گلبافتي در پيچيده نوزاد يک تصوير اختيار بي و نشست بزرگراه کنار خيس

 براي را مهربان مادر يک نقش که روزي چند ان مثل درست وار، لندو و گذاشت هم روي را ساعدش دو اختيار بي

 فتر پسرکش سبزه يِ چهره تصدّق کرده غنچه لباني با و داد تکان را دستانش کرد، بازي شوهرش نامشروع طفل

 .کرد تصدّقش به شروع دوبار از و فرو فرزندش، دور به تنيده برفي هاي گربه لطيف پشم در را هايش ناخن و

 و داد مي تکان را اش تنه باال که حالي در انورتر متر چند در را او و پياده ماشين از نيمه نصفه بازدم و دم چند با

 وزهن و رفت جلو ترساندنش؛ و صدا کردن باال از پشيماني و خستگي با و ديد بود، گذاشته هم روي را دستش دو

 .بره ماهت شکل قربون مامان -..:داد استُپ هايش قدم به محزونش و کودکانه لحن که بود نشده نزديکش خيلي

 يه واست دلش ماماني شده، تنگ واست دلم سامي. بره؟ و بذاره رو تو اومد دلش چطور اون اخه. گشنته؟؟ جونم،

 !شد جيکه

 رشد با اش؛ ماهه يک پسرک شدن محو با... اش مادرانه اوهام از امدن بيرون با و کشيد اش شانه روي را صورتش

 .کرد کهنه و تازه هاي بغض ترکاندن به شروع. کرد ريزي اشک و هق هق به شروع اش؛ کهنه بغض کردن
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 حس کرد نمي درک. را الود وهم هاي صدقه قربان اين کرد نمي درک. فهميد نمي را هايش هذيان معاني

 نقش ايفاگر و داشت غفور از فرزندي او داشت؟ فرزند يک او. را خودش مانده وا قلبِ شدن تپش کم و سرخوردگي

 و افکار اين کردن علم قد با!!. کرد؟؟ مي خرج بخار، اسب چند هاي ضربان برايش مرد اين و بود مادر يک

 گرش، حمايت وجدان. نباخت را خود اما شد سنگين نفس شد، غليظ دهان بزاق ذهنش؛ در ناخوشايند حدسيات

 ردک راهي بود، داده سر فغان و گريه بناي و لرزاند مي شانه که زني سوي به را او سو کم اي شعله با و نشد خاموش

 .لطفا شيد بلند خونه، رسونتمون مي. زنم نمي کالنتري و شکايت از حرفي ديگه.. باشه -: و

 مازيار تقصيره مرجانه، تقصيره همش. شده تنگ واسش دلم -:زد باال اش سوخته قلب خواسته صداي حواس، بي

 .هيـع شم، تابش بي اينقدر.. اينقدر ميومد پيش کم! هيع.. هيــع... شدن باعث اونا! خدانشناسه

 اصل خودِ يا هست سابقش همسره از مانده جا به يادگار براي تابي بي و دلتنگي ابراز اين دانست نمي جوان مرد

 دل و لرزاندن دل براي مجالي ديگر و بود داده ترمز واکنشاتش و حرکات تمام به اش دل اما بود مهم برايش کاري؛

 !حساس و باکره ديگر، بود او قلب. داد نمي سوزاندن

 صدايي و تبدار تني با سرخ، چشماني با و برخاست جدول، لبه به اش خراشيده دستان کف دادن تکيه با

 از اما دبو بسته چشم. بود بسته چشم و گرفته او از تمام بخيلي با را ديدگانش که اويي به دوخت چشم خراشيده،

 حال يعني بزني؛ نفهمي به را خودت و بفهمي را شدنشان بسته اجباري توانستي مي ديده دو ان ي کره لرزاني

 بغض و برچيني لب داغ، و مرتعش اي لوچه و لب با و بزني ناداني و نفهمي به را خودت که شود مسببي خرابت

 عين و برساني اشنايي و غريب هر گوش به را قبلي بغض هاي ويرانه... برساني ناکسي و کس هر گوش به را صدايت

 !خواد مي بچه دلش االن اونم نکنه. داره؟ منو حال االن.. حال االن هم مرجان حتما -:نيايد هم نگاهت و خيال

 حرکت لرزانش، و منقبض فک همياري با را اش خورده شکاف دهان و لب که همانطور داغان؛ حال و حس همان با

 پر فريادي با اطراف؛ در شده اشباع صوتي الودگي ميان در... بزرگراه شلوغي ميان در و رفت عقب عقب ميداد،

 ،لمسش با و کني لمس و کني لمس هايش هجا تک تک در را نياز و استيضاع توانستي مي که فريادي با تمنّا،

 منم. اون مثل خواد مي شدن مادر دلم من -:گفت کني، ريز و تيز چشم و کشي درهم ابرو غريبه مردِ اين همانند

 حاليته؟؟ لعنتي... خواد مي بچه دلم

 تکيس مخطابش بداند انکه بدون دوباره از و داد حرکت فضا ميان در تعادل بي و گشود هم از انتها تا را دستش دو

 !شدن دار بچه شدن، مادر.. خواد مي کردن مادري دلم -:زد بانگ چيست، و

 و شرف بي. پوش مشکي عسلي چشم اين بود ناکس و شرم بي چقدر. پوش مشکي زن اين بود حيا بي چقدر

 از که کلمه هر با بخواهد دلت تا چرا،... چرا اش کرده ورم دهان از اما باريد، نمي شکلش و سر از بودن ناجنس

 ادب و بستن چشم فقط؛ و فقط و بچشي را بودنش حيا و شرم بي توانستي مي جهيد؛ مي بيرون نامبارکش دهان

 نبود؛ مخالف جنس روي کردن بلند دست اهل که حيف. بــس و بيايد بر دستت از ساعد، و گردن رگ دادن
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 بدن و تن کبودي بر و کند يکسان عبور پر بزرگراه اين اسفالت با را دهانش و لب چگونه دانست مي وگرنه

 !حيف صد و حيف.. حيف. کند تخليه را حرصش و اضافه ديگر تيرگي چند ظريفش،

 متر چند مرد به توجه بي و اورد مي زبان به دارد ها چه دانست نمي گداز جان تب شدت از که حال، پريشان زن

 شنيده ديگر چيزي زير، و خف هايي ناله جز دهانش؛ اب افتادن راه و انرژي شدن تمام با کرد؛ مي گرد عقب انورتر

 و شد کرخت پايش و دست بخواهد؛ انکه بدون و دايستا حرکت از بار، وانت جلوبندي به برخورد با که شد نمي

 .زمين روي اي ثانيه از بعد و شد کشيده باران نم و گل اثار از پر کاپوت روي

 زنک ان کراهت پر سرشت اما نيک، باطن به چشمش مبادا تا دارد نگه بسته را چشمانش ابد تا خواست مي

 مي اش دويي پا و شاگردي به و رفت مي بازارچه؛ سوي به گرفت مي را ماشين گاز بايد رفت، مي بايد. بيوفتد

 روي کشيدن دست بار چند با و نکرد درنگ پس. بود گناه و شر وجودش تمام امد؛ نمي در خِيري زن اين از. رسيد

 هم قدم نيم هنوز اما شده؛ واگذار خود حال به اتومبيل سمت به کرد تند قدم اش؛ خسته هاي پلک و محاسن

 انطور را چهره خوش روي زيبا... کرد کُپ و ديد زمين روي شده پخش را خرمايي مو پوشِ مشکي که بود برنداشته

 هب توجه بي و برد هجوم سويش به توانست فقط و کرد پريشاني و تالطم به شروع روانش و روح و ديد زار و داغان

 بيمارستان سوي به تر تمام هرچه سرعت با و انداخته پوشش جين زانوان و کمر زير دست نامحرمي، و محرم

 زبان بر ذکر داشت، جيب در ان از مهره چند فقط که رنگي مشکي تسبيح بدون تر، تمام هرچه شدت با... براند

 .باشد شده خراب اتاق ان از پرستار و دکتر خروج منتظر و کند جاري

 !جناب -

 نمي که چرا چرخاند؛ "بله" معني به سري و شد راست سرعت به جثّه، درشت دکتر سوي از شدن خطاب با

 ..خوبه حالشون شکر رو خدا خانومتون -:شود قطع بود، اواسطش در که دعايي خواست

 شمچ دکتر به عصبانيت با و کرد فراموش را رسيد مي اواخرش به داشت که را دعايي "خانومتون " لفظ شنيدن با

 بهتره و پايينه خيلي شون جسمي قواي ظاهرا و داشتند شديدي خيلي تب -:ماند کالمش ادامه منتظر و دوخت

 !!اوردن دووم چطور پايين فشار اين با دونم نمي. کنيد رسيدگي خيلي شون تغذيه به شدن، مرخص وقتي

 درانق چرا که بتوپد اخم بد مرد اين به بدخلقي با خواست و کرد سفيدش روپوش داخل را دستش يک جوان دکتر

 و کنجکاوي به را رفتن لبانش، فشردن با و کرد کنترل را خودش اما نشانده؛ همسرش تن روي سياهي و کبودي

 .داد ترجيح مواخذه

 به شروع و تکيه سرش پشت گرانيت به سر و نشسته پالستيکي هاي نيمکت روي دوباره از خواست دکتر رفتن با

!. شريفي اقاي -:داد قرار خطاب را او و شد خارج اتاق ان از پرستاري که کند؛ زنک ان ته سر بي هاي الوه پردازشِ

 !!باشد خانومتون سر باال تونيد مي خوايد مي اگه
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 و چسبانند مي اش ريش به را او طرف هر از حاال که بود کرده معرفي حال بد زنِ ان شوهر را خود زمان چه اخر او

 .کنه استراحت و باشه تنها بهتره -:دادند؟؟ مي اوازش "خانومتون خانومتون،" دقيقه به دم

 اعتنايي بي سراسر جمله اتمام از بعد که را ريشو مرد اي ثانيه چند شده، کج لباني و انداخته باال ابرواني با پرستار

 هب و گفت "!واال؟ بگم چي" دلش در و شد خيره بود؛ چسبانده سر سرش پشت سنگ به و بسته چشم سردش، و

 .داشت بر گام استيشن سوي

 به تمايلي ديگر. امد نمي ماندن به دلش و دست ديگر. بازگشت دوباره از و رفت خروجي درب تا باري چند***

 رد بار چند با حاال و شد مانع بگذارد، نماندن و رفتن به پا خواست که بار هر اش لعنتي وجدان اما نداشت؛ کمک

 اب. شکنجه حال در زنک نگاه سنگيني از و است ايستاده فلزي تخت پايين زيري، به سر با اجازه؛ کسب و زدن

 ...بايد. بوده پايين خيلي فشارتون!!.. اومم. ضعف هم و داشتيد تب هم -:گفت و گرفت باال را نگاهش کالفگي

 !داريد؟ دوست بچّه شما -:و پريد کالمش ميان به شده مسخ حالتي با نبود، ديار اين در انگار که دخترک

 !دختر؟؟ يا پسر -:گرداند بله معناي به سري بجنباند، دهان انکه بدون

 خيال بي افتاده بستر در زنِ اما. کرد اش اي پارچه شلوار جيب داخل مچ تا را راستش دست و انداخت باال اي شانه

 هردوش هردوش، -:پاسخگويي به مجبور هم حال اشفته مرد و کرد تکرار را اش ربط بي سوال دوباره از و نبود

 !عزيز و خداست نعمت

 !دختر؟ يا پسر -:کرد بازگو بار سومين براي را سوالش سرتقي با

 !دختر خب خب، -:بخشد ارام را زن قرار بي دل و پسر بگويد.. پسر بگويد کاش

 ..هردو و نداره فرقي گم مي بازم اما -:امد را اش جمله ادامه تندي به

 و هکرد نثارش "جهنمي به" لب زير و نشاندم چشم گوشهء و پيشاني روي ژرف شکني و چين پاسخش شنيدن با

 هب کنان لخت لخت و خارج دوست، دختر مردکِ نفي و نهي به توجه بدون را انژيوکت و کنار رويم از را نازک پتوي

 را دهانم و بسته لجبازي با را چشمانم و نشسته او از قبل اي؛ اجازه و تعارف بدون و کردم حرکت بار وانت سمت

 !زودتر هرچه!.. خونه برم خوام مي -:باز

 جوان يِ راننده دلِ يِ کرده داغ موتور که بود دلنشين کردنش ناز ژست انقدر بود، فراوان نازدارش صداي ناز انقدر

 دايص با استغفاري غلظت پر ديد؛ نمي کرشمه پر زنک اين در خيري که او اما. منقطع را نفسش و بخشيد خنکا را

 سوي به راندن به شروع و کرد شود؛ نمايان چهرش در تعجب و باز سوگند شده چفت چشمان شد باعث که بلند

 .نمود نشين باال محله ان

 ماا جسارته! شريفي جناب -:و کردم او به رو شوم، پياده انکه از قبل و کرده باز را چشمانم ماشين شدن متوقف با

 ...مشکلي شايد يعني باشم؟ داشته رو همراهتون شماره تونم مي
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 من که اينطور کريمي خانم -:بس و خواستم مي او از شماره يک من. نداشتم را کردنش قانع و زدن حرف حوصله

 !واسه کالنتري رفتيم مي و ميومديد وگرنه! نيستيد مشکلتون رفع به حاظر شما شدم متوجه

 !اوف... خواستم شماره يه فقط!! نياريد رو شکايت و پاسگاه اسم ديگه -:غريدم درهم اي چهره و پرخاش با

 اش حاصل هم چيزي که ثاينه چند ان گذران از بعد هم او و داشت نگاه منتظر ديگر اي ثانيه را پرخاشگر زن

 با و ابکمي لبخندي با را کرده داغ مرد و داد تحويلش باال بلند "درکي به" و کوبيد را در عصبانيت با بود؛ نشده

 .گذاشت تنها دروازه پشت ويران حالي

*** 

 پشم روي اي بوسه و گذاشته اش ماهه يک نوزاد گلبافت روي را شريفي احمد همراه شماره حاوي کاغذ تکه

 اصد به زنگ که بود عصر حوالي. شد تازه گوسفندي جگر کشيدن سيخ به و اشپزخانه راهي و نشاند لطيفش

 اب رنگ، ابي وانت ديدن و رفته کنار پرده پس از کوچه کردن برانداز با اما است مازيار که کرد فکر ابتدا. درامد

 او گشود، رويش به نيمه تا را در وقتي و داشت بر قدم دروازه سوي به مجروح پهلوي همان با و کرد سر چادر شعف

 افتاده اتفاقي!.. سالم -:نشاند صورت به خيالي بي نقاب و ديد دست در مشماء ان به خيره و دست به مشما را

 !!شريفي؟ جناب

 !نداره رو شما قابل بفرماييد،!! اتفاقي؟ چه خانم، نه -

 !مگرفت بود، تازه جگرش جگره، -:ماند توضيحش منتطر پرسش، بدون و گرفت را مشما انداخته باال ابروي دُم با

 از هک بود نشده ناپديد قامتش کامال هنوز که شود محو گرش پرسش و سنگين نگاه از تا رفت ديگر کالمي بدون

 -:گفت صدا تُن در اشکار سرديء با و گذاشت مشما ان روي هم را شکل مستطيلي کاغذي تکه و برگشت دوباره

 .منه همراه يِ شماره اين اما نشه، مزاحتون اقا اون ديگه انشااالّـه

 !ممنون دنيا يه ممنون، -:زد لب سپاسگزار و ماليم لحني با اراده، بي

 نگاهش و کالم با زن اين. مرد اين شده متالطم دوباره از روان و روح براي يادت با شو مسکني و بيا! خدايا خدايا،

 ورانط و برد يغما به بار چندمين براي را جوان مرد اين دل لطافتش پر گفتنِ "ممنون " با زن اين! دارد؟ را چه قصد

 هب ببخش سرد نسيمِ کمي و بيا خدايا. ندارد که ندارد را دادنش پس قصد ها حاال حاال است؛ پديدار امر ظاهر از که

 دهدن سوق را مايلش نگاه تا مرد اين ديدگان برابر در کن سدي را نگاهت و بيا... کوبشش پر قلب و جهش پر سينه

 ...مبادا تا... شود ها ممنوعه يِ الوده مبادا تا شود، گناه غرق مبادا تا رو پيش زنک تُني هزار نگاه به

. گيرد پيش را خانه راه و شود خارج شتابان ويرانش و داغان هواي و حال از تا شد باعث دروازه شدن بسته صداي

 اجح سنگين نگاه و متوقف را خانوم حاج پي در پي هاي اصرار ؛"ندارم ميلي" گفتن با و گيرد پيش را اتاقش راه

 کم يِ خانواده با همنشيني جاي به و کرده رفتار اينچنين بالغشان و عاقل پسر امد نمي پيش. تر سنگين را صفر
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 -:متحيّر را پدر نگاه و دلواپس را مادر دل و کند طي را گرسنگي و اتاق راه روز؛ کل به راجع صحبت و جمعيت

 !اومده؟؟ پيش مشکلي دکون تو امروز حاجي

 مشکلم بخواد که نبود پيداش امروز اصال شازده -:غريد سنگين اخمي با و داد تابي را اش تسبيح صفر حاج

 !ميزنه گيج روزيه دو!!.. کنه درست

 فقط کاش اي نمود؛ مي تفريق و جمع اشتباه را کتاب و حساب و مياورد در بازي کودن زد،کاش مي گيج کاش

 همچنان اکبندش، قلب کاش. داشت مي بر دست هوايي به سر و بازي از الکردارش قلب و شد مي پريشان ذهنش

 يک ايبر بلرزد، ممنوعه يک پيشگاه در و بيايد اينکه نه عمر؛ پايان تا.. ابديت تا.. ابد تا ماند مي محفوظ و پلمپ

 رد کمي او که نکند، مبادرت اينچنين او با خدا کاش اي... کاش اي. بگيرد اتش ممنوعه يک براي و بسُرد ممنوعه

 ترسو تگف است بهتر اصال است؛ تجربه بي و ابلد است، ضعيف است، فقير احساس؛ و قلب با مرتبط موضوعاته اين

 سر از برادرش دختر رفتن خواستگاري براي را ابرامش و اصرار دوباره از خانم حاج کاش که اخ. است هراسان و

 خاطر اسوده کمي جوان مرد اين شايد تا دهد پيشنهاد را شفيقش رفيق کوچک دختر هم حاجي کاش اي. بگيرد

 مذهبش بد دل و دست شد، رو روبه کريمي سوگند با دوباره از روزگاري هم اگر که کند ارامش کسب کمي شود،

 ،نگاهش در نگاه کردن ميخ از باشد داشته هراسي انکه بدون کنارش از عيال شانه به شانه و نشده کند و سست

 هيچ، شود نمي که بد... شود مي هم بد هيچ، شود نمي که خوب کاش اي اين تمام با مرد اين حال که اخ. کرده گذر

 .يابد بهبود کمي کند رجوع عبادتش و خدا به اگر شايد و شود مي هم تر بد

 کسي. هستم بساب و بشور حال در دار خانه زن يک همانند حاال و رفتم خياطي به حساب تسويه براي امروز

 نيست، حوالي در مردي. کرد نخواهد و نکرد مرا سابيدن، و شستن و شدن دار خانه به مجبور کسي. نکرد مجبورم

. کند بساب و بشور و ديواري چهار در ماندن به مجبور مرا تا نيست حوشم و حول در مردي هيچ هيبتِ و سايه

 که اخ. کرد مي خانه کار به مجبور... کرد مي خانه در ماندن به مجبور مرا و بود،بود سر سايه يک کاش بود؛ کاش

 قحل به را دادم زينتش دارچين با که طعم خوش فرني اين تا زبان شيرين بچه پسر يک داشتم؛ بچه يک کاش

 .نشاندم مي هايش گونه روي بوسه و کشيدم مي اغوش به مدام رفتم، مي قربانش مدام و کردم مي راهي کوچکش

 و مرد هيچ.. خواهم نمي سري سايه هيچ اصال خواهم؛ نمي را پدرش. داشتم فرزند يک فقط و فقط کاش که اخ

 بجال! هــه. کند مي طلب را بچه پسر يک ام زخمي دل کند؛ مي طلب را چيز يک فقط دلم من نباشد؛ پشتيباني

 از کودک يک بخواهد دلت اينکه.. ؟ چرا را اش بچه و نخواهي را بچه بابايِ که اين! نه؟؟ است، عجيب نه؟ است

 تمام تو و شود نازل يکهو انداختي؛ ساعد دو روي حاال که پشمي گلبافت اين روي به دستانت، روي به اسمان

 اري،.. نه؟ است، عجيب. بگذاري اش رشد و پرورش راه در را ات جواني تمام بگذاري، برايش را نيستت و هست

 !نيست ناممکن و است ممکن نيست، ممکن غير اما است عجيب

 به نگاهم که را پتو کنم اش ال چهار دوباره از خواهم مي و کشم مي برفي هاي گربه پشم روي را خيسم يِ گونه

 تحتاني هاي اليه ان اي نمَه و ميوفتد)( راستاي در اي مغازه ادرس و همراه شماره حاوي شکلِ مستطيلي کاغذ

 ابشه يک مانند که فکري با. زند مي کوبش پر اي نمه و کم اش فشردگي از اي نمه و لرزد مي ام شده فشرده قلب
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 به خواهم مي و گذاشته مبل دسته روي را پتو هراس و کالفگي با و ترسم مي کرد؛ عبور سرم از باال سرعت با

 و خورد مي پايم نخورده دست فرني کاسه به که مشغول؛ خانه کار با را خودم دوباره از و بردارم گام مطبخ سوي

 نمي که بغضي و شده ها موزاييک و فرش لبه پخش دارچين گرد با مزين و سفيد دست يک مايعِ ان بيشتر نصفه

 قرنيه روي ايست دقيقه چند نيست معلوم که اشکي قطرات و شکند مي شده؛ گلويم ميهمان زمان چه دانم

 علتش شايد. چيست دقيقا ريزي اشک اين علت دانم نمي من و کرده نرم سقوطي رقصند، مي چشمانم

 حسرت خاطر واسه رقصان قطرات اين هم شايد. ام مرده عشقِ براي دلتنگي... جاويد براي دلتنگي دلتنگيست؛

 ماا باشد کار در فرزندي اينکه... کنم مادري بچه پسر يک براي و شوم مادر اينکه هست؟ ام کشيده فلک به سر

 بي. رسد مي مبل پايه کنار شده رها کاغذ تکه روي اسه اسه و خزد مي و خزد مي نگاهم اختيار بي. خير بابايش

 يم قلبم روي نشانم، مي قلبم روي حواس بي و گيرم مي براقم نگاه جلوي را برگه و روم مي جلو زانو زانو اختيار

 که هب. زنم مي لب اختيار بي را نفر يک نام و بندم مي فشار با را پرم سر اب زه. کنم مي لمسش قلبم روي و فشارم

. احساس؟ روي از و است خرد از دور. اراده؟ بي و است اختيار بي گويم؛ مي هرچه کنم، مي هرچه که بگويم

 مي نقش ام بسته ديدگان برابر در پسر نوزاد يک تصوير. مادري يِ شده بيدار حسرت... مادري متورم احساس

 ...احمد.. اح... مد/اح.. مد/اح -: کنم مي هجّي را مرد يک نام اختيار بي. گلبافت در پيچيده يِ پسربچه يک بندد،

 يک نام اواز اي ثانيه از بعد دل، ته از هاي فرياد اي ثانيه از بعد و زنم مي فرياد و بانگ را "احمد" نام بلند صداي با

 مهره و برهنه گردن دور کشيدن دست با حاال و يافتم ارايشم ميز کشوي در او از اثري ديشب که مرد يک مرد؛

 و صوت کم نجوايِ و بغض با و کنم مي نجوا را نامش بغض با عريانم؛ گردنِ شعاع از اي حلقه روي نشسته ابي هاي

 اغوش در را شده چهارال پتوي که حالي در شده؛ کش دراز تخت از نيمه روي رفته، خواب اتاق سمت به قوّتم؛ کم

 ازپيشو به را؛ شکل مستطيلي اي برگه و نواز چشم ابي هاي مهره ان از تايي چند هم ام بسته مشته با و گرفته

 را احساسم و روح که اي حسابي نا فکر اين تا دل در کنم مي نذر و روم مي سهمگين اوهامي و سنگين خوابي

 دريغ اما. نياورم يا به هم زمان هيچ و ببرم ياد از کند؛ مي خودش تسليم دارد هم را ذهنم کم کم و بخشيده احاطه

 !ناحسابي تصميمات و افکار اين از افسوس و دريغ باطل؛ هاي خيال اين از

*** 

 زدن با و کشيد هورت صدا با را سوز لب و دم تازه چاي حرکت يک با و برد باال را باريک کمر ليوان صفر حاج

 پشتي روي از بود؛ اش داشته اختيار در هميشه جيبي دعاي خواندن حال در که پسرش شازده کتف روي دستي

 .برداشت مردانه و سنگين هاي گام دروازه سوي به و برخاست رنگ عنابي هاي

 خانم حاج چروکيده دستان پشت نرم اي بوسه زدن از بعد و کرد پيراهنش روي جيب داخل را معراج دعاي احمد

 عتسر با و رفت پايين کلنگي خانه پيشگاه پله چند از حاجي از قبل بود، صبحانه سفره کردن جمع حال در که

 بود هنشست ها پارچه قفسه زير فلزي، صندلي روي ساعتي، نيم از بعد و کشيد بيرون حياط از را جانش اقا زانتيايِ

 و بود سپرده گوش کرد، مي شاگردي صفر حاج براي شد مي سالي چهار که ساله بيست پسرک هاشم، حرافي به و

 .انداخت مي تسبيح
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 !جان اقا -حاجي

 حال در که حاجي سوي به و کشيد صحبت از دست بود، خودش مخصوص يکجورايي که لفظ اين شنيدن با هاشم

 !!حاجي؟ بله -: و رفت بود؛ اي گلبه و ياسي کمرنگ هاي گل با سفيد چادر طاق چند کردن لول

 خياط ميبري رو اينها -:کرد بود امرش منتظر که هاشم به رو و کرد لوله هم را اخر طاق شاگرد پسرک کمک با

 .پرستو خياطي ،(-) خيابون تو که اي خونه

 و بود مي هاشم هم روز ان کاش. کشيد درهم ابرو و کرد راست قامت اختيار بي خياطي، نام و ادرس شنيدن با

 باز لعنتي باغ کوچه ان و خيابان ان به پايش زمان هيچ کاش. کشيد مي را نماز چادر هاي طاق بردن زحمت خودش

 و انداخت دوش روي را طاق سه از يکي "چشم روي" گفتن با هاشم. ديد نمي را حال پژمرده زنک ان و شد نمي

 داشته کريمي سوگند از خبري خواست مي دلش. بود دلواپس. بود دل دو. کرد حرکت راستا خروجي سوي به

 بريخ نه که بود روز شش حاال اما بگيرد تماس زودي به اش، شماره گرفتن از بعد مشکل پر زنِ کرد مي فکر باشد؛

 .بود گرفته خبري نه بود،

 جمله با که رفت مي احتياط با دروازه سوي به داشت و انداخت دوش روي حمل براي هم را طاق اخرين هاشم

 رسوندنشون زحمت خودم من ماشين؛ تا ببر هم اخري اين -:چرخيد سمتش به و ايستاد دکان صاحب پسر خبري

 !کشم مي رو

 به هم را طاق سومين اعتراضي بدون هم هاشم و نکرد اي توجه هيچ بود؛ خود کتاب و حساب به سرش که حاجي

 قطره چندين گيجگاهش استخوان روي که احمدي مشت در را سوييج و رساند بازارچه سر شده پارک بار وانت

 .بازار يِ ميانه دهنه دو يِ مغازه سوي به کرد تند پا و گذاشت کرد؛ مي خودنمايي عرق درشت

 محجوبيت همان با و گرفته را صورتش روي نشسته هاي عرق انگشت چهار با و گيرد مي مشت در را پول پاکت

 کريمي خانم!.. شرمنده -:پرسد مي رود، مي ور گردنش روي انداخته متر با که خياطي صاحب مريم از اش خاص

 نيستند؟؟

 پيدا براي را ونگاهش بگيرد باال سر چادري طاق سه حمل هنگام در بود نتوانسته خاصش، خويِ و خلق سبب به

 مي را خبرش خانه خياط صاحب از داشت و بود امده سر طاقتش ديگر حاال اما بچرخاند؛ پرخاشگر نازدارِ ان کردن

 ار پاسخش بود، هويدا ناراحتي ان در که لحني و تندي با و پيچاند انگشتانش ميان را متر حرص با مريم. گرفت

 !نمياد ديگه... کرد تسويه اومد صبح امروز -:داد

 !!افتاده؟ اتفاقي!... نمياد؟؟ -:پرسيد وار زمزمه و کرد باال را سرش انداخته باال ابرواني و شده گرد چشماني با

 هب مشتريانش بيشتر که چرا بود؛ عصباني مغموم، و مسکوت هميشه دختر ان دست از مدل بد که باشي خياط

 ديگه گفت! ميدونم چه من -:غريد حسرت با بودند؛ شده هميشگي و دائمي اش نقص بي و زيبا هاي طرح خاطر

 !شم کدبانو شم، دار خونه خوام مي( زد پوزخندي) کنم کار خوام نمي
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 اعصابي با حاال او و شده درهم و پايين بودند، رفته دوردست به که ابرواني و جمع بودن، شده گشاد که چشماني

 گذاشته هم چفت را پايش دو. گويد مي را خدا ذکر و ايستاده دارش حياط اپارتمان روي روبه داغان و مشوّش

 کمي دلش. خواهد مي او از خبر کمي دلش. شده کشيده هاي پرده و شده کپ هاي پنجر چفت را نگاهش و است

 اينکه،. اش روزه شش اين احواالت به راجع بپرسد و ببينتش اي دقيقه اينکه خواهد؛ مي او سوي از خاطر ارامش

.. .تشويش و دلنگراني از شود مي ديوانه دارد که آي. خير يا کرده ايجاد مزاحمتي دوباره فطرت پست مردک ان ايا

 بدحالش و دلنگران دلِ اين به لعنت که آي

 

 

 خانم حاج. امد در صدا به اش گوشي که بفشارد زنگ روي را انگشتش خواست و رفت کوچه انسوي به جديّت با

 !جانم -: و کرد شمرده و ارام هميشه عادت به را صدايش تن. بود

 نيستي گفت حاجي دکون زدم زنگ بشم، قربونت!.. جان مادر سالم -خانم حاج

 !داشتيد؟ امري خانم حاج اوردم؛ رو مشتريا از يکي سفارش بله، -

 شازده گوش به دانه به دانه را سفارشاتش و گفت را امرش و عرض تاب، و اب کلي با و کرد نخودي يِ خنده مادر

 اسمان به رو نيمه تا را دستش دو و داد بيرون متوالي را اش شده حبس نفس تماس، شدن قطع با. رساند اش

 خدا عرش به رو را دستش دو کف که هنگام ان کاش اما گفت، را شکرش لب زير ؛.گفت شکري لب زير و گرفت

 چند خواهد مي و بسته ها بدبختي روي به چشم وار جنين که تنها دختر ان ياد به هم اي لحظه بود؛ گرفته

 ان کاش.. افتاد مي کند؛ زيست پسرک، ان براي شدن نمونه مادره و پسر نوزاد يک داشتن رويايِ با را صباحي

 را مادري رويايِ در غرق زن و نشست مي زنگ روي بود پيچانده مهره، ريز تسبيحي را دورش تا دور که دستي

... شد مي مطلع اش، خردانه بي و شده چيدمان تازه هاي برنامه از تر زود هرچه مرد اين کاش اي کشيد، مي بيرون

 !کاش اي

*** 

.. ندک خريداري تازه بار تره و ميوه شب، ميهماني براي تا رفت بار ميدانِ به برود؛ بازارچه سوي به ديگر انکه بدون

 امشب که چرا... باشد اش ترين تازه و نوع بهترين از خريد هرچه که بود کرده ويژه سفارش خانم حاج که چرا

. نمود مي را تالشش تمام شدن، دايي دامادِ براي کانديد عنوان به بايد او و بودند دعوت داداشش خان يِ خانواده

 سخت چقدر که اخ و گذاشت مي را اش انرژي تمام باالنشين، زن ان سوي به اش ديوانه قلب کشش از رهايي براي

 .گذاشتن انرژي و دادن انرژي و تالش اين بود

 که شود دور مادر مهر پر و خندان نگاه و مطبخ از خواست و گذاشت کابينت روي را خريد از مملوء هاي کيسه

 ي بوسه ان پاسخ در. بود پاک و خالص بود، معطر مادرش نفس. معطر اش گونه از اي نيمه و شد دستگير دستش

http://www.negahdl.com/


 خواستم مي پسرم احمد، -:دوخت چشم او به حرف بي و نشاند اش پژمرده دستان رويِ پسرانه بوسه چند مادرانه

 ...نشي دلخور پيش دفعه مثل تا بگيرم اجازه خودت از اول

 وير اينبار ديگري يِ بوسه بيايد، را ادامه بگذارد انکه بدون پس حرفيست؛ چه و دفعه کدام منظورش دانست مي

 .برد پناه کوچک حوض و حياط به و ترک را مطبخ "دونيد مي صالح خودتون هرچي" جمله با و زد سرش چارقد

*** 

 رنگي هاي پشتي به زده تکيه حاجي، جوار در که اش دايي خان روي پيش خواست و گرفت مادر از را چاي سيني

 که نازکي صداي و شد محصور سمتي از سيني که بگيرد کرد، مي گو و گفت و بحث پارچه بازار به راجع و نشسته

 شما گيرم، مي رو چاي من!.. شما؟ چرا -:کرد دخول اش گوش مجراي به نبود، اي خاطره و صدا هيچ گر تداعي

 !بفرماييد

 ياراخت در را سيني بلرزد؛ نگاهش و صدا انکه بدون شود، رنگ به رنگ انکه بدون بگيرد، باال را سرش انکه بدون

 زمان از خيلي هنوز. کرد جلوس و رفت کنارش به دايي، اشاره با و گذاشت تمامش چيز همه و محجّبه دايي دختر

 زنش برادر دست روي دست صفر حاج که بود نگذشته مادر بويِ و عطر خوش چاي صرف و ها ميهمان رسيدن

 بسيج خانوما اول خير مسائل اينجور تو -:کرد حرف به شروع مطمئن لحني و کرده صاف گلويي با و گذاشت

 براي خير امر واسه که بگيرم اجازه شما از امشب همين خواستم من نيست، حرفا اين فاميل بين چون اما ميشن؛

 ...بشيم مزاحم اقا احمد اين

 يکي دختر چشمي زير و فشرد باري چند صفر حاج دست روي را ديگرش دست اي مردانه يِ خنده با دايي خان

 بله،. گذرد نمي که ها چه زير به سر دختر ان دل در فهميد هم نظر نيمچه همان با و گذراند نظر از را اش دانه يک

 و صادر را اجازه اقامنشانه، و مصلحتي جمله چند با و گرفت اش محو لبخند و گلگون صورت از را مثبت جواب او

 .کوباند هم را مُهرش و داد شيريني و گل بدون را "بله" هايي يکجور

 دختر وقت تمام در و رسيد اتمام به بخت؛ دم پسر و دختر براي سنگين البته صد و شاد جو ان با نشيني شب

... نگاه يک از دريغ اما! هــه بود؛ حال پريشان و محجوب پسرک نگاه گرفتن قرض و دوختن نگاه در سعي جوان

 رديگ جايي را دلش. کرد نمي سِير ميهماني اين و خانه اين در انگار. زبانش با چه نگاهش با چه کالم، يک از دريغ

 دلش. خواست مي را صاحبش و کرد مي غريبي... خواست مي را صاحبش مانده جا به دل ان حاال و بود کرده تعبيه

 حاج چفت حال، مريض و منگ فردي همانند هم خودش و بود گذاشته تنها ساخت تازه اپارتمان ان جلوي را

 بي دل اخر شنيد؛ مي پاسخي نه داد، مي پاسخي نه... شنيد مي چيزي نه زد، مي حرفي نه و نشسته بابايش

 تنها اي شده کيپ پنجره به خيره را نگاهش. بود گذاشته کس بي پاييزي باريکِ يِ کوچه ان در را صاحابش

 .شدنست ديوانه حال در دلش که اخ! کردنست سنگکوپ حال در دلش که اخ... بود گذاشته

 به توجه بدون شده، بارش تازه باران حاصل سوز و سرما به توجه بدون اهني؛ دروازه بستن و ميهمانان بدرقه با

 و برد هجوم لبريز حوض سوي به هستند؛ رفتنش خواستگاري به راجع بحث و امدنش باال منتظر که مادري و پدر
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 االب بعد اي دقيقه و کرده فرو اکسيژن از پر و منجمد اب داخل گردن زير تا را سرش و نشست زانو روي اختيار بي

 دل اما بدود؛ گرمشان خانه سوي به و بجنگد هايش سلول تک تک در نشسته سرماي با خواست و اورد باال اورد؛

 ديگر بار براي نداشت؛ را نارسمي اين حوصله و حال که هم او و کرد بودن ناخلف به شروع دوباره از کسش بي

 رماس با بيشتر کمي اينبار.. ماند باقي مسکوت و سرد حجم ان ميان در بيشتر کمي اينبار و رفت فرو حوض داخل

 براي بردن ياد از اين کاش اي اما را؛ پُرغمزه يِ چهره خوش ان برد ياد از بيشتر کمي اينبار و کرد مقامت سوزش و

 . بود هميشه

 

 ينا و بود صبح هفت. زدم تکيه تخت تاج به و باز را چشمانم هول کولر؛ دريچه به قطرات شدّتي ضربات صداي با

 و لذيذ لذتش.. فراوان لذتش اما بود سختي دوران! اوف انداخت؛ مي مدرسه دوران ياد به مرا روز از ساعت

 .دلنشين

 در و کرده خالي صورت قرص روي را يخ اب پر سر مشت چند عجيب ذوقي با کودکي، شيرين دوران ان ياد با

 افتاب ضدّ همان بدون.. بزک بدون و کرده تن را کتانم شلوار مانتو جويدم؛ مي را گردو و پنير لقمهء که حال همان

 انب سايه ان با همراه رويا، از پر اي دختربچه عينهو و شتافتم بيرون به رنگ پرتغالي چتري با همراه هميشگي،

 بي راهي خاصي، هدف هيچ بدون.. اي نقشه هيچ بدون و زده مسير از اي نيمه تا سرخوشانه چرخ چند پرتغالي،

 !بس و بگذاري "لبخند" را نامش توانستي مي وجود تمام با که لبخندي با... عميق لبخندي با اما گرفتم سر را راه

 اندمچرخ سر پريده باال ابرواني با و زده استپ اختيار بي رسيد مي گوش به راهي سه نبش از که هياهويي صداي با

 نم و بود ابتدايي ان پسران سوي از شيرين هاي خنده و هياهو اين. بود پسرانه ابتدايي يک. هياهو پر سمتِ ان به

 ساختمان ان سوي به کردم تند قدم عاشقانه حس همان با و شدم عاشق اي لحظه من.. شدم هياهو ان عاشق

 ابي از تجمعي و کشيده کنار را بود شده نصب دروازه جلوي که رنگي کرمي ي پرده اجازه بدون و شده نقاشي

 شبار ذوق از و دوند مي ورودي سالن پيشگاه پلّه چند سوي به منظم اما سرعت با که ديدم را بدست کيف پوشان

 .اند کرده باز انتها تا را زيبايشان نيش باران،

 !عمّت جون کنار بکش شد، ديرم واي!.. کنار بکش خانم -

 کولي پوشان ابي ان از يکي کشيدن، کنار حينِ در و کشيده کنار کمي تعجب با بانمک، لحن و تذکر ان شنيدن با

 د،بردار ديگر گامي امد تا اما دويد؛ بود، شدن بسته حال در کم کم که اي شيشه در سوي به فشنگ مثل بدست،

 بغض و شده جاري هاي اشک هم فاصله همين در من و ماند بسته در پشت سرخوردگي با او و بسته دروازه

 سويش به دوان دوان اشکار لرزش همان با و ديدم را هايش اشک... لرزيدم خود به و ديدم را اش شده شکسته

 تقصير همش!... کن ولم -:گرفتم دست در را سردش دست و زده زانو بود ايستاده که اي ژنده موکت روي و رفته

 !رسيدم دير که شد تو

 !!من؟؟ -
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 ..بودي واينستاده در جلو اگه!.. پَ نه پَ -پسرک

 را سرش و زد زانو من، يِ زده زانو زانوان کنار اختيار بي. کند بازگو را اعتراضش ادامه نگذاشت خورده ترک بغض

 !متاسفم من.. من -:نشاند اش کولي پالستيکي دسته روي

 و شود مي روان هايم اشک زود به زود کمي ها تازگي.. ام شده حساس کمي ها تازگي من که فهميد مي او کاش

 من... ندارم را طاقتش من که چرا کشيد نمي اغوش به غم زانوي اينچنين رويم پيش کاش اخ. شکانم مي بغض

 .ندارم را او امثال و او غم طاقت

 با من رديگ اي ثانيه و محو ديدگانم از غمزده پسرک ان ديگر ثانيه و گشوده اي شيشه در که بود نگذشته اي ثانيه

 حسرت اوري ياد با را محزونم دل... لرزاندم مي دل و بودم ايستاده شده درختکاري حياط وسط پرتغالي چتر همان

 به وادار و لرزيدن ان ميان در را مرد يک نام اختيار بي باز و کرده لرزيدن و لرزاندن به وادار شدن، مادر ارزوي و

 !مد/ اح.. احمد -. :کردم نجوا کردن، لرز

 با و گرفته پاييزي باران همين زير در را ام ناحسابي تصميم ام؛ شده انباشته حسرت ورمِ و ها زمزمه گرفتن اوج با

 دست ؛ابلهانه و هولکي هول تصميمِ و نيت اين تصويب با بگويم باشد بهتر شايد يا ناحسابي، نيت اين تصويب

 اب زدگان، جنون همانند باز من و شود نمي يافت شکل مستطيلي برگه ان نيست؛... چرخانم مي چرمم کيف داخل

 بالخره و کرده پا کله وسواس بي را چرم کيف و زنم مي زانو شده درختکاري دبستان حياط ان وسط خراب حالي

 .شوم مي راهي بازارچه سوي به دربست يک با و يافته را کاغذ تکه چرخاندن، چشم از بعد

 و پرسيده را شريفي احمد مغازه دقيق ادرس بارکش، پسرکي از سوال با و کشيده جلو کمي را بنفشم دور روسري

 فرو ام بيچاره کيف چرم در را انگشتم ده که حالي در فروشي پارچه مغازه جلوي بسيار، ترديد و دلي دو با حاال

 و کوتاه سالمي با و شوم مي رنگ و اب خوش دکان وارد اسه اسه گونه، مردد حال همان با و و ايستاده ام، کرده

 ..ايستم مي دار گل و رنگي پارچه از پر پيشخوان روي روبه رسا نچندان

 .بفرماييد!.. خدمتم در -هاشم

 يم را سفيد ريش پيرمردي فقط اما بدست تسبيح ريشوخانِ يافتن براي گردانم مي چشم کاسه اي درجه چند

 !ببينم؟ رو هاتون مشکي چادر تونم مي خب،.. اوم -..:ايستاده رويم پيش که پسرکي و يابم

 احوال برادرانه حسي با کشيد، مي پايين چوبي هاي قفسه از را ناب چادري طاق چند که حال همان در هاشم

 -:پرسيد بود، کتاب و حساب مشغول اوقات تمام مثل که صفري حاج از را نبود او از خبري امروز که را احمد

 نمياد؟؟ امروز اقا احمد حاجي

 دست ميان را جنس خوش سياه پارچه لبه و کرده ريز را چشمانم جوان، شاگرد سوال و احمد نام شنيدن با

 ..چاييده! هـه نبود، خوش خيلي حالش -...:گرفتم
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 وارش عيال و بزنيم باال استين واسش قراره -:اش جمله ادامه با فشرد را جوان دختر قلب و کرد ريزي خنده

 ..کنيم

 جان و حال بي دل، فشرده زن و امد را حرفش باقي و چرخاند تسبيحي حاجي و گفت "انشاالـاّـه" لب زير هاشم

 وصلت اين به داره اصرار خيلي خانم حاج.. مونه مي خودم دختر عين. شناسم مي بچگيش از رو دختره -..:شد

 .ندارم حرفي منم( کرد صاف گلويي)

 -:پرسيد انداخته باال ابروي تاي با و کرد فشرد، مي و گرفته چنگ به را پارچه از نصفي که جوان زن به رو هاشم

 !بپسنديد رو اين شايد.. نظرتونه؟ مد جنسي و طرح چه

 روي خواست تا اما کشيد؛ پايين داشت بر در را درشت و برجسته هاي گل که ديگر طاقي و کرد دراز دست

 .شد خارج دکان از و گفت "ببخشيدي" مرتعش صدايي و شده گچ رنگي با جوان زن کند، پهنش پيشخوان

*** 

 هب انکه بدون... شود حاظر صبحانه مانده پهن سفره سر انکه بدون و بست را اش استين سر هاي دکمه کرختي با

 و حال همان با و کرد پا را خورده واکس هاي کفش بسپارد؛ گوش گذاشتن دهان به لقمه يک براي مادر هاي اصرار

 را چشمانش حاال همين تا و ريخت عرق صبح خود تا و کرد لرز و تب صبح خود تا. راند بازاچه سوي به خراب روز

 زلر و تب.. کند لج مصبّش سگ قلب با.. کند لج روانش و روح با کند؛ لج خواهد مي. داشته نگاه باز درد و زور به

 ..اما بزند، نشنيدن به را خودش و نشنود را دلش حرف شايد تا بريزد سرد عرق و کند

 خم سر احترام با هميشه همانند مسير، ميان هاي بازاري ديدن با صفرشريفي، حاج دکان سوي به حرکت عين در

 اش پدري دکان پيشگاه داخل پا خواهد مي که همان اما خرد مي جان به را شان باشي زنده و احسنت و کرده

 عرق... ايد مي سراغش به ديشب لرز و تب و بيند مي گچ شبهء رنگي و خيس چشماني با را غمزه پر زن بگذارد؛

.. المس -:کرد باز دهان شده حبس نفسي با سختي، با. کند مي خوش جا اش پيکره نقطه به نقطه روي ديشب سرد

 !شده؟ چيزي

 داشت سعي که صدايي با. شده قلمبه کوچک بغض و شده حبس هاي اشک استارت براي بود کافي سوال همين

 !هيچي -:کرد زمزمه ارام نکند؛ توجه جلب بودنش دار خش

 ناميزان احواالتش انقدر که احمدي بخار اسب چند هاي طپش شروع براي بود کافي هم نوازش پر جواب همين

 شتگذا فرار به پا کند اي توجه بدحال مرد به انکه بدون سوگند. شود مي زمين پخش جا همين بشود اگر که است

 واستخ تا اما برد؛ باال بود، شدن نزديک حال در که رنگي زرد تاکسي براي دست و رفته خيابان لبه به سرعت با و

 هشدارگونه صدايي بگريزد، دکانش صاحب و دکان ان و بازار اين و محله اين از و کشيده پايين را دستگيره

 .کرد راهي مسافري از تهي را تاکسي و کرده اش بازداشت

 ..نداشتيد خواستم مي.. که رو اي پارچه اون.. اون -
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 و هردويشان فرق باالي کرد پهن سخاوت با و کشيد بيرون انگشتانش شيار از را پرتغالي چتر و کرد دراز دست

 !کنيد مي گريه اينطوري که پارچست قواره چند واسه -:گشود لب و بست بخيلي با را تبدارش چشمان

 چتر تا کرده کم را فاصله اندکي و کشيده خيسم هاي پلک و ها گونه روي دست شتاب با اش، طعنه شنيدن با

 را خشدارش صداي و داد فاصله را دستش بدحال مرد اما کنم جدا زمختش مشت ميان از را ام خواستني

 ..امروز اون خاطر واسه!.. کرده؟ درست مزاحمت هم باز مرتيکه اون -:نزديک

 ..چادري ي پارچه اومدم من.. نه نه، -:گفتم تندي با

 هر اي دقيقه از بعد و گرفت دهان به زبان رو، پژمرده زنک جهيد؛ بيرون دهانش از که حرصي پر الـاّـه الّا اله ال با

 ريز هاي هق هق صداي تنها و نشسته بود، اشباع فضايش در ياس عطر بوي که سواري ماشين در هم جوار در دو

 بالخره اما ميانشان؛ حاکم سکوت به زد مي رج که بود شيشه چسب هاي پاکن برف و کرده کز زن صوت کم و

 !بودند؟ پدرتون مسن، اقايِ اون -:شد فرياد غصه علت و لبريز طاقت

 .کرد تاييد را سوالش و داد دستش به را بود داشبورت روي که دستمالي جعبه از برگي

 !بزنند باال استين واستون قراره!.. باشه مبارک -

 را اش ممنوعه حس اتشِ و کرد رو و زير را اش سينه جدار در خفته هاي ذغال تبريکش با که واي اي.. واي اي

 !اره؟ اقوامه، از انگار -..:روشن

 کرده اگاه اش خصوصي مسائل از را او اينکه بر عالوه که بد چقدر.. يافت او با صميميّت احساس زن اين زود چقدر

 روشن هاي حس و صميميّت اين است بد چقدر که اخ... شود خبر با هم او مسائل از خواهد مي دلش کند؛ مي و

 !شده

 خدا رو شما... اخراشه ديگه کردم فکر -:زدم لب مظلوم و محزون نگاهي با بمانم، پاسخش منتظر انکه بدون باز

 ..تا روز اون گذاشت راهم جلو

 مي خالي و کرده پرتاب سويش به هذيان روي از را دلم هاي حرف و کردم مي تب کردم؛ مي تب دوباره کاش

 ذکرگو خان احمد اين سالمتي به تا بود مي دسترس در حاال جاويد هاي زهرماري ان از پيک يک کاش اصال.. شدم

 بيت نه که حيف اما...! خالص و کرده بازگو را بودم اورده ارمغان به برايش که نيّتي حسيني و راست و رفتم مي باال

 .راستئ و مستي نه هست، هذياني نه.. شنگولئ اب نه است کار در

 نداريد؟ شدن شاکي قصد هنوزم -:پرسيد مسکوت، بارانئ کوچه به خيره و پيچاند فرمان دور را دستش احمد

 !امروز همين... شم شاکي خوام مي! چرا -

... شم شاکي خوام مي شما از -: حرفش ادامه منتظر و گرداند سويش به سرعتي را گردنش حرف اين شنيدن با

 .دارم شکايت ديوونم دل و خودم از اصال
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 -: داد چشم کنار گوشهء به چين و کشيد هم در ابرو بود؛ نفهميده اش جمله بند نيم محتواي و مفهوم از چيزي

 منظور؟؟

 شروع قلبم!.. زد؟ مي گيجي به را خودش و فهميد نمي را نگاهم روان جويبار معني چرا.. فهميد؟ نمي را حرفم چرا

 تنشداش نگاه ارام در سعي که لحني با انقباض؛ به شروع فکم و سايش به شروع هايم دندان و کرد نواختن کند به

 !کنيد؟ مي ازدواج من با -:غريدم داشتم،

 اعصابي با را دل ديوانه من و شد خارج ياس عطر از اکنده اتاقک از و گذاشت هم روي چشم اسلوموشن حالتي با

 پناه بي و تنها گذشت سال صد که اي دقيقه براي پسر کودک يک داشتن براي رفته برباد دلي و شده ويران

 حرف و نشسته دستم کنار است؛ پيچانده فرمان دور دست زياد فشار با که حالي در سال، صد از بعد و گذاشت

 در هم من و دهد مي تحويل روزها اين يِ شده حساس منه به گس حرف.. دهد مي اعصاب بي من تحويل تلخ

 !نداشتم رو درخواستي و حرف چنين انتظار شما از -...:اش حواله شقي کله و کنم مي لج ازايش

 کنيد؟ مي ازدواج من با -:کردم زمزمه شده، مماس بهم لباني با

 ..تکرار رو جمله اين ديگه موال به رو تو -:کرد زمزمه کرده، لج من سان به پرخاشجو لحني با

 !کنيد؟ مي ازدواج من با -:کردم قطع را تمنّايش ديگر اي زمزمه با

 تمام دارد... اش خواسته نا خواسته اين با کند مي دعوت بودن مجنون به را مرد دارد زنک!. صبر صبر،.. صبر خدايا

 !صبر صبر،.. صبر خدايا. نادرستش درخواست اين با کند مي تبخير را بدنش اب

 

 

 داييم دختر با قراره نه، -:غريد سوزدار، و خَف صدايي با و گذاشت اش خورده پيچ دستان روي سر کالفگي با

 !خونه رسونمتون مي نگيد، چيزي خواهشا ديگه.. کنم ازدواج

 اين. ساخت صحيح زباني دستور با اي جمله و نشاند هم کنار را ها واژه سختي به.. کرد بندي جمله سختي به

 گرماي با که او دل اصال... نيست بلد را حرفي چنين که دل.. گرفت نشأت منطقش و عقل از درمان درست يِ جمله

 .کردن بندي جمله و چيدن واژه به برسد چه برد؛ مي ياد از را کشيدن نفس زن اين حضور

 اقرار را ازدواج پيشنهاد چندم بار براي تا کردم باز دهن و دادم فرو و خوردم فرو را سردم و گرم نفس باري چند

 به که هم من و کرد شدن الل همان يا سکوت به دعوت گاز، پدال روي فشار و دست اشاره با و شد متوجه که کنم؛

 لال کردم؛ مي حس ام سينه روي به نفي و رد دست انگيزي شگفت طرز به که هم من.. بودم کرده داغ فجيعي طرز

 و ردهک اپارتمانم ميخ ابتدا را نگاهم گفت؛ که رسايي "بفرماييد" و کشيد که ترمزي نيش با. کردم اختيار ماني

 ها سال که لجبازي حس اين به لعنت اما!... برزنست کوي اين از گريز و من خروج انتظار چشم که اويي ميخ سپس
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 زنده هياهو، پر پوشانِ ابي ان از يکي داشتن به عشق ماورايي قدرت اما بود؛ خفته روانم و روح هاي اليه در بود

 يادهپ ميشه اگه! دارم کار کلي من -...:نداشتم که نداشتم کردنش خنثي و دفع براي نيرويي هم من و بود کرده اش

 .شيد

 ازيلجب با انهم زدم، لب بچرخم، سمتش به انکه بدون و گذاشتم دستيگره روي دست و کردم سفت را روسري گره

 .خداحافظ!... بشم زنتون خوام مي -:اشکار

 کمک او شايد تا داد اواز را "حسين "نام لب زير و شد الشهدا سيد دامان به دست گفتن "خداحافظ " جاي به

 حال که بسا چه و نکرد ياري هم اواز و نام ان اما شود؛ اش طبيعي غير هاي طپش مسکن او شايد تا.. شود حالش

 .حسين يا حسين، يا -..:تر مخروب را ها خرابه و کرد قبل از تر ويران هم را ويرانش

 ريختن عرق و ها نفس تنگي اين به ها، کوبش و ها طپش اين به راضيست... راضيست هم شهيدان ساالر نکند

 !!امدن؟ ممنوعه با راه و دادن ممنوعه به دل به راضيست هم او نکند.. ها؟

*** 

 روي ار کليپس. تِکش هم را کتان شلوار مانتو و انداخته خوابم، اتاق پهن کوچکه قاليچه روي را بنفش دور روسري

 معريان هيکل باقي و گرفته فشار پر دوش زير را سرم. جُفتش هم را صورتي گيپور هاي پوش زير و انداخته تخت

 هم گذشت که تابستاني مرداد عينهو تن گرماي از حتي گرمايش که گرم اب دوش اين چسبيد؛ مي. زيرش هم را

 نشد دور و کشيدن دست به حاظر ساعتي نيم براي من و چسبيد مي استخوانم و گوشت به شدت به بود، افزون

 را اپ گريز احمدِ نام و بودم ايستاده حرکت بي کفي، و شوينده هيچ بدون و نبوده داغ مرداد از باالتر گرماي اين از

 نام يک پسرانه؛ نام يک... کردم مي انتخاب را داشت خواهم دور نچندان اينده در که کودکي نام... کردم مي هجي

 را ملس و شيرين هاي حس تمام اوردم زبان به هرگاه که نامي باشد؛ فرزندم اليق که نامي.. اقامنشانه و مردانه

 .اي عاقالنه نامگذاري اينچينين از شوم حال شوريد من و کند تقديمم

 روي مزاحم اسم حين اين در که کشيده ام پيشاني روي تا شيطنت با را کالهش و زدم گره را پوش تن حوله کمر

 ..؟!جون سوگند -..:ماندم منتظر و برقرار را تماس خونسردي با. زد چشمک گوشي صفحه

 !شماست با گوشم بفرماييد، -

 بابت ..اومد پيش که اتفاقاتي بابت شرمنده، -:گفت سخن بسيار شوق با و تنفس بي و کرد صاف گلويي مرجان

 بخواد، خدا اگه اخه( کرد شيريني و بلند ي خنده) نشم مزاحمت ديگه دم مي قول! اوم. زدم بهت که حرفايي

 !بشه حل شايد يعني.. ميشه حل مشکلمون

 از يکي! اروپا بريم قراره -:شدم کالمش ادامه منتظر و کرده ناقص اي خنده هم من مشعوفش، صداي شنيدن با

 .خواد مي باال طاقت.. خواد مي صبوري البته.. شده وا مشکلش از گره و رفته اشناهامون
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 !هومم؟؟ بگيريد، نتيجه که اينه مهم!.. نداره اشکالي بشم قربونت -:زدم لب مسرور و وار نئشه حالتي با

 به است قرار مرد يک.. زن يک اينکه شنيدن با اما بودم دلخور و ناراحت پريشش روان شوهر و خودش دست از

 غصّه و غم هرچه بچشند، را شدن مامان و بابا و شدن فرزندار خوش طعم است قرار... برسند شان ديرينه ارزوي

 به با و قطع را تماس ارزويش، و رويا به رسيدن شرف در زني با دل درد و صحبت دقايقي از بعد و فراموش را بود

 يباف خيال و رويا ديار به را خودم زير؛ سربه ريشويِ مرد يک هيبت ياد و ماهه يک نوزادي گلبافت کشيدن چنگ

 .بودم هوا و اب خوش تفرّجگاه ان ساکن همچنان شب از ساعتي تا و کرده وارد

*** 

 چشمي زير که حالي در مادرانه، لبخندي با و گذاشت اش نخورده دست بشقاب کنار را البالو مرباي خانم حاج

 گذاشت مي دهان به لقمه ولع با که شوهر به رو نچشيده، را رويش پيش طعام از قاشقي هنوز که او به بود حواسش

 !منزلشون بريم شيريني و گل با شب فردا بشه اگه شما اجازه با زدم، حرف داداش زن با امروز -:کرد

 روي از و گفت شکري حاجي. جلب خودش سوي به را مهر پر چشم جفت دو و کرد زمزمه "حسيني يا" اختيار بي

 مشرف اجازه اورد؛ مي بيرون پيراهنش جيب از را اش تسبيح که حال همان در و برخاست شام شده پهن سفره

 .راند بيرون اش شازده دل اعماق از را ديگري "ياحسين " و داد را شب فردا ميهماني به شدن

*** 

 وارسش با و پوشيده را مخمل شلواري بلوز و اويز لباسي، جا روي را نمدار پوش تن حوله دردناک و کوفته بدني با

 باشم، داشته بود قرار که اي بچه پدر شدن وار عيال خبر و صبح ياد ناگاه و افتاده ام شده حلقه موهاي جان به

 قطعاتش از قطعه و افتاده قالي و فرش از تهي هاي سراميک روي و شل دستانم از درجه اخرين تا سشواره و افتاده

 .قطع

.. لرزد مي دلم و دست مدام من و شود مي اکو سرم در مدام خبري جمله اين.. "کنم ازدواج داييم دختر با قراره "

 يعني دهم؛ مي دست از را تعادلم. زند مي دو دو ديدگانم برابر در بدست کولي پوشِ ابي يک تصوير مدام مدامُ و

 مي سبب شود؛ مي پيدا نا و هويدا مدام که بدست کولي پوشِ ابي تصوير ان و رود مي رژه مدام که خبري جمله ان

 کاغذ.. يابمش مي. بروم شکل مستطيلي کاغذ تکه ان يافتن پي به اختيار بي و شوم حال اشفته اينچنين که شود

 ! شانس اين به تُف -..:است شده نامفهوم خطوطش و پخش جوهرش تمام!.. فايده؟ چه اما يابم مي را شکل هندسي

 

 

 اب صبح، يِ کننده ديوانه ماجراي به و زوم اتاقش سقف در موجود کوتاه ترک چند به و کرد سر قالب را دستانش

 رخ به دوختن چشم به قادر که زني ان روزي که کرد نمي خطور فکرش به گاه هيچ. انديشيد غفور، سابق همسر
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 بلکه بار، يک نه انهم دهد ازدواج درخواست... دهد ازدواج درخواست شيوايي و صراحت با و بيايد نبود؛ زيبايش

 زوج پيشنهادي چنين و يوم چنين که چرا نداشت؛ را روزي اينچنين ارزوي گاه هيچ ولّـاـه به. پي در پي باره چند

 يک هم و هست مطلقه هم که زني همسر!.. غفور؟ سابق همسر با ازدواج. هست و بود ها نشدني و ها ممکن غير

 زن بيوه يک کشِ جنيبت و بيايد هست، فاميل عزب پسر تنها که شريفي احمد شود مي مگر!.. دارد؟ فرزند

 حق نيست؛ حق و درست خدا خدايي به نيست، ممکن که خدا به!.. شود؟ مطلقه مادرِ يک کشِ جنيبت.. شود؟

. ندک مايملکش جزو را غفور يِ بيوه و بيايد را؛ زاللش نگاه نه گذاشت، کج را پايش نه امروز به تا که اويي نيست

 انخ جاويد يِ خورده پس درخواستِ تسليم و بيايد شد، نکشيده انحراف به هم افکارش حتي سن اين تا که اويي

 و اشنا از اصال.. گويند؟ مي ها چه همسايه و در.. گويند؟ مي چه فاميل و اشنا اصال. عدالت نه و است حق نه... شود

 و حاجي از اصال!.. کند؟ چه را خانم حاج.. کند چه را حاجي شويم؛ رد هم همسايه و در از حتي.. بگذريم فاميل

 !.کند؟ چه را انصاف بپوشيم؛ چشم هم مادر

 مي ورود اجازه لبخند با و داشت دست در را زبان گاو گل فنجاني که بود خانوم حاج. شد خيز نيم در تقه با

 !پايين ميومدم خودم کرديد، مي صدام!.. اومديد؟ باال پله چند اين از و کشيديد زحمت چرا! بفرماييد -:خواست

 داغه تا!.. مادر؟ زحمتي چه -. :زانوانش روي را معطّر فنجان و نشست نفره يک چوبي تخت روي دستش کنار

 .بخور

 نشسته دستش کنار که شيرزني اوّلي دست خبر به حين همين در و نوشد مي را رنگ تيره مايع ان از جرعه چند

 و تهگش تبديل ها طعم ترين تلخ به معطّر يِ جوشانده ان شيرين طعم خبر، ان شنيدن با ناگاه و سپارد مي گوش

 فرداشب گفت اخه رسيم؛ مي خدمت اينجورا چهار واسه بگم بگيرم، تماس گفت حاجي -. :کند مي زهر را کامش

 !دعوته اي مکه شام

 .دعوت تازه هوايي به را اش افتاده نفس به قلب و داد مادر دست به را شده نصف فنجان

*** 

 ايدب. کنم مي حرکت ديروزي مکان همان به و کرده اختيار دربست تاکسي جدول، يِ لبه در انتظار اي دقيقه از بعد

 و زيستن صباحي چند براي من... هستم او محتاج حيات يِ ادامه براي من... بفهمم را نجيب مرد ان منزل ادرس

 مادر به نياز. است هايم خواسته و ها نياز حالل که چرا هستم؛ او رنگ پر حضوره گرماي نيازمند بودن، جاندار

 .داشتن پسر فرزند يک داشتن، فرزند به نياز.. شدن

 خودم و سپارم مي جوان راننده هرز دستان به سبز اسکناس سه شده، خريداري تازه مدادي نوک باراني جيب از

 را هشتافت بيرون لجباز موهاي تار. بزند رقم لرزانم دستان و خودم را انتهايش است قرار که تقديري دست به هم را

 وندر به هم را ام افراشته هيکل و فرستم مي شده، پوشانده مشکي مقنعه يک با که سري ناحيه ترين پست به

 دو مغازه ان به ادّعا، پر رهگذران و کسبه هاي نگاه از برخي به توجه بي کنار، گوشهء از. امد و رفت پر بازارچه

 پايم مي را داخل ؛"بازي تابلو " معروف قول به و توجه جلب بدون و رسم مي ياس، عطر از سرشار نورفِشانه دهنه
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 کشيده پايين ها قفسه از سر، به چادر خانوم دو انتخاب به ديگر از پس يکي را رنگي هاي طاق که حالي در را او و

 ظارشانت چشم که دلي دريا ان يايد مي نظر به. يابد مي سوق خنده به لبانم اختيار بي و بينم مي کند؛ مي پهن و

 !!ديدي؟ چه را خدا باشد، دل دريا مردِ همان شريفي احمد شايد! هوم.. باشم يافته را بودم مي

 درگير هم هنوز که را او چشمي زير و کنم مي روبرويي مغازه در شده چيدمان رنگي هاي روسري سرگرم را خودم

 کولش و کت از انقدر تا کنند نمي گم را گورشان چادري دو ان چرا. کنم مي تماشا را هست، انصاف بي زن دو ان

 حرصي نداي ان ادامه در و کشم مي "پوفي" حرص پر!!.. نکشد؟ کار رنگي، هاي طاق ان بردن پايين و باال براي

! حاجي شرمنده -:پرسم مي فروشيست؛ روسري مغازه ان صاحب که مسني مرد از و طرفين به چرخانم مي سر

 ميشه؟ تعطيل ظهر از ساعتي چه بازار

 !چيته؟ واسه ديگه، اي دقيقه بيست ربع يک -: دهد مي را جوابم حوصلگي بي با

 بعد، اي دقيقه بيست ربع يک براي و کنم مي طي را بازار خروجي راه ديگر نگاهي نيم با و دهم نمي را جوابش

 .کشم مي راهي به چشم

 و عبور قديمي بازارچه هميشگي مسير از شان ذاتي فروتني با و سپارند مي شاگرد بدست را مغازه پسر و پدر

 و بفهمد وجناتش از را کرختي اين بود توانسته که هم پدر و نداشت حوصله امروز جوان مرد. شوند مي خانه راهي

 .پردس بود، بز و تيز بسيار کم سن ان با که هاشمي دست به وسواس و دغدغه بي را مغازه دهد؛ نسبتش استرس به

 بزس تاکسي ان بداند انکه از دريغ راند؛ شان قيمتي اما کلنگي منزل بسوي و چرخاند را سوييچ "الـاّـه بسم با"

 از کشيدن دست و شدن خيال بي به حاظر که است لجباز گر تعقيب يک راند، مي سپرش به سپر که رنگ

 .است برده، را دختر هرچه ابروي يکجورايي کردنش مطرح با که پيشنهادي

 !بيايستيد جا همين اقا -

 خودش بعد اي دقيقه و کشيد ترمز شريفي احمد ساخت کهنه و دار حياط اي خانه روبروي ترف طرف ان متر چند

 -.:کرد مي بش و خوش و ايستاده بود؛ ها همسايه از ظاهرا که شخصي با که حالي در مسن مرد اما شد داخل

 !شد؟ چقدر کرايتون جناب

 انها سمت به مجاور هاي ساختمان لبه از رهگذر فردي مانند و کردم مرخص را دربست تاکسي و حساب را کرايه

 رفتن داشتن حقيقت منظورم بستم؛ مي حقيقت روي به را چشمانم همانطور و رفتم نمي هرگز کاش اما... رفتم

 !داد؟ تله به دم هم اقا احمد بالخره پس -..:خويشش و قوم دختر خواستگاري به ريشو مردک

 ادبخو خدا اگه!... نکرد مقاومت خانوم حاج اصرار با ايندفعه اما گذشته کلي وقتشم از گرچه وقتشه، ديگه -حاجي

 ...کنيم مي يکسره رو کار امروز همين

 !همونه باشه صالح هرچي کريم، اوس خود به بسپر!.. حاجي خيره انشاالـاـه -
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 شيرين اوهام تمام... سکويش از کنجي در شدم خروار و شد شل پايم و دست بغلي ساختمان پله تک روي همانجا

 با ارروزگ اين چقدر که اخ. بود کرده نواختن کند و تپيدن تند به شروع که قلبي روي شد اوار سرم، در پال و پخش

 !کند مي مصدوم و مجروح را بيمارم دل چقدر... کند مي تا بد روياهايم، و من

*** 

 ..ميره کي ظهر از بعد چهار ساعت!.. ديگه؟ وقت يک واسه گذاشتيد مي نميشد خانوم حاج -

 دبو ايستاده اتاق درگاه در خوشپوش و اراسته که مادرش ناراضي نگاه با که چرا بيايد؛ را حرفش ادامه نتوانست

 روي و برداشت خيز سويش به شتاب با. نداشت را بسته حلقه هاي اشک و دلخور نگاه اين تاب و شد مواجه

 که لبخندي با و کشيد تن به رنگ اي سورمه پيراهن روي را اش مشکي کت حرف بدون و زد اي بوسه چادرش

 هب توجه بدون و امد در کت حر به اش، زندگي استوار هاي ستون از جلوتر نبود؛ مشخص انچنان بودنش تصنعي

 دنده که حال همان در و کرد خارج را رفته کارواش اتومبيل خواست؛ مي هوار و داد و غرّش کمي دلش که اسماني

 بان سايه يک... بود پرتقالي چتر يک... افتاد پشت صندلي در رنگي جسمي روي به نگاهش گرفت مي عقب

 بي اب. داشت بر در را داشتني دوست زن يک شيرين عطر اش چوبي دسته که و بود داشتني دوست رنگِ پرتقالي

 . فعال را پاکن برف و انداخت پشت صندلي به را چتر وجدان، عذاب و ميلي

 

 

 

 شمخ و کوباند مي هم به ابر مهيب؛ فريادي با بلکه کرد نمي ناله ارام ديگر اسمان.. باريد نمي نم نم ديگر باران

 با لکهب تپيد نمي تايي هزار قلبش ديگر.. کرد نمي سير دنيا اين در ديگر پوش باراني دخترک. نمود مي تخليه

 و ناخوشش حال به کرد مي سرگراني و کشيد مي انتظاري چشم کناري اپارتمان سکوي کنج سنگين؛ سکوتي

 .تنش در نشسته سرماي

 بدون چشمانش در اي ثانيه و گرفت دست در را احمد گرم دست دايي خان دروازه، درگاه در ، زحمت رفع هنگام

 خيره خيره اي لحظه. بخواند نگاهش از را، خواهرش و حاجي هاي حرف صداقت تا شد خيره زدن هم بر پلک

 نگاه هرچه پدر. گيرد ارام مظطربش قلب و بخواند هم نگاهش از را بودن مومن و نجيبي ان تا کرد تماشايش

 با کردن وا سنگ و نشيني گوشه به حاظر اما حواله؛ دار معني لبخنده هرچه خانوم حاج و داد تحويلش سنگين

 ..شود نصيب بود قرار را فاميل ماهي شاه که چرا کردند، مي اب ايمانش و دل در قند کيلو کيلو که داييء دختر

 و حجب سبب به امروز که کشيدن زير به سر همان با و نشد شود؛ مالک بود قرار را فاميل بهتران همه از که چرا

 ردنگ اي لحظه حتي.. اي لحظه و بود انداخته پايين سر اينچنين کشش عربده وجدان خاطر به بلکه نبود حيايش

http://www.negahdl.com/


 لد اما سپرد گوش فقط... سپرد گوش فقط اما سپرد گوش خير و مصلحتي هاي صحبت به و نشست نکرد؛ راست

 .نسپرد

 بدون و نشست رل پشت درنگ بدون هم او و کرد رها را دستش گونه؛ خيره نگاه تک همان با حرفي بدون دايي

 به توجه بدون.. راند رحمت از روان هاي کوچه از سرعت با براند؛ تر ارام خواست مي که حاجي هشدار به توجه

 دو ان و راند بيشتر شتابي با پرسيد؛ مي را بودنش سرد و صحبتي کم علت که مادر وار تذکر و دلخورانه هاي حرف

 نگران و ترساندن به عادت... نداشت حياتش هاي نفس دلِ لرزاندن به عادت احمد که چرا کرد، زده حيرت را

 .نداشت حياتش هاي نفس چروکيده دلِ کردن

 !پسر اروم -:غريد و گذاشت اش دنده روي نشسته دست پشت روي دست محکم صفر حاج

 احمد؟ يهو شد چِت بده، مرگ منو خدا!! وا -خانوم حاج

 ددر سرم يکم! حاجي سياه روم -.:متوقف درب جلوي و کشيد پايين انتها تا سرعت کردن کم با همزمان را شيشه

 ..همين واسه کنه مي

! هـه نيست؛ درد سر علتش زار و ناخوش احوال اين نفهميد... بود بهانه درد سر نفهميد پيرمرد بود؛ بهانه سردرد

 نديده اينگونه را اش شازده امروز به تا وقتي اخر ؟!!کرد مي ذوق ذوق کمي قلبش هم شايد.. داشت درد دل شايد

 !ويرانگر؟؟ درد، قلب و است بهانه درد، سر بفهمد چطور است،

 چرخاند را کليد همسرش دوش دوشا و کوبيد صدا با را در دهد، انتها را پوزشش دهد مجال که ان بدون صفر حاج

 .شد منزل داخل و

 خروج قصد پيش ساعتي يک که اتومبيلي ديدن و سر تکان با و جهيدم بيرون خلسه حالت از در کوبيدن صداي با

 سکو روي از را ام شده خشک پوش جين پاهاي سختي با شدن؛ داخل قصد حاال و داشت را دار حياط کلنگي ان از

 .کردم انسو به دويدن به شروع و کشيده پايين

 هاي لنگه. کرد پارک درخت و دار کم حياطِ گوشه در داشت، را پارکينگ يک نماد که فلزي طاق زير را ماشين

 پر نگاهي با که حالي در را کريمي سوگند که کرد؛ مي هم چفت و نزديک هم به داشت و داد باال را اهني دروازه

 و ديد باران شر شر از موچاله وعض و سر ان با را کريمي سوگند. ديد کرد؛ مي براندازش گله؛ از پر نگاهي با.. حرف

 المع حيران نگاه کند، ازاد را فلزي در کشيده باال لنگه انکه بدون. گشت عالم سرگردان و حيران... گشت حيران

 خواست و بست رويش به رنج و درد با را در... بست رويش به را در و داد فاصله اش شکايت پر نگاه از را اش گشته

 نهما با او و شد کوبيده بود، اهني در چسب که سرش پس به جان کم هاي تقه که بگريزد مأمنگاهي به و شود دور

 !هيش -...:را فلزي حصار ان گشود و داد کف از طاقت دوم ي تقه

 رو وت!.. بريد اينجا از حسين امام به رو تو -:امد را ادامه سپس کند، سکوت تا گذاشت اش بيني تيغه روي انگشت

 !بريد فقط و نکنيد نگاهم اينطور حسين امام به
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 هايم اشک که شکر مرتبه هزار صد را خدا. بود جاندار و قدرتي بارانش که شکر را خدا. امد مي باران که شکر الهي

 شيرين رويايِ از شدن دور و شدن زده پس اين براي چگونه که ديد نمي او و بود شده باران درشت قطرات ميکس

 لب کاش اي.. نکند رسوايم لرزانم؛ و خشدار صداي.. چشمانم سرخي کاش اي اما. ريختم مي اشک شدن؛ مامان

 .نکند رسوايم تارم، چشان شده ريخته ارايش و شده رنگ بي هاي

 ..به رو تو شيد؛ مريض که االنه -احمد

 نقد ،نکردند نقد اصال امروز به تا که دوستاني اين!...کنيد؟؟ مي ازدواج من با -:ناليدم حال مريض صدايي با ارتجاال

 ! خواهشا کنند

 

 

 

 

 !نکنيد؟ نگاه هم رو سرتون پشت و ريد مي نه، بگم!.. ميشيد؟ خيال بي نه، بگم اگه -:داد سر خواهش نواي

 امروز همين بايد. امد تر جلو و بست سرش پشت را در اهسته اهسته.. امد جلو و کرد رها را لنگه اهسته اهسته

 دلي سنگ با را دلش صاحب پدر امروز همين بايد.. کرد مي مشخص نطنزش پيشنهاده و زن اين با را اش تکليف

 .يافت مي خالصي و اورد مي در

 !!نداديد رو جوابم -

 و مردي نام اليق ام، فهميده که مردي از خواهم؛ مي او از پسر فرزند يک فقط من بفهمانم او به چطور

 هگرفت را ترم هاي مژگان روي نشسته هاي قطره دست پشت با و کشم مي تر جلو را خيسم مقنعه!.. مردانگيست؟

 داده را پيشنهادم من. دوزم مي اش خورده واکس هاي شبرو و خودم کوتاه ساق هاي بوت بين فضاي به چشم و

 هک اوست شوم؛ نمي خيالش بي و کن ول که من... کند هضمش که اوست نوبت اکنون ام؛ کرده را هايم ناله من... ام

 .بجويد مصمّم منِ از دورخيزي براي حلي راه بايد

 !نميشم خيال بي نه، -:کردم زمزمه خاشاک و خار از پر صدايي با

 برگ؛ پر هاي شاخه خس خس و باران شر شر صداي جز که اي کوچه انتهاي سوي به کردم کج قدم و گفتم را اين

 نم. شدم نمي شيطان و شر بچه پسر يک خيال بي من.. شدم نمي فرزند خيال بي من. رسيد نمي گوش به چيزي

 .خواست مي بدست کيف پوشان ابي ان از دلم... خواست مي اي سورمه گلبافت در پيچيده هاي فسقلي ان از دلم

 براي فقط.. نمودم خواستگاري امدادگر مرد يک از فقط! هـه ام؛ نکرده که شرع خالف.. ام نکرده که جرم
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 خواستگاري به امروز که پدرش گور.. است خير جوابش که چه من به. ام کرده تکرار را پيشنهادم بار چهارمين

 !بس و خواهد مي فرزند يک دلم من رفت؛ فاميلش

 از شده مچاله و خميده که سرتق زنک سوي به راند مي و کشيده بيرون حياط از را اقاجانش اتومبيل شتاب با

 ار شيشه و کشد مي ترمز مسير، انتهاي به نرسيده. نيست اش سالمتي نگران هيچ و ميدارد بر قدم کوچه وسط

 !باال بفرماييد ميرسونمتون، -:پايين

 يخداي و ببيند موقعيت اين در را او همسايه و در از يکي مبدا تا پاييد مي را کوچه بغل هاي ايينه از دلواپسي با

 !شيد سوار خدا رو تو ببينه، منو يکي که االنه -:گفت غرلند با.. بسازند برايش حديثي و حرف ناکرده

 مگر.. ترسد؟ مي چه از.. است؟ اينگونه مرد اين چرا. نگاهش زل و کردم گشاد چشم و ايستادم سرگشتگي با

 مي شدن ريخته ابرو و بردن ابرو از هم ها مرد مگر.. باشد؟ غريب يک با شدن ديده نگران که است بخت دم دختر

 !!ترسند؟

 جلوس منجمد و ابچکان شکل و سر همان با و رفتم شاگرد سمت به بگيرم، اش دونده نگاه از را نگاهم انکه بدون

 درنگ اي لحظه هم او طلبيدم؛ گرما و بگذاشته گرمايشي هاي دريچه روي دست و فلزي گرم محفظه ان در کردم

 .کجا نپرسيدم من و ديگر مکاني و جا براي گرفت را گازش و نکرده

 ايشه سوال طرح و مسکوت جايي به رسيدن منتظر انکه بدون تکميل؛ گنجايشش و بود شده لبريز ديگر صبرش

!.. شم نمي منظورتون متوجه اصال من -:خشک لحني و تندي با انهم کرد، باز دهان رانندگي حين همان در بماند،

 !چيه؟ پيشنهاد اون به راجع منظورتون

. کرد نظر بود، نشانده زانو کشکک روي را دستش دو هر کف که سوگند به چشم گوشه از و انداخت جا را دنده

 يک در که بگويد کاش.. باشد "شدن عاشق" جوابش کاش که کرد مي ناله و زد مي فرياد اختيار بي دلش تمام

 دل هم خودش است حاظر حاال و داده دل حالش، مريض خودِ همانند صدا يک در.. سرانده دل خودش همانند نگاه

 !ها کاش اي اين از دريغ اما... ترديد از پر دلدار اين به بدهد

 مادر خوام مي -:زدم لب عار بي صورتي با ناهموار، صدايي با پس امد؛ نمي خوشم چيدن چرند و درازي روده از

 !خواد مي دلم بچه بشم،

 به خيره جهنمي نگاهي و غليظ اخمي با را او و شدم مايل چپ به طمانينه با چپم؛ سمت از جوابي نشنيدن با

 ..مامانِ بشم، زنتون خوام مي -:دادم ادامه را جمله شرم بدون و ديدم رو پيش طويل خيابان

 !من؟؟ بچه مادر -:گفت خود و را نطقش کرد قطع شمرده، هميشه، سان به اما بم، و کلفت صدايي با

 !شما قانوني و شرعي زن!.. شما بچه مادر -

 !مادريد يک هم االنش که شما -:گفت سرد کند، نگاهش انکه بدون و کرد پارک کور و سوت پارک يک کنار
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.. داشتم؟ اي غصه چه ديگه بودم مادر اگه! هـه هـه،!.. مادر؟ -:پرسيدم خنده، اي نمه با و زدم بلند پوزخندي

 غميش؟؟ هي و اومدي مي ناز واسم هي هم شما و کشيدم مي رو شما منت و نشسته اينجا چرا ديگه

!!.. ؟بود چي بزرگراه کنار روز، اون اصوال ادا اين پس -:و چرخيد سويش به انداخته باال ابرويي و داده چين بيني با

 نيست؟ بچتون اسم مگه "سامي"

 دچن تازه که صورتي روي شد روان اشک و ترکيد ورمش با و کرد ورم بغض پيچ، اي سورمه ماهه يک نام شنيدن با

 صداي همان با و شدم خم سويش به کمي دهم، را جوابش انکه بدون. چشيده را سالي خشک طعم ايست لحظه

 حياي و شرم و غرور باباي گورِ گفتم!.. نيستم ام کي هيچ مادر ندارم، اي بچه من -:کردم ناله ناشناس، و لرزان

 هبچ يه دلم گفتم بشم، زنت خوام مي گفتم.. کردم خواستگاري ازت و اصل سر رفتم راست يک اومدم و دخترونه

 !نه يا حاظري بگو کالم يک!.. نه يا اره بگو کالم يک کالم، يک حاال!.. هيع.. خواد مي

 مردِ اين چقدر و را اش شرحه شرحه قلب کرد تکه تکه و گفت را کالمش يک. شکست زن و گفت را کالمش يک

 ترميم تازه بغض شکست؛ هم اسمان!.. کرد خدانشناسي خداشناس، مومن اين چقدر!.. کرد نانجيبي امروز نجيب

 نز که بود باال شکستنش شدّت و صدا انقدر و شکست امروز، نانجيبه مرد کالم يک با هم زمين ابي سقف شده

 صداي ان از لرزيد و ايستاد ميداشت؛ بر موزون نا قدم جنبنده؛ از خالي پارک تنومند درختان سايه از که بدحال

 ! "هستم من نباشد، غمت" گفت مي و گرفت مي بر در را او که بود خداشناس مومن يک کاش و موحوش

 

 

 

**** 

 هاي گردو انکه حين در و صفر حاج دست کنار در بود نشسته حاال و گرفت صبحي خانوم حاج را مثبت جواب

 زودتر هرچه تا خواست مي و تعريف را وقايع سرور و نشاط با چيد؛ مي رويش جلو و کرد مي مغز را کاغذي

 يگانه دامادي ديدن با گيرد ارام نگرانش هميشه مشعوف دل تا شود ريس و راست فاميلي وصلت ان مقدمات

 .پسرش

 !زهرا جوابه واسه داره استرس البد شده، الغر بچم طفلي.. ميکنه ذوق کلي بشنوه احمد حتمي -

 کند به بس از. الکردارش قلب هم بود رفته اب جسمش عضالت هم هفته دو اين در خانه، جوانِ مرد. بود شده الغر

 يها گامپ همان با و زد مي گامپ گامپ حالي بي با و نداشت تپيدن براي نايي بيچاره بود؛ کرده وادارش نواختن

 ورچط اينکه افتادن؛ باراني روز ان ياد با... افتادن او ياد با. انداخت مي کرده دک خواستني ان ياد به را او قوّتم کم

 حيران... حيران و کند مي اش ديوانه کرد؛ رها اسا سيل باران ان در سبز، محوطه ان در را او و گفت را کالمش يک
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 مامت از تر بيش شب، نيمه تا که ايست هفته دو.. نبرده ياد از را شبش نماز ايست هفته دو. پريشان و کند مي اش

 زن دل که چرا دارد؛ بخشش و امرزش طلب.. دارد استغفار طلب و کرده رجوع محرابش و خدا به عمرش روزهاي

 گوشه جاي به روز همان از. کرد رها تنها و تک هايش رويا وادي در کلمه يک با و شکست کلمه يک با را کار طلب

 دکان هم انجا از و خيابان کوچه راهي نکرده طلوع افتاب و نشيند مي بيدار شب از پاسي تا اعتکاف، و نشيني

 اعتراضي... ايد نمي در هم صدايش و کند مي شاگردي و پادويي غرق را خود زدگان جنون همانند و شده پدري

 رالغ مادر، و پرسد مي را اش شوريدگي و دوندگي اين علت صفر حاج گرچه.. اند معترض بقيه گرچه.. کند نمي هم

 .گريز حرفشان، پر و سنگين نگاه برابر در و گويد مي "هيچ" جوابشان در او اما را؛ شدن غذا و اب کم و شدن

 استه استه و شده ها گردو پوست خيال بي خانوم حاج روزها؛ اين يِ خسته احمد ورود و دروازه امدن در صدا با

 دور ذکري و بوسد مي را رشيدش پسر گونه و کشيده پايين را گردنش ورودي راهروي همان در و رود مي جلو

 دل، عمق از هاي لبخند و واکنش اين علت پرسش و بوسه ان به جواب جاي به جوان پسر اما کرده؛ فوت سرش

 سوي از را انجمادي و سردي اينچنين امروز به تا عمرا. زده حيرت را مادر و پدر اي دقيقه و کند مي نگاه سرد

 !عمرا.. باشند کرده دريافت احمد

 اين تا کجا!!... شريف؟ احوال -:زند مي صدايش و انداخته دهان داخل درسته را تازه گردوهاي ان از يکي حاجي

 شب؟ وقت

 طاقچه روي پارچ از و زد کناز را مادر ارامش با. نداشت معني مرد اين امثال براي ساعت اين و بود شب يازده

 .داشتم کار جايي -..:گلو راهي قلوپ يک و کرد پر سر ليواني

 باز ،ديگر ليواني. اسير پيش هاي دندان بين مادر، اشاره و شصت انگشت ميان نرمه و پريد باال پدر سفيد ابروان

 مينه خانم، حاج -:گفت جدي، لحني و بعيد صالبتي با حاجيف تُني چند نگاه به توجه بدون و رفت باال پُر، سر هم

 !منتفيه حرفا اين و خواستگاري قضيه بگو و دايي خونه بزن زنگ وقت؛ اولِ فردا يا امشب

 ار خدا. ديگرش دست پشت سپس و کوبيد صورتش از نيمه روي شدت با گونه، اجبار حرفِ اين شنيدن با مادرش

 قلبشان نه و بودند سالمت و صحيح ماشاالـاـه هردويشان.. نبود کاري ريا و امدن فيلم اهل خانم حاج که شکر

 شسوي به سالنه سالنه اجرا، تأتر و بگذارد قلب روي دست انکه بدون خانم حاج پس فشارخونشان؛ نه بود مختل

 .چرخاند "چرا" معني به سري و نشانده بازوانش روي دست و اورد هجوم

 !سقف يه زير برم داداشتون دختره با نيست قرار من بدونيد فقط نپرسيد، هيچي -

 پله راهي و دور اش زده مالمت نگاه زير از را خودش و گذاشت هم روي ارام پلک چند و ماالند گونه چارقدش روي

 از جانش اقا قدرتي بانگ ان از بعد و تسبيح خوردن تاب صداي که شد فوقاني طبقه هاي اتاق و خانه کنج هاي

 نخواستن از بيکاره و کاره يک و اومدي شب يازده -..:ايستاد باز حرکت از و رسيد گوش مجراي به سر وراي

 !!مياي؟
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 اما حاجي شرمنده -.:پهلو به هست، مواخذه و تنبيه اماده که کسي همانند را دستانش و کشيد زير به را سرش

 !تونم نمي نميشه،

 !بمون داري، و زدي که قصدي و حرف پاي و بکش خجالت.. مياد؟؟ نتونستن از مگه مردم -:غريد تندي با

 !تونم نمي حاجي، شرمنده -:کرد شرمندگي اظهار يافته؛ صعود درجه چند صدايي با اينبار دوباره از

 بيش هم ساعت و دقيقه از حتي که ديگر اي ثانيه از بعد و امد سکوت.. اي ثانيه براي کرد حاکميّت و امد سکوت

 مگه.. هستن؟ ما مچل مردم مگه!.. جونت خانوم نه من، نه ندادم؛ ياد رو نامردي بهت من -:زد باال بانگ و رفت بود،

 گهدي من بگه بياد چرا و چون بي يارو ها، باجي خان خاله بين صحبت و حرف کلي از بعد که کرده گناه مردم دختر

 !خوامت؟؟؟ نمي ديگه.. نيستم

 خمي گريزان نگاه و پدر چنگال اسير راه ميان در اما شد؛ برده باال گرفتنش براي دست و نشست صورت روي عرق

 !باال بگير رو سرت مرد يه مثل -:شد پرسشگرش نگاه

 که اي هجمل انکه بگويد و بگيرد باال سر مرد، عينهو نتوانست که بود مشوّش و ميزان نا احواالتش انقدر نتوانست،

!. خالص و نبود بيش طنزي و دروغ مخشوش؛ را اش خانواده اعضاي جان و دل و اورد زبان به پيش دقيقه چند

 اظهار و کشيد پايين تاب بي نگاهه و گردن دوباره از خورده؛ تاب انگشتان حصار از کند ازاد را مچش انکه بدون

 ..نمي! شرمنده حاجي -:تاسف و شرم

 رتِصو از نيمي... کوبيده صورتش از نيمي و اسير اش چانه که رسد پايان گفتنش "توان نمي" که بود مانده کم

 پدر کوبنده دست و شنيده مادر "زهرا يا" زمزمه و ديد ضرب اش نشده اصالح اي هفته دو هاي ريش زير مخفي

 لب ادفري به شبيه کمي صدايي با کند؛ راست و بگيرد باال بود، شده کج طرفي به که را سرش انکه بدون. لرزيد

 ..تو نمي! نميشه شرمنده حاجي -:برچيد

 پدر لرزان دستان و رسيد گوش به خفيف جيغي با مادر "زهرا يا " و يافت سوق ديگر طرفي به شده کج سر

 ..علي مرتضي والي به تا توني، نمي و اي شرمنده بگو ديگه بار يه و کن نگاه چشمام تو مردي اگه -.:مشت

 ايدش يا بم، صدايي تُن و افراشته سري با اينبار درنگ، بي و شود دار ادامه بابايش حاج نفرين و تهديد نگذاشت

 !خوام مي رو ديگه يکي خاطر -:غريد دار، بغض هم
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 جان قلبش اما. کرد پايش زير پله روي شدن ولو به مجبور را او و کاسته را انرژي مانده ته بند، نيم همان ظاهرا

 گامپ. طپش پر هاي طپش ان کرد مي کر را فلک گوش! هـه قدرت؛ با هم بود، صدا با هم هايش گامپ.. بود گرفته

 !گامپ گامپ.. گامپ

 ضيهءق اين در بود او نوبت... بود مادرش نوبت. کشيد کنار و کرد اش تسبيح تاب و پيچ از پر را مشتش صفر حاج

 .شود جويا علت و کند دخالت خواهي خاطر

 تکيه پوسيده، چوبي هاي نرده به که سري و کرده جمع زانوهاي کنار و کشيد جلو کوتاه هايي قدم با خانوم حاج

 بي عجب -:پرسيد جدي لحني با دهد؛ سر اي مادرانه فغان و کند جاري اشکي انکه بدون و نشست بود؛ شده زده

 !!شدي؟ خواه خاطر خبر بي عجب!.. خبر

 گر مالمت صداي به گوش و دوخت رنگ کرم چارقد گره به چشم. را عتابي اينچنين و لحن اينچنين بود نديده

 !!ذاشتيم؟ نمي کار سر الکي رو مردم دادي مي ندا يه حداقل -:جان خانم

 -:کرد حواله هم مادر به دريافت؛ کوبنده سيلي جوابش در و بود داده تحويل پدر به که اي جمله همان من، من با

 ..اما! خانم حاج شرمنده

 !بسـه بـسه -:قطع را اش "اما" و رسيد گوش به پذيرايي ديگر ضلع از صفر حاج غرلند صداي

*** 

 هب بودم گرفته اغوش در که را پشمي عروسک و کم بود، کارتوني دي سي يک پخش حال در که را تلويزيون ولوم

 !!بفرماييد؟ -:رفتم ايفون سوي به و انداخته کناري

 !در دم بيايد لحظه يک هست امکانش اگه -:گفت ببخشد، شمارش را لحنش انکه بدون احمد

 .کشاند در دم به مرا بعد اي لحظه و شد اشوبگر فضولي حس اما ؛ "نيست امکانش! خير" بگويم خواست مي دلم

 و بود گذاشته هم جُفت را پاهايش که حالي در و کرد لمس داغش انگشتان تک تک با را تسبيح درشت هاي دانه

 هم را سالمي انتظار و دهد سالمي انکه بدون نشده، هموار گلويي با اش، شده جُفت هاي کفش ميخ هم را نگاهش

 اي شماره ميشم؛ مزاحمتون خير امر واسه خونوادم، همراهه شب فردا -:کرد چيدن تکواژ و واژه به شروع بکشد؛

 .منزل دم اومدم همين واسه بدم، اطالع بهتون که نداشتم ازتون

 از بعد حاال و کرد رها کند، مي عبادتش که خدايي همان امانِ به مرا رحمانه بي کالم يک با باراني، انروزه مردک

 ؟؟ "!زرشک" بگويم که هست امکانش هـه،!.. کند؟؟ مي خير امر منظور به رساني اطالع و امده هفته چند

 بهم را پرش دو بودم، انداخته هاي شانه روي که هم را رنگي اي قهوه چادر و کشيدم جلوتر را سرم روي شال

 کنيد؛ فراموش رو مسئله اون خواهشا شريفي جناب -:زدم لب جديّت با و کرده انگشتانم ميان قفل و نزديک

 !ازدواجه جريان منظورم
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 .نبود اشکار و معلوم انچنان چيزي زده باران يِ کوچه ظلماته در که نگاهي زوم نگاه و کرد سيخ گردن شتاب با

 در که اي ماهيچه ان شايد تا کوبيد اش سينه چپ سمت روي محسوس نا را بود شده نخ ي دانه از پر که دستي

 و ندز پلکي انکه بدون. کرده بد را حالش رحم بي زنکِ است؛ بد قلب حالِ.. نه اما بگيرد؛ جاني است، نتپيدن حال

 !نشد اما خواستم.. تونم نمي اما شرمنده، -:گشود هم از شده خشک لبان تازه؛ نفسي

 را امارش امد؛ نشدن و نتوانستن از امشب چقدر. کرد شرمندگي اظهار امشب چقدر. شد شرمنده امشب چقدر

 .بود زياد که داند مي اما ندارد

 صدايي با و کشيده درهم صورت بدجنسي با. بود مشخص جزئياتش و افتاده صورتش روي پله راه هاي المپ نور

 رو باهاتون ازدواج و شما کردن فراموش خواستم؛ نمي.. تونستم نمي منم که بود وقتي يه -:گفتم شده نازک

 !خواستم تونستم، که بينيد مي( کردم ريزي خنده)  اما هستش؛ منظور

 وجل قدمي و اي لحظه براي بست چشم سختي با. تنفس به شديد نيازه و داشت کم نفس. بود افتاده هن هن به

 بي زنِ ضعفه نقطه غرشش و غريد وار زمزمه شده؛ چِفت هم به هاي ارواره و شده بسته چشمان با و گذاشت

 در که حق به که احمدي غرور شکستن از کرد مي شعف احساس که قلبي و رفت نشانه را لب به لبخند وجدانِ

 اون.. چي رو خواستن بچه!. کرديد؟ فراموش هم رو اون.. چي رو شدن مادر -..:دريد هم از را؛ بود سنگکوپ حال

 !کرديد؟ فراموش هم رو

 و گذاشته جلو قدمي با.. شده سفت فکي و سنگين زباني با و گرفتم راه ميان در را بود سقوط حال در که چادري

 عاشق هنوزم.. خوام مي بچه هنوزم. نکردم فراموش رو شدن مادر -: شدم پاسخگو جهنم؛ اتش عينهو نگاهي

 ..اما داشتنم؛ بچه عاشق شدنم، مادر

 !خوام نمي ديگه رو يکي تو. کردم فراموش رو يکي تو اما -: جاري زده حلقه اشک و يافت فزون جهنم اتش

 به ناهنجارش صداي و امد فرود پوش چادري سرِ جُفت سيماني ديوار روي اي، مهره و شي هر از خالي مشت

 !!رو من نه و.. رو بچه نه رو، شدن مادر نه کنيد؛ فراموش رو هيچي نيست قرار -: گوش مجراي

. مکن مي بخوام کاري هر من! نيست مربوط تو به -:زدم لب وار ناله و کوبيدم چپش سينه روي مشتي اختيار بي

 !!کردم غلط کردم، غلط.. انداختم رو تو به کردم غلط اصال

 انس به تا خواست مي را سنگين مثال ضربتي مشته همين بود افتاده تپيدن از که قلبي ان خواست؛ مي را همين

 و گل با هفت و شش حوش و حول فردا -. :نازدار زنکِ لجبازي ميدانِ در دهد جوالن و بتازد مسابقه اسب يک

 !ميشيم مزاحم شيريني

 اي خانه سوي به و زد بود انفجار حال در که سوگندي براي هم بوقي تک گذر، حين و نشست رل پشت شتاب با

 انجا در را خلوتش حاجي که اتاقي روشن چراغ تک به توجه بي و راند امد مي حساب به مأمنگاهش هم هنوز که
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 را اش سايه و اقا بشود خواست مي که زني با همراه بعدش فرداهاي و فردا به انکه بدون و رفت باال گذراند؛ مي

 .را گس شب ان کرد سپري و رفت ناز نچندان خواب به عبادت، اندي از بعد سرش، سايه بکند

*** 

 هايش ابر و بود ابري هم امروز بد، شانس از! اوف. تماشا را بيرون ابري اسمان و زدم کنار را خواب اتاق پرده گوشه

 نشسته چوبي ارايش ميز پشت چرخد؛ مي کردن غرغر براي زبانم مدام که حين همان در. شدّتي هاي باران حامل

 يم دارد سرطاني بيمار يک به زيادي شباهت که صورتي روي رد کم رنگي روتين، ارايشيء وسيله قلم چند با و

 مي کمي که تني روي را شده اتو تازه مشکي مقنعه همان و شده خريداري تازه مدادي نوک باراني همان و کشم

 به نگاه با کنم، مي سرم فيکس و صاف را مقنعه باالي دارم که همانطور و کشم مي است، يخ هم اندکي و لرزد

 بوي که اي خانه از يافته شدّت تازه کالفگي حس همان با و کالفه نکردنش پيدا با و گردم مي ام پرتقالي چتر دنبال

 قربهع شايد تا کنم مي گذر پي در پي هاي کوچه از باني سايه و سرپناه بدون و زنم مي بيرون گرفته، تنهايي و غم

 دسته که حالي در اش خانواده همراه به شريفي احمد و کرده گذر ديگري، از پس يکي پي، در پي هم ساعت هاي

.. اميدي نا با دارند؛ دست در رسيدن حضور به ان ميمنت و کام کردن شيرين براي اي جعبه و لعاب و رنگ پر گلي

 دندي با مادرش شايد. نيندازند نگاه هم را سرشان پشت ديگر و بروند منفي هاي حس و عصبانيت با هم شايد يا

 کند طابخ تلبيس پر اي عفريته مرا باشم، شان فرمايي تشريف پذيراي و بگشايم رويشان به دري تا نيستم اينکه

 و پدر سفره سر که گستاخ سري خيره مرا هم پدرش و... نياموخته اجتماعي شعور و خانوادگي تربيت از چيزي که

 نبرده احساس از بويي که مزاج دمدمي و ناجنس زني مرا هم حاجي، پسر تک شريفي، احمد و نيافته؛ پرورش مادر

 .ندارد که ندارد را شدن داشته دوست و داشتن دوست لياقت و

 هک تني و اميخته باران صعود به رو نم نم با و شود مي قبل از تر جاري هايم اشک افکار، اين به دادن بال و پر با

 دقيقه چند همان از تر لرزان را لرزيدند مي که را پوشي بوت پاهاي و کرده پيش اي دقيقه از تر سرد را بود سرد

 .بودم گفته که پيش اي

** 

 ريمب بذار حاال -:کرد نداشت تعريفي زياد احواالتش که پسرش به رو و کرد پا را دارش پاشنه هاي کفش خانم حاج

 !داييت خونه زنم مي زنگ بعد چيه؛ نسبش چيه، اصلش اصال.. کيه خونوادش کيه، ببينم

 کت همان پوشيدن و نفس دادن پس باز با و کشيد هايش ريش با شده دست يک هاي سيبيل روي دستي احمد

 ويدبگ و گرفته اش دايي خان با تماسي شد نمي حاظر که مادرش به رو بود؛ کرده تن خواستگاري انروزه که مشکي

 نمي رو شما داداش دختر من برم؛ ماهت شکل اون قربون خانم، حاج -:کرد اند، شده منصرف ماجرا ان خير از که

 !ندارم رو دختر اون لياقت من اصال... خوام
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 را دستش يک که حاجي سوي به و جدا در چهارچوب از و رفت اخرش جمله ان سبب به اي غره چشم خانم حاج

 " گفتن با و رفت بود، خيره هم معلوم نا اي نقطه به گفت، مي ذکر که حال همان در و زده ماشين سقف روي

 .کرد الکرسي ايه خواندن به شروع و نشست پشت صندلي در ،"الـاّـه بسم حاجي

 هخان بان سايه زير که عزيز دو ان سوي به تند قدمي با و کرده پارک کوچه، طرف ان درختي، سايه زير را اتومبيل

 هيچ نگذاشت حاجي. فشرده هم را زنگ گيرد، مي مادر از را گل دسته که حالي در و رود مي اند، ايستاده سوگند

 ماده ان دادن غورت و دهان کردن شيرين براي لزومي بار؛ به نه دارست به نه هنوز گفت. کند تهيه شيريني

 !بس و است کافي بو و عطر خوش گلِ دسته همان پس نيست، شيرين

 و نواخت را زنگ بار سومين براي و انداخت بودند، شده نصب ايفون به خيره که مادري و پدر به نگاهي چشمي زير

 دختر ان و نشده شرمنده پير دو ان روي پيش که کرد را حسين مواليش و خدا تمنّاي دل در بار سومين براي

 ا،تمنّ نشدن استجابت و دعا نگرفتن از امان اما... شود پذيرا و گشوده نواختن چهارمين با را اش خانه دروازه لجباز

 !! امان

 

 !!بگير تحويل -: و کرد غرولندي حاجي

 اب که احمدي کوچه سوي ان از و رفت شده پارک اتومبيل سوي به بلند هاي گام با و زد اشاره بسته در به سر با

 مي خودم بده رو سوييچ -: زد بانگ را بود ايستاده بدن؛ طرف دو در شده رها دستاني با.. عرق غرقِ اي چهره

 !نيست خوش زياد احوالت شوما ظاهرا! هـه رونم؛

 اب خانم حاج. خودش نابودگر اعوالم اختيار در را خودش و گذاشت مادر اختيار در را سوييچ شده لس انگشتاني با

 چيزي يه شما حاجي -: و نشست جلو، صندلي در پسرکش به خيره و رفت زند، حرفي انکه بدون حاجي اشاره

 !بگو

 منزل دم را پسرش و زند حرفي خواست مي که زنش زاري به انکه بدون چرخاند را سوييچ و گفت "االّـه بسم"

 کاشانه و خانه راهي را ريخت؛ مي جانشان و روح به اتش داشت اما چيست و کيست دانست نمي که دختري ان

 ار خودش هم کرد، سکوت به دعوت لب زير و کشيد اه لب زير و گفت ذکر لب زير باشد، داشته توجهي کند؛ خود

 .را کن زاري مادر هم و

** 

 صدايي که بگشايم را در تا روم مي جلو دست، در کرده مشت و کرده خارج کيف جلويي جيب از را کليد دسته

 و زنم مي اي دايره نيم تفاوت، بي اي چهره و شده کند ضرباني با من و شود مي رفتنم جلو جلودار دار خش

 عين در اما اراسته بسيار مردي رخ در رخ... دهد مي ياس بوي عجيب که آيم مي در مردي چهره به چهره درست
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 که جا هر -: زنم مي لب اختيار بي و اراده بي. دهد مي ياس بوي عجيب که آيم مي در محزون، و خسته بسيار حال

 !ميکنه غوغا اونجا ياس بوي هستيد،

 اما کبيرم، گناهه اون دنبال مدام کنم؛ مي فکر دارم ست هفته دو.. کردم درگاهش در گناهي چه دونم نمي -احمد

 !نيست پيداش بزرگه خيلي گناه اون. نيست پيداش

 کردم؟ حقتون در بدي چه مگه!.. من؟ چرا -: ادامه و گيرد مي را چشمش زير نم اشاره انگشت با

 به هم را او و شکست را زن خونين دل و گرفت را درشت يِ قطره و کشيد ترش پلکِ زير را اشاره ديگر باره

 !کرديد؟؟ تا باهام بد اينطور که بودم بد اينقدر يعني -. :وادار باريدن

 اش، افتاده زير به چشمان از که درشتي قطرات ان ديدن با و يابد مي شدّت وارش حزن هاي حرف با ياس بوي

 ..من! اقا احمد -!.:کنم؟ مي چه مرد اين با من. حيران و شوم مي ديوانه غلتيد؛ مي پايين

 هم خورده ترک بغضِ حاال که داري خش صداي همان با و کرد راست وگردن گرفت صورتم جلوي را دستش کف

 يه برابر در رو شما دوره به مردي از گفتم. بود کمک قصدم فقط پيغمبر به -:گفت بود، شده اش چاشني

 ..يهو شما اما شکايت؛ بريم گفتم بهتون همين واسه کنم، ول خدانشناس

 هم من پس را؛ قلبم در پيچيده طوفان دهد نشان ام طوفاني صداي گذاشتم. روان و شوند رواني ها اشک گذاشتم

 از کدوم هيچ شما -:شدم وحده متکلم خودم و دهان بستن به دعوت و گرفته رويش پيش دست کف او از تقليد به

 ..رو من حرفاي

 ينپاي سر بيند مي رو من موقع هر چي واسه -:گفتم پرخاش با که کشد پايين سر و دهد فاصله را نگاهش خواست

 !چي؟ يعني اين!.. کنيد؟؟ مي

 .نميشه تکرار ديگه!. شرمنده -:و اورد باال را بود گرفته پايين که سري ارام

 که حرفي و کشيدم دندان به لب و شدم خجل بودنش، ارام اين و جواب اين با.. بودنش شرمنده اين و جواب اين با

 ..اما نيايد خونواده با گفتم هم ديروز!.. نداريد باور رو من حرفاي -:پيگيري را بود مانده نصفه

 !کنيد؟ مي ازدواج من با -:زد لب شتاب پر و خف صدايي با و کشيد سرش اراسته هاي تار ميان دستي

 ار سوالي اينچنين که بود خودم روز ان چشمان شبيه که تمنّاگرش چشمان به و نشاندم لب کنج محو لبخندي

 هچ اثر دونيد نمي که مني!.. کبيرم؟؟ گناهه يک ماحصل که مني با -:پرسيدم کنان زمزمه و خيره بودم؛ پرسيده

 ..شما پاکيد، شما نيست، انصاف.. دوره به حق از اقا احمد نه،! هستم؟ کاريء بزه

 ناي از نيست؛ وقتش ديگه حرفا اين -:داد سر ناله و داد چين چشم گوشه و فرستاد فرو مشقت با را دهانش بزاق

 ..ديگه من گذشته، کار از کار! محترم خانم.. گذشته حرفا
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 بود گرفته زده باران خاک بوي که هوايي با را بود کرده اشباعش ياس بوي که مشامي و گرفتم فاصله کمي

 ؟!نذاشتيد هم مداراتون قرار مگه!.. شد؟ چي فاميلتون دختر اون پس -:زدم لب و جايگزين

 !قبول پس نبوديد؛ ازدواج به مايل مگه نکنيد، عوض رو بحث خواهشا -:و کشيد گردن پشت دستي احمد

 توان مي را شدن دلداده که را مرد اين کنم حالي چطور.. برسانم؟ اش شده کِپ هاي گوش به را دلم يِ ناله کجا از

 مي بچه پسر يک فقط و فقط دلم من که.. است؟ ديگر چيزي نيّتم من که شنيد؛ و ديد هايش حرف و نگاه از

 نه خواهد؛ مي شدن مادر نقش ايفاگر دلم من که بفهمد کاش!. دلدادگي؟ اينچنين و عاشقي و عشق نه خواهد،

 هيچ ديگر محمد خداي به شوم، پسر نوزاد يک مادرِ. بودن سر تاج و شدن خانه خانم نه... شدن همسر و عروس

 چه اما. بس خواهم مي پسر کودکي فقط اي؛ رسيدگي نه داشت خواهم مخارجي نه.. اش زندگي و او از خواهم نمي

 !!بد چه.. را من هاي پافشاري و خواسته اين کرد درک اشتباه و شد مفهوم اشتباه مرد اين که بد

 

 

*** 

 سرش هم حاجي و کرد مي چيدمان ها قفسه در يکي يکي هاشم با را بود رسيده پيش ساعته نيم که اي تازه بار

 جان گوش خطي پشت ان هاي حرف به ربعي يک صفر حاج. درامد صدا به تلفن که بود حساب ماشين و دفتر در

 داشت، دست در که تسبيحي و تر عميق تخمش و اخم شد، مي نزديک هم اش صحبت اتمام به چه هر و سپرد

 اييصد با و کرده تن را کتش و برخاسته چرخان صندلي روي از کالفگي با تلفن، گذاشتن با همزمان. تر فشرده

 هاشمي به را رنگي هاي طاق و کرده دراز دست هرزگاهي فقط و کرد نمي سير ديار اين در اصال که احمدي متحکّم

 !کافيه امروز واسه بيفت راه -: و کرد داد، مي بود، ايستاده پلکان روي که

 ريش مرد وار زمزمه صداي تا شد سبب نشنيدن اين و نشنيد را بود مخلوط تمسخر ان در که دستوري. نشنيد

 -.:متوقف بود، راه ميان در که طاقي و شده گشاد جوان شاگرد چشمان و گشته مبدّل سوزش پر غرّشي به سفيد

 !بريم کن جمع!.. پسر؟؟ کري مگه

 ..خيلي که هنوز حاجي -احمد

 که شده چه دانست نمي که جاني اقا از را نگاهش انکه بدون و ماسيد دهان در حرف باقي پدر، خيره خيره نگاه با

 اي دقيقه و خارج بازارچه از اش شانه به شانه هاشم، از سرسري خدافظي با بگيرد؛ عصبيست، و پرخاشجو انطور

 هک خانمي حاج و شده بود، پهن هميشه جانمازي و کتاب اي قفسه شامل که اتاقي وارد شانه به شانه همانطور بعد

 .گذاشت جا به بسته در پشت هم را پرسيد مي را حرف از مملو سنگينِ هاي قدم و امدن زود اين علت
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 شپي مشکلي حاجي -:پرسيد مکث با و شد بود، نشسته پنجره لبه طاقچه روي که صفر حاج نزديک کمي احمد

 !اومده؟

 -:کرد نجوا بگيرد، بود نمايانگر را حياط فضاي که ميانشان درز و شده کشيده هاي پرده از را نگاهش انکه بدون

 !کاش.. گذاشت روش رو مشکل اسم بشه کاش

 انتظار چشم و نشست شده چفت زانوان سر روي گذاشته دستاني و هم در شده چفت زانواني با طاقچه انسوي در

 و شد سردرگمش نگاه ميخ اقاجانش نگاه و نيانجاميد طولي هم انتظاري چشم اين که شد؛ ابهام پر حرف باقي

 .گلگونش قلبِ بر خروار هايش حرف

 !داشته شوهر -

 وليا سان به هم را ديگر انگشتان ديگر، جمله هر با سپس و کرد خم را شصتش انگشت خبري جمله اين گفتن با

 به هم بيوه جورايي يه. داده طالقش شوهره -.:گذاشت يادگاري پسرک شده سرخ چهره روي را سرد عرق و خم

 !بگم؟؟ بازم... دايي نه داره، عمو نه. مادر نه داره، پدر نه. مياد حساب

 ه،افتاد هايي شانه با که پسرش سمت به را خودش بودند شده خميده حاال انگشتش پنج که دستي کف همان با

 با -:غريد تمسخر با و کرد صاف رويش جلو را ديگرش دست کف و کشيد جلو کرد، مي بخار تن اب قطره قطره

 !کافيه؟ يا بگم بازم پرسيدم،!.. اقا احمد شمام

 .نداره رو کسي دونم مي!.. دارم خبر رو همش -:گشود لب درامده چاه قعر از صدايي با

 پِي پا و دوني مي -.:پدر طوفاني نگاهِ به دوخت نگاه و کرد راست گردن کمي خورد اش شانه به که سختي ضربه با

 شدي؟ خواهش خاطر و دوني مي!.. شدي؟ اِش

 .خوام مي بازم رو خاطرش اما دونم مي. دونم مي -احمد

 هم خودش او. دلبسته و شده خواهش خاطر تلخي، از اکنده حقايقِ اين دانستن با چگونه دانست نمي هم خودش

 درد نازدارِ ان خاطر اخر.. خواست مي شديد را خاطرش اخر نداشت؛ هم را ياقتن حوصله و لنگيد مي يابي علت در

 .خواست مي بسيار را کشيده

 رداشتب خيز سويش به چرخ، نيم ان از پس و زده چرخي نيم و برخاسته عصبانيّت با پسر؛ يگانه اعتراف شنيدن با

 ..تو!.. خنديدي بابات گوره به تو -:غريد باال فريادي با و

 اب و بگذاشت گونه، برف محاسني زير محصور لبان روي انگشت چهار و برخاست سرعت با گونه بم صدايي با

 خوام، مي خيلي رو خاطرش حاجي نگو؛ اينطور ابوالفضل روبه تو حاجي!.. نگو حاجي -:ناليد استيضاع و التماس

 !!نگو
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 اما رضايت؛ منتظر و دوخت صفر حاح عصبي و تيزبين چشمان به را اشک منوّر هاي حلقه از مملو و سرخ چشمانِ

 يه خواي مي. داشته شوهر طرف -:شد فرياد خراش، دل هاي حرف دوباره از و نشده ايجاد نگاه رنگ در تغييري

 کني؟ خم رو من کمر خواي مي!.. کني؟ زندگي مردم حرف با خواي مي!... بموني؟؟ ديگه يکي خورده پس با عمر

 لقح به گر بيداد بغضِ و گشت مبدّل گداز پر جهنمي به قطره، پر سرخِ چشمان ان ؛"خورده پس" لقب شنيدن با

!.. نگو اينطور حاجي -:يافت جهش بلندي به هم او صداي و امده فرود کناري ديوار روي مردانه مشت و برده فرو

 !نگو اينطور بهش راجع ابوالفضل به رو تو خوام، مي خيلي رو خاطرش حاجي

 ضاف در را اش تسبيح صفر حاج. رفت مي ور اش ورقلمبيده رگ با داشت پدر پيرمردِ کرد؛ مي بازي غيرتش رگ با

 تخم مثله زن اون -: برد اش شده قرمز هاي گوش نزديک دهان و برداشت گام سويش به نمه نمه و داد تکاني

 !زدست گاز سيب.. زردست بدون مرغه

 ابزار شکنجه؛ ابزار هم، بابايش حاح تني هزار و سنگين هاي حرف و بود شده شکنجگاهي برايش اتاق اين

 سرازير هايت اشک و بشنوي هايت گوش نزديکي در را ها نجوا اين بود سخت چقدر. روح شکنجه براي شکنجه،

 هاي سختي اين نتوانست احمد. نکني بغض و بشنوي را کننده ديوانه سخنان اين که فرساست طاقت چقدر. نشود

 هب رخ گرداندن بر با و شکست صدا بي بغضش و شد رها هايش اشک و نتوانست.. کند تحمل را شکنجه هر ميان

 همشون.. صحيح حرفاتون همه -.:دوخت بهم را لبانش و لرزاند هم را او قلب شدن، پدر رخ در رخ و افتاده زير

 .نميشه حاليش لعنتي اين اما حق؛

 حاليش حرفا اين مصّب بد اين حاجي -:و کوبيد داشت بر در زردي هاي دانه که مشتي با قلبش نقش روي

 .نميره خرجش به ميگي شما که حرفايي اين و ميکنه رسمي نا حاجي!.. نميشه

 روم -:هموار هم، را هموارش نا صداي و ببخشد سالي خشک را اش خيس هاي گونه کرد سعي شصت، ناخن کنار با

 به ختم و نيار هم رو لفظش ديگه.. کن تموم جا همين ديگه و بيا فقط حاجي، ميشم پات خاک!.. حاجي سياه

 .کن خيرش

 اظهار با و نشاند قدرت پر و گرم اي بوسه بود؛ ايستاده محزون نگاهي و حرف پر چشماني با که مردي شانه روي

 بي هم را بود نشسته پذيرايي کنج هاي پله روي که را خانم حاج و گرفت پيش در را خروج راه ديگر، شرمندگي

 . شتافت بيرون به و خيال
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*** 

 رويشان خاک قدري که هايي سراميک به کشيدن دستمال مشغول دوباره از و کرده تر سفت را موهايم اسبي دم

 در پريده، رنگي و نگران دلي با و نشانده سرم روي دستي دم چادر و شد نواخته زنگ که کردم بود، نشسته

 .ندارم رويم پيش ظالم چهره به دوختن چشم ياراي من و ايستاده در پيشگاه

 هم زنم خاطر واس اما.. اما نيست روشن دلم داريم؛ پرواز هفته همين اخر واسه. زده زنگ بهت گفت، مرجان -

 .ميشم غربت راهي شده

 با مازيار. تماشايش کرده جمع چشماني با و کردم تا داخل به رو را بود گرفته قاب را صورتم که چادري گوشه

 اما ميشم غربت راهي -:کرد زمزمه حال همان در و فشرد را ستمگرش چشمان گوشه شصت و اشاره انگشت

 ..اگه هستم؛ پيشنهادم رو هنوزم.. کنم نمي فراموشت

 هم من و شود مي تر نزديک کمي و کرده جدا هراسانم؛ نگاه به شده ميخ حاال که چشماني کنج از را انگشت دو

 تمام با رو بکارم وجودت تو که اي نطفه... شم نمي تو کن ول بخوره؛ سنگ به تيرمون هم اينبار اگه -:تر جمع کمي

 !پرستم مي وجود

 تبرداش گام رنگش مسي شاسي سوي به سرعت با بماند؛ شده، سرخ ترسانِ منِ سوي از حرفي منتظر انکه بدون

 تن پنج حق به که کردم دعا دعا دل در من و رفت ها دوردست به مدّتي براي برزن اين و محله اين از سرعت به و

 .ودش سر به چادر يِ کرده بغض من خيال بي و شود باز اش مشکل از گره

** 

 و خواهش ياد. وقايع تحليل حال در و بود کش دراز شده، پهن رختخواب در هم هنوز و بود نرفته دکان به امروز

 وصلت اين در نه و شود بردار دست که خواست و دوخت نگاهش به نگاه چگونه که افتاد؛ مي که احمد تمناي

 داشت که داغاني پيشينه سوء اما نديده را ظاهرش هنوز که زني ان ياد وقتي اما شد مي نرم دلش نياورد؛

 .حجرشکل دلش و شد مي پريشان روانش داد؛ نمي را صحبتي هم و نزديکي براي مجالي هيچگونه

 توت اي کاسه و دم تازه چاي استکاني با همراه انهم شد، داخل مغموم چشماني با و زد در به اي تقه خانم حاج

 .خشک

 !بازار؟ بريد نيست قرار رو امروز! گرفت رو شما خبر زد زنگ احمد -

 حلق به قلوپ دو با را دم تازه چاي وار؛ لميده و سر زير بالشت روي را ارنجش و زد کناري به را ضخيم پتوي

 چه که پرسيد مي مستقيم غير زد؛ زنگ داداش زن پيش، ساعت يک -.:داد را زنش پاسخ ابرو اشاره با و فرستاد

 ..ميشيم کار به دست موقع
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 کج گردني با و کشيد مي دست ارام ارام را دردناکش هاي ساق تنش، استرچِ دامن روي از کالفگي با خانم حاج

 طورچ حاجي... کنه قطع شايد تا بنده دستم که گفتم اجبار به -:ناليد کور، اي نقطه به خيره محزونِ نگاهي و شده

 !!؟؟خوايم نمي رو گلتون دسته دختره ديگه مدت همه اين بعد بگم

 دار نگه دست فعال -:محاسن گوشه به دستي و ريخت بازش نيمه دهان درون را خشک هاي توت از مشتي حاجي

 !شازدت پريد پايين شيطون خر از شايد نگو؛ چيزي و

 متفکر صورت نزديک صورت و برچيد لب دلخوري با و برداشت دردناکش هاي ساق مالش از دست خانم حاج

 !من شازده شد حاال!!.. اينطورياست؟ صفر حاج -:برد شوهر

 و حرفي بدون و تعويض لباس و حواله خواست، مي بحث دلش که همسري سوي به را اش کالفه نگاه صفر حاج

 و گرفت پيش را بود؛ برده را پسرش دل که مطلقه زنِ بيوه خانه راه.. مطلقه زنک خانه راه و زد بيرون خانه از نطقي

 زير تا رويي و سر بر خاکستري چادري با دختري بعد دقيقه سه و نواخت مکث بي را زنگ هم سر پشت بار سه

 داشتيد؟ کار کي با!.. بفرماييد -:و حاظر رويش پيش سوال، پر چشماني و پوشانده چانه

 و دقيق نگاه نيم همان به پس باشد؛ انداخته نگاهي محارمش جز کسي صورت به مستقيم امروز به تا نداشت ياد

 فتشري اما رسيديم، حظور شيريني و گل با اونروز -.:گرداند تسبيح و انداخته پايين سر و کرد بسنده برنده

 !نداشتيد

 کردنش؛ نطق شمرده و گرفتن بدست تسبيح نوع از... اش افتاده پايين نگاه و صحبت طرز و پوشش نوع از

 !سالم -: هم کمي... هم کمي و شرمسار کمي و شدم معذب کمي و است پيشه عاشق مومنِ مرد پدرِ که فهميدم

 را شکدر درشته دانه تسبيح و کرد ريزي خنده که ديگر؛ چيزي يا بود السيرم سريع "سالم" سبب به دانم نمي

 اقا احمد پدر!!.. شناختي؟ پس سالم، -:گفت اشکار نچندان و ريز خنده همان با و چرخاند محدود، شعاعي در

 .شريفي احمد هستم؛

 تون اشنايي از -:کردم کج زدن، لب با همزمان گردني انداخته، گل صورتي با و کردم تر کپ چانه زير را چادرم

 .برم خبر بي شدم مجبور اومد پيش مشکلي يه.. روز اون بابت شرمنده خيلي اقا حاج. خوشحالم خيلي

 !تماسيد؟ در ما اقاي احمد با پس -:غريد گيرانه مچ و انداخت باال ابرويي حاجي

 !بله؟ -:پرسيد حواسي بي با جوان دختر

 !شدي؟ اشنا چطور من پسره با بگذريم، -حاجي

 لحني به ارامَش لحن زود و کرد خطاب مفرد زود و شد صميمي زود سفيده ريش مرد اين چقدر پسر، برعکس

 .نيست وقت خيلي -:کرد هدايت کوبش به را بيچاره دختره دل و يافت تغيير خشن،
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 پس خوب؛ هم خيلي -:گرداند سري و انداخت کرده صاف کتِ جيب به را تسبيح و کشيد کتش يقه به دستي

 !نه؟ مگه بهتره؛ بشه تموم ملزومم غير اشنايي اين تر زود هرچه

 -:باز دهان و کردم سفت شده شل چادر و زدم گره ابرو. بود؟ اصطالحي چه ديگر اين!.. ملزوم؟ غير اشنايي

 !اقا؟ حاج نشدم متوجه رو منظورتون

 ميگه اومده پسره -:خروشيد حوصلگي بي با و کشيد چنگ به را بود شده تبعيد جيب به که تسبيحي ديگر بار

 ..خوام نمي رو داييم دختر ديگه ميگه. شدم خاطرخواه

 !خوام مي رو مطلقه زنه بيوه يه ميگه اومده -:کرد نجوا خشدار و کشيد زير به را اش رفته باال صداي

 کمان دو به هم خورده گره ابروان و يافت جهش زالل، و شده گشاد ديدگاني به ام شراره پر يِ شده جمع ديدگان

 سايش، حال در هاي ارواره و شد تبديل شاکي و بغض پر صدايي به شود فرياد خواست مي که صدايي. شده راست

 و داشت فرق بود، نگذاشته نگاه طرز و صدا لحن در اثري چندان پيري که ميانسالش پدر با احمد چقدر. دور هم از

 دل هم باز شده؛ اش دلبسته که زني بودن بد همه ان با که بود خوب چقدر. نجيب و بود صبور احمد چقدر. تضاد

 لحظه اين در حامي يک دلش چقدر که اخ. شد پيشنهاد قبول به حاظر هم باز... هم باز و داد دل هم باز و نشکست

 نباشد، غمت" که بگويد و بيايد دوان دوان که قامت؛ راست مسنِ اين پسره شبيه حامي يک... خواهد مي سخت

 از نه؛ دارم، منم نميگم ماشيني؛ و خونه نه داره، ملکي نه... اي پله و پول نه داره، مالي نه من پسر -.:"هستم من

 ..کلنگي خونه يه با ،) ( يِ راسته وسط دارم دکون دهنه يه دنيا دار

 ولي!.. هيچ هيچه -: داد تکان نمايشي و کوبيد بهم صدا با را دستش کف دو و زد بغل زير به را شده نخ هاي دانه

 ..گرفتيد که اي مهريه با ماشاالّـه شما

 از ينيم که چرا. نداشتم غرّش براي جاني که چرا ناليدم؛ و پريده پا جفت اش تمسخرگونه سخن ميان به کندي با

 مثال حاجي اين هم را اخرش باقي حاال و ادعا پر مازيارِ هاي تهديد را اش اي ذره.. بود گرفته منزل کار را ام انرژي

 !بس خوام مي رو گوشت جگر فقط و فقط اقا حاج -.:ناکام ندار

 را عشق چرا!.. خواست؟ مي چه زن اين. رنگش عسل چشم دو به نگاه خيره، خيره و گرفت باال سختي با را سرش

 دل کسي ايد مي پيش کم که احمدي روي دست درست چرا.. ديد؟ نمي و خواند نمي اشکش خيس هاي عسل در

 و رو کم عاطفي؛ مسائل در است خودش فتوکپي شناسد؛ مي خوب را پسرش. گذاشته؟ وعاشق، شود بستش

 يرابس انچنان بلکه هيچ؛ گردد، نمي باز که تشنه و رود مي بودن مجنون انتهاي تا بيوفتد پايش اگر اما خجالتي،

 جنس و باشد شناس ادم تا هست کسي کم اما... چيست و کيست او بماند هم طرف که کند مي سيراب و شود مي

 سبب همين به بودنش حريص اين حاال و را احمد شناخته زن اين نکند. شناس زر و باشد شناس گوهر.. شناس

 .است؟

http://www.negahdl.com/


 ايه حلقه همزمان بلکه نشد؛ اينچنين که شود جاري هايم اشک مبادا تا فشردم دندان زير فشار با را لبم گوشه

 تقصيري اقا احمد -:هوار ام زمزمه و شد لوسيون؛ از شده مرطوب هاي گونه روي روان و دريده هم از شفاف

 ازدواج پيشنهاده بهشون من و افتادم پسرتون اقا دنبال به من بگم اگه ندارم اِبا ام؛ رکي ادم من حاجي. ندارند

 .دادم

.. ام نشده اش قامت و قد عاشق حاجي بگويم؛ تا نداد مجال گلو؛ در نهفته هاي هق هق و سرعتي هاي اشک

 با. همين خواهم مي را او با ازدواج ثمره فقط من ام؛ نشده اش معمولي بسيار بلکه العاده فوق نچندان ظاهر عاشق

 و کرد تر چروک را اش چروکيده صورت. جوابش منتظره و را ام شده سرخ رخ طرف دو کردم خشک چادر پر

 اين تو خِيري هيچ -: و شد دور دروازه درگاه در ايستاده منِ از کمي و تر نزديک را، اش رسيده هم به ابروان

 ..اما نيست؛ روشن اصال دلم( گذاشت قلبش روي دست) بينم نمي وصلت

 ! بس و خدا خود به دو ان سپرد شدن دور حين در و شد دور و بست دهان دهد؛ خاتمه را اش "اما" انکه بدون

 

 

 

*** 

 روسري دوباره از و پيچيده هايم شانه دور را برگ شاخه پر مشکي هاي گل زمينه با رنگ بنفش نازکِ چادري

 براي و شدم جا به جا بود، اشپزخانه به مشرف که سلطنتيء مبلمان روي و مرتب را داشتم سر به که ساتني

 .کردم تماشا را اش اهالي همانند ساده بسيار اما بزرگ خانه چشمي زير بار چندمين

 اقا هاي صحبت و رفتار از پرسيد و امد منزل دم به وال و هول با زاده اقا حاجي، رفتن از بعد ساعتي يک ديروز

 نگاهش نه من اما دارم؛ او به که حسي به راجع پرسيد.. سرخم چشمان و حال بي روي و رنگ از پرسيد.. جانش

 منِ يِ کرده قفل زبان و پريشان حال از بود برداشته هراس که هم او سر؛ نه جنباندم، دهان نه.. جوابش نه کردم،

 ناي نکنم قبول خواست مي دلم. ها حرف اين و اشنايي براي هستم منزلشان به دعوت فرداشب که گفت المروّت،

 لب زير باشه و سر اشاره با نوزاد، يک ياد با و دلواپس چهره به نگاه نيم با اما را، شدن اشنا اين و رسيدن حضور به

 سال و سن به زني در، ابتداي همان که چادري با... تنها و تک که شود مي اي دقيقه بيست حاال و کردم قبول

 لبه با و ام نشسته نثارم، گرم لبخندي تک اخر در و کرد برانداز را وجبم به وجب خريدارانه انکه از بعد حاجي؛

 .روم مي ور شکيل چادري پارچه هاي

 !مياد؟ بهت خيلي -
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 ار هيکلم دوباره از و چرخاند سرم دور اسپند مهرباني با او و کردم قيام زيري به سر با احمد، مادر صداي شنيدن با

 .ممنون خيلي!.. نيست کار اين به نيازي -. :وجب

 ترين نزديک در و بازگشت بدست چاي بعد اي ثانيه و رفت دلباز مطبخِ همان سوي به چرخاندن بار چند از بعد

 !نيست؟ پات و دست تو که چادر اين. بشه تموم نمازش که االناست حاجي -: نشست من به مبل

 !داره زيبايي پارچه خيلي.. راحتم نه، -

... گرفتم احمد عروسِ نيّت به مکه از رو اين -:زد لب ان به وخيره گرفت دست در را تنم دور چادر از اي نيمه

 !باشه مبارکت

 همادران نگاه و کرد مي ام حواله گرم لبخند زيبا چه. کرد رفتارمي و بود امده کنار من با همسرش برعکس خوب چه

 هنر از و نشسته مسن زن ان جوار در ارام اعصابي با حاال و بود بسته رخت دامانم از نگراني که خوب چه... نثارم

 و قبلي ازدواج به راجع خواست احمد که بد چه اما. ندارم اي خانواده که اين از و کنم مي تعريف دوزم و دوخت

 پايان با که بد چه. بس و شود مي خودم ازار مايه که چرا نداند چيزي کسي جاويد، با بودن هاي سال ان اتفاقات

 يا مکّه چادر هاي لبه و کرد لرز به شروع دستانم دوباره از مقابلم، نفره سه مبلمان در نشستنش و حاجي عبادت

 قالب از پر تُنگي سرماي عينهو سرمايي هم داشتند لرز هم که دستاني همان ميان در چنگ طرح، و دوخت خوش

 .يخ هاي

 دخترش تنگه دل که چرا کنم، صدايش "مامان" که بود خواسته است؛ پروين نامش بودم فهميده که خانم حاج

 مي فکر و بود کردند؛ مي سپري روزگار و ساخته کاشانه و خانه کشور جنوب در فرزندش تک و شوهر با همراه که

 که دادم قول دل صميم از و سخاوت با من و بگيرد ارام تنگش دلِ کمي "مامان" لفظ بردن بکار با شايد کرد

 سر هاي عقده حجم از هم کمي و کاسته هايش دلتنگي حجم از کمي که کنم رفتار انچنان و دهم اوازش اينچنين

 .بيارم دم تازه چاي يه هم شما واسه برم -. :شود کم هم خودم کشيده فلک به

 تک موي، سفيد مرد اين با مرا که کردم خواهش دل در و کردم تماشا را رفتنش مظلومانه من و گفت را اين

 هم زبانش و بود سنگين است؛ زوم دستش تسبيح و فرش هاي قالي به که ان با حتي نگاهش که چرا نگذارد؛

 که بودم گفته -. :بودنم مهمان و خراب حالِ به هم همسرش و چشمانم حالت به نکرد توجهي خانم حاج اما... تلخ

 !نيست؟ راضي دلم

 .بوديد گفته بله، -

 !نيست؟ روشن دل اين که گفتم هم رو اين -حاجي

 .گفتيد اقا، حاج بله -

 .گم مي بعدم ساله ده.. گم مي هم حاال -:انداخت باال ابرو تاي و کشيد مبل دسته تراشيده هاي شيار روي دست
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 مي جويبار چشمم هاي حلقه و خراب روانم زود به زود کمي و ام شده رنج زود کمي من که فهمد نمي مرد اين چرا

 شديد، مشکلي نکرده خداي دچاره، اگه که ميگم رو اين.. خدا خودِ به سپردمتون. کنم نمي دخالت اما -: شود؟

 هب اما خورده؛ نمي تو دردِ به زن اين گفتم.. کني مي اشتباه داري گفتم.. گفتم احمدم به نترس. نيايد من پِي

 .نرفت که نرفت خرجش

 و ارام صدايي با و کشيده سرم ساتن روي بار اين و کشيدم باال دست دو با را بود شده جمع کمرم دور که چادري

 !!نشکن رو دخترت دل و حقم در کن پدري و بيا نشکن، دل اقا حاج!. نگو اينطور اقا حاج -: زدم لب دلخور

 در کنم پدري خواي مي -:غريد صوت، کم صدايي با و شد خم جلو به کرده غوز و گرفت دُم از را اش تسبيح

 .!نميشه باورم علي مرتضي به که عاشقي که نگو بردار، احمد سر از دست و بيا!.. حقت؟؟

 حاظر و خواهم مي را احمد من که نياورد حرفي گذاشتن، کول روي دم و برداشتن دست از و کند تمام کاش که اخ

 زبان با خودش اگر حتي.. شوم نمي ام، رنگي هاي آمال به رسيدن براي است پلي که اويي از کشيدن دست به

 خودِ براي خواهم مي را احمد من. تُفم و زند پسم خودش زبان با خودش اگر حتي... ترکم و کند دکم خودش

 .قسم خدا به هستم، داشتنش و او با بودن به مايل اما نشوم؛ هم شايد و نيستم عاشق من.. خودم

 حاجي -:کردم سپر سينه و زدم لب تَر، و لرزان اما بسته چشماني با اورم، جا به درنگي و کنم فکري انکه بدون

 ..اما داره زود و دير ميشه، باورتون بالخره.. ميشه باورتون

 سپر سينه و قول ادامه مانع پايين، سر هميشه مومنِ پسر ورود و خانه زنگ درامدن صدا به و نمونه مادر ورود

 زود، و دير شدنِ عاشق اين شايد که.. زود هم بشود دير هم شايد که چرا بهتر؛ چه گفتم خود با من و شد کردن

 !!!ديدي؟؟ چه را خدا.. باشد داشته همراه به هم سوزي و سوخت

 !اومديد خوش خيلي سالم، -: و شد درهم هايش اخم کامل، حجاب ان و شکل و سر اين در انهم ديدنش با

 .نباشيد خسته. سالم -: و کردم سفت را کذايي روسري ان هاي گره دوباره از

 باش راحت -. :لمس هم را مامان قلب گرماي و کردم حس را شريفي صفر حاج نگاه تيزي و ديدم را نگاهش برق

 .بشين بفرما.. دخترم

 چادري دختره گوش زير که را مادرش و زد باال ارنج بااليِ کمي تا را اش سوخته اي قهوه پيراهن هاي استين احمد

 دقيقه يک خانم حاج -. :جلب را نفرشان سه توجه و داد ندا نخودي، اي خنده هم ميانش در و کرد مي پچ پچ

 ؟!زحمت بي مياريد، تشريف

 -: و داد قرار مخاطب بود، دزديد، مي نگاه که احمدي به نگاهش که را سوگند برخاستنش، با همزمان خانم حاج

 !داره کار چي ببينم برم بکن، پوست رو ات ميوه شما
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 اهر باال به و بود ها پله مجاور که راهرويي سوي به بگيرد؛ عشا و مغرب براي اقامه و برود اتاقش به که ان از قبل

 !!کرديد؟ سرش رو چادر اين شما خانم حاج -:مادرش نگاه دلخوري با و رفت يافت، مي

 ماشالّاـه هزار احمد،.. نه؟ مگه مياد بهش خيلي!.. برم قربونت اره -:جواب سرشار ذوقي با و زد عظيمي لبخند مادر

 .نشسته دلم به خيلي جواهره؛ تيکه يه

 حجاب ان ياد با اما ارام؛ قلبش ضربان و شد گرم دلش بود، نشسته دلش به پرغمزه ان و راضي مادر که اين از

 نجو خانم اما مياد بهشون بله، -:کشيد اخم و کرد صاف گلو بودنش، اجباري زد مي زار و بود بعيد او از که کاملي

 !بشينه خودش لباساي با ذاشتيد مي... نيست ها پوشش اينجور اهل دختر اون

 لب و دستش پشت سپس و کوباند نرمي به اش گونه روي دست شد، مي ناراضي که هميشه عادت به جان خانم

 ذارهب نمايش به شب کل رو اندامش بلندي پستي نيست درست. جانت اقا به نه محرمه، تو به نه دختر اون -:برچيد

 !!غريب تا دو واسه

 لهب -:بسنده جمله يک به و کرد حرمت حفظ اما عصبي؛ و شد کفري اش، ناخردانه دليل اين و مادر استنباط اين از

 ...من مادره اما نيست، محرم اون

 "ببخشيدي" با و شد ظاهر راهرو ابتداي در که بود سوگند. قطع را نطقش و کرد مدهوشش زيبايي و نازک صداي

 !کمک اومدم.. کنيد پهن رو سفره گفتند اقا حاج ببخشيد، -. :پريد صحبتشان ميان

 که جوان مرد و کردند شام سفره چيدن به شروع جوان دختر همراه و نمايان را عظيمش لبخند و زد کنار را احمد

 به شروع شتاب پر و شد موقع سر هم ان عبادتش و نماز خيال بي بار اولين براي شد، مي ساطع قلبش از حرارت

 خانم چشمي هاي لبخند و جانش اقا مصلحتي هاي سرفه به نکرد توجهي و کذايي سفره ان چيدمان در همراهي

 . جان

 

 

 

 شا پيشينه سو از اگر که دختري براي ابتدا و نشست ايراني اصيل غذاي جور دو با مزيّن يِ سفره باالي صفر حاج

 !الـاّـه بسم.. باش راحت -:کشيد زعفراني برنج کفگيري چند تک، و بود خوب جوره همه گرفت، مي فاکتور

 ؛"!!ا؟ه رياکاري اينچنين است بعيد شما از حاجي" که بپرسم اختيار بي و بگيرم باال را حيرانم نگاه انکه بدون

 غذاي ان اتمام تا و کرده پر سبزي خورشت و برنج از نيمه نصفه قاشقي با را بود گرفته تلخي طعم که دهاني

 از يادي نه گرفتم او از سراغي نه ديگر که افاقي دستپخته ياد به مرا عجيب و داد مزه عجيب که خانگي

 توجهي هم اش نمونه مادر و مومن مرد زيرپوستي هاي تعارف به و نچرخاندم هم گردن و نکرده باال سر خاطراتش؛
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 و کردم مرور را خان، جاويد يِ خانه در عالي، نه.. بودند خوب نه که خاطراتي اي دقيقه چند براي فقط من و نکرده

 باال سر دهم، دستش به را دوغ پارچ خواست مي که صفر؛ حاج تلنگره با اخر در و خاطرات مرور اين در شدم غرق

 !بفرماييد -: مشک دوغ از پر را اش ليوان خودم و کرده دراز دست اش چهره به نگاه بدون و کردم

 من و گفت "جان نوش" هردويشان به خانم حاج و ايستاد هم احمد ان از بعد و برخاست تشکري با حاجي

 زن هاي اصرار به و کردم نفره چهار سفره در موجود چربه ظروف از پر را بزرگ فلزي سيني ام، قدرداني با همزمان

 زبان و سنگين نگاه و نشسته ام قبلي جاي در و بروم ميهمان همانند و نزده چيزي به دست خواست مي که مسن

 به اشناست و گذرد مي اش ازدواج از هاست سال که عروس يک عين درست، و ندادم اهميّت بخرم؛ جان به تلخ

 اي دقيقه از بعد و کردم خشک دستمالي تک با و سابيدم ظرف وسواس با و جنباندم دست حاکم، رسوم و رسم

 مي تسبيح که احمد شدنم، نزديک با و رفتم جلو بدست چاي و انداخته سر روي را بود رها اپن روي که چادري

 انِدست که گرفته دستم از را سيني خواست و برداشت خيز سويم به شتاب با تماشا؛ تلويزيون مثال و انداخت

 ود،ب گفته خانم حاج که منجمد ابي با انهم ظروف؛ شستن سبب به سرمايش که مرا سرد دستان کرد لمس داغش،

 .بود است، ترکيده گرم ابه لوله

 کم هم انها که ظريفي دستان با داشت پزي اجر کوره با بسياري شاهت گرمايش که خودش دستان اصابت با

 اش دهش خم هيکل انکه از قبل و داد فاصله دست سرعت با و باال قلبش ضربان نداشتند؛ فريزر سرماي به شباهت

 .گيرم مي من!.. نکشيد زحمت شما -:زد لب پته تته با بگيرد؛ فاصله هم

 بتعج و دلخور نگاهي و غليظ اخماني با شد مواجه که نگاهش، خيره شرم با و گرفت باال سر واکنشي، نديدن با

 !!..شيني؟ نمي چرا احمد -. :دور هم از و شود قطع متفاوتشان هاي نگاه تالقي تا شد سبب مادر صداي اما کرد؛

 مخ و گرفته دستانم از را سيني اين که اش شازده از بخواهد زحمت؛ انهمه بابت تشکر جاي به خانم حاج اينکه از

 تمام سان به داشت کرده جفت پاهاي با که احمدي ام عصبي نگاه و شد سابيده بهم هايم دندان شود؛ راست و

 را مخش تيره اين و بکشد باال را المصبّش سره ان تا ماندم منتظر و رفت نشانه را گرداند؛ مي تسبيحي اوقاتش

 حين در و خوردم حرص و خوردم حرص شب پايان تا من و نکرد باال سر شب پايان تا بذدل مردکِ اما... دريافت

 "الـاـه اال اله ال ".. شنفتم را صفر حاج هاي گفتن "اِهم" و ندادم فاصله را نگاهم هم ثانيه يک خوردن حرص

 يدبع کيپ، يقه ترسوي ان از را نافذم نگاه شده هم دم يک براي اما شنفتم؛ خودم گوش جفت با هم را خانم پروين

 .رسيد زحمت رفع و خدافظي موقع بالخره تا نکردم؛

 .خير شبتون.. دادم زحمت امشب خيلي -

 حال به حال اين و پيرزن اين بودن شخصيتي چند از کردم تعجب خود با من و نشاند ام گونه روي اي بوسه

 به اي تنه با من و شد داخل همسرش از قبل و گفت بخيري شب لب زير شده بم صدايي با صفر حاج اما. بودنش

 پارک برق تير زير که ماشيني سمت به و شدم خارج در فلزي چهارچوب از خانم، حاج چشم از دور مومن، بچه
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 درست شب وقته اين.. بيام همراهتون بديد اجازه اگه -:شد زمزمه زاده اقا صداي که برداشتم، قدم بود شده

 !برگرديد تنها نيست

 با ار شيشه و بستم چشم و نشستم شاگرد صندلي روي. دستش را سوييچ و نثارش عصبي نگاه و نکردم امتناع

 روي دست و کشيدم ريه به خنک نسيم و دار سوز هواي و کشيدم پايين فشان، خون اما بسته چشمان همان

 .هايم شقيقه

 امشب، -:کرد باز دهان تعلل با و اتاقک در محبوس را سرد هواي و زد باال را شيشه گيرد، رخصت انکه بدون احمد

 !بود خوبي خيلي شبه

 باشه؟؟ کي قراره کنون، عقد مراسم -

 و دش عصبي بيان، را خودش ربط بي سوال و نکرد توجهي بود؛ ناب احساسات بيان اغازگره که حرفي به اينکه از

 .پايين انتها، تا را ها شيشه تمام و پيچاند فرمان دور دست

 او به رو و نشستم راست و کردم باز چشم سرد؛ هواي از موجي با ام پيکره شدن نوازش و پاسخي نشنيدن با

 !چيه؟ نظرت سفر؛ بريم و بگيريم عقدکنون يه مثال! هوم؟!.. نگيريم عروسي احمد -:چرخاندم گردن

 ناريک پنجره از را سرش نيمه تا اختيار بي و رفته باال تنش گرماي اسمش، بردن نام و کردن خطاب مفرد اينطور با

 نگاه به خيره و شد داخل مکث با بازويش، روي جان کم مشتي چشيدنِ و هوا مشت چند تنفس از بعد و کرد خارج

 ان درک و شدن زوم براي قدرتي اما بود؛ کرده حسش شام از بعد از و بود همراهش شام از بعد از که اش عصبي

 ورهرط -:و شد پيکرش؛ بر حلقه گرمش دستان و شود لبريز طاقتش ترسيد مي که چرا نداشت، را انقباض پر رخ

 !بخوايد شما هرچي... راحتيد

 ويشباز روي که دستي و بست نقش لبانم روي خنده اختيارم؛ صاحب من اينکه شنيدن با.. حرفش اين شنيدن با

 روي سر و جهيده اغوشش به که شدم مايل لحظه، يک براي من و.. را پيراهنش کشيد چنگ به بود؛ مقرر هنوزم

 ....!از ترسيدم و شدن رسوا از ترسيدم و واکنشش از ترسيدم اما... بگذاشته اش شانه

 هم تاريکي اين در که احمدي به هم نگاهي نيم ديگر و کردم سپري را راه کل پهن، و پت ي خنده ان حذف بدون

 ،خلوتمان کوچه در را او باال بلند بخيري شب با و نکردم کني، تعجب و ببيني را اش جمجمه بودن سرخ شد، مي

 و ردهب پناه مسکوتم اپارتمان به و گذاشتم تنها شب، از ساعت اين انهم بازگشتنش، براي نگراني و وسيله بدون

 . کرده صبح پسر کودکي روياي با را شب

 

*** 
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 بود؛ ميلش باب جوره همه که دختري ان اپارتمان سوي به کوتاه هايي قدم با و کرد حساب را کرايه خانم حاج

 .نواخت را زنگ و رفت

 اي ملحفه همان با و کرده باز نبود؛ خوب هايي پيامد حاصل هيچگاه که زنگي شنيدن با را خوابم خماره چشمان

 در احمد مادره تصوير ديدن با و برداشتم قدم سالنه سالنه مزاحم خروس ان سوي به بودم، کشيده رويم که

 !باال بفرماييد!!.. خانم؟؟ حاج -:گرد چشمانم و شدم زده حيرت مانيتور، صفحه

 هبمون.. عزيزم نه -. :مرتب و بود تميز که شکر رو خدا و چرخاندم خانه اطرافه و دور تيزي نگاه حرف اين گفتن با

 .جايي بريم بايد شده اماده االن ديگه؛ وقته يه واسه

 هب گوش هم من و شدن حاظر سريع به اصرار و کرد امتناع اما کردم، امدن باال به تعارف جايش به و کجا نپرسيدم

 را ام نکشيده برس موهاي و کشيدم سر روي رنگ نيلي شال و کردم تن لباس و رخت سرعت با و شده فرمانش

 يدمکش سر قلوپ چند تا را شير بطري زدگان قحطي همانند زنگ، دوباره شدن فشرده با. پنهان نيلي، شال ان زير

 تقابل هم من سخاوت با و ديدم مهربان صورتي و خندان رويي با را خانم حاج و دويده درگاه سوي به شتاب با و

 !چطوره؟ حالتون. سالم -. :نيمه نصفه لبخنده يک کردم

 !نشستت( کرد ريزي ي خنده.. )روي به سالم -:و گرفت را دستم

 با که نديدم چيزي و کردم برانداز اپارتمان رفلکس شيشه در را صورتم و چرخيدم هول حرف اين شنيدن با

 خيال بي بود، هايش شيشه روي تر لنگي کشيدن حال در که اژانسي در نشاندن و دستم دوباره شدن کشيده

 به هيچکس... کردم مزاح" گفت گوشم زير شدن پياده هنگام که چرا شدم؛ امروز روي خنده زن پرسي احوال

 ."نداره من عروس زيبايي

 عروسي خوام نمي حاجي -:کرد خواهش دوباره از و شد خم حاجي ميز روي کالفگي با و کشيد سرش روي دستي

 !قران به کافيه ساده کنون عقد يه!... بگيرم

 دکان، در بودن بسته به نگاهي نيم با و کوبيد چوبي ميز روي محکم دست کف با و اورد جوش اينبار پيرمرد

 کار در هم کنوني عقد پس باشه!.. نه؟؟ خواي، نمي عروسي -:کرد را حجتش اتمام خروشيدن حين در و خروشيد

 !کنم مي عقدتون و خونه ميارم عاقد، عصر امروز همين. نيست

 فاصله سنگينش هواي و مغازه اين از و کند دوري خواست بود، شده اشفته اقاجانش منطقي غير حرف از که احمد

 مي همسايه و در بين مفصل عروسي يا گفتم؛ که همين احمد -:صادر را حکم و شد مانع پدر غرّش که بگيرد

 .کارتون پي ريد مي و ميشيد محرم هم به امروز همين يا.. شده دوماد پسرمون ميگيم و گيريم

 .بزنم حرف باهاش بذار!.. حاجي باشه -:داد جواب رفتن بيرون از قبل و گشود را در قفل
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 بود عصباني بود؛ خواهد او حرفه حرف، و شده مشت زنک ان دستان در الـاّـه بسم اول اينچنين پسرش اينکه از

 که اويي.. چه؟ اش ساده و پاک پسر اما تن؛ بر عروس لباس و بود شده عروس يکبار زن ان. خشم رفع دنبال به و

 برپا را عروسي شده هرطور خوست مي حاجي!.. چه؟؟ بگذرد، حقوقش و حق از خواهد مي و شده دختر ان خام

 قبل همانند و بنشيند کرسي به خودش حرفه شده هرطور خواست مي... ببيند دامادي لباس در را پسرش و کند

 مي گرازانه و دهد مي جوالن خودش براي دارد نرسيده که گر چپاول ياغي ان نه کند، اطاعت را او سخن احمد

 .تازد

 ياداورد و بود اتاق گوشه در که تختي ان ديدن با من و مطب وارد ماندن منتظر بدون و شديم بهداشت مرکز وارد

 شاد دقيقه اين تا که چشماني و لرزيدم غفور؛ جاويد روزهاي بهترين از شد روز همان که بد روز يک.. بد روز يک

! خانم حاج -. :شده تشکيل تازه هاي اشک از عظيمي منبع و شدند تار جان، خانم تعريفات و ها حرف از بودند

 !اينجا؟ اومديم که دارند خبر اقا احمد

. خبره بي که معلومه!.. رفته؟ کجا حياءت جون دختر عالم، خاکه!!.. واا -: نازک چشمي گوشه و کرد پيشه اخمي

 !اجبو کنونم عقد براي و رسمه که گفتم اما نبود راضي خيلي اونم دادم؛ خبر حاجي به مستقيم غير صبحي البت،

 را صورتم طرفه دو لحظه اين در و باشد تا کرد طلب را مادرم.. خواست را مادرم و شد فشرده ام نارنجي نازک قلب

 بي برايش و کرد را او هواي اختيار بي شد؛ احمد خواستار دلم.. وجود اضهار و زند بوسه بود ميّت صورت رنگ که

 .جون مادر بيا.. بيا دنبالم.. مياد پيش دختري هر واسه! مادر نداره ترس -. :قراري

 زدرا کرد؛ مي ام پيکره به تزريق را دنيا هاي حس بدترين که لعنتي تخت روي کمکش به و رفتم دنبالش به

 انمرو را ديدگانم مهيب سيل بلند، قامت و رو سبزه مامايي با ماندن و پرده شدن کشيده با تنها، و تک و کشيدم

 و سر و کشيدم باال را کتانم شلوار سختي با. طلبيدم را احمد شدن، معاينه دقيقه چند تمام در فقط و فقط و کردم

 ما پاکدامني و حيثيت تمام بردارنده در که لعنتي برگه ان و دريافت را شوهر مادر جانداره بوسه و مرتب را وعضم

 بهانه اين علت اصال من و گفت مي را او بهانه دلم.. طلبيدم را احمد فقط و فقط من و خانم حاج دست به را بود

 خواستم مي را زيرش به سر نگاه به شدن خيره. خواستم مي را او فقط هم، فهميدن بدون و فهميدم نمي را گيري

 .نبود که نبود وفا بي ان از خبري اما... را ازارش و اذيّت و سرش بر خشم کردن خالي و

 پيرزن شعف از پر صداي صورتمان، و سر روي باران درشت قطره چند چکيدن و بهداشت مرکز از امدن بيرون با

 .اژانس يه به بزن زنگ هست، پيشت گوشي اگه مادر. خدا رحمت از اينم!.. به به -:زد باال

 !مياوردم ماشين داديد مي اجازه بايد -:زدم غر دار خش صدايي با

 از.. ندارم اطمينان جماعت زن فرمون دست به من -:جواب گرم هاي خنده همان با و زد ام گونه روي ديگري بوسه

 ؟؟!نداريم خبر که شدن راننده هم زنا حاال تا کي
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 عدب و بستم دهان ندارد؛ خوبي فرمان دست انچنان جماعت زن بله، انکه ياد با اما کنم دفاع زنان حقوق از خواستم

 حرکت مشکي چادر خريد براي صفر، حاج دکان سوي به و شده رد بازارچه از خانم حاج دوشادوش اي دقيقه از

 و هستم جوان و زيبا گويد مي.. ايد مي چشم به بسيار هايش برجستگي و است درشت اندامم گويد مي. کرديم

 زا يکي است بهتره و دهم جوالن خيابان کوچه در ايد، مي وجب يک چشمش به که هايي مانتو ان با نيست درست

 من بگويم و کرده اعتراض خواستم. کنم سر به و کرده خريداري است، پهن خودش سر روي که چادرهايي سياه ان

 گلويم انقدر... بود ميزان نا احواالتم انقدر اما ايد؛ نمي خوشم متذکري شما که سخت و سفت حجاب ان و چادر از

 هن کردم، شکايت نه که بود؛ صعود روبه بدنم دماي و سست پايم و دست انقدر.. بود دار غصه چشمانم و بغض پر

 چه عروس چه نمياد، خوشش اصال اقا حاج -. :اش همراهي و برداشتم متعادل نا و ريز هاي گام فقط و تاييد

 ..اما بده؛ جلون جماعت زن کسبه، بين نداره خوبيت ميگه... دکون درِ بياد دخترش

 ما که خوشي خبر با -:زد لب گرمي با و فشرد دستش در را دستم زمين، از نگاهش گرفتن و توجه جلب بدون

 !نميگه چيزي حتمي رو بار اين داريم؛ واسش

 دوار بعد اي ثانيه و زدم صدا را احمد قلبم، در و اي ثانيه براي فشردم را لطيفش و گرم دست و بستم را چشمانم

 دختره دست چي واسه خانم حاج!.. سالم عليک -.:شنفتيم را اعتراضش و شديم شريفي صفر حاج دهنه دو مغازه

 !اينجا؟؟ اوردي و گرفتي رو جوون

 پيش شده منقبض صورت همان با و امد بيرون چوبي ميز پشت از و کرد مرخص را جوان شاگرد دست، اشاره با

 زير و شوهرجان نثار را نرمش و گرم هاي لبخند ان از يکي و نيامد کوتاه خانم حاج اما کرد؛ راست قامت رويمان

 را مشتش و گرد را پيرمرد عصبي چشمان و داد تشکيل را رنگ سپيد محاسن زير مستتر لبخندي و نجوا گوشش

 دعوت و هدايت سويمان به را دخل پشت پالستيکي هاي صندلي و جلو به هدايت ماليم را تسبيح هاي دانه و باز

 ورمسر جاي به من و کرد بود؛ اورده دستورش به جوان شاگرد که سفارشي نباته چايي فرمودن ميل و نشستن به

 ابقمس شوهره اگرچه که کردم مي ثابت برگه ان با و کشيده بطالن خط صفر حاج باطل هاي خيال به اينکه از بودن

 دخترانگي با بزرگمرد ان اما خيالش؛ در شوم مي ناميده مطلقه بيوهء يک اگرچه... کرد وارد خدشه روانم و روح به

 اقاجانم خانه راهي هم پاک و نخورده دست همانطور بگذاشتم، اش خانه به پا که همانگونه و نداشت کاري هايم

 و زدن اخر سيم به براي شد سبب حقوق و حق از گذشتن همين و گذشت خودم و خودش حقوق تمام از و شدم

 نفرت و خشم تخليه و اش زاده اقا ديدن براي کردم مي شماري ثانيه فقط و محزون و بودم غمگين باختنش؛ جان

 اش هيکل تمام بر

 و داد طرح و جنس ترين اعال از مشکي چادر سفارش به شروع و باز جان خانم نطق سفارشي، نباته چايي اتمام با

 -.:بس و بودم نيازمند را احمد دل در فقط من و رويمان پيش کرد پهن را ها طاق يکي يکي رغبت با خودش حاجي

 .گيريم مي ها بعد مجلسي هم يکي تا دستي، دم بخريم رو اين فعال مرغوبه؛ خيلي!.. چيه؟ اين به راجع نظرت

http://www.negahdl.com/


 تا مينز رفتارشان که والديني ان پافشاري و الحاح با بعد ربعي يک و قبول اکراه با و انداختم دويشان هر به نگاهي

. بودم محتاج را احمد فقط من و شدم منزلشان راهي بود؛ کرده فرق عصيان، و بودم جنون به رو که مني با اسمان

 دست فشار با و کرد ديوار قد جالباسي اويز را مانتويش و چادر در ابتداي همان خانه، به شدن وارد با خانم حاج

 نمي کردن تازه نفس من اما.. کرد کردن، تازه نفسي و سلطنتي مبلمان روي نشستن به مجبور مرا کتفم روي

 .بود امروز، شده وفا بي احمد طلبکاره ام وامانده دلِ اخر خواستم،

 گرمته؟ نکنه!.. جون؟؟ مادر کردي عرق اينقدر چرا -

 با ليوان و کردم رد را احتمالش سر، انداختن باال با و گرفته را ام پيشاني روي نشسته هاي عرق دست پشت با

 نباراي را عرق قطرات دوباره از و فرستادم فرو حرکت يک با را بود داده رفتند؛ مي ويبره که دستاني به که خنکي

 بازگشتن از قبل و کرده را يخ هاي قالب از مملو اب ان از ديگر ليواني طلبه و گرفته گيجگاهم استخوان روي از

 خرت خرته و انداختم دندان زير به را شکل مربعي هاي يخ از تکه چند سفارشي؛ ابه ليوانِ با همراه خانم حاج

 دکردن مشحون بار چندمين براي و نبودند شدني قطع عرق قطراتِ اما را؛ دلچسبشان سرماي خريدم جان به کنان

 !داري لرزم انگار!.. پس؟ شدي اينطور چرا! بيداد داده اي -. :نگران دل را خانم حاج و را رخم تمام

 نهنک عالم، خاکه!.. سوزي مي تب از داري که تو -:جدا بالفاصله حيرت با و نشاند هايم گونه و پيشاني روي دست

 !!جان؟؟ مادر خوردي سرما

 و داده نشان تر خود خودي تا ام پيکره شده مختل هاي سلول بود، هراس اين و دلنگراني اين شنيدن اماده انگار

 -.:سرم باالي را دکتر و کرده اگاه را احمد و کرده هوار را پيرزن "زهرا فاطمه يا" و کرده تر ويران را ويرانم حال

 هيجان يک مثل.. امروز؟ کرده عصبي رو ايشون چيزي ببينم،. روحيه فشار از ظاهرا نيست؛ خوردگي سرما از اثري

 باال؟

 و گفت مي ذکر ريز ريز که مادرش به و گرفته مسن دکتر از نگاه امروز، جريانات از بود نشده مطلع هنوز که احمد

 با اي دقيقه از بعد و مرخص رويي خوش در سعي با را دکتر و کرد خبري بي اظهار و دوخت کرد، مي تر چشم کمي

 با و شد وارد تبدارش، جسم حامل خوابش تخت و بود حال مريض سوگند تن عطر از اکنده که اتاقش به شتاب

 ارک چي اينجا اين اصال!!.. خانم؟ حاج شده چش دختر اين -:علت منتظره کرده باريک نگاهي و انداخته باال ابرويي

 ميکنه؟

 !اکبر الـاّـه... بردمش-

 اخماني با و برده ياد از را شرم پسرکش هوار با اما پناه، بي دختر با کرده ها چه و برده کجا بگويد که داشت شرم

 مدون نمي حاال. بردم صبحي رو سوگند منم... بشه معاينه بايستي ازدواج از قبل دختري هر بالخره -:گفت درهم

 اين مثل کدوم هيچ اما.. اما رو دخترا از خيلي ديدم خودم چشاي با واال افتاد؛ حال اين به و کرد لرز و تب يهو چرا

 !لرز نه کردن، تب نه دختر
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 فرط از را سرش خواست مي که جوان مرد زمزمه به و باد را خود هايش پره با و کرد شل کمي را چارقدش گره

 خوابه در که دخترکي جان به زند غر دوباره از خواست و نکرد توجهي شود، خالص و بکوبد مجاور ديوار به خشم

 کار اين چي واسه -: دعوت وجناتش و صورت به را تعجب و شد مانع احمد گونه بم غرّش که کرد؛ مي سير عميقي

 ديد؟ نمي رو جوابم پس چرا هــا؟.. داشتيد؟ شک انتخابم و من به مگه خواستم؟ ازتون من مگه.. کرديد؟ رو

 مداح -:پيشه ماليمت و بست هم را در و کشاند بيرون به و گرفته را بازويش و برخاست تخت گوشه از سراسيمه

 !بشم قدت قربونه نداره بحثا اين و شک به ربطي کرد؛ مي رو کار اين بود هم هرکي!.. رسم رسمه جان

 اباد و رسم سبب به انهم افتاده تب و بيماري بستر در حاال است برده را دلش که زني. نبود اش حالي ها حرف اين

 بود مهم برايش. خواست مي صورتي هر به را جوان زن ان او. درهم را روانش و کند مي بد را حالش اين مرسوم،

 دوباره از!. بس و بود تر اهم چيزي هر از او سالمتي اما بود؛ مهم چيزها خيلي برايش ، اخ. بود مهم... بودنش پارسا

 ..نبايد داديد؟ مي خبر بهم بايد شما اما -:ناليد و برد عرش به را صدايش

 دباي که کاريه!.. پايين بيار رو صدات -:پايين اش رفته عرش به صداي و شد اشکار پله پيچ در جانش اقا قامت

 .نداره تقصيري که مادرت شده؛ هم حاال و ميشد

 ..نشد قرار مگه حاجي! نديدي؟ رو روش و رنگ مگه!.. نديدي رو حالش مگه حاجي -

 االن وگرنه سرجاشه قرامون.. جاشه سر قرارمون -:کرد غوغا و رفته معمول حد از تر فرا که بود پدر صداي اينبار

 .دوماديت سات و سور واسه کارا دنبال بري بهتره هم حاال! نبود اينجا

 !نيست کار در ساتي و سور هيچ -:چنگ را محاسنش و داد چين را چشمانش

 ميشه مگه!!.. ميشه؟ مگه -:اش خميده هاي شانه روي را دستش و انداخت باال ابرو حرف، اين شنيدن با مادرش

 !!!زندگيت؟؟ سر بري و بگيري زنتو دست صدا و سر بي که پسري پير مگه الل، زبونم.. نباشه؟ کار در جشني

 راه، سر و رفت اتاقش سوي به سالنه سالنه و زند حرفي احمد ديگر نداد مجال و کرد غرغري لب زير خانم حاج

 افتاد رويش احمد سايه که شود؛ داخل خواست و انداخت دست روي راهپله قد از را کوچک حوله و اب از پر تشت

 ردک باال سر بود؛ نشانده صورت روي اخرش جمله شنيدن از بعد که اخماني همان با. جلوس دستگيره رو دستش و

 .شم رد تا کنار بکش!.. کني استفاده اتاقت از توني نمي فعال -:باز دهان و

 با و بود خوابيده تخت تختخوابش روي که ان به نگاهي ميان درز از و فاصله را خودش و کرد جدا را دستش اکراه با

 لبخنده کوچک، درز ان شدن محو و در شدن بسته با اما. کرد نمود، مي معطر را اش ساده اتاق تنش، عطر

 چسب کناري، ديواره جنب اش پيکره و شد ناپديد هم بود، کرده خوش جا اش خشکيده لبان روي که غمگيني

 مه هنوز. اش شده سِر انگشتان بين درگير رنگ، مشکي تسبيح و جمع شکم داخل به زانوانش و امد فرود اتاقش،

 پر حال که گفت و گرفت تماس مادرش وقتي! اوف. بود نکشيده پر روانش و روح از درستي به استرس و ترس

... سست پايش، و دست و شد ويران سرش روي دنيا تمام بياورد، منزل به دکتر که خواست و شده خراب غمزه
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 با کرده ها چه را، او برده کجا مادر که شنيد وقتي اخ. سست قلبش، هاي طپش و شد خراب سرش روي دنيا تمام

 روي دستي. قبل از تر خراب سرش روي هم دنيا و شده سست قلبش هاي طپش و شد سست پايش و دست او؛

 و چپش عضله روي فشرد کمي را دستش. گرفت نمي ارام خير، نه... دعوت بودن ارام به را او و کشيد قلبش نقش

 زد مي تند.. مکث بي و زد مي تند.. نداشت ارامش.. نداشت ارام خير، نه هم باز اما.. دعوت ارامش به را ارام نا قلب

 سرش به يهو شايد که اويي بود؛ او دادنِ دست از ترسه دليلش اخر.. ها زدن تند اين داشت دليل اخر. فاصله بي و

 را اين اگر اخ. نيست دل وحدت و شدن يکي اين به مايل نيست؛ اتحاد و زوجيت اين به مايل ديگر بگويد و بزند

 و روز ان مطمئنا که بگيرد پناه ملجأئي کدام به و بگريزد برهوت کدام به کند؟ چه مرد اين بخواهد را اين و بگويد

 .است عمرش پايان دقايق.. است مرگش روز لحظه، ان و دقيقه ان

 يا" گفتن با و جدا ديوار از را سرش کذايي؛ حوله و تشت ان با همراه مادرش امدن بيرون و اتاق در شدن باز با

 ..بهتر حالش اومده؟ پايين تبش -:پرسيد دلواپسي با و برخاست "علي

 و تاب بي جوان مرد دل و هويدا اتاق چهارچوبه در نازدار که بود نشده تمام همش سر پشت هاي پرسش هنوز

 خوب که من واال.. خوبه حالم ميگه -. :بود زوم ديگر جايي به و بود شده دريغ او از که چشماني ميخ چشمانش

 !!کرده رفتن قصد خانم که شده فروکش تبش درجه چند تازه بينم؛ نمي بودن

 بود، ياس عطر از مملو که اتاقي درگاه از کامال و مرتب را سرم روي شال و زدم غرغرو پيرزن گونه روي اي بوسه

 نماتشي نگاه کردم کنترل و حرکت رنگ، کرمي هاي موکت با شده پوشيده سنگيه هاي پله سوي به و شده خارج

. فروکش را خشمم هايش نفس عطر و امد مي سنگين هايش نفس صداي که احمدي به رسيدن و جهيدن براي را

 مي ياس بوي که اي خانه از خروج از قبل و را خودم کشيدم پايين کرختي با و گرفته چوبي هاي نرده از را دستم

 زحمت باعث امروز!..خدا به شرمنده اقا حاج -: زمزمه و برداشتم قدمي چند صفر حاج سوي به جايش، جاي داد

 !نگهدارتون خدا.. شدم هم شما

 حال، بي دخترکه برافراشته نچندان قامت به خيره و بود اويزان ها پله از که پسرش همانند هم، پيرمرد ان يک

 قرار مگه زحمتي؛ چه!.. دخترم؟ کجا -:پرسيد نارضايتي از هايي رگه با شايد و متعجب صدايي با و شد حيران

 .!!نداره معني حرفا اين پس باشي؛ خونه اين عروس نيست

 ديگه -:پاسخ شده کج لباني با و فرستاده داخل را بودند شتافته بيرون به رنگ نيلي شال گوشه از که موهايي تار

 .خدانگهدار. کنم کم رو زحمت

 زرشکي چارقدي در گرفته قاب صورت روي و حواله صفر حاج به و نشاندم لب روي لبخندي تالش و سعي با

 دلم در هياهو و کرد مي اشوب ياس عطر که اي خانه خروجي درگاه سوي به کردم کج قدم و ديگر اي بوسه پيرزن،

 .پا بر
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 اي کوچه سوي به و سرازير ها پله از حاجي چشمي اشاره با بيوفتد؛ پس خرابش، حال ان با بود مانده کم که احمد

 ماشين برم تا باشيد جا همين -. :کرد متوقف کوچه ميان در را دلش عزيز و دويد بود؛ دل عزيز يک رهگذرش که

 .کردم پارکش بيرون.. بيارم رو

 و رد از يکي!.. کنار بکشيد -. :کنترل را اشکي ديدگان و کردم حبس را لعنتي هاي اشک و کردم حبس را نفسم

 !نکرده خدايي بياره، در حرف و ببينه ممکنه همسايه

 هاي اشک اما.. بود شده حبس که نفسي دادن بيرون به شروع و برداشتن قدم به شروع و کشيدم کنار را خودم

 نگرفته فاصله انچنان هنوز اما. ندادم رسوايي و شدن جاري براي رخصت و داشتم نگاه محبوس همچنان را لعنتي

 ماما به -:سرم پس از نجوا صدايش و کشيده ام شانه از اويز کيف که بود؛ ياس بوي و عطر منبع که اويي از بودم

 ...برد رو شما سرخود و نگفت بهم بهش راجع چيزي خانم حاج. نداشتم خبر من حسين

! دنش بد که شما واسه -:زدم لب جاندار، اما پايين صدايي با و کرده باز دهان خشم با و چرخيدم سويش به خشم با

 !نداريد سرم رو منّتي پسر و پدر ديگه.. راحته خيالتون ديگه االن

 اين و مکان اين اما داشت، حرف همچنان و شد مي فشرده چنگالش در و بود چنگش در چرمي کيف بند همچنان

 هناشيان تحکمي با و بلند قدمِ چند با داد فاصله را خودش پس داد؛ نمي را رفتن جلو و دادن ادامه ياراي پوزيشن،

 .بيارم رو ماشين برم تا وايسيد زنيم؛ مي حرف باهم راه تو -:گفت

 از کي اصال برم، تونم مي خودم!.. خوام نمي -:جاري اي قطره چند چشم، اشک و نازک صدا و کردم لج اختيار بي

 !برسونيد؟؟؟ رو من خواست شما

 ونهگ اين با پرغمزه. کرد بسته و باز چشم و کشيد پشم و ريش روي دست و گرداند سر و داد بيرون نفس قدرت با

 کاش. دادن جان قصد مردک و داشت دلبري قصد کردن، جاري اي قطره چند چشم اشک و کردن لج و زدن حرف

 اي قطره چند چشمش اشک و نازک صدايش گونه اين شايد تا را، تشويش پر مرده اين احواالت از کمي بفهمد

 !!!کاش البته.. نشود جاري

 و ازب را هايش پلک و بود بگذاشته دهان روي را دستش يک کف. نگاهش چشم گوشه با و کشيدم باال را ام بيني

 و زد مي سرخي به صورتش اخر.. نبود تعريفي انچنان هم او احوال انگار. کمر به را ديگرش دست و کرد مي بسته

 رو نم نيست قرار مگه.. مگه -:زمزمه و شدم نزديکش کوتاه قدم سه با پشيماني و خجالت با. خستگي به نگاهش

 !!برسونيد؟

 ميداد؛ اطالع بهم مادرم اگه -:جنباند لب و داشت نگاه باز ثابت را هايش پلک و برداشت دهانش روي از را دستش

 ..رو شما من.. من! دادم نمي اجازه وجه هيچ به
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 و اندک ميزان همان به سرش شدن نزديک با من و گونه؛ نجوا را صدايش و کمي فقط.. کرد نزديک کمي را سرش

 در ماهه يک نوزاد يک ياد اختيار بي و کشيدم ريه به وجود تمام با را ياس عطر بلندش؛ نچندان نجواي شنيدن با

 !جوره همه... دارم دوست جوره ههم -.:صورت ميهمان را کوچک لبخندي و افتادم اي سورمه گلبافتي

 به که چرا.. بود شده عاشق که چرا.. بود عاشق که چرا. مغز و حس پر اي جمله چنين بيان نبود سخت برايش

 .ارزيد مي کوچک، لبخند ان ديدن

 مي ساطع رويم به گرما او بودم، شدن بخار حال در من! اوف. تنظيم سمتم به را دريچه و برد باال را ماشين گرماي

 سردتونه؟ شما -!..:کرد؟

 اي نيمه و کرد خاموش و برد دست که ديد را ام چهره روي نشسته هاي عرق چشمي زير و گرفت را منظورم انگار

 !بشيد ويزيت ديگه يکباره بهتره درمونگاه؛ سمت برم خوام مي -. :پايين هم را عقب شيشه از

 هگوش از ناخوداگاه که اشکي قطره و چسباندم قطره از پر ي شيشه به را ام انداخته باال سره و انداختم باال سري

 لب و داده قرض صورتم چسب يِ شيشه به و گرفته کوچکم انگشت بند با را، داشت شدن روان قصد چشم

 .گرفتم مي رو شما بهونه همش.. خواست مي رو شما دلم امروز تمام -:جنباندم

 وليمولک تقاضاي و جهيد مي پايين و باال به سرعت ترين سرعتي با ها، شُش شدن خالي و پر با جناغش استخوان

 که چرا تکرار؛ مدام و نبرد ياد از را "شما" لفظ اش عاشقانه ظاهر در هاي اقرار پايان تا کند خدا. تنفس براي تازه

 -! :شود مرتکب گناهي چه و دهد نشان واکنشي چه هايش، واژه ميان در دهد اواز را نامش يکباره به اگر داند نمي

 .نبوديد اما

 ار کشيدنش نفس و ديدم را کشيدنش ترمز و ديدم را بودنش کالفه. چرخيده سويش به و جدا شيشه از را سرم

 رکت کمي امروز بود؛ يافته بهبود هايش شکستگي شود مي سالي چند که قلبي اما حس؛ را نفسش عطر و شنيدم

 دل خونين طاقت ديگر که چرا گردد، مبدل ژرف هايي درّه به مبادا که ريز هاي ترک اين از ترسيدم من و برداشت

 -:ديوانگي ادعاي کلمات، با و کردم پيشه ديوانگي پس... قسم امواتم خاک به ندارم را گشتن دل خونين و بودن

 !باشه حاال همين.. باشه امروز همين قسمتش اخرين. باشه جا همين تا ماجرا اين بهتره احمد

 يرز ياس بوي سر پشت از و شد زده مرکزي قفل که يابد، خاتمه ماجرا و شود باز تا نشست دستگيره روي دستم

 تا را وب و عطر اين بکشد مشام به تا گشاد؛ ام بيني هاي سوراخ و شده کيپ چشمانم اختيار بي و پيچيده ام بيني

 .نشد راضي خانمم حاج نکرد، قبول.. خوايم نمي عروسي گفتم حاجي به -. :است امکانش که جايي

 نمي اخر قسمت در که را ها حرف اين.. گفت؟ مي چه. خيره کاملش رخ به و دور را خودم و کردم کج را گردنم

 شيدهک نيشم و پيش دندان زير به را لبم گوشه!. است قصه ي استانه براي.. ماجراست يک مبدأ براي اينها.. گويند

 دوماد قراره پسرشون ندارند؛ بيشتر که پسر دونه يک بالخره. شدم نمي راضي بودم منم -:ناليدم همانگونه و

 .نيست اتفاقي کم! هووم.. بشه
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 .خالص محضري، عقده با يا.. يا درمون درست عروسي يا گفت صبحي حاجي -احمد

 و بود دار درد اينچنين قلبم چرا.. بود؟ اشک مشتي حاوي گرمش چشمان چرا.. بود؟ انگونه گرمش چشمانِ چرا

 ان فقط هرچه، اصال.. هرچه! اوف گرم؛ يا باشد سرد خواهد مي اغوش، يک هواي دلم چرا.. کرد؟ مي ذوق ذوق

 ماا. مختصر يا ساده کافيه؛ کنون عقد يه گفتم.. نه گفتم -: دارد؟؟ را کافيست؛ باشد ياس عطر با معطر اغوش

 ...حاال اما نشدم؛ راضي منم.. نشد راضي

 .خواهشا کن باز رو در اين! نيست کار در حااليي -:غريدم پس چيست؛ اش جمله ادامه دانستم مي

 شدن سفت به مرا هاي ارواره و پرداخت اش کذايي جمله ادامه به گرم؛ حال و حس همان با.. گرم نگاه همان با

 .ام راضي هم محضري عقده همون به حاال -. :واجب

 !شه باز بزن رو در اين احمد -

 خونسردي اين از. مماس اش پيشاني به و پيچاند دست دور به و کشيد بيرون پيراهنش جيب از را تسبيحش

 که دهم، باال را قفل تا کشيده سويش به را خودم حرکت، يک در اراده، بي و رفت سر ام حوصله اش مسخره

 اش ترقوه روي دستم که... خورد رنگم نيلي شال از امده بيرون گلوي به عطرش که... خورد بناگوشم به نفسش

 سرعتي همان با من و زد باال را قفل و جنباند دست خودش که معطر اغوش ان در شوم ولو بود مانده کم و نشست

 کنار شال و کرده جدا هايم پنجول ميان از را اش شده چروک پيراهن و کردم نشيني عقب بودم، برداشته خيز که

 صدق و کرده تخليه عميق، بازدمي و پنجره کشدن پايين با را مشامم و بازگردانده اش قبلي جايگاه به را ام رفته

 خوام مي.. نيست خوش حالم احمد -:وار ناله صدايم و شد کنده جا از ماشين که کشم پايين را دستگيره کردم

 !کنار بزن خدا رو تو شم، پياده

 "نتوانستن" و "نه" از دوم بار براي. ماجرا و اشنايي اين شود تمام ديگر که گفت. است اخر قسمت امروز که گفت

 که گذارد نمي يعني... بود نخواهد ها بميري تو ان از بميري تو اين اما کرد؛ داغان را دلش و امد "نخواستن" و

 بخورد قسم که به.. کند؟ تمام خواهد مي کرده شيدايش و دلداده بکشد؟ پس پا خواهد مي و کرده عاشقش. بشود

 و ستني حق گرداندن باز تشنه و بردن تشنه اينگونه که خورد، قسم که واليتِ به.. نيست؟ انصاف رفتار اين که

 هک.. افتاد گيرش به ناجنسي غمزه پر اينچنين که است اقبال بد.. است بداقبال چقدر که اخ!.. نيست؟ عدالت

 را اهر ابتداي همان در کشيدن پس پا قصد صالبت و قساوت با که خورد تورش به داشتني دوست نازداره اينچنين

 .اونجا ريم مي راست يک و داريم برمي رو شناسنامتون ريم مي.. بازه محضر اينجورا يک تا يازده، ساعت -. :دارد

 مريض عروس اون اگه مخصوصا... باطله عقدم نباشه راضي که عروس -: و گذاشتم سينه روي چليپا را دستانم

 !باشه حالم
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 ان زير بود مستور که لباني و شد کج اش خورده گره ابروان و ديد بدم شانس از که دراورده برايش را زبانم نوک

.. بسه ديگه امروز براي. خونه برم خوام مي -:دادم سر ناله اواز دوباره من و شد مايل خنده به مشکي، هاي ريش

 .ندارم کشش اين از بيشتر ديگه

 فحر بدون و برگشت دست در مشمايي با ربعي يک از بعد و حبس اتومبيلش داخل در مرا و کرد پارک کناري به

 اخماني با و داده دستم به را است غذا ظرفي شد، معلوم که مشمايي شدن، پياده هنگام در و راند منزلم سوي به

 فقط رو امروز بهتره.. ميارم گيرم مي غذا شب واسه -:کرد باز دهان افتاده پايين به نگاهي و غليظ نچندان

 .کنيد استراحت

 بند پاي را من که.. کرد مي تسليم را من که بود اشکارايش هاي محبت همين و التفاتات همين و توجهات همين

 تو! خانم سوگند -: شد نجوا نزديکي در صدايش که داخل، را پايم يک و انداختم را کليد...!. را من که کرد، مي

 ور طاقتش مرد؛ منِ که نيايد نخواستن از ديگه موال به رو تو فقط... کنم مي ريس و راست رو کارا همه هفته همين

 .ندارم

 از قبل که نشانش؛ را چشمم هاي اشک و ببينم اخر جمله اين بيان هنگام در را صورتش اجزاي و بچرخم خواستم

 رزي و کردم اش بدرقه داشتم، را گذاشتنشان نمايش به قصد که چشماني اشک همان با من و گريخت حرکتم، هر

 !مد/ اح.. احمد -:بانگ را نامش لب

 

 

 جيب به و کرد گوله و دراورد پا از و شد خم نيمه تا هم را اش مشکي هاي جوراب کفش، کردن خارج با همزمان

 مهم خيلي.. گرم هم شايد يا سرد اب با.. داشت را اي دقيقه چند دوشي گرفتن و رفتن باال قصد. داخل شلوارش

 ومبيلات در غمزه پر با که بحثي از ناشي استرس رفتنِ در گفت؛ است بهتر شايد يا و خستگي رفتن در مهم نبود؛

 .بود داشت،

 !هردوشونه خوشبختي واسه کردن دعا روز و شب برمياد؛ دستم از که کاري تنها.. وااله بگم چي -خانم حاج

 هواي دنکر تنفس با.. اتاق به ورودش با و کشيد باال ها پله از سالنه سالنه مادرش تلفني هاي صحبت به اعتنا بي

 هايش نفس و رفت باال تنش گرماي و شد تازه داغش تختخواب؛ ريخته بهم روتختي ديدن با... اتاق در موجود

 به ندوختن چشم در سعي با و پروردگار از آمرزش طلب لب زير و کشيد گردنش هاي عضله روي دستي. سوزان

 اب مه اندکي و چرخاند نيمه تا را سرد اب شير حرکت يک با و کشيد تن از لباس يکي يکي مرتبش؛ نا روتختي

... دکر صبر طلب لب زير و را هيکلش کل سپس و کشيد دوش زير را سرش ابتدا سراسيمگي با و مخلوطش؛ گرم،

 .خريداري به مايل شدت به او و داشت خريدار شديدا نازش که نازدار، ان با کردن سر براي قدرت طلب هم کمي

 ! بگيرم تصميم جاش به تونم نمي که من. ميکني درک و مادري خودت شما داداش زن -خانم حاج-
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 خطي؛ پشت سخنان به حواسش و هوش اما بود دستي جارو کشيدن حال در مثال که موقّرش دختر به نگاهي مادر

 شان اي دقيقه بيست حرفاي به ديگر مصلحتي جمله چند با و گفت افسوسي لب زير و کشيد آهي و انداخت

 شده سيخ و برداشت کشيدن جارو از دست که زهرايي به و قطع يخي، بسيار خدانگهداري با را تماس و داد خاتمه

 .نگاه دوباره از ايستاد؛ باف دست هاي قالي وسط در

 اش، شده فيکس زبان از استفاده جاي به پس شد؛ قرار چه و اش عمه گفت چه بپرسد داشت شرم جوان دختر

 !غفاري خونواده به بزنم زنگ بيانداز، يادم ديگه ساعت نيم -. :انتظار چشم و کرد پرسشي را نگاهش

 و شود ريخته فرو ماهي، شاه جانِ عمه پسر با روياهايش شده تاسيس تازه کاخ که بود کافي ناگوار خبره همين

 ينب مشت رنگش صورتي نخي دامن هاي لبه و پُر لبالب شوند؛ باراني هايي ابر حامل امد مي پيش کم که چشماني

 در هم خودش و شد رها انگشتانش ميان از بود کرده تهيه مادرش بازار شنبه از که دستي جارو. منجمد دستاني

 يم پايان گرفت مي را وقتش ساعتي يک خواب از قبل که اش فانتزي روياهاي به بايد ديگر. قالي گل همان وسط

 هچ دانستن فايده، چه. بداند حتي را نشدن اين علت خواست نمي و شد نمي او مال ديگر جان عمه پسر.. بخشيد

 پايان مهم.. بود ساخت تازه کاخ شدن شکسته مهم.. بود شدن طرد و شدن نخواسته مهم داشت؟ بر در فايده

 ...!مهم بود، چشمت شدن پر و قلبت زدن يخ مهم.. بود خواب از قبل ساعت يک روياهاي يافتن

 بنيادش نو هاي فانتزي تمام به مادر؛ چشمان زدن برق و مادر توسط شدنش برداشته و تلفن امدن در صدا به با

 .غفاري سرشناسِ خانواده شدن فرما تشريف به قبول، سر اشاره با و کوباند ديجيتالي قفلي

.. شدم اب خجالت از يعني! احمد واي -: گوش مادر، هاي البه به و افتاد خيسش هاي مو جان به کوچکي حوله با

 !تو گردن انداختم رو تقصيرا همه اما پنهون چه تو از واال. بگم چي بودم مونده اصال

 و بد تا چند اونا جاي به اصال!.. کرديد خوب -: و کرد بلندي خنده امدنش، چشم گوشه و جان خانم شيرين لحن از

 !واال گفتيد، مي سرم پشت خودتون بيراهم

 خودمه، ريشه و رگ از.. باشه داداشمه، دختره.. حرفيه؟ چه اين عالم، خاکه! واا -:درهم ابرو و کوبيد دستش پشت

 !!نيست که تر عزيز گوشمي جگر که تو از باشه؛

 هب دوباره از و نثارش "برمي قربونت" و نشاند صورتش سوي دو روي دلنشين اي بوسه دلنشين، اعتراف اين با

 پي را خروج راه خواست لبخندي با بود، شده خرسند پسرش مهرباني از که خانم حاج. بيچاره موهاي تاره تار جان

 بندازيد رو گذاشتم پله سر که هايي ملحفه هست؛ امکانش اگه جون خانم -: کرد متوقفش احمد صداي که گيرد

 .بودند شده لک يکم اخه اخه،... ماشين

 و دهد برايش هم را جانش بود حاظر که خواستني يک تن عطر با معطر انهم چرا؛ معطر اما بودند نشده لک

 و برداشته بالشتي اتاق؛ در شدن تنها با جوان مرد و ترک را اتاق و گفت اي "باشه" پيرزن. نيايد در هم صدايش
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 نا البت.. بود محتاج کردن تازه نفس و بستن چشم ساعتي به. ان روي به هم را خودش و انداخته پا زير فرش روي

 .بود گناه در شدن اغشته براي اهرمي هم، هايش ملحفه شدن دور با حتي که تختي از دور و زمين روي هم

** 

 مدل يک پخته حالِ در که فِري به زدم سري بار چندمين براي و کشيده چشمانم زير را رنگ اي قهوه چشم مداد

 مهن سبز چاي فنجاني اش، کرده داغ محفظه به ماندن خيره با و بودم؛ کرده پيدايش خانواده مجله از که شيريني

 اش زنده و مرده هاي سلول تمام با ياس بوي حاال تا صبح يازده از که گردني روي دستي و کشيدم سر نمه

 يوقت هم باز اما بودم، کرده خالي رويش به اسپري و عطر کلي لعنتي. فشردم کالفگي با و کشيدم دراميخته،

 فنجان. ديدنش براي هوايي مرا و کرده غوغا ياس بوي برده؛ ام بيني زير به سپس و کشيده گردنم به را دستم

 به و فشردن گردن دوباره از قصده و فرو حلق به داغ داغ و پر کذايي سبزه چاي از نيمه تا دوم بار براي را چيني

 ظرف و خاموش را فِر زير و کرده فروکش را ميلم سختي با اما بودند؛ شده ياسي که انگشتاني ان کشيدن مشام

 کي.. اوف! اوف -:هوار غرولندم و شد مانع زنگ نواختن صداي که دادنش؛ برش به تصميم و خارج را شيريني

 !!!شب؟؟ وقته اين باشه ميتونه

 زدم لب و کشيده گردنم مساحت از نقطه همان روي دستي اختيار بي مانيتور، از احمد کيفيّت بي تصوير ديدن با

 .پايين ميام االن باشيد، منتظر لحظه چند -:

 هاي مو بند را مچم دور انداخته مو کش کردم؛ مي تماشايش تصويري ايفون وراي از که همانطور خونسردي با

 منتظر ميداد مزه. ام پيکره تمام روي به هم چادري و شده بند موهاي ان روي روسري و کرده ام شده لَخت

 را در و دويدم پله راه سوي به جان کم لبخندي با. فاصله اين از انهم نجيبش؛ صورت به شدن خيره و گذاشتن

 !سالم -:سخن نجابت با و گشوده

 گوش قدري با و اورد جا به جماعت به اش مشدي رفقاي با همراه شان محله مسجد در را عشا و مغرب نماز

 سر حاال ظهر سفارش از متفاوت سفارشي با و رانده ظهري رستورانِ همان به محل؛ روحاني سخنان به سپردن

 تونيد مي خواستيد، اگه اما نشده سرد هنوز بفرماييد،.. سالم -. :مجدد ديدار اين از خوشحال و بود امده وقتش

 .کنيد داغش بازم

 يرينيش شتاب با و ها پله سوي به کرده تند پا "گردم مي بر االن " گفتن با و گرفته دستانش از را سفيد مشماي

 چهپار و چيدمان کريستالي ظرفي داخل شکل بهترين به و داده برش مشقت و تيزبيني با را قالب در نشسته

 رو از البته! اوم.. خودمه دستپخته -: و دويده در درگاه به اولي شتابه همان با و پهن رويش سرخي ي چهارخانه

 !جونتون نوش. نيستش دراوردي من يعني يعني،.. کردما درست مجله

 شکريت بياندازد، نگاهي نيم حتي... نگاهي بودند چراغاني علت بي که چشمانم به و بگيرد باال را سرش انکه بدون

 هريس به دادم خاموشي علت با من و پيدا نا غروب ميش و گرگ در بخيري شب با و کرد پايين صوتي با اما محکّم

 و ريخته ام غذايي ماده از خالي يِ معده درون به قهوه پي، در پي هاي فنجان شب هاي نيمه تا و چشمانم کشي
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 نپايي سر ان با اوقات بعضي لعنتي. شدم بود، نام "سامي" که ماهه يک نوزادي به متعلق گلبافتي به خيره

 و دبو گرفته پايين را سرش که هنگام ان خواست مي دلم. حرصي و کرد مي ام کفري شدنش، زير به سر و انداختن

 جايش به نکردم؛ جرعت و نشد اما... صورتش روي هم را در و بکوبم سرش فرق روي را غذا ظرف تحويلم؛ تشکر

 فتاس عمل سبب به پوشش و عذر خدا از بلند صداي با و ريخته زباله سطل داخل به سخاوت با را کوفتي غذاي ان

 ! احمق احمد.. احمق -. :بارم

 

 

*** 

 و تبرخاس ناشتايي سفره از کالفگي با و گذاشت کناري به احمد حرف با داشت، دست در که را سنگکي نون تکه

 علت و کرد گله.. خواست مي علت دکون؛ در اومد داييت خان ديروز -:گفت اش، خاکستري کت پوشيدن حين در

 .بدم بهش نداشتم جوابي پرسيد،

 !نذاشتيد شما.. بزنم حرف دايي با خودم خواستم که من کنيد؛ فراموش ديگه رو مسئله اون حاجي -

 عقد يا نميشه؛ عوض يکي من حرف!.. بچه برم روتو -:غريد تمسخر و اخم با و کرد صاف را کتش هاي يقه

 ..يا محضري،

 !حاجي قبوله محضري عقد قبول، -:و پريد پا جفت کالمش ميان به درنگ بي

 فرص عروسِ قراره ناسالمتي!.. پسر ميشه مگه -:شِکوه و برد باال ناخوداگاه صدا اش؛ کورکورانه انتخاب شنيدن با

 !!بشه شريفي

 مين درک پدرش. ديگر دياري به انهم بپرد، قلبش قفس از غمزه پر مرغ ترسيد مي.. بپرد قفس از مرغ ترسيد مي

 روز يک از بعد بالخره و کرد پافشاري کالمش روي پس را؛ او هاي کابوس کرد نمي درک.. را او هاي ترس کرد

 و رورمس چشماني با.. ديپلمات يقه سفيده پيراهني و مشکي شلوار و کت با حاال نفرشان، دو هر با رفتن کلنجار

 در و است نشسته قبولي؛ نه کرده، اعتراضي نه ساعت اين به تا ديروز از که غمزه پر کنار در شعف؛ از اکنده قلبي

 .قدرت و صبر هم کمي و کرد امرزش طلب خدايش از هم باز دل،

 ار مجلس و دهم ندا را "بله" کسي چه از گرفتن رخصت با حاال دانستم نمي نبود؛ ام حاشيه و جوار در بزرگتري

 خودم. کنم صدايش "جان خانم" بعد به اين از شد قرار که بود خانم حاج. نشست ام شانه روي گرمي دست. تمام

 !دخترم باش اروم -. :داد رضايت خودش و خواستم

 !بله بزگترا، اجازه با -: زدم ندا ارامش با و شدم ارام
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 رپُ را چشمانم و نديدم خودم جانب از بزرگتري و انداختم محضرخانه شعاع به نگاهي نيم!.. تري؟ بزرگ کدام! هـه

 خرا بند کرد اسير زردي حلقه و امد باال سانتي چند سردم دست که افتاده؛ شصتم ناخن ي گوشه جان به و کردم

 دريافت از بعد و خندانش چشمان گرماي از را طوفانم از پر ارام نگاه کردم دريغ من و را ام اخري به يکي انگشت

 روي ها، شريفي عروس عنوان به اينبار حاال رويم؛ پيش دفتر در امضا کلي زدن و شوهرم هاي تر بزرگ هاي هديه

 انمد نمي چشمان کنم مي دريغ هم باز و ام نشسته رنگ، صورتي حريره چادري با پذيرايي، انتها سلطنتي مبلمان

 زهرا کنون عقد امروزم -. :است پيراسته ياس عطر با را هيکلش تمام انگار که مردي ان گرماي از را ناراحتم چرا

 .داداشمه دختره!.. بود

. .مشهد واسه بليط تا دو -. :دريافت را پاکت يک و کردم قيام صفر حاج ورود با و گفتم تبريک و زدم لبخندي

 .امشب هشت واسه

 لمس و حس را اش سنگيني و گرما هم کردن نگاه بدون من و داشت نمي بر من از چشم که احمدي همسايگي در

 جشن گفتم بس از دراورد مو زبونم که من -:زد لب و جا به جا مشت، در را اش چوبي تسبيح و نشست کردم، مي

 .شما خوشبحتي و بود وصلت اين مهم.. بگذريم حاال اما باشه؛ کار در عروسي و

 -:فتمگ چاپلوسانه، گفت بشود شايد يا دوستانه لحني با و ميزان پاهايم روي را صورتي حرير و انداختم پا روي پا

 !!!..باشه؟؟ داشته خرجي کم اين به عروسي آدم بده اقا حاج

 روي باري چند و کرد در بلند اي خنده و يافت سوق گرما به اش سالخورده رخ سردي ام، جمله اتمام با بالفاصله

 نه -:گشود را خنده پر دهان همان و کوبيد دهم، قرض او به را ديدگانم هم هنوز خواستم نمي من که احمد پاي

 .نيستيم بخيل که ما!.. واال

 داييص کم خنده بودم، کرده دريافت جانبش از جويانه صلح و پدرانه جوابي اينچنين بار نخستين براي که هم من

 به حاظر و است من به خيره محو اي خنده با که ديدم را احمد و انداختم حاجي جوار به را نگاهم اختيار بي و کردم

 و مطبخ سوي به "اجازه با" گفتن با و کردم اش حواله اي غره چشم. ندارد هم را خيرگي اين از کشيدن دست

 دخترانه و بوسيده را اش گونه غافلگيرانه و رفته بود، خوري ماست هاي کاسه چيدن حال در که خانمي حاج

 .جون خانم نباشيد خسته -:کردم زمزمه

*** 

 را تنم رنگِ شيري مانتو هاي دکمه ورود ابتداي همان در و شدم داخل تعارف بدون و کشيدم بيرون در از را کليد

 با و ديده مستاصل در، چهارچوب در را او و چرخيده سويش به شوم، اتاقم وارد انکه از قبل و گشودم يکي يکي

 -:ايستاده رويش روبه و بازگشتم را امده راه دوباره از خورده کليپس موهاي و باز هاي دکمه همان با شرمندگي

 !!عزيـزم تو بفرما!!.. ايستادي؟ اينجا چرا
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 و خودم سرد هميشه دست اسير را گرمش دست و زدم کرده جمع چشماني با لبخندي گفتن، "عزيزم" با همراه

 اي ثانيه چند دوش يه من -: کردم گرد قدم خواب اتاق سوي به و هدايت ام راحتي هاي مبلمان سوي به را او

 !هووم؟؟.. بيام و بگيرم

 به صالا. نگاه رفتنش مسير به و کشيد عميق نفس چند رفتنش با و کرد تاييد خفيف و فشرد خفيف را گردنش

 نه.. دامادي حمام نه.. دامادي لباس نه کند؛ مي دامادي اينگونه دامادي کدام اخر.. نبودند داماد عروس تازه شکل

 خانه به انکه بدون و برخاست کالفگي با و شد کالفه سرش، در مسخره هاي حسرت ان چيدن با! اوف.. ساقدوشي

 مدّتِ هب کشيد انتظار و ايستاد روشن مخملي هاي پرده زير مستور پنجره روي به رو بياندازد، نظري سوگند لوکس

 مي هايش ابري دمپايي صداي حاال و کشيد طول ثانيه چند فقط هم راستي به که اش؛ اي ثانيه چند دوش اتمام

 پوست روبدوشامري حوله در را او و گردد مي عريان، هاي موزاييک روي هايش قدم صداي شنيدن با او و ايد

 .کند مي اب ليواني طلب اختيار بي و شود مي خسته، قلبش و بسته نگاهش و بسته چشمانش و ديده پيازي

 هب اب، سفارش جاي به را خنک شربت ليواني شامل دستي پيش و گرفته را موهايم نم از کمي سرم روي کاله با

 !کنيم؟ زندگي جا همين که کرد قبول حاجي -. :کردم جلوس اش نزديکي در و داده دستش

 هنيم زانوان با زانوانش داشت سعي که حالي در کردن، تشکر از پس و نوشيد را رنگ نارنجي مايع حرکت يک با

 .نشستي دلشون به جوره همه... نداره حرفي. اره -:کرد زمزمه باشد، نداشته تماسي اش عريان

 و دوري در سعي که چشمانش با فاصله کم را صورتم و پوشش کت شانه روي را ارنجم و کردم باريک را چشم

 !عزيز رو من و برده رو دلشون که ست معاينه نامه اون بلکه ننشستم؛ دلشون به من -. :داشتند شدن دريغ

 يهتخل ديگر اي شيوه به ديگر، جايي در را ام عصبانيّت از ديگر اي نيمه و شوم دور خواستم دُرشتم، حرف اتمام با

 يچ با من دل!!.. چي؟ من -:اصابت ام پيشاني با اش پيشاني و پيچيد پوشم حوله کمر قوس دور دستش که کنم

 !!شدي؟ عزيز واسم اينقدر چطوري.. رفته؟

 کشيد عقب مقاومت، و مکث اندکي از بعد او و وادار کشيدن عقب به را او و بگذاشتم اش شانه روي دست کف

 مي چيزي يه نبودش اگه بود، مهم هم تو واسه -:ناليدم اندوه با من و کند رها را کمرم قوس انکه بدون را سرش

 ازدواج مهمه هم تو واسه بيني، مي ندونه؛ چيزي مادرت ام گذشته به راجع که کردي نمي مجبورم اصال.. گفتي

 !قبليم

 !مهمه -:غريد لب زير و انداخت چنگ را حوله و کرد مشت کمرش روي را دستش

 حاال.. حرفامو داري قبول خودتم که خوبه -:زدم لب همزمان و کردنش جدا به عزم و گذاشتم مشتش روي دست

 !دارم کار کلي بکش، خواهشا رو دستت

 و حفظ را فاصله همان شده، راست ابرواني و خورده چين چشماني با و تر مچاله را حوله و کرد تر مشت را مشتش

 .نکن فراموش رو اين.. خوام مي خيلي رو خاطرت بازم باشي، هم طور هر -:گشود لب شمارش با
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 اغوش سوي به شده، مخطط و تار اب زه همان با و را گرمش صورت ديدم تار و لرزيد چشمانم عنبيه و لرزيد لبانم

 لرزانِ لبان و دادم سر سوزان هقي هق و را تنش کت هايم پنجول با کشيدم چنگ به و جهيده ياسش عطر از مملو

 مماس بود، پوشانده را اش گردن از بيشتري نصفه که سفيد پيراهن يقه به را چشمم هاي گوشه اشک از خيس

 .داشتم وارم، حزن و دار درد هاي هق هق صداي کردن خفه در سعي و کردم

 عصبي. راست ابروانش و خورده چين چشمانش هم هنوز و بود پيازي پوست پوش تن ان مشت دستش هم هنوز

 ميک. داشته اش گيري شکل در نقشي و بوده راضي لعنتي معاينه ان از او کرد مي فکر که جوان دختر دست از بود

 و زد هق بيشتر و کرد تنش چسب بيشتر را خودش نازدار شدنش، جا جابه با همزمان و کرد جا جابه را خودش

 ونهانگ چرا.. تاپ تاپ به را قلبش و کرد مي مشوّش را روانش اش شده شکسته بغض صداي. چنگ را کتش بيشتر

 کرده استتار اغوشش در اينکه شايد گويد نمي.. کند؟ مي خون را مردش دل اينگونه چرا.. کند؟ مي ريزي اشک

 سختي با و کشيد تن حوله روي از مشت بالخره!. خورده؟؟ ترک صبرش کاسه و باشد ضعيف قلبش کمي شايد

 در سيلِ از رخش تمام و بود سرخ سرخ چشمانش! اوف. بود گردنش از نيمي و شانه روي که را سوگند سر کرد جدا

 ..هيع.. من هيع،. احمد -. :تر جريان، حال

 ان گذاشت نمي. وسيع هايش خرابه چقدر و بود عظيم بغضش حجم چقدر. داشت بغض چقدر و داشت غم چقدر

 که بگذارد هايش شانه روي سر خواست دوباره از نازدار،. ازاد صدا و کند سازي جمله که تُني صد هاي هق هق

 ان فشرد و اش تنه باال دور زد چمبره قدرت با دستانش. فشرد اش مردانه سينه به و نشاند ارنجش روي را سرش

 هاي پشم و ريش ان زير مستور لبان اختيار بي و اش دامادي سفيده پيراهن به را گريان خدا هميشهء غمزه پر

 انجا در و ها شقيقه سوي به تدريج، به و امد فرود کنانش چک چک هاي مو روي شده، کوتاه کمي و شده اصالح

 .توقف

 احمدي سينه روي از را سرم سعي، کمي با و اورم کم نفس گلويم، در کرده خانه هاي غده شکست و گريه شدت از

 نگاه به خيره و گذاشتم ارنجش روي را سرم حالي بي با و جدا بود، نشسته گيجگاهم استخوان روي لبانش که

 !نه؟؟ کنم، مي تلخ دارم هم رو تو زندگي -:کردم نجوا اشنا، نا و خشي خش صدايي با و شده مغمومش، و اشکي

 !نه؟؟ بکشي، دست تلخي همه اين از روز يک قراره هم تو -. :تر نزديک را سرش و نداد پاسخي

 !نه؟؟ طالق، بگي کالم يک و بشي عاصي روز يک -:نزديک ديگر اينچي را سرش و نداد پاسخي

 ار لبانش و حلقه کمرم دور به را دستانش و تکيه اش شانه روي به را سرم و کشيد باال را من و داد خاتمه را فاصله

 خاطرت بازم باشي؛ هرجوري که، گفتم... خوامت مي ها، سختي و ها تلخي همه با رو تو. خوامت مي -:سرم جفت

 !خوام مي رو

 خيس ام، نشده قطع هنوز هاي اشک بارشِ از هم باز که لباني با را اش گونه و کردم بلند اش شانه روي از را سرم

 !!احمد -:ناليدم و کرده تر بودند،
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 ريهگ بس از -:گفت منقطع و کوتاه سرفه چند با گلويي کردن صاف از بعد و تکيه خودش به مرا و کرد کج لبي

 !!مثال مسافريم، شب سرمون خير.. نموند تنت تو جون کردي

 را صورتم دست پشت با و کرده مرتب را بود رفته کنار هايم ران روي از که اي حوله و برخاستم و خارج حصارش از

 احمد؟؟. گيره مي ام گريه زود!!.. که نبود خودم دست -:البه درار، جان اي شکوه با و بخشيده خشکي

 !بله؟ -: و کشيد صورتش روي را بود کرده خارج جيبش از که دستمالي و انداخت مبل دسته روي را کتش

 !نه نگو من جان!! بشه؟؟ کنسل سفر اين نميشه -

 هاي فنگ و دنگ همه از زن، اين سان به هم او انگار. نداشت را فنگش و دنگ و سفر حال و حس هم خودش

 طمئنم که حاجي ياد با و را اش خواسته کرد قبول شتاب با پس دلبسته؛ يکنواختي به و بود کشيده دست روزگار

 -. :نشسته صورت روي دوباره از شده مشت دستمال و خاموش چشمانش برق عملش؛ اين از شود مي کفري بود

 !نريم اگه ميخوره بر بهش حتمي ريخت؛ رو سفر برنامه اين عروسي جاي به حاجي اما

 کرده رزرو اتاق برايمان مشهد شهر هاي هتل بهترين از يکي در روز پنج براي صفر حاج. داشت صحت حرفش

 هم را سفر اين وحدتمان، شدن رسمي با خواستم مي هم ابتدا از من اما نرفتنمان؛ با شد مي دلخور مطمئنا بود؛

 اييه موزاييک از استه استه و درگير انگشتانم ميان در را ام حوله کمربند گره. نشين خانه را خودم و کنم منتفي

 ....  و رفته بود، گردنش و صورت روي نشسته عرق دانه گرفتن درگير که اويي سوي به بودم، ايستاده رويش که

 

 

 

 اش، پيشاني روي يِ شده مچاله دستمال حاوي دست روي را دستم کف و ايستادم اش شده جفت زانوان چسب

 !کن تمومش!.. بسه -:کردم زمزمه و شده داشت، خودم به تعلق حاال که نگاهش به خيره و گذاشته

 به يعني. کرد در خسته نفس و کشيد بيني تيغه روي دست محکم و تکيه مبل پشتي به و داد فاصله را خودش

 در و کشد مي صورت اجزاي روي دست شدتي اينچنين حاال که شده، افگار دل نورس زندگي اين از زودي همين

 به توجه بدون و خيمه رويش و کردم فرو پايش روي را زانويم!!. رها؟؟ تنفس، بي نفسي هم حرکتش هر ميان

 مردا همه -:خروشيدم پوزيشن همان در و کردم جدا چنگش از را دستمال غليظ اخمي با متحيّرش، چشمان

 !!!جـان احمـد شما، بالنسبت البته... کردند بزرگي غلط چه ميفهمن عروسيشون فرداي هستند؛ همينطوري

 ردهک وارد پايش به بدي فشار ران، عضله روي نشسته زانوي همان با اش؛ تنه نيم روي از ام سايه برداشتن از قبل

 سبک و زدن در بار چند با که بود نگذشته اي دقيقه اما بسته؛ سرم پشت هم را در و برداشتم گام اتاقم سوي به و

 تمام.. وجودش تمام که مردي اين از تقليد به هم من و مرا کشيد اغوش به اجازه بي و شد وارد اجازه بي اجازه؛
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 بي انهم را، تنش عطر کشيدم ريه به وجود تمام با بود، رواني و روحي ارامش از اکنده هايش، نگاه تمام.. حرکاتش

 .اجازه بي انهم.. رخصت

 !ميشکوني دل هم بد.. ميشکوني دل و ميگي مياد چي هر. ميگي مياد چي هر -

 شنيدنش با بايد.. نداشت جواب که حق حرف. پناه اغوشش به و کردم تر چشمي و کشيدم محاسنش روي دستي

 بهترين را معطّرش اغوش هم من پس رهايي؛ طرفت، نگاه از و حس ان از را خودت وار خجل و کردي مي شرم

 حق، سخنان شنيدن از شدن خالص براي حل راه بهترين هم را هايش لب روي بوسه و بردن پناه براي مکان

 خدا خودِ که وقتي تا.. نفريمان دو زندگي پايان تا و گرفت مي پيش در ارامش همچنان احمد کاش اما... گزيدم

 من اخر. حواله من، به ارامش و کرد مي حفظ را ها حد و کرد نمي رد را مرزها باشد؛ نيافگنده جدايي بينمان

 مي جسمم، مالک را خودش و کرده را ها حريم برداشتن قصد او که هنگام اين را، ام تنهايي دلم من.. پشيمانم

 سوگند نه، من... من خواهم؛ نمي پيچ اي سورمه و پوش ابي ديگر.. ام گذشته بچه خير از ديگر اصال. خواهد

 س،لم را تنم پوست و گرفته بر در را ام پيکره کل است قرار که اکنون ياس، عطر. خواهد مي را اپارتمانش تنهايي

 هم احمد. شدنست حيران و گيج حال در.. است دوران حال در سرم اري اري،. اور سرگيجه و شده دهنده ازار

 نم نصيب را ياسش عطر و کند مي دلبرانه و عارفانه نجواي... کند مي عاشقانه نجواي گوشم زير. است عالم حيران

 از وعض و سر همان با و زده کنار پرخاش با را ام زندگي مرد و گشوده را ام شده خيس چشمان. سرگيجه حال در

 پيدا دقص و برخاسته بود، مزين گيپور و مرواريد از پر مشکي روتختي با پهنايش پيش، ساعت نيم که تختي روي

 هشد شوت گوري کدام به نيست معلوم ها لعنتي. را هايم ابري دمپايي و دارم را پيازي پوست ربدوشامبر کردن

 !نيست هم ها دمپايي!!.. کو؟ من حوله -:زنم مي لب لرزان صدايي با. اند

 چشمان کاسه در چرخانم مي تار هاي چشم و نشسته ام، نشسته تخت لبه که همانگونه و شنوم نمي جوابي

 سمت به انکه بدون و شوم مي ديوانه نيافتنش با. بس و خواهد مي را اپارتمانم تنهايي دلم من و شده؛ صورتي

 را شده سوزن سوزن دستان بچرخم؛ دهد، مي ازار را هايم گوش و کرده پر را فضا کل هايش نفس صداي که اويي

 اي.. پنجي بيست سکه اندازه به لکه چند جايش چند در که رنگي شيري ملحفه حرکت يک با و کرده اي پنجه

 کشنده درد و هستم من مهم. داغانم حال و هستم من مهم.. شکلش؟ و سايز است مهم مگر اصال اوف! هم شايد

 جاي چند در نشسته سرخ هاي لکه ان شکل و سايز نه هست، حاليست؛ چه در االن دانم مي که احمدي مهم... ام

 و ستا تاريک که اتاقي از خروج قصد وار، ناله و سالنه سالنه و پيچيده تنم دور به حاال من که رنگي شيري ملحفه

 و شده ارامشش از پر اغوش اسير دوباره که دارم را است، تاريکش خلوته بخش روشني رنگ؛ زرد نور با اباژوري

 بدون و کوبيده عريانش سينه روي مشت مشت و کرده هق هق به شروع تا است بس غافلگيرانه حرکت همين

 از نم و گويد نمي من به کمتر گل از که اويي نثار نااليق جمالت و حرف و کنم باز دهان ارتجاال درنگ، بدون.. فکر

 تتدس خوام نمي ديگه احمد. شدم پشيمون و کردم اشتباه.. کردم اشتباه. بسه ديگه -. :ام نشنيده او از کمتر گل

 !من به لعنت.. بخوره بهم
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 و وظيفه که او.. کرد را کارش که او نبود؛ نفرينم و لعن اليق او. فرستاده ام ديوانه خودِ اباده و جد به لعنت مدام

 کرد، مي طي را ناهموار راه ان که مدت تمام در و کرد کامل را دينش از نيمي که احمد. اورد جا به را اش مسئوليت

 پس تنهايي؛ ارزومند انقدر و ام ترسيده انقدر چرا دانم نمي. برنداشت نوازش روح و نواز گوش هاي نجوا از دست

 !هيع... رو دستت.. هيع.. من. بود بار اخرين و اولين اين -. :لعن و شوم نفرين بايد کن خالي شانه منِ

 را انداختنش چنگ راه و چسبيد سفت را دستانش. مسدود را زدنش فک راه و کرد مستحکم دژي را لبانش

 با را خشمش و کرد ترميم را اش رفته باد بر غرور و قفل را انداختنش جفتک راه و انداخت سايه رويش. منتفي

 به حاظر وار ديوانه... نبود ميان در حرفي و بود شده شيدايش و عاشق. اش لرزان پيکره بر تخليه تام مالکيت

 پا قصد. کرد دادن خالي جا قصد و اورد در راه ميان در بازي ناجنس او اما نبود؛ ميان در حرفي و بود پرستيدنش

 و شکست پيمودنش، براي بود شده قدم پيش خودش که راهي ان ميان در هم را اش غرور و کرد کشيدن پس

 !نشو فراري ازم اما بگير رو جونم -. :شد فراري

 !نشکون رو دلم اما بگير رو جونم -:کرد خواهش هم بازم و بوسيد را اش پيشاني

 انگشت پشت با را چشمانش خيسي و پوشاند گردن زير تا ها، سراميک روي افتاده روتختي با را مرتعشش بدن

 نا فرار از بعد ربعي يک و بود شده دار خش ميشد ساعتي يک که صدايي و غليظ اخمي با و کرد خشک سبابه

 .خوام مي دنياست دنيا تا رو خاطرت!.. نکن له رو غرورم اما بگير رو جونم -:غريد سرد، سرانجامش،

*** 

 به دوختن چشم دقيقه چند با و کرده مقرر خودش بالشت روي و برداشته ماليمت با بازويش روي از را سرش

 را صبحانه مالت پر سيني طوفاني، و خراب رواني اما اراسته ظاهر در وعضي و سر با حاال خوابش؛ غرق جمال

 خشي خش صداي همان با بکشد، اتاق داخل به سرکي انکه بدون و باز را در الي و گذارد مي خواب اتاق در پشت

 يعني بخورش؛ خواهشا! اووم.. داري برش در پشت از توني مي. کردم اماده صبحونه واست -:دهد مي ندا زده، يخ و

 .ميکشه ميلت که جايي تا

 ردک شماري ثانيه و داد لم راحتي مبل تک روي و رفت عقب عقب بود، شده مهّيا اشتياق با که سيني به نگاه با

 بيست از بعد خانوما، خانم خود بلکه نشد خبري اما.. کذايي اتاق ان به تکميل صبحانه ان شدن کشيده براي

 مطبخ به ورودش با و انداخت دست روي را دري پشت سيني و گذاشت قدم بيرون به شده مرتب ظاهري با دقيقه

 تازه و کرده موز، شير قلوپ هر دادنِ غورت و لقمه هر جويدنِ ارام ارام به شروع اُپن، هاي صندلي روي لميدنش و

 وار زمزمه اش ناشتايي اتمام پايان تا خود با لب زير احمد و کرد پيش از تر واله را داماد تازه.. تر عاشق را داماد

 البته صد و شد تثبيت ديروز ظهر دوازده حوالي که دلي وحدت اين از نبود پشيمان و کرد "خواهي خاطر" ادعاي

 .ديشبشان شدن يکي از

 اش يخچال در در که نارگيلي پودر پُر سر قاشقي دو همچنين و گردو و خرما هاي تکه با که را اش موز شير پايان

. امگ احمد سوي به و رفت باال توليد، درد تسکين براي که قرصي با را بود شده معمول حد از تر غليظ بود؛ ديده
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 گهب نمه نمه حاجي به که گفتم خانم حاج به -: و کشيد هايش ريش به دستي و برخاست شدنش، نزديک با احمد

 .کرد قبول گاليه کلي از بعد اونم.. شد کنسل سفرمون که

 ..حرفاي احمد -:گفت تفاوتي بي با و گذاشت اش شانه روي دستي

 دادنش ادامه به دعوت و هدايت نفره سه راحتي روي در نشستن به را او و برداشت اش شانه روي از را دستش

 !يادته؟ که رو ديشبم حرفاي -. :کرد

 يهو شدي باعث ديشب خودت -: بازگو را خودش حرف و کرد اهميّتي بي خودش همانند سوالش؛ به توجه بدون

 ..اگه دونم مي چه شدي؛ اذيت اگه!!.. باشه؟؟ ببخش، منو اصال سوگند.. يعني!.. کنم روي زياده

 سفيدي زد مي قرمزي به که چشماني با و جُفت متحرکش لبان روي و گذاشت هم روي را دستش دو انگشت چهار

 !احمد.. نکن ديوونه حرفات با رو من لعنتي! نگو اينطور -:ناليد سوزدار شان،

 ديشب اشفتگي از غني هم هنوز که اتاقي سوي به و زده کنار هم را خودش و زده کنار دهانش روي از را دستانش

 با اميخته لذت و ديشب هاي خستگي روي به چشم بخشيدن؛ نظم و چرخاندن دست اندکي از بعد و رفته بود،

 ايه سختي و ها رنج استارت براي شد شروعي ماجرا، پر شب اولين ان که ندانست و بسته هايش ثانيه تک به تک

 حل ثاني بار براي نافرجام، فرار و غرور کردن له ان از بعد دوم، راند در که دختري ان و شان سال باقي روز و شب

 . افتتاح روانش و روح در اي همهمه چه و کرد خواهد پيدا روزي و حال چه شد؛ محرمش اغوش در

 

 

 

 لهحوص اما.. گز گز هايم پهلو و کشيد مي تير کمي قلبم. نبض هايم، شقيقه از نقاطي و داشت درد کمرم از نقاطي

 را در و رفته مشترک، خواب اتاق يک بود شده حاال که خوابم اتاق سمت به پس نداشتم؛ حالي مريض و امدن ناز

 ازم؛بيند نگاهي بود، گرفته خودش به تعلق که ضلعي در دمر که احمدي به انکه بدون و گشوده نيمه تا صدا بي

 اه نبض و ها درد به اعنتايي بي با کشان، کشان را بود هايش لباس و رخت از ديگر نيمي حاوي که ديگري چمدان

 بي و يکي يکي و کرده ام ديواري کمد کنار هاي موزاييک روي پهن نامشخص، هاي گزگز و کشنده هاي تير و

... داشتند تيره هايي رنگ اکثرا که هايي پيراهن... را مردانه هاي پيراهن و ها شلوار کردم چيدمان وسواس،

 نا ميان در تيشرت يک حتي نديدم من و داشتند سينه روي هايي جيب و بلند هايي استين همه که هايي پيراهن

 با. باشد تيره هم رنگش اگر حتي..کوتاه استيني با پيراهن يک از دريغ البت و اورد؛ پدرش خانه از که چمداني دو

 بود قرار ظاهرا هم خانه در! هـه. چرخيده سويش به و کردم مچاله را داشتم دست در که سيري پيراهن غيض

 شا يقه که شکالتي پيراهن استراحت؛ مثال و است خواب غرق که هم حاال که چرا باشد، داشته پوششي اينچنين

http://www.negahdl.com/


 کمي و شدن عصباني براي رود مي ضعف کمي دلم من و دارد تن به کيپ، مچ تا هايش استين و بسته گلو بيخ تا

 .شکاندن دل هم

 وقت چه. کنم مي نجوا گوشش زير و خزيده سويش به ارام و جهيده تخت روي ارام و زنم مي کنار را چمدان پا با

 به شده هرطور را خودش ديشب که اويي نه باشم تخت اين پهنِ و پيچده خودم به درد از بايد من.. است؟؟ خواب

 .احمد.. احمد -!! :اثبات را بودنش مرد و رساند اعال عرش

 !!بله؟ -:پرسش سرد و خورد مي کمي تکان

 .احمد/ احمد -

 !؟شده چيزي!!.. بله؟ -:پرسش سرد و کرده جمع چشماني و شده پشت به برعکس و داده هيکلش به ديگر تکاني

 نشان را کمد مجاور پهن چمدان سر اشاره با و انداخته کيپش يقه به نگاهي و اش شده باريک چشمان به نگاهي

 !اووم و بلند استين تيره،... همند شبيه همشون. چيدم رو لباست -:و دهم مي

 هيق و -. :گردنش زير دکمه با درگير را راستم پاي انگشت و بدنم گاه تکيه را دستم دو و کشيدم عقب را خودم

 !!بکشي؟ نفس توني مي اينطوري تو!.. نه؟؟ مگه اد، مي باال ادم نفس زور به که کيپ هاي

 من و را داشتند اي قهوه هاي دکمه ان گشودن در سعي که انگشتاني ان زد کنار و گذاشت پايم پشت دست ارام

 يمپا دو هاي انگشت از چندي شده، چروک لباني و رفته باال ابرو تاي با حاال و و حرکتش اين از شدم عصبي چقدر

 .شده چفت دکمه دو ان با درگير و ور حمله گريبانش سوي به را

 داده را اخطارش خودش که نزيکي اين از اش هدف!.. شدنش؟؟ تر مجنون يا او کردن تر ديوانه.. چيست قصدش

 بدون .تجربه؟ بي و هست پخته نا مرد اين که خودش با گويد نمي بلد؟ نا و است ناشي او گويد نمي!.. چيست؟ بود

 باراين خودش، همانند و برداشته را بود نشسته چشمانش روي که ساعدي بيندازد، نظري دارش غيض نگاه به انکه

 !!ظاهرا پايينه فشارت -. :نيست طبيعي سرمايشان که پايي مچ دو زند مي کنار وار غيض

 چکار -:باال صدايش و افتاده گرمش و نرم جاي روي حرص؛ پر زن و گرفته را دستش يک و شود مي خيز نيم

 ..يهو ؟!!احمد ميکني

 بريم شو حاظر. کرده يخ پات و دست -:لمس گرمش مشت ميان در را دستش و پريد حرفش ميان به خشکي با

 !کرده افت فشارت حتمي درمونگاه،

 لب حينش و دارم کذايي دکمه ان کردن باز در سعي و برده اش شده بندي حصار گلوي سوي به را ديگرم دست

 .نمياد تر باال يازده -ده از فشارم.. همينطوره هميشه من بدن سيستم -:زنم مي

 شتاز -:صعود ديدگانش سوي به و جدا گردنش از نگاه و امد پايين رفته باال ابروي تاي بالخره و شد باز بالخره

 !!!داماد اقا طبيعيه کردن يخ اين هم؛
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 ؟دوستي دختر هنوزم تو احمد -:گويم مي حواسي بي با و تکيه تخت تاج به و ايم مي بيرون ناقصش خيمه زير از

 کرده فتحش مکافات هزار به من که اي دکمه ان بستن قصد و صاف را اش يقه و کشد مي دست چشمش گوشه

 ينجاا -. :سيبکش روي لبي و گذاشته گلويش بيخ دستِ روي دستي و برداشته سويش به خيزي که دارد را بودم

 ..؟!اخوي نيست، کسي تو و من جز به که

 و داد گوشم الله تحويل گرم نفس ديشب، هاي نجوا جاي به او و گردنش دور اي حلقه و نشاندم ديگر اي بوسه

 زا و شدي خسته يکمم. دلخوري دستم از -:پرسش و پيشه مظلوميتي و جنباندم لبي. نسيبم عصبي چشمان

 !نميشه باورم که نه نگو عاصي، دستم

 پي را بود پرسيده حواسي بي در که سوالي و کرد عوض را حرف دلخراش، نگاه همان ديدن و جوابي نشنيدن با

.. پوليتو بچه پسر يه نميشنوي؛ جوابي که چرا نپرس.. نباشه دختر يعني. خواد مي پسر بچه دلم من احمد -:گيري

 !اووم

 کهاين براي که خوندم کتاب تا چند تو -:حرف به شروع و گذاشت قدم روياهايش تفرّجگاه به و کرد تر شل را گره

 من شهمي يعني احمد واي. احتياط کلي و برسي ات تغذيه به بايد کلي.. باشي مراقبت تحت بايد بشه پسر بچت

 !!!بشم؟؟ پسر بچه يه مامان

 احتياط خواد؟ نمي درمون درست تغذيه.. خواد؟ نمي مراقبت بچه دختر يعني -:زمرمه و گرفت باال را اش چانه

 !نداره؟؟ الزم

 پسر بايد من هاي بچه احمد!.. خوام مي پسر بچه من -:ناله و خالصي چنگش ميان از چانه و فشرد دندان زير لب

 نگي مباش گفته نميارم؛ دختر بچه تو، واسه من.. بگير ديگه زن يه برو داري دوست دختر تو اگه اصال.. اصال. باشند

 !!!نگفتي

 و فرسا طاقت بحثِ همين نکند. شدنشان "ما" از بعد روز و ازدواج اول روز در جديد زوج اين داشتند بحثي عجب

 و قراري بي با را لجباز زن حاال که مردي اين نکند.. باشد؟؟ سخت روزهاي و ديگر بحث ها صد ابستن منطق، بي

 و است ادم هم احمد ديگر؛ است ادم.. شود؟ عاصي و بياورد کم است، گرفته بازو ميان در سفت اجازه کسب بي

 اخ،.. سرکش و شود صبر بي داماد، تازه اين که را روز ان نياورد خودش خدا پس.. مرزي و حد هم صبرش و طاقت

 . خمپاره از پر و است خون دلش زن اين که بزن خط مرد اين زندگي سالنامه از را روز ان خودت خدايا

 

**** 

 واسه جمکران رفتيم.. شدم باردار رو احمد تازه اينجا -:گفت ان به خيره و داد دستم به را سفيد سياه عکسي

 !بود برپا دلم تو بشويي بل چه اينجا دوني نمي. زيارت
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 لب کوتاه مکثي از بعد او و دادم تکان "چرا" معني به سري هيجان با و گذاشته زانوانش روي البوم روي را عکس

 چه تو از.. داره بزرگ دختر تا چهار حاجي برادره االن بودند، زا دختر مرداشون همه صفر، حاج خونواده -:زد

 هم حاجي زد، باال استين واسش جونش خانم شدن، پسردار عشق به اصال.. بود پسر بچه عاشق اقا حاج پنهون؛

 ...که

 از و زد مي حرف او. گفت مي اش بارداري خاطرات از و زد مي حرف جان خانم. شنيدم نمي را هايش حرف ديگر

 اما است؛ موجود ايل اين در هم پسر فرزند سه احمد، جز به اينکه و گفت مي شوهرش طايفه مردان بودن دخترزا

 رپ و نشاند لرزانم دست روي دستي خانم حاج. فوت حال در کوبشي کم از قلبم و نواختند مي زنگ من هاي گوش

 شد چت!.. پريد؟؟ رنگت که باز جون مادر وا -. :فوت حال در من و کشيد خيسم حتم به هاي گونه روي را چادرش

 يهويي؟

 امدن در صدا به با. کذايي ليوان ان کنار در هم را سرم و گذاشتم عسلي روي را قند اب ليوان و زدم پس را دستش

 يقين به من و کرد ترک هايش، حرف شنيدن با بود زده غمبرک که مرا و را احمد اتاق اکراه با خانم حاج زنگ،

 .چرخش سرم دور به دنيا و دگرگونيست حال در حالم که کردم حس

 را خريدشان زحمت که ميوه جعبه چند با حاال و خواند جماعت به را عشا و مغرب نماز بابايش، حاج معيت به

 لب زير و نشاند مادر سر روي بوسه پر، دستان همان با و گذاشت داخل به پا پدر ورود از بعد بود، کشيده خودش

 از روز پانزده و ماه سه اين تمان سان به او و داد را ادرسش لب زير مادرش و گرفت را دلش عزيز سراغ

 هک حالي در را او سابقش، اتاق در به کوتاه اي تقه از بعد و درامد پرواز به سويش به شتابان شتابان زوجيّتشان،

 برش هراس و ديد پهلو، روي هم را ديگرش دست و کرده مقرر ساعدش روي سر تخت، به زده تکيه فرش، روي

 !!سوگند؟؟ -. :پوزيشن اين از داشت

 اغوشش در و شد لس ام شده منقبض هاي ماهيچه تنش، عطر از مشامم يکباره شدن پر با.. صدايش شنيدن با

 از اما گرمش؛ حصار ميان در دادن سر بلند هق هق.. اغوشش در کردن ناله و خواست مي ريزي اشک کمي دلم. گم

 مردستان مردِ اين و کنم خون پسرشان سان به هم را خدا بندگان اين دل نبود جايز و داشتم شرم خانه اين اهالي

 مرا هرکه. اش زندگي همراه و همسر عنوان به زني اينچنين گزينش سبب به والدينش پيشگاه در شود خجل

 يم برايش دل حتم به بيندازد؛ نظري نيم را احمد هم کس هر و.. ياوري اينچنين داشتن به خورد مي غبطه ببيند

 و کرده خود تسخير را وجودش هرزگاهي، وارم ديوانه رفتار و اعمال با من که چرا خرج؛ برايش ترحم و سوزاند

 و راه ابتدا در "اوردن نه" معتاد.. ام يافته اعتياد هرزگاهي ازارهاي و اذيت اين به من اخر.. ذوب را تنش گوشت

 لبق بگويم بايد و ام شده بازگرداندنش تشنه و هرزگاهي هاي بردن تشنه معتاد... ام شده شدن، قدم پيش سپس

 سوگواري يک دلش و است فوت حال در قفل، زانوانش ميان در پا و بگذاشته اش سينه روي سر در که حاال من

 !خونه؟؟ بريم االن همين ميشه احمد -. :خواهد مي عظيم
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 مامانم.. افتاده؟ اتفاقي -:کرد زمزمه قرمز و باز نيمه چشمان با و کرده جدا گردنش از اي ناحيه روي از را سرش

 گفته؟ چيزي

 گفت، جون خانم -:هدايت راست راه به را ابروانش و خيز نيم را تنش جفت مرد و داد تکاني تاييد براي را سرش

 ..اين مرداي گفت

 ذهنش در پيچيده کابوس از تا را حنجره کرد نمي رها و بود چسبيده گلويش بيخ.. داد نمي رخصت که لعنتي بغض

 که بگويد. است شده بيزار هم او به کردن نگاه از چرا و چيست اش روزه سه اين قهر دليل که بگويد. زند حرفي

 جواب به راجع چپش؛ دست روي کبودي به راجع بگويد اري... خواهد مي کالفگي و زدن سرکوفت مدام دلش چرا

 در اي نطفه رخصت بي که اول عصر ان به راجع بگويد بايد.. نبود شب نه نه،.. اول شب همان در اينکه و ازمايش

 يا قبله همان به وگرنه بگويد، امشب همين بايد بله،. کرد درد هزار ابستن را او ريزي برنامه بي.. کاشت وجودش

 .علني شدنش خفه و ست حتمي مرگش پرستدش، مي که

 اشک کرده بغ نگاه و لرزان لبان ديدن با و کرد تفکيک را نازدارش رخ اجزاي گر پرسش نگاه همان با احمد

 بوسه يک با را روزش سه طلب و کند طلب دوري، روز سه از بعد نزديکي خواست و داد کف از طاقت الودش،

 شنيدن از دانست نمي او و شد خروار سرش روي سستي با ها واژه و گشوده هم از لبانش غنچه که وصول؛ قدرتي

 چطور!!.. نه؟ بود، قصد از احمد -. :عصبي جوارش، در زنِ دلخور و خسته نگاه از يا باشد خشنود خبر اين

 !تونستي؟؟

 با و برخاست کامل طور به. اورد نمي در سر جوان زن ته و سر بي شکايات از و بود خبر ان شنيدن بهت در هنوز

 و مکيد مي هوا پي در پي و بود زده کمر به را دستش دو که حالي در را اتاقش کل مساحت باري چند هيجان

 بي و بود شاکر داشتني دوست نعمت اين سبب به را بزرگ خداي دل در. شاکر را خدا دل در و کرد طي رها، بعدش

 .شکرت مرتبه هزار صد خدايا.. شکرت خدايا -:زد بانگ هم زده باال کمي صداي با اختيار

 تن بوي عطر که سرش زير بالشت با را غمش غرق صورتِ جوان زن و کرد مي شکرگذاري مدام را خدا احمد

 بار هر با اشک در غرق زن. نيابد ازادي اتاق اين از جانسوزش هاي هقه صداي تا کرد مي خفه داد، مي را همسرش

 احمد -. :تنفس شتاب با همسرش و کوبيد مي شکمش جوارح روي ناملموس مشتي ديدگانش جويبار شدن جاري

 کهاين براي که دونستي مي.. خوام مي پسر من دونستي مي. کردي باهام کارو اين قصد از تو لعنتي.. کن تمومش

 .بکشه دستت از رو من خدا.. احمد کنه لعنتت خدا!!!.. باشيم دکتر نظر زير بايد باشه پسر بچمون

 ايستاده اش قدمي چند در که مردي و کوبيد صافش شکم زير مشت سرهم پشت دلخراش، هاي البه اين گفتن با

 مي بايد حاال که است کرده تجربه را بودن پدر بار چند مگر.. داشت؟ شکايت چه از. شگفت پر و غم پر را بود

 ضربه ان ديدن و منطقش بي هاي گاليه هضم با.. برنامه؟ و بود مي نظر تحت بايستي داشتن پسر براي که دانست

 زانويش دو و کرد بود، نشسته ان لبه که تختي پخش و هجوم سويش به و اورد جوش اش، پيکره روي خفيف هاي
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 کار در غرضي و قصد هيچ -. :اش شده سفت هاي مشت در اسير را دستانش و اش شده تخت زانوان کنار عمود را

 !!افته نمي زمين روي برگم يه نخواد اگر که اونه.. خداست دست همش اينا. نبود

 همراه من با بچه خاطر واس مگه -: و دوخت اش پيکره زير زن درنده نگاه به را اش شده سرخ تازه چشمان همان

 شدي؟ شاکي و ميچيني کبري صغري چرا چته؟ پس.. ندادي؟؟ ازدواج پيشنهاد بچه خاطر واس مگه.. نشدي

 .دختره کاشتي شکمم تو که اين.. دختره بچه -

 ينهمعا بايد!.. نيست مشخص چيزي که هنوز -:زد لب و نشسته تخت لبه کنار؛ رويش از و انداخت باال لبي گوشه

 .بشي

 گفت خانم حاج -:نظاره رخش نيم به و نشست زانو دو روي و برخاست کمکش به و گذاشت کتفش روي دستي

 !واي واي،.. هم ما بچه پس ديگه؛ اينايي از هم تو احمد. هستند زا دختر خونواده اين مرداي ي همه

 و شد رواني خودش، جنس از است يکي وجودش در کاشته اين انکه، ياد با و نشاند سوزانش هاي گونه روي دست

 قدرتي هاي بوسه اماج مورد و عصبي را مرد و کشيد اش گرده روي چنگ و کوبيد هايش شانه روي مشت پشت از

 خانه اين صاحبان شايد که چرا زند نخواستن سر از فريادي نتوانست خجالتش و شرم سبب به و شد واقع اش

. خالص بعد ودقايقي شد معطر گرماي ان تسليم دقايقي پس شود؛ عالم رسواي و باشد بسيار شان شنوايي

 يدکش مي باال صدا با بيني اب که احمدي.. درد خمار و بود اشک خيس چشمانش که احمدي برخاستن با بالفاصله

 وتش شال و کرده تن را در پشت لباسي جا روي اويز خاکستري مانتوي و برداشته خيز پلکش؛ زير دست شدتي و

 قصد و کرده خشک را اشک خيس صورت تن مانتوي هاي استين همان با و کرده سر را قالي هاي گل روي شده

 ..اما دارد، را خانه اين از خروج

 

 

 ات بود برداشته خيز هم او که احمدي سوي به دستگيره، روي يخ، و بودند زده رگ که دستاني نشستن از قبل

 ينم من.. نمي من من، باشه.. باش دختر..دخت -:گفت غريب و الکن زباني با و بازگشت رفتنش؛ براي ندهد مجال

 !!خوامش

 ار منزل راه دربست تاکسي با و برداشت سنگين گام دروازه سوي به ديوار گوشه از خداحافظي بي و گفت را اين

 ويار غرق و ماليدن بيني زير پشمي گلبافت و خوابيدن شکم روي دمر و را خوابشان اتاق راه سپس و گرفت پيش

 دلي بود؛ کفري دينش و دل دستِ از. بود پشيمان شدنشان يکي از.. بود پشيمان ازدواج اين از سگ مانند. شدن

 احساسات اين به نفرين. اش عاشقانه هاي نغمه به محتاج.. تنش عطر به معتاد و بود شده احمد وابسته که

 لوستر چند شدن روشن و دروازه شدن باز با!. نفرين.. دردسير مايه و بود گير پا و دست هميشه که عجيبش

 تن هانک بدون و بازگردانده سرجايش به و کردم ال چهار را کودکانه گلبافت اتاق؛ درون به نورش افتادن و پذيرايي
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 پا و انداخته دست روي اي ملحفه و بالشت داشتم، تن به که کوتاهي خواب لباس به اعنتا بي کنم، تن را پوشم

 .پهن قرارم، بي هيکلِ تمام روي هم را ملحفه و ولو را خودم و کردم حرکت هال انسوي هاي کاناپه سوي به برهنه

 و او از دور را سحر تا شب خواست مي. انداختنش "کردن غلط" به معروف قول به و بود او کردن ديوانه نيّتش

 چقدر. هدايت بودن بيمار به را او و کند بعيد را نگاهش لمس.. را تنش عطر. حال مريض را او و کند سپري قلبش

 در و کرد تعويض را هايش لباس. حال بد چقدر و بود عاشق مرد اين چقدر.. نازدار چقدر و بود وجدان بي زن اين

 و زده زانو کنارش و برداشت قدم حامل کاناپه ان سمت به بست؛ مي را سفيدش پيراهن هاي دکمه داشت که حالي

 غلط ناله و گشود هم از لب و کرده نزديک دهان بود؛ مستور کذايي ملحفه ان زير که هايش گوش به توجه بي

 وزهک کاسه هرچي باشه، بيوفته؟ من گردن تقصيرا همه قراره!.. کني؟ فکر منطقي کمي خواي نمي -:داد سر کردن

 ..من واسه کن حواله ميکنه سنگيني دلت رو هرچي. منه بودن پست تقصير همش اصال.. من سر رو بريز هست

 کرد مي بيداد گلويش در انچه شکستن خفيف صداي. ديد را رويش ملحفه خوردن موج. ديد را هايش شانه لرزش

 به آدميّت يکم اگه کردم؛ مي قناعت حقم به اگه... شدم نمي حريص اونشب من اگه -:داد ادامه هم باز و ديد را

 !!کن دريغ ازم رو چشمات اشک فقط اما بشم قربونيت بذاري کاش اخ.. سوگند اخ.. دادم مي خرج

 انکه براي او و سوزاند را قلبش از اي اليه و زد اتش را بود زده زانو کنارش در که مردي دل و امد عظيم موجي

 پله سه روي و دويد خروجي در سوي به هراس با برگيرد، در هم را غمزه پر دامن مهيب سوزي اتش اين مبادا

 زمينش به شاخه روي از هم برگ يک نخواهد اگر که هماني از طلبيد ياري و کرد خم کمر اپارتمان پيشگاه مرمري

 .نخواهد او اگر اري،.. ايد نمي فرود

 را نگاهش و گشود ارام را ورودي در و کشيد باال ها پله از سالنه سالنه احمد که بود گذشته شب نيمه از ساعت

 سويش به و کشيده بارانش خيس هاي مو روي دست حرص با و دوخت کاناپه روي عشقش مچاله پيکره روي

 منظمش، ريتم و گرم هاي نفس کند؛ روانه خوابشان تخت سوي به را او و ببرد کمرش زير دست امد تا اما... هجوم

 تا و کرد زالل قطره از اکنده بار صدمين براي چشمي و زد زانو کنارش جان و حال بي باز او و کرده مدهوشش

 همان با.. اشکي چشمان همان با.. ماند خيره کرد؛ مي غوغا جايش جاي اشک، پاي رد که رخي به صبح صالة خوده

 خرا.. دارد نياز انها به اخر نداشتند؛ که نداشتند شدن جويبار اجازه و بودند زنداني اشکش هاي حلقه که چشماني

 .غمگين بسي امروز، همين سان به باشد کار در هم فردايي شايد که چرا است، بس امشب براي

** 

 يب و کسل اينچنين که است ديشب گريه از! اوف. ادامه کشيدن اتو به و کشم مي دستي ام کرده پف چشمان زير

 براي اجازه و کند نمي رهايم خيال و فکر اما بس؛ و ببرم سر به خواب در را روز کل خواهد مي دلم. هستم حال

 اتو و کنم مي کار به شروع کارکشته، دار خانه يک همانند پس دهد؛ نمي گذاشتن بالين به سر ارام و بودن ارام

 .منزل امورات براي استارتيست هم احمد هاي رخت کشيدنِ
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 چرا کند، مرخصش تا خواست باري چند حاجي. بودند مانده دکان در هم ناهار صرف براي حتي و بود امده تازه بار

 هب اصرار بار هر با اما است؛ عيالش نديدن و مغازه در ماندن سبب به اش، نگراني و تشويش ان رسيد نظرش به که

 قصد کسبه تمام و دهد مي نشان را شب هشت ساعت که حاال و نشده رفتن به حاظر و کرد امتناع او رفتنش،

 مي انجا در هم را شب نبود، صفر حاج تشر اگر و است کرده دکان هاي درز تميزکاري غرق را خودش او تعطيلي؛

 .ماند

 هاشم؟؟!.. کن تمومش جون پسر -

 حاال و دعوت رفتن به را او کتفش به دوستانه اي ضربه با و گرفته احمد از را بلند جاروي حاجي، اشاره با هاشم

 دارد چرخاندن کليد قصد و راهي منزل سوي به است انگيز هوس لعابشان و رنگ که اي ميوه کيسه چند با احمد

 ناهار واسه قراره وقتي -:هوار صدايش و نمايان نازدارش قامت و گشوده در يکباره به که زنگ، نواختن جاي به

 !!!اومدنا دير اين به باشه نداشته عادت يکي شايد.. بده خبر يه بياي؛ دير عصرم قراره اگه.. نياي خونه

 صبح شش از. زدم لب را ام قهوه و رها اپن هاي صندلي روي را خودم طويل "ايشي" با و گرفتم فاصله در لنگه از

 سردي و خبري بي به عادت ماه، چند اين تمام در. نگران دل مرا و کرده ترک را خانه تماسي و زنگي بدون االن تا

 ديووانه او پيشه است؛ من مرده احمد.. ياورست احمد.. بود ام پيشه بازي بچه و قهر که بودم من هميشه. نداشت

 اعتنايي بي اگر کنم مي ويران را دنيايش. ندارد را من به بودن اهميت بي حق اصال او. نيست بودن سرد و بودن

 حوصلگي بي. است من ويژه امدن ناز! هه. ندهد تحويلم تن عطر و گرم نگاه اگر زنم مي اتش را روزگارش.. کند

 او اخر و اول عشق من اخر... باشد بايد من رفتن صدقه قربان و خريدن ناز کارش او. است من شخص مخصوص

 !بود خواهم

 ات و کنده را استين سر هاي دکمه. باز فشار پر رويشان را سرد اب و ريخته سينک داخل را پر سر هاي پالستيک

 که يزن به اعتنايي بي و کشيد دست شان تک تک روي وسواس با و افتاد پاييزي هاي ميوه جان به و تا ارنج باالي

 و هست کافئين از سرشار داند مي خوب که گرمي نوشيدني از جرعه جرعه حرص با و دهد مي تکان پا روي پا

 و کند مي کذايي پيراهن ان ديگر هاي دکمه گشودن به شروع و کرده گرما احساس کمي. مضر اش بارداري براي

 تبخير تن اب شر شر چرا داند نمي اما مطلوب؛ خانه هواي و است سرد دستش زير اب. پيشاني روي به هم دستي

 .ماه مرداد گرماي احساس و کند مي

 پشت از را استوارش قامت گذاشتن؛ چانه زير دست با و کوبيده اپن سنگ روي صدا با را لبم چسب خالي فنجان

 شکمم در انکه حال حتي انکه بدون.. کالمي و سالم بدون. نوش را خودم خون قطره قطره و شود مي گر نظاره

 اب و خوش هاي ميوه ان شوي و شست به شروع تنش لباس تعويض بدون.. نازکشي کمي و بپرسد را است ساکن

 !نيستم پدرم دختر نگيرم، را مرد اين حال امشب اگر هـه،!!.. کرده؟؟ رنگ و

 به يهتک و برداشته گام او سوي به انگشت نوک روي و پريده پايين بلند پايه هاي صندلي روي از ظاهري ارامشي با

 و ايستاده حرف بدون عرقش، خيس سرخِ صورت به خيره.. سينه به دست شناورند، داخلش ها ميوه که سينکي
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 رخس هاي سيب ان از يکي و کرده دراز دستي اش، توجه بي نگاه از کنم بعيد را نگاهم انکه بدون اي، ثانيه از بعد

 را نگاهش اما برداشته شو و شست از دست اي لحظه حرکتم اين با. مايل لبانم به و قاپيده انگشتانش ميان از را

 همچنان کردن، بخار تن اب و ها ميوه شوي و شست به او و زده سرخ سيب ان به کوچک گازي صدا با. خير

 چنگش از قيدي بي با را دارد را شستنش قصد که کوچکي نارنگي و انداخته کناري به را زده گاز سيب. مشغول

 هب هم را ان که ام نکرده درو را صافش نارنجي پوست کامل هنوز اما کنم مي کندنش پوست به شروع و کرده خارج

 مي يغما به دستم مچ که دارم را درشت گالبي ان کردن تصاحب قصد و هدايت زده گاز سرخِ سيب همان شعاع

 -. :خالص و دوري قصد مثال و هستم تنش چسب حاال که مني هياهوي پر ديدگان تور در شکار نگاهش و رود

 .کن ول رو مچم اخ،!.. بکش رو دستت

 ارنگرنگ اي حوضچه به که سينکي ان و خودش بين را تنم و بسته انگشتانش قفل به را مچم و بسته را اب شير

 طرز اين به ندارم عادت من و کند مي نثارم عصبي گفت است بهتر شايد يا.. خيره خيره نگاه و اسير گشته، مبدل

 !شم رد خوام مي کنار بکش! کني؟ مي همچين چرا -. :را مفهومش و معني کنم درک خواهم نمي و نگاه

 يسو به را اند شده رها حاال که دستاني جايش به نکرده، تقاليي هم من و کشد نمي کنار هم ميليمتري را خودش

 کتفش سوي به را طرفش دو نرمي با و کرده دراز است، باز کامال هايش دکمه که رنگش کرمي پيراهن طرف دو

 چيزي نه.. را اغوشش فقط. خواهد مي را اغوشش کمي دلم من و کشيده بيرون تنش از خشونت با و داده سوق

 را عصر ان دلم من و بود عصر نبود؛ شب! اوف.. است اول شب هاي حرکت ان از منظورم ديگر، حرکتي نه.. ديگري

 مي و تنيده گردنش دور به را دستانم. را اش برهنه بازوان ميان اسيري و گرم اغوش و حال بلکه.. خواهد نمي

 يه پيش ميريم صبح فردا -:خطابگر خشک صدايي با و شود مي مانع که بگذارم اش سينه جناغ روي سر خواهم

 تتح اول همين از بايد هست؛ که هرچي جنسيّتش بچه، اين ميگم دارم سوگند.. بچه اين. معاينه براي خوب دکتر

 وجهمت! بس و سالمتيشه باشه، داشته بايد اهميت که چيزي تنها مادرشيم و پدر که تو و من واسه. باشه مراقبت

 !هستي؟؟ که منظورم

. .نبود؟ دادن دستور مرد که احمد اما بود؛ شامل را دستور نوعي و داشت انکاري استفهام چندين بودن متوجه اين

 که بود سابقم شوهر ان.. نداشتم عادت او سوي از شنيدن امر به که من. نبود؟ کردن نهي و امر اقاي که احمد

 که سري و کرده تنگ بسيار را حلقه محزون اي چهره با. نيست اينچنين احمد اما بود؛ امر و فرمان صدور کارش

 اي بوسه رنگ، سفيد رکابي روي از و کرده تعبيه قلبش نقش روي اش، سينه جناغ جايِ به را بود راه نيمه در

 در رها اي دقيقه از بعد را خودم و زده کند، مي وادار بودن ارام به مرا تپيدنش صداي که اي ماهيچه روي به محکم

 . بود خواهم احمد اخر و اول عشق من اخر... کنم مي اش پوستي زير هاي لمس و اش گوشي در نجواهاي ميان

 

 سنگ ان حال و اند کرده مقرر ام جمجمه روي را سنگ قلوه يک انگار. کنم مي سنگيني احساس صورتم روي

 خواهم مي و کشم مي سرم روي دستي بيداري و خواب همان در. دارد را سرم هاي مويرگ تمام کردن پاره قصد
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 که فهمم مي بيداري و خواب همان در که اورم؛ پايين هم ام شده سِر صورت اجزاي باقي سوي به را دست ان

 و را زمخت سرد دست ان فشارم مي قوّتي کم و بودن سر همان با من و شده سرد دستي اسير ام شده لس دست

 !خوام مي اب.. اب -:اب اي جرعه طلب

 قران و نشسته تخت انسوي که خانمي حاج از را اب ليوان ديگرش دست با و زند مي دستش پشت اي بوسه احمد

 .کند مي بيابانش شِبه لبان به نزديک و گرفته تالوت؛ تبش امدن پايين براي

 که مردي روي و پاييده را اطراف و گشوده خمارم چشمان و پريده سرم از منگي حيات، مايع ان دادن فرو با

 لوپه به و برگردانده رو و کشيده درهم ابرو اي ثانيه از بعد و شوم مي زوم زندانيست، ام شده لس دست در دستش

 !!بيارم؟ واست خوري مي چيزي مادر!.. جان؟ سوگند -. :آرامم مي

 هاي کناره کمک به و کشيده دست خوابيدن ي نحوه ان از نگران، دل لحن ان و خانم حاج خوش صداي شنيدن با

 دل رو شما باز -. :را کمکش درخواست کنم مي رد خوشرويي در سعي با و زده تکيه تخت تاج به چوبي تخت

 !کردم؟؟ نگرون

 اين بودم؛ من فقط کاش -:تصدّقم و بگذاشت ام کرده خم زانوي روي دست و بست اي بوسه با را دستش در قران

 ودتخ به خيلي بايد مادري، يه حاال تو جان دختر... بياد بند نفسش الل، زبونم جون، از دور بود مونده کم که پسر

 .بياري دنيا به خودت مثل خوشگل دختر يه قراره! برسي

 مدام و نشاند صورت روي دست و داد سر هق هق و گريه اواز جوان زن پيرزن، اخر جمله شدن تمام با همزمان

 مرد اما.. حيران و بود شده زده شگفت عروسش، حال و وضع اين ديدن با خانم حاج. چرخاند طرفين به سري

 هک دستي دو به را سرش حيرتي هيچ بدون بيفزايي، القابش به هم را "جوان پدر" نام توانستي مي حاال که جوان

 روي را قران خانم حاج. آه لب زير و کشيد مي چنگ موهايش تار تار ميان به و زده تکيه بود، عمود تخت لبه به

 از ار دستش دو و رفته بود، افتاده نفس نفس به گريه شدت از که سوگندي سوي به و گذاشت پنجره قد طاقچه

 اره؟ شوقِ، اشک اينا نکنه کاريه؟ چه اين!.. سوگند؟ -:ندامتش و کنار صورت روي

 !خونه برم.. برم خوام مي.. خوام مي جون؛ خانم.. خانم -

 منم اگه ذارم؛ مي من مگه -:زمزمه مادرانه و گرم صدايي با و داد هايش شانه ماساژ به شروع ارام ارام خانم حاج

 ماه چند اين.. بشه پدر قراره گوشم جگر.. دارشيم نوه ديگه ماه پنج قراره. بده رخصت عمرا صفر حاج.. بدم اجازه

 !داري زنو کمبود.. ضعيفه خيلي بُنيّت گفته.. گفته چي دکتر نشنيدي مگه موني؛ مي خودم بال و پر زير جا همين

.. شود نمي نه نه، احمد؟؟ مادره مادرانه هاي حمايت چتر زير بگذراند روز شب اينجا را ماه پنج.. بماند؟ اينجا بايد

 در دنش غرق به نياز. داشت را خودش اپارتمان تنهايي به نياز او فقط نه،.. بد خانه اين و باششند بد ها ان اينکه نه

 اندنم پيشنهاد اين خواست و کشيد چشمانش زير انگشت دو با. چاره راه دنبال به گشتن و دارد را هايش بدبختي

 و نشاند اطرافش پريشان موهاي روي اي بوسه اشتياق و شور با پيرزن که کند رد هم را بارداري اين پايان تا
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 -: و برداشت قدم اتاق باز در سوي به و زده بود، نکرده ترک را پوزيشنش ان هم هنوز که احمدي کتف روي دستي

 خواب تو شد؛ حالي چه شنيد رو امروز سونوگرافي خبر وقتي دوني نمي حاجي. کنم درست مخصوص شام يه ميرم

 ردي تا حاال. بياد نتونست بود، مهمون جا يه خودش اخه... خونه دم فرستاد شيريني جعبه چند با رو هاشم بودي،

 .برم من نشده

 هک مردي به پشت و پهلو همان به بود؛ ريزي اشک حال در هنوز که جوان زن رفتنش با و بست هم را در رفتنش با

 اماده و بود شده ماهگي چهار داخل که بود روزي چند. بست چشم بود؛ اورده در را سر هاي مو ان صاحب پدر

 را ديشب تمام و احمد اغوش در را ديشب تمام و بود قرار بي را ديشب تمام. جنسيّتش فهميدن و جنين ديدن

 از بوسه دريافت و کرد مي اش ارام قرمز خطوط از پر اغوشي هم ان.. کرد مي اش ارام. هايش بوسه پذيراي

 زمان صبح.. کردند مي هم حواله گرم نگاه مطب، سوي به حرکت موقع صبح. بود قوي مسکن يک مصداق جانبش،

 مي لب "دارم دوست " از لب زير و بود هم اختيار در گرمشان دستان معالج، پزشکِ اتاق به شدن داخل

 گرما هردويشان سوي از هم هنوز زايمان و زنان متخصص هاي پرسش به پاسخ چندي از بعد صبح.. جنباندند

 بعد.. دراز رويش و رفته اتاق انتهاي تخت سوي به جوان زن انکه از بعد اما ؛"دارم دوست" نجواي و شد مي ساطع

 ي توده ان اينکه شنيدن با.. وسيله ان با اش برامده نچندان شکم شدن لمس بالخره و انتظار دقيقه بيست از

 خورده گره دستان ان ديگر. بود طرفه يک عاشقانه، لبخند و گرم نگاه ان ديگر هست؛ بچه دختر يک متحرک

 ديگري و حيرانش قلب از ناشي گرماي سبب به بود داغ داغ يکي که چرا نبودند؛ لمس هم و حس هم درهم،

 و بود اش سينه در نشسته کوبش کم قلب منبعش هم سرما ان که سوزدار و سرد ماه، دي اواخر سرماي همچون

 رصق تجويز و کرد اش تغذيه به مربوط هايي توصيه دادن به شروع و خاموش را نمايشگر کارش اتمام با دکتر. بس

 اين من -.. :بود اتاق ان ترک به حاظر و داد مي تکان "نه" مني به سري مدام جوان مادر اما اهن؛ و ويتامينه هاي

 .خوام نمي رو بچه

 خانم -:حيرت و دوختند او به چشم توصيه؛ و جنباند مي فک هم هنوز که دکتري و احمد لفظ، اين شنيدن با

 .بشينند اينجا کنيد کمک رو خانمتون شريفي اقاي.. بشين اينجا بفرما.. عزيزم؟ حرفيه چه اين! شريفي

 اش شده خم کمر سوي به دست و نشاند صورتش به جدي ظاهري و کرد جمع را لبانش روي نشسته لبخند احمد

 -:کرد ناله دوباره از داشت، برمي گام در چهارچوب سوي به که همانگونه و زد کنار را خودش سوگند که نزديک؛

 !خوامش نمي رو اين من.. خوام نمي رو دختر اين من

 رس نخواستن ناله همانجا و دستگير احمد بوسيله شلوغ روي پياده در و دويده ها پله راه سوي به و گفت را اين

 !کنه لعنت رو من خدا... بکشه رو من خدا احمد. بشم مادر خوام نمي اصال.. خوام نمي رو بچه اين من احمد -:داد

 تحرک سالنه سالنه بود؛ پارک پزشکي مجتمع روبروي که صفر حاج ماشين سوي به و انداخت بغلش زير دست

 اگه گفتم بهت: فشرد را جوان پدر قلب و شد هوار هوار زن هاي البه دوباره از اتومبيل، در شدن مستقر با و کرده

 !خدا آي آي، دختره؛ گفتم.. ديدي. خوامش نمي باشه دختر
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 نمي چي يعني.. رو ها بازي مسخره اين کن بس قران به رو تو! کن بس -:غرش و کوبيد فرمان روي مشتي

 نيست؟؟ تو و من خون از دختر اين مگه.. خوامش؟

 خوام نمي دختر بچه من! خوام نمي دختر من -:ناله سختي با و گرفت دست دو با را بود افتاده دوران به که سري

 ..لعنتي

 يمس به اورد؛ جا به ديوانگي رسم و شود ديوانه امد مي پيش کم که احمدي که بود کافي انصافانه بي جمله همين

!!.. نه؟؟ خوايش نمي رو بچه اين پس.. باشه -:دادن حکم به شروع و کند باز دهان منطق و فکر بي و زده اخر

 !!خواي نمي رو هست شکمت تو که اي بچه اين بگو ديگه يکبار بده؛ رو جوابم سوگند

 به را گريبانش و چرخيده سويش به خورد؛ مي چرخ فلک، و چرخ عينهو که سري و خراب حال و حس همان با

 !!خوام نمي دختر بچه من.. خوام نمي رو بچه اين من -:زمزمه محکم و چنگ

 شکسته دل همان با و شکست دلش دوراهي همان در و مانده راهي دو در جوان زن و کرد حکم مرد و گفت را اين

 گداز جان تبي به را خودش و بست چشم و چسباند گرفته نم ي شيشه به سر جواب بدون راهي دو در مانده يِ

 و بود حرف مرد حرف اما همسرش؛ وضعيتِ ديدن با حکمي، چنين دادن از شد پشيمان جوان پدر و واگذار

 .نامردان رسم هم ان از بازگشت

 تا.. بيارم رو داري نياز که وسايلي و لباس دست چند رم مي -:زد لب سردي با و برخاست حوصلگي بي با احمد

 يانگار سهل با بچه، اون به خواد نمي دلم و داري مراقب به نياز مونيم؛ مي جا همين بياد دنيا به دخترم که وقتي

 .برسه اسيبي

 !نيست مربوط تو به.. کنم مي بخوام کاري هر -:غريد لبش، گوشه ملحفه با شده خفه صداي همان با

 دستي که بود نگذشته اي ثانيه اما تنهاست؛ اتاق در حاال و رفت احمد که کرد فکر او و امد در شدن باز صداي

 فراموش که رو صبحمون قراره -:رويش پيش احمد شده سرخ سختِ صورت و نشست بازويش روي سنگين

 !نگذشته حرفامون از ساعتم چهار و بيست هنوز!!.. هـا؟؟ نکردي،

 !!متنفرم ازت -

 شده جمع چشماني با و اسير شصتش، و انگشت چهار با را دهانش طرف دو و کرد تر تنگ را اش خيمه احمد

 !خوام مي رو خاطرت اخرت، قيوم تا.. خوام مي رو خاطرت -:غريد

 

 

 !شدم سير اووم،... نکنه درد دستتون کافيه؛ ديگه -***
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 اين در هزارم بار براي و کرده ريزم لب حلقِ راهي کلنجار با را دار لعاب گوشت چلو از ديگر قاشقي خانمي حاج

 قوّت کمي تا بخور جون دختر -:خون را جگرم و انداخت راه به را زايمان حمام ميهماني به راجع بحث ماه، چند

 گل خوايمب اگه کرديم؛ کتابي حساب يه سرانگشتي حاجي با ديشب!!. داري شيشه بار سالمتي نا جون بابا.. بگيري

 .داريم مهمون نفر بيست و صد -صد حدود.. کنيم ورچين

 زحمت خدا رو تو -:نطق حرص با و نازک چشمي گوشه و زده کناري دست پشت با را پُرش سر قاشق حامل دست

 ...حاال که اومد کِي عروس پرسن، نمي مردم اخه! نکشيد

 انزب به را "ببخشيد" لفظ سرعت به و کردم شرم سرعت به کوبيدنش؛ دست پشت و چشمانش شدن گشاد با

 من و پرتاب اي گوشه به غيض با و خالص کمرم دور از را چادر اتاق، به رسيدن با. طي را باال راه کندي با و اوردم

 و شده اغاز سونوگرافي روز همان از نيست؛ اکنون براي دل، خواهش اين نه،.. خواهد مي اکنون را خودم خانه دلم

 هاي محبت از که حاال... سنگين و شده برامده کامال شکمم که حاال... کنم مي سِير ماهگي هفت اواسط در که حاال

 اتمام براي کنم مي شماري لحظه من و يافته فزون غلظتش معذب؛ صفر حاج گرم هاي نگاه از و کالفه خانم حاج

 زا تر حوصله بي مرا و شود مي متذکر مادر پيرزنِ لحظه هر که اي شيشه بار اين از خالصي و لعنتي بارداري اين

 .پيش

 يمن. شوم مي ديوار قد ساعت به خيره و تکيه سرم پشت نرم بالشت دو به و نشسته خواب تخت روي احتياط با

 خانم از ام بيداري و خواب و خوراک و خورد امار گرفتن از بعد ديگر ساعت نيم. رسد مي احمد ديگر ساعت

 روي دست شوق با احوالم، و حال به راجع کوتاه جمله چند از بعد و ايد مي من جانب به اجازه کسب بي جانش،

 با کنم مي حس من و شکمم؛ با شده دست يک ناف اطراف و دور نرم بوسه چند و کشد مي شکمم نقطه نقطه

 و ام؛ شده تَر کمي صورت به را اش چشمي زير هاي نگاه اش، ابکي و نرم هاي بوسه لذتِ از خمار چشمان همان

 اند گرفته انصاف بي ان از را گرمم چشمان در شدن خيره صاف مگر... چشمي زير هاي نگاه ان از متنفرم چقدر من

 !!پايدم؟؟ مي اينگونه حاال که

 کوتاه کمي هاي طره ان و جدا ام رفته باال موهاي از را کليپس ها، پله سر از اش مردانه هاي خنده صداي شنيدن با

 را اتاق ام داشتني دوست بوي که انجامد نمي طولي که.. منتظر و زده خواب به را خودم و اطراف در افشان را شده

 تنش گرماي مستورم، مچ تا بازوانِ روي زمختش دستان فرود با و نوازش ام شامه اش نزديکي با و کند مي اشباع

 ان و ديده خودم گلگون رخِ از محدود ميليمتري در را اش خسته صورت و باز نيمه، تا چشمانم اختيار بي و حس را

 مي بعيد است، اش دردانه عزيز حامل که ام برامده شکم ان نزديک تا و گزيند مي دوري نزديکي، جاي به لعنتي

 زحمت خانم حاج که را بلندم چيت پيراهن رخصت بي شود؛ جويا را ازرده دل منِ احوال ابتدا اينکه بدون و شود

 با. فرود شکمم روي را لبانش و کشد مي باال حرکت يک با سينه، زير تا پا نوک از کشيده، را دوزش و دوخت

 و هدايت پايين به هم را پيراهنم شدن، خيز نيم حين در و شوم مي خيز نيم متحيّر، حال عين در و عصبي حالتي

 !!احمد؟؟ وااا؟؟ احمد؛ کنار شو بلند!!.. بود؟ کاري چه اين -:غرم مي
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 نزديک بار هر با و کند مي نزديک و دور را سرش سوئدي شنا صورت به و زده تنگاتنگ اي خيمه شکمم روي

 من اخ!.. شوم عصبي دانم نمي من!... کنم حيرت دانم نمي من و زده پُر تو دايره ان از شعاعي به هم اي بوسه شدن

 يهاي درازي دست چنين و بودن گستاخ به عادت اصال که مردي اين برابر در واکنشي چه بايد حال دانم نمي اصال

 !!اخه؟ کني مي همچين چرا -. :دهم نشان نداشت؛

 نان،ز نفس نفس تخت، لبه به و برداشته وارش ديوانه عمل از دست بالخره که شدنست پايين و باال دهمين شايد

 پايين کامل و برخاستن کامال قصد من و نشانده زانو، ان روي هم را مشتش و و خم را زانويش يک و زده تکيه

 .باشه همينطور بذار!.. نشو بلند -:دستور و رفته باال صدايش که دارم را کذايي پيراهن ان کشيدن

 پوزيشن ان از که شوم؛ برجا خواهم مي و بخشيدم ستر را ام تنه پايين غيض با و اش حواله صدا پر پوزخندي

 کن گوش حرف يکم چرا -:نجوا گوشم زير و حلقه هايم شانه دور را دستش سرد، نگاهي با و شود مي خارج

 ياي؟؟ مي "نه" از و ميزني مخالف ساز مدام چرا بزنم؟ گپ دخترم با دقيقه چند نميذاري چرا.. نميشي؟

 جل اسمون من با پدرکشتگي چه -:ادامه و ام کرده بغ رخ مقابل را رخش و فاصله گوشم مجراي از را لبانش

 !!بدي؟ رو سوال اينهمه جواب خواي نمي هــا،!!.. کردي؟ خون رو من صاحب بي دل چرا.. داشتي؟

 به کردارم ال قلب و جوشش به ام گوارشي مجراي و افتاد سوزش به داخل از ام بيني و شد پر هايم چشم کاسه

 و داده هولم ارام کمرم، پشت بالشتِ دو ان سوي به بود، شده حلقه ماليم هايم شانه دور که دستاني با. کوبش

 انلب و کشيده باال ام معده سر تا را گلي گل چيت پيراهن و کشيده عقب را خودش لبالبم، چشمان همان به خيره

 به خيره سپس و کشيده انسو و سو اين پر، تو دايره ان روي را، اش مشکي هاي پشم و ريش ان با شده احاطه

 تسف را لعنتي هاي بالشت ان به زده تکيه منِ و کشد مي باال را تنش ريز، اشک حاال و شده سرخ حاال نگاه همان

 که اوردي سرم بااليي چه.. کردي؟ چکار باهام -:سرزنش به شروع هم باز و بوسد مي سخت و گيرد مي اغوش در

 ميشه؟؟ ويرون دنيام چشمات، اشک با

 و کرده فرو اش سينه عضله روي را نيشم دندان کوچک؛ گاز نيش ان ازاي در من و زده گازي نيش گوشم بنا روي

 وا و فرو قبلي نقطه همان به هم را ديگرم انسوي نيش دندان خفيف، ناله ان به توجه بدون و شنوم مي را اش ناله

 چند کذايي نقطه همان روي مروّت، ال دلِ سوزشِ با و سوزد مي ناله اين از دلم من و دهد مي اواز تر ناالن اي ناله

 و کند مي دريغش بي محبت در غرق را ام پيکره تمام ريز، حرکت چند همان ازاي در او و نشانم مي ريز اي بوسه

 ...ريزم مي اشک و ريزم مي اشک شدن غرق حين در من

 باال گرماي که احمدي توسط داشت، ماندنشان خاموش در سعي زور به که هايي هق هق ان از يکي شدن شنيده با

 با کند؛ مي فروکش لطيف؛ حال عين در و جاندار هاي بوسه همان با را؛ وجودش در خفته هاي حس.. را تنش زده

.. شدي؟ اذيت بشم قربونت سوگند، -:پرسش هراس با و قاب را صورتش طرف دو و زده کنار را اش سايه شتاب

 دادم؟ ازارت هووم،
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 عسلي روي که را سفيدش رکابي و زد باال را عرقش خيس موهاي تار و کشيده گلگونش صورت و سر روي دستي

 دست وير مرتب و پايين هم را گريانش عشقِ رفته باال پيراهن و کشيده تن به کالفگي با را بود افتاده تخت کنار

 را مهيب ريزي اشک اين براي دليل، شدن جويا و رفتن صدقه قربان به شروع دوباره از و اش کرده ورم پاي و

 !!!بگو چيزي يه ترسوني، مي رو من داري اخه -:دارد

 مي من احمد -:هوار اش ناله و شده مردش گرمِ دست اسير راه نيمه در دستش و کرد دراز سويش به را دستش

 !!حکم اون از.. اون از از، دخترت؛ اومدن دنيا به از.. اخر هاي ماه اين شدن تموم از. ترسم مي هم خيلي ترسم،

 دلت به رو ترس اين خودت -:منجمد صدايش و شد بازگردانده خودش سمت به پرخاش با شده اسير دست ان

 ..خواستي طور اين خودت! انداختي

 ...رو من بودي تو احمد-

 .نداره فايده اصال تو با کردن بحث!!.. هـيـش -: و داد قرار لرزانش لبان روي را دستش کف

 همان با اش شده مشوش اعصاب کردن ارام به شروع جوان مادر و خارج اتاق از و کرد تن را پيراهنش سرعت با

 . تخليه او سر را حرصش و غرلند جانش در نشسته کودک ان جان به و کرد شده روان هاي اشک

**** 

 بالشت سه. کرد زمزمه را شعري لب زير و افتاده مخمل هاي روبالشتي جان به و کرد نخ را سوزن دوباره خانم حاج

 داشت را قصدش فقط اسمان اما..داشت بارش قصد هنوز و ابري اسمان هنوز و شود امده رويش تا بود مانده ديگر

 دردناکش هاي پهلو روي دست ماليم که را جوان مادر دل و بود نکرده ازاد را نابش قطرات از هم قطره يک و

 -:هوار بالخره را غرغرش و کرده پيش از تر دلگير را؛ بود دوخته چشم پيرزن جوش و پرجنب دستان به و کشيده

 !بشنوم منم تا تر، بلند يکم خب!!.. خونديد؟؟ مي لب زير همش که شعريه چه اين! خانم حاج

 .خونم مي شعر گلم نوه واسه دارم -:گفت شده گشاد چشمان با و پريد بيرون خلسه از فعال پيرزن

 مي زمزمه شما که اينطور -: ؟!!!گونه پچ پچ و لب زير انهم خواند مي شعر اش نوه براي.. خواند؟ مي اش نوه براي

 !بشنوه بچه اين عمرا کنيد،

 براي انتظار چشم و داد باال ابرو تاي و برچيد لب خودش اما زد لطيف اي قهقهه پيرزن طنزش، از عاري حرف از

 چند خواندن به شروع و گشود لب خانم حاج بالخره که... صاحابش بي دل شدن وا کمي و کذايي شعر ان شنيدن

 چند غمش از اکنده قلب به و محزون را جوان مادر چشمان و کرده پسر فرزندي به راجع مرسوم شعر بندي

 ستون و کشيد رنگش سبز پيراهن به را کرد عرق دستان کف. شدّت را هايش پهلو درد و اضافه تازه غم خرواري

 پنج همان کودکانه، گاهي و مادرانه لحن با هم هنوز احمد مادر. برخاستن قصد به جا به جا را اش کرده ورم هاي

 عسل قند از... زد مي دستش زير مخمل ان به سوزن و کرد مي زمزمه شده پايين و باال صوتي با را لعنتي خط
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 بيش اي بچه دختر صاحب که مادري شده فشرده دل به هم سوزني "پسر" لفظ هر با و خواند مي پسر کوک بودن

 هک چرا... شدنست اب حال در سوگند که چرا را، مانده وا شعر ان پيرزن، اين کند تمام کاش اي و نشانده فرو نبود؛

 باشد انگاه و ببازد افرين جان به جان دل، ان کوبشي کم از است ممکن لحظه هر و شدنست داغان حال در سوگند

 .اورد در هم را شده رسم نا امروز که را اسمان اشک و چشيده را يتيمي داغ نوزادي، همان از دختر کودک اين که

 او بود قراره که عروسش بودن راحت سبب به بارداري اوايل همان در صفر حاج که راحتي مبل هاي دسته کمک با

 خانم حاج و امد در صدا به هم زنگ برخاستنم با همزمان که.. برخاستم بود، کرده خريداري کند؛ اي نوه صاحب را

 مرک دور به حاجي از شرم سبب به چادري مشقت با و کردم منع را او لکنت با که کرد شدن بلند عزم زانو به دست

 يءش که ديدم را حاجي پرده پشت از و زده را ايفون سالنه سالنه و بسته کمر دور به کشيدم، مي ام برامده شکم و

 روي پهني لبخنده رفتم؛ استقبالش به که مني ديدن با و شد داخل صلوات و سالم با و انداخته دست روي را

 اينجا بيا!.. خانم؟؟ عروس حال کيف -:رويم پيش را بزرگ شيء و کرده گرم احوالي و حال و نشانده منوّرش صورت

 !بيا دخترم،

 مد تازه چاي فنجون يک بذاريد -:زدم لب مهرباني با و کشيدم باال چپم شانه روي را رنگم کرمي چادر پر از نيمي

 !بيارم واستون

 کردن پاره حين در و کرده رنگي کارتن ان بازگشايي به شروع و داد را رفتن جانبش به دستور دست، اشاره با

 حال و حس همان با هم من و نشانده لبانش به را لبخند و پرسش هم را همسرش حال کيف عروسکي؛ کادو کاغذ

 .ايستادم پا سر همانگونه و رفتم جلو کذايي شعر ان از گرفته نشأت خرابِ

 تيرف امروز -:گفت اشتياق با و زد خيمه کارتن روي و کشيده فعاليت از دست کادويي، کاغذه کامل کردن پاره با

 !!رسيد؟؟ دير همين واسه.. بود شلوغ سرمون امروز يکم اخه نکرد، معطلت خيلي که احمد!!.. دخترم؟ دکتر،

 تحت جوره همه که دکتري همان به مراجعاتشان تمام ياداوري با بلکه امروز، فقط نه.. امروز رفتن دکتر ياد با

 که بار هر. فشرد انگشت ميان در چادر پر و افتاد اش شده چرب لبان پوست جان به عصبي داشت؛ نظرش

 علت که هربار من و هدايت داخل به مرا اي دقيقه ده از بعد و شده داخل خودش تنهايي به احمد شد، مي نوبتشان

 قول به را من ربط بي حرف خط چند با او پرسيدم؛ مي را ميانسال دکتر ان با خلوتش و اي دقيقه ده دخول اين

 مي حواله جانم و دل به را عالم ناراحتي و استرس هرچه و نداده تحويل حسابي درست جواب و پيچانده معروف

 مشکي و قرمز خطوط با سفيد شارژي موتور يک که دستش زير شي ان ديدن با و شدم گو پاسخ سختي با. کرد

 رفتهگ بازي اسباب ان از خيره نگاه باز، نيمه دهاني با و فرستاده فرو را ام شده رقيق بزاق شده مشقتي هر با بود؛

 از دست که خانم حاج به سپس و انداختم کشيد؛ مي موتور جاي جاي روي دست ذوق با که حاجي به ابتدا و

 و باز کيپل.. مولکول پر بازدمي و ثانيه پر مکثي با. شد مي نزديکمان باقلوا و چاي سيني با و برداشته دوز و دوخت

 سوار موتور دختري کدوم اخه حاجي -:زنم مي لب وار، ندامت و بم صدايي با و داده چين صورتي و کرده بسته

 !!!شه؟؟ سوار شما، نوه حاال که ميشه

http://www.negahdl.com/


 را خودش و جهيد بيرون خوش حال ان از شتاب با که نداشت را کالمي چنين و لحن چنين انتظار پيرمرد انگار

 ..من نوه حاال.. ؟!!جان دختر تشکرته و نکنه درد دست جاي به -:جِد را صدايش و جور جمع

 با پسرا فقط نيومده که آيه. اولين ميشه من دختر -:اش بعدي جمله گفتن براي ترديد و داشت شک انگار

 ...اينجور

 رش بچه پسر يک براي زد مي زار که بازيء اسباب حاوي کارتن و تعارف را چاي سيني و گرفت را ميانه مادر پيرزن

 از يکي داشتن وهمِ با و کشيد مي حسرت روز و شب داشتنشان براي او که تخسي هاي پوش ابي ان از.. شيطان و

 روي به را بود شده ساخته کشيد؛ مي اش شکم شده سفت نقاط روي دست روحش؛ به متصل و وجودش در انها

 بزرگش بابا ميبينه و مياد دنيا به روزا همين خودش انشالـاّـه!.. حاجي نکنه درد دستت -:اواز و بگذاشت ها پله

 ...پسر باالي و قد قربون اي. نميکنه و نکرده واسش که کارا چه

 و قطع را نطقش اش؛ درشت هاي عرق و شده جمع صورت ديدن با.. عروسش مهتابي رخ ديدن و سر کردن باال با

 ،سوگند -:صدايش هراس، پر و انداخته بغلش زير دست و شده اش نزديک گويان "حسين يا" و بلند گام چند با

 داري؟ درد!!.. خوبه؟ حالت مادر

 بگيد اخ اخ،... احمد به بزن زنگ جان خانم.. جان خانم -:جنباند لب زور با و فشرد محکم را خانم حاج دست

 !!جان خانم اي اي،!!.. بياد احمد بگيد.. احمد

 برايش بيش از بيش بارداري اين با که عروسش کردن عصبي و موتور ان خريد بابت را خودش هنوز که صفر حاج

 و گذاشته کنار را چاي فنجان پريشانش، روي و رنگ و احوالش خرابي ديدن با... کرد مي مالمت بود؛ شده عزيز

 اين شد چش زن،!.. خبره؟ چه -:البه هراس پر و رفته جوان عروس و همسر سوي به و مشت در را تسبيحش

 دختر؟

 !بگيد احمد به.. احمد بزنيد زنگ حاجي،.. اي -

 الهن لحظه هر و کشانده راحتي مبلمان سمت به را او و گرفته را ديگرش بغل زير و شتافت زنش کمک به پيرمرد

 هست جوانشان پسر به دادن ندا زمان حاال و گشته مبدل وَهم پر هايي جيغ به نمَک نم و جهيده باال سوگند هاي

 .سرگشته و هوا به سر کمي و شده تر ويران ذهنش هاي ويرانه کمي ها روز اين هم او که

 هرفت نيست، بگو خواستن رو من.. کيه؟ تلفن ببين -:اشاره هاشم به و انداخت راه خوشرويي با را مشتري احمد

 !دکون مونده جا هم همراهش بگو.. هاشم اهان،. برسونه رو مشتري سفارش

 را احمد سراغ که شنيد را اقا حاج نگران دل و عصبي صداي و برداشت را تلفن و گفت "چشمي" شاگرد پسرک

 !!بهش بده رو گوشي پسر!!.. اونجاست؟ احمد هاشم -:مغموم و گونه فرياد صدايي با هم ان.. گرفت مي
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 ثمک با و انداخت کشيد، مي تَر لُنگ پيشخوان روي که احمدي تفاوت بي صورت و تلفن دسته بين مردد نگاهي

 ..رفته. نيستش اقا احمد نه، -:جواب

 رشس پشت و پيچيد تلفن گوشي درون پي در پي زني جيغ صداي که بود نيافته خاتمه اش مصلحتي دروغ هنوز

 و متحير را شاگرد و اش؛ اخالقي منش و عادت از دور به اما رکيک نچندان فحشي که صفر حاج گر مواخذه لحن

 !!ميده جون درد از داره زنت بگو.... اونجاست دونم مي که سگ پدر اون به بده رو گوشي -: کرد ترسان

 کارش؛ صاحب همسر مرگ خبر از بود کرده گم را پايش و دست که هاشمي توسط احمد و رفت تر باال جيغ صداي

 ..شما با.. حاجيه! اقا احمد.. اقا -: شد زده بانگ

 ..نيست بگو -:گفت حوصله بي و فشرد دستش زير شيشه روي بيشتر را لنگ

 الو و هول با و شود تر بعيد کمي کن ريش دل هاي ضجه ان تا داد فاصله گوشش الله از را رنگ لجني تلفن دسته

 !قاراشميشه خونه تو اوضاع انگار اقا بده؛ حالش خانمتون ميگه.. ميگه حاجيه، -:غريد

 صداي و اش شده سر پاهاي جلوي هاي کاشي روي رها و شل دستانش ميان از لُنگ "خانمتون" لفظ شنيدن با

 !ابوالفضل يا -:فرياد الکردارش دل

 و ناله هر ميان در و کرده مويان سپيد ان برابر در ناله و اه به شروع و فراموش را حيا و بود امده سر طاقتش ديگر

 يا.. حسين يا اي،!!... کو؟؟ احمد جان، خانم! جان خانم.. اي -: درخواست را او و بانگ هم را شوهرش نام زارش، زار

 ..حسين

 تهگرف را صورتش هاي عرق چارقدش گوشه با تند تند بود، کرده تسخير را وجودش تمام دلهوره که بيچاره پيرزن

 پسرش همراه شماره بار چندمين براي که صفري حاج به چشمي زير و فشار مشتش در را اش شده سفيد دست و

 .فوت کش، زجر مادر سوي به و نجوا زير صدايي با را "نور" دعاي و انداخته نظري گرفت، مي را

 امادش ياال ياال،.. بيمارستان رسونمش مي خودم بجنبون، دست!.. موند اي دره جهنم کدوم نيست معلوم -حاجي

 .کن

 سر روي بود، گرفته اش بارش حاال که اسماني از حاصل سوز به توجه بي را اش مشکي چادر سرعت با خانم حاج

 زير حاجي همراهي با و کشش شيون عروسِ منقبض و لرزان پيکر روي هم را جالباسي قد دستي دم چادر و کشيد

 نزديکي در احمد هراسان قامت که داشتند خروج قصد و رسانده در دم به شده مشقتي هر با و گرفته را بغلش

 !وقتشه؟ مگه سوگند سوگند،!!.. شده؟ چي خانم حاج -:زمزمه مخوفش صداي و پديدار خانه،

!!.. نميدي؟ جواب رو گوشيت چرا -:غرّش و زده کناري به را بازويش پرخاش با و کرد شکن پر را اش جبين حاجي

 !ميره حال از داره بيچاره زن کنار بکش.. کنار بکش بعد؛ واسه بمونه تو مال
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 به گوش انکه جاي به و بود شده پر نازدارش خراش دل هاي فغان از هايش گوش فقط و نشنيد را پدرش هاي حرف

 روي و انداخت دست روي به را دارش درد همسر و کشيد جلو را خودش بايستد؛ کناري و بوده جانش اقا فرمان

 و اندر بيمارستان ترين نزديک سوي به شتاب با و نشانده همسايه خانه طاق زير شده پارک ماشين عقب صندلي

 انقباضش پر هاي کتف و کمر زير دست عاشقانه جنوني البته صد و حريصي با هم باز کردنش، سوار سان به

 که.. دبو گوشه جگر يک حامل که عشقش به رساني ياري براي فرياد و باال دولتي بيمارستان پله چند از و انداخت

 حريصش اغوش ميان از را اش بيهوشي حال در عشق که نکشيده ثانيه به و زده بود؛ تن پاره يک ي کننده حمل

 .نگهداري ساعتي چند براي و منتقل سالن انتهاي رنگِ سبز اتاق ان به و جدا

 طول طفق و فراموش را شود مي کوبيده لبانش روي مدام که تسبيحي ان با گفتن ذکر که بود داغان اعصابش انقدر

 شود زده باال هوارش صداي که است مانده کم و رو قدم پدر، پيرمرد اعصاب روي و پيموده را طويل راهرو عرض و

 و کتبري رفته باال ابرواني با و ظاهر در ميان از گشاد و گل لبخندي با پرستاري و گشوده عمل اتاق در بالخره که

 !پسر شير اونم.. پسره باشه، مبارک -:رساني خبر

 مامت ميانسال دو ان شکر و کوبيده خبر خوش پرستار سينه تخت به درشت اسکناس دو که بود کافي جمله همين

 احوالش. را مرد اين حاالي حالِ کرد مي درک دو ان از يکي کاش اما. بوسه غرق جوان پدر صورت و اشباع را فضا

 مرشک و شدنست تکه تکه حال در ايمانش و دين مرد اين که بدان را اين فقط نيست؛ هم ديدني.. نيست گفتني

 مي که را دلبندش فرزند بخواهد مادر که اي دقيقه ان از. اينده ساعت چند از ترسد مي. شدن خم حال در

 چيز کودکش اخر.. ترسد مي تزريق؛ جانش به را وجودش شيره و بکشد اغوش به نيست بيش دختري انگاشت

 هک دقيقه ان چقدر که اخ و کرد سپري فريب يک با ماه نه براي او و ديگرست جنسي از کودکش اخر.. ديگريست

 ان با و گرفت پيش را اي خدعه اينچنين اش بچه و زن سالمتي براي فقط و فقط که شوهرش نيرنگ متوجه

 حال در ترس، از و باشي مرد است سخت. اور زجر و است دردناک شود، مي احتمالي؛ هاي اسيب از کرد حراست

 .بودن ترسو اينچنين است سخت شرافتش تمام به.. باختن جان

 !!چطوره؟ همسرم حال -احمد

 خيالتون.. کنيم مي بخش وارد رو همسرتون ديگه دقيقه چند تا و خوبه حالشون هردو پسر و مادر -پرستار

 !راحت

 بچه پسر ان مادر با شدن مواجه براي عظيم ترسي و داشت رنج خيالش.. داشت درد خيالش.. نبود راحت خيالش

 امدنش با و داماد عروس تازه روان ويراني، براي گري ويران شد و شد بسته وحدتشان اول شب همان اش نطفه که

 هم کمش به او مرد؛ اين خواست نمي هم را نهايت اصال... ببرند را استفاده نهايت شان زندگي اوايل از نگذاشت

 اما. .اوف. شد جانشان بالي و گرفته را بکر احساسات و ارامش کمِ ذره ان تشکيلش، با صلواتي پدر ان و بود راضي

 سوي به و شد اش "الـلّـه" شاکر لب زير. موجب را خدا قهره و اورد مي در را ادم صاحب پدر شکري نا. شکر
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 و قراري بي شدن ارام براي نياز و راز اندکي و اورده جا به شکر نماز رکعتي دو و شتافته همکف طبقه نمازخانه

 .اش قلب انبوه ترس شدن خاموش

*** 

 چيزايي اون.. کردم اماده رو ام نوه ساک نشستم و زد سرم خوابي بي ديشب. مونه مي خدا کار تو ادم -خانم حاج

 ونقرب! اوف... گذاشت دنيا به پا خبر بي ام دردونه عزيز فرداش و زد... ببين حاال شد؛ مي احتياج تولدش موقع که

 !!برم ميزت ريز باالي و قد اون

 -:دعوت سکوت به را مادرش ارام، صدايي با و نشاند سفيدش و چروکيده دست روي اي بوسه احتياط با احمد

 !کنه استراحت کمي بذاريد.. شد وارد درد خيلي بهش امروز خوابه، هنوز سوگند!!.. هيـش جون، خانم

 محبت غرق اغوشش در پسر نوزاد بعد اي ثانيه و هويدا صفر حاج درشت هيبت و شد باز اي "ياال" و تقه با در

 خدا از چي من ديگه!. اکبر االّـه اکبر، االّـه -.:اميز مهر هاي واژه و صدقه قربان از پر هايش گوش مجراي و شده

 .اسموني فرشته يه مونه مي ؟؟!بخوام

 .نشانه رو، و رنگ بي و کرده زايمان تازه مادر سوي به و شد گشاد چشم جفت سه ريزي ناله صداي با

 نفره سه خانواده روي نگاهش و نظاره را پيرامون جان کم اي ناله با و گشود را اش شده خمار و کرده پف چشمان

 به شروع اش قلب. شد ثابت بود؛ گرفته ارام حاجي دست روي که پيچي پتو جسم روي لرزان نگاه ان و افتاده

 دنشکر بغل هواي. ارام و گرم دردناکش تن تمام و کوبيده فشار پر اش پيشاني روي نبض و کرده قدرتي هاي تپش

 زدرا سويش به خواست را اش سينه قفسه روي نشسته دست و را شده گور به گور جنسيت ان برد ياد از و کرد را

 سوزان را گرمش وجود اش؛ خبري جمله و احمد مادر لطيف صداي که را، گرفتنش اغوش به درخواست و کرده

 ثابت نگاه ان و اوار سرش روي را بيمارستان ان تمام و متوقف را مذهب بي قلب کوبش و کذايي نبض ان و کرد

 عرق دست يک با و ايستاده جانش اقا جفت اي سورمه شلواري و خردلي پيراهني با که مردي سوي به را شده

 همان با و هدايت استه استه اندازد؛ مي تسبيح ديگر دست با و گيرد مي را گردنش و سر روي کرده خانه هاي

 اين کاش اي و. سوزاند خود وجود اتش در را وجودش و خرابه هم را فريبکار مرد ان دنياي شدن، چشم در چشم

 روي دوم بار براي مردي، ادعاي و حريصي با جوان داماد که زمان ان و نبود شب اخ؛.. شب همان در پسر نطفه

 و بود نمي سار شرم و سرافکنده اينچنين حاال که شد نمي بسته بود؛ عصر.. شد خروار عروسش، شده له پيکره

 اي" و "شايد" اين که افسوس اما.. کرد نمي ساطع پيکر، اليه به اليه از گرما و بخار پوست منافذ تمام از تن اب

 !شايد البت،... باش مشکالت حالل زمان شايد و نداشته خوفناک اتش اين خاموشي در اثري "ها کاش
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 اخ،... نخواست شير و خوابيد گرفت خودشم بهانه، بدون که داره دوست رو جونش مامان اينقدر -خانم حاج

 !!اخه گليه دسته چه پسر اقا اين ببين بيا سوگند

 دست هم خراب حال همان با و پيچيده خود به درد از رويش که تختي سوي به و قاپيد صفر حاج اغوش از را نوزاد

 حرکت کشيدم، نمي کردم؛ سپري ايام خانه ان در تزوير با که ماهي پنج اين... ام ماهه پنج اين احواالت پردازش از

 و کردم مي حس را بويش هم فرسخي صد از من که نوزادي ان تن عطر پيچيدن و خانم حاج شدن نزديک با. کرد

 ار تن پاره ان زدم پس پرخاش با بگيرم، دروغگو مردک ان از را بارم اتش نگاه انکه بدون بازي؛ به را مذهبم و دين

 در پيچيده هاي حس اين با.. کرد؟ شود مي چه اما... کندن جا از انگار هم را جگرم از نيمي زدن پس اين با خودم و

 وجودم؛ به وابسته کودک جنسيت از خبري بي ماه پنج اين خاطرات و ها صدا اين با من و کرد شود مي چه وجودم

 حواله تلخ پوزخند و کردن نازک چشم گوشه و قهر جز ايد مي بر مادر من از عملي چه اصال و کنم توانم مي ها چه

 باباش، دخــتر اومدن بدنيا واسه اونکه.. جونش بابا بغل بديد جان؛ خانم اونور ببرش!.. خوامش نمي -: کردن؟؟

 !کرد مي شماري لحظه

 سرم روي را رنگ صورتي ملحفه احترامي؛ بي اين از دلخوري شايد يا و شرم با اميخته هاي نگاه به توجه بدون

 بودم؛ کرده نامش به را دلم اما نديده را ماهش چهره هنوز که داشتني دوست پيچ پتو ان به زير همان از و کشيده

 کرد چيرگي فضا، در غالب عطره يک اما،.. داشتم را تنش عطر کشيدن مشام در سعي و انداختم نظر مبهوت و تار

 خودش سوي به را ام خورده چاک تن هاي سلول و قدرت کوبيد مي اهسته که قلبي به و پر مشامم در را خودش و

 يمن به داشتن ارامش و کشيدن نفس براي مجالي که بود پوش خردلي ان تن عطر لعنتي، بوي و عطر ان و... جذب

 ار ديگر، برزني و کوي به جانم به وابسته پسرک با فرار سپس و خواست مي را زمان و زمين کردن ويران دلم، که

 و کرده بغ که ان جانب به خروشم به و کنار ام شده سرخ صورت روي از را ملحفه خشم، با تا شد سببي و داد نمي

 نزديکي قصد انگار و ايستاده نوزادش از دور که اويي... است ايستاده شده کشيده هاي پرده پشت جيب به دست

 ...اينجا از بره بگيد پسرتون به حاجي. بيرون بره بگيد بهش حاجي -. :ندارد انچنان هم

 !اينجاست؟؟ بچش و زن وقتي بره کجا!!.. حرفيه چه اين -:ممانعت و بخشيد اندک خشي صدايش به خانم حاج

 بيش دروغگوياني هم پيرزن و پيرمرد اين که چرا غرّش؛ و فرستاده باقي ديار به را احترام و دادم چين را ام بيني

 و.. زدند مي ريشخند من نداشته ريش به و خورد مي چرخ کاسه يک در هرسه دستشان مدت اين تمام و نبودند

 خاک به خدا... اوهامت و درخيال فقط اما پسر کودک يک براي مادري ماه چند اين گذشت سخت چقدر که اخ

 .را خدانشناس تزويرگران اين بکوبد گرم

 !ببره برداره بغلش، بديد هم رو اش بچه -

 دغرلن و کرده ترک بودن، صامت همان با را اتاق که بود نگذشته اي ثانيه و کردم برانداز را پوش خردلي حرص با

 به شرم و احترام اندک اين اگر و باقي کش، رنج من براي را بابايش حاج تلخ نگاه و مادرش واضح اما لب زير هاي

 اما... درايم چگونه هم ناجنس دو ان خجالت از دانستم مي قسم خدا به نداشتم؛ هم را کردارم بد قلبِ در مانده جا
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 و ها رفتن دکتر ان. تداعي را گذشت که ماهي چند و کرده نفوذ نازک ملحفه ان زير دوباره جايش به و نتوانستم

 همراه به حتي يا تنهايي، به داد نمي اجازه که هايي وقت ان.. اوردم ياد به را مردک اي دقيقه ده هاي خلوت

 کيسه و اخر ماه دو اين در خانم حاج لب زير هاي شعر ان ياد. را روم درمانگاه به سونوگرافي و معاينه براي ادرشم

 جگرم و افتادم کرد، مي مخفي اتاقش، در نشسته گنجه کف در ماهرانه و کرده خريداري يواشکي که رنگي هاي

 هاي ماشين کارتن کارتن صفر حاج که زمان ان ياد وقتي گرفت، اتش روحم... سوخت لوحي ساده همه اين براي

 من و نداشت ام زباني زير هاي شکوه و ها خوردن غصّه به توجهي و چيد مي باال راهروي کنج بزرگ و کوچک

 به شروع هم هنگام، عصر و افتاده جانم در نشسته کودک جان به و شدم مي حرصي لحظات ان در چقدر نادان

 مي ام شده پهن کمر دور دست جوابي؛ حاظر و شدن عصبي جاي به او و... ناکس جان شوهر ان به کردن بار ليچار

 سو" واژه باشد، بهتر شايد اکنون و نشاندن؛ لب روي بوسه به شروع و مماس ام قلمبه تن با را تنش و انداخت

 رعط از پر را هايم ريه و کرد مي ساطع ام پيکره به لذت او که لحظاتي ان!.. برم بکار لحظات ان براي را "استفاده

 ان از کرد مي حض چقدر احمق مادر اين زمان ان و... نثارش فروش پر و خريدار پر هايي عشوه و ناز من و بهشتي

 !احمق يِ ساده.. احمق -. :دار خش نجواهاي و دريايي هاي محبت

*** 

 رويش پهن هم را رنگ سرخ تختي رو و انداخت رنگ سفيد خوشخواب روي را شده اماده تازه بزرگ تشک احمد

 نظري بود؛ شده مقرر مادرش چوبي تخت چِفت دقيقا و شد مي راست و چپ وار، لندو که کوچکي تخت ان به و

 و نکنه تموم رو بازيش لج ترسم مي احمد، -.:تاپ تاپ به قلبش و اشک خيس سرخوشي از چشمانش و انداخت

 !معصوم طفل اون از کنه دريغ رو شيرش

 چيزي دکتر، تجويز به گياهي جوشانده چند جز پسرکش روز دو اين طي در که چرا ترسيد؛ مي هم خودش

 نگاهي با. خودش دلواپس و نگران را همه و داده دست از را وزنش از نيمي گرسنگي شدت از و بود نخورده

. را اش ترکه و تخم نه.. خواهد مي را خودش نه که زد لب تام جدّيتِ با و کرد براندازش خيره خيره ديشب سوزدار،

 باراني روز ان ياد. گلش دسته همسر نه شود مي مادر نه ديگر که گفت.. قطع ام مادري و قبول ات حکم که گفت

 نا. بلند اش شکايت و نشست بود، کرده مرتب رويش شوق با را سرخ پارچه ان که تختي ان روي مشتش و افتاد

. ريزي برنامه به شروع و دانست رضا نشانه را سکوتش احمد اما نکرد؛ قبول جوان مادر و گذاشت حکم که روزي

 به دخول براي دهد مدد را او و دخترکش براي شود پلي فقط... بس و اورد دنيا به را دختر ان فقط که گفت اري،

 مال دختر؛ يا باشد پسر خواهد مي کودکت.. قبول باشد که زند مي هوار سوگند ديشب حاال. المروّت دنياي اين

 خودت از گويد مي و رود مي نشانه قلبش سوي به سنگي حرف سنگدلي با. خانوادت و خودت به متعلق... خودت

 کم که ديد مي و بود مي را احمد رفته وا شمايل و شکل کسي کاش گفت؛ را اين که زمان ان اخ و گذرم مي هم

 سوگند نکردن مادري مفادش؛ که حکمي ان به لعنت. بخشش طلب و بيوفتد غمزه پر پاي و دست به بود مانده

 جان خانم دست به تولدش از بعد را دختر فرزند که خواست ترسان مادر از که حکمي.. بود دخترکشان براي

 دارپسر به راجع که چرندياتي و بودن نظر تحت همان با بلکه هم؛ معطل معطل انکه نه.. معطل ول خودش و بسپارد
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 ماهِ چند اين که قوانيني و قرمز خطوط از... کنند تجربه را ديگر عصري بود؛ خوانده در ان و در اين در شدن

 به هک دختر نوزاد ان ياد به هم اي لحظه و بسازند خود براي را ناب لحظاتي و کشيده دست کردند؛ تبعيت بارداري،

 هم چفت و بودن هم با لذت فقط و نيوفتاده کرد، حک اش پيشاني روي را يتيم نام توان مي مستقيم غير طور

 نداشته؛ وجود هم بازگشت حق و گويد مي را اين حکم اخر.. نيايد در هم شان اخ و تجربه سوم بار براي را بودن

 ! بس و است يکي مرد حرف که چرا.. ناپذير برگشت و است يکطرفه راه اين که چرا

 

 

 

*** 

 و اورد جلو خانه، پيشگاه در احمد کشيدن ترمز با کشان کشان را بسته زبان گوسفند حاجي اشاره با هاشم

 اما دهد، مدد زائو زن تعادل حفظ در مادرش به داشت سعي احمد که حالي در سوگند شدن پياده با همزمان

 خون روي از شدن رد با بعد اي ثاينه و زد زمين پايش جلوي نثارش؛ غليظ اخم و کرد مي امتناع مدام جان عروس

 و شده بود؛ کرده اشباع را فضايش اسپند بوي که اي خانه داخل دار، شيب کوچه سراسر در شده جاري جاري،

 و مادرش و پدر درشت نگاهاي و حضور به توجه بي احمد که بعد ساعاتي تا حتي و لحظه اين در گفت بايد

 مادر باال، بلند گام چند و حرکت يک با و انداخت اش متورم کمر زير دست همسرش؛ لجبازي و ناز همچنين

 کوچک تخت يک حاال که اتاقي سوي به را، شبش هر هاي رويا ثابت پايه... را اخرش و اول عشق... را فرزندش

 گران و لوکس بسيار پسر، نوه ان تخت اتاق؛ ان اجزاي تمام برعکس و افزوده اش ساده وسايل به هم رنگ سفيد

 حالي و شور عجب و نيوفتاد اعضا از يک هيچ زبان از خاندانش و پيغمبر بر درود و صلوات ذکر مدام بود؛ قيمت

 کم چيزي ظاهرا او و کرد مي بيداد مادر تازه فسردهء دل در اي تازه حس عجب... بود پا بر خانه اين در امروز

 درشت هاي تکه کردن جان نوش و ها اشک کنترل در سعي و کند مي تابي بي اينچنين حاال که جوارش در داشت

 بي اين تمام ظاهرا که چرا... شود دوخته تخت کوچک ان روي مبادا تا نگاه، کنترل البته صد و دارد کمپوت ان

 چهارچوب در سينه به دست که احمدي بشود کاش و گرفته منشا ان از نفهمش، زبان دلِ در پا بر هياهوي و قراري

 ات بگويد کشد؛ اغوش در حريصانه را وجودش تمام و درايد پرواز به سويش به تا است ندايي منتظر و ايستاده در

.. .دونم مي چه ديگه؛ اتاق يه ببر رو تخت اين -... :کند بعيد چشمانش پيش از و اتاق اين از را گر اشوب اهرم اين

 !مامانت اتاق ببر

 و رنگ همان با. ندارد فراموشي خيال و شده پرخاشجو. ندارد فراموشي خيال و بسته رو از را شمشير مادر تازه نه،

!.. هستما اينجا رو امشب همين فقط من -. :ندارد فراموشي خيال و کرده نازک صدا و ايد مي ناز شده، زرد روي

 .نيست جايز اين از بيشتر موندن ديگه... خونه برسون هم رو من راهت سر صبح اول فردا
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 برمت مي تا باش، هم روزي چند. بچه هم و خودت هم داري، مراقبت به نياز -:گفت و امد پيش کوتاه قدمي احمد

 .خونه

 هشد چروک پوست از نقاطي روي ماليم انگشت نوک با و کشيدم پايين کمر، دور از را ام کمرکش اي پارچه شلوار

! هـه. پسرت گفتم مي بايد شرمنده اخ،.. دخترت مونه مي... باشم خودم مراقب چطور بلدم من -:زدم لب و شکمم

 .ديگه چيزه به چرخه نمي زبونم حاال گوشم؛ کردي دختربابا بابا، دختر مدام که نه

 خانم حاج که بچه مونه مي اره، -:ادامه را حرف باقي و کشيدم دست هايم پهلو روي ارام دست کف دو با اينبار

 ..باشم خونه بايد نه واسه صبح من. کنه چيکار گلش نوه با ميدونه و مسئول خودش

 که بودند حرکت در سو ان و سو اين و نيوفتاده فعاليت از هنوز اما دستانم و گذاشته هم روي محکم را چشمانم

 مرور و عبور نرم به شروع خودش و باز بودن، فعال از را ها ان و کرده جلوس رويشان گرم دستي بعد، اي لحظه

 امده قحطي از انگار که لباني با بلکه گرم، دستان ان با نه اما... کرده دردناک شده چروک پوست ان روي کردن

 صورت روي خواستم... کشم هوار جانش به و زده کنارش پرخاش با خواستم. سيرابي و لحظه اين منتظر و بودند

 از لگد و مشت با و کوبيده سخت سيلي اش، شده کوتاه قبل از بيشتر کمي هاي ريش ان روي.. اش شده اصالح

 هرچه بودم، سيرابي حال در من اري،. بودم هايش بوسه تشنه... بودم تشنه اما دهم؛ اش فراري نزديکي همه اين

 و بوده غنيمتي خشکيده، احساسات برهوت اين در ها بوسه ان هم باز اما... موذي دردي معيّت با هرچه و اندک

 بسته چشمان همان با و کشيده چنگ دار نم موهاي ان به و بگذاشته سرش روي دست اختيار بي تا شد سببي

 صورت شدن جدا.. من شدن نيمخيز اما... دلتنگي ابراز و سيرابي براي ديگر متدي اجراي براي شوم خيز نيم

 بزرگ و کوچک هاي حلقه شدن روان و همانا هردويمان؛ خمار چشمان شدن گشوده.. شکمم با اش شده مماس

 نمي اينجا هم بميرم رو پام ديگه.. خونه برم خوام مي من -: همانا هم، گلويم سرخوشِ بغض ترکيدن و همانا اشک

 گن مي ام تو به اخه.. زديد؟ پوزخند بودنم احمق به چقدر خنديد؟ سرم پشت چقدر بگو؛ رو راستش احمد. ذارم

 تو اگه... مومني تو اگه.. اگه ميگن؟ چي من مثل ادمايي به دينمون تو احمد. مومن؟ گن مي تو به اخه مسلمون؟

 لوح؟ ساده نادون؟ يه.. ام؟ چي من پس مسلموني؛ بچه

 -:زمزمه و کشيد اش شده تَر گردن شعاع دور دستي فشار با و باز را گردنش زير دکمه و داد فاصله کمي را خودش

 گفتي که نبودي تو مگه... کردم رو کار اين پسرمون و خودت از مراقبت واسه فقط ميدوني هم خودت بودم؛ مجبور

 و مقصري خودت که کن شماتتم کم پس!.. خوام؟ نمي رو بچه اين من گفتي بدي، مجال اينکه بدون خوامش؟ نمي

 !بس

 و رفته يغما به نوش؛ دل خون و ريخت مي اشک جوارش در که زني توسط بازش يقه اش، جمله اتمام با همزمان

 يگه؛د باره بخورده بهم دستت خوام نمي ديگه گفتم.. بسه گفتم بهت -:فغانش طنين از اکنده هايش گوش مجراي

 ديکر رواني رو من صبح تا تو احمد.. کردي بغلم پشت از و اومدي تو اما.. خوام نمي سمتت از اي رابطه ديگه گفتم

 !!مقصرم؟ من ميگي حاال که کردي فراموش نکنه لعنتي.. نه؟ يادته رسوندي، ها باال باال اون به رو خودت و

http://www.negahdl.com/


 رفته يادت نکنه -:نگاهم به دوخته نگاه به خيره و کج را گردنم و کرده مچاله چنگالم ميان در بيشتر را گريبانش

 رو اونشب که تو.. تو احمد احمد،.. ؟؟..خوام نمي ديگه کن ولم.. بسه کن ولم که زدم مي پا و دست زيرت چطور

 شدم؟ هم مادر شب يک عرض در که مني مقصرم؟ من احمد نکردي؟ فراموش

 اون ديگه بار يه. کيه مقصر بگو احمد -:زمزمه و نشانده اش شانه سر روي را ام پيشاني و سست را مشتم کمي

 !کيه مقصر گفت مي که اوني.. کن تکرار رو اخرت جمله

 نگاه به دوختن چشم به مجبور و گرفته سخت را اش شانه و جدا مشتش دو ميان از را چهارخانه پيراهن يقه احمد

 و داده غرض او به را اش حمله به اماده و مچگير نگاه زل و نکرده امتناعي هم جوان مادر و کرد اش شده سخت

 گوب و بيا اما تقصيرکار؛ من باشه.. بهت کردم بد اونشب من باشه. مقصر من باشه -:زد لب وقفه بي هم جوان پدر

 ..داشتي؟ حسي چه بود شکمت تو که اون به ماه چند اين بگو. داشت حسي چه دختربچه، يه واسه کردن مادري

 پيش حاال تا هرچي مقصر سوگند -:جنباند لب و کرده قفل اش سبابه و شصت انگشت دو بند ميان را اش چانه

 و تندهس يکي هردوشون که بگو.. ندارند فرقي باهم که بگو!.. بگو بچمون به حسّت به راجع و بيا تو فقط من؛ اومد

 .عزيز

.. فشار ام کرده يخ دست ميان در را خانم حاج دست و کشيدم مي فرياد و جيغ درد از که زمان ان بگويم؛ بود قرار

 که ،احمد به بگويم امدنش بدنيا از بعد خواستم مي. سالمت فقط.. نيست مهم باشد، هرچه که بگويم خواستم مي

 جمعيت ميان در تا بدهد مان سرکوچه مسجد به محلي شير کيلو چند محرم، سال هر کردم نذر اش سالمتي براي

 دروغ ان با را دلم که کنم چه اما بگويم احمد براي را ها تصميم و قصد اين تمام بود قرار من اخ. شود پخش حاظر

  ندارد گرفتن ارام و فراموشي خيال گرفته اتش قلب اين حاال و زد اتش اش کبيره

 

 از من و کرده ترک را اتاق غمبارم، اما سرد چشمان به حرف پر نگاهي از بعد صفر؛ حاج توسط شدنش زده صدا با

 موجود؛ جمعيت و شلوغي ان با اما،.. اند امد و رفت در ميهمان عنوان به افرادي که فهميدم صدا، و سر و شلوغي

 که جان يِ شيره اين از هنوز و نديده را زيبايش روي هنوز که پسري همان..هست؟ نوزاد ان به حواسش خانم حاج

 بهانه و قراري بي حال در حال نکند.. هست؟ ام؛ نريخته اش پاره شکر دهان به است، رفتن سر و لبريزي حال در

 افکار، اين به تفکر با!!!. باشد؟؟ بنده شخيص بي شخص براي نکند کند؛ مي تابي بي اگر.. گيرد مي بهانه اگر است؟

 وير بزرگ دايره دو ديدن و رنگ ياسي بلوز ان به ريزم اشک نگاه افتادن با و شده تر تاب بي جانم و حال بي خود

 پهلو به دستي و شده خم کمري با. ام پيکره روي طاقچه قد چادر و تير هايم پهلو و افتاده دوران به سرم سينه؛

 را رفته راه بهرگي بي با و نظاره را احدي از خالي اتاق و باز را در گوشه و رفته خانم حاج اتاق سوي به داده، گير

 ان چرخش، حال در سر و جسمي ضعف ان با اما... دارم را شده موکت هاي پله از رفتن پايين قصد اينبار و بازگشته

 اه با. دارد دوش به را بردنم پايين و باال زحمت پُرتلبيس جانِ شوهر که اي پله چند اين از رفتن پايين است ممکن

 و کرده تکرار را بردن نام ان ديگر بار چند. دهم مي اواز را احمد ها نرده ميان از و نشسته اول پله همان روي ناله و
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 -:پاسخ و شده ظاهر ها پله پايين محجّبه دختري که دارم، را اتاق به بازگشت قصد اميدي نا با و نگرفته جوابي

 .زهرا هستم، اقا احمد دايي دختر... مبارک رسيده نو قدم. سالم

 !دارم واجب کار يه کنيد، صدا رو احمد ميشه خانم زهرا... ممنون خيلي. سالم -

 ايبر اين و نياورده زبان به "حاجي" يا "اقا " لفظ بردن کار به بدون را شوهرشان نام فاميل اين زنان از کدام هيچ

 هم هنوز گذرد؛ مي بودنش متاهل از سالي يک که حاال و بوده نانوشته قوانين اين تابع که جوان دختر همين

. ازاري دل موجب کمي و بود عجيب.. دهد مي اواز "صابر اقا " تنهايي هنگام به و منزل در شده حتي را همسرش

 دانست؛ مي واجبات جز را مردش اسم از قبل مميز اين هم او و است واجب شوهر احترام که بود گفته مادرش

 هم کمي و داشت درد کمي انگاري که احمد همسره وار ناله صداي با. هايش دايي زن و عمه.. مادر همانند درست

 شده باريک هاي ابرو دم انداختن باال با همزمان را چادرش هاي لبه و جهيده بيرون هپروت از نشکسته؛ فرو بغض

 !بخوام اون از تا بزن صدا رو ديگه کسي توني نمي اگه جان زهرا -: کرد مرتب اش،

 اي ذره از اکنده و داشت زيبايي فاصله، همين از اش پريده رنگ رخ... خشم قدري و داشت مالمت صدايش لحن

 حال عين در و رو زيبا زن ان به شده ختم راهروي و اورد زبان به " چشمي" پاچه دست لبخندي با. خشم

 ات خواست بود؛ پذيرايي در جوش و جنب حال در سنش هم کودکانِ با که اي بچه پسر از و کرده ترک را خشمگين

 دل در اشوبي ؛"واجب کار" اصطالح همين و... دارد او با واجب کاري خانمش که بگويد و کرده صدا را احمد عمو

 انکه بدون. اورد مي زبان به را "يااله" لفظ مدام که حالي در شدن داخل به مجبور را او و کرد ايجاد پدر تازه

 انويشب ناله که است، پنجم پله ميان در هنوز و کشيده باال ها پله از و شده راهرو وارد شتاب با بگيرد؛ باال را سرش

 افتاده؟ اتفاقي!.. نشستي؟ اينجا چرا -:زمزمه و مشت، را دستانش و سيخ را گردنش و شنيده را

 !کجاست؟ بچه -:ناله و پيچانده ام تنه جنب يِ نرده دور به را دستم

. خانم حاج پيش -:گفت کالفگي با و نيامد خوشش شان رسيده نو قدم به راجع هم ان زدن، حرف گونه اين از

 درستي لباس يه حاال!.. بس و بديم شامي يه همسايه و در همه به امشب همين شد قرار.. هست مهمون کلي پايين

 !گيرن مي خبر تو از همه پايين، ببرمت تا بپوش

 شلوغه؟ سرش!.. کجاست؟ خانم حاج احمد، -

!. بند دستش و شلوغه سرش که معلومه هست؛ مهمون کلي ميگم -:پاسخ حوصلگي بي با و نفهميد را منظورش

 ..شي اماده تا بريم کنم کمکت بذار

 را داشت؛ مي نگاه گرم را کمرش که پشمي ساپورت و رنگ اي نقره حرير بلوز ان گذاشت... دهد اش ياري گذاشت

 رها را گردنش شدنش، کشيده باال اتمام با و شد اويزان گردنش از ساپورت، کمر کشيدن باال حين در. کند تنش به

 صدايي با که جمله يک با فقط.. خوردن اب همانند اي لحظه از بعد و کرده خويش اسير را سردش چشمان و نکرده

 برده باالها باال ان به را مرد تن گرماي و کشيد اتش به را سرد نگاه ان شد؛ نجوا اش چانه نزديکي در برانگيز ترحّم

http://www.negahdl.com/


 و گفت که دروغي ان با حتي که سرشتي نيک اين کردن تسليم در توانايي چنين از کرد را عالم کيف خودش و

 -. :دانست مي خود مال ابد تا را او هم هنوز و بود دوستدارش هم هنوز دراورد، خود سلطه زير را او ها ماه براي

 !بود؟؟ جا همين تا فقط يا خواي مي رو خاطرم هنوزم

 !بود جا همين تا -:نگاهش زل زل و زده پوزخندي و چرخاند طرفين به سري

 گوشه و شل دهانت اب و بماند باز تپيدن از ات بيچاره قلب اينکه.. است؟ همين گويند مي که قلبي ايست

 تا مانده وا قلب و کند شدن جدا قصد پيکرت از روح که است همين گويند مي که قلبي ايست.. پرش؟؟ چشمانت

 من اکنون پس ام؛ کرده برداشت نامش از فقط من که است هايي همين عالئمش اگر.. باشد همين اگر! توقف؟؟

 خيلي.. اد مي بدم ازت -. :فوت حال در و کرده قلبي توقف ناخوداگاه همسرش پاسخ شنيدن از که هستم مادري

 !!نامردي

 نگيگرس همش تونه نمي که پسرم! هـه بگيرم؛ خشکم شير بايد و دارم کار کلي.. پايين؟ بريم اي اماده اگه -احمد

 !نمونده تنش تو گوشت... بکشه

 ان مبهوت و مات هنوز که بود مني انداختن فغان و گريه به قصدش... اميزد هم در را من روان خواست مي

 گردنش به سري و کردم پيشه تفاوتي بي. اش شده بندي حصار گردن بر حلقه دستانم هنوز و بودم پاسخش

 رهب جونش بابا پس -:زدم لب و نشانده بود، ازاد کيپ، يِ يقه ان دست از که اندکي شعاع ان روي نفسي و نزديک

 !گرسنست پسرش اخه.. بخره زودي

 ور من!.. وايسا احمد -:رسيد گوش به صدايش که داشت، را اتاق ترک قصد و زد کنار را سوگند عصبانيّت با احمد

 .پايين طبقه برسون

 را رنگ اي نقره مشکي دور روسري و کشيده حال مريض چشمان ان دور به حرکت يک با را مشکي چشم خط

 بازويش به و رفته بود ايستاده ديوار، به زده تکيه من به پشت که احمدي سوي به و ام شده جمع موهاي روي

 !بريم.. ام اماده -:اويزان

 و موجود کالفگي همان با و نشاند ها ان روي اي بوسه درنگ بي و شد ميخ اش خورده رژ لبان روي نگاهش

 !نيستي قائل براش ارزشي تو اما خوام مي رو خاطرت -:غريد بيدادگر، عصبانيّت

 .داره ارزش واسم.. هستم -:ناله اختيار بي و بودم شده نشئه جانش کم ي بوسه از

 سوزن نوک قدر فقط اگه -:اعتراض و زنداني خودش پيکره و سرم پشت ديوار بين مرا و کرده نزديک را خودش

 رو هردومون اعصاب و کن جيگرمون به خون کم.. بردار بازي لج از دست و بيا قائلي، ارزش عشقم و من واسه

 !!.خراب
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 و فشرده را بود؛ هويدا رويشان رنگ اجري رژ ان از اندکي رد که هايي لب ان و نشاندم صورت روي اخمي

 !برم خودم يا کني مي کمک.. پايين برم خوام مي -:غريدم

 در احمد مردانه عواطف تب از که بدني با من حاال و زدود تمام قساوت با فشرده، لبان ان از هم را اندک اثر و رد ان

 و ميوه صرف حال در که پذيرايي در موجود زنان با پرسي احوال از بعد نرم و بزرگ بالشتکي روي است؛ گداز حال

 ان به و دهم مي حظار تحويل ژکوند لبخند و نشسته اند؛ کشيده رويم قرمز گلبافتي که حالي در بودند؛ شيريني

 به کاره طلب دل در و کنم مي نگاه است، بسته چشم کذايي دايي دختر همان دست در که پيچ قونداق نوزاد

 ام کشيده فلک به سر هاي مادرانه اين مقابل در و شده ناخالصي از پر کردارم بد دل اما هستم، کشيدنش اغوش

 .شود مي طلب وصول مانع و کرده کشي جدول

 

 

 بسيار دهانش و لب که رو زيبا نوزاد اش؛ پوستي زير هاي اشاره و ايما و مادرش هاي غره چشم به توجه بي زهرا

 بچه او اخر... محبت ابراز سخت و بود چسبيده سفت نوازشگرش اغوش در را بود، اش چهره خوش مادر به شبيه

 ميان شوق با را چشمانش نوزاد، خفيف هاي خوردن تکان با. پسر چه و را دخترش چه داشت، مي دوست را ها

. دان کشيده يکشان کدام به انها ببيند تا گشوده هم را دار پف چشمان ان تا شد منتظر و چرخاند صورتش اجزاي

 باعث جواني هنگام و داشت نخواهد دختران از کمي دست زيبايي از انگاه که باشد کشيده مادرش به اگر! اوف

 هيچ ندارد ياد داند، نمي! اووم... باشد برده ارث جانش بابا از هم اگر و شد خواهد بخت دم دختر هزاران خودکشي

 و داند مي را رنگش بودن تيره اي قهوه فقط... حفظ از را حالتشان و شده خيره اش عمه پسر چشمان به زمان

 نظر از البت... ايد مي حساب به خيانت اندکي ميزان به هم دانستن اين و است زياد سرش از هم همين!.. بس

 .خانواده اين افراد بقيه و مادرش

 دلخراش، و نازک صداي و گريه ان با و امد بيرون بود، غرقش که شيرين خواب ان از گرسنگي فرط از پسر نوزاد

 به نگاه شتاب با نداشت، را لحظاتي چنين اين تجربه که زهرا و کرده ريختن درشت اشک و خوردن تکان به شروع

 چروک و چين را اش ديده لعاب رخِ اينچنين که دهد مي فشار اش مشت در کسي را قلبش انگار که سوگندي

 سوي به اهسته اهسته و برخاسته احتياط با مادرش اشاره با و دوخت برانداز؛ را او و خم جلو به و بود بخشيده

 !ميکنه تابي بي خيلي... گرسنشه انگار مامانش، -:دراز سمتش به را او و رفته جوان مادر

 پر و بودم تاب بي هم خودم اخر را؛ اش تابي بي کردم لمس.. را اش تابي بي کردم حس.. اري کرد، مي تابي بي

 مي سوق کبودي و سرخي به صورتش پوست هق، هق و اشک شدّت از که اي بچه و زهرا بين ام دونده نگاه. هياهو

 رپس نوزاد روي به ام، گرفته قدرت بازوان ميان در گريان گوشت تکه ان نشستن با اخر در و خورد مي چرخ يافت؛

 شيد؛ک مي سر جرعه جرعه را چايش و کرده جلوس دستم بغل که پيرزني تلنگر با که بود بعد اي لحظه و شد ثابت

 به متعلق ي شيره از را او وار ديوانه شوقي حال عين در و ماليمت با و نزديک ام سينه به را ريز اشک دلبند
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 رب نشسته پهن و پت لبخند ان نه و امد مي بند چشمانم اشک نه اي لحظه حتي.. اي لحظه و کرده سيراب خودش

 عزيز چنين اوردن دنيا به ذوق از.. اي فرشته چنين داشتن شوق از بودم؛ شدن ديوانه حال در من اخر.. محو لبانم،

 من!.. دلم جون -.:نداشتم را ناب و العاده فوق احساسات اين از شدن خارج قصد و رسيده مادرانه جنوني به دلي،

 !خودته مال همش.. ماماني تر اروم اخ،. بار هزار روزي بشم تو فداي

 زا استفاده و دارد خودش به تعلق االجمعين کل که غليظي مايع اين از روز دو را، شيرخوار طفل اين اينکه ياد با

 بار براي لطيف اي بوسه و شکانده ديگر کوچکي بغضِ و شده اندوهگين محروم، و کردم منع مسلمش؛ حق ان،

 را محروميّت روز دو ان حرص و نواخته ام زده رگ هاي سينه پوست روي چنگي هرزگاهي که دستاني روي صدم

 ببخش، رو من -:بااليش و قد قربان و نشانده پيش؛ اي لحظه از تر مغموم و ارام نا را من و ارام را خودش و خالي

 !باشه؟؟

 وقتي و کند پخش ميهمانان ميان در تا سپرده همسايه دختران از يکي دست به را ديگري چاي سيني خانم حاج

 اغوش در را ان بگيرد؛ امور ساير به رسيدگي براي مضاعف انرژي ديدنش با و بيابد را اش نوه تا چرخاند مي سر

 اوردن زبان به از بعد و باال اسمان به رو را دستانش و ديده ميمکد را اش سينه حريصي با که حالي در مادرش

 نم نم ان زير که حالي در را احمد و دويده حياط به بسيار شعف و شتاب با و نشانده صورت روي را ها ان ذکري،

 مژده جان، احمد -:صدايش و ديده چرخاند، مي اب ميان در دست و است نشسته شده ريز سر حوض لب باران،

 .گرفت هام دعا جون مادر.. شد ادا نذرم!!.. بده

 و اندنش لب روي گرم لبخندي اختياري بي بود؛ گرفته قابش سفيد، روسري که مادرش ي خنده پر رخسار ديدن با

 پسرش، خندان لبان ديدن با خانم حاج. چرخاند حوض اب ميان دست و داده حرکتي "چرا؟ "معني به را سرش

 بگذاشت اش خميده هاي شانه روي دست کنارش؛ به رسيدن با و برداشت قدم سويش به و شد پيش از تر مسرور

 ام نوه کردم دعا چقدر دوني مي احمد، واي. ميده شير پسرت به داره.. برداشت لجبازي از دست بالخره -:زد لب و

 همشون و هستن خشکي شير هاش نوه گفت مي.. عباس مادر ميگم، رو مهين خانم، حاج اخه.. نشه خشکي شير

 .شکرت مرتبه هزار صد الـاّـه، يا.. شکرت خدايا. ندارند بنيه اصال و ضعيفه هاشون معده

 و نشاند بودند، شده صاف حاال اش خميده هاي شانه و زد مي برق چشمانش که پسرش گونه روي گرم اي بوسه

 پخش ها همسايه ميان را گوشتش بود قرار که شده قرباني گوسفنده ان به راجع کوچک فرمايش چند از بعد

 روي به سياه ماده ان از قدري کردن حک و جمع ميان در معطر اسپند چرخاندن به شروع و بازگشت باال به کنند؛

 از که مسني خانم و زد باال جمعيت پي در پي هاي صلوات عمل، اين با همزمان و کرده اش پسري نوه پيشاني

 شروع جمع؛ در نامحرمي نبود و خانه از احمد شدن خارج از شدن مطمئن از بعد بود، مند بهره هم خوشي صداي

 ان کاش و. هرزگاهي هاي فرستادن صلوات و زدن کف به وادار هم را ميهمانان و کرده شاد اي نوحه خواندن به

 هاي بوسه ان از.. اش مستانه هاي خنده ان از... بگيرد يادگاري به فيلمي سرخوش مادر ان از تا بود مي کسي زمان

 مي و بود گرفته را اش اشاره انگشت سخت و سفت که تنش پاره خوابه غرق صورت روي به لطافت پر و مادرانه

 و شيرين ماده ان... قطع را خوراکش و شود فراري گذشت، سختي به که روزي دو همانند مادر؛ ان هم باز تا ترسيد
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 افراد بعضي ذهن در ها بوسه ان و ها خنده ان جايش به و نبود کسي اما... قطع را اش جيره و کند منع را ملزوم

 نگاهش تمام... بس و بود و سوگند به حواسش و هوش تمام که دلباخته زماني داييء دختر ان جمله از شد؛ حک

 .راستي به بود داشتني دوست و خواستني راستي، به بود ديدني او که چرا بس؛ و بود او ميخ

*** 

 به را کذايي ماه شش از بعد رفتن اجازه خانم حاج پافشاري؛ کلي از بعد حاال و يافت اتمام بالخره روز ده ان

 هک حالي در.. اکنون و داده بود، برده نظافتش و گردگيري براي کار اداره از را کسي احمد ديروز که خودم اپارتمان

 عدب و شده بود، شده تنگ اش نقطه به نقطه براي دلم که منزلي وارد احمد همياري با ام، گرفته اغوش در را کودکم

 تخت روي کرد، انتخاب برايش را "ايمان" نام حاجي که را پسرکم موجود، فضاي به چرخاندن چشم اندکي از

 دور دست و رفته زل؛ اي نقطه به و بود ايستاده اپن به زده تکيه که احمدي سوي به شتابان و گذاشتم اش کوچک

 دارد هم را بگذاشتن لب روي لب قصد او و دوخته چشمانش به چشم و نشانده گردنش روي بوسه و حلقه کمرش

 نيست بيان قابل اصال.. بود شده تنگ اينجا واسه دلم چقدر احمد -: و کرده بعيد را صورتم شيطنت با من که

 !حسم

 مي لب و کرده انگشتانش ميان اسير را ام چانه کمرم؛ از شده جدا حاال دستان از يکي با و داد باال ابرويي تاي

 !حس؟؟ کدوم -:زند

 ...به دلتنگي حس خُب -

 نگذشته اي ثانيه و خورده را حرف چراغاني؛ و منوّرست که نگاهي ان.. شده کشي ريسه نگاه ان به شدن خيره با

 ام انهزن فنون ميان در او و گُم بازوانش ميان در ام پيکره که نرسيده دقيقه به و درامده لبانش اسارت به صورتم که

 به پُرغلظت هايِ غمزه ان اقسام با را او دل ژرفاي از و موجود تمام با بلکه نکرده؛ تالشي اش نجات براي من و غرق

 دلباخته و شدن "ما" اين شيفته که مايي براي ديگر شروعي شود مي ساعات و لحظات همين و رسانم مي اوج

 فهمم مي حاال من اري. هم مکمل يک هر و شديم افريده هم براي انگار که مايي... هستيم و بوده دل وحدت اين

 سير ها باال باال ان در که ما حاالي حس يعني جنون. چيست بودن عاشق و عشق واژه فهمم مي.. چيست جنون

 مني يعني عاشق... برايش دادن جان به حاظر وار ديوانه و ام شده احمد ي ديوانه که مني يعني مجنون و کنيم مي

 يعني عاشق. ام سپاري خاک و مرگ روز حتم به روز ان و است ناممکن برايم شوهرم از ماندن دور اي لحظه که

 و اول عشق را من و کرده خودش پريشان و اشفته مرا اش نيّت خلوص و پاکي با.. اش محبت و مهر با که احمدي

 .خواند مي اخرش

 !عاشقتم جورم بد... عاشقتم -

 فراگرفته امروز به تا که اي واژه هر با بعد اي دقيقه و کرد طلب ديگر اي بوسه عشقش؛ ابراز به توجه بي احمد

 اب که انها از محبت؛ و عشق وزني بار با جمالتي.. احساس و عشق باب در جمالتي انهم.. کند مي سازي جمله است،

 عشق از و زد حرف احمد اري،. خود اسير و بنده را او.. خود مطيع را او و کند مي بازي زن لطيف جنس روان و روح
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. کرد ياد بود؛ اغوشش،يافته در افتاده نازدار ان به عشق و مالکيت حس که اولي بار ان از و کرد نطق احمد.. امد

 وا سوزانش و دار کرشمه لحن و صدا تُن با زن و گفت... است شده بيانش لحن و صدا تُن عاشق بار اولين که گفت

 که اي اينده... اينده روزگار براي هردويشان روان شدن داغان سبب شد شدن، رواني اين و کرده خود رواني را

 .دور نچندان اينده اري،.. نبود دور هم انچنان

 

 و گشوده اندکي را چشمانم از يکي کالفگي با. برقرار را ام هوشياري و داد مي ازار را گوشم هيش هيش" صداي

 "هيش هيش" اواز نقويش نق پسرک گوش زير و کند مي طي را اتاق عرض و طول که حالي در و بغل بچه را احمد

 چشم اشاره با که دارم شدن خيز نيم قصد و گشوده کامال را چشمانم و کرده هول اختيار بي و بينم مي داده؛ سر

 مي لب و کشيده باال ام پيکره روي را ملحفه پريشاني و خشم با پريشانم؛ و برهنه وعض و سر به احمد شده گشاد

 شد؟ بيدار کي!!.. چنده؟ ساعت -:زنم

 !ميشه ساعتي نيم.. صبح پنج -:دهد مي پاسخ وار پچ پچ

 خواب براي چشمانمان تازه و نگذشته مان رمانتيک و مستانه شب پايان از ساعتي يک هنوز!.. صبح؟؟ پنج

 !خواد مي شير حتمي.. نکردي؟ بيدارم چرا احمد -:؟....!!روزه چند کودک اين حاال اما است؛ شده گرم شبانگاهي

 کنج حمام سمت به مهرباني با و مشت در را بازويم و امد سويم به کنان هيش هيش و بغل بچه پوزيشن همان در

 و فرز و نشاندم لب روي بشاشم و گلگون رخ تمام وسعت به لبخندي پيش؛ ساعاتي ياد با من و هدايت اتاق

 و حد بدون اشنايي اول عصر و اول روز ياد به مرا که پيازي پوست تنپوش و گرفته اي ثانيه چند دوشي چاالک،

 نوزاد، نق نق دست از است مانده کم که را احمد پذيرايي؛ به گذاشتن قدم با و کرده تن را انداخت مي مرزمان

 سينه و اغوش در را دلم جان و شتافته سويش به نگراني دل با و بينم مي را هوار فريادش و شود جاري اشکش

 دمر که ام داشتني دوست اقاي به هم را خودم منوّر نگاه و هدايت حرصش پر غنچه داخل به را ام زده رگ هاي

 مردستان مرد اين از را نوازشگري رسم که را نوازشگرم انگشتان و دوزم مي است؛ اراميده دستم کنار کاناپه روي

 اين از ندارد؛ گرفتن ارام قصد انگاري که قراري بي با و برده فرو اش ريخته هم به هاي مو ميان به اند؛ اموخته

 هم دلم جان و گرفته قرار و ارام الکردارم دل اول؛ کشيدن مشام به همان با و را اش پيکره عطر بويم مي فاصله

 .برطرف اش گرسنگي

 نخي کاله زير مستور هاي گوش زير کودکانه نجواي چند و نرمش هاي گونه روي به لطيف و مادرانه بوسه چند با

 در شده زوري هر با هم را خودم و کرده مقرر لوکسش تخت درون را او شده؛ مزيّن بنفش خرسِ بچه چند با که

 !!کني؟ مي چيکار دختر! سوگند -..:بود شده طراحي نفر يک براي فقط که اي کاناپه بر خفته مرد ان اغوش

 ان و کذايي کاناپه همان روي گذاشتن چشم روي چشم اندکي و ارامش اندکي کسب براي مناسب مکاني نيافتن با

 اين عمرم تو مياد؛ خوابم من -:اش کِتف حواله هم مشتي و نالم مي دار نم چشماني و لرزان لباني با مردانه؛ اغوش

 !!نشدم بيدار صبح از ساعت
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 ديشب که را جوان مادر و برخاسته جايش از خستگي با و کرده ريزي ي خنده عميقش، خميازه از پس جوان پدر

 و مادري يک شما. کرده فرق چيز همه االن -:ميزند لب و کشيده اغوش در را گذاشت؛ تمام سنگ خداوکيلي

 .سنگين وظايفت

 ريتغيي وظايفت!.. چطور؟ شما -:باال ابرويي تاي و کشيدم پايين و باال سينه، دو فالت بين ما را اشاره انگشت

 !!!شده؟ تر سنگين هام واره پشت بيچاره، من فقط يا کرده؛

 .عشقمون.. وظايفمون کرده؛ تغيير چيز همه -:گفت شده بَم صدايي با و نشاند اش چانه زير اي بوسه

 -:شد زمزمه بود، بيم و هراس از پر که صدايم و ايستاد حرکت از سخنش با امد و رفت حال در انگشت ان

 !!بشه؟ کم نکنه کرده؟ تغيير هم عشقمون احمد!!.. عشقمون؟

 بگيرد را جانش خدا. نياورد را روز ان خدا! هـه..بشود؟ کم مرد اين عشق!! بشود؟ کم. زن اين زند مي ها حرف چه

 چه زن اين که اخ.. نياورد را يابد پايان خواستني پرغمزه اين به نسبت مرد اين شيدايي و عشق که روزي ان اما

 مشتي ميان اسير هم را اش ترقوّه و چسبيد گري وحشي با را کمرش درهم، نگاهي و اخم با. بافتد نمي که ها ياوه

.. هممکن مگه بشه؟ کم -:غريد شده کلفت و خَف صدايي با همسر؛ نگاه در نشسته ترس به توجه بدون و ديگرش

 .ذارم مي من مگه!.. بشه؟؟ کم تو به من عشق که هست امکانش مگه

 صالبت با را لغزان کمر ان و اورد پوشش حوله کمر چسبِ ديگره دست ياري به هم را ترّقوه روي نشسته دست ان

 هم هک انجامد نمي طولي که شده اشکش، از اکنده ديدگان ان از بلکه.. بغضش پر دهان از نه پاسخ، منتظر و گرفته

.. بس و بود بهونه يک شدن مادر فهميدم. بود بهونه بچه که فهميدم ديشب -:لبانش لعل هم.. شود مي پاسگو نگاه

 .برنامه بي.. خبر بي اونم.. بودم شده عاشق من احمد. بودم باخته رو دلم

 تو پاکي به رو دلم ديوونه منِ احمد -:تر انتظار چشم و بيشتر را فشار و شده تر حريص کمر، بر نشسته مشت دو

 دارم که اينا خدا؛ به نيست پريشب ديشب حرف اصال.. اصال اَه،.. ديشب تا. باختم مردونگيت و نجابت به.. باختم

 ..من احمد.. من! اوله شب همون واسه گم مي

 اش ناله و درهم نگاهش و شود تنگ نفسش راه شد سبب که بود يافته شدت جوان، زن کمر بر وارد فشار انقدر

 !!!احمد؟؟.. اوف! بکش رو دستت! آي -:بلند

 مه صدا تُن و بود نگاه همان نگاه اما کرده؛ شل را گرش شکنجه دستان اندکي نازش؛ پر ناله و هشدار به توجه بي

 اون اخه.. نيستم ديگه من بياد روز اون اگر.. بياد روز اون اگر بخدا. بشه تموم بهم عشقت ذارم نمي من -: همان

 ..!گمه مر روزه روز،

 -:زد لب دار بغض صدايي با و بگذاشت مبارکش نا دهان روي را دستش کف پرخاش با ؛"مرگ" واژه شنيدن با

 ديگه رو مرگ اسم جان، احمد.. گرفت ازم مرگ رو داشتم دوستش که هرکي. نيار رو مرگ اسم نيار؛ رو اسمش

 !ترسم مي من اخه.. نيار
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 همان در و شتافت مهرش پُر اغوش به تابي بي با صالبت؛ پر دست دو ان حصار از اش لغزنده کمر شدن خالص با

 که.. نيستي و مرگ از ديگر که گرفت مردانه قولي کرد؛ مي اغاز را طلوعش خروشيد نَمَک نَم که صبح ساعات

 خودش اما گرفت، مردانه قولي اش دلداده شوهر از جوان زن اري،. نياورد ميان به حرفي نابودي، و فنا از ديگر

 که عزيزانش جان به داد قسم هم خودش ايا.. داد؟ پيشه عاشق ان به را قولي اينچنين هم خودش ايا!!.. چه؟؟

 پرست عشق زنِ اين که چرا.. خير که است معلوم! هــه نشود؟ بدل و رد حرفي کاشانه اين در مير و مرگ از ديگر

 عزيزي.. بخورد ايه و قسم جانش به که نداشته عزيزي کند؛ مي پاس هايش زنانگي با را مردش هاي طلب حال که

 .بخورد سوگند اش جواني و جان که نداشته

*** 

 ان ياد ام، داده سر مادرانه الاليي برايش و کشيده اغوش در را ام ماهه سه نوزاد که حاال. هستم خواهرکم دلتنگ

 را رخ شيرين وجبي نيم اين تا بود مي کنارم در و اينجا اکنون کاش اي کنم؛ مي ارزو و افتاده مرحوم ساله شش

 چه کرده علم محالِ اين با دانم نمي من و است محال ارزويي ارزو، اين اما. کشيد مي يدک را "خاله" نام و ديد مي

!!.. هيش -:ارام را شده تنگ دل اين و دهم انتقال اوارم از پر ذهن هاي پستو به چگونه را ممکن نا محالِ اين... کنم

 !ديگه کن ال ال!.. ماماني؟ جونم

 ديار به ورود براي رخصتي و گرفته فرزندش از را ارامش که است تلويزيون باالي ولوم شايد انگاشت، که احمد

 زن سوي به و خزيده پايين کاناپه، روي از و کرده خاموش را جادويي جعبه ان درنگ بي دهد؛ نمي رويا و خواب

 خوابيدن به را دلبندش نوزاد و است داده لم قاليچه، روي پذيرايي، انسوي مبلمان به زده تکيه که رويش زيبا

 در غرق که را زن ان و دراورده را اهل نا شيرِ يک شمايل و شکل صدا، بي و کرده حرکت پا و دست چهار وادار؛

 ريزش، هاي خنده با را عاشق مرد و مجبور خنده به را دنياست؛ اين از دست کوتاه مردگانِ براي هايش دلتنگي

 يم جون هات خنده با من که بخند.. بخند دلم؛ جان -. :بخشيد شتاب اش استه استه حرکت ان به و کرد تر شيدا

 !گيرم

 هشد منظّم هايش نفس و بسته کامال درشتش چشمان ديگر حاال که پسر نوزاد به گشوده، خنده به لب همان با

 ايه دکمه و داده قرار بودم؛ کرده پهن ال دو قاليچه، ميان که بزرگي گلبافت پتوي روي را او و انداخته نگاهي بود؛

 که ان از قبل و بسته راحتي؛ احساس ان در من و داشت احمد به اختصاص که را ام مردانه پيراهن سينه روي

 .مطبخ سوي به فرار، به پا و برخاستم پنجه روي بپيمايد، هم را اندک فاصله ان احمد

 خورد جا بسيار هنگام، به نا فرار اين ديدن با خواست؛ مي زنانه نوازش و ناز خريد دلش کمي امشب که جوان پدر

 اپن لبه هب را اش تکيه که اي فتانه ان به راضي نا نگاهي و يافته سوق پايين به لبانش کنج دو و بسته اش نيش و

 وجهت بي که اش گوشه جگر به برد پناه واکنشي، و جوابي نديدن با و انداخته پاييد؛ مي را او خندي نيش با و داده

 و مِرچ و کرد مي بسته و باز مادرش سينه جستجوي به را کوچکش لبان هرزگاهي و بود خفته ارام پيرامون، به

 و ريش سبب به نرمش، پوست روي بوسه از را او پسرک مادره که چرا زده؛ تُنُکش موهاي روي اي بوسه و مِرچ؛
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 نداشت؛ وجه هيچ به را مردانه پشم و ريش ان زدودن قصد که اويي و بود کرده محروم اش، گزنده هاي سيبيل

 و عشق.. بود هم راضي و داد مي نشان پشت، کم موهاي ان و پا و دست روي بوسه نشاندن با را اش پدرانه محبت

 رپُ قلب اين مهم اري،.. کوبيد مي پسر و مادر براي که بود قلب اين مهم نداشت؛ بستگي عوامل اين به که محبت

 .است محتاج را همسرش مِهر دلش امشب که قلبي اين بود؛ کوبش

 ميک قصدم فقط که مني با شدن همراه جاي به که کنم مي تماشا را احمد شده، کج لباني و انداخته باال ابرواني با

 وير ثانيه به ثانيه و شده درازکش پسرش، کنار سينه، روي بود؛ بازي "بوشک قايم" معروف قول به و سرگرمي

 .ندارد توجهي هم ام ايستاده کرده بق و متحيّر من که سرش پشت به حتي و نشاند مي بوسه کوچکش پيکره

 به نسبت محلي بي از که ام گفته او به بار ها صد!.. دارد؟؟ هم را من کردن ديوانه قصد و است شده ديوانه نکند

 يِ ميانه تا که را چسبانم شلوارک و زده گره هم به را مردانه يشمي پيراهن گوشه دو...!!!!. او حاال اما بيزارم؛ خودم

 خرامان.. خرامان خرامان و کشيده پايين نداشتند، شدن ريخته قصد هايش گوشت انگاري که ام؛ گوشتي هاي ران

 وشگ الله و خيمه رويش به و نشسته کمرش روي يکباره به و رفته نامرد ان سوي به بيدادگر، خشمي با اما خرامان

 .اسير انگشتم دو بين را اش

 و شد هوار اش "اخ" گوش؛ الله شدن فشرده با اما شد، جا به جا کمي بود؛ خورده يکه حرکتي، چنين از که احمد

 !کن ول رو گوش.. اوف!.. شد خرد کمرم پايين بيا دختر اي اي، -:ناله تصنعي

 به بيشتر اش وزنش و کرده فرو ضخيمش گردن ميان قساوت با را نيش هاي دندان جايش، به اما کرد ول را گوش

 يکرد پيدا که وزني اضافه اين با.. دختر کندي! سوگند اخ -:فرياد اش شکايت و ناله و متحمّل جنس؛ نا مرد کمر

 !من جانِ پايين بيا! اوف.. ميشکنه داره کمرم

 دست شيطنت و تکاپو از درازکش، مردِ روي شده خروار زن که بود کافي خبري جمله همين!!.. وزن؟ اضافه چه؟

 !!احمد؟ اره!!. وزنم؟ اضافه اين مشخصِ يعني -:زند لب و کشيده پايين کرده بق را خودش و بکشد

 ارنج ان روي را سرش و زد جک را ارنجش شود؛ داده نشان جدي داشت سعي که صورتي با و خورده چرخي احمد

 !اوف.. بشه؟ نصف بود مونده کم بيچارم کمر!.. چي؟ پس -:پاسخگو و تکيه زده، جک

 را شده جمع چشمان که هنگامي اما دراورد؛ را برد مي رنج کمر درد از که را شخصي اطوار ادا و بست را چشمانش

 و وضع اين ديدن با. تخليه اشک قطرات از را چشمانش و فشارد مي هم به را لبانش که ديد را غمزه پر گشود؛

 تسم به هراس با و شد عصبي بود؛ شده دنشام بوجود مسبب مسخره شوخي يک فقط و فقط که سامان به نا حالِ

 قرار سوزانش هاي بوسه اماج مورد را گردنش نقطه به نقطه و کشيد اغوش به پشت از را او و برداشت خيز اش

 ناگهان که داشت را نشاندن لب روي بوسه و دعوت قبول قصد زن و دعوت لذت و ارامش به را گريان زن و داده

 معده محتويّات تمام و دويده حمام روشويي سوي به زده، وغ چشماني و شتاب با و ردخو پيچ اش روده و دل تمام

 مي حمام سفيد هاي موزاييک پخش حتم به بود؛ نچسبيده سفت را کمرش دور احمد اگر و خالي را اش روده و

 داري؟ تهوع بازم!.. خوبه؟ حالت -.:شد
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 ..اووع.. بازم احمد! باال بيارم خوام مي بازم.. بازم اره اره، -:زد لب حالي بي با

 را نخورده خورده چه هر ديگر بار براي و امد سراغش به تهوع ديگر بار براي که بود نيافته خاتمه جمله هنوز

 به شان ماهه سه نوزاد سپردن به مجبور را ها ان و چسبيده کرده خوف مرد توسط کمرش ديگر بار براي و تخليه

 زن که کرد گوشزد انها به را احتمالي دکتر، و کرده شدن معاينه و درمانگاه سوي به شدن راهي و خانم حاج دست

 وقته چند خانم -.:گويند چه پاسخ، در و داده نشان العملي عکس چه برابرش در دانستند نمي نگران دل مردِ و

 انداختيد؟؟ عقب

 اتاق داخل مرد دو به و بگيرد باال را سرش انکه بدون و کرده شرم سوال، اين شنيدن با او و بود جواني مرد دکتر

 .نيانداختم عقب -:زد لب صوت کم صدايي با بياندازد؛ نگاهي

 الاحتم.. بديد ازمايش بايد باشه، -:گفت نسخه، نوشتن با همزمان و گشود را اش اجتماعي تامين دفترچه دکتر

 .هست بارداريتون

 براي.. را ديگر يکي خواهد نمي. بارش سرگرمه و بگذاشته زمين را بارش که است ماه سه تازه او نه نه،.. بارداري؟

 با بودن کنار از و نچشيده درمان درست را صبح خواب شيرين مزه که است ماه سه. است بس هم اش پشت هفت

 جوان دکتر خيال بي صورت است مانده کم که هست احمد همين تقصير که اخ.. اخ. نکرده را نهايت استفاده احمد

 است زده فلک من تقصير که اخ.. اخ. چرخش هوا در و انداخته کولش روي هم مرا و کند بوسه و ماچ از اکنده را

 لذت غرق و او با بودن براي حاظرم.. کردنش راضي و او با بودن براي حاظرم و ام شده احمد داره دوست که

 من ،اري. قرباني را قلبم و ببرم را نفس و بدهم هم را جانم رساندنش؛ سر بااليِ عرش به و او با بودن براي.. کردنش

 است؛ مخالف ساز نواختن هنرم، تنها که هميشه خالف بر خواهم مي اکنون و شده زيرم به سر خانِ ريشو رواني

 .درشت و ريز هاي لبخند از اکنده را صورتم نجابت با و بنوازم احمد اهنگ خوش سازه با جهت هم سازي

 !نميشه باورم احمد!.. احمد؟-

 رپ راهروي به توجه بي و انداخت اش شانه دور دستي اختيار بي بود، کرده گزيني النه ها اسمان در انگار که احمد

 در دبو قرار که جوان زن و داد سر دلبرانه نجواي و نشاند اش پيشاني روي اي بوسه روزي، شبانه کلينيک جمعيتِ

 ان از هم دوش دوشا و شده سرخوشي و لذت در غرق گيرد؛ دوش به هم را ديگر فرزند يک مادري آتي، ماه چند

 از و شده خارج بود؛ امده سراغش به امشب که تهوعي حالت رفع براي تجويزي هاي دارو خريد قصد به کلينيک،

 ويس به و خزيده پايين داشت، جوش و جنب اميز محبت الفاظ براي لبانشان مدام که که حالي در پيشگاه، پله سه

 باال روب شما!.. تعطيله اينجا -. :توقف کشيده کرکره و بسته در ديدن با اما برداشتند؛ قدم درمانگاه تِک داروخانه

 !!شم فدات برو..بگيرم رو نسخه خيابون دست اون داروخونه از برم من تا بشين راهرو تو

 عدب که شبي همان. بود نخواهد چرنديات ان و ازمايش به نياز و باردارست که بود مطمئن دکتر، احتمال شنيدن با

 رد هردو صبح سپيده تا که شبي همان..شد زده مجدّدش بارداري کلنگ بازگشتند، خودشان خانه به هفته يک از

 هالي چند يِ چروکيده شکم در نهفته نطفه اين شايد نبود؛ پسرشان نوزاد ونگ صداي اگر و کردند مي سِير اوج
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 بگيرم تماس حاال همين.. بدم خبر هم خانوم حاج به بايد سوگند -! :بس و شد مي تقسيم قِسم سه به اش، شده

 !..چطوره؟

 مي رو داروها ميرم خودم من بگير، رو تماست تو -:زدم لب و قبول سر اشاره با و کردم نثارش گرمايشي نگاهي

 .گيرم

 بي برداشتن، قدمي از قبل من و قبول او و دادم نشان را خيابان انسوي روزي شبانه داروخانه اشاره انگشت با

 جلو کوتاه قدمي بوديم، ايستاده ان در که اي محوطه خلوتي و عصر ميش و گرگ ان در و کرده پيشه حيايي

 را خودش و کرد گشاد چشم اش، مردانه نجابت و شرم از او و نشانده خندانش لبان روي ابدار اي بوسه و کشيدم

 راسي را بازويش و کردم گرد جلو ديگر بار کرد، مي طلب زنانه شيطنتي دلم که مني اما امتناع؛ و کشيده عقب

 خودداري اينبار او و نشانده اش مشکي زبر موهاي از تهي هاي گونه روي لطيف اي بوسه اينبار و خويش چنگال

 با من و شد بعيد السّيرش، سريع ورود و امبوالنس اژير صداي با که شود؛ هم قدم پيش خواست بلکه نکرد؛

!.. زهرا؟؟ بهشت ببري رو من ميشه فردا احمد -:زدم لب و کشيده دستش از را ام دفترچه شده چراغاني چشماني

 !شدم پري دلتنگ خيلي

 در کُل کُال بنده فردا.. چشم روي به. بشي ناراحت ترسيدم اما بدم؛ رو پيشنهاد اين خواستم مي هم خودم -احمد

 !!هستم شما ختم

 رساني مژده به شروع و گو جواب و قطع را نطقش پدري، خانه شماره ديدن و همراهش گوشي درامدن صدا به با

 لب کشي جدول به را خودش بلند و کوتاه گام چند با امشب، ناپذيره فنا لبخند همان با هم جوان مادر و کرده

 يچرخ نيم او و رسيد گوش به احمد بانگ که بود نرسيده امد و رفت پر گذرگاه ان اواسط به هنوز و رساند خيابان

 جوان زن که بود نگذشته واکنش ان از هم ثانيه يک هنوز و شنيده و ديده هم را احمد "دارم دوست " و زده

 که مردي ان براي بلکه بانو؛ ان چشم به فقط نه... سياه اش چشم به دنيا و شده سخت و سفت اسفالت پخش

 ادفري حاصلش بي هوار و شد کشيده تباهي به اسمان و زمين بود، ايستاده هم تر طرف ان متر چند بدست، گوشي

 حال در ماهي همانند حاال که پرغمزه، ان به و بود مي رسان کمک شد؛ فرياد دهانش از که لفظي همان کاش اي و

 !!!!!ابـوالـفـضـل يـا -:رساند مي مددي است؛ لغزيدن

 هاي شيشه از بجنبانند؛ دستي انکه بدون و کرده توقف گذر حال در هاي اتومبيل سرنشينان از معدودي ي عده

 خاطرخواه که چرا بود؛ امدن باال حال در سختي به عزيزش جان که جواني زن به ترحم پر نگاهي کشيده، پايين

 نجوا را "ابوالفضل" لفظ فقط و ايستاده مبهوت و مات که اويي رسيدن انتظار چشم و کرد مي طلب را اش ابدي

 .کردند مي کند؛ مي

 چند و برد يورش سو ان به وار ديوانه امد؛ خودش به اندکي امبوالنس اژير خراش گوش صداي شنيدن با که احمد

 که زني اري،... اغوش در را پاکش عشق... اغوش در را نابش عشق و زده کنار جنون با را، شعاع در زده حلقه فرد

 ا،ر خون غليظ هاي لخته با پوشيده صورت و سر ان و کشيد اغوش به متعادل نا حالتي با را، پاک هم و بود ناب هم
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 هي بشم فدات.. بگو چيزي يه جان سوگند سوگند؟؟؟ -:رفت تصدّقش وبه نمود بسته يخ لبان گرمايِ از اکنده

 !!بزن حرفي

 ازب مدام که را لبانش چگونه جهد؛ مي پايين و باال به کاشانه، و اب از دور ماهي يک شِبه به که اويي!.. زند؟؟ حرف

 .ساخت متحمّل او به ها سختي چه زندگي!!.. اغاز؟؟ را حرفي و سازد مرتعش هجا، يک گفتن براي شود مي بسته و

 جوان، بانوي اين به را شيرين مرگ انگار هم خدا خودِ اما داشت، ارزو.. چشد را مرگ طعم اسودگي با داشت ارزو

 شده ديوانه که احمدي سرد اغوش در خون، درشت قطرات از مملوء و الود زخم تني با او حاال و دانست مي حرام

 پيکره تحتاني نقاط در موجود جانِ اندک ان شايد تا خزد؛ مي سو ان و سو اين به رفتار، ديوانگان همانند و است

 به مرگ، سهمگين کابوس اين از.. مرگ زهراگين کابوس اين از ديگر که را اويي و ايد باال هم اش الش و اش يِ

 جايي ان آري،... بَرد ديگر جايي به دلش، دريا مرد به نسبت را اش کش شعله عشق و خالص را است امده ستوه

 رويا از خبري نه که انجايي.. دهد سر مادرانه شايد يا پدرانه الاليي برايش است قرار خدا داشت، اظهار شاعر که

.. داد مي فرصتي خدا کاش اما. ابدي ها عشق و هستند خاموش ها حسرت که دياري همان.. کابوس نه و هست

 چهب نه خواست، مي را خودش ابتدا از او بگويد احمد به که فرصتي.. را اش عشق ميزان بگويد احمد به که فرصتي

 هب رسيدن براي آري،.. کاري اصل به رسيدن براي بود اويزي دست فقط پوش ابي يک داشتن ارزوي بگويد را؛ اش

 مرام و گري لوتي قرار بي.. شد اش خالصانه محبت و مردانگي شيداي و شيفته برخورد، چند همان در که او خود

 داد؛ مي مجال اندکي داشت، را اش برافراشته هاي بال چيدن و بردن قصد که خدايي ان کاش اِي اخ،. شد پاکش

 دجاوي از را خالص عشقِ او گويد، مي که حقيقتي... امروز به تا ناگفته حقايق از اندکي گفتن براي مجال اندکي

 اش نتيجه که ازمايشي همان رسيد؛ اسماني اي نتيجه به اول عصر همان در و آزمايش احمد روي و ديد اموزش

 جان اغوشش در حسرت با که حااليي شد، اش حاصل که اي نتيجه... ماهه يک اي نطفه و است ماه سه نوزاد يک

 به دهد مي قسم را خدا.. اش رحمانيّت به دهد مي قسم را خدا اش زده يخ دل در و دهد مي جان و بازد مي

 اين در عشق ابراز براي مجالي و ببخشد او به هم را نيمه جان اين که بودنش الراحمين ارحم به.. اش غفاريّت

 در يِ بنده از را مبارکش الفاظ کرد دريغ و نسپرد گوشي انجمادش به رو دل حرف به.. کرد دريغ اما پاييني؛ دقايق

 خبري که انجا ها؛ بااليي باال ان.. ها باال باال ان سوي به پرواز است، پرواز حال در زن اين آري،... پروازش حال

 يا ملحفه با را پايش تا سر که را اش عشق و زند کنار را قليل جمعيتِ دارد سعي اشفتگي با که احمدي از نيست

 اش توان در که چرا نتوانست؛ و نشد اما. حقيقت و است حق که مرگي از دهد نجات اند؛ کرده پوش سفيد برفي،

 بيستم دهه هنوز که مردي شد سبب ان، يک در که آور شکنجه حقايقي.. حقايق از نجات نبود توانش در... نبود

 نا. ايد در مرده، دل يِ سالخورده يک سان به و کند طي را پيري رَه شبه يک بود؛ نرسانده اتمام به را عمرش

 نا.. برند مي رويش پيش خواهد، مي را عزيزش خاطره رستاخيز قيام تا داشت ادعا که را پرغمزه جنازه سالمتي

 حسين امام به رو تو -. :است نازش عشقِ مرگ نشدني وصف و گفتني نا لحظات کردن مزه مزه حال در سالمتي

 .دار نگه دست لحظه يک پيغمبر به رو تو اقا.. نبرش لحظه يه اقا!.. نبرينش

 زا کشيدن حسرت و "آه" فقط که حاظر جمعيت اين از بيش نبود جايز و بودند بسته را طويلي اين به خياباني

 و جسم ثانيه چند عرض در و نياوردند دوام هم بيمارستان خود تا که اي جنازه دو عالف را، ايد مي بر دستشان
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 زا را سفيدش پيراهن يقه که احمدي هاي شيون به اهميت بي پس.. کنند کرده؛ مرگ فرشته تسليم را روحشان

 مي سال و سن کم جواني هم او که موتور؛ راننده ان و رو زيبا زن جنازه داد، مي سوق پورگي و پارگي به سو هر

 راهي هم، منحوس و شوم شب ان فرداي و سردخانه هم انجا از و بيمارستان راهي و کرده امبوالنس داخل را بود

 هيچ به را اي ناخجسته روزه اينچنين خدا و کرده شود، پُر سرد خاکِ خروار چند با بود قرار که متري يک گودالي

 هم جاني و روح انچنان شايد که فرزندي داشت اش، آاليش بي همسر بر عالوه که مردي به.. ندهد نشان مردي

 که احمد به را ارامش اندکي انتقال و رساني کمک ياراي احدي هيچ و سپارد مي خاک ديار به را بود نکرده کسب

 قصد اخر لحظه ان در و ترسيد مي مرگ از که سوگندي نام خون و کشيد مي فرياد خون و کرد مي گريه خون

 که قبرستاني ان در موجود جمعيت تمام و نداشت را زد مي بانگ نداشت؛ را احمد مردانه و گرم اغوش از خروج

 انس به و تقليد به که نماند فردي که الحق و دعوت زاري و شيون به را کريمي؛ سوگند عزيزانِ مأمنگاه بود شده

 .نکند خونين را گرمش دل و نبارد خون شريفي، احمد

**** 

 قاب روبروي شکم، روي دمَر نمکش؛ با صورت و دست شستن و خانه به بازگشت از بعد سال؛ ايام تمام عادت به

 رحش به شروع.. کرد کار گزارش به شروع و خوابيد بود؛ گرفته را احمدش بابا اتاقِ ديوار از نيمي که بزرگي عکس

 پايان در يقينا و بود تلخ ساله شش پسرک اين امروز هاي تعريف... بود تلخ امروزش هاي تعريف اما. کرد وَقَعَ ما

 مي روان درشت چشمان ان از اشکي بود؛ مي مرحومش مادر منّور چهره به متعلق که عکسي قاب ان با صحبت

 اين وسعت و بود غم از سرشار سادگي، عين در هايش حرف امروز آري،.. خارج کوچک، دهان ان از هقي هق و شد

 خانم به گفتم کوچولو دروغ يه امروز. ماماني سالم -. :ممکن نا هضمش و سنگين کمي پسر يِ خردساله براي غم

 کثيف دست شايد گفت بهداشت خانم! سوخت مي همش چشمام امروز اخه.. مامان اخه،. شدم مجبور اخه.. مدير

 شد؛ تموم خدا با حرفاش اينکه از بعد. سوزه مي چشماش هم بابا... سوخت مي چشمام فقط من مامان؛ نه اما زدم،

 !ميوفته راه دماغش اب و سوزه مي من مثل چشماش

 موقع ديشب -:ادامه را نطقش باقي و چانه زير را دستش و داد قرار شکمش زير را پشمي خرس و کرد ريزي خنده

 اما کرد مي گريه.. کرد مي گريه و داد مي فشار( گذاشت قلبش روي را دست کف)  اينجاش روي رو دستش شام،

 اما بده؛ دروغ ميگه من به همش! شده دروغگو احمدم بابا اما.. همينه واسه ميکنه درد چشمام گفت مي من به

 !گفت دروغ بهم هم پارسا مامان چون سوخت، مي چشمام امروز من ماماني! اوف.. دروغگوِ خودش

 با جان؛ خانم و پدرش نبوده از شدن مطمئن از بعد و انداخت راهرو به سرکي باز، نيمه در از و برخاست شتاب با

 ترين نزديک در و کرده خارج اش عروسکي پشتي کوله داخل جيب از را سفيدي قوطي و قرص ورقه سرعت

 شود؛ خارج ان از گس حرفي بود قرار امروز که را اش پاره شکر دهان و ايستاده درخشان عکس قاب ان از فاصله

 صبح -:گلويش ميهمان هم را کودکانه بغضي اش، پچ پچ ميان در و زد لب وار پچ پچ و کرده قاب با مماس را

 خُب،.. ميده فشار اينجاش روي رو دستش و ميخوره اينا از همش. برداشتم احمد بابا کت جيب از رو اينا قايمکي
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 گهمي بهم و ميکنه دعوام گفت پارسا اما بدم نشون بهداشت خانم به خواستم. مدرسه بردم رو اينا منم ماماني خُب

 !!دزدم؟ من مامان؟؟ اره. کردي دزدي احمد بابا جيب از تو گفت... دزد

 انهم با و نشسته مرگش، جوان مادر چهره با پوشيده ديوار به تکيه و شد سست کوچکش پاهاي و شکست بغض

 پارسا -. :جاري هم را آسمان اشک و امد را حرف باقي.. امد را حرف باقي و زد لب دلخراش، و صوت کم هق هق

 منم! کردم دزدي احمد بابا جيب از من نميگه مامانش به گفت.. رو اينا بده نشون اون به دکتره، من مامان گفت

 احمد بابا تا؛ دو شد مي گفتم مي دروغ اگه اما.. اما بگم دروغ بازم خواستم اوردم؛ کجا از رو اينا گفت.. دادم نشون

 .اينجاش داد مي فشار رو دستش و شد مي ناراحت دستم از وقت اون

 مامان.. سپيده خاله -:ناليد و کشيده مادرش هاي گونه روي را انگشتانش و گذاشت کناري را قرص سفيد قوطي

 دردش ات ميخوره اينا از بکنه درد قلبش هرکي گفت. ميکنه درد قلبشون که ادمايي واسه اينا گفت روميگم؛ پارسا

 من مامان. بدم رو جوابش نتونستم همين واسه سوخت، مي چشمام من اما!! جون خانم مال اينا پرسيد... شه تموم

 !!!احمد بابا مثل سوخت مي چشمام

 که چرا بسته؛ شدت با را اشک کوچک هاي حلقه از اکنده چشمان ان و نشاند اش کرده جمع زانوان روي را سرش

 نمي وار ديوانه قلبش که احمدي بابا.. بود احمدش بابا ديدگان سوزش شبيه سوزشان و سوختند مي هم اکنون

 بابا مامان -. :شود مي چشمانشان سوزش سبب و اورده درد به هم را اطرافيان قلب نکوبيدنش بار هر با و کوبد

.. يکنهم درد قلبش جونم خانم. نميزنه حرف اون اما.. بازم دکتر پيش بره گفت مي بهش بابا حاج. ميکنه درد قلبش

 هميگ دروغ همش اخه ندارم، دوست ديگه رو بابا.. ميگه دروغ اما نيستم، مريض من ميگه بابا اما گفت؛ بهم خودش

 خيس همش چشمام ببين مياد؛ داره دماغم اب ببين.. ببين.. درمياره منم گريه.. درمياره رو جون خانم گريه و

 !!!ميسوزه و ميشه

. داد مي نشان قاب داخل نازه پر چهره ان به و گِرد را اش مشکي چشمان و بود گرفته باال را کوچکش دماغ

 !!ناهار بيا جان ايمان! ايمان -:اواز را نامش و برخاسته بزرگش مادر بانگ که کند حرف به شروع دوباره خواست

 از پس و پاک اش عنکبوتي مرد شرت تي استين با را اش بيني اب و کشيد اش سوزش حال در چشمان زير دستي

 دوغ پارچ و سرازير ها پله از و کرده ترک را اتاق عکس؛ صاحب سرخ هاي گونه روي اش، شده غنچه لبان نشاندن

 در حاجي، تِک نشستن قصد و نشانده صفر حاح دستان روي اي بوسه و گرفته خانم حاج چروکيده دستان از را

 !کار سر نرفته خونست، امروز.. کن صدا هم رو بابات برو جان، ايمان -: که دارد را سفره باالي همان

 با غروب دماي دم و نبود خانه در روز از ساعت اين گاه هيچ پدرش که چرا شد؛ خوشحال خبر اين شنيدن از

 ستا شده پيش، سال پنج از که اش پدري خانه به دلش، جانِ پسره براي تفريح لوازم و خانه مايحتاج از پر دستي

 قاتا و دويد باال ها پله از بسيار، سرعتي و وسيع لبخندي با خردسال، پسرکِ. گشت مي باز شبش، هر مأمنگاه

 ايست، قهوه هاي شکوفه از پر که بالشتي روي که حالي در را احمدش بابا و کرده باز حرکت يک با را صفر حاج

http://www.negahdl.com/


 و شتافته سويش به نخودي هاي خنده و شعف با و ديد است کشيده دراز صفر، حاج بازه هميشه جانماز جُفت

 احمد؟؟ بابا!. بابايي -:اوازش و نشانده ابکي و گرم اي بوسه اش پيشاني وسط

 جواب چرا اِ!.. احمد؟ بابا: ندا را پدرش زيباي نام و نشاند راستش گونه روي را اش صورتي لبان غنچه اينبار

 !!!نميدي؟

 يدارب شايد تا داشته، نگاه منجمد صورت ان با تماس در را کوچکش لبان اي لحظه براي و کرده تَر هم را انسو گونه

 را ها جانور و جک اينجور از و پلنگ و شير اطوار ادا و کند دادنش قلقلک به شروع هميشه مثل شايد تا... شود

 و بود خواب غرق. بازگو سخني نه.. کرد باز چشمي نه.. خورد تکاني نه اما. مسرور را اش گوشه جگر و دربياورد

 دستان و داد فاصله پدر پيکر از را اش پيکره بچه پسر. سرد اش پيشاني و بود خواب غرق.. سرد هايش گونه

 غرق پدر.. سرد دستانش و بود خواب غرق پدر اما نجوا؛ را نامش لب زير و کوچکش مشت دو ميان در را سردش

. .ناهار واسه کنم صدات بيام گفت جون خانم شنوي؟ مي رو صدام بابا!!.. بابا؟ -.:سرد اش بسته نگاه و بود خواب

 !ميدي؟؟ گوش رو حرفام بابايي

 را شا پيشاني ديگر بار و کشيد دستي پيروز، و بود چيره مشکي؛ هاي تار بر اش برفي تارهاي که موهايي ميان به

 خواب در غرق که را احمد مبارک نام اري،.. فرياد را مبارکش نام.. بانگ را مبارکش نام و داد زينت بوسه چند با

 ان به را بود مي سالخورده پيرزني و پيرمرد شامل که را خانه اعضاي باقي و داد اواز را سرد اش پيکره و بود ابدي

.. شد نمي شنيده ديگر صدايي ضجه، و شيون جز حاال و کرده دعوت خدا،؛ نام و ياس بوي و عطر با معطر اتاقک

 تموم چرا حاجي!!.. نفر؟؟ چند داغه حاجي -.:شود نمي شنيده چيزي جان خانم هاي ضجه و شيون صداي جز حاال

 !!!سخت.. سخته اوالد داغ حسين امام يا.. سخته اوالد داغ حاجي.. سخته بچه داغ حاجي! نميشه؟؟

 احمد که بود سخت داغ ان انقدر.. بود سخت هم همسر دادن دست از داغ اما است؛ سخت که راستي به اوالد داغ

 تهسک متخصص، دکتره و منتقل بيمارستان به اش سينه قفسه در دردي پيچيدن با خاکسپاري، شب فردايِ در

. .نشود درمان بايد که دانست بدحال و مريض گوشتي تکه را اش ديده داغ الکرداره قلب و داد تشخيص را قلبي

 در را حال فشرده ماهيچه تکه همان کرد حفظ و نکرد قبول جوان مرد اما ساعته؛ يک جراحي کمک با هم ان

 اغوش در هم ان.. امد در پا از المروّت قلب تشخيص؛ ان و روز ان از سال پنج از بعد بالخره و اش دردکِش سينه

 و کند مي تخليه را ديدگانش اب قطره قطره و ايستاده شريفي صفر حاج زانوان چسب حاال که کوچکش پسرک

 قلب سوزش از.. شد خالص چشم سوزش از سال پنج از بعد هم احمد اري،.. خالص چشم، سوزش از مدّتي از بعد

 و درامد؛ پرواز به او سوي به و شد خالص کريمي، سوگند با اش شيرين اما کوتاه خاطرات ياداوري از... شد خالص

 هم وير پلک نخستين و نگاه نخستين در عاشقي... بود اول نگاه در عاشقي قصه که قصه اين داشت پاياني بد چه

 . بود گذاشتن
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